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 حرية االسالم بجنوب افريقيا
 د. عدنان محمود عبد الغني الشاوي

 كمية التربية جامعة تكريت/
 المقدمة
 م, فقد كان منيم العربي والفارسيأجناسيو  عاش الناس في جنوب أفريقيا متعاونين متحابين مع اختالف ألوانيم 

الحضرمي والخميجي وغيرىم من الجنسيات, حيث إنيم كانوا جيال رضي باإلسالم دينا وبالتعاليم أخالقا يقتدي بيا كل و 
 فئات المجتمع األفريقي الذي كان يسوده التسامح المذىبي والفئوي.

اإلسالمي بجنوب أفريقيا ومن بمدانيا السودان عمى  كان ىناك دور كبير لمتجار في عيد المرابطين في نشر الدين 
، وجو الخصوص, حيث اعتمدوا عمى الدعاة في سياستيم الدينية ونشر اإلسالم ومن أولئك الدعاة الشيخ عبد اهلل بن ياسين

رساليم ليبشروا الناس بالدين اإلسالمي, بعد فتوح المرابطين لمبالد.  الذي عمل عمى تدريب الدعاة وا 
الدعاة يحممون مبادئ وصفات قائمة عمى اإلخاء والمساواة, التي انعكست إيجابا عمى دعوتيم اإلسالمية فكان  

لمناس, وكان ليم الحظ األوفر من التقدير واالحترام بين قبائل أفريقيا الغربية,حيث كانت تخصص ليم الدور من اجل ألقاء 
 .المحاضرات في تعاليم اإلسالم لتمك القبائل

ل ىؤالء الدعاة في نشر اإلسالم حتى أدركوا المحيط األطمسي, وكذلك امتدوا في بالد السوس حتى وصموا وقد توغ 
إلى أطراف الصحراء رافعين راية اإلسالم وتعاليمو الحميدة مما ساعد عمى انتشار اإلسالم بين الوثنيين في كل أجزاء أفريقيا 

 .الغربية
أسيم بو المرابطين والذي أحدثوه بين المغرب وأفريقيا الغربية, حيث ظيرت ومن الجدير ذكره أن ىذا التواصل الذي  

تأثيراتو الدينية والثقافية عمى بالد السودان, حيث نقموا ثقافة المغرب العربي المتأثرة في الوسط الثقافي األوربي, وال ننسى ان 
تعاليم اإلسالم في بالد السودان الشرقي المياجرين أيضا الدور الكبير في نشر و  نذكر في عرض الحديث ان لمتجار

منذ أواسط القرن السابع الميالدي, وقد بمغت ىذه اليجرة ذروتيا عندما اشتركت بعض ىذه القبائل  ()سودان وادي النيل
 العربية في الحمالت الممموكية ضد بالد النوبة المسيحي.

يطرتيم عمى الطرق التجارية وتوفير األمن عبر ىذه وىي س، وىناك نتيجة أخرى لتوحيد المرابطين بين ىذه البمدان 
الطرق التي امتدت من شمال قارة أفريقيا إلى السودان الغربية والشرقية منيا, مما أدى إلى ازدىار الحركة التجارية ومع 

أفكار وقيم الدولة  التجار جاءت األفكار والتعاليم اإلسالمية السمحاء, فكان التجار ورجال العمم من الطمبة والدعاة يحممون
دارتيم لمدولة اإلسالمية, فكان ىؤالء التجار يقدمون أنفسيم لبالط المموك الوثنيين  اإلسالمية وىم عمى دراية بسياستيم وا 

اإلدارية, فسيل ليم ذلك النفاذ إلى حاشية و  حيث كانوا يستقبمونيم بترحاب كبير, لسموا أخالقيم ومكانتيم وخبرتيم بالسياسة
ولما يتمتعون بو من أفكار وعموم مختمفة يحممونيا عمموا كمستشارين لممموك, وبذلك استطاع التجار بعد وصوليم المموك, 

 إلى ىذه المراكز السامية أن يدخموا المموك في الدين اإلسالمي.
ز الثقافية في وىكذا وصمت المراكز التجارية في عصر المرابطين إلى منتديات أدبية وثقافية ترتقي إلى مستوى المراك 

 بالد المغرب العربي, ومن أىم ىذه المراكز ادغشت وغانا وجنا وغيرىا من المراكز األخرى.
 انتشار اإلسالم في جنوب افريقيا: أوال

 : دور التجار  - أ
كان لمتجار الدور األساسي في نشر الدعوة االسالمية في جنوب السودان الغربي, فالتجار العرب عمموا في التجارة  

امموا مع التجار األفارقة, كانوا يحممون صفات تميزوا بيا عن التجار اآلخرين من الزنوج, وىذه بدايات أعجاب المجتمع وتع
االفريقي في أولئك التجار من العرب الذين أصبحوا نموذجًا حسنًا لممسمم العربي بعد نشر الدعوة االسالمية في بدايات 
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( التاجر المسمم بالبيع, وكذلك بالصدق واألمانة في البيع والشراء, وأوصى الرسول )القرن األول اليجري, فقد أقر االسالم 
حث االسالم عمى بيع السمع التجارية بأسعار مناسبة لتكون سيمة الشراء لعامة الناس, وحرم االحتكار أيضًا, وىذا ما جعل 

 .(1)المجتمع األخرى في السودان االفريقيالكثير من التجار األفارقة اعتناق االسالم في بداية األمر قبل فئات 
وبطبيعة الحال أن حرفة التجارة تكون بتماس مع المجتمع, ومن المعروف أن االسالم والمسممين مسالمين  

وخصوصًا عند مشاىدتيم لمتجار ، ومتسامحين في عمميم, لذا أنعكست ىذه الحالة عمى مجتمع السودان والفتت أنظارىم
, وان ما يتحمى عن مشاىدتيم التاجر المسمم من خمق (2)لعباداتيم في الوضوء والصالة وقرأه القرآنالمسممين ممارستيم 

وقيم ووعي الذي زاد من محبة الزنوج ليم وتأثروا تدريجيًا بيم, فأعتنق الكثير منيم االسالم, فضاًل الى أن بعض التجار 
 .(3)السودان الغربي لترغيبيم في الدخول الى االسالم المسممين كانوا يدخمون بمناقشات دينية وعقائدية مع سكان

 9ىـ/ 5 -3وبدأت العالقات التجارية بين التجار المسممين في الشمال االفريقي, وتجار السودان األوسط منذ القرن ) 
, ومنذ (4)انوكانت الحركة التجارية في السودان تتمثل ببحيرة تشاد وبحيرة كور عبر الطريق الصحراوي المار بغز  (م11 –

ىذه المدة ظيرت الحركة التجارية بين شمال أفريقيا والسودان األوسط, ومن الطبيعي كان ليذه التجارة التأثيرات الدينية التي 
 .تأثر بيا التجار األفارقة بما يحممونو التجار المسممين من مبادئ وأفكار تتجسد في العقيدة االسالمية

.. وذكر أبن .التجار المسممين في مدنيا المختمفة مثل مالي العاصمة ومكدة ووالتوأما مممكة مالي فقد نشطت حركة  
بطوطا عند زيارتو لمدن مالي في القرن الثامن اليجري/ الرابع عشر الميالدي عند التجار العرب المسممين, وعالقتيم 

, وعمى ما يبدو ان ىذه المدن أصبحت (5)الطيبة مع الطبقة الحاكمة في مالي التي وصمت الى درجة المصاىرة مع الحكام
حيث أنيا ترتبط مع الحركة التجارية في مصر, إضافة الى الحركة التجارية في الشمال االفريقي, ، مركزًا رئيسًا لمتجارة

وىناك من أستقر من األسر التي زاولو مينة التجارة من بالد المغرب العربي ومنيم عائمة المقري حيث عاش عدد منيم في 
 .(6)ينة والتومد

وكذلك برز دور التجار بنشر االسالم في بمدان أخرى من جنوب أفريقيا بعد الفتح مثل غانا والسنغاي وكانم وبرنو,  
, ونشطت الحركة التجارية (7)مما جعل من ىذه الدول تقوم بدورىا بنشر االسالم وترسيخو بين الشعوب االفريقية المختمفة

صبح ليا سوق كبير لمتجارة يتواجد فيو التجار المسممين وغيرىم من دول أفريقيا, والذي عزز في جنوب السودان الغربي, وأ
وان التطورات التي حدثت في التجارة وتقدميا التي انعكست عمى أحوال المجتمع ، من العالقات والتأثيرات الدينية فيما بينيم

لرحمن بن حبيب حفيد عقبة بن نافع في أواخر الحكم األموي, االفريقي جنوب الصحراء أيجابًا, ومن أىميا ما قام بو عبد ا
وذلك بحفر عدد من اآلبار لتوفير المياه ما بين الواحات االفريقية ومدينة أوغست, الذي سيل وصول القوافل التجارية في 

 .(8)غرب أفريقيا, واصبحت الطرق التجارية ليست مقتصرة عمى السواحل فقط
مياه في الطرق التجارية التي تعد من أالسيامات التي قام بيا العرب المسممون, وكانت ومن المعروف إن توفر ال 

سببًا في أنتشار االسالم في جنوب أفريقيا الغربية, حيث يكون لمتجار المسممين سيولة الوصول إلى كل المدن والمناطق 
ة والثقافية والتأثر في شخصية التاجر المسمم في قمب الصحراء, ومن ثم تنعكس العالقات التجارية عمى الحالة االجتماعي

يصاليا إلى مختمف فئات المجتمع األفريقي   .الذي يحمل أفكار اإلسالم وا 
كانت لمطرق التجارية ما بين المغرب العربي وجنوب أفريقيا أثرىا الواضح عمى انتشار اإلسالم في الجنوب   
قبائل لمتونة التي كانت تحمل و ، التجارية قبيمة الطوارق الصنياجيةائع في مقدمة القبائل التي كانت تحمل البضو ، األفريقي

من و  .(9)غيرىا من الدول األفريقية األخرىو  غينياو  غاناو  السنغالو  النيجرو  منيا ماليو  المنتوجات العربية إلى دول السودان
 وظيرت تأثيرات التجار .ت األفريقيةخالل ىذه القوافل حمل التجار مبادئ وقيم اإلسالم الحنيف ونقميا إلى المجتمعا

رشادات اإلسالم, ومنيا مممكة مالي أو السودان القديمو  القوافل التجارية عمى بمدان جنوب أفريقيا في نشر مبادئو  مممكة و  ا 
الذي حج  (م 1330ىـ / 731منيم الممك منسا موسى في سنة )و ، غانا التي كان يجمس عمى عروشيا مموك اشتيروا قديما

        .(10)الفقراء في األراضي المقدسةو  بيت اهلل الحرام أخذا معو خمسين ألف من الذىب يصدق بيا عمى المحتاجينإلى 
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عمى ما يبدو إن اعتناق اإلسالم ليس كان مقتصرا عمى عامة الناس فحسب, إنما مموكيم أول من استوعبت و   
ثم عاد منسا موسى          .قيم الدين اإلسالمي و  رية من إرشاداتالقوافل التجاو  تأثروا بما نقموه التجارو  مبادئ اإلسالم

بذلك و  والمساكن في غانا, األبنيةو  بواسطة ىؤالء شيدت المساجدو  ذوي الحرف,و  الفقياءو  من الحج, ومعو عدد من العمماء
ساجد دورا كبيرا في تعميم حيث إن لمم، أصبح المموك الذين اعتنقوا اإلسالم أثرا في غرس مبادئ اإلسالم في مجتمعاتيم

ن وصول اإلسالم إلى أفريقيا الغربية يعود الفضل إلى جيود المرابطين في تامين الطرق التجارية التي تمتد و  ,(11)الناس ا 
الذين جعموا من حركة التجارة تكون أكثر نشاطا في حركة البضائع و ، من شمال أفريقيا إلى جنوب السودان األفريقي

 ىذا وقد ذكر ابن أبي زرع في وصف المرابطين .(12)المغرب العربي إلى أقصى جنوب القارة األفريقية التجارية من دول
سياماتيم في نشر اإلسالم من خالل التجار قائال و    .(13)امن((و  رخاءو  عافيةو  استقرارو ، ))أنت أياميم أيام دعو: ا 

 الفقياء معرفةو  الدعاةو  فكان لمتجار، لألفكار اإلسالمية دعوةو  ثقافيةو  ىكذا أصبحت المراكز التجارية منتديات أدبيةو  
لمام في إدارةو  إضافة إلى ذلك ، وزراء لمعظم حكام السودانو  نساخو  فعمموا مترجمين، سياسة الدولة العربية اإلسالميةو  ا 

، يا الدولة اإلسالميةالتي بنيت عمي، وضعوا أسس لحكم بمدان السودان في الجنوب األفريقي معتمدين عمى األحكام الشرعية
اإلدارية, فكانت تمك الصفات عامل و  لخبرتيم السياسيةو ، أخالق حميدةو  لما يتصف بو التجار والدعاة المسممين من سموكو 

أصبحوا رجال دولة ال يمكن االستغناء عنيم في تمشية أمور و   العمل بو,و  دخوليم البالط الممكيو ، جذب تجاه المموك
دارة الدولة من خالل عالقتيم مع المموك استطاعوا الحصول عمى موافقات لتشيد أسواق تجارية تتجمع فييا بضائع و  .(14)وا 

نشاء الجوامعو ، القوافل التجارية القادمة من المغرب العربيو  التجار كذلك عقد الجمسات و ، (15)المساجد لتأدية صالتيمو  ا 
 .التأثر بالثقافة العربية اإلسالميةو  اصر العالقة بينيمىذا ما يعزز أو و  األفارقةو  األدبية بين التجار المغاربة

لكثير من دول جنوب غرب ، من المالحظ إن لمرحالت التجارية النشطة ليا األثر الواضح في اعتناق اإلسالمو   
لعالم لقاء التجمعات البشرية من كل دول او ، الرحيل عمى شكل قوافل ألداء فريضة الحج إلى األراضي المقدسةو ، أفريقيا

أخالقو مجتمعين متحابين عمى كممة ال الو إال اهلل محمد و  أجناسيم تجمعيم روح اإلسالمو  اإلسالمي عمى اختالف لغاتيم
بعد عودتيم إلى بمدانيم يكونون ممموؤن بالحماس لنشر و ، (16)يولون وجوىيم شطره في كل من أوقات عباداتيمو ، رسول اهلل

 .بين أفراد مجتمعاتيمو ، اع أوطانيمالعقيدة اإلسالمية السمحاء في بق
قد ذكر ابن خمدون عن سفر قوافل الحج التي تحمل بعض من مموك السودان الغربي إلى بيت اهلل الحرام فقال و  

الذي قام في أداء فريضة الحج في )نياية القرن  .(17)أول من حج منيم الممك برمندار((و ، وىج جماعة من مموكيم))
 .(18)ية القرن الحادي عشر لمميالد(الخامس اليجري / نيا

 : دور الدعاة  -ب
، ضم بمدانيا إلى األراضي العربيةو ، كان لممرابطون الفضل الكبير في الفتح العربي اإلسالمي لجنوب أفريقيا الغربية  

بعد ، الدور الكبيرإذ كان لمشيخ عبد اهلل بن ياسين ، تم ذلك من خالل الدعاةو ، نشر الدين اإلسالمي في أوساط مجتمعاتناو 
رساليم إلى قبائل الجنوب األفريقي لترغيبيم في دخوليم اإلسالمو  أن عمل عمى تدريسيم في الرباط أول من اعتنق و ، ا 

إنما قام بإرسال دعاة لنشر الدين اإلسالمي في ، ارجاني بن راييس, ولم يكتفي بإسالمو فقطو  اإلسالم من مموكيم التكرور
 .(19)وكذلك قمنبو الوثنية، نجح في نشر اإلسالم بين أىل سميو ، رةالبمدان المجاو و  بالده

 تزداد أعداد الدعاة في نشر تعاليم اإلسالم، وعمى ما يبدو كمما يتوسع نفوذ المسممين عمى بقاع األرض في الفتوحات 
يذه السياسة نجح المسممين في وب، المساواةو  ومبادئو القائمة عمى اإلخاء، قيموو  ترغيب أىالي البمدان المفتوحة باإلسالمو 

 .التعايش مع أىالي البمدان المفتوحة ليكونوا نسيجا واحد دون أي مفارقات فئوية أو طبقية
حيث يرحب ، يكنى ليم االحترام والتقديرو ، كما إن الدعاة كانوا يحظون بمكانة مرموقة بين أوساط السودان األفريقي 

، ليتسنى ليم إلقاء الدروس الدينية لمناس، ضيافتيمو  يم مكان لمسكن في القرىيخصص لو ، بيم عند وصوليم قبائل أفريقيا
الذين اتخذوا القران الكريم أساسا ، خصوصا بدول السودان الغربيو  احتراميم بين الناس بمستوى المموكو  تضاىي ىيبتيمو 
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غيره من إدارة أمور و  معاني القران الكريم الفقيية تحتاجيم الدول لخدماتيم في تفسيرو  , لذلك في المسائل الدينية(20)لمحكم
  .الدولة
عالء كممة الحق عمى و  بذال معا جيدا مضنيا في سبيل نشر الدينو  الداعي تعاونا ممحوظاو  لقد تعاون التاجر  ا 

ه في نفس األرض األفريقية فكما رأينا كثيرا ما كان التاجر يدفع من مالو الخاص ليييئ لممعمم مكانا يمتقي فيو الناس ويزود
مقابل ذلك كل ما يعطيو المعمم أو الداعي من عموم دينية وفكرية لييدي الناس إلى و  ,(21)الوقت ما يحتاجو من نفقات

  .طريق الدين اإلسالمي الصحيح
 أنيم احترموا العاداتو  مما ورد يتضح إن ميمة الداعي كانت تقوم عمى التسامح والتعايش مع الزنوج األفارقة,و  

تقدير من قبل أىل السودان ناىيك عن و  كذلك تمتع الدعاة أيضا بتسامحو  د المحمية مع مجتمع السودان العربي,التقاليو 
أصبح ليم استيعاب وتقبل مبادئ و  ىذا ما عزز العالقة بينيمو  األفارقةو  المسممينو  المصاىرة التي حدثت بين الدعاةو  التزاوج

 .اإلسالم برغبة عالية
ب افريقيا أنتشر فييا االسالم, بطريقة ميسرة وحسب قناعة الناس بعد أن تمقوا العموم الدينية الكثير من دول جنو )) 

من الدعاة المسممين المتفرقين بين المجتمعات في أفريقيا السوداء وليس ليم حولى وال قوى أال اإليمان العميق باهلل عز 
ببطئ, فإذا أعتنق شيخ او رئيس القبيمة تبعو باقي قومو, وىذا وجل, وكثيرًا ما أنتشر االسالم وتسرب بين القبائل السودان 

 .(22)ما سعى عميو وعمل بو الدعاة((
ومن المعروف ان الدين االسالمي دين سيل في تعاممو وأفكاره, ويمكن لجميع الناس استيعابو والتكيف لو, وقد ذكر  

, (23)ق االسالم بدأ من مموكيم ثم نزواًل الى عامة الناسفي مممكة مالي عرف االسالم قبل قيام حركة المرابطين وان اعتنا
.. عندما بالده ىددت بالمجاعة بسبب قمة األمطار, .وقد أشار البكري بخصوص اسالم ممك مالي الذي عرف بالمسمماني

ك بأموالو, ليكرمو اهلل ويرزقو وشعبو ويبار  فشكا أمره لضيف كان جالس عنده وىو من الدعاة المسممين, فنصحو باإلسالم
وبعد أسالمو دعا اهلل سبحانو وتعالى ان يقضي حاجتو ويخمص بمده وشعبو من ىذا البالء فحقق اهلل سبحانو وتعالى أمره 
خراج كل السحرة ومنع اإلعمال المخالفة لمشريعة االسالمية,  ويسر عممو, وبعد ذلك أمر الممك بنشر االسالم في مممكتو وا 

 .(24)في أماكن عياداتيموتكسير األصنام التي كانت 
وعمى ما يبدو ان منطقة كانجابا التخمو من الدعاة المسممين, وكان ليم دور في إيصال أفكار اإلسالم ألىالي منطقة  

كانجابا, حيث ان الدعاة كانوا مستشارين ألبناء العامة وحتى المموك منيم, وخير دليل عمى ذلك مشورة الممك لضيفو 
لمشورة دخل ىو وشعبو في الدين اإلسالمي وحرم كل الفواحش واألعمال المخالفة لمشريعة في الداعي, ونتيجة تمك ا

 .مممكتو
وكذلك وصل الدعاة إلى إمبراطورية الصنغاي, وعمموا عمى كسب القبائل التي كانت تسكن عمى امتداد وادي النيجر  

عمى خط القوافل التجارية بالقرب من منطقة غاءو,  األوسط, والتي كان بينيا الكثير من الخالفات مما جعل احدىا تستقر
التي بدورىا تأثر بعمل التجار والدعاة, واكتسب أىل غاءو الكثير من سمات ومبادئ الدين اإلسالمي بعد أن أصبحوا ليم 

ير من رؤساء , وذلك في القرن الخامس لميجرة/ الحادي عشر لمميالد, وأخيرا اسمم الكث(25)عالقات وثيقة بالدعاة المسممين
 .(26)العشائر ومنيم فسمم أدم, ومعناه اسمم بإرادتو دون ضغوط أو أرغام عمى أسالمو

وال يقتصر عمل الدعاة في دعوتيم لممموك والحكام في جنوب أفريقيا لإلسالم عمى المدن المذكورة آنفًا أنما تعددت  
عاة حتى القرن السادس لميجرة حيث مدينة جنى المدن التي أسممت في غرب السودان وشرقيا ووسطيا, فوصل عمل الد

 . (27)ثم تبعو أبناء العامة من شعبو، الذي اىتدى ممكيا )كنيرو( إلى اإلسالم عمى أيدي بعض الدعاة
وعمى ما يبدو ان الحكام والمموك أثرىم الكبير في اىتداء أبناء شعوبيم إلى اإلسالم, وىذا لما يؤمن بو مموكيم من )  

ق وقيم الدين اإلسالمي, الذي لم يعتنق أىمي جنوب السودان أال بعد قناعة وأيمان في العقيدة اإلسالمية, مبادئ وأخال
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وىكذا أصبح فضل اإلسالم الكبير عمى بالد السودان في اعتناقيم إلى اإلسالم وعبادة اهلل سبحانو وتعالى وتخميصيم من 
  .افتو(العبودية والجيل, واستنارة عقوليم بنور اإلسالم وثق

 التسامح والتعايش السممي -: ثانيا  
تعد السمات والخصائص المتميزة التي يحمميا الدين اإلسالمي, كان ليا األثر الواضح في انتشار اإلسالم في  

وضميره وأحاسيسو, وكذلك تنعكس عمى سموكو في حياتو  نسانالمشرق والمغرب, وأن ىذه السمات تتعمق جوىريًا بحياة اإل
(, والصحابة والتابعين, وآيات القرآن الكريم, وفييا من وصف , لذا كل الصفات التي أتصف بيا شخص الرسول )اليومية

لمتسامح الديني والتعايش مع مختمف المجتمعات ميما اختمفوا في انحدارىم العرفي ودينيم, ىي كانت من أىم األسباب التي 
بقاع األرض,لذا ىذه المزايا التي تحمل العقيدة اإلسالمية والمسممين, جعمت من انتشار اإلسالم سواء في أفريقيا أو كل 

كراه , (28)جعمت من الشعب األفريقي ان يصل إلى حقائق وقناعات بأن اإلسالم دين سمم وحرية وليس دين تعسف وقوة وا 
النبوية, وىي جميعيا تتعمق كما أن ىناك الكثير من القيم والمبادئ التي وردت في العديد من السور القرآنية واألحاديث 

ودوره في مجتمعو, حيث أنو يمثل النواة األولى في تكوين مجتمع متعايش متسامح مع كل فئات المجتمع بعيدًا  نسانباإل
 .عن القومية والدين, والتأريخ وغيرىا

لفوارق الطبقية والفئوية, باإلضافة إلى ذلك أقر اإلسالم مبدأ التساوي بين األفراد في الحقوق والواجبات, وأنيى عن ا 
يا أييا الناس )    , فالناس في اإلسالم سواسية, قال اهلل سبحانو وتعالى(29)وبغض النظر عن المراكز االجتماعية والسياسية

وان اإلخاء والتسامح الذي أشار إليو اهلل سبحانو وتعالى في ، (أنا خمقناكم من ذكر وأنثى وجعمناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا
ألخيو  نسان(, عمى التزامات المسممين مع بعضيم وتعاونيم, فيو مبدأ يفرض احترام اإلكتابو العزيز, وما أكده الرسول )

مثل المؤمنين في دوادىم وتعاطفيم وتراحميم كمثل الجسد أذا أشتكى ): (حيث قال الرسول )، ميما يكون حكمو نساناإل
  .(والحمى منو عضوًا تداعت لو سائر األعضاء بالسير

ومن المشاكل االجتماعية الكبيرة التي عالجيا وأنياىا اإلسالم, ىو الجانب االقتصادي الذي لو صمة بحياة المجتمع,  
، ففي المجتمعات األفريقية كان ىناك الفروق الطبقية والعنصرية, التي تختمف تمامًا عما جاء بو اإلسالم وعقيدتو السمحاء

اوني في غاية األىمية, وىو فرض الزكاة الذي جعميا اهلل سبحانو وتعالى ركنًا أساسيًا من أركان حين أقره مبدأ اقتصادي تع
 (وفي أمواليم حق معموم لمسائل المحروم), ويقول اهلل في كتابو العزيز (30)وال يكتمل أسالم الفرد القادر أال بأدائيا، اإلسالم

 .ومنع أيضًا اإلسالم التعامل بالربا
وفرض ، ظ أن تأكيد اهلل سبحانو وتعالى عمى مبدأ المشاركة من خالل فرض الزكاة لممحتاجين والمساكينومن المالح 

عمى الذين يممكون األموال ان يزكوىا وبذلك جعل من الفقراء أن تكون ليم حصة من أموال الميسورين, وأن ىذه القيم التي 
حيث ، رىم من الوثنيين أن يدخموا الدين اإلسالمي وبرغبة وقناعةيحمميا الدين اإلسالمي ىي التي جعمت من األفارقة أو غي

ان كل مبادئ وأخالق العقيدة اإلسالمية جاءت لتخمصيم من اضطياد األقوياء والمتجبرين من أفراد مجتمعاتيم وكذلك 
  النظافة وحسن المظير واليندام أيضًا عامل جذب إلى اإلسالم.

 التأثيرات الثقافية : ثالثا 
فال بد أن يكون ، الشرقيةو  أن نقل اإلسالم تعاليمو السمحاء من المغرب واألندلس إلى بمدان السودان الغربية بعد  

لذا نالحظ من األمور التي نقمت إلى بمدان ، ىناك تأثيرات أندلسية في التقاليد االجتماعية أو في الحركة العمرانية مثال
عثر عمييا في إحدى و ، التي صنعت في مدينة المرية باألندلسو ، النيجر السودان ىي شواىد القبور التي كشفت عنيا في

  .(31)االسبانيةو  مكتوب بالعربية (م 1100ىـ / 494)منقوش عمييا تاريخ سنة  المقابر
التضحيات من اجل إيصال قيم و  الدعاة المسممين الذين بذلوا الكثير من األموالو  وىذا يعني إن ادوار التجار  

بيدوا ذلك و ، طموحاتيم من اجل اإلسالم والدين اإلسالميو  قد افمحوا في تحقيق أمنياتيم، سالم إلى جنوب أفريقياومبادئ اإل
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األندلسية و  الثقافات المغربيةو  التي توحي مدى تأثير مجتمعات الجنوب األفريقي بالتقاليد، من خالل التأثيرات المشار إلييا
 .الفن وغير ذلكو  يغنيك ذلك عما اخذوا من عموم في األدب

، ثقافتوو  األخذ بتعاليموو ، األندلسيين بعد اعتناقيم اإلسالمو  المغاربةو  ىناك تأثيرات أخرى قد تأثر بيا أىل السودانو   
حيث انتسب بعض األسر الحاكمة ، خير دليل عمى ذلك تأثير مموك السودان الغربية بالحضارة والثقافة العربية اإلسالميةو 

فممك غانا كان ينسب نفسو إلى ذرية صالح ، البيت العموي عمى وجو الخصوصو ، إلى األصول العربية في بالد السودان
 .(32)بن عبد اهلل بن الحسن بن عمي بن أبي طالب

إنما أرادوا تغيير ، ليس مقتصرا عمى إيمانيم بأفكار وقيم اإلسالم فحسب، وىذه إشارة إن اعتناق اإلسالم في السودان 
انتمائيم و  ىذا ما يدل عمى مدى إعجابيمو ، انتسابيم إلى ساللة الرسول صمى اهلل عميو وسممو  الروحيو  قيانحدارىم العر 

 .صفات الدين اإلسالمي والمسممينو  بأخالق
بعد ان أنتشر اإلسالم في جنوب الصحراء الكبرى ومنيا إمبراطورية غانا, البد ان اعتناق اإلسالم في المرحمة األولى  

ى أعداد قميمة, ومن المؤكد تطورت تمك الدعوات وتوسعت حتى شممت مجموعات خصوصًا بعد بدايات كان يقتصر عم
إيصال التجار المغاربة أفكار اإلسالم من خالل تعامميم مع التجار األفارقة, ومن ثم الدعاة الذين كان تأثيرىم واضح جدًا 

, وان مظاىر اإلسالم من ثقافة (33)الجنوب األفريقي من خالل ما تركوه من مآثر دينية ومنيا المدارس والمساجد في
ومساجد ولغة عمى حد قول الفيتوري أنيا وجدت طريقيا إلى غانا منذ القرن الخامس اليجري/ التاسع الميالدي, وىو القرن 

 .(34)وذلك قبل ظيور المرابطين بوقت مبكر، الذي شيد نيضة غانا السياسي واالقتصادي
مدينة غانا مدينتان )و لممدن التي تتحمى بالمآثر اإلسالمية من مساجد ومآذن ومدارس, يقول )وذكر البكري في وصف 

محميتان أحدىما المدينة اإلسالمية التي يسكنيا المسممون وىي المدينة الكبيرة فييا أثنى عشر مسجدًا أحداىما يجتمعون 
 .(35)((حممة العمم والمعرفة فيو, الستماع الجمسات الدينية ولو أئمة ومؤذن وفييا فقياء ومن

وعمى ما يبدو أن أشارة الدكتور الفيتوري فيما يخص قدم المآثر الحضارية من بناء مدارس وغيرىا في غانا, كان  
ىـ أي قبل 447فييا دقيقًا نوعًا ما, وجاء مؤكدًا نص المؤرخ البكري وكان ذلك في مدة حياة البكري الذي توفى في سنة 

ولكن في رأي أي من ىذه الروايات يوجد فييا من المبالغة لكون المسممين الذين دخموا الجنوب الغربي ال ظيور المرابطين, 
أفريقيا كانوا أعداد قميمة, ومن غير المنطق كان ليم الشأن الكبير في انتشار اإلسالم بيذا المستوى الذي يجعل منيم بناء 

  .مع حجم الدعوة اإلسالمية في تمك المدةمدارس ومساجد بذلك العدد الكبير الذي ال يتناسب 
وكذلك ورد في كتاب الدكتورة صباح الشيخمي تأكيدًا عمى ما أبداه الفيتوري بشأن المآثر الحضارية في غانا, حيث  

أشارت إلى وجود مساجد في الدول األفريقية الساحمية مثل مقاديشو وزنجبار وغيرىا من المدن الساحمية, والشك في ىذا 
 .ضوع لكون بدايات نشر اإلسالم بدأ في المدن الساحميةالمو 

ومن الجدير ذكره أن المغة العربية قد انتشرت عمى السواحل األفريقية الشرقية التي تعد من الثقافات التي تأثر بيا  
الدعوة اإلسالمية أىل السواحل التي ىي كانت لغة العبادة ولغة التجارة بنفس الوقت, ولذلك أصبح لمدعاة الدور الكبير في 

التي تمثمت بالشيخ عبد اهلل بن ياسين, الذي عمل عمى أقامة الزوايا لتعميم الشريعة ويقرئ الكتاب والسنة حتى يخرج من 
, ومن المعروف (36)تحت يد الفقياء, والذين كان ليم الفضل الكبير عمى نشر اإلسالم بين قبائل أفريقيا عمى أسسو السميمة

وقواعد المغة العربية ىو أساس تعمم األفارقة لمعموم, حيث لم يكن لدييم أي سبيل أخر لمحصول لمثل ىذه  أن القرآن الكريم
 , أذ أن لثقافة القرآن وتعاليم اإلسالم تحتوي عمى كل العموم والمعارف في السجالت كافة|.(37)الثقافة
وة اإلسالمية أحدثت تغيرات كثيرة في وسط أما عن الثقافة اإلسالمية في جميورية مالي, نالحظ أن انتشار الدع 

المجتمع المالي, وكان ىناك تقبل واضح لمدعوة اإلسالمية, عمى خالف العادات والتقاليد السيئة والمخالفة لتعاليم 
, لذلك عند دخول شعب مالي عرفوا ان اإلسالم نيى عن الغش في التعامل والعمل بالربا واخذ أحوال اآلخرين (38)اإلسالم

 .(39)لباطل, وااللتزام بالوقت وضبط الموعد, وغيرىا من األمور األخرى التي انتيت عمى يد الدعاة المسممينبا
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وينبغي أن نشير إلى العادات والتقاليد السيئة الموروثة في مجتمع السودان األفريقي, وخصوصًا في مالي, التي  
بالنسبة لعامة الناس وتعامميم مع الحاكم أو رئيس )): بطوطاأستمر المجتمع عمى ممارستيا حتى بعد اإلسالم, فذكر أبن 

لو, فإذا أمتثل أحد أمام السمطان غير ثيابو بثياب خرقة وبالية ونزع عمامتو من  نسانالقبيمة, فقد كانت ىناك يتعجب اإل
ستمع لكالم رأسو, ودخل السمطان وضرب األرض بمضربيو ضربًا شديدًا, وذلك أمام السمطان ووقف كالراكع وىو ي

ذا تكمم أحد الناس أمام السمطان فرد كاشفًا عن ثيابو عن ظيره ورما التراب عمى رأسو  .(40)((السمطان, وا 
ومن الجدير ذكره أن ما أشار إليو ابن بطوطة بخصوص سموك أفراد المجتمع في مالي, قد يتناقض مع مبادئ  

البسيط, ويبقى  نسانومساواة القوي والضعيف, وبين السمطان واإل اإلسالم التي أبدت العطف والرفق والتواضع لعامة الناس
البسيط  نسانمعيار االحترام ثابتًا بين الرئيس وأبناء العوام وفق أصول متعارف عمييا بعيدًا عن التذلل والتجبر وخذالن اإل

 .أمام السالطين والمموك, كما حدث بما رواه أبن بطوطة أنف الذكر
ار اإلسالم في مالي منذ البداية كما ذكرنا سابقًا, أال أنو ىناك بعض األمور والتصرفات التي وعمى الرغم من انتش 

أن السمطان )): تمفت النظر, ويتعجب عمييا المرئ المسمم, وقد أوردىا أيضًا أبن بطوطة في رحمتو إلى مالي حيث قال
عنين واستدعاىن ومن عادتين أذا دخمن عمى  غضب في إحدى المرات عمى بنات عمو, فخفن منو واستجرن بالجامع فعفا

 .(41)((السمطان أن يتجردن من ثيابين ويدخمنا عرايا, ففعمن ذلك ورضي عنين
من المالحظ أن روايات أبن بطوطة أذا كانت دقيقة النقل, فأنو عفا عن النساء كونين أسترجن في الجامع, وىذا أذا  

ن الحاكم باهلل سبحانو وتعالى والعقيدة اإلسالمية, ومن مبدأ روح المسامحة دل عمى شيء, فأنو يعطي إيحاء إلى مدى أيما
والعفو عند المقدرة, وتارة أخرى يتناقض في سموكو المتطرفة التي تتعارض مع أحكام اإلسالم, عندما يمارس تقاليد مجتمعو 

قاليد االجتماعية في مالي تمارس أحيانًا عمى اليائسة, والتي حرميا اإلسالم, عند دخول النساء وىن عرايا, وىذا يعني أن الت
حد سواء دون الرجوع إلى ما حرمو اإلسالم وما نص عميو القرآن الكريم, ويمكن القول أن في تمك المدة الدعاة والمصمحين 

والمدارس التي لم يتمكنوا من إنياء تمك التقاليد االجتماعية عمى الرغم من نشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية وكثرة المساجد 
 .شيدت في ذلك الزمان

وىناك أيضًا روايات كثيرة ذكرىا المؤرخين عن تمك التقاليد التي كانت متئصمة في الوسط االجتماعي اإلفريقي  
أن المنسى موسى عندما زار القاىرة قد حكا لو ان من )وحكاميم, فقد ذكر لنا القمقشندي في رواية عن أمير حاجب مصر )

كتو أذا نشأ ألحدىم بنت حسناء أن يقدموىا لو أئمة موطؤة يمتمكيا بغير تزويج مثل ممك اليمن, فقال أمير عادة أىل ممم
حاجب مصر لموسى أن ىذا ال يحل لمسمم شرعًا, فقال منسى وال لممموك أيضًا فقال الحاجب وال لممموك, وسأل العمماء, 

 .(42)((فقال واهلل ما كنت اعمم ذلك وقد تركتو من اآلن
وىكذا استمرت بعض رواسب التقاليد االجتماعية في الماضي وال يمكن التخمص منيا أال بشكل تدريجي, وبمرور  

الزمن, لذا كثير من الممارسات تعى المجتمع اإلفريقي متمسك بيا حتى بعد اإلسالم, ومثال عمى ذلك السحر حيث تعاظم 
الناس البسطاء, حتى صدور أوامر بالقتل لمسحرة من قبل عدد السحرة في المجتمع المالي في السيطرة عمى عقول 

 .(43)الحكام
وعمى ما يبدو من خالل عرض تمك الروايات أن اإلسالم في مالي وسائر دول جنوب شرق وغرب أفريقيا البد أن  

ًا محميًا متميزًا في ىا في الوسط االجتماعي, وان تبقى لونثأر الطابع الوثني وبعض التقاليد التي ذكرناىا أنفًا تبقى ليا أ
حياتيم اليومية, عمى الرغم من التأثيرات اإلسالمية التي سادت دوليم, ومارسيا مجتمعيم, وان كان معتنقي اإلسالم تقاة, أال 

 .أنيم لم يتمكنوا الخالص من تمك التقاليد
 الهجرات اإلسالمية -رابعا  

تعود ألسباب متعددة, منيا  (بالد المغرب العربي)ريقيا أما بخصوص اليجرات الوافدة من السودان الشرقي وشمال أف 
خصوبة التربة وصالحيتيا لمزراعة, وغيرىا من االستعماالت األخرى التي تكمن في الحركة التجارية, فضاًل عن العامل 
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أن  , كما(44)السياسي والديني الذي أصبح عامل طرد لكثير من المجموعات البشرية التي استقرت في وسط السودان
األحداث السياسية التي مرت بيا بالد المغرب في القرن الثاني لميجرة/ الثامن الميالدي, أحدثت تغيرات في عدد السكان 
في الجنوب األفريقي مما أدى إلى تزايدىم الممحوظ, ويعزى ذلك ىجرة تمك القبائل ومنيا االباضية إلى صحراء قزان 

لخميط من المياجرين البد أن يكون منيم الفقياء والعمماء الذين أسيموا في نشر , وىذا ا(45)والمناطق السودانية األخرى
الدين اإلسالمي في الجنوب اإلفريقي, حيث أنيم أتبعوا أسموب اإلقناع في دخول األفارقة بالدين اإلسالمي وتعمم مبادئو 

 . (46)منيم أن يدخموا اإلسالمومن تمك المدن مدينة كانم, التي تأثر حتى حكاميا بالدعاة المسممين وجعموا 
وعمى ما يبدو أن سيطرة العرب المسممين عمى الطرق التجارية في كانم ومنيا القبائل الياللية التي استقرت في  

وأثر عمى نشاطيم ، صحراء فزان في القرن الخامس لميجرة/ الحادي عشر لمميالد, مما أدى عمى ضفاف اقتصادىم
أسرة مسممة لمسمطة في مدينة كانم, ونسبت ىذه األسرة إلى سيف بن ذي يزن الحميري  التجاري, واسيم ذلك في وصول

 .(47)عمى أنو جدىم األعمى
ونستدل من ىذه اإلشارة وتمك بخصوص أنساب األسر الحاكمة في الجنوب اإلفريقي والتي تشير إلى أصول عربية  

ناك الكثير من المياجرين العرب المسممين الذين جاءوا من يمانية أو غيرىا, فالبد أن يكون ىناك شيء من الصحة لكون ى
الشمال األفريقي, والذين استقروا في الجنوب السوداني سواء كان في السودان الغربي أو الشرقي, فيذا شيء يؤكد إلى ان 

ن حكموا كانم األسر الحاكمة في مدينة كانم ىي من أصول عربية مسممة, وخاصة بعد ضعف النظام السياسي لزغاوة الذي
  .في القرن الخامس اليجري/ الحادي عشر لمميالد

وكما أشرنا سابقًا إلى بدايات الدعوة اإلسالمية في الجنوب األفريقي كانت في القرن الثاني لميجرة/ الثامن لمميالد,  
قرن األول لميجرة/ السابع إلى ال (أفريقيا)وىناك روايات أخرى وردت تشير إلى عمر الدعوة اإلسالمية في الجنوب السودان 

, ومما يؤكد ذلك أيضًا ىناك مخطوط يؤكد أن انتشار اإلسالم في (48)لمميالد, وبداية القرن الثاني لميجرة/ الثامن لمميالد
 , أما(49)مناطق كانم ويرنو وباقي السودان األوسط وصل من خالل أربع جنود داعية كانوا في جيش عمر بن عبد العزيز

فييم قومًا من األمويين )ذكر من خالل روايتو في القرن الخامس اليجري/ الحادي عشر لمميالد ان أىل كانم )البكري فقد 
 .(50)((قد أنظموا إلييم بعد القتال الذي حدث مع العباسيين ويغمب عمييم الطابع العربي

ومنيا التجارة أو اليروب من  أما اليجرات اإلسالمية التي توافدت إلى الساحل اإلفريقي الشرقي, ألغراض كثيرة 
ألسباب سياسية أو غيرىا كالتجارة كان لمعرب ليم معرفة ودراية في طرق المالحة  (الدولة األموية)الدولة العربية اإلسالمية 

 .(51)ونظاميا, ولما فييا من رزق وفير, لذلك كانت التجارة عمى السواحل األفريقية مكان استقرار لمسكان العرب المسممين
ومن المعروف أن اليجرات العربية اإلسالمية التي استقرت عمى الساحل اإلفريقي, ومن ثم توغمت إلى داخل  

المجتمعات األفريقية الوثنية, وعمى ما يبدو أن معظم المياجرين العرب ىم من الخميج العربي, وىذا ليس غريب لكون دول 
ب أفريقيا, ومنذ القرن الثاني لميجرة/ الثامن الميالدي, بدأت الخميج العربي ليا عالقات وصالت قديمة مع بمدان جنو 

اليجرات من الخميج العربي إلى الساحل األفريقي الشرقي, وأول ىجرة عمانية وفدت في النصف األول من القرن األول 
األفريقية عمى أثر خالف  , وأنيا من حكام عمان وىم من قبائل االزد, الذين ارتحموا إلى السواحل(52)لميجرة/ السابع لمميالد

 .(53)مع الدولة األموية
وخالصة القول أن اإلسالم وصل واستقر في الساحل األفريقي الشرقي عمى أثر اليجرات المتتالية من مختمف  

المناطق العربية, وذلك لكون الساحل األفريقي يشكل عامل جذب لمسكان, لما يتوفر فيو مستمزمات الحياة في شتى 
لتي تتمثل بالتجارة والزراعة والصناعة, وىذا االستقرار أدى إلى تشكيل عدد من القرى والمدن التي تقطن فييا مجاالتيا ا

المجتمعات اإلسالمية التي تحمل الثقافة اإلسالمية والحضارية الجديدة التي أثرت بالمجتمعات األفريقية, والتي ألتفت حوليا 
المية, وتعايش ذلك الخميط من المجتمع بسمم ولم تحدث بينيم أي مشكالت أو واستمدت منيا روح اإلسالم والعقيدة اإلس

  .حروب, لكون الشعوب اإلفريقية تقبمت الثقافة الجديدة وتفاعمت معيا
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 الخاتمة
كان لمتجار الدور األساسي في نشر االسالم بين الدول بجنوب أفريقيا, حيث أن التجار المسممين أصبحوا نموذجًا  -

 .تجار االفارقة من خالل تعامميم الصادق والمتسامح في البيع والشراءيقتدي بو ال
-9ىـ / 5-3)ظيرت عالقات تجارية بين التجار المسممين في الشمال االفريقي, وتجار السودان االوسط منذ القرن  -

 .ار بفزانوكانت الحركة التجارية في السودان تتمثل ببحيرة تجاد وبحيرة كور عبر الطريق الصحراوي الم (م11
كان نشر االسالم في جنوب أفريقيا يرغبة المجتمع االفريقي وبحرية أفراد المجتمع الذين أعتنقوا االسالم بعد قناعة  -

رشادات المسممين وصفات التجار المسممين التي كانت محط أنظار االفارقة  .كاممة بمبادئ االسالم وا 
تيم لمتجار المسممين حين يمارسون طقوسيم الدينية في الوضوء من األمور التي نالت أعجاب التجار األفارقة مالحظ -

 .والصالة, التي تأثر بيا األفارقة من تجار أو عامة الناس اآلخرين
لم يقتصر دور التجار في أيصال أفكار االسالم الى دولة واحدة في جنوب أفريقيا أنما ساىموا في أيصال ونشر  -

 .غانا ومالي والسنغاي ويرنو وغيرىااالسالم في سأثر الدول االفريقية مثل 
أسيم قادة المسممين في الدولة األموية أمثال عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بن نافع في توفير المياه عمى الطرق  -

التجارية في الصحراء االفريقية, مما أدى الى نشاط الحركة التجارية وقيام الكثير من المراكز التجارية في مدن الجنوب 
 .يقياالفر 

كان ىناك أدوار أخرى من غير التجار المسممين في نشر االسالم, وىم بعض المموك األفارقة أمثال الممك منسا موسى  -
 .الذي حج الى بيت اهلل الحرام والذي أخذ معو كميات من الذىب لتوزيعيا عمى الفقراء والمحتاجين

الكبير في اعتناق االسالم لشعوبيم طوعًا, لكون من خالل المموك تم نشر االسالم بين شعوبيم وكان ليم الدور  -
 .الشعوب االفريقية كان ليا الوالء والطاعة لمحاكم ورئيس القبيمة لذلك دخل الكثير من القبائل الدين االسالمي

لمام المراكز التجارية أصبحت منتديات أدبية وثقافية ودعوة لألفكار االسالمية, فكان لمتجار والدعاة والعمماء معرفة وا -
 .في سياسة وادارة الدولة العربية االسالمية, فعمموا نساخ ووزاعو لمعظم حكام بمدان جنوب السودان

كان لممرابطين الفضل الكبير في نشر االسالم في بالد السودان, وتم ذلك من خالل الدعاة, آذ كان لمشيخ عبد اهلل بن  -
يصالو الى شعوب البمدان االفريقيةياسين إسيامات في أنشاء أربطة وزوايا لتعميم الدعاة ا  .لكيفية في نشر االسالم وا 

كان الدعاة ليم مكانة كبيرة عند القبائل االفريقية, ويكنى ليم االحترام والتقدير حيث يرحب بيم عند وصوليم بين القبائل  -
م ألقاء الدروس الدينية االفريقية لتعميميم مبادئ وأفكار االسالم ويخصص ليم المسكن والمأوى وضيافتيم, ليتسنى لي

  .ليم
لقد أيد التاجر والداعي تعاونًا ممحوظًا وبذال جيدًا كبيرًا في سبيل نشر االسالم, فكان التاجر يدفع من مالو الخاص  -

 .ليييئ لمعمم مكانًا يمقي فيو الدروس, ويزوده في نفس الوقت ما يحتاجو من نفقات
ميا الدين االسالمي, كان ليا األثر الواضح في أنتشار االسالم في تعد السمات والخصائص المتميزة التي كان يحم -

 .وضميره وأحاسيسو نسانالمغرب والمشرق, وان ىذه السمات تتعمق جوىريًا بحياة اإل
أقر االسالم عمى مبدأ التساوي بين اإلفراد في الحقوق والواجبات, وأنيى عن الفوارق الطبقية والفئوية, وبغض النظر  -

 .االجتماعية والسياسية عن المراكز
من المشاكل التي عالجيا االسالم ىو الجانب االقتصادي الذي لو صمة بحياة المجتمع, ففي المجتمعات االفريقية كان  -

 .ىناك فروقات عنصرية وطبقية, تختمف تمامًا عما جاء بو االسالم وعقيدتو السمحاء
ولة العربية االسالمية التي تأثر بيا المجتمع االفريقي, ويمكن ذلك ىناك الكثير من التأثيرات الثقافية والعمرانية في الد -

  .في بناء الكثير من المساجد والمدارس في المدن االفريقية ومنيا مالي وغانة وغيرىا
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