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 مقدمـــــــة:
يهتت ؼ لب تتم رخطتتورلدؽ سرخ رردتتدؽ رتت دأل م تت رعو رالتتؼ سرخ تت ؾ  رخ تت     تت       

خ ب ه  ر رخذيإخى رخ س  لظهؼسخؼ ي ظ ق رخكثد   ،سبصط ت ف    رعو رإلنس ندة آث ل
ك  تتتتػ رخ تتتت ؾ  رخ تتتت  ر اتتتت  فتتتت  إف ع دتتتت  لتتتت    ،ب تتتتض رخ تتتت ؾ  فتتتت   تتتتظ ه

لس لت  ع ت    ،ف ع دتةس ح يت ر  فت  لظظ تة بظتؾ  رخصتح ر  رإل ،رخ صؾر رخؾدتظى
س قتت  عنتتؾ  ل بتتإ ذختتػ إختتى ل    تتػ رخ تت ؾ    نتت    تتدش فتت   .متتب د رخستتؾدر 

ق تة  لس ربطت  بستبم ،ؾ بط ر ت لب ث أل ر ى ه لش حضت ررت   تػ رالتؼ سرخ ت 
إضتتت فة إختتتى دسر  ،  ختتتؼ عستتت ظدإ رخطتتتورخ رخؾ تتتؾ  إخدهتتت رخطصتتت در رخ  رع دتتتة رخ تتت

 رالد  ط ر رخذي رطل ر ى نهبه .
 حدتت ،رخصتتح ر  حلحتتؾر درردتت ظ ح ره ط لظ سخ تت  اتتن   لظظ تتة إف ع دتت  بظتتؾ      

رخطظظ تتة لتت   ح بتتة رخ صتتؾر رخؾدتتظى لط ختتػ إدتت لدة دتت دت  ق لتت  فتت  هتتذ 
س تت   خهتت  رختت سر رإلع تت م  س  ،رخ تت رأل سسدتتظه  سب بهتت زلؽ فتت  اتت ق قستتظ   لتتؽ رختت

 رخف    ف  ن ل لغ ه  رخحض رأل رإلد لدة إخى   ػ رخطظ طق.
سر تتتتتتتى رختتتتتتت بؼ لتتتتتتتؽ دلتتتتتتتؾ  رإلدتتتتتتت   إختتتتتتتى رخطظظ تتتتتتتة لتتتتتتتؽ رخ تتتتتتت   راس       

سرن  تت ر  رن  تت رر  سردتت    لظتتذ رخ تت   رخستت بإ رخه تت ي رخث ختت  ر تت   ،ه(1رخه تت ي 
 (  تت   رخستتن   ال يزرختتؾ  11-ه11نتته ح تتى رخ تت    إال ل ، (11-ه7رخطتتد دي 

لط  لدى إخى عهتؾر  ،ت سثظدة دلد ة رؽ رخ يؽ رإلد ل عط ردؾ  ط ؾد   سر در
 ،ح   ت إ  حدة سبه دعة ق ده  ر ط   سلصت حدؽ  ح  تة ا رالتدؽ رخكت نط 

   مؽ فؾدي رخ   ر ظ ل  بح  ة إ  حدة لل ى ق ده  رخ رردة سرخطص ح رثط
 سهؾ لؾضؾع بحثظ . ،رخف ن 
ا رالتتدؽ رخكتت نط  سبهتتؾد  رآل تت  ح  العنــنا  رل  نتت  خطؾضتتؾع بحثظتت سخ تت       

 . 11هت/11رال  حدة ف  رخسؾدر  راسدط سرخغ ب  ل   رخ    
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     رآل    دواعي اختيارنا لهذا المنضنعلل  رؽ 
ع تت  م ل ظتت  فتت   ،لح سخ ظتت  رخ  تت   ر تتى  تت رعو لظظ تتة لس إق تتدؼ فتت  إف ع دتت  -1

رخ تت ري س تتذر  رالن طتت  سهتتؾ  ،سرخ ق تتة ،رخط تت  م، سرخطصتتد  ل ؾلتت ت رتت أل   خ تت رعو
 رخ غة سرخث  فة سرخ يؽ سح ى رخ  درت.

 ، س دط رخضؾ  لكث  ر ى  ت رعو لظظ تة بت د رخستؾدر  راسدتط ح  ت د ح خدت  ح -2
خطتتتورلدؽ رخ تتت  ختتتؼ  ظتتتل ح هتتت  لتتتؽ رخ رردتتتة رخ قد تتتة سرخط ط تتتة ب ر بتتت ر ل  لب تتتم ر

 سرخ ررددؽ ر زسر ر ى لظظ ة رخسؾدر  رخغ ب  ف  لب م بحؾثهؼ سدررد  هؼ.
رخفتتتذأل رخ تتت  بط تتت  متتتدؽ رخطتتتوث رت رخ  بدتتتة رخط هطتتتة س طبد تتتة هتتتذ  رخ  صتتتدة  -3

كتتتتت نط  را  سللتتتتته لتتتتتؽ رتتتتت   رخف خ تتتتتدو ا رالتتتتتدؽ  ،سرخستتتتتؾدرندة سرإلدتتتتت لدة
 سرخث  فة رإلد لدة.خه ث  فة سرد ة ف  رخ يؽ سرخ غة رخ  بدة ، ط رم س
 فهؾ   خ  خ    الهدف من دراستنا لهذا المنضنعلل  رؽ      
إث ر  رخطن بتة رخ زرر عتة م رردتة سختؾ ل ؾرضت ة رتؽ لظظ تة بت د رخستؾدر  فت   -1

 رخذي ع   رخ ص  رخذهب  ف    رعو إف ع د  رخغ بدة سرخؾدظى. ،رخ ص  رخؾددط
م نتؾ ل  تة فت  رهت  رادت أل -  نؼ إم رز رخ سر رخحض ري رخذي خ ب ه لط كة -2

 رخك نطدة.
 بددؽ خ   رئ بأ  ح  ة رخ تدو ا رالتدؽ رخكت نط  ختؼ  كتؽ ح  تة إ ت حدة  -3

خ ت  ق دهت  رخ رردتة رثطت   سر ،إد لدة ق ل  ض  ح  ة إ  حدة إد لدة لل ى 
سسقف  ،إل  ح سإن  ذ رخب د ال بد سإنط      ه   رخ دو رخك نط  ر ،مؽ فؾدي
سدخدتل ذختػ لنته ختؼ عنتؽ  رخذي     يه د سحت أل رختب د سردت   رره . ،رخف ن رخزحف 

سعتل ل  ظ ت    ،خألد أل رخستدفدة سالمظته فدطت  ب ت  عظطح خ س ظة رخسد ددة رخ      ه 
 ب خس ظة رخ يظدة سرخ  طدة.
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لتت ه  بحثظتت  هتتذر سرخ تت    نتت   تت آل     إشــلالية منضــنعسخ تت  ل صتتظ  إختتى      
خ  تتتتدو ا رالتتتتدؽ رخكتتتت نط  فتتتت  رخستتتتؾدر  راسدتتتتط  ةرإل تتتت حدلمتتتت ز رخ هتتتتؾد 

 ؟ 11هت/11سرخغ ب  ل   رخ    
 رإلان خدة إخى رخ س ؤالت رخ  خدة  هذ  ف ر       
 ل ه  لدب   عهؾر رخح   ت رإل  حدة سرخ ه دعة ف  ب د رخسؾدر ؟ -1
م نتؾ قبتل عهتؾر ح  تة - دف   ن  لسض ع لظظ ة رخستؾدر  لهت  بت د  ت نؼ -2

 رخ دو ا رالدؽ رخك نط ؟
 نتؾ ب خ تدو ل ه  لدب   ض ف إلب رطؾرعتة م نتؾ؟ سخطت ذر ردت ظ   دت ظ   م -3

 ا رالدؽ رخك نط ؟
دؽ؟ س لتتت ه  لبتتت ررت  تتتل سع سرخب نتتت رخفتتتؾالنددؽلتتت  هتتت  لدتتتب   رخصتتت رع متتتدؽ  -4

 لظهط ؟
رخذي ر ب ظ   ف  بحثظ  فهؾ رخطظهج رخ  رع   رخ ت رؼ ر تى  للمنهجلل  ب خظسبة      

لظه دتتتة سلظتتتة  تبتتت   سقتتت  .رإ سراحتتت رل رخ  رع دتتتة لتتتإ   د هتتت ردتتت  درد رخؾقتتت 
  سفصتت دؽ لد دتتددؽ      هطتت ،سلتت لل  طهدتت ي ،رخ تت   تت   قؾرلهتت  ل  لتتةرخبحتت  

 س  ن   ط  ي    .سفه رس ،سل حق ،لب ح ، ثؼ ل  طة
ل لل  طهد ي حؾ  لدب   عهؾر رخح   ت رإل  حدة سرخ ه دعة ف  إف ع دت   -

 بظؾ  رخصح ر .
 ،م نتؾ قبتل عهتؾر ح  تة رخكت نط - ت نؼلل  رخفصتل راس  فكت   ب ظتؾر  لط كتة  -

-سقسطظ   إخى ث ل لب ح  فف  رخطبح  راس   ظ سخظ  عهؾر سن أأل لط كتة  ت نؼ
  عتب رخ  ،هت   رخ   عتب بطط كتة  ت نؼل رظ  ت  س ظت  قت  قستطظ   إختى ثت  ،م نؾ

للت  رخ ظصت   ،س  رعو  أددستهط  ،رخسن  سل ل  ،بطط كة م نؾ لؽ حد  لؾق هط 
س دتتتف  ،رخث ختت  فكتتت   حتتؾ  دسر رادتتت أل رخستتدفدة فتتت   أدتتدس سحنتتتؼ لط كتتة  تتت نؼ
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س تذر نطتط رخحنتؼ رختذي  ت   دت ر ر   ،نؼ لؽ لط كة   نؼ إخى لط كتة م نتؾرن  ل رخح
لتإ رخ   دتز ر تى ف ت أل رخطت ي  ،سلهؼ رخست طدؽ رختذيؽ حنطتؾر لإ رإلا رأل إخى لم ز

سه  رخف  أل رخ   ل تبح  فدهت  رخطط كتة  ظ ت   ، (1001- 1771إدرعس لخؾل   
 حد  م غ  لسج قؾ ه  س ظؾره  ف  ا ى رخط  الت. ،ب إللب رطؾرعة

للتتت  رخطبحتتت  رخثتتت ن  ف ظ سخظتتت  فدتتته راسضتتت ع رخ  لتتتة ختتتب د رخستتتؾدر  راسدتتتط      
ك اسضتتتت ع رخ يظدتتتتة سرالق صتتتت دعة  ،م نتتتتؾ-كتتتت   لهتتتت ر  خغهتتتتؾر لط كتتتتة  تتتت نؼ رختتتتذي

 رالب ط ردتةراسضت ع الدتدط     ربدة خ طط كتة س دتف  ت   دتؾ  هتذ سرخ  ق ت رخ
دبب   ف  ضت ف سرنهدت ر رخطط كتة سعهتؾر رخكت نط  ر تى لست ح  ،سرخفك عة سرخ يظدة

 راح رل.
 ،إللب رطؾرعة سعهؾر رخكت نط لل  رخطبح  رخث خ  رخذي     ب ظؾر  ض ف ر     

ثؼ رخ   عب ب  صتدة رثطت    ،رعة ظ قظ  فده إخى لم ز لغ ه  ض ف رإللب رطؾ 
ن تتتتأ ه س   دطتتتته  ، سعدؽنتتتتسرخب  رختتتتذي دلتتتتل فتتتت   تتتت رع لتتتتإ  ،متتتتؽ فتتتتؾدي رخف نتتتت 

هتتتذر رخطبحتتت   ظ قظتتت  فدتتته إختتتى  للتتت  رخ ظصتتت  رالدتتت  لتتتؽ ،سا صتتتد ه س ؾدتتت   ه
 ،ب نؾ تت نطرخ تتدو رخكتت نط  ر تتى لستت ح رخستت حة رخسد دتتدة فتت  إلب رطؾرعتتة عهتتؾر 

سذختتتػ ب تتت  ل  ردتتت ظ   بتتته رخطتتت ي لحطتتت  متتتؽ ر تتت  خؾقتتتف رخزحتتتف رخف نتتت  ضتتت  
 رإللب رطؾرعة.

  ره  رخ تدو ا رالتدؽ ب نؾ ف  نطلط كة  لل  رخفصل رخث ن  فك   رظؾرنه      
رخ  تتت   فدتتته اس   ظ سخظتتت  ففتتت  رخطبحتتت  ر ،قستتتطظ   إختتتى ثتتت ل لب حتتت  ،رخكتتت نط 

إضتت فة إختتى لرط ختته  ،حدتت  لؾختت   سن تتأ ه سحد  تته س   دطتتهلتتؽ ب خ تتدو رخكتت نط ، 
 ،سرخفتؾالنددؽرخثت ن  فكت   حتؾ  رخصت رع متدؽ  ت نؼ سب نتؾ  لل  رخطبحت  ،رإل  حدة
س دتف ر تظ   سدلتل فت  نتزرع لتإ  ،دد دة رخ دو رخ رل دة سرخ  ربدة  ظ سخظ  فده
 ربتتت  ن متتتؽ  رخفتتتؾالنددؽ تتتدؾخ رخى ل ردتتت ت رخ تتتدو لتتتإ ،ثؼ  ظ قظتتت  إختتترخفتتتؾالنددؽ

حط تت   ، تتؾ( حدتت   ضتتطظ    تتػ رخ دتت رل دتت  الت ر طدتتة سف هدتتةا مد ،فتتؾدي
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للتتت  رخطبحتتت  رخث ختتت  ف ظ سخظتتت  فدتتته نه عتتتة  ، ررت  تتتل لتتتؽ رخظتتت فدؽ رخط ظتتت زردؽلبتتت
 إلب رطؾرعة م نؾ رإلد لدة سلدب   د ؾطه .

سرخ تت   ،رر طتت ن  فتت  بحثظتت  ر تتى ل طؾرتتة لتتؽ رخ رردتت ت راك دعطدتتة رخستت ب ة     
سفت  رخؾ تؾ  إختى رخطصت در  ،ك ن  خظ  دظ ر  سدخد   سرؾن   ف  ردؼ لظة رخبحت 

ردتتتت خة ل بستتتت د   سهتتتت   ،سرخط ربتتتتإ رخ تتتت  رح تتتتؾت ر تتتتى رخطتتتت دأل رخ  طدتتتتة خبحثظتتتت 
،سردت خة ل بست د  نطدةح  حم نؾ ف  ره  راد أل رخك ب ظؾر ،لصظفى ر   بسدؾن 

م نتتتتتتؾ فتتتتتت  رهتتتتتت  رخستتتتتت ظ   إدرعتتتتتتس -ح د تتتتتتة رخ  بتتتتتت  ب ظتتتتتتؾر  حلط كتتتتتتة رخكتتتتتت نؼ
إضتت فة إختتى ردتت خة ل دتت    ،رالق صتت دي ( درردتتة خ   نتتم 1001- 1771 لخؾلتت 
دتتت لدة ب قتتتل ب ظتتتؾر  حرخ تتتدو ا رالتتتدؽ  ،رخ رردتتت ت رإلف ع دتتتة خزعظتتتة نتتتؾع ي فتتت  

  .11م نؾ ل   ق-رخك نط  سدسر  ف  لط كة   نؼ
لل  ب خظسبة اهؼ رخطص در سرخط ربإ رخ   رر ط ن  ر ده  ف  بحثظ  فه   رمؽ      

ذ ت  سرخبنت ي ح ،لس خػ رإلبصت ر فت  لط ختػ رالصت رحفضل ن رخ ط ي س   به ح
دت ر رن  رخطصت رر  فت   ،  بز  لؽ   ت   رخطست خػ سرخطط ختػحب د إف ع د  سرخطغ  

 تتؾ حإنفتت ق رخطدستتؾر فتت  س  تت   ا مد ،نتتؾم  -رخب تت  رخ غ رفتت  خطط كتتة  تت نؼ ح يتت  
لف دنتت  بتت ر  فتت   ح يتت  رخب تت  رخ تت رع   خطط كتتة  حذ تت  لردتت   سر طتت   بتت د رخ كتت سر

للتتت  ب خظستتتبة خ ط ربتتتإ فظتتتذ   لحطتتت  متتتؾر  سس حرخح  تتت ت  .سرخفتتتؾالنددؽم نتتتؾ -كتتت نؼ
 ،س  تت   ا ف ضتتل 11-ه11رإل تت حدة فتت  إف ع دتت  بظتتؾ  رخصتتح ر  إبتت   ق

س  تت   ربتت  ن  ،  دعتتة حرخطستت طؾ  فتت  بتت   إف ع دتت حدتت د  إمتت رهدؼ ر تت  بتت ري س 
 ف  إف ع د ح. ب س راسر رب  رخ رزق إم رهدؼ حرخطس طؾ  سرالد  ط ر 

  تتتت    تتتتؾف  ب تتتتض  ،سخ تتتت  سربه ظتتتت  ب تتتتض رخصتتتت ؾب ت فتتتت  لستتتت ر بحثظتتتت      
 ن ت   لحطتت   ،ب نؾ ت نطرخطصت در س تذر رخط ربتإ رخه لتة رخ ت  لرلت  إللب رطؾرعتة 

س  تت   إمتت رهدؼ ر تت   ،ؾي سهتتؾ فتت  را تتل ل ظتتؾه سلصتت ر هتت  متتؽ ف  تتؾأل رخب نتت
ط لتتتت   حإلب رطؾرعتتتتة م نتتتتؾ رإلدتتتت لدةح ف خك  تتتتم لدتتتت  ذ ل  صتتتتص فتتتت   تتتت رعو 
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سخ تت  ؾ  لظظ تتة سلط ختتػ بتت د رخستتؾدر . رخ صتتؾر رخؾدتتظى سختته رتت أل لوخفتت ت حتت
حنطظتتت  سردتتتؼ ك نتتت   ثتتت أل سسفتتت أل ب تتتض رخ رردتتت ت حتتتؾ  لؾضتتتؾرظ  ر ر تتت   فتتت   

 لظه دة سلظة رخبح  لحد ن  . 
خطتتت   بحدثدتتت ت سفتتت  رالدتتت  نألتتتل ل  نكتتتؾ  قتتت  سف ظتتت  إختتتى حتتت  لتتت  فتتت  رإل     

كطتت  ن ؾبتته ب خ تتن  رخ زعتتل إختتى رادتت  ذ رخف ضتتل رخط تت    ،سبزردتت ت بحثظتت  هتتذر
رخ   ؾر لب رم ب ف ي ر ى  ؾبده  ه سإرا در ه رخس ي أل طد ة ل ؾرر دررد ظ  فت  

كطتت  ال نظستتى اتتن ن  سرل ظ نظتت  رخكبدتت عؽ  ،فتت  لستت ر إن تت ز بحثظتت  هتتذرخط دتت   س ر
خألدتتت  ذ رختتت   ؾر لحطتتت  رخحطتتت ي رختتتذي لراتتت ن  سسبهظتتت  سنصتتتحظ  طد تتتة درردتتت ظ  
خ حضتتتد  رخط دتتت  ، س تتتذر خ ؾ تتتؾ  ختتتب ض رخطصتتت در سرخط ربتتتإ سن تتتن   تتتل لتتتؽ 

 د هؼ سلر نظ  ف  إن  ز رط ظ  رخط ؾرضإ هذر لؽ ب د  لس ق عم.     
 
 
 
 

 



 مدخل تسهيدي:                            اإلصالح والجهاد في إفريقيا جشوب الرحراء

 

- 7 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :مدخل تسهيدي
اإلصالح والجهاد في إفريقيا جشوب 

 ءالرحرا

 
 
 
 
 



 مدخل تسهيدي:                            اإلصالح والجهاد في إفريقيا جشوب الرحراء

 

- 8 - 
 

التاسر  عذرخ السري    ، سيد بيا القخن الثالث عذخ اليجرخ  إن أىم ميدة ت
الرررجعءة  ذرررخونفرررف إفخاقيرررا لشرررء  الررررحخار ىرررف ديرررءم ف رررخة الجيرررا  ا سررر مف 

و التطمرر  إلرر  ، ة وتشقيتيررا مررا بررءاوس وثقررء  و شيررةوإصرر ح اليقيررجة ا سرر مي
 .ا س ميةإقامة  ول وحكءمات إس مية تحكم السدمسيا بسءلس الذخاية 

واسكرررا أن نجسرررب أسرررفا  ديرررءم ف رررخة الجيرررا  و ا صررر ح بررريا مدرررمسف 
 إفخاقيا لشء  الرحخار إل  اليءامب اآلتية:

كرررران ل نتذررررام الءاسرررر  لمفررررجز والخخافررررات وامتررررداج اليقيررررجة  ظهوووووب ال وووود :-1
والتفرخ   ، وتقرجسذ السرءت  وعفرا تيم والتسدرل برالقفءم ، ا س مية بطقء  و شيرة

 ، باألضررررخحة و شررررار القفررررا  والتقررررخ  ل وليررررار والرررررالحيا وتقررررجسم القررررخابيا ليررررم
ملرررال  ومًا أساسررريا فرررف ديرررءم ، برررفيل السرررراىخ الطفيييرررة والذررريء ة وا سسررران

 مرمحيا نا وا بف خة الجيا  وإص ح الشا .
و لك بانتقال بيل الدعسار وثمفة اليمم ما مشاثق إفخاقيا لشء   االحتكاك:-2

لتمقرف اليمرء  ، لثقافة ا س مية كاألزىخ الذرخا الرحخار تجاه حءاضخ ومخاكد ا
و يررج عررء تيم ألوثررانيم عررا وا متذررفييا حسررا  لشذررخ مفررا   الررج ا ، والسيررام 

ة كررحلك نررحكخ ومررا السخاكررد ا سرر مي، وتشقيتررو مررا الذررءاوس تجج ررجهمف و سرر ا 
 1 .بفا ولام  القخوايا، لام  الداتءنة بتءنذ

فرررررف ت رررررءاا الرررررجعاة  اً ز م برررررا ليرررررس الحرررررا إلررررر  الفقررررراز السقجسرررررة  وماً  الحووووو :-3
وكانت مح تيم ، ترال واالحت ا  السفابخ باليمساروىحا بفزب اال، والسرمحيا

كسا كانءا  تءقفءن فف مرخ سغتخفءن فييرا مرا اليمرم ، ت ثءامةلفتخا تجو الحجية 
 . م  ءاصمءن محمتيم إل  الحا 

                                                           
الحركات اإلصالحية في إفريقيا جشوب الرحراء إبان القرن الثالث عذر أحسج بءعتخو  : -1

 .691- 691ص 9002،  ام اليجى لمطفاعة والشذخ والتءزا ، التاسع عذر السيالدي –الهجري 
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ديررررخت وانتذررررخت السخاكررررد الثقافيررررة ا سرررر مية فررررف برررر   السراكووووث الثقافيووووة: -4
وخرءصًا فف غخ و عم  نطاق واسيءزا  نذاثيا السيسا فرف مرج شتف  ، الدء ان

ف رران ليررحه السخاكررد الفزررب ال فيررخ فررف إنررامة  ، "حسوود  "و "Socoto"سوووكوتو"
ال : يررجيررا  فررف ا سرر   مدررتشج ا لقءلررو تالطخاررق لدرركان السشطقررة وإبررخاز ف ررخة ال

ه ) ََّ وولَ  ِدووِه  ِبووَمْمواِلِه  اْلسهجاِهووِد  َ  َفزَّ َوَأْنفه َعَموو  ْْ ووالا  َدَبَجووة   اْلقاِعووِد  َ  ْْ  َوَعوود َوكه
ه  ََّ ْدش  َْ ل اْلحه ه  َوَفزَّ ََّ  1(َعِعيس ا َأْجر ا اْلقاِعِد  َ  َم عَ  سهجاِهِد  َ الْ  َْ

زا  نسء ونذاط ىحه الطخق وانتذخت انتذراما واسريا خاصرة  الطرق الروفية:-5
والدشءسرررية ، جانيرررة يالت ، فرررف مشطقرررة بررر   الدرررء ان الغخ رررف كالطخاقرررة القا مارررة 

كسررا  ، فيررااًل فررف نذررخ ا سرر   اً ىررحه الطررخق  وم  وغيخىررا. وليررس أتفرراز و مخاررجوا
مافيرريا ماسرة الجيررا  لررجه مدررتشج ا ، ف ولررو االسرتيسام األوم ررف لمسشطقرةوقفرءا فر

والقءلو تيال :) و  َوَأِعودو وا َلهه ته  مَّ ْْ و  اْسوَتَط َوِمو  قهووَّة مِ   ِبو ِ  تهْرِه هوونَ  اْلَخْيولِ  َبوا ِ ب ِ  ْ 
وَّ  كه ْ  ََِّ   َعده وَّ  .2(َوَعده

 الدء ان الغخ فعست ف خة الجعءة لب ب   ت موب الوعي والدعوة لمجهاد: -و
واألوسط وانتقمت إل  لب السشاثق ا فخاقية ولم تقترخ عمر  مشطقرة  ون سرءاىا 

بب بسمت ميرم ليرات القرامة ونرتا عرا انتذرامىا حرجوث  رءمات لحمارة مدرت ، 
 مختمف لءانس الحياة الدياسية والثقافية وااللتساعية والج شية.

يسررا بيشيررا وانررريخت فررف األسررفا  تفاعمررت ف ىررحهسسكررا القررءل برر ن كررب         
فاسرررررتغمتيا الحخكرررررات ا صررررر حية والجعءارررررة وودفتيرررررا أحدرررررا   ، بءتقرررررة واحرررررجة

فاندرررراقت خمفيررررا الجسرررراىيخ الذرررريفية الغفيررررخة متطميررررة لتحقيررررق تغييررررخ  ، تءديررررف
 ومدتقفب أفزب.

                                                           
 .29سءمة الشدار اآلسة -1
  .10سءمة األنفال اآلسة 2
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ستيخضرررشا التررراماا الدياسرررف لسشطقرررة إفخاقيرررا لشرررء  الررررحخار ا وإ ا مرررا        
 تزل لشا لميًا ديءم عج  ما اليمسار والجعاة والدعسار  ، خ ل القخون الست خخة

ونذررخ ا سرر   برريا ، فررف إحيررار الررجعءة و يثيررابررامزا  السرررمحيا الررح ا أ وا  وماً 
وصجىم عا مسامسرات ال ،  ىان الشا  ما الذءاوس والخخافاتوتشقية أ، الء شييا

لت سيذ  ولم تتءقف ليء ىم عشج ىحا الحج بب ماحءا سديءن ، ع قة ليا با س  
  ول ومسالك قاوسة عم  أمكان الذخاية ا س مية الدسحار.

يم عا الترج  يوإل  لانس أ وامىم الجعءاة ا ص حية الجاخمية لم تمي        
، الرح   اىرم مشرراثقيم ، الغابررممو رف الررميفف و والءقرء  فرف ولرو االسررتيسام األ

السرتيسام الرح  ولقج ديخ زعسار ومرمحيا ومشاضميا مدمسيا وقفرءا فرف ولرو ا
الف مررا التشررريم والتررجماس وعمرر  قررجم عرر ، كرران مررجلجًا ب حررجث األسررمحة الفتاكررة

وكررران الدعسرررار والسررررمحيا األفامقرررة سررر حيم ىرررء الررررفخ وا سسررران ، اليدررركخ  
ومرررا أسرررسار ىررراالر الدعسرررار والسررررمحيا الرررح ا خمرررجىم التررراماا ا فخاقرررف ، 1بررراه

سرررامءم  ترررءم  و  -عسرررخ ترررال ج الحرررا -مو رررف: عثسررران برررا فرررء   و وحتررر  األ
 لء ءالساسيشف وغيخىم كثيخ.       أحسجو 

وىكرررحا عخفرررت إفخاقيرررا لشرررء  الررررحخار حخكرررة واسرررية ونيزرررة بررراممة فرررف 
أ ت فرررف الشياسرررة إلررر  قيررررا   ول ، والثقرررافف  وااللتسررراعفالرررج شف التجج رررج إثرررام 

ة إس مية مازال التاماا سذيج عم  عرستيرا ومرا وصرمتو مرا قرءة وتشرريم وحزرام 
 وعم  عفقخاة ماسدييا.

 
 

 

                                                           
 .692ص، السخل  الدابق، أحسج بءعتخو  -1
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 : الفصل األول
 برنؽ اإلسالمية قبل ظهؽر حركة الكانمي-مممكة كانػ

 برنؽ -ظهؽر ونشأة مممكة كانػ : .المبحث األول1

العامة لبالد السؽدان األوسط قبل ظهؽر  األوضاع: .المبحث الثاني2

 حركة الكانمي

 ةيبرنؽ ونهاية حكػ األسرة السيفس–ضعف مممكة كانػ : .المبحث الثالث3
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 :  م(1042-م1002ه/1222-ه 474برنؽ)-ظهؽر ونشأة مممكة كانػ -1
قامت هذه الططلكة أو السلطظة في بالد السؽدان األوسط  الطذي كوكطؽن مطؼ 

ططاى إلطط  تشططاد ومططا حوططا حؽلبططا مططؼ  لططنان تطوططن مططؼ  بططحططؽض برةطط      الظةجطط  بً 
فطي  1)أ ع  الشكل والب  ؽ. وكا ت برة   تشاد مبن سلطظة الكا ػ ، دارفؽر ش قاى 
 الطالحق(
ثطػ عصط   ، عص  سطةاد  كاطا ػك : طظة إل  عص يؼويظوسػ تاريخ هذه السل     

 سةن  ك   ؽك.
 :  م(14-م0مممكة كانػ) -1.1
طططاى إلططط  مظطوطططة تطوطططن مطططؼ الظةجططط   ، شططططار شططط قي برةططط   تشطططاد توطططا كطططا ػ      بً 

 وتضػ جزءى مؼ بالد الباوسا. 1الؽادي ش قاى 
ويططذك  الرططط ي علطط  كأن هططذه الططبالد  ططةؼ إف يوةططة ًو قططة مطوططن  فططي الجظططؽ       

إلططط  ال ططط   األوسططط  وهطططي بطططالد قرططط  وشطططعم وسطططؽء الططططزا ك وي جطططا مبطططنأ هطططذه 
 ةظبطططا ثططال   *داال أوزاال وآخ هططا  لططن  كااططا الططلكططة مططؼ جبططة مصطط  مططؼ منكظططة

اطا كذك  دحالفؽس بأ ط  كؽجطن بشط ح برةط   تشطاد شطره تً طط  بشطرؽ   ، شبؽر
 2.أخ ى ل ة واحن  حسط  بالكا ػ

رةططط   تشطططاد فطططي السطططؽدان األوسططط فووطططا مطلكطططة الكطططا ػ  طططةؼ برططط  ال طططزا       ، ر ًو
وأرضططبا حالةططاى تطزططل جططزء مططؼ دولططة تشططاد وهططي الطظطوططة األساسططةة األولطط  الوططي 

                                                           
 .38ص م،1972 وزار  الطرارف للططلكة الرً ةة السرؽدحة، ،1ط ،التشادمرطؽد شاا : -1
مسالغ  شبا  النكؼ أحطن  ؼ حري  ؼ فضل هللا الرط ي: كظع  : هي قاعن  السلطان    ؽ،كاكا -*

ظبي اإلمارات  الطجطا الزوافي أ ؽ تح أحطن حطز  عباس، ،1ط، 4مج ،األبصار في ممالغ األمصار
ةة الطورن ،  .97ص ،م 2002 الرً 

 .         97-95ص الرط ي، الط جا  فس ،  -2
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وتؽسططرت حططنودها برططن دخططؽر اإلسططالم حوطط  شطططلت  ، ع فططت  بططا مطلكططة الكططا ػ
 1ؽ.وما حر ف حالةاى بطظطوة     ، مظاطق جظؽ  ب   برة   تشاد

 ، الط اعططي  ططةؼ  بطط ي الظةططل والظةجططط   شططأت كططا ػ كططلكططة كبةطط   فططي مظطوطططة     
عل  ط ح تجار  الوؽافل الطوجبطة إذ كا ت تسةط   ، وكان مؽقربا مصنراى لز ائبا
وإلط  البرط  الطوؽسطط  وحطؽض الظةططل وأراضطي واسططرة  ، شططاالى إلط  فططزان فطي لةبةططا

ططي فططي مظطوططة سططبه هطط ، السططؽدان األوسطط  والسططؽدان ال ً  ذا االموططناد أحططبرت ًو
 غ ب   إف يوةا اإلسالمةة.تصظم ضطؼ مطال

إضطافة  ، مطلكوي مالي وسظ اي بفضل الوجار رت الططلكة قؽية مزل وأحب     
الطبةرةة. وأدى ذلطغ  إل  طبةرة الطظطوة الوضاريسةة إذ كا ت خالةة مؼ الرؽائق

وتضططاعفت  ، طؽعططات الوطي مارسططت الزراعططة وال عططيالكزةطط  مططؼ الطجإلط  اسططوو ار 
رط  الوبائطل  ان والكطا بؽوسطكظبا عط   مطؼ أوالد سطلةط ، الرظاح  البش ية  بطا ًو

م( وهطػ قبائطل ز جةطة 750-م700ما  ةؼ ) *وهاج  إلةبا شره الزباو  ، األخ ى 
 وحامةة مؼ شطار وش ح إف يوةا.

وأسططم مطلكططة كططا ػ  ظططؽ سططةم  ططؼ ذي كططزن فططي الظصططم األور مططؼ الوطط ن      
ل طططت اإلمب اطؽريطططة أو  13هططط( والزالططط  عشططط  مططةالدي)7السططابا البجططط ي ) م(. ًو
داحالمطي الطذي بسط   فطؽذه فطي  رها في عبن السطلطان مطاي دو امطااتساعبا وازدها
 وكا ت كجةطيك قاعن  الركػ في مطلكة كا ػ. ، 2الشطار حو  فزان

                                                           
1 - Maurice Delafoss :Les noir des L’Afrique ,Edition Payot,paris,1941,p100.  

برنؽ في عهد  :شره جطا  ةؼ الطؤث ات الز جةة والرامةة. كظع  مصطف  علي بسةؽ ي الزغاوة: -*
 ،احطن أحطن الروة، جامرة الواه   إش اف أ.د .ة ماجسوة  في النراسات اإلف يوةةرسال ،األسرة الكانمية

 .1ص ،1976 ،الواه   ،قسػ الواريخ ،اإلف يوةةمربن البرؽ  والنراسات 
 دور الحجيج في نشر المغة العربية والثقافة اإلسالمية في مممكة الكانػإلةاس:  إ  اهةػ عط  -2
 .2ص دت، ، قسػ النراسات الرً ةة اإلسالمةة، جامرة مةنب ي،رنؽب
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 :  م إلى سقؽطها(14مممكة برنؽ)أواخر القرن  -2.1
اى و دحكؽه ش قاى وكان أور مؼ  قامت هذه الططلكة ب   برة   تشاد  ةؼ بةنم بً 

 ، تطوطاز بطؽقربطا الج  افطي الططوطاز ، االسػ هػ الرط    هذه البالد هذا أطلق عل
ططططاى األراضططططي الطجبؽلططططة أو مططططا حسططططط   ، ويرططططنها شطططططاالى الصططططر اء الكبطططط ى  وجظًؽ

ومطططؼ ال ططط   بطططالد البؽسطططا وكطططذلغ قبائطططل البطبططط ا وعاحططططوبا كؽكطططا أو  ، بطططالبطج
 كاؽكؽك ق   برة   تشاد وش قاى بالد الوك ور.

ططا األور مططؼ الوطط ن    ططؽ فططي الكوططه الج    اسططػورد       ةططة إال فططي الً  افةططة الرً 
ولططػ حشططة  إلةبططا الكزةطط  مططؼ البططاحزةؼ الططذكؼ ذكطط وا الكططا ػ وهططذا  ، السططابا البجطط ي 

ذلطغ  ، حشة  إل  النور الطوأخ  الذي لربو     طؽ فطي الوطاريخ اإلف يوطي اإلسطالمي
ططي وهططؽ أور  ، أن    ططؽ كا ططت ضطططؼ مطلكططة كططا ػ ويطط ى ال حالططة ا ططؼ سططرةن الط ً 

ولططػ تكططؼ  ، طلكططة الوطي تألفططت مظبططا ومططؼ الكططا ػ   ططؽ علطط  تلططغ الط اسططػمطؼ أطلططق 
وال كزالططؽا عطط   مظطوططة تشططاد حطلوططؽن  ،    ططؽ فططي  ناحططة األمطط  اسطططبا علطط  مكططان

 1ؽ.)شطار  ةجة يا( اسػ    كعل  قبائل كالكا ؽري 
الطخولفطططة إلططط  مظطوطططة بططط    لبجططط اتأمطططا شطططره    طططؽ فة جطططا أحطططل  إلططط  ا     
ط  م تنفوت هج ات مؼ ا1250م و800ففي الفو   الططون   ةؼ سظوي ، إف يوةا لبً 

بطططا اططططا ا وشططط  فطططي هطططذه الفوططط   شطططره الزبطططاو  فطططي  ، إلططط  شططط ح برةططط   تشطططاد وبً 
اى حو  برة   تشاد ش قاى   .2مظطوة واسرة تطون مؼ بالد دارفؽر بً 

وهظطا  سط د رواكوطةؼ  ، ب  ؽي إل  أحؽر أخط ى ظسه الشره الوهظاك مؼ ك       
 مخولفوةؼ أانتا الظسه الب  ؽي.

                                                           
الططبؽعات الجامرةة، الجزائ ، ، تح إسطاعةل الرً ي، دكؽان 3،  الجغرافياا ؼ سرةن الط ً ي:  -1

1982. 
 .1ص  ،بسةؽ ي أ ؽ شرةشا: الط جا السا قمصطف  علي  -2
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تشة  إل  ا   كظرطنرون مطؼ سطاللة سطةم  طؼ ذي كطزن الرطةط ي. وهطذا  : فاألول 
كو رطؼ  : لةطغ بوؽلط ما أانه الطاي عزطان  ؼ إدريم الب  ؽي ألحن سالطةؼ الططا

 ، وكذا ضبطظاه عؼ شةؽخظا...ك الو شي ظؽ سةم  ؼ ذي كزن والن قبةلوظا الرً ي 
ملطغ( أولبطػ سطةم  طؼ 11)   ؽ تذك  أن ملؽكبػ اإلحنى عشط  حو  أن أساطة 

وهذا الظسه كؤكن لظا حرة ا رطنارهػ مطؼ أحطل ملزططي مطؼ حطظباجة  ، ذي كزن 
 الجظؽ  ويظوسبؽن إل  الرطة يةؼ.

  فوشططة  إلطط  ا رططنارهػ مططؼ الظسططه األمططؽي ويوؽلططؽن أ طط  خططالر فوطط   : زا ةططةأمططا ال
الفططط ال الطططذي أعوطططه زوار األمطططؽيةؼ قطططنم إلططط  إف يوةطططا أمةططط  أمطططؽي بصطططربة برططط  

 أتباع  فوزو  مؼ ام أ   ً  ية فبػ مؼ ساللة هذا األمة  مؼ جبة األم. 
وعل  ال بػ مؼ كؽن ال واحة حرةرة أم ال. فإن الطؤرخةؼ الر   قن أخذوا      

ر أشطاإذ  ، أن الخالفطةفضالى عؼ مزاعطبػ بش ، عل  مرطل الجن أحلبػ البً  ي 
لطن كطا ػ أًررطؽن م حلطة وهطػ وراء حطر اء زويلطةالبك ي إلط  ذلطغ بوؽل  وهطػ  : *كًو

سطططؽدان مشطططو كؽن ويزعططططؽن أن هظطططاك قؽمطططاى مطططؼ  ظطططي أمةطططة حطططاروا إلطططةبػ عظطططن 
 . 1مرظوبػ بالرباسةةؼ وهػ عل  زي الر   وأحؽالبػ

 :  برنؽ اإلسالمية-األسرة السيفية تؤسس مممكة كانػ -3.1
الزباو  لبج   جنكن   م( تر ض11ما  باحة الو ن الرادي عش  الطةالدي)      

وكا طت هطذه البجط   هجط    ،  TidaوالوةطناTibu  هجط   مطؼ الوبطؽ ، مطؼ الططؽارح 
أرسوو اطةة حااطة تطلطغ مصطادر الوطؽ  والظفطؽذ وتسطوطةا عطؼ ط يوبطا أن تخضطا 

ظب ت أور أس   حااططة ومؼ هذه البج   األرسوو اطةة  ، شره الزباو  لسلطا با
                                                           

با  خةلمنكظة في أور حنود بالد السؽ  :زويمة -*   :كظع  أ ي عبةن  البك ي  ،دان ،فةبا جاما وأسؽاح ًو
  ،الكوا  اإلسالميدار  ب ، ،المغرب في ذكر بالد إفريقيا والمغرب جزء مؼ كتاب المسالغ والمماليغ

 .11ص ،الواه  
 .317ص ،ضي عالوي الجطةلي: الط جا السا قعطار م   -1
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وأسسططت سططلطظة كططا ػ الوططي كططان لبططا  ، ةط ت علطط  الطظطوططة شطط ح برةطط   تشططادسطط
 1شأن كبة  في تاريخ السؽدان.

ويوطار  ، اى حطة ياى حصطلبػ بسطةم  طؼ ذي كطزن وادع  ملؽك هذه األس    سب      
 ، ا ظط  الطسطط  إ ط اهةػ ثطا ي ملؽكبطاوكطان  ، كان أور ملؽك هطذه األسط  أن سةم 
 ، عل  أ بطا قن تؽفةطا فطي الطةطؼقن وحفا في السجل الواريخي لب  ؽ ولكؼ كلةبطا 

هؽ مؤسم و  ، ك ا ؼ إ  اهةػDuguوان أور ملغ أقام في حؽض تشاد هؽ كدوجؽك
 األس   السةفةة الرااطة.

ويبطططنوا أن ظبطططؽر هطططذه األسططط   الرااططططة كطططان م تبططططاى  طططنخؽر اإلسطططالم إلططط       
المي قبطل  باحطة أن حكام كا ػ قن اعوظوؽا النكؼ اإلسالط اجا وتذك   ، أرض كا ػ

 .2م(11الو ن الرادي عش  الطةالدي)
وهطططي  ، ططططة للوبنكطططن مطططؼ جا طططه قبائلكالسطططاوكتر ضطططت األسططط   السطططةفةة الراا     
ةةؼ تطكظططؽا بةطط  أن الطلططؽك السططةف ،  ططت تسططكؼ مظطوططة برةطط   تشططاد قططنحطاى اا قبائططل

ولكطظبػ لطػ كلبزطؽا أن دخلطؽا فطي حط ا  شطنكن مطا قبائطل  ، مؼ إح از الظص  علطةبػ
وهؽ الص ا  الطذي أدى فطي الظباحطة إلط  إرسطاء قؽاعطن دولطة    طؽ بط    ، *البؽالال

 برة   تشاد.
                                                           

، 1986دار الفك  الرً ي،  ،1  ،اإلسالم والثقافة العربية في إفريقياحسؼ أحطن مرطؽد:  -1
 .231ص

2
 Robert et MarinneConnvin: Histoire de L’Afrique des origines à nos jour, 
2edition, petit bibliothèque payot, paris, 1996 

كظع   ؽر النكؼ  -ضن كا ػ قامؽا برن  بزوات ،رعا  كا ؽا حرةشؽن في برة   فو ى قبائل  البؽالال: -*
.            85ص ،2015 ،   ط،دار الجزائ ،محاضرات في تاريخ ممالغ السؽدان الغربي :شربا ي

ويوار أن هذه الوبائل ا رنرت مؼ ساللة مظافسة تظوطي إل  األس   السةفةة الرااطة، وي جا تاريخ 
رضبا اآلخ  باسػ جل  Bilal شأتبا إل  أمة  كظؽري هار  حر ف في بر  األساطة  باسػ بالر  ًو

JIL ة في حؽض برة   تشاد أو جلةل، تط كزت في ش ح برة   فو ى إحنى البرة ات الص  ى الؽاقر
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 ، م(12الوططط ن الزطططا ي عشططط  الططططةالدي)  طططنأ الصططط ا  ضطططن قبائطططل البطططؽالال فطططي     
سطلطان عطط   طؼ وا وب  األم   وطكؼ هذه الوبائطل مطؼ أن تضطةق الخظطاح علط  ال

خلطط  عططؼ كططا ػ تحوطط   ، م(1388-م1384إدريططم أحططن ملططؽك األسطط   السططةفةة )
إلططط  جا طططه  ، فوطططن اسطططوؽلت علةبطططا قبائطططل البطططؽالال ، رلطططػالةطططاى برطططن مؽافوطططة رجطططار ال

وهطي  ، الشرؽ  الطرلةة مزل الساو و الوبطؽ الوطي كا طت موط كطز  فطي برةط   فوط ى 
وفضطت وثطارت ضطن كطا ػ فطي سطظة والوطي ا  ، إحنى برة ات ش ح تشطاد الصط  ى 

رن مائة سظة مؼ االضط ابات وترنكناى في سطظة  ، م1230 م قط ر ملطغ 1314ًو
ت ك كا ػ في الشطار الش قي لبرة   تشاد واالسوو ار في مظطوة   اا ػ الطاي عط

 .1   ؽ الؽاقرة جظؽ  ب   البرة   في  ةجة يا الرالةة
ويروبططط   ، ةططط   تشطططاد حةططط     طططؽفةة إلططط  بططط   برا ووطططل ملطططؽك األسططط   السطططة     

ففططي عبططنه  ، م( مؤسططم إمب اطؽريططة    ططؽ1504-م1472)السططلطان علططي بططازي 
تبسطط   فؽذهططا علطط  اسططوطاعت إمب اطؽريططة    ططؽ أن تخضططا البططؽالال الزططائ يؼ وأن 

 ش ح برة   تشاد وأن تؽحن كا ػ ًو  ؽ في إمب اطؽرية واحن .الطظطوة الؽاقرة 
مطططؼ إمب اطؽريطططة    طططؽ وأقطططامؽا فةبطططا عاحططططوبػ وأحطططبرت  طططذلغ كطططا ػ جطططزء       

وترططن هططذه األخةطط   مططؼ أقططنم وأابطط  الططالططغ الوططي شططبنتبا  ، *الجنكططن   كازااططامؽ
اموططن مجالبططا الرةططؽي إلطط  مظطوططة السططافا ا خاحططة فططي  ، السططؽدان األوسطط مظطوططة 

                                                                                                                                                                                

مصطف  علي وسةط ت عل  الشره في تلغ الطظطوة ومظبا  زت  فؽذها في كافة االتجاهات. كظع  
 .4ص ،بسةؽ ي، الط جا السا ق

 ،م14برنؽ خالل ق-الشيخ دمحم األميؼ الكانمي ودوره في مممكة كانػزيظة  ؽي ي، سامةة باقل:  -1
الجوطاعةة، قسػ الواريخ، إش اف: إ  اهةػ  ووة، جامرة الجةاللي مذك   ماسو ، كلةة الرلؽم اال سا ةة وا

 .9ص ،2017  ؽ رامة، خطةم ملةا ة،
م كز تجاري وعلطي هام،  اػ ب   برة   تشاد في  ةجة يا الرالةة،150توا عل  برن نكازاكامؽ:  -*

دار الكوه الرلطةة  ،1،طالمسممؽن في غرب إفريقيا دحة:كظع  دمحم فاضل علي باري، سرةن إ  اهةػ ك  
 .139ص ،133،ص2007 ة وت،
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وإلط  الصطر اء اللةبةطة فطي  ، اإلقلةػ الؽاقا ش ح بطالد  بط  الظةجط  إلط   بط  الظةطل
هططذا فوةططام    ططؽ كططلكططة حرظططي ا ووططار السططلطة إلطط  فطط   آخطط  مططؼ هططذه  ، طارالشطط

بطا الساللة وا ووار م كز السلطة والظفطؽذ مطؼ شط ح برةط   تشطاد أ كطؼ كطا ػ إلط  بً 
شطبة   الوطي قامطت وعطنت هطذه الططلكطة مطؼ الططالطغ اإلسطالمةة ال ، أكؼ بالد    ؽ
 .1وكان  عام حكطبا ملكةاى وراثةا ، في بالد السؽدان

م( أهػ فو   في تاريخ األسط   1603-م1571وتروب  فو   حكػ إدريم ألؽما)     
 ش إال وقطططن ا شطططأ سطططفار  فطططي فلطططػ تطططط  فوططط   طؽيلطططة عطططؼ اعوالئططط  الرططط ، السطططةفةة
ظطططاء  ، أسطططم جةشطططاى قؽيطططاى مسطططلراى بالبظطططادحو  ، طططط ا لم سطططاعنه فطططي قبططط  أعنائططط  ًو
مطؼ واحطة آهةط   موطنتاحةط   ، ية الوي اتسرت فطي عبطنه بشطكل كبةط اإلمب اطؽر 

اى  اى  ، شطاالى حو  كا ػ جظًؽ كطا قام إدريطم ألؽمطا  ، ومؼ مظنر  ش قاى إل  كا ؽ بً 
 .2بكزة  مؼ اإلحالحات االجوطاعةة والزوافةة

غ السططؽدان اإلسططالمةة سططادتا لطط   ططؽ مططؼ مطا- سططوطةا الوططؽر بططأن مطلكططة كططا ػ    
اا ػ في  ، ن األوس لسؽدابالوراقه حؽر حؽض برة   تشاد أو ما كان حر ف با

فطططي تأسطططةم وتؽحةطططن هطططاتةؼ  اى دور  للسطططةفةؼولوطططن كطططان  ، الشططط ح ًو  طططؽ فطططي ال ططط  
وشططل  ، إسالمةة قؽيطة فطي السطؽدان األوسط  الططلكوةؼ حو  أحبروا إمب اطؽرية
ططط تراقطططه  ، ي فطططي  ةجة يطططا الرالةطططة والكطططامة ون برططط  أجزائبطططا بطططالد السطططؽدان ال ً 
حةططط   ، ولرطططل أ ططط زهػ إدريطططم ألؽمطططا ، حات()الطاعلةبطططا مجطؽعطططة مطططؼ السطططالطةؼ

تطططط  تر ضططططت لكططططؼ برططططن وفابططططنه أو  تطؽرهططططا وقؽتبططططا واتسططططاعاتبا. ع فططططت فططططي ع
وكطان ذلطغ إكطذا اى  ظباحطة عبطن األسط   السطةفةة لورطل  ، لطعاه  الضرم واال بةار
 مرلبا األس   الكا طةة.

                                                           
 .320ص الط جا السا ق، ،عطار م ضي عالوي الجطةلي -1
 5ص الط جا السا ق، ،مصطف  علي بسةؽ ي أ ؽ شرةشا -2
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  : األوضاع العامة لبالد السؽدان األوسط قبل ظهؽر حركة الكانمي-2
ةططة فططي وحططل اإلسططالم إلطط  مظطوططة السططؽدان األوسطط  مططؼ شططب  الجزيطط           الرً 

وذلطططغ مطططا الطالئطططا األولططط  لجةطططؽش  ، السطططادس مطططةالدي ، الوططط ن األور البجططط ي 
وذلغ  ، كCawarك إل  إقلةػ كؽار كعقبة بؼ نافع الفهري الفوح اإلسالمي بوةاد  ك

م( وكطططان أور مظطوطططة كطططنخلبا اإلسطططالم فطططي بطططالد 664-م663، هطططط 43فطططي عطططام )
وخاحة  ، حة  اعوظق سكا با النعؽ  اإلسالمةة ، *   ؽ-السؽدان هي بالد كا ػ

سططكان حاضطط تبا األولطط  الوططي كا ططت توططا فططي البناحططة فططي الجبططة الشطططالةة قبططل أن 
ةطططة مطططؼ البرةططط   طططال بػ مطططؼ دخطططؽر اإلسطططالم  .1تظووطططل الراضططط   إلططط  الجبطططة ال ً  ًو

إال أن حكطام بطالد  ، ة وا وشطاره بشطكل واسطا  طةؼ السطكانفي أزمظة موونم للطظطوة
الرططادي المي إال فططي الوطط ن الخططامم البجطط ي    ططؽ لططػ حروظوططؽا الططنكؼ اإلسطط-اططا ػ

الزططططامؼ عشطططط   ، هططططط(12  الوطططط ن الزططططا ي عشطططط  البجطططط ي)حوطططط ، عشطططط  الطططططةالدي
 .2م(18الطةالدي)
   ططؽ حطكططؼ الؽقططؽف علطط  حوةوططة -وا طالقططاى مطططا ذك  ططا آ فططاى عططؼ حكططام كططا ػ      

هامة وهي أن هؤالء الركام ربػ عطنم اعوظطاقبػ الطنكؼ الجنكطن إال أ بطػ لطػ حرطاًرؽه 
طةؼ السطكان ، ولػ حوفؽا حائالى دون ا وشطاره فطي الطبالد لطذلغ مظطن الوط ن الزطامؼ  ، ًو

                                                           
واسػ    ؽ مسوطن مؼ    ؽح.  ،اا بؽ ،قا ػ ،با في م اجا كطا كلي: كا ػ ،با ػورد اسط برنؽ:-كانػ -*

 ة وت  ،الكوا  الرً ي دار ،1ط ، 5م .مؽسؽعة العقاد اإلسالمية عباس مرطؽد الرواد، أ ع 
 .                                                                                         356ص ، 1971

1 -  Robert et MarinneConnvin: Histoire de L’Afrique des origines à nos jour, 
2edition, petit bibliothèque payot, paris, 1996 

األفارقة ومساهطاتبػ في   نو  الرلطاء– انتشار اإلسالم في السؽدان األوسط-عبن الري عبن الرق: -2
الخلةج للطباعة والظش   ، مؤسسة1983أوت28/30الخ طؽم الرً ةة اإلسالمةة، الرضار 
 .116ص  ،1985الكؽيت
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شطبنت السططاحة ا وشططاراى  ، م(14دي)مظوصطم ال ابططا عشط  الطططةال ، هططط(8البجط ي)
 م في ًرؽ  بالد السؽدان األوس .واسراى لإلسال

 اى بطارز  اى ولون كان العوظطاح حكطام الطبالد للطنكؼ اإلسطالمي والرططل بأحكامط  دور      
الركطططام بطططالرلػ حةططط  اهوططططؽا  ، اإلسطططالم وتجطططذر مبادئططط  فطططي الطجوططططافطططي ا وشطططار 

 ، الرلطططاء وحفططزوهػ وحفططؽهػ بالووططنك  واالحوطط امفشططجرؽا  ، واعوظططؽا بطط  عظاحططة فائوططة
وثوطططؽا عالقطططاتبػ و  ، والطسطططاجن فطططي مخولطططم أ رطططاء الطططبالد ا  وشطططةةن الططططنارسوقطططامؽ 

 واموططنت جسططؽرها لوصططل ، الزوافةططة واالقوصططادحة والن لؽماسططةة مططا الططنور الطجططاور 
 ، إلطط  تؽسططةا رقرططة النولططة الكا طةططة وسططرؽا ، لططنور الطشطط ح والط طط   اإلسططالمةةؼ

 الل ة الرً ةة وآدا با. وا وش  اإلسالم وثوافو  في البالد قاطبة وكذا ثوافة
ةؼ   قؽافطل الرطج دوراى بطارزاى فطي تطكطكطا لربت الوؽافل الوجارية باإلضطافة إلط     

والرالقات السةاسةة واالقوصطادحة والزوافةطة واالجوطاعةطة  ، رواب  األخؽ  والصناقة
   طؽ مطؼ جبطة والطنور اإلسطالمةة فطي الطشط ح والط ط   مطؼ جبطة - ةؼ دولة كا ػ

 .1أخ ى 
لولغ ال حالت الرجةطة الوطي كطان حوؽدهطا الركطام بأ فسطبػ ومطا حطاحببا مطؼ  وكان
الطططنور البطططارز فطططي الورططط ف واالسطططوفاد  مطططؼ مخولطططم الظشطططاطات الرلطةطططة  ، أ شططططة

 سؽاء في الط    أو الطش ح اإلسالمةةؼ. ، والفك ية واالقوصادحة واالجوطاعةة
رطةططق الططنكؼ اإلسططالمي ويطكططؼ الوططؽر أن هططذه ال وافططن كططان لبططا األثطط  البططال  فططي ت

ةطططة اإلسطططالمةة  ططط و شططط  حةططط  أن تلطططغ الوؽافطططل الوجاريطططة  ، ةؼ الظطططاسالزوافطططة الرً 
والرجةة كا ت تضػ  ةؼ حفؽفبا الرلطاء والنعا  والطرلطةؼ الطذكؼ كطا ؽا حروكطؽن 

 .2حةزطا م وا فزادت الرالقات موا ة ، بالسكان ويوصلؽن باألم اء والطلؽك

                                                           
1 - Robert et MarinneConnvin: op. cit. page170. 

 .299،ص1995،مكوبة الظبضة اإلسالمةة،الواه  ،6  ،مؽسؽعة التاريخ اإلسالمي أحطن شلبي:  -2
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ةططة ويرططؽد الفضططل األابطط  فطط      ي إرسططاء دعططائػ عالقططات النولططة مططا الططبالد الرً 
ك Donama Babalmiبطططا لطيكك اإلسطططالمةة فطططي الطشططط ح إلططط  الطلطططغ كدو امطططة

أثظطططاء رحلوططط  الرجةطططة ذهابطططاى وإحابطططاى مططط تةؼ م(1150-هطططط 545م/1097-هطططط490)
 ، أثط ه االحجطا ي والرلططي االتصطاروكطان لبطذا  ، حة  اتصل بركام وملؽك مص 

 ، قصططنها الطططال  مططؼ ك   ططؽك فةطططا برططنوذلططغ  وأسططةم مططنارس فططي منكظططة الوططاه   
كرواح    ططؽك خططاص  اسططػاطططا أ شططا رواح خططاص بططاألزه  الشطط يه أطلططق علةطط  

الوط ن السطادس عشط  مطةالدي  ل ططت  ، وفطي الوط ن الراشط  البجط ي  ، بطلبطة    طؽ
م  طؼ علطي كإدريط وذلغ في عبن السلطان الطجاهطن ، دولة الكا طةةؼ ذرو  مجنها

ططذر  ، عططةػ شططؤون النولططة مططؼ جطةططا الظططؽاحيالططذي اهططوػ  وظ ، كAlomaألؽمططةكك ًو
 ، جبطططؽداى مروبططط   فطططي مراولطططة إحطططالحبا مسطططوطناى قؽا ةظططط  مطططؼ الشططط يرة اإلسطططالمةة

حكفل لجطةطا السطكان الرنالطة االجوطاعةطة  ، وسر  إل  إقامة  عام إسالمي شامل
 .1وتطبةق الش   اإلسالمي

الظصطططم الزطططا ي مطططؼ الوططط ن  ، الزطططا ي مطططؼ الوططط ن الراشططط  مطططا الظصطططملكطططؼ      
، هطططططططط1036عطططططططط   طططططططؼ قسطططططططام)السطططططططابا عشططططططط  مطططططططةالدي فطططططططي عبطططططططن السطططططططلطان 

 كططؽد الفكطط ي كططن   ططنأ الضططرم االقوصططادي وال ، م(1645 ، هططط1055م/1626
ذا حة  اشوب  هط ، فرػ الفساد االجوطاعي واال رطاط الخلوي ، في أركان النولة

حططار  الرلططػ والرلطططاء األمطط  الططذي دفططا إلطط   ، ن السططلطان بالبططأس والططبط  والشطط
ا مطا وتلفةق الوبػ ب ةة الوشبة  بآخ يؼ وهذ ، تش ين برضبػ وقول برضبػ اآلخ 
 اال رطاط.و سةؤدي إل  مزين مؼ الونهؽر 

لططط  الضطططرم واال بةطططار         ، مطططناه فطططي مطلطططا الوططط ن الزالططط  عشططط  البجططط ي ًو
عطؼ الطنكؼ وعطزوفبػ عطؼ الركطػ  عظنما تخل  السالطةؼ ، الواسا عش  الطةالدي

                                                           
الواه  ،  مكوبة الظبضة الطص ية، ،2ط ،انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية حسؼ إ  اهةػ حسؼ: -1

 .      129ص ،1964
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ووقطططططؽف برططططط  الرلططططططاء إلططططط  جطططططا ببػ والسطططططكؽت عطططططؼ  ، بالشططططط يرة اإلسطططططالمةة
 ، رببطاتبػلشطبؽات الطلطؽك و  إرضطاءالطظافةة لورالةػ اإلسطالم  اتبػوسلؽكتص فاتبػ 

مطا سطاعن علط   ، فكان  وةجة ذلغ الونهؽر واال زالح إل  أد   درجات اال رنار
مسطط ح السططؽدان األوسطط  حططاولؽا إعططاد  الطةططاه إلطط  علطط  ومصططلرةؼ  ظبططؽر دعططا 

ططا والنولطة مططا لرطق  بططا مطؼ مجاريبا وإحالح ما أفسنه الطفسنون وإ واذ الطجو
بسبه  ، مؼ البن  والخ افات الوي علوت ب  بػ وتظوةو سالموتصرةح إ ، أخطار

اء الططذكؼ بضططؽا الططط ف عططؼ تصطط فاتبػ. سةاسططة الطلططؽك الطظر فططة وتوططاعم الرلططط
الططذي  ط ز كوططؽ   ، ةؼ هططؤالء الطنعا  الطصططلرةؼ الشطةخ دمحم األمططةؼ الكطا طيومطؼ  ط

فطططي عبطططن  1جنكطططن  فطططي الطظطوطططة ووقطططم فطططي وجططط  الزحطططم الفطططؽال ي علططط  الطططبالد
فبططزم وسططوطت  السططلطان الكططا طي كدمحم  ططؼ علططيك الططذي عجططز عططؼ حططن الفططؽال ةةؼ

 م(.1818، ه1234لفاء عزطان دان فؽدي سظة )الراحطة في كن خ
بػ ذلغ ر و ل  الساحة السةاسةة كطظوذ للنولة. الكا طي ع الشةخ ًذلغ حعب و      

الشطططةخ ألن  ، بطططالركػ إال فطططي عبطططن ا ظططط  وخلةفوططط  لطططػ تظفططط د هطططذه األسططط   الكا طةطططة
ما ت ك االسػ لألس   السةفةة الوطي  ، ظل حووظا بالسلطة النكظةة والرلطةة الكا طي

 . 2قبل اا ت تركػ البالد مؼ
هططذا  ططةؼ أن هنفطط  اإلحططالح وإ وططاذ  ،  سططوطةا الوططؽر بططأن الكططا طي بسططلؽك     و

بأ ططط  كطططان  ، عكطططم مطططا وحطططم بططط  مططؼ طططط ف برططط  خصطططؽم  ، الططبالد ال بةططط 
 للسلطة والركػ. مورطشاى 
 
 

                                                           
 .274ص ،1986 دار الفك  الرً ي، ،في إفريقيااإلسالم والثقافة العربية  حسؼ أحطن مرطؽد: -1
 .180أحطن  ؽعو وس، الط جا السا ق، ص -2
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 : نهاية حكػ األسرة السيفسيةبرنؽ و -ضعف إمبراطؽرية كانػ-3
لوططن تط قظططا فةطططا سططبق إلطط  األوضططا  الوططي كا ططت ترةشططبا مظطوططة السططؽدان 

 ، مس ح السطاحة السةاسطةة فطي الططلكطةاألوس  قبل ظبؽر ح كة دمحم األمةؼ عل  
وو ار واالزدهطططار فطططي شطططو  وذك  طططا بطططأن هطططذه األخةططط   كا طططت تطططظرػ بطططاألمؼ واالسططط

 ، ن إدريطم ألؽمطاخائبطا وقؽتبطا فطي عبطوكا طت قطن  ل طت أو  تطؽرهطا ور  ، الطةادكؼ
ولكطؼ برطن وفاتط   ،   الططلكطة فطي عبطنه باإلمب اطؽريطةحو  أ ط  أحطبح حطلطق علط
 كةم ذالغ؟. ،  نأ الضرم كن  في جسطبا

 : معاهر ضعف اإلمبراطؽرية-1.3
 ططنأت معططاه  الضططرم تظخطط   ، م(17الوطط ن السططابا عشطط  الطططةالدي) مظططذ

 ، اللبططططؽ والوطططط فجسططططػ اإلمب اطؽريططططة بسططططبه ضططططرم السططططالطةؼ وا صطططط افبػ إلطططط  
خاحة مؼ  ، فور ضت البالد ل ارات موؽاحلة مؼ الطؽارح الوادمةؼ مؼ الشطار

حفطنون مطؼ ال ط    الطسوؽطظةؼ الفؽال ةةؼ الطذكؼ كطا ؽاوأحضاى مؼ  ، مظطووي اآلك 
ثػ تزاكنوا برن ذلغ فاضطً ت أمطؽر الزراعطة واجواحطت الطبالد  ، في أعناد ح ة  
ئة  .1الطجاعات واألًو

رططن وفططا  الطططاي إدريططم ألؽمططا فططي عططام       م تطط ك ورائطط  مطلكططة واسططرة 1603ًو
وحطاور خلفائط  مطؼ برطنه أن حرطافعؽا  ، األطط اف تطظرػ بطاألمؼ واالسطوو ار مو امةة

ال وصططططارات وحططططاولؽا حةطططط  واحططططلؽا بططططزواتبػ وحووططططؽا برطططط  ا ، علطططط  إ جازاتطططط 
لفائط  الطزال  خاحطة فطي عبطن خ ، الططلكطة لبضطا سطظؽات ازدهارالطرافعة عل  

ثػ  ، م(1632-م1617الرامي حكػ ما  ةؼ )وهػ أ ظاؤه الطاي دمحم الطلوه  ط  ؽكا
لكطططؼ  ، م(1657-م1639ثطططػ الرطططا  عطططط ) ، م(1639-م1632الططططاي إ ططط اهةػ)

                                                           
 .6-5ص ص مصطف  علي بسةؽ ي أ ؽ شرةشا: الط جا السا ق، -1
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في عبن هذا األخة   نأ الونهؽر بسطبه ضطرم شخصطةة الطلطؽك وحط اعبػ فةططا 
 ت. نأت االعوناءات الخارجةة وا وش ت الطجاعا ،  ةظبػ
وع ف الطاي علي ا ؼ الرا  عط  تط دات واسطرة خطالر عؽدتط  مطؼ الرطج      
وهجططات برط   ، الطوطزلة في هجطات الطؽارح في مظطوة اآلكط  ، م1667في 

وبطططػ إرسطططال  عطططن  حططططالت تأدكبةطططة  ، الوبائطططل الؽثظةطططة مزطططل كؽارل فطططة)أهل كطططؽار(
 ، ططططط اتعنكططططن النون جططططنوى  ططططل تر ضططططت عاحطططططو  للرصططططار لكططططؼ  طططط ، ضططططنهػ

دو امطططا  طططؼ و  ، اضطططط   األمطططؼ فطططي عبطططن إ ظططط  إدريطططمو وازدادت شطططن  الطجاعطططة 
 .1سظؽات(7واسوط ت الطجاعة في عبنهػ إل  سبا سظؽات) ، علي
وكذا الفساد االجوطاعي  ، هذا ولون عػ الضرم االقوصادي وال كؽد الفك ي      
ططا الزططا ، فططي أوحططار اإلمب اطؽريططة الب  ؽيططة ، والخلوططي مططؼ   يوذلططغ  ططنءاى مططؼ الً 

ططططططا الزططططططا ي مططططططؼ الوطططططط ن السططططططابا عشطططططط   ، ه(10الوطططططط ن الراشطططططط  البجطططططط ي ) الً 
م( 1645-م1626وذلططغ برططن وحططؽر الطططاي عططط   ططؼ قسططام) ، م(17الطططةالدي)

طططة الرلطططػ والرلططططاء فشططط دهػ وقوطططل  ، الطططذي اشطططوب  بالبطططأس والطططبط  والشطططن  ومراًر
 وهطططذا مطططا أدى إلططط  مزيطططناى مطططؼ الوطططنهؽر ، برضطططبػ ولفطططق تبططططاى لبرضطططبػ اآلخططط 

 واال رطاط.
عظطططنما  ، م(19-ه13ضطططرم مطططناه مطططا مطلطططا الوططط ن) لططط  هطططذا الوطططنهؽر وال     
وذلططغ  ، السططالطةؼ عططؼ الططنكؼ والرطططل بطووضطط  أحكططام الشطط يرة اإلسططالمةة تخلطط 

اطططل هطططذا سطططاعن علططط  ظبطططؽر أحطططن الطططنعا   ، فطططي ظطططل سطططكؽت الرلططططاء عطططؼ ذلطططغ
حةططط   ، الكطططا طيالطصطططلرةؼ فطططي الطظطوطططة وتطزطططل ذلطططغ فطططي شطططخ  دمحم األمطططةؼ 

ططط ز  ، حطططاور تصطططرةح اإلسطططالم وتظوةوططط  مطططؼ البطططن  والخ افطططات الوطططي علوطططت بططط  ًو
 ،  طططي علططط  الطظطوطططةالكطططا طي كوطططؽ  جنكطططن  فطططي الطظطوطططة ووقطططم ضطططن الزحطططم الفال

                                                           
 .90ص ،السا ق الط جا  ؽر النكؼ شربا ي: -1
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وذلطغ أحططام الططاي دمحم  ططؼ علطي الططذي اسطوظجن بطط  عظطنما سططوطت الراحططة فططي كططن 
 .1م(1818-ه1234خلفاء عزطان  ؼ فؽدي سظة )

 : عثمان بؼ فؽدي-2.3
كظوسطططه إلططط  جطططنه  ، هطططؽ عزططططان  طططؼ دمحم  طططؼ فطططؽدي  طططؼ عزططططان  طططؼ حطططالح     

 ، األاب  مؽس  جكطل الطذي هطاج  مطا جطاعوط  مطؼ بطالد فؽتطاتؽر قاحطناى الرجطاز
ولكظططط  تطططأخ  مطططا طائفوططط  فطططي بطططالد الباوسطططا واخولططططؽا بأهلبطططا وهظطططاك ولطططن عزططططان 

با حطؽا حالبػ.  ، ؽر وسظار تبػ حو  وحلؽا إل  دارفواسوط  الباقؽن في هج ًو
 ، م1754ه/1169شطططار  ةجة يططا حططؽالي  ولططن الشططةخ عزطططان بططأرض بططًؽ  فططي

 شطططأ فطططي حجططط  والنحططط  الصطططالرةؼ وكطططان لبططططا فضطططل تؽجةبططط  إلططط  الطططنكؼ والرلطططػ 
 .2والرباد 
حةط   Agadesثطػ فطي أبطادحم ، ترلةط  في البناحطة مطؼ طط ف والنحط تلو       

الططذي كططان موططأث اى بأفكططار  ، شططبة  جب يططل  ططؼ عططط درس وترلططػ علطط  كططن الرططالػ ال
مزطل أفكطار الؽهطا ةةؼ وكطان  ، اإلحالح الوي كا ت تسؽد الرطالػ اإلسطالمي آ طذاك

مططا سطاعنه  ، ترلةط  واسراى علػ الظرؽ والش يرة والفو  والوفسة  والبالبة والشطر 
 .3عل  ال د بالرجة والطظطق عل  الط تنكؼ عؼ اإلسالم

لون رأى عزطان الشا  الططارسات والرادات الؽثظةة الطظوش    ةؼ الرامطة فطي      
مطؼ حرا ؽن مؼ الض ؽطات الططارسة علةبػ  الفؽال ةؽن وكان البنو  بالد الباوسا.

                                                           
 .180الط جا السا ق، ص :أحطن  ؽعو وس -1
والشةخ عزطان  ؼ فؽدكؽ الفال ي الطجاهن اإلسالمي  اإلسالم في نيجيريا :آدم عبن هللا اإللؽري  -2

ه  ، دار الكوا  اللبظا ي، الوا دار الكوا  الطص ي، لؽ،ةيوةا والجن األعل  للشبةن دمحم  األاب  ب    إف  
 .133ص مكوبة األسكظنرية، (،2013-ه1435) ، ة وت

ق اءات اف يوةة، الشيخ عثمان دان فؽديؽ والطريق الستعادة الهؽية"، ك : دمحم الزا ي عط  مؽس  -3
 .141الرند األور،   يطا ةا، ص
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مططططا جرلططط  ك حطططل إلططط  الرجطططاز وهظطططاك الووططط   ، طططط ف الطططؽثظةةؼ كالضططط ائه مطططزالى 
رن عؽدتط   ،   حة  الزم  بطكةث  بفك ه ومبادئبطرطن  ؼ عبن الؽها  الذي تأ ًو

 لبلنه  نأ حرار  البن  ولكؼ في  طاح الطذهه الطالكي كطا حاًربا الؽها ةؽن.
بطالؽع  واإلرشطاد   :  نأ عزطان دعؽتط  فطي بطًؽ  الوطي مط ت بط احطل ثطال      
وتزاكططن أتباعطط  مطططؼ اعوظوططؽا اإلسططالم  ، األمطط  بططالطر وف والظبططي عططؼ الطظكطط ثططػ 

 ، مط اء علط  الووةطن والرططل بالشط يرةالزة مؼ دعؽت  وهي ح  األلوأتي الط حلة الز
وكطططان هنفططط  تروةطططق مطططا حووططط  ا طططؼ عبطططن الؽهطططا  وآر سطططرؽد وت لطططه علططط  أمططط اء 

. حاور عزطان من ح كوط  اإلحطالحةة 1البؽسا وأخضربػ وأسم دولو  اإلسالمةة
 وتؽسططةا دولوطط  برططن أن بسطط   فططؽذه علطط  مظططاطق كزةطط   فططي بططالد الباوسططا فكا ططت

 مطلكة    ؽ الوي كا ت ترا ي ضرفاى وتنهؽاى كبة .
 :  نهاية حكػ األسرة السيفسية-3.3
 ، حشظؽن باراتبػ علط     طؽ فطي عبطن سطلطا با أحططن  طؼ علطي الفؽال ةؽن  نا      

 ، اططان هططذا الرططااػ مزوفططاى وك يطططاى ورحةطططا ، م(1810-م1793الططذي حكططػ مططا  ططةؼ)
 ، أابططط  مطططؽز  للصطططنقات والزكطططا كطططان و  ، ولكظططط  كطططان خطططامالى ضطططرةم الشخصطططةة

ذي ا وبطت إلةطط     ططؽ وفطي هططذا الؽحطم تكطططؼ الروةوطة الوططي أدت إلطط  الطصطة  الطط
ناحطططة 1804ففطططي  باحطططة  ، فطططي آخططط  األمططط  رطططن عطططامةؼ مطططؼ تططط دد 1805م ًو م ًو
 طططنأ البجطططؽم  ،  عططط اى ألحطططناء ا وصطططاراتبا الونحططططةعلططط  مباجططططة    طططؽ  الفطططؽال ةةؼ

وكططان سطالطةؼ الباوسططا قطن اسطوظجنوا بسططلطان    طؽ لطططؤازرتبػ  الرسطك ي الفال طي.
فالووةطا فطي أ  ط وا  ، وعظن سطا  عزطان باألم  أرسل جةشاى قؽيطاى  ، الفؽال ةةؼضن 

                                                           
1 - Y.Urvoy: Histoire de l’Empire du Bornou, Paris, librairie Larose, 1949, 
p150. 



 برنؽ اإلسالمية قبل ظهؽر حركة الكانمي-الفصل األول:           مممكة كانػ

 

- 28 - 
 

 عظنها اسوظجن سلطا بػ بطرطن األمطةؼ الكطا طي ، وهزم الب  ؽيةؼ ، م1805عام 
ذ  .1لغ كظوبي عبن حكػ األس   السةفةةًو
 م شخصططةة سططالطةؼ    ططؽ الطوططأخ يؼ وا صطط افبػ إلطط  سططوطةا الوططؽر أن ضططر   

لط     طؽ لطػ ع الفطؽال ةةؼوأن تؽسطا وزحطم  ، حةا  اللبؽ والوط ف أضطرم الططلكطة
وإ طا ل  ض سةاسي تطزل فطي تأسطةم كةطان علط   ، حكؼ ل  ض دكظي إحالحي

برن إتراد النعؽ  ال وحةة الؽها ةة  ، شاالة الكةان الذي ظب  في مظطوة الرجاز
   السةاسةة السرؽدحة.   ما الفك  

 
 

 

                                                           
 .17ص الط جا السا ق، مصطفي علي بسةؽ ي أ ؽ شرةشا : -1
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 الفصل الثاني:
 عهد الشيخ دمحم األمين الكانطيبرنه في -مطمكة كانم

 .الطبحث األول: التعريف بالشيخ دمحم األمين الكانطي1    
 السػلج والشذأة-1.1
 الكانسي أىع أعسال دمحم-2.1

 والفهالنيينبرنه  -.الطبحث الثاني: الصراع بين مطمكة كانم2     
 سياسة السرمح الذيخ دمحم األميغ الكانسي-1.2                     
 مخاسالت الذيخ الكانسي مع الفػالنييغ-2.2                     

 برنـــه -.الطبحث الثالث: سقــــــهط مطمكــــة كانــم3 
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 التعريف بالشيخ دمحم األمين الكانطي : -1
الذيخ دمحم األميغ الكانسي مغ أىع الذخريات التي   : أةشظالطهلد وال-1.1

لعبت دورا سياسيا في مشصقة الدػدان الغخب، خاصة بسشصقة كانع بخنػ، حــيــث 
إن م، الـتـي يـــحكـــخ اليعقػبي 1775ه/1189سشـة  1بـفـدان ولــج الــذيـخ الـكـانـسـي

. مغ أب عخبي وأم 2سكانيا مغ عخب اليسغ، اختمصػا بالبخبخ مغ قبيمة زناتة 
دمحم األميغ  يااألميغ بغ دمحم الكانسي، وبعز . وبعس السخاجع تدسيو3كانسية

ان والجه دمحم األميغ بغ دمحم الكانسي. وأبػيو كانسييغ، حيث ك الكانسي، وبعزيا
دمحم معمسًا متجيشًا فدانيًا، وكانت أمو إبشة أحج الفدانيغ مغ زوارة اسسو عبج 

 . 4الجميل
جيشة السشػرة والقجس زار الذيخ مع والجه مكة في رحمة الحج ثع الس

حيث تأثخ الكانسي بعمساء األزىخ الذخيف بسرخ، أيغ تمقى  ،الذخيف ومرخ
يا عاميغ، ثع بسكة ثالثة تعميسو لسجة خسذ سشػات. ثع زار القجس وأقام ب

مذ وبالسجيشة السشػرة سشتيغ، وفي شخيق عػدتو إلى بالده زار شخاب سشػات،
الكي، وتمسدان ثع فاس التي أقام بيا سشتيغ، وخالليا درس الفقو السوالقيخوان 

 .5التاريخ واالجتساع وعمػم الترػف اإلسالمي ل: عمعــــــــــوعمػم أخخػ مث
وعخف عشو الدىج والػرع حيث رفس لقب الدمصان، واكتفى بمقب الذيخ        

عػدتو  وبعج الحؼ كان محبب لجيو، وحتى ال يبجو انو كان يدعى حػل الدمصة.
                                                           

 .153ص   1997بيخوت، ط:  ، ، دار السمتقىأعالم من الصحراء دمحم سعيج القذاط: -1
 . 66ص:  ، 2002 ،1بيخوت، ط ، تح دمحم ضشاوؼ، دار الكتب العمسية،البمداناليعقػبي:  -2
، ص 1972 وزارة السعارف الدعػدية، ،1ط ،مهطن الشعهب اإلسالمية في إفريقيامحسػد شاكخ:  -3

39. 
 .19: السخجع الدابق، صمرصفى عمي بديػني -4
، دائخبػعات الجامعية، الجديػان السص ،لصحراءدراسة عن إفريقيا جظهب اعبج القادر زبادية:  -5

 .       10م، ص 2010
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إلى بمجه كانع بخنػ بجأ في تعميع الشاس وإرشادىع، فتعمق الشاس كثيخا بو، فحاع 
صيتو في كانع بخنػ وخارجيا، وكاتبو العمساء شالبيغ رأيو في الفتاوػ والتفاسيخ، 

 وزاره بعزيع واستأندػا بعمسو وأرائو.    
  جسعت شخرية الذيخ الكانسي بيغ الذيخ الػرع والقائج العطيع السميع،  

،  بل نرب *ف حيغ رفس لقب الساؼ ) الدمصان (فعبقخية فحة وحدغ الترخ 
شقيق الساؼ أحسج بغ عمي سمصانا عمى عخش السسمكة، وبعج ذالظ تدوج ابشة 

 ( بسسمكة كانع بخنػ.      (NGALAحاكع مقاشعة نجاال
 كالبختػن بخنػ بقيادة الساجػر دنيانع و  وقج زارت بعثة انجميدية مسمكة كانع

م والتقت بالذيخ الكانسي ووصفا مسمكتو ونطاميا 1824 -م 1822 بيغ سشتي:
اإلدارؼ وصفًا جسياًل في محكخاتيسا، حيث ذكخ إنو كان وسيع حدغ السطيخ 
يشصػؼ وجيو عمى الخأفة والخحسة, وكانت عيشاه واسعتيغ, وكان معتادًا عمى 

ًا غيخ متكمفاًل، تغصية وجيو عمى شخيقة الصػارق، وكان حدغ اليشجام، بديص
 . 1ع وكان عقمو شغػفًا بحب االستصال

 وقج أشاع الذيخ الكانسي في السسمكة العجل، وساعج الدمصان في حكع
: (العام السسمكة، كسا يخػ ذلظ الجكتػر أحسج شمبي في كتابو: )مػسػعة التاريخ

 "عشى أكثخ حكساء بخنػ بالشطع اإلسالمية واتخحوا الـجيغ اإلسالمي دستػراً 
لحياتيع". وأشاعػا العجل واإلنراف بيغ الجساىيخ وحاولػا أن يشفحوا الشطام 
االقترادؼ اإلسالمي. فاتجيت العشاية إلى جسع الدكاة وتعميع القخآن الكخيع، 
وإتباع آدابو وشيجوا مجرسة لمسالكية كانت في ىحه السشصقة مخكدًا ميسًا لمثقافة 

 .2اإلسالمية"
                                                           

 الساؼ: يعشي الدمصان بمغة قبائل الكانػرؼ  - *

 .148م، ص 2009، دار البرائخ، تاريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية: يحيى بػعديد -1
 .154دمحم سعيج القذاط : السخجع الدابق، ص  -2
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 الكانطي:أهم أعطال الشيخ  -2.1
ي التجريذ والتعميع، ــخع فــى بمجه كانع بخنػ شــػدة الذيخ الكانسي إلـبعج ع 

حيث كانت كانع بخنػ تعاني الزعف تحت حكع األسخة الديفية، الحيغ اتخحوا 
 ويعشي الدمصان. ومع ىجػم الفػالنييغ عمى السسمكة بقيادة ،(MAIالساؼ ) لقب

عجيجة مشيا، أضصخ الدمصان وسيصختيع عمى مشاشق *الذيخ عثسان بغ فػدؼ
م(إلى شمب السداعجة مغ 1808-م1791ه/1223-ه1206أحسج بغ عمي )
، الحؼ ىب لسداعجة الدمصان وقاد حخب الكانسييغ ضج 1الذيخ الكانسي

 الفػالنييغ والحؼ سشفرمو في مبحث لػحجه. 
التدامح والصيبة وغدارة العمع، وىحا ما ضيخ  عخف عغ الذيخ الكانسي 

مسمكة كانع بخنػ في عيجه، حيث كانت القػافل تأتييا مغ مرخ وبالد  في جمياً 
 السغخب.          

يسيل إلى التدامح والدمع غيخ إن ىجػم الفػدييغ عمى مسمكة  الذيخ وكان 
مغ  تظ مشيع أجداءدفعتو إلى تجشيج الجيػش ومقارعتيع بالقػة حتى أف ،كانع بخنػ

 2ػ.بخن
إن إال  ،عسج الذيخ الكانسي إلى إنذاء مجمذ يسثل شعب كانع بخنػ

، مع االحتفاظ بالسطاىخ الرػفية وىي الدىج واالبتعاد الدمصة الحقيقية لمذيخ 
عغ السطاىخ، وإتباع مبادغ الذخيعة اإلسالمية، وبحالظ جسع الذيخ بيغ 

 .3الدمصتيغ الخوحية والجيشية

                                                           

م أسذ 1754عثسان بغ فػدؼ: يشتسي إلى قبيمة التػرودؼ وىي مغ أىع قبائل الفػالن ولج سشة  - *
 م.                  1817م بعجما قاد حخكتو اإلصالحية تػفي 1810مسمكة اليػسا سشة 

 .364احسج شمبي السخجع الدابق، ص  -1
 .03رقع: . انطخ السمحق 104 عبج القادر زبادية: السخجع الدابق، ص: -2
 .96مرصفى عمي بديػني أبػ ششعيشع : السخجع الدابق، ص:  -3
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عتسج عمى قاعجتيغ أساسيتيغ إن التشطيع الدياسي في مسمكة كانع بخنػ أ      
الجيغ والقػة، وىحا ما تػفخ في األسخة الكانسية وأىميا لتػلي حكع كانع  ىسا:

م، لكغ 1814بخنػ، حيث استصاعت بدط نفػذىا كأسخة حاكسة قػية مشح 
ة الكانسييغ الحيغ الدمصة الجيشية الخوحية لمذيخ الكانسي. وىحا ما أثخ عمى حيا

أصبحػا مدالسيغ ومتحزخيغ، وال يسيمػن إلى تعاشي الخسػر، وليدػا أىل 
يع مع حخب وندال، ولكشيع يأخحون بثأرىع ويعتخفػن بخصئيع، ويذتخك رجال

ويعخفػن صشاعة الخدف والحجيج، أما أشخافيع  ،ندائيع في الدراعة والشديج
ًا جدسانيًا، ويعتبخون السذي عمى فيحتخفػن األعسال اليجوية التي تتصمب جيج

 .1األقجام عاراً 
يقػل الخحالة غيخىاردرولفذ: "وقج كانت ببالد كانع في ضل حكع الذيـخ  دمحم 

إلى  2000 زة والتي يبمغ عجد شالبيا حػالي:الكانسي السجرسة العميا السستا
ىحا و  ،شالب مغ الذباب يجرسػن القخآن الكخيع والكتابة والمغة العخبية 3000
. 2يجل عمى عشاية حكام كانع بالعمع والعمساء وشمبة العمع مسام. 1814سشة 

وكان الذيخ الكانسي يتستع باحتخام كبيخ العتجالو وإحدانو وىحا ما سيل عمى 
أتباعو االمتثال لو عشجما أعمغ الجياد لحساية كانع بخنػ، وقبل ذالظ ما قام بو 

يمة عمى اإلسالم، وإعادة تشطيع السسمكة الذيخ لمقزاء عمى البجع والخخافات الجخ
ليجعميا متفقة بسا جاء في الذخيعة اإلسالمية، حيث ولى رجال مخمريغ 

                                                           
م 1961، السؤسدة السرخية الحجيثة،اإلسالم والطسمطهن في غرب إفريقياعبج الخحسان زكي:  -1

 .105القاىخة، مرخ، ص 
 م2013ديدسبخ18)عمى الخط( أنجلديات  – الدين ومطمكة كانم برنهدمحم زيغ نػر:  -2
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لسشاصب القزاء والتعميع، وكان حخيرًا عمى أن يكػن اإلسالم الجيغ الخسسي 
 رمدًا لمحزارة اإلسالمية. 1لكانع وعاصستيا كػكاوة
السحىب السالكي كغيخه مغ عمساء بالد الدػدان الغخبي  واتبع الذيخ الكانسي

واألوسط، رغع دراستو في األزىخ الذخيف. فكان الذيخ مالكيًا في حياتو وتقاليجه  
ي التي درسيا الذيخ: كتاب وتجريدو وتأليفو، ومغ أىع كتب السحىب السالك

 عياض، وكتب سحشػن، والذيخ خميل وكتب الذيخ السغيمي القاضي
 .2خيدي، ومػشأ اإلمام مالظ، والسجونة، وتحفة الحكام والعبادوالػنذ

 الصراع بين مطمكة كانم برنه والفهالنيين:   – 2
 سياسة الطصمح الشيخ دمحم األمين الكانطي: -1.2 

مخت مسمكة كانع بخنػ بطخوف تاريخية صعبة، لكغ بعج وصػل اإلسالم 
اليديشيغ وىع أبشاء سيف بغ عمييا أسخة  تالقخن األول اليجخؼ، سيصخ  إلييا في
إن ججىع الخابع ىػ مغ  "الجغخافيا"ج صاحب كتاب يحيث يخػ ابغ سع ذؼ يدن،

إلى ما وراء الرحخاء بعج محشتيع ، وىع مغ بشي أمية ساروا 3اإلسالمإلى  دخل
مغ  مدمسيغأصميع مغ البخبخ السمثسيغ وىع  ، والبعس يخػ إن4العباسييغ مع

. أيغ 5االت الكانع التي تجخل في شاعة سمصان كانعمشصقة الكػار، وىي مغ مج

                                                           
غاوغة او غاوغاو ىي بمج فديح قخب كانع عمى ضفة بحيخة تذاد ونيخ  : وتشصق كحالظكاوكاوة -1

 ، جامعة دمحم بغ سعػد اإلسالمية، كمية العمػم االجتساعية الخياض،وصف إفريقياالشيل )حدغ الػزان: 
 (.41ه، ص: 1399

 .242 غ احسج محسػد : السخجع الدابق، صحد -2
 ، تح اسساعيل العخبي، ديػان السصبػعات الجامعية، الجدائخ      الجغرافياكتاب ابغ سعيج السغخبي:  -3

 .08م، ص1982
 .11ص:  1911، د.ط، دار الكتاب اإلسالمي، القاىخة،الطغرب في بالد افريقية والطغربالبكخؼ:  -4
 .08ابغ سعيج: السخجع الدابق ص:  -5
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الدػدان  كانت بخنػ مقاشعة مغ مقاشعات كانع، وشخيقًا لسخور قػافل الحج مغ
 . السكخمة ثع إلى مكة، ثع األوسط ،الغخبي
في الػقت الحؼ كان فيو الذيخ الكانسي يشذخ أفكاره اإلصالحية والجعػية  

يتػسعػن بالسسمكة، ويدعػن إلى ضسيا إلى مسمكتيع  كان الفػالنييغ ،بكانع بخنػ
 م، وذالظ نرخة لمقبائل الفػالنية التي تعير بأرض بخنػ،1808ابتجاء مغ سشة 

والحيغ تعخضػا لالضصياد مغ رجال أميخ بخنػ، وىحا ما جعميع يفخون إلى 
ل ـــــــــــراس حؼــــػدؼ، الــــــيصمبػا الشججة مغ الذيخ عثسان بغ ف ،الفػالنييغ باليػسا

 .1الحخب عميو.غـــــــــــــــو يعمــــا جعمـــــــــــــــو، مــــجعـحؼ خــــــــػ الــــخ بخنــــأمي

 إنفاق السيدػر في"الذيخ عثسان بغ فػدؼ في كتابو:  وحدب دمحم بيمػ ابغ     
أسباب تمظ الحخب تعػد إلى إن أميخ بخنػ ساعج أعجاء " تاريخ بالد التكخور

أميخ كاششة وأميخ كثػ وناصخىع مسا دفع الذيخ و الذيخ عثسان وىع: أميخ دورة 
 .                   2عثسان إلى إعالن الحخب عمى بخنػ

ولسا كانت بخنػ تسخ بسخحمة الزعف في عيج الساؼ أحسج بغ 
م(، وما بمغتو مغ تجىػر وانحصاط، زيادة إلى حاجة 1808-م1791عمي)

، ودخػلو في صخاع مع بخنػ، قػيةالذيخ عثسان إلى تأسيذ أمبخشػرية 
اضصخ  ،وبعج إن ىاجع الفػالنييغ بخنػ. .واالنترار عمييع في أكثخ مغ معخكة

الساؼ احسج بغ عمي إلى اليخوب مغ عاصستو إلى مشصقة مػبخ 
(MOBBER)( ووصل إلى مجيشة ميج ،MEGE)،  والتقى بالذيخ الكانسي

كان الفػالنييغ قج  في حيغ ،لسداعجة في الحخب عمى الفػالنييغوشمب مشو ا
م، بقيادة القائج جػني 1808 استصاعػا الديصخة عمى عاصسة بخنػ في: مارس

، مسا أدػ إلى ىخوب األسخة الديفية مغ العاصسة واتجيت شسااًل، وفي رتامخ
                                                           

 .42 ،  صبحث حهل مطمكة سهكهتهمددلفة أبكخ دمحم نػر:  -1
 .115ص 1964دار مصابع الذعب، القاىخة،  ،إنفاق الطيسهر في تاريخ بالد التكروردمحم بيمػ:  -2
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م، وخمفو ابشو الساؼ دونسو 1808ىحه الطخوف تػفى الساؼ أحسج بغ عمي سشة 
بسداعجة    ،ديبالي الحؼ واصل عسل أباه في جسع الخجال وتكػيغ الجير

يصخة عمى الد الذيخ  دمحم األميغ الكانسي، ونجح الساؼ دونسو في إعادة
وقتل قائجىع جػني مختار سشة  ،انتراره عمى الفػالنييغ .العاصسة بعج

 .  1م1811
كانت متعفشة، وأن حكاميا  وما يسكغ استخالصو مغ ذالظ إن حالة الجولة

بدبب ضعفيع وسياستيع الطالسة البعيجة عغ تعاليع  ،الديصخة عمى الخعيةفقجوا 
الذيخ  اإلسالم الدسحة، األمخ الحؼ جعل الشاس يبتعجون عشيع، كسا تبيغ إن

السجتسع البخنػؼ، مسا واسعة في أوساط  الكانسي كان يتستع  بثقة كبيخة  وسمصة
تيالو مسكشو مغ افتكاك الدمصة مغ الديفييغ، بعجما حاول الساؼ دونسو اغ

الحيغ رأوا في تدايج  ،األسخة الديفية لمتخمز مشو، وذلظ  بتحخيس مغ أنرار
 سمصتو وتجسع الشاس مغ حػلو خصخًا عمى حكسيع لبخنػ. 

دونسو الزال عشيجًا خمعو نيائيًا وبايع اؼ الذيخ الكانسي إن الس ولسا وجج     
 مى إعادةع الساؼ دمحم أخػ الساؼ أحسج بغ عمي. إال إن الساؼ دمحم عسل عسو

. ويحجد بعس 2إلى العخش بذخط إن يقتدع معو إيخادات الدمصشةالساؼ دونسو 
م. ولكغ الرخاع لع 1814 ن بجاية حكع الذيخ الكانسي كانت سشةإ السؤرخيغ

يشتيي مسا جعل الذيخ الكانسي يشتقل مغ العاصسة نكخنػ ويؤسذ عاصسة 
 ججيجة لو قخب بحيخة تذاد وىي: كخكاوة أو كػكة.

يخػ بعس السؤرخيغ إن سبب استياء سكان كانع مغ الساؼ دونسو ديبالي     
(، MONIل البػاللة يجعى مػني )ـــػ إقجامو عمى تجميخ شيء مقجس لجػ قبائـــى

                                                           
ػششي السجمذ ال، ، د.طالطسمطهن واالستعطار األوربي ال إفريقياعبج هللا عبج الخزاق ابخىيع:  -1

 .146 لمثقافة والفشػن، الكػيت، ص
 .14 الدابق، صػني أبػ شعيذع: السخجع مرصفى عمي بدي -2
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إلى مخحمة ما قبل اإلسالم، ويخون إن انتراراتيع تعػد إليو، مسا جعميع  ػدـــــــــيع
م بفتحو وتجميخه، مسا الساؼ دونسو قايخبئشو في كيف وال يجػز فتحو، إال إن 

البػاللة والتي تعػد إلييا األسخة الحاكسة، ورأت إن ىحا الفعل يعشي  أغزب قبائل
التخمي عغ قجاسة السمػك. ويبجوا إن الساؼ دونسو لسا دمخه أراد إزالة أثخ مغ 

خ كانع، إال إن البػاللة ثارت في وجو الساؼ دونسو وتحالفت مع الذي الػثشية في
 .1الكانسي

الساؼ  ولسا بمغت األسخة الديفية مغ الزعف جعمت الذيخ الكانسي يػلي
م، ولكغ الساؼ ابخىيع 1818دونسو الحؼ تػفى سشة  ابخىيع بغ احسج اخػ الساؼ

بغ أحسج تشازل عغ الحكع لمذيخ الكانسي، وسمع لو الدمصة عغ رضي نفذ 
لجارفة بيغ الخعية، وأمخ لعجم قجراتو الترجؼ لشفػذه وشعبيتو ا ،وشيب خاشخ

بجفع كل أمػال الجباية والخخاج والجدية إلى الذيخ الكانسي، والخجػع إليو في 
 كل أمخ مغ أمػر الدمصشة، وعسل الذيخ إلى إن يجفع لو نفقاتو كل عام.

خنػ وإعادتيا إلى ومغ ىشا عسل الذيخ الكانسي عمى استقاللو بحكع كانع ب
سػكػتػ ويعيج  كبيخ مغ أراضييا مغ أمبخشػرية مبادئيا األولى واستعادة جدء
 .2الدحف إلى كانػ لكغ القػات الفػالنية أوقفتو ليا مججىا. ثع حاول جيذو

الحؼ   (،يػسف قخة مانمى)وعسل الذيخ الكانسي عمى التحالف مع باشا شخابمذ 
كان يسمظ جير متصػر، وكانت لو أشساع سابقة في الديصخة عمى كانع بخنػ، 

الذيخ الكانسي كان حخيرًا عمى إقامة عالقات شيبة معو لتجشب  إال إن
 أشساعو.

                                                           
الكتب دار  ،1، طدراسات في تاريخ شرق إفريقيا وجظهب الصحراءعصية مخدوم الفيتػرؼ:  -1

 .224 م  ص1998الػششية، بشغازؼ، 
 .15مرصفى عمي بديػني أبػ شعيذع: السخجع الدابق، ص  -2
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وخالل الدشيغ التي كانت لمذيخ الكانسي الدمصة الفعمية عمى كانع بخنػ ابتجاء   
ـــادة بـشاء الدمــصشة فـــييا عمــى إعـ عـــــسل ،م1837م إلى سشـــة 1814 مغ سشــــة

ويدتعيج الديصخة عمى بعس األقاليع الستسخدة، والقزاء عمى الفتغ الجاخمية 
ثة لحساية وتدميحو باألسمحة الحجيعمى تحديغ الجير وإعادة  تشطيسو  وعسل

بغ فػدؼ وأنراره،  الذيخ عثسان قػات خمفاء وــالجولة والػقػف في وج
والترجؼ ليع باعتبارىع خصخًا خارجيًا عمى البالد، فترجػ ليجساتيع واتيسيع 

 ،والفػالنييغ الذيخ الكانسي العجاء بيغسبب  ويخجع .1مى عخض الجنيابإقباليع ع
إال إن الكانسي لع يتقبل فكخة الجياد الفػالني ضج سكان كانع بخنػ، وانو كان 
عمى صمة وثيقة ببعس الجول الػثشية السـجـاورة لمسسمكة، ولع يـحـاول إعالن 

 .2الجياد عمييا أو محاربتيا
إال انو استصاع  ،لزخسة لمفػالنييغ مقارنة بجير الكانسيورغع اإلمكانيات ا    

مسا اضصخ قػاتيع إلى الخجػع أدراجيا خارج حجود البالد،  ،عمييع االنترار
خاصة بعج االستشجاد بالستصػعيغ مغ سكان األقاليع السجاورة. ولع تقف جيػد 

ع واألراضي ــــل األقاليـــع كـالذيخ الكانسي عشج ذلظ، بل راح يػحج جيػده الستخج
لكشو لع يفمح في  ،3لدمصانو ياـــػ سابقًا وضسـة بخنـــة لسسمكــــتابعكانت ي ـــالت

نطخًا لقػة الجير الفػالني، ورغع ذالظ فان جير الذيخ  ،استعادة كل األقاليع
في رصج الرفػف  ،تمظ السشاوشات وحخب العرابات الكانسي استفاد مغ

شيههبهرنه، أن يتمقب بمقب  بحاك  واستصاع ،الجير الستصػعيغ في وكدب ثقة
إعادة حكع الذخيعة عمى  الذيخ الكانسيوعسل . 4أىـمبخنػأؼ شيخ )زعيع( 

                                                           
 .184احسج بػعتخوس: السخجع الدابق، ص  -1
 .46ص السخجع الدابق، اليام دمحم عمي ذىشي: -2
 .54،ص 2انطخ السمحق رقع  -3
 113 األميغ، القاىخة، ص، دار جذور الحضارة اإلسالمية في الغرب اإلفريقيعثسان بخيسا بارػ:  -4
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،  وحكع  الشاس بسػجبيا فأحيى الدشغ الشبػية التي ػاإلسالمية لسسمكة كانع بخن
لقب: السحخر أو  والقزاء عمييا، واتخح الذيخ  لشفدو خسادىاإحاول أسالفو 

السجج القجيع لسسمكة بخنػ. ولكدب  مصامحو استعادة السشقح لمجولة، وكانت اكبخ
 العبيج عمى أىل كانع مسغ غشسو مغ تمظ الحخوب. شعبيا قام الذيخ بتػزيع

 ،ترارات متعجدة لكشو بقى متػاضعاً ورغع ما حققو الذيخ الكانسي مغ ان
م، حيث وججتو في 1822بخنػ سشة  تي زارتوىحا ما ذكختو  البعثة االنجميدية ال

يتكػن مغ ثػب  ،جالدًا عمى سجادة، وردائو غاية في البداشة مطمسة غخفة
كشو كان يخذى عمى بخنػ وعباءتو ذات شال، والذيخ يتستع بحكاء حاد، ل ،أزرق 

كانع بخنػ العتجاء خارجي مسا جعمو  يصمب مغ االنجميد مداعجتو أن تتعخض 
 . 1الشارية الحجيثةباألسمحة 

كسا شكظ الذيخ الكانسي في األسمػب الحؼ انتيجو الجير الفػالني مغ 
األبخياء، وتخويع أشفاليع وندائيع  السدمسيغ استباحتو لجماء سكان كانع بخنػ

كسا شكظ في دعػة  ق،ــوجو ح وشيػخيع واستحالل أعخاضيع وأمالكيع بغيخ
سدمسيغ.  ال ضج أىل كانع بخنػ إلى الجياد السقجسعثسان بغ فػدؼ  الذيخ

واالنحصاط  الخمقي واالستيتار  الدياسية واالجتساعية ،فسطاىخ الفداد السختمفة
بل شسل أغمب البمجان العخبية  ،اإلسالمية ليذ حكخًا عمى كانع بخنػ بالقيع

وبالد الدػدان،  ،وشخابمذ ،والسغخب ،والعخاق ،اإلسالمية في تمظ الفتخة، كسرخ
ومدؤولية العمساء تتسثل في  ؟ذلظ فقط عمى مسمكة كانع بخنػ فكيف يخترخ
كانت، وعجم قيام عمساء تمظ  أيشساو البجع والزاللة أيشسا وججت  التشػيخ ومحاربة
 . الكانسييغىػ حجة عمييع وليذ عمى  ،وواجباتيع السشاشق بجورىع

 

                                                           
 .60ص  07. انطخ السمحق رقع 29مرصفى عمي بديػني أبػ شعيذع : نفذ السخجع، ص   -1
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 مراسالت الشيخ الكانطي مع الفهالنيين: -2.2
وىػ يعسل عمى نذخ األفكار  إلى كانع بخنػ جوم الذيخ الكانسيق مشح

مسا  اإلسالمية الدسحة، وإصالح األوضاع االجتساعية وتشقية العادات والتقاليج
مسا أدػ بو إلى االصصجام  عمق بيا مغ شػائب  الجاىمية والعادات الػثشية.

وكبح جسػح شسػحاتيع في الديصخة  ،بالجير الفػالني والجفاع عغ كانع بخنػ
أنرار الذيخ عثسان بغ ثع  شخع  الذيخ  الكانسي في مخاسمة الفػالنييغ " عمييا.

ضج الـكانـسـييغ، حـيث دامــت  فػدؼ" بعجة رسائل مدتشكخًا عمييع أمـخ جيادىع
السخاسالت بالمغة و تبادل معيع عذخات الخسائل  ،السخاسالت ستة سشػات تـمـظ

 .1العخبية
ة، فذسمت مػضػعاتيا قزايا عجيجة حيث دافع كل شخف مشيسا عغ مػافق     
عثسان بغ فػدؼ  وبسا يثار حػل الذيخ .بالجياد وأسبابو، وبسغ يجاىج تتعمق

كالتبخج،  خ:بخنػ بدبب ارتكاب بعس الكبائ وإتباعو مغ تكفيخ أىل كانع
أتيع الذيخ الكانسي الذيخ   اليتيع،  والجػر في الحكع. وفيياوالخشػة، وأكل مال 
باسع الجيغ، وأتيع أتباع   غ اإلمام وحب السمظ والدعي وراءهعثسان بالخخوج ع

 .2بعجم احتخام االتفاقيات ونقس العيػدبغ فػدؼ  عثسان الذيخ
ن وقج كمف الذيخ عثسان آخاه عبج هللا بغ فػدؼ وابشو دمحم بيمػ بغ عثسا    

م حجثت معخكة بيغ أنرار 1826وفي سشة  .بالخد عمى رسائل الذيخ الكانسي
فقام الذيخ الكانسي بكتابة رسالة ال تتعجػ خسذ  ،والفػالنييغ الذيخ الكانسي

صفحات تتشاول في مجسل القزايا بذـيء مـغ البـيـان والتـقيج، نذخىا في كتابو: 

                                                           
، مجمة قخاءات ياوالدعهي بغرب إفريقأثرها العمطي الطراسالت العمطية و ىارون ميجؼ ميغا:  -1

 .18م، ص 2013، 17افخيقية، العجد
 .18 ، صنفدورون ميجؼ ميغا، السخجع ىا -2
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، ومسا جاء في الخسالة ما يمي: "أما بعج فالبعث لخسع ىحا 1)شفاء العميل(
ػر انو لسا ساقتشي السقاديخ ليحا اإلقميع، وججت نار الفتغ بيشكع وبيغ أىل السدب

وتحيخنا في األمخ وقيل سشة،  ،ػشغ مػقػدة فدألت عغ الدبب، فقيل بغيال
بيان الدبب والجليل عمى  ريغ لشا وثيقة شمبت مشيعالسجاو  فكتبت إلخػانكع

عالع، فزاًل عغ  ال يرجر مغ عاقل فزاًل عغ فأجابػني جػاب ركيظ الجػاز،
 ػءهللا مغ س ا مجافعيغ عغ أنفدشا، متبخئيغ إلىـــعميشا فقسش ػاــــمججد....فرال

حيغ ضاقت عميشا األرض، ولع نجج مقامًا وال مجااًل، ووقع مشا ما  صشيعيع،
 .2وقع ...."

ووضح الذيخ الكانسي سبب قتالو لمفػالنييغ مدتيجشًا أعساليع بقػلو:       
أحـــخارنــا، وان قــمتع فـعمشا ذلظ لكفخكع، فــأنـــا  قــتـالــكـع واسـتخقاقكع ونا عغ"فأخبخ 

بخاء، وىػ بعيج عغ ساحتشا ... أما عغ السخالفات التي يختكبيا  مـغ الــكـــفـــخ
مغ ركػب إلى بعس األماكغ "السقجسة"  بغخض  ،الشاس األمخاء وعامة

والجػر في  ،وأكل مال اليتيع ،وأخح الخشػة ،الشداء الترجيق وكذف رؤوس
مختكبييا إال إنيا ال تدتجعي إقامة الجياد  الحكع، فإن ىحه األشياء مع تحخيع

 "...3. 
العمسي الحؼ استخجمو الذيخ الكانسي في رسائمو،  ويالحع األسمػب      

نػ، وإنيع العقل والعاشفة بأسمػب سمذ، يػضح فيو إسالم أىل بخ  مخاشبًا فيع
يقارن  غ السدمسيغ يفعمػن بعس األعسال السشافية لإلسالم. وىشامثل غيخىع م
، فيقػل: " ... وىحه دمياط مجيشة عطيسة مغ خبسر ودمياط بيغ كانع بخنػ

                                                           
سالم والثقافة العربية مطمكة كانم برنه ودورها في نشر اإلشخيفة اوباجي وياسسيشة أبخكان،  -1

 .45ص ، جامعة الجياللي بػنعامة، السجية، الجدائخ،مذكرة ماستر ،اإلسالمية
 .183السرجر الدابق،  ص ، دمحم بيمػ -2
 .183، ص نفدودمحم بيمػ، السرجر  -3



 برنه في عهد الشيخ دمحم األمين الكانطي-مطمكة كانم       الفصل الثاني:    

 

- 43 - 
 

وبأرضيا شجخة  واإلسالم لظ مػضع العمعمرخ والذام، وذحه مجائغ اإلسالم وى
ولع يقع أحج مغ العمساء لقتاليع وال أحج  ،مثل فعل األعاجع تفعل العامة عشجىا

 1يكفخىع." 
ألمخ بالسعخوف والشيي يشحرخ في ا ػ الذيخ الكانسي  إن دور العمساءويخ      

خعية ونرحيع إلى اإلعسال وتعميع ال عغ السشكخ، والجعػة إلى اإلصالح
وليذ دعػتيع إلى العشف وقتال مدمسيغ آخخيغ بقػلو: " لػ أمختع  الحدشة.

يشتيػا لكان أحدغ مغ ىحا  سعخوف ونييتع عغ السشكخ واعتدلتع الشاس حيغ لعبال
بخغ مغ أفعال كان الذيخ الكانسي يخػ إن الذيخ عثسان بغ فػدؼ  .الفعل"

واستباحػا دمــائيع، لــسـا عــخف عشـــو مغ تــقػػ  بخنػ، أىل كانع أتباعو الحيغ كفخوا
بعج إن كانت لكع قجمة في  !وعـمع وورع وإعسال صالحة، بقػلو: " فيا عجبًا مشكع

ع ما تخميتع الجيغ والعمع، أحببتع السمظ ورغبتع فيو وسػلت لكع أنفدكع، وتخميت
غ سيخ الذيخ وقج سسعشا ع ،لكع دلياًل وال سيسا وأستجليتع بطػاىخ ال تشيس

فان كان ىحا األمخ صجر  ،رأيشا مغ مؤلفاتو ما يخالف فعمكععثسان بغ فػدؼ و 
 .2مغ رأيو فال حػل وال قػة إال باهلل العمي العطيع"

ورد الفػالنييغ عمى مخسالت الذيخ الكانسي بخسائل كتبيا الذيخ  بغ فػدؼ      
خوعية الجياد ضج أىل ، حيث عسمػا عمى تبخيخ مذ3مغ بعجه الذيخ دمحم بيمػ ثع

كانع بخنػ مدتشبصيغ اإلحكام الذخعية مغ وجية نطخىع. حيث ذكخ الذيخ دمحم 
بيمػ ذلظ في رده عمى رسالة الذيخ الكانسي بقػلو: " إن السجاىجيغ لع يكفخوا 

ػا ـــــع والــل ألنيـــب ،ةـــــع باألصالـــــعامة الشاس في بخنػ وال حـكام بخنػ لكفخى

                                                           
 . 184دمحم بيمػ، السرجر الدابق، ص  -1
 .185، ص نفدودمحم بيمػ، السرجر  -2
 .64، ص 04 انطخ السمحق رقع -3
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. 1الحػصة"عمى السجاىجيغ السدمسيغ".ا"ـــــــــالد اليػســــــــام بـــــغ حكـــغ مــــــالكافخي
لع نتخح  ،لػ كشا نكفخ عامة السؤمشيغ !وواصل قػلو: "ويا عجبا مشظ " الكانسي"

. واعتسج الفػالنييغ  في 2مداججىع لشا مداجج كسا زعست، فكالمظ ىحا متشاقس"
عمى قػلو تعالى: "َيا َأُيـَيا اَلـِّحيـَغ آَمـشـُػا اَل َتتَِّخـُحوا جيادىع ضج الكانسييغ بشاء 

اتََّخُحوا ِديَشُكْع ُىُدًوا َوَلِعًبا ِمَغ الَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِكَتاَب ِمْغ َقْبِمُكْع َواْلُكفَّاَر َأْوِلَياَء  اَلـِّحيـغَ 
بيمػ إن سبب قتال الفػالنييغ لألىل  حيث يخػ دمحم .3ِإْن ُكْشُتْع ُمْؤِمِشيَغ" َواتَُّقػا َللاََّ 

بخنػ ىػ مداعجتيع ألعجاء الفػالنييغ،  فرجيق العجو عجو، ويخػ إن  كانع
الـكـانـسـي يشـصـمـق في أحكامو مغ ترػرات شخرية تفتقخ إلى  الذـيـخ

السػضػعية، وىػ متحيد إلى فئة معيشة، فال يجػز لو الفرل بيغ الصخفيغ وىػ 
كيف تذيج لشا بالعمع والجيغ ثع تشدب إليشا الجيل  يزيفػن: " أحجىع. ثع

والفدق؟ وحيشا أحببشا السمظ انتدع العمع مشا والجيغ حتى رجعشا تدػيالت الشفػس 
 وتخيالتيا".

بترحيح السفاىيع والخد  ،كانت لتمظ السخاسالت األثخ الجعػؼ والتعميسي     
وتبيان أقػال العمساء  ،ػيةعمى التيع  السشدػبة إلى كل شخف بالكتاب والدشة الشب

. وتػاصمت تمظ السخاسالت بيشيسا لدتة سشػات. وبعج اعتالء 4رغع اختالفيا
غ ــخاع بيغ الصخفيـــخف الر ،م1824الكانسي حكع مسمكة كانع بخنػ سشة  الذيخ

دمحم بيمػ نرت الكانسي و يغالسرالحة بيغ الذيخ السعاىجة نػع مغ تعــووق
 عمى البشػد التالية: 

 .اللــــــة واستقــػ بذخعيـــي والذيخ دمحم بيمسخ الكانــغ الذيـل مـاعتخاف ك-1
                                                           

 .185دمحم بيمػ، السرجر الدابق، ص  -1
 .186، ص نفدودمحم بيمػ، السرجر  -2
 .57السائجة، اآلية:  سػرة -3
 .194احسج بػعتخوس، السخجع الدابق، ص  -4
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 الصخف األخخ.
 التعاون بيغ الصخفيغ فيسا يخز مرمحة البمجيغ والذعبيغ.-2

بذخعية جياد  عتخافًا ضسشيًا مغ الذيخ الكانسيوىحا االتفاق يعج ا 
كسا اعتخف الفػالنييغ بحكع . الد اليػسا وما يجاورىا مغ مشاشقب الفػالنييغ في

عمى بالد كانع بخنػ، ىحا ما جعل صفحة مغ الرخاع بيغ  الذيخ الكانسي
 .1اإلصالحيتيغ تشصػؼ  أنرار الحخكتيغ

إلى جانب كػن الذيخ الكانسي مرمح وقائج سياسي محشظ، إال إن لو     
كانع  وضاع سكانالعجيج مغ القرائج الذعخية التعميسية التي أراد مشيا تغييخ أ

وجعميا تػافق السحىب  ،والسعامالت اليػمية تالعادا بخنػ، وإصالح بعس
 : 2ومغ تمظ السعامالت ما يمي ،وىػ السحىب الخسسي لمسسمكة ،السالكي

عجم اعتخافيع بفدخ نكاح العاقج عمى مغ زنى بيا، فػضح مغ خالل  -1
 مشطػمتو الذعخية انو يجب فدخ ىحا العقج. 

العمساء،  إختالف بيغتحخيع الخصبة خالل العجة، فأشار عمييع إن في ذلظ -2
 وأصح األقػال ىي عجم فدخ العقج مصمقًا)قبل البشاء أو بعجه(.

عجم ترجيق الدوج إذا اعتخضت عميو الدوجة بعجم قجرتو عمى الػطء،    -3
ال ويخػ إنو يجب عمى القاضي التأكج بشفدو مغ القزية وال يعتسج عمى أقػ 

 الدوجة فقط.
 سقهط مطمكة كانم برنه:   - 3

إال إنو استصاع القيام بعجة إنجازات  ،رغع قرخ مجة حكع الذيخ الكانسي    
 مشيا:

                                                           
 .149يحي بػعديد، السخجع الدابق، ص  -1
 .08السخجع الدابق، ص  ،عسخ اليأس ابخىيع -2
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 إقامة حكع عمى أساس الذخيعة اإلسالمية، وجمب االستقخار واليجوء لمسسمكة،
 وفـاة الـــذـيخ الــكانــسـي ع الدـكـان  بـاألمـان والـدـالم حـتــىونطع شؤونيا،  وقج  نـع

-م1835م(. وخمفو في الحكع إبشو األكبخ عسخ)1835ه/1251)سشة
م. فحافع عمى 1881الحؼ واصل إصالحات أبيو إلى غاية سشة ، م(1881

شسػحات والة األقاليع في  مع الفػالنييغ. إال انو عان مغ العالقة الحدشة
إلى  ة الديفية إعادة حكاميعحيغ حاول أنرار األسخ  االستقالل واالنفرال،

لكغ الذيخ  ،داؼ  دمحم الرالح،  وأغاروا عمى بخنػو  الحكع، واستعانػا بدمصان
الحؼ قتل  ،ابخىيع واالنترار عمى جير دمحم الرالح عسخ استصاع سجغ الساؼ

عسخ نفدو سمصانًا عمى السسمكة حتى وفاتو  في السعخكة، ونرب الذيخ
 .1م1881
الحؼ بقى في الحكع  ،وبعج وفاة الدمصان عسخ خمفو ابشو األكبخ أبػ بكخ     

وخمفو  .م،  وكان  كخيسًا داىية في الحخب1884سشة  ثة سشػات حتى وفاتوثال
، الحؼ اىتع بالعمع شة. ثع تاله في الحكع الذيخ ىاشعأخػه ابخىيع لسجة س

ضى  بالسسمكة حتى سشة الفػ  لكشو أىسل  شؤون الخعية،  فانتذخت  ،والعمساء
: رابح باسعػر ـــالسذي لثائخ الدػداني رابح بغ فزل هللاأيغ ضيخ ا ،م1894
م. وألحقيا 1893والحؼ استصاع الديصخة عمى مسمكة كانع بخنػ سشة  ،الدبيخ

 وضسيا م1896رابح الدبيخ الديصخة  عمى  مسمكة  اليػسا عام حاول  بسرخ.
إال في الديصخة عمى بعس اإلمارات  لكشو لع يفمحمشاشق سيصختو،  إلى

كـانـع بـخنـػ،  غالو بالغدو الفخندي لـسـسـمـكـةعمى ذلظ إال انذ يثشيو الذخقية، ولع
فخندا بالجشػد الدشغالييغ وقػات سمصان باجخمي، أيغ جخت  حـيث استعانت

                                                           
 .149السخجع الدابق، ص   ،يحي بػعديد -1
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، والتي سقط فييا رابح الدبيخ شييجًا م1900ابخيل  22 السعخكة األخيخة بتاريخ
 .1أن يدجمو التاريخ ضج الغداة  نزال بصػلي يدتحق بعج

وبعج وفاة رابح الدبيخ خمفو ابشو عبج هللا في قيادة السقاومة ضج 
فخندا بدط نفػذىا م. حيشيا استصاعت 1901إال إن استذيج سشة: ،الفخندييغ

عمى السسمكة بكامميا. وفييا ضخب السدمسػن أروع صػر الجياد ضج العجو 
مغ السشاشق اإلفخيقية التي تعخضت لالحتالل األوربي  األوربي، كغيخىا

 الحجيث.
 

  
 
 
 
 

                                                           
 .167السخجع الدابق، ص  ،عبج هللا عبج الخازق ابخىيع -1
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 :ــــاتــــمــــــةخ
ستةةظ رهةةمال  ةة    إن مطلكةة   نةة بر   مبةةأ مةةل  انةةر إلسطط س ةة  إل  ةة م    إل 

 نةة برم  ايةةل ن بةةه مظ  ةة   088ح ةةت سس سةةه نةةمل إلسططلكةة  إلسسةةأ إلن إلسط ةة   
م  ايةةل سأحةةفس  مةةظ ام م أ  ةة  41حتةةأ اطإل ةةم إلس ةةمن  مظ  ةة   مبةةأ عةةل مظفصةةل 

طإلحةةةةفا  ح ملةةةةه علةةةةأ يةصةةةة ته  إلس أ ةةةة  سسةةةةظأإلال  أ لةةةة    طط  إلسهةةةة  إل مم   ةةةة  
طإلستةةةظ نةةة ن  سسةةة   ظه  إلسةةةفط  إلس   ةةةظ مةةةظ  إلس فةةة   علةةةأ  إلسعمب ةةة  إل  ةةة م   

 ة  إل  ة م      صة  حتةأ اصة  ه  بطأاًة ح د تةفإل  ةم سلطط س قأسه  طص  ته  
 .اسأم .    ل حكر إلسط ي إ   س

 طسكةةل مةةو حلةةأل إلس ةةمن إلس ةة  ي علةةم نعةةمي طإلسسةة  و علةةم مةة   ي  ةةفاال 
 م مح إلسضعف سفب مظ مطلكة  نة بر  مبةأ  طإلبتلةمال  ةأإل   إلستةلةف طإلسفسة    هة 
 مظه : إل ت فإل  إلسسة   ل   ة س كر   طع عة  نر  سلعلطة ل طإلستضة  ه علة هر  ط مة 

م ةةةة   إلال إل صةةةة إ   ذةةةةف  إسةةةةأ اسةةةة   إلستةةةةف  ال إلسة ً  ةةةة   إلسطتط لةةةة   مةةةةظ 
 سأ ةةةةةع ال مطلكةةةةة  إلسهأ ةةةةة  إلسطعةةةةة ط ا  ط ةةةةةعظ إلسفأ ب ةةةةةأن إسةةةةةأ إلسسةةةةة  ما عل هةةةةة   

مكةظهر مةل إلسسة  ما علةأ اًة إلل ن  ةةما  رمطمهة  إلسفإل ل ة   إلسطتسةمة   مطة  مسةتلل ل
دمحم إلسمةةة ل  مةةل إلسططلكةة   نةةمإل مةةة  إلذةة م إلسسةةل  ن إل  ةةةتظع     سلةة   إلسطصةةلح

 ط إلح ن م ح مظ صف  نعط ال  إلسفأ ب  ل  طإلس ف مل سف  سهر  إلسك بطظ  إلسمي سعب
 ...                        سططلك 

علةةةأ إلس  ةةة م    صةةة ح ال   إل ل ةةة   ن مةةة    ةةة نطه  مةةةظ  إ  ةةة ل  ثةةةر عطةةة  
إل  ةةةةةت مإل  طإلسهةةةةةفطل   سططلكةةةةة   ثةةةةةر  سعةةةةة ل إسةةةةةأ  ممإل ةةةةةل  إلسفةةةةةأ ب  ل   طإل ةةةةةت     

عد ةة    إلس ةةمب طع ةةمإلم  إلسفةة   معهةةر    ه إلستةةظ  ةة  مطإل عل هةة    ط إلسطظةة    إل ةةتًم
م   مةلفم  إل ظم إلسلة   عطةم 4081طإلس ف   علأ ن  ن إلسططلك  حتأ طم سم   ظ  

إلسمي  طإلص  إص ح ال  ا  م حتأ طم سم  طبعفن  طصة  إلس ة  م  إل ةح إلس ب ةم إسةأ 
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ةةم إل حةةت ل  طصةةم   طبعةةح مةةظ إس ةة   مطلكةة  نةة بر  مبةةأ  إلسطظ  ةة  ططقةةف مةةظ ًط
ًعةةةة   تلةةةه  ل مةةةظ   فإلدةةةة   إلس ةةةمن إلسعلةةةم لسكةةةةل إل   سسةةةظأإلال إلسفمبسةةةظ سلطظ  ةةة 

إلسططلك  سس   مظ يف إلسل إلا إلسفمبسة  ل نل منة  مةل س لةفإلن إل مم   ة  إلستةظ سعمذةه 
س حةةةةةت ل إلسط بةةةةةظ إلس ةةةةةفيت. طاصةةةةة  ه صةةةةةف   مةةةةةل صةةةةةف  ال إلسعهةةةةة   ذةةةةةف 

 إلسطستعطم إلسط بظ إلسل ير.
   ل   إل تظ  نمل إسأ ًطل  مل إلسظت  ج سط له مظ: طس ف سأصلظ  مل

إن     إلسسأ إلن إلس  ث  يهفال رهةأ  مط س ة  إ ة م   قأ ة   ة نطه مةظ -أوال
 بلم سع س ر إل   م إلسص     طم   ب  إلسع  إلال إلسأثظ   طمظه  مطلك  ن بر  مبأ. 

ةأ نر طإل ةتهت  نر   سمع ة  يظةتج عظةم  إن-ثانيا إلبتلة   سسةل  إلسسة   ل  ة س كر ًط
ط  طنةمإل مةة  اسةه إس ةم مطلكة  نةة بر  مبةأ  عةف طمة ا إلسطةة ي  ةأإل   إلسضةعف طإل ب  ة 

ظ إلسطتط   مظ إلسل ط إلسفأ بظ. مط   إ   س اسأم   عمذه  سلة  إلسة ً 
إن إلسسةةة   ل  إل طةةة ح    ًةةة  إسةةةأ علطةةة ل مصةةةل  ل  عةةة ب هر حتةةةأ د أمةةةأإل -ثالثـــا

 .حكطهر م   عأن  مط  مظ ل  طع   لأإل طسع مطإل ط سفطن سهر إلسظصح اعط سهر
ة ل  يةل مصةل  ل مةل ام ة ل إلسلة   دمحم إلسمة ل إلسكة بطظ نة ن سةم -رابعا رهأ  ً 

ن  ةةم مةةةظ سصةةة  ح إلسطفةة ن ر إلسة  مةةة  عةةةل إل  ةة م  طإلسطسةةة نط  مةةةظ سميةةة ف    ط 
مةل  ةة ل بلةة   سم إلسطتظأعةة    طسعل طهةة  سعة س ر إل  ةة م إلسسةةط  إل مم   ةة   إلس    ة 
 فل إلستعل ط  .إلسطةتلف   طقص   طنت م

إن إلستفس م إلسة  ئ س ع  إلآلد ال إلس مآب   قةف يةي ي إسةأ بلةأب حةمطب -خامسا
م عل ةةةةةم ةةةةةةة  يظعة م طمةةةةةةةةةةةةم إلس كةةةةةةةل إلسيةةةةةة ف طسكف ةف إلآل   مةةةةةةفا طسلم ةةةةةةةةةةةةةةعفي
 إلس طإلإ طإلسططتلك ال.  س  م مظ.مل
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إن إلمةةت ا إلس ةةأا طإلسل م ةة  طإلسسةةةعظ إسةةأ إلستأ ةةو   د   ةة ن إل بتصةةة   -سادســا
ق  لتم إلسع  ط  طإل  إل ا  طنمإل م  سعلأ سفى إلسل   إلسك بطظ مظ مأإلًهتم   إل ط ح  إاإل

 إلسفأ بظ سططلك  ن بر  مبأ. إلسل ط
نف لة    دعة   إلس لةأل طعد ة    إن إلست  ط  طإلسطمإل  ال إلسعلط    ة ل إلسعلطة ل-سابعا

إلس ةةمطب طإلسعظةةأإ إسةةأ إلسسةةلر  طنةةمإل مةة  سعلةةأ مةةل  ةة ل ممإل ةة ال إلسلةة    فاعتةة
طامكةل إلستأصة  إسةأ     ظهطة سأقف إلس تة ل  اإلس   ل  طبتج علإلسفأ ب مو  إلسك بطظ

 سف نر   ل إلسططلكت ل ح ل إلسفم ل طحفظ إلسعمإلض. 
  يةة إلل ذةةمط ا سأحةةف إلسمةة  إل  ةة م   ذةةف إلسة ةةم إلس    ةةظ إلسةةمي نةة ن ط -ثامنــا

 أل إلسلمبظ إلسصل  ظ  طإلستمن   علأ مأإلًهتم  فل إلسف طإلسطتط   مظ إلسل ط يهف ن 
 صمإلع ال  إل ل     م  فا مظه . مظ

 :طنظ  ع  إلستأص  ال إلستظ بتطظأ إلس م  ه   فم تب مل   ل نمل إلسف إل  ط 
-إلسط ةةة -إل نتطةةة م  كت  ةةة  سةةة     مظ  ةةة  إلسسةةةأ إلن  طظ   هةةة  إلس  ث إلسلمبةةةظ -

 إلسلمقظ(.
 إل نتط م   سأث  ه طإلس ي ف طإلسطة أ  ال إلسة ص   ت     إلسطظ   . -
 س  لإلال طم    ال يفأ   مو ي أخ إلس    ة  إل مم   ة  طةعط  هة ذمط ا سسع    -

 سكت    س     إلسطظ   .
   ةهةة  مةةظ إلسةةتعم   طمظ إلس ة ةم بةتةطةظةةأ ان سةسة عةةف نةةمل إلسةف إل ةة  إلسةتةةظ قةطةظةة 

 ن م  ن ن سهة   ط  بلة ط ن  ةم مةظ سة     إلسطظ  ة   طإلن ستأإلصة   اك م  لةص 
 فا علأ إلسعط و.نمل إلسف إل  ال ستعأ  إلسف  
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 :  حدود مملكة كانم برنه 20الملحق رقم 

 

 

 

 .=:7المرجع : ٌحً بوعزٌز، المرجع السابق، ص
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 1لمهقع الجغرافي للمملكة كانم بهرنه اإلسالمية ا:32ملحق رقم 
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 .<80سعٌد القشاط ، مرجع سابق ، ص دمحم 
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(، دراسة للجانب االقتصادي، رسالة  :0>7-7=;7برنو فً عهد السلطان ادرٌس الوما )  –حجٌلة العربً ، مملكة الكانمالمرجع: 

. ) نقال عن ابراهٌم طرخان =?7، ص:807ماجستٌر شعبة الدراسات االافرٌقٌة ، جامعة الجزائر ، اشراف : د.صابر شرٌف خالد، 

انم برنو االسالمٌةمملكة ك  

 

 

 

 

 

 

 

: 33الملحق رقم   
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نقال عن ظاهر جاسم دمحم: افرٌقٌا ماوراء  807-800: حجٌلة العربً: المرجع السابق ، ص ص المرجع 

 الصحراء من االستعمار الى االستقالل.
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.?80العربً ، مرجع سابق ، ص المرجع : حجٌلة  

 

: 35الملحق رقم   
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 الكانميدمحم األمين لشيخ تقريبية لصورة  :36الملحق رقم 

 

 

، ?<?7، دار العلوم والثقافة بٌروت، 7، ط>المرجع : ج ف أدي اجابً : تارٌخ افرٌقٌا العام، مج 

;>>ص  
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 =80المرجع : حجٌلة العربً: المرجع السابق، ص

 

 

 : 37الملحق رقم 
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، نقال عن هنري بارت=80المرجع : حجٌلة العربً ، مرجع سابق ، ص  

 

 

 

 

 

: 38الملحق رقم   
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: 03الملحق رقم   



- 64 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 00الملحق رقم   
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 (0)له إلى الشيخ دمحم األمين الكانمييرسالة الشيخ دمحم ب :01 ملحق رقم

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد هلل ذي الحجة البالغة ، و الكلمة النافذة الرادعة بالحق ، الماحقة للباطل 
 و الدامغة ، و أشيد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ، أمر بالمعروف و نيى 

 عن المنكر و البغي ، شيادة قاطعة ، شمهسيا بازغة .... أما بعد:

 لدّت خلهن شعبان ، إنو يدأل عن  " فقد وصلت إلينا رسالة من الذيخ الكانمي

 سبب قتال أىل الجماعة ألىل البلدان ، و استرقاق أحرارىم ، و ذكر فييا أنو

 كاتب في بعض المجاورين ليم من الفهالنيين فأجابهه بجهاب ركيك..." 

 فيما يالحظ على ىذه الرسالة جزالة التعبير و الدجع إلى الخله من األخظاء

 اللغهية . 

  

 .;?ص  لبرنهية بين األدب والتاريخ"،ا المؤلفات العربية الكانميةاديبايه آدم سراج الدين ":  المرجع

. 
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 (0)برنها الى دمحم علي بن الشريف سلطان وداي تهصية من السلطان عمر بن دمحم األمين الكانمي سلطان كانم :02 ملحق رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9=8-8=8المرجع : أحمد بوعتروس، المرجع السابق ، ص ص  
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 الملخص:
ذكال إمبراطؽرية لضبرنؽ اللتان قامتا بالتعاقب في بالد الدؽدان األوسط وتؽحدتا -تعد مسلكتي كانػ

مشأقؽى مسالغ بالد ، رون إسالمضة قؽية شسلت أرض الدؽدان األوسط والغربي، والتي دامت حؽالي تدعة ق
تكؽيشها وتركضبها الطائفي بضؼ مجسؽعة تسضزت عؼ باقي السسالغ اإلسالمضة األخرى كؽنها جسعت في الدؽدان ،

 العربضة والزنجضة والبربرية واإلسالمضة. مؼ السسضزات والسؤثرات
-م5155)ايس ألؽمالساي إدر م،تؽالى على حكسها ملؽك ععام أبرزهػ 51برزت كقؽة معتبرة مشد القرن 

مبراطؽرية خارجي يحدق باإل وبدأ خطر الداخلضة،ساءت األوضاع و ،وبعد وفاته بدأت السسلكة تزعف (م5061
ضاع إلصالح أو  ،،حضشها ظهرت حركة إصالحضة جهادية قادها دمحم األمضؼ الكانسيتسثل في الزحف الفالني

ذالغ بعد أن استشجد به و  ،الفالني على حداب السسلكةالخارجي الستسثل في التؽسعالسسلكة الداخلضة ولرد الخطر 
كانػ برنؽ ن يعضد مسلكة أد الفؽالنضضؼ، والقضام بعدة إصالحات استطاع الذضخ الكانسي طر فاستطاع  .سلطان برنؽ

تلغ اإلصالحات ، أيؼ واصل أبشائه ؽفاته، وان يحافظ على عالقات جضدة مع جضرانها حتصإلى مكانتها الدابقة
 في بداية القرن العذريؼ السضالدي. حتالل الفرندياإلحتى سقؽط السسلكة في يد

  الفؽالنضضؼ، الدضفدضضؼ. الساي، اإلصالح، الكانسي، كانػ، برنؽ،دمحم األمضؼ  الكلمات المفتاحية:
 

 
ABSTRACT 

The kingdoms of kanem and Brno which alternated in the middle Sudan and united to form 
a strong Islamic empire that included the land of middle and western Sudan which lasted for about 
nince centuries from the most powerful owners of the country of Sudan, was distinguished from 
the rest of the other Islamic kingdoms because it combined in its composition and sectarian 
population ammos a rang of features and influences Arabic. 

It emerged as a significant force since the 15th century. It rule is dominated by bones. 
Most motably the Mai Indris'Aluma (1571-1608)., ,the empire represents in the secular. Then 
came a reformial ,Jihadistmovement led by MuhammellscoalmineAlkanemi to reform the situation 
,and to repel the escternal danger, this is, a phase ascpansion at the escpennse of the kingdom. 
After the escperorBrno asked for his refug.Alkanemi was able to escpel the flanniers and 
undertake seoeral reforms that could consolidate his kingdom to its former status. 
 He also was able to maintain the relationship with its neighbors till his death where his 
sons continued there reforms until the fall of the kingdom in the hanrds of the French in the 
beginning of the twentieth cent wry AA.  
Keywords: Mohammed al-Amine al-Kanami, Kanem, Brno, Islah, May, Fulani, Sefisians. 


