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 شكر و عرفان

متام هذه املذكرة،  امحلد و الشكر هلل الكرمي املعني اذلي وفقنا و أ عاننا عىل اإ

والصالة و السالم عىل أ رشف املرسلني نبينا و حبيبنا محمد عليه أ فضل الصلوات 

 . و التسلمي

ىل أ ساتذة  مفن ل يشكر هللا لن يشكر أ حدا ، كام نتوجه بشكران و تقديران اإ

ىل ال س تاذ املرشف  شعبة التارخي جبامعة أ محد دراية أ درار ، و شكر خاص اإ

اذلي مل يبخل علينا بلنصيحة يوما و اكن لنا خري " بعامثن عبد الرمحن " ادلكتور

ىل عامل مكتبتنا اجلامعية موجه و مرشد منذ اكن هذا العمل عبارة عن فكر  ة ، و اإ

، و مركز اخملطوطات بأ درار اذلين لطاملا سهروا عىل خدمتنا و تزويدان 

ىل من .بملعلومات الالزمة لإمتام حبثنا املتواضع  ول ننىس أ يضا أ ن نوجه شكران اإ

 ساعدوان من اثنوية بودة

و أ ن أ خفقنا فهبفوة ويف اخلتام نرجو أ ن تعم الفائدة  من خالل هذا اجلهد املبذول 

ن أ صبنا فبفضل من هللا عز و جل سائلني منه أ ن ينفعنا مبا علمنا و يزيدان  منا و اإ

 .علام

 



 

 

 الإهداء
امحلد هلل الواحد القهار و الصالة و السالم عىل رسوهل املصطفى اخملتار و عىل اهل و أ حصابه الكرام و 

ىل يوم ادلين هتدى هبم و سار عىل مهنجهم اإ  عىل من اإ

 .شكر هللا عز و جل اذلي منحين الصرب و العطاء و بقدرته أ متمت هذا العمل املتواضع أ  

ىل من فرحت بقدويم للحياة و سهرت عىل رعاييت و أ حسنت تربييت  أ هدي مثرة هجدي و معيل هذا اإ

ىل اليت علمتين معىن التسامح و عدم احلقد عىل ال خرين و أ هدتين من صدق حناهنا أ يم الغالية  اإ

 .ا هللا حفظه

ىل من س ندين يف دريب ومل يبخل عيل ش ئا واذلي ل أ نىس فضهل ما  ىل مرشدي و رمز قويت و خفري اإ اإ

 .حييت أ يب العزيز حفظه هللا 

خوايت و أ خواين ىل لك اإ  اإ

 .محمد النامج ـ عبد العزيز ـ مباركة ـ حلمية ـ برشى ـ عبد الرحامن ـ عبد اللطيف ـ صفاء 

ىل أ زواهجم و زوجاهتم و  أ بناهئم ، س ندس ـ محمد عبد القادر ـ سامل ـ ضياء اإ

ىل أ خوايل و خاليت و عاميت و أ عاميم  اإ

ىل جديت حفظها هللا  اإ

ىل عائةل حامدين ـ بن حامدي ـ حمرز   .اإ

ىل أ عز أ صدقايئ  اذلين درسوا معي و شاركهتم الرساء و الرضاء ،فاطمة الزهراء ـ عائشة ـ زينب ـ : اإ

ىل مجيع لك الطلبة اذلين تعرفت علهيم يف جامعة سعاد ـ عائشة  ـ حلمية  ـ خوةل ـ روميساء ـ وهيبة ـ اإ

 .أ درار لك من يعرفين و ساعدين من قريب أ و بعيد 

 وشكرا

 حامدين خدجية



 

 

 الإهــداء 
ىل من تعجز اللكامت عن وصف حهبا    ...اإ

ىل من ربت ، سهرت ، أ عطت بدون مقابل   ...اإ

يفاء حقها ىل من ل يوجد معل لإ  ... اإ

ىل أ يم الغالية حفظها هللا   . اإ

ىل رمز الشهامة و احلنان  ...اإ

ىل من علمين الكربايء و جعلين أ قوى يوما بعد يوم   اإ

ىل أ يب العزيز حفظه هللا   .اإ

خواين الكرام ىل اإ  .مولي أ محد، نور ادلين: اإ

ىل أ خوايت الغاليات   . هيةل ، أ مال ، نورهان ، سو " و زوهجا الكرمي و أ بناهئا "سهام : اإ

ىل طلبة العمل و مجيع أ صدقايئ  ىل شهداء الوطن اإ  .اإ

ىل مجيع عائليت   ".عائةل حمرز" اإ

ليمك مجيعا أ هدي مثرة هجدي املتواضع  ...اإ

 

 و شكرا

     حمرز سعاد    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المختصراتقائمة 

   

 قائمـة المختصرات

 .التاريخ امليالدي : م 

 .التاريخ اهلجري : هـ 

 .ترمجة : تر 

 .مراجعة : مر 

 .اجلزء : ج 

 . الطبعة : ط 

 .دون طبعة : د ـ ط 

 .دون تاريخ : د ـ ت 

 .دون مكان : د ـ م 

 .الصفحة : ص 

 .تقدمي : تق 

 .حتقيق : تح 

 .تعليق : تع 

 . اجمللد : مج 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 أ  

 : املقدمة

، ( م 0423 -هــ 033)وصل اإلسالم إىل غرب إفريقيا إبان عهد إمرباطورية غانا 
و جين و  متبكتو: وانتشر فيها بواسطة معلمني استقر كثري منهم يف مراكز ، من أشهرها  

و يف القرون الثالثة األخرية ، برز يف امليدان شيوخ من . بالد شنقيط و بريو و كوكي 
املتصوفة أنشئوا مراكز للرتبية و التعليم  و مجعوا فيها  تالميذ من خمتلف القبائل و املناطق 

فتعددت . و كان اخلرجيون يقومون عند رجوعهم إىل أهلهم بإنشاء مراكز أخرى . 
س وقامت بني روادها عالقات روحية واجتماعية أدت إىل نشأة جبهة دينية تطورت املدار 

أين ظهرت موجة من . لتصبح جمتمعا إسالميا ، فنشأت يف هذا اجملال طرق صوفية 
احلركات اإلصالحية و احلهادية لتجديد ما اندثر من معامل اإلسالم وذلك بقيادة 

الذي كان له أثار بارزة يف غرب إفريقيا  إصالحيني و أشهرهم احلاج عمر الفويت طال
حيث هدفت حركته إىل إحياء اجلهاد و مشلت مناطق واسعة من حوض هنر السنغال و 
النيجر إذ متيز بإخالصه لدينه، كما خلف تراثا فكريا ضخما دعم به مشواره اإلصالحي 

دته بعلوم الدين و حىت اجلهادي فنشأته يف بيئة دينية علمية مرموقة يف منطقة فوتاتور زو 
اإلسالمية و ترعرع يف ظل الشهامة و الشرف و التقوى هذا ما عزز فيه العزم و الطموح 

 . إىل ما هو أفضل فشد رحاله  باحثا عن العلم و املعرفة 

من األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع هو اهتمامنا الشديد بتاريخ 
ن دراسة هذه املنطقة متثل عمقا سياسيا و فكريا و إفريقيا اإلسالمية، إضافة إىل ذلك فإ

علميا واجتماعيا، أيضا قوة شخصية احلاج عمر الفويت طال الذي سلك اجتاهني 
إصالحي وجهادي يف غرب إفريقيا و ذلك من أجل محاية اإلسالم من االندثار و 

احلاضرة و التزييف و نشر السالم و الصلح إذ استطاع أن يفيد األجيال السابقة و حىت 
منهم حنن من خالل أسسه الرتبوية الدينية،  أي أن حركته مل تتوقف فقط يف عهده  يف 

فقد كان منوذجا لنشر " ال يصلح حال األمة إىل مبا صلح هبا أو هلا "قول اإلمام مالك 



 مقدمة

 ب  

ى بالقدر الكايف من االهتمام ضفهذا املوضوع مل حي. اإلسالم و بناء إمرباطورية حقيقية 
الباحثني و املؤرخني العرب و األفارقة على السواء و صدور روايات تارخيية من  من قبل

 . قبل املستشرقني ترمي إىل تزيف احلقائق و تشويه صورة ديننا احلنيف 

الدور الذي لعبته  يدور موضوع هذه الدراسة حول إشكال رئيسي هوو 
غرب يف احلركة السياسية يف  (احلركة اجلهادية اإلصالحية للحاج عمر الفويت ) املتصوفة 

: تساؤالت أال و هي ال جمموعة من اإلشكال اعن هذ تفرعإفريقيا و ما مدى جناحها ؟ و 
 ما أصل الطرق الصوفية و ما هي 

 رسخ معامل  وهلحقيقتها ؟ و من هو احلاج عمر الفويت و ما عالقته بالطريقة التيجانية ؟ 

يا ؟ و كيف سامهة حركته اإلصالحية و اإلسالم و مبادئ التيجانية يف غرب إفريق
 بناء إمرباطورية ؟ اجلهادية يف 

عرض : ) ومن أجل االجابة على هده االشكاليات اعتمدنا خطة البحث التالية 
 خطة البحث 

 التصوف  يف غرب إفريقيا : الفصل األول 

 إنتشار التصوف يف غرب إفريقيا : املبحث األول 

 التعريف مبنطقة غرب إفريقيا  :املطلب األول 

 انتشار الطرق الصوفية بغرب إفريقيا :املطلب الثاين 

 الطريقة القادرية -أ

 الطريقة التيجانية -ب

 الطريقة السنوسية -ج

 أثار انتشار التصوف بغرب إفريقيا : املطلب الثالث 

 احلاج عمر الفويت : الفصل الثاين 



 مقدمة

 ج  

 عمر الفويت املبحث األول السرية الذاتية للحاج 

 نسب احلاج عمر الفويت : املطلب األول 

 مولده و نشأته : أوال: املطلب الثاين 

 تصوفه على التيجانية : ثانيا                

 مشاخيه و طلبه للعلم :املطلب الثالث 

 امرباطورية احلاج عمر الفويت طال التيجاين: الفصل الثالث 

 اج عمر الفويت احلركة اإلصالحية للح: املبحث األول

 انطالق الدعوة و منجزاهتا : املطلب األول

 مراحل حركته اجلهادية : املطلب الثاين

 مواجهة االستعمار الفرنسي : املطلب الثالث

و قد قسمنا حبثنا إىل مقدمة  اليت هي متهيد للموضوع و ثالث فصول و كل فصل 
 مباحث و خامتة جتيب عن اإلشكالية و تضم يف طياهتا جمموعة إستنتجاتحيتوي على 

وقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على املنهج التارخيي املالئم ملثل هذه الدراسات مستعينني قدر 
 ²الوسائلالطاقة ب

 : أما املراجع  املعتمدة 

لفرنسياإلستعمار ا إهلام حممد على ذهين ، جهاد املمالك يف غرب إفريقيا ضد -
  (. م081-0102) 

 .عبد الرازق إبراهيم عبد اهلل ، املسلمون و االستعمار األورويب ألفريقيا  -

عبد القادر زبدية ، دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء يف مأثر و مؤلفات العرب و -
 .    املسلمني 



 مقدمة

 د  

 :  أما فيما خيص الرسائل اجلامعية نذكر منها 

مذكرة خترج لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التاريخ احلديث و املعاصر ، فيخ لعرج ، موقف -
م و 01الطريقة التيجانية من القضايا اإلستعمار الكربى يف مشال غرب إفريقيا خالل القرن 

 . م43بداية القرن 

بغرب مذكرة لنيل شهادة املاجستري لزهرة مسعودي ، الطرق الصوفية بتوات و عالقتها -
 م  43م إىل القرن 08إفريقيا من القرن 

بن شعبان سلمى الطرق  -قحام عمار   -: مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت لطالبتني -
 . م01م إىل 1الصوفية يف السودان الغريب و دورها يف احلياة الثقافية و الدينية ما بني القرنني 

قص املراجع اليت تعاجل موضوعنا إضافة إىل و لقد صادفتنا بعض الصعوبات أثناء حبثنا أمهها ن
قلة التواصل لبعد املسافة و نقص اإلمكانيات و هذا نظرا لظروف الصحية . نقص املصادر 

اليت تعيشها البالد و يف األخري نتمىن أننا قد سامهنا يف فك الغموض على أذهان كل من  
 . أراد استفسار و استيعاب هذا املوضوع 

 . ننا قد أضفنا رصيد معلومايت يف مكتبتنا اجلامعية و أن يفيد الطلبة كما نتمىن أيضا أ
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 :هيدمت
كانت وصلت دعاهتم إىل  انتشر اإلسالم يف غريب القارة عن طريق الدعاة الذين         
، مث أيام املوحدين الذين جاءوا بعدهم ، هذا باإلضافة إىل دولة الفوالنيني اليت الغابون

قامت يف العصر احلديث أيام عثمان دان فودي وحركة احلاج عمر كما ان حركة القبائل 
أثره يف انتقال اإلسالم حنو اجلنوب ، واحلياة القبلية هلا دورها يف دخول  وانتقاهلا كان له

 .اإلسالم بني أفرادها فيها إذا أسلم أحد أمرائها 
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 انتشار التصوف بغرب  إفريقيا : المبحث األول 
مع ظهور اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية حاول بعض األشخاص االنسحاب من  

حياة اجملتمع اإلسالمي من أجل ممارسة نوع من الزهد ولقد أطلق على هؤالء الناس لفظ 
الصوفيني ومبا أن الدين اإلسالمي يقوم أساسا على كتاب اهلل وسنته فإن هؤالء املتصوفة  

القراءة وتفسري القرءان الكرمي وقد أدى هذا بالطبع إىل كرسوا وقتهم وخصصوا حياهتم 
ظهور بعض املمارسات واالعتقادات، ومن هنا صار التصوف يعين االلتزام بطريق يف 

 .احلياة ميكنهم من الوصول إىل عالقة مع اهلل
م ورغم أن املتصوفة قد اتبعوا طريقا خاصا إال أهنم التزموا بالشريعة اإلسالمية أي أهن      

طبقوا قوانني الشريعة اإلسالمية لكنهم  ذهبوا أبعد من ذلك من أجل تفسريات روحانية  
ولقد منت الطرق الصوفية من خالل أعمال هؤالء األشخاص الذين ساعدوا على إبراز 
هذه  الطرق و أفكارهم وصار الصوفيون ينقسمون إىل مجاعتني متميزتني أحدمها فئة 

هتم من الصلة الوثيقة مع اهلل والفئة الثانية وهي العامة الذين احملرتفني الذين كرسوا حيا
 .حيضرون احلضرة يف كل يوم مجعة ولكنهم ميارسون حياهتم العادية يف مدهنم وقراهم 

ه بدأ الدين 901وعندما انتقل مركز اخلالفة اإلسالمية إيل بغداد يف عام       
فارسية ويف هذه املرحلة حدث تطور يف اإلسالمي ميتص بغض من املعتقدات اليونانية وال

وسوف , األفكار الصوفية وظهر البعد ما بني الفقهاء األربعة وشيوخ الطرق الصوفية 
حناول من خالل هذا العرض ان نقدم بشكل سريع فكرة عن التصوف مع التعرض 

ر مث كيفية انتقال الفك,للتطور الفكر الصويف وأبرز الرجال الذين شاركوا يف تطويره 
وذلك يف حماولة إللقاء الضوء على الطرق الصوفية اليت ,الصويف إىل القارة اإلفريقية 

انتشرت يف القارة اإلفريقية والدور الذي لعبته يف نشر احلضارة اإلسالمية بني شعوب 
 .القارة وأيضا دورها يف التصدي للحركات التبشري االستعمار األورويب

 
 
 
 



 التصوف في غرب أفريقيا                                                       األولالفصل 

 

 41 

 قة غرب إفريقياالتعريف بمنط: المطلب األول
يقصد  بغرب إفريقيا املنطقة املمتدة من احمليط األطلسي غربا حىت حدود 

الغربية شرقا ؛ ومن املناطق الصحراوية يف الشمال اىل نطاق الغابات *السودان األوسط 
 .1االستوائية يف اجلنوب

متتد منطقة غرب إفريقيا أو منطقة السودان يف القارة اإلفريقية من حبرية تشاد يف  
مشال خط 09.1وتقع عند خط عرض ,الشرق حىت ساحل احمليط األطلنطي يف الغرب 

مليون ميل مربع وهي جزء من 4.2وهي مساحة تبلغ ,االستواء على وجه التقريب 
العرب ورحالهتم على أهنا البالد اليت حيدها السودان الغريب واألوسط اليت عرفها كتاب 

 . من الغرب وحدود بال احلبشة الغربية من الشرق( احمليط األطلنطي)حبر الظلمات 
وميتد السودان الغريب حسب هذا املفهوم من ساحل السينغال حىت حدود نيجرييا       

 2.واألوسط  ونقطة ارتكازه هي حوض السينغال وحوض هنر النيجر األعلى, الشمالية
وتبنت شعوهبا الدعوة لنشر , ولقد محلت هذه املنطقة مشعل احلضارة اإلسالمية    

وتتيح ,وتساعد على انتقال اجلماعات ,الدين اإلسالمي ألهنا بيئة تسهل اهلجرات 
وهذا ما هيأ هلده املنطقة فرصة قيام وحدات سياسية واجتماعية ,االحتكاك الثقايف 

 .3مرابطة هبا
تميز غرب إفريقيا من الناحية التضاريسية باالرتفاع و التواءات ، وأهم هذه ت     

املرتفعات هضبة بوتشي  يف مشال نيجرييا، وهضبة فوتا جالوت ،اليت تقسم املياه يف 
غرب إفريقيا بني اجملاري اليت تنحدر حنو احمليط األطلسي وبني منابع هنري السينغال 

                                                           
( إفريقيا الغربية ) يقسم املؤرخون جنوب الصحراء إفريقيا إىل ثالثة أقسام وتسمى بالسودان وهي السودان الغريب *1

، السودان األوسط يشمل املناطق احمليطة ببحرية التشاد ؛ السودان الشرقي يشمل  مناطق النيل وروافده ،ينظر 
رويب يف إفريقيا الغربية جنوب الصحراء ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، احلضارة العربية والتأثري األو : عبد القادر زباديه 

 00،ص0181اجلزائر ،
2

 .11،  14الملحق رقم : أنظر  
 021، ص4332حسن أمحد حممود، اإلسالم والثقافة العربية يف إفريقيا، دار الفكر العريب،القاهرة،.30
ن .د.ن،دط ،د.م.تاريخ غرب إفريقيا احلديث واملعاصر، دشوقياجلمل، دراسات يف . عبد اهلل عبد الرازق إبراهيم.4

 1،ص0118،القاهرة ، 
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ط األطلسي ،وتنتشر باملنطقة الرتبة املدارية احلمراء اليت والنيجر اللذان يصبان يف احملي
 1.تتميز بلوهنا األمحر أو البين 

ويسيطر عن منطقة غرب إفريقيا املناخ املداري الذي ميتاز باحلرارة العالية باستثناء ل     
املناطق املرتفعة طوال العام، هلذا ميكن متيز منطقتني نطاق صفانا األراضي املنخفضة 

وتنتشر باإلقليم احلشائش الفصلية اخلشنة ذات القيمة 2طاق صفانا األراضي املرتفعةون
: االقتصادية احملدودة واليت ال تصلح لرعي املاشية واألغنام وأهم احملاصيل الزراعية باملنطقة

 3القطن  -املطاط–النب 
: بقوله ( بالد السودان الغريب : ) غرب إفريقيا 4ويصف األصطخري      

هلم أطعمة يتغذون هبا .لدان السودان بلدان عريضة إال أهنا قفرة قشفه جدا ب"
ليسوا بنوبة وال بزنج وال ...من فواكه ونبات وغريها مما ال يعرف يف بالد اإلسالم

حببشة وال من البجة ، لكنهم أشد سوادا من اجلميع وأصفى ميتدون إىل قرب 
ال ، وليس هلا اتصال بشيء من البحر احمليط مما يلي اجلنوب ومما يلي الشم

 "املماليك والعمارات إال من وجه املغرب لصعوبة املسالك بينها وبني سائر األمم
وتنتشر بغرب إفريقيا سالالت بشرية تعرف بالزنوج ينقسمون إىل عدة قبائل       

 .وشعوب ختتلف عن بعضها يف اللغة والدين واحلرف
 

  

                                                           
 .133،ص4334أمحد جنم الدين فليجة ؛ إفريقيا دراسة عامة وإقليمية ، مركز اإلسكندرية للكتاب ،1
 .02أمحد إبراهيم دياب ،حملات من التاريخ اإلفريقي احلديث،دط، داراملريخ ، الرياض ،بدت ، ص 2
 .091-028م الدين فليجة ، املرجع السابق ،صأمحد جن3
حممد جابر احلييين ،وزارة الثقافة واإلرشادالقومي ، : ط، تج-األصطخري ، املسالك واملمالك ،ب 4

 .01،ص0120
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 انتشار الطرق الصوفية بغرب إفريقيا :المطلب الثاني 
جمهودات :لقد عرف اإلسالم طريقه إىل غرب إفريقيا بفضل عوامل متعددة منها

املرابطني إىل جانب القوافل التجارية اليت كانت جتوب الصحراء ، على أن اجلهود 
اخلالصة ، متت على  الصادقة اليت بذلت لنشر اإلسالم بالطرق السلمية بالتعليم والدعوة

 .م43م و01م و08م ،واستمرت خالل القرون 01يد الطرق الصوفية منذ القرن 
م، بفضل 01والواقع أن بداية ظهور الطرق الصوفية بغرب إفريقيا كان منذ القرن      

م ،عرفت الطرق 01جهود الشيخ حممد عبد الكرمي املغيلي ، لكن مع بداية القرن 
اليت أنشأت  اندفاعا كبريا لعدة عوامل منها ؛ نشاط قبيلة كنته الصوفية بغرب إفريقيا

الزوايا واملراكز العلمية لبث الدعوة اإلسالمية ،فانتشر الفقهاء واملريدون من السينغال إىل 
 .النيجر

–التيجانية  –القادرية : ومن الطرق الصوفية اليت انتشرت بغرب إفريقيا نذكر     
 .وهي الطرق الرئيسية باملنطقة اليت كان هلا نشاط واسع هبا   السنوسية

يعود الفضل يف انتشار الطريقة القادرية بغرب إفريقيا إىل قبيلة كنته :الطريقة القادرية  -أ
م ،وانقسمت إىل أسر وبطون عديدة منها ثالث 01اليت استقرت يف توات خالل القرن 

ن توات إىل منحىن هنر النيجر ووادي هنر أسر رئيسية متتد يف املنطقة الواسعة م
 1.السينغال

بالعراق ( جيالن)مؤسس الطريقة القادرية الشيخ عبد القادر اجليالين نسبة إىل بلدة      
وانتقلت طريقته إىل اجلزائر والصحراء الكربى ،وأصبحت ( م0311)،انتقل إىل بغداد 

ايخ قبيلة كنته هلذه الطريقة معظم قبائل عرب الصحراء قادرية خاصة بعد اعتناق مش
وطوروها وبدأوا بنشرها يف السينغال ومايل والنيجر ونيجرييا، وقد استغلت فرنسا هذه 

 2.الطريقة يف مساعدهتا على استعمار الصحراء
يرتبط انتشار الطريقة التيجانية بغرب إفريقيا حبركة احلاج عمر  :الطريقة التيجانية -ب

، ويف 0841م برحلة دينية طويلة بدأها بالذهاب للحج سنة الفويت التكروري ، الذي قا
                                                           

 55،ص4332حسن أمحد حممود، اإلسالم والثقافة العربية يف إفريقيا ، دار الفكر العريب ،القاهرة ، 1
 199،ص0112، صحراء العرب الكربى ، الطبعة األوىل ،دار الرواد ،طرابلس ،ليبيا ، طاحممد سعيد القش 2
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طريقه زار مدنا إسالمية عديدة مثل فاس ،بعد عودته حضي باستقبال هام يف املناطق 
اليت زارها يف التشاد ،حيث استقبله السلطان الكامني، ويف نيجرييا الذي استقبله فيها 

املناطق اإلفريقية ، إىل أن أستقر  السلطان حممد بلو بن عثمان دان فوديو، وغريها من
اليت أسس هبا زاوية له لننشر طريقته التيجانية " الداجنوراي"مبنطقة يف فوتا تور يف مدينة 

ومبادئها القائمة على أساس حماربة الوثنية ، ونشر اإلسالم والوقوف يف وجه املتعاونني 
الم وحتقيق دولة إسالمية مع االستعمار من خالل توحيد البالد اإلفريقية يف ظل اإلس

 .1إفريقية قوية 
حاول احلاج عمر الفويت نشر الطريقة التيجانية  بغرب إفريقيامن خالل تنقالته اليت      

م ، إىل 0821مشلت ماسينا  وكنجانا بالنيجر، كنكان ، كومبيا، دياجونكو، وعاد سنة 
جر ومناطق البمبارا م، حنو الني0818داجنوراي ليستكمل نشاطه هبا ، مث اجته سنة 

كما كان ملؤلفاته . الوثنية يف سيغو لنشر اإلسالم والقضاء على مظاهر الوثنية هبا 
كتاب رماح حزب الرجيم "الصوفية دور كبري يف كسب أتباع كثر لطريقته ومن مؤلفاته 

حيتوي على أمور ن عديدة  كاحلث على دخول الطريقة " على حبور حزب الرجيم 
، وهكذا انتشرت الطريقة التيجانية بغرب إفريقيا ، فقد انتشرت يف مناطق 2التيجانية 

عديدة باستثناء بعض املناطق اليت بقيت بعيدة عن تأثريات حركة الفويت مثل مشال 
السينغال وموريتانيا اليت كانت من أهم معاقل القادرية ، ورغم االنتشار الواسع للتيجانية 

 3ق النجاح مثل الطريقة القادرية بغرب إفريقيا إال أهنا مل حتق
 بعني ماضي) مؤسس الطريقة التيجانية أبو العباس أمحد بن حممد بن املختار املولود      

م ،وانتقل إىل املغرب ودرس هناك بفاس وتلمسان وحج إىل 0013جبنوب اجلزائر عام ( 
وقعت معارك  مكة مث عاد لينشر طريقته، فكثر أتباعه يف الصحراء وبالد السنغال وقد

                                                           
؛الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر 4، ط.نعيم قداح، حضارة اإلسالم وحضارة أوروبا يف إفريقيا الغربية 1
 .119،ص0192،
 4332،دار الثقافة للنشروالتوزيع،القاهرة ،0، ط عبد اهلل عبد الرزاق إبراهيم ، الطرق الصوفية يف القارة اإلفريقية2

  57، ص
هالل ، الطرق الصوفية ونشر اإلسالم والثقافة العربية يف غرب إفريقيا السمراء ، منشورات وزارة الثقافة  عمار3

 124.،ص0118والسياحة ، اجلزائر، 
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طاحنة بني أتباع الطريقة التيجانية والطريقة القادرية ، وكل منهما يكفر صاحبه ، وينشر 
 .1ضده القصائد املطولة اهلجائية والرسائل 

استغل الفرنسيون هذا الصراع فاستمالوا وساعدوا أتباع الطريقة القادرية جلانبهم 
 .ني وساعدوهم على احتالل الصحراء وحماربة التيجاني

وأهم صراع جرى يف املنطقة بني أتباع الطريقتني الصراع واحلرب اليت شنها احلاج   
وأسقط ( احلمد هلل)عمر تال على أتباع الطريقة القادرية وبطش هبم وخرب عاصمتهم 

 .إمارة ماسينا 
ولكن الشيخ أمحد البكاي الكنيت شيخ الطريقة القادرية يف تنبكتو أستنفر أتباع  
 .م0822هاجم احلاج عمر تال وقتله يف معركة ضاربة عام الطريقة و 

تنتشر السنوسية بإفريقيا الشرقية والوسطى بشكل أوسع أما  :الطريقة السنوسية -ج
 .إفريقيا الغربية فهي تتواجد ببعض املناطق يف النيجر والتشاد

 كانت هذه من أهم الطرق الصوفية اليت انتشرت بغرب إفريقيا ، واليت جنحت إىل
حد كبري يف استقطاب اإلفريقيني وكسب تأييدهم حىت أصبحت األفكار الصوفية جزء ال 

إىل طبيعة "بول ماريت "يتجزأ من احلياة اليومية لألفارقة ،ولعل هذا راجع حسب قول 
أن اإلفريقي ال يستطيع أن حييا يف هذه الدنيا ، : النفسية اإلفريقية الزجنية، حيث يقول 

ب يف اآلخرة ، إال إذا سار وراء رجل قوي قديس حلت عليه الربكة أمال يف نيل الثوا
 .اإلهلية 

وهو األمر الذي جعل شعوب غرب إفريقيا تلتف حول الطرق الصوفية وتتعلق   
هبا خاصة وأهنا ظهرت يف فرتة عاىن فيها األفارقة من ظلم االحتالل وسيطرته فلما خاب 

إىل السلطات الدينية املتمثلة  يف شيوخ الطرق  أمل األفارقة  يف السلطات السياسية جلوا
الصوفية علها  تنقذهم مما كانوا فيه، وهلذا جند أن العديد من الطرق الصوفية بغرب 
إفريقيا جتردت من بيعتها الدينية ، وأصبحت هلا أهداف سياسية مثل ما كان احلال عليه 

 2بالنسبة للطريقة الفاضلية واحلمالية واملريدية
                                                           

 199 حممد سعيد القشاط ، املرجع السابق ، ص1
 118، صنعيم قداح، املرجع السابق 2
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س احلركة أو الطريقة السنوسية هو حممد بن علي السنوسي بدأ بنشر كان مؤس
زواياه يف مكة عند جبل أيب قبيس مث جاء إىل ليبيا وأسس زاوية البيضاء بربتة مث انتقل 

 باحلركة إىل 
بشمال ( قرو)مث إىل ( التاج)بواحة ( القفرة)وملا تويف انتقل ابنه املهدي إىل ( اجلغبوب ) 

 .تشاد
السنوسيون جمموعة من الزوايا يف مشال تشاد ومشال وشرق النيجر ويف منطقة  أسس     

 .فزان بليبيا
عندما هاجم الفرنسيون تشاد والنيجر تصدى أتباع هذه احلركة للفرنسيني وخاضوا      

معارك ضاربة، كما خاض أتباع هذه الطريقة الصوفية اجلهاد ضد إيطاليا عندما هامجت 
مد إدريس لإليطاليني واإلجنليز وتنصيبه ملكا على ليبيا انتهت السنوسية ليبيا  ومبهادنة حم

 .1كحركة دينية إصالحية
انتشرت يف السودان الغريب لكن مل يكن هلا  توجد بعض الطرق الصوفية أخرى -د

تأثري قوي كالطرق الثالثة السابقة الذكر، باإلضافة إىل الدور الذي لعبته الطرق الصوفية 
 :عموما يف املنطقة ومدى تأثريها على السكان ومنها 

وفروع أخرى ، ولقد صنف املؤرخون هذه الطريقة على أهنا فرع  الطريقة الفصلية     
وع القادرية البكائية ، حبيث ختتلف عنها اختالفا شكليا فقط كطريقة تأدية أتباعها ن فر م

لبعض األذكار، كما أهنا تعرتف بالطرق الصوفية األخرى على خالف الطريقة القادرية 
ويعتربون طريقتهم يف السبيل األمثل يف اإلصالح يف مجيع اجملاالت الدينية واالجتماعية 

ة أقل انتشارا من سابقيها وقد اقتصر تواجدها على منطقة معينة وقد كانت هذه الطريق
فقط، حبيث يتوزع أتباعها عرب الصحراء اإلسبانية وباإلضافة إىل أتباع الشيخ ماء العني 

 .شرق موريتانيا
وهناك فروع أخرى تفرعت من طرق أخرى أصلها من املغرب كالطريقة الشاذلية      

دان الغريب ، لتتفرع عنها كل من الزاوية والغازية ، ويرجع وأخذت حدودها حنو إقليم السو 
ظهور الشاذلية إىل القرن اخلامس عشر ميالدي ، على يد حممد سليمان اجلزويل الذي 

                                                           
 119 حممد سعيد القشاط ، املرجع السابق ، ص 1



 التصوف في غرب أفريقيا                                                       األولالفصل 

 

 00 

االنغالق  يرجع أصله إىل قبيلة جزولة الرببرية ، ومن أهم مساه أتباع هذه الطريقة االنعزالو
 .والتقشف

السودان الغريب سوى عدد قليل من األتباع وذالك راجع مل يكن هلذه الطريقة يف      
للنفوذ الذي  متتعت به الطريقة التيجانية يف املنطقة حيث من أشهر أتباعا هناك عبد 
القادر ابن احلاج أمحد  الفيطي الذي تنحدر أصوله من غدامس وكان ينتمي إىل املدانية 

 .ة اليت كانت متثل القرن احلادي عشر من فروع الشاذلي
وأيضا من الطرق الصوفية اليت كان هلا دور يف نشر اإلسالم والثقافة العربية يف غرب      

إفريقيا رغم قلة تأثريها هي الطريقة العروضية اليت انتشرت يف مشال إفريقيا وامتدت إىل أن 
وصلت إىل منطقة السودان الغريب ، وقد سامهت يف الرتبية الروحية والفكرية من خالل 

بني منطقة مشال إفريقيا وغرهبا ، وقد كان انتشار هذه الطريقة يف إقليم السودان التواصل 
الغريب يف القرن العاشر هجري، السادس عشر ميالدي ، وقد ساهم يف نشرها شيوخ 
وأقطاب الصوفية ، من بينهم الشيخ عبد السالم ، الذي أصبح داعية للطريقة يف املنطقة 

حث الناس على اجلهاد يف سبيل اهلل لتحرير أراضيهم  ، كما أن هذه الطريقة سعت إىل
من االستعمار األورويب وقد عملت على هتذيب أفكار الناس كما سامهت يف حتريرهم 

 .من قيود اجلاهلية والوثنية وخمتلف الصراعات املذهبية والطائفية يف املنطقة
ىل حممد بن عثمان وهذه الطريقة يرجع الفضل يف تأسيسها إ :الطريقة المرغينية     

املرغيين الذي كان له شهرة واسعة ، حيث كان معلم دين يف مكة وكان زعيما روحيا 
جلماعة اخلضرية ، وقد أرسله ابن إدريس إىل إفريقيا يف رحلة لنشر اإلسالم هناك ، وقد 

ولكنه واجه بعض الصعوبات يف رحلته ( طريقته املرغينية)عمل رغم ضم األعضاء إىل 
نهر إىل أن بلغ  بالد السودان ، مث اجته إىل كردفان ،وهناك استقر فرتة معتربة من أعايل ال

الزمن ، وعمل على نشر دعوته بني الوثنيني حيث كانت قبائل يف سنارو يف تلك البالد 
ة على توسيع نفوذه يف املنطقة   وحقق بينهم جناحا حيث عمل,سالم بعيدة عن اإل

م،وأطلقت عليهم تسمية 0810وفاته يف نشر دعوته سنة  واستمر أتباعه من ساللته بعد
 1.غانية نسبة إليه األمري
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وقد كان لعثمان املرغيين نسل من األوالد من بعده خلفوه واستمروا هي إمتام مهمته      
حيث تزوج هذا األخري من هؤالء األقوام يف حياته وأمضى ما تبقى من العمر بينهم 

 .ليرتك خري خلف سلف من بعده
هي طريقة صوفية هادية إىل اهلل حسب تعبري أصحاهبا ، حيث يطلق  :الطريقة المريدية 

على مؤسسها لقب خدمي رسول اهلل على اإلسالم والعمل والعبادة ، ولقد كان ظهور 
م، عندما أعلن شيخها 0810هذه الطريقة يف هنايات القرن التاسع عشر حوايل سنة 

ليت كان ينتمي إليها وأصبح يلقب بذلك اللقب السابق عن ختليه عن الطريقة الصوفية ا
 .الذكر وفكر يف إنشاء طريقة أخرى مستقلة خاصة به

ظهرت هذه الطريقة يف منطقة السنغال ، وكانت ضمن الطرق األكثر انتشارا   
فيها كما أن تأثريها كان بالرغم أن عدد املنخرطني فيها يف املناطق األخرى من السودان 

وما متيزت به هذه . ل من عدد املنخرطني يف الطرق األخرى كالطريقة التيجانية الغريب أق
الطريقة هو أهنا كانت منظمة، كما كان أتباعها يتحلون باالنضباط، حيث حيكمها 
خليفة واحد يتبعه أعضاء يف الطريقة من مريدين وزعماء من درجات أقل منهم أبناء 

 .وأحفاد املؤسس
م 0810ريقة أمحد  بن بك الذي ولد مبدينة بك بوال عام وقد أسس هذه الط     

،ووالده هو الشيخ مورانت سل بك الذي عمل قاضيا بإقليم جتوروقيل  أنه تعلم القران 
الكرمي عن شقيقه األكرب ، وحتت إشراف أبيه حيث كان شقيقه من حفظة القران الكري 

العلوم اليت درسها علوم القران  ومن خرية قرائه ، كما متيزت أسرته بتشبعها بالعلم ومن
 .الكرمي والفقه واألدب والتصوف

ومن املناصب اليت توالها أمحد الشيخ وظيفته بالتدريس حيث استمر ميارس هذه      
املهنة لفرتة من الزمن ، كما قام بتأليف عدد من الكتب يف العلوم النقلية والشرعية ونظم 

نظيم كتاب بداية اهلداية لصاحبه اإلمام الغزايل، ورقات اإلمام السنوسي، وكذلك اهتم بت
وقد أطلق عليه تسمية ملني الصدور، وبعد ذلك تفرغ الشيخ للرتبية الصوفية وكلف 

 .جمموعة من أتباعه ليتولوا عنه مهمة التدريس
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كان هلذه الطريقة  أثر بالغ يف السودان الغريب السيما  املنطقة األم السنغال اليت      
ها فتمكنت من استمالة عدد كبري من اجلماهري هناك ويرجع ذلك إىل صدق انبثقت من

نية مؤسسها وكذلك كوهنا اعتمدت على تقاليد اجملتمع األصلية  من عمق البيئة 
اإلفريقية، فحافظت على أصالتها وعاداهتا ، كما أهنا متيزت عن غريها من الطرق كوهنا 

ية خدمتهم ، كما مينح لقب الشيخ للعضو الذي متنح ألتباعها ألقابا و امتيازات عند هنا
 .نال إعجاب كبريها

كما متيزت الطريقة املريدية عن غريها من الطرق يف السودان الغريب كوهنا توجهت       
عن السياسة باإلضافة إىل أهنا سامهت يف توفري مناصب شغل،  توجها إقتصاديا،وإبتعدت

وكذلك كان هلا دور يف تنشئة الفرد وتنمية قيمة الفرد الروحية واإلنسانية، يف وقت 
عجزت فيه املدارس احلكومية عن أداء هذا الدور وكان يبدو جليا طغيان اجلانب 

 .1طريقةالتعليمي على الرتبوي يف املنهج الذي اعتمدته هذه ال
 أثار انتشار التصوف بغرب إفريقيا: المطلب الثالث

م دورا عظيما 01م و08لقد كان النتشار التصوف بغرب إفريقيا خالل القرنني       
األثر باملنطقة، مشل جماالت عديدة، وأحدث تغيريات جذرية داخل اجملتمع اإلفريقي من 

 .ية،واالقتصادية مجيع النواحي الدينية،الثقافية،االجتماعية،السياس
فمن الناحية الدينية سامهت الطرق الصوفية بشكل فعال يف نشر الدين اإلسالمي      

بغرب إفريقيا، من خالل القضاء على الكثري من البدع واخلرافات اليت كانت سائدة بني 
اجملتمعات اإلفريقية الوثنية فالعديد من أماكن املنطقة مل ترى نور اإلسالم إال بفضل 

ود الطرق الصوفية اليت واجهت اجملتمعات الوثنية اإلفريقية ونشرت اإلسالم بينهم، جه
اما يف اجملال الثقايف خاصة وإىل جانب ذلك كان للطرق الصوفية بغرب إفريقيا دورا ه

عوب املنطقة كانت تعيش مستوى ثقايف متدين ويظهر الدور الثقايف للطرق الصوفية يف وأن
هذا إضافة إىل مؤلفات أقطاب الصوفية باملنطقة اليت أصبحت  نشر الثقافة اإلسالمية

                                                           
ما بني )بن شعبان سلمى ،الطرق الصوفية يف السودان الغريب ودورها يف احلياة الثقافية والدينية .قحام عمار 1

نسانية واالجتماعية ، إشراف خالدي مسعود،ماسرت،تاريخ عام، كلية العلوم اإل( م01.م01/ه00.ه1القرنني 
 .102،ص4302/4309قاملة،0121ماي8جامعة 
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مؤلفات الشيخ عثمان : مصدر تشرب منه األفارقة أسس الثقافة العربية و اإلسالمية مثل
،كتاب أصول الدين كتاب "كتاب إحياء السنة إمخاد البدعة »: بن فودي منها

كتاب »: عمر الفويت مثلإخل ومؤلفات احلاج ...السالسل الذهبية للسادات الصوفية 
،وغريها من املؤلفات الصوفية اليت اعتربت " رماح حزب الرحيم على حبور حزب الرجيم

ركائز أساسية يعتمد عليها األفارقة يف التعليم والتعرف على الفكر اإلسالمي والثقافة 
 .1اإلسالمية العربية

عثمان بن فودي من احلركات اليت نشرت اإلسالم يف غرب إفريقيا حركة الشيخ -
القادري الذي قام بنشر اإلسالم يف ممالك اهلوسا الوثنية عن طريق الوعظ واإلرشاد 
ومساعدة الناس على جتنب البدع اليت ختالف تعاليم اإلسالم ، فضال عن تعليم العلوم 
الشرعية وتبسيطها وحماولة تقريبها من فهم العوامل وقد جنح الشيخ عثمان بن فودي يف 

العديد من الفئات االجتماعية  وأثر يف حركات كثرية أنداك كحركة الشيخ استقطاب 
عمر بن سعيد الفويت، وأحدث نشاطه حركة فكرية وثقافية وتغيريا اجتماعيا كبريا يف 
غرب إفريقيا، حيث انتشر التعليم، وزادت املساجد واملعاهد الدينية واألمر كذلك بالنسبة 

اليت جنحت يف تقوية وحدة ( م0822-ه0480)ين حلركة احلاج عمر الفويت التيجا
 2املسلمني بغرب إفريقيا وتصحيح العقيدة من الشوائب اليت علقت هبا
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 :خالصة الفصل األول
خنلص يف هناية الفصل أن انتشار الطرق الصوفية يف غرب إفريقيا كان هلا دور كبري      

بارز وهام،كما كان هلا أثر كبري يف اجملتمع اإلفريقي حبيث انتشرت مبختلف أنواعها، 
السنوسية، –التيجانية –واليت كانت من بينها األكثر شيوعا وانتشارا  واسعا هي القادرية 

تمع اإلفريقي تغيريا جذريا من حياة الوثنية واالعتقاد بالبدع واخلرافات حبيث غريت اجمل
 .وغريها من السلوكات السيئة  إىل حياة اإلسالم وتعاليمه السمحة احلميدة

فتمثل الدور الديين والثقايف للطرق الصوفية يف السودان الغريب حبيث سامهت هذه      
يف تشكيل املنطقة يف تثبيت اإلسالم فيها حبيث الطرق الصوفية بغرب إفريقيا بشكل كبري 

لعبت أدوارا خمتلفة ففي اجلانب الديين والتعليمي عملت على نشر اإلسالم وتعاليمه 
الدينية والدعوة للتسامح مع املسيحيني، حيث استخدموا وسائل الرتغيب وليس الرتهيب 

يت صارت مكانا للذكر لنشر الدعوة اإلسالمية وفضال على إنشاء املساجد والزوايا ال
والعبادة وفتح املدارس وشراء العبيد وتعليمهم مبادئ الدين اإلسالمي مث حتريرهم 

ومن هذه الطرق الصوفية اليت   وإرساهلم كدعاة لنشر الدعوة اإلسالمية يف مناطق خمتلفة،
نية كان هلا صيت كبريا يف نشر الدعوة اإلسالمية يف مناطق خمتلفة، هي القادرية و التيجا

والسنوسية حيث كان أثرها كبريا يف نشر اإلسالم وذلك يف الزوايا والكتاتيب القرآنية 
وحلقات الذكر اليت تكون بعد الصلوات اخلمس يف أيام متعارف عليها بني مريدي 
الطرق الصوفية، وهذه اللقاءات سامهت يف جذب العديد من املريدين إليها ولزواياها 

سواء التعليم أو اإلطعام من جهة أو تنظيم حياة الناس من جهة املتواجدة يف اإلقليمني 
ثانية وأهم إجنازات الطرق الصوفية هو أن اإلسالم حتول من حاالت فردية إىل حاالت 

 .مجاعية وهو ما مثل خطوة يف تثبيت اإلسالم يف نفوس اإلفريقيني
 األماكن البعيدة ومن كما كان للزوايا والطرق الصوفية دور هام يف نشر اإلسالم يف       

جهة ثانية جند أن هذه الزوايا كانت مبثابة خمازن ودواوين لكثري من الكتب العلمية 
واملخطوطات يف مجيع العلوم والفنون وكل هذا الهتمام املشايخ بالعلم، كما كان للمرآة 
يف الزوايا جانب من االهتمام حيث علموها وأخرجوها من اجلهل، فالطريقة الصوفية 
رابطة روحية قوية تنظم أفرادا من األتباع يف سلك واحد وحتت قيادة مسموعة، كما كان 
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هلذه الطرق أيضا أثر كبري من تاريخ وحضارة القارة اإلفريقية وهنضتها حيث صار كل  
مسلم يرى ضرورة ارتباطه بإحدى الطرق الصوفية فقد ارتبط معظم املسلمني السودانيني 

دى الطريقتني القادرية و التيجانية، وقد كان انتشارمها عظيما برجال الدين بواسطة إح
م على مشال نيجرييا، ومن رجال هذه الطرق تكونت اجليوش 01جدا يف القرن 

اإلسالمية اليت قادها الدعاة الذين أسسوا الدول واحلكومات اإلسالمية بغرب إفريقيا 
 .على أنقاض الدول اجلاهلية األوىل

تأثري الطرق الصوفية حبيث لعبت الدور األساسي يف نشر اإلسالم  كما كان أيضا       
يف غرب القارة اإلسالمية إىل جانب ارتباطها بالدعوة واجلهاد، حيث استطاع رجال 

 .الطرق الصوفية أن ينشروا كلمة التوحيد وأن يرفعوا رايات اإلسالم والدعوة احملمدية
ة يف القارة اإلفريقية حاولت أن تتالءم مع وأخريا ميكن القول، بأن الطرق الصوفي      

أفكار األفارقة،وبذل الكثريون من أقطاهبا جهودا مكثفة من أجل العودة بالدين 
اإلسالمي إىل نقائه أيام الرسول صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدين كما حاول 

بالدين بصلة بل  زعماء هذه الطرق نفي الكثري من األفكار اهلدامة اليت ليست هلا عالقة
وتصدى أقطاب الطرق الصوفية إىل الكثري من العادات الوثنية اليت اختلطت بالدين وكان 
من األصعب فصلها أو القضاء عليها لوال حركات اجلهاد اإلسالمي اليت محل عاتقها 
رجال الصوفية واليت كانت ثورة ضد الوثنية وثورة ضد الوجود األجنيب وثورة ضد األفكار 

 . تبتعد عن شريعة اإلسالم الغراء اليت
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 :تمهيد
اإلسالم قد عرف طريقة بالفعل من قبلها إىل غرب أفريقيا حيث تكاتفت عناصر        

كثرية يف نشر هذه الدعوة جبانب احلجاج و التجار الذين انتقلوا هنا و هناك رافعني 
رايات اإلسالم إىل تلك األصقاع من القارة األفريقية ، كما لعبت دولة املرابطني الدور 

اإلسالمي إىل هذه املنطقة من أفريقيا، و كانت النتيجة الطبيعية األكرب يف مد النفود 
لكل هذه اجلهود ظهور املراكز اإلسالمية الكربى ، و نضيف هنا ما لعبه رجال الطرق 
الصوفية من دور بارز يف نشر اإلسالم و حضارته يف غرب القارة ، وكان عليهم أن 

املنتشرة يف املنطقة ، و األخرى ضد  حياربوا يف جبهتني ،أحدمها ضد القبائل الوثنية
 . التوسع األوريب الذي بدأ تكالبه على خمتلف مناطق القارة ،ومنها غرب إفريقيا 

لقد شهدت هذه املناطق حركات إصالحية ريادية قادها الزعيم الديين عثمان بن      
تدت فودي يف نيجريا ، و اليت صارت بؤرة اإلصالح الديين و اجلهاد ، و اليت ام

إشعاعاهتا ، و توسعت شرقا و غربا ، و أثرت يف مناطق عديدة من القارة ، خصوصا 
هكذا كان الوضع يف . يف السنغال " فوتاتور " يف اجلزء الشمايل ، و كان منها منطقة 

م يف بالد التكرور 0988غرب أفريقيا  حني ظهر إىل الوجود عمر الفويت التكروري عام 
أصل فيها أكثر من أية بيئة أفريقية أخرى ، لقد أسلم أهلها منذ اليت كان اإلسالم قد ت

أيام عبد اهلل بن ياسني و اشرتكوا يف جهاده و تشربوا الثقافة اإلسالمية و تعمقوا فيها و 
 .أخلصوا كل اإلخالص ، و كانوا إلزام أهل السودان ألحكام الدين و شعائره 
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 السيرة الذاتية للحاج عمر الفوتي : المبحث األول 
يعترب احلاج عمر الفويت من أشهر زعماء حركة اجلهاد بعد عثمان دان فودي يف      

غرب إفريقيا، كان رجل دين وهو من الشخصيات اجلهادية من أجل وطنه و دينه ،نتهج 
القارية و الوثنية واإلستعمار  الطريقة التيجانية حاول احلاج عمر الفويت أن يواجه الطريقة 

 .كذلك
 نسب الحاج عمر الفوتي : المطلب األول 

" كان أبوه يدعى1هو عمر بن السعيد بن عثمان بن املختار الفويت الكدوي ،    
تعين السيد وهذا اللقب يطلق على املرابطني فحرص على تلقني ابنه و تعليمه " سيدو

 3ويب الفالنية  ينتمي إىل قبيلة التور . 2تعليما دينيا
تقية شديدة اإلميان هو ما ورثه " أدمة سكينة " أو " أدمة سيسي " كانت أمه تدعى      

لقد تركت كثريا من األباء : " عنها عمر و الزمه طول حياته ، و هو يصفها و يقول 
  . 4"الدين يشبهون أيب  يف فوتا ، و لكين مل أترك فيها من النساء من تشبه أمي 

التكرورية اليت هاجرة من جنوب موريطانيا قاطعة هنر السنغال " تال "  أسرة ينتمي إىل
و حياول بعض املؤرخني إيصال نسبه بقبيلة قريش عن طريق " فوتاتور " لتستقر يف منطقة 

 .5عقبة بن نافع 
                                                           

1
 .11،  10الملحق رقم : أنظر  
-0813)حممد علي ،جهاد املمالك اإلسالمية يف غرب إفريقيا ضد اإلستعمار الفرنسي ذهين إهلام   2

 . 28،ص0188،دط ،دار املريخ للنشر الرياض ، (0102
وهي قبيلة جماهدة و كان هلا الفضل يف حماربة الوثنية يف منطقة الفويت ففي سنة :  قبيلة التورويب الفالنية  3

عبدول بعد إسرتجاع اجلزء الشرقي من سيطرة قبيلة جاننكي و إهناء اإلحتالل قامت دولة التورويب بقيادة 0812
دخلت اإلمامية التوروبية يف معاهدة مع السلطات اإلستعمارية الفرنسية فواجهت تلك الدلة مرحلة .املوريتاين 

ان ، ، جذور ينظر برامياباي عثم. االضمحالل واإلحنطاط فقامت على إثرها دولة العمرية بقيادة احلاج عمر
 .089م،ص4333هـ،0240،دار األمني القاهرة ،0احلضارة اإلسالمية يف الغرب اإلفريقي ،ط

، منشورات 0شام يوسف شلب ،القسم الثاين ، ط: زيربو، جوزيف ، تاريخ إفريقيا السوداء ، تر –كي -   4
 .208،ص0112وزارة الثقافة سوريا ،

ج عمر الفويت و دوره يف غرب إفريقيا خالل القرن التاسع عشر امليالدي، بوحارة ليندة ، سعادة زهية ،حركة احلا   5
رسالة املاسرت ،تاريخ درسات إفريقيا ، إشراف نور الذين شعباين ، كلية العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية جامعة 

 . 38م ، ص 4301،4302هـ ،0202،0209مخيس مليانة ،  –اجلاليل بونعامة 
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 مولده و نشأته: أوال: المطلب الثاني
يف (  يف السنغال احلايل نسبة إىل منطقة فوتا )1ولد احلاج عمر الفويت طال       

بشمال  2قرية هلوار اليت تبعد حوايل أربعني كلم عن مدينة بودور  يف مقاطعة فوتاتور
مجهورية السنغال ألبوين مسلمني ينتميان إىل القبيلة الفوتية الفوالنية ،ولد يف شهر 

وقد حفظ القران الكرمي و .3م0919شباط لسنة 48ه،املوافقة ل 0400رمضان  سنة 
 .يف سن مبكرة كما تعلم اللغة العربية و القراءة والكتابة  هو

نشأ احلاج عمر يف كنف والده الشيخ سعيد تال الذي قام بتحفيظه القرءان       
 4. الكرمي ومل يكن قد جاوز سن البلوغ بعد 

تلقى دراساته األولية يف اإلسالم من التوحيد و الفقه واللغة العربية لدى أفراد عائلته      
م إىل فوتاجالو الواقعة يف غينيا و استقر يف 0801مث تنقل سنة . و علماء قرية هلوار 

هناك . قرية تسمى كرمونستانا حيث قضى فرتة ليعلم أبناء املسلمني العلوم اإلسالمية 
د مشايخ الطرق الصوفية يدعى الشيخ عبد الكرمي بن أمحد وأخد عنه األوراد التقى بأح

سافر بعد ذلك إىل موريطانيا، حيث التقى بشيخ أخر . التيجانية ومبادئ علم العروض
ارحتل بعدئذ قاصدا . يدعى الشيخ مولود فال الذي جدد له العهد بتلك األوراد التجانية 

ج مع شيخه عبد الكرمي بن أمحد مر احلاج عمر،خالل األراضي املقدسة ألداء فريضة احل
      .5سفره هذا بعدة عواصم ومدن بالد السودان الغريب واألوسط 

 تصوفه على التيجانية : ثانيا
احلاج عمر شخصية فذة و يعد يف بالده دعامة من دعائم الفكر و الثقافة      

املؤسس األول للطريقة التيجانية يف  اإلسالمية يف غرب القارة اإلفريقية إضافة إىل كونه

                                                           
1

 .11، ص 12الملحق رقم : أنظر  
تقع بالد فوتاتور يف األودية الوسطى لنهر السنغال فيما بني صحراء مويتانيا و منحدرات منطقة : قوتاتور 2

ينظر برامياباي . السنفامبيا ميتاز موقع بالد فوتاتور بأحسن املمزات الداخلية و األراضي الصاحلة لإلنتاج الزراعي 
 .  082عثمان ، املرجع السابق ص 

 . 208زيربو جوزيف ، املرجع السابق ، ص  –كي   -3
4

 .11، ص  11الملحق رقم : أنظر  
 .  088براميباي ، نفسه ، ص 5



 الفصل الثاني                                                                 الحاج عمر الفوتي

 20 

غرب إفريقيا و من مث يف السنغال ، هذا جبانب جهاده املشهور يف حماربة إمارة البمارة 
   . 1الوثنية و غرسه بذور دولة إسالمية منت حتت زعامة ابنه أمحد شيخو

يت الذي وجدت التيجانية طريقها إىل غرب إفريقيا عن طريق الشيخ اجملاهد عمر الفو      
عاد الشيخ عمر . م0843عني يف مكة املكرمة خليفة للتيجانية بغرب إفريقيا عام 

الفويت الذي كان اليزال متأثرا بالقادرية إىل السنغال و شرع يف التعرف بالطريقة التيجانية 
املشهور يف السنغال بالفا مايورو وقام األخري  اليت أوصل وردها يف البالد إىل حممد يورو

يم الورد إىل أبن إخته احلاج مالك سى الذى يعد املؤسس األول للطريقة التيجانية بتسل
يف السنغال يف الوقت الذي يعد فيه الشيخ عمر الفويت املؤسس األول هلا يف غرب إفريقيا 

  .2على وجه العموم
تنقسم التيجانية بالسنغال إىل طوائف عدة بتعدد الذين أخدوا عن الشيخ عمر       

و تيجانية جنبه اليت تنتمي إىل الشيخ " كولق "يت فهناك حاليا جتانية ال إنياس مبدينة الفو 
أمحد املعروف بالتجاين إضافة إىل طائفة جتانية اخرى من احفاد الشيخ عمر الفويت 

تعد الطريقة التيجانية من دعائم التعيلم  اإلسالمي و العريب . يتمركزون يف منطقة فوتاتور 
  . 3يبدو دورها واضحا يف تعليم القران الكرمي و تشيد املساجد و الزوايايف البالد و 

 سامهت الطرق يف نشر اإلسالم  و علوم الدين و قامت بإنشاء الزوايا ودارات      
حتفيظ القران الكرمي يف البالد كما عملت على ربط البالد بالعامل اإلسالمي الكبري وقد 
متيز الرواد األوائل هلذه الطرق من أمثال احلاج عمر الفويت بالورع و التقوى و العلم و 

  .4جماهدة االستعمار الفرنسي بشىت السبل و العمل على نشر اإلسالم بني القبائل اجملاورة

                                                           
سايت صاحل مهدى ، مع اإلسالم و الثقافة العربية يف السنغال ،املركز اإلسالمي اإلفريقي يف اخلرطوم شعبة 1

 .  00وم ،ص م ، اخلرط0110يناير  -هـ 0200، رجب (04) البحوث و الشر ، رقم
سايت صاحل مهدى ، مع اإلسالم و الثقافة العربية يف السنغال ،املركز اإلسالمي اإلفريقي يف اخلرطوم شعبة  2

 .  09م ،اخلرطوم ،ص 0113  -هـ 0203، (39) البحوث و الشر ، رقم
 . 09نفسه ، ص   3
 .  44نفسه ، ص   4
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بل التعرف على تصوف احلاج عمر على الطريقة التيجانية جتدر اإلشارة إىل أن ق     
اإلرهاصات األوىل لنشر التيجانية يف السودان الغريب كانت من طرف حممد احلافظ 

 . الشنقيطي 
ومما يذكر املؤرخون أن احلاج عمر أثر عودته من رحلة احلج أخد يبحث عن املكان      

بغية نشر هذه الطريقة يف أرجائه ، فوقع ( السودان الغريب )يم املناسب يف هذا اإلقل
اختياره على مدينة دجيونكو ليتخذ منها قاعدة ينشر من خالهلا هذه الطريقة ، فحاول 
تقصي أحوال البالد ،حيث تواىل تلك املهمة بنفسه و قام بعدة سفريات إىل املناطق 

زعماء هذه املناطق يف صفه ، و قد كان اجملاورة يف بالد فوتا تور حىت يتمكن من كسب 
و رغم أن حركة احلاج عمر جعلت من . 1له ذلك فانظم له عدد كبري من األتباع

التيجانية  تبلغ أقصى انتشارها يف غرب إفريقيا السوداء ، إال أن املناطق اليت اختذها 
  2سنغال و موريتانياالقادريون معقال هلم مل تتأثر حبركة و مل تدخلها التيجانية مثل مشال ال

عموما ميكننا القول، أن انتشار التيجانية يف بالد اهلوسا و غرب إفريقيا كان        
بعد زيارته دواة سكوتو اثر ( م0822م-0911)بفضل جهود احلاج عمر التكروري 

حيث مل يكن تأثري هذه الطريقة اليت  أتى هبا احلاج .  3م0801عودته من احلج عام 
ودان الغريب أقل من تأثري الطريقة اليت سبقتها الطريقة القادرية ، وقد وصل عمر إىل الس

أنصارها إىل الصحراء الكربى  و امتد نفوذها  إىل بلغ غرب إفريقيا ووسطها ، و كان 
أنصار هذه الطريقة يعملون على الوعظ و اإلرشاد داخل اهلوسا اليت كانت تقع غرب 

صلوا حىت أقصى غرب منطقة فوتاجالون و قد كان تشاد و جنوب الصحراء الكربى ، وو 
جهاده أول مرة موجها إىل املناطق الوثنية البعيدة عن تعاليم الدين اإلسالمي الصحيحة 

                                                           
ة التيجانية بغرب إفريقيا شئ من جهاده و تاريخ حياته ، حافظ حممد التيجاين ، احلاج عمر فويت سلطان الدول1

 . 32هـ ، ص0080الزاوية التيجانية ، مصر 
ما بني ) قحام عمار ، بن شعبان سلمى ، الطرق الصوفية يف السودان الغريب و دورها يف احلياة الثقافية و الدينية  2

خالدي مسعود ، كلية العلوم اإلنسانية و : راف ،رسالة املاسرت ، تاريخ عام ، إش(م01م 01/هـ00-هـ 1القرنني
 .  22م، ص 4309/  4302قاملة ،  – 0121ماي   8اإلجتماعية ، جامعة 

، دار الثقافة للنشر و التوزيع القاهرة ، 0عبد اهلل عبد الرازق إبراهيم ، الطرق الصوفية يف القارة اإلفريقية ، ط 3
 . 11، ص 4332
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هناك حيث كان يوجد مناجم للذهب فأثر يف . و اجتهت أنظاره إىل مدينة بومبوك 
بيل نشر دعوته ، مما العديد من سكان املنطقة الذين كان يعتربهم متطوعني للجهاد يف س

شجعه على مواصلة زحفه و كانت أنظاره هذه املرة موجهة حنو املناطق اليت ولد فيها ، 
لكن الفرنسيني تصدوا  لدعوته حيث وصل إىل هنر السنغال لكن الفرنسيني منعوه من 
الوصول إىل تلك املدينة ، فاضطر إىل االجتاه حنو حماولة عقد هدنة معهم  مقابل أن ال 

تعرض هلم و يسمح هلم مبمارسة التجارة هناك لكنهم رفضوا اقرتاحه ووصل هبم األمر ي
  1إىل تأليب شيوخ الطرق األخرى ضده

كما توجهت أنضار الشيخ عمر إىل املنطق اليت انتشرت فيها القادرية حيث كان      
اعسني عن يعترب القادريني جهاال من خالل طريقتهم يف التساهل مع الوثنني و كانوا متق

 . أداء مهامهم مما أثر سخطه و غضبه 
وقد أصبحت عاصمة الطريقة التيجانية يف السودان الغريب من أهم  مدهنا سيغو و       

نيورو بنيغرا  الذين كانوا مبثابة املنافذ و املعابر الرئيسية للطريقة يف املنطقة ، و قد لعب 
ا يف تقدم الطريقة إىل املناطق الساحلية م دور 0823الشيخ املختار بن أمحد املولود سنة 

من السودان الغريب ، بدأ من الغابون إىل أن وصل إىل غانا ، حيث توغلت الطريقة حىت 
كما امتدت حدودها حىت إىل كانوا بواسطة أحد مريدي . توغو و كوتديفوار سرياليون

  .2 احلاليةاحلاج عمر فويت مسبا الفوالين الذي ينحدر أصله من مدينة نريو مبايل
تذكر املصادر كذلك أن من أكثر أتباع هذه الطريقة يف السودان الغريب من هم من      

و قد امتدت . أهايل ماسينة و فوتاتور و فوتاجالون حيث كانو سادة للسودان الغريب 
  . 3الورايا املركزية للطريقة التيجانية يف معظم مناطق السينغال

-م 0912)عمر الفويت من أكرب احلركات اجلهادية  لقد كانت حركة  احلاج     
و قد بدأ حركة اجلهاد هذه الشيخ عثمان بن . يف إفريقيا الغربية و الوسطى( م 0822

و أسس بذلك دولة إسالمية يف سوكوتو يف نيجرييا احلالية مث . م0834فودي يف عام 
تبعه يف حركة مد نفوذه بعد ذلك على مدن و جهات أخرى يف الشمال النيجري وقد 

                                                           
 . 21عمار ، بن شعبان سلمى ، املرجع السابق ، ص  قحام 1
 . 408برامياباي عثمان ، املرجع السابق ، ص  2
 .29قحام عمار ، بن شعبان سلمى ، املرجع السابق ، ص 3
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م ، و الذي اختذ من 0808يف عام ( شيخو محادو)جهادية ممائلة الشيخ أمحد املاسيين 
الواقعة على هنر النيجر األعلى يف منطقة ماسينا احلالية جبهورية مايل ( محد اهلل )مدينة 

حتكمها أسرة الكامني على ( بورنو –تشاد )عاصمة له ، ويف تلك الفرتة كانت منطقة 
 . 1قة القادرية مبثل ما هو األمر يف إماريت سوكوتو و ماسيناالطري

لقد انبثق عن هذه احلركات حركة احلاج عمر اجلهادية اليت لطاملا رفضت الوجود القادري 
يف املنطقة و اعتربهتا طريقة تقليدية تكتفي بالتفسري الفقهي يف حني أن التيجانية حسب 

 .ي الصحيح منظورهم فهي تقوم أساس الدين اإلسالم
و قد كانت ثورة على الشركيات و الصبغة الوثنية اليت كانت خارجة عن اإلسالم 

 .الصحيح يف دعوة احلاج عمر يف احلركة الوهابية 
 مشايخه و طلبه للعلم: المطلب الثالث

حرص والد احلاج عمر على تلقني ابنه وتعليمه تعليما دينيا ، وملا حفظ القرءان 
م 0842تتلمذ يف علوم الدين لعبد الكرمي أحد فقهاء الفوطاجالو ، مث نزل ضيفا سنة 

وتوىل  3، وانتقل بعدها إىل السوكوتو2على الشيخ أمحدو ابن أمادو مبدينة محد اهلل 
، و منها توجه إىل البقاع املقدسة فأدى فريضة احلج 4و خطابة اجلمعة يف قصر حممد بل

اخلليفة العام للطريقة "ومساه هناك سيدي حممد الغايل أحد قادة التيجانية . م0843سنة 
، وكان سفر العودة طويل فأقام احلاج عمر مدة بالقاهرة، "التيجانية لكل بلدان السودان 

                                                           
ط، ديوان .زبادية عبد القادر ، دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء يف مأثر و مؤلفات العرب و املسلمني ،د 1

 . 10ية ، اجلزائر ، ص املطبوعات اجلامع
كانت مقر اإلمامية املانسوية " محد اهلل " م مساها 0801أقدم دولة إسالمية ، أمحد لوبو يف عام : محد اهلل 2

 .  092ينظر برامياباى عثمان ، املرجع السابق ،ص . ،عاصمة ماسينا 
من مواطنها األصلية  بدأت حركات اهلجرة جلماعات اجلنس الفوالين(سكت ) تسمى يف املصادر:سكوتو3

بفوتاتور ، متجهة صوب الشرق ومتيز هذه اجلماعات باحلماس و االندفاع حنو إكتساب ثقافة اللغة العربية و نشر 
 .   11نفسه ص : ينظر. الدين اإلسالمي بني قبائل إفريقية جماورة هلا 

هاجر قبيلته إىل منطقة ماسينة  و قد. م هو أحد أفراد قبيلة الفالن0991 -هـ 0081ولد عام :حممدو لوبو  4
تلقى أمحدو تعليمه على يد مشايخ األسرة مث اعلن اجلهاد على الوثنني و إرجاعهم إىل الطريق القومي ويف عام 

،دار امللتقى للطباعة و النشر ، 0،0119القشاظ حممد سعيد ، أعالم من الصحراء ،ط:ينظر . م تويف 0822
عبد القادر ، دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء ، ديوان املطبوعات اجلامعية  زبدية: ينظر أيضا . 09لبنان ، ص 

 . 81،13، اجلزائر ، ص 
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، مث السوكوتو فتزوج بابنة 1بالبورنو فعجب الناس مبدى علمه يف التفسري ، و توقف 
. ونزل مرة أخرى مبدينة محد اهلل فلم يلق هبا حسن االستقبال . السلطان حممد بلو 

فختم جولته بغينيا و كان يقضي و قته على الدوام بني الوعظ و التدريس و اإلمامة و 
عدة محالت  م جنح يف شن0814التأليف ، والدعوة إىل الطريقة التيجانية  و يف سنة 

فجاب خالل الديار السنغالية، . عسكرية فقام بتجهيز جيش ، و اجته حنو الشمال 
م التابع لديوكا 0819سنة " حصن مدين "واملالية إىل أن ذاق طعم اهلزمية عند حماصرة 
و . و عندها أجته شرقا و فتح مدينة سيغو . صنبا ديالو أحد حلفاء الفرنسني يف املنطقة 

م سطا على العاصمة املاسينة محد اهلل وقتل هبا ملكها أمحدو أمحدو 0824يف سنة 
 الفالن ،  2حفيد الشيخ أمحدو ولكن مواطين املاسينا

مل يلبثوا أن ثاروا عليه ، فأرغموه على اللجوء إىل منطقة باندياغار الوعرة 
 .3التضاريس

،قد ( ين الصويف املعروف نسبة إىل الشيخ عبد القادر اجليال)أما الطريقة القادرية،        
انتشرت يف بلدان السودان عن طريق الدعاة القادريني يف وقت مبكر ، أما الطريقة 
التيجانية فقد كانت فكرهتا جديدة، و كان التيجانيون يعتربون أنفسهم ، هلذا السبب 

بية جمددين و مصلحني ، كما هو احلال بالنسبة للطريقة اخللواتية يف مصر و احلركة الوها
يف اجلزيرة العربية، ومن هنا كانت حركة الشيخ عمر الفويت اجلهادية  مبثابة ثورة على 

كما كان يف عهد اخللفاء الراشدين و الذين ال يقوم على " الصحيح " الدول اإلسالمية 

                                                           
تقع شرق حبرية تشاد و امتدت يف الشرق حىت حبر الغزال و مشلت واداي يف املنطقة تشاد ، واليت تعرف : البونو 1

عطية  خمزوم، دراسات يف تاريخ شرق إفريقيا و جنوب  الفيتوري: ينظر. قدميا بإقلم برنو جبمهورية جنرييا حاليا 
 .  401، ص 0118،  0جامعة قازيونس بنغازي ، ط( مرحلة انتشار اإلسالم )الصحراء 

تقع ماسينا يف الشمال الغريب ملنطقة السودان الغريب يف مجهورية مايل حاليا يف منعطف هنر النيجر ، مثة  2
 تفسريات عدة ملعىن كلمة 

و إطالق التسمية على البالد توصيفا لنعمة خصوبة " مويين " أو " موسين " كلمة أشتقت من كلمة " ماسينا" 
 .  019براماباي، املرجع نفسه ،ص : ينظر . أراضيها 

،                       ANEPبن القيب صاحل ، الدبلوماسية اجلزائرية بني األمس و اليوم و حماضرات أخرى منشورات  3
 .  049،048ص
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أقوال الفقهاء فقط وإمنا يفتح اجملال  واسعا لالجتهاد الشخصي الذي يقوم على تصفية 
 .1اء الضمريالقلب و استيح

يرجع الفضل إىل احلاج عمر يف تأسيس الدولة اإلسالمية الثالثة ، و كان احلاج عمر      
 0841وقد قام عام  "Futatoro"القاطنني يف الفوتاتور   "Tukolor"شيخا من التوكولورى

، املمثلة جلميع بالد "Tijaniyya"برحلة حج إىل مكة و هناك عني رئيسا للتيجانية  
السودان ، و يف أثناء عودته إىل وطنه من مكة قضى بعض الوقت يف كل من القاهرة 

م إستقر 0821لزيارة األزهر ، كما مكث يف برنو ويف سكوتو و يف محد اهلل  و يف عام 
ى بصفة هنائية يف املنطقة الواقعة على حدود الفوالنيني املتامخة  للفوتاجالون و الدجنوير 

"Dingiuray"   و كان احلاج عمر رجال صاحب علم و سلطة و على دراية باإلجنازات
و (. زوج ابنتيه إىل كل من الكامني و بللو ) السياسية لدولة السودان األوسط و الغريب 

يف دجنويرى بدأ يف تأسيس نظام التيجانية ، وذلك عن طريق التجنيد من كل الفوالنيني 
رى ،و مع ذلك مل حيقق جناحا ملموسا ، رغم و جوده يف مراكز و التوكولور و التورو 

الفوتاتورو " السلطة  الذي فاز به  من بني الشيوخ املسلمني يف وطنه اخلاص  
"Futatoro"  لذا بدأ احلاج عمر حركة تطور كانت أكثر بروزا يف النواحي احلربية و

كبرية ، من اجلماعات   السياسية و بذلك جذب إىل جانبه الرجال الطموحني بأعداد
املختلفة من ذوى املراكز اإلجتماعية  و سلحهم بأسلحة حديثة ، كان قد حصل عليها 
من التجار يف الساحل و يف بداية اخلمسينيات من القرن التاسع عشر، كان لدى احلاج 

، لكي يبدأ اجلهاد ، و بعد ذلك سواء ما كان منها مادي أو معنوي عمر القوة الكافية ،
ف على رأس قواته جتاه الشمال مارا من خالل مقاطعة املاندى الصغرية الواقعة يف زح

العاصمة "  Nyoro "و كان جيشه قد دخل النيورو ( و أجنار القدمية )البامبوك و البور 
م و كانت القوات 0812عام "  kaarta"الرئيسية لدولة البمبارة الواقعة يف الكارتا 
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ت احلاج عمر أثناء زحفها يف حوض السنغال األسفل و بعد الفرنسية قد تصدت إىل قوا
م زحف احلاج عمر بقواته إىل الشرق حملاربة مملكة البامبارة الواقعة يف سيجو  0819عام 

و حقق بذلك انتصارات بعيدة املدى ضد الشعوب الوثنية ، و كانت املاندى متثل اجلزء 
حا ملحوظا يف حتويل الوثنيني إىل األعظم من هذه الشعوب، كما جنح هو و شيوخه جنا

العقيدة اإلسالمية، و استطاع أن يشكلهم ليكونوا دولة منظمة حتت قيادة حكومة 
إسالمية مركزية ، و لكن هجومه ضد السيجو أوقعة يف صراع مع القوة اإلسالمية 

يأمل وكان عمر يف البداية . ، بسبب اخلالف بني الدولتني  الرئيسية املوجودة يف املاكينا
 . 1يف انضمام املاكينا  إليه ضد البمبارة الواقعة يف السيجو

لكن حفيد أمحدو لوبو ، املعروف بأمحدو الثالث ، الذي حكم يف الفرتة ما بني        
رفض حتقيق رغبة احلاج عمر ، وقال أن مملكة السيجو تقع ( م 0824 – 0814)

، و أن مسؤولية حتويلها إىل احلياة اإلسالمية الصحيحة حتت نفوذ مسلمي املاكينا
و قد أدى هذا إىل و جود صراع سياسي رئيسي ، كما . ينحصر يف علمهم و حدهم

 . أدى إىل و جود عنصر مذهيب اجلدل 
ألن احلاج عمر كان ميثل التيجانية أستطاع أن يقول أن مسلمي املاكينا ، الذين        

 يأخذوا بدرجة كبرية بأسباب احلضارة اإلسالمية ، مما شجعه ذلك كانوا من القادرية ، مل
على غزو السيجو هذا الغزو الذي أثار رد فعل عنيف من جانب فوالين املاكينا الذين 

الذين أصبحوا فيما بعد " kunta"ضموا قواهتم إىل قوات البامبارة و إىل قوات بربر الكونتا 
لصحراء و ذلك هبدف التصدي لقوات احلاج عرب ، و الذين كانوا يقطنون جنوب ا

 .عمر 
م جنح عمر يف االستيالء على ممالك السيجو ، و يف السنة 0890ويف عام  

التالية مل يكن أمامه خيار إال إرسال قواته ضد املاكينا ، و نتيجة هلذه احلرب دمرت 
وىل عليها م وصل احلاج عمر إىل متبكتو و است0820و يف عام " . محد اهلل " عاصمته 

                                                           
، 0نصرالسيد يوسف ، صليب هبجت رياض ، دار املعارف ، ط: دي ، تاريخ غرب أفريقيا ، تر –جي  –فيج 1
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و قد أثبت جيشه تفوقا حربيا، و لكن تقدمه واجه مقاومة عنيفة من جانب كل من . 
فوالين املاكينا ، و كذلك من جانب الشيوخ و أيضا من جانب أتباع القادرية ، مما جعل 
عمر عاجزا عن إحلاق اهلزمية هبم ، لذا كان عليه أن ينظم فتوحاته اجلديدة ، كما كان 

  . 1وحات القدميةيفعل يف الفت
لقد شهدت منطقة غرب إفريقيا يف القرن التاسع عشر موجة من ثورات جهاد      

وتزعم هذا . املسلمني ضد حكامهم احملليني من الوثنيني أو الذين يعتنقون الدين امسيا
اجلهاد رجال خملصون من أبناء الشعب الفوالين الذي قاد الثورة الدينية حيث تزعم 

اإلسالمية يف كل من بالد اهلوسا الشيخ عثمان ابن فودي و احلاج عمر  حركات اجلهاد
الفويت التكروري و غريهم من الزعامات اإلسالمية اليت هزت عروش احلكام الوثنيني  
ووضعت اجلهاد نصب أعينها، و ناضلت من أجل نشر العقيدة اإلسالمية و تسلحت 

ثت تغيريا جذريا يف هياكل اجملتمع بسالح التقوى و الفالح فكانت ثورات مباركة أحد
 .يف غرب القارة 

رغم أن اجلهاد قد اختذ عادة شكل احلرب الدينية ضد الوثنيني إال أن أهدافه مل 
تعد جمرد اعتناق الدين اإلسالمي، بل أنه صار حركة عامة تسعى إىل تأسيس جمتمع 

  .إسالمي حىت و أن تطلب األمر استخدام السالح لتحقيق هذا األمر
أعلن املسلمون اجلهاد على الوثنيني يف معظم املمالك و الدول اليت قامت يف        

غرب أفريقيا، و فرضوا الضرائب و اجلزية على كل من مل يعتنق اإلسالم حىت يدخل 
و  . هؤالء يف الدعوة اإلسالمية، و صار اجلهاد مسه من مسات البارزة يف إفريقيا الغربية

الون من أعظم الثورات أثرا على منطقة غينيا بيساو ، و يرجع كانت الثورة يف فوتاج
الفضل يف قيام هذه الثورة اإلسالمية إىل هجرات مجاعات الفوالين إىل مناطق تلك 

و كان . اهلجرات اليت بدأت يف القرن الرابع عشر و استمرت حىت القرن السابع عشر 
يئا ، و لذا هاجروا خالل  هذه املهاجرون من الرعاة الذين ال يعرفون عن اإلسالم ش

الفرتة حبثا عن املراعي اجلديدة لقطعاهنم،إىل فوتاجالون التقوا بأصحاب األرض من مجاعة 
و حدث اتفاق بني الفوالين الرعاة و مجاعة . الذين يعملون يف الزراعة"  Diola"الديوال 
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ت الفوالين إىل ووصلت اهلجرة جلماعا. و حدث تنافس  جتاري مع األوربيني. الديوال 
فازداد عدد املسلمني و بدءوا الصالة العلنية و عملية حتفيظ .فوتاتور  و بوندو و ماسينا 

فتحمل .فأكثروا الضرائب.القران الكرمي على نطاق واسع فحدث رد فعل  ضد املسلمني 
املسلمون وكان رد فعل الذي تفرضه الشريعة اإلسالمية هو إعالن اجلهاد لنشر الدين و 

م ،تلك 0902فكانت الثورة اإلسالمية ضد الوثنيني يف عام . ضع حد ألذى الكفار لو 
الثورة اليت أحدثت تغيريا جذريا يف هيكل النظام السياسي و االجتماعي ، و دمرت كل 
القوى اليت عارضت املسلمني ، و كان السبيل الوحيد أمام السكان يف املنطقة إما اعتناق 

   .1روب إىل املنفى أو الوقوع يف األسر الدين اإلسالمي ، أو اهل
فاحلاج عمر شخصية فذة و يعد يف بلده دعامة من دعائم الفكر و الثقافة       

اإلسالمية يف غرب القارة اإلفريقية إضافة إىل كونه املؤسس األول للطريقة التيجانية يف 
اربة إمارة البمبارة غرب إفريقيا و من مث يف السنغال ، هذا جبانب جهاده املشهور يف حم

الوثنية و غرسه بذور دولة إسالمية منت حتت زعامة ابنه أمحد شيخو ، و أخريا لكونه 
جزءا من املقاومة اإلسالمية لقوات الغزو الفرنسي املتقدمة يف البالد السنغالية و إن متت 

شرق مقاومته بصورة غري مباشرة يف السنغال ، ذلك أن احلاج عمر اجته بقواته حنو ال
حيث قبائل البمبارة الوثنيني مرجئا جهاد الفرنسيني املتقدمني جبيوشهم يف الغرب 

وحىت يتم ذلك فأمر النصارى سيكون هينا )اإلفريقي لوقت الحق ، و هذا معىن عبارته 
غري أن تطور األحداث يف اجلبهة الشرقية و ما جر إليه من حرب بينه و بني حكام ( 

ه و بني مواجهة الفرنسيني يف السنغال بالصورة املتوقعة و على ماسينا املسلمني حال بين
الرغم من هذا كان لتحركات احلاج عمر و حشده الرجال دور فعال يف إذكاء روح 
املقاومة اإلسالمية داخل السنغال اليت كان يزورها لتجنيد الرجال للجبهة الغربية مما جعل 

ين يتعاونون معه من قادة املقاومة اإلسالمية القوات الفرنسية تتابع حتركاته و تنكل بالذ
مث . باعتباره أول زعيم إفريقي ، خيشى من حتركاته يف إفريقيا الغربية  –داخل القطر 

تطورت األحداث فكانت املواجهة املباشرة بالقوات الفرنسية ، فقد هامجت قوات الشيخ 
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م و مت تدمري املوقع 0819عام ( مامت)عمر احملطة العسكرية اإلدارية للقوات الفرنسية يف 
و انتصرت بذلك قوات الفويت غري أهنا اهنزمت يف حصارها للحصن الفرنسي يف مدينة  
كاس و استشهد مئات من أتباعه و بعد سنوات قالئل تويف الشيخ عمر فخلفه ابنه 
اجملاهد أمحد شيخو الذي رفع رايات جهاد الفرنسيني بعد أبيه و ظل يف صراع مستمر 

و اشتد الصراع عندما قررت القوات الفرنسية  الغازية تصفية املقاومة اإلسالمية يف معهم 
م فتصدى 0813احلالية و توىل تلك العملية بروح صليبية القائد أرسيناد يف عام ( مايل)

له الشيخ أمحد يف ثالثني ألفا من جماهديه و كان أكثر من نصف هذا العدد من فوتا و 
حيث استشهد يف املعركة أكثر من عشرين ألفا ، ( مايل)يني يف التقت اجليوش بالفرنس

إال أن الشيخ أمحد مل يستسلم كما توقع الفرنسيون و إمنا اجته لتنظيم قواته من جديد 
بينما واصل الفرنسيون و عندها جلأ اجملاهد الشيخ أمحد سوكتو بنيجرييا فرحب به هناك 

ك معهم يف جهاد اإلجنليز إىل أن تويف يف أبناء و أحفاد الشيخ عثمان دان فودي فشار 
  .1م0818 -هــ 0001

بعد ما اهني الفويت جوالته من اجل حتصيل العلم و انشغاله فيما بعد باجلهاد ،  
تفرغ لتأليف عدة كتب يف اإلسالم و هي تتعدى اثين عشر كتابا إضافة إىل القصائد و 

 .الرسائل 
 :من أمهها 

 ح اختالف املسلمني و سيف احلق كتاب تذكري الغافلني عن قب ●

 حزب الرحيم حبور رماح حرب الرجيم على  ●

 قصيدة تذكرة املرشدين و فالح الطالبني  ●

 سيف السعيد على رقبة الشقي  ●
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 :خالصة الفصل الثاني

احلاج عمر الفويت هو عمر بن سعيد بن عثمان بن املختار الفويت ينتمي إىل قبيلة 
، و يعرف أيضا يف تاريخ احلركة اإلسالمية يف الغرب اإلفريقي باحلاج  التورويب الفالنية

ولد بقرية حلوار نشأ يف كنف عائلة حمافظة إسالمية حمضة فتعلم أصول الدين .عمر تال 
و حفظ القرءان الكرمي وهو يف الثانية عشر من عمره ، مث تنقل بعد ذلك لطلب العلم يف 

ريطانيا و التقى  بعديد العلماء و املشايخ ماساهم جهات عديدة بالسودان الغريب و مو 
يف تصوفه و تنشأته تنشئة دينية ، فأسرته سامهت و بدور كبري يف الثورة اإلسالمية أواخر 
القرن الثامن عشر ،والده كان من كبار العلماء يف حوض السنغال و من أهم املشايخ 

 : الذين تتلمذ على يدهم 

 .والده الشيخ سعيد   -

 ". ألفا أمحد بن سعيد "أخيه األكرب   -

 " .سيرينو محاد بسم " املقرئ املشهور   -

 " . أمني ساغو " الشيخ   -

سافر إىل جامعة بري اإلسالمية اليت كانت من أهم املراكز العلمية يف السهل السنغايل  -
عيش من بفوتاجالون لنيل لقمة ال( ساتينا)و بعد كل هذا انتقل إىل قرية كرموسنتانا . 

خالل تدريس القرءان و السنة ألطفال القرى و املدن اجملاورة حيث إلتقى بأحد مشايخ 
الطريقة التيجانية و  الطريقة الصوفية يدعى الشيخ عبد الكرمي الناقل و أخد عنه مبادئ

،سافر بعد ذلك إىل موريطانيا أين الزم الشيخ مولود فال الشنقيطي الذي علم العروض
و كان له صلة مباشرة مع الشيخ أمحد .لى يد حممد احلافظ الشنقيطي تتلمذ بدوره ع

التيجاين يف املغرب مث سافر جلهة الغرب لطلب املزيد من العلم فغادر احلاج عمر إىل 
سنة مر يف هذه الرحلة حبمد اهلل عاصمة 00م و كان عمره آنذاك 0842احلج سنة 

يخ أمحد لوبو و مكث إىل أن توطدت ماسينا و أستقبل هبا استقباال حارا من طرف الش
عالقته به ، و ناقشوا العديد من املواضيع مبا فيها خطر الوثنية على البالد اإلسالمية 
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قصد بعد ذلك سكوتو عاصمة اهلوسا مث راح حنو الشمال عابرا الصحراء عن  طريق برنو 
طربلس مث إىل أن وصل واحة فزان حيث راقب يف رحلته أنظمة احلكم و من فزان إىل 

م ألداء مناسك احلج و هناك التقى بالشيخ حممد 0848وصل لبالد احلجاز . مصر 
الذي كان من تأليف الشيخ أمحد التيجاين ويف " جوهر املعاين " الغلي فأهدى له كتاب 

رحلته للعودة زار احلاج عمر عديد الدول عاد بعد ذلك إىل بالده حامال معه لواء الوعظ 
افه حممد األمني الكامني إال أهنما مل يتوافقا فحاول السلطان االعتداء و اإلرشاد و استض

عليه توجه إىل سكوتو أين أستقبل من طرف أمري املؤمنني حممد بلو القادري و زوجه 
بأمحدو " ابنته و أجنب منها ذكورا و إناثا ، منهم األمري أمحد بن الشيخ عمر املشهور 

 .الذي خلفه  بعد موته" شيخو

مهما يكن من أمر فإن الطرق الصوفية باختالفها أدخلت اإلسالم للقارة اإلفريقية       
وكان لدخول اإلسالم إليها أهم حدث، حيث ساعد ذلك على خروج املنطقة من العزلة 
وانفتاحها على العامل اخلارجي واتصاهلا به كما ساعدها على استيعاب املفاهيم احلضارية 

 .ا الباب على مصراعيه للولوج  عامل التطور واحلضارةبشكل  دقيق وواسع وفتح هل
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 :تمهيد

يف السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر ، قررت كل من فرنسا و 
بريطانيا و أملانيا التقدم إىل مسافة بعيدة يف داخل األرض األفريقية ، اخلاصة بالوطنني 

معروفا ريب الذين أطلق عليهم الغزاة األوروبيون اهلمج اجلهلة ، و كان السودان الغ
كل من أمحدو   ، بسبب اعتناق أهله لإلسالم ، و يف أثناء حكمبانتعاشه بل و بنهضته

، و خلفائهم من أمثال ساموري حدث صراع يف هذه البالد ، كان لوبو ، و احلاج عمر
اهلدف منه التغلب على التفكك االجتماعي و السياسي الذي كان من نتيجة هزمية 

سنة مضت ، بينما جند مملكة الربنو 033السعديني منذ  إمرباطورية الصنغى على أيدي
القدمية اليت كانت توجد يف السودان األوسط مزدهرة ، عندما كانت حتت حكم 

وقد جنح الفوالنيون يف إقامة مراكز صناعية و جتارية و ثقافية منظمة يف أرض . الكامني
خلفاء اء الكامنى ، و مل يتحفظ خلف.انت تضم إمرباطورية جديدة واسعةاهلوسا اليت ك

لسابقة،وذلك يرجع إىل عدم و ا عثمان دان فوديو ، و احلاج عمر أو ساموري بإجنازاهتا
جود الفرصة املالئمة هلم  و من الواضح أن خلف احلاج عمر املدعو أمحدو سيكو ، قد 

و كان من هذه املشاكل أن اهليمنة . واجه مشاكل صعبة يف إمرباطوريته يف التوكولور 
دارية  اليت كانت متارس يف أقاليم الفوالنيني من جانب السوكوتو ، و اجلواند و قد اإل

تالشت ، كما جند أن األوربيني يف الثمانينيات من القرن التاسع عشر كانوا يشعرون على 
أقل تقدير بأهنم و صموا بالعار بسبب ممارستهم لتجارة الرقيق قي األقليم اجلنوبية التابعة 

يف الواقع  أن السودان األوسط و الغريب قد حققا تقدما "alorinألولورين  للنوب و ال
، فرتات مل تضيع ، و أعقب فرتة االزدهار هذه ملموسا من الناحية البشرية و السياسية

خالهلا الفرص املالئمة للتقدم ، و قد متكن اإلسالم من توحيد هذه األقاليم النامية يف 
و كان   يف اإلمكان . ملمثل يف املعرفة القراءة و الكتابة دولة جديدة اقرتنت بالعلم ا

 .                      النهوض هبا سياسيا حىت يتم هلا حتقيق التقدم و الرفاهية
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 الحركة اإلصالحية للحاج عمر الفوتي: المبحث األول 

لقد كانت للشيخ عمر الفويت مراسالت تتعلق أهم مراسالته باملفاوضات و 
إلصالح ذات البني و حترير املعاهدات و االتفاقيات عقدا و إبراما و نقضا بني  الوساطة

جانبني أو أطراف شىت ، و الشيخ خبري عبقري يف هذه اجملامالت و مشار بالبنان بالنظر 
إىل ثقافته ، وواسع إطالعه ، و عمق إدراكه ، و متكنه و فهمه الدقيق ملشاكل عصره مل 

يف أي جمال أو يداين بأخذ يف ميدان من ميادين العلم و الفن و يكن ليقارن بأهل زمانه 
اخلربة و السياسة و االجتماع ، و قيادة اجلماهري و استقطاهبم و حتريضهم و حثهم ، و 

كان ماسكا بناصية . تئبتهم و حتريك مههم و حلمهم على قبول أو رفض شيء باجلملة 
من بني مساعي احلاج عمر أنه . اين و البديع البيان و البالغة و سيدا كرميا متصرفا باملع

من خالل أخذه للطريقة التيجانية ، كان يطمح إىل إقامة دولة فدرالية يف غرب إفريقيا 
تسري وفق منهج إسالمي ، و رغم أنه واجه عوائق كثرية يف طريقه أبرزها جيوش االحتالل 

ثريون من سكان املنطقة غري أنه متكن من حتقيق جزء كبري من أهدافه ، حيث اخنرط ك
التيجانية و نشرت بينهم تعاليم الدين اإلسالمي بعيدا عن الوثنية و التخلف ، و من 

 .  . 1أشهر تالميذه املختار بن و وديعة اهلل

 انطالق الدعوة و منجزتها : المطلب األول

بعد رجوعه هو افتتاح مدرسة عربية نظامية يف قريته باسم  كان أول عمل قام به
م و كان النظام جديدا على الناس خمتلفا متاما عما  0120مدرسة الفالح و ذلك  عام 

كان مألوفا يف حلقات التعليم التقليدية  من  حيث أسلوب التعليم و النظام االجتماعي 
معلقة على الشجرة كانت تقوم  و كانت الدروس تلقى حتت شجرة و لوحة خشبية كبرية

مقام السبورة و استخدام عصا ملفوق على طرفها قطعة قماش كقلم و صنع له مداد 
مثل املداد املستخدم يف الكتاتيب ، و من حيث أسلوب التعليم استخدام نطق احلروف 
العربية  نطقا صحيحا و ختلى عن الطريقة التقليدية يف التهجية ، كما وضع جدوال 

                                                           
 .08صو حممد ، تاريخ الدعوة اإلسالمية يف السنغال ، املدرس يف املعهد اإلسالمي العايل بلوغا ، ص  1
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يا ، وادخل الرتبية البدنية و توافد إليها الطالب  بكثرة حىت وصلوا إىل أكثر من أسبوع
 ثالث مائة تلميذ

عند م أقام  يف فوتاجالون فيها استشعر من أهلها العداوة استقر 0808يف عام  
جند جيشا مجع أهم كتائبه من فوته دنكراى جنويب بالد مند جنو وشيد فيها حصنا و 

كارته بعد ذلك إىل جهاد الكفار وفتح مند جنو ومببك مث سار إىل مبربة و  دعا السنغالية مث
مث داهم خاسو اليت كانت قد . م 0812دخل الظافر عام دخل نيورو و و دمر ملكهما و 

" املدينة  "أنشأ أمريها فيد هريبة قاعدة حربية فرنسية يف ية الفرنسية ، و رضيت باحلما
احلامية الفرنسية املقيمة فيها ر هذه املدينة و حاصر احلاج عمو . عاصمة هذه البالد 

حصار يف عدد من حصن املدينة و احلامية الفرنسية أن يثبت للوأستطاع بول هوله أمري 
كان فيد و . خريته هم بنسق احلصن مبن فيه ملا نفذت مؤنته و ذو . رجاله ثالثة أشهر

نده أمام املدينة و نكل جهطول أمطار السنغال ، فظهر هو و  هريبه ينتظر يف أثناء ذلك
جبيوش احلاج عمر بعد ذلك اجته احلاج عمر إىل بنديو حيث قاتل املامي بوبكر سعدء ، 

يشه و السري مث سار إىل فوته السنغالية حيث أجرب فريقا من سكاهنا على االلتحاق جب
ه إىل مدينة مبرب متكن احلاج عمر بذلك من إعادة تنظيم جيشه و سار و . معه  إىل نيورو 

جه اهتمامه إىل القلة يف ماسينا مث و . م 0820من أعمال سيجو واستوىل عليها عام 
 . الذين مل مينعهم إسالمهم من معاونة أهل مبربه الكفار 

فاستوىل على عاصمتهم محد اهلل و أسر ملكهم أمحد، و أطاح برأسه عام 
حاصروا هذه املدينة  م و تقدم بعد ذلك إىل متبكتو لنهيها و لكن القلة الثائرين 0824

و اضطر احلاج عمر إىل االعتصام مبغارة ، و لكنهم أطلقوا عليه الدخان  حىت اختنق 
 .1م 0822فيها عام 

و (  DINGURAY   (م مجع احلاج عمر قوات كبرية قادها إىل دانقري 0828يف عام 
طة هبا و أعلن اجلهاد يف سبيل ضمد اإلمارات الوثنية، و غزا كارثا و املناطق احملي

                                                           
ولد . بغرب أفريقيا شئ من جهاده و تاريخ حياته  التيجاين حممد احلافظ ، احلاج عمر الفويت سلطان الدولة التيجانية 1

 .  30الداىل حسني املغربلني ـ مصر، ص  1م ، الزاوية التيجانية ، 0822ـ0919هــ 0484ـ0404
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م، و حاول أن يتعاون مع إمارة ماسينا ملهامجة إمارة سيقو، 0812أخضعها له عام 
فرفضت و قام و حده بقواته باإلغارة على مدينة خسو ، و مدينة جلم ، حبوض 

و ملا اشتدت تغلغل القوات الفرنسية يف هذه املنطقة خالل أعوام . السينغال األوسط 
ر أن يوقف تقدمه غربا ، فتح حنو الشرق ، و غزا م إضطر احلاج عم0811،  0819

  1. م 0820م ، و مدينة متبوكتو عام 0824و فتح مملكة سيقو عام 

ركز احلاج عمر أعماله و جهوده على نشر اإلسالم و حماربة الوثنية و العادات 
كثري السيئة اخلليعة و لكن بعض أصحابه رغبوا يف متاع الدنيا ، و الغنائم فأثاروا ضده ال

من املتاعب ، و ثارت ضده إمارة البامبارا ، يف سيقو ، و إمارة الفوالين مبسينا و إغتيل 
م غدرا و هو يف قمة جمده قبل أن يكمل بناء دولته اإلسالمية ، و تعرض 0822عام 

أبناؤه ووالته يف األقاليم لثورات السكان، و قبل مقتله عني أبنه أمحدو خليفة له، فواجه 
فرنسية اليت كادت تعد العدة للزحف على إمارته و دولة أبيه اليت ورثها ، و القوات ال

حاول أن حيدث توازنا يف عالقته حىت جينب بالده الغزو الفرنسي ، فسعى إلقامة 
عالقات جتارية مع اإلمارات اجملاورة له ، و مع الفرنسيني يف حوض السنغال و اإلجنليز 

المية و إقرار األمن و هود كبرية لتطبيق الشريعة اإلسيف قامبيا ، و سرياليون و بذلك ج
م طلب منه الضابط الفرنسي قالبين إبرام معاهدة ملد خط  0883يف عام . النظام 

السكة احلديدية الذي يربط هنر السنغال بنهر النيجر ، وانتظر هذا الضابط اجلواب عشرة 
خالل ذلك اختار كلم من عاصمته ، و 13أشهر يف مدينة نياجنو ، على بعد 

الفرنسيون منطقة كيتا الواقعة حتت نفوذه ، فرفض العرض ، و مسح فقط إعطاء بعض 
االمتيازات للتجار الفرنسيني مقابل عدم إقدامهم على احتالل املناطق التابعة له و أرسل 

م ، و لكن الفرنسيني مل يوفوا بعهدهم فأجنزوا اخلط احلديدي 0882إىل سان لوي عام 
ل إىل احلدود الشمالية لدولته التكرورية اإلسالمية و احتلوا بعض أجزاء إمارته الذي وص

م ، مث تقدموا حنو سيقو، 0881/ 0882دون إذنه ، مستغلني قرارات مؤمتر برلني الثاين 
 . و انسحب األمري أمحدو إىل نيورو 

                                                           
1

 .11، ص11الملحق رقم : أنظر  
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م توىل الضابط الفرنسي قيادة منطقة النيجر األعلى و تقسمت 0882ويف عام 
متكن قالبين من فرض احلماية على منطقة .ور و التيجانية إىل أربعة أقسامدولة التكر 

م و يف العام املوايل 0882دانقريي مبوافقة أمريها حبيبو الذي مترد على أخيه ، ذلك عام 
قة كارتا نفسها اليت حيكمها احلاج أمحدو واضطر أن متكن من فرض احلماية على منط

م ، و تويف األمري أمحدو عام 0810ينسحب شرقا ، واحتل الفرنسيون مسينا عام 
م ، قبل أن يصل إىل سيقو ، و بذلك سقطت الدولة التكرورية اإلسالمية يف 0818

أعطاه خليفة و بعد مقتل األمري أمحدو خلفه ابنه حممد باسريو، ف. أيدي الفرنسيني 
، استقر هبا و اعرتف جبميله ، و ساعده يف حربه دار السالم: و قرية صغرية مساها سكوت

  .1ضد اإلجنليز 

 مراحل حركته الجهادية: المطلب الثاني 

" فيدهريب " نصب اجلنرال ( م 0822 -0919) جهاد احلاج عمر الفويت 
سالم يف البالد قرون طويلة م وقد مض على انتشار اإل0812حاكما عاما للسنغال يف 

متكن فيها بعض أمراء السنغال من استكمال سلطاهنم السياسي بإنشاء اإلمارات 
اإلسالمية و ربطوا طموحاهتم بإنشاء هذه املمالك اإلسالمية واتصلوا عن طريق احلج و 

م و الرحالت العلمية بأخواهتم يف الشرق اإلسالمي و الشمال اإلفريقي والتزموا يف كتاباهت
معامالهتم الرمسية اللغة العربية ، لغة القران الكرمي و توفروا على دراسة و حفظ القران 

" الكرمي و العلوم اإلسالمية و العربية و ذلك بإنشاء دارات حتفيظ القران الكرمي 
كما أصبحت املساجد يف كل مكان تقوم برسالتها اخلالدة و إذا أضفنا إىل " الكتاتيب 

الغزو  باعتباره غزوا خارجيا مسلحا موجها من عقيدة تناهض العقيدة  ما تقدم طبيعة
كانت عسرية و ( فيدهريب ) اإلسالمية و تسعى لتطويقها فهمنا كيف أن مهمة قوات 

هي تواجه إصرار املسلمني يف الدفاع عن عقيدهتم األمر الذي كلف القوات الغازية كثريا 
أهلب احلاج عمر سعيد الفويت . الشهداء املسلمني لتستلم البالد يف النهاية ملطخة بدماء 

روح املقاومة اإلسالمية الشعبية على امتداد النهر يف بالد السنغال فقد بدأ يف مجيع 
                                                           

يليه االستعمار األورويب  بوعزيز حيي ، تاريخ إفريقيا الغربية األسالمية من مطلع القرن السادس عشر إىل مطلع القرن العشرين و 1
 . 001م ، ص 4338احلديث يف إفريقيا و اسيا و جزر احمليطات ، دار البصائر ، 
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و " بغينيا " فوتاجالون " ليعزز به قاعدته يف " فوتاتور " الرجال من مواطنه الصغري يف 
انية فلم حيقق جناحا مما دفعه استمالته النفوس جل" فيدهريب" عندئذ حاول اجلنرال 

لإلسراع يف بناء احلصون و القالع احلربية على امتداد هنر السنغال يف الوقت الذي توافد 
الرجال على الشيخ عمر الفويت و ألتف الشعب املسلم يف السنغال حول قادته العلماء و 

طة العسكرية بدءوا يتابعون أخبار حتركات احلاج عمر الذي هامجت قواته املسلمة احمل
م  ومت تدمري املوقع و انتصرت قوات الشيخ  0819عام " مامت" اإلدارية الفرنسية يف 

عمر النظامية يف الوقت الذي بدأت فيه قيادات الزعماء املسلمني املختلفة حتقق 
انتصارات خاطفة متكنت من أن تعوق تقدم القوات الفرنسية و قد برز من تلك 

و اإلمام بران الذي خطط لوقف ( إمام دميت ) ل من أمثال الزعامات اجملاهدة رجا
احلمالت الفرنسية بإنشاء جسر دفاعي على هنر السنغال عند مدينة قايل للحد من تقدم 

م  ، و ظل الشيخ عمر 0819القوات الفرنسية يف حوض السنغال و ذلك يف عام 
ا جعل القوات الفرنسية تتابع الفويت يرتدد على البالد السنغالية جلمع الرجال و جتنيدهم مم

حتركات و نشطت يف التنكيل بالذين يتعاونون معه من قادة املقاومة اإلسالمية داخل 
  . 1القطر باعتباره أول زعيم إفريقي يقاوم االستعمار الفرنسي يف إفريقا الغربية

سلطان ( م 0819 -هــ 0404) توج جهاد التكرور بدولة احلاج عمر الفويت 
ية و باىن جمدها السياسي ، و يعد جهاد احلاج عمر الفويت مرحلة هامة يف تاريخ التيجان

قتال الكفار أمر ال ) البناء السياسي لدولة اإلسالم يف غرب إفريقيا و من أقواله يف ذلك 
أنفك عنه حىت ميحق اهلل دولة الكفر بدولة اإلسالم ـ املسؤولية تقع علينا حنن العلماء 

إعادة هيبة اإلسالم أوال ـ  يف فوتاجالون و سيقو و نيورو و كارته لنشوء لنشر دين اهلل و 
. الكفر  وسط بالد املسلمني هناك و حىت يتم لنا ذلك فإن أمر النصارى سيكون هينا 

و (. إن  اإلسالم الذي نؤمن به ال يأمر مبصاحبة الكفار و من صاحب قوما فهو منهم 
إشارة إىل النصارى الفرنسيني ( صارى سيكون هينا و حىت يتم لنا ذلك فأمر الن) يقول 

  . 2يف السنغال

                                                           
 .1صاحل سايت مهدي ، املرجع السابق ، ص  1
 .49، ص  نفسه ، املرجعصاحل سايت2
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عندما طلب احلاج عمر من التجار اإلجنليز يف سرياليون كمية من البنادق ازداد 
التوتر بينه و بني جريانه حىت املسلمني منهم مبا فيهم اخلاسو و أملامي فوتا حبيث 

" أربعني يوما قضاها يف التهجد كان  و بعد عزلة.ب إىل حد االستنجاد بالفرنسينيسيذه
 " . يسهر فيها حىت الفجر 

أو اليت يغلب ( الوثنية )بدأ احلاج عمر مبهامجة املناطق ذات األغلبية احليوية 
عليها الطابع احليوي ، فاستوىل على منطقة بامبوق الغنية املناجم الذهب ، و على كارتا 

م ، و بعد ذلك توجه حنو 0812يف عام بالد كوليبايل ماساسي مستوليا على نيورو 
الغرب حنو وطنه تور و الذي كان قد جلب منه الكثري من املتطوعني املتحمسني من 

و كان . و كان قد جلب منه الكثري من املتطوعني املتحمسني من الشباب . الشباب 
و  " . ع أذر " التوكواور يشكلون ثالثة من فيالقه اخلمسة اليت ينقسم كل منها إىل ثالثة 

كان عدد العناصر الفعالة يف جيشه يصل إىل ثالثني ألف رجل منهم املشاة محلة البنادق 
و لكن مشايخ الطرقة القادرية من املرابطني كانوا . و محلة احلرب من فرسان البول 

و كذلك كان الفرنسيون الذين و صلوا إىل السنغال بقيادة فيدهريب و . معادين حلركته 
ر حمورا لتوغلهم باجتاه النيجر و أقاموا عليه كثري من التحصينات كان  من اختاروا النه

و قد عني فيدهريب حاكما على . عاصمة مملكة خاسوا املسلمة " املدينة " بينها 
م فقام حييي املراكز التجارية الفرنسية القدمية و يطرد املغاربة إىل 0812السنغال يف عام 

م 0819مه بقوة فوق القارة األفريقية ببنائه دكار يف عام مشال هنر السنغال و يثبت أقدا
، مث وصل أنصار احلاج عمر إىل املدينة فحاصروها و أخذوا يرمتون على أسوار احلصن 

. و كان يدافع عن احلصن بول هول القائد اخلالسي . الفرنسي فيها يف موجات غاضبة 
، و لكن " كون املستحيل يذهب حيث ي: " و قد أمر احلاج عمر قائد اهلجوم بأن 

مأثر املهامجني البطولية اليت مل يسمع هلا مثيل  ذهبت سدى أمام مناعة احلصن فبالرغم 
من حماصرته و قطع سبل التموين عنه و تعرضه لليأس من مستقبل الدفاع عنه فإن موسم 

 . األمطار أتى لينفد املوقف 

ه مع مدفعيته لتفريق فارتفعت مياه السنغال و مسحت لفيدهريب أن يصل عرب 
كان احلاج عمر قد استقر يف غيمو يف مكان أقرب إىل القسم األدىن من . املهامجني 
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فحاول أن يتحالف مع املغاربة اخلصوم اآلخرين للوجود الفرنسي يف املنطقة ، و . النهر 
م بالرغم من 0811غيمو و دمروها مبدفعيتهم ( تاتا)لكن عندما هاجم الفرنسيون قلعة

قاومة البطولية اليت أبداها أنصاره و عندما فشل يف العام نفسه أمام ما تام ، فهم احلاج امل
عمر أن الفوضى اليت تعم بالد السنغال و الكراهية الدينية بني أهله و الغطاء 
االستعماري الذي ألفته فرنسا فوقه ، كل ذلك جعل من املتعذر عليه أن يصل إىل البحر 

و عند ذلك غري خمططة كله و اجته إىل . ة لكي يتزود بالسالح الذي كان بالغ األمهي
 .  الشرق

وكلما مض الوقت كان احلاج عمر يتجاوز هدفه الديين ليحقق أطماعه 
وقد متكن من أن يوحد منحى النيجر كله ، و رمبا فكر بأن يعود ملالقاة الغزاة . السياسية

و مما . ان يتطلع إىل قذفهم يف البحر يف الغرب فيعرقل تقدمهم إىل الداخل ، أو  رمبا ك
م محى مؤخرته بأن عقد مع فيدهريب 0823ففي عام . الشك فيه أنه كان قائدا فدا 

معاهدة ختلى هبا عن السنغال ،واسرتجاع نيورو ، مث تقدم من ساحل السنغال ليكنس  
يامي و مستوليا على ن( إىل ما بعد تومبوكتو ) كل منحىن النيجر من أعاله إىل أدناه 

مدعيا  ( م 0820) سانسا ندينغ و أخريا سيغو اليت أعدم فيها آخر ملك من البامبارة 
" أن ملك مسينا البويل هذا ، كان رغم كونه مسلما ـ قد رفض مساعدته أثناء حصار 

ملك سيغو الذي اعتنق اإلسالم يف الظاهر ( أمحد ) و أنه استقبل عنده أمادو " املدينة 
لك متأثرا بنظريات حممد بلو اليت تقول بشرعية اجلهاد ضد األمراء و كان بذ. فحسب 

و دفع حىت " محد اهلل " و هكذا غزا مسينا و خرب مدينة . املنافقني من املسلمني 
 . 1م0824تومبوكتو يف عام 

 مواجهة االستعمار الفرنسي:  المطلب الثالث

قاد احلاج عمر حركة اجلهاد ضد الفرنسيني يف املمالك الواقعة يف هنر السنغال خالل منتصف القرن 
 . التاسع عشر ،كما طالب األهايل بضرورة قتال الغزاة الفرنسيني 

                                                           
 .  224كي ـ  زيربو جوزيف املرجع السابق ، ص   1
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كان من الطبيعي أن تواجه هذه احلركات التحررية و منها حركة احلاج عمر 
ية اليت كانت قد خططت الستعمار القارة الفويت مقاومة عنيفة من الدول االستعمار 

م و كان 0881 -0882اإلفريقية و أتيحت هلا الفرصة فيما بعد مؤمتر برلني لعام 
لفرنسا أطماع كبرية يف غرب القارة يف  عهد احلاج عمر الفويت ،كما زادت هذه األطماع 

ع توغل التجار م و كانت البداية م0890من بعدة وخباصة بعد اهلزمية أمام األملان عام 
الفرنسيون إىل حوض وادي السنغال هبدف ربط السنغال و أعايل النيجر خبط حديدي 

 . لكي تسيطر فرنسا على منتجات غرب القارة 

نسقت الدول األوربية تكالبها على القارة األفريقية ، عملوا على عقد مؤمتر هلذا 
يث مت تقسيم القارة بني م و الذي حقق الكثري للدول األوربية ح0881 -0882برلني 

الدول االستعمارية بشكل ينسجم مع موقف هذه الدول وأعطى املؤمتر اعرتافا ملوقف  
كان موجودا بالفعل ، حيث بدأت الدول األوربية بعد املؤمتر اعرتافا ملوقف كان موجودا 

، و بالفعل ، حيث بدأت الدول األوربية بعد املؤمتر يف التكالب على القارة بشكل سريع 
هذا التكالب يعين بالضرورة االحتكاك بالقوى الوطنية األفريقية اليت كانت تسعى هي 

 1. األخرى لتوحيد الكلمة حول حركات إصالحية إسالمية 

فقد شهد الربع األخري من القرن التاسع عشر تلك السلسلة املستمرة من احلروب 
ل االحتالل الفعلي ألقاليم بني القوى اإلسالمية و الدول األوربية اليت سعت من أج

لقد أتاح املؤمتر لفرنسا بأن تتوسع يف غرب إفريقيا يف  .القارة حسب قرارات مؤمتر برلني
منطقة حوض هنر السنغال ، حيث دار الصراع بينها و بني قوات إمرباطورية التوكولور 

التيجانية يف القارة بزعامة أمحدو شيخو جنل احلاج عمر الفويت التكروري ، زعيم الطريقة 
األفريقية و خليفة والده يف حكم اإلمرباطورية و اليت انتهت بإهناء اإلمرباطورية اإلسالمية 

 . 

                                                           
1

: هــ ، الكتاب الخامس 4101ذو القعدة  1-1/م0111نوفمبر  01-01إبراهيم فرج،المؤتمر الدولي اإلسالم في إفريقيا  حندوقة 

أوراق المؤتمر جمعية الدعوة االسالمية العالمية ليبيا ، وزارة اإلرشاد و األوقاف ، جامعة أفريقيا العالمية ، معهد الدراسات  

 .011ص  م،0111األفريقية جامعة القاهرة 
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لقد بدأت عالقة احلاج عمر بالفرنسيني تأخذ الشكل العدائي الصريح منذ بداية 
م و ذلك حني طلب الشيخ السالح من الفرنسيني إال أن الفرنسيني الذين 0812عام 

انوا قد خططوا على أساس تقوية مكانتهم يف وادي السنغال األعلى على حساب ك
إمرباطورية احلاج عمر مل يكن مناسبا أو معقوال أن تزوده بالسالح الذي ميكن أن 

من جهة أخرى عمل الفرنسيون على تقوية مراكزهم باملنطقة عن . يستخدم ضدهم 
 : نهمطريق استقطاب بعض أصحاب النفوذ باملنطقة و م

و هو أحد أفراد األسرة احلاكمة يف كاسو و كانوا يهدفون   " Sambala"سامباال   -
 .  "Madina"" مادينا"إىل مساح سامباال هلم ببناء قلعة جديدة يف 

 . معاهدة " فيد هرب " رؤساء املاندي و الذين وقع هلم القائد الفرنسي  -

هو ختليهم عن احلاج عمر و االنضمام  العبيد و إتباع احلاج عمر ،و كان اهلدف هنا -
 " . سيجوا"يف " البمبارا " إىل 

، و كان قد أنضم يف البداية إىل قوات احلاج عمر مث   Sanda "بوكار بن ساندا -
م كما ذكرنا من قبل هو 0812و إذا كان عام . م 0819انشق عليه يف هناية عام 

سيني تأخذ الشكل العدائي الصريح العام الذي أخذت العالقة بني الشيخ عمر و الفرن
م هو بداية التحدي احلقيقي للفرنسيني من قبل الشيخ عمر ، حيث 0819إال أن عام 

استمر النزاع املسلح بني الطرفني و ميكن تلخيص جوانب هذا الصراع و حىت قرار الشيخ 
  :1عمر باالجتاه شرقا يف النقاط التالية 

م ، و اليت كانت ذات 0819يف  أبريل من عام "  مادينا" قوات الشيخ عمر ملدينة -0
و حاصرهتا قوات الشيخ عمر حىت ارتفع منسوب " سامباال"أمهية  للفرنسيني ، و طرد 

 . مياه هنر السنغال 

 . " koundian "بناء قلعة للمجاهدين يف كونديان  -4

 ". "  Matannمهامجة قوات اجملاهدين لقلعة   -0
                                                           

 . 481، ص  نفسهحندوقة إبراهيم فرج ، 1
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شن احلرب ضد حكامهم من الوثنني و " سانت لويس"ني يف احلاج عمر من املسلم -2
 . املسحيني ووعدهم مبحاربة الفرنسيني حىت يطالبوا السالم 

كان القواد الفرنسيني يدركون خطورة الشيخ عمر و قواته بل كانوا خيشون هجوما   -1
 . مشاال على غرار ما يقوم به األمري عبد القادر اجلزائري 

"   khasso"و السبب السابق قام الفرنسيني ببناء قلعة يف مادينا يف مقاطعة كاسو -2
 . ووقعوا معاهدة صلح و جتارة مع ملكها 

حماوالت فرنسا لتوقيع اتفاقية صلح مع الشيخ عمر على غرار االتفاقيات املوقعة مع  -9
 . األمري عبد القادر اجلزائري 

م ، واحتالل منطقة 0819مادينا  مهامجة قوات الشيخ عمر لقلعة -8
 .هناك دون قتال  " Tomoro"تومورو

 "عاصمة مقاطعة لوجو"  Sabousire"لسابوسريي" مهامجة قوات الشيخ عمر  -1

Logo " واختذها مقرا لعملياته العسكرية ضد الفرنسيني ، . 

ن ، دار صراعا عسكريا بني  قوات الفرنسيني و قوات الشيخ عمر حول قلعة مادي -03
حيث حاصرهتا قوات الشيخ عمر حول قلعة مادين ، حيث حاصرهتا قوات اجملاهدين ، 
و فشلت املساعدات الفرنسية يف الوصول إىل القلعة و اليت استمرت حماصرة ألكثر من 

األمر الذي أدى إىل توقف نشاط الشيخ عمر " فيد هرب " ثالثة شهور إىل أن حررها 
 . باملنطقة ملدة عامني 

" كما تعرض الشيخ عمر يف ماتام إىل نكسة أخرى إحنسب على أثرها إىل  -00
و بنا حصنا هناك " باكل " كيلو  مرت من   23اليت تبعد مسافة "Guemou"  جيومو 

، و بدأ يعرقل جتارة الفرنسيني بطول هنر السنغال ، األمر الذي استدعى تدمري احلصن 
لقد عمل . 1قبل وصول القوات الفرنسية الذي بناه الشيخ عمر ، و لكنه كان قد هرب 

فيد هرب على إخضاع منطقة فوتا السنغالية ساعده يف ذلك رحيل معظم الزعامات 
                                                           

  .288 حندوقة إبراهيم فرج ، نفسه ، ص 1
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الوطنية من املنطقة حنو الشرق ، و ذلك لاللتحاق بقوات احلاج عمر و مشاركته اجلهاد 
 . اليت أعلنها يف املنطقة 

زعيم دميار تعهد فيها  م عقد فيد هرب معاهدة سالم مع0818يوليو  08يف 
األخري مبنع أعمال السلب و النهب من قبل رعاياه على األرض التابعة للنفوذ الفرنسي و 

م ، و قع معاهدة مماثلة مع زعيم تورو تعهد فيها بضمان 0811أبريل  03ذلك يف 
م ضمت تورو و داجما  إىل السنغال مث أعلن 0823و يف عام . حرية التجارة يف املنطقة 

 . م  0820ام فوتا قبول النفوذ الفرنسي يف األرضي  التابعة له عام أم

بذلك استطاع فيد هرب  تأمني حدود السنغال ، وضم أراضي فوتا السنغالية 
إليه ، و أن كان هذا الضم جاء تدرجييا ففي البداية وقع معاهدة سالم مع زعماء املنطقة 

ة فوتا السنغالية ووقف أغارات القبائل على الرغم من ضم منطق. أعقبها معاهدة احلماية
املوريتانية أضطر فيد هرب إىل فتح جبهة أخرى للقتال ضد احلاج عمر زعيم التكرور و  
كان البد من حدوث صدام  بني الطرفني فاحلاج عمر تزداد قوته يوما بعد يوم ، و يزداد 

تعمرة ، و عدد أتباعه ، و فيد هرب يعمل من ناحية أخرى على توسيع حدود املس
إذا تتبعنا العالقة بني الطرفني سنجد أهنا كانت . إحكام السيطرة الفرنسية على املنطقة 

طيبة يف بداية األمر ألن احلاج عمر ركز جهوده ضد الوثنني لنشر اإلسالم ففي عام 
مدير الشؤن اخلارجية "  Degrammont"م قابل عمر دى جرامون 0829

د عمر خالل هذه املقابلة بأنه حريص على اإلبقاء للمستعمرة و معه بول هول و أك
على العالقات الودية مع الفرنسيني و هو مستعد لتوفري احلماية للتجار األوربيني ، و 
لكنه اشرتط عليهم بيعه األسلحة و أعلن هلم بأنه صديق لألوربيني يريد العيش يف سالم 

  .1كنوا من التجارة حبرية معهم ، و ال يبغي سوى أن يدافعوا له الضرائب لكي يتم

م أصبح للحاج عمر نفوذ كبري على مسلمي ستغمبيا و 0812 -0814و فيما بني 
بامبوك و خاسو و بوندو ، و مل يقتصر تأثريه على مسلمي السنغال و ما حوهلا و إمنا 
امتد حىت غامبيا ، فعمل على إثارة أهايل املنطقة ضد القوات الربيطانية ، و نظم محلة 
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يف غامبيا لوال مسارعة الفرق "  bathurst"عسكرية اجته هبا صوب بتهوست 
 . الفرنسية إلنقاذ املوقف

بدأ الفرنسيون يدركون مدى قوة احلاج عمر و خاصة و أن مسلمي فوتا 
السنغالية تطلعوا إىل االحتاد معه و لذلك كان البد لفيد هرب من االعتماد على قوة 

لجأ إىل التحالف مع البمبارا الوثنيني الذى مثلوا ألد أعداء أخرى يواجه هبا التكرور ف
احلاج عمر ، يف نفس الوقت رحب البمبارا هبذا التحالف على أمل أن ميكنهم من 

 . استعادة نفوذهم و مركزهم السياسي الذي سلبه منهم التكرور 

م كان احلاج عمر مازال على عالقة طيبة بالفرنسيني ، و لكن 0819حىت عام 
سرعان ما تبدلت هذه العالقة عند ما  أرسل  هلم يطلب منهم تزويده باألسلحة احلديثة 
و لكنهم رفضوا و ذلك خوفا من تزايد قواته العسكرية يف الوقت نفسه عملوا على 
تسليح البمبارا و لذلك تغري موقفه من الفرنسيني ، و أخذ أتباعه يهامجون املراكز 

مث أقدم احلاج عمر على خطوة خطرية إذ . نظمة بأقل الفرنسية و يهددون التجارة م
أعلن عن نواياه يف حماربة الفرنسيني حىت يدافعوا له اجلزية كما دعا أتباعه يف سانت 
لويس إىل عدم التعاون و االتفاق فرنسية يف أراضيه كما أنه يعارض إرسال أي سفينة 

 1. حربية فرنسية 

ن الفرنسيني راجع إىل اقتناعه خالل هذه و الواقع أن طلب احلاج عمر اجلزية م
الفرتة بقدرته العسكرية و إمكانه هزميتهم و ذلك يرجع إىل أن فيد هرب ركز جهوده 
خالل هذه الفرتة حنو املناطق الشمالية من السنغال إلخضاع املوريتانيني و منعهم من 

 صراع حقيقي اإلغارة على املستعمرة ، كذلك حىت هذه الفرتة مل يدخل احلاج عمر يف
نتيجة لتحاق الفرنسيني مع البمبارا قام احلاج عمر بطرد التجار . مع القوة الفرنسية 

الفرنسيني العامليني يف املنطقة الواقعة من باقل إىل بودور يف أعايل السنغال كما هاجم 
حاكم خاصو لرتحيبه بالفرنسيني يف أراضيه و اضطره إىل الفرار "  Sambala"مسباال 

وقبل مسباال بناء حصن فرنسي يف ميدين ففي خالل هذه الفرتة أراد فيد .ميدين إىل 
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هرب توسيع حدود املستعمرة إىل ما وراء باقل و إعادة النشاط التجاري للمنطقة فرأى 
 إنشاء حصن فرنسي يساعده على رد هجمات 

منحهم اهلدايا عمر ،وقد عقد فيد هرب عدة اتفاقيات مع زعماء خاصو و  احلاج
وبعد أن  مت بناء احلصن ترك فيه مخسني رجال حتت قيادة بول هول و .مقابل والئهم له

مثل إنشاء حصن ميدين هتديدا كبريا للحاج عمر ، فقد . زود احلصن  بأربع مدافع 
توسع يف فتوحاته حىت وصل إىل مشال غرب السنغال  و لذلك عزم على مهامجته و انتهز 

ن احلربية إىل املنطقة و قام حبصار احلصن ملدة ثالث فرصة اجلفاف و عدم وصول السف
م حىت يوليو ، و صمد بول هول طوال هذه الفرتة حىت و صلت 0889أشهر من أبريل 

إليه اإلمدادات من فيد هرب بعد أن عاىن سكان احلصن من اجملاعة و نقص املئونة مما 
 . اضطر  مسباال حاكم ميدين إىل الفرار

عمر حلصن ميدين مدى قوته و عدم تقبله إلنشاء قد أظهر حصار احلاج 
م اجته احلاج عمر إىل بامبوك و ذلك 0818حصون فرنسية يف املنطقة أو يف عام 

للسيطرة على منامجها الغنية بالذهب ، كما حاول االستيالء على تورو و واوالو و لكن 
.   1ة من السنغالفيد هرب جنح يف   إيقاف خمططات عمر لالستيالء على األقاليم الغربي

م الواقع على 0811عام " Guemou"مث هاجم عمر حصن ماتام و مركز جيمو 
الذي رفع احلصار "  Faron"الضفة اليمىن لنهر السنغال فأرسل فيد هرب القائد فارون 

عن جيمو ، و قد فشل احلاج عمر يف التصدي للفرنسيني و أدرك أنه ال قبل له 
اه بقواته صوب النيجر الستكمال بناء إمرباطورية،و مبواجهتهم ، و لذلك فضل االجت

و اعتربت . أصبح هنر السنغال هو احلاجز و الفاصل بني إمرباطورية التكرور و الفرنسيني 
األراضي الواقعة يف بافنج فهي النفوذ الفرنسي  مبقتضى االتفاق الذي عقد بني الطرفني 

ن ، فحقق بفضل هذه احلصون م و جنحت فكرة فيد هرب يف بناء احلصو 0823عام  
االنتصارات ، كما مت تدعيم مركز فرنسا يف املناطق اليت بنيت فيها احلصون و منعت هذه 

 .احلاج عمر من توسيع دائرة نفوذه احلصون
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اجته احلاج عمر بفتوحاته صوب النيجر فغزا سيجو و حارب البمبارا و استوىل 
و عند ما عاد فيد هرب إىل السنغال خالل  .على ماسينا و حقق جناحا كبريا يف املنطقة 

م و جد بأن إمرباطورية احلاج عمر قد اتسعت بدرجة كبرية 0820فرتة واليته الثانية 
حقيقية أن احلاج عمر اجته بفتوحاته حنو النيجر و أوقف نشاطه يف السنغال ، إال أن فيد 

وذ الفرنسي و خاصة و هرب اعترب امتداد التكرور على هذا النحو خطرا كبريا على النف
أنه  كان يتطلع إلقرار الوجود الفرنسي يف املناطق الداخلية ،  لذلك أصدر تعليماته إىل 

للتوجه يف بعثة إىل سيجو عاصمة " Eugéne Mage"الضابط البحري أو جني ماج 
كان هدف فيد هرب من هذه البعثة هو التعاون مع احلاج . م0820احلاج عمر عام 
بل القريب على األقل ، طاملا كانت الفرق الفرنسية مشغولة بتدعيم عمر يف املستق

سيطرهتا على الساحل و قد وافق و زير البحرية دي شاسلوب على إرسال هذه البعثة  
و كان هدف البعثة أيضا اكتشاف خط يربط بني . ألمهيتها السياسية و التجارية 

جر ، و خاصة باماكو وهي أقرب املمتلكات الفرنسية يف أعلي السنغال و أعايل الني
و كان . نقطة للفرنسيني على هنر النيجر كذلك إجياد مراكز جتارية للقوافل و مراكز هلا 

هدف فيد هرب بعد ربط السنغال بالنيجر أن يتم ربط السودان باجلزائر يف املستقبل 
 1. البعيد 

" تان وصل ماج إىل سيجو مصطحبا معه أفراد البعثة و منهم الدكتور كون
Quintin " الذي استقبل البعثة و أبفي أفرادها ملدة عامني يف سيجو و منعهم من

و . مغادرة املنطقة و ظلت البعثة يف سيجو حىت وفاة احلاج عمر ، و توىل أمحدو احلاكم 
قد أوضح أفراد البعثة رغبتهم يف التفاوض مع احلاج عمر للسماح هلم بإنشاء مراكز 

واقعة بني بافوالىب و باماكو و لكن أمحدو رفض قبول إنشاء أي جتارية يف املنطقة ال
حصون يف أراضي التكرور و كانت التعليمات الصادرة من فيد هرب إىل ماج تقضي 
باكتشاف املنطقة الواقعة بني السنغال و النيجر إلنشاء سلسلة من احلصون فيها متهيدا 

 .للسيطرة عليها 
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 Maritime et Golonial Reuue" وقد نشر فيد هرب يف جريدة 
Le " مقاال بعنوان مستقبل الصحراء كتب فيه عن أمهية ربط السنغال بالنيجر و إنشاء

احلصون على طول املنطقة املمتدة من ميدين على السنغال حىت باماكو على النيجر و 
لتحقيق هذا املشروع البد من استكشاف هذه املنطقة ، كذلك اكتشاف أقاليم النيجر و 

لكي يتمكنوا من السيطرة على البحرية ( بالنسبة للفرنسيني ) ناطق الداخلية ، الغامضة امل
الفرنسية إىل استخدام القوة العسكرية ملد النشاط الفرنسي صوب املناطق الداخلية 

 . للنيجر ، مؤكدا بأهنا الوسيلة الوحيدة للسيطرة على املنطقة 

احلاج عمر إمام و حاكم واحدة من أكرب اإلمارات اإلسالمية يف غرب  يعترب
أفريقيا اليت اتسعت فشملت منطقة حوض هنري السنغال و النيجر ، و كان صوفيا عايل 

و حماربة الوثنية يف إفريقيا ، حارب االستعمار اهلمة ، جماهدا يف سبيل نشر اإلسالم 
حارب وثين غينيا من . غال   و النيجر الغريب يف منطقة الفوتا و حوض هنري السن

لكن حربه . إبعاد خطر النصارى دينيا واقتصاديا وسياسيا .الفوالين و كذا البمربا يف مايل
إن عسكريا باحلفظ السيادة أو ثقافيا حلفظ اهلوية األشد كانت ضد فرنسا اإلستعمارية 

ن من مجلة من املستعمر وكا: " يقول الباحث عبد القادر سيال .اإلسالمية يف السنغال 
السالح ضدهم احلاج  عمر الفويت و الشيخ ماباجاخو ، و فودي كبا ، و أمحد الشيخ ، 
و حممد األمني درامي و عشرات غريهم ممن فازو بشرف االستشهاد إىل جانب أعداد 

 1.وافرة من املسلمني كان نصيبهم النفي خارج السنغال لسنني طويلة ، أو التنكيل هبم

اج عمر رمزا لقوة املد الروحي التصويف التيجاين مقاوما لفرنسا و خلفاءها ظل احل
الوثننت و كذا خصمه اللذوذ و حليف املستعمر الشيخ أمحد البكاي الكنيت القادري 

م 0822و كانت هناية مشواره احلافل بالتألق و الرتبية و اجلهاد سنة ( . الزاوية القادرية )
و تنتشر قصص . ملدعومني من فرنسا مبنطقة ماسينا مبايل يف معركته ضد القادريني ا

عديدة عن كرامات احلاج عمر طال اشهرها حول اختفاءه يف مغارة مل خيرج منها ابدا و 
 . مل يعثر على أثره حيا أو ميتا 
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انتهى الصراع بني فيد هرب و احلاج عمر بوفاة  األخري بعد املؤامرة اليت دبرها له 
 . ابنه أمحدو شيخو احلكم ليواصل جهود والده ضد الفرنسيني البمبارا و توىل 

لقد جنح فيد هرب يف حتقيق أهدافه االستعمارية فوضع املالمح الرئيسية ملستعمرة 
السنغال ، بعد أن وسع حدودها و ضم إليها أراضي جديدة ، و أصبحت السنغال متثل 

و أخريا بعد . ة يف كل مكان مستعمرة فرنسية بعد أن كانت جمرد وكاالت جتارية منتشر 
وفاة احلاج عمر توىل ابنه أمحدو شيخو حكم إمرباطورية التكرور و استمر يدير شؤوهنا 

  . 1حىت قضى عليه الفرنسيون
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 خالصة الفصل الثالث 

خنلص إىل أن جهاد احلاج عمر اختلف عن جهاد كل من عثمان دان فوديو 
 : يف ماسينا يف النقاط التالية  بالد اهلوسا و أمحدو لوبو

كانت حركة اجلهاد اليت أعلنها عمر يف زمن السيطرة الفرنسية مع بداية التغلغل   -0
ففي تلك الفرتة كان فيد هرب حاكم السنغال يعمل بنشاط . الفرنسي يف غرب إفريقيا

نظر إىل لتثبيت النفوذ الفرنسي يف املنطقة مما أدى إىل اصطدامه باحلاج عمر و لذلك ي
حركة احلاج عمر على أهنا تعبري عن املقاومة اإلفريقية ضد الفرنسيني ، رغم أنه من قبيل 
اجلهاد أيضا ضد الوثنني ، و ضد حاكم املسلمني الذين رفضوا اخلضوع له مثل حاكم 

 . ماسينا 

 أعلن احلاج عمر اجلهاد يف مسقط رأسه يف فوتا تورو مما أتاح له تكوين شعبية كبرية -4
 . فألتف حوله عدد كبري من األنصار 

استخدم احلاج عمر العنف ضد معارضيه و كان العتناقه الطريقة التيجانية أثر كبري  -0
على سلوكه احلريب ورغم استخدام عثمان دان فوديو ،و أمحدو لوبو القوة لتحقيق 

يار و شن أهدافهم إال أن احلاج عمر كان أكثر عنفا مع معارضيه فلم يتح هلم فرصة اخل
 . هجمات متكررة و عنيفة ضد الوثنيني و املسلمني على السواء 

اعترب أتباع الطريقة القادرية أعداء له ،فوجه إليهم االنتقادات واللوم واعتربهم  -2
 .متهاونني يف شؤون دينهم 

بكثري اعترب أتباع احلاج عمر بأن العناية اإلهلية أرسلته هلم لرفع شأهنم فأحاطوا امسه  -1
 .من التقديس والتبجيل 

جنح احلاج عمر يف حتويل مسلمي غرب إفريقيا إىل اعتناق الطريقة التيجانية فتحول   -2
 .كثري منهم من القادرية إىل التيجانية
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لقدحكم احلاج عمر بواسطة أتباعه من التكرور واعتمد على والئهم له وطاعتهم ، لقد    
 .يف حتقيق االنتصارات واالجنازات  كان الوالء له شخصيا هو أساس جناحه

لقد أصيب فيد هرب حاكم السنغال بالدهشة من تأثري احلاج عمر على مسلمي    
وهو من األفارقة "  Moghdad Bou El" سانت لويس ، ولذلك عهد إىل بوا اجملدد

الذين عملوا يف خدمة حاكم السنغال ـ بكتابة تقرير مفصل عن احلاج عمر وقد عز 
د التفاف املسلمني حول احلاج عمر بسب قيامه بأداء فريضة احلج إىل مكة مما ابواجملد

. أكسبه هيبة كبرية من األفارقة كذلك حلفظه القرآن الكرمي واإلملام التام باللغة العربية
ووضح بواجملدد بأن الوسيلة الوحيدة اليت متكن فرنسا من القضاء على احلاج عمر هي 

بري من مسلمي السنغال من أداء فريضة احلج نظرا ألمهيتها وما إتاحة الفرصة أمام عدد ك
تكسبه لصاحبها من هيبة وشهرة وبذلك يزداد عدد من يؤدي هذه الفريضة وال تصبح 

 .قاصرة على عدد حمدود 
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 :الخاتمة

خنلص يف النهاية إىل أن انتشار الطرق الصوفية يف غرب إفريقيا كان هلا دور كبري       
بارز وهام،كما كان هلا أثر كبري يف اجملتمع اإلفريقي حبيث انتشرت مبختلف أنواعها، 

السنوسية، –التيجانية –واليت كانت من بينها األكثر شيوعا وانتشارا  واسعا هي القادرية 
اإلفريقي تغيريا جذريا من حياة الوثنية واالعتقاد بالبدع واخلرافات  حبيث غريت اجملتمع

 .وغريها من السلوكات السيئة  إىل حياة اإلسالم وتعاليمه السمحة احلميدة
فتمثل الدور الديين والثقايف للطرق الصوفية يف السودان الغريب حبيث سامهت       

تشكيل املنطقة يف تثبيت اإلسالم فيها هذه الطرق الصوفية بغرب إفريقيا بشكل كبري يف 
حبيث لعبت أدوارا خمتلفة ففي اجلانب الديين والتعليمي عملت على نشر اإلسالم 
وتعاليمه الدينية والدعوة للتسامح مع املسيحيني، حيث استخدموا وسائل الرتغيب وليس 

صارت مكانا الرتهيب لنشر الدعوة اإلسالمية وفضال على إنشاء املساجد والزوايا اليت 
للذكر والعبادة وفتح املدارس وشراء العبيد وتعليمهم مبادئ الدين اإلسالمي مث حتريرهم 
وإرساهلم كدعاة لنشر الدعوة اإلسالمية يف مناطق خمتلفة، ومن هذه الطرق الصوفية اليت 
هلا كان هلا صيت كبريا يف نشر الدعوة اإلسالمية يف مناطق خمتلفة، هي القادرية 

نية والسنوسية، حيث كان أثرها كبريا يف نشر اإلسالم وذلك يف الزوايا والكتاتيب والتيجا
القرآنية وحلقات الذكر اليت تكون بعد الصلوات اخلمس يف أيام متعارف عليها بني 
مريدي الطرق الصوفية، وهذه اللقاءات سامهت يف جذب العديد من املريدين إليها 

سواء التعليم أو اإلطعام من جهة أو تنظيم حياة الناس  ولزواياها املتواجدة يف اإلقليمني
من جهة ثانية وأهم إجنازات الطرق الصوفية هو أن اإلسالم حتول من حاالت فردية إىل 

 .حاالت مجاعية وهو ما مثل خطوة يف تثبيت اإلسالم يف نفوس اإلفريقيني
فيمكن القول، بأن الطرق الصوفية يف القارة اإلفريقية حاولت أن تتالءم مع 
أفكار األفارقة،وبذل الكثريون من أقطاهبا جهودا مكثفة من أجل العودة بالدين 
اإلسالمي إىل نقائه أيام الرسول صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدين كما حاول 

ر اهلدامة اليت ليست هلا عالقة بالدين بصلة بل زعماء هذه الطرق نفي الكثري من األفكا
وتصدى أقطاب الطرق الصوفية إىل الكثري من العادات الوثنية اليت اختلطت بالدين وكان 
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من األصعب فصلها أو القضاء عليها لوال حركات اجلهاد اإلسالمي اليت محل عاتقها 
األجنيب وثورة ضد األفكار رجال الصوفية واليت كانت ثورة ضد الوثنية وثورة ضد الوجود 

 .اليت تبتعد عن شريعة اإلسالم الغراء

من بني هؤالء املتصوفني الذين قادوا احلركة السياسية بغرب إفريقيا احلاج عمر تال 
الذي يعد قطبا من أقطاهبا ورجال من روادها حيث ساهم يف نشرها ومتتني الدين 

 . انية اإلسالمي وإرساء معامله حيث تبىن الطريقة التيج

احلاج عمر الفويت هو عمر بن سعيد بن عثمان بن املختار الفويت ينتمي إىل قبيلة 
التورويب الفالنية ، و يعرف أيضا يف تاريخ احلركة اإلسالمية يف الغرب اإلفريقي باحلاج 

ولد بقرية حلوار نشأ يف كنف عائلة حمافظة إسالمية حمضة فتعلم أصول الدين .عمر تال 
ان الكرمي وهو يف الثانية عشر من عمره ، مث تنقل بعد ذلك لطلب العلم يف و حفظ القرء

جهات عديدة بالسودان الغريب و موريتانيا و التقى  بعديد العلماء و املشايخ ماساهم يف 
تصوفه وتنشئته تنشئة دينية ، فأسرته سامهت و بدور كبري يف الثورة اإلسالمية أواخر 

 . ن من كبار العلماء يف حوض السنغالالقرن الثامن عشر ،والده كا

سافر وارحتل وتنقل إىل عديد الدول إىل أماكن عدة من اجل اكتساب العلم 
واملعرفة وأيضا من اجل معرفة أحوال البالد والعباد فاخذ من هذه التجارب املتفرقة قاعدة 

ك األرض متينة من عوائق احلياة وكيفية التعامل معها وأيضا أكسبته فكرا واسعا فتمل
والعباد بفطانته وسياسته الذكية فأسس  إمرباطورية تعد األكرب من نوعها يف القرون 

بالرغم من الصعاب واملتاعب واحلمالت ضده إال انه ضل صامدا يكافح بقوة . األخرية 
. 

حيث أن جهاد احلاج عمر اختلف عن جهاد كل من عثمان دان فوديو بالد 
ا أعلن احلاج عمر اجلهاد يف مسقط رأسه يف فوتا تورو مما اهلوسا و أمحدو لوبو يف ماسين

 .أتاح له تكوين شعبية كبرية فألتف حوله عدد كبري من األنصار 
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استخدم احلاج عمر العنف ضد معارضيه و كان العتناقه الطريقة التجانية أثر  
قيق كبري على سلوكه احلريب ورغم استخدام عثمان دان فوديو، وأمحدو لوبو القوة لتح

أهدافهم إال أن احلاج عمر كان أكثر عنفا مع معارضيه فلم يتح هلم فرصة اخليار و شن 
اعترب أتباع الطريقة . هجمات متكررة و عنيفة ضد الوثنيني و املسلمني على السواء 

القادرية أعداء له ،فوجه إليهم االنتقادات واللوم واعتربهم متهاونني يف شؤون دينهم 
اج عمر بأن العناية اإلهلية أرسلته هلم لرفع شأهنم فأحاطوا امسه بكثري من اعترب أتباع احل.

جنح احلاج عمر يف حتويل مسلمي غرب إفريقيا إىل اعتناق الطريقة . التقديس والتبجيل 
 .التجانية فتحول كثري منهم من القادرية إىل التيجانية

له والئهم  لقدحكم احلاج عمر بواسطة أتباعه من التكرور واعتمد على  
، لقد كان الوالء له شخصيا هو أساس جناحه يف حتقيق االنتصارات واالجنازات وطاعتهم

. 
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 .خريطة توضح غرب إفريقيا يف القرن التاسع عشر  :10ملحق 

ذهين اهلام علي ، جهاد املمالك اإلسالمية يف غرب إفريقيا ضد اإلستعمار  :المرجع 
 . 231م ،ص 0102-0813الفرنسي 
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 :قائمة المصادر و المراجع
  : المصادر

حممد جابر احلييين ،وزارة الثقافة واإلرشاد : ط، تج-اإلصطخري، املسالك واملمالك ،ب ●
 .0120القومي ، 

 املراجع ●

 .دياب أمحد إبراهيم ،حملات من التاريخ اإلفريقي احلديث، دط، داراملريخ ، الرياض بدت .0
و زبادية عبد القادر ، دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء يف مأثر و مؤلفات العرب  .4

 . ط، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر.املسلمني ،د
سايت صاحل مهدى ، مع اإلسالم و الثقافة العربية يف السنغال ،املركز االسالمي االفريقي  .0

م، 0110يناير  -هـ 0200، رجب (04) يف اخلرطوم شعبة البحوث و الشر ، رقم
 .  اخلرطوم

عربية يف السنغال ،املركز االسالمي االفريقي سايت صاحل مهدى ، مع اإلسالم و الثقافة ال .2
 .  م ،اخلرطوم0113  -هـ 0203، (39) يف اخلرطم شعبة البحوث و الشر ، رقم

احلضارة العربية والتأثري األورويب يف إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، : زبادية عبد القادر  .1
 .0181املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،

شوقي اجلمل، دراسات يف تاريخ غرب إفريقيا احلديث . عبد الرازقإبراهيم عبد اهلل  .2
 .0118ن ،القاهرة ، .د.ن،دط ،د.م.واملعاصر، د

،دار الثقافة للنشر 0إبراهيم عبد اهلل عبد الرزاق ، الطرق الصوفية يف القارة اإلفريقية ، ط .9
 . 2004، والتوزيع،القاهرة

الطرق الصوفية ونشر اإلسالم والثقافة العربية يف غرب إفريقيا السمراء ،  هالل عمار ، .8
 .0118منشورات وزارة الثقافة والسياحة ، اجلزائر، 

مرحلة انتشار )الفيتوري عطية  خمزوم، دراسات يف تاريخ شرق إفريقيا و جنوب الصحراء  .1
 .  0118،  0جامعة قازيونس بنغازي ، ط( اإلسالم 

نصرالسيد يوسف ، صليب  :، تاريخ غرب أفريقيا ، تر دي –جي  –فيج  .03
 .0182، 0، دار املعارف ، طهبجت رياض
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فليجة أمحد جنم الدين ؛ إفريقيا دراسة عامة وإقليمية ، مركز اإلسكندرية للكتاب  .00

4334. 
،دار األمني 0برامياباي عثمان، جذور احلضارة اإلسالمية يف الغرب اإلفريقي ،ط .04

 .م4333هـ،0240القاهرة،
بن القيب صاحل، الدبلوماسية اجلزائرية بني األمس و اليوم و حماضرات أخرى  .00

 .              ANEPمنشورات ،       
اجلمل شوقي، إبراهيم عبد اهلل عبد الرازق ،دراسات يف تاريخ غرب أفريقيا  .02

 .0118احلديث و املعاصر القاهرة ، 
احلافظ حممد ، احلاج عمر فويت سلطان الدولة التيجانية بغرب إفريقيا  التيجاين .01

 . هـ0080شئ من جهاده و تاريخ حياته ، الزاوية التيجانية ، مصر 
حممود حسن أمحد، اإلسالم والثقافة العربية يف إفريقيا ، دار الفكر العريب ،القاهرة  .02

،4332 
ة يف إفريقيا، دار الفكر العريب، حممود حسن أمحد، اإلسالم والثقافة العربي. 09 .09

 .4332القاهرة،
ذهين إهلام حممد علي ،جهاد املمالك اإلسالمية يف غرب إفريقيا ضد . 08 .08

 . 0188، دط، دار املريخ للنشر الرياض ، (0102-0813)االستعمار الفرنسي 
شام يوسف شلب : زيربو، جوزيف ، تاريخ إفريقيا السوداء ، تر –كي . 01 .01

 .0112، منشورات وزارة الثقافة سوريا ،0ين ، ط،القسم الثا
حمي عبد الرمحان عمر، الدعوة اإلسالمية يف إفريقيا ديوان املطبوعات اجلامعية  .43

 .بدت, اجلزائر
القشاط حممد سعيد ،صحراء العرب الكربى ،الطبعة األوىل، دار الرواد، طرابلس  .40

 .1994 ليبيا،
،،دار امللتقى للطباعة و النشر، 0القشاط حممد سعيد ، أعالم من الصحراء ،ط .44

 .0119لبنان 
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؛الشركة 4، ط.قداح نعيم ، حضارة اإلسالم وحضارة أوروبا يف إفريقيا الغربية  .40

 .0192الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر ،
 : الرسائل اجلامعية 

بن شعبان سلمى ،الطرق الصوفية يف السودان الغريب ودورها يف .قحام عمار  .42
إشراف خالدي ( م01.م01/ه00.ه1ما بني القرنني )الثقافية والدينية احلياة 

مسعود،ماسرت،تاريخ عام، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة 
 .4302/4309قاملة،0121ماي8

و دوره يف غرب إفريقيا  بوحارة ليندة، سعادة زهية ،حركة احلاج عمر الفويت .41
خالل القرن التاسع عشر امليالدي، رسالة املاسرت ،تاريخ درسات إفريقيا ، إشراف نور 

مخيس  –الذين شعباين ، كلية العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية جامعة اجلياليل بونعامة 
 م4301،4302هـ ،0202،0209مليانة 

المسلمون في السنغال معالم الحاضر و أفاق  عبد القادر محمد سيال ،.    42

 .هــ 4111، قطر ،4المستقبل ، ط
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