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 ثسم شل اًصمحن اًصحمي 

 ٩ٞذ٩خ ادلٴعٴّخ
 چ  1ې   ى  ى  ائ  چ : اسلس صل اذلي حـي يف كعط ألًوني ؿريت ٔلويل ألًحاة، اًلائي

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  والقائل: چ2  ۆئائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ  والقائل

 .چ 3ڦ  ڦ  ڦ   ڤڤ

س بٔن ال ٕاهل ٕاال بٔهت وحسك ال رشًم زل،ؿامل ِجيصي تَ اًلمل، وبٔص زتيا ٕاًَم بٔفزع من مساحغ اًلسم، وتم اس خـعم فامي  

اًلَة واًضِاذت، ال ًـزة ؾيم مثلال رزت من ؿَوم اًخازخي يف اًسٌلواث وال يف ألزط،؛ فلس بٔحعت جلك ص ئي ؿٌَل، وبٔصِس 

ملزنل ؿَََ اًلعط ٌَـربت، بٔن َلسا ؾحسك وزسوملم س َس من ذؿا ٕاىل ثوحِسك تني ألدم، وسَعان من ظِص ألزط من اًؼمل، ا

اٌَِم ظي ؿَََ وؿىل بهٓل ًِاممي اًـصة، ومـاذن اًىصم، وبٔحصاتَ محةل اًىذاة وًَوج اًىذائة يف املزذمح، اذلٍن بٔرشكت مشوسِم 

 يف اًرشق واًلصة، فبٔماظت اًؼمل، وسمل ايزة نثريا.
كدي اًوزق، بٔن حفغ اًخازخي ُو  اًرشظ ألول وتـس فٕان ذما جية بٔن خيدل يف اًعسوز كدي اًسعوز، وبٔن ٍىذة ؿىل اذلًسق 

ا، وزيق ألكوام ومسو ، وبٔهَ ال ًخعوز ؿىل وخَ اًىصت ألزضَة وحوذ بٔمة جضـص تشاهتا، وثـصف هفسِا كامئة مهذلفغ ألدم ومنُو

َاهتا ومداذاها، ملِست ًوكـائـِا،حمتيفسِا ٕاال ٕارا اكهت  مسَسةل ٔلوساهبا، حاصست  افؼة ؿىل رازخيِا، واؾَة ملاضاها، مذشهصت ٔلًو

 ٕاال ؿمل اًخازخي اذلي ُو اًخواظي تني املايض واملس خلدي، واًصتط تني الٓهف واملس خبٔهف،. وال ًلوم تشزلٔلحساهبا ، ذاسهة لٓذاهبا

حىن زكت س ظائي اًحاع، مل حىن ًخحسج هلسِا ابٍهنوط ًو مل خًداع ، وجس خوفز ٍمتً هَ الخسال يف هون ألمة املاًَة اًيت ثخحفص إ و 

من زئاسة املٌلزل فامي كرب ُاثَم ادلزخاث اًـاًَة. وظاًـت من رازخيِا ثسل اًعفحاث املخٔلًئة، جفـَت اذلارض من مايل، خيجي 

و ؾحس يف الٔ ابٔن بٔن ًلرص ؾن صبٔو اًل ضمزئ بٔن ًـمل بٔابٍ س َسا يف ألوائي، ُو وادص، فاكن ٕارا رازخي مايل، ُو معست جص، ٌو

 كال اًضاؾص: ن ٕاًََ من مـال، ووس ََهتم فامي ًيسفـون ٕاىل حتلِلَ من بٓمال.املاًَني فامي ًعمحو

 ضي كوم ًُس ًسزون ارلرَب اكصبٔ اًخازخي ٕا فَِ اًـرب

 من ؿىل املسل ثوىل وكِص وثبٔمي هَف بٔفىن مَىِم

 وبٔفالم املمثَني واًصوائَني،احني،وًـمصي  ٕان ُشا اًخازخي اجملَس وٕان سلذَ س َول احملاجص اًـصتَة وألحٌحَة، وبٔكاين اًضـصاء واملس

ا، وملـت فَِ نخة ًو الحت ًاكهت جصوخا ، وًو ثعسث ٕادصاهج بٔكىص ما ؾيسمه من هجس يفبحٔصاهبا  تشلوس حلت فَِ ثبًَٓف 

ًاكهت بٔجصاخا، فالحزال فَِ هواكط ابذًة ٌَـَان، ومـامل ظامسة الآثز، ومؼان مذواًزة كامضة، ومـَوماث كاؿست كري انُضة، 

 .ئهناَوا من نيالامللدةل ًَي الثازف واسـة ؾيس اًسالـمهم من ألفواح الٓثَة ًَثِوا من ذفائهنا ، وٕاىل م اح ٕاىلحتخ

اذلي اكن  اًصايذي وٕان من بٔدط ما بٔمهي ألفازكة  فَِ اًخبًَٔف مؽ بٔهَ من بٔجمس ماضهيم ، وبٔملؽ ما ملـت فَِ ماضهيم، ُو ادلوز

 بٔثصوا كهيا بآثزا هحريا ٔبزريتاًيت خفاظَي ذماًَىِم يف ؿاهة، ومايل، واًعوظو، واًسوهلاي،......و هلم يف اًلازت اإلفًصلِة ، ورزل ن 

نثريا وال  ثفاظََِا من بٔذوازمه ٍاكذ ٍىون ؾيس بٔتيااهم جمِوال، تي ٕان نثريا من انصئهتم ال ًـصفون ؾن اًصايذي فٕان ُشا ادلوز

كاًحا ؿىل بٔذالكِم ًومئش من ني من ؿَو اهلمم، ومضاء اًـزامئ، وما اكن كائحا واذلال بٔهَ من بٔذل ما بٔوثََ بٔسالف املاًَكََال، 

 ,احذلاز اًعواحئ، واس خعلاز اًـؼامئ
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ايل، وبآثز ألفازكة ألسالف فهيا، ويف ما خاوزُا من ألظلاع يف ٕافًصلِا اًلصتَة حٌوة ًُس ؾًصحا بٔن ٍىون مثًل ملصما مب*

خسازش مـايل مهمِم مؽ ٕادواهَ، وًرتك اًعحصاء، فٕان لك ٕافًصلي مصمي حلِق بٔ  خـمل مٌاكة بٔخساذٍ، ًو ن ًححر ؾن بآثز كومَ ًو

 من رزل حصااث ذادلا ٔلؾلاتَ،

وًـمصي ٕان بآثز املاًَني يف ذماًىِم وٕامازاهتم يه قصت صاذذة، ومهة صاحمة يف رازخي ألمة اإلفًصلِة واإلسالمِة، تي بٔكول وال 

ٍص املاًَون، تي من بٔهفس ما اثٍص ألفازكة ساكن ٕافًصلِا اًلصتَة حٌوة اًعحصاء، فال قصو بٔن بٔدىش ملاًعا، ٕاهنا من بٔهفس ما ٔبث

يلة ؾهنا، وٌضس اًصحال ٕاىل مـاملِا ًَبٔذش اًـربت اًالسمة مهنا،فبٔذواث سوجنارا يف )اهَاين(، وذَُزي اكاب،  ًـجة هبا اإلفًصلي ًو

اًحااب، وبٔظالل مسًية محس شل، وهوميب ظاحل،وبٔسواز س َاكسو،  ومساخس ثومدونخو،وكاو، وحىن، وخامؽ س يىوزى، ومىذحة

وبٔثصايث ابحٌلازا،ونخاابث حدال ظوىب وخازا، ووِف حدي)اهَاان( يف هوًَىوزو، ًُست يه الًٓة اًياظلة واًحٌُة اًلاظـة ؿىل 

ًة املـجزت املفحمة ؿىل خسازثيا جمسان املايض، وؿىل ما كسزان بٔن هـمهل يف ساًف اذللة حفسة، تي يه اذلجة املَزمة ، والٔ 

ابالس خلالل اًخام، ونفاًدٌا ٕارا مَىٌا الاس خلالل بٔن حنسن الاضعالع ابٔلحاكم، ويه بًٔضا ادلالهل ؿىل بٔهيا هلسز بٔن هـمي يف 

 ألؾرص املس خبٔهفة ما معَياٍ يف اًـعوز اًساًفة ٕارا حصنيا ألخاهة وصبٔهيا، ومل ًخسذَوا فَِ جزواتـِم املخيوؿة.

ا،حىت بئن *ني ت مٌش هـومة بٔػفازي، وزًـان ص حايب، وقضاضة ٕاُايب موًـا حبضازت بٔفًصلِا، مضلوفا تخازخيِا وبٔوساهبا، وبٔدداُز

س ية وبأن ظاًة يف ادلامـة اإلسالمِة ابملسًية امليوزت) ويه مست ميىن بٔن ٌسمى ذُصا(نخخت حبثا ظلريا ؾن اًسوهٌُىك  39مٌش 

ًسوهٌُىك،ومداذئ كاموش اٌَلة اًسوهٌُىِة، مث ثعوز ألمص ٕاىل حبر ؾن بٔوساة ساكن مسًية يف ٕامرباوزًة واكاذو، ومٌاظق ا

م، نٌل نخخت ) نفاًة اًحاحر ؾن رازخي 3122ظوىب، ورازخي مسًية ظوىب، حىت بٔهنَت رازخي مسًية ظوىب واكن ظحـَ ؿام 

 اًسوهٌُىك(، وكس مت ورش ُشٍ اًىذة لكِا ؿرب اإلراؿة.

لِت تـس مـصفة رازخي مايل ابًيؼص وًىن لك ُشا مل ٍص  و ػميئ، ومل ٌضف كًََل، ومل ًثَج ظسزي من ٔبمصرازخي  مايل، ًو

ا،  وما ًست  ا، ووفاء تواحة املواظية حنُو ا، واكذعاض بآثُز واًسٌلع مدضوكا ٕاىل نخاجهتا ابًلمل، اسزتاذت من مـصفة بٔدداُز

مازاث اًيت حصك ًيا ؾهنا بٔخساذان بمٔجي ثشاكز، وثـوكين ػصوف بٔحسج هفيس توضؽ ذائصت مـازف ؾن ثسل اإلمرباظوزايث واالٕ 

وبٔان  –وذاظة حتضري زساةل املاخُس خريات  يف اًرتتَة وزق اًخسٌزس  -اًـمي يف ٕاذازت اًخـَمي ؾهنا، وثـرتيض ألصـال من ذوهنا

 ي اًضاق، واملضوق ٕاىل اًيفس,بٔدىش بٔن ثلضاين اًض َروذة كدي حتلِق ُشٍ ألمٌَة، ٕاىل بٔن ٌرس شل يل اًلِام هبشا اًـم

وملا تسبٔث اًىذاتة حساين ثفىريي ٕاىل اؾامتذ نخاة بٔتين ٔبتواة وفعول ُشا اًححر ؿىل مٌواهل، مفا بًٔفِت نخااب يف اًـصتَة ميىن 

،نٌل ٔبين مل من املعاذز ألحٌحَة ما ٌسس ُشا ادلاهة، ويف ألذري زبًٔت بٔن اؾمت س ؿىل بٔن ٍىون مٌوالا ذلوك ألتواة ؿىل قصاٍز

م( مؤسس نخاتة ) الاىىو(،ورزل بٔن ٔبتواتَ نخاابثَ اًخازخيَة بٔكصة خسا ٕاىل 2:98ما نخحَ املؤزد اًىدري) فوذىي سَامين اكهىت ث

ما ٔبًزس ثعيَفَ يف رازخي )مايل( فاذرتث ُشا اًىذاة بٔحصمج مٌَ ما ٔبًزس، مؽ ؾصضَ ؿىل املصاحؽ ألدصى املىذوتة يف اًـصتَة، ومؽ 

سادون واًضـصاء يف ألرشظة، وما ًـصضَ املمثَون يف ألفالم اًخازخيَة، مؽ سايذت تـغ املحاحر اًياكعة اًيت مل ما ًلوهل امل

ًعصكِا ) اكهىت سَامين(،وبٔحِاان بٔحشف تـغ اذلضو املخـَق ابًيوايح اٌَلوًة بٔنرث من ادلواهة اًخازخيَة، وما ًست بٔثيلي تني 

 م.3126زًة ٕاىل ٕامرباوزًة حىت وفلين شل إلنٌلل اًخازخي ٕاىل ًومٌا ُشا ؿام وُاذ رازخي مايل وبٔجناذٍ، من ٕامرباظو 

 حزءا اكًخايل: 22وكس ظَؽ اًىذاة يف 

/ ٕامرباظوزًة اًسوهلاي ومـِا مَحق ؾن سَعية) 5/ بٔمرباظوزًة مايل  4/بٔمرباظوزًة اًعوظو 3/ ٕامرباظوزًةكاان)واكاذو(،2

 ذمَىة نىُىسوقو)س َاكسو(  /9ذمَىة اًفوالين يف ماسٌُا   /8َىة املسايس يف اكزرا / ذم7/ ذمةل  اٍمبحازت يف س َلو   6حىن( 

  ./ ذوةل مايل اذلسًثة22 )واسًوون(/ ذمَىة ساموزي ثوزى21   )ذمَىة ص َخ معص رال(/ ذمَىة اًفوالىن يف فورا :

 (.L’Ensyclopedia de l’Histoire du Mali) ٔبي (٩ٴعٴّخ ربسٹـخ ٩بيلبٔمسَخَ )  وكس

ُشا وكس اس هتََت لك حزء مبلسمة ؾن املمَىة،ًَهيا اًفعول اًيت ثخضمن ثبٔسُس املمَىة، واملَوك وسريمه وبٔؾٌلهلم،من 

ٕاظالذاث ذاذََة وحصوة، مث اذلسًر ؾن اذلَات اًس َاس َة واإلذاًزة واًـسىًصة، والاحامتؾَة والاكذعاذًة، واًـلََة 

 ثًل ثسل ارلامتة واًفِازش. -ٕان وخسث  –واًثلافِة وادلًًِة، وظوز ارلصائط واًضرعَاث 
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ن(،يف اًِوامش، وكس اكن يف اًيَة مجؽ املاذت اًـَمَة بٔوال ًلك اًخوازخي، مث ٕاذلاق املصاحؽ اًزائست ؿىل املصحؽ ألظًل اذلي ُو ) رازخي اكهىت سَامي

من مجؽ املواذ اًـَمَة) احملخوايث اًخازخيَة( اظعسمت وُشا اذلي نيت وؿسث تَ اًلصاء يف ألحزاء اًثالزة اًيت دصحت، كري بئن ملا ٔبىهتَت 

ًوىن رزل ًؼصوف  –وٕان اكن رزل س َلَي من اًلمية اًـَمَة ٌَموسوؿة  –تؼصوف ٔبدصى ذاهلة اضعصثين ٕاىل حصك ٕاذلاق املصاحؽ يف اًِومش 

ملـَوماث ٕاىل ٔبحصاهبا ومه ًُسوا يف ذازخة ؾن ٕازاذثين, ؤبجصسُا ؿامي اًوكت، وكامي اًحرص، وزذ تـغ املصاحؽ اًيت اس خلت مهنا ا

يف ظوىب،ابإلضافة ٕاىل دض َة حىدري جحم اًىذاة هبوامش ال هيمت اكَة اًلصاء يف مايل ابًصحوع ٕاٍهيا، وؿالوت ؿىل املَؽ /ؾزسم ؿىل ٔبن ٔبجسي 

 ادلنخوزات يف كسم اًخازخي لٔنٌلل ُشا املرشوع.

ادلاهة من اًخلعري اًىدري،) وؿىل زٔبش ٔبوًئم املـخشز ٕاٍهيم اًض َخ ادلََي واًس َس اهلٌلم فرلا ٔبؾخشز ٕاىل اًيلاذ واًحاحثني ؾن ما حسج يف ُشا 

ًِوامش ، ادلنخوز/ُازون املِسي ماًلا(، فلس اكهت نخاابثَ من ٔبهفؽ املصاحؽ يل، وذاظة فامي ًخـَق إبمرباظوزًة اًسوهـاي،وكس اكثخين إبذلاق ا

زيل(، ؤبان ٔبثلدي اهخلاذاث ازلَؽ تعسز زحة ٕاْر كسميا كاًو: ) من ٔبًف فلس اس هتسف( ؿىل ٔبهين ؤبمهَهتا، وًىن ًٔلسف) ؿىل كسز اًىساء ٔبمس 

ثيخهيا  ٔبؤنس ٔبين مل ٔبضؽ يف ُشا املؤًف كوال ًُس هل معسز؛ ٕاما من نخاة، ٔبو رشًط، ٔبو فِمل، ٔبو سٌلع، اٌَِم ٕاال ما اكن اس خًداظا من حاذزة ٔبو

شزل ما ًخـَق تبٔموز اذلسًر ؾن اذلَات اًس َاس َة واإلذاًزةواًـسىًصة، والاحامتؾَة والاكذعاذًة، ؿىل ٔبمص، وكس تًَت رزل يف مواضـَ, ون

 واًـلََة واًثلافِة وادلًًِة،فٕاهنا اسدداظاث يف اًلاًة ؾن احملخوى اًخازيخ اًوازذ يق رازخي ثسل ادلوةل.

اظة يف ٕامرباظوزًيت" اًعوظو ومايل"، ورزل هؼصا ٔلهَ الًمت اذلسًر ٕاال وذما جيسز اإلصازت ٕاًََ ٔبهَ كس مت حىصاز تـغ احملخوايث اًخازخيَة، وذ

، فرلا ٔبؿسان احملخوى تامترما, ورمٌل ٍىن فال خيَوا اإلؿاذت من فائ ست، ورزل نلعط إبؿاذت احملخوى تامترما، وجيـي احفاةل اًلازئ يف ازثحاك من ٔبمٍص

 اًلصبٓن اذلي حـهل شل مثاين.

ٔبن ما مت ٔبجناٍس ُيا ًُس ٕاال ًحية يف من ًحياث ٔبساش تياء اًخازخي املايل، ٔلن اذلاخة ماسة ٕاىل ختعَط لك كًصة من كصى نٌل جيسز اإلصازت ٕاىل 

مايل تخازحيِا ارلاض هبا،وسَسة ألوساة واًلدائي، واملضاُري من لك مؼِصيف مؼاُص اذلَات يف ُشٍ ادلوةل،ودعائط اٌَلاث واٌَِجاث يف 

ألموز املخـَلة ابًخازخي وؿمل الآثز) ألزهَوًوحِا(.وؿمل اًسالالث اًخرشًة )اإلهخريتوًواي(، فـىل اًض حاة ٔبن ًوًوا اُامتماهتم  مايل....... اخل ، من

 هبشٍ اًيوايح، فلس ُنفوا يف ُشٍ املوسوؿة ؾن ٕاؿاذت اًىذاتة يف موضوؿاث رازخي اًوكائؽ وألحساج.

 الاجساء، والاكذساء؛ فمك يف اًخازخي من سفصت، وحرست، وؿرثت، ًلس اكن يف كععِم ؿربت,كري ٔبن من كصٔب اًخازخي َُجَ ؿىل اًحاكء، و

ؤبزحو ٔبن بٔهون موفلا ملا كعسث ٕاًََ،من رسذ اًصواايث اًخازخيَة يف حةل خسًست؛ ثدٌاسة مؽ زوخ اًـرص اذلسًر، وروق اًلصاء، وثياسة 

ة، ورزل تـس  ثسكِلَ وثعحَح الٔ  دعاء اًىذاتَة فَِ، ً ي ثضمَ املىذحاث اًـصتَة واإلسالمِة، واإلفًصلِة، تهل اًـاملَة، ٕاىل ٔبفِارمم وملسزاهتم اٌَلًو

وشل ويل    ،،مصاحـِا، وٍىون صاُسا ظاذكا، ومصحـا اثتخا ٌَرتاج املايل واإلفًصلي يف اًرشق واًلصة،  فبٔزحو ٔبن ًيال ٕاجعاة اًلصاء وثلسٍصمه

 اًخوفِق.

اًـمي، صىص شل هجوذمه، وابزك يف مساؾهيم، وال ٔبوىس يف ُشا امللام   ُشإاىل مجَؽ اإلحوت اذلٍن سامهوا يف ٕاجناس  ؤبذريا ٔبثلسم ابًضىص ادلًزي

ةل ٔبمام  كواٍزصي ) اًـوئش اًثالج:س َال، وخازا، وذوهوزى(، ؿىل جتمضِن فلسان تـغ اذللوق اًزوحِة، ؾيسما نيت ٔبكيض اًساؿاث اًعًو

 من، جفزاُن شل ذري ادلزاء.ادلِاس، فمل ٌض خىني، ومل ًخؼَ

،مث اًض َخ ثَجان هوما اًىصمي، واًض َخ ادلََي اذلاح نُسم جن محساٍ قوش وبهٓل ، مث رلايل اذلحُةاًىصميني نٌل ٔبثلسم ابًضىص واًـصفان ًوادلي  

جضا حفي ذهصى، وجصنيىت خايب،وبٓل وألد اًىصمي/ َلس ذهحا ذوهوزى، وبٓل اذلاح سوزي،وبٓل سـَس س َال، وبٔ  وهاميكازا، ،وتلِة محساُوزا،س َال

 اباب مٌلاىن، ؤبيخ اذلَمي سوزع وجريى، ومعي ٕاجصاُمي وجريى وبهٓل.       وظىل شل ىل س َسان َلس ؤبهل وحصحَ ٔبمجـني

 ٔبتوثَجان/ 

 ؾحس اًلاذز جن ثَجان جن الًَم، جن ٔبيب جىص، جن َلس، جن ٕاجصاُمي، جن َلس....جن موىس حُىوىن وجريى

 م3126ُػ  املػػوافق: ٔبقسعس/ 2547اًلـست/ ظوىب: ري 
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 يم وصلى اهلل على محمد وسلمبسم اهلل الرحمن الرح
ثني ٹذٷ ا٢٥زبة 

ڇ    ڍ  ڍ  ڌ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ :ا٢بمػد هلل القائل 

كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل األمْب، ٧بمد بن عبد اهلل الذم كاف مبعثو ذكرا )شرفا (لو ، چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڌ
 كلقومو. كآلو كصحبو أٝبعْب كبعد: 

بغد: فيقوؿ العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب: عبد القادر بن تيجاف بن الٓب)٧بمد سّبل( بن أيب بكر )صديق( بن ٧بمد بن ك 
 ـ ٗبدينة طوىب.1967إبراىيم بن ٧بمد كجّبل الطويب من مواليد عاـ 

ضي العريق، كالدكر الريادم ىذا تاريخ إمرباطورية كاغادك، ا٤بشهورة: ) غانة( أقدمو إٔب الراغبْب ُب معرفة شيء من ا٤با
 الذم لعبو  السود ُب ىذه اإلمرباطورية ُب تلك ا٢بقبة الزمنية الٍب تناىز ألفية كاحدة.

كسنركم تفاصيل تاريخ ىذه اإلمرباطورية معتمدين على ما كتبو ا٤بؤرخ اإلفريقي الكبّب) فودٚب سليماف( ا٤بشهور ب)كانٌب 
ـ(، فأكثر الكتاب 1977ـ(كتوُب عاـ )1922)انكو( من مواليد عاـ ) سليماف( رٞبو اهلل تعأب، كىو مؤسس خط

 (مع بعض الزيادات كالتحريرات.Wagadu Dofo:كغادكترٝبة  غّب حرفية لكتابو، )تاريخ 
ككما يقوؿ الدكتور إبراىيم طرخاف: ))فنحن ٕباجة إٔب إعادة كتابة التاريخ القومي األفريقي، ال أقوؿ من كجهة النظر 

فحسب، أك من كجهة نظر األفريقيْب عامة، كلكن كذلك من أجل دحض الفرية الٍب أذاعها ا٤بستعمركف دحضنا العربية 
علمينا، كدارت ىذه الفرية ُب ٝبلتها كتفصيلها، حوؿ نعمة االستعمار للشعوب اإلفريقية، كأف غريب أفريقيا ٓب يكن لو 

للتمكْب لنفسو كضرب جذكره. كمن أمثلة البحوث العلمية الٍب تاريخ إال عندما اتصل بو األكركبيوف، كٓب يكن ىذا إال 
)من ليبّبيا( عن اإلسبلـ كا٤بسيحية ُب أفريقيا السوداف، كقارف مقارنة علمية   Blydenقاـ ُّا األفريقيوف ما كتبو بليدف 

٨بتلفة ٍب ٝبعها ُب كتاب  دقيقة بْب انتشار اإلسبلـ كانتشار ا٤بسيحية، ككتابو عبارة عن مقاالت كٕبوث نشرىا ُب فَبات
. كمن الكتب ا٢بديثة كتاباف أصدرٮبا ا٤بؤرخ  Christianity, Islam and the Negro Raceٙبت عنواف: 

 Grands Empires Africains du Moyen Ageٙبت عنواف:  Djibril Nianجربيل نياف الغيِب 
كصدر ُب غينيا  Maliا٘ب عن إمرباطورية مإب ـ، كالث1960كصدر ُب غينيا كونا كرم عاـ  Ghanaأك٥بما عن غانة 

كتابا عنوانو:    Cheikh Anta Diopكونا كرم ُب العاـ التإب. ككذلك أخرج الكاتب األديب الشيخ أنتاديوب
كطبع ىذا الكتاب ُب باريس  LA Afrique Noire Pre Coloniale)أفريقيا السوداء قبل عهد االستعمار 

أساسية ُب بعث كإحياء األ٦باد القومية  األفريقية، كليست ىذه األ٦باد سول التاريخ ـ. مثل ىذه البحوث 1952عاـ 
احملقق لئلمرباطوريات اإلسبلمية الٍب قامت بأفريقيا السوداء ُب العصور الوسطى، حيث سادت اللغة العربية كا٢بضارة 

 فريقية القومية.العربية، كمن ىنا تلتقي كجهة النظر العربية اإلسبلمية مع كجهة النظر األ
كأرجو أف أكوف قد كفقت لسرد تارٱبها كما ينبغي،كأف أكوف قد سددت ثغرة ُب التاريخ القومي كا٢بضارة العربية 
اإلسبلمية بغريب أفريقيا، كىو التاريخ، أك ىي ا٢بضارة الٍب ٯبهلها الكثّبكف، كما حاكؿ البعض أف يطمس معا٤بها بتلك 

 وباللػػػػػػػو حولي واغتصػػػػػػػػامي وقوتي  :.  ومػػػػػػػػػػػػػا لي إال ستره متجػػػػػػلال                    . الببلد
 فيارب أنت اهلل حسبي وعدتي  :. عليك اعتمادي ضارعا متوكال
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رٴىئخ 

 (يف ٕشة ئٙشٹٞٺب ) ٬ّ اإل٩رباىٴسٹبد ا٥ٞذميخ 
تعتز ُّا أٲبا اعتزاز، ىذه الصفحات ىي صفحات  كل الشعوب كاألمم ٥با ُب تارٱبها صفحات ٦بيدة، كأدكار حضارية،

 الكفاح من أجل نيل ا٢برية، ككسر شوكة القهر، كٙبطيم قيود االستعباد كاالستعمار.
قاـ بغريب أفريقيا ُب العصور الوسطى، عدد من اإلمرباطوريات القومية، أقامها الوطنيوف يقوؿ الدكتور/ إبراىيم طرخاف )) 

ا ػػ زمنازدىارىا كقوهتا ػػ الدين اإلسبلمي عقيدة، كاللغة العربية أداهتا ُب اإلدارة كالثقافة كالتجارة. األفريقيوف، ككاف عمادى
قامت ىذه اإلمرباطوريات فيما عرفو الكتاب العرب ))بببلد السوداف(( كىي ا٤بنطقة الواقعة جنويب الصحراء الكربل.  

فريقيا بصفة خاصة، كىي ا٤بمتدة جغرافيا من احمليط األطلسي كتنطبق أكصاؼ العرب لببلد السوداف على ببلد غريب أ
  Nigritiaا تغربان إٔب ٕبّبة تشاد شرقان، كالٍب اصطلح كتاب أكركبا ُب العصور الوسطى على نعتها باسم ببلد نيجري

الغابات االستوائية نسبة إٔب هنر النيجر. أما ا٤بساحات الٍب شغلتها اإلمرباطوريات، فهي ٝبيع األقاليم الواقعة مشإب 
ُب منطقة السفانا، كمن أجل ىذا توصف أحيانا بإمرباطوريات السافانا. ك٥بذه  :أم،كجنويب الصحراء الكربل

اإلمرباطوريات أصوؿ كثنية،غّب أهنا بلغت الذركة كالقوة ُب عهدىا اإلسبلمي، كقامت عبلقات قوية كمتنوعة بْب ىذه 
ة، كىي عبلقات قدٲبة، لكنها ازدادت بانتشار اإلسبلـ ُب غريب أفريقيا، ٕبيث سادت اإلمرباطوريات كبْب الببلد اإلسبلمي

التقاليد كالعادات الشرقية اإلسبلمية، كما استقر عدد كبّب من العرب كالرببر ا٤بسلمْب بتلك ا١بهات كاختلطوا 
 ((أىػ.بالوطنيْب

 ،ودياف كيستوطنها شعوب متعددكف من السود كالبيضكانت الصحراء الكربل ا٢بالية أرضا خصيبة تكثر فيها األهنار كال
غّب أف ا٢بالة ٓب تدـ، إذ تعرضت الصحراء لتغّبات بيئية أدت إٔب جعلها جدبة،فهجرىا سكاهنا السود إٔب مناطق أخرل 

وريات .كبعد استقرارىم ُب تلك ا٤بناطق أسسوا إمرباطكالشرؽأكثر رطوبة كأقرب إٔب األهنار كا٤بياه ُب ا١بنوب كالغرب 
،إمرباطورية مإب للماننكا، للكانٌب من السونينكىى إمرباطورية الصوصو _ متعددة منها: إمرباطورية غانة)كغادك(للسوننكى

 -ا٥بوسا  -  ُب منطقة بوركينافاسو حاليا ٩بالك ا٤بوشي - نكىيإمرباطورية الصنغام للكويربورك،ػ إمرباطوريةاألسكيا للسون
ُب  كالولوفوػ كالسّبير-ُب غانااألشانٌب  –ُب بنْباألكيو  –ككلها ُب نيجّبيا ا٢باليةُب بورنو الكاٖب –اإلٲبو  –اإليبو 

-كارتاا٤بساسي ُب  ك  - كالبمبارا ُب سيغو -ٍب الفبلٗب ُب ماسينا كسوكوتو  -للفبل٘ب ُب فوتا كالتكاررة -السنغاؿ 
 .كغّبىا كالسينيفو ُب كينيدكغو. 

كمن بعدىا  ،ٍب تلتها مإبٍب تلتها الصوصو)لفَبة قصّبة(، ت الٍب قامت بغريب أفريقيا، غانة أقدـ اإلمرباطوريا ٳ١ب٭ذ
 ***                                               غام.صن

 كأسأؿ اهلل اهلل العظيم رب العرش الكرٙب أف يبارؾ فيها، كيضع ٥با القبوؿ ُب أكساط ا٤بؤرخْب.
 أبوتيجاف / عبد القادر كجّبل

 ـ2014ىػ  ا٤بوافق 1435طوىب 
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0ا٥ٚق٤ األٳ٣ 
 (^(مم٢٦خ ا٥غٴ٭ٺٮ٢ىٶ ) ٳٕبدٳ ( )^)

٩بلكة كغادك ُب معظم الركايات التارٱبية أكٔب اإلمرباطوريات الٍب أسسها الوطنيوف السود بعد ىجرهتم من رْزرب
من األحرار أك من ا٤بداحْب الصحراء الكربل . كقد عرفت ىذه الدكلة بفضل الركايات الشفوية السونينكية،سواء 

(Gueserou كما كتبو ا٤بؤرخوف كا١بغرافيوف كالرحالة العرب عنها، كاآلثار ا٤بطمورة الٍب عثر عليها من خبلؿ ,)
 . البحث . كتنقيب أطبلؿ مدينة كوميب صاّب عاصمة غانة

 كعن ىذا يقوؿ الدكتور: إبراىيم طرخاف:

رباطورية غانة كغّبىا من اإلمرباطوريات الٍب قامت ُب السوداف الغريب كترجع ا٤بعلومات األساسية عن تاريخ إم)) 
مثل ابن  ؛كاألكسط، إٔب ما كتبو العرب ا٤بسلموف من الرحالة كا١بغرافيْب كا٤بؤرخْب، كمن ىؤالء من زار ببلد السوداف

ف، مثل كٕبث كاستقصى كدك  بع عشر، كمنهم من ٠بع عنها احوقل ُب القرف العاشر ا٤بيبلدم، كابن بطوطة ُب القرف الر 
كابن خلدكف ُب القرف الرابع عشر، كرٗبا كاف ما كتبو البكرم عن غانة بصفة خاصة، من  ،البكرم ُب القرف ا٢بادم عشر

أدؽ كأحسن ما كتب عنها كعن أحوا٥با، مع أنو ٓب يزر ببلد السوداف، بل دكف كتابو:)ا٤بسالك كا٤بمالك ( ُب قرطبة، 
بلت حكاـ األندلس من بِب أمية ٙبت تصرفو، كىذا فضبل عن الركايات كاألخبار ا٤بتواترة حيث كانت كثائق كسج

ا٤بشهورة، كىي الٍب أذاعها التجار كالرحالة كا٤بغامركف كا٢بجاج.  كمن أمهات ا٤بصادر العربية عن تاريخ ببلد السوداف، ما  
، كما كتبو القاضي Leoتهر باسم ليو  األفريقيـ، كىو الذم اش1540كتبو حسن بن ٧بمد الوزاف ا٤بتوَب حوإب عاـ 

كابن صود ُب القرف السابع عشر، كالثبلثة األخّبكف من أبناء ببلد  ،الفىٍع ٧بمود كىٍعًت ُب القرف السادس عشر، كالسعدم
من تاريخ ىذه السوداف، كتبوا توارٱبهم باللغة العربية، لغة الثقافة كالدين كا٢بكومة كالتجارة إباف تلك ا٢بقبة القومية 

الببلد. كىناؾ ما كتبو أٞبد بابا التمبكٍب، ككاف مرجعنا للسعدم كغّبه ٩بن نقل عنو من الكتاب ا٤بسلمْب كغّب ا٤بسلمْب. 
كلقد دلت ا٤بصادر العربية اإلسبلمية، على أف الببلد اإلسبلمية كالسيما ُب مشإب أفريقيا كُب أسبانيا اإلسبلمية، كانت 

ع ببلد السوداف، كمعُب ىذا ارتباط ببلد السوداف كاتصا٥با بأرقى ا٢بضارات اإلنسانية ا٤بعاصرة. ككاف ة لسلجالسوؽ الرائ
ىذا االرتباط ىو صاحب األثر األكرب ُب تشكيل كتوجيو تاريخ ببلد السوداف، كما أف عناصر ىذا االرتباط بعينو، ىي 

كجعلتهم ا٤بصدر األكؿ للحديث كالكتابة ُب تاريخ ببلد  عارؼ األصيلة عن تلك الببلد،الٍب أمدت كتاب ا٤بسلمْب با٤ب
٨بطئنا حْب قاؿ إف العصر التارٱبي ألفريقيا السوداء ٓب يبدأ إال منذ ظهور  Gouillyالسوداف.  لذلك ٓب يكن جويلي

حْب  Spitzؿ سبيتزاإلسبلـ، كأف باإلسبلـ كلغتو كحضارتو، تقدـ السود كتطوركا كبلغوا شأكنا كبّبنا ُب ا٤بدنية، كما ٓب يغا
حد  Davidsonقرر أف حضارة السود إباف العصور الوسطى ٓب تكن دكف حضارة البيض، بل ٓب يبلغ دفيدسوف 

الشطط يـو انتهى إٔب ا٢بقيقة القائلة بأف حضارة غانة، إحدل اإلمرباطوريات القومية ُب غريب أفريقيا، كانت تفوؽ 
 ر.لقرف ا٢بادم عشحضارة األ٪بلوسكسوف زمن كلياـ الفاتح ُب ا

لقد جهلت  أكركبا ُب العصور الوسطى قلب أفريقيا جهبلن تامنا، بسبب كعورة الصحراء، كٙبكم ا٤بسلمْب ُب مسالكها *
كدركُّا كاحتكارىم لعمليات االتصاؿ بببلد السوداف، ألسباب دينية ك٘بارية، مع العلم بأف ببلد السوداف ٓب تنقطع 

فَبة من فَبات التاريخ، كٓب ٙبل الصحراء دكف ىذا االتصاؿ. غّب أف معارؼ أكركبا عن  صلتها بالعآب ا٣بارجي ُب أم
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بدأت أكركبا ٔبمع ؛ حْب أفريقيا ك٧باكلة اتصا٥با بقلب القارة، ٓب تبدأ بصورة جدية كملحة إال قرب هناية العصور الوسطى
اث ىو العمود الفقرم أك الينبوع الرئيسي ٤بدرسة ن الَباث العريب اإلسبلمي. ككاف ىذا الَب ممعارفها عن ببلد السوداف، 

فقد اعتمد علماء تلك ا٤بدرسة على  ا٤بعلومات ، ا٣برائط أك معهد ا٣برائط الذم قاـ ٔبزيرة ميورقة ُب العصور الوسطى
لك فيما كاألكصاؼ الٍب دكهنا كتاب العرب عن ببلد السوداف، أمثاؿ البّبك٘ب كالبكرم كابن سعيد كاإلدريسي كغّبىم، كذ
أصدركه من خرائط عن العآب. كىناؾ ما ٝبعو األكربيوف من الركايات كاألساطّب احمللية ا٤بشهورة، خبلؿ رحبلهتم 

ككشوفهم، ٍب طواؿ العهد االستعمارم، على أف جزءنا كبّبنا من الركايات كاألساطّب كا٤بعارؼ الٍب ٝبعوىا كدكنوىا، منقوؿ 
ية سواء كتبها األجانب عن ىذه الببلد أـ كتبها الوطنيوف، فإف ىؤالء األخّبين كضعوا أيضنا عما عثركا عليو من كتب عرب

الفرنسي، كتاب صدر ُب باريس عاـ  M. Delafosseمؤلفاهتم باللغة العربية. فمثبل من مصنفات موريس دالفوس 
س لي     Traditions Historiques et Legendaires du soudan Occidentalـ، عنوانو1913

سول ترٝبة ٤بخطوطة عربية تتحدث عن تاريخ ٩بلكة كجادك كتاريخ الصراع بْب إمرباطورية الصوصو كإمرباطورية مإب.  
اإل٪بليزم، ترجم عشرات ا٤بخطوطات العربية ُب كتابية الكبّبين،  Sir R. Palmerكما أف سّب رتشموند با٤بر 

ـ، ُب ثبلثة أجزاء، كاآلخر كعنوانو: 1928عاـ ، كصدر ُب الجوس Sudanese Memoirs أك٥بما ٙبت عنواف:
The Bornu Sahara and Sudan ُب جزء كاحد. أما الكشوؼ األثرية  ـ1936، صدر ُب لندف عاـ

ا٢بديثة، فقد ألقت الكثّب من الضوء على التاريخ القومي لتلك اإلمرباطوريات، ك٩با يؤكد أصالة ا٤بصادر العربية كدقة 
الٍب ًب الكشف عنها ُب غانة مثبل، جاءت مطابقة ألكصاؼ ا٤بؤرخْب العرب ٩با أدىش ا٤بكتشفْب معلوماهتا، أف اآلثار 

 ((اىػأنفسهم
 ٩غب٬١ ا٥غٴ٭ٺٮ٢ىٶ ٝج٤ ٕب٭ب

 سكن السونينكىى مواطن عديدة ُب إفريقيا قبل تأسيس غانة منها:

/تاغانانكا من أرض  6ديغا  / ما5/كانتا)أكدغشت( 4 باال  مٍ /غً 3/الصحراء الكربل 2( ف:ٗبصر/ سو٘ب ) أسوا1
 . /جػاغا. كمن جاغا أسسوا كغادك7/سوغوٌٗب 7كولوف

 اىٴسٹخ ٕب٭خرب٩ٴِٝ ئ٩
كىو ما ٰباذم اليـو جنوب ٝبهورية كانت دكلة غانة مساحة كبّبة كاسعة األرجاء،ُب الشماؿ الغريب من إفريقيا الغربية.

د ُب مشا٥با الشرقي جيو ٕب ا٢بديثة، كشرؽ السنيغاؿ ، ككاف موريتانيا ا٢بديثة،كجزءا كبّبا من مشاؿ كجنوب ٝبهورية ما
 . جنوُّا ) ماندل (ُبة، ك يالصنهاجمناجم ا٤بلح ُب أدكاغشت غرُّا مشا٥با كمشالمناجم ا٤بلح ُب ) تغازا (،كُب 

 ا٥زأعٺظ:
ت بالسوداف الغريب، كلعلها تاريخ إمرباطورية غانة ىو أكٔب حلقات التاريخ القومي لغريب أفريقيا، فهي أكؿ  إمرباطورية قام

أكؿ ٘بربة أك أقدـ ما عرؼ من ٘بارب ا٢بكم الوطِب الناجح بتلك الببلد، كقد دالزدىارىا كبقاؤىا إٔب القرف الثالث عشر 
ا٤بيبلدم، على قدرة األفريقيْب على تدبّب شئوهنم بأنفسهم، كىذا ما ٞبل القلة من الكتاب الغربيْب ا٤بنصفْب على أف 

 ضارة ىذه الببلد ُب العصور الوسطى ٓب تكن دكف حضارة البيض، بل فاقت حضارة بعض الببلد األكركبية.تقرر بأف ح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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كعلى يد من أسست؟ كلكن  ،كلكن حٌب اآلف التوجد لدينا معلومات تارٱبية ثابتة تؤكد لنا مٌب تأسست اإلمرباطورية
 توجد االحتماالت اآلتية ٖبصوص ىذا ا٤بوضوع:

ا٤بؤرخ كمعهـ(.1978غانة كاف ُب القرف الثا٘ب ا٤بيبلدم.كىو اختيار ا٤بؤرخ كانٌب سليماف )ت: إف تأسيس فقيل=1
 .(Mauris Delafosseموريس ديبلفوس):الفرنسي

 السعدم صاحب تاريخ السوداف.عبد الرٞبن ُب القرف الثالث.كىو منقوؿ عن=وقيل:2
باه كونارل ُب   إب سابقا: ألفا عمر كونارل، كعقيلتو آدـُب القرف الرابع. كىذا ما يؤكده ا٤بؤرخ ك الرئيس ا٤بوقيل:-3

كتاُّما ) أياـ مإب العظيمة(، غّب أف ألفا عمر أشار ُب موضع آخر )ُب كتاب: ا٢بضارة اإلسبلمية ُب مإب ٤بنظمة 
غانة إٔب القرف  اإليسيسكو( إٔب أنو نظرا للعبلقة السائدة بْب مشاؿ إفريقيا كجنوُّا ، فإنو ٲبكن أف نعيد تأريخ تأسيس

 الرابع قبل ا٤بيبلد.
 ا٤بيبلدم. القرف التاسع ُب:وقيل-4

الثا٘ب كالثالث.كأخذت صورهتا اإلمرباطورية ُب القرف الرابع ا٤بيبلدم، كبدأت كلعل الراجح أهنا أسست فيما بْب القرف 
 دكلة متحالفة. 17تتوسع شيئا فشيئا حٌب أصبحت تضم 

 ادلإعغٴ٫:
السونينكىى الذين يعتقد أهنم ا٫بدركا من منطقة أسواف ٗبصر ،كالذين تأثركا ٗبا شاىدكه كتوارثوه  مؤسسو غانة ىم /قيل1

عند سفح جبل بالعراؽ، ٜبسكنوا  ٍب ضفاؼ دجلة كالفرات - خبلؿ ىجراهتم الطويلة الٍب يقاؿ إهنا ابتدأت من ا٥بند
نطقة أسواف ،ٍب ىاجركا إٔب الصحراء الكربل ،ككاف اآلباء اليمن ،ٍب عربكا هنر النيل إٔب م انتقلوا إٔب ،ٍب بالشاـ طوركس

بعد ىجرهتم من الصحراء الكربل أسسوا ٩بلكة  –أككارا  -ٰبكوف لؤلبناء ما شاىدكه ُب ىذه ا٤بناطق ،فلما استقركا ُب 
 Cheikأنتاجوب)السنغإب الشيخ كا٤بؤرخ  القوؿ العآب . كيؤيد ىذا على غرار ٩بالك التبابعة باليمن كالفراعنة ٗبصر

Anta  Diop)،  ايات األسطورية لقبائل السونينكىىك كالر. 
:إهنم البيض؛كأهنم ٝباعة من البيض الساميْب)اليهود( جاءت من الشرؽ،يقوؿ الدكتور إبراىيم طرخاف:  كيقاؿ /وقيل2

ف ىؤالء البيض من إ Spitzكسبيتز  Delafosseحد ملوؾ غانة( ىذا اسم فرع إسرائيلي،  كيقوؿ دالفوس أأف كىارا )
( ا٤بؤرخ الفرنسي Mauris Delafosseرؤية موريس ديبلفوس)كحسب اليهود السوريْب، الذين كانوا يقيموف ُب برقة، 

 فإف غانة أسست ُب القرف الثالث ا٤بيبلدم على يد اليهود السوريْب البيض الذين قدموا ا٤بنطقة منذ القرف الثا٘ب ا٤بيبلدم.
من مشاؿ إفريقية،كمن برقة بصفة خاصة كاستقرت ىذه ا١بماعة بْب البيض الذين قدموا  إهنم خليط من وقيل :ػ 3

السونينكىى، ُب منطقة أككارا، فعاشوا مع السونينكىى، كتصاىركا معهم كتكلموا لغتهم كاختلطوا بالسونينكىى حٌب تغّب 
٠بو) كارا(استطاع اسود كظهر منهم زعيم قوم لوهنم  بطوؿ الزمن.فاستطاعوا بعد فَبة أف يبسطوا نفوذىم على الوطنيْب ال
ككانت أكؿ أسرة حكمت من السونينكىى أف يؤسس دكلة نواهتا من منطقة أككارا كىوذ، ٍب تغلب عليهم السونينكىى.

 ىي: عشّبة ككى، كىذا ما أكده ا٤بؤرخ عبد الرٞبن السعدم،كالدكتور إبراىيم طرخاف.
الولوؼ  لذا ٪بدكىى نفسو فرع من الساميْب الذين أتوا من الشرؽ،ك عندنا الرأم األكؿ؛ألف السونين والراجح

الرجاؿ ا٢بمر، كال يبعد كوف السونينكىى ٥بم عبلقة باليهود لوجود بعض القبائل السونينكىية مثل بيسمونالسونينكىى 
، كلوجود  عليو السبلـ تعيد نسبها إٔب ا٤بلك سليماف كالدكورل  تعيد نسبها إٔب نيب اهلل يوسف عليو السبلـ، كالكاغور 
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ا٣بتاف ُب غانة قبل اإلسبلـ كُب دعائو يقولوف) أرنا أنيا تاغومنتشا سّبل يا ( أم جعل اهلل ا٣بتاف ٠بة حسنة، كمعلـو أف 
ا٣بتاف كاف ٠بة ذرية إبراىيم  عليو السبلـ،ككذلك حرص السونينكىى على التجارة، كانفراد ٦بموعة السونينكىى عن بقية 

التعصب الذم فيهم من ناحية ا٢بفاظ على بناهتم فبل تربطهم باليهود ك تقاليد اجتماعية معينة،بل األخرل فركع ا٤باند
يزكجوهنن إٔب غّبىم إال بشق األنفس.كانفراد لغتهم ٕبرؼ القاؼ، كال يوجد ىذا ا٢برؽ ُب البمربية كال ُب ا٤باننكية، اللتاف 

 يدؿ على قرابتهم من الساميْب.  يزعم أهنما كالسونينكىية من أصل كاحد, كل ذلك
 رغ٪ٺبد أ٩رباىٴسٹخ ٳإبدٳ

 كردُب تسمية ٩بلكة السونينكىى تسميتاف على ألسنة ا٤بؤرخْب ٮبا:
 ./٠بيت ا٤بملكة )) ٩بلكة غانة (( كىذه تسمية غّب السونينكىى 1
 كأما معناىا:/ أما السونينكىى فقد كانوا يسموهنا))كغادك ((.2
 ة كاكى األسرة األكٔب الٍب حكمت ا٤بملكةنسبة:إٔب عشّب  قيلف/ا

 : منطقة األحرار األمناء .وقيل/ب
انة تسمى غ(كانت WUDUMAُب الوقت الٍب كانت منطقة ماندل تسمى ) كيدكما كقد ذكر كانٌب سليماف أنو 

 ؟ كما معُب غانة؟ا ( نظرا لكثرة ا٤بملكات ُب الدكلة، كلكن كيف ٙبولت التسمية إٔب) غانة ( ان  غى ُب ذلك الوقت )بػى 
 ىناؾ غموض يكتنف معُب غانة  ، كلكننا سنذكر ما ذكره الكتاب األكلوف.

 إف معُب غانة غّب معركؼ. 779 كتابو ا١بزء الثا٘ب صُبا (  يقوؿ الرحالة العريب ) الياقوٌب (: 
 دكلة يسمى غانة.ألف كبل من ا٤بلوؾ كال؛ب/يقوؿ ابن حوقل إف غانة اسم للملك األعظم، كىو اسم كذلك للدكلة

 ه فقالوا غانا.ك ج ( يقوؿ البكرم: إف كلمة غانة  كاف لقبا  للملك، ٍب ٠بيت بو الدكلة فقالوا دكلة ا٤بلك غانا، ٍب اختصر 
الصحيحة للكلمة ) انوانا (، كلكن الكتابات العربية ىي الٍب  العبارة ُبد/ ُب لغة السونينكىى الذين ىم  أصوؿ غانة 

ا٤بتفوؽ ُب البطولة كالشهامة  السباؽ حرؼ ) انوا( ليس ُب لغتهم، كمعُب ) انوانا ( أم الشهم )غانا( ألف اجعلته
كا٤بغاكير الشهاـ  كا٣بطابة.ألف ُب العصور التارٱبية السحيقة كاف ا٤بلوؾ كالزعماء كأىل ا٢بل كالعقد إ٭با يكونوف من

 كا٣بطباء كا٤بفوىْب.
 Kurenغناندانا أك غىًيندانا (أم ناقل ا١بنود أك القيادة العسكرية) ىػ/ كٲبكن أف يقاؿ إف أصل الكلمة )كيرين

ganandana (، ٍب حذفت كلمة )كرين( فأصبح )غناندانا أك غًيندانا(، ٍب حذفت كلمة )ندا أك يًند( ٚبفيفا فأصبح
تعِب كلمة غانة،  :قاؿ جربيل ُب كتابو عن غانةحيث ، Dj. Nianنياف تفسّب ٤بؤرخ الغيِب جربيل قد أيد اك )غنانا(.

بلغة السونينكى، ))القيادة العسكرية((، ٍب صارت تعِب العاصمة، مركز القيادة، ٍب اتسع ا٤بدلوؿ حٌب صار يطلق على 
 .اإلمرباطورية

ك/ كيقوؿ ا٤بؤرخ علي سيسى صاحب كتاب: تاريخ اَّتمع السونينكىى ُب موريتانيا، نقبل عن كودك صمب ٠بارل: ) 
ينكىية، حسب بعض الركايات حيواف برمائي يشبو الضب) أصلو قاٗب(، تقوؿ الركاية: إنو ٤با كاف كغانا باللغة السون

ا٤بهاجركف ٯبوبوف األرض ٕبثا عن موطن مبلئم إلقامتهم، دخلوا ُب غابة ملتفة، فخرج ىذا ا٢بيواف من أيكة ُب الغابة، 
ركا ، كأنشؤكا نواة ٩بلكتهم ُب ا٤بكاف الذم أصبح مدينة فعلموا أف ُب ٧بيطهم ماء، كأف ا٤بكاف صاّب للسكُب فنزلوا كاستق

 عرفت فيما بعد ب)) غانا(( ٍب ٠بيت ُّا ا٤بملكة كلها.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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: كالذم أراه راجحا ىو أف غانة تسمية سونينكية، كأف السونينكى ٠بوا ٩بلكتهم األكٔب)غانة( ٚبليدا يقوؿ أبو تيجاف
 العراؽ، فإف ىناؾ مدينة غانة على قرب من هنر دجلة، كقد مر أف لذكرل ا٤بدينة الٍب كانوا يسكنوهنا حْب كانوا ُب

السونينكيْب كانوا مولعْب با٢بكايات، فسموا ٩بلكتهم ُّذه ا٤بدينة ٚبليدا لذكراىا، كما ٠بوا أنفسهم بالسوننكى ٚبليدا 
ُب الغرب(٠بوا لذكرل أسواف ٗبصر. كىذا دأب السوننكى، فمثبل بعد خراب كغادك، فإف أىل جاىونو ا١بديدة )

منطقتهم ٔباىونو القدٲبة الٍب كانت ُب ا٤بشرؽ، ك٠بوا بعض أهنارىم ببعض مدف كغادك مثل هنرم : 
(. كخاصة إذا علمنا أنو كانت ىناؾ مدينة أخرل ُب غانة تسمى)سامى( Jerqine( كجىرقيُب)Hongoliىونغوٕب)

 أك)شامىة(، كال ٱبفى اشتقاقها من الشاـ. 
 ٕب٭خ: ٩ْىنخالفخ األٝٴا٣ يف 

 /أهنا ٗبعُب القائد العسكرم ٍب أطلقت على الدكلة ككل.4/ إهنا ال معُب ٥با كمعظم التسميات    1
 /أهنا  كلمة كانت تطلق على ملوكهم ٍب على الدكلة.5/ إهنا نسبة إٔب رجل ا٠بو غانا ساقو  2
/ أف 7  على الدكلة. على ا٤بلوؾ ٍب قت(أم الطموح ٍب أطلN'wana/أف أصلها)انوانا 6/ إهنا ٗبعُب ناقل ا١بنود  3

 أصلو) قاٗب( ا٢بيواف الربمائي ٍب أطلقت على الدكلة.
 إهنا كلمة غّب سوننكية،كإ٭با أطلقها غّب السونينكىيْب على ٩بلكة السونينكىى.    وقيل  

ا٥ٚق٤ ا٥ضب٭ٸ 
 (^(٩ْىن ٦١٪خ ) عٴ٭ٮ٢ٶ ( )^)

 كى متعددة:إف ا٤بعا٘ب ا٤بذكورة لدل ا٤بؤرخْب لكلمة سونن
 (أم الشخص الذم ال يدخل ُب خداع. Sere Qoulle/ فقيل: إف معناىا الصدؽ كاألمانة)1
 / كقيل معناىا الرجاؿ ا٢بمر كىو من إطبلؽ قبائل الولوفو عليهم.2
ننكى داننكى (فاختصركىا فقالوا سو نًيندانو (فلما نسب إليو قيل ) سو نًين/ كقيل معناىا الواصلوف ألرحامهم.كأصلو )سو 3

كمعناىا ) الواصلوف لرٞبهم كاحملافظوف على نسبهم كا٤بتعاكنوف فيما بينهم نظرا لوضعهم بْب القبائل الز٪بية األخرل الٍب 
 ىي متوغلة ُب الز٪بية أكثر من السونينكىى.

ل الكلمة / كقيل نسبة إٔب )أسواف( كىي منطقة ُب مصر يقاؿ إف بقية السونينكىى ال زالوا ىناؾ،كعلى ىذا يكوف أص4
ختاركا كلمة سوننكى أخّبا ٚبليدا لذكرىأكؿ موطن سكنوه ُب ا)أسواننكى ( ٍب ٙبوؿ إٔب سوننكى.كلعل السونينكىى 

 ، كإٔب ىذا يشّب الدكتور إبراىيم طرخاف ُب ا٤بقالة التالية فاستمع إليو:إفريقيا كلَبكهم إخوانا ٥بم ىناؾ
ية، فهناؾ أساطّب ٨بتلفة حوؿ ىذه األصوؿ، من ذلك ما كضح ُب بعض )) أما عن أصوؿ سكاف إمرباطورية غانة التارٱب

 Taurud or Towroothكثائق قبائل ا٥بوسا، أف أىل غانة القدماء، كانوا يسموف أنفسهم التوركد أك التوركث 
ٔب العنصر كأهنم جاءكا أصبل من كادم دجلة كالفرات، أم أف ٥بم أصوال أشورية كبابلية قدٲبة، كمعُب ىذا انتماؤىم إ

ُب كادم دجلة كالفرات. كالنسبة القدٙب  الذم يرجع أصل موطنو إٔب منطقة جباؿ طوركس، ككصل ذركة ٦بده ُب التاريخ 
إٔب األصوؿ الشرقية أمر مألوؼ عند كثّب من شعوب السوداف األكسط كالغريب، كىي الشعوب الٍب اشتهرت ُب التاريخ 

م كارثة مإب، ككذلك عند أباطرة برنو كغّبىم. كاحملقق أف غا: كارثة غانة، كصنككونت ٥با إمرباطوريات كاسعة: مثل مإب
، كىي من Soninkeأىم القبائل الٍب تكوف أغلب سكاف إمرباطورية غانة ُب العصور الوسطى، ىي قبائل السونينكى
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تنفرد ٦بموعة السونينكى عن ك  ل(( األساسية، أم من ٦بموعة الشعوب أك القبائل ا٤بتكلمة بلغة ا٤باندلفركع ))ا٤باند
 بقية فركع ا٤باند األخرل، بصفات جثمانية خاصة، كتقاليد اجتماعية معينة. 

ركزكا بعد ذلك على حافتها ا١بنوبية، فيما اشتهر باسم))الساحل(( كامتزجوا كاف السونينكى يقيموف ُب الصحراء، ٍب ٛب
ىذا ٓب ٰبل دكف عملهم ُب التجارة. كلعل اختبلط السونينكى  بالرببر كالفوالنيْب، كىم زراع مرتبطوف باألرض، غّب أف

يطلقوف على  Wolofبغّبىم من العناصر كال سيما الرببر، ىو الذم غّب بعض الشيء ُب ألواهنم، حٌب أف ا١بلف 
-Seraأك Sere-Kuleكؤبل  أك سر  السونينكى ا٤بقيمْب ُب حوض السنغاؿ اسم: سّبكؤب

KouleأكSarakoleالتسمية عند ا١بلف: الرجاؿ ا٢بمر أك الناس ا٢بمر  ، كتعِب ىذهRed Men ٩با يدؿ على ،
تضم ٦بموعة السونينكى فركعنا ٨بتلفة، اشتهرت بأ٠باء متنوعة، تبعنا ك أهنم ٓب يكونوا صرٰبْب ُب الصفات الز٪بية النقية. 

تسمية جّباهنم ٥بم. فقبائل البامبارا، كىي  لؤلماكن الٍب قامت ُّا، أك تبعنا أل٠باء العشائر الٍب برزت من بينها، أك ٕبسب
-Markأك ماركنك Markaنجو، تطلق على السونينكى ا٤بقيمْب ُب منطقة منحِب النيجر، اسم ماركا يفرع من ا٤باند

nke كيعرؼ السونينكى ا٤بقيموف ُب ديا ،Dyaىعلى النيجر باسم ديا كانك ينا،، غريب ما سDyakanke  نسبة
، كمنو تفرقوا ُب شٌب ا١بهات بالسوداف الغريب، بل إف ىنكيبدك أف منطقة ديا كانت مركز ٘بمع للسونإٔب ٧بل إقامتهم، كي

(( أطلقت على ا٤بستعمرات الٍب استقركا فيها ُب أعإب هنر غمبيا كُب فوتا جالوف. كذلك ىىذه التسمية ))ديا كانك
كاشتهرت ىذه التسمية على فريق  Aswanik or Asouanek(( ىيعرؼ السونينكى عند ا٤بغاربة باسم ))اسوانك

، إليها، كىذه تسمية عربية Toubaمن السونينكى يقيم جنويب هنر النيجر، كنسب ا٤بقيموف منهم ُب مدينة طوىب 
، كُب مدينة جِب اشتهر السونينكى Toubakiإسبلمية، انتقلت إٔب غريب أفريقية، كلذلك فهم يعرفوف باسم الطوباكي 

جِب. أما اَّموعات القليلة الٍب  )أكأسست( إٔبىاجرت  نسبة إٔب اسم أكؿ عشّبة سوننكية Nonoباسم ))نونو(( 
. ىذا، كقد استعمل الفوالنيوف كا٥بوسا كالصنغي، تسمية أخرل، Azerبقيت ُب الصحراء، فاشتهرت باسم ))األزير(( 

 ,Ungara, Wangara, Wangarawa)كعكرل كذلك:أطلقتها على السونينكى كىي: أ٪برا أك 
Wangarabe Wankore, Wakore) يككانت ىذه اَّموعة قد ىاجرت فيما بعد إٔب ببلد ا٥بوسا، كتدع 

أهنا من أصل فارسي، كاشتهرت ا٤بنطقة الٍب أقامت فيها ُّذه التسمية ))كنقاره((، كا٤بعركؼ أف ىذا ا٤بصطلح يطلق  
، الٍب استقرت ُب  Dyawaraموعة الدياكارا كذلك على ا٤باند ٪بو، كما عرفت بو منطقة مناجم الذىب. أما ٦ب

، فبالرغم من لغتها السونينكىية، إال أهنا ٚبتلف من الناحية Dyaكىي أصبل من منطقة ديا  Kingiمنطقة كنجي 
 Gidimabaالتارٱبية، عن بقية اَّموعات السونينكىية، كما أف مستعمرات ىذه اَّموعة ا٤بتفرقة ُب جيد ٲبابا 

كغّبىا، تتكلم بلغة القبائل الٍب أقامت بينها كاختلطت ُّا. كمن أشهر أقساـ  Bafulabeفوالىبكبا Kayesايسكك
 ىي: Bingerالسونينكى الرئيسية، كما يقوؿ بنجر 

 -Sille    4يبلالس -3    ( kARE)لعل ا٤برادبو لقب :ًكرلBakariآؿ بكر  -Sisse    2السسيوف  -1
النياخاٌب   -Doukoure   8الدككورم   -Kaba   7الكابا  -Sakho  6الساخو  -Diali  5الديإب 

Niakhate    9-   الدياكراDiaoura   ٘بو غكىؤالء األخّبكف: ينقسموف بدكرىم إٔب فرعْب ٮبا الس Sagone 
  Taboureكالتا بورم  Gassamaاساما غ. كىناؾ أقساـ أخرل ثانوية أك فرعية، منها: ال Daboكالدابو 

 اْب.. Bereteكالبّبيٍب  Dafeىىكالداف Fadigaكالفادٯبا  Fissourouكالفسورك  Diakhabaكالدياخابا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 أفٴ٣ ا٥غٴ٭ٺٮ٢ىٶ
يعتقد الباحثوف أف السونينكىى من ذرية ساـ بن نوح، بن المك،بن متوشلخ،بن خنوخ، كىو إدريس، بن يرد،بن  

 .مهبلييل ، بن قينن ، بن أنواس، بن شيث بن آدـ أيب البشر عليو السبلـ
كاف  نوح عليو السبلـ أكؿ رسوؿ بعثو اهلل تعالىإٔب البشرية،بعد كفاة آدـ عليو السبلـ، فقدذكر ابن عباس كما ُب 

كف كلهم على التوحيد( ٍب حدث الشرؾ عندما اٚبذ قـو نوح معابد ر صحيح البخارم)أنو كاف بْب آدـ كنوح عشرة ق
 صوركا ٛباثيلهم حوؿ ىذه ا٤بعابد ليتنشطوا للعبادة ، ٍب ٤با طاؿ حوؿ قبور الصا٢بْب : كد كسواع كيغوث كيعوؽ كنسر ،ٍب

الزماف كىلك أكلئك الذين يعرفوف سبب اٚباذ ٛباثيل ىؤالء الصا٢بْب، كنسي العلم، أكحى إليهم الشيطاف أف يعبدكىم 
السبلـ لينذرىم من كأف أجدادىم كانوا يعبدكهنم،فعبدكىم من دكف اهلل، كىذا ىو أصل الشرؾ.فأرسل اهلل نوحا عليو 

عاما يدعوىم ، فلم يستجب لو إال نفرقليل، فلما أيس منهم دعا اهلل عليهم، فأمره اهلل أف 950الشرؾ ، فلبث فيهم 
أمره اهلل أف يركبها كمن معو من ا٤بؤمنْب كأف ٰبمل فيها من ا٤بخلوقات من كل  ايصنع الفلك فلما انتهى من صناعته

ن السماء ماء  منهمرا كفجر األرض عيونا، فغرؽ قومو أٝبعوف كٓب ينج منهم إال القليل الذين  زكجْب اثنْب ،ٍب أنزؿ اهلل م
فقيل ٜبانوف كقيل أقل من ذلك،ٍب أمر اهلل  األرض أف تبلع ا٤باء، كالسماء أف تقلع عن ا٤بطر فغيض  ،كانوا معو ُب الفلك

اش ماشاء اهلل أف يعيشو ،ٍب توُب ،كقربه با٤بسجد ا٤باء كرست السفينة على ا١بودم ، كىبط نوح كمن معو بسبلـ، كع
ا٢براـ كما ذكره ابن كثّب نقبل عن ابن جرير ُب حديث مرسل عن عبدالرٞبن بن سابط، كيرل بعض ا٤بؤرخْب أنو بسهل 

 البقاع ُب بلدة يقاؿ لو:كرؾ نوح كاهلل تعأب أعلم.
 كيافث: ،كحاـ،ساـ ،كياـ ،لدلنوح ٟبسة أكالد: عابر قد ك ك 
 عابر بن نوح فقد مات قبل الطوفاف.مافأ

ياـ بن نوح فإنو كاف كافرا فأىب أف يركب مع نوح ُب السفينة، كقاؿ لنوح : سآكم إٔب جبل يعصمِب من ا٤باء فرد  وأما
 عليو نوح : ال عاصم اليـو من أمر اهلل  إال من رحم، فحاؿ بينهما ا٤باء فهلك مع من ىلك.

 ارس كالرـك كالعربانيْب كمنهم السونينكىى.ساـ بن نوح فولد العرب كف وأما
 حاـ بن نوح فولد القبط كالرببر كجد السوداف كنعاف بن حاـ بن نوح.وأما
 يافث بن نوح فولد يأجوج كمأجوج ، كالَبؾ كالصقالبة . وأما

 .چ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ :كمن ىؤالء األبناء الثبلثة لنوح تكاثرت البشرية مرةأخرل قاؿ تعأب حكاية عن نوح
بنغبلديش،  القدٙب استقركا ُب منطقةا٥بند  ُب،ك -للتجارة-كاف السونينكىى مع بِب أبيو ساـ ُب ا١بزيرة،ٍب توجو إٔب ا٥بند

بالعراؽ، ٍب انتقلوا إٔب الشاـ، فاستقركا برىة  كوتا، ٍب عادت ذريتو إٔب العراؽ، فسكنوا علىضفاؼ هنر دجلة كالفراتككال
ر ٕب ىاجركا إٔب اليمن ، ككانت اليمن دكلة كبّبة فيها نظاـ ا٤بلكية،كبعد برىة من الزمن عربكا جباؿ طوركس، ٍب ُب منطقة

ُب منطقة أسواف فسكنوا ىناؾ زمنا طويبل ، كا٬برطوا ُب ٝبيع األعماؿ  ،إٔب مصر كاستقركا ُب مصر )البحر األٞبر(القلزـك
يتولوف الشؤكف الدينية كتحنيط ا٤بيت ) ا٤بومياء ( أصلو )  بل كاف بعضهم موظفْب ُب ببلطات الفراعنة،فكانوا ،ُب مصر

(أم Killoun pateraمومى(أم األبكم ُب السونينكىية كيزعم البعض أف كليوباترة ا٤بشهورة ُب مصر سوننكية ا٠بها) 
لعميق.  كمن مفَبؽ الطرؽ، ككلمة قلزـك الذم غرؽ فيها فرعوف قيل إهنا سوننكية ٧برفة أصلها) قوٕب جوَب (أم النهر ا

اآلثار الدالةعلى أف السونينكىى تولوا مناصب دينية ُب مصر الدعاء الذم نقلو طو حسْب أهنم كانوا يؤمركف بو عند 
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ى دبيندم ،كرل كريندم، كاكاندم( ىكذا ذكره ُب كتاب األياـ ا١بزء الثا٘ب،كما  ػبيػا٤بلمات كىو: )سرل سريندم ، د
 سوننكية معناىا الربسيم أم إلو ا٣بصوبة. كاف من آ٥بةالفراعنة:سوكى .كىي لغة

 (السودافكالصوماؿ( ك٩بلكة النوبة) إثيوبيامملكة أكسـو )من مصر انتشرت قبائل السونينكىى فذىب البعض إلىك 
كغّبىا،كما توجو البعض إٔب الشماؿ حٌب استقركا ُب الصحراء الكربل. كقد بقي البعض ُب أسواف،كالزالوا ىناؾ كقد مر 

 نسي ذات مرة بطلبة يتحدثوف باللغة السونينكىية ُب القاىرة فقاؿ ٥بم مررت بإخوانكم ُب أسواف.صحاُب فر 
مدرس النحو يومذاؾ كأنا طالب ُب الثالث الثانوم با١بامعة  ؛كللتأكيد من قولو فقد سألت مدرسنا ٧بمد ا٤بصرم

سكن على ضفاؼ القلزـك منذ قركف ي) يقاؿ إف عندكم ُب مصر ُب منطقة أسواف شعب أسود :فقلت لو،اإلسبلمية
كلعل الفريق عبد الفتاح السيسي )الذم أطاح بالرئيس ككأنك منهم(.  .طويلة فهل لديك معرفة ُّذا الشعب فقاؿ : نعم

 ا٤بصرم ٧بمد مرسي(منهم ، أم من قبيلة سيسى ,كاهلل أعلم.
0ا٥ٚق٤ ا٥ضب٥ش 

 ^(ٱب)ٳ اصدٱبس ئ٩رباىٴسٹخ ٕب٭خ ريٴس ^()

 كبدأت توسعها اإلمربيإب فيالقرف الرابع ا٤بيبلدم،على الراجح، الثا٘ب كالثالثدكلة صغّبة ُب ما بْب القرنْب  ابتدأت غانة
ٍب بدأت تتغلب شيئا فشيئا  كىوذ)جنوب موريتانيا(، على يد السونينكىى ُب أرجح األقواؿ كُب منطقة أككاراكل ذلك ك 

،فسيطرت على معظم بقاع غرب إفريقيا تنظيم قوم، مثل ما ُب غانةعوُّا على األراضي اَّاكرة ٥با ،كالٍب ٓب يكن ٯبمع ش
،كٛبلك عليها اثناف كعشركف ملكا قبل البعثة النبوية على صاحبها الصبلة كالسبلـ،كاثناف كعشركف بعد البعثة،كقد بلغت 

أ٫باء آسيا كمشاؿ إفريقيا  التجار كالعلماء  من ٝبيع قصدىاأكج حضارهتا ُب القرف التاسع كالعاشر ا٤بيبلديْب حيث 
 كجنوُّا.

كحْب قويت غانة عقدت عبلقات ٘بارية مع جّباهنا من الرببر  الشماليْب،كا٤بالنكى ُب ا١بنوب،كُب أكاخر القرف العاشر 
 [. : ٘بداكست اآلفاستولت غانة على ا٤بركز الرببرم]أكداغست

 كىي ما عرفت باٙباد كغادك. إقليما، 17إمرباطورية غانة حْب بلغت أقصى اتساعها كقد مشلت
 (احتبد ٳٕبدٳا٥ذٳ٣ ا٥زبثْخ ٥ٴٕبدٳ )

.فأصبحت كغادك ٥با سيطرت كغادك على ماندل كٝبيع الدكؿ اَّاكرة ٥با،)بسرعة خاطفة(كجعلهاكاليات كإمارات تابعة
م كبْب غّبىم ) أعظم ٩بالك غرب إفريقيا جنوب الصحراء، كالعاصمة االمربطورية ، دكف أف تقع ىناؾ قتاؿ كبّب بينه

 .حسب قو ؿ ا٤بؤرخ كانٌب سليماف(
 كالسر ُب  خضوع ىذه ا٤بمالك كالدكؿ لوغادك ُّذه الطريقة السريعةكالسلمية ىو:

ن الطوارؽ من قدٙب الزماف.كقد ألفت التجارة بْب ا٢بارتْب  كأف أىل كغادك جاكركا الطوارؽ ٕبكم قرب مسكنهم من مسا 
بْب ا١بارتْب.كجعلهما متآلفْب متحابْب،  كقد جعل ىذا التآلف بْب  للمصاّب فأكجدت عبلقات ٘بارية كتبادال

 (، كالدرؽ،Hatakele( كا٢بجىًف)Qorodeافٍّ)جالسونينكىى كالطوارؽ)بركدمى( يعلموف السونينكىى صناعة ا٤بً 
كالرماح، كالنشاب، ربات السيوؼ ضتصنع ٝبيعا من ا١بلد ا٤بلبد بعضها فوؽ بعض يتقى ُّا من كىي آالت كالقتاؿ ُّا، 

طوؿ كل منها ذراعاف، كعرضهما ذراع .كيستطيع عا٤بو ا١بيد أف يقيم راميْب ُب جانبيو، لّبشقوه بالنباؿ من  ك كالسهاـ،
 أحد منهما، مهما حاكال، كذلك لسرعة التحرؾ كا٣بربة كا٤بمارسة.يصيبهكبل ا١بانبْب فبل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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بحوا متفوقْب ُب معرفتو  دكف علم أك شعور جّباهنم  السود صأ كقد تدرب السونينكىى من القتاؿ باَّن كا١بنة، حٌب
(، فبدأكا يلعبوهنا الشماشيةوف جّباهنم من كدكما كغّبىا ىذه ا٢بيلة ا٢بربية السحرية العجيبة) يبذلك،فانطلقوا بعد ذلك ير 

 .ن السونينكىى)سوغونياغو(، حقيقية،فخافوا ممشاشةأماـ أعينهم، فظن أىل ا٤بمالك اَّاكرة أف ذلك سحر ك 
لقي ُب قلوُّم الوىن، كحّبكىم كعللوىم أكىكذا أدىش السونينكىى ا٤باننكا با٢بيلة،حٌب أزالوا ٠بـو ا٤باننكا عنهم، ك 

نوا من خوفهم  دعزىم إٔب ا٣بضوع لدكلتهم باسم الفيدرالية، كىكذا قكاستخفوىم حٌب أخضعوىم ٙبت حكمهم فلما تي
 سونينكىى دكف قتاؿ أك معارؾ تذكر.دخل أىل كدكما كغّبىم ٙبت حكم ال

أماـ جيوش ا٤بمالك )ا٤بناكرات العسكرية(،طلقت جيوش غانة تفتح األقاليم عن طريق عرض الفنوف القتالية ان اكىكذ
 ، اَّاكرة ػػ كعملية دعائية ػػ فخضعت لغانة معظم غرب إفريقيا الغربية جنوب الصحراءأم ) من جنوب موريتانيا اليـو

وبٍب، كالسنغاؿ، كغينيا كوناكرم، كغانا، كبركينا فاسو، كبينْب) كانتا مشاؿ بنْب( كالنيجر) نيامى( كساحل كمإب إٔب م
العاج كغّبىا ((، كلكن  السونينكىى ٓب يعجبهم التوغل ُب الغابات، فكونوا ٩بالك ككاليات كإمارات كصلت إٔب عشر 

 كنيفا، كإليك سلسلة تلك ا٤بناطق.
مرباطورية،كمقر ا٤بلوؾ  ) األباطرة( الٍب ترتبط ُّا بقية األقاليم التابعة. ككاف ا٠بها إلعاصمة ا هافينفسها، ك  :ٳٕبدٳػ1

، ككاف من أقاليمها منطقة قنياغا الشرقية الٍب أسند حكمها إٔب أسرة جامّبل سوغونا، ككانت األكؿ منطقة ) بغانا(
.Guesenneعاصمتها )غيسيُب  (،كىي منطقة ماسينا اليـو

كٔب  ،تسمى ) كولوكا(، ككاف عليها قبيلة فاٗب، ٍب ٤با عجزكاعاصمتهالقنياغا، ككانت  الغربية كىي الناحية ٴ:فٴفػ2
مراء ) جارسو (، كأيدكه ٔبيش قوم ليتمكن من القضاء على الفًب كالثورات ىناؾ، فسميت ملوؾ كغادك عليهم أحد األ

) كانٌب(، )سوماككرك( ٍب لة لقب ٞبإٔب  بغد ارسو ىؤالء فيمامدينتو ب) صو صو ( كمعناه دار الفرساف، كقد ٙبوؿ ا١ب
ماسينا أيضا، كالذم أطلق عليها ىذا االسم ىو منطقة كىي ا٤بنطقة الٍب تسمى اليـو ) بيليدكغو(غّب أهنا تشمل كذلك 

 اٌب ُب الزراعة.نطقة منذ القدـ ٖبصوبة أراضيها كاكتفائها الذـ. كاشتهرت ىذه ا٤ب1235سو٪باتا كيتا ٤با فتحها عاـ 
 ناحية الشماؿ الشرقي.منطقة قبائل النياغاتى كا١باكارا ُب كىي  :عبساـ3
 .)٘بداكست ٗبوريتانيا اآلف(:كىي دكلة الرببر ا٤بسلمْب ُب غرب كوميب صاّب، ك٧بلها :أٳدإؾذػ 4
 الشماؿميبل ُب  150، أغلب رعايها من السوننكى، كعلى بعد ككانت دكلة بربريةٳاالرب ) ثريٳ(ػ 5
كقاؿ ا٤بؤرخ ساجو سيسى.: إف أصل كالتو:غناتا، ٍب قناتا، ٍب ٙبوؿ لدل األزير)سوننكيو الشماؿ الشرقي لكوميب.ك  

 الصحراء( إٔب فبلتو، ٍب كالتة.
(ُب Fagobiniمن النهر األسود) فانوا بٌُب  ْبكىي تقع على الضفت، ) منطقة  توركف اليـو بالسنغاؿ( ر٢شٳسػ6

) جزء منها ُب موريتانيا، كا١بزء اآلخر ُب السنغاؿ.ا١بنوب الغريب ١ب  ارا كاليـو
)  ـ ٕبال٧:7 كتلي منطقة تكركر ُب الغرب على ضفاؼ البحر األسود.كىي بْب جارا كتكركر، كىي مثل تكررك كاليـو

 جزء منها ُب موريتانيا، كا١بزء اآلخر ُب السنغاؿ.
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، كانت عاصمتها ) موبٍب  جزءا من منطقةكتشمل اليـو على هنر جوليبا، شرؽ صوصو، جا: كىي دكلة ـ ٩ٺ٪ب8
.  ميما( بْب موبٌب كانيافونكى اليـو

( كبْب ) فلىيمى ػ ثب٩جٴٕٴػ9 ( كتأخذ اليـو جزءا من السنغاؿ Fallemmeكىي ما بْب النهر األسود) فانوابيُبى
 .حيث بامبوغو جاغاباكبعض إقليم كايس من مالي

 اليـو إٔب ا١بنوب األقصى. اء سيكاسوسيغو كبعض أجز كىي منطقة دٳ،:ـ10
ُب ا١بنوب جنى كىي دكلة الكوركبور ، على هنر جوليبا) النيجر(كمن قراىا عٴ٭ٺٴٷ أٳ ) ا٥غٮٖبٷ(: ـ11

.  الشرقي لكوميب صاّب.ككانت تتوغل ُب الصحراء حٌب منطقة دندل كنيامي ُب النيجر اليـو
 ألكؿ، كانغارا، ٍب سنكاراف، ٍب كدكما،كُب األخّب ماندل، ككانتككاف ا٠بها ا٤باندل،الثالث كىي االسم ػ ٳدٳ٩بـ 12

 .ُب جنوب الصوصو
 .وانغاراُب ا١بنوب العريب للصوصو.ككاف ا٠بها األكؿ منطقة  ١ٺزب ــ13
 مناطق الدكغوف ُب بنجغرا بإقليم موبٍب ا٢بإب ُب مإب.كىي  الكادو ( ضأو ) أر  دٳٕٴ٫ ـ14
 .يـولىي ُب موريتانيا ا، كانت ُب مشاؿ كغادك ك  :ٱٴرـ 15
 كىي كذلك ُب موريتانيا،ُب جنوُّا الشرقي.، أك باسيكونو ثبعٺ٢ٴس ـ16
اىومى دكىي مناطق مشاؿ بنْب ا٢بإب، ككانت تتحكم ُب بنْب كغانة ا٢بإب، كلذا كاف اسم بنْب القدٙب )) :ـ٢ب٭زب17

 ( أم رب الببلد.ديغومىكىو ٧برؼ من الكلمة السونينكىية) ( 
أهنم كانوا يعرفوف حدكد ببلدىم با٣بردؿ )جاجي حونتشى ( فكل أرض ينبت فيهاا٣بردؿ فهو ٥بم.ككاف ملكها إذا  وقيل

جاكزه ا٤بطر ال يهمو أين نزؿ ا٤بطر؛ألنو سوؼ ينزؿ ُب أرض من أراضي ٩بلكتو الٍب ٛبتد من هنر النيجّب إٔب احمليط 
 الرشيد يتحدل السحاب إذاجاكز بغداد.ركف ااألطلسي ،كإذاما نزؿ فسيأتيو خراجو كما كاف ى

 خشٹيخ ئ٩رباىٴسٹخ ٕب٭خ
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ِا٥ٚق٤ ا٥شاث 
 ^(دخٴ٣ اإلعال٧ ئىل ٕب٭خ)^()

دخل اإلسبلـ إٔب ىذه ا٤بملكة منذ عهد مبكر من ظهوره، حٌب أصبح بغانة جالية إسبلمية كبّبة كعدد من ا٤بساجد منذ 
نة أسلموا أكؿ الفتح اإلسبلمي، بل أسلم ملكها السونينكىي ـ كقد قاؿ القلقشندم أف أىل غا680ىػ /60سنة 

 ـ كحارب الوثنيْب.837ىػ / 222( كىو ابن تكبلف حوإب  ا)بوالتان
 ادلغ٦٪ني ا٥ْالٝخ ثني ٦٩ٴٟ ٳٕبدٳ ٳا٥ْشة

ـ، ككقع 734 حدكد القرف الثامن عاـ ُبطداماف عظيماف بْب  ملوؾ كغادك كالعرب، كاف االصطداـ األكؿ صكقع ا
 ـ1087ـ  إٔب حدكد 1063ف الثا٘ب من القرف ا٢بادم عشر,عاـ صثا٘ب ُب  حدكد النال
ائل  الصنهاجة الرببرية، فبعد انتشار اإلسبلـ ُب إفريقيا ُب عهد بِب أمية ب(كقع الصراع األكؿ بْب أباطرة كاغادك، كق1

حافزاف ٮبا نشر  مإٔب إفريقيا السوداء يدفعهدحلوا اإلسبلـ  أٙبت قيادة موسى بن نصّب كعقبة بن نافع. توجو الرببرالذين 
أقرب الرببر إٔب ببلد السوداف، فكونوا  يةاإلسبلـ، كالسيطرة على مناجم الذىب كا٤بلح اإلفريقي، ككانت قبائل الصنهاج

٧بارب، فاستولوا على األطراؼ الشمالية إلمرباطورية غانة كباألخص على مدينة ) أكدغشت( الغنية  30000ما يقارب 
ٗبناجم ا٤بلح، ككانت مدينة سوننكية ينتقل إليها ملك غانة ُب بعض األحياف،كلكن الصنهاجة ٓب يتمكنوا من السيطرة 

فارسا،  60.000من احملاربْب منهم   200,000 وف ملك عانة لديأبالقوة على قلب إمرباطورية غانة، فقد فوجئوا 
الٍب كانت عند العرب: نفسها عند أىل غانة كذلك األسلحة  ككاف ،كالبقية من فرقة ا٤بشاة ا٤بتحمسْب ا٤بستميتْب

 القوس، كالسهاـ، كالرماح،كالسيوؼ، كا٢براب، كا٣بناجركا٤بغفر، كالَبس.....اْب.
كا كجهة نظرىم حوؿ غّب نهاجة قواـ جيش غانة، كأنو ال قبل ٥بم بو، اكتفوا ٗبنطقة أكداغشت البعيدة، ك صفلما أدرؾ ال

ح، كٙبولوا إٔب ٘بار داعْب إٔب اإلسبلـ،ُب دكؿ غرب إفريقيا.)كغادك، صنهاجة، أكداغشت، االستيبلء بقوة السبل
 تكركر...(

 12) كوميب صاال(كلسعتو كاف يوجد فيو  حي ىو ،استقر ذرية الفاٙبْب ُب كوميب حٌب عفوا، ككاف ٥بم حي خاص ُّم
 .مسجدا

ة بْب إفريقيا الغربية، كمشاؿ إفريقيا، كىاجر كثّب من كقد طاب للرببر سكُب كغادك جدا، ٩با كطد العبلقات التجاري
 األفارقة إٔب صنهاجة، كانتشر اإلسبلـ.

 كىكذا كاف شأف دخوؿ اإلسبلـ إٔب إفريقيا الغربية ، دكف جهاد ديِب.
د ذكر كمن خبلؿ تتتبع الركايات التارٱبية يظهر أف ملوؾ غانة قبل الفتح ا٤برابطي ٓب يكونوا مسلمْب على التوإب، فق

ـ  كاف كثنيا، لكنو كاف ٧ببا للعدؿ مؤثرا للمسلمْب، كأف 1063ىػ /455سي ( الذم مات االبكرم أف ملك غانة ) ب
ملكها ) تنكا منْب ( الذم تؤب من بعده كاف كثنيا ػ أسلم فيمابعد كما سيأٌب قريبا ػ  لكن تراٝبتو كانوا من ا٤بسلمْب، 

 ألف ا٤بسلمْب كانوا ٲبثلوف أكثر رعيتو حينئذ.كما كانوا أكثرىم ثقافة. ككذلك صاحب بيت مالو كأكثر كزرائو ؛ 
ي ٰبكقد أسلم ملك غانة ) تنكا منْب ( عندما فتح ا٤برابطوف غانة بقيادة أمّبىم أيب بكر بن عمر اللمتو٘ب، كابنو األمّب 

 ذلك الوقت، ذـ كأصبحت غانة دكلة إسبلمية من1067ىػ / 469بن أيب بكر بن عمر ،عاصمة غانة سنة 
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كشعبا، فقد قاؿ صاحب ا٢بلل ا٤بوشية )) أسلم أىل غانة كحسن إسبلمهم منذ خركج األمّب  ٰبٓب بن األمّب حكومة ى 
 أيب بكر بن عمر اللمتو٘ب إليهم، إذ عمل مع كالده كالقبائل ا٤بلثمة الٍب صحبتهما على نشر اإلسبلـ ىناؾ..(اىػ

أحسن السوداف سّبة كأٝبلهم صورا، سبط الشعور ٥بم عقوؿ كفهم كٰبجوف إٔب  كيقوؿ أبو حامد الغرناطي )) كأىل غانة
.مكة (  

ا٥ٚق٤ اخلب٩ظ 
 ٳ٩ذ٭ٲب ّبف٪خ ٕب٭ب

إٔب مدينة أخرل ا٠بها ) كوميب (  ت) سو٘ب  أك سوغوٗب(، ٍب ٙبول أككار، ٍب ٙبولت إٔب كانت عاصمة غانة تسمى
( أم Sella(،كقيل أصلو ) كوميب سيبلConpi sireا١بميل )قيل: البيت ُب لغة السونينكىى  صاّب كمعُب كوميب

 خارج كوميب. كقد قيل إف أصلو: قونبا سّبل(.أم العاصمة الثالثة ا١بميلة.
بة مرتفعة ضأسسوا عاصمتهم على ىكقيل: إف معُب كوميب ُب السونينكىية القدٲبة ) التل أك ا٥بضبة (؛ كذلك أهنم

ناحية من النواحي األربع، كقد بقيت العاصمة أم ليهم من مكاف بعيد، إذا قدموا من قادمْب إالليتمكنوا من رؤية العدك 
صلى اهلل عليو كسلم، فنقل العاصمة إٔب مدينة أخوالو  اىناؾ حٌب إٔب عهد ا٤بلك ) كنسام ( الذم عاصر النيب ٧بمد

 مرة أخرل إٔب كوميب. ـ  أعاد خليفتو العاصمة640الٍب كانت تسمى ) كركغا (كلكن بعد كفاة كانسام عاـ 
طو٥با مسّبة يـو  على ا١بمل من مشا٥با إٔب جنوُّا، كيبلغ  بلغكحسب قوؿ البكرل كانت مدينة كوميب مدينة كبّبة، ي

 كلم,شرقا كغربا، ككانت أحياؤىا كثّبة ، كلكن أحياءىا الرئيسية ثبلثة:  16عرضها 
الك غناتا. كمعناه دار ا٤بلك غانا) كما يقاؿ كارتا، : كمعناه حي ا٤بلك غانا،ككاف يقاؿ ٥با كذ كومبي غانا= 1

ككاغوركتا أم دار الكارل، كدار الكاغوركر (، كُب ىذا ا٢بي يسكن ا٤بلك كأعياف ا٤بدينة كا٤بواطنوف األصوؿ فقط، كٓب 
 يكن يساكنهم  غّبىم ُب غناتا.ككاف ىذا ا٢بي يتاخم النهر الشمإب للمدينة.

 خم النهر ا١بنويب للمدينة: كىو حي يتاكومبي جوفي= 2 
، أم كوميب الذم يصلى فيها،، ككاف حيا للتجار العرب، بْب غناتا ككوميب جوُب.كقد كثرت مساجد كومبي صاال= 3

 مسجدا.ككانت حافلة باألسواؽ الكبّبة، كاحملبلت التجارية الكثّبة. 12ىذا ا٢بي حٌب كصلت إٔب 
 األؽٺبء ا٥قٖريح يف ١ٴ٩جٸ

: ككاف ُب شرؽ كوميب  جيغا/3: ككاف ُب غرب كوميب صاال. مارينسي/2جنوب كوميب صاال.  : ككانت ُبينغي/ 1
 .: كيقع إٔب جنوب جيغاباالف/ 5اؿ جيغا  مشككاف إٔب  ،انبوري/ 4صاال، 

 كيصف الدكتور إبراىيم طرخاف عاصمة كغادك فيقوؿ:
وطنية، إال أف تأسيسها يرجع إٔب عهد حكومة أما عاصمة ىذه اإلمرباطورية فقد ازدىرت زمن حكومة السونينكى ال)) 

ـ، كظلت تنمو بالتدريج، كنظرنا لقدـ اإلسبلـ ُب ببلد غانة، فإف حينا 300البيض األكٔب، كيقاؿ إهنا بنيت حوإب عاـ
إسبلمينا قاـ بعاصمة غانة حٌب صار مدينة كربل قائمة بذاهتا، كحسبنا األكصاؼ الدقيقة، الٍب أكردىا الكتاب العرب 
ا٤بسلموف عن ىذه ا٤بدينة كأقسامها...  يقوؿ البكرم: ))كمدينة غانة مدينتاف سهليتاف، إحداٮبا ا٤بدينة الٍب يسكنها 
ا، أحدىا ػػ ٯبمعوف فيو ػػ أم يقيموف فيو صبلة ا١بمعة ػػ ك٥با األئمة  ا٤بسلموف، كىي مدينة كبّبة فيها اثنا عشر مسجدن

كحواليها آبار عذبة، منها يشربوف كعليها يعملوف ا٣بضراكات. ))كمدينة ا٤بلك على كا٤بؤذنوف، كفيها فقهاء، كٞبلة علم، 
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ستة أمياؿ من ىذه كتسمى بالغابة، كا٤بساكن بينهما مفصلة، كمبانيهم من ا٢بجارة كخشب السنط، كللملك قصر 
ا٤بسلمْب، على مقربة  كقباب، كقد أحاط بذلك كلو حائط كالسور. كُب مدينة ا٤بلك مسجد يصلي فيو من يفد عليو من

من ٦بلس حكم ا٤بلك، كحوؿ مدينة ا٤بلك قباب كغابات.. يسكن فيها سحرهتم، كىم الذين يقيموف دينهم، كفيها دكا  
كّبىم ػػ الدكور ىو الصنم ػػ كقبور ملوكهم. كلتلك الغابات حرس، كال يتمكن أحد من دخو٥با كال معرفة ما فيها، 

يها أحد انقطع عن الناس خربه. كتشبو ىذه الغابة ما عرؼ عند ا١برماف األكلْب كىنالك سجوف ا٤بلك، فإذا سجن ف
باسم الغابة ا٤بقدسة. كعن اإلدريسي:))غانة مدينتاف على ضفٍب البحر ا٢بلو، كىي أكرب ببلد السوداف قطرنا، كأكثرىا 

دكف فيها كيتصرفوف بْب يرؽ يتصخلقنا كأكسعها متجرنا((، كيقوؿ ُب موضع آخر:)) ك٥بم ػػ أم سكاف العاصمة ػػ زكا
ا٤بدينتْب ُّا((.  كعن ابن الوردم: ))ىي مدينتاف على ضفٍب النيل، كيقصدىا التجار من سائر الببلد(( كيقوؿ 

القلقشندل ))إهنا مدينتاف على ضفٍب نيلها، إحداٮبا يسكنو ا٤بسلموف، كالثانية يسكنها الكفار((.  كعن ا٤بقريزم 
ٮبا يسكنها ا٤بسلموف كاألخرل الكفار((. كموقع مدينة غانة القدٲبة، موضع نقاش كجدؿ، كلكن ))كغانة مدينتاف: إحدا

 .أطبل٥با، تقع اليـو بالقرب من ا٢بدكد ا١بنوبية ١بمهورية موريتانيا ا٢بديثة
سا حْب قاؿ إف غانة ىي نفس مدينة ))كانو(( الواقعة ُب مشإب ببلد ا٥بو  Leo Africainلقد أخطأ ليو األفريقي

، كأكضح بدقة ـ1841عاـ Cooleyميل؛ كظل ىذا ا٣بطأ شائعنا عند األكربيْب حٌب ظهر كتاب كوٕب 200بنحو 
موضع غانة ُب مكاف ما جهة الغرب كىي على طريق القوافل الغريب القادـ من مراكش؛ كا٤بكاف الصحيح يبعد عن 

ميل 200لف ميل مشإب ٝبهورية غانة ا٢بديثة، ك٫بو تنبكت ٗبسّبة بضعة أياـ إٔب ا١بنوب الغريب منها كعلى بعد ٫بو أ
مشإب باماكو عاصمة ٝبهورية مإب ا٢بديثة. قامت حفائر للبحث عن آثار ىذه ا٤بدينة، الٍب كانت خبلؿ القرف العاشر 

بل كا٢بادم عشر ا٤بيبلديْب أعظم مدف السوداف الغريب، كما كانت سوقنا عظيمة بْب ببلد البيض، كببلد السوداف، فض
 Desplaguesـ على يد العآب األثرم الفرنسي دببلج 1907عن أهنا ملتقى طرؽ القوافل.  بدأت ىذه ا٢بفائر عاـ 

 .L  فعثر على أطبلؿ مدينة تدؿ على أهنا كانت مزدىرة، كقاؿ: إف ىذه ىي أطبلؿ غانة، كإهنا كانت تقع على جانيب
ميبل مشاؿ شرقي مدينة كوليكورك، الواقعة مشاؿ 40ك٫بو  ،ٌُب ىينة جٕبّبة، كحدد مكاهنا على بعد ٫بو مائٍب ميل غريب مد

،كحفر ُب موقع ُب B. Mezieresقاـ حاكم فرنسي إلحدل ا٤بقاطعات كا٠بو بو٘ب ميزيّب 1914باماكو.  كُب عاـ 
صمة غانة، ا٤بنطقة ا٤بشهورة باسم))الساحل((جنويب الصحراء الكربل، كاقتنع بأف ىذا ا٤بوقع ٰبتمل أف يكوف مكاف عا

ميبل، كقد  205رل. استمر ا٢بفر ُب ىذا ا٤بعركؼ باسم كومىب صاّب كحدد بعده عن باماكو بنحو كالٍب كصفها الب
، كٓب يقف ـ1939(ُب ىذه ا٢بفريات. ٘بدد ا٢بفر عاـ .I.F.A.Nساىم ا٤بعهد الفرنسي ألفريقيا السوداف بداكار )

 Thamassy andة، كبعد عشر سنوات، قاـ توماسي كمو٘ب إال عندما اندلعت نّباف ا٢برب العا٤بية الثاني
Maun(1949 بإٛباـ العمل، كفحصا ماعثرا عليو من آثار، على ضوء ا٤بعلومات الٍب ٘بمعت لديهما. 1950ػػ)

، أف اآلثار الٍب عثرا عليها، ليست سول بقايا ا٤بدينة اإلسبلمية أك القسم 1951أكضح ىذاف الباحثاف، ُب عاـ 
ن مدينة غانة؛ كدلت ىذه اآلثار على أف ىذه ا٤بدينة كانت زاىرة، كتشغل ٫بو ميل مربع من األرض، اإلسبلمي م

ألف نسمة، كىو عدد ضخم بالنسبة لسكاف مدف العآب ا٤بعركفة يومئذ. كالراجح أف ىذه  30كسكنها ماال يقل عن 
 عهدىا األخّب، أم عندما صار ملوؾ غانة على ا٤بدينة اإلسبلمية، كانت مركز ا٢بكومة اإلسبلمية الٍب قامت ُب غانة ُب

الواقعة قرب مدينة   Salungarieفة باسم سالو٪بارم ك اإلسبلـ. كتشبو ىذه ا٤بدينة، ا٤بدينة الصنهاجية حالينا، كا٤بعر 
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كانو. كشفت ا٢بفريات عن عدد من ا٤بنازؿ كا٤بساجد، كمن بْب ما كشفو توماسي، مؤسستاف أك مبنياف كبّباف، ٰبتمل 
قدمنا، كبو سبع غرؼ مفتوحة داخل  42قدمنا كأف عرضو أك اتساعو بلغ ٫بو  66ف أحدٮبا كاف يبلغ ُب الطوؿ ٫بو أ

بعضها البعض، كأف ىذا ا٤ببُب كاف يتكوف من طابقْب بينهما سلم. أما ا٤ببُب اآلخر فهو أكرب من األكؿ، ككاف يضم تسع 
األصفر. كٓب يعثر على شيء من الذىب أك الفضة، كلكن عثر على  غرؼ، كال تزاؿ على جدرانو الداخلية بقايا الطبلء

على ىذه ا٤بكتشفات بأهنا دليل ناصع على حضارة  ٨Maunyبزف كبّب بو أدكات مصنوعة من ا٢بديد؛ كقد علق مو٘ب 
تصارىم متقدمة، ٩با يدعم مقالة الزىرم عن شدة بأس أىل غانة ألهنم استخدموا األسلحة ا٢بديدية، ككاف ذلك سبب ان

على ا١بّباف الذين كانوا ٰباربوف بقضباف من األبنوس. ك٩با عثر عليو ُب أطبلؿ كومىب صاّب، حراب كسكاكْب كرؤكس 
سهاـ كمسامّب، ك٦بموعة ٨بتلفة من اآلالت كاألدكات الزراعية، كتعلق مارجريت شيِب، بأف ىذه البد كأهنا صنعت ٧بلينا.  

ككجدكا فضبل  ،رٗبا كاف من أقدـ ما عثر عليو من ىذا النوع ُب أية دكلة كذلك عثر على مقص حديدم دقيق الصنع،
عن ذلك كمية كبّبة من الصنج الزجاجية، من الواضح أهنا كانت تستخدـ ُب كزف الذىب، كىناؾ بقايا كثّبة من األكا٘ب 

مكتوب عليها بعض آيات  قطعة أكلوحنا 53قطعة من ا٢بجر ا٤بلوف، منها  77الفخارية، ٙبمل طابع البحر ا٤بتوسط، ك
وشنا. ككشف كذلك عن عدد كبّب قلوحنا، زخارفنا كن 42القرآف الكرٙب با٣بط العريب، بينما تضم األلواح األخرل كعددىا 

ُب موقع كومىب صاّب، كٲبكن  ،من ا٤بقابر، من بينها مقابر ملكية، كمن ىذه اللوحات شواىد قبور. كٓب يتم ا٢بفر بعد
ـ كٓب يعثر لآلف على شيء من آثار مدينة الغابة الوثنية، أك القسم 1965ل ما عثر عليو حٌب عاـ القوؿ: إف ىذا ىو ك

الوثِب من مدينة غانة، كيبدك أهنا اند٦بت ُب ا٤بدينة اإلسبلمية كعفت آثارىا الوثنية، كذلك بعد أف ٙبولت حكومة غانة 
 كبلمو.(( انتهى  إٔب اإلسبلـ قرب هناية القرف ا٢بادم عشر ا٤بيبلدم

 ٩ذ٫ ٳإبدٳ
 ٓب يرد ُب التاريخ أ٠باء مدف كثّبة من ا٤بدف الٌب كانت ُب كغادك، غّب أننا عرفنا منها:

/ كامور 9/تاغانٌب 8/ سينقيدك    6/بّبك    5/سيبل 4/ ٠باقندل )٠باكندا( 3/ يّبل سيُب  2/ غيارك)غو٪بورك(   1
/كابّبك   14/تاقيدك  13/تيشيت 12ُب كالية الَبارزة(.   / أككارا)تقع اليـو ُب منطقة بوتليميت11/كاغادك  10
ىػ(  400/غومبو كفيها مسجد يعود بناؤه إٔب )20/تغناغا 19/بانبوغو   18/خايندك  17/فالٌيٌمى  16،كنكوصة 15
/ تومبوكتو) كىي نسبة إٔب شجرة 26/جيُب  25/جاىونو)القدٲبة ُب الشرؽ( 24/ نيما23/ كركرنغا 22/كداف 21

/كنديكو 28/ قورك 27بالبمربية(أم اقطعوا شجر التومىب لنسكن ىنا.  Ngunaبالسونينكىية أك Tunbee تومىب
/غومببٌلَب)مويلو(، 32/كيلُّو)مقر قبيلة بلّب بٌٌب قولو( 31/ٗبب غيلو )مقر قبيلة جابّبا(30/كابيٌُب)مقر ملى ٠بارل( 29
/سفنقو  39/بوغرات 38/أركى 37/غىسىٌُب 36ا  /كانت35/جّبقيُب )القدٲبة(.  34/ىونغوٕب )القدٲبة( 33
/تّبقى، ككانت مشهورة بكثرة 46/تافيليلت 45/أنباره 44/ًغرًنتٌلى 43/تاقى)طاقة( 42/قىلنيو  41/سامىو)شامة( 40

أىرىضىتها)دابة األرض(،كضخامة سبلحفها)كونيا(، كيقاؿ بأف أحد سبلحفها سارت ٕبمل ٝبل من ا٤بلح، ٤با عرس 
 أحدىم ٞبلو عليها ظنا منو أهنا حجارة، كُب الصباح تتبعوا أثرىا ٤بسافة بعيدة كأخذكا ٞبلهم. التجار ككضع

 كقد أشار إلىأغلب ىذه ا٤بدف ا٤بؤرخ علي سيسى ُب مقدمةكتابو كالفصل الثا٘ب فارجع إليو ُب:
ا٤بمالك، كالركض ا٤بغطار . كما كردت بعض ىذه األ٠باء ُب كتاب ا٤بسالك ك تاريخ المجتمع السونينكىي في موريتانيا

 ُب خرب األمصار،ىذا باإلضافة إٔب  عواصم كمدف ا٤بمالك كالواليات التابعة إلمرباطورية كاغادك.
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ا٥ٚق٤ ا٥غبدط 
 )^(٦٩ٴٟ ٕب٭خ األسثْخ ٳاألسثْٴ٫^()

جدت ،ك ـ340 عاـ قبلن ٩با ال شك فيو أنو  كلقد أسلفنا، بأنو ال يعرؼ بالتحديد تاريخ تأسيس غانة بالتحديد،، كل
رة االتجمعات اَّاكرة، كسيطرت عليها كأخضعتها ٥با، إما بالقوة تارة، كبا٢بيل ت أغلبكغادك القوة كا٥بيمنة كتغلبت على 

 قد كانت ٩بلكة ماندل كٝبيع جّباهنا خاضعة ٙبت تلك ا٥بيمنة السونينكىية.فأخرل، 
ناف ثـ فإنو تؤب على عرشها ا620انسام، عاـ كيد   علىكرونغا،كمنذ تأسيس كغادكإٔب ٙبوؿ العاصمة من كوميب إٔب 

 ملوؾ سبعة من ىؤالء االثنْب كالعشرين  عرؼكقد  ثبلثة قركفكعشركف ملكا،خبلؿ 
لس اثناف ٦ب1076.ـ إٔب سقوط الدكلة ُب أيدم ا٤برابطْب بقيادة ابن ياسْب،620كمن عهد ا٤بلك كانسام عاـ 

 تة،  كما عرؼ ثبلثة بعد ذلك.منهمسعاما، كقد عرؼ 457كعشركف ملكا خبلؿ 
 تاريخ الوفاة تاريخ التنصيب االسم ـ
   كارا 1
   غانا ساقو 2
   diabe sisseجاىب سيسى 3
   تاٗب ماغا 4
   فانكانٌب ماغا 5
   مارم ماغاف 6
   كنول ماغا) قاٲبغ(سيسى 7
 ـ.640 ـ 620 كنسايا 8
   ملى 9

   مارك 10
  ـ790 نتنجول(.بانًتينوىى دكورل )ب 11
   تكبلنا 12
  م837 هـ 222بوالنتا بن تكبلنا  أسلم   13
 ـ1074 ـ1060 تونكارا ماغا باسي 14
  ـ1074 ـ1076تونكا مينينا، أسلم عاـ  15
 ـ1203قايػػمغ الثا٘ب، كىو الذم اجتاح سومنغورك كغادك ُب عهده عاـ  16
 سيسى نقورلماغاف سوما 17
   سىماغاف ماميدل سي 18

ر من ا١بميع، كىو الذم مكث ُب ا٢بكم حٌب أف ٝبيع خلفائو ٞبلوا لقبو من ثكاف يتمتع بقوة أككيبدك أف كنول ماغا  
بعده، بل حٌب ملوؾ ا٤بمالك التابعة لغانة ٞبلوا ا٠بو.كمعُب قاٲبغ ُب اللغة السونينكىية) ملك الذىب ( ألف ىذا ا٢بديد 
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رجة أنو كاف يصوغ  ٝبيع  أكتاد خيولو، كأ١بامها، كركاُّا، كأشطاهنا من الذىب األصفر ذات القيمة قد كثرت عنده لد
 ا٣بالص.

ـ كلكنهم استطاعو االستيبلء عليها ُب 1063مرباطور ماغاف باشي، منذا عاـ إلغانة ُب عهد ا  ةكقد بدأ ا٤برابطوف ٧بارب
 نة.ـ كقد كاف استيبلء ا٤برابطْب على غانة  هناية توسع غا1076حدكد عاـ 

عاما ُب االستقبلؿ،كلكننا إ٭با نعرؼ اسم ملكْب فقط خبلؿ  153ـ قضت غانة 1087كبعد ذىاب ا٤برابطْب، عاـ 
 ىذا القرف كنصف القرف، كٮبا:

سيسى كأخوه ماغاف ماميدم سيسى، كىو الذم نزؿ عليو سو٪باتا كيتا مع أمو سوغولوف   نقورل= ماغاف سوما1
ـ كأما األخ الذم ىو ماميدم 1226سيسى (.عاـ  نقورلأم ُب عهد ) سوما كوناتى،فارين من أخيو دنكراتوماف

 وميب ُب عهده.كسيسى، فإف سو٪باتا قد خرب  
 ) ٝجبئ٤ ادل٦ٴٟ(األعش ا٥زٸ ؽ٢٪ذ ٳٕبدٳ

 .األسر الٍب حكمت كغادك ىي: ككى ، دكورل، سيبل ،ساغو، سيسى، جايب ، جاكرا  ، جيوارا ، جارسو ، انياغاتى
 :أم ،مدخر بدر الذىب :صلى اهلل عليو كسلم  ا٠بو: )كنسامى( كلعل معناه اك الذم عاصر النيب ٧بمدكيقاؿ بأف ا٤بل

 أنو كاف إذا طلعت بدرة كبّبة من الذىب يستأثر ُّا لنفسو.كاهلل أعلم.
د كقد كاف ىذا الرجل كما كصفو صاحب الفتاش قاؿ:)إف لو ألف خيل مربوطْب ُب داره ، عادة معركفة، إف مات كاح

منهم ُب صبح جيء بآخر مكانو قبل ا٤بساء، كُب الليل كذلك، كال يناـ كاحد منهم إال على زريبة، كال يربط إال ٕبرير ُب 
عنقو كُب رجلو، كلكل منهم آنية من النحاس يبوؿ فيها ، ال يقطر من بولو على األرض قطرة، إال ُب اإلناء  ال ُب ليل 

ينسوحا ( ثبلثة أنفسكال ُب هنار ، كال ترل زببل كاحدا ٙب ٯبلسوف  ،ت كاحدمنهم،كلكل منهم من ا٣بدـ ) سو
 صد بولو كٞبل زبلو(اىػ كآخر مكلفرب بسقيو، ، كأحدىم موكلحدىم يقـو بعلفو؛أٙبتو

ِا٥ٚق٤ ا٥غبث 
 ^(ّٴا٤٩ ٭ٲٴك ئ٩رباىٴسٹخٕب٭ب)^()

 )*(ٳاعز٪شاسٱب ٥ٚرتح ىٴٹ٦خ *()
ىػ 200دك ُب  السيطرة كا٥بيمنة، حيث يقوؿ البعض : إهنا تأسست ُب عاـ ال نعرؼ مدل الفَبة الزمنية الٍب قضاىا كغا

ا ال يعرؼ سست بعد ذلك، فإذن أأم القرف الثا٘ب، كيقوؿ البعض أنو كاف قبل ذلك بكثّب، كيقوؿ البعض اآلخر أهنا 
 الوقت احملدد لتأسيسها: 

أف ذلك عنصرية، كانتى سليماف كيرل ا٤بؤرخ  ما يقاؿ بأف ا٤بؤسسْب األكائل ٥با ىم البيض،فإف حكايتو صعبة، نكلك
حٌب لو سلمنا فرضا أف  كلكن( ال يرضوف أف ينسبوا أم تقدـ إٔب السود. (ferekumen، ألف البيضوجكانتقاص للزن

ما  فإنو لوال اهلل، ٍب حكمة كحسن سياسة أباطرة غانة ،البيض ىم الذين أسسوا كغادك؛ كما ٙبكيو كتب التاريخ،
 ٥بذه الفَبة الطويلة بعد طرد مؤسسيها منها أبدا. تستمر ع أفيستطتتكان

إٔب ضعف أباطرة  ، كما ٰبكيو البعض،ـ734العرب عاـ  كحٌب لو قلنا بأف السوننكىتسلموا مقاليد األمور ُب كغادك بعد
دة ثبلثة كافية، ألف األسرة ا٤بلكية البيضاء الٍب استمرت ُب ا٢بكم ٤ب  343ـ فإف تلك السنوات اؿ 1077كغادك عاـ 
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ـ حٌب 240حٌب ُب عصرنا ا٢بإب ػ ال يتجاكز تعدادىا أصابع اليد، كال سيما أف أباطرة كغادك حكموا من عاـ ،قركف
 عشرة قركف كىو ألف عاـ أمضاىا أىل كاغادك ُب ا٢بكم يقينا. ـ، أم حوإب1240

كاغادك ٥بذه الفَبة الطويلة، عوامل عديدة على تطويل فَبة ىيمنة أباطرة  ) بعد اهلل(إف العوامل كاألسباب الٍب ساعدت
 /عوامل اقتصادية.3/ عوامل جغرافية   2/ عوامل سياسية  1:٪بملها ُب ثبلثة

 أٳال/ ا٥ْٴا٤٩ ا٥غٺبعٺخ:
ػ أف ملوكها ٓب يكونوا يوجهوف أك ٲبارسوف أم نوع من أنواع الثرثرة، كالدكتاتورية، كالتكرب ُب حق أحد من ا٤بواطنْب أك 1

الذم عند ا٤بقهور، غّب أف  الشعورالذم عند القادر، ىو نفس  الشعورألهنم كانوا يركف أف  ؛ليك ا٣باضعة ٥بممع ا٤بما
مور ( كطغياهنوارتكابو ىواه كتعسّبه، كتعقيده األwewereا٤بقهور ال يستطيع أف يبدم ما عنده فقط، كلكن ثرثرة، )

 من غطرستو. ىو الذم ٯبعل ا٤بقهورين يبحثوف عن حيلة سريعة  للتخلص
، الكاملةػ كانوا يستبقوف على ا٤بمالك ا٣باضعة ٥بم ملوكهم السابقْب ٛباما، ككانوا يَبكوف ألكلئك ا٤بلوؾ الصغار حريتهم 2

مر كال ُب النهي، فقد كاف ئ  على مواطِب ا٤بمالك التابعة ٥بم، الُب األيهم الذاٌب ، فلم يكونوا يفرضوف أم شمكحك
، كىم بأنفسهم يوجهوف األكامر إٔب مواطنيهم، ) أم سياسة طع األكامر إٔب ا٤بلوؾ التابعْب فقأباطرة كغادكيوجهوف ٝبي

ُب  ت(؛ ذلك ألف أباطرة كغادك علموا أف ا٤بلك األعظم إذا انتصب بنفسو للبIndirect rullingا٢بكم غّب ا٤بباشر 
 ؾ الصغار فإنو سيكوف الشراف كاحدا:ٝبيع أمور ا٤بواطنْب كبّبىا كصغّبىا، كجليها كدقيقها، مع كجود ا٤بلو 

، كلذا فكل اأك يكتفو  امكن ا٤بلك األعظم أف يرضي ا٤بواطنْب) يثلج صدكرىم( أبدا،ألهنم سوؼ لن يقتنعو ت/ ال ي أوال
مواطن يعرؼ من نفسو أنو يستطيع  أف يصل إٔب اإلمرباطور ٢بل قضيتو، فإنو لن يرضى بأف يتوجو إٔب ا٤بلوؾ الصغار، أك 

 ء أيضا.مرااأل
 /أف ىذا الشيء سيؤٓب ا٤بلوؾ الصغار، كٰبزهنم كٰبملهم على أف يبحثوا عن ا٢برية كاالستقبلؿ التاـ عن اإلمرباطورية.ثانيا

أف أىل كوميب عبدكا ثعباهنم) كغادا بيدا(، كلكنهم  تركوا كل ا٤بواطنْب على  دينهم،كىذا التيسّب الديِب ىو الذم ػ 3
 مسجدا ُب كوميب صاّب.عاصمة اإلمرباطوريية ، ناىيك عن بقية ببلد اإلمرباطورية. 12 وإب٠بح للعرب التجار يبنوف ح

 :كبالتحليل، فإنو ٲبكن أف يقاؿ إنو كاف ىناؾ سبباف لتسا٧بهم الديِب الكبّب
( الثعباف ، فيجعل إ ذ٥بمأف ال ٱب أػ ألف إ٥بهم سانا آخر ملكا، من الناس ا٤بقهورين على عبادة الوثن، نإ٥بهم) ا٤بزعـز

 (ا٤بزعـز ا١بِب الثعباف ٰبب الصيوؼ أكثر من العاكفْب) البادم أحب إليو من العاكف
ف يقهر أىلو على اعتناؽ دين ما، كإجباره على أػ كالسبب الثا٘ب:  أف ملوؾ كغادك كانوا يقولوف: أنو ال ينبغي للعاقل ب

ما ٱبتار ا٤بوت كالقتل  أك  رعاف الدين(،ألف اإلنساف سترؾ دين كاعتناؽ آخر ٙبت تأثّب القوة كالتهديد،) ال إكراه ُب
أك ترؾ دين ما؛ ألهنم ال  ،تباع دين ماايعرض صفحة عنقو للموت من أجل دينو كعقيدتو،كلذا فهم ال ٯبربكف أحدا على 

 يريدكف أف يعتبهم كيلومهم أحد ُب أم أمر من األمور.
، مركية، كاإلتاكات ؛ ألهنم كانوا يركف أف اإلنفاؽ مثل جذ شعر األنفػ ٓب يكونوا يشددكف ا١بزل كالضرائب كالرسـو ا١ب4

شدة ا٤بطالبات كاألخذ كذلك ، ك فيحاكؿ الفرار عمن ٯبذ شعر أنفوفكثرة جذ شعر األنف يشرؼ ا١بباف على ا٤بوت، 
 .ف(مغـر مثقلو من ) اء اإلمرباطور أعداءه، كٯبعلها كأف أىلهاصدقمن ا٤بماليك التابعة ٯبعل أالكثّب 
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أكبْب ا٤بلوؾ الصغار كمواطنيهم ، كال حٌب ُب  ،ؤكف الداخلية للماليك التابعةشػ ٓب يكونوا يرضوف  بأف يتدخلوا ُب ال5
قوانْب كعادات كتقاليد ا٤بمالك التابعة، كتنصيب ملوكهم كعز٥بم  ، كٓب يكونوا يسمحوف بأف يتدخل الوالة 

 حواؿ.التابعة ُب الشؤكف الداخلية ُب أماكن إقامتهم بأم حاؿ من األ  اإلمرباطوريوف، ككذا ٞباة الثغور ُب األقاليم
ػلم يكن أباطرة كوميب صاّب يقوموف بالتجواؿ ُب ا٤بمالك التابعة ٥بم، كإ٭با كانوا يرسلوف الرسل فقط  ليجمعوا كٯببوا 6

فقط، كاليتعدكهنا إٔب مناطق  تابعةيتجهونإٔب عواصم  ا٤بمالك الإ٭با كلئك البعوث أا١ببايات كالضرائب كاإلتاكات ككاف 
يتعب ا٤بلوؾ إ٭با ، كبالتإب مللملوؾ يقلل من ىيبته الكثّبةألف ملوؾ كغادك رأكا) ُب ظنهم ( أف ا١بوالت أخرل؛ 

فإف العكس ىو الصحيح؛ ألف ا٤بلوؾ الصغار فقط،كإذاكاف سفره كزيارتو لبلطبلع على أحواؿ ا٤بمالك، كرٞبتهم، 
بتسديد  هم ا٤بلوؾ الصغار سيكلفستقع على الرعايا الذينتكاليف استقبالو كضيافتو،م، كما أف سيخفوف عنو كل عيوُّ

ف أىل كوميب يقولوف: ) إذا أراد اإلمرباطور أف يقلل من ظلم ا٤بلوؾ الصغار على ا٤بواطنْب،فإف نفسو ال يقـو بالسفر أك ا.ى
  ليخربكه عن أحواؿ ا٤بملوؾ ْبلغاسومبوندانو( كا٤بتحسس) ْبلذلك، كإ٭با يوكل بذلك إٔب العيوف كا١بواسيس كا٤بستفت

يرد إليو منو أخبلؽ سيئة ػ يوجو إليو إنذارا شديد اللهجة، دكف شعور الغّب ، أك الصغار، فالذم يسمع عنو أخبلقا سيئة
ٲبكن تركها ُب يقلل منها،  كقد علموا أف ارتكاب األخبلؽ السيئة ال أك السيئة باإلطبلؽ،  وبذلك، فيَبؾ أغلبهم أخبلق

 نعدامها.االدنيا مطلقا،كلذا فالذم يطلبو الشريعة ىو التقليل من فعل السيئ. ك من ارتكاب ا١برائم ال 
كلكنهم ٓب يكونوف ا،إلخفاء األخبلؽ السيئة ،أك تقليلهالطريقة ا٢بكيمة  ذا كاف أباطررة كوميب يستعملوف ىذه ىك

الشرائع الٍب استخدموىا، ىو الذم جعل ا٤بمالك التابعة ٥بم ٓب يستطيعوا يلوموف أحدا أك ٱبزكنو ُب كجو ا١بماعة.كىذه 
أف يتمردكا عليهم طواؿ ىذه القركف الكثّبة،ألف ا٤بلوؾ  الصغار كانوا يتمتعوف با٢بكم الذاٌب حٌب ظن ا٤بواطنوف أنو ال 

ٓب يكن يصل إٔب األباطرة شيئ من ٰبكم ملوكهم  إمرباطور أعلى ألف كل  األمور كانت تعاِب بينهم كبْب اإلمرباطور.ك 
 .أللهم إال النذر اليسّب من األقضية ا٥بامةأمور ا٤بواطنْب ُب ا٤بمالك التابعة،

تلك  ،ةمكن أباطرة كغادك من حكم دكؿ كثّب   عامبل)نيغيندل( ا٢بسن  التدللكانت السماحة كتيسّب األمور ك :اإذن 
كسببا ػ بعد اهلل ػ ُب إطالة فَبة ىيمنتهم كسيطرهتم على الغّب  حٌب ’ الدكؿ الٍب ٓب يقدرىم عليهم الغزك كا٢برب عليهم

ـ تقريبا.كقد كاف ملكهم يقضي فَبة 1240ـ حٌب  240(، من 1000قضوا ألفية كاحدة ُب ا٢بكم أم: ألف سنة)
 طويلة ُب ا٢بكم،ألف كثّبا من األمثاؿ عندىم يدؿ على ذالك من تلك ا٢بكم كا٤بثاؿ السائرة عندىم

 طع عنك.قا٤بلك كالرياسة مثل السركاؿ ا٣برؽ) ا٤بثفر( إذا ٓب تعرؼ كيفية جلوسك فإنو ينػ إف أ
لكنو  الٲبكن ىضمو.فالرئيس الذم يلْب نفسو مثل حبل البلوط ال يهقدر عليو، ك ب ػ أف البلوط ) ىولوىولو( رقيق ، 

 يو. ديو، كال ىيبة فلكلكن ىناؾ فرؽ بْب التليْب كالسماحة، كبْب أنو ال سلطة 
لشيء ا١باؼ الذم ٯبفف نفسو بشدة، كٓب يستطع أف يلْب با٤باء ا٢بار أبدا، كٓب ٲبكن أف يذكب  بالزيت أيضا، ا-ج 

طحنو ليلْب،أف يدرس ُب ا٥باكف.فالرئيس الذم ال يستمع إٔب من يقوؿ لو القوؿ الشديد، كال و يطحن با٤بنفبل شك أ
 ق عليو بسرعة.صيستمع إٔب الذم يقوؿ لو القوؿ اللْب، فإنو يب

 .) بذاءتو(، أم:جهره بالسوء من القوؿرات كالسيئات أفضل من ك٤بناػ إف ارتكاب ا٤بلك  د
، يلعب الصبياف على ظهره بسرعة،كا٤بلك الذم يبدم الشدة على الناس ينفك عن الفتك ليلى هنارى ػ األسد الذم ال ىػ

 فإف ا٤بواطنْب سيقطعوف رأسو ُب أسرع كقت. دائما؛
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، ألنو سيمكن ا١بلساء كا٤بقربْب ا١بدد ُب صا٢بو ٕباؿ من األحواؿ قتل ا٤بلك الكثّب ألحبابو كإخزاءه ٥بم، ليسػ إف  ك
 من معا١بة أمره بسرعة.

 صب٭ٺب/ ا٥ْٴا٤٩ اجلٖشاٙٺخ:
ٛبيزت إمرباطوية غانة ٗبوقع طبيعي ىاـ، فموقعها ا١بغراُب بْب ببلد حوض السنغاؿ كحوض هنر النيل،عمل على تقوية 
ملوؾ غانا كاستمرارىم لفَبة أطوؿ ، فكانت إمرباطورية غانة مباركة بوجود أراض زراعيةخصبة، كقطيع الغنم كالبقر الٍب 
ترىب كٙبلب، كيزرع السكاف حبوبامن أصناؼ متعددة، كىذه ساعدهتا على احتواء السكاف الكثّبين كا٤بتنامْب، فكثرة 

 ة.سكاهنا كانت مصدر قوهتا من الناحية العسكري
كأيضا موقعها ا١بغراُب ا٥باـ بْب مناجم الذىب الغنية ُب إقليم كانغارا ُب ا١بنوب، كطرؽ القوافل التجارية  الصحراكية ُب 
الشماؿ، أعطاىا مقاـ الوسيط بْب متبايعْب ال غُب ألحدٮبا عن اآلخر، كما مكنها من  مراقبة التجارة غّب الصحراء، 

 ة من ىذه التجارة قوة كربل ٤بلوؾ غانة.كقد أعطت الثركةالكبّبة ا٤بستفاد
 صب٥ضب/ ا٥ْٴا٤٩ االٝزقبدٹخ:

إف مراقبة غانة على طرؽ القوافل التجارية، كانت أساس ثرائها كىيمنتها، فكانت غانة تصدر إٔب مشاؿ إفريقيا: الذىب 
 من كانغارا، كالعبيد،كالعاج، كالكوال، كالعسل، كالصمغ، كاإلىاب،كالقطن.

ؿ إفريقيا: ا٤بلح، كا٣بيوؿ، كالنحاس،كالثمار اَّففة كا١بلود ا٤بدبوغة، كالعنرب،كاألقمشة،كقد جاءت غبلت كتستورد من مشا
اإلمرباطورية)كارداهتا( من ىذه التجارة الرإبة،ا٤بتمثلة ُب فرض رسـو ٝبركية، على دخوؿ كخركج الذىب، مع الثركة الٍب  

رة غانة قادرين على نشر إدارة قوية،كفرض قوة حربيةتضمن االنتصار كانت ٙبصل عليها من ٘بارة الصحراء، ككانت أباط
 على العدك ا٣بارجي، كتعمل على استتباب األمن ُب الداخل، كتأمْب طريق القوافل التجارية ذىابا كإيابا.

ا جعلها ٛبلك كٓب تأت ثركة غانة من التجارة فقط، كلكن من الزراعةأيضا، فكانت الدكلة ٧بظوظة بإنتاج حبوب التغذية،٩ب
 االكتفاء الذاٌب ُب التغذية، كمركزا اقتصادياقوىا.
ا٥ٚق٤ ا٥ضب٬٩ 

األؽٴا٣ ا٥ْب٩خ يف ئ٩رباىٴسٹخ ٕب٭خ 
 ^()احلٺبح ا٥غٺبعٺخ ٳاإلداسٹخ^() 

الكربل) كأصل ىذه الفكرة: أف ابن  أختوالبكر منأبناء  بناالكانت غانة ٩بلكة ٰبكمها ا٤بلك،كإذا ىلك ٛبلك من بعده 
كأما ابن ا٤بلكفإنو أيضا ،خت سيعتمد على أسرة أخوالو ُب تسيّب أمور الدكلة؛فكأف ا٤بلك الزاؿ ُب أسرة ا٤بلك ا٤بتوَباأل

سيعتمد على أخوالو من أسرة أخرل ؛فكأف ا٤بلك قد زاؿ عن أسرة ا٤بلك األكؿ (.كقد عدؿ بعض ا٤بلوؾ عن ىذه 
 ٤بلك عن أبيو تكبلنا.الفكرة فورثوا أبناءىم ؛مثل بوالنتانا الذم كرث ا

 كقد كجد نظاماف إدارياف ُب اإلمرباطورية ٮبا نظاـ ا٤بلكية كنظاـ الوالية.
ككاف ىذا النظاـ ٲبارس ُب كغادك نفسها) نواة اإلمرباطورية( كا٤بمالك الٍب خضعت لغانة دكف  أوال/ نظاـ الملكية:

وكهم كٝبيع عاداهتم.ماعدا اإلشراؼ على مقاكمة، أك بعد مقاكمة بسيطة.فكاف يبقى بأيديهم أمر تنصيب مل
 التجارة)طرؽ القوافل التجارية( فكانت من اختصاصات اإلمرباطور.
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ككاف ىذا النظاـ ُب األقاليم الٍب استعصت على اإلمرباطورية ، حٌب ًب فتحها عنوة، فكاف يتم قتل  ثانيا/نظاـ الوالية:
حاكما )كاليا(من قبل نفسو.ك٘برب ىذه األقاليم على اتباع ٝبيع  زعمائها كأعياهنا كملوكها، كينصب اإلمرباطور عليها

 تقاليد كغادك.
، ٙبت  كالياتعشر ممالك ك كقد شكلت إمرباطورية غانة مع ا٤بمالك كالواليات التابعة ٥بما اٙبادا  فيدراليا، يتضمن سبع

 . إمارات كقرل ٰبكمها ملوؾ ككالة كأمراء  كشيوخ قرلكل ٩بلكة أك كالية 
 ا٤بمالك كالواليات كالتإب:كىذه 
٩بلكة سونيوم /6)صنهاجة(   أكداغشت/ ٩بلكة ٩5بلكةدك، ككّبم/٩4بلكة جارا/3ميما  ٩بلكة/٩2بلكة كغادك-1

كيتا /13غاالـ/12تكركر /11 كاالتا ) بّبك( /10بامبوغو  /9صوصو/8)ماندين( ٩بلكة كدكما/7 أك ) السنغام(
 .كانتا/17باسيكور /16ىوذ  /15دكغوف أك ) أرض الكادك ( /14

ككانت كل من  ا٤بمالك كالواليات تتلقى األكامر من ا٤بلك مباشرة كٛبده با١بنود ا٤بقاتلة لتعزيز جيشو اإلمرباطورم ،كما  
كاف للملك  مساعد ) كبّب الوزراء ( يوصل أكامره إٔب ا٤بمالك كالواليات ،كما كاف ىناؾ حاشية مكونة من النببلء 

 ، عدؿ كحجبة القصر كسدنة الثعباف ] كغادك بيدا [ ككزراء ا٤بالية كال
ككاف اإلمرباطور يتمتع بسلطة مطلقة)ما عدا القضاء(،بل كاف يعتقد فيو نوع من التقديس كالتأليو) كالفراعنة ُب 

ؾ مصر(،كما كاف للملوؾ التابعْب سلطة غّب ٧بدكدة ُب تسيّب شؤكف ببلدىم، ماعدا التجارة ا٣بارجية.ككاف على ا٤بلو 
لك كمراسيمو.باإلضافة إٔب 

ي
التابعْب لغانة أف يرسلوا أبناءىم كرىائن لضماف خضوعهم، كليتدربوا أثناء ذلك على آدب ا٤ب

 الفركسية.
كٓب توجد ُب غانة نظاـ كزارم كثّب، بل كاف ىناؾ الوزير األكؿ )عزيز كاغادك(ككزير ا٤بالية، ككزير العدؿ، كقد كاف 

 ،أما بقية موظفي الدكلة فكانوا ٗبثابة مسؤكلْب أك قواد.األخّباف دائما من ا٤بسلمْب
ا٥غ٦يخ ا٥ٞنبئٺخ 

 كاف القضاء ٲبارس ُب غانة ٔبدية كدقة كشفافية عرب احملاكم التالية:
كاف ىناؾ اَّلس اإلمرباطورم للقضاء، ك٦بلس الشيوخ احملنكْب) احملكمة العليا(، ككما ذكر البكرم في العاصمة:= 1

يوخ احملنكْب كاف يتكوف من مسلمْب يتحاكم إليهم ا٤بسلموف حسب الشريعة اإلسبلمية، فإف ٦بلس الش
كإحيائيْب)كثنيْب( يتحاكم إليهم غّب ا٤بسلمْب.كالكل ٙبت إشراؼ كزير العدؿ الذم كاف دائما من ا٤بسلمْب القادرين 

 على كتابة تقارير األقضية.
بجولة ُب كل يوميقـو  ة ٝبيعا.كيقاؿ : إف اإلمرباطور كاف كالقضاككانت العدالة من اختصاصيات اإلمرباطور ،

كُب ٧بكمة .كينادم مناديو بأف من كانت لديو شكول أك مظلمة فليأت بشكواه أك ظبلمتو إٔب ٧بكمة ا٤بلكعاصمتو،
دكف  ا٤بلك)٦بلسو( ٯبلس ا٤بلك كاألعياف بفارغ الصرب،كيستمعوف بانتباه إٔب ا٤بتخاصمْب، ٍب يصدركف ا٢بكم بعدالة،

 ٧باباة.
لس للناس كا٤بظآب ُب ٯب-أم ملك غانةالوثِب –ككصف  البكرم ىيئة جلوس ا٤بلك للنظر ُب ا٤بظآب بقولو:) كىو 

قبة،كحولو عشرة أفراس بثياب مذىبة،ككراءه عشرة من الغلماف؛ٰبملوف ا٢بجف)الَبس من ا١بلد(كالسيوؼ احملبلة 
قد ضفركا رؤكسهم على الذىب كعليهم -ألقاليم كالواليات ا٣باضعة لوأم ملوؾ ا-دهبالذىب؛كعن ٲبينو أكالدملوؾ ببل
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الثياب الرقيقة، ككإب ا٤بدينة) أم حاكم أك٧بافظ العاصمة( بْب يدم ا٤بلك جالس...كحواليو الوزراء جلوسا...كعلى باب 
الفضة....كىم ينذركف التكاد تفارؽ موضع ا٤بلك ٙبرسو، ُب أعناقها سواجّبالذىب ك  –أم أصيلة –القبةكبلب منسوبة 

 ٔبلوسو بطبل يقاؿ لو دبا كىو خشبة طويلة منقورة، فيجتمع الناس(.
 في المماليك التابعة والواليات واإلماراتوالقرى:/2

كانت األحكاـ الصغّبة)غّب الدماء( مسندة إٔب أرباب البيوت، فإف عجزكا فإٔب نقباء القبائل، فإف عجزكا فإٔب شيوخ 
إٔب رؤساء اإلمارات)تنكرا( الذين كاف ٥بم ٦بلس استشارم للقضاء، كتعْب الدكلة ُب كل إمارة القرل، فإف عجزكا ف

قاضيا، فإف عجزكا فإما إٔب ا٤بلوؾ التابعْب ُب ا٤بماليك الصغّبة، أك إٔب الوالة ُب الواليات،ككاف ٥بم كذلك ٦بالس 
كمة العليا الٍب يشهدىا ا٤بلك كالشيوخ احملنكوف،الذين رفع إٔب احملاستشارية للقضاء، كلديهم القاضي الر٠بي، فإف عجزكا 

،ككاف يتم عضوية ىذه احملكمة بطريقة خاصة كشركط نفسو ال ٱبافوف من أم شيئ ، كيقولوف ا٢بق كلو كاف على ا٤بلك
ظيم من معينة منها ا٢برية كالشيب ،كا٢بلف بالتزاـ العدؿ كقوؿ ا٢بق كلو على النفس أك الوالدين أكاألقربْب أك أم ع

 عظماء الدكلة.
كٓب يكن ىناؾ استئناؼ ُب ا٢بكم بعد حكم احملكمة العليا،ككانت بعض األقضية قاسية فقدأصدركا حكما ُب شاب أراد 

ككاف ذلك قبل حادثة أمدك، أف ٯبلد ٟبسمائة جلدة كينفى  من كوميب، فنفذ فيو ىذا  ،الفرار ٖبطيبتو) كا٠بها مندا (
 .كانوا يقيدكف ا١با٘ب بالسبلسل كالقيود الذىبيةما ركم أهنم   كمن عجائب األمورا٢بكم ، 

أف ملكا من ملوؾ غانة أرادأف يزيد ُب ضرائب بعض التجار العرب،رغم أف ىناؾ ميثاقا مكتوبا  :أدلة عدالتهم أركع  كمن
ى ضريبتهم حٌب يتم زمن لزيادة علا، فلما رفع األمر إٔب احملكمة العليا حكمت بأنو ال ٲبكن إٔب أجل مسمى بينو كبينهم

 .(كرد ذلك ُب فيلم اإلسبلـ كاإلنساف الذم أدير ُب ٝبهورية مصر العربية.)ا٤بيثاؽ
كمن أغرب األمور ُب طريقة الوصوؿ إٔب معرفة ا١با٘ب، ماذكره ا٤بؤرخوف : أهنم كانوا يسقوف ا٤بتهم بنوع من الشراب ) 

ٓب يقئو أخذ حٌب يعَبؼ، كحٌب إذا ٓب يعَبؼ فإنو يعترب ا١با٘ب، لعلو السويق(، فإذا شربو كقاءه عرؼ أنو برمء، كإف 
، أك الغرامة...اْب.  كينفذ فيو ما يستحق من العقاب، أك اللـو

 صورة مجلس ملك غانة للقضاء
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ا٥ٞٴح احلشثٺخ 
٤بقدسْب، كالمن نظامها اإلدارم القوم كالدقيق ٓب تأت قوة إمرباطورية غانا كىيمنتها من كفاءة كقدرة أباطرهتا شبو ا

فحسب، بل إ٭با أتت فوؽ ذلك كلو من ًقبىل جيشها القوم،كنظاـ دفاعها ا٤بتفوؽ، كترسانتها ا٢بربية ا٤بتطورة ُب ذلك 
 العصر.

 كٗبا أف السونينكىى كانوا يعيشوف على ٚبـو الصحراء، ك٥بم عبلقة كٛبازج مع الرببر كمدف الشماؿ، فقد 
 لموا كثّبا من فنوف القتاؿ الشرقية، كامتلكوا األسلحة ا٤بصنوعة من ا٢بديد، كحصلوا على ا٣بيوؿ قبل جّباهنم.تع

كقد شعر أباطرة غانة منذ فَبة مبكرةػ با٢باجة إٔب جيش كثّب كقوم، كذلك لتثبيت دعائم األمن كاالستقرار ُب الداخل، 
التجارية، كحفظ حدكد الدكلة كثغورىا، باإلضافة إٔب التوسع على كقمع الثورات، كمراقبة ا٥بجرات، كطرؽ القوافل 

 حساب مناطق أخرل عن طريق احتبل٥با، ٩با جعلهم يكونوف جيشا قويا لتحقيق ىذه األعراض.
اشتهرت إمرباطورية غانة بقوة جيشها ، ككثرة تعداده، ككما يقوؿ البكرم إذا احتفل ملك غانة،ينتهي جيشو إٔب مائٍب  *

( كرغم قصر خيوؿ غانة إال أف جيشها عرؼ بقوة فرسانو، كتسلح ىذا 40,000هم رماة أزيد من أربعْب ألفا)ألف،من
ش ي،كفرقةا٣بيالة،٩با مكن جكالسهاـضبل عن القوس ،فا١بيش باألسلحة ا٢بديدية) السيوؼ كا٢براب كالرماح كا٣بناجر

لح،ُب حْب كاف معظمهم ٰبارب بقضياف غانة من االنتصار على جّباف غانة الذين كانوا دكهنا ُب التس
 .(Jomba)األبنوس

*ككاف عادة ٤بلوؾ كغادك أف ا٤بنطقة الٍب تتمرد يرسلوف إليها آالؼ الفرساف، فيخربوف بذكرىم ُب بداية ا٣بريف، من أجل 
ا ثانيا كىو: ٘بويعهم، فيفسدكف ا٣بريف، كيكوف ذلك كإنذار أكٕب، فإذا ٓب ينخضع ا٤بتمردكف، يرسل ا٤بلك إليهم إنذار 

إرساؿ عدد من الوفود إليهم، بأف أمامهم عشرة أياـ للخضوع، كالعودة إذا كانوا ال يريدكف ا٢برب،كإذا ٓب يَباجعوا فما 
 أصاُّم بعد ذلك فهم الذين اختاركا ذلك ألنفسهم.

ا١بيش كحشد القوات  كإذا ٓب يَباجعوا فحينئذ يبدأ قاٲبغ ُب توجيو الشجب  كاالستنكار إليهم، كىو إرساؿ كثّب من
ا٢بربية ُب مدف كقرل تلك ا٤بنطقة ا٤بتمردة، كلكنهم اليطلقوف عليهم سهاما كال رماحاػ كإ٭با ٰباصركهنم، كيعطوهنم مهلة 
ٟبسة أياـ لبلستسبلـ، فإذآب ينخضعوا خبلؿ تلك األياـ، أك قاموا بطرد ا٢بشودػ فحينئذ يبدأ القتاؿ، كقدٲبا فإف ىذه 

 صاّب ا٤بتمردين بأم حاؿ، بل كانت تؤدم إٔب ىزٲبتهم، كتشريدىم، كترؾ ديارىم ببلقع. ا٢برب ٓب تكن ُب
 احلٺبح االعز٪بّٺخ

كاف اَّتمع الغا٘ب مؤلفا من بطوف يلتقي بعضها مع بعض ُب ألقاب كقبائل،كمقسمة ُب نفس الوقت إٔب ثبلث طبقات 
 أساسية،حسب ا٤بناصب كا٤بهن كا٢برؼ ا٤بتداكلة.

 كالسدنة لئللو الثعباف كغادك بيدا. ،يتألفوف من ا٢بكاـ ككبار التجار كا٤بزارعْب الكبار:ك /األعياف1
 : كيتألفوف من أصحاب ا٤بهن كالصناعات اليدكية كا٤بداحْب،كالفقراء من األحرار كيشكلوف غالبية الشعب. السوقة
الشاقة ا٤برىقة ، كما كانت ىناؾ مراسم : كىم أسرل ا٢برب أك الذين اشَبكا من أصحاُّم كعليهم تقع األعماؿ الرقيق

 .،فكاف لكل قبيلة صاحب عادتو ُب الزكاج كا٣بتاف ُب الشتاء،كا٣بتاف ا١بماعي قبيل ا٣بريف الزكاج ا١بماعي
 ككاف ىناؾ مهرجاف ٞبل الثياب،كمهرجاف تقدٙب القرباف إٔب اإللو الثعباف كغادك بيدا.كما كاف يكثر النوادم )بّبك (  *
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كلقاءات ُب األعياد القطن،  ؿز )بركنول( كا٤بسامر ) بتو( ، ككذا النساء ٥بن مسامر  لغزؿ القطن,كا٤بسابقة ُب غ كالدىاليز
 .كا٤بواسم

ككاف من ا٤بهرجانات ا٥بامة الٍب تشغل باؿ الرعية ٝبيعا ُب كاغادك، تلك ا٤بسابقة الٍب كانت تقاـ  : ٩غبثٞخ اجل٪ب٣
بع سنوات، كذلك الختيار أٝبل فتاةعذراء ُب الدكلة؛ لتقدـ قربانا إٔب الصنم كل عاـ، كأصبحت ُب األخّب تقاـ كل س

األكرب ) كاغادك بيد أك قونبا بيدا(، ككاف لفرط ا١بهل أف الفتاة الٍب تفوز باألكلية تفرح بذلك كتغتبط بو ، ككذلك أسرهتا 
 كقبيلتها.

نة)كعادة الفراعنة(، فيتزين الناس، كتزين مدينة كغادك، كبعد أف يتم اختيار أٝبل عذراء، يعلن الكاىن األعظم يـو الزي
كيأٌب الناس من ا٤بدف كالقرل، كما تبعث الدكؿ التابعة بعوثها للمشاركة ُب ىذا ا٤بهرجاف الكبّب، فيظلوف يـو الزينة ُب 

قابع ُب بئر داخل الغابة األفراح، كتزين العذراء كما تزين العركس لزكجها، ٍب ُب الليل تقدـ إٔب الصنم )كاغادك بيدا( ال
 ا٤بقدسة. كيكوف ىذا آخر العهد ُّا، فبل ترل بعدي.

 كلكن ىل كانت فعبل تقدـ إٔب الثعباف، أك أف السدنة ىم الذين كانوا يتزكجوهنا؟  اهلل أعلم؟؟!!
بعد العىشاء : كاف ا٤بلك يأمر كل ليلة ٕبطب كثّب ُب ساحتو، فيوقد حٌب ينور معظم أ٫باء ا٤بدينة، ك ادلغ٪ش ادل٢٦ٸ

يتوجو الناس إٔب ساحة ا٤بلك؛ للسمر كالسماع إٔب قصص األكلْب ، كحكايات األبطاؿ، كيتناكلوف الطعاـ على شرؼ 
 مائدة ا٤بلك، كينصرفوف.كقد كاف ا٤بلك بنفسو يشارؾ ُب ىذا السمر غّب أنو كاف اليأكل معهم.

 سْب ، كسبع معرساتلقبا، كسبعة معر 333قبيلة )منغى(،ك9999كيقاؿ: كاف ُب غانة *
(Manyomaga كسبعة ذإبي الدجاج،ككاف ُب القصر ا٤بلكي كحدىا )( كسبعة خاتنْب ) قوركح جوق انو

 9(، كHada quorou( كأربعة ضباط جيش) ىادا قورك Jibasettouفارسا مغوارا)منول( كتسعة ركاد)9999
تونكا،إضافة إٔب سائسي ا٣بيوؿ:)سينسوحا  الٗب7الٗب، ك 7قوسى كيلى يٌٌب، ك7قوسى بٌٌب، ك7سانوارل، ك 9ساٗب ك

 كقد ككل إٔب ا٤بداحْب أمر الربط كالتأليف بْب الناس، كٞباية العبلقات العامة.(.
*كقبل ٦بيئ اإلسبلـ كاف ا٤بلوؾ يدفنوف كدفن الفراعنة، فكانوا يدفنوف معهم أحظى نسائهممع ا٣بدـ أحياء، مع ا٤ببلبس 

 وا يذٕبوف القرابْب ألسبلفهم كٰبتفلوف بذلك. ك٤با جاء اإلسبلـ تيرؾ أكثر ىذه األمور.كاألطعمة، كاألمواؿ، كما كان

ك٩بارسة بعض ا٢برؼ ، كالصناعة  ، كالرعي،كالصيد، كالقنص،مرباطورية غانة ؛فتنوعت بْب الزراعةإأما أعماؿ الناس ُب *
 Saqoكساغو غاميب )koromaكوركما ك Fane)فانى)عشائر:األخرل ,فيما يشبو التخصص؛فمثبل اشتهرت 

Ganbi)٩بن عمل ُب ىذه الصناعة باسم )قبيلة ىذه األسر كغّبىا  بالعمل ُب صناعة  ا٢بديد ,فاشتهرت
أفريقية كالسيما غانة؛كذلك اشتهرتبعض القبائل ٗبمارسة الزراعة  ا٢بدادين(كا٤بعركؼ أف صناعة ا٢بديد قدٲبة ُب غريب

بنوعيو، كيقاؿ بأف  كالصيد يكأخرل بالرع  كاإلسكافية )سكو أك غرانكو(، اكةعمبل أساسيا ٥با,كما اشتهرغّبىا با٢بي
صيد السمك ىي ا٤بهنة األكٔب للسوننكى، كلذا ٘بد قراىم غالبا مطلة على هنر، كا٢برفة العامة ١بميع السوننكى ىي 

 جوال(.التجارة، كقد أطلق على التجار ا٤بتجولْب ُب األقاليم كا٤بدف األخرل لقب مشَبؾ كىو )
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 احلٺبح االٝزقبدٹخ
كاف مصدر ثركة اإلمرباطورية يكمن ُب ا٤بداخيل الواردة من التجارة العابرة للصحراء، كخاصة ٘بارة الذىب الذم كانت 

اإلمرباطورية تراقب مناطق إنتاجو، كٔبانب ذلك كانت ىناؾ مداخيل أخرل  تستفيد منها ا٣بزينة اإلمرباطورية 
 .رؾ، كا١بزية الٍب كاف يؤديها ا٤بلوؾ التابعوف لئلمرباطورية:كالضرائب ، كحقوؽ ا١بما

أصبحت غانة مركزا ٘باريا ىاما كذلك ٤بوقعها ا٥باـ بْب ببلد البحر األبيض ا٤بتوسط ُب الشماؿ كالغابات االستوائية كقد 
أفادىا كأثراىا، فكاف يتم  ُب ا١بنوب،كما أف ٙبكمها ُب طرؽ القوافل ا٤بؤدية إٔب مناجم الذىب الكربل ُب جنوُّا الغريب

ُب عاصمتها إعادة توزيع البضائع كالسلع ا٤بتداكلة  داخل كخارج غانة إٔب مناطق أخرل،ككانت ا٢بياة االقتصادية ُب 
 اإلمرباطورية ترتكز على أربعة ٧باكر :

 ./ التجارة 4/الذىب 3/ النشاطات الصناعية2/ النشاطات الزراعية الرعوية 1
 :كإليك تفاصيل ذلك

كالقطن كا٣بردؿ،فقد كانت الزراعة منتشرة ُب جنويب الببلد كمشا٥با ،ففي ا١بنوب ينتج الدخن كاألرز كالذرة، الزراعة: /1
 ا٤بواشي.البقر ك كغّبىا كُب الشماؿ تنتج القمح كالتمر إٔب جانب تربية 

مثل ٠ببانكانو ، كغنجورك ،ككوميب كأما الصناعات اليدكية  فقد كانت منتشرة كنشطة ُب ا٤بدف الكبّبة ، الصناعة :/2
كغّبىا، ككانت الصناعة صناعة الذىب كالفضة كا٢بديد كدبغ ا١بلود كصنع الصنادؿ كالنجارة كيرل سيٌُب، كسببل،صاّب، 

 كالبناء ككاف لعما٥با مهارة عالية.
يشكل الوسيلة الٍب  فكاف استغبلؿ الذىب قائما ُب ) غاالـ ( ك ) بورل ( ك) بامبوغو ( كغّبىا ككاف الذىب: /3

تسمح ٗببادالت ٘بارية،بقراصات الذىب ، ككاف ا٤بلوؾ ٰبتفظوف بالبدر الكبّبة ،كقد مرت فَبة كاف ملوؾ غانة 
 يتحكموف فيها ُب أسعار ذىب العآب، كما تتحكم منظمة األكبيك اليـو ُب أسعار البَبكؿ.

افية للتبادؿ التجارم مع  أىل الشماؿ، كإ٭با كاف كا٤ببلحظ أف الذىب الذم كاف ينتج ُب ٩بلكة كغادك ٓب تكن ك
االعتماد على ا٤بناجم الغنية بالذىب ُب ا٤بماليك التابعة لغانة،فكاف أىل كاغادك يشكلوف الوسيط بْب أىل مناجم ا٤بلح 

كاف ٯبب   كمناجم الذىب.ككانت اإلمرباطورية ىي الٍب تشرؼ على طرؽ القوافل التجارية ا٤بؤدية إٔب ىذه ا٤بناطق، كما
 على أىاليها أف يرسلوا بالبدر الكبّبة إٔب اإلمرباطور ُب كوميب صاّب.

، ككانت التجارة معتمدة على تبادؿ الذىب كا٤بلح ،كا٤بنتجات الزراعية كالصناعات اليدكية كاألغناـ ، كالعاج، /التجارة4
طرؽ القوافل تلك الٍب تربط جنوب ا٤بغرب  ككانت ا٤ببادالت التجارية تربط غانة بشكل مستمر بشماؿ إفريقيا.ككاف أىم

)٘بداكست بغانا. ككاف ىذا الطريق ٲبر عرب سجلماسة) ا١بنوب ا٤بغريب( ك تغازل ) معادف ا٤بلح ( ككالتا ، كأكداغست
 ّبىا. غ، كقد تاجرت غانة مع كل ىذه ا٤بدف باإلضافة إٔب طرابلس،كأكجيبل، ككرقبلف، كمع مصرك ٗبوريتانيا اآلف(

بدساد ٳا٥ٴاسدادؽغ٨ ا٥ق 
كانت إمرباطورية غانة تصدر الذىب كاإلىاب كا٢ببوب كالرقيق كالكوال كالصمغ كالعسل، ككذلك القطن أما الصادرات :

 .كالقمح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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كالعنرب ،الفواكو اَّففة كالتمور كالنحاس األٞبر كا١بلود ا٤بدبوغةا٤بلح ، كا٣بيوؿ ،ك تستورد : ككانت وأما الواردات
ككانت التجارة ُب األكؿ مقايضة؛أم تبديل سلعة بسلعة أخرل ٍب ظهرت الودعة ) كاألقمشة،زينة،كالكتب،كأدكات ال

 منجارل(فكانوا يتبايعوف ُّا ، إٔب جانب الذىب كالورؽ.
كأما ما يذكره ا٤بؤرخوف عن التجارة الصامتة، فالصحيح أف ىذه التجارة ٓب توجد إال ُب مناطق معينة من مناجم الذىب، 

امة ُب ٝبيع أ٫باء اإلمرباطورية، كقد كاف سببو أف التجار العرب مرة أرادكا أف يعرفوا سر ا٢بصوؿ على الذىب، كٓب تكن ع
فأمسكوا ببعض مستغليها كعذبوىم ليدلوىم على معادف الذىب،  حٌب مات منهم البعض، فلذا خاؼ أىل ا٤بنطقة من 

عنهم، ٩با حدل ُّم إٔب اخَباع أسلوب التجارة الصامتة التجار العرب مع كسطائهم من السونينكىى، فكانوا ٱبتفوف 
 (.Dumb Tradeمعهم)

أف التجار إذا جاءكا ٗبلحهم ، يقرعوف الطبوؿ إيذانا بقدكمهم، فيختفي أىل  :ٳفٚخ ا٥زغبسح ا٥قب٩زخ
ذىب، ٍب ا٤بعدف،تاركْب أكواـ الذىب ُب الساحة، فيأٌب التجار فيضعوف أكواـ ا٤بلح ا٤بناسب أماـ كل كومة من ال

يقرعوف الطبوؿ كٱبتفوف، فيأٌب أىل ا٤بعدف كينظركف، فإف رضوا با٤بلح، أخذكه كانصرفوا، كإف ٓب يرضوا بو ذىبوا كتركوه 
 حٌب يزيد التجار عليو ما يرضيهم من ا٤بلح. ككما قلنا كانت ىذه التجارة خاصة ٗبنطقة معينة كلفَبة ٧بدكدة.

 :ٝٺ٪خ ا٥شعٴ٧ اجل٪ش١ٺخ
ائب الشخصية،كانت ىناؾ رسـو ٝبركية حددىا البعض ب: دينار من الذىب على ٞبار ا٤بلح ُب إضافة إٔب الضر 

إدخالو البلد، كديناراف ُب إخراجو، كعلى ٞبل النحاس ٟبسة مثاقيل، كعلى ٞبل ا٤بتاع عشرة مثاقيل.كأما ٘بار الذىب 
 نوية يدفعوهنا كل عاـ مرة كاحدة.الذين يَبددكف إٔب اإلمربطورية ذىابا كإيابا، فكاف يفرض عليهم ضريبة س

كقد بلغ ملوؾ غانة من الغُب كالثراء، ما جعل ابن حوقل ٯبعل أحدىم أغُب رجل ُب العآب، فقد نقل الدكتور أٞبد شليب 
: )) كملك غانة أيسر من على كجو األرض ٗبا لديو من األمواؿ 98عن ابن حوقل قولو ُب كتابو: صورة األرض ، ص

 ((اىػ.ا٤بدخرة من الترب
كقد احتوت ا٣بزائن ا٤بلكية بألواح الذىب، رمزا للعظمة، ككاف حجمها كبّبا إٔب حد أف بلغ كزف الواحدة منها إٔب ثبلثْب 

 رطبل، كاف ا٤بلك يقيد ُّا حصانو ا٤بفضل.
 احلٺبح ا٥ذٹٮٺخ

األكثاف،كقبيل ٦بيء  ٓب يكن أىل غانة على دين كاحد بل كاف بعضهم يقدسوف اآلباء كاألجداد،كما كاف منهم عبدة
اإلسبلـ كاف معظمهم يعبدكف اإللو الثعباف كغادك بيدا كيقاؿ )) قنب بيدا ((،كما كاف إٔب جانب ىؤالء نذر يسّب من 

ا٢بنفاء الذين اليؤمنوف بوغادك بيدا،حٌب دخل اإلسبلـ ُب غانة كذلك ُب القرف األكؿ ا٥بجرم ،كحسب قوؿ بعض 
أف بِب أمية أرسلوا جيشا لفتح إفريقيا  ؛ة حيث ذكر القلقشندم كالبكرم كابن خلدكفا٤بؤرخْب أنو ُب عاـ ستْب ىجري

منذ عاـ ستْب كاستقر ذرية ىذا ا١بيش ُب كوميب صاّب، كقد مكث اإلسبلـ دىرا بْب التجار العرب كقلة من السونينكىى 
ىجرية 222[ بن  ًتًكبل نا عاـ  ناك ]بيوالىنتىا،كٓب يصل إٔب قصور ا٤بلوؾ إال ُب القرف الثالث ا٥بجرم تقريبا حْب أسلم ا٤بل

ميبلدية كشن حربا ضد الوثنيْب،  ،فدخل معظم السونينكىى ُب اإلسبلـ ، كسرعاف ما امتؤلت ا٤بدف 837ا٤بوافق 
ا با٤بدارس اإلسبلمية كأتى ا٤بدرسوف من مشاؿ إفريقيا كانتشر اإلسبلـ حٌب اقَبنت الدعوة اإلسبلمية باسم السونينكىى ٩ب

 جعل البعض يعتقد أف معُب السونينكىى )) الداعية إٔب اإلسبلـ ((.
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 غانة عن طريقْب  ٮبا:ُب كقدانتشر اإلسبلـ 
/ طريق القوافل التجارية الٍب كانت تصل إٔب غانة عرب الصحراء الكربل فقدأصبح ذرية اَّاىدين الذين استقركا ُب 1

 ينشركهنا بْب الناس كخاصة ُب معامبلهتم.إفريقية ٘بارا ٰبملوف معهم العقيدةاإلسبلمية ك 
أهنم ٓب يتمكنوا ُب تلك ا٤برة ىجم ا٤برابطوف على غانة، غّب ـ، 734عاـ؛ ففي على غانة )الطوارؽ( ا٤برابطْب لٍب/ أثر ٞب2

ُب ـ ك 1067ٔب ٘بار ينشركف اإلسبلـ معهم، ٍب ًب ٥بم فتح غانة عاـ من ٚبريب كغادك كاالستيبلء عليها،فتحولوا إ
العشرين الٍب استؤب فيها ا٤برابطوف على غانة ،عمل ا٤برابطوف على نشر اإلسبلـ بقوة السبلح، كعلى  العشر أك سنواتال

 إظهار شعائر اإلسبلـ ُب مرافق ا٢بياة.
م  كقد أثر اإلسبلـ ُب كثّب من شئوف أىل غانة كعاداهتم ،كأما بالنسبة للملوؾ فإهنم ٓب يكونوا مسلمْب على التوإب كلكنه

كانوا يقركف ٕبقوؽ ا٤بسلمْب ،ككاف معظم كزرائهم من ا٤بسلمْب ،كما كانت ٥بم عبلقة مع الدكلة العباسية ببغداد 
ذات ا٤بناجم الذىبية النفيسة،كمدينة سيبل، كيرىسُب)  )غو٪بورك(كالفاطمية ٗبصر، ككاف اإلسبلـ يَبكز ُب منطقة غيارك

Yere senneيط ( كجيٌُب،كتومبوكتو حسب أقواؿ بعض ا٤بؤرخْب.( ٍب كوميب صاّب، كسينقيدك ) شنق 
 

 صْجب٫ ٦٩ٴٟ ٳإبدٳ
 ) ٳإبد ثٺذا أٳ ٝٮت ثٺذ (

(، ككاف  ا، أك قومبا بيداكاف ملوؾ كاغادك ) قبل إسبلمهم ( يعبدكف ثعبانا عظيما،كىو الذم كانوا يسمونو ) كغادك بيد
 دركنٌب أك .....(قرب  ا٢بي ا٤بلكي غناتا. ا أك ديغىذا الثعباف قابعا ُب بئر ُب الغابة ا٤بقدسة) بّب دركنٌب

يات الشفهية ، فإف ىذا الثعباف لو سبعة رءكس، ككاف ثعبانا جنيا، كٓب تكن كوميب منطقة مائية، كا٤بويو اكحسب الرك 
ي الذم ٰبمػ على زعمهم ػ ىو  الثعباف ذلك سود.ك أثعباف و ا٤بشؤـك الذم كاف ىناؾ، حسب اعتقاد الكهنة يوجد في

، كيقدموف لو كل عاـ قربانا بشريا، ىو أٝبل ااإلمرباطورية، كٰبفظ ملوكها من قهر العدك،كلذا كانوا يعبدكف الثعباف ىذ
 زينوهنا تزيينا حسنا.  يفتاة ُب الدكلة ، كٰبتفلوف بذلك ك 

، فهي تامة فائقة ا١بماؿكقع ىذا االختيار على فتاة عذراء أنيقة ك ـ تقريبا ُب عهد قاٲبغا الثا٘ب، 1177كُب حدكد عاـ 
ا٣بلقة ، ٧بممة الشفتْب، تقبل ُب أربع، كتدبر ُب ٜباف، مع حناء ا١بن، لو طاردؾ ألف فارس من الصعاليك كمررت ُّا 

 ٤با استطعت أف تتجاكزىا حٌب تنظر إليها ؛ فهي كما قاؿ امرؤ القيس:
 مهفهفة بيضاء غّب مفاضة:. ترائبها مصقولة كالسجنجل

 شى:ككما قاؿ األع
 غراء فرعاء مصقوؿ عوارضها :. ٛبشي ا٥بوينا كما ٲبشي الوجى الوحل

 كأف مشيتها من بيت جارهتا :، مر السحابة ال ريث كال عجل
 تسمع للحلي كسواسا إذا انصرفت:. كما استعاف بريح عشرؽ زجل
 ليست كمن يكره ا١بّباف طلعتها .. . ك ال تراىا لسر ا١بار ٚبتتل

ى ) سياف يتربل (ككانت ٨بطوبة إٔب شاب متهور، بطل، مغوار،ككانت ابنة خالتو، ككاف يسمى ) تدعكانت ىذه الفتاة 
 حيدكقوتى، أك ماميد سيفي  دكقوتى (، كيذكر  مساد قوٌتى ، أك ٩باميد كأمدك بن جامّبل سوغونا ( كيقاؿ لو ) أمد
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 اء غّب ىذا.ا٤بؤرخوف أ٠ب
ٓب يقبل تقدٙب خطيبتو  كيرل عبادة الثعبانإال كفرا ٧بضا، كلذلكانبلبل،ك كاف كالدا أمدك قد أسلموا على يد العرب من ق

إٔب الغابة، كقد  أمدك تسللكُب اليـو  التإب قبل يـو تقدٙب القرباف للثعباف، كحاكؿ الفرار ُّا فلم يفلح ، قربانا للثعباف،
أخرج الثغباف رأسا تى ركوة البئر،كتنحنح،فأ دخل الغابة ا٤بقدسةلما ، على حْب غفلة من الناس، فاسيفا حادا بتار  تقلد

كأصبح  مَباكمة، مكونا كومة ،كهتاكل بعضو على بعض ،فجزه أمدك ُب طرفة عْب، كعلى الطوؿ ٙبوؿ الثعباف إٔب حبل
 دة ال حراؾ لو.مجثة ىا

ا قطع الرأس األكؿ كحسب الركايات الشفهية ٤بواطِب الدكلة، فإف الثعباف أخرج سبعة رؤكس ، كأف أمدك سيفى دك قوتى ٤ب
الذم امتؤلت أرضو بالذىب ا٣بالض، ك٤با قطع الرأس الثا٘ب طار ُب ا٥بواء حٌب سقط   بوريطار ُب ا٥بواء حٌب سقط ُب 

 بامبوغو ، الذم امتؤل أرضو كذلك بالذىب ا٣بالص، ك٤با قطع الرأس الثالث طار ُب ا٥بواء حٌب سقط ُب سيكىُب 
، الذم امتؤل كونكيدوالص، ك٤با قطع الرأس الرابع طار ُب ا٥بواء حٌب سقط ُب الذم امتؤل أرضو كذلك بالذىب ا٣ب

، الذم امتؤل أرضو  ىيمّ سواحل فالّ أرضو كذلك بالذىب ا٣بالص، ك٤با قطع الرأس اا٣بامس طار ُب ا٥بواء حٌب سقط ُب 
امتؤل أرضو كذلك بالذىب الذم  غاالـكذلك بالذىب ا٣بالص، ك٤با قطع الرأس السادس طار ُب ا٥بواء حٌب سقط ُب 

، ُب منطقة كالتا ُب الغابات ا١بنوبية، الذم امتؤل أرضو بتوف ا٣بالص، ك٤با قطع الرأس السابع طار ُب ا٥بواء حٌب سقط ُب 
 كذلك بالذىب ا٣بالص.  

 كشهيق ( كلكن سو السابع ا٤بهيب، تتطاير منو الشرر من رأسو كعينيو،كينفخ من أنفو ) لو زفّبأكيقاؿ بأف الثعباف أخرج ر 
 ز ذلك أيضا بشجاعة.جأمد حيدك قوتى ٓب ٱبف، كٓب  يَبدد بل 

كُب اليـو التإب لقتل الثعباف ) يـو الزينة كتقدٙب القرباف (ذىب ا٤بلوؾ، كاألمراء كالزعماء كاألقياؿ، كالفوارس) سوحا( 
ة كعزؼ ا٤بزامّب كاألناشيد كاألغا٘ب ا٢بلو (، يقصدكف الغابة  بْب قرع الطبوؿ،  شماشوفيتقدمهم الكهاف كالنياغوا،) ال

.ا٤بطربة  ،كالعذراء ) سياف يتربل( ا١بميلة على ا٢بصاف ُب كامل زينتها أمامهم.يريدكف تقدٲبها قربانا إل٥بهم ا٤بزعـو
 تلطفلما كصلوا إٔب مقبع الثعباف، فإذا ىو جثة ىامدة، ال حراؾ بو، فاندىش الكل، كابتدره الكل ٰبركونو كٯبسونو، كاخ

لقد  :ُب بعض من شدة ا٥بوؿ، كالدىشة كالشك كالَبدد، كاليأس،ككانت صرختهم ٝبيعا ا٢بابل منهم بالنابل كتشابكوا،
 ؟! خبنا، كخسرنا، يا كيلنا، ألنو سوؼ لن يوجد ماء ُب كوميب بعد ىذا،كال سبيل إٔب ا٤باء أبدا، كيبف سنعيش

ب رأس الثعباف، اختطف أمادك خطيبتو ا١بميلة ) جا ( على مًب ُب الدىشة كالدعوة بالويل كالثبور، كطل ىمكبينما
 حصانو السابق، كانطلق ُّا كالربؽ ا٣باطف.

ك٤با علم بأف أمدك ساد قوتى ىو الذم قتل الثعباف، من أجل خطيبتو العذراء  سياف (، كٓب يكن ٗبقدكرىم  اقتصاص أثره 
إٔب ا٥بجرة من كاغادك حٌب إٔب ماندل، كيقاؿ بأف ذريتهم ىم  لفواتو.أصاب ا٣بوؼ كا٢بياء أىلو كعشّبتو، ٩با اضطرىم

ُب لغة  ،عباف (ثا٤بستوطنوف اليـو ٗبنطقة منجانا  ُب ) ساكودك ( ُب أعإب غينيا كمعُب ساكو) أم ذرية الذين قتلوا ال
 علما أف ىناؾ ساغو ُب اللغة السونينكىية كٱبتلف عن ىذا اللقب. ؛اندلا٤ب

ا١بفاؼ كا١بدب ُب كغادك، حٌب انتشر معظم أىلها ُب اآلفاؽ،  اداشتدعلى عد قتل الثعباف، كقد اتفق ا٤بؤرخوف ب
ركهنم، صكأصبحت  دكلة خالية جرداء قاحلى.كتغلب العدك على أباطرهتا، كضعفت قوة الدكلة،٩با جعل ا٤برابطْب ٰبا

ـ، 1203تهم عاـ مرك كانٌب عاصكسيتولوف عليهم كٰبتلوف منطقتهم، كحكموىم طيلة عشر سنوات،ٍب  احتل سومنغو 
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ُب عهد ماميدم سيسى خليفة سومانقورل سيسى ٥بم ، ٍب دمر سو٪باتا ما تبقى من عاصمتهم،اكقد هنب سومنغورك أمو 
 .ـ1240عاـ ،

 ا٦ْٞ٥ٺخ ٳا٥ضٞبٙٺخ ٳا٥ٚٮٺخاحلٺبح 
ت الشعبية؛ فقدحفظت قبل ٦بيئ اإلسبلـ ٛبثلت ا٢بياة الثقافية كالعقليةعلى غانة ُب القصص كاألحاجي كا٢بكايا

ا٢بكايات التاريخ، كتضمنت آدابا كثّبة، كدركسا ُب مدح الذكاء كذـ الغباكة، كدركسا ُب عادات اَّتمع كتقاليدىا. 
ككانت تعقد ٦بالس السمر ٥بذه ا٢بكايات كاألحاجي، كخاصة ُب ليإب الشتاء ا٤بقمرة؛حيث ٯبتمع األسرة كلها حوؿ 

 ث كطرائف القصص.ا٤بوقد، فيتبادلوف ملح ا٢بدي
كقد كاف أىل غانة على جانب كبّب من رجاحة العقل كالبصّبة ُب األمور؛ إذ عملوا على احتواء الثقافات الواردة 

 كتطبيعها حسب الطريقة البلئقة ُّم، فقد احتوكا الثقافات الرببرية قبل ٦بيء اإلسبلـ.
م، كانتشرت ا٤بدارس كالكتاتيب ُب كل مكاف، ككانت دكاكين ك٤با جاء اإلسبلـ أصبحت اللغة العربية لغة الثقافة كالتعلي

 الدكلة تكتب ُّا.كينقش ُّا على األلواح الذىبية، كعلى القبور، كأحجار القبور.
استقت غانة ثقافتها الصناعية من الرببر القادمْب من مشاؿ إفريقيا، حيث كانت تستورد   وفي مجاؿ الصناعة

ح من ا٢بديد، ٍب تعلمت طريق صهر ا٢بديد كاستخراجها من ا٢بصى اَّاف،كا٣بوذ، كالسيوؼ كالرما 
كاألحجار.فتخصصت بعض القبائل لصناعة ا٢بديد) كركما كفاٗب كساغو غاميب(، فطوركىا كصنعوا منها أكا٘ب أخرل،  

 كقت كا٤بقصات، كالسكاكْب، كا٤بناجل، كا٣بناجر، كاألبواب. ٩با جعل أىل غانة يتفوقوف عسكريا على جّباهنم ُب
 مبكر.باإلضافة إٔب صياغة  الذىب كالفضة، كدبغ ا١بلود.

ٚبصصت بعض ا٤بمالك التابعة لغانة ُب تعلم الطب كتعليمو، كالبحث عن خصائص األشجار وفي مجاؿ الصحة:
نوع من األشجار خبلؿ 900كاألدكية كمملكة قانياغا التابعة لوغادك، بل كانت ىناؾ مدرسة طبية يتعلم الطالب فيها 

 سبع سنوات، كيتخرج بشهادة الكهانة.
: ٪بد ىناؾ االىتماـ بتخطيط ا٤بدف، كبناء القصور ذكات األدكار، كالبناء باألحجار،كإنشاء ا٢بدائق وفي مجاؿ الفنوف

 العامة ُب كوميب صاّب، كطرؽ بناء ا٤بساجد بالطرؽ ا٤بغربية.
عددت آالت الطرب: من طبوؿ، كمزامّب، كمعازؼ، كما كاف للقوالْب أثرىم الكبّب ُب ا٣بوض ُب فنوف الكبلـ، كت

كأبواؽ، مع التفنن كالتنوع بْب أغا٘ب الزكاج، كالوالدة،كا٣بتاف، كطحن القار)شجر الدىنونة(، كأناشيد ا٢بماس، كالرثاء. 
ُب  ىذا باإلضافة إٔب ماكاف للًحكم كاألمثاؿ من دكر ثقاُب،يؤلفها ا٢بكماء كينقلها اللسنوف، كيستعملها العامة

 ا٤بناسبات.
ِا٥ٚق٤ ا٥زبع 

 ^()ٳفٮٲبعخ : أٷ ادلشاثيني ٳثني أثبىشح ٳٕبدا٥قشاُ ^()

 ) اجملٸء ا٥ضب٭ٸ ٦٥ْشة (.
ـ، كقد أسلفنا أهنم ٓب يتمكنوا ُب تلك ا٤برة من ٚبريب 734دك ُب عاـالعرب إٔب كاغلكؿ قد تقدـ الكبلـ على اَّئ األ

كدعاة إٔب اإلسبلـ. كلكن اَّيئ الثا٘ب ُب عهد ابن ياسْب ٙبت قيادة قائده  كغادك كاالستيبلء عليها،فتحولوا إٔب ٘بار
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ا ىنا ملوا على كغادك، كٯبربكا أباطرهتا على اإلسبلـ. كفيو ا٢بريب ٰبٓب بن عمر اللمتو٘ب، استطاعوا ُب ىذه ا٤برة أف يست
 سوؼ نتناكؿ أسباب كطريقة سقوط كغادك بأيدم ا٤برابطْب.

 ني ا٥قٮٲبعٺخ اإلعال٩ٺخ:أٳال ـ مم٢٦خ ادل٦ض٪
كانت قبائل الصنهاجة تنزؿ بالصحراء الكربل ما بْب احمليط األطلسي ُب الغرب، كغدامس ُب الشرؽ, ككانت ديارىم    
 بديار السوداف. كقد نشر اإلسبلـ بينهم )عقبة بن نافع الفهرم(ٍب )موسى بن نصّب(. ةتلط٨ب

ثرىا عددا ) قبائل ٤بتونة كجدالة كمسوفة ( كقد اٙبدت ىذه القبائل، بعد ككانت قبائل ا٤بلثمْب كثّبة كأخطرىا شأنا كأك
ـ تقريبا توارثو ملوؾ من ىذه 755ىػ ا٤بوافق 138إسبلمها برئاسة زعيم قبيلة ٤بتونة الذم أصبح لو ملك ضخم منذ سنة 

٫بوىا، كدكخوا تلك الببلد القبيلة منهم ) تبلكاكْب، ككرتكا أكراكن بن كرتنطق (،" كطالت أعمارىم إٔب الثمانْب ك 
الصحراكية، كجاىدكا من ُّا من أمم السوداف، كٞبلوىم على اإلسبلـ فداف بو كثّب منهم، كاتقاىم آخركف با١بزية فقبلوىا 

 منهم، كملك عليهم بعد تبلكاكْب ا٤بذكور" ثبلوثاف".
 نيجر ُب ا١بنوب حٌب مدينة ككانت دكلة غانة الوثنية ٛبتد نفوذىا على األراضي الواقعة من منحُب هنر ال

)أركى (ُب الشماؿ، كقد ذكر ابن خلدكف أف السوداف كونوا بالصحراء الكربل عشرين ٩بلكة، لكن يبدك أف ملك غانة  
 كاف لو سلطاف على ملوؾ ىذه ا٤بماليك السودانية، فقد قاؿ السعودم )...كٙبت

 نذاؾ فقاؿ بأهنم كانوا أعظم أمةملك غانة ملوؾ ك٩بالك( ككصف ابن خلدكف ملوؾ غانة كملكهم حي
 .كأف ملكهم كاف أضخم ملك

 لكن ٩بلكة ا٤بلثمْب الصنهاجية اإلسبلمية نازلت ٩بلكة غانة ، كاستولت على بعض ٩بتلكاهتا الشمالية, 
دخل العرب غانة ػ فاٚبذىا ملك ا٤بلثمْب عاصمة يكمنها مدينة  )أكدغشت(  ػ الٍب كانت منزؿ ملك غانة قبل أف 

مغاـر  فتضتو، كقد قاؿ ابن أيب زرع )..أكؿ من ملك الصحراء من ٤بتونة)ثبولوثاف( فدكخ ببلد الصحراء، كا٤بملك
السوداف، ككاف يركب ُب مائة ألف ٪بيب، كتوُب سنة ثنتْب كعشرين كمائتْب ىجرية، كملك بعده) يلتاف (كقاـ بأمرىم، 

 ابنو ) ٛبيم (.كتوُب سنة سبع كٜبانْب كمائتْب ىجرية. كقاـ بأمرىم بعد 
أكداغشت، ففرضت ك سجلماسةما بْب كظلت ٩بلكة ا٤بلثمْب الصنهاجة تتحكم ُب طرؽ التجارة الصحراكية ٖباصة طريق 

عليها الضرائب كبسطت سيادهتا على األقاليم ا٤بمتدة من جباؿ درف ُب الشماؿ إٔب منحُب هنر النيجر ُب ا١بنوب،كما 
 د السوداف. ظلت قوية مسيطرة على ما فتحتو من ببل

ـ كافَبؽ أمرىم ، 918ىػ/306لكن القبائل الصنهاجية البدكية سرعاف ما اختلفت ، فقتلوا ملكهم ) ٛبيم ( سنة 
أف تسَبد مدينة أكداغشت من قبائل ا٤بلثمْب، كأف تتحكم ُب ٘بارة الصحراء مرة ـ 990عاـ فاستطاعت دكلة غانة 

ية األكٔب نظرا للطبيعة البدكية الٍب ٛبيزت ُّا قبائل ا٤بلثمْب ،فدبت أخرل.كبذلك طويت صفحة دكلة ا٤بلثمْب الصنهاج
بينها الفرقة كا٤بنازعات، فضعفت ٩با شجع غانة على اسَبداد أكدغشت مرة أخرل من ا٤بلثمْب، كاستقلت كل قبيلة من 

ت ىذه الدكلة مرة أخرل كلكن كقد عاد، ا٤بلثمْب ٗبنطقة نفوذىا يرأسها زعيمها ، كرأس قبيلة ٤بتونة بنوكرتنطق بن منصور
 باسم جديد ىو : دكلة ا٤برابطْب.
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 ــب: دٳ٥خ ادلشاثيني:٭ٺصب
ـ تفرؽ مشل 918ىػ/306تعترب ىذه الدكلة امتدادا لدكلة ا٤بلثمْب الصنهاجية، فبعد مقتل زعيم ا٤بلثمْب ) ٛبيم ( سنة 

 مْب ُب بيت ٨بصوص.ا٤بلثمْب، كاستولت غانة على أدكغشت، كأصبح رئاسة كل قبيلة من ا٤بلث
ظل ا٤برابطوف متفرقْب حٌب اٙبدت قبائل ٤بتونة، كجدالة كمسوفة ٙبت زعامة ٧بمد ا٤بعركؼ بتارشِب، أك أيب عبيد اهلل بن 

، ككاف من أىل  سنوات تقريبا ـ، كقدحكم ثبلث1035ىػ/ 426تيفاكت اللمتو٘ب ا٤بعركؼ بناشرت اللمتو٘ب منذ سنة 
تمع ا٤بلثموف عليو، كأحبوه كصاركا على السنة ٦باىدين للسوداف حٌب استشهد زعيمهم ىذا الدين كالصبلح كا١بهاد، فاج

ـ، كانتقلت 1037ىػ / 428ُب بعض غزكاتو ُب ببلد السوداف، فقاـ بأمرىم بعده صهره ٰبٓب بن إبراىيم ا١بدإب سنة 
جهاد السوداف، لقرب مضارب قبيلة جدالة  زعامة ا٤بلثمْب من قبيلة ٤بتونة إٔب قبيلة جدالة، كأصبح ا٤بلثموف أقدر على

القوية الغنية من ببلد السوداف.ك٤بعرفتها بطبائع السوداف كلغاهتم،كلتبِب زعيمها ٰبٓب إبراىيم لدعوة ا٤برابطْب كقيادة 
 جيوشهم.

سقاط كاف ٰبٓب بن إبراىيم راجح العقل بعيد النظر، قوم اليقْب؛ فأدرؾ أف أحبلؼ ا٤بلثمْب السابقة ٓب تستطع إ
حكومات غانة ، أك القضاء عليها؛بسبب جهل ا٤بلثمْب باإلسبلـ من جهة، كلضعف ٞباسهم لو كللجهاد ُب سبيلو من 
جهة أخرل،كما ىالو ما انغمس فيو ا٤بلثموف من فساد كرجوع عن مبادئ اإلسبلـ إٔب عاداهتم ا١باىلية األكٔب؛ فأراد أف 

ميق ٤ببادئو كأخبلقو، كا١بهاد ا٢بق ُب سبيلو؛ فَبؾ أمر ا٤بلثمْب البنو كٲبم يقيم اٙبادىم على التمسك بالدين كالفهم الع
ىػ متوجها إٔب 430كجهو شطر مدارس ا٤بغرب لعلو ٯبد من فقهائها كعلمائها من يعينو على ٙبقيق أىدافو، فخرج قبيل 

ة  فدرس ىناؾ على العديد من كعاصمة ا٤بالكي ،ا٢بج ، كعند عودتو عرج على مدينة القّبكاف حاضرة ا٤بغرب الثقافية
مشاٱبها، كعند عودتو اختار عبد اهلل بن ياسْب ػ ككاف من الفقهاء الناُّْب..شهما قوم النفس حازما ذا رأم كخّب 

كتدبّب حسن، باإلضافة إٔب كونو من ا٤بلثمْب، كيعرؼ لساهنم كطبائعهم، ًب اختياره ليكوف أقدر على ٙبقيق ما صبا إليو 
 إبراىيم. األمّب ٰبٓب بن

ذىب الفقيو عبد اهلل بن ياسْب مع أمّب ا٤بلثمْب ٰبٓب بن إبراىيم ا١بدإب إٔب ديار ا٤بلثمْب، كمر بقبيلة ٤بتونة، كدعاىا إٔب 
طريق ا٢بق كالتمسك باإلسبلـ كطرح عادات ا١باىلية كمعتقداهتا، كأخذ يأمرىم با٤بعركؼ كينهاىم عن ا٤بنكر، فأعرضت 

دعوتو؛ لكن دعوتو حازت إعجاب العبيد كا٤بستضعفْب؛ فطرده السادة ػوىدموا داره؛ فذىب مع عنو ٤بتونة، كاستصعبت 
ٰبي ىذا أمّب قبيلة جدالة إٔب مضارُّا لعلو ٯبد منها قبوال لدعوتو، لكنو تعرض منها ٤با تعرض لو من ٤بتونة من قبل، 

فيها رباطا ػ على طريقة الفقهاء ا٤بالكية ُب ا٤بغرب فصحب أمّبىا ٰبٓب بن إبراىيم إٔب جزيرة ُب مصب هنر السنغاؿ، كبُب 
 حينذاؾ ػ ليتخذه مقرا لدعوتو كحصنا لو كألتباعو؛ كليكوف على مقربة من ديار السوداف ليدعوىم إٔب اإلسبلـ.

نظم ابن ياسْب أتباعو، كأخذ يعلمهم كيفقههم ُب الدين، كيعدىم ُب نفس الوقت للجهاد ُب سبيل اهلل، كأخذ يرسل 
دعاة إٔب ا٤بلثمْب كالسوداف يدعوىم للدخوؿ ُب اإلسبلـ الصحيح كالتمسك بالدين ا٢بق، كأطلق على عصبتو ُب الرباط ال

) ا٤برابطوف ( ، فتوافد الناس عليو، ككثقوا فيو، كأعجبوا بو ؛ لشخصيتو ا١بذابة كعلمو الغزير ككرعو كتقواه، فتفتحت 
 أذىاهنم لتعاليمو ، كتربيتو.

تكوين ما بْب ألف إٔب ثبلثة آالؼ على ىذا النحو،كيئس من ىداية ا٤بلثمْب، قاؿ ألتباعو ا٤برابطْب: )) قد كبعد أف أًب 
أصلحكم اهلل تعأب، كىداكم إٔب صراطو ا٤بستقيم؛ فوجب عليكم أف تشكركا نعمتو عليكم، كتأمركا با٤بعركؼ كتنهوا عن 
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:)) إف ألفا لن تغلب من قلة ، كقد تعْب علينا القياـ با٢بق ا٤بنكر، ك٘باىدكا ُب سبيل اهلل حق جهاده (( كقاؿ ٥بم
 )جدالة(،ككثالة ،إليو كٞبل الكافة عليو؛ فاخرجوا بنا لذلك(( فخرجوا كقاتلوا من استعصى عليهم من قبائل ٤بتونة وةكالدع

سلمْب ك٠باىم حٌب ثابو إٔب ا٢بق، كاستقاموا على الطريقة, كأذف ٥بم ُب أخذ الصدقات من أمواؿ ا٤ب ،كمهمومة
 با٤برابطْب.
ـ توُب األمّب ٰبٓب بن إبراىيم ا١بدإب، بعد أف استقر مع الفقيو عبد اهلل بن ياسْب ُب 1049-1048ىػ/440كُب عاـ 

رباط السنغاؿ، فاختار عبد اهلل بن ياسْب ٰبٓب بن عمر زعيم ٤بتونة خلفا لو لقيادة ا٤برابطْب، كتؤب ىو الزعامة الركحية 
 لديِب.كالتوجيو ا

ما ًب ٥بم ذلك، لاستؤب ا٤برابطوف على الصحراء كلها، كأجابو ٝبيع قبائل ا٤بلثمْب كالتزموا السنة بو، كدخلوا ُب  دعوتو.ف
ىاٝبوا ٩بلكة غانة ػ ككاف قد دخلها اإلسبلـ كلكن ملوكها ٓب يكونوا مسلمْب على التوإب ػ ، فاستطاع ا٤برابطوف فتح 

 ـ.1055ىػ تقريبا 446خاضعة لغانة حينذاؾ سنة  مدينة أكداغشت ػ الٍب كانت
 ٓب بن عمر زعيم ا٤برابطْب ُب ىذه ا٤بعارؾ, فؤب ابن ياسْب أخاه أبا بكر بن عمر قيادة كقد توُب ٰب

 ـ، كا٘بو ٔبيش ا٤برابطْب إٔب فتح مدينة كوميب صاّب 1056/ىػ 447جيش ا٤برابطْب خلفا لو سنة
تنكا منْب( السونينكىي ككاف كثنيا )ـ، ككاف ٰبكم غانة ػ حينذاؾ ا٤بلك ػ 1076ىػ /469عاصمة غانة ففتحها سنة 

 فأسلم كخضع لسلطاف ا٤برابطْب، كأسلم معو عدد كبّب من الوثنيْب.
كقد حكم ا٤برابطوف غانة قرابة عشر سنوات، عملوا خبل٥با على تثبيت دعائم اإلسبلـ ُب غانة، كما جاكرىا، ككاف 

يد ُب انتشار اإلسبلـ، كتقوية العقيدة اإلسبلمية ُب السوداف الغريب ٖباصة. كقد أرسلوا العلماء ٢بركتهم كدعوهتم أثر بع
 كالدعاة ينشركف اإلسبلـ ُب ربوع السوداف، كيفقهوف الناس ُب الدين.

 
 :شثٸٖ٭ٲبٹخ دٳ٥خ ادلشاثيني يف ا٥غٴدا٫ ا٥

إثر ٛبرد سوننكي، كقيل بل قتلو كاحد من قبائل ـ تقريبا، قتل أبوبكر بن عمر اللمتو٘ب، فقيل 1087ىػ/480ُب عاـ 
ا٤بوشي الوثنيْب، فاختلف ا٤برابطوف فيما بينهم، كاستعادت ببلد غانة استقبل٥با، بل استقلت معظم الببلد الٍب كانت 

ىوذا ػ  خاضعة لغانة عن غانة نفسها، كواليٍب ديارا كقنياغا، كٓب يبق ٙبت سلطاف غانة السونينكىي سول مناطق ) أككارا ػ
(.كعلى الرغم من استقبلؿ ملك غانة السونينكىي االستقبلؿ ٗبملكة غانة عن سلطاف ا٤برابطْب، فقد  ، ميمابسيكونو 

 كاف مسلما متحمسا لنشر اإلسبلـ.
 لكة غانة عن سيادة ا٤برابطْب ردة عن اإلسبلـ،بل كانت رغبة ُب االستقبلؿفلم تكن ٧باكلة استقبلؿ ٩ب

  ، بدليل أف ٝبيع ملوؾ غانة الذين تعاقبوا على عرشها ظلوا متمسكْب باإلسبلـ،السياسي عن ا٤برابطْب
كإذا كاف ملك غانة قد استقل عن سلطاف ا٤برابطْب، فقد ظل ٞباسو كٞباس شعبو السونينكىي لنشر اإلسبلـ ُب كل 

ر كبّب ُب نشر اإلسبلـ ُب ربوع مكاف، فكاف كثّب ا١بهاد للكفار كبذلك عرؼ بيتو، كقامت قبائل السونينكىى الغانية بدك 
السوداف، حٌب كانت بعض عشائرىا تتخصص ُب نشر الدعوة اإلسبلمية، كأصبحت كلمة ) سوننكى( تعِب ) داعية ( 

 لئلسبلـ ُب لغات بعض قبائل السوداف الوثنية.
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( كمنها ٙبركت ٦بموعات من كقد انتشرت قبائل السونينكىى ُب ا٘باه )ديارا ( ك)غلم ( كماسينا، كا٘بهوا ٖباصة إٔب ) جا
قبائل )الديوال( الٍب اعتنقت اإلسبلـ، كا٘بهت إٔب ا٢بدكد الشمالية ٤بنطقة الغابات، كأنشأت مراكز إسبلمية ككاف نتيجةن 

 .٥بذه ا١بهود ا١ببارة ُب نشر اإلسبلـ أف ٙبوؿ كثّب من القبائل كالشعوب السودانية إٔب اإلسبلـ 
ا٥ٚق٤ ا٥ْبؽش 

 ^(ئ٩رباىٴسٹخ ٕب٭خ) ّٴا٤٩ مْ٘^()

 ل خافقة سكوناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:                    إذا ىبت رياحك فاغتنمها )^( فإف لكقاؿ الشاعر
 كقاؿ الرندم                    لكل شيء إذا ما ًب نقصاف) ^( فبل يضر بضيق العيش إنساف

 افػػػػػػو أزمىي األمور كما شاىدهتا دكؿ  )^( من سره زمن ساءت
ككاف قضت إمرباطورية غانة زىاء ستة قركف ُب ا٥بيمنة؛ كذلك من القرف الرابع حٌب ثبلثة عقود من القرف ا٢بادم عشر، 

( ككاف ملكها من الغُب كالثراء ٕبيث كانت عصاه  ٥200,000با جيش قوم يتكوف من أكثر من مائٍب ألف ٧بارب ) 
ٍب دب إليها الضعف شيئا فشيئا، حٌب سقطت ُب ، …رؼ من الذىب ا٣بالصالٍب يستند إليها عبارة عن قضيب مزخ

 عوامل داخلية كعوامل خارجية:غانة إٔب  عوامل ضعفيرجع أيدم ا٤برابطْب، ٍب أخّبا ُب أيدم ملوؾ الصوصو 
 : فأربعةأ٩ب ا٥ْٴا٤٩ ا٥ذاخ٦ٺخ ا٥زٸ أدد ئىل ا٥نْ٘

ات،كإف كاف بعض ا٤بلوؾ قد خالفواُب ذلك إال أف ا٢بالةالسائدة  الذم كاف يتم عن طريق أبناء األخو  :نظاـ التوريث/1
علىهذا النظاـ،٩باكاف يسبب خبلفات بْب األكفاء من أبناءأخوات ا٤بلك،فتقع االضطرابات،الٍب تعم العاصمة  تكان

ع أبناء ا٤بلوؾ كإخواهنم ك٩با زاد الطْب بلة، طمكأطرافها،ٍب الدكلة ٝبيعا,فينقسم الناس مابْب مؤيد ٥بذا أك ذلك من األمراء.
ُب توٕب العرش بعد آبائهم ، أك إخواهنم، مع أف األصل أف األسن من أكالد األخت الكربل للملك ا٤بتوَب ىو الذم 

كضعفوا ، كاستكانوا( كذىبت 0يتؤب العرش، فلما حادكا عن نظاـ التوريث دب ا٣ببلؼ فيما بينهم، فتنازعوا ففشلوا

 األنفال: چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   پٻ  ٻ  پ  پ  پچ :رٰبهم مصداقا لقولو تعأب
فقد ضمت غانة قبائل شٌب تتكلم بلغات ٨بتلفة ،كتنتمي إلىمجموعات عرقية٨بتلفة،فهناؾ  :التركيب القبلي للدولة/2

طق احملتلةبالقوة من ،إلىا١بنوب كالرببر كالصنهاجة،ُب الشماؿ ،فهذه ا٤بنابمبارةكا٤بانديغو،كال، كا٣باسو، ُب الغرب التكاررة 
قبل أباطرة غانة،كالٍب ٓب تكن ٥با ركابط كطيدة سياسية أك اجتماعية كأخبلقية مع قبائل السونينكىى،كانت دائما تناضل 
كتنتهزالفرص من أجل استعادة اسقبل٥با الذاٌب،كعندماسنحت ٥بم تلك الفرصة باحتبلؿ ا٤برابطْب كوميب صاّب،استغلوىا 

 غانة. علنوااستقبل٥بم عنأك 
كذلك أف سوءاألحواؿ كغياب األمن أضعف التجارة،كخاصة٤بابدأكثّب من التجار يتجهوف صوب :عوامل اقتصادية/3

، أضف إٔب ذلك ما ابتبلىم اهلل بو من زراع حصداغاك،ككذلك أٮبلت الزراعةنظرا لكثرةا٢بركب الٍب كانت ٙبصدا٤ب
ـ ، ٩با اعترب بداية للتصحر، كزحف الصحراء ٫بو 1177حدكد جفاؼ شديد ك٦باعة بعد مقتل الثعباف كاغادك بيدا ُب 

 ا١بنوب.
فاتساع رقعة الدكلة، كبيعد ا٤بناطق بعضها عن البعض اآلخر، مع كعورة الطرؽ ُب ذلك الوقت، كفقداف عوامل إدارية:/4

ئية، كحفظ الثغور، كقمع كسائل االتصاؿ السريع، كاف عامبل من العوامل غّب ا٤بباشرة ُب ضعف الَبكيز على ا٤بناطق النا
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الثورات البعيدة عن مركز اإلمرباطورية،ككانت اإلمرباطورية تعتمد ُب اإلدارة القوية على أيد عاملة كثّبة من ا١بنود 
 كا٤بوظفْب، ككاف ذلك مكلفا جدا.

جية أجهزت على ككاف بإمكاف إمرباطورية غانا أف تستمر  رغم ىذه العوامل الداخلية، لوال اهلل، ٍب حدكث عوامل خار 
 اإلمرباطورية، كعجلت سقوط اإلمرباطورية.

 : فعامبلف ىاماف:ٳأ٩ب ا٥ْٴا٤٩ اخلبسعٺخ ا٥زٸ أدد ئىل ا٥نْ٘
:كىي منطقة ٘بداكست ا٢بالية ٗبوريتانيا، كقد كانت ٩بلكة سوننكية قبل احتبلؿ صنهاجة ٥با، ٍب / احتالؿ أوداغشت1

اـ ا٤برابطوف ٕبركتهم من حوض السنغاؿ،  غزكا أكداغشت كاستولوا ـ، ك٤با ق990استعادهتا إمرباطورية غانة عاـ
، كٙبكموا ُب طرؽ القوافل التجارية القادمة من الشماؿ، كما ٙبكموا ُب مناجم ا٤بلح، ٩با أثر ُب قوة  ـ1054عاـعليها

 غانة االقتصادية:
قيمْب ُب أكداغشت فحاصركا العاصمة كوميب مع الصنهاجةكمن أسلم من السونينكىى ا٤ب ،غانةا ا٤برابطوف إمرباطوريةز غٍب 

ا٤بملكة ٙبت حكم ا٤برابطْب  فخضعتـ 1077ـ طيلة عشرسنوات إٔب أف ًب ٥بم فتحها ُب عاـ1067صاّب ُب عاـ 
 .عشر سنوات أسلم ا٤بلك  ككثّب من أىل الببلد خبل٥با 

ستعادت الببلد استقبل٥با على يد ـ قتل أبوبكر بن عمر الذم خلف ٰبي بن عمر إثر ٛبرد سوننكي فا1087كُب عاـ 
 .السيسي كا١باكرا، كأعلنوا تبعيتهم للخليفة العباسي ُب بغداد مباشرة

 / نتائج الغزو المرابطي:2
 كقد نتج عن ىذا االحتبلؿ ا٤برابطي نتيجتاف خطّبتاف أكدتا ُب األخّب ٕبياة اإلمرباطورية كٮبا:

 -ستقلت كثّب من ا٤بمالك الٍب كانت تابعة لغانة أمثاؿ: كنغي:حيث اانفصاؿ روابط الدولةانحالؿ االتحاد و / أ
ووروبا الغربية)٩بلكة صوصو(، ككانت أقول ىذه الدكؿ، كأشدىا شوكة،كخاصة ُب عهد  كقنياغا -ندلكما -كجارا

حيث إهنا رفضت دفع اإلتاكة السنوية للملك األعظم ُب كوميب صاّب، كٓب تكتف بالتمرد بل حرضت  ـ(1155بامانا)
 بقية الدكؿ التابعة لوغادك على التمرد كرفض دفع اإلتاكة السنوية إلمرباطور كغادك.

الستعادة السيطرة التامة على ىذه ا٤بمالك.كقمع  مائة كستة كعشرين عاما تقريبا من احملاكالتكقد قضتإمرباطورية غانة 
 ثوراهتا ، حٌب سقطت أخّبا .

بلد غانة إٔب الشرؽ أك ا١بنوب ٩با أثر على الببلد اجتماعيا كاقتصاديا كمن ْب من بي: فقد ىاجر كثّب من الوثنالهجرةب/
 ناحيةالزراعة.

ئ٩رباىٴسٹخ ٕب٭خٲبٹخ ٭ 
كقد عْب ملوؾ غانة عليها أسرة  كولوكا،اليا( تابعة ٤بملكة غانة،كعاصمتها حكانت منطقة قانياغا الغربية ) بيليدكغو 

كسبعة من أكالده على حكم غومانتى فانى تعاقب ؛ حيث ػ تقريباى993ىػ إٔب  750حدكد عاـ ذلك ُب فاٗب، ك 
 خبل٤بائتْب كثبلث كأربعْب سنة. قنياغاالغربيةػ

بأسرة انياغاتى، كقد ظل ملوؾ ىذه األسرة تابعْب أباطرة غانة فلما عجزت ىذه األسرة عن إدارة شؤكهنا، استبدلتها  
اؽ كىو ) صوصو( أم دار ا٣بيوؿ،٩با يشّب إٔب القوة كا٤بنعة، حٌب لغانة،كُب تلك الفَبة ٠بيت ا٤بنطقة باسم جديد كبر 

فرفض ا٣بضوع الكبّب، ماف جارا كىو ابن ـ(.1180ـ  إٔب 1151ا٤بلك ا٣بامس؛ ككركبا)ٗبانا( ) كصل األمر إٔب
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ا ٕبركب لسلطاف غانة كاستقل بواليتو عن غانة، كتزامن ىذا االستقبلؿ مع فَبة ضعف غانة كشيخوخة ملكها، كانشغا٥ب
ا٤برابطْب، ك٤با آؿ حكم الصوصو إٔب سوما٪بورك كانٌب ػ أعظم أباطرة الصوصو ػ استطاع أف يستوٕب على عاصمة غانة ) 

،فهرب ملكها قاٲبغ سيسى مع كثّب من أعياف دكلتو كاستقركا عند الطوارؽ ـ1203ىػ/ 599مدينة كوميب صاّب (عاـ 
وميب صاّب دكف مقاكمة تذكر، فخرُّا، كهنبها، كرجع بالعبيد كا٤باؿ ُب كالتة، كاستجاركا ُّم. فدخل سومنغورك ك

 كالثياب،كاألغناـ)غنائم كثّبة (.
كقد عاد قاٲباغا سيسى بعد ذلك إٔب عاصمتو كوميب صاّب ٗبحاربْب أبطاؿ شجعاف كثّبين من الطوارؽ بعد انتهاء 

 رة أخرل.ا٢برب، فجاء إٔب عاصمتو ا٤بخربة كعكف على إعادة ترتيب أمبلكو م
لقد أحدثت ىذه ا٢برب كالنهب لكوميب كفرار إمرباطورىا ضجة كربل، كصدل ُب اآلفاؽ، فكاف شيئا ٓب يسمع الناس 

( منذ الغزك ا٤برابطي ٓب يسمع أحد بزعزعة 114ٗبثلو من قبل ُب غرب إفريقيا، ألنو كاف قد مضى أكثر من مائة عاـ أك)
 ملوؾ كغادك، أك سحب البساط من ٙبتهم.

رجع بعض احملللْب ىذه ا٥بزٲبة ا٤بباغتة إٔب خيانة داخلية من بعض الطامعْب ُب السلطة من كبار قواد كنول ماغا الثا٘ب، كي
حيث كاف ىذا القائد)ساغو( يريد أف يوٕب ابن أختو ملك كغادك، فكاف يرم اإلمرباطور بأف كل األمور ا٢بربية على ما 

ف متواطئا مع سومنغورك أنو إذا احتل غانة يسند ملك غانة إٔب ىذا االبن، غّب يراـ، مع أف األمور على العكس؛ ألنو كا
 أف سومنغورك قد ضرُّم ٝبيعا بعصا كاحدة.

( كغادك بيدا، فأراد أف ينهي ملك   كقيل إ٭با فعل ساغو ىذه ا٣بيانة انتقاما البنتو الٍب قدمت قربانا لئللو الثعباف)ا٤بزعـو
 بتقدٙب ابنتو الوحيدة قربانا للثعباف.)كاهلل أعلم(.كنول ماغا الثا٘ب ، الذم أمر 

كمنذ ذلك التاريخ عادت إمرباطورية السونينكىى األكٔب ٩بلكة صغّبة، كما كانت، ككرثتها إمرباطورية سوننكية أخرل ىي 
 إمربطورية الصوصو لقبائل ا١بارسو، على يد سومنغورك كانٌب.
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ا٥ٚق٤ احلبدٷ ّؾش 

٩ـ٦ؾٜ ثٮجزح ٬ّ ا٥غٴ٭ٺٮ٢ٶ ثْذ عٞٴه ٳإبدٳ 
ادلجؾش األٳ٣ 

 ّذدا٥ٞجبئ٤ ٳ األ٥ٞبة ا٥غٴ٭ٺٮ٢ىٺخ
م بصحة قبيلةكأربعة أقياؿ،كاهلل أعل9999لقبا، ك333( أنو كاف ُب غانة Gesesrouيزعم القياف ) ا٤بداحوف 

ك٤با تتبعت األلقاب ، ذلك؛ألف من ا٤بعركؼ أنو ٓب تكن ىناؾ إحصائيات دقيقة ٲبكن من خبل٥با إثبات مثل ىذه األمور 
أف تصل األلقاب إٔب ما  من الصعب جدا(كجدهتا أهنJandou karaاألصوؿ منهاكالثنايا)، سواء السونينكية

 .لقبا فقط 269ذكركه؛فكاف ٩با حصلت عليها
 ./.من ٝبيع ألقاب إفريقيا الغربية إٔب السونينكية:90هناحسب األٔبديةمع العلم بأف البعض يرجع إليك بياك 

 ىذه األلقاب الٍب سنذكرىا بعضها أصوؿ كبعضها ثنائية فمثبل:مالحظة/
:كماغيلى قوما/3مولوجي،كوندكنوا،تورل ، :بيبا،يرغيلى،كمتنغىسيال/ 2:غليدك،أكتامباغاتا أكجاغو  دكورى/1
، حياٗب ،ىوقولو، برا٘ب،كوٲببو، :دانتشوغوكمارا/6:مغنّبا،انوينيىماغا كجيرى/5 ،غُب ماغا: كومى،أكجاغاكرككىوا /4

:  نيماغا/10: كانياسى أك نانقيسترورى/ 9:بويغيلى،كادك٪بو فوفانا/8:ساما،ككا٪بي،أكغردساغا درامى/7جبلٕب 
 كرل،سيساغو.

:كبا ) ٞبزة كبندل (  جغتى/ 13اما، أك بٌب بُب ، أك بٌب قػنٌلى,كيليوكس :بليرا/12:غاساٌما أك مولوجي جابي/11
تاؿ؛كلذا يقاؿ بأف شيخ  نغارنكى،: تركقورل،جاغوركا/15:ىيدينكو،سيغى كارا، تامبجينكو،ىايرانكو. سومارى/14

كانت حينما   عمر تاؿ من قبيلة جاغوركا،كأف أمو من ا٢بسانيْب)سورقو( كأبوه من السونينكىى، كإ٭با لقب بتاؿ ألف أمو
تعاؿ،فلقب بتاؿ،كلذا إذا نزؿ جاغوركا على قـو شيخ عمر فإهنم يكرمونو كواحد من أبناء  :قوؿتتناديو با٢بسانية 

 الدار،كلكن ال يصرحوف لو بأف أصل تاؿ من جاغوركا . كاهلل تعأب أعلم  
.كماأف بعضها فيهاخبلؼ ُب كوهنا كٰبتاج معرفةأسباب إطبلؽ ىذه األلقاب إٔب ٕبث طويل كتكلف كبّب ال طائل ٙبتو

،كدامبيلى ككلبل،كلكننا جئناُّالكوف بعض السونينكىى األقحاح اليـو يلقبوف ُّا.كقدحدثِب شيخ األقاباسوننكية مثل جار 
أف زمن ا٥بجرات تسبب ُب تغيّب بعض السونينكىىألقاُّم إٔب ألقاب مهجرىم ألسباب أمنية،كيؤيدقولو مانرىبعض 

 ب غّبسوننكيةالسونينكىىبألقا
 كىم أحرارأقحاح،الٰبلم أحدأف ينسبهم إلىالبمربية،أكا٤باننكاكيةفتلك األلقاب اليـو ألقاب

 ألٔبدية.تسلسبل مستسنكة)متحولةإلىالسونينكية(كلذا أكردناىاُب 
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 أجبذٹخ األ٥ٞبة ا٥غٴ٭ٺٮ٢ىٺخ
 جابا 41 بويغلى 21 ياغاتىان 1
 جابوٌب 42 بيبا 22 انيارل 2
 جايب 43 بيدانيس 23 غاغاوينٓب ماان 3
 جارا 44 بّبتى 24 باتشيلي 4
 جارانكى 45 تابورل 25 للبلّبا :باٌتى 5
 جارسو 46 تامبادك 26 بادنغارا 6
 جاركما 47 تامبكورم 27 با٠با 7
 جاغابا 48 تامبورا 28 باغاكا 8
 جاغايب 49 تا٪با 29 باغايوغو 9

 جاغاكرك 50 ترقورل 30 بالو 10
 جاغو 51 تركرل 31 باندل 11
 جاغورغا 52 تشّبك 32 ٔباغا 12
 جاغوالٌ  53 راىػػػمٌ ػػػتً  33 ٔباٗب 13
 جاالؿ 54 تنجيغور 34 براجي 14
 جامبو 55 تنغارا 35 بغانيس 15
 جانغانا 56 تنكارا 36 بلّبا 16
 جانقا 57 تورل 37 بػوال 17
 جا٘ب 58 تومبوجا 38 بومو/ فُب 18
 جانيس 59 اتّبير  39 بوندم 19
 جاكرا 60 تيغانا 40 بوٗبٌ  20

 

 
ـ2113الشيح غاندا فاديغا/ الشاعر السوننكي توُب ُب 
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 دكمبيا 103 جيكيٌُب  91 جاٍك٘ب 61
 دل ديغيٌُب  104 جيٌمنّبا 82 جباتى 62
 ديإب 105 جيمّبا 83 جرسوبا 63
 ديباترا 106 حاسا 84 جغابا 64
 ديباس 107 حػتم 85 جغٌب 65
 ديباغا 108 حسيسماغا 86 غىراسجى  66
 ديبانغنػلو 109 حىقورل 87 جغىًلبا  67
 ديٌب با 110 حنويُب 88 ٝبيس 68
 دٲبباغا 111 دابو 89 جنقومبا 69
 ساغو 112 داتشوغو 90 واراجي  70
 ساغوٗب 113 داَب 91 جوقاجو 71
 سالو 114 دامبا 92 جوكّبا 72
 ساما 115 دانتشّبا 93 جوماسي 73
 سامباقيس 116 دانغو 94 جومانّبا 74
 سامبورا 117 درامى 95 جومبانا 75
 سامسا 118 دا٘ب 96 جومربي  76
 سانبا 119 درامّبل 97 جومبّبا 77
 سانفي 120 دىرديس 98 جومندل 78
 ساٗب 121 دكورل 99 جو٘ب 79
 ساكاٗب 122 دكقانتشي 100 جيباكاتشى 80
 سرح 123 دككارا 102 جيفاغا 81
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 غومبوقتاٗب 170 سيقانتشي  سغنوغو 124
 غو٪بومى 171 سيبل  سكى 125
 غو٪بيٌُب  172 سيلو  ٠باتى/تّبير 126
 فادم 173 سيماغا  ٠بارل 127
 فاديغا 174 سيمفارا 149 ٠بباغى 128
 فوفنا 175 سيميغا 150 ٠بجارل 129
 فيدل 176 سيميغى 151 سنوسي 130
 فيسّبك 177 ٗبسينسوا 152 سوغوتّبا 131
 قاريسي 178 سينيوغو 153 سوغورل 132
 قامانا 179 شوارل 154 سوٌغورل 133
 قاموجا 180 غاجوغا 155 سوغونا 134
 قاناجي 181 غارم 156 سوقؤب 135
 قانتاغو 182 غاساٌما 157 سومبونو 136
 قريش 183 غاكو 158 سومفو 137
 قمارل 184 غالو 159 سونّبا 138
 درامىل قوجيمار  185 غىالٌيدك 160 سػوه 139
 قوركقوس 186 غاميب 161 سػي 140
 قوما 187 غانتشّبم 162 سييب 141
 قوناجي 188 غاندكٗب 163 سيدىى 142
 قونٌب 189 غجاغا 164 يهوسيد 143
 كابا 190 جاالٌ غً  165 سىٍيدم 144
 كابورل 191 غركدكساغا 166 سّبمفونو 145
 كاتى 192 غنديغا 167 سيساغو 146
 كاتيلى 193 غورم 168 سيسى 147
 كادك٪بو 194 غوماٗب 169 سيغو 148
19 

 منغاٗب 244 كوسا 219 كاغورك 195
 منقوس 245 كوماٗب 220 كالوغا 196
 موتٌو 246 كوموٗب 221 كأب 197
 ميماغا 247 كومى 222 كانتشّبل 198
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 نانقاسى 248 كوتى 223 كانٌب 199
 ٭باغا 250 ماكورك  224 كا٪بي 200
 نونو 251 كورىكما 225 كاندكرك 201
 كاتارا 252 ينسيكور  226 كانسام 202
 كاغي 253 كوريرا 227 كانوتى 203
 ياتى 254 مارا 228 كانول 204
 ياتّبا 255 ماركو 229 كاٗب 205
 يارغيلى 256 ماريتساغو 230 كانياسي 206
 ياريس 257 ماريغا 231 كايتا 207
 يافا 258 ماغاسا 232 كجّبل 208
 يافّبا 259 ماغاسوبا 233 كػرل 209
 ياقوبا 260 ماغان فا 234 كلبلي 210
 يتربل 261 ماغرغا 235 كلوشي 211
 يوغو 262 مغامي 236 كماحّبا 212
 Sagueساغى 263 مغانكلى 237 كماديفى 213
 بانغورا 264 مغنتشّبل 238 كمارا 214
 سانديا 265 مغٌنّبل 239 كموٌب 214
 فورل 266 مكاجي 240 كمشوغو 215
 بوارل 267 مكالو 241 كمغيلى 216
 بامبا 268 ملى 242 كنجور 217
 ساماير /درامى 269 منغارا 243 كىىب 218

 غو٪بومى  جغٌب:كومو غّبل  كنكى 
ادلجؾش ا٥ضب٭ٸ 

 ٩ؾبٱري٦ّ٪بء ا٥غٴ٭ٺٮ٢ىٶ
يدم التجار العرب،كاألساتذة الذين توجهواإٔب غانة ٥بدؼ دخل السونينكىى ُب دين اهلل أفواجا،كتعلموا علىأ

 ءالتدريس،خاصةبعد تأسيس مدينٍب تومبوكتو كجُب،غّب أف التاريخ القدٙب ٓب يتحفنا بسجل حافل بأ٠باء ىػؤال
ا بأف ، علمالعلماء،كفيماىنا ٫باكؿ أف نذكر نتفا يسّبة فقط من العلماء، لنضع نواة للباحثْب عن العلماء ُب ا٤بستقبل

 تاريخ السوداف للسعدم قد تناكؿ اسم كثّب منهم.
 ماما ساديغا سيبل 17 باب جاغاكرك،ُب جارا 1
 مورمغ كنكى 18 بناؤه ُب جاراأأ٤باـ تامبا دكورل ك  2
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 مسرىبوب  19 فودٚب بوب بن أ٤باـ تامبا ُب جارا 3
 أٞبد٧بمودبغايوغو ُب جُب 20 فودٚب مامدم بن أ٤باـ تاميا  = 4
 فوديىمحمدساغو 21 ودٚب قونغوبن أ٤باـ تامبا    =ف 5
 ٧بمدبنت كوناتى 22 فودٚب سلمغ بن أ٤باـ تامبا  = 6
 مودبوبكر تركرل 23 فودٚب ٨بتار بن أ٤باـ  تامبا = 7
 العباس كابا 24 قر٪بايب ُب طوىب األقدـ  8
 ُب جارا أبوبكرسيبل طالب أ٤باـ تامبا 25 /1593-٧1523بمدبغيوغو ُب تومبوكتو 9

 بكرم حلم سيبل 26 ٧بمودبغيوغوُب جيُب 10
 أمارافودٚب دكرل ُب جارا 27 ـ1593-ألفا٧بمود كعٌب،بنمختارغومبيلى 11
 ا٢باج بنجوكوسيبل ُب جارا 28 غو٪بوركمودم 12
 1887-1840شيخ ٧بمداألمْب درامى 29 طالب سليماف منغاٗب سنساندل 13
 ـ1946-٧1880بمدا٤برجي  30 سانساندلُب  ٧بمىبوٕب منغاٗب 14
 مورسّبل)مورصاّب(ُب غاك 31 أكرارل جايب 15
 مدكاـ ا٢بكيم 32 سامبا مالك دال 16

ادلجؾش ا٥ضب٥ش 
 ا٥ٞذا٩ٶ أثيب٣ ا٥غٴ٭ٺٮ٢ٶ

ٓب نطلع ُب التاريخ ا٤بكتوب على أ٠باءأبطاؿ معينْب من السونينكى،كإ٭با كصفوا الفرساف السونينكيْب بقوةالبأس 
الٍب كانوا يستعملوهنا. كأغلب ا٤بلوؾ كانوا أبطاال مغاكير ُب ا٢بركب،كلكن كا٢بديدية  بفضل األسلحة الناريةكقهرالغّب 

نظرالبعد زماهنم،كندرة ا٤بعلومات عنهم يبقى اسم كثّب من ىؤالء األبطاؿ مطمورا ،فقد دسواٙبت الَباب مع أخبارىم 
 ِب.كبطوالهتم كتضحياهتم من أجل الوطن،أك ا٤بعتقد الدي

 كقد كرد على ألسنة ا٤بداحْب أ٠باء لبعض ىؤالء األبطاؿ منهم:
 ماغيو سوغى 55 داماا٭بّبٕب دكرل 28 كوماغا ماغاسا 1
 غاالمبٌنارىماغا 56 جاغوالنبارا 29 كركنغاجاكرا  2
 شيخ ٧بمداألمْب درامى 57 ٞبى ًداٌمودم قومبا 30 ماجيغىرٲبىماركدي  3
 شعيب بن ٧بمداألمْب 58 دكٌموٗبٌ  31 باتو دمبلى 4
 منتشاماغا ًكتٍّكنوٌتى. 59 منوا 32 داما ا٦ٌبوغى جاكر 5
 منتشامغامساٗب 60 علي قاسا 33 داـ انكندل جاكرا 6
 غومبو كاكا 61 سلماف انقاسا 34 تامباكإب 7
 رجاؿ سكتانا السبعة 62 اىٌمادكمىب نوغينٌب 35 تامباغيمبا 8
 بػاككى 63 يٌبمغاف جاب 36 حاس دكمبىكمارا 9
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 مكى تنكى 64 سامبا ياتى جاغوال 37 حوبلي دكمبىكمارا 10
 سيغى بُب 65 تامػػاركدكرل  38 كاماحانا 11
 غّبل انويرىمٌلى اندكا 66 سوكوتوسيبل 39 كاماحيبل 12
 جاىب سيسىقيمغ بٌنا 67 مغاٌٗب كنغرانكى 40 نفاًبا غّبىانورل مٌلي 13
 غٌنىوإب 68 غجّبنكى مغاٗبٌ  41 ماغاف ككرسوما 14
 غاما مريب مرجكو 69 قركنبٌنارل 42 بكرماغا  كمارا 15
 موسىتوغونىجابنول 70 كنجراقى 43 جينقي بوجو 16
 مرحّبم من جونكلو٘ب 71 بوسروكإب 44 سيلي بوجو 17

 ٧بمى جوقى سيبل 72 جاج مانغو  45 يارل بوجو 18
 ىجنجل  كك 71 دكميب جاريسو 46 سيغى بوجو 19
 عبد اهلل مرقونبا 72 ماـ انفدل 47 سيغي لغارىبوجو 20
 مادم غّبالجو ُب كنغي 73 مارجكودكورل 48 سامبو غؤب 21
 حتمى موسىى  74 [ٞبربنتودكرل]جو٘ب 49 جاجىنارل 22
 المبيدك سوما انياغاتى 75 ييلي ماسّبل 50 أنتشومانا نارل 23
 قؤٌب قاـ فتى  76 أمد جوكّب دال 51 دنبا نارل 24
 عمركمجاغى)كمزاغ( 77 مادم ساد قوتى 52 سيدم نارل 25
 بالوماغا ٧بمد تورل 78 أككاركف دكورل 53 سامبا الغاسا 26
 ٧بمى تات سيبل 79  54 ٠بباغانتشّبم بوركغى 27
      
      

ِادلجؾش ا٥شاث 
 (2005()٩21ٮبىٜ رٴاعذ ا٥غٴ٭ٺٮ٢ىٶ ا٥ٺٴ٧) ا٥ٞش٫ 

 مإب،موريتانيا،السنغاؿ،ساحل العاج، بوركينافاسو،غامبيا،النيجّب،غينيا بيساك،كُب غينيا  اليـو ُبى كنيوجدالسوني
(.كماأف ماننكامورم منتشركف ُب ٝبيع أ٫باءغينياكسّباليوف، مع قبائل الصوصو كوناكرل)ُب:بدكغوال،كمندا،كلينتشا

،  كليبّبيا،كغّبىا،كتوجدجاليات سوننكية ُب ٝبيع دكؿ العآب اليـو
٘بار،كالتنس أننا ذكرناأف بقاياىم الزالوا ُب مصر،كماأف الذين تفرعت ٥بجاهتم عن السونينكىية كثّبكف جدا،كىم  بصفة

متفاكتوف ُب البعد، كال ٲبكن حصرمناطقهم،كيشمل ذلك:السومونو،البوزك،الديوال،مالينكى، جاغانكى،ساموغو،داُب، 
.كغّبىم كاهلل أعلم.نكى،ىكجينكودكغو مركا أجاقوبا،جيٌنىنكى،مركفْب،مركجبلف،  

منطقة تركز.كىي: 14أمامناطق تركز السونينكىىاليـو ُب ٝبهورية مإب فهي  
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/كيدٲبٌى 10/غيدٲباغا9/ كارتا 8/كنغي)ديبونيّبم(7/القرىالسبع6/غاجاغا 5/جومبوغو4/جاغيلي3/جاىونو2/باغونو1
يلي ٫باكؿ أف نذكربعض قرىهذه ا٤بناطق من ميسىغيبلكسيغو، كفيما /15تّبيغا /14/خايي13/سوركما 12/قانياغا 11

 باب معرفةجزءمنها ال قصداإلحاطة ُّا:
 باغونو[1]
 تنكراانكباكورك  اماغن قاؿ اسم القرية ـ اسم القرية ـ
 شيدك٘ب كويرا ٟبسارا سامفاغا 8 بوىوندم 1
 شوبوغو ككلوكورك سىبىنينكىلى دركنقاٌب 9 نارا 2
 سّبلانياما  كاغوركمدين   حامومو كاالتا 10 بػٌلى 3
 داطولومبوغو Npefeانفيفى يوغوسامبا  موركجا 11 غومبو 8
 تشيمابوغو غالو مربوغو دكسورال 12 مدين ساغو 5
  جىدٯبى كىلىكو مارينا 13 بوركف 6
  جونغوم وغوداب ٗبنجوغو 14 دانفاجاريسو 7
 ونوى[جا2]

 اسم القرية ـ اسم القرية ـ
 سامبانكانو 11 غورم 1
 ساٌكراجي 12 كومو دندل 2
 ٞبداهلل 13 قّبسينواٗب 3
 وٌلوكوموحي  14 دكغوحّبم 8
 الغانغيٌمو 15 جونغاعا 5
 كونياكارم 16 ياغيُب 6
 الغاماٗب 17 غاقو 7
 ساميغا 19 كل حورك 8

  20 جاغادركمو 9
  21 قوجى 10

 [جاغيلي:3]
 اسم القرية ـ اسم القرية ـ
 بامبيبلٌ  3 جاغيلي 1
 كينيور تالً  4 توركال 2
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 جومبوغو  [4]
 اسم القرية ـ اسم القرية ـ

 قالو 4 جػاتييػػا 1
 كوتانكانو 5 جبلٗب 2
 مليُب 6 مارال 3
 جانيغا 32 كونيكارم 7
 باغورل 33 ساجويا 8
 henanouنوحينا 34 أكسويب جا٪با 9

 موساال سوننكى 35 تاغوتاالن  10
 موساال قاسونكى 36 توقوسو 11
 جوغومبو 37 مانتا 12
 موليُب باغورل 38 تنتيبل 13
 Jammelجاميل  39 كاليبل 14
 طوىب 40 سامبايا 15
 ببلندكغو Tiourey 40تيورام 16
 سونيو 41 فّبغارا 17
 كولوكا٘ب تيكلّب 42 غولومي ىانا 18
 ديند ييلي 43 سابوسّبل مدغاتا 19
 درامي بوغوال Mello 44ميلو  20
 jounجونقولو  45 تيغي 21
 قانانتّبل 46 خا٪با 22
 جوجو 47 سّبك 23
 تماماسً  48 جاجومبّبا 24
 جونغو 49 ماىينا 25
 xoriقورم قورم 50 مدينا 26
 كونيا٪بي 51 مامىنيارا 27
 مارنتومانيا 52 غنديغا 28
 جومبوغومارينا Metrouga 53كغا ميَب  29
 كاباتى 54 سيغايا 30
 جومبوغو تفسّبيغا 55 أالحينا 31
 غاسامبو sela beela 69سيبلبيبل 56
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 بندكغو 70 أينا مولو 57
  see xpraسيقورا  71 سرابابا 58
 مديناكوتا 72 قونتيبل 59
 سيبغاال فؤب 73 بوغوتورك 60
 بارةسيغاال ٗب 74 سيتاكون دوم 61
 موغويافارا 75 تورك 62
 بنايا 76 غولّبم سامبا 63
 انياميغا 77 سبلـ 64
 باتاما 78 ألو كيلى 65
 سا بوسّب سامببل 79 جباجى 66
  80 غاٌمّبا 68

 [غاجاغا5]
 اسم القرية ـ اسم القرية ـ
 جاغاناُب 10 غاجاغا 1
 موساال 11 كالينكانو 2
 بىٌكيلي 12 تامبانكانوا 3
 بالو 13 ركنػدكأ 4
 ال٘بو تونكا 14 يػػافّبا 5
 كوتّبا 15 ال٘ب مودم 6
 مانٌاييلي 16 ال٘ب تاغوتاالٌ  7
 غوتشوىٌب  17 تافيسّبيغا 8
  18 جاكارا 9
 السبع [القرى6]
 اسم  ـ القرية ـ اسم القرية ـ اسم القرية ـ القرية ـ
 ِبكويلي 46 جاتركبوغو 34 كيمّبا 23 غاناسوننكى 12 طوىب 1
 طوباقاسى 47 سيكولو 35 سوركنتيبوغو 24 انتشيلى 13 دحيا 2
 مدينِب 48 غالو 36 نيكو 25 غوفوقورك 14 بادكغو 3
 سيسيناٌ  49 تومبا 37 مسمينابوغو 26 كشيبوغو 15 كيباف 4
 بيسّبىبوغو 50 فلينبوغو 38 انتشيبوغو 27 جيننجى 16 بنامبا 5
 مامريبل 51 سنانكورك 39 بابػرا 28 باالبوغو 17 قّبكاٗب 6
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 ككلوكورك 52 موسىبوغو 40 سامباناغا 29 بامربوغو 18 جو٘ب 7
 كوننكورك 53 بادكمبّبا 41 بوبورا 30 حتنىغوفو 19 جاالدك 8
 يركربوغو 54 شيكونا 42 سنتيغيبوغو 31 قولّبا 20 كاكريبل 9

 كأب 55 غاكورا 43 ككنفونبوغو 32 كّبىانورل 21 جاكربوغو 10
 كوالمركا 56 انكبكورك 45 جيحانا 33 انفاكريبل 22 وبوكول 11

 [كينغي وكارتا8[و]7] 
 اسم القرية ـ اسم القرية ـ اسم القرية ـ
 فارا 27 جاغيىب 11 المبانغوبو 1
 تىسىرا 28 جينتشى 12 ميىنىمينو 2
 غور بوغو 29 نومو 13 سانيىغا 3
 بانباغيدل 30 يّبيرل 14 كامتنغى 4
   وراجى 15 جػارا 5
   قينقارل 16 سّبنغيدك 6
   غوركمّبا 11 بيٌما 7
   قّبكاٗب 12 كارتا 8
   تونا 13 غػػاسا 9

   قونغو 14 سيميب 10
   قوداتشو 21 المبيدك 15
   تركنغوميب 22 قّبيغيدل 16
   تومبيبل 23 جاغانغيدك 17
   يورم 24 انيورك 18
   ىارينداال 25 جام قورل 19
   انياكت 26 وٗبجايتوغ 20

 ]غيديماغا،10[و]9] 
 اسم القرية ـ اسم القرية ـ اسم القرية ـ
 نيسييب 18 ناىإب 10 سومانكيدل 1
 دافور 19 بوٕب 11 بنغسي 2
   ىانغا 12 مونديرم 3
   وغتان 13 غوينيٍب 4
   جونقوالنو 14 قوساٗب 5
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   ييليماٗب 15 قابوغيدٲباغا 6
   راقمارل انفا 16 غوسيبل 7
   تيسي 17  8

 وغيديمى
 اسم القرية ـ اسم القرية ـ
 جاجي 14 ىانغا 1
 يراغا 15 تانو 2
 حرينكيدل 16 جونقوالنو 3
 مدين قتسى 17 ييليماٗب 4
 مدين كركنبا 18 جّبيكا 5
 خّبانو/ مع انيوغومّبا 19 انيانيبل 6
 ييليماٗب سىىٌب  20 تانعادكنغا 7
 بويكرل 20 جىنغىرل 8
،  22 بوغو٪با 9  Gerewuعىرىوي

 غيٌمو قاسى 23 تغابا 10
 غيٌمو كركنبا 24 انياغاتيبل 11
 دكغو بارا 25 انيوغومّب 12
  26 مغانٌا 13

 [قانياغا11] 
 اسم القرية ـ اسم القرية ـ اسم القرية ـ
 غيدينبلقى 21 با٪بوغوال  11 كّباٗبى  1
 كّباٗب مدين  22 ٞبد اهلل 12 الغانغيمو 2
 ًسّباٌمدين 23 سّباكورك 12 قورامفو 3
 حونقورا قورل 24 ًديٌُب  14 خربسينواٗب 4
 حونقورا توغوٗب 25 ىوتيبل 15 كيكانو 5
 كولوكورك 26 غراباتيلى : أربع قرل 16 بوغوديرل 6
 مىلىىرم 27 دينباال 17 مانتشا 7
 مانشانا 28 كاقولو 18 سابوسّبل 8
  29 سينوإب 19 ا٭باكى 9

   ليوكإب     20 كّبميس 10
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 [سوروما12]
 اسم القرية ـ اسم القرية ـ اسم القرية ـ
 كىمىب 17 انياغاما 9 بافوالىب 1
 كىيمبىلىى 18 ديك كأبى  10 كورل 2
 جادغى قاسى 19 كيدويتغّبل 11 غواج 3
 جادغى كركنبا 20 ًسبويتدم 12 كابيد 5
 ًغرينتا 21 لومبانا 13 تّبنغا 6
  22 دىمندم 14 مدين 7
  23 قا٪با 16 ترانتيمو 8
 [خاي13]
 اسم القرية ـ اسم القرية ـ اسم القرية ـ
 سيميب  سيغاال 5 خام 1
 كاليا  تامباغارا 6 جانغونٌب 2
 ساندارل  ساجوال 7 جيما 3
 نو(ي[مسيىغيال وسيغو)مركب14]
 اسم القرية 18 اسم القرية ـ اسم القرية ـ
 جاكرال 19 انيامينا 911 كنيكوف 1
 كلكى 20 جورك 10 باركيلى 2
 جابإب 21 دكغوبا 11 دكتنبوغو 3
 تينينكوف 22 اتشيلى 12 سنسا٘ب 4
 سيغو 23 ٛبا٘ب 13 ٛبتو 5
 سوغورك 24 كونوبوغو 14 مرككونغو 6
 كانبا 25 بواجى 15 فو٘ب 7
 ساف 26 ماركاال 16 كػوفا 8

 كاال 27    
 تيريغا[14]
 م القريةاس ـ اسم القرية ـ
 موساال /تيكورك  جبلغا 1
 المباتّبا 4 تّبينغا مارينا  2
   جاغوٗب 3
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ادلجؾش اخلب٩ظ 
 األعشح يف عٴ٭ٺٮ٢بسا

 تكوينها  ػ القبيلة كنظاـ حياهتا 
 تكوين األسرة:

ر تكوف ُب يد تتكوف األسرة ُب سوننكارا من الرجل كإخوتو، أك الرجل كأكالده؛ فإف كاف الرجل كإخوتو فإف كالية الدا
األخ األكرب، كىو الذم يتؤب إخراج النفقة يوميا، كيرعى شئوف الدار، كيأمر إخوتو بالعمل اليومي الواجب عليهم، أك 

 ٰبدد ٥بم عمبل ينجزكنو خبلؿ أياـ، فإذا انتهى ٱبربكنو فّبشدىم إٔب عمل آخر.
عليهم أف يرسلوا إٔب األخ األكرب ، أك من يتؤب كقد يكوف كل اإلخوة قد ذىبوا إٔب ا٣بارج سعيا كراء الرزؽ، فيجب 

 شئوف الدار تتمة نفقة الدار .
كإف كانت األسرة مكونة من الرجل كأكالده؛ فإف ٝبيع شئوف الدار تكوف بيده، إال أف يكوف قد طعن ُب السن؛ فيتؤب 

 أكرب أكالده شئوف الدار كمعا١بة مشاكلها.
 تكوين القبيلة:

ينكارا ٩بن ٯبمعهم أجداد،أك أجداد أجداد فصاعدا، بشرط أف يكونوا ٝبيعا ٰبملوف لقب القبيلة، تتكوف القبائل ُب سون
كغالبا ما ٘بد أبناء القبيلة الواحدة متحدين ُب شئوف ا٣بطبة، كعقد القراف، كالزفاؼ، كقيمة ا٤بهور، كا٣بتاف، كالعقيقة ُب 

احب عادهتا ُب مراسيم: الزكاج كالعقيقة ك ا٤بأًب كغّبىا، فأصحاب ا٤بواليد، كا٤بآًب، ككالة العادة؛ فنجد أف لكل قبيلة ص
العادة ىم الذين يقوموف بسلخ األغناـ، كتوزيع الطعاـ، كتبليغ كبلـ الناس ُب االجتماعات كا٤بآًب، كما يقـو نساؤىم 

ؼ(. كما أف ىناؾ حدادا خاصا ٗبساعدة النساء األحرار ُب طبخ األطعمة العامة،كيقْبٍّ  البنات) ٱبدمنهن ُب أسبوع الزفا
 لكل قبيلة كىو الذم يتؤب مع أبنائو ختاف أبناء القبيلة، كقينة)حدادة( تتؤب خفاض بنات القبيلة.

 : أف بعض ىذه العادات قد تركت، كخاصة بعد االستعمار، ك٦بيء السنة((.)) ويالحظ
كمواساهتم، كىم يد على من سواىم، فينصركف أخاىم ظا٤با كُب سوننكارا يقـو أفراد القبيلة ٗبساعدة احملتاجْب كا٤بتضررين 

أك مظلوما، فإف كاف مظلوما دافعوا عنو، كإف كاف ظا٤با ناصحوه كأخذكا على يديو. كغالبا ٘بد لدل ا١باليات السوننكية 
د ٯبمع بعض ُب ا٤بهجر ٝبعيات ُّا صناديق ٤بساعدة ا٤بنكوبْب كاحملتاجْب؛ سواء ُب ا٤بهجر، أك ُب مسقط الرأس، كق

 أبناء القبيلة ٝبيع ضرائب القبيلة كيسددكهنا سنويا، فّبٰبوف القاعدين ُب القرية.
ادلجؾش ا٥غبدط 

 ا٥ْبداد ٳا٥زٞب٥ٺذ يف عٴ٭ٺٮ٢بسا
 أٳال : ّبداد اخليجخ ٳا٥ْٞذ ٳا٥ضٙبٗ:  

 أـ ّبداد اخليجخ
عاما، فإف اآلباء ىم الذين ٱبطبوف لو 21ة إٔب سن17كانت العادة ُب سوننكارا أف االبن إذا بلغ سن الزكاج كىو ما بْب 

الزكجة األكٔب ، دكف مشاكرة، كيلـز االبن قبوؿ تلك ا٤برأة، حسناء كانت أك قبيحة. ككذلك يزكجوف البنت دكف استشارة 
أك طلب إذف، كيلزمها القبوؿ، كلكن تلك العادات أخذت طريقها ُب االضمحبلؿ شيئا فشيئا بعد انتشار الفهم 
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ح لئلسبلـ، كأصبح ىناؾ اليـو ا٤بشورة، كأمر االبن أف ٱبتار بنفسو من يريد االقَباف ُّا، كتستأذف الفتاة ُب اختيار الصحي
 من يتقدـ ٣بطبتها.

إذا احتاج الرجل ُب سوننكارا إٔب خطبة امرأةالبنو أك أخيو؛ فإنو يتصل سرا بأحد أقربائها، كيسألو بعبارة قد اصطلح عليو 
) ىل على فبلنتكم عقد أـ ال؟((.فإف ٓب يكن ُّا عقد، أرسل إٔب كالديها، أكمن ىي ُب ملكها بأف فبلننا الناس ٝبيعا: )

ٰبب مصاحبة فبلنتكم، ككثّبا ما ال يظهر الوالداف أك ا٢باضنات الرضا ألكؿ كىلة؛ بل غالبا يقولوف: كاف أحد قد 
، كخبلؿ ذلك ا٤بهلة يستفسركف عن أخبار ا٣بطيب ، ذكرىا، ك يقولوا ٠بعنا، كلكن اذىبوا كارجعوا حٌب نسأؿ أكال

كأخبلقو كنسبو، كغّب ا٤بوحدين يتصلوف با٤بشعوذين كالكهاف ليتكهنوا ٥بم أك يستخّبكا ٥بم إذا كاف االقَباف ُّذا ا٣بطيب 
راء(، كإف أخربكىم ػ خّبا البنتهم أك شرا، فإذا أخربكىم ػ بزعمهم ػ أنو ال خّب فيو، رفضوا الطلب، كقالوا ٥بم) ٫بن ننتظر ك 

بزعمهم ػ أف فيو خّبا البنتهم، أخربكا أىل الرجل با٤بوافقة كقالوا ٥بم: ) ٲبكن أف تبحثوا أمرىا((، كحينئذ يبعث أىل 
(، كُب العادة يكوف مداحا، أك دباغا، أك Yaqun killi teraanaالرجل مبعوثهم العادم ) ا٤ببعوث النكاحي 

عبدا، فيتوجو ىذا ا٤ببعوث إٔب شيخ القبيلة، كقد يذىب البعض بالطنبوؿ ،كقد يذىب  إسكافيا) ساكى أك غرانكى(، أك
البعض بشيء، كعند البعض يذىبوف ٗبقدار )ذراع(من الثوب ملفوؼ يسمونو) تامأ حانا( يدفعونو إٔب الشيخ،كىو بدكره 

كعاد إليو مبعوث ا٣باطبْب، أرسلو إٔب ٝبيع يردىم ليومْب أك ثبلثة ، أكال حٌب يسأؿ ذكم ا٤بخطوبة، فإذا أخربكه با٤بوافقة،
أعماـ ا٤برأة كمن ٯبمعهم دىليز كاحد ) غركىا(،فيخربىم كيعود إليو ٔبواُّم، فإذا كافقوا ٝبيعا، عْب ٥بم يـو العقد، كغالبا 

كُب اليـو احملدد ما يكوف يوما سعيدا ػ على زعمهم ػ فيعود إٔب ٝبيع من أبلغهم ا٣برب األكؿ، فيخربىم بذلك اليـو احملدد، 
 ترسل كل أسرة مبعوثا للمشاركة ُب عقد القراف.

إذا جاء الناس إٔب دىليز شيخ القبيلة، جلس أكلياء ا٤بخطوبة ُب ناحية، كجلس ا٣بطاب ُب ناحية، كقد جاء كل كاحد 
 منهم بصاحب عادة يبلغ عنو.

ْب، فيطلب منهم أف يتفضلوا، فيقدموف كفي كبعد أف يكتمل ا١بمع، يأمر شيخ القبيلة صاحب العادة أف يرحب ا٣باطب
حبة(، مع مقدار من ا٤باؿ، قد يكوف مائتْب، أك مائة، كعند البعض ال يقدـ مع الطنبوؿ شيئ. فيعدكف ذلك 21طنبوؿ")

 كيدفعونو إٔب الشيخ.
ذا كاف طنبوال طنبوال(، فيطلب من األكلياء أف ينظركا إ 51ٍب يقدموف عدة أرطاؿ من التمر ، غالبا ٟبسة أرطاؿ أم)

جيدا، ٍب يعدكهنا، كيطلبوف منهم أف يضيفوا إليها ا٤بهر، كقد يكوف ماال عند البعض، أك عددا من البقر أك الغنم، أك 
 نصابا من الذىب، ككاف ا٤بهر عند البعض عشرين ألفا، مع ستمائة صاع من القمح أك الدخن.

، يأمر شيخ القبيلة صاحب العادة أف يبلغ ا٣باطبْب بأف القبيلة كبعد دفع ىذه األمور ، أك التعهد ُّا إف كانت غّب نقد
قد أعطت البنت إليهم على الكرامة، ال اإلىانة، كمع بقية فرائضها من: مبيت، كلباس، كتغذية.، فيأمر ا٣باطبوف 

ليـو ٓب تلق فيو أم مداحهم فيبلغ أهنم قبلوا ا٤برأة، ك٠بعا كطاعة، كيشكركف أكلياء ا٤برأة، كأنو منذ بدئ األمر كإٔب ا
 صعوبة،كأف ىذا الزكاج ليس بدعا بْب القبيلتْب، بل سبقو زكاجات أخرل .

 كبعد عقد القراف، يأمر أكلياء الرجل مداحهم أف يبلغ أكلياء ا٤برأة بأهنم يطلبوف الًقرش)تاٌما(،
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م بْب اآلباء كاألجداد، فيجيبوهنم بقو٥بم: إف كاف لديكم تكاليفو، كىي كذا ككذا، كيشمل مبلغا من ا٤باؿ يقس
كاألمهات)ساغانتشيىى(، كالعمات،مع عدة أرطاؿ من الطنبوؿ، قد تكوف مائة، كقد تكوف مائة كٟبسْب حبة 

 طنبوؿ.كأجرة ا٤ببلغ، كنصيب العبيد، كنصيب اإلسكافيْب.
كعتبوىم، كقد يرد كبعدما يتم تقدٙب ٝبيع ما طلب، يعدكهنا، كيفتشن ُب جودة الطنبوؿ، كإذا كانت صغّبة أبلغوىم 

ا٤بتشددكف الطنبوؿ الرديئ كيطالبوف بأكرب من ىذا. فإذا انتهوا من األخذ كالرد، يأمر شيخ القبيلة أف ٱبرب ا٣باطبْب بأهنم 
 قد أحلوا ا٤برأة ٥بم بنفس الشركط ا٤بتقدمة.

القبوؿ،كخاًب القبوؿ، كا٤برآة،  كُب بعض نواحي سوننكارا) قانياغا مثبل( فإف عادات قبوؿ القرش)تاما ( كالتإب: بذلتا
 كالنعل، كالكحل،كطعمة األـ، كأجرة ا٤باشي، كٜبن ٢بم العاقد) كىو رئيس القبيلة (.

كبعدما يتم العقد، يطلب أكلياء ا٣باطب االنصراؼ، فيعطوف اإلذف، فينصرفوف، كيبقى ذكك ا٤بخطوبة لقسم ماؿ الدىليز 
الثلثْب بْب بيوتات القبيلة، كيعطى الثلث إٔب كٕب ا٤بخطوبة ليقسمها بْب  كالطنبوؿ، فيقسموف الطبنوؿ أثبلثا، يقسموف

 جّبانو، كيبلغهم بأف فبلنة قد دفعت إٔب فبلف.
كبعد العقد، يقدـ ا٤بهر، كنصيب األمهات كالعمات إٔب األـ الكربل ُب بيت ا٤بخطوبة، أكرئيسة األمهات ُب رابطة 

طوبة، كتقدـ نصيب العمات إٔب العمة الكربل، ٍب تقسم نصيب األمهات ، كقد الزكاج، فتقـو بتقدٙب ا٤بهر إٔب أـ ا٤بخ
 تشَبل ا٤برقة) ًسينببل( فتوزعها على ٝبيع األمهات.
 ة ـ ّبداد ٩ب ثني ا٥ْٞذ ئىل ا٥ضٙبٗ:

،كل إذا كانت ا٤برأة بكرا ٓب تبلغ سن البناء ُّا، فإنو ٯبب على ا٣باطب كل عاـ أف يقدـ ثياب اللعب) سانغا يرامو(
سنة، مع بذلة العيد، كنعلو،كحناءه، ك٢بم العيد كل عيد حٌب يدخل ُّا، ككذلك سكر رمضاف، كعشرة آصع بعد درس 

 الزركع.
كقبل أف تبلغ ا٤برأة الزكاج فإف البعض يكلفوف ا٣بطيب كل عاـ بزراعة األصهار)كنٌلونسوغى(، كحصاد زركع األصهار)  

ع ا٣بطيب أترابو، فيساعدكف الصهر ُب زراعة حقلو.كقد تركت ىذه العادة ُب كثّب كنٌلونيولٍّي حىتاٚب(.كىو يـو كاحد ٯبم
من األماكن، ٤با دخلها من ٧باكلة التعجيز بْب كل من ا٣بطيب كالصهر، فهذا ٯبمع ٝباعة كثّبة لتعجيز الصهر عن 

 تغذيتهم، كذاؾ يريهم حقبل كبّبا لتعجيزىم عن زراعتو. 
سنة. فإذا بلغت ىذا  16سنة إٔب  14كغالبا ما يكوف سن البناء ُب سونينكارا ما بْب  كإذا بلغت ا٤برأة سن الزكاج،

السن كعـز أىل الزكج على الزكاج، بعثوا إٔب أىل ا٤بخطوبة بأهنم يطلبوف الزكاج ىذا العاـ، كُب العادة عند البعض: 
ء ُب ذلك العاـ، كال يقدـ البعض ثوبا يقدموف ثوبا يسمى) ثوب السؤاؿ(، فإذا قبلوه دؿ ذلك على أهنم رضوا بالبنا

( إٔب شيخ األسرة، كعند البعض بدال من ثوب Koyitrindihoكلكن يقدموف مقدارا من ا٤باؿ يسمى) كويًػَبنديهو
السؤاؿ يرسلوف ىذام الزكاج) سامبا(؛كىي عبارة عن عدد من الثياب، كا٤برايا كالنعاؿ، كالعقود كالقرط كالطيب كغّبىا. 

طة الثياب، كيرسل البعض مع ذلك ماؿ ا٤بساعدة، كذلك على قدر الطاقة. كعندما يتم تقدٙب ٝبيع عادات مع ٜبن خيا
الزكاج كملحقاتو، ٱبربكف ا٤ببعوث العادم بيـو الزفاؼ ليبلغ ذلك إٔب أكلياء الرجل، كذلك غالبا بعدما يعلن مرابط القرية 

ال ُب ليلة االثنْب، أك ا٣بميس، أك ا١بمعة) كيتجنبوف ليلة السبت، أك القبيلة)مودم( يـو الزفاؼ، كُب الغالب اليزفوف إ
كشهر صفر تشاؤما ُّما، كذلك ليس بشيء(،كغالبا ما ٱبتار ا٤برابط كذلك ىذه األعداد من أياـ 
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. كيسموف تلك األياـ باألياـ الطيبة كالسعيدة، كحينئذ يعلنوف لؤلقرباء ُب 8/9/11/18/19/21/27/28الشهر:
 قرل اَّاكرة بالزفاؼ.البلد كال

كىنا عادة ٙبية األصهار، ٕبيث يفرض على الزكج أف يقـو بإلقاء التحية على عدد من أفراد عائلة ا٤برأة كعماهتا كخاالهتا، 
 كيدفع إٔب كل من يصل إليو مبلغا من ا٤باؿ.

ىناؾ حفلة التهييض)  ككانت ىناؾ عادة نظر الوجو، ككأهنا اختفت، كأحدث بد٥با عادة ا٢بديث) مسبل(، كما أف
 تسهيل البطن( كىي عادة سيئة تركت ُب كثّب من األماكن، كيكتفي بتناكؿ حبوب مسهلة.

 ط ـ ّبداد أٹب٧ ا٥ضٙبٗ:
قبل يـو الزفاؼ بأياـ، يكوف ا٤بتزكجوف قد عادكا ٝبيعا من مناطق تواجدىم؛ فتكثر األفراح كاللقاءات، كاألمسيات 

وؿ كغّبىا ُب ىذه األياـ. ككذلك عادة ترؾ ساحة اللعب)سنغاكرا سانغى(.كُب بعض الشعرية با٤بعازؼ كالدفوؼ كالطب
األماكن ىناؾ )صب ماء الوسخ(، كىو أنو قبل يـو من الزفاؼ تذىب األبكار البلٌب سيتزكجن مع صواحباهتن لغسل 

 القرينات)ميٌلْب انونيارل أم: الثياب، كعند رجوعهن يقابلهن الناس بالدفوؼ كاألناشيد. ككذلك يطالنب الزكج بدفع كدىع

mellen wanyare  :(. كتقـو البعض ٕبفلة الَببات:) ميٌلْب كرانول أمMellen kiranwe) 

 كُب يـو الزفاؼ أعماؿ متعددة منها:
/ ٯبتمع األقارب كا١بّباف، كيذٕبوف الذبائح، كيطبخوف األطعمة العامة، كما يطبخوف طعاما خاصا لكل من 1

 العركسْب.
ب مبعوث من بيت العريس إٔب بيت العركسة، كيطلق الرصاص)البندقية( كيسمى طلقة اإلعبلف)غانتشيندم /يذى2

 مىرىحا(، كيدفع مقدارا من ا٤باؿ إٔب إخوة العركس.
ٍب ٯبتمع الشباب األقراف لدل رئيس الشباب، فيوزعهم على ا٤بتزكجْب، سواء الذين ُب القرية، أك الذين يذىبوف إٔب قرية 

 أخرل.
/ ُب الزكاؿ ينشد ا٤بنشدكف، كيعزؼ القياف على ا٤بعازؼ كغّبىا من آالت اللهو، كترقص النسواف، ك٘بتمع صواحب 3

 العركس معها ُب مكاف ما، يضربن الدؼ، كقرع الودع)قوسونقؤب(،
البا ما يرافقهن / بعد الظهر تقـو النساء من أىل العريس بزيارة أىل العركس كالرقص ُب بيتها، كيسمى )ًسًغينوا(، كغ4

 (، كتكوف غالبا خالة العركس.Bauboمغن أك مغنية ٗبزماره، كتلبس إحدل األمهات قطيفة العيرس)بوبو 
/ بعد العصر ٘بتمع األمهات ُب حفلة غسل العركس)مانيانقيندل(، كيشاركهن ٦بموعة من أفراد أسرة العريس،فتغسل 5

( يدم ا٤برأة ك  رجليها ككجهها من ماء ُب قرع جديد ، كمغرفة جديدة.كالبد من نعل صاحبة العادة) مانيوماغا أك حربى
 (، كبعد االنتهاء مJidanbou tehouجديد يسمى ) جيدامبو تىحو 

نأخذه ا٤بانيوماغا،كقد كانت ىناؾ عادة سيئة )لدل أىل قنياغا(ُب ىذه ا٢بفلة أيضا، حيث كن ٯبردف العركس ٛباما ، 
د(.كللنساء ُب ٝبيع ىذه ا٢بفبلت عادات خاصة، كأغنية زفافية مناسبة، كىي أغاف كلكن تلك العادة تركت.)كهلل ا٢بم

 سونينكية قدٲبة ٥با مغزل ٞبيدة.
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/ ُب بعض األماكن كذلك حفلة ٞبل ثياب العرس، حيث ٘بتمع النساء من ا١بانبْب، كيعطى الزكج بذلة كعمامة 6
.كما  كسيفا يلبسها أماـ الناس، كيتقلد السيف، كمنذ ذلك ا٢بْب إٔب هناية األسبوع ال ٯبوز لو أف ٰبسر رأسو، كإال غـر

 يعْب لو شاب من القْب ٰبمل سيفو)كاح كيتانا(.
/بعد ا٤بغرب أك قبلو بقليل تذىب العركس مع صاحباهتا إٔب ا٤بختفى، إما ُب ا٢بدائق، أك ُب بيت أحد األقارب، كال 7

 يرجعن إال بعد العشاء.
لعشاء، ٯبتمع الناس ُب كل من بيت العركسْب، كتذىب أخوات العريس،مع أبكار ا٢بارة /بعد صبلة العشاء كتناكؿ ا8

كمعهن قينتهن ا٤بغنية، كقرع الودع)قوسونقؤب(،يذىنب إٔب بيت العركس لبلستقباؿ.فإذا كصلن دفعن ثياب العرس) دانفى 
Danpe.ككقفن بباب الدار يرقصن كيغنْب .) 

زكجة أخرل، فإف تلك ا٤برأة) الضرة( تستدعي أخواهتا كنساء الدار كٯبتمعن ُب كإف كانت العركسة تزؼ إٔب رجل لو 
 بيتها كيسمى ذلك جلسة الضرة أم ) تايْب تاغى (.

/ ترجع العركس مع صاحباهتا بالعويل كالصرخات كالتباكي، فيدخلن إٔب بيت ما من البيوت كيتكعكعن على 9
ء العركس) حوغوندم غورل(، فتأٌب األمهات كاألخوات لتفريقهن العركس،كيطالنب بدفع مبلغ معْب يسمى ٜبن إخفا

كأخذ العركس إٔب ا٤بغسل، كقد يطلنب تدخل الشباف من أجل تفريق صواحبات العركس، ٍب يغسلن رجليها كيديها 
ر بأف العركس ككجهها، كيلبسنها ثوب العيرس، كٱبرجن ُّا إٔب باب الدار، بعد أف ٚبرب القينة)مانيوماغا( اآلباء كأىل الدا

 ستخرج إٔب ا٤ببيت.
كقد أحدثت ُب سوننكارا عادة أخرل كىي مستوردة كتسمى: ماؿ سلب الزكج، كىذا ا٤باؿ تطالب بو زكجات أخي 

 العركس.
/ كعند ا٣بركج ٚبتلف العادات السوننكية، فمنهم من يعظها، كيكلمها بكلمات فيها ألغاز قد التفهم معانيها إال 11

 كعند البعض ال يقولوف ٥با شيئا.ٗبساعدة القينة، 
/ على باب الدار يأٌب أىل الزكج ٗبركوب: إما حصاف، أك دراجة أك عربة أك سيارة، فَبكبها،، كغالبا إذا كاف حصانا 11

يركبها أحد أتراب الزكج فوؽ ا٢بصاف، كينطلقوف ُّا إٔب قرب باب دار العريس إف كانت تزؼ مباشرة، أك إٔب دار القينة 
التزؼ مباشرة. كعندما تركب يرفع أىل الزكج أصواهتن : سلبناكم حقنا، سلبناكم حقنا، ك٘بيب أىل العركس   إف كانت

 كذبتم، كذبتم.
/إف كانت تزؼ مباشرة ، يقف ا٤بركب ُّا على مقربة من بيت العريس، حٌب يكتمل ا١بمع، فيبدأف بالغناء كالدؼ 12

وينا إٔب باب الدار، يقفن ىناؾ طويبل، ٍب يدخلن الدار ، كغالبا ال يلجن كقرع الودعة) قوسونقؤب(، كٲبشْب الركيد كا٥ب
إال عرب الدىليز فيغسلن رجل العركس ُب الدىليز من دىفٍّ)قيلونبا( قد مؤلهنا من بيت العركس، ٙبملها األمة حٌب دىليز 

 العريس، ٍب يدخلن بقو٥بم:
 ( Bisimillahi Kama Alla. Arahmani ra kome wasa wo. Manyiom wo ronno 

 a ganta bakka. Jonbajo qayen wo ronno a ganta bakka )   
 بسم اهلل الرب اهلل، كفى بالرٞبن حسيبا، تدخل العركس ببل خركج، تدخل ا١بنس اللطيف كلن ٚبرج.

 كىنا يطالنب بدفع أجرة فتح الدىليز)بركنبلغانو٘ب موسو(، كقيمة ىدبة ا٣برقة) دانفي سيقى(.
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(، Kanban wo comenwaلدخوؿ تأٌب القينة كتقوؿ: )كامبا انوك كومى انوا ،أك قػيليونبا انوك كومى انوا (كبعد ا
كا٤بعُب أف األمة الٍب ٞبلت دىف  ا٤باء)قػيلهونبا( الذم غسل بو رجبل العركس ُب الدىليز تطلب أجرىا. فيقدـ ٥با مائة أك 

الكلمة ، غّب أهنم حولوىا إٔب) كامبا كٌب موسو(.كعندما يدخلن الدار  مائتاف، كيسمى)قليونبىاكيٌب موسو(، كىذا ىو أصل
يتوجهن ُّا إٔب بيت صهرهتا يقعدهنا عندىا لدقائق، ٍب يدخلنها إٔب بيت عرسها.كٯبلسنها على حصّبىا ا١بديد. كغالبا 

لسراج) كلكن ىذه العادة ما يكوف من ا٢بصائر ا٣بشنة)غورارل(، كعند البعض اليوقد ُب البيت مصباح، بل ال بد من ا
 تكاد تندرس(. ٍب تأٌب القينة لتخرب اآلباء بأف العركسة قد أجلست، فيدعوف ٥با باليمن كالربكة.

/بعد ذلك يأٌب أىل العركس، يتقدمهم ُب الغالب رسو٥بم العادم، ليبلغوا أىل العريس بأهنم أتوا بالبنت لّبعوىا على 13
٧بمد كسلم،كعاداداتنا ا٢بسنة، كأال يفعل الزكج ما ال ينبغي أف يفعل سنة اهلل كسنة رسولو صلى اهلل على 

( ٍب يطلبوف Warinkaneeبالزكجة،كالعكس....اْب، كيطلب الرسوؿ العادم ٜبن تقدٲبو كىو ما يسمى) كريكانىى
 اإلذف كينصرفوف، كبعد ذلك يتفرؽ ا٤بشايخ،كيبقى أقراف العريس معو حينا.

تأخذ العركس ٦بلسها، كينتهى الدعوات، يبدأف بالتقاذؼ باأللغاز، كيعيد أىل العريس  /أما النساء فإهنن بعد أف14
 قو٥بن:سلبنا منكم حقنا، فيجيب أىل العريس:كذبتم.... كقد يقع أحيانا مصارعات كمضاربات خفيفة، ٍب ينصرفن.

٤برأة مقدارا يسمى حلواف / بعد ما ينصرؼ النساء، يأٌب أقراف الزكج ليشيعوه، كينصرفوف،كيدفع الرجل إٔب ا16
(( كقد يبقى البعض كالقينة)مانيوماغا( ينتظركف انتهاء الرجل من فض البكارة، Sehe mousoالتكليم)سيهى موسو

))كقد يستعْب البعض بالقينة كاألقراف عندما يعجز؛ ألف بعض األمهات قد يستعملن طبلسم كسحرا لتعجيز الزكج، 
٩با يضطره إٔب ا٣بركج كا٤بشاكرة، كطلب العبلج، كٯبرم أثناء ذلك من ا٤بنكرات ما فيصاب بالكسل عندما يدخل البيت، 

 اهلل بو عليم !!((.
كبعد ما ينتهي الرجل من فض البكارة، ٲبسح الثوب القصّب)ا٣برقة: أم:دنفى( بالدـ، كٱبرج الزكج ليخرب بانتهائو، فيطلق 

 أىل العركس ليخربىم بأف ابنتهم كيًجدىت بكرا. من البندقية طلقة، أك يصرخ القْب، كيذىب با٣برقة إٔب
كقد يكتب البعض رسالة إٔب أىل العركس ٲبدحوف ابنتهم فيها، أك يرسلوا رسوال ليبلغهم شفويا، كيكتفي البعض بإرساؿ 

رسل الطنبوؿ األبيض إٔب كالدم العركس؛ داللة على أف ابنتهم بريئة من الفاحشة، كياخزم الوالدين كيافضيحتهما إذا أ
 الزكج إليهما طنبوال أٞبر؛ فإف ذلك دليل على أف ابنتهم ٓب تكن نزيهة األخبلؽ، كٓب توجد عذراءى.

/ُب الصباح يتبادؿ الناس التها٘ب، كيذىب كفد من أىل العريس إٔب أىل العركسة للتهنئة كا٤بباركة ُب الزكاج كيقدموف 17
ن بدكف طنبوؿ. كتأٌب صاحبات العركس لربط الكلة) إليهم رطل طنبوؿ، كبالعكس يأٌب كذلك أىل العركس كلك

الناموس(، كيطالنب بأجرة الربط، ك٘برم ا٤بساكمة بينهن كبْب أتراب الزكج حٌب يركنوا إٔب مقدار معْب تقبلو صواحب 
 العركس.

 (.Manyonnaكيطالب البعض بدفع قيمة بقرة األـ ، كال يتجاكز مائتْب)مانيون ا
 رأة بدفع أجرة التها٘ب ُب الصباح كا٤بساء.) قىنبانيدم غورل، كنيبلندم غورل(.ككذلك تطالب صاحبات ا٤ب

/ٲبضي أسبوع الزفاؼ ُب األفراح، كتتناكب أمهات العركس كليمة العريس خبلؿ األسبوع.كخبلؿ ىذا األسبوع تتؤب 18
 القينة أمور تغذية العركس بأجر معلـو ُب العادة.
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كل يـو بْب الظهر كالعصر، كال ٯبوز لو أف يسّب كحده بل يكوف معو حامل   كما أف العركس ٯبب عليو القيلولة
 السيف)كاحىويتانا(.

/إذا ًب األسبوع ػػ كأسبوع البعض سبع لياؿ، كعند البعض ٜباف لياؿ، فإف الزكج الرجل ُّا ُب الصبيحة كشيعها إٔب 19
لموف عليو قائلْب) طيب اهلل ا٥بواء لكم(.كإف كاف من بلد بيتها، ٍب ُب الزكاؿ يتجوؿ ُب ا٤بدينة زائرا أقرباء الزكجة، كيس

 آخر رجع إٔب بلده.
كتأخذ بعض بنات عمة العركس الثياب الذم أمضى العركس كالعريس فيو األسبوع فتغسلو، كيعطيها الزكج أجرا 

 (. Kallungoran yaranyanxindeيسمى)كٌلونغورى انّبانيانقيدل 
بيها، كتسمى ىذه الفَبة ) كالدك(، كقد ترجع البعض ُب اليـو التإب، كلكن إذا كانت /تقضي ا٤برأة أياما ُب بيت أ21

 لدل الزكج زكجات أخريات فإهنا تنتظر يـو نوبة العركس.
كقبل زؼ ا٤برأة إٔب بيت زكجها ٘برل حفلة عرض ا٤بتاع) يوكي بٌكى (، حيث تعرض أـ ا٤برأة كل ما ٝبعت من ثياب 

 اب رابطتها با٤بساعدات، كمتاع كغّبىا، كتأٌب أصح
كيتم فيذلك اليـو أيضا ضفر رأس العركس، كتزيْب رجلها، كيطالب الزكج بدفع أجرة الضفر، كزيت الضفر كا٢بناء، كما 

 يأٌب مع أقرانو، للنظر كيدفع مبلغا ُب ذلك أيضا كيسمى) ياغبلىغا حامو موسو(.
كيأٌب أىل العركس الستقباؿ أمتعتها، كغالبا ال يكوف مع كُب الليل)سونسيندل انورك(، تزؼ العركس إٔب بيت زكجها،

ذلك ٘بمهر أك ضرب دؼ أك قرع كدع، بل يذىنب ُّا ذىابا عاديا، كلكن إذا كانت قد قضت األسبوع ُب مكاف آخر 
 كٓب تزؼ حٌب صوريا، فإف فيو التجمهر كالغناء.

ت العريس، كيزين بيت العركس، كتعرض أمتعتها / ُب صباح الزفاؼ) حبلندل(، تأٌب أمهات كأخوات العركس إٔب بي21
 أماـ ا١بميع، ٍب يهدل من أمتعتها إٔب أٞبائها، أم: أقارب الزكج، كما يهدل بذلة إٔب العريس) مانيوغوندرككى(. 

ئا كُب ا٤بساء يعد ا٢بساء أك الشربة، كيسمى بشربة كداع الشربة)سوميب كر سوميب(،فتتناكلو النساء ككل من تناكلت منو شي
 دفعت مبلغا من ا٤باؿ. كىذا كاجب على األخوات كاألختاف)غوبودنو( باألخص.

/ كُب ا٤بساء ٘بيئ العركس ٝبيع أمهات الدار، بعد أف تلبس أٝبل ثياُّا، كتأخذ تىًبيعتها) مانيوف قوغوٗب( مقعدىا 22
ك األـ، كقد يسمي البعض ٛبشي كراءىا مع األمهات، فإذا كصلت مكاف أم أـ، قعدت على مقعدىا، كتدعو ٥با تل

ىذا الزيارة ب) التجية: كونيندل(، كما يسمها البعض أيضا : التجثيث أم:)توسيندل(،ٍب تنتهي إٔب بيتها. كبذلك 
 تنتهي مراسيم الزكاج.

كما بقي إال ا٤براسيم ا٣بفيفة: كمجيء النساء لنظر بيت العركس، كذىاب العركس إٔب زيارة األقارب ، كىو ما يسمى 
ا٣بطا) تابػىٍبي بيركنقاٚب(،كبدؤ الطبخ) سوركندم كيتيٓب(، فيطبخ سؤر كثّب يهدل منها إٔب أىل العركس، كإٔب مسح 

 معارفها، كإٔب أقارب الزكج كقريباهتا.
كىذه أىم العادات ا٤بتعلقة بالزكاج ُب سوننكاراػ كالٍب ال يطلع على بعضها إال فحوؿ النساء، كلكن ا٤بتبعْب للسنة النبوية 

د ٚبلوا عن كثّب من ىذه العادات ا٤بخالفة للسنة، فأحدثوا تعديبلت كتطويرات ُب معظمها كجعلوىا موافقة للشرع، ق
 فهم يقيدكف زكاجهم كفق السنة ، على ضوء الكتاب كالسنة ا٤بطهرة.، كُب زكاجهم يسر كسهولة كبركة.

 كمن أغا٘ب الزكاج.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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Nyanginne  mrangikku. Balxanne dorakatta.  

Sasun wo nangallee ouraa hayii douran manyo 

Korote xosaree, korte xosaree . yaxun wallu karahalle. 

 صب٭ٺب : ّبداد ا٥ْٞٺٞخ :
 حرز الحامل:/1

 العادات القدٲبة ُب سونينكارا، أف ا٤برأة إذا ٞبلت كتأكدت من ٞبلها، فإهنا تذىب إٔب أحد ا٤برابطْب 
لسم، كيسمى)نيس(،فتشربو كتغتسل بو؛ليحفظها كجنينها من العْب كاألركاح الشريرة، كقد )مورم( ليعطيها مداد الط

تطلب البعض من ا٤برابطْب ٛبيمة تعلقها على نفسها، كتسمى ٛبيمة ا٢بمل) نوغونتاف سحاٚب( كُب زعمهم أف تلك 
ل أم:)تيونغركٌمىغىٌُب(، لطرد التميمة ٙبمي ا٢بامل كجنينها من العْب كغّبىا، كقد ٘بمر بعضهن كل ليلة برسم الت

الشماشات) سوغونيا(،كما ٯبب عليها أال تنظر إٔب بعض أنواع الثعابْب، كخاصة ذا الطفيتْب ا٤بأمور بقتلو ُب الشرع، 
( لقبيلة ا١بنْب.كال ٢بم ا١برذ:) توتو( لئبل يصّب Xoseككذلك التأكل من ٢بم ا٢بيوات الذم يعترب طوطما)قوسى 

 عمهم.ا١بنْب سارقا ُب ز 
 من الحرز إلى حين وضع الجنين:/2
كٛبر فَبة ا٢بمل بعناية من ا٢بامل كأىل البيت؛ إذ يراعي الكل حالتها، فبل يفاجئوهنا بأم شيئ مقلق حٌب ال تسقط  

)فىلى (،فبل بد أف يعطيها شيئا من ذلك، كما أهنا تتجنب xelenta hoجنينها، كإذا رأت عند أحد شيئا يثّب القـر
 اف كغّبىا، ككل ذلك مراعاة للجنْب.صعود ا١بدر 

كٓب يكن ىناؾ مستشفى تذىب ا٢بوامل إليها، كإ٭با كن يتداكين لدل العجائز احملنكات بأمور ا٢بوامل، فيعطوهنن بعض 
 األدكية الشعبية، كلكن ا٢بوامل اليـو يتعا١بن لدل األطباء.

 المخاض والوضع:/3
إٔب مستشفى الوالدة، كتضع البعض منهن ُب البيت، كىي عادة عندما ٙبس ا٢بامل با٤بخاض؛ فإف بعضهن يذىنب 

سونينكارا القدٲبة، كإذا كانت ستضع ُب البيت، فإنو يستدعى العجائز القاببلت كيسٌمٍْب ) جبلكيرل تاغانو(، فيأتْب 
ا، كعند بعض القبائل كيهيئن مكانا مناسبا ساترا، كيأمر بتسخْب ا٤باء، كتوفّب بعض ا٣برؽ، كغالبا ما ٱبفْب األمر عن أمه

 حوش )بيت( معْب يتربكوف بالوالدة فيها، كيزعموف أف من كلد فيها يكوف غا٤باف اك حاكما، أك عا٤با....اْب.
 عندما تبدأ ا٢باملة بالوضع يساعدهنا كيستقبلن ا١بنْب، كقد ترقى بعضهن ا٤باخضةى برقى، يرين أهنا تسهل الوالدة.

السرم، كٯبمعن ا٤بشيمة)حبلنكو(،لتدفن ُب مكاف خفي، كيتأكدف من ذكورة الطفل  كعندما تضع ا١بنْب، يقطعن ا٢ببل
 أك أنوثتها.ٍب يبشرف األىل بذلك.

 أسبوع الوالدة:/4
كبعد الوالدة يرسل األب أك األـ األطفاؿ ليبلغوا ا١بميع أف فبلنة كضعت كيذكركف نوع الولد،كلكن اليذكركف االسم، 

 كأف العقيقة يـو كذا. 
مضي األسبوع  ػػ كعند أغلب سونينكارا ٜبانية أياـ ػػ كذلك كفقا للفقو ا٤بالكي، كلكن البعض ٱبتصر على سبعة أياـ كبعد 

كىو السنة.كخبلؿ ذلك يشَبل للنفساء يوميا األمعاء كا٢بوايا كغّبىا، كتنتقل إٔب بيتها إحدل أمهاهتا لتساعدىا على 
كانت ا٤برة األكٔب ٥با ُب الوالدة(،كاليسمح ُب ىذا األسبوع بَبؾ ا١بنْب   غسل ا١بنْب، كتعلمها كيفية تناكؿ ا١بنْب)إف
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منفردا ليس ٔبانبو أحد، حٌب إذا كانت األـ تذىب إٔب ا٢بماـ كال أحد ُب البيت فبل بد أف تدعو أحدا ليجلس ٔبانب 
عض الناس أف يركا ا١بنْب ماداـ ُب ا١بنْب، أك تضع ٔبانبو سكينا، كيزعموف أف ا١بن قد يبدلوف ا١بنْب.كأحيانا ال يسمح لب

 رأسو الشعر األكؿ)براغارك(.
: التسمية ُب سوننكارا بيد األب ُب ا٤برتْب األكٔب كالثانية، كا٤برة الثالثة بيد األـ، ىذه ىي القاعدة العامة، التسمية/5

بط)مودم( أنو كلد ٥بم كلكن عند البعض ثبلث تسميات : اسم الكتاب، كاسم األـ، كاسم األب :فّبسلوف إٔب ا٤برا
مولود، فلينظر ُب الكتاب أم اسم يناسبو، فيذكر ذالك االسم كىو ما يسمى ب)اسم الكتاب: كتابْب توغو(، كتذكر 
األـ ا٠با آخر، كمايذكر األب ا٠با ثالثا، كيسمى االبن ُّذه األ٠باء ٝبيعا فالذم يغلب عليو يكوف ا٠بو ، كٱبتفي 

 الباقياف.
 ة: /إجراءات العقيق6 

قبل يـو العقيقة بيـو يرسل البعض صاحبة العادة من القينات لتبلغ ا١بميع أف ىناؾ عقيقة ُب الدار الفبلنية غدا، كما 
يبعث رسوؿ خاص إٔب ا٤برابط) مودم( ليأٌب كينادم اسم الولد.كُب ليلة العقيقة تكوف ىناؾ حفلة خفيفة، حيث يأٌب 

 ، كيأٌب البعض با٤بداحْب كا٤بزامّب، كيطبخ للحضور.البعض با٤بنشدين للمدائح النبوية كغّبىا
كُب الصباح الباكر تأٌب صاحبة العادة لتصرخ قائلة) حولولولو(، ٍب يبدأ الناس يتوافدكف إٔب البيت،ككل كاحد يأٌب ٗبقدار 

اءكا بنطع ككضعوا عليو من ا٤باؿ يسمى) ديكانفو(.كتلبس األـ قطيفة النفساء)قرغانتانبوبو(، فإذا جاء اإلماـ أك ا٤برابط، ج
سكينا كخاٛبا كسبحة ، فيقرأ اإلماـ عليها من الطبلسم كا٣برافات ما اهلل بو عليم، ٍب يدخل على الولد كأمو كٲبسح 
بالسكْب على راسو، كيذكر االسم ُب أذنو قائبل: ا٠بك فبلف ثبلث مرات، ٍب ٱبرج إٔب ا٢باضرين كيقوؿ كضعنا عليو 

نة، كبعد ذلك قد ٰبلق البعض رأسو، كأما البعض اآلخر فيَبكوف حلق الرأس إٔب مضي أربعْب السكْب باسم فبلف أك فبل
 يوما. كالشك أف ذلك ٨بالف للسنة.

كعند البعض ال يدخل ا٤برابط على الولد كإ٭با يكتفي بعد حلق رأس الولد أف يقرأ بعض الطبلسم، أك يقرأ  الفاٙبة 
: فأشهدكم يامبلئكة الرٞبن كمن حضر ىاىنا أف فبلنا قد كلد لو مولود كقد أمر٘ب كالصبلة اإلبراىيمية ٍب يقوؿ: أما بعد

 أف أ٠بيو بفبلف، فسميناه )..... (كيذكر ا٠بو.
كبعدما يتم إعبلف االسم من قبل ا٤برابط، تبدأ األماء كا٤بداحات بالصراخ كا٤بدح، ككذلك  الشعراء.كيقسم الطنبوؿ، 

 بعد أف يقدـ إٔب ا٤برابط قسط من ا٤باؿ حلوانا لو. كيتناكؿ الناس ا٤بديد، كينصرفوف
 النسيكة) شاة الوالدة(./7

ٚبتلف العادات ُب سونينكارا ُب كقت ذبح ىذه الشاة، فالبعض يذٕبوهنا كيطبخوهنا طعاما للضيوؼ القادمْب ليلة 
 كاحدة.العقيقة، كىذا ٨بالف للسنة، كاألغلب يذٕبوهنا بعد ا٣بلق: للذكر شاتاف، كلؤلنثى شاة 

كعندما يتم سلخ النسيكة يدفع منها جزء إٔب األـ، كإٔب القابلة)جبل كيرل تاغانا(، كإٔب أـ األـ ، ٍب يهدل منها إٔب 
ا١بّباف كغّبىم.كىناؾ عادة لطخ رأس الطفل إما بالدـ أك بطحْب كرؽ األرز)تػىغىٓب(، كيسمي ٞبل اليافوخ)ميمي كيتٓب(، 

 إما درٮبا أك درٮبْب. فيستدعوف طفبل من البيت كيعطونو
 من العقيقة إلى الختاف:/8

 بعد ا٢بلق كٞبل اليافوخ،فإف كانت ا٤برة األكٔب من الوالدة فإف النفساء تنتقل إٔب بيت كالديها مدة أربعْب يوما يسمى
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) تان غاتى(، ٲبضي الطفل فَبة الرضاع، كعادةن سنتاف فأقل، فإذا أريد فطامو يشَبل لو دجاج تسمى دجاج 
لفطاـ)حىتندم سىلينول(، كغّب أىل السنة أحيانا يطلبوف من ا٤برابط مداد طلسم)نيس( كيزعموف أف الطفل إذا شرب ا

ذلك كغسل بو، فإنو ينسى عن الرضاع.ككذلك إذا بلغ ا٤بشي طلبوا لو ٛبيمة ا٤بشي، كُب الغالب  الٰبلق رأس الولد كلو، 
َبؾ جانب آخر، كيسمى حلقة الغرؿ: ) ميريكنتانًسػػٓب(. أما البنت فبل بل يَبؾ فيو بعض البقع)غوحا(، أك ٰبلق جانب كي

 ٰبلق رأسها، بل يثقب أذهنا للقرط كغّبىا.
ىذه أىم العادات القدٲبة ا٤بتعلقة بالعقيقة ُب سونينكارا، كلكن ُب اآلكنة األخّبة بدأ الناس يتخلوف عن كثّب من ىذه 

ن كالدتو، كذلك ٖببل كهتربا من تكاليف العقيقة، كأما أىل السنة فّبفضوف كل العادات،فيسموف الولد منذ اليـو الثالث م
عادة ال أصل ٥با، كيسموف الولد يـو كالدتو، من غّب نظر إٔب اسم كتاب أك غّبه، كيذٕبوف النسيكة ُب اليـو السابع دكف 

 احتفاؿ كبّب .
 :صب٥ضب :ّبداد اخلزب٫ ٳاخلٚبك

السوننكى منذ عهد إمرباطورية كغادك، بل كانت حفلة ا٣بتاف من ا٤بواسم ا٥بامة ُب  ا٣بتاف كا٣بفاض، عادة قدٲبة لدل
 الدكلة، ككاف ٥با دكر كبّب ُب ا٢بياة االجتماعية ُب كغادك.

 فإنو خاص بالنساء ككاف يتم ُب ا٣بفاء كالسَب، كال احتفاؿ فيو، كإ٭با االحتفاؿ ُب ختاف البنْب. أما الخفاض
ال ٱبًب إال إذا بلغ سنا معينا، على األقل سبع سنوات، كقد جرت العادة أف ٯبرل ا٣بتاف ُب فصل ُب القدٙب كاف الولد 

الشتاء كل عاـ، ُب ٝبيع أ٫باء سونينكارا، فإذا جاء ىذا الفصل ؛ فإف أىل كل قرية ٰبصوف عدد األكالد الذين بلغوا سن 
 العاـ . ا٣بتاف، كيبلغ ا١بّباف كاألقارب بأف ختاف فبلف سيكوف ُب ىذا

كقد ٰبدد يـو أك يوماف أك ثبلثة أياـ، يتم خبلؿ ذلك ختاف الشباف الذين بلغوا ا٣بتاف، ك٘برم االحتفاالت بذلك أيضا، 
 كعند البعض ُب الليل يكوف ىناؾ ا٤بوسيقى، كا٤بزامّب، كاألناشيد، كالرقصات،  كالصفّب، كلعب ا٣بيل كغّب ذلك.

قد خاطوا ٥بم قميصا من النسيج ) قوساىب( كلكنو يسمى) قوركحاندرككى(، ٍب كُب الصباح الباكر يؤتى باألطفاؿ، ك 
يدخلوف على ا٢بداد كاحدا تلو اآلخر، كال شك أف كل قبيلة ٥با حدادىا ا٣باص، كغالبا ما يأخذ خاؿ كل طفل بيده 

مباشرة، فإف ا٣باؿ يتعهد بأنو إٔب ا٣باتن، كيعطيو الطنبوؿ ، فإف استطاع أف ٲبجو ُب كجو ا٢بداد ا٣باتن بعد قطع القلفة 
 سيؤتيو زكجا إذا بلغ النكاح ؛ ألنو أظهر الشجاعة عند ا٣بتاف.

ككاف ىناؾ بعض ا٣باتنْب الشماشْب، يوقفوف األطفاؿ ٝبيعا ُب صف، كٯبلس أمامو طفل كاحد، فإذا ختنو خيًب ٖبتانو 
 ٝبيع األطفاؿ ، كإف كانوا مائة؟؟!) آمنا باهلل ككفرنا بالطاغوت(.

مع ا٤بختونوف ُب بيت من البيوت، كأحيانا يكوف ٙبت رحب خارج القرية، أكٙبت رحب ُب  كبعد أف ينتهي ا٣بتاف، ٯبي
ساحة عامة داخل القرية. كيشرؼ عليهم شيخ يقاؿ لو: ) بابو(، كىو يظن أنو مشاش أك منقذ) انياما(، كما يتعاىدىم 

.  ا٢بداد ا٣باتن بالدكاء يوما بعد يـو
) بابو( بنوع من التخويف لؤلطفاؿ ا٤بختونْب؛ حٌب ال ٯبرؤ أحد على ا٤بخالفة، فيخربىم أف كل من ٓب كيقـو ا٤بشرؼ

 ينصع ألكامره فإف الشماشْب ، أك األركاح الشريرة،سيدخلوف ُب جرحو ، كال يندمل جرحو بسرعة.
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شماش ٲبشي إليكم على رأسو فلذا كأحيانا يقـو ببعض ا٢بركات ككأنو يزجر أحدا غّب مرئي، فإذا سئل قاؿ: كاف ىذا ال
زجرتو، كقد عاد أدراجو بسرعة، كإال ألمسكتو كرأيتموه بأـ أعينكم، كما أنو ٯبمر بعض أنواع اَّامر ، زاعما أهنا تطرد 

 األركاح الشريرة ، كالشماشات.
ألقارب، فيعطيهم الناس ا٤باؿ، كبعد أف تنتهي فَبة ا٣بتاف ػػ كىي أسبوع أك أسبوعاف ػػ ٱبرج ا٤بختونوف لزيارة األىإب كا

 كالدجاج، ٍب يرجعوف إٔب الرحب مرة أخرل، ك٤با يتأكد ا٢بداد من اندماؿ جرحهم ٛباما، يعودكف إٔب بيوهتم.
 ساثْب : ّبداد ا٥رتع٤

 )مح٤ ا٥ضٺبة، أٳ مح٤ ا٥غشٳا٣(
نابعة عن اىتماـ السونينكى ىذه العادة من العادات القدٲبة، الٍب كاف ٥با كذلك دكر ُب سونينكارا من قبل، كىي 

 بالتسلسل التارٱبي للمراحل العمرية، كىي ٗبنزلة البلوغ ُب اإلسبلـ.
فقبل الَبجل يعترب اإلنساف طفبل، كإف بلغ من العمر مابلغ، فبل يسمح لو أف ٯبالس الكبار، كال اف يَبأس ُب أمر ىاـ، 

أمور القبيلة، أك أم أمر ذم باؿ؛ ألنو الزاؿ كاألطفاؿ  كال أف يبعث ُب شئوف ا٣بطبة أك عقد الزكاج ، كاليستشار ُب
 الغهريؿ.

 كٚبتلف كيفيتو قليبل من بلد إٔب بلد آخر، كالطريقة العامة: 
أف الطفل إذا بلغ عمرا معينا، تقريبا إذا ناىز البلوغ، فإنو ٯبمع مع أقرانو الذين ٓب يَبجلوا أكال، فيحدد اليـو الذم 

) يػيرىج لوف(، كقد ٯبرم البعض ُب ذلك حفلة، فيؤتى لكل شاب بثبلثة أثواب: القميص يدخلوف فيو ُب الرجاؿ أم
األبيض، كالسركاؿ األبيض، كالعمامة البيضاء، فيلبسوهنا، ٍب يرشدكهنم إٔب األخبلؽ الفاضلة، كعادات القبيلة، 

اصا يشربو ا٤بَبجلوف، كيغتسلوف كطواطمها) قوسى(، كما هنى عنو األسبلؼ، كقد يعد البعض ُب ىذه ا٤بناسبة شرابا خ
 من بعضو.

كعندما تنتهي مراسيم الَبجل، يتجوؿ ا٤بَبجلوف ُب القرية، أمامهم أحد أبناء األئمة، أك صاحب العادة، يزكركف الناس ، 
لقوا كيعلن أهنم دخلوا ُب الرجاؿ. كأثناء ىذه الزيارة يتبع البعضى صاحب البندقية، فإذا كصلوا إٔب اَّالس العامة أط

 الرصاص إيذانا بأف ىؤالء الذين أمامهم أصبحوا رجاال.
الزالت ىذه العادة معتربة ُب بعض نواحي سونينكارا، كإف كانت نسبة االىتماـ ُّا قد ا٬بفضت، إال أهنا ال زالت 

 معمولة ُّا.كىي عادة ال بأس ُّا إذا طبقت خالية من الشرؾ.
 خب٩غب : ّبداد اجلٮبصح ٳ٩شاعٺ٪ٲب

 الكرٙب ، رب العرش العظيم، أف ٲبد ُب آجالنا، كيبارؾ ُب أعمارنا، كأف يلقانا ا٤بوت ك٫بن على الصراط نسأؿ اهلل
 ا٤بستقيم.

لقد كاف اإلنساف السونينكي منذ القدـ اىتماـ با١بنازة، كينظر إٔب ا٤بوت دكما على أنو حادثة رىيبة، يتبعها ما بعدىا من 
ا من أصل الديانات السامية؛ الٍب يعترب السوننكى فرعا منها، أك موركثا من العقائد ا٢بياة األبدية، كذلك قد يكوف موركث

الفرعونية، حيث يقاؿ أهنم عملوا ُب ببلطات الفراعنة، ككانوا يقوموف بتحنيط األموات ىناؾ، كمن ٍبى  أخذت كلمة) 
ال ٲبكن حصر ىذه العادات ٝبيعا؛ ألهنا ا٤بومياء( من لغتهم. ... كقد تعددت عادات السونينكى ُب مراسيم ا١بنازة، ك 

 متشعبة، كفيما يلي نشّب إٔب أىم ا٤براسيم كالعادات ُب ا١بنارة.
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/إذا مرض اإلنساف فإف أقاربو كجّبانو يقوموف بعيادتو ، كالدعاء لو بالشفاء،كيطلبوف لو العبلجات الطبية، أك الشعبية، 1
أك يذىبوف إٔب الكهاف لطرد األركاح الشريرة أك الشماشْب )ُب  كقد يطلب البعض مداد الطلسم)نيس( من ا٤برابطْب،

زعمهم(. كإذا أحسوا بدنو األجل، بعثوا إٔب أكالده كبناتو كأخواتو ٱبربكهنم بشدة ا٤برض، كأف ٯبتهدكا ُب اَّيئ لينظركه:  
 كأهنم يقولوف ٥بم: تعالوا كألقوا عليو النظرة األخّبة.

فإف أكؿ ما يفعلونو غالبا قبل النعي ىو دعوة الطبيب أك ا٤برابط لينظره، فإذا قرر أنو / إذا قدر اهلل أف ٲبوت أحد، 2
 مات، سارعوا بتهيئتو كالتطهّب األكٕب لو، كىو ما يسمى إخراجو من ا٤بياه السيئة) جيبورك(.

بينهم ُب ٙبديد كقت  ٍب يقوموف بنعيو للناس، كيبدأ الصراخ كالعويل )لدل ا١باىلْب(، كٯبمتع الرجاؿ كيتشاكركف فيما
الدفن، كاألشخاص كالقرل  كا٤بدف اَّاكرة، الٍب ينبغي إرساؿ الرسل إليها ، كُب القدٙب كاف ىؤالء الرسل من أصحاب 
العادة، كا٤بداحْب، كالشعراء، كلكن اليـو يرسل أم كاحد، كإذا كاف الناعي يذىب إٔب القرل أك ا٤بدف فإهنم يأمركنو أف 

العادة أف الناعي ُب قرية قد يصاب ٗبكركه، ) كليس صحيحا ذلك الزعم، كلكن ٗبا أف الناعي  يذىب على حذر؛ ألف
يكوف مسرعا، كأحيانا ذاىبل عن نفسو، فإنو قد يسقط عن مركوبو.....(. كىناؾ عادة كتابة إعبلف الوفاة، كاآلف أيضا 

لوفاة قبل كثّب من أىل القرية، كُب القدٙب كانوا اإلخبار بالتليفونات، كخاصة أىل فرنسا ككونغو كغّبىا؛ فقد يسمعوف ا
 يكتبوف رسالة الوفاة بالقلم األٞبر.

/يسرع الناس إٔب دار ا٤بيت، أما الرجاؿ فبهدكء كحزف من غّب صياح، كأما ا١باىبلت من النساء فيبدأف الصياح 3
راندل(، كإذا جاء قاؿ : ) أغا رك أٌؿ كالعويل من باب الدار حٌب يدخلن الدار، كيسمى ىذا اَّئي ٦بيئ التفقد) دكعو 

لينوي ( ماشاء اهلل كاف. كيدعو اهلل أف يلهمهم الصرب, ٍب يسأؿ عن كقت الصبلة عليو، فإذا أخربكه جلس قليبل كانصرؼ 
 إف ٓب يكن من أخص اهقارب ا٤بيت، كٓب تكن بينو كبْب أىلو مصاىرة، ك٫بو ذلك.

 حفر القبر:/3
ا ُب ا٤بقربة، إف كاف ُب القرية مقربة، أك ُب ا٢بقل،كقبل ذىاُّم يقيسوف طوؿ ا٤بيت بقصب يؤمر الشباب ٕبفر القرب، إم

الدخن أك الشعّب، كُب ىذا أيضا يكوف صاحب العادة رئيس ا٢بفار كا٤بشرؼ عليهم، كُب ا٢بفر من ا٣برافات ما ٓب ينزؿ 
لة القرب، ليكوف أكؿ ما ٰبثى على ا٤بيت بعد الدفن) : أهنم ٯبعلوف الَباب األكؿ الفوقا٘ب ُب قبفمنهااهلل ُّا من سلطاف؛ 

: أهنم اليطأكف تراب القرب بالنعل....إْب ٍب ومنهاكيزعموف أف الَباب األكؿ أرحم با٤بيت من غّبه؛ لتعوده مع ا٤بيت(. 
 كإذا فرغوا من ا٢بفر أحضركا اللنًب، كا٤باء ، كعرضاك القصب على القرب، كانصرفوا.

 / غسل الميت:4
وننيكارا ػػ كخاصة قبل ٦بيء السنة ػػػػػ ليس كل كاحد غاسبل للميت، بل البد أف يتوفر ُب غاسل ا٤بيت أنواع من ُب س

السجايا، أٮبها ا١برأة كالشجاعة، كالتقدـ ُب السن نوعا ما، كاإل٤باـ بشيء من أصل الشماشة، أم أف يكوف حنكا، 
دد الغساؿ)نا نفينياغي(، فإذا ٓب يكن ناضجا فإنو أيضا ٲبوت. كناضجا) قوغونتػى(؛ ألهنم يزعموف أف بعض األموات هت

كمثل ذلك يقاؿ ُب الغاسبلت، بل شأهنن كعاداهتن أشد، كأكثر، كأعقد.كالغالب أف لكل قبيلة غسا٥بم العادم أك 
 غسالتهم العادية.

د لبس نوعا من الثياب، كقد كالعادة أهنم يرسلوف إٔب الغساؿ يطلبوف منو أف يأٌب لغسل ا٤بيت، كىو بدكره يأٌب كق
يستجمر بعضهم بأنواع من اَّامر لطرد األركاح الشريرة،كقبل أف يأٌب الغساؿ يكوف األىل قد أعدكا مكاف الغسل، 



 
67 

حيث ٰبفركف حفرة صغّبة ليسيل إليها ماء الغسل، كٰبضركف السرير ا٤بسمى)غانغرانول(، كيضعوف ا٤بيت عليو. فإذا جاء 
 أىلو. كبعد التغسيل، فإف كانت امرأة فإهنن ينقضن شعرىا كيضفرف رأسها ثبلث ضفائر.  الغساؿ غسلو ٗبساعدة

كبعد التغسيل ٰبمل ا٤بيت إٔب بيت لتجفيف جسده، فيمدد على بساط،كيسجى بثوب نظيف جاؼ، كيوضع فوؽ بطنو 
قد ٯبس البعض أعضاءه، شيء ثقيل؛ لئبل ينتفخ البطن. كقبل كفنو ٯبلس إٔب جانبو ٦بموعة من الناس، يركحونو، ك 

كا١برآء يكشفوف الغطاء عن كجهو ليلقوا عليو النظرة األخّبة. كخبلؿ ذلك يأمر بعض ا٤ببتدعْب بقراءة عدد معْب من 
 ،كيهدكنو إٔب ا٤بيت، مع قراءة الفاٙبة كقل ىو اهلل أحد مرات عديدة،) كليس ذلك سنة(.71111التهليل، كقد يبلغ 

 الصالة عليو:/ الكفن والخروج بالميت و 5
بعد الغسل كقبل الكفن فإف أزكاج ا٤بيت كأخواتو يدعوف للنظر إليو، كالعفو عنو، ٍب يكفن ُب أثوابو، كغالبا ما يكوف ىو 
بنفسو قد أعد كفنا، فيفضل أف يكفن ُب ذلك، ٍب يوضع ُب النعش، كٱبرج بو، كعند ا٣بركج تتعأب األصوات بالبكاء، 

بالكبار من باب الدار، كإ٭با يهدـ ناحية من جدار الدار فيخرجوف بو خبلؿ تلك التفرجة.ٍب  كُب القدٙب ما كانوا ٱبرجوف
 يأتوف بو ا٤بصلى ، فيصلي عليو اإلماـ الذم كاف يصلى الصلوات ا٣بمس خلفو، أك  أحد العلماء.

 الدفن:/6
للقرب، كقد ينزلو البعض ُب الناحية الغربية،  بعد الصبلة ٰبمل ا٤بيت إٔب ا٤بقربة، كإذا كصلوا القرب أنزلوه ُب الشماؿ الشرقي

كٱبرجونو من احململ) النعش(، كيكوف ُب القرب اإلماـ كبعض األقارب،فييدًخلونو القرب ببسم اهلل. كبعد أف يضعوه ُب القرب 
 الشرؽ عند ٰبلوف الكفن عن كجهو، كٰبلوف أربطة الكفن، كينصبوف عليو اللنًب، ٍب يلطونو بالَباب األكؿ الذم كضعوه ُب

ا٢بفر، كعندما ينتهوف من ذلك، يكسركف القصب كيضعونو ُب القرب، ٍب ينزلوف بقية الَباب األكؿ الفوقا٘ب، كقد يَبكوف 
باقية من ذلك الَباب أيضا، كيتحولوف إٔب ا١بانب الغريب كينزلوف ترابو أيضا، ٍب ينزلوف البقية الباقية من الَباب الشرقي) 

 ا من سلطاف(. أمر ما أنزؿ اهلل ُّ
كبعد أف يتم تسوية الَباب على القرب، ينصرؼ البعض مباشرة، كيقف البعض للدعاء كالوغظ كىم أىل السنة، كأما 

مرة، كسورة الفاٙبة  12ا٤ببتدعة فيجلسوف حوؿ القرب كيشّبكف بأيديهم إٔب القرب، كيأمرىم ا٤برابط يقراءة سورة اإلخبلص 
ثبلث مرات، كقد يزيد البعض آية الكرسي.كبعد االنتهاء ٲبسحوف كجوىهم كينصرفوف) مرات، كصبلة الفاتح التجا٘ب  3

 ككل ذلك بدعة ال  أساس ٥با(.
كعندما يصل ٝبيع ا٤بشيعْب إٔب البيت، فعند البعض، يقدـ مبلغ من ا٤باؿ إٔب األئمة يفاؿ لو) التقدٙب أماـ ا٤بيت(، ٍب 

مرات، كالصبلة على النيب صبلص مرات،كليس بصبلة الفاتح  3فاٙبة مرة، كسورة ال 12يعيدكف قراءة سورة اإلخبلص 
 بل) اللهم صل على ٧بمد ، نبينا كشفيعنا كسلم(،  كٲبسحوف ُّا كجوىهم.    

ٍب ٰبضركف الصاع الذم يسمونو) الصاع ا٤بر(، كقد يضعو البعض على دفة الرحب،كقد يضعو البعض كسط الدار، كىذا 
ّبا ٦بردا، كقد يضيف البعض إليو لبنا، كقد ٯبعلو البعض سويقا مشوبا باللنب، فينوكنو الصاع قد يكوف دخنا أك شع

مرات، كالصبلة على النيب  3مرة، كسورة الفاٙبة  12للميت،) أم أنو عشاء ا٤بيت(، كيعيدكف قراءة سورة اإلخبلص 
كٲبسحوف ُّا كجوىهم.ٍب يقدموف   ثبلث مرات،رليس بصبلة الفاتح بل) اللهم صل على ٧بمد ، نبينا كشفيعنا كسلم(،

 ىذا الصاع إٔب آكلي صدقة القبيلة.أك إٔب الغرباء كطلبة العلم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
68 

بعد ذلك يدعى صاحب عادة القبيلة فيبلغ خطبة رئيس القبيلة، ككذلك كبلـ غّبه من ا٤بعزين. كيتضمن شكر ا١بّباف 
 يذكر اإلماـ يـو الصدقة إف كاف ثبلثة أياـ، أك كاألصحاب كالضيوؼ الوافدين من ا٣بارج كاألصهار، كالدعاء للميت، ٍب

أسبوعا، ٍب يوزعوف الطعاـ كيتفرؽ ا١بمع ، كيبقى األقرباء الستقباؿ أعطيات الدعاء) ديكىانفو( كتلقى التعزم خبلؿ 
أخرل األسبوع. كىناؾ من البدع خبلؿ ذلك األسبوع أيضا، منها أنو ال يودعوف ا٤بعزم، كال يذىبوف من قرية إٔب قرية 

 للتعزية يـو السبت,) كُب زعمهم أف ذلك يسبب تكرار ا٤بوت ُب الدار(.
كبالنسبة لؤلعطيات فليس ٥با حد معْب ، فقد يقدـ البعض ماالػ كيقدـ البعض أكياسا من القمح أك الرز أك السكر، 

 كيقدـ البعض تيسا أك كبشا أك بقرة أك حطبا) حاشا الديك كالبطة (.
 رٚذ٧ ٦٥٪ٺذ ثْذ ٹٴ٧ ا٥ذ٬ٙ.عبدعب/ا٥قذٝبد ا٥زٸ 

 / صدقة اليـو الثالث:1
بعد ثبلث لياؿ من الوفاة، يقدموف صدقة أخرل تسمى) سويق شق البصر(، كغالبا ٱبرجوهنا بعد ا٤بغرب، كقد  يقدمها 
البعض ُب الصباح كٱبتموف قبلها القرآف، ٍب بعد تقدٙب تلك الصدقة يقوموف بتحريق األقصاب)غانغرانول( الٍب غسل 
عليها ا٤بيت ككذلك الفرش كاألثواب الٍب عسل عليها أك غطي ُّا، كيسمى ذلك ) إحراؽ العشب(، كقد ال ٰبرؽ 
البعض الثياب بل يدفعوهنا إٔب الغساؿ كيسموهنا) كغىرًيندم يرامو(. كبعد ىذه الصدقة يتفرؽ كثّب من األقرباء أيضا، 

 كيبقى ا٣بواص.
 /) صدقة نية المتاع أو اإلناء(،2

اؾ صدقة أخرل عند البعض يسموهنا) صدقة نية ا٤بتاع أك اإلناء(، كقد يعجلها البعض فور رجوعهم من ا٤بقابر، كىن
كلكن البعض يؤخركهنا إٔب يـو خاص ٯبتمع ٥با الناس من البلد كمن ا٣بارج، كتكوف ٦برد الدخن مع غنم، إذا كاف ا٤بيت 

خراجها ؛ إما يـو االثنْب، أك األربعاء، أك ا٣بميس، أك ا١بمعة. غّب عظيم، كقد يكوف ثورا للعظماء،كاألياـ ا٣باصة إل
ككيفية إخراجها كما تقدـ، فتوضع ُب كسط الدار، أك على دفة الرحب، عليها لنب)حامض( أك حليب إذا ٓب يوجد اللنب 

ما تقدـ من األدعية، ا٢بامض، كيأخذ العبد بقر٘ب الكبش أك الثور ُب كسط ا١بماعة يشّبكف إليها بأيديهم كيقرأكف مثل 
ٍب تقدـ إٔب آكل صدقتهم، ٍب  يبدأكف ُب الشكر على ا٤بيت ، كعلى من أسدل إليو معركفا من قبل، ٍب ينتشركف، 

 االجتماع حوؿ الدابة أك الدخن. : أف البعض يكتفوف من ىذا بقراءة األدعية دكفويالحظ
 /صدقة األسبوع:3

وت ستة أياـ(، ٯبتمع الناس إلخراج صدقة األسبوع. كىي أىم الصدقات كُب اليـو السادس )) كالعادة أف أسبوع ا٤ب
عندىم، بل يفضلها البعض على اتباع ا١بنازة كالصبلة عليو كدفنو، فكثّب يتخلف عن ذلك، كلكنو ال يتخلف عن ىذه 

كُب الصباح الصدقة، فيطبخوف األطعمة ُب الليل، كٲبضوف معظم الليل ُب تبلكة القصائد، كشرب الشام كغّبىا، 
يطبخوف الطعاـ، كغالبا ما يكوف ػػػػ فوال ػػػ كيشَبكف ٥بذه الصدقة ثورا كبّبا) غومبو قىػمفينٌب(، أك ٱبتاركف كرٲبة من كرائم 

 أبقاره يذٕبوهنا.
يأٌب القراء فيختموف القرآف على أجرة تقدـ ٥بم، كقد ٱبمتو البعض مرات من أجل تكثّب األجرة، ٍب يقسموف التمور 

 طنبوؿ ، كيتناكلوف الطعاـ كينصرفوف.كال
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 /صدقة األربعين:4
كىناؾ صفة أخرل  تسمى ) صدقة إخراج األربعْب (، فإذا مضى أربعوف يوما على كفاة ا٤بيت أخرجوا لو ىذه الصدقة، 

 ككيفيتها كما تقدـ، كيكوف ذلك آخر العهد با٤بيت كشئوف كفاتو.
 /صدقة طعاـ الميت خالؿ األسبوع: 5

، حٌب ينتهي األسبوع األكؿ،كيف ذلك؟من الغر   يب جدا أف ُب بعض نواحي سونينكارا، يقدـ إٔب ا٤بيت طعامو كل يـو
، فإذا جاءكا با١بديد أخذكا القدٙب كتصدقوا بو على الفقراء، أك  أهنم يضعوف طعامو ُب ا٤بكاف الذم كاف يوضع كل يـو

كل كجباتو اليومية،أم: فطوره، كغداءه، كعشاءه، حٌب على آكل صدقاهتم، أك على الطبلب) الغرباء(، كىذا يشمل  
 ينتهي األسبوع.

إف ىذه الصدقات قد أثقلت كاىل اإلنساف السوننكي، فقد ينهي األسبوع كل طعامهم، كيضطركف إٔب االستدانة، 
 صحيح أف أمواؿ التعازم تسد ثغرة كلكنها ال تكفي ، فأين ا٤بفر منها؟ ا٤بفر إٔب السنة.

، فيقاؿ إهنا مستوردة من الوثنيْب، كقيل بل من الَببويْب؛ حيث رأكا أف الناس غالبا ينسوف عن األموات، كأما مصدرىا 
فبل يتصدقوف عليهم، كال يهتموف بشئوهنم، فابتدعوا ىذه الصدقات ، ٤بصلحة ا٤بيت أكال، ك١بيوب ا٤برابطْب من ناحية 

 أخرل.
نها الزالت ٛبارس ُب سونينكارا إٔب يومنا ىذا، إال عند قليل من أىل *إف ما تقدـ من العادات، كانت عادات قدٲبة، كلك

السنة كا١بماعة، فهم يرفضوف ىذه العادات السيئة، كإ٭با ٲبتثلوف ُّدم النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ا١بنائز، كإف كاف 
ل إٔب درجة تلك البدع السيئة عند البعض منهم أعراؼ غّب شرعية ػػ مثل جلوس األسبوع لتقبل التعازم  ػػ فإهنا ال تص

 ا٤بكلفة. كاهلل ا٤بوفق كا٥بادم إٔب سواء السبيل.
 عبثْب/ ٩شاعٺ٨ احلذاد ) ّذح ا٥ٴٙبح( يف عٴ٭ٺٮ٢بسا:

عادات ا٢بداد ُب سونينكارا كثّبة جدا، كمعقدة، كقد ال يطلع الرجاؿ على أغلبها، كمن الصعب أف ٘بد امرأة ٚبربؾ 
 كن فيما يلي: ٫باكؿ أف نشّب إٔب شيئ من تلك العادات.ٔبميع تقاصيل تلك األمور، كل

كعلى العمـو فإنو قد ابتدعت ُب سونينكارا عادات  كتقاليد ُب ا٢بداد ما أنزؿ اهلل ُّا من سلطاف، كال ذكرىا أحد من 
اء، كذلك الفقهاء ُب كتبهم، صحيح أهنم جعلوا عدة الوفاة أربعة أشهر كعشرا ، ُب حق ا٢برائر، كنصفها ُب حق اإلم

كفقا لنص القرآف الكرٙب، كا٤بذىب ا٤بالكي ا٤بعموؿ بو ُب كثّب من مناطق سونينكارا،كلكنهم أضافوا إليها كثّبا من البدع 
 كا٣برافات، فكادت ىذه ا٣برافات تغّب صفة ا٢بداد إٔب ما ال أصل لو ُب الشريعة اإلسبلمية الغراء، كمن ذلك:

 سرير واحد:جمع نساء الميت في بيت واحد على /1
فإذا كاف للرجل ا٤بتوفىى عدة أزكاج ، فإهنن ٯبتمعن ُب بيت الكبّبة ، كيقضْب األسبوع )األسبوع ا٤بر( ُب ىذا البيت، 

 كٯبلسن على سرير كاحد، كما ينمن معا عليو.
 )جاالجي، أو قيمى جي (.  :شرب الشجر المر/2

أك الس ٍرًك)جبل( ُب ا٤باء، كيطلب من زكجات ا٤بتوَب أف قي بعض ببلد سونينكارا يضعوف كرؽ أك دقيق شجرة ا٢بنظل 
 يشربنو. كقد يساعدىن غّبىن ٩بن أحسن إليهن ُب شرب ىذا ا٤باء.
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 /إعطاء سكين إلى الزوجة :3
بعد الوفاة كدخوؿ ا٤برأة ُب ا٢بداد، فإهنا تعطى سكينا تكوف ٔبانبها دائما، كإذا كاف للمتوَب زكجتاف أك أكثر دفع 

 ٔب الكربل منهن، كتستمر مع ىذا السكْب إٔب هناية األسبوع ا٤بر.السكْب إ
 /ثياب العدة وتمائمو:4

بعد انتهاء مراسيم ا١بنازة، ٯبتمع أقارب اا٤بيت، ٩بن ٘بمعهم اآلباء كاألجداد، كيفرضوف على كل كاحد منهم مقدارا من 
 وف من ا٤برابط ا٤باؿ لشراء ثياب ا٢بداد، كىي ثياب مصبوغة بالصبغ األسود، ٍب يطلب

) مورم( أف يكتب ٥بم ٛبائم كخيوطا يسموهنا) ٛبائم ا٢بداد(، ٘بعل ُب خرقة كتربط ٖبيط كتعلق على يدم ا٤بعتدة أك 
 ا٤بعتدات.

 /إدخاؿ الحادة في الحداد والزيارة التي تكوف قبل ذلك:5
ُب العدة، فإهنا ٚبرج ُب أكؿ ليلة من  عندما يتم مراسيم الدفن، فإف ىناؾ عادة إدخاؿ زكجاتو ُب العدة،كقبل أف تدخل

الوفاة لتزكر الديار الٍب ال بد ٥با من زيارهتا خبلؿ أشهر العدة؛ ألهنا ال تزكر مكانا خبلؿ أشهر العدة، كخبلؿ ىذه 
، أك الزيارة تقف ا٤بعتدة على باب الدار، يتقدمها أمة فتقوؿ: ُب بابكم ا٤بعتدة، فيقدـ أىل الدار إليها الدخن أك الشعّب

 ا٤باؿ كيدعوف ٥با بإٛباـ العدة ُب خّب كسبلـ قائلْب: أخرجك اهلل سا٤بة.
بعد الزيارة تهدًخل النساء ا٢بادة ُب ا٢بداد؛ كيكوف ذلك بعد أف تغتسل الزكجة، كتضفر رأسها بضفر معْب يقاؿ لو)  

 ن ُّن من البدع ما اهلل بو عليم.ميرك(، ٍب تلبس ثياب العدة، كغالبا ما تدخلها ُب العدة صاحبة العادة، كقد يفعل
 / تخصيص طابخة طعاـ المعتدات:6
خبلؿ أسبوع الوفاة، فإنو يطبخ للمعتدات طعاـ خاص؛ إذ اليسمح ٥بن بأكل الطعاـ العاـ ا٤بطبوخ ١بماعة، كىذا  

، أك غّب الطعاـ الذم يطبخ، ال تطبخو إال من توُب ٥با زكج من قبل، أك ُّا عيب من فقئ عْب، أك عرج، أكجذاـ
 ذلك.كحٌب ماءىن للغسل ال ٱبرجو إال أمثاؿ ىؤالء من النساء.

 / االحتراز عن مالقاة الحادة:7
 ُب األسبوع ا٤بر، اليسمح أف ترل ا٤بتوَب زكجها إال امرأة مات زكجها من قبل، أك أصاُّا عاىة من

رينها، بل حٌب إذا كانت إحداىن تذىب إٔب العاىات، أك من توُب كل بنيها من البائسات،، أما غّبىن من النساء فبل ي 
 الكنيف فإنو يعلن أف ا٤بعتدة ستخرج، فتختفي من ال ينبغي ٥با أف تراىا حٌب ٛبر.

 / عدـ تأمين الزواجات على الدعاء للميت:8
ن.كذلك خبلؿ من العادات أيضا لدل البعض، أف زكجات ا٤بتوَب ال يػيؤىمٍّن  على الدعاء للمتوَب، كإ٭با يرد ا١بالسات حو٥ب

 عدة الوفاة كلها عند البعض، كعند البعض ٯبنب بعد األسبوع األكؿ.
 :/المحظورات الزائدة9

األصل أف ا٢بادة، ال تكتحل، كال تتطيب، كالتلبس ثيابا ٝبيبل،كال مزينا، كال ٚبتضب، كالتنتقل من بيتها الٍب توُب عنها 
زادكا على ذلك أهنا ال تدعو ُب زكاج، أك كفاة، أك كالدة، كال  زكجها كىي فيها........اْب، كلكن أىل سونينكارا قد

 تتكلم حٌب ُب شأف خطبة ابنتها فضبل عن غّبىا.
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 /حفلة تماـ الحداد ومراسيم إخراج الحادة من العدة:11
ليشهدكا إذا انتهت مدة العدة، كىي أربعة أشهر كعشرة أياـ، فإهنم ٯبتمعوف مرة أخرل ، فيأٌب الناس من كل فج عميق، 

 مراسيم خركج ا٢بادة من العدة، كما أدراؾ ما مراسيم إخراجها؟.
يذٕبوف الذبائح، كيطبخوف الطعاـ، بأصنافها ا٤بتعددة، كيقضوف الليلة ُب ضجة من ا٤بدح، أك الغناء، كتقدٙب ا٤باؿ 

عمة كالقهوة، تذىب النساء كالثياب للسوقة، أك للشعراء الذين يقرأكف ا٤بدائح النبوية، كُب الصباح، بعد تناكؿ األط
نىاىا،  با٤بعتدة إٔب خارج البلد؛ إلجراء انتهاء العدة، فيقطعن عنها تلك التمائم كا٣بيوط، كقد ٰبلقن شعور إبطها، كىى
كيغسلنها، ٍب يرجعن ُّا، كعند دخو٥با ا٤بنزؿ يوضع أمامها غنم لتمضي عليو كتقوؿ ثبلث مرات: كا زكجاه، ٍب تدخل 

كتلبس أحسن مبلبسها، ٍب ٚبرج ُب ا١بماعة، كبعد أياـ يقسم ا٤بّباث، كيراجع زكجاتو إخوتو الصغار،  ا٢بماـ، فتغتسل،
كغالبا من األشقاء، فإف ٓب يكونوا فمن اإلخوة ألب, كال يتزكجهن الكبار، اللهم إال إذا ٓب يوجد الصغار ، أك رفضوا 

 ٝبيعا.
من منطقة إٔب أخرل، كيوجد بعضها ُب بعض األماكن، كما ال  ىكذا عدة الوفاة)ا٢بداد( ُب سونينكارا، كىي ٚبتلف

 يوجد بعضها، ا٤بهم أهنا موجودة كمعموؿ ُّا.
 كا٢بمد هلل أف أىل السنة بدأكا يؤثركف ُب ترؾ كثّب من ىذه العادات كاهلل غالب على أمره.

 نسأؿ اهلل تعأب رب العرش العظيم أف يظهر ا٢بق على الباطل كلو كره الكافركف،
 كما ذلك على اهلل بعزيز 

 ىذا كصلى اهلل على ٧بمد كآلو كصحبو أٝبغْب

 
 مؤسسة كجيرى للتربية والبحوث التاريخية

Fondation  Guidiera pour l'education et richershes Historique 

( F. G. E. R.H) 
 66877607     yahoo.fr@bguidiera 
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 خبدتخ( 
ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، الرٞبن الرحيم، ملك يـو الدين، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل األمْب كآلو كصحبو أٝبعْب 

 كبعد: 
السونكىية،قدمناه إٔب الراغبْب ُب معرفة شيء من ماضيهم العريق،كٓب نشأ إمرباطورية غانافهذا غيض من فيض من تاريخ 

 كل ا٤براجع الٍب استقنا منها ا٤بعلومات نظرا لعدـ توفر بعضها ُب األسواؽ، ككوف بعضها من األشرطة، أف نشّب فيو إٔب
كبعضها ٠باعية،كإف كنا أشرنا إٔب البعض ُب أماكنها، ككل ذلك طلبا لتخفيف الكتاب، كلكوف الكتاب معدا أصبل 

 للربامج اإلذاعية .
تاريخ ا٤بفقودة ُب تسلسل التاريخ اإلفريقي كالشعوب الٍب كانت تعيش كمن ا٤بسلم بو أف ىناؾ الكثّب من حلقات ال

جنوب الصحراء الكربل،ٗبا فيهم السونينكىى،كلكن بالرغم من ضآلة ا٤بعلومات عن ا٤بماليك كاإلمرباطوريات الٍب ظهرت 
ة الَباث ا٢بضارم ظمعكتألفت ُب حقب ٨بتلفة من التاريخ البعيد كالقريب؛ فإف من السهل تركيب صورة عامة تؤكد 

 ٥بذه القبائل كالشعوب الٍب عاشت ُب تلك ا٤بناطق كاألطراؼ ا٤بَبامية ُب غرب إفريقيا.
صص  كا٢بكايات كاألساطّب قكتأٌب الشواىد التارٱبية ُب أحياف كثّبة ٗبا يؤكده ىذه ا٤بعلومات ا٤بستخلصة من ال

عظاـ الذين كانوا على قدرة عسكرية كبّبة، استطاعوا من خبل٥با صورا مبهرة عن الكثّب من ا٤بلوؾ ال، تعطيناكما ا٤بتوارثة،
إنشاء إمرباطوريات كاسعة مَبامية األطراؼ، كما أنشأكا نظما مستقرة للحكم ، كحكومات مركزية تتحكم ُب ٝبيع 

ف العلمية القدٲبة يع أرجاء اإلمرباطورية مهما تباعدت، كلتعطينا معلومات كثّبة عن تاريخ ا٤بدٝبسلطات ا٢بكم احمللية ُب 
ُب غرب إفريقيا ، كالٍب كانت منارات للعلم كالدرس ، كفيها جامعات كانت تضم آالؼ الطبلب من أ٫باء العآب،بشٌب 

 فنوف العلم مثل: مدينةجُب كمدينةتومبوكتو، كغو٪بورك،كسينقيدك،كجارا.
نوب ج٢بضارات اإلفريقية الٍب ظهرت ُب كلكن لؤلسف الشديد!!  ففي معظم األحياف يتناسى العلماء كا٤بؤرخوف أف ا

  الصحراء الكربل تعترب جزءا ال يتجزأ من تاريخ ا٢بضارت اإلنسانية الٍب ظهرت ُب قارات العآب فنادرا ما يشسّبكف إليها
 .كما ينبغي

إلفريقػػي إف األيػػاـ حبلػػى بكػػل خػػّب إلفريقيػػا كشػػعب إفريقيػػا حيػػا اهلل إفريقيػػا كشػػعبها كحيػػا اهلل كػػل مػػن ٰبػػب الشػػعب اك 
 كيسعى ُب سبيل تقدمو. كنسأؿ اهلل التوفيق كالسداد.

 فهل عائد ذلك الزماف الذم مضى)ػ( تباركت ما تقدر يكن فلك ا٢بمد
 )^( أبو ٘باف/ عبد القادر بن ٘باف كجّبل  )^(     

 ـ2014ىػ ا٤بوافق 1435 طوىب  
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 ا٥ٞٲبسط
 2 مقدمة ا٤بوسوعة

 5 ا١بزء األكؿ: ٩بلكة ) كاغادك(

 6 بْب يدم الكتاب

 7 توطئة عن إمبراطوريانتغرب إفريقيا

 8 .الفصل األكؿ.

 8 ٩بلكة السونينكىى ) كغادك (

 9 مساكن السونينكىى قبل غانا

 9 موقع إمرباطورية غانة

 9 التأسيس

 10 ا٤بؤسسوف:

 11 تسميات أمرباطورية كاغادك

 12 كاغادك خبلصة القوؿ ُب معنُب

 12 .الفصل الثا٘ب.

 12 معُب كلمة ) سوننكى ( 

 14 أصوؿ السونينكى

 15 .الثالثالفصل .

 15 تطور إمرباطورية غانة

 15 الدكؿ التابعة لوغادك )اٙباد كغادك(

 18 .الفصل الرابع.

 18 دخوؿ اإلسبلـ إٔب غانة

 18 العبلقة بْب ملوؾ كغادك كالعرب 

 19 .الفصل ا٣بامس.

 19 غّبة فيها.كاألخياء الص عاصمة غانا

 21 مدف كاغادك

 22 .الفصل السادس.

 22 ملوؾ غانة األربعة كاألربعوف
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 23 ) قبائل ا٤بلوؾ(األسر الٍب حكمت 

 23 .الفصل السابع.

 23 كاستمرارىا لفَبة طويلة. عوامل هنوض غانة

 24 أكال/ العوامل السياسية

 26 ثانيا/ العوامل ا١بغرافية:

 26 تصادية:ثالثا/ العوامل االق

 26 .الفصل الثامن.

 26 األحواؿ العامة ُب إمرباطورية غانة

 26  ا٢بياة السياسية كاإلدارية

 27  السلطة القضائية

 29  القوة ا٢بربية

 29 ا٢بياة االجتماعية

 30 مسابقة ا١بماؿ

 30 ا٤بسمر ا٤بلكي: 

 31 ا٢بياة االقتصادية

 31 حجم الصادرات كالواردات

 32 تجارة الصامتة كصفة ال

 32 قيمة الرسـو ا١بمركية:

 32 ا٢بياة الدينية

 33 ثعباف ملوؾ كاغادك) كاغاد بيدا أك قنب بيد (

 35 ا٢بياة العقلية كالثقافيةكالفنية

 35 .الفصل التاسع.

 35 الصراع بْب أباطرة كغادك كصنهاجة : أم ا٤برابطْب

 35 ) اَّيء الثا٘ب للعرب (.

 36 كة ا٤بلثمْب الصنهاجية اإلسبلمية:أكال ػ ٩بل

 37 ثانيػػا: دكلة ا٤برابطْب:

 38 هناية دكلة ا٤برابطْب ُب السوداف الغريب:
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 39 الفصل العاشر..

 39 عوامل ضعف إمرباطورية غانة كسقوطها

 40 هناية أغمرباطورية غانة

 42 .الفصل ا٢بادم عشر.

 42 .كمػلحق بنبذة عن السونينكى بعد سقوط كاغاد

 42 .ا٤ببحث األكؿ.

 42 عددالقبائل ك األلقاب السونينكىية

 43 أٔبدية األلقاب السونينكىية

 46 .ا٤ببحث الثا٘ب.

 46 مشاىّبعلماء السونينكىى

 47 .ا٤ببحث الثالث.

 47 أبطاؿ السونينكى القدامى

 48 .ا٤ببحث الرابع.

) القرف   48 ـ.2013()21مناطق تواجد السونينكىى اليـو

 55 .ا٤ببحث ا٣بامس.

 55 األسرة كالقبيلة ُب سونينكارا

 55 تكوين األسرة:

 55 تكوين القبيلة:

 55 .ا٤ببحث السادس.

 55 العادات كالتقاليد ُب سونينكارا

 55 أكال : عادات ا٣بطبة كالعقد كالزفاؼ:  

 55 أػ عادات ا٣بطبة

 57 ب ػ عادات ما بْب العقد إٔب الزفاؼ:

 58 دات أياـ الزفاؼ:ج ػ عا

 62 ثانيا : عادات العقيقة :

 62 /حرز ا٢بامل:1

 62 /من حرز ا٢بامل إٔب الوضع2

 62 /ا٤بخاض كالوضع3

 62 /أسبوع الوالدة:4

 63 /التسمية:  5

 63 /إجراءات العقيقة: 6
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 64 /النسيكة) شاة الوالدة(.7

 64 /من العقيقة إٔب ا٣بتاف:8

 64 كا٣بفاض: ثالثا :عادات ا٣بتاف

 64 رابعا : عادات الَبجل

 64 ٞبل الثياب، أك ٞبل السركاؿ(

 64 خامسا : عادات ا١بنازة كمراسيمها

 66 حفر القرب:

 66 غسل ا٤بيت:

 67 الكفن كا٣بركج با٤بيت كالصبلة عليو:

 67 الدفن:

 68 سادسا/الصدقات الٍب تفدـ للميت بعد يـو الدفن.

 68 صدقة اليـو الثالث:

 68 صدقة نية ا٤بتاع أك اإلناء(،

 68 صدقة األسبوع:

 69 صدقة طعاـ ا٤بيت خبلؿ األسبوع: 

 69 سابعا/ مراسيم ا٢بداد ) عدة الوفاة( ُب سونينكارا:

 70 ٝبع نساء ا٤بيت ُب بيت كاحد على سرير كاحد:

 70 )جاالجي، أك قيمى جي (.  :شرب الشجر ا٤بر

 70 إعطاء سكْب إٔب الزكجة :

 70 ثياب العدة كٛبائمو:

 70 إدخاؿ ا٢بادة ُب ا٢بداد كالزيارة الٍب تكوف قبل ذلك

 70 ٚبصيص طاٖبة طعاـ ا٤بعتدات:

 70 االحَباز عن مبلقاة ا٢بادة: 

 70 عدـ تأمْب الزكاجات على الدعاء للميت:

 70 احملظورات الزائدة:

 70 احملظورات الزائدة:

 72 خاٛبة( 

 74 الفهارس
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 [{2}]٩ٴعٴّخ ربسٹخ  ٩ـــبيل}][{
 اجلضء ا٥ضب٭ٸ

 (ؽب٥ٺبثٺ٦ٺذٳٕٴ مم٢٦خ فٴفٴ أٳ )) 

 
  :إعداد

 ؾحس اًلاذز جن ثَجان جن المل وجريى

 مبسازش ذاز اًلصبٓن واذلسًر تعوىب مسٍص اًخـَمي

 

 
 Histoire   de l' Empire du  Sosso   

(Beledugu)  
)^( )^( )^( 

 

 للتربية والبحوث التاريخيةممؤسسة كجيرى  
Fondation  Guidiera pour l'education et recershes Historique 

( F. G. E. R.H) 
 77988718yahoo.fr@bguidieraُاثف 

 
 

     )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على محمد وسلم
ثني ٹذٷ ا٢٥زبة 

ا٢بمػد هلل القائل ) يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبا كفبائل لتعارفوا ( كالصبلة كالسبلـ على 
 صحبو أٝبعْب كبعد: رسوؿ اهلل األمْب، ٧بمد بن عبد اهلل الذم كاف مبعثو ذكرا )شرفا (لو كلقومو. كآلو ك 

د: فيقوؿ العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب: عبد القادر بن تيجاف بن الٓب)٧بمد سّبل( بن أيب بكر )صديق( بن ٧بمد بن عكب
 ـ ٗبدينة طوىب) شرفها اهلل 1967إبراىيم بن ٧بمد كجّبل الطويب من مواليد عاـ 

 بالعلم كالدين(.
الراغبْب ُب معرفة شيء من ا٤باضي العريق، كالدكر الريادم الذم لعبو سكاف ىذا تاريخ إمرباطورية الصوصو أقدمو إٔب 

منطقة كوليكورك، ىذه ا٤بنطقة الٍب حظيت بقياـ اإلمرباطوريتْب السوننكيتْب على أراضيها أال كٮبا:) امرباطورية غانة، 
 كإمرباطورية الصوصو(.

رباطورية سوننكية فتية على يد قبيلة )جاريسو (الذين ٙبوؿ فقد شهدت ىذه ا٤بنطقة ُب مستهل القرف الثالث عشر قياـ إم
لقبهم بعد فَبة إٔب ) كانٌب(، أصبحت ىذه اإلمرباطورية كريثة إمرباطورية غانة)كاغادك السوننكية( ُب ا٤بركز القيادم لدكؿ 

 طيلة عشر سنوات غرب إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، كذلك حْب ضعفت إمرباطورية غانة، كسقطت على يد ا٤برابطْب
 ـ.1087ىػ ا٤بوافق 480ـ  إٔب عاـ 1076ىػ ا٤بوافق  469تقريبا من عاـ

 غّب أف غطرسة اإلمرباطور ا١بديد كاستعجالو لؤلمور أديا إٔب تعجيل سقوط اإلمرباطورية كتقصّب عمرىا.
فودٚب سليماف( ا٤بشهور ب)كانٌب  كسنركم تفاصيل تاريخ ىذه اإلمرباطورية معتمدين على ما كتبو ا٤بؤرخ اإلفريقي الكبّب)

ـ(، فأكثر الكتاب 1977ـ(كتوُب عاـ )1922سليماف( رٞبو اهلل تعأب، كىو مؤسس خط )انكو( من مواليد عاـ )
 (مع بعض الزيادات كالتحريرات.Sosso Dofoترٝبة  غّب حرفية لكتابو، )تاريخ صوصو:

 كقبل ذلك نشّب إٔب ما يلي:
ؤلفات التارٱبية ا٤بطولة منها كا٤بختصرة، ماذا عسى أف تساىم ىذه ا٤بوسوعة، أك تدٕب بدلوىا، بْب ىذا الكم ا٥بائل من ا٤ب

 ُب ا٤بعارؼ؟
لعلها تساىم ُب بلورة بعض ا١بوانب الغامضة، كبياف مواقع بعض ا٤بناطق التارٱبية على ا٣بارطة ا١بغرافية  ػ1

 االمرباطوريات القدٲبة. لشعوب الذين أقامواا٢باليةل واطنا٤با٢بالية، كا٢بديث عن 
كلعلها تيسر ا٤بطالعة على القارئ ٕبيث يسَبيح من األقواؿ الكثّبة ا٤بتعارضة أحيانا ُب ا٢بادثة الواحدة، فتسرد ػ2

 احملقق ا٤بعتمد من تلك األقواؿ.
 كلعلها تشّب إٔب أصوؿ بعض الكلمات كاشتقاقاهتاكمعانيو. ػ3
ا الٍب يكنها بعض السوننكى كغّبىم ٘باه إمرباطورية الصوصو، حيث يركهنٚبفف من ا٢بساسية الشديدة  هالعل ػ4

الفراغ ُب حْب   سدتألد أعداء السوننكى مع أف الواقع ٱبالف ذلك، فقد كانت امتدادا إلمرباطورية سوننكية جديدة 
ٔب ‘ـ إ1076امي ا بعد أف سقطت ُب أيدم ا٤برابطْب بْب عهمنهمكة ُب إعادة ترتيب أكراق غانة كانت إمرباطورية

 ـ.1087
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على صياغة ا٤بعلومات بلغة عربية سليمة كاضحة؛ ألف اهلل كأرجوا أف كوف قد كفقت لسرد تارٱبها كما ينبغي، كأف يعينِب 
 .ترٝبة التاريخ من اللغات األجنبية إٔب العربية ٗبكانة من الصعوبة ال يسلم من العثار فيها إال القليل من الفحوؿ

 لي واغتصػػػػػػػػامي وقوتي  :.  ومػػػػػػػػػػػػػا لي إال ستره متجػػػػػػلالوباللػػػػػػػو حو 
 عليك اعتمادي ضارعا متوكال .فيارب أنت اهلل حسبي وعدتي  :

كأسأؿ اهلل اهلل العظيم رب العرش الكرٙب أف يبارؾ فيها، كٯبعلها لبنة من لبنات سور حصْب، يسعىفيبنائو الغيوركف على 
نوب الصحراء كحضارهتا العريقة، ُّدؼ العودة إٔب ا٤باضي اَّيد، كالتنقيب عن ا٢بضارات الٍب ٛبتعت ُّا إفريقياالغربية ج

ا٤بنطقة من قبل.كمن ٍب عودة ٞبيدة إٔب الديانة كاللغة اللتْب عملتا دكرا بارزا ُب إرساء قواعد ىذه ا٢بضارات ، كنقل 
 فصو٥با إٔب األجياؿ البلحقة.

 ر كجّبلأبوتيجاف / عبد القاد
 ـ2014ىػ  ا٤بوافق 1435طوىب 

) رٴىئخ) ٬ّ اإل٩رباىٴسٹبد ا٥ٞذميخ 
كل الشعوب كاألمم ٥با قي تارٱبها صفحات ٦بيدة، كأدكار حضارية، تعتز ُّا أٲبا اعتزاز، ىذه الصفحات ىي صفحات 

 الكفاح أجل نيل ا٢برية، ككسر شوكة القهر، كٙبطيم قيود االستعباد كاالستعمار.
 ،حراء الكربل ا٢بالية أرضا خصيبة تكثر فيها األهنار كالودياف كيستوطنها شعوب متعددكف من السود كالبيضكانت الص

غّب أف ا٢بالة ٓب تدـ، إذ تعرضت الصحراء لتغّبات بيئية أدت إٔب جعلها جدبة،فهجرىا سكاهنا السود إٔب مناطق أخرل 
.كبعد استقرارىم ُب تلك ا٤بناطق أسسوا إمرباطوريات كالشرؽرب أكثر رطوبة كأقرب إٔب األهنار كا٤بياه ُب ا١بنوب كالغ

،إمرباطورية مإب للماننكا، للكانٌب من السوننكى إمرباطورية الصوصو _ متعددة منها: إمرباطورية غانة)كغادك(للسوننكى
 -ا٥بوسا  -  العليا حالياُب منطقة فلتا  ٩بالك ا٤بوشي - إمرباطورية الصنغام للكويربورك،ػ إمرباطوريةاألسكيا للسوننكى

ُب  كالولوفوػ كالسّبير-ُب غانااألشانٌب  –ُب بنْباألكيو  –ككلها ُب نيجّبيا ا٢باليةالكاٖب ُب بورنو –اإلٲبو  –اإليبو 
كالسينيفو ُب  -كالبمبارا ُب سيغو ككارتا -ٍب الفبلٗب ُب ماسينا كسوكوتو  -للفبل٘ب قي فوتا كالتكاررة -السنغاؿ 

 .غّبىا ك كينيدكغو. 
ثانية ىذه اإلمرباطوريات : إمرباطورية صوصو، كلعلها ٓب تنل ما تستحق من الذكر ُب ا٤بستندات التارٱبية نظرا ٳ١ب٭ذ

 سنة، كإمرباطورية. 32لقصر عمرىا؛ إذ ٓب يتجاكز عمرىا 

 
 ابحث عن إفليم كوليكورو لتعرؼ موقع مملكة صوصو
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ا٥ٚق٤ األٳ٣ 
 ٧(٧1235  ئىل 993ا٥قٴفٴ ) ٬٩ ّب٧ مم٢٦خ 

لعل  من ا٤بفارقات بْب ىذا الكتاب التارٱبي كبْب كثّب من الكتابات التارٱبية القدٲبة أف ىذا السفر التارٱبي يؤرخ 
صو أف ملوكها من السوننكى، كليسوا من الفبلنيْب كما تشّب إٔب ذلك معظم الركايات التارٱبية العربية حيث للصو 

تناقلوىا من غّب التفات إٔب أ٠باء ملوكها، كال إٔب ألقاب الرعايا، كإال فحٌب من يسموف بقبائل صوصو اليـو معظم 
 ألقاُّم سوننكية أك ٗبربية.
لى ركايات كٙبقيقات ا٤بؤرخ الكبّب كانٌب سليماف، كعلى ذلك سنؤرخ للصوصو، كخبلصة كقد اعتمدنا فيما ىاىنا ع

الفكرة أف ملوؾ الصوصو من السوننكى)من قبيلة جارسو( كلكن رعاياىم يتكوف من السوننكى كالبمربة كالفبلٗب 
 كغّبىم.

 اع٨ فٴفٴ ٝذميب
ها القدٙب ) كانياكا أك قنياغا(، ككاف اسم عاصمتها )  إف ما يسمى  ُب ا٤بستندات التارٱبية ) ٩بلكة صوصو ( كاف ا٠ب

 كولوكا( قبل أف تسمى ب) صوصو(، ٍب أصبحت تسمى صوصو، كأخّبا أطلق ىذا االسم على ا٤بملكة كلها.
 ا٥زأعٺظ:

ـ كانت ا٤بماليك التابعة ٥با مقسمة 420منذ بداية حصوؿ غانة على القوة ،كفرض ىيمنتها على جّباهنا ُب حدكد عاـ 
 ٔب قسمْب" إ

 ـبدلٮبىٜ ا٥زٸ خنْذ ٳاعزغ٦٪ذ دٳ٫ ٩ٞبٳ٩خ.1
(، federation du Wagaaduفأعطت ىذه ا٤بناطق استقبل٥با الذاٌب على أف تبقى ضمن اَّموعة الوغدكية) 

 ككاف ٰبكمها ملوكها احملليوف بالتوارث، كيعطوف إتاكة سنوية إٔب أباطرة كاغادك.
 ٳمل رقبحل ؽىت ٙزؾذ ّٮٴح.  ـ ادلٮبىٜ ا٥زٸ ٝبٳ٩ذ ٳمل رغزغ٨٦ ،2

فكانوا يقتلوف األسر ا٤بلكية، كأركاف ا٢برب، كالوجهاء كاألعياف،كيعْب اإلمرباطور  عليها حاكما من قبل 
( ليحكم ا٤بنطقة، كيضمن خضوعها لئلمرباطورية.كيصبح القرل التابعة ٥با مقاطعات Gouverneurنفسو،)
 (Qubanka = chef de  lieuنطقة ى (.كما يسمى عاصمتها) أـ ا٤بproveenceصغّبة)

ككانت قنياغا من ضمن تلك ا٤بناطق الٍب استعصت على كاغادك حٌب فتحت عنوة، فحولت إٔب كالية من كاليات 
 كاغادك.

 ٝب٭ٺبٕب)ا٥قٴفٴ( يف ّٲذ أعشح  ا٥ٚب٭ٶ:
بية ٤بنطقة ـ عْب أباطرة كوميب صاّب من السيسى حكما من ا٢بدادين على ا٤بناطق الغر  750ُب حدكد عاـ 

.كما عْب على شرؽ منطقة  قنياغا،كا٠بو)غومانٌب فادل فاٗب( ككانت عاصمة ا٤بنطقة تسمى) كولوكا( ُب ذلك اليـو
قنياغا حاكما آخر ىو: جامّبل سوغونا.كأمره أف يتخذ مدينة غيسيٌُب عاصمة لو، ) كىذه ا٤بنطقة ىي الٍب تسمى اليـو 

 : ماسينا(.
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خبلؿ تلك  قنياغاالغربيةػكسبعة من أكالده على حكم غومانتىفانى ىػ تقريبا تعاقب 993ىػ إٔب  750كُب حدكد عاـ 
 ا٤بائتْب كالثبلث كاألربعْب سنة.

 قد ضعف أخّبا،حٌب أصبحوا اليستطيعوف االضطبلع بإدارة قنياغا،على الوجو األكمل. الفانىغّب أف سلطاف 
إدارة ا٤بنطقة،فاستخلفواعلى قنياغا حاكما شابا جسورا عن الفانى ٩با جعل ملوؾ السيسى ُب كوميب صاّب يعزلوف 

ذاحيوية ا٠بو) انغولو جاريسو( كحسب ٙبليل كانٌب سليماف فإنو يقاؿ بأف اسم أمو ) سونبا(،  ككاف اسم امو يطلق عليو 
ككرك، أك  فقيل ) سونبا انغولو( ٍب قلبت الباء ميما للتخفيف. كىكذا أصبح اإلعبلؿ كاإلبداؿ يدخلو حٌب أصبح سوما

 سومنغورك. 
 كحسب ٙبليلنا كسوننكى: فإف أصلو ُب اللغة السوننكية:

 / ) سومنورل( أم أنو كلد ُب حقل الدخن األبيض) سوما (.1
/أك أنو مركب من كلمتْب ) سوما( أم البكر من الولد ، ك)غورم(أم أم ا٣بادش كا٢باؾُّ جسده أك جسد غّبه، كا٤براد 2

 االبن البكر، فكأنو ٱبدشو كٰبكُّ جلده. االبن الثا٘ب الذم يتبع 
( أم : البكر من الولد، ككلمة) جورك( أم: ىاجر كاغَبب، فيكوف معُب  Soma/قيل: ىو مأخوذ من كلمة) سوما3

 الكلمة) ىاجر البكر من األكالد(.كلذا تكتبو بعض ا٤براجع العربية ىكذا) سوما٪بورك(
 ، أم حبة الدخن األبيض.فلما سكن عند البمربة ٙبوؿ قولو إٔب غولو./ كقيل كلعلو الصحيح: إف أصلو سيومانقولو4

كقد أصبح ىذا ا٢باكم ا١بديد كاىنا عظيما ، كداىية من  سومنغورو الكبير(، كىذا الشاب ىو ا٤بسمى ُب التاريخ)
ر ٛباما من كونو الدىاة الكبار، كتفوؽ ُب الشماشة) سوغونياغو( حٌب أصبحت شهرتو ُب الشماشة كالقدرات ا٣بارقة أكث

 حاكما.
 ككاف حاذقا ُب صناعة األكا٘ب؛حيث صنع من ا٢بديد األسلحة كاألدكات األخرل.

كبسبب تفوقو الشماشية، كحذقو ُب الصناعة كشجاعتو، أصبح سومنغورك الكبّب إنسانا كجيها، ٧ببوبا لدل الرعية، 
 مهيب ا١بانب،حٌب ال ٯبَبئ عليو أحد.

ا٥ٚق٤ ا٥ضب٭ٸ: 
 ٥قٴفٴ( يف ّٲذ أعشح  عبسٹغٴ ) ١ب٭ىت ٙٺ٪ب ثْذ(ٝب٭ٺبٕب)ا

 ٧(٧1046 ــ993ؽ٨٢ عٴ٩ٮٖٴسٳ ا٢٥جري ) ٬٩
ـ، 1046ـ إٔب 993( ثبلثة كٟبسْب عاـ من 53كلطوؿ فَبة حكم سومنغورك الكبّب على قنياغا، حيث حكم قرابة )

ا كاف يتمتع بو من معرفة  ُب الطب فإنو قد هنض با٤بنطقة، كثبت دعائم ا٢بكم ك ا٤بعرفة فيها، على ٝبيع األصعدة،ك٤ب
كاألدكية فإنو علم ا٤بواطنْب، صفات ا٤برض كأعراضها، كأدكيتها الناجعة، كطرؽ عبلجها، كما أنشأ قوة حربية قوية، ألنو 

 علم ا٤بواطنْب صناعة األسلحة  كدرُّم على معظمفنوف القتاؿ الٍب كانت معركفة ُب ا٤بنطقة ذلك الوقت.
لرخاء ٝبيع أ٫باء الدكلة؛ ألنو أجرب ا٤بواطنْب على الزراعة ُب ٝبيع أنواع ا٤بزركعات، كزراعة الفدادين كما عمت النعمة كا

 الكثّبة، كٕبث عن ٝبيع علـو الزراعة ا٤بعركفة ُب ذلك ا٢بْب، كأفاد ا٤بواطنْب ُّا، كعلمهم ذلك.
كا٣بموؿ ك الدعة، كال ا٣بور كالَبؼ، * لقد كاف سومنغورك جارسو الكبّب ، حكيما، ك٦بدا، ككاف ال ٰبب الكسل، 

 كالفوضى كال اللصوصية ألحد ُب دكلتو.
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كما فرض ا٢بقل ا١بماعي على كل أرباب البيوت، كل حسب طاقتو ُب الزراعة، ٩با جعل دكلتو دكلة زراعية تتمتع 
 ة ٥با.باالكتفاء الذاٌب ُب الزراعة كالغذاء، حٌب أصبحت منطقة غرب قنياغا مقصد كل الدكؿ اَّاكر 
 ٳف٘ ا٨٦ْ٥ يف ٝٮٺبٕب يف ّٲذ عٴ٭ٖٴسٳ ا٢٥جري

يقاؿ بأف سو٠بغورك الكبّب كاف كاىنا كبّبا، كمتفوقا ُب علم الطب كالعبلج، حيث علم ا٤بواطنْب ) الرعايا( ٝبيع تفاصيل 
عمائة تس 900األمراض كأعرضها كعبلجها الناجع، كطرؽ عبلجها، كقد أنشأ مدرسة لتعليم الطب ، ككاف يوجد فيها 

نوع من األشجار كالنباتات،ككاف الطبلب يقضوف سبع سنوات ُب تعلم أسرار كخصائص ىذه األشجار كالنباتات، 
(كبالسوننكية) Dofayaكصناعة األصناـ كالتماثيل منها.كيتخرج الطالب منها بشهادة  الكهانة كتسمى) دكفايا

 توغورانيونغومى(.
كف ُّا بْب طبلب الكهانة كغّبىم، حٌب ال يتسلل بْب الطبلب من ليس منهم، ككاف لديهم نوع من الرموز الكتابية ٲبيز 

 إٔب اليـو مثبل :قوما ( كقد بقيت بعض رموز ىذه الكتابة لدل مزاكيلي عبادة الوثن) 
1 I . مرحبا بكم 
2 II . كأنتم كذلك مرحبا بكم 
 خرجتم من عندكم، كحللتم عندكم.  3

 عندنا أمر الكهانة.  
 أمر الكهانة الٍب عندكم، عندنا مثلو.  

 
 ١ٺ٘ حتٴ٥ذ ٕشة ٝٮٺبٕب، ٳ٩ذٹٮخ ١ٴ٥ٴ١ب ئىل )فٴفٴ(

 ، حٌب إٔب توٕب سومغورك الكبّب لعشرين  عاما كانت ا٤بنطقة تسمى243منذ تأسيس الدكلة حٌب حكم الفاٗب للمدة 
 كولوكاعشرة آالؼ ٧بارب ُب  10.000بّب (، كلكن ٤با ٝبع سومنغورك الككولوكاككانت عاصمتها تسمى )  قنياغا،

ـ كعْب على كل عشرة جندم نقيبا) سوحا( أم كالد الفرساف.، كأعطاه فرسا كاحدا، فبلغ عددا٣بيوؿ 1013عاـ 
أم :) دار ا٣بيوؿ(.كبالتإب صوصو، ألف فرس ُب كولوكا، ٩با جعل ا٤بدينة مليئة با٣بيوؿ، فسميت ٗبدينة   1000

 على العاصمة كعلى الوالية ٝبيعها. أصبح ىذا االسم علما 
للملوؾ باه كونارل: ُب كتاُّما) أياـ مإب العظيمة( ترتيبا ا ءادـقد ذكر ا٤بؤرخاف: ألفا عومار كونارل كعقيلتو رٮجٺٰ:

 كابيُب  /1ـ، كىذه األ٠باء:1200ـ إٔب عاـ 1067الذين تعافبوا على حكم صوصو من قبيلة جاريسو من عاـ 
ـ 1100)جاريسو/ابنو بانٌا بوبو 3ـ( 1100ـ ػػػػ1090بن كابيُب ) اريسو/سليما٪ب2ـ( 1090ػػ1067)جاريسو

/ابنو 6ـ(  1140ـ ػػ1130)جاريسو / ابنو غاٗب5ـ( 1130ف ػػ1120بن بانا بوبو)جاريسو / ماغاف 4ـ(  1120ػػػ
ىؤالء ملوؾ  كالصحيح أفـ(  1180ػػ  1160بن موسى )جاريسو /بّباما 7ـ(  1160ـ ػػػ1140)جاريسو موسى

 أسرة جامّبل سوغونا حكاـ قنياغا الشرقية، كلعل اللقب اختلط عليهما.أك أهنم من أسرة فاٗب.
 
 



 
83 

 ٧(٧1090 ـــ1046ؽ٨٢ فٴفٴ ثبال عٴسٳ١ب٭٢ٶ )٬٩ 
عاما ُب حكم قنياغا ٙبت إمرة ملوؾ السيسى من كوميب صاّب) كاغادك( ، كذلك من  53قضى سومنغورك الكبّب حوأب 

باال ـ، كبعد كفاتو تؤب الوالية من بعده ابنو 1046ـ(. كتوُب كىو ُب عنفواف أُّاء كاليتو عاـ 1046ػػػ ـ  ػػػ993)
 خلفا لو. جاريسو 

كقد فاقت شهرتو كسحريتو كمشاشتو، كمعرفتو ككهانتو ٝبيعا على ما كاف يتمتع بو أبوه من ىذه األمور، كقد بلغ من 
فيأكل العصيد ٔبانب، كحيس الفونيو باألخرل، فسمي بصاحب الشيهم ؛ ال( بامشاشتو أنو يطعن شفتيو بشوؾ الشيهم)

 .جاريسوألف الشيهم يسمى شوكو ب) جورك( أم ا٢ببل. ٍب أطلق ىذا اللقب على أبنائو من بعده، كبذلك ترؾ لقب 
مدينتو )  إنسانا متفتحا،يقظا، ككٕب أمر جيد كذا حنكة سياسية كحربية، فبُب حصنا كبّبا حوؿ صوصو بال كاف 

نقباء سوفا( صوصو(، كجعلها مدينة ٧بصنة ككاسعة، كما قاـ بتوسيع القوة ا٢بربية بكل ناحية. حيث زاد ُب عدد )
عشرين ألفا جندم,كقد حارب ا٣بموؿ  20,000جندم ٩با بلغ ا١بنود إٔب  2000ا٣بيالْب، كقدجعل عدد كل كتيبة 

 ضا على الناس زمن أبيو، ٩با جعل ا١بّباف يأككف إٔب كاليتو عند اَّاعة.كالدعة، كزاد ُب الضريبة الزراعية الٍب كاف مفرك 
كُب ٦باؿ األمن ك االستقرار ٓب ييػر مثلو، حيث بُب ٨بازف السبلح) الرماح كالقوس( ُب كثّب من مناطق الدكلةػ كمؤلىا 

للصدإ كالتآكل. كليبقى ا١بيش  بالسهاـ كاألقواس،كككل من يدىنها كيقـو بصيانتها ػ بالزيت كغّبىا ػ حٌب ال تتعرض
، كالدفاع، كالطوارئ كغّبىا.   دائما على أىبة االستعداد  للقتاؿ، كلذا علم جيشو ٝبيع أنواع القتاؿ: ا٥بجـو

كُب ٦باؿ العمل، فقد درب رعاياه على العمل، كشجعهم على ذلك باأللقاب، كبالتحميدات، ٩با جعل أىل صوصو 
 ذ قهم ُب ٝبيع العلـو كا٤بعارؼ.يتميزكف با١بدية كالشجاعة كحى 

كٗبا أف ملوؾ السيسٓب ُب كوميب الذين كانت صوصو تابعة ٥بم كانوا ٠بحاء،فإهنم ٓب يكونوا يرىقوف ا٤بمالك التابعة ٥بم 
بأم شيئ. ػ اللهم إال اإلتاكات السنوية،ككاف حكاـ صوصو ٧ببوبيْب لديهم، ك٥بم مكانة ُب قلوُّم ؛ نظرا لعبلقة ا٣بؤكلة 

لٍب بينهم ػ  كألهنم من رافعي شأف الدكلة كالناىضْب ُّا ، كا٤بساعدين ١بّباهنم، كا٤بخوفْب للعدك، ككل ذلك حببهم إٔب ا
 أمورىم بأيديهم، كعلى دياناهتم كعاداهتم كتقاليدىم القدٲبة.. فأبقوا ٝبيعأسيادىم السيسى

 َب:)ساغوداغو( أم: يفعل ما يشاء دكف مباالة.( ُب األُّة ،كالته44كىكذا قضى  عهده األربعة كاألربعْب عاما)
ـ كانت ٠بعتو كثناؤه الطيب قد ذاعت ُب كل مكاف، كبقيت ذكرياتو ُب كاليتو كٝبيع الدكؿ 1090كعند كفاتو عاـ 

 اَّاكرة ٥با،كما حصن الوالية من أطماع األعادم.
 ( ّب٩ب.38)٧ (.أٷ٧1128 ــــــ1090ؽ٨٢ عٴ٩بٳسٳ عٴسٳ١ب٭٢ٶ: ) 

، كىو الذم ٠بي سوماورور جوروكانكىـ تؤب العرش من بعده ابنو األكؿ 1090ة صوصو باال جركركانكى،عاـبعد كفا
 ب) غينغي( أم البومة.لتوغلو ُب الشماشة كالسحرية، كاتفق ا١بميع على أنو فاؽ أباه كجده ُب ٝبيع أنواع ا٤بعارؼ.

ثا عن األدكية النافعة، كاألصناـ الكبّبة كاألكثاف كغّبىا، كىو الذم أرسل الناس إٔب كثّب من ا٤بناطق كالببلد األخرل ٕب
فحصل على األدكية كاألصناـ ا٤بخيفة الٍب ٓب تكن لدل أسبلفو.٩با أنالو السمعة ُب ا٥بيمنة)سينكوالغو( على كجهو 

 ـ كىو ُب عنفواف السيطرة كاالقتدار)سيبايا(.1128ا٢بقيقي. كتوُب سوماكرك غينغي عاـ 
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 (ّب٩ب23أٷ)٧( ٧1151 ـــــ1128ا٢٥جري) ؽ٨٢ ٩ب٫ عبسا
، كىو ماف جارا ـ جلس على العرش ابنو ا١برئ القاسي 1128بعد كفاة سوماكرك جورككانكى ا٤بشهور ب)غينغي ( عاـ

،) غنغْب دينكى غينغي (.ألنو كاف يقوؿ للناس الذين يقاؿ ٥بم )الشماشوف( أنتم لستم بشيء  الذم ٠بي بالبـو ابن البـو
 ا تقوموف بالشماشة ُب الليل، كأما أنا فأقـو بو مٌب شئت ليبل أك هنارا.ألنكم إ٭ب

 ١ٺ٘ أفجؼ ٥ٞجٰ ) عٴ٩بٳسٳ(
(ٍب قيل اختصارا قيل :) ماف جارا Soumawore denأطلق اسم أيب ماف جارا عليو فقيل) ماف جارا بن سوماكركر(

. (، فأصبح اسم أبيو لقبا عليو فيما بعد،denسوماكرك( كحذؼ لفظة ابن)  كإٔب اليـو
كىذا الرجل ىو الذم ٠بي ُب التاريج) ماف جارا الكبّب(، ك٠بي حفيده الذم ىو كالد اإلمرباطور سومنغورك ب)ماف جارا 

 الصغّب(.
كقد اىتم ماف جارا بالزراعة، فوسع الزراعة كأصبح حقا مزارعا ناجحا)ساموغو(، ٩با جعلو يتعلم الفلك كالنجـو ٤بعرفة 

 السنوات ا٣بصبة، كسِب القحط كا١بدب كالضبع.ا٣بريف كالشتاء، ك 
لك؛ كعادة ملوؾ  1140عاـ  ووروبا(كقد أرسل ماف جارا ابنو الوحيد كىو)

ي
ـ إٔب كوميب لتلقي التدريب كتعلم آداب ا٤ب

تعادة سنة ُب الَببية ُب كوميب. كقد كانت ُب فَبة اس 11 ووروباكوميب ُب تربية أبناء الوالة كاألمراء ُب كوميب.كقد قضى 
إٔب كوميب بعد خركج ا٤برابطْب  ووروبا قواىا بعد تلك ا٥بجمات الٍب تعرضت ٥با من قبل ا٤برابطْب، كاحتبل٥با. كقد دخل 

أف  ووروباـ .كقد كانوا أثناء ذلك على أشد التدريب الستعادة مكانتهم القدٲبة، فاستطاع 1120سنة، عاـ 52ب 
لوكا كامبل.كعند إٛباـ عامو ا٢بادم عشر ُب كوميب ، كافق ذلك كفاة كالده يتعلم فنوف القتاؿ،كأصبح شجاعا، بطبل كصع

 ـ.1151عاـ  ماف جارا الكبير
 ّب٩ب.((٧29( أٷ ؽٴاىل٧1180  ئىل 1151)٬٩ ؽ٨٢ ٳٳسٳثب عٴ٩بٳسٳ

 من كوميب، كنصبوه ملكا خلفا ألبيو، ووروبااستدعى أىل صوصو ابنو  ماف جارا الكبير ٤با مات
عدؿ طنبوؿ، 100دجاجة ك100كلب ك100فرس، ك 100بقرة،ك 100بتقدٙب صدقة كبّبة كىي  كبعد تعيينو، قاـ

من كل نوع من أنواع األطعمة، كذلك من أجل أف تطوؿ فَبة ملكو، نظرا ألنو منذ هناية 100مثقاؿ ذىب، ك100ك
 شيئا فشيئا. عاما، ٓب ٲبكث أحد مثل تلك الفَبة، بل أصبحوا ينقصوف 52الذم قضى  سومانغورو الكبيرحكم 

ىو تعزير كتوسيع قاعدة القوة ا٢بربية ُب صوصو، كقد صنف ا١بيش إٔب ستة فرؽ ووروبا كبعد الصدقة كاف أكؿ ما قاـ بو 
 آالؼ مقاتل كالتإب 5000)أصناؼ( كل فرقة ٙبتوم على 

 ػ الرماحوف : ا٤بشاة منهم كالفرساف.2           /ػ السيافوف ا٤بشاة منهم كالفرساف1
 قواسوف : ا٤بشاة منهم كالفرساف.ػ ال3

 ككاف كل جندم من ىذه الفرؽ مدججا بالسبلح كالدركع كا٣بوذ كاَّاف كغّبىا.
كقد درب كل احملاربْب شٌب أنواع القتاؿ، فكاف كل فرقة يتدرب على ٚبصص الفرقة األخرل. كقد كانت رماتو على قدر 

 ديرة بالسهاـ.من الكفاءة ٕبيث كانوا يستطيعوف أف يكونوا حلقة مست
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من إعداد الفرؽ الستة، كجعلهم على أىبة االستعداد التاـ للحرب، عْب على كل فرقة أمّبا)  ووروبا كبعد أف انتهى 
ـ  ػ 1151فارين(، ٍب عْب قائدا عاما على ٝبيع القول ا٢بربية، كقد أهنى ىذه العمليات كلها خبلؿ أربع سنوات من )

 ـ(.1155
بلغ أشده، رفض إرساؿ اإلتاكة السنوية إٔب ملوؾ كغادك.كلكنو ٓب يرض بإرساؿ رسالة التمرد إٔب  ك٤با علم أنو قد قوم، ك 

كنول ماغا ُب كوميب، ك٤با طلب منو أف يبعث برسالة الردة كاالستقبلؿ إٔب ملوكو األعلْب قاؿ: ) لن أرسل شيئا؛ ألف 
 ا٤بثل يقوؿ: كفى بالطريق ا٣بإب رسوال (.

ىذا اإلباء كالرفض من إرساؿ ا١بزية، ألنو كاف مستيقنا بأف قوتو ا٢بربية أشد إعدادا، كأقول شوكة  بعد ووروباكقد اطمأف 
 من القوة ا٢بربية لدل أسياده ُب كاغادك.

من إرساؿ ا١بزية، أرسل ملوؾ كغادك إليو كفدا ٤براقبة أمره عن كثب، كلتوطيد العبلقة، كإف ٓب يسألوه  ووروبا ك٤با رفض 
كوفد عادم، كٓب يعرىم أم احَباـ كبّب، كما كاف يعّبىم من قبل. فسألوه   ووروباكصل الوفد استقبلهم  مباشرة، ك٤با

غاضبْب عن سبب ىذه اَّافاة،فأجاُّم: ) لقد أصبحت حرا منذ العاـ ا٤باضي( كأظنكم أعقل من عدـ استشعار ذلك، 
من الشر ػػػ كلن يصلكم شيء منيفيما بعدي أبدا.. فها قد مضت علي سنة كٓب يصل إليكم شيئ مِب ػػ ال من ا٣بّب كال 

كىذه اإلجازة الٍب قدمتو لكم إ٭با من أجل أف عادة أىل صوصو قرل الضيف، كإال ٤با أعطيتكم شيئا، كإذا رجعتم فبلغوا 
 رئيسكم ا٤بلك أف منطقة صوصو قد استقلت كٙبررت، فبل توجهوا إلينا أم رسوؿ بعد ىذا.

 يوجو إليو كنول ماغا سيسى أم سؤاؿ،كٓب يوجو إليو أم لـو أك قتاؿ، ككأف شيئا ٓب يطرأ على كٛبرده، ٓب ووروباكبرفض 
اعترب أف أم مبلطفة أك مبادلة احَباـ يعترب نوعا من ا٣بضوع، كلذا قطع  ووروباالعبلقات بْب كغاد كصوصو، غّب أف 

 بْب األسرتْب. ٝبيع أنواع العبلقات بينو كبْب كغادك،كتناسى الوشائج النسبية الٍب
كقد ذاعت أخبار ٛبرد ككركبا ُب ٝبيع األ٫باءػ، كأصبح كل يقصو بطريقتو ا٣باصةػ كٰبكي حولو القصص، فمن قائل أف 

 معو ا١بن، كمن قائل أنو معو أشياء أخرل، كإال ٤با تشجع كال ٘برٌأ على التمرد.
ٛبرده ا٥بش، ككاف كل من مؤيديو كأعدائو يظنوف كقد أعجب أصدقاؤه ُّذا ا٤بوقف، كأما أعداؤه فكانوا يستسخركف من 

بو ظن السوء، كيتوقعوف أف ملوؾ كغادك سينتقموف منو، كٯبعلونو عربة لكل من تسولو نفسو بالتمرد من ا٤بمالك 
كالواليات األخرل.ككل ا١بّباف ُب غم كىم كبّب، كجزع من جراء ما سيحدث كعقوبة كرد فعل من ملوؾ كغادك لردع ىذا 

 .التمرد
ككثرت األقاكيل؛ فيقوؿ البعض: إف ملوؾ كغادك إذا عزموا ُب أم يـو على االنتقاـ من صوصو فإهنم سيخربوف صوصو 

فيتمثلوف ا٤بثل: )إف كنت رٰبا فقد القيت إعصارا أك ا٤بثل: إف العظاية ال ٚبيط  ووروباُب ذلك اليـو نفسو ، كأما مؤيدك 
قد ٛبرد فإنو على يقْب أف ملوؾ كغادك لن يستطيعوا  ووروبام أنك إذ ترل سركاال حٌب  تعرؼ كيف ٚبرج ذيلها منو( أ

 أف يفعلوا بو أم شيئ.
كرغم كثرة األقاكيل كردكد الفعل بْب ا٤بؤيدين لصوصو كا٤بعارضْب، فملوؾ كغادك ال ٰبركوف ساكنا،، كال يقولوف 

ف عادة ٤بلوؾ كغادك أف ا٤بنطقة الٍب تتمرد يرسلوف شيئا،ككاف ا١بميع يظنوف بأف ملوؾ كغادك إ٭با يتنظركف كقت البذر،ككا
إليها آالؼ الفرساف، فيخربوف بذكرىم ُب بداية ا٣بريف، من أجل ٘بويعهم، فيفسدكف ا٣بريف، كيكوف ذلك كإنذار 
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ة أياـ أكٕب، فإذا ٓب ينخضع ا٤بتمردكف، يرسل ا٤بلك إليهم إنذارا ثانيا كىو: إرساؿ عدد من الوفود إليهم، بأف أمامهم عشر 
 للخضوع، كالعودة إذا كانوا ال يريدكف ا٢برب،كإذا ٓب يَباجعوا فما أصاُّم بعد ذلك فهم الذين اختاركا ذلك ألنفسهم.

كإذا ٓب يَبجعوا فحينئذ يبدأ قاٲبغ ُب توجيو الشجب  كاالستنكار إليهم، كىو إرساؿ كثّب من ا١بيش كحشد القوات 
مردة، كلكنهم اليطلقوف عليهم سهاما كال رماحاػ كإ٭با ٰباصركهنم، كيعطوهنم مهلة ا٢بربية ُب مدف كقرل تلك ا٤بنطقة ا٤بت

ٟبسة أياـ لبلستسبلـ، فإذآب ينخضعوا خبلؿ تلك األياـ، أك قاموا بطرد ا٢بشودػ فحينئذ يبدأ القتاؿ، كقدٲبا فإف ىذه 
 يدىم، كترؾ ديارىم ببلقع.ا٢برب ٓب تكن ُب صاّب ا٤بتمردين بأم حاؿ، بل كانت تؤدم إٔب ىزٲبتهم، كتشر 

، كلكن شيئا ٓب ٰبدث،ألف أىل ا٢بل كالعقد ُب كوميب ٤با اجتمعوا  ووروباىذا ما كاف ا١بميع يَبقبونو، من كغادك حياؿ 
أٝبعوا على ترؾ قتالو،ألهنم أدركوا أنو يعرؼ ٝبيع منافذ دكلتهم، كيعرؼ نقاط ضعفها، ألنو قد  ووروبالدراسة قضية ٛبرد 

م، كلبص فيهم من عمره سنْب.بينما ىم ُب كغادك ال يعرفوف شيئا عن االسَباتيجية ا٢بربية كاألساليب ترىب عندى
مؤخرا، فإذا ىاٝبوه كا٢باؿ ىكذا؛  فإنو حٌب لو ٓب يتغلب  ووروبا)التكتيكات( ا١بديدة للقوة ا٢بربية ا١بديدة الٍب أنشأىا 
ٓب يكونوا ٯبرءكف على الوقوؼ ُب كجههم، قدٲبا، كأما ككركبا، عليهم، فإنو سيشجع أعداء آخرين على ٧باربتهم، ٩بن 

فإنو سيتفوؽ، نظرا ألنو ملك شاب جرئ القلب، كمقاتلوه راضوف عنو، كمطيعوف لو طاعة عمياء؛ ألهنم ٓب ٯبربوا عليو  
ألنو من ا٤بتوقع أف ُب ىذه ا٢بالة، ووروباكذبا، كىم مستعدكف للدفاع عنو بأم شيئ،     إذا فهناؾ تفريط كبّب ُب قتاؿ 

ضد كغادك إما خفية أك  ووروباأىل كغادك سّبكف ردة فعل قتالو؛ ألف ا٤بمالك التابعة لوغادك ال يؤمن أف يساعدكا 
 ووروبا.جهارا من أجل أف ٰبصلوا ٝبيعا على التحرر كاالستقبلؿ، ك٥بذه ا٢بكمة أعرض قاٲبغ سيسى عن قتاؿ 
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 ١ٺ٘ أفجؼ ٥ٞت ٳٳسٳثب )مبب٭ب (

رد ككركبا الذم قاـ بو، كعدـ معاقبة ملوؾ كغادك لو، فضبل عن سكوهتم عنو أكسبو شهرة، كجعل ا٤بداحْب ٱبَبعوف إف ٛب
لو أ٠باء بطولية كثّبة من ذلك) كل رجل رجل كلكن ذا الشنب ىو األسد (؛ألف ككركبا كاف قد طوؿ شنبو كشعور أذنو.  

ماغا سيسى كنول ماغا، فكاف كلما مدح ُّذا ُب ٧بفل يقوؿ)  ككذلك أطلقوا عليو) با ما نا ( أم الذم رفض سيده
يليب لقب ٗبانا؛ ألف ٝبيع الدكؿ الٍب ٛبردت على ووروبا كقد أقر عليو( أم أنو ٛبرد كقد تركو سيده على ٛبرده.كىذا كاف 

صو. فأصبح ىذا قاٲباغا من قبل، نالت عقاُّا، حيث خرُّا قاٲباغا، كردىا بالقوة إٔب ا٣بضوع لوغادك، ما عدا صو 
 اللقب مفخرة لوكركبا ٗبانا.

أخرج تلك الصدقات الكبّبة، مائة من كل صنف، إال أنو ٓب ٲبكث ُب ا٢بكم كما مكث جده  ووروبارغم أف  وفاتو:
سنة كىو  23األعلى ) سومنغورك الكبّب(، إال أنو مكث أكثر من أبيو حيث زاد على أبيو بست سنوات؛ فاألب قضى 

 ـ1180وُب ُب أُّاء الرفض كالتمرد على غانة عاـ سنة، كت 29قضى 
 ٧(٧1200 ـــ ٬٩1180 ؽ٨٢ ٩ب٫ عبسا ا٥قٖري )

كقد كلد ُب  ماف جار الصغير،ـ ُب أُّاء الشهرة كالصيت، تؤب العرش من بعده ابنو 1180ٗبانا،عاـ  ووروبابعد كفاة 
عاما كلذا كاف يسمى  62كهولة حيث كاف عمره  حياة ٠بيو كجده ماف جارا الكبّب، كلذا جاء إٔب ا٢بكم كقد جاكز ال

 ) شيخ صوصو أم: صوصو تيموغو(.
كاف ماف جارا الصغّب حكيما عاقبل،حيث كجد حبل لكل ا٤بشكبلت، كحبل لكل العقد،كقد ٠باه ٝبيع معاصريو ) ماف 

ة حكمو ُب أىبة جارا ا٢بكيم(، كقد أصبح صوصو تيموغو صاحب صيت كضوضاء كبّب.ألنو رأل أف أباه قد أمضى فَب 
االستعداد كالتدريب ا٤بستمر، ٙبسبا النتقاـ ملوؾ كغادك منو، ألنو ٓب يكن مطمئنا من ىذا االنتقاـ، ككذلك ٤با جاء 

 18000االبن زاد ُب ىذا االستعداد حيث زاد  إٔب ا١بيش ضعفيو، فقد كاف لدل كالده ستة آالؼ جندم، فزاده إٔب 
 تدريب خربات أخرل ٓب تكن معركفة عند سلفو.ٜبانية عشر ألف جندم، كزاد ُب ال

كبعد أف ًب لو ما أراد من تكوين ا١بيش، بدأ سلسلة من تصدير الثورة إٔب خارج صوصو، حيث بدأ ُب ٙبشيد ا١بيوش 
على حدكد الدكلة كثغورىا، فحشد ثبلثة آالؼ جندم على حدكد كغادك، كبرر ىذا ا٢بشد بأنو إف ٓب يفعل ىكذا فإف 

 سيظنوف أف موت أبيو أضعف صوصو، فيتفكركف ُب ٧باربتو كإخضاعو مرة أخرل. ملوؾ كغادك
كما اىتم بالزراعة؛ ٤با علم من أسبلفو أف الدكلة ال ٲبكن أف تتفوؽ ُب ا٢برب ما ٓب تكن تتمتع باالكتفاء الذاٌب من 

تفاء الذاٌب من التغذية، فبحث عن  الغذاء ػ بل أكصوا بالسعي لتحقيق االكتفاء الذاٌب من الغذاء. فسعى إٔب ٙبقيق االك
البذكر ا١بديدة ككثّب من أنواع ا٤بزركعات، كشجع ا٤بزارعْب الكبار، باأللقاب كا٥ببات، كاالمتيازات، كما كاف يعاقب 

الكسأب كيذمهم؛ ٩با هنض بالزراعة، كحقق االكتفاء الذاٌب كاالمتبلء كالشبع، ُب ٝبيع أ٫باء الدكلة.حٌب أصبح ا١بميع 
 د أف ماف جارا الصغّب ملك سعيد) حسن الطائر (.كحببو إٔب قلوب ٝبيع الرعايا.يعتق

أمضى ماف جارا ا٢بكيم) صوصو تيموغو( عشرين سنة ُب ا٤بلك كالعظمة كالفخفخة، كالتوقّب ػ كأصبح بقية الدكؿ 
وا يستطيعوف التمرد ا٣باضعة لوغادك  كلهم يتمنوف أف يكونوا مثل صوصو، كيغتبطوف برعايا صوصو. كلكنهم ما كان

ألهنم كانوا يعتقدكف أف صوصو إ٭با ٛبردت اعتمادا على كهنوتية كمشاشة ملوكها، كاألكثاف كاألصناـ الكبّبة الٍب لديهم، 
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كأف من ٓب يكن ٲبلك مثل تلك ا٤بواصفات ال ٰبق لو التمرد. بل كانوا يعتقدكف أف تلك األنداد ىي الٍب ٚبصب أراضي 
ديها علـو ا٢بدادة كصناعة األسلحة، بل حٌب أهنا ىي الٍب أسكتت كأفحمت ملوؾ كغادك، صوصو، كتفيض على حدا

 فلم يستطيعوا سؤاؿ صوصو عن سبب ٛبردىا فضبل عن قتا٥با.
كلكن ا٢بقيقة الٍب ال شك فيها: أف ملوؾ غانة كانوا ُب فَبة ضعف كمنهمكْب من جراء التفكك الٍب أصاُّم أثناء 

 حركب ا٤برابطْب.
ـ تقريبا.كقد خلف كثّبا من األبناء، 1200توُب صوصو تيموغو ُب كسط الفخامة كالفخفخة كالعظمة عاـ   :وفاتو

         كلكن التاريخ حفظ لنا اسم اثنْب منهم ٮبا: سومنغورك، كأخوه نونكيبا.
ا٥ٚق٤ ا٥ضب٥ش 

 حتٴ٣ فٴفٴ ٬٩ مم٢٦خ ئىل ئ٩ربىٴسٹخ

 ( ّب٩ب35ٷ ) ٧ ( أ٧1235  ـــ 1200) ٬٩ ؽ٨٢ عٴ٩ب٭ٖٴسٳ 
 ـ جلس على العرش ابنو سومانغورك ٗبانا مكانو.1200بعد كفاة صوصو تيموغو عاـ 

 أّ٪ب٥ٰ ٝج٤ ادل٠٦"
خبلؿ فَبة حكم أبيو قضى سومنغورك إمارتو ُب السفر كزيارة الببلد اَّاكرة رغم أهنا ٝبيعا كاقعة ٙبت اَّموعة الوغدكية، 

ومبو، دك ، كّبم ، ماندل ، بغانا ، ميما، جالوف ، قنياغا الشرقية، جارا ،  كمن ىذه الدكؿ ىي: )) جاغا ، باغونو، غ
 كيتا ، خاسو ، بامبوغو .........كغّبىا((.

كقد ناؿ سومنغورك جاىا، ك٧ببة كُّاء، ُب ىذه الدكؿ، كأصبح الناس ٰبتشدكف عليو ُب كل مكاف كيقولوف لو ) ابن شيخ 
كا١باه الكبّب من أجل عظمة كسعة جاه أبيو كجده، كخبلؿ جوالتو كاف  صوصو : صوصو تيمو دين (،كقد ناؿ الشهرة

 الذم ٛبرد على قاٲباغا كاستمر مصرا على رفضو. لووروباالناس يػيعىرٍّؼ بعضهم بعضا بو بقو٥بم: ىذا ا٢بفيد األكؿ  
ى قاٲباغا، كٰبدثوف كقد استشف سومنغور خبلؿ ىذه ا١بوالت ُب تلك الدكؿ أف رعايا ىذه الدكؿ ٛبيل إٔب التمرد عل

أنفسهم بذلك؛ كلكنهم ال ٯبرءكف على ذلك، ألهنم كما قلنا يرجعوف سبب ٛبرد أىل صوصو اعتمادا على كهنوهتم، 
كمشاشتهم، كسحرىم، كآ٥بتهم كأكثاهنم الكبّبة.كحصو٥بم على التعاكف التاـ من ٝبيع زعماء كعلماء ا٤بنطقة، كالتقدـ 

 الزراعي من ٝبيع النواحي.
سبة ٤باندل فإف سومنغورك قد عرؼ خبلؿ جوالتو أف أىل ماندل مستيقظوف، كمتقدموف ُب الرماية كالصيد، كبالن

 كالتكتيكات ا٢بربية، فمنهم ُب الصيد ا٤بتقدموف أمثاؿ: سيمبو كدكنسوف انوانا، ككينينكيمبو، كداليكيمبو، كسينيكيمبو.
ا٤بلوؾ، كذلك ٩با قلل الزراعة رغم خصوبة األراضي  كلكن مشكلتهم ىو ا١بوع ألهنم انشغلوا بالصيد كلهم حٌب

 كصبلحيتها للزراعة.
كقد كاف سومنغور عقد العـز أنو إذا أصبح ملكا فإنو سيحارب ماندل كٯبربىم على الزراعة حٌب ٰبصلوا على االكتفاء 

 الذاٌب من الزراعة.
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، كقاؿ : )) كل الناس يقولوف إف ا٢برب شر ك٤با تؤب العرش سعى سومنغورك إٔب جعل نفسو ) مانسا( أم ملك ا٤بلوؾ
كمذمومة، كأف على اإلنساف أال يقـو ٕبرب ال حق لو فيها، ككذلك حٌب ا٢برب الٍب ىو ٧بق فيها،فإف عليو أف يَبكها، 

 فإذا ٓب يشعل أحد ا٢برب فهل ا٢برب ىي الٍب ستشعل نفسها؟  أما أنا فسأقـو با٢برب لتوسعة أمبلؾ آبائي كأجدادم(.
، كجيش عرمـر كىاجم أسياده القدامى ُب كوميب، فهرب ملكها قاٲبغ 1203عاـ  كُب ـ قاـ سومنغورك ٕبرب عاـر

سيسى مع كثّب من أعياف دكلتو كاستقركا عند الطوارؽ ُب كالتة، كاستجاركا ُّم. فدخل سومنغورك كغادك دكف مقاكمة 
 ـ)غنائم كثّبة (تذكر، فخرُّا، كهنبها، كرجع بالعبيد كا٤باؿ كالثياب،كاألغنا

كقد عاد قاٲباغا بعد ذلك إٔب عاصمتو كوميب ٗبحاربْب أبطاؿ شجعاف كثّبين من الطوارؽ بعد انتهاء ا٢برب، فجاء إٔب 
 عاصمتو ا٤بخربة كعكف على إعادة ترتيب أمبلكو مرة أخرل.

ا ٓب يسمع الناس ٗبثلو لقد أحدثت ىذه ا٢برب كالنهب لكوميب كفرار ملكها ضجة كربل، كصدل ُب اآلفاؽ، فكاف شيئ
( منذ الغزك ا٤برابطي ٓب يسمع أحد بزعزعة ملوؾ 114من قبل ُب غرب إفريقيا، ألنو كاف قد مضى أكثر من مائة عاـ أك)

 كغادك، أك سحب البساط من ٙبتهم.
قاٲباغا، غّب أف كيرجع بعض احملللْب ىذه ا٥بزٲبة ا٤بباغتة إٔب خيانة داخلية من بعض الطامعْب ُب السلطة من كبار قواد 

 سومنغورك قد ضرُّم ٝبيعا بعصا كاحدة.
كبعد ىذا االنتصار الكبّب الذم حققو سومنغورك، ككانت لو صداه ُب اآلفاؽ، ٘بدد حلم سومنغورك ُب إقامة إمرباطورية 

يد إال ُب جديدة، كتكوين كتلة أخرل ُب غرب إفريقيا بدال من ) ٙبالف كغادك(،كال يتوفر زعامة ذالك  التحالف ا١بد
ملك صوصو، ك٩با شجعو على ا٤بضي قدما ُب ىذا الطريق، أف كثّبا من الدكؿ الصغّبة الٍب كانت تابعة لغانة قد 
سارعت إٔب صوصو كاستجارت ُّا كاستأمنتها؛ ألهنا كانت قد ملت من التبعية لوغادك، تلك التبعية الٍب دامت 

 ة لقاٲباغا ُب كغادك.قركناعديدة، فشجعها سومنغورك على رفض أداء ا١بزي
أما كغادك نفسها فلم يعر ملوكها اىتماما ُّذا الرفض أيضا ؛ ألهنا كانت منهمكة ُب إعادة ترتيب جيشها كسبلحها 

كقوهتا ا٢بربية ٙبسبا ألم ىجـو آخر؛ مثل ذلك ا٥بجـو الذم أصاُّا.كخاصة أهنا ٓب تكن تستفيد من ذلك التحالف إال 
 ـ بإدارة ٝبيع شؤكهنا.ا١بزية، ككانت ا٤بمالك تقو 

 خيزب عٴ٩ٮٖٴسٳ ٥ز٢ٴٹ٬ ئ٩رباىٴسٹزٰ
*تبُب سومنغورك خطتْب لتكوين إمرباطوريتو ا١بديدة، حيث رأل أنو ال ٲبكن االستقرار ُب ا٤بنطقة إال بالتحالف، كأنو 

 ينبغي أف يتخذ خطوتْب مع ٝبيع الدكؿ الٍب ٓب تأت إليو طواعية ، كٮبا:
 لْب إٔب التحالف مع صوصو.ػ ا٤ببلطفة ، كالدعوة بال1
 ػ استعماؿ القوة لقهر العدك كإخضاعو، كذلك بعد العجز عن طريف الصلح كالتعليل كا٤ببلينة.2

 ٩1205٧إدتش فٴفٴ األٳ٣ ّب٧ 
عـز سومنغورك بامانا الصغّب على حكم ٝبيع الدكؿ اَّاكرة ٤بملكتو،با٢بيلة كا٤ببلينة،فدعا إٔب مؤٛبر عنده ُب صوصو عاـ 

،  كذلك لوضع فخ كاستدراج للممالك التابعة لوغادك، كإدخا٥بم ٙبت دكلتو، كىو الذم كاف شجعهم على ـ1205
التمرد على كغادك، كرفض دفع ا١بزية، فدعا  ٝبيع زعماء ٝبيع الدكؿ التابعة لوغادك قدٲبا، فلىب ٝبيع ىذه الدكؿ دعوتو 
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ٲبة.ككذلك دكلة جا، الٍب كانت تسمى ) الدكلة ما عدا: تكركر، كبقية قنياغا الٍب بقيت ٙبمل ا٠بها القد
 العلمية(,كتسمى اآلف) ماسينا(.

فهذه الدكؿ الثبلثة ىي الٍب ٓب تلبٍّ دعوة صوصو؛ ألهنا ٓب تكن ترغب ُب ا٣بركج عن تبعية كاغادك بأم حاؿ من 
 األحواؿ.

 خيبة عٴ٩ٮٖٴسٳ أ٩ب٧ حتب٥٘ )فٴفٴ(
م سومنغورك خطيبا، كذكر ٥بم سبب دعوهتم لعقد مثل ىذا ا٤بؤٛبر التارٱبي ٤با اجتمع ا١بميع ُب صوصو، قاـ فيهم مضيفه

 ا٥باـ فقاؿ:
)) لقد دعوتكم فلبيتم دعوٌب فلكم الشكر، ٍب إنكم تعلموف أننا معاشر ىذه الدكؿ ا٤بتعددة كنا ٝبيعا ٙبت سيطرة 

على كلمة كاحدة ُب طريقة الدفاع عن  كغادك، كتبعيتو، ٍب ٛبردنا عليو كرفضنا دفع ا١بزية، كقد دعوتكم اليـو لنتفق
أنفسنا، كٙبديد العبلقة الٍب بيننا كبْب كغادك؛ ألف أسيادنا القدامى يريدكف أف يعيدكنا إٔب تبعيتهم مرة أخرل، كقد 
شد استأجركا كثّبا من ا٤برتزقة الطوارؽ احملاربْب لقتالنا، كال شك أهنم مقدموف على ذلك ال٧بالة.؛ ألهنم غائظوف علينا أ

الغيظ، كخاصة ٫بن أىل صوصو ػ فغيظهم كحنقهم أشد علينا أكثر من أم أحد؛ ألننا ٫بن أكؿ من ٛبرد عليهم، ٍب 
ُب ا٢برب  يثقفينًّناحرضناكم على التمرد، فهم يعضوف علينا األنامل من الغيظ، كمستعدكف لبلنتقاـ منا أشد االنتقاـ.فإما 

 ، فليشرديفًّ بنا من خلفنا لعلهم ٰبذركف.
فإذا ٓب نوحد قوانا ا٢بربية، كجنودنا كخرباتنا كنرمي كغادك عن قوس كاحد؛ فلنعلم أف ا٢برب القادمة ستستأصلنا ٝبيعا؛ إذ 

 يريد أىل كغادك أف ٯبعلونا عربة كنكاال ٤بن ُب عصرنا كمن خلفنا.
أحدىم أف يقيم راميْب ُب مكانْب إف كلنا يعرؼ بطولة الطوارؽ، كحذقهم كمشاشتهم القتالية، كنعرفهم قدٲبا؛ إذ يستطيع 

٨بتلفْب، كيرميانو ُب نفس الوقت فيتحاشى كبل السهمْب كيصدٮبا باَّن بسرعة فائقة ،كيكرر الرامياف ذلك مرارا كتكرارا، 
 كيستعمبلف كل حيلة حٌب يتعبا دكف أف يصيباه بشيئ.

لنجمع آراءنا، كننظر ُب األمر سويا، حٌب تتبلقح ٩با يدؿ على أف حربا ضركسا مسد دىة علينا ٝبيعا.  كلذا استدعيتكم 
اآلراء؛ فنصل إٔب حل ناجع، ك٨برج سليم، كرأم صائب نتبلَب بو ىذا ا٣بطر احملدؽ بنا. ككما قيل ُب ا٤بثل )) تأىب 

الرماح إذا اجتمعن تكسرا :. كإذا افَبقن تكسرت آحادا ((.كقيل)) إنساف كاحد بعقل كاحد ، كمائة شخص يتفكركف 
 ائة عقل ((. ىذا كشكرا.ٗب

عرض الكبلـ على ٝبيع ا٢بضور، فباركوه كاستحسنوه كرحبوا بو، كأبدكا آراءىم حياؿ ا٤بوضوع، كأسفر وبعد الخطاب:
 ىذا ا٤بؤٛبر عن تقرير عشرة أمور ىي:

 1205.٧ثٮٴد ٩إدتش فٴفٴ األٳ٣
دكؿ اَّموعة )٦بموعة صوصو( ٝبيعا أف / إذا ىجم ملوؾ كوميب على أم دكلة عضوة ُب ا٢بلف، فإنو ٯبب على بقية 1

يسارعوا إٔب ٪بدة ىذه الدكلة ا٤بعتدل عليها، حٌب ال ينتهي كوميب من أخذ دكؿ اَّموعة الواحدة تلو األخرل، كردىا إٔب 
 التبعية كالعبودية.

ٛباما،  /نظرا لشدة حنق كغيظ ملوؾ كوميب على صوصو أكثر من بقية الدكؿ، ككوف صوصو ىي ا٤ببلصقة لكوميب2
فبلشك أف سهاـ كوميب مسددة إٔب صوصو أكال قبل أم دكلة أخرل، فعلى كل دكلة عضوة ُب التحالف أف تبعث بألف 
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جندم إٔب صوصو ؛ للمرابطة ُب ثغورىا ا٤بتاٟبة لكوميب، فإذا كانت ىناؾ حرب مباغتة فإف أكلئك ا١بنود سيتصدكف ٥بم 
 ئ األمداد من الببلد األخرل.بسرعة، قبل االنتهاء من التعبئة العامة ك٦ب

/فيما ٱبص نفقات تلك ا١بنود ا٤برابطة ُب الثغور:فعلى كل دكلة عضوة ُب التحالف أف ترسل الغذاء كالنفقات األخرل 3
 لتغذية ا١بنود كأىليهم.

غذاء فإنو /من أجل التمكن من استمرار ا٢برب، فبلبد من توسيع ٦باؿ الزراعة، ألنو إذا كاف ىناؾ اكتفاء ذاٌب ُب ال4
حٌب لو طالت مدة ا٢برب فإف ا١بوع لن يعطل ا٢برب، ألف من أسباب تعطيل ا٢برب ثبلثة أمور رئيسية: ا١بوع، قلة 

 العتاد، عدـ التنظيم كالتصنيف للجيش.
/ من أجل التغلب كتفادم ىذه األسباب الثبلثة الٍب تؤدم إٔب تعطيل ا٢برب كإفسادىا. فبلبد من تبِب ا٣بطوات 5

 :اآلتية
البد من تنصيب مسؤكؿ زراعي ُب كل قرية،يراقب الفبلحْب، كيشجعهم، كيؤطرىم، كيعرؼ من ٰبسن الزراعة كمن  أ=

 ال ٯبد فيها، فيعاقب الكسأب كالزارعْب بطريقة سيئة.
م كمن أجل التغلب على قلة العتاد، كمن أجل توفّبىا فبل بد من ٘بريد بعض ا٢بدادين من ٝبيع األعماؿ كتكليفهب = 

بصناعة آالت ا٢برب: من حراب، كنشاب، كرماح، كدركع،ك٦بن، كسيوؼ كغّبىا ػ كبناء ٨بازف السبلح )ا٤بساّب( الكبّبة 
ُب ٝبيع أ٫باء الدكؿ، كمئلىا بالعتاد كالذخائر ا٢بربية؛ لنسطيع أف نزكد كل رجاؿ الدكلة بالسبلح عند ضراكة ا٢برب، 

 من األحواؿ.كلئبل يعجز عنا السبلح ُب ا٢برب بأم حاؿ 
كُب ٦باؿ التنظيم كالتدريب كالتصنيف للجيشقبل بدمن تدريب ا١بميع على فنوف القتاؿ ٝبيعا. كتقسيم ا١بنود إٔب ج= 

عشرة عشرة تسمى )) بولو رين، أك تيبولوف، أك سوفابولوف((، على كل عشرة نقيب ٰبمل لقب) سوفا(،كٯبمع كل 
لوف (، كرئيس ىذه اَّموعة يسمى) سوفكين (كٯبمع كل عشرة من عشرة )سوفابولوف( ُب ٦بموعة تسمى) كيمى بو 

)كيمى بولوف ُب ٦بموعو يسمى رئيسها) كليتيغي(. كيسمى ٝبيع ا١بيش الوطِب لكل دكلة ) سورٲبادين انفانكا(. كُّذا 
 التصنيف ا١بيد نتمكن من التصدم للعدك مهما كانت قوتو.

متحببا إليها،فيجب على ا١بميع قتل ذلك الشخص، أك عزلو، كتعيْب ػ كل من خالف ٙبالف صوصو، ك١بأ إٔب كوميب 6
 أخ آخر بدال منو.

ػ إذا احتاج التحالف إٔب ًمٍلك أم عضو من أعضاء التحالف،فإنو يؤخذ منو ىذا الشيء كينفق ُب الصاّب العاـ 7
 للتحالف، كإف ٓب يرض بو ا٤بالك.؛ألف مصلحة ا١بماعة مقدمة على مصلحة الفرد.

رؤساء دكؿ التحالف ىم الذين يتخذكف القرارات ا٤بصّبية ا٣باصة بشؤكف الفيدرالية، كلكن إذا طرأ أمر ما، ٩با ال ػ إف 8
ٲبكن عقد اجتماع طارئ لو، فإنو ٰبق  لسومنغورك إصدار قرار ٢بل تلك ا٤بشكلة الطارئة مراعيا ا٣بطوط العريضة 

 ُب اجتماع عاـ، أك يرسل رسوال إٔب كل كاحد إلشعارىم باألمر.للتحالف كا٤بصلحة العامة لو، ٍب ٱبرب بقية األعضاء 
ػ كل دكلة دخلت ُب ىذا التحالف، فإهنا ال تستطيع االنسحاب منها ٕباؿ من األحواؿ، كال بأم باعث من البواعث 9

ها عقاب أك بأم دعول، ألف انسحاُّا يعترب خيانة للحلف كىذه ا٣بيانة ،ال تغتفر، بل ىي خط أٞبر، البد أف يعقب
 كردع للخائن.
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= أما أصحاب األماكن البعيدة الذين ال يستطيعوف نقل غذاء جنودىم من أماكنهم إٔب صوصو ػ نظرا لطوؿ 10
 ا٤بسافةػ فإنو ٯبب عليهم أف يرسلوا ٦بموعة من الفبلحْب إٔب صوصو للزراعة ليوفركا تغذية جنودىم ا٤برابطْب ُب الثغور.

 ْؾشح ٦ّٶ ٠٦٩ عٴ٩ٮٖٴسٳ(٭زٺغخ ا٥جٮٴد) أصش ا٥جٮٴد ا٥
= إف ىذه البنود العشرة،) دستور حلف صوصو(، أعطت لسومنغورك سلطة مطلقة، جعلتو السلطاف الذم الٲبكن 1

عصيانو،كاليقعقع لو بالشناف، أك معارضتو،كأصبح ) مانسا( أم ملك ا٤بلوؾ َّموعة ٙبالف صوصو با٢بيلة كالدىاء، 
 ـ.1164تقريبا عاـ عاما، ألنو كلد 40ككاف عمره يومئذ 

= حوؿ سومنغور ٗبانا منافع ىذه البنود إٔب منافع خاصة بو،مع أف البنود كضعت ٤براعاة مصاّب التحالف، إال أنو 2
 استطاع أف يستخدمها ٝبيعا ُب صا٢بو، كذلك ٤با كاف يتمتع بو من حنكة كدىاء.

ل دكلة،ُب صوصو، فعلمهم سومنغورك ٗبانا ٝبيع ػ احتشد ا١بنود ا٤بتفق على إرسا٥با إٔب صوصو كىم ألف جندم من ك3
فنوف القتاؿ ا٤بعركفة ُب ذلك العصر؛ حيث علمهم ا٢برب باَّن رجاال كركبانا، كالقتاؿ بالسكاكْب كا٣بناجر، رجاال 

سبلف، كركبانا، كحذقهم ُب الرماية رجاال كركبانا،كدرُّم على ٝبيع أنواع السّب على األقداـ" ا٤بشي كالسعي كالعنق كالن
 كالوثبات، حٌب أصبحوا ٧باربْب ٦بربْب كفرسانا مغاكير، كأبطاال كماة) انوانا كنانكْب، كيوغونكينو( ٗبعُب الكلمة.

بعد أف انتهى سومنغورك من تدريب ىذه ا١بنود، أرسلهم إٔب أىليهم ليقوموا ٗبناكرات عسكرية أماـ قومهم، من أجل  -4
ا كقاموا بتلك ا٤بناكرات ا٢بربية كالعسكرية العجيبة ، ٩با ُّت قومهم كُّرىم.، ٚبويفهم كنشر الرعب ُب نفوسهم، فذىبو 

فلما رأكا أف سومنغورك قد درب أبناءىم فنوف القتاؿ، كجعلهم حاذقْب ُب الرماية، كالفركسية، كالغارات كا٤بناكرات، 
حق ا٤بواالة  فسلموا قيادىم كامبل إليو كالتصدم ٥بجـو العدك، سركا بذلك أٲبا سركر، كازداد ثقتهم بسومنغورك كأنو يست

ُب صوصو، ك٤با علم سومنغورك أنو ناؿ ثقتهم ككامل ميلهم كعاطفتهم إليو، بدأ ُب تنفيذ بقية البنود العشرة لصا٢بو 
 ا٣باص، فبدأ طريق ذالك كما يلي:

عليها كوميب أكال، حٌب ال / بناء على البند الذم ينص على أنو ٯبب على ا١بميع مساعدة ك٪بدة الدكلة الٍب هتجم 1
ينتهي ملوؾ كوميب من غزك كل دكؿ التحالف، الواحدة تلو األخرل. فإف سومنغورك أصدر قرارا بأنو ٯبب على كل دكلة 

أف ٘بند بعض أبنائها للدفاع عن نفسها عند ا٢برب ا٤بفاجئة،كقاؿ: إنكم تركف أنو ليس لدل أحد منكم جيش نظامي 
كما دامت الدكلة ليس لديها جيش نظامي متفرغ، فإهنا لن تستطيع أف ترسل ا١بنود لنجدة متفرغ للدفاع عن الدكلة. 

جّباهنا عند ا٢بركب الطارئة، فبل بد أف نفرغ جيشا نظاميا كنفتح معسكرا  ُب كل دكلة من دكؿ التحالف,حٌب تتمكن  
ب الطارئة. فاستصوبت ٝبيع الدكؿ كل دكلة من التصدم للعدك ا٤بباغت، كمن إرساؿ النجدة إٔب ا١بّباف عند ا٢برك 

األعداء ىذا الرأم، كارتأتو رأيا سليما، كحينئذ أسس سومنغورك معسكرا كجيشا نظاميا ُب كل دكلة، ككوف جنودىا من 
أبناء الدكلة نفسها، كأرسل سومنغورك قواد جيشو) سوفاكوف( إٔب ىذه الدكؿ لتدريب أبنائهم فنوف القتاؿ، كالدفاع عند 

 بذلك أصبحت كل دكلة مكلفة بتغذية معسكرين: الطوارئ، ك 
 معسكر جيش التحالف ا٤برابطة بْب صوصو ككوميب. ب(معسكر ا١بيش النظامي داخل الدكلة   أ( 
/ بناء على البند الثالث كالعاشر، الذم يقوؿ أف على كل دكلة القياـ ٗبعيشة جيشها ا٤برابط ُب صوصو، كأف الدكؿ 2

رة، كأما الدكؿ البعيدة فعلى أىلها أف يبعثوا فبلحْب للزراعة ُب صوصو لتغذية جيشهم، فقد القريبة ترسل الغذاء مباش
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فرض سومنغورك على كل الدكؿ أف يقوموا بضيافة الذين يأتوف بغذاء ا١بيش ذىابا كإيابا، باإلضافة إٔب إعطائهم بعض ما 
 يستصفونو ألنفسهم من أموا٥بم .

 ة بإرساؿ الفبلحْب للزراعة كتغذية جيشهم ا٤برابطة ُب ثغور صوصو./كما طالب سومنغورك الدكؿ البعيد3
/ بناء على البند ا٣بامس الذم ينص على السعي على التغلب على األسباب الثبلثة الٍب تؤدم إٔب تعطيل ا٢برب، 4

ظامي ُب كل دكلة، كىي) اَّاعة، كقلة الغتاد، كقلة التدريب كالتصنيف للجيش(، كمن أجل توفّب تغذية ا٤بعسكرين : الن
كا١بيش التحالفي ُب صوصو، فقد أرسل سومنغورك مسئوال زراعيا إٔب كل دكلة، إلجبار الرعايا على الزراعة ٔبد، كالقضاء 

 على كل األسباب الٍب تعوؽ تقدـ الزراعة، ك٧باربة الكسل كا٣بموؿ.
ومى أك دباكونتيغي( ُب كل قرية،فأجربكا كل كقد قاـ ا٤بسؤكلوف الزراعيوف ُب كل دكلة بتعيْب رئيس زراعي) سوغىنيونغ

(،كاقتطعوا مساحة لكل أسرة حسب طاقة pintengueleأرباب البيوت على توسيع الزراعة بطريقة فضفاضة)فينتيغلْب
ا٤بزارعْب الذين لديها، كبدأكا يشجعوف الفبلحْب، كيراقبوهنم، كيسألوف عنهم كيتفقدكهنم ُب ا٢بقوؿ إف كانوا ٦بدين أك 

 ٦بدين ُب الزراعة.غّب 
كٗبا أف أىل منطقة ماندل كانوا منهمكْب ُب الصيد، كٓب يكونوا مقبلْب على الزراعة، فقد فرض على كل بيت أف يعينوا 
شخصا كاحدا ليقـو بطلب ٢بم ا٤برؽ لؤلسرة، كٯبرب البقية على الزراعة طوعا أككرىا. كأنو ٯبب على الذين يعينهم كبار 

ا٤برؽ أف يعقدكا لقاءا ليعرؼ بعضهم بعضا،كيعرفوا من ليس منهم.فكل من ضيًبط ُب الصيد)  الصيادين للبحث عن ٢بم
 ُب ا٣بريف( من غّب أكلئك ا٤بعينْب، فيجب معاقبتو بشدة كردعو بقوة.

/ كمن أجل توسيع الزراعة كتقدمو فقد أصدر سومنغورك مرسوما ٗبنع مدح الصيادين كالثناء عليهم، بل على ا٤بداحْب 5
يقوموا ٗبدح الفبلحْب اَّدين كالثناء عليهم كإطبلؽ األلقاب كا٤بناقب عليهم، كىذا ىو بداية ) ا٤بدح الزراعي ُب أف 

 ماندل(.) سيُب جيليا(.
كما أعد سومنغورك ُّذا الصدد ٝبيع شباب الدكلة ُب ا٤بنافسة على الزراعة، حٌب أدخل ا٤بنافسة بْب البيوت ُب زراعة 

أبطل ما كاف ىناؾ من الفصل بْب ا١بنسْب، فأجرب البنات على الذىاب إٔب ا٢بقوؿ لتشجيع ا٤بساحات الشاسعة، ك 
ا٤بزارعْب بالتصفيق، ككضع النصيف) موسورك( ُب أعناؽ السباقْب ُب الزراعة، ٩با جعل الشباب يتدربوف على الكثّب من 

 ات عند التسابق.أنواع ا٢بركات ُب الزراعة كعلى الزأر كالعواء كا٣بوار كغّبىا من األصو 
كأجرب الشيوخ على متابعة األبناء ُب ا٢بقوؿ كإف ٓب يزرعوا فعليهم ا٤براقبة كالتوجية كالتشجيع؛ ألف ا٤بثل يقوؿ: ) اليستوم 

 عْب صاحب ا٢بقل كعْب ا١بذع ُب الزراعة (.
ُب مكاف عملو، أك ال يعمل   جعل سومانغورك رؤساء األعماؿ.مراقبْب حاذقْب،ككلفهم ٗبتابعة العماؿ، كأف كل من ٓب ييػرى 

كما ينبغي،فإهنم ٯبلدكف ٝبيعا، كقلل سومنغورك  مدة تعلم الكهانة) دكفايا( الذم كاف سبع سنوات إٔب ثبلث سنوات؛ 
حٌب يتفرغ أغلب الناس للزراعة كيتحقق االكتفاء الذاٌب ُب الزراعة، كأجرب طلبة الكهانة على حفظ ٝبيع تلك العلـو 

شجرة، كعلم طبلب  1000مائة أخرل كأكملها  900كما زاد على أنواع األشجار الٍب كانت خبلؿ ثبلث سنوات،
الكهانة كل تلك النباتات كخواصها، كقدراهتا الكامنة فيها، كعبلجاهتا الناجعة، كأنواع األمراض كأ٠باءىا، كطريقة تركيب 

ة ُب الكهانة ، يتدربوف خبل٥با على النساجة، كصنع األدكية كا٢بفاظ عليها،كأ خّبا أجرب كل ا١بنود أف يتعلموا سنة كاحد
 ا٢بجاؿ) من القش( كباختصار  تدريب الرعايا على ا١بد طوعا ككرىا.
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 Mandinفإف سو٪باتا قد تبُب ٝبيع ىذه الشرائع الٍب كضعها سومنغورك كضمنها ُب شرائع ماندل):ٳثبدلٮبعجخ
Chariya) ف سومنغورك كاف يصدر قراراتو بالقهر كاإلجبار كيقوؿ :) ـ(. غّب أ1246( ُب مؤٛبر ) كرككانفوغا عاـ

افعلوا ىذا على رغم أنفكم حاال (، كأما سو٘باتا فإنو كاف يصدره بطريقة ديبلوماسية كبالَبغيب كالتعليل، كيقوؿ: ) 
 لنفعل ىذا بسرعة ػ كإف كنا ال ٫ببو ػ ألف فيو منفعتنا كخدمة كتقدـ دكلتنا (.

رعاياه، كٰبرضهم، كيد٥بم على منافع الشرائع كالقرارات الصعبة عن طريق الكبلـ اللْب، كالتبيْب  ىكذا كاف سو٪باتا يعلل
 ا١بيد كل حْب، مع التدليل ا٢بسن.

إف الشرائع الصعبة كالقرارات ا٢با٠بة الٍب تبناىا سو٪باتا من شرائع سومنغور قد أثقلت كاىل  أعياف ماندل ، حٌب كانوا 
 (.Soumaworonin nendouanورك الصغّب الطليق اللساف(.)يسموف سو٪باتا ب)سومنغ

/كبناء على االتفاؽ على كجوب تكثّب السبلح، كتوفّبىاػ فإف سومنغورك فرغ ا٢بدادين من ٝبيع األعماؿ األخرل، 6
ككلفهم بصناعة األسلحة كالعتاد كقطع غيارىا، كفرض على كل ٦بموعة عددا ُب اليـو كالشهر، فمؤل ٝبيع اآلفاؽ 

األسلحة كالعتاد،ٍب قاـ بتصنيف كل ا١بنود، بطريقة يعرؼ كل كاحد كاجبو كموقفو ُب جبهة القتاؿ،كما درب كل ب
 جندم على فنوف القتاؿ.ككزعهم إٔب السرايا، كالغزاة ، كا١بيوش .

و من أعضاء / كبناء على ما كرد ُب البند السابع من بنود ا٤بؤٛبر األكؿ: أنو إذا احتاج التحالف إٔب ملك أية عض7
التحالف،فإنو يؤخذ منو ىذا الشيء كينفق ُب الصاّب العاـ للتحالف،طوعا ككرىا، فقد أصبح ىذا البند كسيلة لتحليل  

كل األمواؿ كاستباحتها لسومنغورك على الطوؿ.؛ ألف ا٤بلك الغاصب ا٤بعتدم الطاغية يسمي نفسو) ا١بماعة، أك 
 عة كدعول ا٤بصلحة العامة.الرعية(،كيستبيح كل شيئ لنفسو باسم ا١بما

فمن أجل ىذا جعل سومنغورك كل ماشية دكؿ التحالف، كأبقارىا، كخيو٥با ملكا لو، بدعول أف ىذه األغناـ تنفق على 
الذائدين عن حياض الدكلة، ا٤برابطْب ُب ثغورىا،ككاف سومنغورك يأخذ الشباب الكملة كيرسلهم إٔب ا١بندية حٌب من غّب 

، فضبل عن استئذاهنم، كما كاف يأخذ األبكار بنفس الطريقة بدعول أهنن سيدفعن إٔب ا١بنود  إشعار كالديهم بذلك
ا٤بدافعْب عن الدكلة. كبذلك طابت اا٣بدمة العسكرية ؛ بدرجة أف الشباب كانوا يهربوف كيشاركوف ُب ا١بندية ُب صوصو 

اهنا،كاشتدت عليهم؛كأقضت مضاجعهم؛ دكف معرفة آبائهم بذلك، كقد صعبت ىذه األمور على زعماء الدكؿ كأعي
 ـ.1205كلكن ٓب يكن ألحد خيار ُب األمر؛ ألف الكل كافقوا على البند ُب مؤٛبر صوصو األكؿ عاـ 

/ البند الثامن الذم ينص على أنو إذا طرأ أمر ما، ٩با ال ٲبكن عقد اجتماع طارئ لو، فإنو ٰبق  لسومنغورك إصدار 8
ة بتعقل، ٍب ٱبرب الباقْب بذلك.فإف ىذا البند كاف من أحب كأعجب البنود إٔب سومنغورك؛ قرار ٢بل تلك ا٤بشكلة الطارئ

ألنو اٚبذ ذلك ذريعتو كدليلو للبت ُب كل األمور بنفسو، حٌب ما كاف يستشّب أحدا من أقربائو، كيقوؿ بأف االجتماع 
ن تعطيل األعماؿ ،كعدٙب الفائدة، كقد كاف الكثّب للتشاكر بْب أعضاء ىذه الدكلة ا٤بتباعدة ا٤بسافات يعترب ضربا م

زعماء التحالف ينكركف ىذه التصرفات كلها، كيهمهموف ُّا سرا، كال ٯبرؤ أحد أف يصرح ُّا ُب ا٣بارج. كال يستطيع 
أحد أف ينسحب من التحالف أيضا؛ ألنو قرر ُب االجتماع أف من انسحب من التحالف فإنو قد خاف ا١بماعة كٯبب 

 أك عزلو كإخراجو من دكلتو كتنصيب أحد إخوتو مكانو،ببل تواف.قتل ا٣بائن، 
كقد انتهز سومنغورك الفرصة من خبلؿ ىذا البند للقتل كالتنكيل بكل من اشتم منو ريح التمرد، أك بدأ يعَبض على 

يسى ُب كغادك بعض قراراتو، أك ٰباكؿ أف يغلظ لو الكبلـ صراحة، فيقوؿ إنو قد خاف التحالف،كأنو تقرب إٔب ملوؾ الس
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( ( قد أبلغوا ذلك ا٣برب إليو، كأهنم رأكا رسل ذلك ا٤بتهم بأـ jadoُب كوميب كٙببب إليهم.كأف عيونو)غوندكنبارك  )
أعينهم ُب كوميب.فإذا جحد ا٤بتهم أنو ٓب يفعل لك، كٓب يقر بو، يقوؿ لو سومنغورك فلنتباىل على السويق ػ ككاف ذلك 

فإذا شرب ا٤بتنازعاف السويق فإف الكاذب ينحف كينهزؿ شيئا فشيئا ،ٍب ينتفخ بطنو  شيئا معركفا لديهم ُب ا٢بلف،
انتفاخا شديدا،  فيعرؼ كذبو بتلك العبلمة، فإما أف يعَبؼ با٢بقيقة، أك ٲبوت موتا بطيئا  ػ كىكذا كاف سومنغور يدعو 

ُب السويق، كمضاد ذلك السم موجود عند  ا٤بنكر إٔب االبتهاؿ بشرب السويق، كبطريقة خيانية كاف سومنغورك يضع السم
سومنغورك، فيحتشد الناس ٤بشاىدة ىذا االبتهاؿ، فيبدأ سومنغورك أكال فيشرب السويق حٌب يرتوم على مرأل كمسمع 
من ٝبيع الناس، كأما مباىلو الذم ليس لديو مضاد ذلك السم) دكنقونو، أك كينكونو(  فإنو ىو الذم ٲبوت إذا شرب 

ٗبجرد أف يباىل كيتناكؿ السويق فإنو ٲبوت مباشرة من جراء السم، كىكذا مات كثّب من زعماء التحالف)  السويق، ألنو
)) دكنقونو((.فماتوا عبثا على يد سومنغورك.     غيلة( من جراء ىذا االبتهاؿ على السويق ا٤بسمـو

ة السويقية لسومنغورك؛ ألننا اعتدنا قدٲبا أف بدأ الناس يشكوف ُب أمر ا٤بباىلة على السويق ، كقالوا : عجبا ألمر ا٤بباىل
الكاذب ُب ا٤بباىلة السويقية ينحف كينهزؿ شيئا فشيئا ،ٍب ينتفخ بطنو انتفاخا شديدا، فإف ٓب يعَبؼ با٢بقيقة فإنو ٲبوت 

يقية فإف موتا بطيئا، أما سويق ابن شيخ صوصو فإنو خالف طريقة بقية السويق؛ ألنو ٗبجرد االنتهاء من ا٤بباىلة السو 
الكاذب ا٤براكغ ٲبوت على الطوؿ ُب ساحة ا٤بباىلة!!!  .. فبل بد أف ىناؾ مراكغة كخيانة كغدرا ُب طريقة إعداد السويق 

. 
شاع أمر ىذه ا٤براكغة كالغدر ُب أكساط الناس ٝبيعا، كأيقنوا أف لدل سومنغورك مراكغة كمكرا سيئا ُب أمر ا٤بباىلة 

ف أف يشربوا السويق الذم يعده سومنغورك، كيطالبوف بأف ٘برل ا٤بباىلة على سويق يعده السويقية، فبدأ الناس يرفضو 
طرؼ آخر ٕبضرة ا١بميع ، غّب أف الذين رفضوا ذلك أكال قتلهم سومنغورك، بدعول أف رفضهم دليل على أف لديهم 

ظهر عليهم، كقد اتفقنا ٝبيعا أف من ا٣بيانة ، فلذا ٓب يرضوا بشرب السويق،كأنو قتلهم بناء على ذلك؛ ألف ا٣بيانة قد 
 ظهر منو ا٣بيانة فإنو يقتل أك يعزؿ كيعْب أحد إخوتو بدلو.  

ىكذا كاف سومنغورك يزىق أركاح األبرياء مع أهنم ٓب يرفضوا الشرب مطلقا، كإ٭با رفضوا السويق ا٤بعد من قبلو. فتمكن 
ادك، ُّذه الطريقة الغادرة.كنصب بد٥بم ملوكا آخرين ُب من قتل تسعة من رفاقو العشرة الذين ٛبرد معهم عن تبعية كغ

دكلتهم، كقد كاف أكلئك ا٤بلوؾ ا١بدد فزعْب كخائفْب، كال ٯبرءكف أف يقاطعوا كبلـ سومنغورك، أك ذكر ٨بالفاتو، السيما 
ـ الكبّبة، كا٤بخيفة ٨بالفتو. كقد فعل سومنغورك كل ىذا القتل الكثّب ُب ٧بيط معابده الوثنية ا٤بليئة باألكثاف كاألصنا

ا٤بركعة، كقصره الفخم ا٤بكوف من سبعة قصور ُب كسط مدينة صوصو، ككاف القصر السابع مليئا باألكثاف كاألشياء 
الشماشية، كلكن ما يزعم أنو كاف فيها ثياب كسراكيل من جلود البشر  فليس بصحيح؛ ألف جلد اإلنساف ال ٲبكن أف 

 يدبغ كٰبوؿ إٔب أم شيئ آخر.
دكر قتل ا٤بلوؾ إٔب ملك ماندل) نارين فامغاف كالد سو٪باتا(، كلكن ال ٲبكن قتلو غيلة ، كما فعل بأشياعو الذين كصل 

قتلوا عبثا من قبل؛ ألف سومنغورك استطاع ٗبكره كمراكغتو أف يفرؽ بْب ملوؾ تلك الدكؿ كرعاياىم كبغ ضهم إٔب 
اـ الذم كاف سائدا بْب ملوؾ ماندل كرعاياىم، ككلهم كانوا سواء رعاياىم، كأما ماندل فلم يكن ذلك ٩بكنا، نظرا للوئ

ُب بغض سومنغورك ، كأنو حوؿ التحالف إٔب فرض ىيمنتو، كأنو حوؿ ٝبيع زمبلئو كمتحالفيو إٔب عبيد لو، مع أنو ٓب 
 يأسرىم ُب جبهة قتاؿ،بل أخذىم على غرة شيئا فشيئا با٣بيانة كالغدر.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
96 

د ػ ٩بتعضْب كمتأ٤بْب كقلوُّم ) عند تكليم سومنغورك(لدل ا٢بناجر كاظمْب، ، اليستطيعوف أف كقد بقي بقية ا٤بلوؾ ػ ا١بد
يقولوا أم شيئ لسومنغورك، ألهنم بعد قتل  ملوكهم األماجد على يد ملك صوصو الشماش سومنغورك، ٓب يكونوا 

ده كأهنم ُب مأًب. ككاف سومنغورك ٯبرءكف على الكبلـ ُب حضرتو،بل تأخذ بعضهم القشعريرة عند كبلمو، كيسكتوف عن
ال يَبدد ُب فعل ما يشاء ُب دكلتهم كٗبمتلكاهتم.كأما ملوؾ ماندل الذين ٓب ٯبد حيلة إٔب قتلهم، فهم كرعاياىم كحدىم 
الذين كانوا يستطيعوف أف يتفوىوا باألقواؿ ا١بارحة كالطعن ُب تصرفات سومنغورك جهارا هنارا كُب كل مكاف، فيقولوا ُب 

لس ٠برىم كنواديهم صراحة: ) ىل حقا أف أمر سومنغورك أصبح علينا ٘بربا كتسلطا، كطغيانا ) حكما دكتاتوريا(،ُب ٦با
كضح النهار ىكذا؟! إننا ٓب نتحالف معو كٓب نؤمٍّره على ىذا، إم!، لقد فعل سومنغورك خيبة أمل كبّب بنا !!. يأخذ 

ح من الرماح ، ال بأم حق إال  القوؿ أف ا٣بيوؿ كالسبلح كالعتاد الفرس من الفارس، كيغصب السيف من السياؼ، كالرم
إ٭با ينبغي أف تكوف بأيدم ا١بنود فقط ، ا٤بدافعْب عن الدكلة . ككذا أخذ األبقار من مالكيها، كا٤باشية كالدجاج من 

آبائهم فضبل عن مربيها، ليس إال بدعول أهنا ستذبح للجنود ، كإدخاؿ األبناء ُب ا٣بدمة العسكرية دكف إشعار 
استئذاهنم، كتوزيع بنات الناس على ا١بنود دكف إذف كالديهن، حقا ) آه( لقد أصبح سومنغورك معتديا ظا٤با، كالظلم 
مرتعو كخيم، نعم إف ُب سومنغورك اليـو سلطة كربل ، كلكن ا٤بثل يقوؿ: )) إف السبع ا٤بتعود على الفتك باإلنساف، 

 ليبل كال هنارا، فإنو يوشك أف يلعب الصبياف على جلده ((الذم ال ينفك عن الفتك بالبشر 
 كيقوؿ األعياف كالعظماء : ) أحقا أنو ال يستمع صوت أحد اآلف إال صوت نفس سومنغورك فقط ((.

كُب األخّب أصبحت الدكؿ الٍب ٓب تكن ٘برؤ على إظهار ٮبهماهتا ُب ا٣بارج، أصبحت ٝبيعا تصرح بشتم سومنغورك 
ا٤بانينكا، كقد كاف سومنغورك يسمع ٗبطاعن ماندل كجرحها ُب تصرفاتو، كلكنو ٓب يكن يقوؿ شيئا ُب كطعنو اقتداء ب

ذلك، بل كاف يتغاضى عنها ٧بتجا بقولو:) إف ا٤بلك الذم يريد أف ٰبكم الدكلة  با١بد، كٰبملها على سبيل االجتهاد ال 
 ينبغي أف يلتفت إٔب مطاعن غّبه كشتائمو (.

األخّب أف الدكؿ الٍب ٓب تكن ٘برؤ على التصريح ُّمزه ك٤بزه كتعيّبه، أصبحت ىذه الدكؿ كلها تصرح  رأل سومنغورك ُب
اآلف بذلك،فبدأ يعد العدة كٱبطط لوضع حد ٥بذه التمردات الصرٰبة كردع تلك ا٤بخالفات السافرة، ٩با جعلو يدعو إٔب 

 ـ.1223عقد مؤٛبر صوصو الثا٘ب عاـ 
 ٩1223٧إدتش فٴفٴ ا٥ضب٭ٸ ّب٧ 

( سنة ، ٠بع سومنغورك بأف كل دكؿ التحالف أصبحت ٘برؤ على التصريح بالطعن 18بعد مؤٛبر صوصو األكؿ ب)
كالشجب لتصرفاتو ، كذلك اقتداء ٗبملكة ماندل، كمثل ىذه التصرفات إذا ٓب تعاِب ُب حينها فإهنا ستتفاقم كتؤدم إٔب 

كرؤساء ٝبيع دكؿ التحالف إٔب ا٤بشاركة ُب مؤٛبر صوصو الثا٘ب عاـ ردة كثورة ٝباعية يوما ما، كلذا استدعى ٝبيع ملوؾ 
ـ ، ككاف ا٥بدؼ من ىذا ا٤بؤٛبر ىو هتديد دكؿ التحالف كٚبويفها كالقضاء على فكرة التمرد الٍب كانت تدكر ُب 1223

 با٥بم.
ضا على الرغم من كرب سنو، كقد شهد نارين ماغا ، ملك ماندل أك من كاف يسمى) انيانينماسا(، مؤٛبر صوصو الثا٘ب أي

 ـ. 1205ككاف ىو الفريد ا٤بتبقي من ا٤بلوؾ األماجد الذين شهدكا مؤٛبر صوصو األكؿ عاـ 



 
97 

 1223٧خيبة عٴ٩ٮٖٴسٳ  ١ب٭ىت يف ٩إدتش فٴفٴ ا٥ضب٭ٸ ّب٧ 
،  بعد أف اكتمل ٝبيع ا٤بدعوين لبلجتماع، استنصت مداح سومنغورك ا٢بضور، كقد أخذ كل كاحد ٦بلسو على خشبة

( ثبلث مرات، فلما ٓب يتكلم أحد، قاؿ ?jonin kanفرفع ا٤بداح صوتو: صوت من ؟ صوت من ؟ صوت من ؟)
سومنغورك بعد السؤاالت الثبلثة: ) ليس صوت أحد، إنو صوٌب أنا سومنغورك، إنو صوٌب كحدم، كليس صوت أم 

 أحد((. ٍب ألقى خطابو ا٤بهدٍّد:
بلغتِب عنكم؟! فلقد ٠بعت بأنكم تقولوف أ٘ب قد حولت التحالف إٔب حكم )) يا معشر أعضاء التحالف، ما مقالة 

 جربم، كأ٘ب أقـو باالعتداء على اآلخرين كالقتل، كأ٘ب ال أنصت إٔب قوؿ أحد بعد ، إال ما أشاء ؟!
 أحقا أنكم استطعتم أف تقولوا ذلك ُب حقي أنا سومنغورك؟ الذم أنقذكم من العبودية ا٤باركوية

، أنا سومنغورك الذم تَبس بينكم كبْب سهاـ كوميب؟ أنا سومنغورك الذم جو دكم) جعلكم جادين(، )السونينكية(
كحذقكم ُب ٝبيع األعماؿ؟ كعلمتكم أ٠باء األمراض ا٣ببيثة، كأعراضها، كالطرؽ الناجعة لعبلجها، أنا سومنغورك الذم 

 يع أفزاعو.أذىب ا١بوع  كالعرم عنكم، كأنا الذم صنتكم كأزلت عنكم ا٢برب كٝب
أحقا أنكم أبقيتم أنفسكم كأنتم تستدركف منافع  تعليمي لكم ، ك٘بويدم إياكم) جعلي إياكم جادين( كٙبذيقي لكم، 

 ك٠بعتها الطيبة، فقلتم ٕب ىذه األقواؿ الكفرانية، كلطختم ظهرم بشوؾ السعداف) انوىنياؾ (؟
وف (إنكم ٓب تتأملوا، كإنكم ٓب تتفكركا، إنكم ٓب تعتربكا أبدا  إذا فيا كيل، كيا كيبل، كيا كيبله ) ىاف، ىاىا، ىوف، ىوهن

 ُب قولكم ىذه ا٤بقاالت الكفرانية ُب حقي ؟
ػ تعتربكنِب غاصبا) معتديا(. حْب أخذت أموالكم، ألستم أنتم الذين قلتم أف من احتاجت ا١بماعة)التحالف( إٔب  1

 رض صاحبو بذلك.ملكو فليؤخذ منو كيصرؼ ُب مصاّب ا١بماعة ؟ كإف ٓب ي
 ػ تعتربكنِب فاتكا) قاتبل(،ألستم الذين اتفقتم على أف من خاف التحالف فليقتل أك يعزؿ من ملك دكلتو؟2
ػ تعتربك٘ب متشددا متجربا متغطرسا ) كادغيلى(. ألستم الذين قلتم أف ٪برب ا١بميع ك٫بملهم على العمل طوعا ككرىا، 3

 نا؟حٌب ال يفرؽ ا١بوع ٙبالفنا كيعطل حركب
ػ تعتربكنِب مستبدا برأيي غّب مستشّب أحدا. ألستم الذين قلتم أنو إذا جاء أمر طارئ ال ٲبكن استدعاء ا١بميع لو، فلي 4

 ا٢بق أف أبت فيو حسب رأيي.
(،ألستم الذين قلتم أف نوسع القوة Moude ni lankoundoػ تعتربكنِب جابيا لكثّب من الضرائب كا١ببايات) 5

 تحملوف غذاء جنود ا٤بعسكرين) التحالفي كالوطِب(؟ا٢بربية، كأنكم ت
(،كضممت دكلكم إٔب  Yere tiGuiyaػ تزعموف أ٘ب مستعبد للناس، كأ٘ب سلبتكم حريتكم ، كحكمكم الذاٌب) 6

دكلٍب. ألستم الذين قلتم أف نكوف ٙبالفا كاحدا) كركفا(،كأف االٙباد ىي القوة العظمى ، كألستم الذين اتفقتم أيضا على 
 أكوف رئيس التحالف؛ ألف ا٤باء ا٢باسر) الذم ال غطاء عليو( حار، أم ) أف االٙباد ببل رئيس كالغنم ببل راع (. أف
ػ تقولونبأنكم ليس فيكم رغبة أيضا ُب التحالف، كأ٘ب قد رفضت أف أنفض يدم منكم ) أتنازؿ عنكم(.ألستم أنتم 7

 ا١بماعة، كأف نعاقبو ٗبا يستحق كنردعو بأقصى أنواع الردع. الذين قلتم أف من أراد االنسحاب من التحالف فقد خاف
 إذا فأم شيء آخر فعلتو بكم ٩با ٓب نقلو كٓب نتفق عليو من قبل، قولوا ٕب كاحدا فقط إف كنتم صادقْب.
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 سدٳد ا٤ْٚ٥ ٦ّٶ خيبة عٴ٩ٮٖٴسٳ 
 أٳال / سد ٭بسى٬ ٩بٕب ١ٺزب: ))٩ب٭ذٹٮ٪بعب ((.

 :بعد أف أهنى سومنغورك مقولتو
رفع ماندينماسا يده قائبل: )) إف لدمى كلمتْب أريد أف أبلغهما ((. فقاؿ سومنغورك ُب تيو كعجب كتلمظ: )) قلهما، 

 (. فقاؿ نارين ما: fasayiكحٌب لو كانت لديك عشر كلمات فقلها على الطوؿ)
بغطرسة)  بطريقة قسرية  فإنك قد نفذت ىذه األمور الٍب اتفقنا عليها على كجهها السيئ، كفعلتها أما أولهما:

 (، كحسد تاـ، كٓب نتفق على ذلك.Kadagueleyaكتشدد
:فإنك حررت ٝبيع عبيدنا على الرغم منا ) دكف إذف منا(، مع أننا ٓب نتفق على ذلك، كٓب نتكلم أصبل على أما ثانيهما

 ا أنفسنا عبيدا. العبيد فضبل عن القوؿ بتحريرىم.كٓب ٱبتلف قوؿ الناس  أنك إ٭با حررت عبيدنا لتجعلن
 كيشبو قوؿ نارين ماغا ىذا قوؿ الشاعر:

 إذا ا٤بلك ا١ببار صعر خده  :. مشينا إليو بالسيوؼ نعاتبو
 صب٭ٺب / سد عٴ٩ٮٖٴسٳ ٦ّٶ ٩ٞٴ٥خ ٭بسٹ٬ ٩بٕب:
 بعد أف انتهى نارينماغا من إلقاء كلمتيو: قاؿ سومنغورك حينئذ:

 غطرسة ) بطريقة قسرية( كحسد، كعلى كجهها السيئ؟يا نارين ماغا: قلت: أ٘ب نفذت بنود االتفاقية ب
د  إذا ٓب ٯبرب  كقد قلتم أف أنفذ االتفاقيات على طريق ا١بد نفس ا١بد. ككيف يستطيع البطاؿ) ا٣بامل ، الكسوؿ( أف ٯبًى

 قسريا ؟.
رنا ا٤براقبْب ا١بادين كقد رأيتم أف ا٤بساحات الٍب أقطعناىا كل كاحد ُب العاـ األكؿ ٓب يزرع منها شيئ، حٌب عندما نش

 ا٤بتشددين ُب العاـ الثا٘ب على الزراع، أخذ العمل با١بد.   كىذا جواب قولك األكؿ.
 كقلت أيضا: إ٘ب حررت عبيدكم مع أنو ٓب يذكر ٙبرير العبيد ُب بنود االتفاقيات؟

كذلك األمر ٓب يكن ليتحقق أبدا  نعم ) صحيح(: أننا ٓب نتلفظ بتحرير العبيد، كلكن ٗبا أننا اتفقناعلى ا١بد ُب العمل،
لو ٓب ٫برر العبيد؛ ألنكم تركف ظاىرا أف األحرار أكثر من العبيد ُب كل الدكؿ. فإذا قعد األحرار على الكسل كا٣بموؿ، 

كتركوا العمل بيد العبيد فقط، فكيف يعم ا٣بّب كالنعمة كيتوفر ا٤بواد الغذائية، ككيف يبقى أكثر اآلكلْب عاملْب إذا ٓب 
 رر العبيد ؟.ٰب

كبناء على ذلك فقد أدركت كفهمت أف إبقاء العبيد رازئْب ٙبت نّب الرؽ، كرىن االسَبقاؽ يتضمن إفسادا)تعطيبل 
للمنافع ( لكبل الفريقْب؛ فيفسد األحرار كيؤبيهم عن العمل، بدعول أف لديهم العبيد، كيفسد العبيد أيضا،كيرفع عن  

العبد ال ىم فيو إال أف يأكل كٲبؤل بطنو كيشبع شهوتو.حٌب أف العبلمة الٍب كاىلهم كل تكليف، كيثبط ٮبمم؛ ألف 
يعرؼ ُّا العبد القدٙب إ٭با ىو ٖبمولو ككسلو كبطالتو. كلذا حررت العبيد، كأجربت ٝبيع شباب الرعية على العمل كما 

يل ٥بذا التحرير ؛ إذ ليس لدل أحد اليـو اتفقنا عليو ُب ا٤بؤٛبر األكؿ، كأنتم تركف بأـ عينيكم الذكر ا٢بسن، كالعائد ا١بم
 خوؼ من ا١بوع كالعرم.
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أحقا أنكم ٓب تستطيعوا أف تشكرك٘ب على ٝبيلي ا٤بسداة إليكم، إال أنكم جعلتم تلك األعماؿ سببا لشتمي كتعيّبم،مع 
ن ٙبتو ((.أم تورطوف أنكم أنتم الذين ٞبلتمو٘ب على فعلها؟ الواقع ) جا(أنكم تصعدكف ا٤برء على الشجر ٍب تقطعوهنا م

 ا٤برء كما قاؿ الشاعر) ألقاه مكتوفا ُب اليم كقاؿ لو:. إياؾ، إياؾ أف تبتل با٤باء (.
 نعم: لو أ٘ب تركت اتفاقياتكم معطبل ) غّب من فذ ( لقلتم أ٘ب ٓب أستطع أف أؤدم ا٤بسؤكلية الٍب 

 ٞبلتمونيها، كأ٘ب ٓب أضطلع باألمانة الٍب نيطت يب كما ينبغي.
بل: لو أ٘ب استمررت ُب الدعوة إٔب  عقد االجتماعات ُب كل صغّبة ككبّبة بْب ىذه الدكؿ ا٤بتباعدة األطراؼ، أٓب فمث

تكونوا تقولوف أنو ال ٲبكن عمل) إدارة الببلد( لسبب االجتماعات كا٤بشاكرات الكثّبة؟ كلذا أرحتكم من كثرة األسفار، 
، كال ألتفت إٔب قوؿ أحد. مع أنكم أنتم الذين قلتم أنو ٰبق ٕب أف أبت) فجعلتم جزائي أنكم قلتم أ٘ب ال أستشّب أحدا

 أمضي( ُب بعض األمور حسب ما أراىا مناسبا، 
نعم : لقد نفذت )طبقت( اتفاقياتكم على كجهها األكمل، فحذقتكم ُب ا٢برب، ككسعت قوتكم ا٢بربية، حٌب أصبح 

لى العمل باستمرار حٌب جودتكم)جعلتكم جادين(، كأكثرت الكل ٱبافكم كيتحاشى قتالكم، كأجربتكم)ٞبلتكم ( ع
غذاءكم كمكاسبكم كأزلت ا١بوع كالعرم عنكم، كعلمتكم األدكية الناجعة ضد األمراض ا٣ببيثة، فأبعدت عنكم 

األمراض ا٣ببيثة،كعلمتكم كل شيء كأكثرت معارفكم، ككنتم ٚبافوف من الظعن الفردم خوفا من الصعاليك كا٣باطفْب 
كْب،فأزلت عنكم ىم ذلك كفزعو، كأهنيت ما كنتم تفعلوف من اختطاؼ بعضكم بعضا، كبيع بعضكم إٔب بعض، الفات

 كشراء بعضكم من بعض.كجعلت حدا كعقوبة للعبودية، كمع كل ىذا كفرٛبو٘ب كلطختم ظهرم بشوؾ السعداف.
( إف Nba pinyaإذا فينيا  nba Paraافلقد فعلتو) كأكٔب بكم فأكٔب، ٍب أكٔب بكم فأكٔب( كىذا باللغة احمللية) فر 

(، كلن يسمع كبلـ أحد عندم بعدي، إال قوٕب، إال Poroاألمور الٍب فعلتها بكم تستحقوهنا، بلى تستحقوهنا ٛباما،)فرك 
صوٌب أنا كحدم فقط،كىذا معُب قوؿ مداحي  : صوت من؟ صوت من ؟ صوت من ؟( كليس ىناؾ صوت أحد بعد 

فقظ، صوٌب كحدم ، كليس ىناؾ صوت أحد بعد، فإف كاف ىناؾ صوت ألحد فليقل، إف كل اليـو إال صوٌب ، صوٌب 
 (حاال.Nyintiمن يبش فاه بكلمة اآلف فإف السهاـ ستخرقو ك٘بعلو  مثل الغرباؿ )

 werewerenti/ٍب قاؿ لنارينماغا ) ملك ماندل(: أيا ملك ماندل الشامش الشكش الطباغ أم: )  
kolobali أقوالك، كقد كنت أعلم علم اليقْب، أ٘ب إذا تكلمت أنكم أنتم ا٤باننيكا الذين ستجيبونِب؛ (، ىذه أجوبة

ألنكم أنتم الذين تريدكف أف تفرقوا ا١بماعة كتشقوا عصا الطاعة ٕب، كأف تبدلوا ديننا، كتظهركا ُب األرض الفساد، كأنتم 
ة فأنتم الذين تلقوهنا ُب أفواه الناس، أنتم الذين تعملوف الذين هتمهموف، كإف كل ٮبهمة ) انونونونوكاف( كٛبتمة ُب الدكل

، كلن تصيبواا  على تشويو ٠بعٍب ُب كل مكاف، كسبب ذلك أنكم تريدكف أف تتبوءكا ا٤بكانة الرفيعة الٍب أتبوأىا أنا اليـو
رين ماغا  إ٭با كنت ذلك ا٤بنصب الرفيع أبدا، لن تكونوا أىل حل كعقد ىذا التحالف بأم حاؿ من األحواؿ. كإنك يا نا

تستحق القتل؛ للمقاطعة الكبلمية الٍب فعلتها يب اليـو ، كلكنك قد بلغت من الكرب عتيا،)كربت جدا)كوبو  
كوبو(.كلذلك فلن أفل سكيِب ا٢باد ُب إزىاؽ ركحك الفا٘ب، كلكن الذم يكوف من خلفائك شامشا شكش الطباع، 

كم أيها ا٤بانيكا العنيدكف ) تلوغيلْب( فسيعرفوف بعد موتك بأ٘ب أنا كعلى أفكارؾ ىذه، ككذلك أم دكلة أخرل تقتدم ب
 سومنغورك الذم ال يعصى كال يعارض.
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 ا٥جٺب٫ اخلزب٩ٸ دلإدتش فٴفٴ ا٥ضب٭ٸ
 كبعد أف انتهى سومنغورك من ٚبويف كهتديد متحالفيو بشٌب أنواع التعبّبات، تبل البياف ا٣بتامي للمؤٛبر فقاؿ:

م ىذه اإلنذارات كالتحذيرات، كثقوا ٛباما أ٘ب لن أعرض أمرا على أحد منكم بعد أبدا، )) لقد ٝبعتكم ألبلغك
كسأٝبعكم دائما ألبلغكم بوصايام كأكامرم فقط لتنفذكىا طوعا أككرىا, أما مشاكرتكم كمباحثة األمور معكم ، فلن 

 أشاكر أم أحد ُب شأف أم رعية أيضا. )) فقد كٔب عهد ذلك((.
ِا٥ٚق٤ ا٥شاث 

 ٱـ1223ٳ٥خ فٴفٴ ثْذ ٩إدتش فٴفٴ ا٥ضب٭ٸ ّب٧ د
(، ٓب يرض بأف يعرض أمرا على أم أحد من ا٤بلوؾ الصغار pakisaمنذ أف قاؿ سومنغورك تلك ا٤بقولة الصراحة البواحة)

بعد ذلك، كٓب يشاكر أحدا منهم، إال أف ٯبمعهم دائما كيبلغهم ما يشاء على كجو القوة كا١بربكت التاـ، كأصبح األمر 
أنو كلما استدعى سومنغورك ا٤بلوؾ الصغار إلببلغهم ما يشاء ، يقوؿ فحوؿ ا٤بداحْب ) انوارا ( تلك الكلمات الثبلث 

ا٤بسكتة)) صوت من؟ صوت من ؟ صوت من؟ ((فإذا أجاُّم سومنغورك بقولو )) ليس ىناؾ صوت أحد، إ٭با ىو صوٌب 
)) نعم ) ىإب( يا ابن شيخ صوصو، ليس ىناؾ صوت أم أنا كحدم( فيقوؿ ا٤بداحوف الطليقو اللساف ) اللسنوف( 

رجل، إنو صوتك كحدؾ أيها ا٤باجد، إف كاف ىناؾ قوؿ أحد آخر فليتكلم، لتثكلو أمو كستنزؿ البزاة على جثتو اآلف 
 خلف األسوار ، أك يَبؾ جزر السباع ككل نسر قشعمو ((.

 ١ٺ٘ أخز عٴ٩ٮٖٴسٳ ٥ٞت ١ب٭ىت
 كانٌب ، ككيف أصبح ىذا اللقب علما على سومنغورك كذريتو من بعده، على قولْب:  اختلف ا٤بؤرخوف ُب معُب لقب

: ركاية السوننكى، كىو أف كانٌب: مشتق من الكلمتْب ) كاف(ٗبعُب أٌم ،ك) تى (ٗبعُب: ا٢بقل فيكوف معُب أولهما
ماغا(. كعلى ىذه الركاية  الكلمتْب: ُب أم حقل، كقيل من الذىب أم حامل الذىب، )كنوم انٌب(، كىو ٗبعُب ) كنول

 إ٭با ىو كلمة سوننكية ٕبت كليس ٗبربية. كانتىفإف 
مشتق من الكلمتْب البمربيتْب )كاف( أم صوت أك قوؿ، ك)تى( أم ليس ىناؾ، أاك غّب موجود. كانتى:: أف وثانيهما

احو ثبلث مرات)) صوت كذلك كما تقدـ  أنو كلما استدعى سومنغورك ا٤بلوؾ الصغار إلببلغهم ما يشاء ، يقوؿ  مد
من؟ صوت من ؟ صوت من؟ ((فإذا أجاُّم سومنغورك بقولو )) ليس ىناؾ صوت أحد، إ٭با ىو صوٌب أنا كحدم( 
فيقوؿ ا٤بداحوف الطليقو اللساف ) اللسنوف( )) نعم ) ىإب( يا ابن شيخ صوصو، ليس ىناؾ صوت أم رجل، إف 

بذلك كٲبجدكنو، فأصبح ىذا االسم لقبا لو كألبنائو من بعده إٔب صوتك ياسومنغورك  كحده ىو الذم ىناؾ(ػ ٲبدحونو 
.كُّذا أضيف لقب آخر إٔب األلقاب البمربية.  اليـو

 ١ٺ٘ حتٴ٣ ١ب٭ىت ئىل ١ب٭ذٵ ، أٳ ١ب٭ٶ، أٳ ١بىل.
إف ىذا اللقب الذم ٞبلو سومنغورك الثالث ابن شيخ صوصو الذم ىو)ماف جارا الصغّب(،طريقة تلفظو الصحيح ىو: 

ٌب (،ىكذا يذكر لنا التاريخ،كلكن لسبب عدـ كتابة اللغات اإلفريقية، فقد كثرت اشتقاقات ىذا اللقب ا١بديد فيما )كان
 بعد، فكل يقولو بطريقتو ا٣باصة ، فمن قائل: كانٌب، كمن قائل، كاندل، كمن قائل كاٗب، كمن قائل. كأب....اْب.

 ات ىذا اللقب، كىاكم بعض الدكاعي، فمنها:إف ىناؾ أسبابا كدكاعي كثّبة لتعدد ألفاظ كاشتقاق
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/ أف الناس بدأكا بعد موت سومنغورك ينتقموف من أىل صوصو ُب ٝبيع األ٫باء ؛ لظلمو كالعنف كالدين السيئ الذم 1
أقدـ عليها سومنغورك حْب كاف على سدة حكمو. فجعلوا كلما رأكا كانٌب ُب أم مكاف يقتلونو،قائلْب: ىذا بعض إخوة 

) أف األياـ دكؿ (، فكاف ىذا ا٣بوؼ من القتل ا٤بلك ا لفاتك الغاشم.) ا٤بتجرب(.اقتلوىم؛ ألهنم ٓب يفكركا أنو سيأٌب اليـو
 سببا ُب ٞبل بعض الكانٌب على ٙبويل لقبهم إٔب كاندل أك كاٗب.أك كأب. 

با٢بذؼ، أما اإلعبلؿ  ػ أنو تبعا لشرائع اللغة الفصحة) كانغول(، فقد حدث ُب اللقب إعبلؿ: إما باإلبداؿ أك2
 باإلبداؿ ففي إبداؿ التاء بالداؿ أك البلـ، فقيل: كاندل، أك كانلى، ٍب حذؼ التنوين من كانلى فأصبح كأب.

 كأما اإلعبلؿ با٢بذؼ ففي حذؼ التاء ، ٍب ٙبويل حركتها إٔب النوف قبلها.
(( ك)توندل  = نوٗب (، ك) ماندينكا = مانينكا(، كمثل ذلك كثّب ُب اللغة مثل: ٙبويل الداؿ إٔب نوف ُب) باندا = بانا 

 ك)فاندا = فانا ( ك)سوندا = سوناف (، ك) كوندل = كوٗب (.
كمثلو ٙبوؿ الباء إٔب ميم مثل) بانبا = باما ( ك )بانباكو = ٗباكو ( ك) بونبونسي = بومونسي (، ك)سانبا = 

 ساما(.ك)تامربل = تامرل(.
:سيندم = سينٍب ( ك) كوندل = كونٌب (، ك)تيندم = تينٍب(ز كىلم جرا، فهذه كمثلو ٙبويل الداؿ إٔب تاء مثل

 اإلعبلالت كالتغيّبات كغّبىا ىي الٍب حولت كانٌب إٔب كاندل، ككاٗب، ككأب كغّبىا.
علوف أما ما يريد البعض من التفريق بْب األلقاب الثبلثة، فيجعلوف الكانٌب قينا) اينغامبل( أم ا٢بدادين كا٤بداحْب، كٯب

الكاٗب كالكأب علماء) مورم( مثل كاٗب ُب تينينكوف كغالو كغّبىا،ككأب األئمة ُب مإب، كغينيا، كٯبعلوف كاندل 
الكهاف) تونٍب(كالكاندل ُب كانكاف كميسايا كغّبىا، فهذا التقسيم إ٭با ىو ٦برد كذب ملفق مزين، كال أساس لو من 

 داحوف) القياف( كالكهاف،كليس ذلك خاصا بلقب كانٌب فقط.الصحة، فكل قبائل ماندل فيها األحرار كا٤ب
 ثني ٭بسٹ٬ ٩بٕب، ٳعٴ٩ٮٖٴسٳ

 ـ رجع نارين ماغا كيتا، فجمع ٝبيع أعياف ماندل ُب عاصمتو 1223بعد مؤٛبر صوصو الثا٘ب عاـ 
 ) انيانينبا(، كخطب فيهم قائبل: 

 خّب إٔب عبودية.اعلموا أف سومنغورك قد خاننا، كغدر بنا، كحوؿ التحالف ُب األ
كىكذا الدنيا منذ القدـ، كلما أمنت ا٤بعتدم كأم رتو ٯبعل ذلك تسلطا كقهرا على ا١بميع. ػػ)) ا٤بثل العريب يقوؿ: إف تكـر 

الكرٙب ٛبلكو، كإف تكـر اللئيم يتمرد((ػػػػ كاستطرد نارين ماعا قائبل: أما أنا فقد كربت،كطعنت ُب السن، بل حاف موعد 
( الذم أموت بو ىوالغيظ على أمر سومنغورك، كلذا أكصيكم أٲبا كصاية ) moneالغيظ )ا١بول( أك  )كفاٌب، كلكن 

أم: آخذ عليكم موثقا غليظا( أف تبذلوا كل ما ُب كسعكم لَبفعوا عبودية سومنغورك عن ماندل قاطبة.كال تقبلوا البقاء 
 اؿ.أبدا ٙبت ملكية أىل صوصو ا٤بعتدين ا٤باردين بأم حاؿ من األحو 

كلئن بذلتم أنفسكم ُب طلب االستقبلؿ، أعِب ا٢برية؛ فإنكم حينئذ تستطيعوف أف تتخلصوا من تبعية ملك صوصو 
(، الشك أننا ٝبيعا نعرؼ أف قوة سومنغورك اليـو عظيمة، كعساكره كثّبكف عددا Senkollayaالشماش كىيمنتو)

إذا هنضوا بنية كاحدة لطلب ا٢برية، كبذلوا أركاحهم من كعدة، كلكن الرعية ا٤بتماسكة مهما قل عدد أفرادىا كعدهتم،
 أجلها،فإهنم ال ٧بالة سيمتلكوف أنفسهم .
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إف سومنغورك اليَببص بكم كالينقم منكم إال إحدل ا٢بسنيْب: إما أف تفنوا قتبل من أجل ٚبليص أنفسكم ، أك ٚبرجوا 
 بعدك من من غّبكم فيستبيحوف بيضتو. من العبودية، كأنتم تَببصوف بو أف تصيبو ا٥بزٲبة بأيديكم ، أك

كال ريب أنكم لن تفنوا قتبل على اإلطبلؽ أبدا؛ألف ا٤بثل يقوؿ: )) لن يفِب خلق خلقا((.إذا فإنكم ستتحرركف كليس ُب 
ذلك أدٗب شك،كاعلم  أنك إذا رأيت أية رعية بقيت خاضعة ٙبت الرؽ على الدكاـ كال تفكر ُب االستقبلؿ، فاعلم أهنا 

 اب ا٤بوت. إ٭با هت
 إذا البد أف تقاتلوا سومنغورك ثبات أك تقاتلوه ٝبيعا، كعلى االستمرار حٌب تصبحوا مالكي قياد أنفسكم..

ـ ،حامبل معو 1224كىكذا أكد نارين ماغا ٤باندل كصايتو ُب قتاؿ سومنغورك تأكيدا تاما.  ٍب مات كًمداعاـ 
عاما، كقد مكث أيضا ُب ا٢بكم، حيث  90لكرب عتيا ؛ إذ عاش جوىوغيظ كآالـ أمر سومنغورك؛ كقد كاف قد بلغ من ا

عاما على العرش، غّب أنو مات كٓب تدر للحرب دائرة على ابن صوصو تيموغو، الشاًب عرضو كٓب يشتمو، 44قضى 
 كالناذر أف ينتقم من خلفائو بعد كفاتو .

 ٭بسٹ٬ ٩بٕب ٳاعزخالٗ عٴجنبرب ٬٩ ثْذٯ
سنة، كعدؿ عن ابنو  17ف يتوج ابنو الثا٘ب ا٤بقعد سو٪باتا كيتا من بعده، ككاف عمره *أكصى نارين ماغا عند موتو بأ

عاما،ككذا ترؾ بقية أبنائو األصحاء، كيقاؿ بأهنم كانوا حوإب أحد  19األكؿ السليم الرجلْب دانكراتوماف، ككاف عمره 
دانكراتوماف خلفا لو على ا٤بلك،  كقالوا: ))  عشر ابنا.كلكن أعياف ماندل خالفوا كصية نارين ماغا، فنصبوا ابنو األكؿ

إف صرؼ ا٤بلك عن االبن البكر رغم سبلمتو كعدـ غيابو، كتعيْب االبن الثا٘ب ا٤بقعد ملكا على ىذه الدكلة الكبّبة أمر 
غّب منطقي،كضرب من ا٣بياؿ، خاصة أف الدكلة مقبلة على سِب حرب ضركس مع عدك قد تكوف ال طاقة ٥با اليـو بو 

 نوده.كج
كعندما كاف األعياف ينصبوف دانكراتوماف على ا٤بلك، قالوا لو: إف الشرط األكؿ لتنصيبك ىو حرب سومنغورك، 
 كاستخبلص ماندل من يد سومنغورك ٛباما،كما أكصى بو أبوؾ عند موتو، كقد كاف ذلك ٕبضرتك كأنت شاىد.

نغورك يرسل رسوال إٔب أىل ماندل يقوؿ ٥بم: ٗبا أف لكن ٗبجرد أف ًب تنصيب دانكراتوماف ملكا على ماندل، إذا بسوم
نارين ماغا قد مات، فعلى خليفتو أف يأٌب ليجدد ا٤بيثاؽ الذم كاف نارين ماغا قد أخذىا على ماندل كدخل ُّا ُب 
  التحالف الكبّب.عليو أف يأٌب ليجدد نفس العهد  كا٤بيثاؽ لسومنغورك كييدخل دكلتو ضمن الدكؿ التابعة ٤بلك صوصو

 كما كاف فيو أبوه.
ذىب دانكرتوماف إٔب صوصو كجدد العهد لسومنغورك ُب صوصو؛ ألهنم  ما كاف ينبغي ٥بم أف يتمردكا ُب ذلك الوقت 

 القريب، حٌب ينتهي ا٤بلك ا١بديد من اإلعداد التاـ  كيتأىب للقتاؿ.
ساحتو، كتعلم فنوف القتاؿ بطريقة سريعة كُب أثناء أىبة االستعداد كالتعبئة العاـ للجيش كالعتاد، شفي سو٪باتا من ك

كعجيبة،كما تلقى تدريبات ماندل كعاداهتا كأصبح رائدا ُب الصيد حٌب أصبح كينينكمبو، كسيمبو فجأة،كماؿ إليو 
ماندل ، فأحس دانكراتوماف أف أعياف ماندل يضمركف عزلو كتولية أخيو سو٪باتا على ا٤بلك ،كما كاف أبوه قد أكصى 

كهاف ماندل كمنجموىا.فعـز دانكراتوماف كأمو ساسوما بّبتى على قتل سو٪باتا كالتخلص منو، ٩با كاف   بو.ككما زعمو
سببا لفرار سو٪باتا مع أمو سوغولوف كوناتى، كأختو كولوكاف كايتا، كأخيو األصغر ماندين بوغارم، فهاموا ُب الببلد، 



 
113 

 Nyagua((، أك)) الفرار من االضطهاد  Nyanin maboriكيسمى ىذا ا٥بياـ ُب التاريخ )) فرار انيا٘ب  
Kodo bori .كقد كاف ىذا الفرار سببا لتبغيض ساسوما كابنها لدل ٝبيع رعية ماندل كنفورىم منهما ،)) 

ـ، كبعد ذلك قرعوا 1229ـ إٔب 1224أمضت ماندل ٟبس سنوات على األىبة كاالستعداد لقتاؿ سومنغورك من عاـ 
نذار كراء دانكراتوماف حٌب يثور على صوصو؛ ألهنم قد انتهوا من االستعداد،كٓب يكن الطبوؿ، كأطلقوا صفارات اإل

دنكراتوماف راغبا ُب التمرد ، كلكنو أدرؾ أنو إذا ٓب يتمرد فإف أىل ماندل سيتربركف ٗبخالفتو كصية أبيو ُب حرب 
لغ خرب ٛبرده إٔب سومنغورك أرسل إليو ٔبميع سومنغورك،فيعزلونو على الطوؿ عن ا٤بلك.فأعلن ٛبرد ماندل كاستقبل٥با، ك٤با ب

أشكاؿ التهديد، كالَبىيب،كأنو سيستأصلو ككل من يكوف قد حرضو على التمرد، كسيقطعهم إربا إربا، كيشردىم شذر 
مذر ، كأنو  آت ماندل ٔبيوش كجنح الليل ، ككموج البحر، ككعدد رما٥بضبة ماندين، كأف على دانكراتوماف قبل ذلك 

نفقا ُب األرض، أك سلما فّبتقي إٔب السماء، أك يَباجع عن الردة مطلقا، كيأٌب ليتناكؿ أمامو السويق من جديد  أف يبتغي
 فور فور، آف آف، بىداًر بىداًر.

كمعُب تناكؿ السويق ىنا:) أم يأٌب ليتوب لو: ككانت عادة لديهم أف التائب للملك يأٌب ُّدايا، كامرأة من قراباتو،  
أماـ ا٤بلك، كعند ذلك فزع دانكرتوماف من تلك التهديدات، كذعر، كزاؿ عنو ٠بو) تلمظو كٞبيتو( كبدأ  كيشرب السويق

يتململ كيهْب كيستكْب.كعـز على الذىاب لشرب السويق أماـ سومنغورك، كلكنو ٓب يكن قادرا على أف يصارح أعياف 
إٔب شرب السويق  ِسريمانكندا تورىالعآب:  ماندل بعزمو على شرب السويق بأم حاؿ من األحواؿ، ٩با جعلو يرسل

أماـ سومنغورك ُب صوصو ، بدال عن نفسو كمن دكف علم أعياف ماندل بذلك، كما جعل دانكرتوماف أختو نانا تّبينبا 
 (.Deguemin Mousoىدية لسومنغورك لتكوف) أمرأة تناكؿ السويق 

م متماسكوف مفوىوف) طليقوا اللساف(، كىناؾ ٠باعوف كلقد كاف سومنغورك خائفا خوفا شديدا من حرب ماندل؛ ألهن
٥بم من الدكؿ األخرل، فكاف سومنغورك ٱباؼ إف حارُّم أال يسببوا ُب ٙبريض بقية الدكؿ على صوصو،فيقوموا بثورة 

بْب  كٛبرد ٝباعي فيتمزؽ االٙباد ا٥بش الذم يريد سومنغورك أف يقويو.  كلكن سومنغورك أخفى ىذا ا٣بوؼ ٛباما، كدفنها
٢بمو كشحمو، كتفوه بشٌب األقواؿ البطولية، فأرغى كأزبد كىدد كتوعد، كطفق يتلمظ أماـ سّبمانكندا تلمظ الثعباف، 

حٌب أنو ػػػػ رغم شيخوختو كطعنو ُب السن، كرغم بكارة نانا تّبينبا) أخت دانكرتوماف(، كٝبا٥با ػػػػػ تساخط من قبو٥با 
كؿ األمر، كقاؿ أنو ال يقبل تناكؿ السويق ٤باندل، إال إذا ٛبثل ملكها بعينو، حٌب ىدية)) امرأة تناكؿ السويق((، ُب أ

يسمع كل الناس أف دانكراتوماف الذم كاف قد ٛبرد ، قد ذىب إٔب تناكؿ السويق أماـ سومنغورك مرة أخرل. كلكن 
انكراتوماف، كىكذا أظهر تواضع كحسن كساطة سّبمانكندا جعل سومنغورك يقبل ا٥بدية، كتناكؿ السويق ُب غياب د

سومنغورك للناس أنو إ٭با قبل تناكؿ السويق رغم عدـ حضور دنكراتوماف احَباما ٤با أبداه سّبمانكندا من تواضع كحسن 
كساطة، مع أف السبب ا٢بقيقي ىو ٚبوفو من حرب ماندل؛ لئبل ٰبرضوا بقية الدكؿ على التمرد، كيعللوىم فيدخلوا مع 

صو، فيكوف ذلك سببا ُب هتاكم التحالف كتفككو كحصوؿ كل دكلة على حريتها، كخبلصها ماندل ُب ا٢برب ضد صو 
 من العبودية السومنغورية.

 ٙشاس د٭٢شرٴ٩ب٫ ٬٩ ٩ب٭ذٵ
٤با علم أعياف ماندل ٖبرب تناكؿ السويق ػ للمرة الثانية ػ عقدكا مؤٛبرا حملاكمة دنكراتوماف؛ ٤با أقدـ عليو من خيانة عظمى 

 اف كرامتها، فحكموا بأف يقتل دنكراتوماف مع ٝبيع مؤيديو كمن كاف على مثل رأيو.للوطن، حيث أى
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ك٤با شعر دانكراتوماف بتآمرىم على قتلو خرج ليبل ، كأشاع ُب الناس أنو متوجو إٔب سومنغورك ليستنجد بو على ماندل، 
م بذلك لٌول طريقو كتوجو صوب فلما علم األعياف بتوجهو إٔب صوصو، أرسلوا من يقطع عليو طريق صوصو،فلما عل

ا١بنوب الغريب، ككاصل ا٤بسّبة حٌب كصل إٔب ٚبـو الغابات فنزؿ ىناؾ بقومو، كقاؿ سنسلم ىنا، كأسس بلدة ىناؾ 
 أ٠باىا كيسيدكغو أم كبقي ىناؾ إٔب أف مات.

 اؽزال٣ ٩ب٭ذٵ ٬٩ ِٝج٤ عٴ٩ٮٖٴسٳ
، من أجل أنو قبل تناكؿ السويق لو، استشاط غضبا، ٤با علم سومنغورك أف دانكراتوماف قد طرد من قبل أىل ماندل

كقاؿ: لقد طرد ا٤بانينكا ملكهم كراىية ٕب) أنا سومنغورك(، كنفورا من أمرم، فسأتفرغ لقتا٥بم، حٌب أجربىم على تناكؿ 
ى ماندل، السويق ٕب، بل سأسلبهم ا٤بلكية الذاتية الٍب كانت بأيديهم،كلن أقبل أبدا أف ينصب أمّب آخر) مانسارل( عل

 بل سأكٕب عليهم كالة كوالة األقاليم األخرل.
( ٢برب ماندل،فدخلوا ماندل، كاحتلوىا، كزلزلوا أركاهنا، Sofa koun*أرسل سومنغورك أركاف حربو) أمراء ا١بيوش   

٥بلع كالذعر كدكخوا أىلها، كدكوا كل قراىا الكبّبة، كىزموا رعيتها بطريقة قسرية كغطرسة كفظاظة كغلظة قلوب.كأثاركا ا
 ُب كل مكاف، كبا١بملة) ساموا أىل ماندل سوء العذاب، كجاسوا خبلؿ الديار كتربكا ما علوا تتبّبا(.

كىكذا ًب احتبلؿ ماندل  على يد  أركاف حرب سومنغورك بكل قسوة كطغياف كغطرسة، كبعد أف كضعت ا٢برب 
ىذا القائد) كراف كمارا (، كىو الذم كاف يسمى أكزارىا، عْب سومنغورك أحد قواد جيشو كاليا على ماندل، كاسم 

أيضا) مانسا كراف(، كبذلك فقد حـر سومنغورك ماندل من ا٢بكم الذاٌب كا٤بلكية الذاتية الٍب تتمتع ُّا،كغيلبت ماندل 
على أمرىا، كأصبحت كالية من كاليات صوصو؛ كذلك أف فَبة ا٣بمس كالعشرين سنة الٍب أمضاىا ماندل ُب التحالف 

سومنغورك، كاف بيدىا حكمها الذاٌب، كملوكها من أنفسهم، ك٥بم عاداهتم كتقاليدىم، كلكن احتبل٥با ُّذه الطريقة  مع
حرمها من ٝبيع ىذه ا٢بقوؽ، فبل يعرض على أسرة كايتا ا٤بلكية من أمر ماندل أدٗب شيء، كاليستشاركف ُب أم شيئ 

العقد ٯبوسوف خبلؿ الديار كما يشاءكف كما يقوؿ الشاعر: من أمر دكلتهم،بل كالة صوصو كجنودىا ىم أىل ا٢بل ك 
 خبل لك ا١بو فبيضي كاصفرم.

 

ا٥ٚق٤ اخلب٩ظ 
 زلبٳالد ٩ب٭ذٵ ا٥غشٹخ ٦٥خالؿ ٬٩ عٴ٩ٮٖٴسٳ، 

 ٳأعيٴسح اعزذّبء عٴجنبرب
كل ذلك فإهنا    ظلت ماندل تذكؽ كباؿ ٛبردىا، كتعا٘ب من ا٥بم كالغم كالكرب كاالسَبقاؽ كالضيم ما اهلل بو عليم، كرغم

 كانت تبحث عن كسيلة للخبلص من عبودية سومنغورك،فاستدعوا سو٪باتا الذم كاف ُب ا٤بنفى حملاربة سومنغورك.
كٙبكي قبائل ا٤بانينكا أسطورة ُّذا الصدد، كىي ال تتناسب مع العقيدة الصحيحة بأم حاؿ من األحواؿ؛ ألنو تصديق 

يقوؿ:} قل ال يعلم من ُب السموات كاألرض الغيب إال اهلل { كيقوؿ أيضا  للكهاف كا٤بنجمْب كمدعي علم الغيب كاهلل
} عآب الغيب فبل يظهر على غيبو أحدا إال من ارتضى من رسوؿ{، كيقوؿ الرسوؿ عليو السبلـ )) كذب ا٤بنجموف كلو 

كلمة ٠بعت من السماء صدقوا ((. بل بْب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أف ما كافق ا٢بق من دعاكل الكهاف فهي )) ال
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..(( كسنسرد األسطورة ىنا فقط َّرد التاريخ ال لبلعتقاد بصحتو ػ كإف كاف األكٔب أال نسرده ػ كلكنو تاريخ الناس ، 
 كركام الشرؾ ليس مشركا.

وف يقوؿ مؤرخو ا٤بانينكا: أف أعياف ماندل بدأكا يبحثوف عن كسيلة للخبلص من سومنغورك كاستعباده ٥بم، فظلوا يسأل
الكهاف كا٤بنجمْب عن ذلك، فاتفقت أقواؿ الكهاف كا٤بنجمْب ٝبيعا على شيء كاحد، كىو أف عليهم أف يبحثوا عن ابن 
ٍكدبة الظهر (، كىذا االبن ذك ثبلثة أ٠باء ، كأهنم إذا اىتدكا إٔب ذلك االبن،  مقعد من امرأة قبيحة ا٤بنظر، ُّا عيوب) ٧بدى

عزركه كنصركه ُب حرب سومنغورك فإهنم سيتغلبوف على ملك صوصو الشماش كظفركا بو، كنصبوه ملكا عليهم، ك 
 ا٤بتغطرس كٲبتلكوف أنفسهم، كيصبحوف أحرارا، بل سيقتلوف سومنغورك كٲبتلكوف دكلتو بكل ىيمنة كسيطرة تامة.

لنوادم، تفكركا ك٤با شاعت ىذه التنبؤات ُب أكساط أعياف ماندل، كتداك٥با العامة كا٣باصة، كأصبحت حديث اَّالس كا
جيدا كتأملوا فيمن يتوفر فيو ىذه الصفات، كبعد مذاكرة كاستذكار كتأمل، حدا ُّم تفكّبىم ُب األخّب إٔب ابن 

سوغولوف كوناتى)احملدكدبة الظهر( أال كىو ا٤بقعدي مارم جاتا، كالذم يسمى أيضا ماف جاتا، كيسمى باسم ثالث ىو 
بأف الكهاف كا٤بنجمْب قد كانوا تنبأكا ُّذا منذ عهد نارين ماغا، بل منذ قبل أف سو٪باتا،كعلى الطوؿ تذكركا مرة أخرل 

يتزكج بسوغولوف تيجوغو٘ب كوناتى أـ سو٪باتا، كذلك التنبؤ ىو الذم جعل نارين ماغا يتزكج األمّبة سوغولوف احملدكدبة 
، كبالتحديد عاصمته  ا )دك( قرب ٛبا٘ب ُب بلدية باركيلي.الظهر كيستحضرىا من منطقة ) دك(، كىي منطقة سيقو اليـو

شرع أعياف ماندل ُب البحث عن سو٪باتا ،ككاف ُب ا٤بنفى ُب ذلك الوقت، كال يعرؼ أحد مكانو، غّب أف أغلب الظن 
أنو ُب مناطق البحّبة)با٘ب ( كىو أحد ركافد هنر النيجّب، كالببلد ا٤بطلة على طوؿ ٦برل هنر النيجّب) البحر الكبّب (، 

ا ا٤بتحسسْب عنو ُب ىذه النواحي، فوصل ا٤بتحسسوف ا٣بمسة الذين تتبعوا ٦برل هنر جيليبا) النيجّب(، إٔب ٕبّبة ) فأرسلو 
ديبو( فعثركا على سو٪باتا معززا مكرما عند ا٤بلك فارين تنكارا ُب ميما) كىي اآلف ُب إقليم موبٍب؛بْب مدينة موبٍب 

 .كانيافونكى.على ا١بانب الغريب لبحّبة ديبو(
، فارين تنكاراُب ذلك الوقت كاف سو٪باتا قد أصبح قائد أركاف ا٢برب ُب ميما، كعْب كٕب عهد لعرش ميما بعد ملكها 

 لكن رغم كل ذلك فإف سو٪باتا لىب نداء الوطن، كتنازؿ عن تلك ا٤بناصب العالية، كرجع إٔب ماندل.
تل من الفرساف ا٤بغاكير، فزكد سو٪باتا بذالك األلف. كعند عودتو نثر فارين تنكارا كنانتو فاختار منهاأقول ألف مقا

فتوجو صوب الشماؿ الغريب،عابرا الصحراء حٌب كصل كغادك، كدخل كوميب عاصمة ملوؾ السيسى ػػػػػػػػػ الذين كاف قد مر 
ػػػػ فرحب مرض ىو كمن معو أرسلوه إٔب ميما ٤بناسبة جو ميما للمانينكا ػػعليهم كمكث عندىم معززا مكرما، كلكن ٤با 

مع قوادىا ،ككانوا ٝبيعا  ه بألف فارس ا(، كزكدسومانقورل سيسى، كأخوه تونكرا مامدم سيسى ا٤بلك) كبو ملك كغاد
عابرا إٔب جنوُّا،كقاصدا  إقليم كيتا،  بشماؿمن الرماة ا٢باذقْب كالفرساف ا٤بغاكير، ٍب انطلق مع جيشو من كغادك حٌب مر 

ورك ٱبربكنو غل كيتا ٗبركره أرسلوا رسوال إٔب سومنىفلما علم أانيانينبا، انتظاره، ليشيعو إٔب  تابوف، حيث كاف نابو انوانا ُب
 2000كقالوا: إف سو٪باتا قد جاء ٢بربك بشرذمة قليلْب أعزلْب )غّب مسلحْب(، كإف جنده ال يتجاكزكف بذلك، 

 ،كلكنهم ٝبيعا فرساف، كٓب يشعركا أهنم:
 من نسج داود في الهيجا سرابيل شم العرانين أبطاؿ لبسوىمو :.

 اليقع الطعن إال في نحورىمو  :. وما لهم عن حياض الموت تحويل
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فلما قيل ذلك لسومنغورك،فلىكأ٭با أتاه النذير العرياف، فبادر كجهز ابنو صوصو باال بستة آالؼ جندم، كأمره أف يسرع 
قي سو٪باتا بصديقو تابو انوانا فاراف كمارا، كأف يأسر ليقطع الطريق بْب سو٪باتا كتابوف ُب أسرع كقت ٩بكن؛ لئبل يلت

بيديو سو٪باتا كشرذمتو القليلْب،كيربطوىم ٝبيعا، كيسوقهم إٔب صوصو ، ليحكم عليهم على مشهد من العا٤بْب، ٍب 
 يذٕبهم ذبح الدجاج.

 جيش سومنغورك، فلما علم أف ككاف سو٪باتا قد أرسل رسوال ليخرب تابو انوانا ٖبرب ٦بيئو، فسمع ىا الرسوؿ)ا٣بفّب( خرب
صوصو باال يتمكن من قطع الطريق أماـ سو٪باتا،حشد أبطاؿ منطقة ا٤بناطق ا١ببلية) كرككاف( لنجدة سو٪باتا.ك٤با اقَبب 
سو٪باتا من تابوف، كجد أف صوصو باال  كجنوده الستة آالؼ قد قطعوا الطريق بينو كبْب قرية تابوف،فوجد أىل صوصو 

 ُب سفح ا١ببل الٍب تقع تابوف عليها.. ٧بتشدين كالسيل
 ادلْش١خ األٳىل ثني عٴجنبرب ٳعٴ٩ٮٖٴسٳ

 )) ٩ْش١خ ربثٴ٫ ((
ما إف  كقعت عينا ابن سوغولوف على صوصو باال كأحزابو، حٌب تبسم ضاحكا من ٝبعهم، كقاؿ" أيظن سومنغورك أنو 

مهما كثر عددىم كعدهتم، فلن يستطيعوا أف يقطعوا  يستطيع قطع الطريق أمامي ُّؤالء ا٤بشاة؟ كبل. إف ا٤بشاة من ا١بنود
 الطريق أمامي كأماـ فرسا٘ب ا٤بغاكير ؟

كأف لساف حالو يقوؿ: )) لقد ثكلتو أمو، كليمضض بظر أصنامو، أٓب يعلم أ٘ب أنا ابن سوغولوف كىزاـ األحزاب، مٌب 
 (.أٓب يسمع قوؿ الشاعر:أضع العمامة يعرفِب )كاف من عادة سو٪باتا لف رأسو بالعمامة كما سيأٌب 

 قد يبعث األمر العظيم صغيرىا  :, حتى تظل لو الدماء تصبب ((اىػ
رأل سو٪باتا أنو قد تعب جدا ىو كقومو من جراء مسّبة اليـو بكاملو، كأف الشمس قد زالت بكثّب  كتكاد تتضيف 

ق (، ألنو من ا٤بمكن أف يتوجو جيش للغركب، كلكنو أدرؾ أنو إف أخر القتاؿ إٔب الغد فلن يصلح ذلك أبدا) لن يوف
أخر من جيش سومنغورك ٢برب تابوف، ٩با جعل ابن سوغولوف ٱبطط للحرب ا٤بباغت فيما بقي من النهار، فأصدر 
سو٪باتا أكامره بقرع طبوؿ ا٢برب،كأجراسها، كدفافها معا, كمزامّبىا، كأغا٘ب ا٢برب ُب آف كاحد،) مولوف، كانيانّبك، 

 با(.كقول نليمى، كغيم
ففاجأ ذلك صوصو باال كأحزابو جدا؛ ألهنم نظرا لشدة قرب دلوؾ الشمس ،فكلهم كانوا عازمْب على ا٢برب ُب الغد، 

.  ال اليـو
قسم سو٪باتا جنوده إٔب ٟبسة فرؽ، ككزع رماة ميما)الرماة بالقوس( على اَّنبتْب اليمُب كاليسرل، كقسم فرساف كغادك 

دين بوغارم على ا٢براسة ُب مؤخرة ا١بيش، كىو بنفسو يتمطى كيصوؿ كٯبوؿ أماـ إٔب صنفْب، ٦بموعة مع أخيو مان
اَّموعة األخرل على مًب الفرس األغر احملجل) دىا قؤب( ُب ا٤بقدمة.كجعل  األعياف) الرسل كا٤بشيعوف لو(، كا٤بكلفوف 

 ٕبمل األثقاؿ كغّبىم ُب الوسط، كىم مدججوف بالرماح كا٢براب كالنشاب.
خَبط سو٪باتا سيفو من غمده صلتا، كحركها كىزىا ُب ا٥بواء ٲبينا كمشاال فأخرج صلصلة شديدة)انوانيا انونيا(، كفجأة ا

كرفع عقّبتو، كصرخ قائبل) تابع(، كمعُب ذلك أنو قد أذف با٢برب، كرفع ا٢بظر)توف( عن القتل، كبعد أف انتهى من ذلك 
قومو،كاقتحموا صفوفهم يدىدكف الرءكس كٰبزكهنا، كيسقطوف ، صاح كز٦بر كانقض مع ٦بموعتو على صوصو باال  ك 
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الرءكس ٲبينا كمشاال، كيصرع ضبح خيو٥بم البعض، كما ٱبنق نقع غبارىا البعض اآلخر فيسقطوف كيتمرغوف ُب الَباب، 
 كتدكس ا٣بيوؿ ٕبوافرىا البعضى باألرض.

األعداء،كرماة ميما ا٢باذقوف ٲبطركف أىل صوصو  ككاف فرساف كاغادك مع ماندين بوغارل كيتا يعملوف ُب الصراخ على 
 بأمطار السهاـ،كيسقطوف كما تسقط الرياح الشديدة ٜبار الدُّىنوف اليانعة) كالدىنوف ىي شجرة الزيت ا٤بسماة) القارل(.

ض شباف كأثناء ا٤بعركة قصد سو٪باتا مكاف صوصو باال ليقتلو ُب الغابة، فلما كصل إليو سو٪باتا كافق ذلك حيلولة بع
صوصو بينهما، كقبل أف يفرغ سو٪باتا من تفريق أكلئك الشباف بالسيف كثب صوصو باال كارٛبى بْب ا١بماعة، كُّذا 

ضاقت األرض على صوصو باال ٗبا رحبت، كضاقت عليو نفسو، كظن أال منجا من سو٪باتا إال أف يلوذ بالفرار صوب 
جنوده فارا ٓب يتمكنوا أف يصمدكا أيضا،فبدأكا يفركف كال يلوكف  صوصو، فبدأ الفرار )كدم كدم( صوب صوصو، ك٤با رآه

 على شيئ.
كقبل أف تتوارل الشمس با٢بجاب ٓب يبق أحد ُب سفح ا١ببل غّب سو٪باتا كٝباعتو، كطردكا أىل صوصو قاطبة. كأسركا  

الفرار، كأصبحوا أثرا بعد كثّبا منهم،بعد قتل كثّب منهم،كقبل كصوؿ تابوف انوانا للنجدة كاف أىل صوصو قد الذكا ب
 عْب، ال يرل ٥بم حٌب أثر غبارىم.

جاء أىل تابوف ٗبئات األكا٘ب من الطعاـ كجعلوىا قرل لسو٪باتا كيتا كٝباعتو، فأكلوا كشربوا  كاسَباحوا كأمضوا جزءا من 
 الليل ُب األنس األفراح .

تابوف، فذاعت صيت )كصلت ضجة( ىذه ا٤بعركة ُب  كُب الصباح تقدـ ٝباعة تابوف انوانا مع ٝباعة سو٪باتا إٔب داخل 
كل مكاف، كعلم أف سومنغورك نفسو ٓب يكن شاىدا ُب ا٤بعركة، كلكن فرار ابنو صوصو باال  مع جيشو الكبّب أماـ تلك 

ا١بماعة القليلة منذ أكؿ كىلة، جعل ٝبيع الببلد ا٤بضطهدة على يد سومنعورك يتجرءكف، كيثقوف بابن سوغولوف مارم 
 تة.جا

 ٳعٴ٩ٮٖٴسٳ.ادلْش١خ ا٥ضب٭ٺخ ثني عٴجنبرب 
 )) ادلْـش١خ  اجلج٦ٺخ يف ٭ٺجٴسٹـب((

٤با كصل صوصو باال إٔب صوصو مهزكما اجتمع بأبيو فقاؿ:  ))  يا أبت : إف سو٪باتا ليس ببشر )ىاف( إنو الغوؿ بعينو 
ثكلتك أمك أيها االبن ا٣بوار ، النابذ أمر أبيو ((. كما أف قاؿ ىذه ا٤بقولة حٌب لطمو أبوه كمؤل فاه بالدـ. كقاؿ لو : )) 

(، ) كىذا كا٤بثل العريب: أحشفا كسوء كيلة( فها Bono mawolo foufou, Fa ko lafili denكراء ظهره()
أنت قد كليت الدبر من قرينك، ٍب تدعي أنو جِب أك شيء آخر، كقد كنت ترعد فرائص آبائو أمامي قدٲبا. فإذا كنت ال 

دخل ُب فم، فتعاؿ كادخل ُب فمي أنا((.كالعبارة ا٤بناسبة ٥بذا الكبلـ ُب العربية: ) فإف كنت ال تستطيع تستطيع أف ت
 مقارعة سومنغورك بدال عِب، فدعِب أبادرىا ٗبا ملكت يدم((.

كمع كل ذلك ، فإف مقالة صوصو باال ٓب يبتعد عن قلب سومنغورك ك٨بيلتو؛ ألنو عرؼ شجاعة ابنو صوصو باال من 
 ل.قب

كأيضا كاف كل ما قيل من شأف سو٪باتا من قبل قد كصل إٔب مسامع سومنغورك كلكنو ٓب يكن كاثقا ُّا، أما اآلف فيكاد 
يغلب على اعتقاده أهنا حقائق، كقد أٮبو ىذا األمر حٌب ظهرت عبلمات ذلك ُب عيقىد عنفو) كظهرت من فلتات لسانو 

 كحركاتو البلشعورية(.
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كعـز على أف يغزك سو٪باتا بنفسو، ُب قرية تابوف،لئبل يستشرم أمره إٔب كل اآلفاؽ، فيستفحل  استعد سومنغورك حينئذ،
كيستحيل القضاء عليو، كيصّب كأٝبة آساًد، كداءا عضاال ُب خاصرة ٙبالف صوصو، يصعب عبلجو على أساطْب 

 األيساة،كحذاؽ األطباء.
احتبلؿ عاصمتو قبل حلوؿ موسم ا٣بريف،فيدخل ُب انيانينبا ككاف سو٪باتا أيضا ٱبطط للقضاء على ىزٲبة سومنغورك، ك 

 ) حاضرة ملك أبيو( ُب غاية االنتصار.
توجو سومنغورك صوب تابوف، ككاف ُب اعتقاده أنو سيجد سو٪باتا ُب تابوف، كلكن ا١بيشْب التقيا ُب مغارات نيبوريا 

ا١ببلية كتقع ا٤بعارؾ ُب السهل )البطحاء(،كلكن مارم ٗبنطقة بورل، ككاف سومنغورك يريد أف ٱبرج سو٫باتا من ا٤بغارات 
جاتا أطرأ ا٢برب)بادر كباغت با٢برب(،ُب ا٤بغارات ىناؾ ) على الطوؿ(، فدؽ طبوؿ ا٢برب، كدفوفها معا، كصاح قائبل 

ر با٢برب أٲبا ػػ كاماػ أم ) تابع ( إيذانا با٢برب، كعلى الطوؿ بدأ القتل.أما سومنغورك فقد ٙبّب ُب كيفية إصدار األكام
حّبة؛ ألنو ٓب يكن مستعدا للمعركة ُب ذلك ا٢بْب أبدا، كلكن ٓب ٯبد بدا من ا٢برب، ألف سو٪باتا قد بدأ الكر كالفر 
كالصوالف كا١بوالف، فدارت ا٤بعركة بْب الفريقْب، كثارت الغبار، كغاب الفريقاف ُب النقع كالغبار،كطفقت ا٣بيوؿ تعدك 

 صباء كا٢بجارةقدحا.شبحا، كتورم ٕبوافرىا ا٢ب
الغبار)سكت(، رأل سومنغورك كىو على مًب فرسو األدىم ) سولوفْب( على تل، أف سو٪باتا كفاراف   ا٬بفضكعندما  

كمارا يرموف النّباف على قومو ُب السهل)فونفاف: سفح ا١ببل(، كبقي سومنغورك كافقا يائسا كىو البس قلنسوتو الطويلة، 
ائم العظيمة، كرءكس الطيور ا٤بشؤمة ا٤برعبة على ٝبيع جوانب قلنسوتو )لطخ احملاطة بالقركف، كعقد التم

(، بينما العمامة البيضاء ملففة على قلنسوة سو٪باتا كىو على مًب  حصانو األبيض) Nyorogo nyorogoلطخ:
 دحا قؤب(.

أطلق ابن سوغولوف (،فTerouاستمرت ا٤بعارؾ حٌب التقى سومنغورك كسو٪باتا نفسو على صخرة ملساء ) قدرا: 
السهاـ أمطارا على ملك الصوصو الشماش،فلما كصلت السهاـ إٔب ا٤بلك الشماش أخذىا بيده فورا )جاسو/ تشيو(، 
كأراىن سو٪باتا،ليعلم أف سهاـ القوس ال تنالو بسوء) كأنو:إنساف مدرع(، ك٤با فعل ذلك ىجم سو٪باتا على سومنغورك 

بالرمح، فاختفى سومنغورك عن ناظريو ُب كضح النهار، كفجأة ٕبث عنو سو٪باتا  ٕبربة ) غودك تامبا( كالسيف ليطعنو
فإذا بو يراه كاقفا على تل صغّب ُب فبلة بعيدة، كىنا تعجب سو٪باتا، كٙبّب ٛباما؛ ألنو ٓب يعرؼ كيف اختفى سومنغورك 

 عن ناظريو، كال عرؼ أيضا كيف كصل إٔب ذركة ىذا التل ُب ىذه السرعة.
انت مشاشة سومنغورك حكيت لو من زماف بعيد، كلكنو ٓب يكن كاثقا ُّا، كقد رآه كىو ينظر بأـ عينيو)كليس نعم لقد ك

نوعا من التغيّب)التلبػيس(، كأنو يستطيع أف يتحوؿ إٔب سن فيعض  69ا٣برب كالعياف(؛ ألنو كاف ٠بع بأف لدل سومنغورك 
سو فيخرج تلك الرؤكس من قصوره السبعة ،كمن ٝبيع أبواب داره مقاتلو فيقتلو ُب ذلك ا٢بْب، كأنو يستطيع أف يكثر رأ

األخرل ُب الوقت نفسو. كما يستطيع أف ٯبعل نفسو كا١بماعة، كأنو يستطيع أف يوجو الثعباف ا١بِب العظيم إٔب عدكه 
 فيهضمو على الطوؿ)ًغرم(.

ٓب يعرؼ كيف سيتصرؼ ُب شأف ا٤بلك بقي سو٪باتا كاقفا ُب مكانو يتفكر ُب قدرات سومنغورك ا٣بارقة ا٤بتنوعة.ك 
الشماش بأم حاؿ من األحواؿ.  كتزامن ىا األمر مع لياذ مقاتلي سومنغورك بالفرار، فولوا مدبرين ، كترؾ سومنغورك 
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سو٪باتا كىو شاخص ببصره فيو، فاختفى عنو للمرة الثانية مثل ا١بن. كلشدة دىشة سو٪باتا، فإنو ٓب يستطيع حٌب أف 
 فلوؿ جيش صوصو الفارين ا٤بنهزمْب. ككافق ذلك أيضا حلوؿ الليل كاسوجاجها مع انتشار ا٥بباء.يقـو ٗبطاردة 

فوضعت ا٢برب أكزارىا، كاستعدكا للطبخ، كبينماىم كذلك إذا ُّم يركف رئيس قرية نيبوريا أماـ ٝباعة النساء معهم  
 ها من افناف الطعاـ قرل ٥بم.موائد فيها كثّب من أنواع األغذية، فقدـ إليهم تلك ا٤بوائد ٗبا في

: أخرج جيش سو٪باتا ا٤بعازؼ كآالت اللهو، كأقاموا األفراح ؛ كىم غارقوف ُب نشوة النصر الذم حققوه، وبعد األكل
 ففرحوا كثّبا ؛ ألهنم انتصركا على سومنغورك كدفوا جيشو الكثّب ، كطردكىم كىزموىم فولوا ىاربْب.

االنتصار ، بل حزف؛ ألنو علم أف الشجاعة ُب ا٢برب الظاىرية لن يهـز سومنغورك بأم كلكن سو٪باتا نفسو ٓب يفرح ُّذا 
حاؿ من األحواؿ، ألنو قد أظهر الشماشة لو ُب الظاىر ُب معركة كاحدة ثبلث مرار.فأمضى الليل ُب ا٥بم كا٢بزف؛ ألنو 

سرار ال بد من معرفة طبل٠بها، إ٭با يعرؼ كيفية ا٢برب الظاىرم، كحرب سومنغورك إ٭با ىو حرب مشاشة كسحر كأ
 كمضاداهتا للتمكن من فكها كإبطا٥با.

كبعد أف أمضى سو٪باتا الليل متحّبا مغموما، أتت األنباء مع انببلج الصباح من قبل أىل الطرقات أهنم القوا سومنغورك 
ا ا٤بسرعوف فهم مع كجنوده كىم يتجثثوف)يسّبكف عنقا فسيحا( قاصدين صوصو، كأهنم ال يستطيعوف اإلسراع ، كأم

 العويل كالصراخ.
 كبعد فرار سومنغورك كقومو، ٙبرؾ سو٪باتا كجيشو من نيبوريا،كنزلوا كعسكركا ُب ضاحية كانكينياف.

كانتشر ضجيج معركة نيبوريا ُب اآلفاؽ، كأف سو٪باتا قد ىـز سومنغورك نفسو مع جيشو الكثّب كأفناىم قتبل كجرحا، حٌب 
ا٤بتبقية معو قاصدين صوصو، كقد تسبب ىذا الضجيج ُب توجو أىإب ا٤بناطق اَّاكرة، كالدكؿ الذ بالفرار مع الفلوؿ 

الصديقة إٔب سو٪باتا ُب كانكينياف، فدرُّم على فنوف ا٢برب ا١بيدة، إيقاع ا٢بركب الطارئة، كاعَباض العدك، كالتصدم 
 ٥بم.ككيفية مطاردهتم.

 ادلْش١خ ا٥ضب٥ضخ ثني عٴجنبرب ٳعٴ٩ٮٖٴسٳ
 ادلْـش١خ  ا٥ٺ٦ٺخ يف ١ب٭٢ٺٮٺب٫(()) 

ذىب سومنغورك بنفسو إٔب معركة نيبوريا، كلكنو كاف قد أبقى جيشا آخر لدل أخيو نونكيبا، ليتبعو بعد نفّبه بأسبوع؛ 
ليمده بذلك ا١بيش، كلكن نونكيبا ٓب يرض ُّذا اإلمداد، ك٤با قفل سومنغورك عائدا من معركة نيبوريا، كجده ٓب يتحرؾ 

 بل: ٤باذا ٓب ٛبد٘ب با١بيش الذم أبقيتو ىنا؟ .سألو قائ
فقاؿ لو نونكيبا: لقد كردت األخبار إٕب بأف آ٥بتك العظاـ))*أرنا ،ىيما، كاجاف سونياغا،انياغوسى ، انياغوكى، 
ك، ساٗب ، حوركسي *(( قد ساعدتك، كقبلت  انيامسرل، الال،بيدا ، سوكى، سّبيندم، كاندم، سرببتونا، قونَبي

 فاستطعت تأسر سو٪باتا،فربطتو، كربطت كل مقاتليو، كأهنم مقبلوف معك كىم يرسفوف ُب القيود كاألغبلؿ. قرابينك، 
فقاؿ لو سومنجورك: لقد علمت قدٲبا بأف عاـ ا٢برب ىو عاـ حكاية الركايات الكاذبة،فما كاف ينبغي لك إذا بأم حاؿ 

 يأتيك الرسوؿ با٣برب اليقْب من عندم، كلوكاف ما من األحواؿ أف تقبل أم خرب ُب شأف أمن ا٢برب أك خوفها حٌب
 ٠بعتو من األقواؿ صحيحا لكنت أرسلت إليكم الرسل بالبشارة بذلك ا٣برب ُب أسرع كقت ٩بكن.

كأما ا١بيش الذم كنت ستخرج معو، فعلينا أف نَبيث أكال، حٌب نعده ك٪بهزه جيدا كنضيف إليو ٝبوعا أخرل، حٌب ٚبرج 
ه ا٤برة ُب كامل عدتك كعددؾ آخذا حذرؾ منو؛ ألف دأبو مفاجأة ا٢برب) إيقاع ا٢برب على غرة ٤بواجهة سو٪باتا ىذ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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كغفلة العدك(، فبمجرد أف يبصر عدكه يسل سيفو فورا كيستأنف القتاؿ، كىذه ا٤بفاجأة ا٢بربية ىي الٍب ىزمتنا ُب معركٍب 
 تابوف  كنيبوريا.

( سو٪باتا ا٢بربية، فعقد العـز كالنية على أنو أيضا ٗبجرد أف يبصر أخذ نونكيبا درسا من أخيو عن خطة) اسَباتيجية
سو٪باتا فإنو يهجم عليو فورا ُب ذلك ا٤بكاف نفسو، كتلك الساعة نفسها. كأنو أيضا سيفاجئ سو٪باتا با٢برب ُب ىذه 

 ا٤برة حٌب ينسيو عن كل خططو ا٢بربية.
، فلما فصل ٔبنوده أتتو األخبار بأف سو٪باتا معسكر ُب  كحينئذ أعد سومنغورك جيشا عظيما،بقيادة أخيو نونكيبا

، كجحفلو اللجب ، فواصل ا٤بسّبة حٌب فاجأ سو٪باتا مع  كانكينياف، فتوجو إٔب سو٪باتا ىناؾ، مع ٝبوع جيشو العرمـر
ظمى، مؤيديو ُب جنح الليل، فهجموا عليهم ُب نفس الوقت ُب ذلك الليل الساجي، فأصابوا من جيش سو٪باتا مقتلة ع

كقد سبئبسو٪باتا ُب ىذه ا٤بعركة كاستشهد فيها بعض أبرز رجاالتو، كقيل : إف سو٪باتا نفسو كاد أف يستشهد فيها) 
 كلكن اهلل سلم(.

ككاف من حسن حظ سو٪باتا ) بعد اهلل( أف أىل ميما كانوا متعودين من قبل على التصدم للحرب ا٤بفاجئة،كما أف 
ُب الغارات الليلية، فأخرجوا أعواد الثقاب)مُب أك: كاال( الٍب تشتعل نارا، كالسهاـ  أىل كغادك كانوا حاذقْب من قبل

فوضعوىا مع السهاـ ُب األقواس فأطلقوىا أمطارا على أىل صوصو، فأظلموا ) أعشو( أعْب أىل صوصو كطّبكا عقو٥بم، 
النارية، ٩با جعلهم ٱبتلط حابلهم بنابلهم،  كأكقعوىم ُب حّبة تامة من أمرىم، ألهنم ٓب يكونوا يتوقعوف مثل ىذه األسلحة

كيقتل بعضهم بعضا، ٍب كلوا مدبرين ُب ذلك الليل نفسو.كلكن رغم فرار العدك فإف ىذه الغارة الليلية ا٤بباغتة أثر ُب 
 معنويات سو٪باتا كمؤيديو؛حيث ابتلوا ىنالك كزلزلوا زلزاال شديدا.

ركة الليلية سيئ ُّم، كىم الذين كقع عليهم كيبلهتا،حٌب صرحوا بألسنتهم كمع كل ذلك فإف الصوصويْب الذين بدأكا ا٤بع
 بأهنم لن يفعلوا مثلها أبدا.

كعندما عاد نونكيبا ، قائد ا٢برب إٔب صوصو، جاء إٔب أخيو اإلمرباطور، كقاؿ لو: يا أخي  إف أمر سو٪باتا ليس عبثا) 
نا(.   منىمى

بلتا فظيعا، كقد رفض أف يقتلِب كإال فقد أصاب مِب غرة ثبلث مرات، كاف ككل من استهاف بأمره فإنو سينفلت منو انف
بإمكانو أف يقتلِب ُب كل كاحدة من تلك ا٤برات الثبلث ، كلكنو كاف يعرض عن قتلي، كإ٭با يكتفي بتحريك يديو ُب 

 كجهي ٍب يتبسم ٕب كيدعِب.
معائو) ىيض بطنو(؛ ألف سومنغورك كاف يعلم علم كقد أثر قوؿ نونكيبا ىذا ُب معنويات سومنغورك، كميع طعامو ُب أ

اليقْب أنو باستناء األعماؿ الشماشية الٍب يقـو ُّا فإف أخاه أشد منو رجولة كأشجع منو.  كلذا أصدر األكامر بتغيّب ) 
، كمؤيدك ا٤بلك ا١بديد يتفانوف لو ، كٲبوتوف اسَباتيجية (خطط ا٢برب؛ ألف ٝبوع سو٪باتا كمريديو يزدادكف يوما بعد يـو

( foroba tontaمن أجلو؛ ألهنم ليس ُب ٨بيلتهم أم خلق سيء لو أٌكال، كلذا ينبغي أف نعود إٔب التجنيد ا١بماعي)
ك٪بمع مئات آالؼ احملاربْب، الذين يضاعفوف على قـو سو٪باتا عشرات ا٤برات ، فيحدقوف ُّم ُب ا٢برب كيستأصلوهنم 

نفعل ذلك فبل بد أف نضع قبلعا كمعسكرات كبّبة ُب قرانا الٍب ال تبعد عن  عن بكرة أبيهم مرة كاحدة. كإف أردنا أف
ماندل، ك٭بؤل تلك القبلع كا٤بعسكرات با١بنود ا٤بدربْب ا٢باذقْب ا٤بتقنْب لشٌب فنوف القتاؿ ،٭بؤلىا ُّذا الصنف فقط كال 
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رات فيلتقى تلك ا١بيوش الغفّبة على يكوف معهم غّبىم، ٍب نتواعد على يـو كاحد يتحرؾ فيو أىل تلك القبلع كا٤بعسك
 سو٪باتا كمؤيده فيستأصلوهنم مرة كاحدة.

 ادلْش١خ ا٥شاثْخ ثني عٴجنبرب ٳعٴ٩ٮٖٴسٳ
 )) ا٥ٖبسح فجؾب ٦ّٶ ا٥قٴفٴ  يف ثب٭زب((

 بناء على ا٣بطة ا٢بربية ا١بديدة الٍب تبناىا سومنغورك، فقد كاف ا٤بعسكر األكؿ الذم أقامو الصوصو على ٚبـو ماندل،
ىو معسكر بانتا، كقد ذىب سومنغورك بنفسو لتأسيس ىذا ا٤بعسكر، كبينما الصوصو ُب أفراح  كنشوة كضع حجر 

األساس لذلك ا٤بعسكر األكؿ، إذ باغتهم سو٪باتا فأغار عليهم بالس حىر كىم نائموف؛ ألهنم كانوا قد أمضوا معظم الليل 
 ُب ٝبيع أنواع  األفراح كاالحتفاالت.

ا٤باندل، فأسركا منهم كثّبا، كقتلوا كثّبا، كأما سومنغورك نفسو فإنو كاد أف يؤسر أثناء ىذه الغارة، كلكن انقض عليهم 
سرعة عدك حصانو أنقذه من األسر، كُب ذلك اليـو استيقن سومنغورك من  صدؽ قوؿ أخيو بأف أمر سو٪باتا ليس عبثا، 

 موع الكثّبة ، الٍب تصل إٔب مائة ألف جندم كنيفا.فأكقف ٝبيع ا١ببهات القتالية. كغاص ُب الببلد ٯبمع ا١ب
 ادلْش١خ اخلب٩غخ ثني عٴجنبرب ٳعٴ٩ٮٖٴسٳ

 )) ٩ْبسٟ ١ب٥ٚبٹب ٳ٩ٮبٳؽبرٲب((
، كدارت بينو كبْب جنود سومنغورك معارؾ كمناكشات خفيفة، كاليفايابعد معركة بانتا ٙبرؾ سو٪باتا ٔبيشو من بانتا إٔب 

سومنغورك كاف قد كدع ا٢برب أكال، كإ٭با كاف منشغبل ٕبشد جيش يبلغ قوامو مائة ألف ٓب تقع فيها قتلى كثّبكف؛ ألف 
 مقاتل فما فوؽ.

 ئٝب٩خ عٴجنبرب يف عٺجٸ ٳاأل٩ذاد ا٥زٸ أرزٰ
 بعد معارؾ كاليفايا ٙبرؾ سو٪باتا  من ىناؾ إٔب منطقة صديقو كما٪باف كمارا ُب سييب.

ماسا)نارين ماغا( كالد سو٪باتا،ككاف من مرافقي سو٪باتا عندما شفي من  كقد كاف كما٪باف كمارا قد ترىب عند انيانْب 
كساحتو كمشى، كلكن بعد فرار سو٪باتا مع أمو إٔب ا٤بنفى، فإف أخاه دانكراتوماف كأمو ساسوما بّبتى قد طردا ٝبيع 

طركدين، فرجعوا ٝبيعا إٔب أصدقاء سو٪باتا، ككاف كل من كما٪باف كمَبا، كتابوف انوانا فاراف كمارا، من بْب أكلئك ا٤ب
مسقط رأسهم حيث كاف آباؤىم ملوكا تقليديْب ُب ببلدىم. كأثناء نفي سو٪باتا كتقلبو ُب الببلد أصبح كما٪باف كمارا 

 ملك سييب ،بعد كفاة أبيو جىرىا فراف كمارا، كجلس تابوف انوانا على ملك تابوف، بعد كفاة أبيو توركنيب.
فى كاف ىذاف الرجبلف من خّبة مساعديو ُب حركبو ضد سومنغورك كٙبرير ماندل.كٮبا اللذاف ك ٤با عاد سو٪باتا من ا٤بن

أرسبل ُب مدائن ماندل حاشرين ، ك كذا ُب سائر مدائن الببلد ا٤بضطهدة على يد سومنغورك ٢بشد الرجاؿ ا٤بقاتلْب ُب 
مقاتل ُب  80,000نو قد حشدكا مقاتل، كاف سو٪باتا كأعوا 120,000سييب،كقبل أف ينتهي سومنغورك من حشد 

 سييب.    
 كإليك قائمة ا٤بناطق الٍب أتى منها األمداد.

ػ جيش داليكيمبو كمارا من سييب، كقائدىم:كما٪باف كمارا ف كىم الذين كانوا مضيفي سو٪باتا مع منجديو؛ نظرا ألف 1
 كطن سو٪باتا الزالت ٙبت حكم كراف كمارا، أحد أركاف حرب سومنغورك.
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 سينيكيمبو كمارا من تابوف،كقائدىم: فاراف كمارا) تابوف انوانا(.كىو ا٤بلك األعظم للمناطق ا١ببلية. ػ جيش2
 ػ جيش أمان ا، منطقة ا٤بيسارين، كقائدىم: فاكركماف كايتا.3
 ػ جيش مينٓب ، من منطقة ا٤بيسارين، كقائدىم: فاكورك كايتا.4
 كوماف كوناتى.  ػ جيش توركف منطقة الكوناتى، كقائدىم: ًسيارا5
ػ جيش مانسا جوبا، كىو ملك جوما كونكوف، ككاف لديو جم غفّب من ا٤بقاتلْب، حٌب ٠بي بصاحب ا٢برب) كيليتيغي 6

 جوبا(.
(، من منطقة دك ككّبم، ) كحسب الركايات فإف منطقة دك ككّبل ىي: Fawonin diaraػ جيش فاكنْب جارا)7

خواؿ سو٪باتا؛ ألف أمو سوغولوف منهم، كقد أرسل ملكهم فاكنْب جارا منطقة سيغو حاليا كجزء من سيكاسو(، كىم أ
 أخاه : دانكينا )جانغينا(جارا قائدا

 على ا١بيش.
 ػ جيش الَبكرل، من ببلد الَبكرل )كىي مناطق بىرانسا قرب كابا(،كقائدىم: توراماف تركرل.كىو من األبطاؿ الكبار.8
فاكوٕب دابا ، كفاكوٕب ىذا ابن أخت سومنغورك ، من أختو كانكوبا ػ جيش كوركما، كقائدىم: فاكوٕب كونبا ٘ب 9

ا٤بشهورة ب)كاسيا(، كقد ترىب لدل خالو سومنغورك ُب صوصو،ككاف من قواد جيشو خالو)سوحا( األبطاؿ الكماة 
مطمئِب القلوب، كلكن سوء أخبلؽ سومنغورك كفحشو ىو الذم جعلو ينفصل ٔبيشو عن سومنغورك كينضم إٔب 

تا؛ فتذكر الركايات التارٱبية بأف سومنغورك قد فًب بامرأة فاكوٕب كركما،فطلب من فاكوٕب أف يتنازؿ عنها لو، فرفض سو٪با
 فاكوٕب ذلك، فاغتصبها منو بالقوة، ٩با كدر الصفو بينهما.

دىم:  ػ جيش ميما ، الذين جاءكا مع سو٪باتا لنصرتو، ككاف سو٪باتا قد أمضى بينهم سبع سنوات ، ككاف قائ10
 كانتورل تونكارا.

ػ جيش كاغادك، ككاف قائدىم:فراف سيسى، كىو الذم عينو ملك كغادك: سوماف انقورل سيسى، ليساعد سو٪باتا 11
 على ٙبرير كطنو.

 جندم أرسلهم ملك البوبو لنصرة سو٪باتا. 1500ػ جيش بوبو، كىم حوإب 12
اراف كمار) حاكم سومنغورك على ماندل(، فلم تقدر كقد كانت ُب ماندل إمارات أخرل صغّبة ، خاضعة ٙبت حكم ك

على إرساؿ جيش كبّب إٔب سييب، كلكن كثّبا من أبناء تلك ا٤بناطق اختفوا كانضموا إٔب سو٪باتا رغبة ُب ا١بندية، كمن 
 تلك اإلمارات:

د بأف اإلمارة الٍب ٓب ترض (إمارة انيانينبا كضواحيها: كطن سو٪باتا. ك٪ب2(إمارة درابادا، ببلد الكميسوغو ُب ماندل.  1
 بإمداد سو٪باتا با١بيش بأم حاؿ، فهي إمارة سانكاراف، كما ذكره ا٤بؤرخ كانٌب سليماف.

 ا٥ْــشك ا٥ْغ٢شٷ يف عٺجٸ
جندم، اتفق قوادىا على توحيد 80,000بعد االستنفار العاـ كحشد ىذه ا١بيوش الكبّبة ُب سييب،الذين يزيدكف على 

سو٪باتا ىو القائد األعلى للقوات ا٤بسلحة، كيبقى كل قائد على رأس جيشو، كأف ٯبتمع كل  القيادة العسكرية، كجعل
 لواء. 13الذين أتوا من اإلمارات الصغّبة ٙبت لواء كاحد يرأسها سو٪باتا، كبذلك كصلت األلوية إٔب 
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(، فتقدـ كل جيش Chekanteكًب ىناؾ العرض العسكرم مع أناشيد التحميس كالتشجيع كالتحريض) تشيكانٌب    
ٙبت لواء قائدىم الذم يتقدمهم، فيجيئوف ُب كامل ىيئتهم القتالية، مدججْب بالرماح كا٢براب ، كالنشاب، كالقوس 

 كالسهاـ، مقلدم السيوؼ، فّبقصوف كينشد قائدىم نشيد ا٢بماس)تشيكانٌب( فيجيبوهنا كيعيدكهنا كراءه.
ارا الكبلـ، كبْب خبلؿ كبلمو أف كل ىذه ا٢بشود إ٭با احتشدت ىنا كبعد العرض العسكرم، تناكؿ مضيفهم كما٪باف كم

من أجل سو٪باتا،كأهنم قد أمضوا سنوات ينتظركنو، كما أثُب على أسبلؼ سو٪باتا، كأهنم كانوا كانوا خّب قادة ٢بلف 
ك من ماندل من قبل، كما تعرض للظلم كالضيم الذم أصاب ماندل من جراء دخو٥با ُب حلف صوصو كما تبع ذل

اضطهاد كاستعباد.   ٍب بْب أهنم قد سلموا قيادىم اآلف إٔب سو٪باتا، كسيضعوف خطاىم بعد خطاه الكبّبة،كحث 
ا١بميع على التفا٘ب كالنضاؿ من أجل ٙبقيق النصر، كما حث سو٪باتا على القيادة ٕبكمة. كأعلن انفصاؿ ماندل عن 

 صوصو كعودة ماندل إٔب حلفها القدٙب .
أنو كاثق بأف ىذا ا١بمع كإف كاف قليبل بالنسبة إٔب ٝبوع سومنغورك، فإهنم سيغلبوف جيش ملك صوصو كختم خطبتو ب

 الشماش.كأنو ٓب يقل ىذا الكبلـ من قبل نفسو كإ٭با بناء على األمارات كاألدلة التارٱبية األخرل.
شجعوىم،كحثوىم على التفا٘ب كاالستماتة، كبعد ذلك تناكؿ الطليقوف كالبلغاء اللسنوف)انوارا( الكبلـ، فمدحوا القواد، ك 

كينفثوا ُب ركعهم ركح التضحية، كأف عليهم أف يفعلوا ما يفعلوف، كيكلوا ركايتها للمداحْب، يرككهنا للعآب حٌب بعد 
كفاهتم ؛ ألف ا٤بثل يقوؿ: تػىغىل ب ا٤بوت على ا١بسد، كتغلب على النفس، كلكنو ٓب يستطع أف يتغلب على االسم) 

 (.السمعة
 ؽقٴ٣ عٴجنبرب ٦ّٶ ٩نبداد مشبؽخ عٴ٩ٮٖٴسٳ

و ٢بشد الرجاؿ ا٤بقاتلْب ُب أ٫باء دكلتو الواسعة األرجاء،فرت نانا تّبيينبا كببل فاسيكي  بعد خركج سومنغورك من صوص
كوياتى من بعده إٔب ماندل؛ من أجل أف يبلغا سو٪باتا أسرار مكائد سومنغورك الشماشية كمضادات ىذه ا٣بوارؽ 

 شية .الشما
كتذكر الركايات بأنو بعد العرض العسكرم ُب سييب، ٝبع سو٪باتا ٝبيع طوائف القدرة ُب مكاف كاحد ) ا٤بورم، 
كالكهاف، كا٤بنجمْب ، كالشماشْب، كا٤بنقذين من الشماشْب)انياغوا( كغّبىم...( كأمرىم أف يبحث كلهم بطريقتو ا٣باصة 

منغورك، ليتمكن من إبطاؿ مشاشتو كمكائده السحرية كقدراتو ا٣بارقة. عن طريقة ا٢بصوؿ على مضادات أسرار مشاشة سو 
فأمضوا ليبل كامبل ُب البحث :بعض ا٤بورم ُب الدعاء، كبعضهم ُب االتصاؿ بالركحانيات، كالكهاف مع أكداعهم ينثركهنا 

تو....اْب.  كُب األخّب كٯبمعوهنا، كا٤بنجموف ُب النظر ُب النجـو كإشاراهتا كطلب يـو كالدة سومنغورك كشهره كسن
أٝبعت كلمتهم على أنو من أجل التغلب على قدرات سومنغورك ا٣بارقة كمشاشتو، فبل بد من إخراج صدقات عظيمة 

(، كمائة كبش أشقر Sankaba toura gueىي: )مائة ثور أبيض ذم شية)أم فيها خطوط من لوف آخر()
(welewele sajy كمائة ديك أشقر، كأنو إذا أخرجت ،).ىذه الصدقات فسيعرؼ ا٤بضاد ٤بكائد سومنغور كمشاشتو 

كما قلنا من قبل إف ىذه األمور نذكرىا للتاريخ ك٫بن نعرؼ أنو) كذب ا٤بنجموف كلوصدقوا؛ إذ اليعلم الغيب إال تنبيو:
 اهلل تعأب(.

عها بْب عشية كضحاىا، كما انتهى ىؤالء من عرض تنبؤاهتم حٌب أسرع األعياف إٔب ٝبع ما طلبوا من األصناؼ، فتم ٝب
 كتصدقوا ُّا خارج سييب حسب ما ذكره ا٤بقتدركف ) أصحاب القدرات ا٣بارقة(.
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كبعد انتهاء الصدقات قدـ نانا تّبينبا كفاسيكي كوياتى مع ٦بموعة،ىاربْب من صوصو،فاستقبلهم سو٪باتا، كفرح 
 بأسرار سومنغورك كمضادات مكائده كمشاشتو.ٗبجيئهم كاستبشر بو، كظن أف القرابْب قد قبلت، كأف ىؤالء سيخربكنو 

ك٤با اجتمع سو٪باتا مع أختو، أخربتو ٗبا قاست من اآلالـ لدل سومنغورك، كأهنا إ٭با صربت عليو من أجل أف ٙبصل على 
أسرار مشاشتو، كأهنا تواطأت مع باال فاسيكي كوياتى، فتواضعا لسومنغورك ٔبميع أصناؼ التواضع كا٣بدمة، كإظهار 

ة سو٪باتا كماندل، كحب دانكراتوماف كمريديو كأىل صوصو، حٌب أمنهما سومنغورك كناال ثقتو فأكدعهما سر عداك 
 مشاشتو كمضادىا.

تقوؿ نانا تّبينبا: كذات يـو كأنا كسومنغورك نتبادؿ ملح ا٢بديث تنشط سومنغورك فقاؿ: إف السبب الذم جعل أحدا 
 يقدر علي عن طريقو. اليقدر علي، ىو أف أحدا ال يعرؼ السر الذم

فقلت لو: كماذاؾ يا كانٌب فاما ؟) كىو اسم تعظيم كحبور (، قاؿ: )) ىو الظفر الصلب)الغليظ( للديك األشقر  
(welewele dono  فمن كضع ذلك ُب رأس السهم كرما٘ب بو، فإنو سينتصر علي؛ ألف ذلك ىو ا٤بضاد  ١بميع ،)

 ن سيقع ُب ٨بيلتو ىذا ا٤بضاد ؟!مكائدم الشماشية ((، ٍب استطرد قائبل، فم
 فقلت: يا كانٌب فاما، لن ٱبطر ىذا بباؿ  أحد أبدا، فأنت إذا باؽ ُب ملك إٔب ما الهناية.

ٍب تكلم باال فاسيكي كوياٌب، كأعرب عن ما أصابو كنانا تّبينبا ُب صوصو، كطوؿ انتظارٮبا َّيء سو٪باتا، ككيف حصبل 
كأف خركجهما سيكوف يأسا كفاجعة لسومنغورك عندما يرجع من حشد ٝبوعو. كما على أسرار سومنغورك، ككيق خرجا، 

أعرب عن استبشاره ٗبجيء سو٪باتا كأنو متأكد أنو سيحرر كٱبلص كافة ماندل من ظلم كاضطهاد سومنغورك. كأهنى 
لفعل إذا.  افعل قولو بكلمات ٞباسية فقاؿ: )) يا ابن سوغولوف ماف جاتا علي أف أؤدم الكبلـ، كعليك أف تؤدم ا

أنت، كأنا أركيو ، افعل يا سو٪باتاٌ ! افعلوا  ببل تردد) فسام(، ككل ما تفعلونو فسنقدر ٫بن البلغاء اللسنوف )انوارا( على 
)نانكنما(، فتيقن إذا أنو لن يعوقو أم شيء.))  ركايتو لذريتكم، افعل يا سو٪باتا كال ٚبف من ا٢برب، فإنك كالقضاء ا٤برـب

 قضاء ضاؽ الفضاء((.إذا نزؿ ال
(، طلب أعياف ماندل ديكا أشقر ناضجا) كو٘ب(،كجعلوا ظفريو الصلبْب )الغليظْب( ُب رأس danteliكبعدا٤بقولتْب)

سهمْب، ككضعهوٮبا ُب جعبة سو٪باتا، كأيقنوا حينئذ أنو قد قارب أمر سومنغورك الوصوؿ إٔب النهاية كأف سيلو قد بلغ 
كائده الشماشية. كإذا ما ًب إبطاؿ ىذه األعماؿ السحرية كالشماشية، فإنو الخوؼ على الزىب؛ ألنو قد كجد مضادات ٤ب

التغلب عليو ُب ا٢بركب الظاىرية أبدا؛ ألف ما حشده من ا٢بشود مهما كثركا فإهنم غّب مقتنعْب با٢برب، كال رغبة ٥بم 
ما مؤيدك سو٪باتا ٰببونو من صميم قلوُّم، فيو، كإ٭با لبوا نداءه خوفا منو على أنفسهم كعلى قومهم أف يقتلهم، بين

 كيفدكنو بأركاحهم.
 ادلْش١خ ا٥غبدعخ: ٩ْش١خ ١ريٹٮب ا٥ٚبف٦خ

 أٳال/ حتشٟ اجلٺؾني ٤١ ٩ٮٲ٪ب حنٴ اٻخش
بعد انتهاء ٝبيع االستعدادات، ٙبرؾ سو٪باتا ٔبموعو ا٤بتعطشة للحرب)كومومنكومو(، كتوجهوا إٔب صوصو لقتاؿ 

من شباف  20.000جندم كزيادة،من بينهم  80,000الق سو٪باتا الثبلثة عشر قد بلغت سومنغورك، ككاف قواـ في
 ا٤بانسارم، من جوما كونكوف كجوما كانيا.
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كُب الوقت الذم ٙبرؾ فيو سو٪باتا كجيوشو ، كاف سومنغورك أيضا قد انتهى من استعداداتو كحشده، كٙبرؾ من صوصو 
اتل، ٙبرؾ ٫بو ماندل ليقاتل سو٪باتا كأصدقاءه ُب سييب كيستأصلهم مق 12,000ُب ٝبوعو الغفّبة الذين يبلغوف 

كيقضي على ثورهتم.فالتقى ا١بمعاف من غّب ميعاد على ضفة جوليبا) هنر النيحّب( كجها لوجو. كُب ىذه ا٤برة ٓب ٙبدث 
حْب(. كعسكر مفاجأة)غارة( بل ا٫باز سومنغورك كعسكر ُب قرية كّبينا) كىي أكرب قرل كميصوغويي ماندل ا٤بدا

 سو٪باتا ُب قرية داجاالف)دكجبلف(، كىي عاصمة الكركما ُب ماندل.
ككبل ا٤بدينتْب كاقعتاف على الضفة اليسرل لنهر جوليبا،كبينهما سهل كاسع ، ) كال زالت كّبينا ُب موقعها القدٙب، كأما 

 داجاالف، فهي خراب اليـو ، كأطبلؿ. كال يسكنها أحد. 
 ال٩ٺخ ثني عٴ٩ٮٖٴسٳ  ٳعٴجنبرب يف ثبسؽخ ادلْش١خ: صب٭ٺب: ادلٮبٳساد ا٢٥

 )سيكي فيلي بالبمربية، أكميبونوندغامى (.المناورات الكالمية
( ُب  120,000( ُب داجاالف، كسومنغورك ٔبنوده كترسانتو الػ)80.000عندما عسكر سو٪باتا ٔبنوده كترسانتو اؿ)

ب)كيليمانصا( الليل ُب ا٤بناكرة الكبلمية) كيقاؿ ٥با: ا٤بنابذة، أك كّبينا، كأخذا أىبة االستعداد للحرب، أمضى ملكا ا٢بر 
 ا٤ببارزة الكبلمية(.

ا٤بناكرات الكبلمية ىي ا٤ببادالت الكبلمية، الٍب يتباد٥با طرفا ا٢برب، قبل القتاؿ باليد. كىي ا٤بنابذة بالكلمات اللغزية، 
فوائد جوىرية كثّبة؛ ألهنا قد تكوف سببا حسنا ُب إيقاؼ بعض  قبل ا٤بنابذة بالسهاـ كالرماح، ك٥بذه ا٤بناكرات الكبلمية

ا٢بركب إف صادفت تفاٮبا، أك صادفت خوؼ أحد ا٤بتحاربْب من اآلخرين.كىي ٗبنزلة ا٤ببارزة عند العرب كغّبىم من 
 البيض.

خر، كإ٭با ٪بمت عن كلكن ما كقع بْب سو٪باتا كسومنغورك من مناكرة كبلمية ٓب يسفر عن متاركة كتنازؿ أحدٮبا عن اآل
 حرب جدية كاف السيف فيها حكما فصيبل بْب طرُب النزاع.

كال ٲبكن أف نسرد كل ما كقع بْب القائدين من مناكرات كبلمية ، كلكن سنذكر ىنا طرفا منها، كمن أراد الكل فلّبجع 
غت اثنتْب كأربعْب مناكرة كبلمية إٔب كتاب )ماندين دكفو( لكانٌب سليماف ، فإنو سرد كل ا٤بناكرات الكبلمية ىناؾ كبل

 يرسلها سومنغورك إٔب سو٪باتا كيرد عليو سو٪باتا ٗبا يفحمو، كيضطره إٔب أف يأٌب بلغز آخر.
 كمن تلك:

: إنو ٢بق أننا ٝبيعا جئنا باألسلحة ليحارب بعضنا بعضا. كلكن لو علمنا أف أنفسنا قد تزىق ُب ىذه قاؿ سومنغوروػ 1
 ٩بن عندنا، كتبقى ببلدىم خرابا، كأىاليهم يقاسوف كيبلت الرمالة كالعنوسة كاليتم، ا٢برب، كيهلك فيها كثّب

كآالمها،كمآسيها.فكم ستخلف ا٢برب من أمهات ثكأب، كنساء أرامل، كبنات عونس، كأيتاـ بؤساء، كإخوة موتورين 
ٔب ركحنا التعاكنية ، كيسرنا التقاتل !،لو علمنا ذلك لكاف األكٔب بنا أف ٬بفف)٬بفض( من ركحنا القتالية، كنضيف ذلك إ

 فيما بيننا.
:الشك أف ا٢برب تثىكٍّل األمهات، كترمل الزكجات، كتعنس البنات، كتبئس األيتاـ، كتوتر اإلخواف، فأجاب سونجاتا

، كلكنك أنت الذم خرجت من كطنك صوصو، كجئت إٕب  كمٌب نبعثها، نبعثها ذميمة، كتضر إذا ضريناىا فتضـر
 كطِب، فعليك أكال أف ٚبفف من ركحك القتالية أكال، فإذا آنست منك ذلك ، فإ٘ب سأعرؼ إف كاف ينبغي لتقاتلِب ُب

 أف أخفف من ركحي القتالية، أك ال أخفف منو. )) ال تنو عن خلق كتأٌب مثلو :. عار عليك إذا فعلت عظيم ((.
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كا( من أجلك، ألقتلك كٝبيع قواد حربك قاطبة، :إ٘ب كنت جئت ٔبميع قواٌب ا٤بسلحة) سورٲبادين فانقاؿ سومنغورو ػ2
كأجعل دكلتك من أقاليم دكلٍب، أرسل أحد قوادم)سوفاكوف( كاليا عليكم على الدكاـ، كاليكوف أحد منكم رئيسا على 

دكلتكم أبدا, كلكِب قد خٌفضت من ركحي القتالية، كرضيت أف أجعلك من ا٤بلوؾ التابعْب ٕب، كتركتك على دكلة أبيك، 
كمها ٙبت إمرٌب،كعلى عاداتكم الٍب تناسبكم، كتعينوف ملككم بأنفسكم، كال أتدخل ُب شؤكنكم الداخلية، كتعود  لتح

العبلقة على ما كانت عليو من قبل ُب عهد أبيك نارين ماغا، ككما كاف بيِب كبْب أخيك دانكراتوماف. فما قولك ُب 
 ذلك.

لثبلثة عشر، لنقاتلك ُب عقر دارؾ صوصو ،ك٪بعل أعزة أىلها أذلة، :لقد كنت ذاىبا إليك مع فيالقي افأجاب سونجاتا
كأقتلك بيدم، كأجعل كطنك ملكي، كمهما فعلت فقد كنت مقاتلك ُب كطنك ال ٧بالة، كلكن قد خفضت من ركحي 

 قائل. القتالية، إذا فاترؾ ٕب كطِب ٛباما، من دكف قيد كال شرط، كارجع إٔب كطنك، كلن أقصدؾ ٕبرب آخر.فماذا أنت 
:إف ماندل ىي سلمت قيادىا إٕب، ألذكد عنها ضد أم عدك، كقد سلمت قيادىا إٕب ألنِب قوم، كما قاؿ سومنغورو ػ3

 دمت متمتعا بتلك القوة إٔب اآلف ، فلن أرفع يدم عنكم، كلن تستطيعوا أف ٚبلصوا أنفسكم مِب.
دكف أمة أخرل، فكما نلت السلطة، فإنك :إف السلطة كا٥بيمنة ليست عادة،كال حكرا على أمة فأجاب سونجاتا

ستفقدىا كذلك على يد غّبؾ، كيأخذىا شخص آخر.،كقد علمت ماندل أف السبب الذم استودعت ماندل من 
أجل أال يصيبها أذاىم، أدركت أف حكم مائة سنة ٙبت حلفهم أسهل عليها من حكم عاـ كاحد ضمن حلفك، فإذا 

ندل ىي الٍب سلمت قيادىا إليك من قبل، كىا قد سلبت نفسها منك مرة ٫بن ال نريد ٧بالفتك مرة أخرل، إف ما
 أخرل.

 :قد أصبحت ماندل ملكا ٕب، كلن أستطيع التنازؿ عنها أبدا) أم : ال أصلح بدكهنا(.قاؿ سومنغورو ػ4
نت ماندل :إذا ادعى القط الضالة ا١بميلة أنو ال يستطيع التخلي عنها، فما ظنك ٗبن فقدىا؟ إذا كافأجاب سونجاتا

ضالٍب ا٤بنشودة، ككانت تنتظر٘ب،  فلما جئت فكأف الناشد سقط على ضالتو،) أك كما يقوؿ ا٤بثل: )فقد رأل الزنيم 
 أباه(، فها قد أخذت ملكي.

: إف أم كليد صيعيل) صغّب الرأس( طوٲبع يلقي ركحو على ٚبليص ماندل من يدم، فإ٘ب أقص ػ قاؿ سومنغورو5
 جناحيو.

إف أم شويخ ظويلم يتطاكؿ على موطن أيب، فإ٘ب سأكسر عضده.كيا سومنغورك إال ترجع عن دكلٍب :فأجاب سونجاتا
 كدكلة أسبلُب أضربك حٌب تقوؿ ا٥بامة اسقو٘ب(.

: ياسو٪باتا إف األحظ لك أف تَبؾ كل الدكلة ٕب، كتعود إٔب ا٤بكاف الذم كنت فيو، ألنو ال ٲبكن أف ػ قاؿ سومنغورو6
 ل كاحد.)ال يتفق فرسا هنر ُب ضفة كاحدة(.ٯبتمع ضارباف على طب

:أنت يا سومنغورك، إذا ٓب تنتو من ا٢برب، كترفع ركحك)أطماعك( من كراء أمر ملك ماندل، فإنك فأجاب سونجاتا
ستجر سعّب )كاكٔب: حريق صحراء( نار إٔب نفسك ككطنك صوصو، كيصعب إطفاء نارىا. بل كلما كربت أف ٚببو 

 ألخضر كاليابس.ازدادت سعارا؛ لتأكل ا
 : ياسو٪باتا اترؾ قوؿ الكبلـ الفارغ؛ إنك لن ٙبرز على ماندل من يدم. ػ قاؿ سومنغورو7
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:إف أحداث معارؾ الغد ىي الٍب ستربز حارز ماندل. فلنَبؾ ٝبيعا قوؿ الكبلـ الفارغ، كنكل األمر إٔب فأجاب سونجاتا
 الفعاؿ.

تريد ا٤بوت، فلنشعل ا٢برب غدا، ألف ذلك ىو الذم سيميز بْب : ياسو٪باتا إنك بعد ىذا إ٭با ػ قاؿ سومنغورو7
 األبطاؿ،)يفصل عْب الرجاؿ بعضهم عن بعض(،ككما قاؿ الشاعر:

 السيف أصدؽ أنباءا من الكتب  :. في حده الحد بين الجد واللعب
ُب ساحة قتاؿ الغد. فالذم  ينتصر فستمدحو القياف كا٤بداحوف، كلكِب أعرؼ أنك ستموت، كلن تبقى على قيد ا٢بياة 

ك٪بعل رؤيسك ا٤بارد عظة كمثبل لكل كليد صعب الرأس، صعب األذف عربيد. ) عربة لكل من تسولو نفسو بارتكاب 
 مثل ما ارتكبتو(.
 :أنت يا سومنغورك، إنِب جئت مستعدا للموت ُب ىذه ا٤بعركة،فإ٘ب كما قاؿ الشاعر:فأجاب سونجاتا

 الكماة أال أين المحامونا. إنا لمن معشر أفنى أوائلهم :, قيل
كلكن حٌب لو مت ُب ىذه ا٤بعركة، فإف جلود أعياف ماندل ستمدد ٙبت أستك ُب معارؾ غد إذا،كاعلم أف آخر الداء  

 الكي.ككما قاؿ القائل:
 إذا لم يكن إال األسنة مركب  :.  فما حيلة المضطر إال ركوبها

 و، ٍب أنقض كأىجم عليك كعلى بقية قومك قتبل كاسرا.كلئن رأيت أيا من رسلك بعد ىذا فسأبدأ القتل ب 
، كقعت ا٤بعركة الكربل  كاف ىذا ىو ا٤برة األخّبة للمناكرات الكبلمية بْب سو٪باتا، كسومنغورك، كُب صبيحة ذلك اليـو

ها، كزلزا٥با، الٍب غّبت ٦برل التاريخ ُب إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، كالزاؿ سبللة القركف  كاألجياؿ يرككف  كقائع
 كفظائعها، كأحداثها، ألبنائهم كأحفادىم،كأحفاد أحفادىم، ككأحفاد أحفاد أحفادىم )فوفافو(. إٔب هناية العآب.

 صب٥ضب / ٳف٘ ٩ْش١خ ١ريٹٮب ا٥ٚبف٦خ :
 ـ، التقى ا١بمعاف ُب السهل ا٤بمتد بْب كّبينا1235ُب صباح يـو ا٤ببارزة الكبلمية، تفريبا ُب أكاخر مايو عاـ 

كداكاجبلف، سو٪باتا كٝبوعو ُب العدكة ا١بنوبية من السهل، كسومنغورك كٝبوعو ُب العدكة الشمالية منو، كالنهر ُب الشرؽ 
 منهم، كبوأ كل من القائدين جنوده كعساكره مقاعد للقتاؿ كالتإب:

 Tounkoun benفقد صف جيوشو ُب العدكة الشمالية ، ُب صفوؼ مستطيلة ٩بتدة ىنبلىىبل.) أما سومنغورو:
foudou jan(،( كعند ما كاف يرسلهم كاف أمره الوحيد: ) دكخوا األعداءwalon كدكوىم، كدكوىم ، اسحقوىم )

 ببل ىوادة ، بالغطرسة ((.
كنظرا لكثرة جيوش سومنغورك، فإنو مؤل العدكة الٍب ىو فيها با١بنود، كبقية ا١بيش ٲبوج بعضهم ُب بعض داخل  

ينقص منهم شيئ، حٌب أف البعض يتسلقوف األشجار، كا١بدراف، كالسقوؼ ، كاألكواخ لّبكا  كّبينا)موج موج( كأف ٓب
سواد الناس ُب ا١ببهة. كالغريب أنو رغم كثرة ا١بيش،فإف سومنغورك الٱبفى من بينهم، بل يرل ماثبل بينهم كالطود 

 ة.الشامخ ؛ ألنو كاؿ رجبل طواال كعلى حصاف طواؿ،كىو البس فلنسوة طويلة مركع
فإنو أخذ كامل استعدادتو داخل داكاجبلف أكال، حيث كاف أكؿ ما فعل أنو بناء على مشورة أختو نانا وأما سونجاتا:

تّبينا كباال فاسيكي كوياتى، أعطى أحد ظفرم الديك األشقر إٔب أخيو ماندين بوغارم، كتواعدا أف كل من أبصر 
 سومنغورك منهما فليطلقو عليو.
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لبس ألمتو، كىو مدجج بالسيف، كالقوس، كالرماح، كجعبة سهامو، فوقف أماـ جيشو، كقد ألقيت  ٍب خرج سو٪باتا كقد
سنة، مربوعا ؛ ليس  28عليو ا٥بيبة كالوقار، كما ألقيت عليو احملبة كالوجاىة لدل الناس،ُب عمر شبايب ال يتجاكز 

يف الناحل، كليس باألبيض اليقق،كال باألسود بالطويل الفاحش، كالبالقصّب األقمأ، كليس بالضخم البطناف، كال بالنح
 الفاحم، كليس با١بميل ا٤ببهرج،كال بالقبيح ا٤بقزز.

، كغدا يـو  كحيئنذ جاء باال فاسيكي كوياتى يشجعو كجيوشو، فكاف ٩با قاؿ: ) أيها الكمي) زكج الرجاؿ( اليـو ىو اليـو
(،اليـو ىو اليـو الذم أحبك ٝبيع الناس Nankiكمى،)حكايتو، أكف.... يا ابن سوغولوف ا١برمء األجرأ، كالكمي األ

لو، ك٫بن اللسنوف)انوارا( إ٭با جئنا فقط: لنريك أنا ٫بن الكبلـ، كأنك كمؤيدكؾ الفعل؛ فإذا يا ٪بيب ماندل)انوانا(، إفعل  
. كالنجيب، يفعل م ا جاء من كل ما كسعك فعلو،بدار بدار، كال ٚبشى الفعل أبدا، ألنك )نانكاما(كالقضاء ا٤برـب

،؛ ألف ما تفعلونو ُب  أجلو، كال يستطع أم أمر أف ٲبنع ذلك، إذا يا سو٪باتا، يامارم جاتا، اليـو يـو الفعل، افعلوه اليـو
 حضرتنا ٫بن اللسنوف الطلقاء،سنقضي ٫بن كذريتنا بقية الدنيا ُب حكاية ذلك لؤلجياؿ القادمة إٔب النهاية (.

ورم قائبل: ) لننطلق(،فلباه ٝبيع قواد ا١بيش معا كصوت ا٤بدفع) لنننطلق(، فخرج كبعد ذلك صاح سو٪باتا بصوتو ا١به
حينئذ من ا٤بدينة، كبوأ جيشو مقاعد القتاؿ، غّب أنو اٚبذ خطة حربية ٨بالفة ٣بطة سومنغورك، كذلك أف سومنغور جعل 

 Foudou benمتقاربا متماسكا )صفوفو مستطيلة ٩بتدة ىبلىلة يسهل اخَباقها، أما سو٪باتا فقد جعل جيشو ثبلثيا 
grendenen الذم يصعب اخَباقو ، غّب أنو يستمر ُب التمدد حسب تغّبات ا٢برب،كٓب يرض بفك بعضها عن،)

 بعض انفكاكا كبّبا، ألمرين:
 أف سعة انفكاؾ الصفوؼ بعضها عن بعض ، ٩با ٱبلق صعوبة كربل ُب إيصاؿ األكامر إٔب الفيالق األخرل. أولهما:
 أال يكثر العدك أكثر من البلـز على سرية ما من السرايا ُب مكاف ما يكوف ا٤بدد كالنجدة بعيدة. : والثاني

 ككانت صفوفو كالتإب
 /أف يتوجو كماف جاف كمارا كفيالقو إٔب ناحية النهر ) كىو الشماؿ الشرقي(.1
 / أتبعهم بفاكوٕب  كفيالقو.2
 كغادك ُب الشماؿ الغريب إٔب ناحية القرية. /أبقى تابوف انوانا كٝباعتو)سينيكيمبو( كأىل3
 / كبقي ىو كبقية الفيالق ُب القلب)الوسط(.4

: قداـ، قداـ، قداـ، نتقدـ، نتقدـ، لتنقدـ على الدكاـ.  ككاف كلمة األمر بالتحرؾ ُب ذلك اليـو
ٰبوؿ ا١بماعة إٔب تلك  بقي سومنغورك ُب الوسط ينظر كيراقب، فإذا رأل أف العدك يكادكف يطوقوف ُب أم مكاف ،فإنو

 ا١بهة لفك ذلك الطوؽ.
 ثْل ٳٝبئِ احلـــــشة ) ادل٦ؾ٪خ(

كانت فوارس جاغاف من أشجع فيالق سومنغورك، فالتقى ىؤالء بسو٪باتا نفسو ، فاختلطوا با٢براب كالنباؿ،)رشق رشق( 
التفخيخ)جانٌينكى(، فانقضوا عليهم فانطلق إليهم فرساف ميما، كرماة كاغادك ) ا٢باذقْب ُب الرماية(،الذين كانوا ُب 

ٝبيعا، كأضيف إٔب ذلك دؾ سو٪باتا كزمبلؤه من الوسط ، فأصبح طريق اآلخرة ىو السبيل الوحيد أماـ أىل جاغا،ُب 
ذلك ا٤بكاف تٌواى)بوركتوتو(.كأيضا ىجم تابوف انوانا فارين كمارا كفيالقو)سينينكينبو( كىجموا على أىل جاغا من ا١بنوب 

جثوا على ركبهم الشمالية على األرض، كأطلقوا السهاـ أمطارا على أىل جاغا، بينما أىل ماندل بقيادة تابوف الغريب،ف
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انوانا على قتلهم منالشماؿ الغريب بالرماح السمهرية، كالسيوؼ ا٥بندية ا٤برىفة، كالسهاـ الردينية، كالنشاب، كا٤بشوكات، 
كبل جانبيو فتتساقط الرؤكس كما يسقط الريح ٜبار الدُّىنونة )القارل:   كمارم جاتا على تطيّب الرؤكس عن األعناؽ، من

 شجرة الزيت(.
 ككما الناس ُب االنزالؽ ُب الدماء،فكذلك ا١برحى منتشركف ُب كل مكاف ٙبت حوافر ا٣بيل.

ا ا٣بيوؿ ُب ككما تتطاير ا١بماجم ك الرؤكس ا٤بقطوعة ُب األماـ، يتناثر مقطوعو الرؤكس ٙبت أرجل الناس كذلك، ككم
الكر كالفر ُب ٝبيع أ٫باء السهل،فكذالك الكماة معركقوف ُب القراع كالطعاف كالقطع، كالقتل . ككما يعمل ز٦برة أبطاؿ 
ا٢برب كٮبهماهتم، كزأرىم على إزالة الركح القتالية لدل ا١ببناء، كذلك صراخات التنابلة)دينكركف(، كعويلهم كبكاؤىم 

ساؽ، كقد مؤلت صرصرة )صلصلة( السيوؼ كالسكاكْب، كا٣بناجر،، كضبح العاديات كنداؤىم أمهاهتم على قدـ ك 
كأصوات حوافرىا كصهيلها ، مؤلت باطن السهل ٝبيعا، كإذا بفلوؿ ا١باغاكيْب يولوف أدبارىم مدبرين؛ لئبل يفنيهم القتل 

 ببلش.
 لطوؿ)فينتنغلي(.كبفرار أىل جاغا كفناء كثّب منهم، فقد ًب اخَباؽ كسط جيش سومنغورك على ا

كُب ذلك الوقت جاء ماندين بوغارم كأبلغ سو٪باتا بأف  سومنغورك قد أخرج ٝبيع بقية جنوده من كّبينا ، كصبهم ٝبيعا 
على سيف النهر، ك٤با قيل ذلك توجو ابن سوغلوف  الشماؿ الشرقية،على ابن أختو فاكوٕب كركما مع فيلقو، ُب ناحية 

التحسر)موٗب( عينو  حٌب كأهنا يكاديقطر منها الدـ. كقد كاف غرض سومنغورك أنو مهما فورا إٔب تلك ا١بهة،كقدأٞبر 
يكن من نصر أك ىزٲبة فإنو يكوف قد قضى على فاكوٕب كٝباعتو كانتهى من استئصا٥بم؛ ألهنم أكؿ من رفضو من قومو، 

، فكأف القضاء ا٤برـب نزؿ على أىل كرضوا بتحريض اآلخرين عليو. كلكن ٗبجرد أف كصل ابن شوغولوف إٔب ناحية فاكوٕب
 وإذا المنية أنشبت أظفارىا :. ألفيت كل تميمة ال تنفعصوصو،ككأف ملك ا٤بوت أطلق يديو ُب قبض أركاحهم، 

 ،كلكن مع كل ىذا فكأف أىل صوصو ينبتوف من نفح ٙبت األرض.
ت، فكأف النار تكاد ٚبرج منها، ىنالك ٞبي الوطيس، كاشتدت ا٢برب،كاٞبرت،كاستعرت،كاسبكرت،كاعبس ت، كاقمطر 

حٌب بدأت حوافر ا٣بيوؿ تتساقط، كحوؿ ا٥بواء كل كحل السهل إٔب غبار منتشر،بشدة)كرتوتو( كأف النار ُب ا٢بشيش 
ا١باؼ،كانغمس كل ا٤بقاتلْب ُب الغبار.ككانت ملحمة أبلى الكماة ببلء حسنا : كُب أمثاؿ ىذه ا٤بواقف العصيبة يقوؿ 

 الشاعر:
 م األبطاؿ فيها :. وسوؽ باألماعز يرتمينا.كأف جماج

 كأف سيوفنا فينا وفيهم   :. مخاريق بأيدي العبينا
 كأف ثيابنا منها ومنهم:. خضبن بأرجواف أوطلينا

كُب ذلك ا٢بْب كاف اهلل كحده أعلم بأحواؿ الناس ُب كسط ذلك الغبار، كلكن ذلك ٓب ٯبعل األعداء كاألصدقاء ٱبطئ 
 بعض األخر، ألف ا٤بقاتلْب كانوا متعودين على ذلك كلو من قبل.بعضهم ُب معرفة ال

بقي سومنغورك كاقفا على الشاطئ، فرأل عساكره  كىم مهلهلوف) فوسوفاسا(، مثخنوف ُب السهل ا٤بنخفض، ليس ٥بم 
ٔب رأس كال أست،)ال يلوكف على أحد( كليس ىناؾ طريقة إلصدار األمر أيضا باالنسحاب،كقد ٙبوؿ سهل كّبينا إ

شاطئ ملحمة كمذٕبة من سو٪باتا على أىل صوصو، كهنر دـ كبّب، كقد مؤل ذلك الوادم ٔبيف ا٣بيوؿ، كالناس)لطخ 
لطخ( كامتؤل فوؽ السهل بالنسور كالبزاة صافات أجنحتهن، كقد جاءت من جراء شم ريح الدماء الٍب سالت من ٝبيع 
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، كىي منتظرة انتهاء تطاير السهاـ من األقواس، حٌب النواحي، حٌب اختفى شعاع الشمس من جراء تصفيف أجنحتها
 تنزؿ على ا١بيف.

حدث كل ىذا كسو٪باتا كأخوه ماندين بوغارم ٓب ينقطع عن ٨بيلتهما البحث عن سومنغورك ، كلكن كلما اقَبب منو 
 سو٪باتا، فإنو ينكص على عقبيو إٔب مكاف أبعد بكثّب.

، كملك صوصو الشماش كاقف ، كاىل، حزين ،كاجم يائس ، قنوط كأصاب سو٪باتا غرة من سومنغورك ُب جبهة ما
 ينظر إٔب بقية مقاتليو مهلهلْب مهزكزم األركاف، ُب السهل ا٤بنخفض.

كفورا أخرج مضاد مكائد سومنغورك الشماشية كمبطلها، من ا١بعبة فوضعها ُب كبد القوس فقاس سومنغورك ُب تلك 
نفسو( فمد أكتار القوس مط ا)تيْب(، ٍب قاؿ) انطلق(، فمرت السهاـ كىي  ا٢بالة ا٤بزرية)منكسر القلب، مذىوال عن

تصفر كتدكم حٌب أصابت عاتق سومنغورك،كمزقها قليبل، )خدشها( فقط، كاعجبا، يا للعجب، فإف األٓب الذم ٓب يبلغو 
در ُب ا٢بْب كجعل يئن أثر خدش السهم،فقد زاد عليو أثر تقنيطو كجزعو بكثّب.، كفورا: اضطرب سومنغورك كاصطلم كدر 

:أكف، آ , أل )باإلمالة(،إم ، أك، أٌك،يا،....(كانتهى بو األمر إٔب العويل كالصراخ،؛ألنو أدرؾ بأف السهم السيئ الذم 
أطلقو عليو سو٪باتا قد أبطل ٝبع مكائده الشماشية هنائيا، كأنو ٓب يعد قادرا على الطّباف كاالختفاء الظاىرم الذم كاف 

ل، كال سبيل إٔب ذلك بعد. كبينما ىو ُب تلك ا٢بالة ا٤بزرية، إذا بطائر أسود يرفرؼ فوؽ رأسو، كىو ٱبتلف يفعلو من قب
عن البزاة كا٢بديا الٍب ُب السهل، رأل سومنغورك كحاشيتو ىذا الطائر األسود)حائما( مرفرفا فوؽ رؤكسهم)قاب قوسْب أك 

) أل ! أطرت اليـو أنت أيها الطائر الكبّب، ؟ أطرت أيها أدٗب(، فقاؿ ملك الصوصو الشماس كىو ميئوس مفجوء: 
الطائر ديك الغابة قالع العيوف الكبّبة ؟ إذا فإ٘ب اآلف  ىالك ال ٧بالة .فقد خذلت ككدعتِب كقلتِب فيا حسرتى على ما 

 فرطت ُب جنب التحالف. 
خادـ أصنامو من ا١بن  الذم ُب صورة  لقد كاف سومنغورك يعرؼ أنو ُب اليـو الذم تبطل فيو مكائده الشماشية، فإف

طائر، يأٌب ٰبـو كيرفرؼ فوؽ رأسو كيبتعد عنو)) كمثل الشيطاف إذ قاؿ لئلنساف اكفر فلما كفر قاؿ إ٘ب برمء منك 
 {.كيَبكو ٨بذكال ٨بزيا.ككاف ذلك كقد اصفرت الشمس كتضيفت للغركب.

سو٪باتا لينجو بنفسو، خوفا أف ال يؤسر، فرأل فرجة  كحينئذ بدأ سومنغورك يبحث عن منفذ، ينفذ منها من بْب صفوؼ
بْب بعض الفيالق فانغمس منها)فانسل خبل٥با(، فأجرل فرسو كانفلت من ا١بماعة، ك٤با فاهتم توجو إٔب كّبينا  بسرعة 
٪باتا فائقة)نسبلف نسبلف: كدم، كدم(؛ ألنو عرؼ أنو بعد بطبلف مفعوؿ مكائده الشماشية فإنو ال يستطيع أف يهـز سو 

كمؤيديو أبدا،كىو الذم جعلو يلوذ بالفرار من تلك ا١ببهة، كترؾ التوجو تلقاء صوصو مباشرة،أم ناحية الشماؿ، كتوجو 
 ٫بو كابا ُب ا١بنوب، من أجل أف ٲبوه طريق الطلب على طالبيو) مطارديو(.

لى عقبيو كالذ بالفرار على ك٤با رأل ابنو صوصو باال بأف أباه قد طلب النجاة كالذ بالفرار، نكص ىو أيضا ع
حصانو،كىكذا أحبل جيوش صوصو ساحة البوار كالفناء، كفرا كتركاىم يسيل دماؤىم أهنارا، الدافن للقتلى، كال مغيث 

 للجرحى، كال منفذ لؤلسرل، ككم قتيل، ككم أسّب، ككم جريح. من الفريقْب: اهلل أعلم؟
مر سومنغورك العظيم إٔب األبد، ككل ىذا كاف ُب كّبينا ، كٓب ككاف ىذا بطبلف حرب صوصو، كىزٲبة جيشها، كتوٕب أ

، من بعد ارتفاع الشمس، إٔب اصفرار الشمس.  يتجاكز ملحمة يـو أك أقل من يـو
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كلوال أف أف الصدأ كالَباب يأكبلف ا٢بديد ُب األرض، ٤با زاؿ الناس يلتقطوف بقايا: النصاؿ، كا٢براب، كالنشاب، 
 قطع السيوؼ، بْب كّبينا كدكاجبلف.كالسكاكْب، كا٣بناجر، ك 

 ٩يبسدح عٴجنبرب ٳٝٴ٩ٰ ٥غٴ٩ٮٖٴسٳ ٳاثٮٰ.
بعد ىزٲبة ٝبوع صوصو يـو التقى ا١بمعاف ُب سهل كّبينا،كانفصل اللنب الصريح عن اللبإ، كما انفصل العدك من ا٤بؤيد، 

ة، كأهنما ماال عن تلقاء صوصو ) ا٭باز بعضهم عن بعض(، علم حينئذ أف سومنغورك كابنو قد الذا بالفرار من  ا١ببه
ذات الشماؿ، كأخذا تلقاء ماندل ذات ا١بنوب.كحيئنذ أخذ سو٪باتا كفاكوٕب ٗبطاردهتما ُب العدك الشديد، كتبعهما 
فرساف ميما، كبقيا يقصاف أثر حصاف سومنغورك كابنو باستمرار حٌب كصبل إٔب كركسالْب،فلما كصبل إٔب كركسالْب  

ساف منذ ا٤بساء الواضح، كتوجها ٫بو نفس ا١بنوب على طريق كابا، كلكنهما ٓب يدخبل ُب قريتنا أخربكٮبا بأنو مر فار 
 ىذه، ك٤با قيل ذلك اندفعوا كراءىم ٫بو كابا ُب أشد أنواع العدك.

ك٤با كصبل إٔب كولْب، أخربكىم كذلك ٗبركر فارسْب صوب كابا، فمركا مسرعْب مندفعْب ٫بو كابا حٌب كصلوا إٔب 
انا، فسألوا عنهما فأخربكىم أنو مر فارساف بالضاحية كلكنهما ٓب يدخبل القرية، كأهنما ُب األكؿ كانا مقبلْب إٔب  بانكوم

كابا، ٍب تركا طريق كابا كأخذا ذات اليمْب إٔب الغرب حيث جيغيداال، كأهنما رٗبا يكونا قد بعدا ؛ ألهنما مرا يعدكاف 
 عدكا سريعا. 

 بأف سومنغورك كابنو إ٭با يريداف صوصو، كأهنما إ٭با ا٘بها إٔب ا١بنوب لتمويو الطريق عليهما، استنبط فاكوٕب من ىذا ا٣برب
لئبل يراٮبا أم مطارد ) متقص ( قبل أف يصبل إٔب دكلة صوصو. كأهنما إف كصبل إٔب جيغيداال فسيَبكاف ا٘باه الغرب، 

لقد علمت فكرة كمكيدة )فخ( خالك. فاألكٔب إذا  كيتجهاف إٔب كوليكورك ذات الشماؿ.فذكر ذلك لسو٪باتا فقاؿ: إذا
أف نبدؿ ا٣بيوؿ ىنا، كنطاردٮبا بسرعة حٌب ندركهما قبل أف يصبل إٔب كوليكورك، فلنسرع حٌب ال يصبل إٔب دكلتهما؛ 

 لئبل ٰبشدا حشدا آخر للقتاؿ.
آخرين، كاتبعوا آثار سومنغورك كابنو كبعد أف انتهى سو٪باتا كمن معو من تناكؿ الطعاـ، استبدلوا ا٣بيوؿ ا٤بتعبة ٖبيوؿ 

، فلما كصلوا ىناؾ أخربكىم بأهنما مرا قبيل ا٤بغرب، كا٘بها إٔب الشماؿ، فقاؿ فاكوٕب : أٓب جيغيداالقىصىصىا، ينسلوف ٫بو 
أقل إف خإب يقصد الشماؿ؟ أل٘ب أعرؼ أنو مهما أدار الطريق) لول( فإنو ُب األخّب سييقصد كوليكورك؛ ألنو خلف 

ؾ بعض أىلو كمشاٱبو، كإ٭با جاء ٗبجرد الرماة ا٤بقاتلْب إٔب ماندينغ. فقاؿ سو٪باتا: صدقت. لقد رأيت خطة خالك ىنا
 ٛباما ياكركما، لقد علمت خالك.كلكن علينا أف الننظر إٔب حلوؿ الليل، بل علينا أف نتابعهما .

مسرعْب ٫بو كوليكورك ُب غسق الليل، كلكنهم ضلوا تناكلوا الطعاـ، كاسَباحوا قليبل، ٍب تابعوا ا٤بسّبة  جيغيدالكُب 
ُب الصباح، فأخربكىم بأف فارسْب مرا كصياحى  بالندوغوالطريق ُب جنح الظبلـ الدامس لفَبة ما، ككصلوا إٔب 

 الديوؾ)الفجر الكاذب(، كأخذا الطريق العاـ ٫بو كوليكورك ذات الشماؿ.
اقَبح فاكوٕب أف   بالندوغور سومنغورك بأسرع ما ٲبكن، ك٤با خرجوا من ،كاتبعوا آثابالندوغوأفطر سو٫باتا كمن معو ُب 

يسلكوا الطريق األقرب إٔب كوليكورك، كإف كاف كعرا يتعب ا٣بيوؿ، فَبكوا طريق كوليكورك العاـ عن مشا٥بم كأخذكا طريقا 
ا٢براج كا٢بشائش، فوصبل ُب الظهّبة  كعرا ُب الشماؿ الشرقي منها مارين با٤بناطق القريبة من ساحل هنر النيجّب، ٱبَبقوف 

إٔب شجرة كارفة الظبلؿ كقد كانوا متعبْب كثّبا، كما كانت خيو٥بم متعبة، فاستظلوا قليبل ٙبت تلك الشجرة، كعىل فوا 
 ا٣بيوؿ من ا١بعب الٍب فيها الشعّب، كسقوىا.
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 كوليكورك، أك يلتقوف معهم عند ملتقى ٍب ٙبركوا من ىناؾ ككاصلوا السّب مقدرين أهنم سيسبقوف سومنغورك كابنو إٔب
الطريقْب حسب تقدير فاكوٕب كركما، كما أف كصلوا مفَبؽ الطرؽ حٌب رأكا سومنغورك كابنو قدمرا آنفا كٮبا مبيضاف 

أمامهم، يزكؿ ُّما السراب مهطعٍْب صوب كوليكورك، فطاردكٮبا مطاردة شديدة،حٌب كأف ا٣بيوؿ تعـو بضبعيها ٪باء 
٣بفيدد، كالظلماف: ذكر الظباء كيضرب بو ا٤بثل ُب سرعة العٍدًك(، فلما رأياىم ركضا حصانيهما ركض ا٣بفيدد) كا

النسبلف،كيعدكاف عدك الظلماف)ذكر الظباء(، غّب أف سو٪باتا كمن معو أيضا ركضوا خيو٥بم حٌب أدركوٮبا لدرجة أف 
و أطلق أحدٮبا عليهما القوس لنا٥بما، كلكنهما إ٭با كانا سو٪باتا أك فاكوٕب لورماٮبا أحدٮبا بالرمح لنا٥بما، فضبل عما ل

يريداف أف يأسرا سومنغورك حيا.ك٤با غشياٮبا كاقَببا منهما جيدا حذك القذة بالقذة، كل ذلك كا٣بيوؿ ُب الركض كالعـو 
 الستئسار .كا٥بطاء، فصاح عليهما سو٪باتا: قفوا، ،ففقوا!  لقد ًب أسركم ،فقفوا. كلكنهما ٓب يقببل الوقوؼ كا

فأجرل فاكوٕب فرسو حٌب اقَبب من خالو ٛباما كاستعد للقفز من على حصانو ليلتصق بسومنغورك على حصانو، كفجأة  
كر سومغورك ٕبصانو؛ ألنو كاف فارسا مكرا مفرا مقببل مدبرا معا، فكر فاكوٕب معو كاستدار كما استدار سومنغورك، 

نو على ابن خالو صوصو باال، فأسقطو عن متىن حصانو، كتصارعا ) كلكن سومنغورك فاتو ، غّب أنو انقض ٕبصا
السقوط الثنائي(، كُب األخّب صرعو فاكوٕب كأسره، كربطو حٌب أنو ٓب يستطع أف يستخلص بعد ذلك ألنو كاف متعبا 

 كجائعا.
ه، فصرع ا٢بصاف، كٗبجرد كأما سو٪باتا فإنو كاصل مطاردة سومنغورك يريد أسره حيا، كُب األخّب رمى حصانو بالرمح فعقر 

سقوط ا٢بصاف على األرض كثب سومنغورك) ا٤بلك الشماش(، كقطع البياض جريا برجلو، ُب تلك الشبلالت الوعرة،؛ ) 
ألنو رغم شيخوختو كاف قويا( فقفز سو٪باتا عن صهوة حصانو؛ ألنو ٓب يكن ىناؾ طريق،نزؿ كطارد سومنغورك ، فصعدا 

 نزالىا، ككاصبل ا٤بطاردة حٌب أتيا كهفا كبّبا) ُب جبل انيانا( فاندس فيو سومنغورك اندساس التبلؿ ا١ببلية كالشبلالت ،ٍب
الّببوع ُب النافقاء،تقحم ُب ظبلمها ا٢بالك، كليلها الكلكل. فأتى سو٪باتا إٔب باب الكهف كٓب يدخل، بل كقف ينتظر 

يدخلوا بناء على اقَباح فاكوٕب الذم كاف خبّبا  خركج سومنغورك ، كأدركو الباقوف ىناؾ ، فحاصركا باب الكهف، كٓب
بطبيعة الكهف؛ ألف باطن الكهف متصل بالنهر، فضبل أف داخلو مظلم، كأكؿ من يدخل ىو الذم يرل ا٣بلفي آتيا،مع 

 أف ا٣بلفي ال يراه، فقد يطعن سومنغورك الداخل بالسكْب ُب مثل ذلك ا٢باؿ.
فرساف ميما مقبلْب، فأمرىم سو٪باتا أف يستديركا لّبكا جانب الكهف ا٤بقبل كبينماىم ُب ٧باصرة الكهف إذا ىم ببقية 

للنهر، فإذا للكهف أبواب كثّبة) ٨باِب (، فأمر سو٪باتا بتطويق ا٤بكاف كلو، كانطلق ىو كبعض من معو إٔب داخل  
 كوليكورك؛ ككانت الشمس قد كىرىبٍت أف تتوارل با٢بجاب.

٤بدة عشرين يوما كنيفا، فلم يعثر علىسومنغورك الحيا كال ميتا، فعلم حينئذ أنو رٗبا بقي فرساف ميما ٧باصرين للمنطقة 
يكوف قد مات جوعا ُب الكهف، أك أف األفاعي كالتماسيح الٍب كانت ترتاد ا٤بكاف قد التقمتو,أك أنو انتحر. ا٤بهم أف 

 رب بعد ذلك.ىذا كاف آخر العهد بسومنغورك كانٌب كهناية أمره؛ ألنو ٓب يؤثر لو على خ
كيزعم القياف اللسنوف أنو حٌب اآلف إذا كقف اإلنساف على باب الكهف كرفع عقّبتو كقاؿ: لقد كاف  سومنغورك رجبل،  

. ، حٌب اليـو ، حٌب اليـو  فإف داخل الكهف ٯبيبو كيقوؿ: حٌب اليـو
اصّب كبعض ا٢بلزكنيات كلكن ذلك ٦برد توىم كٚبمْب كليس صحيحا، بل الصحيح أف الكهف مليئ بالضفادع كالصر 

 البحرية، فهي مستمرة ُب الصريركالنقيق.
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حط سو٪باتا رحالو، ككضع أكزار ا٢برب ُب كوليكورك، فقصده ٝبيع مقاتليو ىناؾ، كطفقت كل الدكؿ الٍب ٠بعت بظفره 
التبعية)تناكؿ السويق(  العظيم ُب معركة كّبينا، ترسل إليو ا٥بدايا، كالتحايا كالتها٘ب بالفوز كالنصر الذم أحرزه، كإعبلف

كاالستجارة بو.)الدخوؿ ُب جواره(، كأرسل إليو ملك غيدٲباغا السوننكي ابنتو ا٢بسناء الفائقة ا١بماؿ) الٍب ال مثيلة ٥با 
 ُب ا١بماؿ(، مع الرسل كا٥بدايا لتهنئتو ُّذا النصر العظيم.
ا٥ٚق٤ ا٥غبدط 

 اؽزال٣ ّبف٪خ فٴفٴ ٳختشٹجٲب ٦ّٶ ٹذ عٴجنبرب.
ء الفَبة الٍب أمضاىا سو٪باتا ُب كوليكورك، ُب حصار سومنغورك ُب الكهف، أتتو األخبار بأف فلوؿ جيش صوصو أثنا

أخي سومنغورك كانٌب ُب مدينة صوصو عاصمة إمرباطورية  نونكيبا كانتىالناجْب ُب معركة كّبينا، قد التفوا حوؿ 
مع أخيو نونكيبا ٙبسبا للغارات كا٥بجمات ا٣بارجية، فانضم الصوصو، ككاف سومنغورك قد استبقى سرية كبّبة من سراياه 

 إليهم فلوؿ معركة كّبينا لبلنتقاـ من مقتل ملكهم الشماش كأسر ابنو.
ٝبع سو٪باتا قواد جيشو كأبلغهم ا٣برب، كقاؿ ٥بم: إنو لن يتكلل  نصرنا ُب كّبينا بالنجاح حٌب ٫بتل عاصمة صوصو الٍب 

كما يقوؿ ا٤بثل: إذا  لسعتك ا١بامى )اليعسوب :٫بلة ال تصنع عسبل( فإبث عن عشها كاف سومنغورك يتكابر فيها.)
 حيث تاخذ السهاـ)قونٓب( فاقطعها(.

فرقة، فحث ُب السّب كجد ٫بو عاصمة الصوصو ليباغت نونكيبا قبل أف  13خرج سو٪باتا ٔبميع قواتو ا٤بسلحة كىي 
إٔب  120ورك كصوصو ُب ثبلثة أياـ أك أربعة.كىذه ا٤بسافة حوأب يستعد استعدادا تاما،فقطعوا مسافة ما بْب كوليك

 كليومَب،) ليس غريبا قطعها خبلؿ ىذه األياـ للفرقة الصغّبة، كلكن الفرؽ الكثّبة ٙبركها بطيئ (.  140
لة كصل سو٪باتا إٔب ضواحي مدينة صوصو مساءا مع اصفرار الشمس كتضيفها للغركب، فأبصركا ػ كىم على ا٥بضبة ا٤بط

 على صوصو ػ داخل ا٤بدينة ك٧بيطها، ٩با أعطاىم فكرة عامة عن خطة احتبل٥با.
 ٳف٘ ٩ذٹٮخ فٴفٴ

كانت مدينة صوصو، عاصمة سومنغورك مدينة كبّبة،ٝبيلة، ك٧بصنة بسور ضخم عاؿ تبلغ مساحتو تسعة كيلومَب مربع، 
ذراع، كللسور باب كبّب مصنوع من حديد  100ل منارة،كبْب ا٤بنارة كا٤بنارة األخر 188كعليها منارات)منافذ( تصل إٔب 

مصفح كأنو قطعة حديد كاحدة.ككاف بابا عجيبا لدل ا١بميع، حٌب كاف يضرب بو ا٤بثل فيقاؿ: )) أعجب من باب 
صوصو ا٢بديدم((.كيقع ُب كسط ا٤بدينة قصر سومنغورك ا٤بنيف، ا٤بكوف من سبعة طوابق ككاف ىذا القصر من عجائب 

 ريقيا الدىر ُب غرب إف
 ٳف٘ ادلْش١خ ٳ٭ٲبٹخ ئ٩رباىٴسٹخ ا٥قٴفٴ

بات سو٪باتا كجحفلو اللجب ُب ضاحية ا٤بدينة، كأقاموا األفراح كا٤بآكل، كتبادلوا ملح ا٢بديث، كعزفت القياف عليهم 
اكلوا ٗبعازؼ التشجيع، كأناشيد ا٢بماس، كمدح الكماة الذين أبلوا ببلء حسنا ُب معركة كّبينا الفاصلة، كُب الصباح تن

الفطور على راحتهم، فلما ارتفع النهار حاصركا سور ا٤بدينة من كل مكاف، كٛبكن بعضهم من تسلق األسوار كنزلوا على 
األحياء القريبة من السور فأضرموا فيها النّباف، فأصبحت الدكر كالصرٙب، كصار ا١ببناء كالضعفاء كالذرارم كهشيم 

 احملتظر، أك كعصف مأكوؿ.
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 خارج السور من فتح الباب عنوة؛ حيث قطعوا جوانب السور، كأسقطوا عضادات الباب، كاقتحموا كٛبكن الذين ُب
ا٤بدينة بالصياح كالزئّب كالز٦برة، فذىل أىل صوصو كطارت عقو٥بم، كأسقط ُب أيدم ا٤بقاتلْب حٌب ذىل بعضهم عن 

 القتاؿ.
عجيبة، ك٤با كصل إٔب باب القصر برز إليو نونكيبا كىكذا احتل سو٪باتا كل ا٤بدينة ، حٌب كصل إٔب قصر سومنغورك ال

بالسيف صلتا ُب يده، كبكل شجاعة كجرأة، كتبارز مع سو٪باتا، فتبادال الضربات بالسيوؼ ىنيهة،ككأف نونكيبا يتمثل 
 بقوؿ الشاعر:

 قد علمت صوصو أني نونكيبا :، شاكي السالح بطل مجرب :. إذا الحروب أقبلت تلهب
 بو بقولو:ككأف سو٪باتا ٯبي

 أنا الذي سمتني أمي ماري جاتا :.كليث غابات كريو المنظر :.أوفيكم بالصاع كيل السندرة
كأخّبا بعد جوالت كصوالت ضربو سو٪باتا ضربات أسقطت السيف من يده كطرحتو ُب األرض، فانكب عليو ماندين  

بوغارم با٢ببل فقيدكه كأكثقوه، كبأسر بوغارم كخنقو خنقا شديدا حٌب بلغ منو ا١بهد كسلح)تغوط(، فأٌب ماندين 
نونكيبا كانٌب أخي سومنغورك انتهى حكم الصوصو، كسقطت إمرباطورية الصوصو، ثانية اإلمرباطويات الكربل 

 للسوننكى، ككرثتها إمرباطورية مإب.
فقد كاف من ا٤بمكن  سقطت ىذه اإلمرباطورية ػ رغم ما كانت ٛبلك من ترسانة حربية ػػ نتيجة لغطرسة إمرباطورىا؛ كإال

 سنة، كهلل ُب خلقو شؤكف. 35أف تستمر لفَبة أطوؿ من 
 ـ1235صور خيالية لنونكيبا كانٌب أخي سومنغورك عاـ

ك٤با ًب لسو٪باتا احتبلؿ مدينة صوصو ٛباما، أصدر أكامره بتخريب قصر سومنغورك أكال، فأخرج كنوزىا كما فيها من 
خريب بقية ا٤بدينة، كأجرب أىلها على أف ٱبربوا بيوهتم بأيديهم كبأيدم ا١بيش، العجائب كاألصناـ الضخمة، ٍب أمر بت

 فخربوا ا٤بدينة كجعلوىا أطبلال. كما أسر أعياف صوصو ليحاكموا فيما بعد.
 ١ٺ٘ حتٴ٣ فٴفٴ ئىل ثٺ٦ٺذٳٕٴ.

دٲبة  لسومنغورك، كمنع ق عـز على ٧بو ٝبيع اآلثار الق٤1235با جاء سو٪باتا إٔب ا٢بكم، كىـز سومنغورك الصغّب عاـ 
كفرض الغرامة على من ٠باىا باسم الصوصو. كما أصدر قرارا بأال  بيليدوغوتسمية الصوصو ُّذه التسمية كحو٥با إٔب 

كأطبل٥با، ٩با جعل فلوؿ الناجْب يؤسسوف مدينة أخرل، ك٠بوىا باسم صوصو القدٙب  صوصو يسكن أحد ُب خراب 
ليدكغو.كتقع مشاؿ ٗباكو، أما أطبلؿ صوصو فتوجد ُب الشماؿ الشرقي ٤بدينة ٗباكوا )كولوكا٘ب( كإٔب اآلف ىي عاصمة بي

 كلم.140ٕبوإب 
ـ تقريبا حٌب استقركا عند ا١بالويْب) جالونكا( ُب منطقة جالوف  1260ىاجركا عاـ كولوكاني:ٍب إف الذين أسسوا 

 احمليط األطلسي. ا١ببلية، ٍب دفعهم الفوالنيوف ُب األخّب صوب شرؽ جالوف حيث سواحل
 ٩ٴِٝ ٩ذٹٮخ فٴفٴ ا٥ٺٴ٧

بعد أف انتهى سو٪باتا من ٚبريب مدينة صوصو، أمر بأال يسكن أحد ُب ىذه األطبلؿ إٔب أف يرث اهلل األرض كمن 
عليها. كقد اختلف ا٤بؤرخوف ىل عمرت مدينة صوصو بعد خراُّا أـ أهنا ٓب تعمر، كإ٭با أسست مدينة أخرل إٔب غرُّا 
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ا القدٙب كىي مدينة كولوكا٘ب اآلف. كأما صوصو نفسها فلم تسكن بعد ، بل بقيت مأكل للذئباف كىواـ ك٠بيت با٠به
 الطّب كالسباع حٌب اختفت معا٤بها كاندثرت آثارىا.

 كأف لم يكن بالصوصو إمبراطورىا:. ولم يسمريوما بالصوصو سامر
ُّا اليـو قرية تسمى صوصو، كُب ضاحية تلك القرية : بل عمرت صوصو بعد كفاة سو٪باتا بفَبة طويلة، كأف ُب خر وقيل

)من بنامبا حٌب تصل إٔب بنامبامَب مربع يزعم أهنا على قرب أـ سومنغورك، كىذه القرية مشاؿ 800حجر كبّب مساحة
تشيمابوغوف ٍب كاميكوف ٍب صوصو( كسكاهنا من الكيتا )مانسارين(، كحسب قو٥بم فإف مؤسس القرية من أحفاد أحفاد  

فاد سو٪باتا كيتا، كأف سو٪باتا كاف قد تراجع عن قولو باال يسكن أحد أطبلؿ صوصو كأكصى أبناءه قبل كفاتو بأف أح
يسكنوا ا٤بنطقة، كلكنهم ٓب يتمكنوا من ذلك كٓب يرغبوا التوغل ُب ٗبربن ا،حٌب ابتدأ  البناء فيها أحد أحفاد أحفاد أحفاد 

فسمي أيضا صوصو باالكيتا. كذلك ُب  باال،حد أبنائو الذم كاف يسمى كأسكنها أغوابو كورو كيتا،سو٪باتا كىو 
 حدكد القرف السابع عشر تقريبا كاهلل اعلم.

 ٭غ٤ عٴ٩ٮٖٴسٳ
ػ 8ػ دكرل   7ػ مريكو    6ػ دانٍب     5ػ بابا 4ػ با٭بانا    3ػ سوماكرك   2ػ كانٌب ، أك كاندل، أك كاٗب ، أك كأب   1

 ػ كانىٌب.12ػ سيباسي    11ػ جيدل سو، أك جاريسو   10ػ جورككانكى   9تًيميٌب  
 ؽخقٺخ عٴ٩ٮٖٴسٳ

يعترب سومنخورك شخصية ٓب تنل ما تستحق من الذكر ُب ا٤براجع كا٤بستندات القدٲبة،كلعل ذلك يعود إٔب كونو كافرا، 
 طاغية متجربا، أك لقصر عمر إمرباطوريتو، كإال :

طرة العظاـ الذين يقف التاريخ اإلفريقي أمامو متطأطئ الرأس إجبلال كتعظيما، ٤با فإنو يعترب من األبا فمن الناحية القومية
تبناه من خطط هنضت بالدكلة إداريا كاقتصاديا، كعسكريا، كصحيا، بل ٪بد بأف معظم خطط سو٪باتا كايتا كشرائع 

يقة، ٖببلؼ سومنغورك الذم  ماندل مستقاة من بنود مؤٛبر صوصو األكؿ، كلكن سو٪باتا كاف يصدرىا بطريقة ذكية كأن
 كاف يصدرىا بالصرامة كالعنجهية.

فقد كاف ظا٤با، متجربا، مشركا كطاغوتا، كتضرر  كثّب من جراء ٙبالفو مع الدكؿ  وأما من الناحية الدينية واإلنسانية
صب ٩بتلكاهتم اَّاكرة ، كقد استمر على  عناده  إٔب يـو اختفائو، ككاف لو قي حركبو ضحايا كثّبكف، اضطهدىم كغ

باسم ا٤بصلحة العامة، كال يرل فيو أبناء ضحاياه ذلك اإلمربطور الذم يستحق أف يذكر بأدٗب ثناء، بل ينبغي أال يذكر 
ا٠بو إال ُب معرض اللعن كالشتم، كالذكر با١بربكت كالطغياف.كخاصة شعب ا٤بانينكا، كبعض شعوب السوننكى الذين 

علموا أنو إ٭با أسقط إمرباطورية سوننكية، كأسس إمرباطورية سوننكية أخرل امتدادا  أسقط إمرباطوريتهم األكٔب.كلكن لو
 لؤلكٔب، فلو تنبهوا لذلك ٤با المو سومنغورك كثّبا.

 كلعل من اإلنصاؼ أف يقاؿ بأنو شخصية ٥با ما كسبت كعليها ما اكتسبت.
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ِا٥ٚق٤ ا٥غبث 
 أٹ٬ دٳ٥خ فٴفٴ، ٳأٹ٬ ٝجبئ٤ فٴفٴ ا٥ٺٴ٧:

 سيكاسوُب الغرب،ك وكايُب الشرؽ،سيغوصوصو تقع اليـو ُب إقليم كوليكورك ، كسط مإب بْب األقاليم الثبلثةإف دكلة 
ُب ا١بنوب، كا١بنوب الشرقي، كتشمل الصوصو دائرة كولوكا٘ب، كدائرة كوليكورك، كدائرة بنامبا، كدائرة سّبكوال، كجزءا من 

 بْب كوليكورك كٗباكو عاصمة ٝبهورية مإب. منابوغوريب ا١ببل الذم ُب قريةدائرة نارا. كيقاؿ بأهنا حدكدىا ُب ا١بنوب الغ
كأما قبائلها ، فإنو بعد أف خسر سومنغورك ا٢برب ُب معركة كّبينا، على يد سو٪باتا كايتا، حوؿ سو٪باتا ٩بلكة صوصو 

و بالعنف كالغطرسة التامْب، إٔب إقليم من أقاليم ماندل ، كعْب عليها أحد قواد جيشو حاكما، كأكصاه أف ٰبكم صوص
فبدأ ٯبازم أىل صوصو بالدين الذم أسلفو سومنغورك إٔب أىل ماندل، فجعل يأخذىم كيسَبقهم ، كجعل أىل ماندل 

يرسلوف الرسوؿ دائما إٔب صوصو بأف يرسلوا عدد كذا من الناس اآلف، كٗبجرد أف يصلوا ىناؾ فإهنم يذىبوف ُّم 
ا كثر العبيد من صوصو ُب كل مكاف، حٌب أصبح اسم صوصو مرادفا للعبد، حٌب أصبح كيبيعوهنم ُب سوؽ النخاسة، ٩ب

ال يقاؿ : عبد أك عبداف أك أمتاف، كإ٭با يقاؿ صوصوم ، أك صوصًوياف أك صوصويتاف.كاستمر ا٢باؿ على ذلك ُب عهد 
 ـ.1255سو٪باتا إٔب كفاتو عاـ 

ايتو، أك سيخفف منو بوفاة سو٪باتا، فإذا بالعكس ، فكأهنم  ككاف ُب ظن أىل صوصو أف العنف كالغطرسة سيصل إٔب هن
الذم خلف أباه ُب ا٤بلك قاؿ بأنو كاف األكٔب أف ٯبعل  ولينكانوا كا٤بستجّبين من الرمضاء بالنار؛ ألف ا٤بلك منسا 

ورك انتقاـ عنف أىل صوصو ىو تقتيل ٝبيع أىل صوصو كاستئصا٥بم؛ ألف أىل صوصو قد نفذكا ٝبيع أكامر سومنغ
ٔبميع أنواع الغطرسة كالعنف كالصرامة، أكثر ٩با أمر بو سونغوركف نفسو، كاألصل أف حواشي ا٤بلك كعمالو يسهلوف 
أكامرة العنفية أكثر ٩با يأمر بو، كذلك ٙبسبا من أال يضمر ٥بم الرعية السوء، فينتقموا منهم يوما من األياـ بعد دكالف 

م من ظلمهم ىو كما يقوؿ ا٤بثل: )) إف الشماش ينسى، كلكن أـ الولد ػ الذم األياـ، كسبب عدـ نسياف الرعية من ظل
 أكل ػ لن تنسى ((.

كلكن ٓب يوجد أم عاقل من بْب أىل صوصو، يسهل أكامر سومنغورك الشديدةالصارمة. كاليـو  حاف كقت معاقبة أىل 
 هم كشباهنم للبيع، كأفرقهم شذر مذرػ صوصو عندم أنا منسا كلْب.كسأقتل كل البالغْب من أىل صوصو، كأستحيي شرخ

غّب أف أعياف ماندل جعلوه ينصرؼ عن تلك الفكرة ٛباما؛ ألف ا٤بثل يقوؿ: )) لن يستطيع جنس أف يفِب جنسا آخر 
((، كأنو إف فعل ذلك فسوؼ ينسى الناس ما فعلو سومنغورك كال يقاؿ أيضا، بل سيذكر ما فعلو ىو إٔب قياـ الساعة، 

ا كلْب: من أجل إقرار أعينكم فقد انصرفت عن التقتيل كاالستئصاؿ،كلكن سأزيد من العنف الذم كانوا فقاؿ ٥بم مانس
 يقاسونو ُب عهد  أيب، كسأضطهدىم باستمرار حٌب يرل أثر الضنك ُب كجوىهم.

ـ، كبعد أف أدل فريضة 1260استمر منسا كلْب يضطهدىم طيلة ٟبس سنوات عجاؼ،حٌب قاـ برحلة ا٢بج ُب عاـ 
ا٢بج عاد إٔب ماندل، فوجد معظم أىل صوصو قد جفلوا عنها، كىاجركا إٔب منطقة ا١بالونكا، كاستوطنوا ىنا عند أىل 

 جالوف،فرارا من اسَبقاؽ أىل ماندل.
ـ، كتزامن ذلك الوقت مع ىجرة الفبلنيْب 1360ـ ػػ 1260سنة ُب جالوف من  200كأمضى  مهاجرك صوصو 

وتا توركف، كفوتا بوندك ، ليهجموا)كييا( على أىل صوصو ُب منطقة جالوف ا٣بصب اللذيد بدكاُّم من مناطق ماسينا، كف
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السكُب، رأل الفبلنيوف أف تلك ا٤بنطقة ٧بلة مناسبة جدا لرعي األغناـ فاستقركا ىناؾ كالقناقل، كاستوطنوىا ٔبفاف  
 كا١بواب،كقدكر راسيات يغدقوف منها العطايا على أعياف ا٤بنطقة..

اف الفبلنيْب ُب منطقة جالوف ٓب يلذ للمزارعْب ىناؾ ) من أىل جالوف كالصوصو(؛ ألف دكاب الفبلنيْب كانت إف استيط
تنقش زركعهم دائما، كلكن الفبلنيْب ٓب يلقوا مشكلة ُب سكُب ا٤بنطقة، ألنو أعياف ا٤بنطقة كزعماءىا كالقادرين  األثرياء 

منطقتهم، من أجل أموا٥بم، كبناهتم البيض ا٢بسناكات،الكواعب؛ فقد كاف  فيها قد أحبوا الفبلنيْب كرحبوا ُّم كأسكنوىم
الفبلنيوف يسَبضوف األعياف كالزعماء بالعطايا السخية، كبتزكٯبهم ببناهتم؛ البيض ا٢بساف العيػريب ا٤بتواضعات،الوامشات 

شرؽ زجل :) العشرؽ ىو: أيديهن، كاحملممات شفاىهن، تسمع ٣ببلخيلهن كسواسا إذا انصرفن كما استعاف بريح ع
(. ككل ىذه ا٥ببات إ٭با كانت توىب إٔب األعياف كالزعماء من أىل جالوف، كٓب تكن جالية Nkaseنبات انكسى

صوصو ٙبصل على شيئ من ذلك،؛ ألهنم ضيوؼ ملصقوف )مساكنوف أك أجانب( ُب جالوف كليسوا من أىلها 
على ضرر أغناـ الفبلنيْب كنقش زركعهم، فكرىوا مساكنة  األصليْب. كُب األخّب ٓب يستطع أىل صوصو أف يصربكا

ُب الغرب عند شواطئ احمليط األطلسي،كإٔب اليـو فبل زاؿ الصوصو يشكلوف األغلبية على الباغا الفبلنيْب، فانتقلوا عند 
 ُب سواحل البحر ُب دكلة غينيا. كيتمتعوف با٣بّب كالعافية كالكرامة. الباغامضيفيهم 

ح من خرب قبائل صوصو ا٤بوجودين اليـو ُب غينيا، كلعل من ا٣بطإ ما تقـو بو ا٤براجع العربية من جعل كىذا ىو الصحي
الصوصو من الفبلنيْب الذين جاءكا من ماسينا كفوتا كسكنوا ُب بيليدكغو كأسسو دكلة صوصو، حٌب أف بعضهم يشق  

ع العربية ملئية ُّا، حيث تناقلها ا٤بؤرخوف دكف كلمة صوصو من اللقب الفبل٘ب )صوه(، كىذا خطأ تارٱبي.كلكن ا٤براج
 ٙبقيق، كالذم ذكرناه ىنا ىو ما توصل إليو ا٤بؤرخ اإلفريقي كانٌب سليماف ػ كأىل مكة أدرل بشعاُّا.

كسكاهنا من السوننكى،كأمراؤىا الَبكرل، كلكن ىذه ا٤بنطقة قنياغا،توجد اليـو منطقة ُب إقليم خام ٙبمل اسم  تنبيو:
(، كال بقنياغا الغربية)كوليكورك( القدٲبتْب. منطقة جد  يدة، كليست بقنياغا الشرقية)ماسينا اليـو

ا٥ٚق٤ ا٥ضــب٬٩ 
 احلٺبح ا٥غٺبعٺخ ٳاإلداسٹخ:

كاف ملكة صوصو دكلة فيدرالية)اٙبادية(، على رأس االٙباد اإلمرباطور ُب صوصو، كبقية الدكؿ تابعة ٥با، ككل دكلة 
كتقاليدىا، كتعْب ملكها بنفسها، كىذه الدكؿ:))باغونو، غومبو، دك ، كّبم ، ماندل ، بغانا ٙبكم نفسها حسبعاداهتا 

 ، جالوف ، جارا ، كيتا ، خاسو ، بامبوغو((.
كقد ٙبوؿ األمر من حكم فيدرإب ٙبالفي إٔب حكم قيصرم متغطرس، يصدر اإلمرباطور أكامره دكف مشاكركأحد ، كدكف 

٤بشاعر الرعايا، ٩با جعل الرعية ٲبتعصوف من التحالف، كيفكركف ُب االنسحاب كاالستقبلؿ مراعاة لدستور التحالف،كال 
 بدك٥بم.

 :احلٺبح ا٥ْغ٢شٹخ
كانت اإلمرباطورية تتمتع بقوة حربية كبّبة، فمنذ بداية حكم ا١باريسو للمنطقة عمل ملوكها على تقوية القوة ا٢بربية، 

 كا٢بصوؿ على ترسانة حربية متفوقة.
/ ا١بيش النظامي الوطِب 2/ ا١بيش اإلمرباطورم ُب صوصو   1ف لدل كل دكؿ التحالف قوتاف عسكريتاف: كقد كا

 داخل كل دكلة.ككاف على كل دكلة عضوة أف تتحمل تكاليف تغذية جيشيها.
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 جندم. 200,000جندم إٔب  20,000كقد تراكح قواـ  ا١بيش ما بْب 
ن من كل شيء، كفرغهم لصناعة األسلحة على نفقة الدكلة، كفرض على كل ككاف اإلمرباطور سومنغورك قد أعفى ا٢بدادي

٦بموعة صناعة كمية معينة من العتاد كالسبلح شهريا كسنويا، كما ككل ٦بموعة آخرين ٕبفظ األسلحة كالعتاد ُب احملازف، 
 كتعهدىا بالدىن حٌب ال تتعرض للصدإ كالتآكل.

 /السيافوف .3/الرماحوف 2/الرماة  1ؽ أساسية: ككاف ا١بيش اإلمرباطورم مكونا من ثبلث فر 
 ك كل فرقة من ىذه الفرؽ تنقسم إٔب: الفرساف كا٤بشاة.كمااىتم ا٤بلوؾ ببناء األسوار .

 احلٺبح االعز٪بّٺخ:
 كاف اَّتمع مكونا من ثبلث طبقات أساسية كبقية الدكؿ:

،كرؤساء الفرساف، كزعماء الكهاف،ككبار ا٤بزارعْب، : كيتشكلوف من األباطرة، كا٤بلوؾ، كاألمراء، كا٢بكاـالنبالء/ 1
 كزعماء الصيادين، كالقادة العسكريْب.

كىم غالبية الشعب، من شيوخ القرل، كالتجار كا٤بزارعْب الصغار، كأصحاب ا٤بهن كا٢برؼ اليدكية، كبقية السوقة: /1
 األحرار ٩بن المهنة ٥بم.

ركب، أك كلدكا من آباء أرقاء، ككانت تقع عليهم األعماؿ الشاقة، كىم  العبيد الذين ًب أسرىم ُب ا٢ب الرقيق:/3
 كيباعوف ُب أسواؽ النخاسة، كلكن ٤با عـز سومنغورك على توسيع الزراعة حررىم ٝبيعا، كجعلهم ُب مرتبة السوقة.

لقاب كا١بوائز.كما  ككانت ىناؾ مهرجانات الزكاج ا١بماعي، كا٣بتاف ا١بماعي، كا٤بواليد،كالَبجل، كتشجيع ا٤بزارعْب باأل
 كاف لدل كل دكلة من دكؿ التحالف احتفاالهتا ا٣باصة بتتويج ا٤بلوؾ، كتنصيب رؤساء القرل.

 احلٺبح االٝزقبدٹخ:
كانت ا٢بياة االقتصادية معتمدة على الزراعة؛ حيث حرر سومنغورك ٝبيع عبيد الدكلة، كفرض الزراعة على ٝبيع 

كف على متابعة الفبلحْب، فيشجعوف اَّدين، كيؤدبوف الكسأب.كما ٕبث ا٤بلوؾ ا٤بواطنْب، كعْب رؤساء زراعيْب يسهر 
 من قبل سومنغورك عن كثّب من أنواع ا٤بزركعات كعلـو الفلك ٤بعرفة سنوات ا٣بصب كا١بفاؼ كغّبىا.

سلحة كبيعها. كإٔب جانب الزراعة كانت التجارة منتشرة ُب ا٤بدف الكربل.مع الصناعات اليدكية.كالنساجة، كصناعة األ
باإلضافة إٔب تربية ا٤بواشي كاألبقار.كقد ضعفت التجارة ا٣بارجية مع الشماؿ؛ نظر للخبلؼ الذم كاف بْب صوصو 

 كغانة إال أهنا ٓب تنقطع ٛبانا؛ نظر ٢باجة صوصو إٔب ا٤بلح الذم كاف ال ٰبصل عليها إال عرب كغادك. 
 احلٺبح ا٦ْٞ٥ٺخ ٳا٥ضٞبٙٺخٳا٥ٚٮٺخ:

على جانب كبّب من العقل، حيث عملوا على تطوير علـو الطب كفتحوا مدرسة لتعلم أسرار  كاف ملوؾ صوصو
 األمراض كمواصفاهتا كأدكيتها الناجعة، فحذفوا ا٤بواطنْب بذلك.
(، حيث يقضي الطالب سبع سنوات ، Dofayaككانت أعلى شهادة يتخرج ُّا ا٤بتعلم ىو درجة الكهانة) دكفايا

 ن األشجار، فيعرؼ أ٠باءىا، كأسرارىا العبلجية، نوع م 900يدرس خبل٥با 
 كخصائصها،كيتدرب كذلك على النحت كالنساجة، كما يتلقى مبادئ العسكرية.

(، حيث كاف ا٤بداحوف يقوموف بتشجيع الفبلحْب Sene Jeliya: ظهر ما يسمى بقيانة الزراعة) وفي مجاؿ القيانة
 ن، حيث هنى سومنغورك عن مدح الصيادين كفرض غرامة على ذلك.بأناشيد معينة. كاختفى تقريبا فن مدح الصيادي
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 كُب ا٤بدف الٍب كاف فيها مسلموف كانت توجد الكتاتيب لتعليم القرآف الكرٙب كاللغة العربية، كلكن بصورة ضئيلة.
وابق :كاف ىناؾ تقدـ ملحوظ ُب بناء القصور كاألسوار؛ فقد كاف قصر سومنغورك ذك الطوفي مجاؿ الفن المعماري

السبعة من عجائب الدنيا ُب ذلك العصر ُب إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، ككذالك الباب ا٢بديدم لصور مدينة 
 صوصو.

:كانت الديانة الغالبة ُب ٩بلكة صوصو ىي الوثنية،فكانت ديانة ا٤بلوؾ كمعظم الشعب،فكاف ىناؾ احلٺبح ا٥ذٹٮٺخ
ها ُب األماكن.كما كاف تعلم السحر كالكهانة كتعلم أسرار األشجار على اىتماـ بصناعة اآل٥بة الكبّبة كا٤بخيفة كنصب

 قدـ كساؽ.ككانت ىناؾ أعياد تقديس اال٥بة كاألسبلؼ، كتقدٙب القرابْب إليها.
ككاف اإلسبلـ ىو دين بعض الرعايا ُب صوصوكالدكؿ األخرل من دكؿ التحالف.كخاصة منطقة ماندل، كمشاؿ كغرب 

 ا يقركف ٕبقوؽ العلماء ا٤بسلمْب.وؾ إال أهنم كانو صوصو.كرغم كثنية ا٤بل
ِا٥ٚق٤ ا٥زــبع 

 ٦٩ٴٟ ا٥قٴفٴ ٦ّٶ ا٥زٴايل:
 :من أسرة فانىأٳال/

غومانٌب فادل فا٘ب مع سبعة من أكالده ، ٓب يذكر التاريخ أ٠باءىم، كىل ىم السبعة الذين ذكرىم ا٤بؤرخ ألفا عمر  / 1
/بّباما 7/ابنو موسى 6/ ابنو غاٗب 5/ ماغاننب بانا بوبو4/ابنو بانٌا بوبو3يُب /سليماننب كاب2 كابيُب/1كونارل كعقيلتو:)

 ( أك أهنم ملوؾ قانياغا الشرقية)ماسينا اليـو (؟ اهلل أعلم. بن موسى 
 ـ(.993ـ   ػػػػػػ750كقد داـ حكمهم مائتْب كثبلثة كأربعْب عاما من )

 :من أسرة جاريسوصب٭ٺب/
 ( عاما.53أم ) ـ(1046ػػػػػػػـ 993سومنغورك الكبّب ) من/1
 ( عاما.44أم )ـ(1090ـ ػػػ1046صوصو باال جورككانكى )من /2
 ( عاما.38ـ (.أم)1128ـ ػػػػػػ1090سوماكرك جورككانكى: )  /3
 (عاما23ـ( أم)1151ـ ػػػػػ1128ماف جارا الكبّب) /4
 (عاما.29ـ( أم حوأب)1180ـ  إٔب 1151ككركبا سوماكرك)من  /5
 ( عاما.20أم ) ـ(1200ـ ػػػ 1180الصغّب )من  ماف جارا /6
 ( عاما35ـ ( أم ) 1235ـ  ػػػ 1200حكم سومانغورك ) من /7

ألرئيس الدكتور ألفا عمر كونارل كعقيلتو آدـ باه كونارل أ٠باء سبعة غّب ىؤالء، من ملوؾ جاريسو ُب  *وقد ذكر
 اريسو.صوصو، كلكن الصحيح أف ىؤالء السبعة من أسرة فاٗب، كليسو ٔب
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 ّٴا٤٩ ٭ٲٴك مم٢٦خ فٴفٴ
 ٲبكن أف نلخص عوامل هنوض ٩بلكة صوصو ُب األسباب التالية:

/٠باحة ملوؾ 3/ جدية ا٤بلوؾ كحرصهم على التسلح كامتبلؾ ترسانة حربية قوية   2/ تطور الزراعة كخصوبة األراضي 1
/الضعف الذم ٢بق 5كالكهانة كالفلك  /التقدـ العلمي ُب الطب 4كغادك كتركهم ٝبيع أمور ملوؾ صوصو بأيديهم. 

 / تشكيل التحالف 6بإمرباطورية كغادك إثر سقوطها بأيدم ا٤برابطْب 
 /قدرة سومنغورك العجيبة على تنفيذ بنود التحالف لصاّب ٩بلكة صوصو.7) ٙبالف صوصو( 

 ّٴا٤٩ عٞٴه مم٢٦خ فٴفٴ
 :كٲبكن أف نلخص عوامل سقوط ٩بلكة صوصو ُب األسباب التالية

الَبكيبة القبلية الٍب كانت اإلمرباطورية مكونة منها: فقد كانت إمرباطورية صوصو مشكلة من قبائل متعددة ، دخلوا ُب /1
التحالف مع صوصو ليخلصوا أنقسهم من تبعية ملوؾ كغادك، غّب أهنم ُب األخّب أدركو أف التحالف مع إمرباطورية 

 ائة مرة.٩با جعلهم أخّبا يتفكرف ُب االنسحاب من التحالف.كغادك كاف أريح ٥بم أكثر من التحالف مع صوصو ٗب
/غطرسة اإلمرباطور سومنغورك كانٌب، كغدره، كعدـ مراعاتو مشاعر بقية ملوؾ أعضاء التحالف ، فضبل عن مشاكرهتم 2

 ُب األمور، مع التسلط على ٝبيع مقدرات الرعية، حٌب أبنائهم كبناهتم رغم أنفهم.
ـ، كما تبع ذلك من ٛبرد ماندين،ٍب احتبل٥با من قبل صوصو، ٩با جعلهم 1223لثا٘ب عاـ /نتائج مؤٛبر صوصو ا3

 يفكركف ُب استدعاء سو٪باتا.
 /٦بيئ سنجاتا من ا٤بنفى كما تبع ذلك من معارؾ ضارية كاف آخرىا معركة كّبينا الفاصلة.5
 ظلم مرتعو كخيم.كخبلصة الكبلـ أف الظلم كاف السبب الرئيس لسفوط إمرباطورية صوصو، كال7

 .ًىنرا سقطج اىصٌصٌ مَا قاه اىشاعس

 اُـــاىيو ًحيجــــــــــــــِ ٍنيٌ أمي)^( ًأ صٌصٌاُ ٍِ ــــــــــــــيٌك ذًي اىخيجــيِ املأ

 اىفاّيــــــــــــــــــــــــــٌُ )^( ًأيِ ٍا ساسو ٍِ قصس ســــــــــــــٌٍنغٌزً ٍا شاده ًأيِ

 سدىو )^(حخى قضٌا فنأُ اىقًٌ ٍا ماٌّاــــو أٍس ال ٍـــــــــــــــــــى اىنــأحى عي

 ِ ٍَيِلٍ )^(مَا حنى عِ خياه اىطيف ًسناُـِ ٍُيْلٍ ًٍـاُ ٍــًصاز ٍا م
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خـــــبدتخ 
تناكلت ىذه الصفحات من ا٤بوسوعة تاريخ منطقة صوصو، كأحداث ملوكها كأباطرهتا العظاـ  الطموحْب الذين كاف ٥بم 

ظيم ُب النهوض ٗبنطقة إفريقيا الغربية جنوب الصحراء بصفة عامة ، كٗبنطقة قانياغا الغربية قدٲبا ك)صوصو  أك دكر ع
بيليدكغو حديثا( بصفة خاصة، فتناكلت التقلبات التارٱبية الٍب مرت ُّا ىذه ا٤بنطقة منذ خضوعها لوغادك كإقليم، إٔب 

،  أف أصبحت ٩بلكة، ٍب إمرباطورية. كتعرضت لذكر ا ٤بؤٛبرات التارٱبية الٍب كاف ٥با صداىا كأثرىا ُب غرب إفريقيا إٔب اليـو
 كما أبرزت دكر  ا٤بلوؾ كاألباطرة ُب التقدـ العلمي كالزراعي  كالعسكرم ُب ا٤بنطقة.

كقد تناكلت أجزاء ىامة من تاريخ شعوب كقبائل  كدكؿ ا٤بنطقة ُب ٕبر ٟبسة قركف من القرف التاسع ا٤بيبلدم ، 
 ـ(.1235ـ( إٔب القرف  الثالث عشر ا٤بيبلدم أم )750تحديد من عاـ )كبال

كنعتذر إٔب القراء فيما قد يكوف فيها من نقص، أك إساءة إٔب األسبلؼ ، أك ا٤بناطق عند سرد القصص، فالتاريخ 
 سجاؿ، يـو لك كيـو عليك.

طقة كوليكورك؛ فيهبوا إلعمار منطقتهم كتقدمها، كلعل ىذه ا٤بوسوعة كأمثا٥با تبعث الركح ا٤بعنوية مرة أخرل ُب أبناء من
ىػ، ٓب يقم ُب ا٤بنطقة ٧باكلة جادة إلقامة 1235لتصبح يوما ما رائدة أقاليم مإب، فمنذ سقوط إمرباطورية صوصو عاـ 

ن ُب ىذه إمرباطورية على غرار ٩بلكٍب غانة كالصوصو، فلعل أبناء إقليم كوليكوركف يفهموف الربقية كينهضوف با٤بنطقة كلك
 ا٤برة باسم التقدـ كا٢بضارة.كالعبلقة برب العا٤بْب.

 ىذا كصلى اهلل على ٧بمد كآلو كصحبو كسلم
 ـ2014ىػ  ا٤بوافق   1435طوىب 
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 77اجلضء ا٥ضب٭ٸ ٙٲبسط 
 78 بْب يدم الكتاب 

 79 توطئة) عن اإلمبراطوريات القديمة (

 80 الفصل األوؿ 
 80 ـ(1235ـ  إٔب ٩993بلكة الصوصو ) من عاـ 

 80 التأسيس قدٲبا   ، صوصواسم 

 80 قانياغا)الصوصو( ُب عهد أسرة  الفاٗب

 81 قانياغا)الصوصو( ُب عهد أسرة  جاريسو ) كانٌب فيما بعد(الفصل الثاني
 81 ـ(1046ػ 993حكم سومنغورك الكبّب ) من

 82 كصف العلم ُب قنياغا ُب عهد سونغورك الكبّب
 82 غرب قنياغا، كمدينة كولوكا إٔب )صوصو( كيف ٙبولت

 83 ـ(1090ـ ػػػ1046حكم صوصو باال جورككانكى )من 
 83 ( عاما38ـ (.أم)1128ـ ػػػػػػ1090حكم سوماكرك جورككانكى: ) 

 84 (عاما23ـ( أم)1151ـ ػػػػػ1128حكم ماف جارا الكبّب)
 84 كيف أصبح لقبو ) سوماكرك(

 84 (عاما.23ـ( أم حوأب)1180ـ  إٔب 1151حكم ككركبا سوماكرك)من 
 87 كيف أصبح لقب ككركبا )ٗبانا (

 88 ـ(1200ـ ػػػ 1180حكم ماف جارا الصغّب )من 
 88 الفصل الثالث

 88 ٙبوؿ صوصو من ٩بلكة إٔب إمربطورية
 88 ( عاما35ـ ( أم ) 1235ـ  ػػػ 1200حكم سومانغورك ) من 

 88 أعمالو قبل ا٤بلك"
 89 منغورك لتكوين إمرباطوريتوخطتا سو 

 89 ـ1205مؤٛبر صوصو األكؿ عاـ 
 90 خطاب سومنغورك أماـ ٙبالف )صوصو(

 90 ـ.1205بنود مؤٛبر صوصو األكؿ
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 92 نتيجة البنود) أثر البنود العشرة على ملك سومنغورك(
 96 موٛبر صوصو الثا٘ب 

 97 ـ1223خطاب سومنغورك  كانٌب ُب مؤٛبر صوصو الثا٘ب عاـ 
 98 أكال / رد نارىن ماغا كيتا: ))ماندينماسا ((.ردكد الفعل على خطاب سومنغورك، 

 98 ثانيا / رد سومنغورك على مقولة نارين ماغا:
 100 البياف ا٣بتامي ٤بؤٛبر صوصو الثا٘ب

 100 ىػ1223دكلة صوصو بعد مؤٛبر صوصو الثا٘ب عاـ :  الفصل الرابع
 100 ٌبكيف أخذ سومنغورك لقب كان

 100 كيف ٙبوؿ كانٌب إٔب كاندل ، أك كاٗب، أك كأب.
 101 بْب نارين ماغا، كسومنغورك

 102 نارين ماغا كاستخبلؼ سو٪باتا من بعده
 103 فرار دنكرتوماف من ماندل 

 104 احتبلؿ ماندل من ًقبل سومنغورك
 104 الفصل الخامس 

 104 أسطورة استدعاء سو٪باتا٧باكالت ماندل السرية للخبلص من سومنغورك، ك 
 106 ا٤بعركة األكٔب بْب سو٪باتا كسومنغورك)) معركة تابوف ((

 107 كسومنغورك )) ا٤بعػركة  ا١ببلية ُب نيبوريػا((.ا٤بعركة الثانية بْب سو٪باتا 
 109 ا٤بعركة الثالثة بْب سو٪باتا كسومنغورك)) ا٤بعػركة  اليلية ُب كانكينياف((

 111 عة بْب سو٪باتا كسومنغورك)) الغارة صبحا على الصوصو  ُب بانتا((ا٤بعركة الراب
 111 ا٤بعركة ا٣بامسة بْب سو٪باتا كسومنغورك)) معارؾ كالفايا كمناكشاهتا((

 111 إقامة سو٪باتا ُب سييب كاألمداد الٍب أتتو
 112 العػػرض العسكرم ُب سييب

 113 حصوؿ سو٪باتا على مضادات مشاشة سومنغورك
 114 ا٤بعركة السادسة: معركة كّبينا الفاصلة

 114 أكال/ ٙبرؾ ا١بيشْب كل منهما ٫بو اآلخر
 115 ثانيا: ا٤بناكرات الكبلمية بْب سومنغورك  كسو٪باتا ُب بارحة ا٤بعركة: 

 117 ثالثا / كصف معركة كّبينا الفاصلة
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 118 بعض كقائع ا٢بػػػػػرب ) ا٤بلحمة(
 121 لسومنغورك كابنو مطاردة سو٪باتا كقومو

 123 الفصل السادس
 123 احتبلؿ عاصمة صوصو كٚبريبها على يد سو٪باتا

 23 كصف مدينة صوصو
 123 كصف ا٤بعركة كهناية إمرباطورية الصوصو

 124  .كيف ٙبوؿ صوصو إٔب بيليدكغو   
 124 . موقع مدينة صوصو اليـو 

 125 شخصية سومنغورك   .نسل سومنغورك
 126 السابعالفصل 

 126 أين دكلة صوصو، كأين قبائل صوصو اليـو
 128 الفصل الثامن

 128 ا٢بياة العسكرية ا٢بباة السياسية كاإلدارية  ، 
 128 ا٢بياة االقتصادية، ا٢بياة العقلية كالثقافية كالفنية . 

 129 .ا٢بياة الدينية
 129 : ملوؾ الصوصو على التوإبالفصل التاسع. 

 130 وض ٩بلكة صوصوعوامل هن
 130 عوامل سقوط ٩بلكة صوصو

 131 ا٣باٛبة
 132 الفهارس
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على محمد وسلم
ثني ٹذٷ ا٢٥زبة 

ا٢بمػد هلل القائل ) يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبا كقبائل لتعارفوا ( كالصبلة كالسبلـ على 
 اهلل األمْب، ٧بمد بن عبد اهلل الذم كاف مبعثو ذكرا )شرفا (لو كلقومو. كآلو كصحبو أٝبعْب كبعد:  رسوؿ

كبغد: فيقوؿ العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب: عبد القادر بن تيجاف بن الٓب)٧بمد سّبل( بن أيب بكر )صديق( بن ٧بمد بن 
 نة طوىب) شرفها اهلل بالعلم كالدين(.ـ ٗبدي1967إبراىيم بن ٧بمد كجّبل الطويب من مواليد عاـ 

ىذا تاريخ إمرباطورية مإب، أقدمو إٔب الراغبْب ُب معرفة شيء من ا٤باضي العريق، كالدكر الريادم الذم لعبو سكاف 
 ماندم، ىذه ا٤بنطقة الٍب حظيت بقياـ إمرباطويرة عظمى على أراضيها؛ُب العصور الوسطى أال كىي:) إمرباطوريةمإب(.

دت ىذه ا٤بنطقة ُب النصف األكؿ من القرف الثالث عشر قياـ إمرباطورية مانينكوية فتية على يد قبيلة )سو٪باتا  فقد شه
 كيتا (أحد أبناء أقياؿ ماندل، كأصبحت ىذه اإلمرباطورية كريثة إمرباطورية الصوصو

زمت إمرباطورية صوصو، كسقطت ( ُب ا٤بركز القيادم لدكؿ إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، كذلك حْب اهنبيليدوغو)
 ـ.1235على يد سو٪باتا كيتا مع ا٢بلفاء ُب معركة كّبينا عاـ 

كسنركم تفاصيل تاريخ ىذه اإلمرباطورية معتمدين على ما كتبو ا٤بؤرخ اإلفريقي الكبّب) فودٚب سليماف( ا٤بشهور ب)كانٌب 
ـ(، فأكثر الكتاب 1977ـ(كتوُب عاـ )1922سليماف( رٞبو اهلل تعأب، كىو مؤسس خط )انكو( من مواليد عاـ )

 (،مع التهذيب كالزيادات كالتحريرات.Manden Dofoترٝبة  غّب حرفية لكتابو، )تاريخ مإب:
 كقبل ذلك نشّب إٔب ما يلي:

ىا، بْب ىذا الكم ا٥بائل من ا٤بؤلفات التارٱبية ا٤بطولة منها كا٤بختصرة، ماذا عسى أف تساىم ىذه ا٤بوسوعة، أك تدٕب بدلو 
 ؟ُب ا٤بعارؼ

لعلها تساىم ُب بلورة بعض ا١بوانب الغامضة، كبياف مواقع بعض ا٤بناطق التارٱبية على ا٣بارطة ا١بغرافية  ػ1
 لشعوب الذين أقاموا االمرباطوريات القدٲبة.ا٢باليةل واطنا٤با٢بالية، كا٢بديث عن 

كثّبة ا٤بتعارضة أحيانا ُب ا٢بادثة الواحدة، فتسرد كلعلها تيسر ا٤بطالعة على القارئ ٕبيث يسَبيح من األقواؿ الػ2
 أك تشّب إٔب الراجح من األقواؿ ا٤بتعارضة مع االستدالؿ.احملقق ا٤بعتمد من تلك األقواؿ.

 .اكلعلها تشّب إٔب أصوؿ بعض الكلمات كاشتقاقاهتاكمعانيه ػ3
صياغة ا٤بعلومات بلغة عربية سليمة كاضحة؛ ألف  علىاهلل كأرجوا أف كوف قد كفقت لسرد تارٱبها كما ينبغي، كأف يعينِب 

 .ترٝبة التاريخ من اللغات األجنبية إٔب العربية ٗبكانة من الصعوبة ال يسلم من العثار فيها إال القليل من الفحوؿ
 تصػػػػػػػػاميوقوتي  .ومػػػػػػػػػػػػػا لي إال ستره متجػػػػػػلالعوباللػػػػػػػو حولي وا

 عليك اعتمادي ضارعا متوكال .ي وعدتي  :فيارب أنت اهلل حسب
كأسأؿ اهلل العظيم رب العرش الكرٙب أف يبارؾ فيها، كٯبعلها لبنة من لبنات سور حصْب، يسعى  فيبنائو الغيوركف على 
ُّا إفريقيا الغربية جنوب الصحراء كحضارهتا العريقة، ُّدؼ العودة إٔب ا٤باضي اَّيد، كالتنقيب عن ا٢بضارات الٍب ٛبتعت 

ا٤بنطقة من قبل.كمن ٍب عودة ٞبيدة إٔب الديانة كاللغة اللتْب عملتا دكرا بارزا ُب إرساء قواعد ىذه ا٢بضارات، كنقل 
 طوىب   أبوتيجاف / عبد القادر كجّبل        فصو٥با إٔب األجياؿ البلحقة.
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) رٴىئخ) ٬ّ اإل٩رباىٴسٹبد ا٥ٞذميخ 
ت ٦بيدة، كأدكار حضارية، تعتز ُّا أٲبا اعتزاز، ىذه الصفحات ىي صفحات كل الشعوب كاألمم ٥با ُب تارٱبها صفحا

 الكفاح من أجل نيل ا٢برية، ككسر شوكة القهر، كٙبطيم قيود االستعباد كاالستعمار.
 ،كانت الصحراء الكربل ا٢بالية أرضا خصيبة تكثر فيها األهنار كالودياف كيستوطنها شعوب متعددكف من السود كالبيض

ا٢بالة ٓب تدـ، إذ تعرضت الصحراء لتغّبات بيئية أدت إٔب جعلها جدبة،فهجرىا سكاهنا السود إٔب مناطق أخرل  غّب أف
.كبعد استقرارىم ُب تلك ا٤بناطق أسسوا إمرباطوريات كالشرؽأكثر رطوبة كأقرب إٔب األهنار كا٤بياه ُب ا١بنوب كالغرب 

 (كغادكمتعددة منها: إمرباطورية غانة)
 - نغام للكويربوركسو نكا، إمرباطورية الي،إمرباطورية مإب للمانللكانٍب من السونيكى إمرباطورية الصوصو _ ىللسوننك

األكيو  –ككلها ُب نيجّبيا ا٢باليةالكاٖب ُب بورنو –اإلٲبو  –اإليبو  -ا٥بوسا  -  ُب منطقة فلتا العليا حاليا ٩بالك ا٤بوشي
 -ٍب الفبلٗب ُب ماسينا كسوكوتو  -للفبل٘ب ُب فوتا كالتكاررة -ُب السنغاؿ  سّبيركالولوفوػ كال-ُب غانااألشانٌب  –ُب بنْب

 .كغّبىا كالسينيفو ُب كينيدكغو.-كالبمبارا ُب سيغو ككارتا
ثالثة ىذه اإلمرباطوريات : إمرباطورية مإب،كقدنالت ىذه اإلمرباطورية شهرة تارٱبية، كنالت قسطا من كتابات  ٳ١ب٭ذ

  ننا نريد أف نركم قصصها ٗبا يبلئم إنساف ىذا العصر، كذلك بإٯباز غّب ٨بل.ا٤بؤرخْب، غّب أ
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 ا٥جبة األٳ٣ 

 حملخ ربسخيٺخ ٬ّ ئ٩رباىٴسٹخ ٩ــبيل
 ا٥ْقٴس ا٥زبسخيٺخ دلٮيٞخ  ٩ب٭ذٵ::ا٥ٚق٤ األٳ٣

 تنقسم العصور التارٱبية ٤بنطقة ماندل إٔب ٜبانية عصور تارٱبية:
 غارادكغو(.) كنالعصر األوؿ:عصر الهجرة:

ألف سنة، من خركج أسبلفهم الونغارا من ا٤بشرؽ، حٌب استقركا ُب غرب إفريقيا، كذلك من  1000كداـ ىذا العصر 
 ؽ .ـ، ككانت مساكنهم تسمى) كنغاراندك(.1760ؽ ـ. إٔب بداية ا٢بركب القزمية)كركغا (عاـ  2760عاـ 

 ) سانكارا٘ب(.: :العصر الثاني: عصر االحتالؿ 
ألف سنة، من خركج أسبلفهم الونغارا من أرض) كانغاراندك( لغزك األقزاـ)كركنغا( كأخذ 1000العصر أيضا  كداـ ىذا

ؽ. ـ، إٔب 1760أراضيهم كاحتبل٥با، ٍب ضم الدكؿ الصغّبة ٙبت ٘بمع كبّب موحد باسم )كيدكما(.كذلك من عاـ 
 ؽ . ـ.760

 العصر الثالث: عصر التوحيد: )عهد ودوماف(.
لفا كمائٍب سنة؛ من ٛباـ احتبلؿ دكؿ سنكارا٘ب القزمية)كركغا(، كتوحيد دك٥با الصغّبة ٙبت مسمى) أ 1200كداـ 

 ـ.420ؽ.ـ ، إٔب خضوع كدكماف ٙبت حكم السونينكىى ُب كغادك، عاـ 760كدكما( عاـ 
 ـ.1203ـ إٔب 240من عاـ :معصر ماندالعصر الرابع : 

 ـ1235ـ إٔب 1203عصر التحالف مع الصوصو، من العصر الخامس: 
 ـ إٔب هناية حكم مانسا سليماف.1235من عهدسنجاتا عاـ العصر السادس:العصر الذىبي:

 ،.ـ1360
 ـ.1682ـ إٔب حدكد 1360عصر الضعف كاال٫بطاط: من العصر السابع:
 ـ.1855ـ إٔب 1682عصر الدكيبلت  العصر الثامن:

 ا٥ٴا٭ٖبسا:ا٥ٚق٤ ا٥ضب٭ٸ
أصل ماندل من مكة، كلكنو علق على ذلك، بأنو ٦برد ادعاء، كرفض  حسب ركاية كانٌب عن األصوؿ ، فإف

 (، كأنو يرل أف األسبلؼ خرجوا من منطقةإثيوبيا.Kisikisiلؤلصل)
كاستدؿ على ذلك بأف أىل ماندل لو حرجوا من العرب، لبقوا بيضا،أكبيضا جددا، كلكن أىل ماندل ال زالوا سودا؛ 

 ـ، فكيف يكوف أسبلؼ ماندل من أبتاء الصحابة.420اـمنذ ع وغادوألف ماندل دخلت ٚبت حكم 
ٍب استطرد إٔب أف ىذا ا٤بيل إٔب العنصر األبيض ، ىو الذم جعل ملوؾ السيسى يزعموف أهنم من نسل ذم القرنْب عليو 

السبلـ، ليدلوا على أهنم من نسل ا٤بلوؾ القدامى.كىو األمر نفسو الذم جعل السوننكى يسموف) سّبل 
 يح أف أسبلؼ ماندل كانوا سودا.قؤب(.كالصح
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 أٹ٬ ادلٮيٞخ ا٥زٸ ٝذ٧ ٩ٮٲب أعالٗ ٩ب٭ذٵ.
(، Tee gueleyaإف الشرؽ الذم كاف فيها أسبلؼ ماندل، كاف فيها قبائل نبيلة، كقد اشتد بينهم التنافر بينهم)

 كعدـ االتفاؽ، كأصبح القتل كاالقتتاؿ كاالستعباد سائدا ُب كل كقت.
 (، ال ترغب ُب القتاؿ الكثّب أبدا، بأم حاؿ.jolandiتسمى) كانغارا( كانت مسا٤بة) كإف القبيلة الٍب كانت

كقد حاكلوا كل احملاكالت، حٌب يعم السلم كالوفاؽ بْب الشعوب ا٤بتنافرة، كلكن بدكف جدكل، ٓب يوجد طريق إٔب ذلك. 
 األيدم، دكف غارات أك حركب. ألف بقية الشعوب كانت راغبة ُب ا٢برب أم:) شعوبا غازية(، ال يقعدكف مكتوُب

 ك٤با عجز الوانغارا عن إدخاؿ السلم  بينهم بأم حاؿ، تواصوا أف يتحولوا من ا٤بشرؽ إٔب ا٤بغرب.
ٙبرؾ ٝبيع الونغارا دفعة كاحدة، مع دكاُّم كأبنائهم، كنسائهم كٝبيع ٩بتلكاهتم على ا٢بمّب. كقصدكا صوب الغرب 

كيلو مَب، حٌب   4000حٌب ال يفوت)يسبق( ا١بميع أحدا. فقطعوا مسافة تقارب  مباشرة، كقد كانوا بطيئْب ُب السّب؛
استقركا على ا٤بناطق الواقعة بْب ضفاؼ هنر )البحر األسود(، فانوابيُب،ك هنر جوليبا) عند منحناه(، كقد ٠بيت ىذه 

ىذه ا٥بجرة ما بْب (.كقد كقعت So(،كقد كانت عاصمة كنغاراندك تسمى) سوWangranduا٤بنطقة ب) كانغاراندك 
 ؽ.ـ. 2760ؽ.ـ، إٔب 2764عامي 

ا٥ضب٭ٸ ا٥جبة 
 احتبد دٹبس ٳ٭ٖبسا

 تمهيد/ 
( كجعلوا ٯبتمعوف كل سنة ُب العاصمة) سو (، كيذكر بعضهم بعضا،بأف السبب 1000مكث الونغارا زىاء ألف سنة)

اؾ لنحصل على الوفاؽ، كالسلم الذم جعلهم يتحولوف من الشرؽ إٔب الغرب ىو ا٣ببلؼ كا٢بركب، كإ٭با جئنا ىن
التامْب.فيجب إذا أال ننسى عن سبب ٙبولنا ىنا، فيحاربى بعضنا بعضا عظلما كعدكانا. ككانوا يقضوف االجتماع بقرع 

 الطبوؿ كضرب الدفوؼ كالرقصات الشعبية ا١بماعية.
 عاما.240سنة إالكىكذا أمضى أسبلفنا الونغارا ألفية كاحدة ُب الوفاؽ، كالسلم،قبل ا٤بيبلد بألفي 

 ا٥ٚق٤ األٳ١:٣ٺ٘ احن٤ احتبد دٹبس ا٥ٴ٭ٖبسا
ؽ.ـ.، كافق  1760ؽ.ـ، إٔب  2760حسب قوؿ األسبلؼ، فإف األلفية الٍب أمضاىا الونغارا ُب ديار الونغارا من عاـ 

حٌب ٮبوا  ذلك عفوىم )كثرة ٝباعتهم(، ككفرة أغنامهم، حٌب ضاؽ ا٤بكاف ُّم، كقد علمنا أف التصحر زاد الطْب بلة،
 باالرٙباؿ، ككانوا قد انقسموا إٔب ثبلث ٦بموعات؛ فا٘بهت كل ٦بموعة إٔب منطقة ما كما يلي:

:فا٘بهت إٔب ا٤بشرؽ ، على طوؿ ٦برل ا٤بنحى الكبّب  لنهر جوليبا،كأصبحوا صيادم أ٠باؾ، /أما المجموعة األولى1
فيما بعد، كىي: الغاك، كالكويربورك، كا١باٍرما)أك كىم السونغام، كقد انقسموا فيما بعد إٔب ثبلث ٦بموعات كربل 

 ا١بامارما(. كقيل: شعب: زكركو صيادم األ٠باؾ، كغابييب الفبلحْب، كغاك القناصْب.
كقد ٠بوا القرية األكٔب الٍب ا السوننكى)الماركا(،فا٘بهت إٔب الشماؿ كالشماؿ الغريب، كىموأما المجموعة الثانية:/2

كىو)سو(كلكنهم ٠بوىا)سو٘ب(، كإٔب اآلف ينتسب السوننكى إٔب ىذا ا٤بكاف  اكٔب لديار كانغار أسسوىا باسم العاصمة األ
 فيقوؿ) سونينكى(.
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فا٘بهت إٔب ا١بنوب حيث الغابات، كىم الونغارا؛أسبلؼ ا٤بانيكا،ك٤با توجهوا تلقاء ا١بنوب،  / وأما المجموعة الثالثة:3
سود قصار )األقزاـ: كركغا(، كليسوا سودا خلصا.كما أف الونغارا سود، كقد كتوغلوا ُب ا١بنوب، إذا ُّم يفاجئوف بأقواـ 

(،  Negro، أك نيغرك٠Pygmeبوىم ب) الكركغا( كحسب ظن كانٌب سليماف: فهم من يسميهم األركبيوف) فيغمى
نيكا أف يسكنوا عند كٓب يكن ىؤالء القـو يزرعوف أك يربوف أغناما، كإ٭با كانوا يقوموف بالصيد فقط،كقد رغب أسبلؼ ا٤بان

الكركغا بالسلم كالوفاؽ، كبإذهنم، كلكنهم رفضوا ذلك ٛباما، حٌب عـز الونغارا على قتا٥بم، حٌب يستعمركىم، كٰبكموىم 
، أك يطردكىم، كٰبتلوا مكاهنم من بعدىم. كقد ظن الونغارا بأف حرب الكركغا، لن تضرس، كلن تطوؿ، غّب أهنا طالت 

قتل كثّب منهم فيها، كلذا إٔب االف بقي ُب ا٤بثل عند ا٤بانينكا" فيقولوف) ىلك كل ا٢بساد ُب كاسبكرت، كاقمطرت، حٌب 
 (Nyango be toda Korogan kele doحرب الكركغا  

 ) ؽ.ـ(.ا٥ٚق٤ ا٥ضب٭ٸ:ثذاٹخ ؽشة دٹبس ا٢٥شٳٕب
اثر أغنامهم. كما علموا بأف أرض رأل أسبلؼ ماندل، أهنم ٓب يعد بإمكاهنم البقاء ُب ديار الونغارا؛ نظرا لكثرهتم، كتك

 الكركنغا أرض خصيبة، ككاسعة،فهاجركا إليها.
بعد ا٥بجرة من ديار الوانغارا، كصل أسبلؼ ماندل إٔب أرض الكركنغا)األقزاـ(، فوجدكا أنو ال ٲبكن امتبلكها بسهولة ، 

( ؽ.ـ ،  1760ا. كذلك عاـ (، كجيش عرمـر حملاربة الكركغSurumaden fankaحٌب يقاتلوا، فقاموا ٕبرب عاـر
كمعهم اآلت ا٢برب اليدكية، كاألقواس الٍب يستفزكف العدك ُّا،)أم:ٱبوفوهنم(ليخرجوىم من أرضهم، ككانوا يعتقدكف أف 

بإمكاهنم أف يأخذكا أراضي الكركغابا٢بيلة كالسلم، كما يأخذ الصيادكف ا٣بيوؿ. كلكن لؤلسف، فإنو ظهر أف ظنهم 
، كاقمطر) أصبح عبوسا قمطريرا( كضرست ىذه بعيد عن الواقع،بعد ما  بْب ا٤بشرقْب ، ألف حرب الكركغا اشتد كاعبس 

ا٢برب حٌب مات فيها كثّب من أبطاؿ الونغارا، ألف كل ٦بموعة تقع ُب فخ الكركغا)غوسو( يفنوف قتبل،كال يوجد مبلغ 
:  عنهم.كلذا بقي ُب ا٤بثل إٔب اليـو

(Juman kela be tooda Korogan kele do. Kadisa kelen ne yeleda))) 
 ككاف من حسن حظ الونغارا أهنم اكتشفوا طريقتْب ساعدتاىم على التغلب على الكركغا.

 : معرفة  طريقة فخ الكركغا، كتفاديها.اوالىما
ى أف حرب الكركغا ال ينبغي أف يكوف على أساس ا٤بواطنة كا٤بساكنة)الدخوؿ ٙبت ٞباية الونغارا(، بل عل وثانيهما:

 أساس االحتبلؿ كالطرد كاإلخراج حٌب يتم احتبلؿ ٝبيع أراضيهم.
 ئ١زؾبٗ ٙخ ا٢٥شٳٕب

كاف للكركنغا فخ عجيب) مكيدة (يصطادكف ُّا قبائل الونغارا، كىي مكيدة الفر ٍب الكر، كىو ما يسمى عند 
 (.kala kodokaا٤باننيكا)

وا أهنم ال٧بالة داخلوف، فإف كل القرية يهاجر ىجرة فكاف الكركغا كلما اقَبب الونغارا من قرية من قراىم، كأيقن
ٝباعية،إٔب مكاف بعيد ُب العراء، كيَبكوف مناز٥بم على حا٥با ٛباما. فكاف الونغارا يدخلوف القرية كٰبتلوهنا ٛباما دكف 

آمن كمسكن مقاكمة، كيسكنوف ُب ىذه ا٤بساكن ، دكف أف ٰبدثوا أم تغيّب فيها، كُب ظنهم أهنم قد حصلوا على ملجإ 
٩بهد ببلش، ككاف الونغارا يقضوف كل الصيف ُب الفرح كاألنس؛ُب تلك الديار احملتلة، ألهنم قد كجدكا مأكل دكف أم 

حرب، ظانْب أف الكركغا قد ىاجركا، كلكن يا٣بيبة األمل!! ، فإذا بالكركغا ٓب يهاجركا بعيدا، كإ٭با اختفوا ُب العراء، فإذا 
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(، فإف كل كركغا القرية ا٤بهاجرين يعودكف ُب الربسيم كٙبت تلك األمطار Tio tioش)دخل ا٣بريف كحاف كقت الط
الرذاذة، ُب جنح الليل ُب يـو كاحد، فيهجموف على الونغارا كىم نائموف، فيقيموف أشخاصا بسكاكْب الكركغا ا٢بادة 

فيصيحوف صيحة عظيمة كيأخذكف ُب البتارة على ذلك الباب القصّب  من كل بيت، ٍب ٯبتمع بقية الكركغا ُب الفناء 
الصراخ كالعويل، كحينئذ يستيقظ الونغارا فزعْب كىلْب، كيسرعوف إٔب األبواب ليخرجوا كينظركا مصدر الصريخ 

كالعويل،كعند ا٣بركج إذا بشباف الكركغا كاقفْب بالباب مَببصْب، فمن أخرج رأسو منحنيا ضربوا عنقو على الطوؿ، 
ذا ٍب ٯبهزكف على الشرخ) النساء كالذرارم(، فيفنوف كل القرية قتبل ُّذه ا٤بكيدة، فيقتلوهنم عن فيقضوف على األقوياء ىك

بكرة أبيهم،)كأف ٓب يغنوا فيها باألمس( حٌب ما كاف يتخلص أك ينجو أك  يبقى منهم أحد ينعاىم إٔب بقية الونغارا ُب 
ا يعود ا٤بهاجركف الكركغا إٔب ديارىم كقريتهم ٛباما، األماكن األخرل, فيبلغهم سبب القتل الذم حل بإخواهنم. كىكذ

 فيمؤلنوهنا كما كانت.
كإذا جاء كنغىرىكم من مكاف آخر ليتفقد إخوانو ُب القرية ا٤بنكوبة إذا بو ٯبد القرية مليئة بالكركغا فقط، كال يدرم أين 

أغلب أكلئك ا٤بتفقدين ألحواؿ إخواهنم  ، كقد كاف-مع أهنم قد قتلوا عن بكرة أبيهم  -انتقل معارفو من الونغارا  ػ
يقتلوف، ألهنم كانوا يدخلوف القرية ءامنْب مطمئنْب، كليس ُب ٨بيلتهم أم سوء، كبينما ىو)الزائر( غارؽ ُب الدىشة 

كالتساؤؿ ىل ىو ُب القرية الٍب كاف يعرفها؟ أـ أنو ضاؿ؟ قد أخطأ القرية ، إذا بو ٧باطا بالكركغا مع سكاكينهم 
 عليو طعنا حٌب يقطعوه إربا إربا. فينقضوف

(، الناُّْب ، الذين إذا شعركا أهنم كقعوا ُب الفخ Somido janٓب ينج من ا٤بتفقدين إال قلة من ا٢بذرين  الشعورين)
اء منهم فات الكركغا،فيطاردكنو حٌب إذا لعبوا تركوه ك٪با بنفسو من ا٥ببلؾ.  كا٤بكيدة استعدكا للعدك، فمن كاف عىد 

يق أكلئك األفراد السعداء، من ا٢بذرين العدائْب، كالفلوؿ الناجْب من فخ الكركغا، عرؼ مكيدة الكركغا، كأهنم كعن طر 
 يهجموف على الونغارا كىم نائموف فيباغتوهنم، كأف كثّبا من الونغارا قد قتل على أيديهم ُّذه الطريقة.

، كىو اٚباذ فرقة التعسس) العساس( الذين يقوموف ك٤با عرفت مكيدة الكركغا، اكتشف الونغارا طريقة للتصدم ٥بم
با٤براقبة ليبل على الدكاـ؛ فكانوا يوزعوف الشباب على األحياء للمراقبة، فكانوا يتبادلوف السهر فيما بينهم؛ إذا سهر 

 البعض ىذه الليلة، سهر البعض ليلة الغدػ، كسهر آخركف الليلة بعد الغد.
 ٯبد الكركغا غرة من الونغارا مرة أخرل.كمنذ بدئ ىذا التعسس الليلي ٓب 

*كحينئذ بطأ الونغارا ا٢برب، فجعلوا إذا احتلوا أية قرية كاستوطنوىا ٓب يتجاكزكىا كٓب يتطلعوا إٔب قرية أخرل حٌب يطهركا 
 ينتقل بعضهم إٔب مكاف آخر؛ إذا كثركا كعفوا. تلك القرية احملتلة ٛباما، كيرفعوا من أبواُّا. ٍب

(،استطاع الونغارا خبل٥با من طرد الكركغا، كزحزحتهم Millannairالكركغا ٤بدة ألف عاـ)ألفية  استمرت حرب
كدفهم إٔب أدغاؿ ا١بنوب كآجامها ا٤بدىامة)السوداء(، على الرغم من أف الكركغا ما كانوا يرغبوف أبدا ُب  تلك األدغاؿ 

م اضطركا إٔب التوغل فيها على الرغم من أنفسهم، من غّب الٍب كانت مأكل الذئاب، كالقركد، كاألفاعي،  كا١بناف، كلكنه
 رضاىم. كىذا استقر أسبلؼ الونغارا ُب ديار الكركغا )سنكاراف(.

*ك٤با تغلب الونغارا ُب سنكاراف، أرادكا أف ٰبكموا الكركغا كيتأمركا عليهم، كلكن ذلك ٓب يعجب الكركغا، كٓب يقبلوا 
لسكُب مع الونغارا ُب قرية كاحدة بعد، فكلما بدأ الونغارا يكثركف ُب أية قرية من إمارة شعوب آخرين، كما ٓب يقبلوا ا

قرل الكركغا ، ترؾ الكركغا ٥بم تلك القرية، كىاجركا ليستقركا ُب مكاف آخر خاصة ُّم، كىكذا ٙبوؿ كل الكركغا إٔب 
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أكساط الونغارا، فقد بقوا كماة كصعاليك كفاتكْب اآلجاـ كاألدغاؿ كالغابات فرارا من الونغارا. كأما بقاياىم الذين بقوا ُب 
 (كلصوصا على ٩بتلكات الونغارا.Jado   ni Tereكقطاع طرؽ)

كقد اسَبؽ الونغارا بعض الكركغا، كاستعبدكىم، فوكلوىم با٣بدمة كحراسة ا٤بلوؾ، كا٣بدمة العسكرية، كغّب ذلك، كلذا 
 ض اركاف ا٢برب بالكركغا٪بد بأف البعض يسموف القياف بكركغا، كما يسمي البع

(Tonboloma كقد تزكج البعض نساءا من الكركغا فولدف ٥بم،كقد تسبب تلك الزكاجات ُب إدخاؿ القصر على،)
الونغارا، فغّب من طوؿ قامة بعض الونغارا، كإال فقد كاف الونغارا طواال. كقد ٠بي ىؤالء األبناء با٤بلونْب)جاتارا 

Jataraكيفاؿ بأف قبيلة تيمي .)(ِبTiminiُب سّباليوف من تلك القبيللة ) 
 كينقسم أبناء النساء الكركغويات إٔب قسمْب:

 ( كىم فالذين ٢بقوا بآبائهم من الونغارا.Fa،laka/ األبويوف)]1 
 (، كىم الذين ٓب يلحقوا بآبائهم لكوهنم أكالدا غّب شرعيْب )أكالد زٗب( أك عّب ذلك.Ba،laka/ األمويوف)2

 ٖب٭ٲبٹخ أ٩ش ١ٴسٳ٭
بعد أف احتل أسبلؼ الوانغارا ديار الكوركنغا، كزحزحوىم إٔب األدغاؿ ك، فإف الكركغا أمضوا فَبة طويلة، ُب ا٤بسا٤بة، 
كالتعايش السلمي مع الونغارا، كعلى الوئاـ كاالستقرار، ُب سكُب تلك األدغاؿ كالغابات الكثيفة، كذلك أف أسبلؼ 

ا ُب الغابات, كإ٭با اكتفوا بالسكُب على ٚبـو الغابات كضواحيها، فلم يتوغلوا فيها الونغارا ٓب يبلحقوىم ىناؾ، كٓب يتوغلو 
 بسرعة.

غّب أنو حْب استمر الونغارا ينموف ٭بوا دٲبوغرافيا كبّبا، بدأت أراضي ديار سنكاراف غّب ا٤بزركعة تضيق ُّم ذرعا كتقل 
رأهتم على التوغل ُب الغابات،كاطمئناهنم عنهم، كتزامن ذلك مع تعودىم على السكُب على ضفاؼ الغابات، كج

إليها،كزكاًؿ خوفهم، فبدأ الونغارا يتوغلوف ُب الغابات طلبا للسكُب، كيصطادكف الكركغا ليسَبقوىم كيستعبدكىم، كحْب 
(  غاشعر الكركغا ) أكلئك األقواـ األقزاـ القصار ا٤بشكل أجسامهم( غادركا غابات سنكار٘ب )ديار كوركن

جهوا إٔب السواحل األطلسي ُب الغرب كا١بنوب، فصنعوا الصنارة كالزكارؽ كالسفن الصغّبة، ىناؾ للصيد كتعدكىا،كتو 
 البحرم، فا٬برطوا ُب صيد األ٠باؾ ؛ يقتاتوف عليها مع بعض نباتات السواحل.

شرائعهم ا٣باصة قضى الكركغا فَبة طويلة على ذلك أيضا، متحررين مستقلْب مرتاحْب دكف أف يَبأ س عليهم أحد، إال 
كما يقوؿ األسبلؼ   –ُّم. غّب أف الونغارا بدؤكا يزدٞبوف عليهم كينقضوف عليهم كذلك ُب الشواطئ. فاضطر الكركغا 

للهجرة إٔب قطر آخر، بعيدا عن الونغارا، فاستقلوا سفنهم كزكارقهم كركبوا احمليط األطلسي إٔب قطر آخر، ألهنم ٓب  –
 انغارا بأم حاؿ من األحواؿ، فهاجركا كاستقركا ُب سواحل أخرل حيث ال يلتقوف بالونغار يكونوا يرغبوف ُب مساكنة الو 

.)  ىناؾ، ككاف ذلك هناية الكركغا ُب منطقة سنكاراف) ماندل اليـو
كاليـو فإف بعضهم ال زاؿ يوجد ُب غابات غانا الكثيفة، كالكونغو زائّب، كما ا٭باع باقيهم ُب أكساط الونغارا ، كمنهم : 

ُب سّباليوف.) كال يستغرب كوف أصوؿ الباكٕب، كالبيٌب كالغورك، كسكاف الغابوف ( من أكلئك األقزاـ،  Timiniيُبٛبًً 
 كلذا ٪بد أف أىل ىذه ا٤بناطق ال زالوا يعادكف ا٤باليْب...!!!.
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 ا٥ٚق٤  ا٥ضب٥ش
 ئ٩بساد عٮ٢بسا٫ ادلزٮبٙشح

() ّقش احلشٳة األٱ٦ٺخ(ثني ا٥ٴ٭ٖبسا  
 ؽ.ـ(. 760 -ؽ ـ،  1760)عاـ:من 1000وىو

٤با احتل الونغارا ديار الكركغا، كاستوطنوىا، فإهنم زحزحوا الكركغا كدفعوىم حٌب أ١بئوىم إٔب األدغاؿ كاآلجاـ، كجعلوا 
ديار الكركغا ككطنهم ملكا ٥بم، كلكنهم ٓب يغّبكا اسم ا٤بنطقة ) سنكار٘ب(، كقد كانت ا٤بنطقة شاسعة جدا، حٌب أهنم 

أف يستوطنوىا ٝبيعا، كلذا تناثركا ُب كجهها أم تفرقوا ُب أ٫بائها، كأصبحوا يسموف كل القرل الٍب ٰبتلوهنا ٓب يستطيعوا 
با٠بها الكركغوم، ككذا اآلبار كاألهنار، كالودياف،حٌب هنر جوليبا)النيجر( كانت تسمى هنر سنكراف 

(، كلذا فإف كل اسم ال Sankaran Bani(، كرافده تسمى هنر سنكراف األصغر)Sankaran Ba baaالكبّب)
 يعرؼ معناىا ُب لغة ماندل فهو من لغة الكركغاكمناطقهم.

 ك٤با انتشر الونغارا ُب أ٫باء ديار الكركغا)سنكراف(، تلك األراضي الواسعة، أصبحت كل ٝباعة إمارة صغّبة مستقلة.
، كأصبحوا متحاربْب، ٰبارب بعضهم بعضا، كبعد فَبة طويلة ، كقع التنافر بْب الونغارا، ففرؾ بعضهم بعضا، كتباغضوا

كيقتل بعضهم بعضا،كيسيب بعضهم بعضا،كيتنابذكف العداء الصراح البواح، كقد استمرت النزاعات كالعداكات كالسلب 
كالنهب كالغارات، حٌب امتؤلت ا٤بنطقة بالذعر، كالفزع كالويبلت، كتنامى ٚبوؼ الناس بعضهم من بعضهم حٌب أثر ُب 

(كالفتاكوف، كقطاع الطرؽ ُب الربارم، كحٌب ُب Tereمنطقة كمنطقة أخرل. حيث كاف الصعاليك) التنقل بْب
الضواحي، كال ٲبكن االنتقاؿ إال ٝباعيا مع ا٣بفراء.حٌب الذم ٱبرج كحده للرباز أك طلب ا٢بطب ٱبتطفة الصعاليك 

 كيبيعوف ُب منطقة أخرل.
كل مناطقها قد نكدت ا٢بياة فيها كضىنىكت،كمير ت كالعلقم،   عاـ،كانت 1000كحْب كاف اقتطاف سنكراف يصل إٔب 

 فأصبح مذاقتها كطعم ا٢بنظل، بسبب ا٢بركب،كالتنافر كالتقاتل، كالتشرذـ. 
(،عليهم ٝبيعا، كاشتد عليهم ، كأضر ُّم، حٌب بدأ بعض Kunnafulen yaكقد أثر فيهم عدـ كجود زعيم أعلى)

لة ٢بل ىذه ا٤بشكلة، تكفل بإهناء الفزع كا٣بوؼ، كٙبقق الطمأنينة ُب ٝبيع العقبلء منهم يفكركف ُب البحث عن حي
 األ٫باء، كىو ما أسفر عن تأسيس اٙباد كدكما.
ا٥جبة ا٥ضب٥ش 

 عاـ(.1000ـ) 240ؽ. ـ إلى 760من () عصر توحيد إمارات سنكارف
 (Wudumaا٥ٚق٤ األٳ٣: رأعٺظ مم٢٦خ ٳدٳ٩ب )

ء إمارات سنكاراف، كانتشر الرعب ُب كل مكاف، كنكدت ا٢بياة كضنكت، سعى بعض بعد أف ساد النزاع كعم ٝبيع أ٫با
العقبلء إٔب إهناء ىذه ا٢بالة ا٤بزرية، كإعادة االستقرار، فاقَبحوا على األمراء خطة مصا٢بة، تضمن إعادة السلم كاالستقرار 

(، kelemasaيعا ٙبت ملوؾ ٧بليْب ٧باربْب)كالوئاـ إٔب ا٤بنطقة،  ككانت ىذه ا٣بطة ىي  السعي على توحيد ا٤بنطقة ٝب
فيقسم الدكلة إٔب إمارات على كل إمارة ملك صغّب، ٍب يعْب ملك أعظم على أكلئك ا٤بلوؾ ٝبيعا، يعرؼ باسم) ملك 

 ا٤بلوؾ(.
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على  كقد رحب ٝبيع زعماء اإلمارة ُّذه ا٣بطة؛ ألنو ٓب يعد أحد يرغب ُب استمرار الوضع الذم كانوا يعانوهنا، فاتفقوا
أف يكوف االجتماع ُب منطقة قريبة من هنر سنكاراف) جوليبا(، ُب منطقة كانوا يعتقدكف أف عاصمة ا١بن الذين طردكا 
الكركغا كأعطوىم منطقة سنكراف ، ُب ضفاؼ هنر جوليبا، ُب منطقة ٓب يتفق ا٤بؤرخوف على تعيينها ، كلكن األغلب: 

جيديبا(، كلعل الكل كاحد ، كا٤براد با١بميع جوليبا كوركك. قرب كابا. على يذكركف أنو عقد ُب) جوليبا، أك جّبيبا، أك 
 بعد ميلْب تقريبا من كابا.

ًب االتفاؽ ُب ىذا اللقاء كا٤بؤٛبر، على ضم ٝبيع التجمعات القبلية الصغّبة ُب سنكراف ٙبت راية 
ل إمارة، أك كالية، يقتسموف (، كتعيْب ملك كقائد أركاف حرب ُب كKafobolon( ككاليات)Mansadulaإمارات)

السلطة فيما بينهم؛ فيقـو األمراء ) ا٤بلوؾ الصغار( بإدارة شئوف ا٢بياة االجتماعية، كيتؤب أركاف ا٢برب إدارة الشؤكف 
(، أم ٙبت حكومة فيدرالية موحدة. كتعيْب Kurufaا٢بربية،ٍب ٝبعوا كل تلك التجمعات ضمن ٙبالف كبّب كاحد )

(.كعرؼ ىؤالء Fanmaيع، كىكذا أصبح ىذا ا٤بلك) مانسا( أم: ملك ا٤بلوؾ كيسمى)فا٭باملك كاحد على ا١بم
 ا٤بلوؾ ب: كامارا.

ؽ.ـ(، زاؿ ا٣بوؼ كالفزع كا٥بلع عن النفوس، كتوطدت دعائم األمن كاالستقرار،كأصبحت 760ُب نفس ذلك العاـ )
، (Wuduma) سم سنكراف حينئذ إٔب ) كدكما(ا٤بنطقة منطقة طيبة لذيذة، آمنة مطمئنة ٧بكومة مرعية، كقد ٙبوؿ ا

كمعناىا:أرض الس مىًر، كىو ا٢بديث الليلي؛ كذلك أف أىل ا٤بنطقة كانوا ٲبضوف ا٣بريف ُب ا١بد كاالجتهاد ُب الزراعة، 
 فيحصلوف على قوت العاـ، كيقضوف الصيف ُب الصيد كالسمر الليلي.

ـ (، حْب خضعت كدكما 420ؽ. ـ إٔب  760) ( عاـ من1200كقد طابت كدكما، كاستقرت على الفيدرالية طيلة )
 ٢بكم ملوؾ كاغادك) ٩بلكة غانة(.

دٳ٩ب)  ؽشٳه ٢٦٩ٺخ٦٩ٴٟ
ُ
 (Wudumaٳ

عندما ًب توحيد منطقة سنكراف ٙبت اٙباد قيدرإب موحد، ذكركا) اشَبطوا( على ا٤بلك األعظم األكؿ عند تعيينو شركطا 
 منها:

الدكلة كتديرىا -ترعى  -ذه الدكلة العظيمة لسبب كاحد فقط ىو: أف ٙبكمأنك تعْب كحدؾ ملكا أعظم على ى-1
(،على كجهها التاـ. كعندما نقوؿ لئلنساف إنك أصبحت Kurunduبا١بد، كتستمر ُب تطبيق ٝبيع عاداهتا كشرائعها)

لكن ا٤بعُب ا٤بلك؛ فليس معُب ذلك أنك أصبحت مالك رءكس الناس كرقاُّم، تقطع رأس من ٓب يعجبك رأسو منهم، ك 
أنك أصبحت مالك رأس أمورىم)مدير أمورىم(، تدير أمورىم كترعاىا، كترشدىم إٔب الطريق األرشد، ُب شؤكف الزراعة، 

 كا٢برب، كالتجارة، كالصيد البحرم كالبحرم، كتربية األغناـ.
قبيلة كلقب ا٤بلك (، كتنويعها، كإعدادىا جيدا، كىو الذم أصبح Donjulumaإذا فبل بد من تنظيم شؤكف الدكلة)

 األكؿ كذريتو من بعده، إٔب األبد فقيل) كا مارا(.
كال يعرؼ بالضبط كم ىي الفَبة الزمنية الٍب أمضاىا الكامارا ُب  حكم  كدكما، كقد ذكر ا٤بؤرخ كانٌب سليماف أنو حْب 

 احتاج إٔب معرفة ذلك كاف الثبلثة ا٤بتخصصْب ٗبعرفة  قد ماتوا.
(، و/ا١بد األعلى لدانيوغو ك)سومان1موسى تارٱبهم، أهنم أربعة من مقدمي الصيادين)سيمبو(،كىم كقد ذكر ا٤بؤرخ نارينا

 / ا١بد األعلى ألسرة كايتا.4/ ا١بد األعلى لكوناتى 3/كا١بد األعلى لكوليبإب 2
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ذه ا٥بواية احملبوبة فقد أتى إٔب ا٤بلك كىو مولع بالصيد، ك٤با عْب ملكا ) ُب كّبم كورك٘ب(حـر من ى فأما الملك األوؿ:
إليو، فأصبح ٲبدح الصيادين الذين يقدموف إليو اللحـو الربية،طريها كقديدىا، كبدأ يتناىى ُب مدحهم، فنبهوه إٔب أف 

( ألف ذلك ليس من دأب ا٤بلوؾ، كإ٭با Donso- serewaذلك ال ينبغي، ٍب ناصحوه كطلبوا منو أف يَبؾ ا٤بدح،)
ئتمركا على خلعو إف ٓب ينتًو عن ا٤بدح، فلما أبلغوه القرار، قاؿ: أٛبنعونِب أف أمدح من ىو دأب القياف، فرفض ذلك، فا ا

يكرمِب كأشكره، كٚبلعونِب من أجل ذلك؟ مع أنكم تعلموف ما ُب الصيد من ارتكاب األىواؿ كا٤بخاطر. قالوا : 
ذلك. فقالوا إذا اترؾ ا٤بلكية العظمى، نعم،٭بنعك من مدحهم؛ألنو ٱباؼ عاداتنا كتقاليدنا. فقاؿ: كأنا كذلك لن أترؾ 

(، ٍب قاؿ ٥بم: ىل لطخت Danyogoفقاؿ أىبل كسهبل، أما ما طلبتم مِب تركو فسأبلغ الغاية منو. فسمي ) دانيوغو
(.فتنازؿ عن ا٤بلك، كأصبحت Somanoا٤بملكة منذ عينت ملكا أعظم عليها؟ قالوا ال، فسمي كذلك) سومانوغو

 ، كبعضهم )سومانو(.ذريتو يسموف )دانيوغو (
فهو األخ التإب للملك األكؿ) دانيوغو(، فبعد عزؿ األكؿ ؛ لرفضو ترؾ مدح الصيادين، عْب أخوه وأما الملك الثاني:

ا٤بلك ا٤بعظم على ٝبيع الدكلة، كقد كاف بطبل شجاعا، قويا،كطاب ُب عهده ا٤بلك أكثر من عهد أخيو، إال أنو ٓب يكن 
را متغطرسا، مستبدا برأيو، فكلما اتفقوا على شيء ٱبالفهم، فقالوا لو :٫بن نتفق على الشيء سياسيا لبقا، بل كاف جبا
(، فيقوؿ ٥بم : ال بد من تنفيذه كما أمرت، فعقدكا مؤٛبر آخر كعزموا ka an Kuru baliكأنت كحدؾ ٛبنع ٝبعنا)

 I kelen kana an kuruعنا كحدؾ)على عزلو إف يَباجع، فجاءكا إليو، فقالوا لو : قد اتفقنا على أال ٛبنع ٝب
bali (، كإال فاعتزؿ ا٢بكم، كاذىب إٔب موطن خاص بك،كما اعتزلو سلفك ) دانيوغو/سومانوغو(، فقاؿ: البد من

تنفيذ األمور كما أرل. فقالوا إذا اتفقنا على عزلك، فاعتزؿ ا٤بلكية العظمى، فاعتز٥با،كعند ذىابو قالوا ىذا مذىب )  
وؿ مع مؤيديو من كدكما إٔب الشماؿ،كقاؿ : ىا قد عزلتمو٘ب كلكنكم ستعرفوف أ٘ب أنا ا٤بلك األعظم كلبلي مانسا( كٙب

، فاستقر ُب مشاؿ كدكما بينها كبْب ديار كغادك، كقاؿ ١بماعتو علينا أف نعتمد على أنفسنا ىنا، فسمي ىو  إٔب اليـو
 فوس(.رفاقو) ٗبانا(أم: ا٤بعتمدكف على أنفسهم، اَّدكف) عصاميو الن

فهو األخ التإب لكلبلي؛ كقد مكث ُب ا٢بكم، ككاف سعيدا ٧بظوظا، ٧بَبما للجميع، كثبتت ٝبيع  وأما الملك الثالث:
(، كقد استمر ىذا اللقب ُب أكساطهم Konaالزركع ُب عهده، لكنو ٓب يرزؽ ٗبولود، فكاف يسمى سرا بالعقيم) كونا

لو)الكٕب سيمبو(، فأخربه بأنو البد من حيلة لكسر حاجز العقم، لئبل حٌب كصل إٔب مسامعو، فجاء إليو أخوه التإب 
يذىب ا٤بلك عن األسرة إذا استمر األمر ىكذا، كأخربه أف امرأتو حامل كيريد من أف يتواطآ سرا فيخفيا ا٤برأتْب، فإذا 

خ األصغر أعطوا الولد إٔب كلدت أعطي االبن لزكجة األخ األكرب) ا٤بلك: كونا(،فقبل ذلك ففعبل، ك٤با كضعت زكجة األ
زكجة ا٤بلك، فربتو كضرب عليها ا٢بجاب ٤بدة طويلة، حٌب زحف الطفل كمشى، ٍب رأل الناس معها االبن، فتعجبوا 

 (.فسمي عقبو من بعده )كوناتى(.Konateكقالوا إذا ىو ليس عقيما) كوناتى
الث، أيخرج إرث ا٤بلك ) شارات ا٤بلك( فقيل من :فهو جد الكايتا،الكٕب سيمبو، فبعد موت ا٤بلك الثأما الملك الرابع

 (، فسمي بالوارث: )كيتابا(.Keitaيتوالىا، فقيل: ىنا أخوىم األصغر الكٕب سيمبو، فقالوا أنت إذا آخذ اإلرث) 
نسا بيلو كقد كلد ٤بانسا الكٕب سيمبو، مانسا بّبٲبو، ككلد لربٲبو مانسا بّبٲبوندانا، ككلد لربٲبوندانا مانسا بيلو، ككلد ما

مانسابىّبل با كوماف، ككلده لربل ما كوماف نارل ماغا كالد سنجاتا كيتا. كا٠بو األكؿ: ماميب كيتا، ٍب ٠بي ب: )فركو 
 مغاف تينيي(، كذلك أنو من مواليد ما بعد ا٤بؤٛبر األكؿ الذم تفرؽ فيها ا٤بلوؾ الصغار ُب دك٥بم.
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(،قي سهرة لعثماف بػػػاكيتا. كقد أرجع أصل Radio Jolibaبا)ىكذا سردىم نارينا موسى ُب شريط عرب إذاعة جولي
ىؤالء إٔب سيدنا ببلؿ رٞبو اهلل.كىو تاريخ من الركايات الشفوية، كلكن الظاىر أف أمر  كدكما كاف قبل اإلسبلـ، ألف 

إبراىيم علي  ـ،أك قبلو، مع أف اإلسبلـ ظهر ُب  القرف السادس. كما ذكر ا٤بؤرخ د/420شأف كدكما انتهى ُب حدكد 
: أف )) األسر األكٔب: غّب معركفة، إال أف بعض الكتاب أكرد عدة أ٠باء ٥با، دكف 32طرخاف ُب : دكلة مإب إسبلمية ص

/أسرة كامارا  4/أسرة مركو  3/أسرة ديارا  2/أسرة كركما 1معلومات عنها، كىي:  –فيما يعلم  –أف يكوف ىناؾ 
 /أسرة باكايوغو((.5

السرد بعيد عن الواقع،فالظاىر أف األمر كما قاؿ الشيخ: كانٌب سليماف)رٞبو اهلل( : ال يوجد تاريخ كالظاىر أف ىذا 
موثوؽ بو ُب سرد ا٤بلوؾ األكائل من ىذه األسر، ككلما ىو معركؼ أف ملوكها كانوا يسموف ب) كامارا( ك٤با كصل األمر 

اء ملوؾ األمبلؾ.كقد كاف الصراع يسود على ( أم أبنMansaren = Mansadenإٔب األبناء ٠بوا ب) مانسارين
منصب ملك األمبلؾ)مانسا(، كلما ىلك ملك أعظم، فالذم يتغلب ، كيستقر ُب نارينا حيث العاصمة، كما ىو األمر 

؛ فالرئيس دائما يكوف ُب العاصمة؛ كإف كاف قد كلد من أقصى أطراؼ الببلد.كما  كجد ٦بلس استشارم كبّب، لكل اليـو
 فيو،كىذا اَّلس ىو الذم يقرر ا٢برب كالقوانْب.  قبيلة ٩بثل

يظهر ٕب من خبلؿ تتبع األحداث التاريخ، ا٤بكتوبة، كالركايات الشفهية، أف ٩بلكة كدكما، استمرت إٔب حدكد عاـ 
ـ،ٍب خضعت اإلمرباطورية كاغادك)غانة(. كبعد خضوعها إلمرباطورية كاغادك تعاقب على حكمهاثبلث أسر على 420
 ب ىي: التعاق

 كىي األسرة الٍب اشتهرت الدكلة ُّا كالٍب تعترب .يتا: االك/أسرة 3الكوناٌبأسرة /2ل.الَبكر أسرة /1
. كسنؤرخ ٥بم ُب الكم ثبلثوفا٤بؤسس ا٢بقيقي للدكلة كقد كصلت الدكلة ُب عهدىا إٔب قمة ا٢بضارة كالثركة ، كحكمها 

 الباب الرابع من ىذا الكتاب.
 (Wudumaمم٢٦خ ٳدٳ٩ب )ا٥ٚق٤ ا٥ضب٭ٸ: ّبف٪خ 

كانت العاصمة يـو تأسيس االٙباد الفيدرإب بْب شعوب الونغارا)٩بلكة كدكماف(، ُب مكاف قرب هنر جوليبا، كقد أسلفنا 
أنو اختلف ُب تسميتها: فقيل: جّبيا، كقيل: جليبا، كقيل: ًجّبيبا، كقيل :جيديبا،كأيا كاف فهي مدينة ُب منطقة كابا 

 ا.على بعد ميلْب منه
كقد انتقلت العاصمة بعد ذلك على يد الكامارا، إٔب قرية مطلة على ٕبّبة سنكرا٘ب ُب أرض 

(،كىي على ا٢بدكد القريبة بْب غينيا كمإب اشتهرت ىذه القرية باسم) انيانْب(كلسعتها Jomanwonyaجوماككنيا)
 (Konkanya()(، ككانت ىذه ا٤بدينة تسمى أيضا) كونكانياNyaninbaكعظتها قيل) انيانينبا

فّبل كانٌب سليماف أنو بعد ٕبث طويل توصل إٔب أف معناىا) أنو الباب ا٤بعد ٤بناسبة كل دار (. كيرل بابا مامام جا٘ب 
أف معناه: ا٤بدينة ذات األبواب ا٤بتشاُّة. كذلك أف ا٤بدف منذ القدٙب كإٔب اليـو كانت ٚبطط بطريقة ىندسية ٘بعل كل 

 األبواب من قالب كاحد، كتكوف مفتوحة على الشارع ا٤بستقيم.على طراز كاحد.األبواب متشاُّة، ككأف كل 
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 ا٥ٚق٤ ا٥ضب٥ش:

 حل٨٢ ٳٕبدٳٳدٳ٩ب٫ ١ٺ٘  خنْذ  مم٢٦خ 
(، wudumaف سنة باسم ) كدكما ية كا٤بائٍبقضت منطقة ماندل تلك األلف، ـ420ؽ ـ، إٔب  760من عاـ 

غانة على يد السوننكى،ُب الشماؿ على مشارؼ الصحراء،كقد  إمرباطوريةقياـ  الفَبة معكقد تزامنت هناية تلك 
.فأصبحت ٥با تابعةن  كإماراتو  سيطرت كغادك على ماندل كٝبيع الدكؿ اَّاكرة ٥با،)بسرعة خاطفة(كجعلها كالياتو 

ْب مربطورية ، دكف أف تقع ىناؾ قتاؿ كبّب بينهم كبكغادك أعظم ٩بالك غرب إفريقيا جنوب الصحراء، كالعاصمة اإل
 .غّبىم ) حسب قو ؿ ا٤بؤرخ كانٌب سليماف(

 كالسر ُب  خضوع ىذه ا٤بمالك كالدكؿ لوغادك ُّذه الطريقة السريعة  ػ كالسلمية ىو:

ن الطوارؽ من قدٙب الزماف.كقد ألفت التجارة بْب كجاكركا الطوارؽ ٕبكم قرب مسكنهم من مسا  كغادكأف أىل 
بْب ا١بارتْب.كجعلهما متآلفْب متحابْب،  كقد جعل ىذا التآلف  ُب ا٤بنافع ا٢بارتْب  فأكجدت عبلقات ٘بارية كتبادال

( كالقتاؿ ُّا، كاَّن bouclie et ecouبْب السوننكى كالطوارؽ)بركدمى( يعلموف السوننكى صناعة اَّن كا١بنة)
ماح، كالنشاب، ربات السيوؼ كالر ضكا١بنة آلتاف تصنعاف ٝبيعا من ا١بلد ا٤بلبد بعضها فوؽ بعض يتقى ُّا من 

كالسهاـ،غّب أف اَّن ٛبسك من الوسط، كأما ا٢بنة فيمسك من الطرؼ.فطوؿ كل منهما ذراعاف، كعرضهما ذراع 
يبو أحد منهما، مهما حاكال، صه بالنباؿ من كبل ا١بانبْب فبل يا.كيستطيع عا٤بو ا١بيد أف يقيم راميْب ُب جانبيو، لّبشق

 سة.كذلك لسرعة التحرؾ كا٣بربة كا٤بمار 

بحوا متفوقْب ُب معرفتو  دكف علم أك شعور جّباهنم  السود صالقتاؿ باَّن كا١بنة، حٌب أ علىكقد تدرب السوننكى 
 فبدئوا(، الشماشيةبذلك،فانطلقوا بعد ذلك يوركف جّباهنم من كدكما كغّبىا ىذه ا٢بيلة ا٢بربية السحرية العجيبة)

(، حقيقية،فخافوا من Subagayaباغايا )سو كمشاشةاكرة أف ذلك سحر يلعبوهنا أماـ أعينهم، فظن أىل ا٤بمالك اَّ
 .السوننكى

كىكذا أدىش السوننكى ا٤باننكا با٢بيلة،حٌب أزالوا ٠بـو ا٤باننكا عنهم، كالقي ُب قلوُّم الوىن، كحّبكىم كعللوىم 
باسم الفيدرالية،  إٔب ا٣بضوع لدكلتهم ، دعوىمفلما تيفنوا من خوفهم ،كاستخفوىم حٌب أخضعوىم ٙبت حكمهم

 كىكذا دخل أىل كدكما كغّبىم ٙبت حكم السوننكى دكف قتاؿ أك معارؾ تذكر.

كال يعرؼ بالتحديد ا٤بدة الٍب قضتها كدكما ٙبت حكم كغادك، كىي ٙبمل اسم كدكما، كلكن األمر الذم ال شك 
 فيو أف كدكما ٙبولت إٔب ماندل ُب عهد غانة.
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 ا٥ٚق٤ ا٥شاثِ 
 ٵ (ص٨)٩بيل(٩ب٭ذٳدٳ٩ب٫( ئىل )حتٴ٣ اع٨ )١ٺ٘  

 أف خضعت دكلة كدكما ٙبت حكم كغادك، أخذت ا٠با آخر ىو) ماندل(. بعد
( كسوؼ تعتمد Mali(، ككيف ٙبوؿ إٔب ) مإب Mandenكقد كثرت أقواؿ ا٤بؤرخْب،ُب تعيْب معُب كلمة ) ماندل 

 ما نعتقده صحيحا ىنا حسب ٙبليل كانٌب سليماف للفظة مإب.
: ٗبعُب االبن :بلغة  Denػ دىن2ٗبعُب ا٤بلك باللغة السوننكية  : Magaػ ماغا1ونة من كلمتْب ٮبا فالكلمة مك

ا٤باننكا كأما النوف الٍب فيها فهي للنسبة. كلكن كيف اند٦بت ىاتاف الكلمتاف من ٥بجتْب لتصبحا علما على منطقة 
 ا حسب قوؿ كانٌب سليماف أيضا:كعلى لغة ػ ماندم ػ ككيف ٙبوؿ ماندل إٔب مإب؟ ذلك ما ٫بللو ىن

(أم ملك الذىب، ككانوا  Kaya maga(أك) قاٲباغاKanwe magaفإف ملوؾ غانا كانوا يسموف: كنول ماغا)،
إذا تغلبوا على أم منطقة أك ٩بلكة صغّبة، أبقوا ملكها عليها، كليس عليو إال إعطاء ا١بزية ػ اإلتاكة السنوية ػ لئلمرباطور 

ا١بنود ا٤بقاتلْب عند ا٢باجة، فكاف يسمح ٥بم بأف يسموا با٤بلوؾ. كبناء على ذلك تأثر ىؤالء ا٤بلوؾ ُب غانة، كإمداده ب
التابعوف لغانة من  السوننكى، ا٤باننكا، كالبمبارة، كغّبىم ، فحملوا لقب  ػ ماغا ػ فكانوا يسموف ماغا فبلف، كماغا 

صبح  ػ مػا ػ ، ٍب ٞبل أبناؤىم ىذا اللقب من بعدىم فسموا فبلف،، ٍب ُب األخّب خفف ىذا اللقب قحذفت منو الغْب فأ
.كقد ترجم السوننكى أىل غانة ىذه الكلمة Mandeػ الذم خفف إٔب ماندلMagan'denأبناء ا٤بلك ػ ماغاندىن

ركبيوف إٔب لغتهم فقالوا ػ ماغالٌيمى ػ الذم خفف  إٔب ملٌػى،ك٤با نقلو العرب بالكتابة أصبح مإب، كىو نفس ما نقلو األ
 عن العرب.كىذا التعليل معقوؿ جدا، كىو أحسن ما اطلعت عليو.

 لكن ىناؾ من يقوؿ: إف معناىا:
/ ىو االسم الذم يطلقو قبيلة الفوالٗب على ىذه القبيلة كىو الذم 3/ عند األـ 3/ عند السيد، 2/ فرس النهر ، 1

 ٠بيت بو عاصمتهم، ٍب عرفت بو الدكلة حديثا، كلكن العرب 
 ف عليهم ) مليل ( كيعرفهم الرببر ب ) مليت ( كالتكركر يسموهنم، ) مالنكى (، كأما قبيلة يطلقو 

 ا٥باكسا فتطبق عليهم) كنغارة (, كقد نقل ذ/إبراىيم طرخاف طرؼ من ذلك.
ٕبرا، كىذا ما / أهنا كلمة ٗببارية نطبق على ا٤بنطقة الٍب يكثر فيها ) الربنيق أك فرس النهر ( كىو رمز القوة كالبأس برا ك 4

 تذىب الركايات الشفوية الشعبية إٔب تأكيده؛ نظرا لكثرة أفراس النهر ُب ا٤بنطقة.
/ كتوصلت بعض الركايات من غّب تعليل ، إٔب أف مإب كاف ا٠با على منطقتْب كاقعتْب على ضفٍب هنر جوليبا: منطقة 5

إب, كٛبكن من تأسيس إمرباطورية ثانية ُب غرب إفريقيا مشالية كمنطقة جنوبية ػ كعندما اعتلى سنديانا كيتاعرش ٩بلكة م
ـ تطورت ا٤بملكة ُب النهاية لتصبح إمرباطورية مإب ٕبكم أف منطقة سنجابا ىي إحدل ا٤بنطقتْب اللتْب  1240قبل عاـ 

 أخذت تتوسع كانتا تسمياف ٗبإب،عندئذ اٙبدت ا٤بنطقتاف،الشمالية كا١بنوبية، كأصبحتا تابعتْب إلمرباطورية مإب الٍب
 لتشمل معظم مناطق غرب إفريقيا.

/كيذىب البعض إٔب أف اسم " مإب" كلمة مشتقة من ) ماندم( كأف مإب كاف نتيجة لتحريف ماندل من قبل 6
( كعنهم تناقلتو Malleالفوالنيْب الذين كاف يثقل على لساهنم التلفظ ب) ماندل(فقلبوا الداؿ الما، كقالو)مٌلى  

 ٔب أف أصبحت ا٠با عىلما للمنطقة ا٤بعركفة باسم : مإب.الناس بينهم إ
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 :يمن خبلؿ دراسة ىذه الركايات ا٤بتباينة يتضح مايلالخالصة :
 أف ا٤بؤرخْب إٔب اآلف ٓب يتوصلوا إٔب سبب تسمية ا٤بنطقة ُّذا االسم " مإب "بأدلة كبراىْب قاطعة.-أػ

 شف عن حقيقتها كسببها.التسميةالتزاؿ ٕباجة إٔب دراسة كٕبث لغرض الك أف-ب
أف الركاية األكٔب ػ ركاية كانت سليماف ػ أقرب إٔب الصحة من غّبىا ألهنا ركاية صادرة من مؤرخ خبّب بأصوؿ اللغات -جػ 

 اإلفريقية كٙبايلها، كلو باع طويل ُب التاريخ كاألنساب.
رة من أدباء كشعراء قبائل ا٤باندينغ ػ سكاف كيلي ذلك الركاية الشفوية الٍب ٘بعل معناىا فرس النهر، ألهنا ركاية صاد

ا٤بنطقة األصليْب، ػ كذلك  مألوؼ لدل األمم؛ إذ قلما ٘بد دكلة عظمى، ذائعة الصيت ، كذات ىوية كتاريخ، دكف أف 
تعتمد على ركاية شفوية معَبؼ ُّا لدل شعبها، تيسر تتبع تطور أحداثها ُب ا٤بكاف كالزماف، كإف كانت طريقة النقل 

 فوم البحت ، ال ٲبكن االعتماد عليها كليا حسب قواعد البحث العلمي ا٤بعتمدة ُب البحوث التارٱبية.الش
ا٥شاثِ ا٥جبة 

 ٵ)ص٨: ٩بيل(مم٢٦خ ٩ب٭ذ
 ٧1203٧ ئىل ٬٩420 ّب٧ 

/ يشّب ا٤بؤرخوف إٔب أف ٩بلكة كدكما، قضت بعد االٙباد كالوفاؽ، ألفيةكمأئٍب سنة، ٙبت ملوؾ الكامارا) تمهيد
 ـ(أك قبلو، ٍب خضعت بعد ىذا التاريخ إلمرباطورية غانا420ؽ,ـ إٔب 760نسارين(، كذلك من ما

) كاغادك(، دكف حركب، بل إ٭با دخلت ضمن ٙبالف كاغادك إعجابا بقدرات أىل كغادك ا٢بربية كالعسكرية، كما 
 أسلفنا.

دكلة ُّذا االسم، كلكن ٩با الشك فيو كقد أخذت ٩بلكة كدكماف لقب ) ماندل(، كال يعرؼ بالتحديد مٌب اشتهرت ال
ـ 620أنو كاف قبل حكم ملك كغادك)كانيسايا( الذم عاصر النيب ٧بمدا صلى اهلل غليو كسلم، كحكم فيما بْب عامي)

ـ(، حيث سبق بأربعة ملوؾ كلهم كانوا يسموف ب)ماغا(. كقد أسلفنا أف اسم ماندل إ٭با ىو نسبة إٔب ا٤بلوؾ 640 –
 اء ملوؾ غانا.الذين تسموا بأ٠ب

كٓب يذكر ا٤بؤرخوف اسم ا٤بلك الذم خضعت دكما ُب عهده، كال حٌب تعداد األسر الٍب حكمت قبل حكم األسر الٍب 
 تتابعت على ا٢بكم، الواحدة تلو األخرل، كىذه األسر ىي: الَبكرل ، الكوناتى ، الكيتا.
 ا٥ٚق٤ ا٥ضب٭ٸ:األعش ا٥زٸ ؽ٢٪ذ ٩ب٭ذٵ

 :ٵا٥رتٳسأعشح /1
 ْبملوكها:منسانوف، ككاف من ُب تاريخ ٦بهوؿ النيجرعاصمة لو ُب إقليم كّبم أعإب هنر  "انياغاسوال"مدينة ت كقد اٚبذ

 ل.تركر 
 :ا٢٥ٴ٭برٸأعشح /2

ٍب انتقلت إٔب انيانينبا، ُب عاصمة ٥با . "فابو ت"مدينة ُب األكؿ كاٚبذت  ؛ مشاؿ منطقة كّبم، وغككانت ُب إقليم دكد
 ؿ بأف مؤسس ىذه األسرة ىو غويمبا كوناتى، كقد اشتهر من أبنائو أربعة ملوؾ، كىم:منطقة جوما ككنيا،كيقا
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/ كاباال KaninYogon sinmbon        )3/كانينيوغو سيمبو 2(Kanin sinmbon/ كاننْب سيمبو )1
 (.      . Lawolo sinmbon /الكلو سيمبوKabala sinmbon)4سيمبو 

 ، كوناٌب  ( Bory  Manden) بورم ماندل كىذا األخّب ىو ا٤بشهور ُب التاريخ
كال يعرؼ تاريخ مفصل عن تاريخ الثبلثة األكائل، غّب أهنم ٝبيعا كانوا أبطاال مغاكير، كتولوا منصب ا٤بلك األعظم، 

لم. ككانوا ُب انيانينبا عاصمة اٙباد كدكماف) ماندل أخّبا(، كإ٭با ذكر ا٤بؤرخوف نبذة تارٱبية عن ا٤بلك الرابع ، كأنو اس
 من بعدهKeitaكالظاىر أنو آخر ملوؾ كوناتى، ٍب أخذ أبناؤه لقب كايتا 

 ثٴسٷ ٩ب٭ذٷ، ٳٝقخ ئعال٩ٰ  
 يذكر ا٤بؤرخوف، أف ا٤بلك كاف ال يتؤب منصب ملك ا٤بلوؾ )مانسا( حٌب يتوفر فيو ثبلثةشركط:

 /أف يفوؽ ا١بميع ُب الفصاحة كالببلغة.1
 ُب ا٢برب) انوانايا( / أف يفوؽ ا١بميع ُب ا١برأة كالبطولة2
 / أف يكوف مرضيا لدل أركاح األسبلؼ، كا١بن )ككيلو(. أكثر من ا١بميع.3

كال يناؿ أحد ثقتهم إال من كاف مرضيا لديهم، كٓب ٱبالف ٥بم طوطما)٧بذكرا من قبل(،فالذم اكتمل فيو ٝبيع الشركط 
 تؤب منصبالثبلثة، ىو ا٤بسمى: انوانا)النجيب ا٤بفوه(، كىو الذم يستحق أف ي

)مانسا( ا٤بلك األعظم، ألنو  _ حسب زعمهم _ ىو الذم ال ٚبذلو اآل٥بة كأركاح األسبلؼ عندما ٰبل با٤بملكة ضائقة 
أك ٙبل قارعة قريبا منها، كىو الذم يقدر ٔباىو أف يتوسل إٔب اآل٥بة إلنقاذ ا٤بملكة من الكارثة، كالشدة، كأما اؿ)انوانا( 

ٰبل كارثة با٤بملكة، فيقولوف : لعلو أفسد طوطما من الطواطم، أك اعَباه بعض اآل٥بة الذم يعجز عن ذلك عند ما 
 بسوء؛ فيعزلونو كينصبوف بدلو ٪بيبا آخر) انوانا( يقسم أماـ ا١بميع أنو لن يفسد طوطما من الطواطم أبدا.

تأخر ا٣بريف لفَبة كقد حدث أف أصاب مثل ىذا األمر) الضائقة ( ملكا من ملوؾ ماندل)ماندىن ماسا(، حيث 
ـ(، كقد بذؿ ا٤بلك األعظم الذم كاف ُب 1050طويلة، حٌب كاد ا٣بريف أف ينتهي دكف ىطوؿ مطر، ككاف ىذا عاـ)

، كل جهوده) من الكهانة( ك التوسل، كتقدٙب القرابْب إٔب اآل٥بة كأركاح األسبلؼ، كلكن دكف  ا٢بكم ُب ذلك اليـو
 جدكل،فلم ينزؿ كال قطرة ماء.

كتدعي فرقة اإلباضية أنو منهم، كأف ا٠بو  -ذلك مع قدـك عآب كبّب) دركيش:مورم( من بربر ٤بتونة إٔب ٩بلكتو،كتزامن 
فذىب إليو ا٤بلك األعظم, كاشتكى إليو حّبتو كجدب  -ـ  1181ىػ ا٤بوافق 575علي بن ٱبلف، كأف ٦بيئو كاف عاـ 

 و ربك أف يغيثنا ٗباء منهمر؟دياره،كقحوط ا٤بطر عن إبانو، كقاؿ لو: فهل تستطع اف تدع
فقاؿ لو الدركيش: سأفعل ذلك لكم غدا ا١بمعة، أنا موقن أف ريب لن ٱبذلِب أبدا،) عسى أف الأكوف بدعاء ريب شقيا(؛ 

ألف ريب رب رحيم حليم، فلما أصبح ا١بمعة، كارتفع النهار، خرج العآب)الدركيش( بصبياف ا٤بدينة ذكورا كإناثا، مع من  
،إٔب ضاحية مدينة انيانينبا ، فوؽ ا١ببل، كركع ُّم ركعتْب ىناؾ ضحى.كما فعل النيب ٧بمد صلى اهلل  كاف قد أسلم

عليو كسلم، كأصحابو ُب االستسقاء. ككاف ٝبيع أىإب انيا٘ب قد خرجوا ٧بدقْب بالدركيش كاألكالد، كىم ُب ىم كغم 
 ككرب من شأف قحوط ا٤بطر.

ػ  -فة، كأعلم األكالد أنو سيدعو فعليهم أف يقولوا آمْب بدال من قو٥بم القدـ كبعد الصبلة، خطب الدركيش خطبة خفي
، ٍب دعا كأمن األكالد كمن معهم، كما أف انتهوا من الدعاء حٌب أرعدت السماء)كدم كدم(، -Nbarinانبارم 
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) كودكمبا ، كودكمبا،  كحينئذ صاح ا١بميع  الذين كانوا متحّبين مندىشْب، ُب سركر كحبور ، كقالوا يا إلو ا٤بياه 
، كٓب Kodonba. Ni Imana Dugolo te boكودكمبا( كىي عادة لديهم أهنم إذا أرعدت السماء قالوا: )

يكن ُب السماء كال قزعة، كلكن سرعاف ما امتؤلت السماء بالغيـو كالسحب، فأبرقت كرعدت، كأرسل اهلل السماء ٗباء 
 كاف ذلك إيذانا بارتفاع ا٤بصيبة كانكشاؼ الغمة.منهمر،مدرارا حٌب امتؤلت الربؾ كاألذىاف،ك 

كبعد ىذه ا٢بادثة، شكر ا٤بلك األعظم للدركيش، كأعطاه ىدايا كحلوانا كثّبا، أغلى من ٜبن القرابْب الٍب كاف يقدمها 
 لؤلصناـ. ك٪با ا٤بلك من العزؿ، كتبْب للرعية أنو ٓب يفسد طوطما لؤلسبلؼ.

م سر ىذا التوسل كا٤بتوس ل إليو، فذىب إٔب الدركيش ُّدايا كٙبف كثّبة، كقاؿ لو: يا ٍب إف ا٤بلك األعظم أراد أف يتعل
 دركيش أريد أف تعلمِب طريقة ىذا االستسقاء؛ حٌب نقـو ٗبثلها إذا تكرر القحط كٓب تكن موجودا.
لو ا٤بلك األعظم: قل ٕب فقاؿ لو الدركيش: إف ريب ال ٯبيب دعاء أحد، كال يقبل توسلو حٌب يعتنق دين اإلسبلـ.  فقاؿ 

شركط الدخوؿ ُب دينك؛ ألدخلو اآلف ، كُب نفس ىذا اليـو مباشرة؛ ألنو كاف قد مقت األصناـ الٍب خذلتو كثّبا، ككاد 
 أف يعزؿ من ملكو األعظم، فحلق رأسو اعتنق اإلسبلـ، كأمر ٕبرؽ األصناـ، كأصبح من ركاد دين التوكل كالتوحيد.

خدمة اإلسبلـ كتعلمو، كنشره، كتعلم كثّبا من القرآف الكرٙب، كتعاليم اإلسبلـ، استمر ا٢بكم ُب اجتهد ا٤بلك األعظم ُب 
 ـ(.1700 –ـ 1050عاما. ) من  650عقبو زىاء 

كىذا ا٤بلك األعظم) مانسا( ىو الذم كاف يقاؿ لو) بورٲباندل( كىو مركب من كلمتْب) بورم( كمعناه : ابن العم 
 و ا٤بلك، كقد ٠بي ُّذا االسم، ألنو كاف لو ٠بيوف ك)ماندل( أم: ابن ما، كى

كثّبكف كلهم يقاؿ لو ) بورم(، فقيل لو ) بورم ماندىن( للتمييز بينو كبْب غّبه، ألنو كاف ابن ا٤بلك ككريثو. كقد ا٫برؼ 
ندانا، أك جورمانداف، ةىذا االسم فيما بعد ُب ا٤بصادر العربي  أك سربندانا...(.، إٔب: برمنداف، أك برمندانا، أك برامو

كقد ٠بى العرب ىذا ا٤بلك ب) االكؿ(، ألنو أكؿ ملك يعتنق اإلسبلـ من ملوؾ ماندل، كحرفو ا٤بانينكا بعد إٔب ) ال 
 ككلو(.كقد ذكرت ا٤بصادر التارٱبية أنو حج إٔب الديار ا٤بقدسة، كأف ا٢بج كاإلسبلـ أصبح عادة من بعده ُب خلفو.
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 أّ٪ب٣ ثٴسٷ ٩ب٭ذٵ
نق بورم ماندل اإلسبلـ، قرب إليو العلماء ا٤بسلمْب، ليساعدكه باآلراء كإدارة الدكلة با٢بكمة، كالسياسة بعد أف اعت

الرصينة، كتبُب الشرائع اإلسبلـ،كنظم الَبسانة العسكرية ٤باندل حسب التنظيم العريب، كىو تقسيم ا١بيش إٔب ٟبس 
ىو ما يسمى ) ا٣بميس(.كقد أدار الكٕب ٩بلكتو بالتعقل كالسياسة أقساـ: ا٤بقدمة كا٤بؤخرة، كا٤بيمنة كا٤بيسرة كالقلب، ك 

ا٢بسنة كالتيسّب من ٝبيع الوسائل، فاتسعت األرزاؽ، كقوم االقتصاد، كارتقت الدكلة كاستقرت، كحىلىت ُب ٝبيع 
اف حبو قد مؤل األصعدة، حٌب صغت إليها ٝبيع ا٤بماليك القريبة منها، ٍب توُب ُب أُّاء ا٤بلك كالفخامة، كيـو مات ك

 قلوب كل الرعية ُب ماندل كما حو٥با
 ٹزب:با٢٥أعشح /3

كىي األسرة الٍب اشتهرت الدكلة ُّا كالٍب تعترب ا٤بؤسس ا٢بقيقي للدكلة كقد كصلت الدكلة ُب عهدىا إٔب قمة ا٢بضارة 
 . الكم ثبلثوفكالثركة ، كحكمها 

كلو، ككرثتو، فسموا بالورثة)تشى تىباغا ( ٍب أدغمت التاء ُب الشْب، ثانية أسرة كوناتى، فهم ذرية الكتعترب امتداد لؤلسرة ال
فأصبح )ؾ( فقيل كى تباغا، ٍب حذفت كلمة )باغا( الٍب ٗبثابة) فاعل( ُب لغة ا٤بندل، فأصبح )كايتا(.كقد ٛبلك من 

 ملكا. كىم:11ىذه األسرة إٔب ا٤بلك سو٪باتا 
 Lahilatou/الىيبلتو كبلٌب 3(Danmali Kalaty) /د٭بلي كبلٌب2(Latali Kalaty/التإب كبلٌب )1

Kalaty)4 (كبلٌب بونبا/ Kalaty Bonba )5(مامدم كانْب/Mamadi kanin )6 سيمبونبا/
(/ماف Man Belo/ماف بيلو )8(  Nbali Neene/انبإب نىُب)7( Simbonba Mariمارم)

/ 12( Dankara touman/دانكراتوماف)11( Naren Ma/نارين ماف)10( Man Bakounباكوف)
 (.Sounditaسنو٪باتا)

 ا٥ٚق٤ ا٥ضب٭ٸ:

 ٦٩ٴٟ ٩بيل ٬٩ أعشح ١بٹزب،ٝج٤ ٭بسٹ٬ ٩بٕب؛ ٳا٥ذ عٴجنبرب

 (Latali Kalaty)/الربيل ١الرٸ1
كيتا، ككاف بطبل مغوارا باسبل، كصيادا حاذقا ُب الرماية، كاليفارؽ   التالي كالتيبعد كفاة الكٕب بورم ماندل، خلفو ابنو 

 ح كالنباؿ ليل هنار، كلذا قيل لو ) كبلٌب( أم حامل القوس.القوس كالرم
كقد سار التإب كبلٌب سّبة أبيو ُب ٝبيع أعمالو اإلصبلحية، كحارب الكسل كالبطالة، كشجع الناس على ا١بد 

يع أنواع كاالجتهاد كالطموح، فاستقرت الدكلة ُب األمن كالوفاؽ كالطمأنينة،كالسمعة الطيبة، كا٢برية كاالستقبلؿ، كٝب
 ا٣بّبات، ٩با كسع حبو ُب قلوب الرعية، ، كمات ُب كسط األُّاء كالوجاىة) سدكودكسادا(.

 (Danmali Kalaty/دمن٦ٸ ١الرٸ )2
بعد كفاة التإب كبلٌب، جلس على العرش من بعده ابنو دا٭بلي كبلٌب، كقد ٠باه أبوه باسم جده، الكٕب بورم ماندل، ٍب 

) استقر ا٠بو فيما بعد على د ٭بإب كبلٌب، كقد حذؽ رعاياه على العمل، ألنو حبب العمل إٔب العاملْب اَّدين، كأمر 



 
153 

ضىن ك( الكسل كا٣بموؿ لدل الكسأب كا٣باملْب، فأصبح معظم الشعب ٦بتهدا حاذقا؛ ألف الناس على دين ملكهم)  
ثر فاعلوه؛ إف خّبافخّبا، كإف شرا فشرا. كما تكونوا يؤب عليكم(، فما أحبو ا٤بلوؾ، يلذ مباشرة للرعية ٝبيعا، أك يك

ك١بد د٭بلي كبلٌب ك٘بويده للرعية، فقد شبعت ماندل كامتؤلت بالغذاء،كاألغناـ، كٝبيع أنواع ا٤بمتلكات األخرل.ككسع 
أم ماندل على ا١بّباف ُب السلم كا٢بيلة، من غّب حرب كالاحتبلؿ،كال قهر، ألنو كاف عا٤با كبّبا بالدٲبوقراطية)تى بايا(

. ليدخلهم ُب معسكره ُب كل كجو.  كتوُب د٭بإب كبلٌب كىو سياسيا لبقا حاذقا جدا ُب ٙبسْب العبلقات ا٣بارجية
 ٧ببوب لدل رعيتو، كاألجانب ٝبيعا
 (Lahilatou Kalaty)/الٱٺالرٴ ١الرٸ3

: الجي كبلٌب، ألنو من بعد كفاة دا٭بإب كبلٌب، جلس على العرش من بعده ابنو: الىيبلتو كبلٌب، ككاف يسمى أيضا 
ا٤بلوؾ األكائل الذين حجوا) كيقاؿ أنو أكؿ ملك حج من ملوؾ السوداف الغريب، كلكن ا٤بصادر العربية تشّب إٔب أنو قد 

 ـ(.1050سبقو) بورم ماندل عاـ 
، فأخذكا كبعد أف أدل الىيبلتو كبلٌب فريضة ا٢بج، عاد قاصدا ماندل، كُب طريقو تعرض لو الفتاؾ كالصعاليك)تّبل(

ما بأيديهم من األمواؿ، كقتلوا بعض رفاقو، كما اسَبقوا بعضهم، كشردكا بعضهم، كلكن شاء اهلل أف ينجو ) ينفلت( 
الىيبلتو مع بعض اَّموعة فواصل السّب حٌب كصل إٔب ماندل،مع ٛباـ العاـ السابع،كبعد عودتو ٓب ٲبكث )ينشب( 

 طويبل أف توُب، كقد خلف ابنْب ٮبا:
/ ٠بي كالده د٭بإب كبلٌب، ك٠بي كبلٌب دكماف. ككاف تاجرا  2جده التإب كبلٌب، كيسمى: كبلٌب بونبا.   / ٠بي1

 كبّبا،كثريا ذا ماؿ كثّب، فتؤب العرش االبن األكرب: التإب كبلٌب ا٤بشهور ب) ةالٌب بونبا (.
 (Kalaty Bonba /١الرٸ ثٴ٭جب) 4

األكرب كبلٌب بونبا، كقد كاف ٧بسنا كمصلحا مثل أبيو كأسبلفو، أك أحسن  بعد كفاة الجي كبلٌب، خلقو على العرش ابنو
منهم، أم: فاقهم ُب اإلحساف كاإلصبلح، فأدار الدكلة بدٲبقراطية تامة،كأشرؾ ا١بميع ُب تسيّب شئوف ا٤بملكة، كحقق 

 رغبة الرعية ُب كل صغّبة ككبّبة.
لوؾ ا٤بتغطرسْب ذىبوا كاستقركا ُب ماندل، من أجل الرعاية ا٢بسنة فطابت ماندل لدرجة أف كثّبا من رعايا جّباهنا من ا٤ب

 (كتيسّبه الكبّب.bedebedeliلكبلٌب بونبا)
 ( Mamadi kanin/٩ب٩ذٷ ١ب٭ني)5

بعد كفاة كبلٌب بونبا، جلس على العرش من بعده ابنو مامدم كانْب،كٓب يطلق عليو لقب: كبلٌب، غّب أنو أىتم بالصيد 
بقْب، ألنو ىو الذم اخَبع مراتب معينة أللقاب الصيد، كا١بندية ، كفرؽ بينهما كالتإب: )من ا٤برتبة أكثر من سلفو السا

 العليا إٔب الدنيا(
 الرتب العسكرية ألرتب الصيدية

 /كىلىٍب1 /سيمبوف1
 /نانكْب2 /كدابوف2
 /فادين3 /سوبو كومبا بوف3
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 /سوفاكوف4 /سوبو ميسْب بوف4
 سورا /كونو بوف5
 سوفالْب ولوما فويبل/ب6
 كىلى دىن /كبلٌب أك دكنسو7

كيبلحظ أف أعلى الرتب ُب الصيد ىو: سيمبوف، كأعلى الرتب العسكرية ىو: كىلى ٌب، فالذم يتوفر فيو الرتبتاف يقاؿ 
ىا كصيدة، لو: انوانا، كىو الذم يستحق ا٤بلكية العظمى كما تقدـ.كمعُب سيمبوف: مفَبس بقر الوحش أك األيل)سيغي(

 أصعب بكثّب من صيد األسد) كدابوف(.
 كقد سعى مامدم كانْب ُب البحث عن أسرار الصيد، كأدكيتو الناجعة،ُب ٝبيع األ٫باء كأكصلها إٔب صيادم ماندل.

كقد أكصى مامدم كانْب إٔب ماندل أف من ٓب يكن صيادا من نسلو فبل ينصب على ماندل، ذلك من أجل أف يستمر 
 الذين يتولوف منصب ا٤بلك، ٩با ٞبل كل ا٤بانسارين على تعلم الصيد كالَبقي إٔب درجة سيمبوف. األبطاؿ ا٤بغاكير ىم

كقاـ مامدم كانْب، ٕبركب كثّبة، كأحرز النصر فيها ٝبيعا، ككسع رقعة ماندل من خبلؿ احتبلؿ ا١بّباف كالتغلب عليهم 
 بة سيمبونيا ُب الصيد.كىؤالء األبناء األربعة ىم: بالقهر كالغلبة، كمات ٨بلفا كراءه أربعة أكالد نالوا ٝبيعا مرت

 (          Kanin sinmbonكاننْب سيمبوف )1
 Kaninuogon sinmbon /كانينيوغو سيمبو2
 (، ألنو كاف لديو قوس كبّب ال يستطيع احد أف يرميو.Kalaba sinmbon/ كاالبا سيمبو 3
 (.Simbonba Mari/ سيمبونبا مارم 4

 صغر منهم كىو:      . كقد عْب اينو األ
 ( Simbonba Mari/عٺ٪جٴ٭جب ٩بسٷ)6

بعد كفاة مامدم كانْب، ٛبلك من بعده ابنو األصغر؛سيمبونبا مارم كذلك بناء على  توصيتو أال يتؤب ملك ماندل إال 
د) سيمبونيا(، من كاف متفوقا ُب الصيد، فبعد كفاتو كجد أف ابنو األصغر: سيمبونبا مارم ىو األقول كا٤بتفوؽ ُب الصي

فاتفق ا١بميع على تنصيبو ملكا أعظم ، رغم كجود من ىم أكرب منو سنا من أبناء أبيو؛ ألهنم آنذاؾ  كانوا يعتمدكف 
 على رتبة الصيد أكثر من أية عادة أخرل.

كال ٫بيفا، كقد ٠بي ىذا ا٤بلكب)تانيوف تشىنْب( أك) تاسارا تشيلْب (؛ ألنو كاف ربعة ليس قصّبا كال طويبل، كالضخما 
كلكن ٓب يرضى بالضيم من أحد، حٌب ينتصر منو، بل ىو الذم كاف يضيم كالينتقم منو،كٓب يفعل بو أحد شرا إال فعل بو 

 ما ىو أشد من شره،كلذا ٠بي با٤بنتقم) تانيو كيليو(.
دكا إٔب ماندل كلذا فما أف ًب تنصيب سيمبونبا مارم ملكا أعظم على ماندل حٌب خاؼ األعداء الذين كانوا قد أس

ديونا سيئة ُب القدٙب، فهاجركا كابتعدكا عن عناؾ ٛباما،، كالذين ٓب يستطيعوا ا٥بجرة جاءكا إليو كاسَبضوه ُب انيانينبا، 
كأهنوا كل ا٣ببلفات القدٲبة، كشربوا السويق أمامو، ألف كل ا١بّباف علموا أف ) تاسارا مارين( لن يتنازؿ عن االنتقاـ من  

ة ُب الشر،كىو الذم جعل بعضهم يهيموف على كجوىهم. كجعل بعضهم يسَبضوف كيصا٢بوف ملك ديوهنم القدٲب
 Doya te keleماندل ا٤بعركؼ جده كحزمو كانتقامو، لذا إٔب اآلف الزاؿ ُب ا٤بثل) دكيا تى كىلى سا، فو دكسونتانيا

sa fo dousountanya. ) 
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 (Nbali Neene/ا٭جبيل ٭ىىن)7
 ٭ٸ(ٳٱٴ)٩ب٩ذٷ ١ب٭ني ا٥ضب

كىو االبن األكؿ لسيمبونبا مارم) تانيوف كيلى(، كقد ٠باه بأبيو مامدم كانْب، كقد تأثر انبإب نىُب ٔبده، ألنو رغم قوتو 
فقد نفذ ٝبيع أموره با٢بيلة كالسياسة، كالتعقل، كلسعة حكمو كرجاحة عقلو ٓب يوجو حربا إٔب جّبانو، بل كاف يقوؿ ُب 

خذىم على غرةحٌب أحكمهم دكف إراقة دماء، ك٤با كاف يقوؿ) انبا لو نىُب( أصبح ذلك جّبانو: سأستدرجهم ) نىُب( كآ
 ا٠بو، كقد مات مامدم كانْب الثا٘ب ُب أُّاء ُّجتو، كعظمتو.

 (Man Belo/٩ب٫ ثٺ٦ٴ )8
سلفو، بعد كفاه ٧بمد كانْب الثا٘ب) انبإب نىُب( جلس على العرش من بعده ابنو: ماف بيلو، كقد كاف سيمبوف كذلك ك

كلكنو ٓب يرغب ُب التسمي بو، بل اختار اسم: ماغاف، ألنو كاف يقاؿ ٤بلكهم األعظم ُب كوميب الذين كانوا يؤدكف ا١بزية 
 إليهم كاإلتاكات منذ القدـ، كبا٤بقابل يساعدكهنم ُب ا٢بركب ضد أعدائهم.

من الكرب عتيا، كعمر كملك أطوؿ من كثّب  كاف بيلو مسا٤با كبّبا غّب راغب ُب ا٢برب، كقد عمر طويبل ُب ا٢بكم، كبلغ  
٩بن سبقوه، كال نعرؼ مدل حكمو ، كلكن معظم ا٤بؤرخْب ينصوف على مكثو كمكث حفيده نارين ما ُب ا٢بكم. كٓب 

  يقم ماف بيلو بأم حرب، كقد توُب بعد أف عمر طويبل، ُب الطمأنينة كاالستقرار.
 ( Mansa Bereba Koman/٩ب٭غب ثىشىجب ١ٴ٩ب٫)9

 عد كفاة ماف بيلو، جلس على العرش من بعده ابنو األكؿ:مانسا بىرىبا كوماف، ) كيقاؿ: ماف باكو(،ب
كحسب ركاية كانٌب سليماف، فإف الكهاف قد تنبأكا ُب عهده، بأنو سيولد ُب ماندل ابن ٪بيب، كأف ملك ماندل 

 .كأف لو عبلمات أٮبها:سينفلت من أيديهم، كسيعيده ىذا االبن، كيكوف مشهورا إٔب هناية الدنيا
 / أنو يكوف متمتما، أم ُب لسانو عقدة.2/ أنو يولد كسيحا، أم أف ُب رجلو عيبا ال يستطيع ا٤بشي معو.   1

ك٤با انتشر ىذا ا٣برب تصدؽ مانسابىرىيبا كوماف بصدقات كبّبة حٌب يكوف ىذا الولد من أسرة كايتا ا٤بالكة، كما أف كثّبا 
ا يتمتموف ُب الكبلـ تكلفا، كيتكسركف ُب ا٤بشي رغبة ُب أف يكونوا ذلك الولد ا٤بزعـو ، كلكن من شباب ا٤بانينكا بدأك 

 أٗب ٥بم؟ 
كُب أكاخر عهده حدث ُب ماندل حدث خطّب ُب الَبكيبة االجتماعية، حيث تفرقت األسر الكبّبة، ك٘بزأت، نظرا ألف 

ف األمر من القدٙب، بل ماؿ الناس إٔب زراعة ا٢بقوؿ الناس بدأكا يتكاسلوف ُب العمل ا١بماعي لرب البيت، كما كا
الفردية)سالوما(، كا١بد ُب ذلك، كتركوا ا٢بقل ا١بماعي، ٩با كاف سببا ُب الفرقة كتكليف كل كاحد من أفراد األسرة أف 

 يعتمد على نفسو.
 ُب ا٤بلك.كمات مانسا بّبىبا كوماف ُب العظمة كالقوة، كٓب يبلغ ما بلغو أبوه، ال ُب العمر كال 

 ٩الؽَخ
]] يشّب كثّب من ا٤بصادر العربية كاألجنبية إٔب ملوؾ عديدين ُب ىذه الفَبة قبل نارين ماغا:فيذكركف منهم:   

 جلمدكنداند،مسا جالك، ماسا النسام ، الساناػ سعيد.
 / ما ميب كايتا، كيسميو البعض ماندل فاما.1
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، كيدعوف أنو من ذرية ببلؿ بن رباح ؛ مؤذف رسوؿ اهلل  م1175ـ 1151/ ٍب من بعده ببلؿ بناما الذم حكم 2 
صلى اهلل عليو كسلم. _ كما يدعوف فضوال: أف رباحا؛ كالد ببلؿ، ىو ابن سعيد بن مانساالسنا، بن منسا النسام،بن 

قارىم : كقدـ ببلؿ بناما إٔب ماندل نفورا من تعصب العرب، ككراىة ٞبيتهم كاحت -ماسا جالك، بن جلىميديكنداندا 
للزنوج، كنزؿ عند ملك ماندل الذم رحب بو كأكرمو، كاستوزره؛ لعلمو كحذقو، حٌب ناؿ ثقتو، كٓب يكن ٤بلك ماندل 

ا٤بذكور إال ابنة كاحدة، فزكجها إٔب ببلؿ بناما، كعند كفاتو أكصى أىإب ماندل بتنصيب زكج ابتنو خلفا لو نظرا لثقافتو، 
 لكا على ماندل، كقد أ٪ببت ىذه ا٤برأة لببلؿ بناما ابنا ىو: موسى جيغي .كعلمو كمعرفتو السياسية ، فنصبوه م

ـ، كقد تؤب موسى جيغي ا٤بلقب ) أالكوم( من بعد أبيو ملك ماندل، 1211ـ 1175/ موسى جيغي أالكوم من 3
 596م حكم من)كحج إٔب الديار ا٤بقدسة، كمر ٗبصر ُب عهد السلطاف األيويب العادؿ سيف الدين أيب بكر األيويب الذ

 ـ(.1218ـ _ 1199ىػ( ا٤بوافق )615 –
) رٞبو اهلل( رد ىذا القوؿ، كقطع بعدـ صحتو، كأف ذلك ٦برد ادعاء كميل إٔب العركبة،   كانتى سليمافكلكن ا٤بؤرخ 

 كعادة كثّب من األفارقة كا٤بلوؾ، كضرب لذلك أمثلة النساب البعض :
 / انتساب البّبتى إٔب سلماف الفارسي.1
 نتساب التورل إٔب ا٢بسْب بن علي./ ا2
 / انساب ا١باٗب إٔب عمر بن ا٣بطاب.3
 /انتساب السيسى إٔب ذم القرنْب.4
 /انتساب الكانٌب إٔب داكد.5
 / انتساب الكويتا إٔب سراقة بن مالك.6
 / انتساب الكابا إٔب ٞبزة عم النيب عليو السبلـ.7

ألكوم( ليس ُب العربية كال ُب لغة ا٤بانينكا، بل ىو من لغة كما استدؿ على ضعف ىذا الكبلـ: أف ىذا اللقب) ا
السونغام كمعناه) الذم ملكو اهلل(، فأٗب السم سونغائي ُب ماندل، مع أهنم ٓب يذكركا أنو تزكج من السونغام، كأيضا 

 أهنم ٓب يذكركا اسم ا٤بلك الذم قدـ ُب عهده، كال اسم األمّبة الٍب تزكجها ببلؿ بناما.
أف األمر كما ذكره كانٌب سليماف أنو كقع خلط ُب التاريخ، كتناقلتو ا٤بصادر قبل التحقيق، ألف معظم من كالظاىر 

يذكركف موسى جيغي يقولوف أنو رٗبا يكوف ىو برمنداف كوناتى، كتضطرب أقوا٥بم، ٩با ٯبعل ا٤برء ُب حّبة من أمره. كال 
 بببلؿ بناما،فتحوؿ ببلؿ إٔب ) بيلو(؛ ألننا كذلك ال نعرؼ مانع عندم أف يكوف )ماف بيلو( الذم مر معنا ىو ا٤بعِب

معُب ؿ)بيلو( ُب لغة ا٤بانينكا، كما أنو المانع أف يكوف أصل كلمة ) أال كوم( أم: ) أال، أسيغيدا منساياال كوم(أم 
لكا فلما توُب ا١بد، أنو أخّبا ناؿ ا٤بلك، نظرا ٤بكث جده)ماف بيلو( ُب ا٤بلك فكاف يظن أنو رٗبا ٲبوت قبل أف يصبح م

كٓب ٲبكث ابوه أيضا ُب ا٢بكم، أتى ا٤بلك توًّا إليو،فتعجبوا من ذلك، ألف كلمة )أال( ىو اهلل ُب لغة ماندل، كليس ُب لغة 
السونغام فهم يقولوف) يىر كوم(  كأف خلفو) مانسا بىرىبا كوما(كاف يسمى أيضا ) موسى جيغي أك جيغي ببلؿ(؛ ألف 

 الكامل،كقد يكوف ناؿ ىذا االسم ُب عهد أبيو الذم مكث ُب ا٢بكم لفَبة طويلة. كاهلل أعلم.[[اىػ.جيغي معناه الفحل 
 ( Naren Maا٥ٚق٤ ا٥ضب٥ش:٭بسٹ٬ ٩ب٫)

 كحسب تاريخ كانٌب سليماف فإنو ابن ا٤بلك مانسا بّبىبا كوماف ا٤بلك التاسع من ذرية بورم ماندل.
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ـ(،ككانت كالدتو ُب قرية ) كونفاتا( كقيل) ايا٘ب(، كقد عمر ىذا 1180ـ، كتؤب العرش عاـ )1134كقد كلد عاـ 
عاما ُب ا٤بلك، ك١بمالو كاستقامة قده ٠بي ب) ماغاف تشىنْب( أم ماغاف  44ا٤بلك ُب ا٢بكم طويبل، حيث قضي 

 ا١بميل،كما أطلق عليو أيضا:) فاراكو ماغاف (، كقد اختلف ا٤بؤرخوف ُب سبب إطبلؽ ىذا اللقب عليو:
قوؿ البعض أنو أطلق عليو ىذا االسم؛ ألنو ا٤بلك األكؿ على إقليم كابا)ماندىن( بعد تفرؽ ا٤بانسارين كتقسيمهم / ي1

 ا٤بملكة إٔب ٩بالك مستقلة بعضها عن بعض ٛباما.
 / كيقوؿ البعض أنو أطلق عليو ىذا االسم؛ ألنو ُب قرية قريبة من ا١ببل يقاؿ ٥با) فراكورك(، فنسب إليو.2
إٔب أجزاء  لكانٌب سليماف: أطلق عليو ىذا االسم؛ ألنو ا٤بلك األكؿ ، الذم جاء بعد انقساـ األسر ُب ما ند  / كيقوؿ3

صغّبة، كذلك أنو ُب أكاخر عهد سلفو) مانسا بىرىبا كوماف(حدث أف انفك كانقطع خيط العبلقات االجتماعية األسرية، 
ُب العمل ا١بماعي، بل رغب الناس عن العمل كا٬برطوا ُب كفسدت األحواؿ ، كبدأ الناس الينصحوف ألرباب األسر 

الصيد كاألعماؿ الفردية،كىذا اإلباء عن العمل ا١بماعي )بولو سورينكونو( ٩با أ١بأ أرباب البيوت إٔب أف يتخلوا عن 
 األسرية كتفرقت األسر الكبّبة، فسمي ىو ُّذا االسم.أم ا٤بلك الذم جاء بعد االنقساـ. ممسؤكلياهت

 ذاس يف ّٲذ ٭بسى٬ ٩بٕباألؽ
حدث ُب عهد نارين ماغا أحداث خطّبة، مؤلت فَبتو الطويلة ُب ا٤بلك بكثّب من ا٤بنغصات كسوؼ ٪بمل ىذه 

 األحداث ُب النقاط التالية:
 رٴعٺِ ادل٪٢٦خ: ٳ٭ؾش اإلعال٧:-1

 ٩بلكة ماندين؛ أك ماندىن ماسا( قويا، كقد فتح كثّبا من الببلد كضمها إٔب  ،كاف فركو مغاف )نارين ما
 ككما يقوؿ ديبلفوس فإنو بذؿ جهودا ٍب ا١بنوب الغريب كالشاطئ األٲبن للنيجر األعلى، ،ففتح ا١بنوب

 كبّبة ُب نشر اإلسبلـ بْب قبائل ا٤باندٔبو، السيما بْب قبيلٍب: البوزك كالبمبارة.
 فشاّبرٰ ٩ِ ئخٴرٰ: - 2

احدة، فاجتمعوا عليو كأرادكا عزلو عن ا٢بكم، كلكنو ٓب يرد إراقة كاف لنارل ماغا إخوة آخركف، ككانوا أربعة من أـ ك 
الدماء ُب انيانينبا، فَبؾ العاصمة انيانيبا، كانتقل إٔب مكاف آخر ىو) نارينا ، كا٠بها األكؿ: ميُب موغو( فقيل أنو  انتقل 

ة األكضاع، كحقق األمن كاالستقرار، عند أخوالو، ُب نارينا شرقي كّبم، ٍب عاد بعدفَبة إٔب انيانينبا، كعمل على هتدئ
 كأعاد األمور إٔب نصاُّا.

 ا٭ن٪ب٧ ٩ب٭ذٹ٬ ئىل حتب٥٘ فٴفٴ. -3
ـ تقريبا، فإف 1067قضت ماندين زىاء سبعة قركف كنيفا ضمن ٙبالف كاغادك)إمرباطورية غانة(، كلكن ُب حدكد 

ناؾ، كمكثوا ُب غانة طيلة عشر سنوات، حٌب ا٤برابطْب استولوا على غانة، كاسقطوا ا٢بكومة السونينكية الٍب كانت ى
كانت قد ضعفت كتفككت ـ، كلكن إمرباطورية غانة  1076استعاد السوننكى ملكهم كٛبردكا على ا٤برابطْب عاـ

 أكصا٥با، ككانت العبلقة بينها كبْب ٩بتلكاهتا القدٲبة ٦برد رمز؛ إال أنو ٓب ينقطع ٛباما.
نغورك  كانٌب، ك٤با تؤب العرش سعى إٔب جعل نفسو ) مح متغطرس، ىو: سو ـ أتى إٔب عرش ٩بلكة طمو 2000كُب عاـ 

مانسا( أم ملك ا٤بلوؾ، كقاؿ : )) كل الناس يقولوف إف ا٢برب شر كمذمومة، كأف على اإلنساف إال يقـو ٕبرب ال حق 
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٢برب ىي الٍب ستشعل عل أحد ا٢برب فهل اشلو فيو، ككذلك حٌب ا٢برب الذم ىو ٧بق فيها عليو أف يَبكها، فإذا ٓب ي
 آبائي كأجدادم(. نفسها؟  أما أنا فسأقـو با٢برب لتوسعة أمبلؾ

، كجيش عرمـر كىاجم أسياده القدامى ُب كوميب، فهرب ملكها )قاٲبغ 1203كُب عاـ  ـ قاـ سومنغورك ٕبرب عاـر
سومنغورك كغادك دكف مقاكمة سيسى( مع كثّب من أعياف دكلتو كاستقركا عند الطوارؽ ُب كالتة، كاستجاركا ُّم. فدخل 

 تذكر، فخرُّا، كهنبها،كانسحب منها قافبل إٔب صوصو.
ـ،عـز سومنغورك بامانا الصغّب على حكم ٝبيع الدكؿ اَّاكرة ٤بملكتو،با٢بيلة كا٤ببلينة، فدعا إٔب مؤٛبر 1205كُب عاـ 

ت دكلتو، كىو الذم كاف شجعهم عنده ُب صوصو كذلك لوضع فخ كاستدراج للممالك التابعة لوغادك، كإدخا٥بم ٙب
على التمرد على كغادك كرفض دفع ا١بزية، فدعا ٝبيع زعماء ٝبيع الدكؿ التابعة لوغادك قدٲبا، فلىب ٝبيع ىذه الدكؿ 

دعوتو ما عدا: تكركر، كبقية قنياغا الٍب بقيت ٙبمل ا٠بها القدٲبة.ككذلك دكلة جا، الٍب كانت تسمى  جاغا ) الدكلة 
ى اآلف أخّبا) ماسينا(، فهذه الدكؿ الثبلثة ىي الٍب ٓب تلب دعوة صوصو؛ ألهنا ٓب تكن ترغب ُب ا٣بركج العلمية(,كتسم

عن تبعية كاغادك بأم حاؿ من األحواؿ. كبذلك انفصلت ماندل ُب عهد نارين ماغا عن غانا، كانضمت إٔب ٙبالف 
 صوصو.

 /اٻصبس ا٥ٴخٺ٪خ ا٥ٮبمجخ ٬ّ اال٭ن٪ب٧ ئىل حتب٥٘ فٴفٴ.4
ٙبدثنا عن تفاصيل ىذا التحالف، كخطاب سومنغورك، كبنود مؤٛبر صوصو األكؿ، كما أسفر عنو من أضرار على قد

فارجع     30إٔب  28ماندين كغّبىا من الدكؿ ا٤بتحالفة مع الصوصو، ُب الفصل الثالث من ٩بلكة صوصو من ص  
 إليو ىناؾ.

ـ ،حوؿ التحالف إٔب حكم قسرم 1205صو األكؿ عاـ : أف سومنغورك بعد مؤٛبر صو وملخص ىذه اآلثار الوخيمة
/ 1ك٘برب كغطرسة، كنفذ األمور بالغلظة كالشدة، كأثقل كاىل الدكؿ ا٤بتحالفة بالضرائب، كٙبمل تكاليف جيشْب: 

/ كا١بيش اإلمرباطورم ا٤برابط ُب ٚبـو صوصو؛ بينها كبْب كغادك، كٙبرير العبيد، 2ا١بيش الوطِب ُب الدكؿ التابعة، 
إجبار الناس على الزراعة ، ك منع الصيد إال ُب حدكد ضيقة، بل منع مدح الصيادين، كأخذ ٩بتلكات الناس، كمواشيهم ك 

لصاّب ا١بيش، حٌب كصل األمر إٔب أخذ بنات الناس ٣بدمة ا١بيش دكف إذهنم كال حٌب إشعارىم، ككذلك أخذ أبنائهم، 
لفْب مع صوصو، حيث قضى سومنغورك على تسعة أعشارىم با٣بديعة كما تبع ذلك من إلصاؽ التهم ٗبعظم ا٤بلوؾ ا٤بتحا

 الٍب كاف يستعملها ُب القسامة على السويق) ا٢بلف على السويق(.
كما أعد سومنغورك ُّذا الصدد ٝبيع شباب ا٤بملكة، كٞبلهم على ا٤بنافسة على الزراعة، حٌب أدخل ا٤بنافسة بْب البيوت 

طل ما كاف ىناؾ من الفصل بْب ا١بنسْب، فأجرب البنات على الذىاب إٔب ا٢بقوؿ ُب زراعة ا٤بساحات الشاسعة، كأب
لتشجيع ا٤بزارعْب بالتصفيق، ككضع النصيف) موسورك( ُب أعناؽ السباقْب ُب الزراعة، ٩با جعل الشباب يتدربوف على 

 الكثّب من أنواع ا٢بركات ُب الزراعة كعلى الزأر كغّبه من األصوات عند التسابق.
رب الشيوخ على متابعة األبناء ُب ا٢بقوؿ كإف ٓب يزرعوا فعليهم ا٤براقبة كالتوجية كالتشجيع؛ ألف ا٤بثل يقوؿ: ) اليستوم كأج

 عْب صاحب ا٢بقل كعْب ا١بذع ُب الزراعة (.
يعمل  جعل سومانغورك رؤساء األعماؿ.مراقبْب حاذقْب،ككلفهم ٗبتابعة العماؿ، كأف كل من ٓب ير ُب مكاف عملو، أك ال 

 كما ينبغي،فإهنم ٯبلدكف ٝبيعا.
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كٓب تكن ماندل ٗبنأل عن ىذه ا٤بظآب كاالضطهادات ٝبيعا، غّب أف سومنغورك ما استطاع قتل ملكهم: نارين ماغا 
 با٣بديعة؛ نظرا لتماسك أىل ماندل كاتفقاقهم على ملوكهم.

بعد قتل   -أف يقولوا أم شيء لسومنغورك، ألهنم كقد بقي بقية ا٤بلوؾ ػ ا١بدد ػ متأ٤بْب ككظيمْب ساكتْب، اليستطيعوف 
ٓب يكونوا ٯبرؤكف على الكبلـ ُب حضرتو، ككاف سومنغورك  -ملوكهم األماجد على يد ملك صوصو الشماش سومنغورك

ال يَبدد ُب فعل ما يشاء ُب دكلتهم كٗبمتلكاهتم.كأما ملوؾ ماندل الذين ٓب ٯبد حيلة إٔب قتلهم، فهم كحدىم كرعاياىم 
م الذين كانوا يستطيعوف أف يتفوىوا باألقواؿ ا١بارحة كالطعن ُب تصرفات سومنغورك جهارا هنارا كُب كل مكاف، فيقولوا ى

ُب ٦بالس ٠برىم كنواديهم صراحة: ) ىل حقا أف أمر سومنغورك أصبح علينا ٘بربا كتسلطا، كطغيانا ) حكما 
 كنؤمٍّره على ىذا، إم، لقد فعل سومنغورك خيبة أمل كبّب بنا !!.  دكتاتوريا(،ُب كضح النهار ىكذا؟! إننا ٓب نتحالف معو

كُب األخّب جرؤت الدكؿ الٍب ٓب تكن ٘برؤ على إظهار ٮبهماهتا ُب ا٣بارج، فأصبحت ٝبيعا تصرح بشتم سومنغورك 
يقوؿ شيئا ُب كطعنو اقتداء با٤بانينكا، كقد كاف سومنغورك يسمع ٗبطاعن ماندل كجرحها ُب تصرفاتو، كلكنو ٓب يكن 

ذلك، بل كاف يتغاضى عنها ٧بتجا بقولو: )) إف ا٤بلك الذم يريد أف ٰبكم الدكلة  با١بد، كٰبملها على سبيل االجتهاد 
 ال ينبغي أف يلتفت إٔب مطاعن غّبه كشتائمو ((.

الدكؿ كلها تصرح  رأل سومنغورك ُب األخّب أف الدكؿ الٍب ٓب تكن ٘برؤ على التصريح ُّمزه ك٤بزه كتعيّبه، أصحت ىذه
اآلف بذلك،فبدأ يعد العدة كٱبطط لوضع حد ٥بذه التمردات الصرٰبة كردع تلك ا٤بخالفات السافرة، ٩با جعلو يدعو إٔب 

 ـ.1223عقد مؤٛبر صوصو الثا٘ب عاـ 
 1223٧/ ٩إدتش فٴفٴ ا٥ضب٭ٸ ّب٧ 5

 ٳ٩ب رجْٰ ٬٩ ّض٧ ٩ب٭ذٵ ٦ّٶ ا٥ضٴسح
عى ٝبيع ملوؾ كرؤساء ٝبيع دكؿ التحالف إٔب ا٤بشاركة ُب مؤٛبر صوصو ( سنة،استد18بعد مؤٛبر صوصو األكؿ ب)

ـ ، ككاف ا٥بدؼ من ىذا ا٤بؤٛبر ىو هتديد دكؿ التحالف كٚبويفها كالقضاء على فكرة التمرد الٍب  1223الثا٘ب عاـ 
 كانت تدكر ُب با٥بم.

وصو الثا٘ب أيضا على الرغم من كرب سنو، كقد شهد نارين ماغا ، ملك ماندل أك من كاف يسمى) انيانينماسا(، مؤٛبر ص
 ـ. 1205ككاف ىو كحده بقية ا٤بلوؾ األماجد الذين شهدكا مؤٛبر صوصو األكؿ عاـ 
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 خيبة عٴ٩ٮٖٴسٳ
بعد أف اكتمل ٝبيع ا٤بدعوين لبلجتماع، استنصت مداح سومنغورك ا٢بضور، كقد أخذ كل كاحد ٦بلسو على خشبة،  

( ثبلث مرات، فلما ٓب يتكلم أحد، قاؿ ?jonin kanمن ؟ صوت من ؟) فرفع ا٤بداح صوتو: صوت من ؟ صوت
سومنغورك بعد السؤاالت الثبلثة: ) ليس صوت أحد، إنو صوٌب أنا سومنغورك، إنو صوٌب كحده، كليس صوت أم 

 أحد((. ٍب ألقى خطابو ا٤بهدٍّد:
لوف أ٘ب قد حولت التحالف إٔب حكم )) يا معشر أعضاء التحالف، ما مقالة بلغتِب عنكم؟! فلقد ٠بعت بأنكم تقو 

 جربم، كأ٘ب أقـو باالعتداء على اآلخرين كالقتل، كأ٘ب ال أنصت إٔب قوؿ أحد بعد ، إال ما أشاء ؟!
 أحقا أنكم استطعتم أف تقولوا ذلك ُب حقي ؟ أنا: سومنغورك الذم أنقذكم من العبودية ا٤باركوية

كبْب سهاـ كوميب؟ أنا سومنغورك الذم جو دكم) جعلكم جادين(، )السونينكية(، أنا سومنغورك الذم تَبس بينكم 
كحذقكم ُب ٝبيع األعماؿ؟ كعلمكم أ٠باء األمراض ا٣ببيثة، كأعراضها، كالطرؽ الناجعة لعبلجها، أنا سومنغورك الذم 

 أذىب ا١بوع  كالعرم عنكم، كأنا الذم صنتكم كأزلت عنكم ا٢برب كٝبيع أفزاعو.
سكم كأنتم تستدركف منافع  تعليمي لكم ، ك٘بويدم إياكم) جعلي إياكم جادين( كٙبذيقي لكم، أحقا أنكم أبقيتم أنف

 ك٠بعتها الطيبة، فقلتم ٕب ىذه األقواؿ الكفرانية، كلطختم ظهرم بشوؾ السعداف) انوىنياؾ (؟
تفكركا، إنكم ٓب تعتربكا أبدا  إذا فيا كيل، كيا كيبل، كيا كيبله ) ىاف، ىاىا، ىوف، ىوهنوف (إنكم ٓب تتأملوا، كإنكم ٓب ت

 ُب قولكم ىذه ا٤بقاالت الكفرانية ٕب ؟
 ٍب بدأ يرد على االهتامات الٍب ٮبهموا ُّا، كاغتابوه ُّا، فبْب :

حْب أخذ أموا٥بم؛ ألهنم ىم الذين قرركا ُب ا٤بؤٛبر األكؿ: أف كل من احتاجت أنو ليس غاصبا) معتديا(.ػ  1
 ليؤخذ منو كيصرؼ ُب مصاّب ا١بماعة ؟ كإف ٓب يرض صاحبو بذلك.ا١بماعة)التحالف( إٔب ملكو ف

 ػ أنو ليس فاتكا) قاتبل؛ ألهنم ىم الذين قرركا ُب ا٤بؤٛبر األكؿ:أف من خاف التحالف فليقتل أك يعزؿ من ملك دكلتو.2
يع كٰبملوا على العمل ؛ألهنم ىم الذين قرركا ُب ا٤بؤٛبر األكؿ: أف ٯبرب ا١بمأنو ليس متشددا متجبرا ) كادغيلى(.ػ 3

 طوعا ككرىا، حٌب ال يفرؽ ا١بوع التحالف كيعطل ا٢بركب.
. ؛ألهنم ىم الذين قرركا ُب ا٤بؤٛبر األكؿ :أنو إذا جاء أمر طارئ ال ٲبكن أنو ليس مستبدا برأيو غير مستشير أحداػ 4

 استدعاء ا١بميع لو، فإف لسومنغورك ا٢بق أف يبت فيو حسب رأيو.
، ؛ألهنم ىم الذين قرركا ُب (Moude ni lankoundoجابيا لكثير من الضرائب والجبايات) ػ أنو اليعتبر 5

 ا٤بؤٛبر األكؿ أنو ٯبب توسيع القوة ا٢بربية.
(،كالضاما دك٥بم إٔب  Yere tiguiya، كحكمهم الذاٌب)  أنو ليس مستعبد للناس، وال سالبا لحرياتهمػ 6

األكؿ: أف يكونوا ٙبالفا كاحدا) كركفا(،كأف االٙباد ىي القوة العظمى ، كما اتفقوا دكلتو.؛ألهنم ىم الذين قرركا ُب ا٤بؤٛبر 
 أيضا أف يكوف ىو رئيس التحالف؛) أف االٙباد ببل رئيس كالغنم ببل راع (.

ر ، مع أهنم الرغبة لديهم ُب االٙباد بعد ؛ألهنم ىم الذين قرركا ُب ا٤بؤٛبأنو اليعاب على رفضو أف ينفض يديو منهمػ 7
األكؿ: أف من أراد االنسحاب من التحالف فقد خاف ا١بماعة، كأنو ٯبب أف بعاقب ٗبا يستحق كيردع بأقصى أنواع 

 الردع.
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ٍب ختم خطابو بقولو: )إذا فأم شيء آخر فعلتو بكم ٩با ٓب نقلو كٓب نتفق عليو من قبل، قولوا ٕب كاحدا فقط إف كنتم 
كأنو صادؽ فيما يدعيو، مع أف ٝبيع أقوالو تقريبا كما يقوؿ ا٤بثل: ) كلمة حق صادقْب((. ككاف يظن أنو لن ٯبيبو أحد، 

 أريد ُّا باطل(.
 أف أهنى سومنغورك مقولتو: ٳثْذ

رفع ماندين ماسا يده قائبل: )) إف لدمى كلمتْب أريد أف أبلغهما ((. فقاؿ سومنغورك: )) قلهما، كحٌب لو كانت لديك 
 (. فقاؿ نارين ما: fasayiعشر كلمات فقلها على الطوؿ)

إنك قد نفذت ىذه األمور الٍب اتفقنا عليها على كجهها السيئ، كفعلتها بغطرسة)  بطريقة قسرية  أما أوالىما:
 (، كحسد تاـ.بطريقة، كٓب نتفق على ذلك.Kadagueleyaكتشدد

لى ذلك، كٓب نتكلم أصبل على :فإنك حررت ٝبيع عبيدنا على الرغم منا ) غصبا عنا(، مع أننا ٓب نتفق عأما ثانيتهما
 العبيد فضبل عن القوؿ بتحريرىم.كٓب ٱبتلف قوؿ الناس  أنك إ٭با حررت عبيدنا لتجعلنا أنفسنا عبيدا. 

أماـ ا١بمهور، كبْب أهنم ٓب ٯبنوا من التحالف مع الصوصو ضد غانة، إال الذؿ بالصراحة، رد عليو نارم فاماغا كىكذا 
 .ف خّبا ٥بم من ىذه العبوديةكا٥بواف، كأف تبعية غانة كا

 بعد أف انتهى نارينماغا من إلقاء كلمتيو: قاؿ سومنغورك حينئذ:ص٨ 
 يا نارين ماغا: قلت: إ٘ب نفذت بنود االتفاقية بغطرسة،  كفعلتها بغطرسة ) بطريقة قسرية( كعلى كجهها السيئ؟

دُّكا إذا ٓب ٯبربكا  كقد قلتم أف أنفذ االتفاقيات على طريق ا١بد نفس ا١بد. ككيف يستطيع البطاؿ كا٣بامل كالكسوؿ أف ٯبًى
 قسريا ؟.

كقد رأيتم أف ا٤بساحات الٍب أقطعناىا كل كاحد ُب العاـ األكؿ ٓب يزرع منها شيء، حٌب عندما نشرنا ا٤براقبْب ا١بادين 
 ا٤بتشددين ُب العاـ الثا٘ب على الزُّر اع، أخذ العمل با١بد.   كىذا جواب قولك األكؿ.

 لت أيضا: إ٘ب حررت عبيدكم مع أنو ٓب يذكر ٙبرير العبيد ُب بنود االتفاقيات؟كق
نعم ) صحيح(: أننا ٓب نتلفظ بتحرير العبيد، كلكن ٗبا أننا اتفقناعلى ا١بد ُب العمل، كذلك األمر ٓب يكن ليتحقق أبدا 

ؿ. فإذا قعد األحرار على الكسل كا٣بموؿ، لو ٓب ٫برر العبيد؛ ألنكم تركف ظاىرا أف األحرار أكثر من العبيد ُب كل الدك 
كتركوا العمل بيد العبيد فقط، فكيف يعم ا٣بّب كالنعمة كيتوفر الطعاـ، ككيف يبقى أكثر اآلكلْب عاملْب إذا ٓب ٰبرر 

 العبيد ؟.
يفسد كبناء على ذلك فقد أدركت كفهمت أف ترؾ العبيد ُب الرؽ يتضمن إفسادا)تعطيبل للمنافع ( لكبل الفريقْب؛ ف

األحرار كيؤبيهم عن العمل، بدعول أف لديهم العبيد، كيفسد العبيد أيضا،كيرفع عن كاىلهم كل تكليف، كيثبط ٮبمهم؛ 
كلذا حررت العبيد، كأجربت ٝبيع شباب الرعية على العمل كما اتفقنا عليو ُب ا٤بؤٛبر األكؿ، كأنتم تركف بأـ عينيكم 

 رير ؛ إذ ليس لدل احد اليـو خوؼ من ا١بوع كالعرم.الذكر ا٢بسن، كالعائد ا١بميل ٥بذا التح
(، ىذه أجوبة kolobaliٍب قاؿ لنارينما ) ملك ماندل(: أيا ملك ماندل الشامش أم: ) الوقح كغّب ا٤بركض) 

أقوالك، كقد كنت أعلم علم اليقْب، أ٘ب إذا تكلمت أنكم أنتم ا٤باننيكا الذين ستجيبونِب؛ ألنكم أنتم الذين تريدكف أف 
تفرقوا ا١بماعة، كأنتم الذين هتمهموف، كإف كل ٮبهمة ) انونونونوكاف( كٛبتمة ُب الدكلة فأنتم الذين تلقوهنا ُب أفواه 

الناس، أنتم الذين تعملوف على إساءة ٠بعٍب ُب كل مكاف، كسبب ذلك أنكم تريدكف أف تتبوءكا ا٤بكانة الرفيعة الٍب 
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، كلن ٘بدكا ذلك أبدا، لن تكونوا أىل حل كعقد ىذا التحالف بأم حاؿ من األحواؿ. كإنك يا نارين  أتبوأىا أنا اليـو
ماغا  إ٭با كنت تستحق القتل؛ للمقاطعة الكبلمية الٍب فعلتها يب اليـو ، كلكنك قد بلغت من الكرب عتيا،)كربت 

ائك على كقاحتك جدا)كوبو كوبو(.كلذلك فلن أفل سيفي الصاـر ُب إزىاؽ ركحك الفا٘ب، كلكن الذم يكوف من خلف
)عدـ الَبكيض، كسوء ا٣بلق(، كعلى أفكارؾ ىذه، ككذلك أم دكلة أخرل تقتدم بكم أيها ا٤بانينكا العنيدكف ) 

 تلوغيلْب( فسيعرفوف بعد موتك بأ٘ب أنا سومنغورك الذم ال يعصى .
 / ٭بسٹ٬ ٩بٕب ٳحتشٹل ٩ب٭ذٵ ٦ّٶ ا٥ضٴسح6

ا كيتا، فجمع ٝبيع أعياف ماندل ُب عاصمتو ) انيانينبا(، كخطب ـ رجع نارين م1223بعد مؤٛبر صوصو الثا٘ب عاـ 
 فيهم قائبل: )) أعلموا أف سومنغورك قد خاننا، كغدر بنا، كحوؿ التحالف ُب األخّب إٔب عبودية.

إف تكـر كىكذا الدنيا منذ القدـ، كلما أمنت ا٤بعتدم كأم رتو ٯبعل ذلك تسلطا كقهرا على ا١بميع. ػػ)) ا٤بثل العريب يقوؿ: 
الكرٙب ٛبلكو، كإف تكـر اللئيم يتمرد((ػػػػ كاستمر نارين ما قائبل: أما أنا فقد كربت،كطعنت ُب السن، بل حاف موعد 

كفاٌب، كلكن ا٢بسرة ) أم: األٓب كا٤بغيظة( الٍب أموت ُّا ىي حسرة أمر سومنغورك، كلذا أكصيكم أٲبا كصاية ) أم: 
كل ما ُب كسعكم لَبفعوا عبودية سومنغورك عن ماندل قاطبة.كال تقبلوا البقاء أبدا آخذ عليكم موثقا غليظا( أف تبذلوا  

 ٙبت ملكية أىل صوصو ا٤بعتدين ا٤باردين بأم حاؿ من األحواؿ.
 ......إذا البد أف تقاتلوا سومنغورك ثبات أك تقاتلوه ٝبيعا، كعلى االستمرار حٌب تصبحوا مالكي قياد أنفسكم..

 ـ.1224غا ألىل ماندل كصايتو ُب قتاؿ سومنغورك تأكيدا تاما.  ٍب مات عاـ كىكذا أكد نارين ما
 /٨ّٞ ا٥ٮغبء األٳائ٤ ٥ٮبسٹ٬ ٩بٕب 7

سنة ُب ا٤بلك، كىو ٓب يرزؽ بولد، حٌب   25سنة تقريبا، كٓب يولد لو كلد، كأمضى من ذلك  71يلغ نارىن ماغا من العمر 
كثّبات، كال يعرؼ عدد النسوة البلٌب تزكجهن، كال قبائلهن؛ ألهنن ٓب   كاف يقاؿ لو) كونا( أم: العاقر، كقد تزكج نساء

ٱبلفن أكالدا فيعرؼ خربىن بسبب أكالدىن، بل عقمن ٝبيعا، كٓب يقرعن جنينا، فضبل عن إسقاطو. كقد طاؼ نارىن 
ماندل(، كأف يكونوا ماغا بكثّب من الدراكيش كغّبىم ليدعوا لو بأف يرزؽ أكالدا يرثونو، كيرثوف من آؿ )الكلو بورم 

رًضيٍّْب.كما أخرج صدقات عظيمة، فلم يستجب لو إال بعد أف كىن العظم منو كاشتعل الرأس شيبا، غّب أنو ٓب يكن 
الذم ذاعت سونجاتا كيتا(. بدعاء ربو شقيا. بل رزؽ فيما بعد أكالدا كاف منهم النجيب ا٤باجد كابن السادة النجب) 

 صيتو ُب اآلفاؽ.
ر العربية إٔب أف نارين ماغا رزؽ باثِب عشر كلدا من الذكور، كتقف بعض ا٤بصادر إٔب ىذا ا٢بد، دكف ذكر كتشّب ا٤بصاد

 38أ٠بائهم، كيسرد البعض أ٠بائهم، كمن ذلك ما نقلو د/ إبراىيم علي طرخاف  ُب كتابو: دكلة مإب اإلسبلمية ،ُب ص
 دىم كتوليهم العرش، كىم كالتإب:نقبل عن ديبلفوس كمونتيل. كقد ذكر أف ترتيبهم حسب موالي

                    Kononiogo simba Keita كونونيوغو سيمبا كيتا 1

                         Kabali Simba Keita كابأب سيمبا كيتا 2

                       Mari Tania kele Keita مارل تانيا كل كيتا 3

     Noutoye Mare Yeressegue Keita  نوتول مارم يرسىغى كيتا 4

             Sossotourou Lakandia Keita سوسوتورك الكانديا كيتا 5
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           Mossokono Maghamba Keita موسوكونو ماغامبا كيتا 6

                      Mosso Kandake Keita موسو كانداكى كيتا 7

                  Mansa Maghamba Keita مانسا ماغامبا كيتا 8

         Finadogou Kommaghan Keita فينادكجو كوماغاف كيتا 9

                     Diagga Boudiare Keita جاغا بوجارل كيتا 11

               Kala Bambadiougou Keita كاال ٗبباديوكو كيتا 11

                                  Sundiata Keita كيتا  اسو٪بات 12

ما عدا سو٪باتا كحده،  )طبقة من العبيد احملررين(،ف ىؤالء األكالد ٝبيعا من امرأة من طبقة البوال: إكتقوؿ ىذه الركايات
ة أكالد؛ ثبلثة ذكور كثبلثة إناث.كىم من تكلكن الذم ركاه كانٌب سليماف ) كىو الراجح عندنا( أف نارىن ماغا، رزؽ بس

 ثبلث أمهات.
 د ٭بسٹ٬ ٩بٕب ٬٩ ٭غبئٰ األٳاخش/أٳال8

= كسوغولوف كوناتى كقيل كوندل كقيل:جارا. 2أ=ساسوما بّبىٌب،  ثبلثة زكجات ىن: األكائلتزكج نارىن بعد زكجاتو 
 =مانينبا كمارا، كقيل: ناما٪بى كمارا3

 عبعٴ٩ب ثريىىت:-أٳال
ولد على زكجاتو، كيستأجر الكهاف، مكث ا٤بلك نارل ماغا يبحث عن الولد، كٱبرج الصدقات، كيعلق ٛبائم ال

كالدراكيش كالفلكيْب ليتصلوا باألركاح ا٣بفية لّبزؽ أكالدا يرثونو، كخاصة االبن ا٤بوسـو الذم سينقذ ماندل من يد 
أعدائها.، ٍب حدل بو تفكّبه إٔب أف يتزكج من إحدل األسر العلمية لعلو يرزؽ بربكة ىذا الزكاج كلدا يكوف ىو الولد 

اندل، الذم تنبأ بو الكهاف كغّبىم منذ عند ا٤بلكْب: ماف بىرىبا كوماف، كماف بيلو، فتزكج من أسرة بىرىٌب فتاة ا٤بنقذ ٤ب
سنة، كقد ٞبلت  71ـ، ككاف عمر يومئذ 1205ا٠بها: ساسوما بىرىٌب، كقيل: سانسونبا بّبتى، كذلك ُب حدكد عاـ 

وما(، فيقاؿ: إنو كلد ُب السحر عند صياح دابة تسمى)دانكراف( منو ُب نفس ذلك العاـ لتضع مولود ذكرا ٠باه) دانكرنت
تصيح على رأس كل  –حسب الركايات  –(كىذه دابة بيضاء ٝبيلة، كانت Erix bilanكىي ما تسمى بالفرنسية)

آخر  سنة كصوهتا حلو، كلذا ٠بي ُّا الصفّب ا٤بسمى) دانكرانفؤب(، كقيل إهنا كانت تصيح ُب كل ليلة عند السحر، كُب 
كل عاـ تتتنبأ ٗبا يكوف ُب العاـ ا١بديد من أحداث) كال يعلم الغيب إال اهلل (، كأهنا ىاجرت من ماندل بعد أف تنبأت 

 بإقباؿ ماندل على الوقوع ُب احتبلؿ سومنغورك.
 صفو فرحو .كقد سر ا٤بلك ُّذا ا٤بولود، غّب أنو ٓب يكن ٰبمل عبلمات الولد النجيب، الٍب تنبأ ُّا الكهاف، ٩با كدر 

ـ كىي أصغر من 1208كقد رزقت ساسوما بىرىٌب بابنة ٝبيلة بعد دانكرتوما ىي : نانا تّبينبا، ككانت كالدهتا عاـ 
 سو٪باتا بسنة. كبعدىا توقفت ساسوما بىرىٌب عن الوالدة.

 صب٭ٺب/ عٴٕٴ٥ٴ٫ ١ٴ٭ذٵ) أٳ ١ٴ٭برٶ، أٳ عبسا(.
خرل، ٤با تبْب أف دانكراتوماف ال ٰبمل ٠بة الولد النجيب، منقذ ماندل بعد كالدة دانكراتوما، تزكج نارىن ماغا أمرأة أ

ا٤برىوص بو منذ القدٙب، كىذه ا٤برأة ىي سوغولوف كوندل، كقيل سوغولوف جارا، كالمنافاة ُب ذلك ؛ ألف كوندل كجارا 
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سرة ا٤بلكية الٍب سبقت أسرة  كاحد ُب األصل، غّب أف ا٤بصادر العربية تشّب إٔب أف لقبها) كوناتى( كأهنا من سليبلت األ
 كايتا ُب حكم ماندل.

، ُب دائرة  كبعيد عن ا٤بناقشة ُب لقبها، فإف الذم ال ٱبتلف فيو ا٤بؤرخوف أهنا من مطقة ) دك( كىي ُب إقليم سيغو اليـو
 (.Dafoloبراكيلي، كاسم ا٤بدينة) دافولو

 :تنبيو
نكا أساطّب كثّبة ، كطويلة عن ىذا الزكاج، كالتنبؤات الٍب تنبأ ُّا ]]تذكر الركايات الشفوية ، كا٤بكتوبة عن قبائل ا٤باني

الصياد السنكرا٘ب من قبائل كوندل) كيلقبونو: تامبورا، ككاساكرا(، كما جرل بينو كبْب: نارىن ماعا، كمداحو انيانكوماف 
ين من قبائل الَبكرل)كانكى جاف ديكا كوياتى، كحداده فايرم فا٘ب، كنقاده)فيُب( كىراف كمارا.ٍب ٦بيئ الصيادين اآلخر 

تركرل، كتّباماغاف تركرل( من كيبل ُب إقليم كابا، ككيف قتبل بقر الوحش)سيغي( الذم أراع  أىل منطقة دك، كقطع 
الطريق، حيث خاؼ األخ األكرب، كقتلو األصغر، ليكافئا ُّذه ا٤برأة احملدكدبة الظهر القبيحة ا٤بنظر، كا٣بد١بة الساقْب، 

ءا ُّا ىدية ٤بلك ماندىن ، كأهنا حسب الزعم ٙبمل بْب أحشائها ابنا ميمونا سيكوف لو صيت ُب كأهنما جا
الدنيا...........(، كىي ُب كاقع األكامر من قصص ا٤بداحْب لتحلية القصص، كإطالة األحداث التارٱبية على غرار 

 لكن ليس ٥با أٮبية تارٱبية.قصص ألف ليلة كليلة.[[ كىي ركايات ٥با قيمتها األسطورية القومية ، ك 
 تزكج نارىن ماغا، سوغولوف فأ٪ببت لو ثبلثة أكالد: ابن كاحد كبنتاف: 

، كيقاؿ لو أيضا مارم جاتا، أك ماغاف جاتا، كمعُب )جاتا( األسد ُب لغة ا٤باندل، فقيل : إف أصل سو٪باتا) سونجاتا(1
ـ. كقد كلد كسيحا) مقعدا(، مريضا ضعيفا، فرحب 1207سوغولوف جاتا دىنكى( أم ابن سوغولو جارا. كقد كلد عاـ 

 بو ا٤بلك ُب بادئ األمر، كلكنو بدأ يفقد فيو األمل تدرٯبيا، حيث استمر لفَبة طويلو ُّذه العاىة.
. كقد شاُّت أمها ُب القبح كاحديداب الظهر كغّبىا من الصفات، ٩با جعل نارىن ماغا يفرؾ كولوكاف كايتا(2

 الزكاج من امرأة أخرل. سوغولوف ، كيتفكر ُب
كىي التالية لكولوكاف، ككانت مشغوفة ٕبب ا٤بداحْب، فلم تكن تفضل شيئا على عطية ا٤بداحْب، كإٔب اآلف  جاُمرو،(3

 الزاؿ ا٠بها ُب األناشيد.
 صب٥ضب/ ٩ب٭ٺٮجب ١٪بسا، ٳٝٺ٤: ٭ب٩بجنٶ ١٪بسا

، كظهر أف سوغولوف كوندل خلفتها بنات، ازداد بعد أف جاء سو٪باتا كسيحا، ٍب من بعده البنتاف:كولوكاف، كجامرك
قلق نارىن ماغا، من أمر االبن النجيب الذم أظهرت كل اإلرىاصات أنو من نسلو، فمن ناحية العبلمات فإف سو٪باتا 

ىو ا٤بتوقع أف يكوف إياه، كلكن من ناحية الواقع كالتأمل: كيف يكوف ىذا الضعيف الذم مضى عليو ست أك سبع 
الزاؿ يزحف ك٤با ٲبشي، فمٌب ٲبشي، كمٌب يتعلم الصيد حٌب يصل إٔب مرتبة سيمبوف؟كمٌب؟ كمٌب؟... كل  سنوات، كىو

ىذه تساؤالت دارات ٖبلده كثّبا، حٌب حدل بو التفكّب ُب األخّب إٔب أف ينكح امرأة أخرل كال ييأس؛ ألف اليأس داء 
 قاتل، كمٌب فقد اإلنساف األمل ، فقد ا٢بياة.

 تاة ٝبيلة رشيقة من قبيلة كمارا، ا٠بها: مانينبا كمارا، كيقاؿ ٥با أيضا: ناما٪بى كمارا.كىكذا تزكج ف
كقد عانت ىذه ا٤برأة كثّبا من مضارات ساسوما بىرتى، كمضايقاهتا كسخريتها، كيف تتزكج ػ رغم ٝبا٥با الفائق ػ من شيخ 

 ككانت على كئاـ تاـ مع سوغولوف كوندل. عات، بلغ من الكرب عتيا، فما ذلك إال لعيب فيها أك لعنة ٢بقتها،
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أ٪ببت ٭با٪بى كمارا ابنا كاحدا أ٠باه نارىن ماغا :) ٔبدىم األعلى : ماندىن بورم( تربكا با٠بو، كقد ٙبوؿ ىذا االسم إٔب: 
لن يكوف  مندىن بوغارم ،كقد ناؿ ىذا االبن احتفاءا كبّبا، كدالال عظيما، غّب أف الكهاف كا٤بنجمْب زعموا أف ىذا الولد

االبن النجيب، بل كحٌب ال يكوف ملكا، كلكنو سيكوف الساعد األٲبن للولد النجيب، كيناؿ معو ٠بعة دائمة، كٓب تلبث 
أمو أف توقيت كٓب تعمر، فاحتضنتو سوغولوف كوناتى مع أكالدىا. كقد ترىب ماندىن بوغارل مع سو٪باتا، كعاشا معا طيلة 

األب الركحي للصيادين، بل يدعوف أف األصوات الرعدية الٍب تسمع ُب أكؿ ا٣بريف  حياهتما، كناؿ شهرة عظمى، كيعترب
.  إ٭با ىو صوت ماندىن بوغارم، كأنو الزالت ركحو)سولومْب( ُب الصيد ُب الغابات إٔب اليـو

بن ك٤با أبدل الكهاف كالدركايش كالقافة أف ماندىن بوغارم لن يكوف ملكا، كلكنو سيكوف عضدا كساعدا أٲبن لبل
النجيب ، منقذ ماندىن، أصيب با٢بّبة كالتساؤؿ الكثّب، كبدأ سو٪باتا كذلك يزحف، كيبدك عليو عبلمات الذكاء 

كا٢بكمة، كفهم األمور بسرعة، بل كاإلرىاص الصادؽ ُب كثّب من األمور، كإذا بنارىن ماغا ُب األخّب كبطريقة عفوية ) 
 ف ابن سوغولوف؟ىيستّبية(، يقوؿ: أحقا أف االبن النجيب سيكو 

 كمنذ ذلك التاريخ، عاد يهتم بسو٪باتا، كيوليو كأمو اىتماما خاصا.) كهلل ُب خلقو شؤكف(.
 ٳٙبح ٭بسٹ٬ ٩بٕب  ٳاعزخالٰٙ

عاما.كقد مكث   90* مات نارين ماغا حامبل  معو حسرة كآالـ أمر سومنغورك؛ ككاف قد بلغ من الكرب عتيا ؛ إذا عاش 
ّب أنو مات كٓب تدر للحرب دائرة على ابن صوصو تيموغو، الشاًب عرضو كٓب يشتمو، كالناذر عاما ، غ44ُب ا٤بلك زىاء 

 أف ينتقم من خلفائو بعد كفاتو .
سنة،، كترؾ ابنو األكؿ السليم  17كقد أكصى عند موتو بأف يتوج ابنو الثا٘ب ا٤بقعد سو٪باتا كيتا من بعده، ككاف عمره 

عاما،ككذا ترؾ بقية أبنائو األصحاء، كيقاؿ بأهنم كانوا حوأب أحد عشر ابنا.كلكن  19الرجلْب دانكراتوماف، ككاف عمره 
أعياف ماندل خالفوا كصية نارين ما، فنصبوا ابنو األكؿ دانكراتوماف خلفا لو على ا٤بلك،  كقالوا: )) إف صرؼ ا٤بلك عن 

الثا٘ب ا٤بقعد ملكا على ىذه الدكلة الكبّبة أمر االبن البكر رغم سبلمتو كشهوده ) أم : كونو غّب غائب(، كتعيْب االبن 
 حرب ضركس مع عدك قد نكوف ال طاقة لنا اليـو بو كجنوده. سنواتغّب منطقي، خاصة أننا مقبلوف على 

 (Dankara toumaدا٭٢شارٴ٩ب٫)ا٥ٚق٤ ا٥شاثِ:
ى، كىي من إحدل األسر ـ. كأمو ساسوما بّبت1205ىو: دانكراتوماف كايتا، ابن نارىن فاماغا، من مواليد اعاـ 

العلمية ُب ماندىن،تؤب العرش بعد كفاة أبيو، عندما خالف أىل ماندىن كصاية  نارىن ماغا ُب تولية سو٪باتا، كذلك 
 ـ.1224عاـ 

كعندما كاف األعياف ينصبوف دانكراتوماف على ا٤بلك، اشَبطوا عليو أف يكوف  أكؿ ما يقـو بو، ىو حرب سومنغورك، 
 ل من يد سومنغورك ٛباما،كما أكصى بو أبوه عند موتو.كاستخبلص ماند

كحده  ع(، ٓب يبلغ أشده، كال يستطيKun makudunودكفكي وم  كقد كاف دانكرتوما ُب ذلك اليـو شابا يافعا)كي 
 أف يدير أمور الدكلة الواسعة، فاختاركا لو بطانة من األعياف ليساعدكه كمستشارين على إدارة شئوف الببلد.ككانت أمو

 .نىُب من ضمن ىؤالء األعياف ا٤بستشاريساسوما بّب 
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ك٤با ًب تنصيبو ملكا أعظم على ماندل، أرسل إليهم سومنغورك، ملك صوصو، أف يأٌب ا٤بلك ا١بديد؛ ليجدد ا٤بيثاؽ 
الذم كاف نارين ماغا قد أخذىا على ماندل كدخل ُّا ُب التحالف الكبّب. فذىب دانكرتوماف إٔب صوصو كجدد 

ومنغورك ُب صوصو؛ ألهنم  ما كاف ينبغي ٥بم أف يتمردكا ُب ذلك الوقت القريب، حٌب ينتهي ا٤بلك ا١بديد العهد لس
 من اإلعداد التاـ  كيتأىب للقتاؿ.

ـ، كبعد ذلك 1228ـ إٔب 1224أمضت ماندل ٟبس سنوات على األىبة كاالستعداد لقتاؿ سومنغورك من عاـ 
كراء دانكراتوماف حٌب يثور على صوصو،كٓب يكن دنكراتوماف راغبا ُب التمرد ،  قرعوا الطبوؿ، كأطلقوا صفارات اإلنذار

 .كلكنو أجرب على إعبلف التمرد خوفا من أال يعزلو أمل ماندين متذرعْب بأنو خالف كصية أبيو ُب حرب سومنغورك

٥با، ك٤با بلغ خرب ٛبرده بتمرد ماندل كاستقبل ٰبيط بو علماكانٌب،   كـ أرسل دانكرتوماف إٔب سومنغور 1230كُب عاـ 
إٔب سومنغورك أرسل إليو ٔبميع أشكاؿ التهديد، كالَبىيب،كأنو سيستأصلو ككل من يكوف قد حرضو على التمرد، 

ىضبة  كسيقطعهم إربا إربا، كيشردىم شذر مذر ، كأنو  آت ماندل ٔبنود ال قبل ٥بم ُّا، ككموج البحر، ككعدد رماؿ
قبل ذلك أف يبتغي نفقا ُب األرض، أك سلما فّبتقي إٔب السماء، أك يَباجع عن الردة ماندين، كأف على دانكراتوماف 

 مطلقا، كيأٌب ليتناكؿ أمامو السويق من جديد فور فور، آف آف، بىداًر بىداًر.

و، كمعُب تناكؿ السويق ىنا:) أم يأٌب ليتوب لو: ككانت عادة لديهم أف التائب للملك يأٌب ُّدايا، كامرأة من قرابات
كعند ذلك  -قيل: ٓب يكن يشرب سويق ،كإ٭با ىو عبارة عن إعبل ا٣بضوع للملك  –( كيشرب السويق أماـ ا٤بلك

كبدأ يتململ كيهْب  كزاح عنو باطلو، فزع دانكرتوماف من تلك التهديدات، كذعر، كزاؿ عنو ٠بو) تلمظو كٞبيتو(
منغورك، كلكنو ٓب يكن قادرا على أف يصارح أعياف أماـ سو  إلعبلف تراجعة عن الردة،كيستكْب.كعـز على الذىاب 

إٔب شرب السويق  ِسريمانكندا تورىماندل بعزمو على شرب السويق بأم حاؿ من األحواؿ، ٩با جعلو يرسل العآب: 
أماـ سومنغورك ُب صوصو ، بدال عن نفسو كمن دكف علم أعياف ماندل بذلك، كما جعل دانكرتوماف أختو نانا 

(.فقبل سومنغورك كساطة سّبمانكندا، Deguemin Mousoمرأةملط السويق السومنغورك لتكوف) تّبينبا ىدية 
كالت أبدل فيها سّبٲبانكندا، حسن الوساطة؛ ٩با جعل سومنغورك يقبل ا٥بدية، كتناكؿ السويق ُب غياب امد دبع

ور دنكراتوماف احَباما ٤با أبداه دانكراتوماف، كىكذا أظهر سومنغورك للناس أنو إ٭با قبل تناكؿ السويق رغم عدـ حض
سّبمانكندا من تواضع كحسن كساطة، مع أف السبب ا٢بقيقي ىو ٚبوفو من حرب ماندل؛ لئبل ٰبرضوا بقية الدكؿ 

على التمرد، كيعللوىم فيدخلوا مع ماندل ُب ا٢برب ضد صوصو، فيكوف ذلك سببا ُب هتاكم التحالف كتفككو 
 ها من العبودية السومنغورية.كحصوؿ كل دكلة على حريتها، كخبلص
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ٚبتلف الركايات التارٱبية حوؿ طريقة هناية ملك دانكرتوماف، فتشّب ا٤بصادر العربية إٔب أنو قتل مع أحد عشر من 
 ـ عندما ىجم سومنغورك كانٌب على ماندل، فقتلهم ٝبيعا، كترؾ أخاىم األصغر سو٪باتا كيتا؛ إما1228أخوتو عاـ 

لصغره أك ٤برضو، أك الختفائو.كيشّب بعض ىذه ا٤بصادر إٔب أهنم قتلوا ٝبيعا مع أبيهم ُب صبيحة كاحدة،بينما يشّب 
البعض إٔب أف ىذا ا٥بجـو كاف بعد كفاة أبيهم نارىن فاماغا،كأهنم ٝبيعا تولوا ملك ماندىن ، كقتلهم سومنغورك على 

ـ، كأنو ٓب ٲبض سول ٟبس سنوات حٌب استعاد سو٪باتا ا٤بلك 1230التوإب الوحد تلو األخرل،كقتل آخرىم عاـ 
 ـ.1235كقضى على ملك صوصو الغاشم.عاـ 

آخر؛ إذا الراجح أف هناية ملك دانكراتوماف كاف باختفائو  شيءكالواقع التارٱبي احملقق  شيءما تقوؿ الركايات  لكن 
 نياكوناكرم.كإليك تفاصيل ىذه الركاية .كفراره من ماندىن إٔب ٚبـو أرض الكسي، كىي ًكًسيدكغو ُب غي

*عقد أعياف ماندىن مؤٛبرا حملاكمة دنكراتوماف؛ ٤با أقدـ عليو من خيانة عظمى للوطن، حيث أىاف كرامتها بقبوؿ 
تناكؿ السويق مرة أخرل ألىل صوصو، كأنو أىدل ابنة ملكهم نانا تّبينبا إٔب ملك صوصو، امرأة تناكؿ أك ملط 

(.فاتفقوا على مساءلتو عن سبب تناكؿ السويق دكف علم منهم، كعن سبب Deguemin Mousoالسويق)
 .اختفاء األمّبة نانا تّبينبا كيتا

 ين ىي اآلف.فأ اجتمع األعياف با٤بلك دانكراتوماف، فسألوه قائلْب لو: لقد مكثنا منذ زمن عن رؤية األمّبة نانا تّبينبا،

نسيباٌب فليس  تج، كما تزكجوف بناتكم، كال تؤذنونِب بذلك، فكذا إذا زكجدانكراتوما: لقد زكجتها إٔب زك  فأجابهم:
 ببلـز أف أخربكم بذلك.

صحيح أف العادة أف الرعية ُب ماندىن الٱبربكف ا٤بلك كال يؤذنوف بتزكيج بناهتم، كالعكس بالعكس، كلكن ٗبا قالوا:
، ككولوكاف، ك مر اكماندين بوغ اا تّبينبا ) ككاف سو٪باتبيننا اليـو من أبناء نارىن ماغا إال أنت كأختك نانيبق أنو ٓب 

 جامرك ُب ا٤بهجر (.كلو أنك مت اليـو فإف نانا تّبينبا ىي الٍب ترث العرش من بعدؾ، أفبل ٰبق لنا أف نسأؿ عنها؟

 نعم ينبغي أف تسألوا عنها، كلكن كاف ينبغي للذم أخربكم عن غياُّا أف ٱبربكم ٗبكاف ذىاُّا؟ فقاؿ لهم:

 نعم ، لقد أخربانا ٗبكاف ذىاُّا، كأنك أرسلتها إٔب سومنغورك كانٌب امرأة ملط السويق.فقالوا:

حقا) ىإب( لقد فعلتو كذلك؛ أل٘ب ال أستطيع ٙبمل هتديدات سومنغورك الكبلمية، فضبل عن  أف فقاؿ دنكراتوما:
كأنتم تصفقوف لو،  أك يقطعِب إربا أربا،،تعلموف أف سومنغورك مٌب قدـ فإنو سيقتلِب تميكوف ٕب ًقبىل بقتالو.كأن

 .كترفورفوف لو األعبلـ مشاتة يب
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نفرض أف ذلك صحيح، فإنو ما كاف ينبغي أف تنفرد عنا برأم، كتَبكنا على رأم ٨بالف، فكاف األكٔب أف نتفق فقالوا:
 وحد حياؿ أمر سومنغورك.مٝبيعا على رأم 

 وحد.معلى رأم د مؤٛبرا آخر لنتفق قذلك صحيح، كسنعفقاؿ لهم:

مكث األعياف مدة طويلة دكف أف يدعو ا٤بلك إٔب ا٤بؤٛبر ا٤بتوقع، ٍب علموا من خبلؿ التجسس كبعث العيوف حوؿ 
بطانة ا٤بلك أنو لن يقوؿ شيئا لؤلعياف، كلن يعثد ا٤بؤٛبر لقتاؿ سومنغورك، فضجوا كطالبوه بإعبلف التمرد كفسخ شرب 

ل ذلك إٔب دال بد من قطع ٝبيع أنواع العبلقة بْب ماندىن كصوصو، حٌب لو أالسويق الذم أداه لسومنغورك، كأنو 
.؛ ألف ا٤بوت ُب سبيل ا٢برية كاالستقبلؿ خّب من ا٢بياة ٙبت نّب العبودية كحرب ملك صوصو الشماش سومنغور 

 ت ماندل على ا٢برب با١بد ، نفس ا١بد.حرصكاالضطهاد.كقد

 ىذاكيكلم األعياف فإنو سيفقد ملكو، فعقد العـز على ا٣بركج من  صمتال ك٤با علم دانكرتوماف أنو إف ٓب يتخل عن
قدـ لتأديب أىل ماندل يا٤بأزؽ عن طريق ٨بادعة ماندل؛ كاالستخفاؼ بعقو٥بم؛ ليستدعي أثناء ذلك سومنغورك ل

ٕب: يابِب إف ٓب  كقهرىم لو، فقاؿ ٥بم: إنِب ُب ىذه األكقات أرل كالدم ُب ا٤بناـ، ُب رؤيا مثل فلق الصبح، فيقوؿ
 يارؤ  ياتَبؾ متابعة سومنغورك فسأكريك نفسي مثل كضح النهار، كلن يكوف هناية ذلك خّبا لك. كالشك أف ىذه الرك 

صدؽ ، كتذكر بتلك الوصاية الٍب أكصى ُّا أيب عندموتو من التمرد على صوصو.  كلكن ٗبا أف سومنغورك ملك 
 تعدادا تاما.سا د أف نستغد لو قبل التمر  مشاش كعظيم السلطاف، كثّب ا١بنود، فبل بد

ىذا الكبلـ، الذم ظاىره فيو ا٢بق،كباطنو من قبلو ا٣بداع كاالستخفاؼ بالعقوؿ. كإال فليس من  ف قاؿ ٥بم دتكراتوما
 سومنغورك, بل كاف يرسل البعوث خفية إٔب شيءُب  كحرب سومنغور 

 بكلمات ا٣بضوع، كا٥بدايا القيمة إلظهار خضوعة.

لم الرعية ُّذه األمور أرادكا تضييق ا٣بناؽ على ا٤بلك دانكراتوما،كمراقبة ٝبيع ٙبركاتو، كٙبركات بطانتو، حٌب ك٤با ع
 يسقطوا ٝبيع ٧باكالهتم ا٣بداعية كا٣بضوعية لسومنغورك.

ألف  بعثا، كأمرىم أف يذىبوا إٔب سومنغورك ليقدـ كٱبضع كيسلم قيادىا إليو؛ فكُب يـو من األياـ أعد دنكراتوما
ماندل قد طغت ك٘بربت كنشزت كأشرت،مع أهنم يسمعوف جأجأة كال ينركف شيئا، فهم ٦بوفوف، ٬بييبه أىوية ، 

 م لؤلشر كالبطر....هكليسوا ُب العّب كال ُب النفّبػ فهم أشركف فقط دكف أم مقومات تؤىل

 .فأعلموا األعياف ُّذا األمر سراعلم البعث أهنم إ٭با سيجركف كيبل كموتا زؤاما على كطنهم ماندىن،)كاكيلْب(، 

كا ُب دفعقدكا اجتماعا طارئا، كأرسلوا ُب ا٤بدائن حاشرين، يأتوىم بكل كطِب غيور على ماندىن، فاحتش
 انيانينا،كحكموا بأف يقتل دنكراتوماف مع ٝبيع مؤيديو كمن كاف على مثل رأيو.
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 الناس أنو متوجو إٔب سومنغورك ليستنجد بو على فلما أدرؾ دانكراتوما أنو ىالك ال ٧بالة خرج ليبل ، كأشاع ُب
ماندل، فلما علم األعياف بتوجهو إٔب صوصو، أرسلوا من يقطع عليو طريق صوصو،فلما علم بذلك لٌول طريقو 
كتوجو صوب ا١بنوب الغريب، ككاصل ا٤بسّبة حٌب كصل إٔب ٚبـو الغابات فنزؿ ىناؾ بقومو، كقاؿ سنسلم ىنا، 

 .ـ1254عاـ  كبقي ىناؾ إٔب أف مات: دار السبلمة ،اىا كيسيدكغو أمكأسس بلدة ىناؾ أ٠ب

 ؽقبس ٩ب٭ذى٬ ٳاؽزالذلب
عزؿ دانكرتوماف كقتلو؛ من أجل أنو قبل تناكؿ السويق لو، استشاط غضبا، كعـز  كا٤با علم سومنغورك أف أىل ماندل،أراد

يسلبهم ا٤بلكية الذاتية الٍب كانت بأيديهم ، كجعل  على التفرغ لقتا٥بم، حٌب ٯبربىم على تناكؿ السويق لو، بل  على أف
 ماندىن كالية من كاليات صوصو. 

( ٢برب ماندل،فدخلوا ماندل، كاحتلوىا، كزلزلوا أركاهنا، Sofa koun*أرسل سومنغورك أركاف حربو) أمراء ا١بيوش  
فظاظة كغلظة قلوب.كأثاركا ا٥بلع كالذعر كدكخوا أىلها، كدكوا كل قراىا الكبّبة، كىزموا رعيتها بطريقة قسرية كغطرسة ك 

 ُب كل مكاف، كبا١بملة) ساموا أىل ماندل سوء العذاب، كجاسوا خبلؿ الديار كتربكا ما علوا تتبّبا(.

ك٤با ًب احتبلؿ ماندل  على يد  أركاف حرب سومنغورك بكل قسوة كطغياف كغطرسة، كبعد أف كضعت ا٢برب 
شو كاليا على ماندل، كاسم ىذا القائد) كراف كمارا (، كىو الذم كاف يسمى أكزارىا، عْب سومنغورك أحد قواد جي

أيضا) مانسا كراف(، كبذلك فقد حـر سومنغورك ماندل من ا٢بكم الذاٌب كا٤بلكية الذاتية الٍب تتمتع ُّا،كغيلبت 
عاـ السابع، ماندل على أمرىا، كأصبحت كالية من كاليات صوصو، ٤بدة ست سنوات، حٌب حررىا سو٪باتا ُب ال

 ـ.1235عاـ

ا٥جبة اخلب٩ظ 
 Fakanada Kalaladji(.Sounditaعٴجنبرب) 

 :ا٥ٚق٤ األٳ٣: ٭غجٰ
 ىو مارم جاطة بن نارل ماغا)ماندل ماسا( ابن ا٤بلك مانسا بّبىبا كوماف بن ماف بيلو.

، بإقليم سيغو ٗبإب اليـو ) ُب دائرة براكيليDo: سوغولوف جارا) كقيل كوناتى، كقيل كوندل(، كىي من منطقة دك وأمو
(. كقد نسب إٔب أمو فقيل: )سوغولوف جاتا دىن( أم ابن سوغولوف جارا، كلكن Dafoloكاسم قريتها: )دافولو

ا٤بانينكا ٰبولوف الراء تاء أحيانا. كمثل ذلك يقاؿ ُب مارم جاتا، فأصلو ) ٧بمد بن سوغولوف جارا(.ككذلك يسمى: ماف 
 غولوف جارا. كمعُب جارا أك جاتا: األسد، كلكنو كاف لقب أـ سو٪باتا.جاتا، كأصلو: ماغاف ابن سو 

ـ. ُب انيانْب، كقيل فيقرية سنداما )كيرككاف سنداما، دكعوال سنداما(، ُب ا٤بنطقة الٍب 1207: كلد سو٪باتا عاـ مولده
عتو عن ا٤بشي، فأصبح مقعدا تسمى)غىكاف ٝبانا(  بْب )بًنتانيا ( ك) كانكانيانفوغا(.كقد كلد مع عاىة ُب رجلو ، من

 لفَبة طويلة.
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 اإلسٱبفبد ٳا٥زٮجإاد مبٺالدٯ
ٙبكي الركايات الشعبية لقبائل ا٤بانيكا، كثّبا من الركايات ا٤بطولة كا٤بختصرة ، عن اإلرىاصات كالتنبؤات الٍب تنبأ ُّا 

ا، ىو الذم سيدخل ماندل ُب الدراكيش كالكهاف كا٤بنجموف كالطراؽ، أنو سيزكؿ ملك ماندل على يد ملك من ملوكه
رؽ عدك غاشم، ٯبوس خبلؿ الديار، كسيولد ٥بذا ا٤بلك ابن بو عاىات ُب رجلو، كعقدة ُب لسانو)دادك برم( ذك ثبلثة 
أ٠باء ، كمن امرأة قبيحة ا٤بنظر، ٧بدكدبة الظهر، كىذا الولد ىو الذم سينقذ ملك ماندل من يد العدك كيقضي غلى 

 ة كدكلة عظمى.ىذا العدك، كسيناؿ شهر 
كقد شاعت ىذه اإلرىاصات ) على زعمهم(منذ عهد ماف بيلو، كماف بّبل باكوماف، ا١بداف: الثا٘ب كالثالث لسو٪باتا، 
كقد تصدؽ كل من ىذين ا١بدين بصدقات عظيمة لّبزقا ىذا الولد، كما أف كثّبا من شباب ماندل اختلق )تكلف( 

 كن اهلل أعلم حيث ٯبعل ملكو.التمتمة ظنا منو أنو سيكوف ذلك االبن، كل
كُب عهد نارل ماغا، ازدادت التنبؤات عن قرب كالدة ىذا ا٤بولود، كخاصة حْب شعرت ماندل أهنا كقعت ٙبت نّب 
التخالف مع الصوصو كحرر عبيدىا، كطغى عليهم سومنغورك كانٌب، كُب األخّب قإف كهانة الصياد الذم قدـ على نارىن 

ادفت قضاء اهلل. كىذا الصياد من قبائل كوندل ) كيلقبونو: تامبورا، ككاساكرا(، ككاف قد ماغا من منطقة سنكرا٘ب ص
جرل بينو كبْب: نارىن ماعا، كمداحو: انيانكوماندكا كوياتى، كحداده فايرم فا٘ب، كنقاده)فيُب( كىراف كمارا، ٧باكرة ُب 

 ائو األكاخر. فإذا باالبن ا٤بذكور ىو سنجاتا كيتا.قصة طويلة أشرنا إليها ُب معرض ا٢بديث عن أكالد نارل ماغا من نس
 ا٥ٚق٤ ا٥ضب٭ٸ:٭ؾأرٰ ٳٱغشرٰ ئىل ادلٮٚٶ

 أٳال/ ١غبؽزٰ:
 7كلد سو٪باتا كسيحا، كقد مكث ُب الكساحة مدة طويلة، كىناؾ خبلؼ ُب ا٤بدة الٍب أمضاىا ُب الكساحة، فقيل 

وؿ األكؿ كالثالث لضعفهما؛ أما كجو ضعف القوؿ سنة، كقد رد  كانٌب سليماف الق27سنة، كقيل  17سنوات، كقيل 
األكؿ: فؤلف األعماؿ الشبابية الٍب فعلها سو٪باتا يـو مشيو ال ٲبكن أف يقـو بو ابن سبع سنوات. كأما كجو ضعف القوؿ 

 الثالث فمعلـو أف أباه توُب قبل أف ٲبشي، كلكنو مشى ُب العاـ الذم توُب فيو، كقد مات دكف أف يتكلم بشيء ُب
 لكاف قد تكلم ُب زكاجو. 27زكاجو) ٓب يرتب زكاجو(، فلو كاف ابن 

*كقد قول كانٌب سليماف القوؿ الثا٘ب، كخاصة أف ركاتو من القوالْب الذين ال يراءكف بركاياهتم التارٱبية، بل ال يريدكف 
 شهرة، كال حٌب الظهور كمؤرخْب.

وف االبن ا٤بوعود  ا٤بتنبئ  من قبل الكهاف، كلكنو يعد فَبة بدأ كقد فرح بو أبوه ُب بادئ األمر، كعقد فيو األمل أف يك
يفقد فيو األمل شيئا فشيئا، ككاد يكذب صدؽ التنبؤات، رغم ظهور عبلماهتا ُب سو٪باتا، فاستيأس كظن أف تنبؤات 

وعود، كأنو الكهاف قد كذبت، جاءتو اآلماؿ مرة أخرل، كخاصة بعد أف كلد ماندل بوغارم، كقيل بأنو ليس االبن ا٤ب
حٌب لن يكوف ملكا، كلكنو سيكوف الساعد األٲبن لبلبن ا٤بوعود، فازداد ثقة بأف سو٪باتا سيكوف االبن ا٤بوعود، كخاصة 

بعد ظهور عبلمات النجابة كسرعة الفهم، كسعة العقل، كصدؽ التنبؤات، فاعتُب بو اعتناء فائقا، كعْب لو قينا)مداحا( 
 ياتى؛ ابن مداحو: انيانكوماف ديكا كوياتى.خاصا بو، ىو" باال فاسيكى كو 
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*كبعد كفاة أبيو، ك٦بيء أخيو دانكراتوماف إٔب سدة ا٤بلك فإف سو٪باتا كأمو عانياكثّبا من ا٤بضايقات، كالسخرية من 
دنكراتوما كأمو ساسوما بىرىٌب، فقد كانت سوغولوف كوناتى تتأٓب من جراء سخريات ساسوما أشد من تأ٤بها كتأسفها 

 مكث كساحة ابنها، كفقد زكجها كراعيها، كبعد أىلها. على
 صب٭ٺب: ٩ؾٺٰ:

ـ كىو خطأ، غّب أنو عاد إٔب الصحيح عند ا٢بديث عن 1226ـ.)) كقد عدىا كانٌب سليماف1224ُب حدكد عاـ 
 تعلمو الصيد(( اىػ.

ة مشي سو٪باتا، كمعظمها ىناؾ قصص كثّبة تدار ُب أكساط ا٤بداحْب كالشعراء، كأفبلـ كٛبثيليات شعبية ٙبكي طريق
أقرب إٔب ا٣بياؿ منها إٔب ا٢بقيقة الواقعية. كالذم يظهر أف سو٪باتا ٓب يكن مقعدا ُب كاقع األمر، كإ٭با كاف مسحورا فعوِب 

 كشفي من ىذا السحر كاستطاع ا٤بشي.
 كلعلنا نسرد ىنا قصة كاحدة من تلك القصص:

ا، فإف سو٪باتا كأمو سوغولوف كوناتى ككذا إخوة سو٪باتا، عانوا ٝبيعا تذكر الركايات الشفوية أنو بعد كفاة نارين ماغ
أـ  ساسوما بيرتىا٤بلك ا١بديد، كمن قبل  دنكرتوماف الويبلت، كصنوؼ االضطهاد كا٤بضايقة من قبل أخيهم األكرب

سو٪باتا سيكوف لو دكر  ا٤بلك ا١بديد الٍب كانت تغار على سوغولوف كأبنائها، ككانت تعتقد دائما ٗبا يعتقده ا١بميع أف
 عظيم ، كرفعة كدكلة يوما ما، فكانت ٙبيك كترـب كل أنواع ا٤بكائد حٌب ٙبوؿ بْب سو٪باتا كبْب ىذا األمر العظيم.

لذا بعد كفاة نارين ماغا، فإهنا حرضت ابنها على سوغولوف كأبنائها، حٌب أخرجهم من الدار إٔب حفش صغّب حقّب 
وؿ أم خّب إليهم إال عن طريق أمو، فكانت سوغولوف تأٌب كل يـو لتأخذ قوهتا كقوة خارج ا٤بدينة، كمنعهم من كص

.  أكالدىا من ضرهتا؛ ساسوما بّبتى الٍب تسخر ُّا كل يـو
، جاءت سوغولوف إٔب ساسوما تطلب منها أف تعطيها كرؽ األرز ) ( فاستهزأت منو   Sirabuluكُب ذات يـو

لسلة ! يا أنت الٍب كاف حرماهنا من االبن خّبا ٥با من حصو٥با على ابن كذا، كسخرت، كقالت ٥با: )) خذم شيئا من ا
لقد كاف ابِب إذا بلغ عشر سنوات يذىب كٰبضر ٕب كرؽ األرز، كا١بذكع كا٢بطب كٝبيع ا٢بقوليات، فيطلب جيدىا 

إنو ال زاؿ متمرغا ُب (، أما ابنك فإنو رغم أنو بلغ السابعة عشر من العمر فBoguiككبّبىا كٰبطها أمامي قنقبل) 
األرض، كال ٯبيد شيئا إال التهاـ الطعاـ، كمئل الكرش، كالشرب شرب ا٥بيم. اذىيب إٔب ابنك ا٤بقعد كقوٕب لو أف يتسلق 

 األرز كيأتيك بورقها الناعم.((.
 أهنا ٓب ىكذا كالت ساسوما بّبتى صنوؼ الشتائم كالكبلـ القبيح كالنقمة كالتشفي من ضرهتا سوغولوف كوناتى، حٌب

تستطع أف تأخذ شيئا من كرؽ األىرز ، بل ذىلت ، كغابت عن نفسها، كأصيبت با٥بستّبيا )فقداف الوعي(،كبدأت تعرؽ 
ك٘بف، كلو كاف بيدىا من األمر شيء لتحولت إٔب تل أٞبر. لكنها ٓب تقل شيئا لساسوما بّبتى، ككأف لساف حا٥با 

ے     ھہ  ہ  ھ  ھ  ھ  وئ چك چۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ      ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ تقوؿ:

 .. چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    چ چ ۓے
كىنا ينبو ا٤بؤرخوف إٔب أنو ال شك أف سوغولوف كوناتى كانت تعا٘ب من كساحة ابنها الشيء الكثّب، كلكن ما قاستو من 

 ها.استهزاءات ضرهتا ساسوما بّبتى كاف أشد عليها من آالـ كساحة ابن
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رجعت سوغولوف حزينة منكسرة القلب، تولوؿ كتعتب ابنها)سنجاتا(، كتؤنبو على كساحتو، كأنو السبب ُب كل ىذه 
ا٤بضايقات، حٌب أهنا أخذت عصا كضربت ُّا ابنها كىي تشتمو، فلما سأ٥با عن السبب ، قصت عليو قصتها مع 

 ساسوما بّبتى.
شديدا، كعـز على النهوض على رجليو. كقاؿ: يا أماه : قرم عينا كال فلما رأل سو٪باتا ذلك تأٓب كثّبا كأسف أسفا 

، فأرسلي باال فاسيكي كوياٌب إٔب فركودكف) ( Nun fayiri( ابن نوموف فايرم)Frakudunٙبز٘ب، فإ٘ب سأقـو اليـو
كأمشي. فلما جيء  فا٘ب: حداد أيب: ليدفع إليو القضيب ا٢بديدم الذم استودعو أيب إياه، فليأتِب بو فإ٘ب ساقـو اليـو

بالقضيب أخذه كهنض بو حٌب استول قائما على رجليو بعد ٧باكالت عديدة عاٗب منها حٌب عرؽ عرقا شديدا، حٌب أنو 
 من شدة اعتماده على القضيب ا٢بديدم؛ فإنو ا٫بُب كالقوس.

أخذ ا٣بطوات األكٔب  هنض سو٪باتا غّب أنو ٓب يستطع ا٤بشي، حٌب أعد فاسيكي كوياٌب نشيدا مناسبا لتشجيعو على
 على األرض، فخطاىا بتثاقل كىذا النشيد:

 Kala taa Jada  :> Kala taaa 'nye wa كبل تػػػػػػػػا جػػػػػادا  :. كبل تا انٓب كا
 Kala taa Sinbon :> Ton taa" newa كبل تػا سيمبوف :. توف تا انٓب كا

 Kala taa Mary :> Ton taa" newa كبل تػػػا مارم :. توف تا انٓب كا
 Sila taa Man :> Sila taa" newa سيبل تا ماف  :.سيبل تا انٓب كا

ك٤با مشى سو٪باتا: أسرعت أمو سوغولوف إٔب مسح آثار خطواتو األكٔب ككنسها؛ لبلعتقاد السائد عند ا٤بانينكا ُب ذلك 
لطفل مقعدا.)) كليس ىذا ُب دين اهلل الوقت : أنو إذا أخذ أحد أثر ا٣بطوات األكٔب للطفل فإف بإمكانو أف يصّب ا

 شيئا((.
 ىذا. كقد فرحت أـ سو٪باتا بنهوضو كمشيو فرحا شديدا حٌب أهنا أنشدت نشيدا عفويا قائلة:

 ألو بو, ألو بو،موسو لو ألوبو
Alu bo alu bo,musolu alu bo 

 سولوف جادا تاما دا
Solon Jada tama da 

 ألو بو, ألو بو،تشٓب لو ألوبو
Alu bo alu bo,tche lu alu bo 

 مارم جادا تاما دا
Mari  Jada tama da 

 ألو بو،انيانينكالو ألوبو
Alu bo ,nyaninka lu alu bo 

 سولوف ماف تاما دا
Solon Ma tama da 

 أتاماد ،جادا تامادا
A taamada  Jaada tamada 

 أتامادا يب, سولوف جادا تامادا
A taamada bi Solon Jada tama da 

 كقالت أيضا:
 يب أك يب. يب كادم لػػى

Bi o Bi. Bi kadi le 
 مارم أهلل ما يب انيوف سىػػػوالونداف

Mari Ala ma bi nyon sewalon dan 
 أتاماد ،جادا تامادا

A taamada  Jaada tama da 
 أتاما دا يب سولوف جادا تاما دا

A taamada bi Solon Jada tama da 
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و باال فاسيكى ينشد، كالناس كراءٮبا، حٌب كثرت ا١بماعة كراءٮبا ، كىم ال يدركف إٔب أين مشى سو٪باتا كخلفة قيان
 يسّبكف، ككل يردد نشيد باال فاسيكى.

كيقاؿ بأف سو٪باتا ٤با هنض كمشى، فإنو توجو إٔب أرزة كبّبة فاقتلعها كأتى ُّا كغرزىا ُب ساحة أمو، كقاؿ ائتدمي كامنِب 
عشت فلن يعوزؾ أم شيء من ا٢بقوليات أيضا، كلن تسإٔب أحدا عن إداـ بعد ىذا. إال  أك أمسكي بغّب حساب. كما

 أف يأتيك ركاد األدـ فتزكديهم باإلداـ.
كىكذا كاف يـو مشي سو٪باتا، بداية لقيامة با٣بوارؽ كاألعماؿ العظيمة. كهناية ٤بآسي أمو كأحزاهنا، كٙبوؿ النقمة عليها 

للشكوؾ الٍب كانت تنتاب البعض ُب كوف سو٪باتا ىو ا٤بخلص ا٤برىص بو من قبل إٔب ا٢ببور كاحملبة، ككضع حد 
الكهاف) ككذب ا٤بنجموف كلو صدقوا(، كلكن كانت ىذه الكهانة ٧بققة؛ ألهنا رٗبا تكوف) تلك الكلمة ٠بعت من 

٪باتا كأمو حديث اَّالس السماء فيلقيها الشيطاف ُب أذف كليو.....( أك كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم. فأصبح سو 
 كالنوادم ُب انيا٘ب كضواحيها.

ا٤بلك، قد نا٥بما ا٤بقت كاالستخفاؼ بشأهنما ؛ ألف ساسوما ظلت  دانكراتومافكبالعكس فإف ساسوما بّبتى كابنها 
ٓب ترٞبو ُب مهنتو  ناشزة لزكجها إٔب يـو كفاتو، فلم تطعو ، كٓب تعظمو، كٓب توقره، كٓب تتواضع لو، كٓب هتتم ٗبا يهتم بو، بل

ُب كساحة ابنو، كما كاف منها إال الغّبة العمياء، كسوء النية، كا٢بسد ، كا٢بقد على ابن ضرهتا، كالَبدد على الكهاف 
 كا٤بتنبئْب إلبطاؿ مستقبلو، مع كثرة الكلمات ا٤بستهزئة.)كما أكثر أمثا٥با من النساء ُب عصرنا، كلكن ىل أفلحن(؟!!

 رب ا٥قٺذ ٳ٭ج٦ٰ ٳؽٲب٩زٰ:صب٥ضب: ر٨٦ْ عٴجنب*
ـ عاـ كفاة أبيو، كبعد شفائو من عاىتو، تعلم من عادات ماندل كتقاليدىا، كمن فنوف القتاؿ، 1224شفي سو٪باتا عاـ 

كالصيد حٌب أصبح إماما ُب الصيد) سيمبوف(، كقد انضم إليو معظم شباف ا٤بدينة، كخاصة أبناء ا٤بلوؾ الذين كانوا 
اسيم الػميلك ُب انيانينبا، أمثاؿ تابوف انوانا) فاراف كمارا( ابن تركنىب كمارا)، ملك تابوف(، ككماف يتلقوف التدريب على مر 

جاف كمارا، ابن جارا فاراف كمارا؛ ملك سييب، كغّبٮبا من أبناء ا٤بلوؾ، ككاف ألصق زمبلئو بو كأكماىم مداحو باال 
ا؛ أخو سو٪باتا ألبيو، كقد شغف مارم جاتا كٝبيع أقرانو فاسيكي كوياتى، كابن نامنجي كمارا : ماندين بوغارم كيت

كحزبو بالصيد، كالتوغل ُب الغابات كا٤بخاطرة ُب قتل الدكاب ا٣بطّبة. كقد صنع لو فرانكودك ابن نومو فايرم فاٗب) حداد 
زراف،) جيفيليكيٌب أبيو(، قوسا غليظا متينا، كألفا من السهاـ، كثبلٜبائة من النباؿ العريضة) توف(ا٤بصنوعة من ا٣بي

 (.Jefeleketeػ
كىكذا ناؿ مارم جاتا كناديو من الشباف شهرة كربل، حٌب ٢بق ُّم أغلب الشباف، كارتقى سو٪باتا ُب فَبة قصّبة إٔب 

(كىو ما يسميو Bankura domدرجة) سيمبوف( كىي أعلى درجة ُب الصيد، كما قدر على رقص ) بانكورا دكف 
(، كىاتاف درجتاف ال يصل إليهما، إال شيوخ الصيد ا٤بتمرسْب ، الذين قتلوا بقر الوحش) Nyangataالبمارة) انيانغارا 

 سيغي( بعد أف قتلوا األسد، كالذين سلموا من ٨باطر كثّبة أم: ) خرجوا من كثّب من مياه طبخهم( كما يقوؿ ا٤باندل.
 فوؽ ا٣بياؿ ُب ىذه الفَبة القصّبة.من الكهانة كالشماسة كأبوة الشماشة) اينغوايا(ما ي اكما تلقى سو٪بات

إف شهرة سو٪باتا العظيمة، كسرعة ترقيو ا٤بناصب العليا، ككثرة ناديو، كتعاطف الرعية معو، أثارت غّبة أخية ا٤بلك: 
، فحاكؿ كل احملاكلة أف يتخلص من سو٪باتا، إما بطرده من انيا٘ب، أك اغتيالو كتصفيتو جسديا، فحرض دانكراتوماف
مشاشات ماندل السيدة: كونكونبا كحزُّا، فلم يقدرف على قتل سو٪باتا، ألف سو٪باتا كاف يستقبلهن  عليو زعيمة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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باإلحساف كا٤ببلطفة؛ كمعركؼ أف الساحر كالكاىن كا٤بشعوذ كغّبٮبا من أصحاب الشر ال ٲبكن أف يصيبوا اإلنساف 
شات ذىنب الستفزاز مارم جاتا ُب حديقة أمو، بسوء ما ٓب يستقبل استفزازاهتم  بسوء فعل أك مقاؿ. كلذا فإف الشما

فجعلن أنفسهن سوارؽ ليقبض سو٪باتا على إحداىن كسارقة، فينتقمن منو بسب ذلك، فلما أقبل سو٪باتا تشمرف 
للهركب ،فتجاىلن مارم جاتا، ككأف شيئا ٓب يكن، بل قاؿ ٥بم : أمهاٌب ال هتربن، إف كنًب تردف اإلداـ فتعالْب كتناكلن 

يكن كحفدتكن، فمؤل أكانيهن باليقطْب ، كالبامية، كالبصل، كا٤بلوخيا)سايرا(، كالطماطم كا٤بورك)بوركف(,، ٍب قاؿ ما يكف
٥بن: أرجوكن أف ٙبضرف كل مساء يـو الستبلـ مثل ىذا. فاعَبفن لو بأهنن إ٭با كن يردف قتلو، كلكنة التقطهن) كىو 

 ك بالعكس(.اصطبلح يقولو الكهاف كغّبىم إذا أصابوا شخصا، أ
ٍب قلن لو إف الشخص الذم حرضنا على قتلك، كاف جعل لنا جيعبل قيما، كىي بقرة كوماء، فبل بد أف تعطينا مثل تلك 

البقرة. فقاؿ ٥بن: لقد أعطيتكن ٝبيعا ثبلثة أبقار كحش ٠باف، كلكل كاحدة منكن تسع أبقار 
 مارم جاتا بالشماشة قد  حقاؽ.)كونكودك(.كبذلك فإف حيلة ساسوما بّبتى كابنها ُب قتل

 أبطل ، كاضمحل ، كزىق باطلو.
 ساثْب: ٱغشح عٴجنبرب ٩ِ أ٩ٰ ٳئخٴرٰ ئىل ادلٮٚٶ) ا٭ٺب٭ني ثٴسٷ(

 / توديع سونجاتا وماندىن بوغاري ألخيهما) دانكراتوماف(1
واؿ. فلجأت إٔب أدركت ساسوما بّبتى كأبنها أنو ال ٲبكن قتل سو٪باتا بالسحر كا٤بكائد الشماشية بأم حاؿ من األح

(، Kuna binyeتبِب طريقة أخرل، حيث تواطأت مع الصيادين لّبموا سو٪باتا بسهاـ غربة مسمومة)كونا بينيػػى 
فّبدكه قتيبل ُب األدغاؿ، كقد كاف ىناؾ بعض اإلخوة السيئْب الذين أعانوا ساسوما كابنها على ىذه ا٤بكائد، كلكن كاف 

ماغا، فكانوا ٰبيطوف سو٪باتا كأمو علما ٔبميع مكائد ساسوما الشريرة، كخياناهتا ىناؾ إخوة أكفياء من أبناء نارين 
 ا٤بنكرة.

كقد عجز الصيادكف أيضا عن إصابة أية ًغرة من سو٪باتا، فكلما رموه بالسهاـ ٚبطئو السهاـ، ككأف معدال يعد٥با 
 تا جهارا هنارا. فخططا لذلك.( كحينئذ عزمت ساسوما كابنها على قتل سو٪باBlendeعنو،ككأنو إنساف مصفح)

 كقي أثناء كضع ساسوما كابنها اللمسات األخّبة على خطط قتل سو٪باتا ، إذا بسو٪باتا كأمو يقرراف ا٥بجرة إٔب ا٤بنفى.
كىو متوكئ ُب قصره، فقاؿ لو: )) أخي ٫بن ذاىبوف((،   دانكراتومافكعندما عـز سو٪باتا على ا٥بجرة  جاء إٔب أخيو 

: لقد أخذت دانكراتومافيء على ذلك، لكن ماندين بوغارم الذم كاف سيذىب معو قاؿ: )) أخي كٓب يزد أم ش
كعندؾ مداحوؾ الكثّبكف، كٓب ترسل منهم أحدا  باال فاسيكي كوياتىصديقنا كحبيبنا كنصيبنا من إرث أبينا، أال كىو 

سيكوف معنا، كلكن ٗبا أنك ال تريد أف  يكىفاسمع كفدؾ ا٤ببعوث بو إٔب سومنغورك ، كاعلم أنك مهما فعلت فإف هناية 
ترانا إٔب جنبك ىنا؛ فإننا خارجوف ك٨بلفوف ماندين كراء ظهورنا ،نسيح ُب أرض اهلل الواسعة الٍب ٯبد ا٤بهاجر ا٤بضطهد 

عائدكف فيها مراغما كثّبا كسعة.   ٍب قاؿ لو سو٪باتا: )) أخي دنكراتوماف: نعم لقد ذىبنا كلكن لن نبقى ىناؾ، بل إننا 
إف شاء اهلل، كسنلتقي ُب أرض ماندين نفسها مرة أخرل، فحافظ على ىذا كاعتقده ُب قلبك، فنحن قادموف، قادموف ، 

 فضع ىذا ُب رأسك، كال تربطو برجلك فتسقطو. أال إننا قادموف ال٧بالة.
كم تعرفوف ذىابكم عند ذلك قاؿ دانكراتوماف ، كىو مبتسم تبسم ا٤بغضب ا٤بستهزئ: ))يا إخوٌب الصغار: إن

 ككجهتكم، أما رجوعكم فبل تعرفوف ذلك ((.
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قاؿ لو سو٪باتا: إنِب لست غافبل ) سائرا على رأسي( كما أنك غافل) سائر على رأسك (، فإنا قادموف ال٧بالة، ككن 
 على يقْب ،حق اليقْب أننا عائدكف. 

 عو ٛباما، كحٌب اصفر لونو، كارتعدت   لقد تركت ىذه ا٤بقولة أثرىا البارز ُب نفسية دانكرتوماف حٌب أفز 
 فرائصو، كاقشعر جلده كما قاؿ الشاعر:

 أسد علي في الحروب نعامو  :. فتخاه تنفر من صفير الصافر
ذىب دانكراتوماف إٔب أمو ) ساسوما بّبتى(خائفا كجبل، فقاؿ ٥با: لقد انطلق الركٯبل، كلكنو يزعم أنو عاد مرة أخرل، 

ذىابو أمر فاسيكي، فإ٘ب أعيد إليو فاسيكى كوياتى.  فنظرت إليو أمو كىي غضىب كقد اٞبرت فإذا كاف الباعث على 
عيناىا من ىذه ا٤بقولة ، كجعلت ٙبملق بصرىا، كفغر فوىا، ككأف عيناىا أرجواف، أك ٝبرة ، أك كردة كالذىاف. فهي 

لكن ال تكتف بعودة فاسيكى إليو، بل أعد عبوسة باسرة، ٍب قالت لو: إذا كنت ال تعجبك ذىابو فأرجع إليو فاسيكى، ك 
إليو ملك ماندين أيضا؛ كإال فإف نفسيتو لن ترضى عنك أبد، كلن يطيب خاطره، ٍب غّبت نربهتا كاستعربت 

(boronsoso(كقالت: أؼ لك،)purru ،تبا لك أيها ا١بباف ا٣بائف، إف كنت هتاب من هتديدات أخيك األصغر)
فأعد إليو ا٤بلك؛ ألنك ال تقدر أف ٛبؤل فراغ أبيك، بلى فأرجع ا٤بلك إٔب أخيك  (bode tunbuneكطينتك ا٤بطيونة)

األصغر الشجاع ا١بسور القلب، كلئن فعلت ذلك فإ٘ب ذاىب إٔب قومي كسراة أىلي؛ ألقضي ما تبقى من عمرم ىناؾ، 
ابِب الوحيد الذم كضعتو أل٘ب غّب قادرة على مواكبة علو شأف سوغولوف كابنها، فسأذىب إٔب قومي ألقوؿ ٥بم: إف 

( أم: ) إذا رأيتو تعجبك جسمو كإف ىيدٍّد تسمع لقولو  Nyafa tono.Jusufa moneأصبح ٦بوفا ٪ببا ىباءا،)
كأنو خشب مسىن دة، ٰبسب كل صيحة عليو، ىو ا١بباف األجنب خاؼ من أخيو األصغر، فأعاد إليو ا٤بلك، آه: ياليتِب 

(كقالت أحقا أف ابِب Kule ni safeت تلك الكلمات بالصراخ كالعويل)مت قبل ىذا ككنت نسيا منسيا، كختم
 خاؼ من صوت غائطو كهتديداتو!!؟  ....

إف ىذا ا٤بوقف من ساسوما بّبتى أـ دانكرتوماف قد بعث ُب نفسو ركح ا٢بمية، كرفعت من معنوياتو، كأحيت فيو 
ة بَباء، كبصوت جهورم مليء بالتهديد: )) يا النخوة، كقوت قلبو كأجسرت فؤاده، فجمع الناس كاختطب فيهم خطب

أىل ماندين كمعدف الشقاؽ كالنفاؽ كمساكئ األخبلؽ: لقد ذىب سو٪باتا كآلو ىائمْب إٔب الدنيا، كٓب يطردىم أحد، إال 
، كٲبكنو أف يلتحق ُّم؛ ألهنم  أهنم ىم الذين ىاموا بأنفسهم كباختيارىم، فمن كاف اليستغِب عنهم فإهنم إ٭با ذىبوا اليـو

قـو يذكركف سو٪باتا بعد انطبلقو قد اينعت كحاف قطافها ، كإ٘ب لصاحبها،  سٓب يبعدكا كثّبا، كأٙب اهلل إ٘ب ألرل رؤك 
فلىمن ٠بعت منو أمر سو٪باتا بعد اليـو فليكلفنو ذلك رأسو، كليحفر قربه بنفسو. كإف الفيل إذا استحيا منك نفش ُب 

 كإ٘ب أنا ابن ساسوما كمبلؾ ماندين، مٌب أثأر من ٧بيب سو٪باتا  مزرعتك ليبل، كإال أتاؾ هنارا، أال
 ((.، كلًيبلغن  شاىدكم غائبكم، أال ىل كعيتم عِب ؟تعرفو٘ب

كقد كضعت ىذه ا٣بطبة البَباء حدا للحديث الظاىرم عن سو٪باتا، بل حٌب ٦برد ا٢بديث عنهم كاف جرٲبة يستحق 
نوىا كأعفى أثرىم ُب ماندين، كُب األخّب نسيهم ا١بميع؛ ألف الرعية صاحبها العقوبة، ٩با أخفى صيت سوغولوف كب

سرعاف ما ينسوف عن ا٤برء مهما كاف مشهورا أك ذا صيت، فإنو إذا اختفي عن ناظريهم سرعاف ما ٱبتفي ذكره كينمحي 
 عن أذىاهنم ٛباما.

**** 
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 خروج سوغولوف وأوالدىا إلى المهجر/ 2
ـ، على طوؿ ٦برل هنر جوليبا، متجهْب صوب الغرب، فساركا يومْب 1226نينبا عاـ خرجت سوغولوف كأكالدىا من انيا

حٌب دخلوا ُب كربل مدف كمشوغويي ماندين _ يقاؿ بأهنا جّبيبا _ كىي الضفة اليمُب من النهر، لكنها خربت كإ٭با 
 يوازيها اليـو مدينة كرينا على الضفة اليسرل للنهر.

، فاستجاركا بو، كقد كاف على علم ٗبا بْب كونكوفا إٔب ملكها الكمشوغوم، كا٠بو ك٤با دخلوا مدينة جّبيبا توجهو 
دانكراتوماف كسو٪باتا من شحناء، كلكنو قبل جوارىم رغم كل ذلك؛ ألنو ُب ذلك الوقت ٓب يكن أحد لّبد الضيف ُب 

يعرؼ اهنم من األسرة ا٤بلكية ماندين، بل كانت عادات ماندين كشرائعو تندد بذلك. كقد أكرمهم ا٤بلك كونكوف؛ ألنو 
 ا٤باجدة ُب ماندين، كلكنو كاف حائفا من تبعة قبولو جوارىم، كلكن ا٢بذر ال ينجي من القدر.

ٓب ينج ا٤بلك كونكوف ٩با كاف ٰبذر منو، ألنو ٓب ينشب أف أرسلت إليو ساسوما كابنها ىدية فاخرة من الذىب كا١بواىر 
فيقلو أك ينفيو كمن معو، كأنو إف ٓب يفعل ذلك فمعُب ذلك أنو متآمر مع سوغولوف الكرٲبة ، جيعبل لو ليمكر بسو٪باتا 

 كاكالدىا ضد ٩بلكة ماندين.
ك٤با تلقى ا٤بلك كونكوف ىذا ا٣برب، أسقط ُب يده، كىم بتنفيذ ما أيمربو من قبل دانكراتوماف كأمو، فجمع قومو كأبلغهم 

بل ٰبدث بقاؤىم مشكلة بينو كبْب ا٤بلك األعظم ُب انيانينبا. ككاف أنو عاـز على نفي سو٪باتا كمن معو من أرضو، لئ
كانت مغرمة ٗباندين بوغارم أخي سو٪باتا، فأبلغت جوبا، حسن حظ سو٪باتا كمن معو أف ابنة ا٤بلك العذراء، كا٠بها

ما يقوؿ ا٤بثل: ) اف ىذا السر إٔب ماندين بوغارل الذم أكصل ا٣برب بدكره إٔب سو٪باتا، ٩با جعل سو٪باتا يأخذ حذره ك
 الرجل ا٢باذر أسد (.

 dibiكُب نفس ىذا اليـو أرسل كونكوف رسوال إٔب سو٪باتا يستحضره، فلىب سو٪باتا دعوتو، كدخل عليو ُب الغلس)
yele yele الذم ال يبصر فيو الداخل ا١بديد شيئا حٌب ٲبكث فيو، كٗبا أف سو٪باتا كاف متعودا على ذلك؛ فإنو ما ،)

بيت حٌب أبصر كل ما فيو، فتوجو إٔب ا٤بلك كونكوف كتبادال التحية كالَبحيب، كبينهما ُب تبادؿ التحايا أف كِب ال
 كالَبحاب، إذا بسو٪باتا يبصر سيف  ا٤بلك كونكوف ا١بديد كالبتار معلقا على ا٢بائط، فتناكلو مباشرة)تشيو( كقاؿ:

أيب ٛباما، كبعد ألم اخَبط السيف من غمده، كبدأ )) ما أحسن ىذا السيف أيها ا٤بلك كونكوف ! إنو مثل سيف 
 يلعب بو، كيتدرب بو أحسن تدريب كأركعو، ٍب رده إٔب غمده كرده إٔب مكانو.

ٍب أبصر سو٪باتا طلسما مشاسيا آخر لدل الباب فتناكلو توا) تشو( كجعل يقلبو بْب يديو قائبل : عجبا أيها ا٤بلك إذنا 
يف)عتاد أك عدة رجوٕب(، كإف لدم مثل ىذا ٛباما، غّب أف طلسمك أٝبل ٩با عند عندؾ أمر رجوٕب آخر غّب الس

عندم، فما أتقن من صنع ىذاٌ!!؟   فأجابو ا٤بلك كونكوف: بلى، بلى أنا الذم صنعتو بنفسي. ٍب قاؿ لو سو٪باتا: 
اؿ لو سو٪باتا: حقا إنك ( عند رأسي. فقpityكعندؾ الصقر أيضا) ديكا(؟ فقاؿ كونكوف: نعم، ىاىوذا على ا٤بيثرة)فيٍب 

 لست معتمدا على أمر بطوٕب كاحد أم: ٝبعت بْب ا٢بسنيْب. كليست يدؾ على عدة رجولية كاحدة.
كبعد ىذه احملاكرات الكبلمية، قاؿ سو٪باتا: لقددعوتِب أيها ا٤بلك الكمشوغوكم فلبيك أُّا ا٤بلك، ىات ما عندؾ.... 

 Subaلنلعب النرد الشماشي) –كعادٌب مع كل ضيوُب   –فقاؿ ا٤بلك كونكوف: نعم لقد دعوتك اليـو 
wolibo كذلك لعب ال كبقية مباريات النرد األخرل؛ ألف من أغبنو ُب ا٤بباراة إ٭با أقتلو...  فقاؿ لو سو٪باتا:  أقبل)

تطلبو مِب، ذلك الشرط، كلكن ماذا تشَبط ٕب إف غبنتك ُب ا٤بباراة؟، فأجابو كونكوف: إذا غبنتِب فإنِب سأنفذ لك كلما 
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غّب أ٘ب دكما أنا الذم أعنب كل من سابقِب على النرد الشماشي... فقاؿ سو٪باتا: نعم: قد يكوف ذلك حقا، كلكنك ٓب 
 يسبق لك أف العبتِب أكال، فعليك أف تعاىد٘ب غلى أ٘ب إف غبنتك لتدفعن إٕب سيفك البتار، أليس كذلك؟

 غبنتِب ُب ىذا اللعب.فقاؿ كونكوف نعم، حٌب سيفي ألدفعنو  ٛباما، إف 
اتفق ا٤بلك كونكوف كسو٪باتا على شركط ا٤بباراة ، ككاف ُب ظن ا٤بلك الكمشوغوكم أنو سيغلب سو٪باتا كيدخل كل 

 ( فقد كاف تلعابا حاذقا بلعب النرد.kusu(ُب ريخو) جعبتوwolikiceبياذجو، أم:)حبات النرد 
صوت) كراكرا( ككضعو بينهما، ٍب أخذ أربعة  أربعة من كبطريقة سخرية أخرج ا٤بلك كونكوف النرد كالبياذخ ب

البياذخ)ككليكيسى( ككضعها بْب يديو على فرازين النرد ) ككرم سودين(ُب كل فرزاف بيذخ، كجعل نشيد تقسيم بياذخو 
 نشيدا يتضمن التهديد كالتعريض بسو٪باتا.

 ادخل، ادخل، ادخل ياكونكوف الفحل
 النرد إف صيادا كاحدا ىو الذم أسس لعب

I don Idon,don Konkon Ji 
  Donsoke kelen de ka woribo sindi 

 
 ادخل، ادخل، ادخل ياكونكوف الفحل

 لن يغلبِب أحد ُب لعب االنرد كبل               
I don Idon,don Konkon Ji 
Mo te celan ne la Wolibo do 

 
 Bawon nto le ko Mansa mo Sy lasaala ألف ا٠بي ىو: ا٤بلك للناس مستأصل

كما أف انتهى ا٤بلك كونكوف من تقسيم بياذخو ٔبميع أنواع التهديد كالتحويف، حٌب بدأ سو٪باتا ُب تقسيم بياذخو، 
 فأخذ يبوئها مقاعد للقتاؿ بكل شجاعة كرباطة جأش كقاؿ: يقاؿ ُب ا٤بثل ا٤باندم

Ka fo”nto ko tcheba masilanen :I nya jito le la 
: ا٠بى الفحل ا٤بهاب منو,إذا كنت ترل جبانا، كيقابلو ا٤بثل العريب: إف كنت رٰبا فقد القيت إعصارا.أك ) أم: إ٭با تقوؿ

 إ٘ب ال يقغقع ٕب بالسناف(، أك كما قاؿ الشاعر:
 اباألراجيز يا ابن اللـؤ تهددني:. وفي األرجيز خلت اللـؤ والخور

اذخ)ككليكيسى( ككضعها بْب يديو على فرازين النرد) ككرم كما أف انتهى من قوؿ ذلك حٌب أخذ أربعة أربعةمن البي
 دينكا(ُب كل فرزاف، كجعل نشيد تقسيم بياذخو تعريضا با٤بلك ىكذا:

 ادخل، ادخل،  كأكقع كونكوف ُب ا٤باء
 ُب ا٤باضي: كاف الضيف مضيعا عند ا١بميع

I don Idon,don Konkon Sa da  Ji 
  Folo: lolan latonen ne tede be bolo 

 ادخل، ادخل،  كأكقع كونكوف ُب ا٤باء
 ألف ذلك الكبش إ٭با جاء باألمس فقط

I don Idon,don Konkon Sa da  Ji 
Bawo sanin nalen ikodo kunun ne 

 INne don nanen kayi kunnasinin ne  كأما أنا فإ٭با جئت منذ ما قبل األمس
، فسارع إٔب القوؿ كىو متحّب: ) لقد خانِب أحد، أقسم لقد خا٘ب كحينئذ أدرؾ ا٤بلك كونكوف أنو كقع فريسة لسو٪باتا

أحد أبدا، إف ىذا ألمر دبر بليل، بل ىو مكر مكرٛبوه ُب ا٤بدينة لتخرجوا منها أىلها(( فقاؿ سو٪باتا: الجـر أيها ا٤بلك  
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ـ ا٣برباء. فأجابو كونكوف: التلصقن التهمة بأم أحد، ٓب ٱبنك أحدػ، فقاؿ لو كونكوف: ككيف ذلك؟ كقد قلت كبل
 سو٪باتا:

اعلم أف اهلل ىو عْب الضيف كأذنو، انظر: ىا قد أمضينا عندؾ شهرين كاملْب عندؾ، كٓب تقل ٕب أمر لعب النرد نصا كال 
عرضا، فلما فاجأتِب بلعب النرد ُب ىذه الظهّبة ا٢بامية،كاف عليك أف تدرؾ أ٘ب سوؼ أعرؼ سبب ذلك) أف ذلك 

يعقوب قضاىا(، كأنت تعرؼ أ٘ب أدرم ما كرائي من خطر ٧بدؽ يب.فسارع مانسا كونكوف إٔب  ألمر ما أكحاجة ُب نفس
 القوؿ: لقد غبنتِب، كغلبتِب، كسبقتِب ٛباما، كلكن أقوؿ لك كلمتْب فقط ال ثالث ٥بما:

 أما األمر األكؿ: فإنك لن ٙبصل على السيف البتار الذم تواعدنا عليو، مهما كاف الثمن.  
 الثا٘ب: فهو أال تبيتوا ىنا عندم ىذه الليلة، بل اخرجوا من قريٍب ُب نفس ىذا اليـو ببل تواف. كأما األمر

كعندئذ ضحك سو٪باتا مبتسما كقاؿ لو: ال ضّب، شكرا لك أيها ا٤بلك على كـر الضيافة خبلؿ شهرين، ا٤بأكل  
، كلكن كن على يقْب أننا سنعود مرة كا٤بشرب كا٤بأكل، كسنحرج من عندؾ ُب ىذا اليـو نفسو أيها ا٤بلك كونكوف

 على أرض ماندين نفسها تارة أخرل. –إف شاء اهلل  –أخرل، كسنلتقي مرة أخرل 
 /ا٭زٞب٣ عٴجنبرب ٳ٬٩ ٩ْٰ ٬٩ عٺذٹجب ئىل ربثٴ3٫

غادرت سوغولوف كوندل كأكالدىا مدينة جّبيبا، كىم يائسوف، كأخذكا طريق الغربة مرة أخرل، فعربكا النهر ىناؾ صوب 
العرب حٌب نزلوا على قبيلة سينينكيمبو كمارا، ككانت عاصمتهم تابوف ككانت كربل مدف ٝبيع الكمارا التمتامْب)دادك 

كمار، ككانوا كذلك تابعْب لدانكراتوماف، غّب أف ابن ا٤بلك   تورونبى(ككاف ملكهم يومذاؾ ىو dado badineبديُب 
فلما التقوا كاف ىذا  –ا لسو٪باتا، كلكنو طرد من قبل دانكراتوماف كىو تابوف انوانا )فراف كمارا( _ كاف صديقا قدٲب

، ككاف قد شاخ، كلكنو قبل جوارىم. كأما ابن ا٤بلك ؛األمّب تورونبى كمارااللقاء لقاء سركر كحبور؛كقد استجاركا با٤بلك 
مداخلها  -م فعرفهم بالقريةتابوف انوانا فقد أكرمهم إكراما عظيما، كأزاؿ عنهم ٝبيع أحزاف الغربة ككحشتو، كطاؼ ُّ

 كرغب ُب استقرارىم ُب تابوف، غّب أف الرياح أحيانا ٘برم ٗبا ال تشتهي السفن. –ك٨بارجها كحصوهنا كمبلجئها 
أدرؾ ا٤بلك الشيخ توركنىب كمارا، أف سوغولوف كأكالدىا ليسوا ُب مأمن عنده، ففكر ُب إرسا٥بم إٔب مكاف أكثر أمانا  

 ستدعاىم كشرح ٥بم األمر: كقاؿ: من منطقة تابوف، فا
)) إف ىذه األرض الٍب أنتم فيها الزالت تابعة ٤بملكة دانكراتوماف الذم خرجتم من عنده، فلستم ُب مأمن من مكائده 

، كخاصة -أم بغقلية أمو ساسوما بّبتى  –الظاىرة كالباطنة، كقد علمتم أف دانكراتوماف إ٭با ٰبكم الدكلة بعقلية نسوية 
كىن العظم مِب كاشتعل الرأس شيبا، كال أريد أف ٙبدث أية مشكلة بيِب كبْب دانكراتوماف ا٤بلك األعظم ُب أ٘ب قد 

انيانينبا بسببكم، فاألحسن أف تنتقلوا من ىنا مطلقا، لتسلموا من مكائد دانكراتوماف الظاىرة كالباطنة، كأريد أف أكفدكم 
 قائي، كليس لدانكرتوماف أم سلطة عليهم((.إٔب ملوؾ كاغادك الكراـ، الذين ىم من  خلص أصد

قبل سوغولوف كبنوىا ىذا الرأم كاالقَباح، كرحبوا بو، كقبلوا قطع ىذه ا٤بفاكز كالقفار؛ ألهنم علموا أهنم سيحصلوف على  
ك، األمن كالسبلمة ُب كاغادك.كصادؼ ذلك خركجى بعد الرحالة التجار من تابوف متوجهْب إٔب كوميب صاّب عاصمة كاغاد

فجهزىم ا٤بلك توركنيب أحسن ٘بهيز، كأعطاىم ا٤براكب كالزاد الكثّب، كاستوصى التجار ُّم خّبا، كأكد ٥بم أف يعتنوا ُّم 
 كيوصلوىم بسبلمة إٔب أرض كاغادك.
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*خرجت القافلة من تابوف متجهْب إٔب كوميب آخذين ذات الشماؿ ا٤بستقيم، فمركا بكيتا تاركينها عن ٲبينهم)ا٤بشرؽ( 
 –كلم 400حوأب  -دخلوا القفار كالرماؿ الصحراكية، حٌب كصلوا ُب أماف اهلل إٔب كغادك، كقد قطعوا تلك ا٤بسافة حٌب

ُب احَباـ كإكراـ من قبل التجار، ألهنم علموا أف سو٪باتا كمن معو أمراء من أسرة ملكية، كما أهنم موفدكف من ملك إٔب 
 ملك آخر .

اما، على أحفاد قاٲباغاف سيسى ُب كاغادك، ككانت ا٤بدينة عامرة يومئذ بالتجار نزلت سوغولوف كأكالدىا ضيوفا كر 
.كبعد تنكارا ماميدي)سومابا( سيسى، كأخيو  سومانقورىالعرب، كا١بماؿ الًعراب كالبخت، ككاف ا٤بلك يومذاؾ : 

نزؿ سو٪باتا كمن معو دار الضيافة الَبحيب ُّم، بلغ التجار العوراب مقولة ا٤بلك توركنىب كمارا، كانصرفوا إٔب ٨با٥بم، ك 
 ليأخذكا راحة كيتم إعداد القرل ٥بم.

كبعد تناكؿ القرل كاالسَباحة، استدعاىم ا٤بلك مساءا ليشرحوا الباعث على ىجرهتم ُب حضرة ا٤بلك كمبليو ٝبيعا ُب   
رحبت با٤بلك كقومو، كشكرت القصر ا٤بلكي األعظم.كٗبا أف سوغولوف ىي أمّبة الرحلة) سّباتيكي(، فتناكلت الكبلـ، ف

٥بم كـر الضيافة، ٍب شرحت ٥بم سبب ا٥بجرة ، كما كاف من أمر سو٪باتا حٌب خركجهم من ماندين، كما جرل بينهم 
كبْب ا٤بلك كونكوف كميشوغو ُب جّبيبا، ٍب كصو٥بم إٔب تابوف، كمن تابوف إٔب كغادك. كأهنا جاءت تستجّب ُّم قبل أف 

 هم أف يكونوا خّب عوف ٥با كألكالدىا حٌب يتمكنوا من اسَبداد حقهم ا٤بسلوب منهم.يقول أكالدىا، كتطلب من
ٍب اعتذرت عن التقصّب ُب التعبّب، نظرا ألنوثتها، كطلبت السماحة من كل من قد تكوف آذتو أثناء الكبلـ من غّب 

 قصد، كدعت للجميع ُب األخّب.
، استمع ا١بميع إٔب مقالة سوغولوف ٖبشوع كٛبلمل ك    عاطفة جياشة، كبعد خطاُّا، أخذت الساحة سكوف ككجـو

ككأهنم ُب مأًب، ككأف الطّب فوؽ رءكسهم؛ كل يفكر كيتأمل ىذه ا٢بالة ا٤بزرية كالقسوة الٍب ارتكبها ابن آدـ ضدأخيو. ٍب 
 أجاُّم ا٤بلك سومانقورل بعد سكوت طويل قائبل:

فتكم با١بد كبكل قوانا،؛ ألف الصداقة الٍب كانت بْب كاغادك )) اقد ٠بعنا خطابكم، كقبلنا استجارتكم بنا، كاستضا
كماندىن عبلقة قدٲبة جد قدٲبة، يعرفها كل األعياف، كاألشياخ، كا٤بداحْب كالشعراء. فأىبل كسهبل كمرحبا بكم، حرجتم 

صلي، فمرحبا من البدك )تفاٗب( كحللتم با٣بضر)بيلي(،من بعد أف نزغ الصوصو بيننا كبْب كطنكم، فهنا موطنكم األ
بكم، كأىبل كسهبلبا٠بي كاسم أىإب كوميب قاطبة، كإنكم لفي أمن كأماف ىنا ، كُب اختياركم، كمٌب أردًب العودة فبل 

 غدكاف عليكم، كنتمُب لكم إقامة طيبة((.
اتا، كما سنة، فسألو عن ا٠بو، فأخربه أنو يسمى :مارم ج 19كبعد ا٣بطاب استدعى ا٤بلك سو٪باتا ػ ككاف عمره يومئذ 

يسمى ماف جادا، كيسمى غالبا سوغولوف جاتا)سو٪باتا(، كأف أخاه األصغر يسمى) ماندين بورم(، كأختو الكربل 
 تسمى) كولونكاف( كما تسمى الصغرل) حاميرك(.

 فعجب ا٤بلك من حسن جوابو كتوسم فيو رجاحة العقل.
ا٣بلع ا٤بلكية، كىي عبارة عن الكثّب من ا٤ببلبس  كبعد مغادرة القصر كعودة الضيوؼ إٔب مكاهنم، أرسل ا٤بلك إليهم

الفاخرة ا٤بخيطة خياطة متقنة كا٤بطرزة، كاألحذية كاألسورة، كا٣ببلخيل، كا٣بواًب، كالقرط كالصخاب، ناىيك عن العقود 
ة بْب كالعطور، فلبسوا ىذه األلبسة كتلك الزينات الٍب ناسبهم حٌب أكثر من بعض أىل كوميب صاّب، فأصبحوا كالشام

 الناس. كٞبدكا اهلل الذم أطعمهم من جوع، كآمنهم من خوؼ، ككساىم من عرم.
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أمضى سو٪باتا كمن معو عاما كامبل ُب كوميب صاّب، ٛبتعوا خبل٥با ٔبميع أنواع االحَباـ، كصنوؼ ا٤بطاعم كا٤بشارب، 
أعجب ا١بميع بقدراتو العجيبة على كاألنس، كأصبح سو٪باتا رائد الشباف، ككأنو االبن البكر للملك سومانقورل، كقد 

التعامل مع رفاقو، كحسن تعليلو ٥بم)بّبل بّبل ٕب(، كتعلقهم بو، ٩با زاد ثقة ا٤بلك بو كحبو ٥بم حبا ٝبا. كلكن ٓب يقدر 
 ٥بم ا٤بكوث ُب كوميب أكثر من سنة.

اإلنساف عندما ينتقل من  ـ ،أصاب الفريق مرض الوخم) تغيّب ا٤باء(، كىو مرض معركؼ يصيب1227ففي هناية العاـ 
منطقة إٔب منطقة أخرل ٨بالفة لبيئتو األكٔب،فيقاؿ:)استوخم ا٤بكافى(كقد يسمى ىذا ا٤برض با١بول، كلكنو غالبا ال يقتل، 

كال يلبث إال أياما ٍب ٱبتفي آثاره،  غّب أف الذم أصاب الفريق ٘باكز ا٢بد ا٤بعركؼ كاشتد قليبل _ نظرا ٤با قدر ٥بم من 
كاد يهلكهم. ٩با اضطر ا٤بلك سومانقورل إٔب التفكّب ُب إيفادىم إٔب منطقة أخرل مناسبة لبيئتهم، كآمنة مثل  ق–خركج 

 كوميب صاّب: أال كىي منطقة ميما) منطقة بْب موبٍب اليـو كانيافونكى(.
 /ا٭زٞب٣ عٴجنبرب ٳ٬٩ ٩ْٰ ٬٩ ١ٴ٩جٸ فبحل) ٳإبدٳ( ئىل ٩ٺ٪ب:4

غولوف كأكالدىا، كأخربىم أنو يريد أف يبعث ُّم إٔب أحد بِب عمومتو التونكارا ُب استدعى ا٤بلك سومانقورل سيسى سو 
كأخربىم أنو ىو الذم عْب ملوؾ  -رياح جافة عاصفة، كبركدة قارسة -نظرا لعدـ مناسبة بيئة كوميب ٥بم  –ميما 

جوليبا، كما أكد ٥بم أهنم  التونكارا ُب ىذا ا٤بكاف، غّب أف لديهم حكمهم الذاٌب ا٤بستقل، كأهنم على ضفاؼ هنر
 سينالوف مثل االحَباـ الذم يتمتعوف بو ُب كوميب صاّب، كأمنا أكثر من كوميب، باإلضافة إٔب الصحة ُب األبداف.

ٓب يكن سو٪باتا كمن معو يريدكف  التحوؿ الكثّب ، كلكنهم قبلوا التحوؿ إٔب ميما؛ خاصة ٤با ٠بعوا بوجود هنر ىناؾ، 
ما يتوقع ٥بم من صحة كتعاؼ من الوخم ) ٙبوؿ ا٤باء أك ا١بول(. فجهزىم ا٤بلك سومانفورل مناسب جوه ٥بم، مع 

سيسى ٔبهاز جسن، كزكدىم بزاد كثّب، كٞبلهم على ا١بماؿ مع بعض التجار العرب ا٤بتوجهْب إٔب ميما، كاستوصى 
 لك ميما.التجار خّبا بسوغولوف كأكالدىا، كأكد ٥بم ضركرية سبلمتهم ككصو٥بم بأماف إٔب م

*غادرت اَّموعة ميما آخذين ذات الشرؽ ا٤بستقيم، ٨بَبقْب الصحراء  ُب رماؿ ،كأحقاؼ كأ٪باد رملية ككىاد، حٌب 
كصلوا إٔب ميما، كقد قاـ التجار باحَبامهم كتبجيلهم كما أكصاىم ا٤بلك سومانقورل سيسى، فلم يصب الفريق أم ضر 

 جو منو احد.ُب الطريق عدا نصب األسفار، كذلك ماال ين
كقد كاف ىؤالء التجار مثقفْب بثقافة عربية إسبلمية، كتارٱبية، فشرعوا ٰبكوف لسو٪باتا األحداث كالوقائع العا٤بية، 

كخاصة اإلسبلمية، فقصوا عليو سّبة النيب الكرٙب ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم، كغزكاتو ، كصفاتو، ٍب سّبة ا٣بلفاء األربعة، 
كقد تناكلت القصص  –شق، كالدكلة العباسية ُب بغداد ػ ككانت الدكلة اإلسبلمية ا٤بعاصرة لسو٪باتا فالدكلة األموية ُب دم

أىم األحداث التارٱبية، كأعنف الغزكات، مع سّبة أبرز القواد الذين أبلوا ببلء حسنا ُب الدفاع عن اإلسبلـ كعن 
، كٓب ينسوا عن تواريخ التبابعة ُب اليمن، كالفراعنة ُب مصر،  األكطاف، كما زكدكه ٗبعلومات عن الفلك كعلم النجـو

كبداكد عليو  –ناىيك عن تذكّبه كتسليتو بأحسن القصص؛ قصة يوسف عليو السبلـ _ ا٤بشاُّة حالتيو حالةى سو٪باتا 
السبلـ، كيف ٛبكن من قتل جالوت، كسليماف عليو السبلـ، كطفقانو مسحا بسوؽ كاعناؽ صافناتو ا١بياد،ٍب ما سخر 

 لو من ريح، كجنوده من ا١بن كاإلنس كالطّب فهم يوزعوف، كعن ملكة سبإ الٍب أكتيت من كل شيء ك٥با عرش عظيم، اهلل
ككيف أدحلت اليمن ٙبت ملك سليماف، كذم القرنْب كما زكم لو من أألرض، كسده ا٤بمدكد بْب الصدفْب، كما تطرقوا 
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ة ذكم األكتاد، ك٭بركذ بن كنعاف، كٖبتنصر، كملوؾ ا٢ببشة، كأبرىة مع إٔب تواريخ الطغاة ا١ببابرة عرب التاريخ من الفراعن
                                                                                       فيلتو، كعن كسرل فارس كخرب إيوانو، كعن ىرقل عظيم الرـك كمدائنو.....اْب                                                        

 -إف ىذه الرحلة كانت ٗبثابة مدرسة لسو٪باتا كايتا، فقد فتحت آفاقو ا٤بعرفية، كقوت طموحاتو ، كرفعت من معنوياتو   
٩با جعل سو٪باتا يكيف نفسو لتقمص شخصية بعض أكلئك العمالقة العظاـ الذين  –كذلك من أىم فوائد علم التواريخ 

 تأثر ٕبكاياهتم.
قَبب العّب من مشارؼ ميما، أرسل أمّب القافلة رسوال عاجبل إٔب ا٤بلك موسى تونكارا)فارين(، يبلغو بأنو قادـ مع ك٤با ا

أك ر٠بي(، كٓب يكن  –ليحل ضيفا عليو، كأنو كفد على مستول عاؿ ) ديبلوماسي  واغادوكفد كرٙب، بعثو معو ملك 
رتبت مراسيم استقبا٥بم، فأخرجت ا١بنود ماسيرا تونكارا(ا٤بلك نفسو موجودا؛ إذ كاف ُب رحلة ما، كلكن أختو )

كالعساكر، كحشرت الناس خارج البلد الستقبا٥بم بالعركض العسكرية كاأللعاب ا٤بسلية، كا٤بعازؼ ا٤بطربة.فدخلوا ميما 
 ٗبا ينبغي، حٌب قدـك أخيها من رحلتو. ماسيرا تونكاراآمنْب، كأكرمتهم األمّبة 

 لوف كبنوىا ُب ميما، نظرا ألف ٥بجة ا٤باندل تستعمل ُب ميما أكثر من  كسرعاف ما تواطنت سوغو 
كوميب، ك٤با عاد ا٤بلك موسى تنكارا من رحلتو، ككجد الضيوؼ معززين مكرمْب،فرح ُّم فرحا شديدا، كقاؿ ٥بم: 

، السيما كأنكم يكفيكم فخرا أنكم كفد ابن عمي ا٤بلك سومانقورل سيسى، فأىبل كسهبل كمرحبا بكم ُب بلدكم الثا٘ب
 ا٤بشهورة بإكراـ الضيوؼ كا٢ببور ُّم، كيرحب بكم ٝبيع أىإب ميما، كنقركم ُب ميما ماشئتم. نمن ما ندي

 /ا٥غٮٴاد ا٥غجِ ا٥زٸ أ٩نبٱب عٴجنبرب ٳ٬٩ ٩ْٰ يف ٩ٺ٪ب5
ورل عاما، كعمر ماندل ب 21ـ، ككاف عمر سو٪باتا إذ ذاؾ 1228كصل سو٪باتا كمن معو ميما ُب بداية العاـ 

مكانا مناسبا  ميماعاما، كسرعاف ما أحب الرجبلف ميما؛ نظرا لتوفر ىوايتهما ُب ميما، أال كىي الصيد، فقد كانت 14
 لصيد ا٢بيوانات الكبّبة كالصغّبة ، فهي متوفرة كمنتشرة ُب أرجاء غاباهتا.

لصغار ٗبثابة األبناء لو، فقد أصبح سو٪باتا كٗبا أف ا٤بلك موسى كاف عقيما، ككانت امرأتو عاقرا، كإ٭با كاف أبناء ا٤بلوؾ ا
 من لداهتم كاقراهنم، كناؿ زعامتهم كعاطفتهم ٤با لو من خربة ُب فن التعامل مع الناس. فبدأ يسوسهم سياسة حكيمة.

 ُب ميما استعاد سو٪باتا كماندم بورل معلوماهتما القتالية القدٲبة، كاستزادا من ا٣بربات ا١بديدة لدل أىل ميما، كٓب
يتمكنا من التوغل ُب الصيد أكال، نظرا ألف ا٤بلك كاف سيخرج إٔب قتاؿ أىل ا١بباؿ ا٤برتدين كراء النهر ) لعلهم أسبلؼ 

 الدكغوف(.
خرج سو٪باتا مع ا٤بلك موسى تنكارا ُب ىذه الغزكة، فأبلى فيها ببلء حسنا، كأظهر فيها من أنواع الشجاعة كفنوف القتاؿ 

عنهم ٠بومهم، فخافوا كذعركا، ككلوا ا مدبرين شذر مذر، فقتل منهم من قتل، حٌب إذا أثخنهم  ما حّب األعداء ، كأزاؿ
 شد الوثاؽ كأسر أسارل كثّبين.

*بعد أف كضعت ا٢برب أكزارىا، انفرد ا٤بلك بسو٪باتا ليسألو عن سر شجاعتو كبسالتو، كليبدم إعجابو بببلئو ا٢بسن 
يت اخَباقك صفوؼ العدا ببل ىوادة، كمن غّب ٛبهل مع أنك منفرد كلست ُب فقاؿ لو: )) ما أشجعك يا بػيِبى ، أرأ

 (؟.Tunkurunٝباعة 
فأجابو سو٪باتا: ))يا أبت: إف من يرل شيخا مثلك ُب ا٤بعسكر، كإف كاف قد ملئ رعبا، فبلبد أف ٯبرؤ 

اة ُب ا٢بركب قدٲبا، فرأيتهم كيتشجع((.فقاؿ لو ا٤بلك: )) ال، ال ، يابِب: لقد تعودت أف أكوف مع كثّبين من الكم
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 Jakumaكتصرفاهتم، كرأيتك أيضا كما أبليت ، ككما يقوؿ ا٤بثل: )يوضع الدكاء ُب رأس الكلب ليجرؤ، أما الفهد)
waraفلعل اهلل ىو الذم ساقك إٕب؛ ليجعل بعضنا رزؽ ن( فإنو يولد ٔبراءتو، لقد قدمت بشجاعتك من ما ندي ،

 (.بعض، كليقضي أمرا كاف مفعوال(
أال كىو ما بذلو  -بعد اهلل –*عاد ا٤بلك من معركتو منتصرا ظافرا بالغنائم، فانتشر خرب انتصاره مع سبب االنتصار 

سو٪باتا من جهد، كما أبداه من براعة قتالية، كما أببله من ببلء حسن، فناؿ سو٪باتا بذلك شهرة عالية، كذاعت صيتو 
 لسمار، كنشيد الفتيات، كل يركيو كينتحلو، كأصبح من ا٤بقربْب للملك كمبليو.ُب الببلد، كأصبح حديث الركباف، كركاية ا

(، ُب ٝبيع اَّاالت: Kolateصاحب حل كعقد كبّب) –رغم غرابتو  –ىكذا أصبح سو٪باتا كجيها ُب ميما، فصار 
، كلدل ا٤بلك ُب ٦بلس الشورل للملك، ُب ا٢بيش، ُب أركاف ا٢برب)سوفاكن(، لدل الشخصيات البارزة ُب الدكلة

نفسو، فبل يبت ُب أم أمر ىاـ حٌب يشاكره فيو، فيبدم برأيو الثاقب ا٤بوفق للصواب ُب أغلب األحياف، خاصة كأف اهلل 
قد كفقو ٤بعرفة فن التعامل مع الناس، كحسن ٨باطبتهم، أم أنو كاف ديبلوماسيا ٗبعُب الكلمة.فذاعت صيت ميما أيضا، 

 ا منهم يستجّبكف ُّا، كيطلبوف التحالف معها.كىاُّا جّباهنا، ٩با جعل كثّب 
 /عٴجنبرب ٳسئبعخ ا٥ٴصاسح يف ٩ٺ٪ب6

عينو ا٤بلك موسى تنكارا رئيس الوزراء )  –ككاف قد ناؿ ثقة ا١بميع ك٧ببتهم  –عندما بلغ سنجاتا العاـ الثالث ُب ميما 
عاما،  24ا يومئذ ـ ككاف عمر سو٪بات1231(، كذلك عاـ Mansa sereke = Kankorosiguiعزيز ميما

فأدار أمور القصر ا٤بلكي ٕبكمة، كحنكة سياسية منقطع النظّب، كأصبح ا١بيش يتمنوف أف تقع حركب كثّبة ، كاحتبلؿ 
للببلد اَّاكرة، كلكن سو٪باتا كاف مياال إٔب السلم كالتحالف كأال يقاتل إال من أىب التحالف، ٩با كاف عامبل على إرساء 

 من كالرخاء ُب ميما.دعائم االستقرار كاأل
 /عٴجنبرب ٳٳالٹخ ا٥ْٲذ)) ٳساصخ ادل٠٦(( يف ٩ٺ٪ب7

ـ 1231أمضى سو٪باتا ثبلث سنوات ُب رئاسة الوزراء ُب ميما، ٛبتعت الدكلة خبل٥با باألمن كالرخاء، كالتقدـ، من عاـ 
دكلة ككافة الرعية السيما ا١بنود ـ، ٍب عينو ملك ميما كليا للعرش من بعده ٗبوافقة كمباركة من أعياف ال1234إٔب بدايات 

كالعساكر، الذين كانوا يركف أف ٦برد ذكر اسم سو٪باتا ُب الغزكة كإف ٓب يشهدىا ٩با ٱبوؼ األعداء كيفرؽ ٝبعهم، 
كيشتت مشلهم، كبالعكس يشجع جنود الدكلة كيرفع معنوياهتم.كقد قبل سو٪باتا ذلك، مع أنو ٱبطط الستعادة ملك أبيو 

من ناحية ا١بنوب الغريب دكف الرجوع عن طريق كاغادك ُب الشماؿ  نة أنو ٲبكن الوصوؿ إٔب ما نديفيما بعد، كخاص
الغريب .كىو نفس ما ذكرتو أمو بو، حيث قالت لو:)) يابِب  إنك مهما نلت من ملك صغّب ىنا، فإف ٙبقيق طموحاتك 

، فكأنك خالفت كصاية نأم مكاف غّب ماندي ، كمهما توليت أمرا ُبنا٢بقيقية ليس ُب أم مكاف آخر إال ُب ما ندي
بّبىباكوماف  ... إٔب أبيك، كال إخالك  اأبيك، كأفسدت تلك الصدقات الٍب تصدؽ ُّا جدؾ كأسبلفك منذ مانس

 تنسى ىذا األمر أك تَبكو كراءؾ ظهريا، ألف مركءتك كاكتماؿ شخصيتك كلها متعلق بتنفيذ كصية أبيك ((.
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٬رب ٳ٬٩ ٩ْٰ ئىل ٩ب ٭ذٹا٥ٚق٤ ا٥ضب٥ش: ّٴدح عٮغب  
 ٩الؽَخ ٳاّززاس  الثذ ٩ٮٲ٪ب:

لقد ًب ا٢بديث عن ىذا الباب ٛباما ُب معرض ا٢بديث عن سومنغورك ُب ٩بلكة الصوصو، كلكننا سنعيده ىنا ٛباما؛ ألنو 
الرياح بما فقد تجري ال ٲبكن اختصاره اختصارا غّب ٨بل، فلذا نعيده ىنا بتمامو كنعتذر إٔب القراء ُب ذلك التطويل، 

 . علما بأف الباب أليق ُّذا ا٤بكاف أكثر من لياقتو ٗبملكة الصوصوالتشتهي السفن
 زلبٳالد ٩ب٭ذٵ ا٥غشٹخ ٦٥خالؿ ٬٩ عٴ٩ٮٖٴسٳ، /1

 ٳأعيٴسح اعزذّبء عٴجنبرب
كالكرب بعد فرار دنكراتوماف من ماندل، كاحتبلؿ الصوصوا ٥با، ظلت ماندل تذكؽ كباؿ ٛبردىا، كتعا٘ب من ا٥بم كالغم 

 كاالسَبقاؽ كالضيم ما اهلل بو عليم.
كرغم كل ذلك فإهنا كانت تبحث عن كسيلة للخبلص من عبوديةسومنغورك،فاستدعوا سو٪باتا الذم كاف ُب ا٤بنفى  

 حملاربة سومنغورك.
و تصديق كٙبكي قبائل ا٤بانينكا أسطورة ُّذا الصدد، كىي ال تتناسب مع العقيدة الصحيحة بأم حاؿ من األحواؿ؛ ألن

للكهاف كا٤بنجمْب كمدعي علم الغيب كاهلل يقوؿ:} قل ال يعلم من ُب السموات كاألرض الغيب إال اهلل { كيقوؿ أيضا 
} عآب الغيب فبل يظهر على غيبو أحدا إال من ارتضى من رسوؿ{، كيقوؿ الرسوؿ عليو السبلـ )) كذب ا٤بنجموف كلو 

كسلم أف ما كافق ا٢بق من دعاكل الكهاف فهي )) الكلمة ٠بعت من السماء صدقوا ((. بل بْب الرسوؿ صلى اهلل عليو 
..(( كسنسرد األسطورة ىنا فقط َّرد التاريخ ال لبلعتقاد بصحتو ػ كإف كاف األكٔب أال نسرده ػ كلكنو تاريخ الناس ، 

 كركام الشرؾ ليس مشركا.
ة للخبلص من سومنغورك كاستعباده ٥بم، فظلوا يسألوف يقوؿ مؤرخو ا٤بانينكا: إف أعياف ماندل بدأكا يبحثوف عن كسيل

الكهاف كا٤بنجمْب عن ذلك، فاتفقت أقواؿ الكهاف كا٤بنجمْب ٝبيعا على شيء كاحد، كىو أف عليهم أف يبحثوا عن ابن 
ٍكدبة الظهر (، كىذا االبن ذك ثبلثة أ٠باء ، كأهنم إذا اىتدكا  إٔب ذلك االبن، مقعد من امرأة قبيحة ا٤بنظر، ُّا عيوب) ٧بدى

كظفركا بو، كنصبوه ملكا عليهم، كعزركه كنصركه ُب حرب سومنغورك فإهنم سيتغلبوف على ملك صوصو الشماش 
 ا٤بتغطرس كٲبتلكوف أنفسهم، كيصبحوف أحرارا، بل سيقتلوف سومنغورك كٲبتلكوف دكلتو بكل ىيمنة كسيطرة تامة.

تداك٥با العامة كا٣باصة، كأصبحت حديث اَّالس كالنوادم، تفكركا ك٤با شاعت ىذه التنبؤات ُب أكساط أعياف ماندل، ك 
جيدا كتأملوا فيمن يتوفر فيو ىذه الصفات، كبعد مذاكرة كاستذكار كتأمل، حدا ُّم تفكّبىم ُب األخّب إٔب ابن 

سم ثالث ىو سوغولوف كوناتى)احملدكدبة الظهر( أال كىو ا٤بقعدي مارم جاتا، كالذم يسمى أيضا ماف جاتا، كيسمى با
سو٪باتا،كعلى الطوؿ تذكركا مرة أخرل بأف الكهاف كا٤بنجمْب قد كانوا تنبأكا ُّذا منذ عهد نارين ماغا، بل منذ قبل أف 
يتزكج بسوغولوف تيجوغو٘ب كوناتى أـ سو٪باتا، كذلك التنبؤ ىو الذم جعل نارين ماغا يتزكج األمّبة سوغولوف احملدكدبة 

، كبالتحديد عاصمتها )دك( قرب ٛبا٘ب ُب بلدية باركيلي. الظهر كيستحضرىا من منطقة  ) دك(، كىي منطقة سيغو اليـو
شرع أعياف ماندل ُب البحث عن سو٪باتا ،ككاف ُب ا٤بنفى ُب ذلك الوقت، كال يعرؼ أحد مكانو، غّب أف أغلب الظن 

ى طوؿ ٦برل هنر النيجّب) البحر الكبّب (، أنو ُب مناطق البحّبة)با٘ب ( كىو أحد ركافد هنر النيجّب، كالببلد ا٤بطلة عل
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فأرسلوا ا٤بتحسسْب عنو ُب ىذه النواحي، فوصل ا٤بتحسسوف ا٣بمسة الذين تتبعوا ٦برل هنر جوليبا) النيجّب(، إٔب ٕبّبة ) 
وبٍب ديبو( فعثركا على سو٪باتا معززا مكرما عند ا٤بلك فارين تنكارا ُب ميما) كىي اآلف ُب إقليم موبٍب؛بْب مدينة م

 كانيافونكى.على ا١بانب الغريب لبحّبة ديبو(.
، فارين تنكاراُب ذلك الوقت كاف سو٪باتا قد أصبح قائد أركاف ا٢برب ُب ميما، كعْب كٕب عهد لعرش ميما بعد ملكها 

 لكن رغم كل ذلك فإف سو٪باتا لىب نداء الوطن، كتنازؿ عن تلك ا٤بناصب 
 العالية، كرجع إٔب ماندل.

نثر فارين تنكارا كنانتو فاختار منهاأقول ألف مقاتل من الفرساف ا٤بغاكير، فزكد سو٪باتا بذلك األلف. فتوجو كعند عودتو 
صوب الشماؿ الغريب،عابرا الصحراء حٌب كصل كغادك، كدخل كوميب عاصمة ملوؾ السيسى ػػػػػػػػػ الذين كاف قد مر عليهم 

أرسلوه إٔب ميما ٤بناسبة جو ميما للمانينكا بيئة كوميب صاّب، معو ىو كمن  كمكث عندىم معززا مكرما، كلكن ٤با اجتول
مع قوادىا  ه بألف فارس ا(، كزكدسومانقورل سيسى، كأخوه تونكارا ماميدم سيسى ا٤بلك) كػػػػػػ فرحب بو ملك كغاد

عابرا إٔب كيتا،  ؿبشمامن الرماة ا٢باذقْب كالفرساف ا٤بغاكير، ٍب انطلق مع جيشو من كغادك حٌب مر ،ككانوا ٝبيعا 
ل كيتا ٗبركره أرسلوا ىفلما علم أانيانينبا، جنوُّا،كقاصدا  إقليم تابوف، حيث كاف نابو انوانا ُب انتظاره، ليشيعو إٔب 

كقالوا: إف سو٪باتا قد جاء ٢بربك بشرذمة قليلْب أعزلْب )غّب مسلحْب(، كإف جنده ورك ٱبربكنو بذلك، غرسوال إٔب سومن
 ،كلكنهم ٝبيعا فرساف، كٓب يشعركا أهنم: 2000ال يتجاكزكف 

 شم العرانين أبطاؿ لبسوىمو :. من نسج داود في الهيجا سرابيل
 اليقع الطعن إال في نحورىمو  :. وما لهم عن حياض الموت تحويل

أف يسرع  فلما قيل ذلك لسومنغورك،فلىكأ٭با أتاه النذير العرياف، فبادر كجهز ابنو صوصو باال بستة آالؼ جندم، كأمره
ليقطع الطريق بْب سو٪باتا كتابوف ُب أسرع كقت ٩بكن؛ لئبل يلتقي سو٪باتا بصديقو تابو انوانا فاراف كمارا، كأف يأسر 
بيديو سو٪باتا كشرذمتو القليلْب،كيربطوىم ٝبيعا، كيسوقهم إٔب صوصو ، ليحكم عليهم على مشهد من العا٤بْب، ٍب 

 يذٕبهم ذبح الدجاج.
أرسل رسوال ليخرب تابو انوانا ٖبرب ٦بيئو، فسمع ىا الرسوؿ)ا٣بفّب( خرب جيش سومنغورك، فلما علم أف  ككاف سو٪باتا قد

صوصو باال يتمكن من قطع الطريق أماـ سو٪باتا،حشد أبطاؿ منطقة ا٤بناطق ا١ببلية) كرككاف( لنجدة سو٪باتا.ك٤با اقَبب 
ؼ قد قطعوا الطريق بينو كبْب قرية تابوف،فوجد أىل صوصو سو٪باتا من تابوف، كجد أف صوصو باال  كجنوده الستة آال

 ٧بتشدين كالسيل ُب سفح ا١ببل الٍب تقع تابوف عليها..
 ا٥ٚق٤ ا٥شاثِ:

 ادلْبسٟ ا٥زٸ خبمٲب عٴجنبرب مذ عٴ٩ٮٖٴسٳ
 ادلْش١خ األٳىل ثني عٴجنبرب ٳعٴ٬٩ ٳسٳ)) ٩ْش١خ ربثٴ٫ (( 

حزابو، حٌب تبسم ضاحكا من ٝبعهم، كقاؿ" أيظن سومنغورك أنو ما إف كقعت عينا ابن سوغولوف على صوصو باال كأ
يستطيع قطع الطريق أمامي ُّؤالء ا٤بشاة؟ كبل. إف ا٤بشاة من ا١بنود مهما كثر عددىم كعدهتم، فلن يستطيعوا أف يقطعوا 

 الطريق أمامي كأماـ فرسا٘ب ا٤بغاكير ؟
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مو، أٓب يعلم أ٘ب أنا ابن سوغولوف كىزاـ األحزاب، مٌب كأف لساف حالو يقوؿ: )) لقد ثكلتو أمو، كليمصص بظر أصنا
 أضع العمامة يعرفِب )كاف من عادة سو٪باتا لف رأسو بالعمامة كما سيأٌب (.أٓب يسمع قوؿ الشاعر:

 قد يبعث األمر العظيم صغيرىا  :, حتى تظل لو الدماء تصبب ((اىػ
ـو بكاملو، كأف الشمس قد زالت بكثّب  كتكاد تتضيف رأل سو٪باتا أنو قد تعب جدا ىو كقومو من جراء مسّبة الي

للغركب، كلكنو أدرؾ أنو إف أخر القتاؿ إٔب الغد فلن يصلح ذلك أبدا) لن يوفق (، ألنو من ا٤بمكن أف يتوجو جيش 
أخر من جيش سومنغورك ٢برب تابوف، ٩با جعل ابن سوغولوف ٱبطط للحرب ا٤بباغت فيما بقي من النهار، فأصدر 

أكامره بقرع طبوؿ ا٢برب،كأجراسها، كدفافها معا, كمزامّبىا، كأغا٘ب ا٢برب ُب آف كاحد،) مولوف، كانيانّبك،  سو٪باتا
 كقول نليمى، كغيمبا(.

ففاجأ ذلك صوصو باال كأحزابو جدا؛ ألهنم نظرا لشدة قرب دلوؾ الشمس ،فكلهم كانوا عازمْب على ا٢برب ُب الغد، 
.  ال اليـو

ٔب ٟبسة فرؽ، ككزع رماة ميما)الرماة بالقوس( على اَّنبتْب اليمُب كاليسرل، كقسم فرساف كغادك قسم سو٪باتا جنوده إ
إٔب صنفْب، ٦بموعة مع أخيو ما ندين بوغارم على ا٢براسة ُب مؤخرة ا١بيش، كىو بنفسو يتمطى كيصوؿ كٯبوؿ أماـ 

.كجعل  األعياف) الرسل كا٤بشيعوف لو(، كا٤بكلفوف اَّموعة األخرل على مًب الفرس األغر احملجل) دىا قؤب( ُب ا٤بقدمة
 ٕبمل األثقاؿ كغّبىم ُب الوسط، كىم مدججوف بالرماح كا٢براب كالنشاب.

كفجأة اخَبط سو٪باتا سيفو من غمده صلتا، كحركها كىزىا ُب ا٥بواء ٲبينا كمشاال فأخرج صلصلة شديدة)انوانيا انونيا(، 
معُب ذلك أنو قد أذف با٢برب، كرفع ا٢بظر)توف( عن القتل، كبعد أف انتهى من ذلك كرفع عقّبتو، كصرخ قائبل) تابع(، ك 

، صاح كز٦بر كانقض مع ٦بموعتو على صوصو باال  كقومو،كاقتحموا صفوفهم يدىدكف الرءكس كٰبزكهنا، كيسقطوف 
ف كيتمرغوف ُب الَباب، الرءكس ٲبينا كمشاال، كيصرع ضبح خيو٥بم البعض، كما ٱبنق نقع غبارىا البعض اآلخر فيسقطو 

 كتدكس ا٣بيوؿ ٕبوافرىا البعضى باألرض.
ككاف فرساف كاغادك مع ما ندين بوغارل كيتا يعملوف ُب الصراخ على  األعداء،كرماة ميما ا٢باذقوف ٲبطركف أىل صوصو 

 يت ا٤بسماة) القارل(.بأمطار السهاـ،كيسقطوف كما تسقط الرياح الشديدة ٜبار الدُّىنوف اليانعة) كالدىنوف ىي شجرة الز 
كأثناء ا٤بعركة قصد سو٪باتا مكاف صوصو باال ليقتلو ُب الغابة، فلما كصل إليو سو٪باتا كافق ذلك حيلولة بعض شباف 
صوصو بينهما، كقبل أف يفرغ سو٪باتا من تفريق أكلئك الشباف بالسيف كثب صوصو باال كارٛبى بْب ا١بماعة، كُّذا 

ٗبا رحبت، كضاقت عليو نفسو، كظن أال منجا من سو٪باتا إال أف يلوذ بالفرار صوب ضاقت األرض على صوصو باال 
صوصو، فبدأ الفرار )كدم كدم( صوب صوصو، ك٤با رآه جنوده فارا ٓب يتمكنوا أف يصمدكا أيضا،فبدأكا يفركف كال يلوكف 

 على شيء.
كٝباعتو، كطردكا أىل صوصو قاطبة. كأسركا  كقبل أف تتوارل الشمس با٢بجاب ٓب يبق أحد ُب سفح ا١ببل غّب سو٪باتا 

كثّبا منهم،بعد قتل كثّب منهم،كقبل كصوؿ تابوف انوانا للنجدة كاف أىل صوصو قد الذكا بالفرار، كأصبحوا أثرا بعد 
 عْب، ال يرل ٥بم حٌب أثر غبارىم.

ا كشربوا  كاسَباحوا كأمضوا جزءا من جاء أىل تابوف ٗبئات األكا٘ب من الطعاـ كجعلوىا قرل لسو٪باتا كيتا كٝباعتو، فأكلو 
 الليل ُب األنس األفراح .
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كُب الصباح تقدـ ٝباعة تابوف انوانا مع ٝباعة سو٪باتا إٔب داخل تابوف، فذاعت صيت )كصلت ضجة( ىذه ا٤بعركة ُب  
كبّب أماـ تلك كل مكاف، كعلم أف سومنغورك نفسو ٓب يكن شاىدا ُب ا٤بعركة، كلكن فرار ابنو صوصو باال  مع جيشو ال

ا١بماعة القليلة منذ أكؿ كىلة، جعل ٝبيع الببلد ا٤بضطهدة على يد سومنغورك يتجرءكف، كيثقوف بابن سوغولوف مارم 
 جاتة.

 ٳعٴ٩ٮٴسٳ.ادلْش١خ ا٥ضب٭ٺخ ثني عٴجنبرب 
 )) ادلْـش١خ  اجلج٦ٺخ يف ٭ٺت ٳسٹب((

ا أبت : إف سو٪باتا ليس ببشر )ىاف( إنو الغوؿ بعينو ٤با كصل صوصو باال إٔب صوصو مهزكما اجتمع بأبيو فقاؿ:  ))  ي
((. كما أف قاؿ ىذه ا٤بقولة حٌب لطمو أبوه كمؤل فاه بالدـ. كقاؿ لو : )) ثكلتك أمك أيها االبن ا٣بوار ، النابذ أمر أبيو 

ها (، ) كىذا كا٤بثل العريب: أحشفا كسوء كيلة( فBono mawolo foufou, Fa ko lafili denكراء ظهره()
أنت قد كليت الدبر من قرينك، ٍب تدعي أنو جِب أك شيء آخر، كقد كنت ترعد فرائص آبائو أمامي قدٲبا. فإذا كنت ال 

تستطيع أف تدخل ُب فم، فتعاؿ كادخل ُب فمي أنا((.كالعبارة ا٤بناسبة ٥بذا الكبلـ ُب العربية: ) فإف كنت ال تستطيع 
 ا ٗبا ملكت يدم((.مقارعة سومنغورك بدال عِب، فدعِب أبادرى

كمع كل ذلك ، فإف مقالة صوصو باال ٓب يبتعد عن قلب سومنغورك ك٨بيلتو؛ ألنو عرؼ شجاعة ابنو صوصو باال من 
 قبل.

كأيضا كاف كل ما قيل من شأف سو٪باتا من قبل قد كصل إٔب مسامع سومنغورك كلكنو ٓب يكن كاثقا ُّا، أما اآلف فيكاد 
ق، كقد أٮبو ىذا األمر حٌب ظهرت عبلمات ذلك ُب عيقىد عنفو) كظهرت من فلتات لسانو يغلب على اعتقاده أهنا حقائ

 كحركاتو البلشعورية(.
استعد سومنغورك حينئذ، كعـز على أف يغزك سو٪باتا بنفسو، ُب قرية تابوف،لئبل يستشرم أمره إٔب كل اآلفاؽ، فيستفحل 

ال ُب خاصرة ٙبالف صوصو، يصعب عبلجو على أساطْب كيستحيل القضاء عليو، كيصّب كأٝبة آساًد، كداءا عضا
 األيساة،كحذاؽ األطباء.

ككاف سو٪باتا أيضا ٱبطط للقضاء على ىزٲبة سومنغورك، كاحتبلؿ عاصمتو قبل حلوؿ موسم ا٣بريف،فيدخل ُب انيانينبا 
 ) حاضرة ملك أبيو( ُب غاية االنتصار.

يجد سو٪باتا ُب تابوف، كلكن ا١بيشْب التقيا ُب مغارات نيبوريا توجو سومنغورك صوب تابوف، ككاف ُب اعتقاده أنو س
ٗبنطقة بورل، ككاف سومنغورك يريد أف ٱبرج سو٫باتا من ا٤بغارات ا١ببلية كتقع ا٤بعارؾ ُب السهل )البطحاء(،كلكن مارم 

فها معا، كصاح قائبل جاتا أطرأ ا٢برب)بادر كباغت با٢برب(،ُب ا٤بغارات ىناؾ ) على الطوؿ(، فدؽ طبوؿ ا٢برب، كدفو 
ػػ كاماػ أم ) تابع ( إيذانا با٢برب، كعلى الطوؿ بدأ القتل.أما سومنغورك فقد ٙبّب ُب كيفية إصدار األكامر با٢برب أٲبا 
حّبة؛ ألنو ٓب يكن مستعدا للمعركة ُب ذلك ا٢بْب أبدا، كلكن ٓب ٯبد بدا من ا٢برب، ألف سو٪باتا قد بدأ الكر كالفر 

الف، فدارت ا٤بعركة بْب الفريقْب، كثارت الغبار، كغاب الفريقاف ُب النقع كالغبار،كطفقت ا٣بيوؿ تعدك كالصوالف كا١بو 
 شبحا، كتورم ٕبوافرىا ا٢بصباء كا٢بجارةقدحا.

كعندما سكن الغبار، رأل سومنغورك كىو على مًب فرسو األدىم ) سولوفْب( على تل، أف سو٪باتا كفاراف كمارا يرموف  
قومو ُب السهل)فونفاف: سفح ا١ببل(، كبقي سومنغورك كافقا يائسا كىو البس قلنسوتو الطويلة، احملاطة  النّباف على
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 Nyorogoبالقركف، كعقد التمائم العظيمة، كرءكس الطيور ا٤بشؤمة ا٤برعبة على ٝبيع جوانب قلنسوتو )لطخ لطخ:
nyorogo على مًب  حصانو األبيض) دحا قؤب(.(، بينما العمامة البيضاء ملففة على قلنسوة سو٪باتا كىو 

(،فأطلق ابن سوغولوف Terouاستمرت ا٤بعارؾ حٌب التقى سومنغورك كسو٪باتا نفسو على صخرة ملساء ) قدرا: 
السهاـ أمطارا على ملك الصوصو الشماش،فلما كصلت السهاـ إٔب ا٤بلك الشماش أخذىا بيده فورا )جاسو/ تشيو(، 

اـ القوس ال تنالو بسوء) كأنو:إنساف مدرع(، ك٤با فعل ذلك ىجم سو٪باتا على سومنغورك كأراىن سو٪باتا،ليعلم أف سه
ٕبربة ) غودك تامبا( كالسيف ليطعنو بالرمح، فاختفى سومنغورك عن ناظريو ُب كضح النهار، كفجأة ٕبث عنو سو٪باتا 

ٛباما؛ ألنو ٓب يعرؼ كيف اختفى سومنغورك فإذا بو يراه كاقفا على تل صغّب ُب فبلة بعيدة، كىنا تعجب سو٪باتا، كٙبّب 
 عن ناظريو، كال عرؼ أيضا كيف كصل إٔب ذركة ىذا التل ُب ىذه السرعة.

نعم لقد كانت مشاشة سومنغورك حكيت لو من زماف بعيد، كلكنو ٓب يكن كاثقا ُّا، كقد رآه كىو ينظر بأـ عينيو)كليس 
نوعا من التغيّب)التلبػيس(، كأنو يستطيع أف يتحوؿ إٔب سن فيعض  69ا٣برب كالعياف(؛ ألنو كاف ٠بع بأف لدل سومنغورك 

مقاتلو فيقتلو ُب ذلك ا٢بْب، كأنو يستطيع أف يكثر رأسو فيخرج تلك الرؤكس من قصوره السبعة ،كمن ٝبيع أبواب داره 
ِب العظيم إٔب عدكه األخرل ُب الوقت نفسو. كما يستطيع أف ٯبعل نفسو كا١بماعة، كأنو يستطيع أف يوجو الثعباف ا١ب

 فيهضمو على الطوؿ)ًغرم(.
بقي سو٪باتا كاقفا ُب مكانو يتفكر ُب قدرات سومنغورك ا٣بارقة ا٤بتنوعة.كٓب يعرؼ كيف سيتصرؼ ُب شأف ا٤بلك 

الشماش بأم حاؿ من األحواؿ.  كتزامن ىا األمر مع لياذ مقاتلي سومنغورك بالفرار، فولوا مدبرين ، كترؾ سومنغورك 
تا كىو شاخص ببصره فيو، فاختفى عنو للمرة الثانية مثل ا١بن. كلشدة دىشة سو٪باتا، فإنو ٓب يستطيع حٌب أف سو٪با

 يقـو ٗبطاردة فلوؿ جيش صوصو الفارين ا٤بنهزمْب. ككافق ذلك أيضا حلوؿ الليل كاسوجاجها مع انتشار ا٥بباء.
م يركف رئيس قرية نيبوريا أماـ ٝباعة النساء معهم  فوضعت ا٢برب أكزارىا، كاستعدكا للطبخ، كبينماىم كذلك إذا ُّ

 موائد فيها كثّب من أنواع األغذية، فقدـ إليهم تلك ا٤بوائد ٗبا فيها من افناف الطعاـ قرل ٥بم.
: أخرج جيش سو٪باتا ا٤بعازؼ كآالت اللهو، كأقاموا األفراح ؛ كىم غارقوف ُب نشوة النصر الذم حققوه، وبعد األكل
 ا ؛ ألهنم انتصركا على سومنغورك كدفوا جيشو الكثّب ، كطردكىم كىزموىم فولوا ىاربْب.ففرحوا كثّب 

كلكن سو٪باتا نفسو ٓب يفرح ُّذا االنتصار ، بل حزف؛ ألنو علم أف الشجاعة ُب ا٢برب الظاىرية لن يهـز سومنغورك بأم 
ثبلث مرار.فأمضى الليل ُب ا٥بم كا٢بزف؛ ألنو حاؿ من األحواؿ، ألنو قد أظهر الشماشة لو ُب الظاىر ُب معركة كاحدة 

إ٭با يعرؼ كيفية ا٢برب الظاىرم، كحرب سومنغورك إ٭با ىو حرب مشاشة كسحر كأسرار ال بد من معرفة طبل٠بها، 
 كمضاداهتا للتمكن من فكها كإبطا٥با.

ىل الطرقات أهنم القوا سومنغورك كبعد أف أمضى سو٪باتا الليل متحّبا مغموما، أتت األنباء مع انببلج الصباح من قبل أ
كجنوده كىم يتجثثوف)يسّبكف عنقا فسيحا( قاصدين صوصو، كأهنم ال يستطيعوف اإلسراع ، كأما ا٤بسرعوف فهم مع 

 العويل كالصراخ.
 كبعد فرار سومنغورك كقومو، ٙبرؾ سو٪باتا كجيشو من نيبوريا،كنزلوا كعسكركا ُب ضاحية كانكينياف.

نيبوريا ُب اآلفاؽ، كأف سو٪باتا قد ىـز سومنغورك نفسو مع جيشو الكثّب كأفناىم قتبل كجرحا، حٌب كانتشر ضجيج معركة 
الذ بالفرار مع الفلوؿ ا٤بتبقية معو قاصدين صوصو، كقد تسبب ىذا الضجيج ُب توجو أىإب ا٤بناطق اَّاكرة، كالدكؿ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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يدة، إيقاع ا٢بركب الطارئة، كاعَباض العدك، كالتصدم الصديقة إٔب سو٪باتا ُب كانكينياف، فدرُّم على فنوف ا٢برب ا١ب
 ٥بم.ككيفية مطاردهتم

 ادلْش١خ ا٥ضب٥ضخ ثني عٴجنبرب ٳعٴ٬٩ ٳسٳ
 )) ادلْـش١خ  ا٥ٺ٦ٺخ يف ١ب٭٢ٺٮٺب٫((

ذىب سومنغورك بنفسو إٔب معركة نيبوريا، كلكنو كاف قد أبقى جيشا آخر لدل أخيو نونكيبا، ليتبعو بعد نفّبه بأسبوع؛ 
ه بذلك ا١بيش، كلكن نونكيبا ٓب يرض ُّذا اإلمداد، ك٤با قفل سومنغورك عائدا من معركة نيبوريا، كجده ٓب يتحرؾ ليمد

 سألو قائبل: ٤باذا ٓب ٛبد٘ب با١بيش الذم أبقيتو ىنا؟ .
وكى، فقاؿ لو نونكيبا: لقد كردت األخبار إٕب بأف آ٥بتك العظاـ))*أرنا ،ىيما، كاجاف سونياغا،انياغوسى ، انياغ

ك، ساٗب ، حوركسي *(( قد ساعدتك، كقبلت  انيامسرل، الال،بيدا ، سوكى، سّبيندم، كاندم، سرببتونا، قونَبي
 قرابينك، فاستطعت تأسر سو٪باتا،فربطتو، كربطت كل مقاتليو، كأهنم مقبلوف معك كىم يرسفوف ُب القيود كاألغبلؿ.

عاـ حكاية الركايات الكاذبة،فما كاف ينبغي لك إذا بأم حاؿ  فقاؿ لو سومنغورك: لقد علمت قدٲبا بأف عاـ ا٢برب ىو
من األحواؿ أف تقبل أم خرب ُب شأف أمن ا٢برب أك خوفها حٌب يأتيك الرسوؿ با٣برب اليقْب من عندم، كلوكاف ما 

 ٠بعتو من األقواؿ صحيحا لكنت أرسلت إليكم الرسل بالبشارة بذلك ا٣برب ُب أسرع كقت ٩بكن.
ذم كنت ستخرج معو، فعلينا أف نَبيث أكال، حٌب نعده ك٪بهزه جيدا كنضيف إليو ٝبوعا أخرل، حٌب ٚبرج كأما ا١بيش ال

٤بواجهة سو٪باتا ىذه ا٤برة ُب كامل عدتك كعددؾ آخذا حذرؾ منو؛ ألف دأبو مفاجأة ا٢برب) إيقاع ا٢برب على غرة 
اؿ، كىذه ا٤بفاجأة ا٢بربية ىي الٍب ىزمتنا ُب معركٍب كغفلة العدك(، فبمجرد أف يبصر عدكه يسل سيفو فورا كيستأنف القت

 تابوف  كنيبوريا.
أخذ نونكيبا درسا من أخيو عن خطة) اسَباتيجية( سو٪باتا ا٢بربية، فعقد العـز كالنية على أنو أيضا ٗبجرد أف يبصر 

جئ سو٪باتا با٢برب ُب ىذه سو٪باتا فإنو يهجم عليو فورا ُب ذلك ا٤بكاف نفسو، كتلك الساعة نفسها. كأنو أيضا سيفا
 ا٤برة حٌب ينسيو عن كل خططو ا٢بربية.

كحينئذ أعد سومنغورك جيشا عظيما،بقيادة أخيو نونكيبا، فلما فصل ٔبنوده أتتو األخبار بأف سو٪باتا معسكر ُب  
، كجحفلو اللجب ، فواصل ا٤بسّبة حٌب فاج أ سو٪باتا مع كانكينياف، فتوجو إٔب سو٪باتا ىناؾ، مع ٝبوع جيشو العرمـر

مؤيديو ُب جنح الليل، فهجموا عليهم ُب نفس الوقت ُب ذلك الليل الساجي، فأصابوا من جيش سو٪باتا مقتلة عظمى، 
كقد سييء بسو٪باتا ُب ىذه ا٤بعركة كاستشهد فيها بعض أبرز رجاالتو، كقيل : إف سو٪باتا نفسو كاد أف يستشهد فيها) 

 كلكن اهلل سلم(.
٪باتا ) بعد اهلل( أف أىل ميما كانوا متعودين من قبل على التصدم للحرب ا٤بفاجئة،كما أف ككاف من حسن حظ سو 

أىل كغادك كانوا حاذقْب من قبل ُب الغارات الليلية، فأخرجوا أعواد الثقاب)مُب أك: كاال( الٍب تشتعل نارا، كالسهاـ 
لموا ) أعشو( أعْب أىل صوصو كطّبكا عقو٥بم، فوضعوىا مع السهاـ ُب األقواس فأطلقوىا أمطارا على أىل صوصو، فأظ

كأكقعوىم ُب حّبة تامة من أمرىم، ألهنم ٓب يكونوا يتوقعوف مثل ىذه األسلحة النارية، ٩با جعلهم ٱبتلط حابلهم بنابلهم، 
ة أثر ُب كيقتل بعضهم بعضا، ٍب كلوا مدبرين ُب ذلك الليل نفسو.كلكن رغم فرار العدك فإف ىذه الغارة الليلية ا٤بباغت

 معنويات سو٪باتا كمؤيديو؛حيث ابتلوا ىنالك كزلزلوا زلزاال شديدا.
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كمع كل ذلك فإف الصوصويْب الذين بدأكا ا٤بعركة الليلية سيئ ُّم، كىم الذين كقع عليهم كيبلهتا،حٌب صرحوا بألسنتهم 
 بأهنم لن يفعلوا مثلها أبدا.

ٔب أخيو اإلمرباطور، كقاؿ لو: يا أخي  إف أمر سو٪باتا ليس عبثا) كعندما عاد نونكيبا ، قائد ا٢برب إٔب صوصو، جاء إ
نا(.   منىمى

ككل من استهاف بأمره فإنو سينفلت منو انفبلتا فظيعا، كقد رفض أف يقتلِب كإال فقد أصاب مِب غرة ثبلث مرات، كاف 
كإ٭با يكتفي بتحريك يديو ُب  بإمكانو أف يقتلِب ُب كل كاحدة من تلك ا٤برات الثبلث ، كلكنو كاف يعرض عن قتلي،

 كجهي ٍب يتبسم ٕب كيدعِب.
كقد أثر قوؿ نونكيبا ىذا ُب معنويات سومنغورك، كميع طعامو ُب أمعائو) ىيض بطنو(؛ ألف سومنغورك كاف يعلم علم 

ألكامر بتغيّب ) اليقْب أنو باستثناءاء األعماؿ الشماشية الٍب يقـو ُّا فإف أخاه أشد منو رجولة كأشجع منو.  كلذا أصدر ا
، كمؤيدك ا٤بلك ا١بديد يتفانوف لو، كٲبوتوف  اسَباتيجية (خطط ا٢برب؛ ألف ٝبوع سو٪باتا كمريديو يزدادكف يوما بعد يـو

( foroba tontaمن أجلو؛ ألهنم ليس ُب ٨بيلتهم أم خلق سيء لو أٌكال، كلذا ينبغي أف نعود إٔب التجنيد ا١بماعي)
الذين يضاعفوف على قـو سو٪باتا عشرات ا٤برات ، فيحدقوف ُّم ُب ا٢برب كيستأصلوهنم  ك٪بمع مئات آالؼ احملاربْب،

عن بكرة أبيهم مرة كاحدة. كإف أردنا أف نفعل ذلك فبل بد أف نضع قبلعا كمعسكرات كبّبة ُب قرانا الٍب ال تبعد عن 
لشٌب فنوف القتاؿ ،٭بؤلىا ُّذا الصنف فقط كال ماندل، ك٭بؤل تلك القبلع كا٤بعسكرات با١بنود ا٤بدربْب ا٢باذقْب ا٤بتقنْب 

يكوف معهم غّبىم، ٍب نتواعد على يـو كاحد يتحرؾ فيو أىل تلك القبلع كا٤بعسكرات فيلتقى تلك ا١بيوش الغفّبة على 
 سو٪باتا كمؤيده فيستأصلوهنم مرة كاحدة.

 ادلْش١خ ا٥شاثْخ ثني عٴجنبرب ٳعٴ٬٩ ٳسٳ
 ثب٭زب(()) ا٥ٖبسح فجؾب ٦ّٶ ا٥قٴفٴ  يف 

بناء على ا٣بطة ا٢بربية ا١بديدة الٍب تبناىا سومنغورك، فقد كاف ا٤بعسكر األكؿ الذم أقامو الصوصو على ٚبـو ماندل، 
ىو معسكر بانتا، كقد ذىب سومنغورك بنفسو لتأسيس ىذا ا٤بعسكر، كبينما الصوصو ُب أفراح  كنشوة كضع حجر 

تا فأغار عليهم بالس حىر كىم نائموف؛ ألهنم كانوا قد أمضوا معظم الليل األساس لذلك ا٤بعسكر األكؿ، إذ باغتهم سو٪با
 ُب ٝبيع أنواع  األفراح كاالحتفاالت.

انقض عليهم ا٤باندل، فأسركا منهم كثّبا، كقتلوا كثّبا، كأما سومنغورك نفسو فإنو كاد أف يؤسر أثناء ىذه الغارة، كلكن 
اليـو استيقن سومنغورك من  صدؽ قوؿ أخيو بأف أمر سو٪باتا ليس عبثا، سرعة عدك حصانو أنقذه من األسر، كُب ذلك 

 فأكقف ٝبيع ا١ببهات القتالية. كغاص ُب الببلد ٯبمع ا١بموع الكثّبة ، الٍب تصل إٔب مائة ألف جندم كنيفا.
 ادلْش١خ اخلب٩غخ ثني عٴجنبرب ٳعٴ٬٩ ٳسٳ

 )) ٩ْبسٟ ١ب٥ٚبٹب ٳ٩ٮبٳؽبرٲب((
، كدارت بينو كبْب جنود سومنغورك معارؾ كمناكشات خفيفة، كاليفايا٪باتا ٔبيشو من بانتا إٔب بعد معركة بانتا ٙبرؾ سو 

ٓب تقع فيها قتلى كثّبكف؛ ألف سومنغورك كاف قد كدع ا٢برب أكال، كإ٭با كاف منشغبل ٕبشد جيش يبلغ قوامو مائة ألف 
 مقاتل فما فوؽ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ئٝب٩خ عٴجنبرب يف عٺجٸ ٳاأل٩ذاد ا٥زٸ أرزٰ
 ارؾ كاليفايا ٙبرؾ سو٪باتا  من ىناؾ إٔب منطقة صديقو كما٪باف كمارا ُب سييب.بعد مع

كقد كاف كما٪باف كمارا قد ترىب عند انيانْب ماسا)نارين ماغا( كالد سو٪باتا،ككاف من مرافقي سو٪باتا عندما شفي من  
كأمو ساسوما بّبتى قد طردا ٝبيع  كساحتو كمشى، كلكن بعد فرار سو٪باتا مع أمو إٔب ا٤بنفى، فإف أخاه دانكراتوماف

أصدقاء سو٪باتا، ككاف كل من كما٪باف كمارا، كتابوف انوانا فاراف كمارا، من بْب أكلئك ا٤بطركدين، فرجعوا ٝبيعا إٔب 
مسقط رأسهم حيث كاف آباؤىم ملوكا تقليديْب ُب ببلدىم. كأثناء نفي سو٪باتا كتقلبو ُب الببلد أصبح كما٪باف كمارا 

  ،بعد كفاة أبيو جىرىا فراف كمارا، كجلس تابوف انوانا على ملك تابوف، بعد كفاة أبيو توركنيب.ملك سييب
ك ٤با عاد سو٪باتا من ا٤بنفى كاف ىذاف الرجبلف من خّبة مساعديو ُب حركبو ضد سومنغورك كٙبرير ماندل.كٮبا اللذاف 

٤بضطهدة على يد سومنغورك ٢بشد الرجاؿ ا٤بقاتلْب ُب أرسبل ُب مدائن ماندل حاشرين ، ك كذا ُب سائر مدائن الببلد ا
مقاتل ُب  80,000مقاتل، كاف سو٪باتا كأعوانو قد حشدكا  120,000سييب،كقبل أف ينتهي سومنغورك من حشد 

 سييب.
 كإليك قائمة ا٤بناطق الٍب أتى منها األمداد.

ين كانوا مضيفي سو٪باتا مع منجديو؛ نظرا ألف ػ جيش داليكيمبو كمارا من سييب، كقائدىم:كما٪باف كمارا ف كىم الذ1
 كطن سو٪باتا الزالت ٙبت حكم كراف كمارا، أحد أركاف حرب سومنغورك.

 ػ جيش سينيكيمبو كمارا من تابوف،كقائدىم: فاراف كمارا) تابوف انوانا(.كىو ا٤بلك األعظم للمناطق ا١ببلية.2
 اف كايتا.ػ جيش أمان ا، منطقة ا٤بيسارين، كقائدىم: فاكركم3
 ػ جيش مينٓب ، من منطقة ا٤بيسارين، كقائدىم: فاكورك كايتا.4
 ػ جيش توركف منطقة الكوناتى، كقائدىم: ًسيارا كوماف كوناتى.5
ػ جيش ما نسا جوبا، كىو ملك جوما كونكوف، ككاف لديو جم غفّب من ا٤بقاتلْب، حٌب ٠بي بصاحب ا٢برب)  6

 كيليتيغي جوبا(.
(، من منطقة دك ككّبم، ) كحسب الركايات فإف منطقة دك ككّبل ىي: Fawonin diaraػ جيش فاكنْب جارا)7

منطقة سيغو حاليا كجزء من سيكاسو(، كىم أخواؿ سو٪باتا؛ ألف أمو سوغولوف منهم، كقد أرسل ملكهم فاكنْب جارا 
 أخاه : دانكينا )جانغينا(جارا قائدا

 على ا١بيش.
 ىي مناطق بىرانسا قرب كابا(،كقائدىم: توراماف تركرل.كىو من األبطاؿ الكبار.ػ جيش الَبكرل، من ببلد الَبكرل )ك 8
ػ جيش كوركما، كقائدىم: فاكوٕب كونبا ٘ب فاكوٕب دابا ، كفاكوٕب ىذا ابن أخت سومنغورك ، من أختو كانكوبا 9

األبطاؿ الكماة  ا٤بشهورة ب)كاسيا(، كقد ترىب لدل خالو سومنغورك ُب صوصو،ككاف من قواد جيشو خالو)سوحا(
مطمئِب القلوب، كلكن سوء أخبلؽ سومنغورك كفحشو ىو الذم جعلو ينفصل ٔبيشو عن سومنغورك كينضم إٔب 

سو٪باتا؛ فتذكر الركايات التارٱبية بأف سومنغورك قد فًب بامرأة فاكوٕب كركما،فطلب من فاكوٕب أف يتنازؿ عنها لو، فرفض 
 ا كدر الصفو بينهما.فاكوٕب ذلك، فاغتصبها منو بالقوة، ٩ب
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ػ جيش ميما ، الذين جاءكا مع سو٪باتا لنصرتو، ككاف سو٪باتا قد أمضى بينهم سبع سنوات ، ككاف قائدىم:  10
 كانتورل تونكارا.

ػ جيش كاغادك، ككاف قائدىم:فراف سيسى، كىو الذم عينو ملك كغادك: سوماف انقورل سيسى، ليساعد سو٪باتا 11
 على ٙبرير كطنو.

 جندم أرسلهم ملك البوبو لنصرة سو٪باتا. 1500بوبو، كىم حوإب  ػ جيش12
كقد كانت ُب ماندل إمارات أخرل صغّبة ، خاضعة ٙبت حكم كاراف كمار) حاكم سومنغورك على ماندل(، فلم تقدر 

١بندية، كمن على إرساؿ جيش كبّب إٔب سييب، كلكن كثّبا من أبناء تلك ا٤بناطق اختفوا كانضموا إٔب سو٪باتا رغبة ُب ا
 تلك اإلمارات:

(إمارة انيانينبا كضواحيها: كطن سو٪باتا. ك٪بد بأف اإلمارة الٍب ٓب ترض 2(إمارة درابادا، ببلد الكميسوغو ُب ماندل.  1
 بإمداد سو٪باتا با١بيش بأم حاؿ، فهي إمارة سانكاراف، كما ذكره ا٤بؤرخ كانٌب سليماف.

 ا٥ْــشك ا٥ْغ٢شٷ يف عٺجٸ
جندم، اتفق قوادىا على توحيد 80,000ر العاـ كحشد ىذه ا١بيوش الكبّبة ُب سييب،الذين يزيدكف على بعد االستنفا

القيادة العسكرية، كجعل سو٪باتا ىو القائد األعلى للقوات ا٤بسلحة، كيبقى كل قائد على رأس جيشو، كأف ٯبتمع كل 
 لواء. 13كبذلك كصلت األلوية إٔب  الذين أتوا من اإلمارات الصغّبة ٙبت لواء كاحد يرأسها سو٪باتا،

(، فتقدـ كل جيش Chekanteكًب ىناؾ العرض العسكرم مع أناشيد التحميس كالتشجيع كالتحريض) تشيكانٌب    
ٙبت لواء قائدىم الذم يتقدمهم، فيجيئوف ُب كامل ىيئتهم القتالية، مدججْب بالرماح كا٢براب ، كالنشاب، كالقوس 

 فّبقصوف كينشد قائدىم نشيد ا٢بماس)تشيكانٌب( فيجيبوهنا كيعيدكهنا كراءه.كالسهاـ، مقلدم السيوؼ، 
كبعد العرض العسكرم، تناكؿ مضيفهم كما٪باف كمارا الكبلـ، كبْب خبلؿ كبلمو أف كل ىذه ا٢بشود إ٭با احتشدت ىنا 

نوا خّب قادة ٢بلف ماندل من أجل سو٪باتا،كأهنم قد أمضوا سنوات ينتظركنو، كما أثُب على أسبلؼ سو٪باتا، كأهنم كا
من قبل، كما تعرض للظلم كالضيم الذم أصاب ماندل من جراء دخو٥با ُب حلف صوصو كما تبع ذلك من اضطهاد 
كاستعباد.   ٍب بْب أهنم قد سلموا قيادىم اآلف إٔب سو٪باتا، كسيضعوف خطاىم بعد خطاه الكبّبة،كحث ا١بميع على 

ر، كما حث سو٪باتا على القيادة ٕبكمة. كأعلن انفصاؿ ماندل عن صوصو كعودة التفا٘ب كالنضاؿ من أجل ٙبقيق النص
 ماندل إٔب حلفها القدٙب .

كختم خطبتو بأنو كاثق بأف ىذا ا١بمع كإف كاف قليبل بالنسبة إٔب ٝبوع سومنغورك، فإهنم سيغلبوف جيش ملك صوصو 
 ألمارات كاألدلة التارٱبية األخرل.الشماش.كأنو ٓب يقل ىذا الكبلـ من قبل نفسو كإ٭با بناء على ا

كبعد ذلك تناكؿ الطليقوف كالبلغاء اللسنوف)انوارا( الكبلـ، فمدحوا القواد، كشجعوىم،كحثوىم على التفا٘ب كاالستماتة، 
كينفثوا ُب ركعهم ركح التضحية، كأف عليهم أف يفعلوا ما يفعلوف، كيكلوا ركايتها للمداحْب، يرككهنا للعآب حٌب بعد 

اهتم ؛ ألف ا٤بثل يقوؿ: تػىغىل ب ا٤بوت على ا١بسد، كتغلب على النفس، كلكنو ٓب يستطع أف يتغلب على االسم) كف
 السمعة(.
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 ؽقٴ٣ عٴجنبرب ٦ّٶ ٩نبداد مشبؽخ عٴ٩ٮٖٴسٳ
كي  و ٢بشد الرجاؿ ا٤بقاتلْب ُب أ٫باء دكلتو الواسعة األرجاء،فرت نانا تّبيينبا كببل فاسيبعد خركج سومنغورك من صوص

كوياتى من بعده إٔب ماندل؛ من أجل أف يبلغا سو٪باتا أسرار مكائد سومنغورك الشماشية كمضادات ىذه ا٣بوارؽ 
 الشماشية .

كتذكر الركايات بأنو بعد العرض العسكرم ُب سييب، ٝبع سو٪باتا ٝبيع طوائف القدرة ُب مكاف كاحد ) ا٤بورم، 
من الشماشْب)انياغوا( كغّبىم...( كأمرىم أف يبحث كلهم بطريقتو ا٣باصة كالكهاف، كا٤بنجمْب ، كالشماشْب، كا٤بنقذين 

عن طريقة ا٢بصوؿ على مضادات أسرار مشاشة سومنغورك، ليتمكن من إبطاؿ مشاشتو كمكائده السحرية كقدراتو ا٣بارقة. 
كهاف مع أكداعهم ينثركهنا فأمضوا ليبل كامبل ُب البحث :بعض ا٤بورم ُب الدعاء، كبعضهم ُب االتصاؿ بالركحانيات، كال

كٯبمعوهنا، كا٤بنجموف ُب النظر ُب النجـو كإشاراهتا كطلب يـو كالدة سومنغورك كشهره كسنتو....اْب.  كُب األخّب 
أٝبعت كلمتهم على أنو من أجل التغلب على قدرات سومنغورك ا٣بارقة كمشاشتو، فبل بد من إخراج صدقات عظيمة 

(، كمائة كبش أشقر Sankaba toura gueأم فيها خطوط من لوف آخر()ىي: )مائة ثور أبيض ذم شية)
(welewele sajy.كمائة ديك أشقر، كأنو إذا أخرجت ىذه الصدقات فسيعرؼ ا٤بضاد ٤بكائد سومنغورك كمشاشتو ،) 

م الغيب إال كما قلنا من قبل إف ىذه األمور نذكرىا للتاريخ ك٫بن نعرؼ أنو) كذب ا٤بنجموف كلوصدقوا؛ إذ اليعلتنبيو:
 اهلل تعأب(.

كما انتهى ىؤالء من عرض تنبؤاهتم حٌب أسرع األعياف إٔب ٝبع ما طلبوا من األصناؼ، فتم ٝبعها بْب عشية كضحاىا، 
 كتصدقوا ُّا خارج سييب حسب ما ذكره ا٤بقتدركف ) أصحاب القدرات ا٣بارقة(.

موعة،ىاربْب من صوصو،فاستقبلهم سو٪باتا، كفرح كبعد انتهاء الصدقات قدـ نانا تّبينبا كفاسيكي كوياتى مع ٦ب
 ٗبجيئهم كاستبشر بو، كظن أف القرابْب قد قبلت، كأف ىؤالء سيخربكنو بأسرار سومنغورك كمضادات مكائده كمشاشتو.

 ك٤با اجتمع سو٪باتا مع أختو، أخربتو ٗبا قاست من اآلالـ لدل سومنغورك، كأهنا إ٭با صربت عليو من أجل أف ٙبصل على
أسرار مشاشتو، كأهنا تواطأت مع باال فاسيكي كوياتى، فتواضعا لسومنغورك ٔبميع أصناؼ التواضع كا٣بدمة، كإظهار 
عداكة سو٪باتا كماندل، كحب دانكراتوماف كمريديو كأىل صوصو، حٌب أمنهما سومنغورك كناال ثقتو فأكدعهما سر 

 مشاشتو كمضادىا.
ومن كرك نتبادؿ ملح ا٢بديث تنشط سومنغورك فقاؿ: إف السبب الذم جعل أحدا تقوؿ نانا تّبينبا: كذات يـو كأنا كس

 اليقدر علي، ىو أف أحدا ال يعرؼ السر الذم يقدر علي عن طريقو.
فقلت لو: كماذاؾ يا كانٌب فاما ؟) كىو اسم تعظيم كحبور (، قاؿ: )) ىو الظفر الصلب)الغليظ( للديك األشقر  

(welewele dono  فمن كضع ،) ذلك ُب رأس السهم كرما٘ب بو، فإنو سينتصر علي؛ ألف ذلك ىو ا٤بضاد  ١بميع
 مكائدم الشماشية ((، ٍب استطرد قائبل، فمن سيقع ُب ٨بيلتو ىذا ا٤بضاد ؟!

 فقلت: يا كانٌب فاما، لن ٱبطر ىذا بباؿ  أحد أبدا، فأنت إذا باؽ ُب ملك إٔب ما الهناية.
رب عن ما أصابو كنانا تّبينبا ُب صوصو، كطوؿ انتظارٮبا َّيء سو٪باتا، ككيف حصبل ٍب تكلم باال فاسيكي كوياٌب، كأع

على أسرار سومنغورك، ككيف خرجا، كأف خركجهما سيكوف يأسا كفاجعة لسومنغورك عندما يرجع من حشد ٝبوعو. كما 
ضطهاد سومنغورك. كأهنى أعرب عن استبشاره ٗبجيء سو٪باتا كأنو متأكد أنو سيحرر كٱبلص كافة ماندل من ظلم كا
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قولو بكلمات ٞباسية فقاؿ: )) يا ابن سوغولوف ماف جاتا علي أف أؤدم الكبلـ، كعليك أف تؤدم الفعل إذا.  افعل 
أنت، كأنا أركيو ، افعل يا سو٪باتاٌ ! افعلوا  ببل تردد) فسام(، ككل ما تفعلونو فسنقدر ٫بن البلغاء اللسنوف )انوارا( على 

)نانكنما(، فتيقن إذا أنو لن يعوقو أم شيء.)) ركايتو لذريتكم ، افعل يا سو٪باتا كال ٚبف من ا٢برب، فإنك كالقضاء ا٤برـب
 إذا نزؿ القضاء ضاؽ الفضاء((.

(، طلب أعياف ماندل ديكا أشقر ناضجا) كو٘ب(،كجعلوا ظفريو الصلبْب )الغليظْب( ُب رأس danteliكبعدا٤بقولتْب)
٪باتا، كأيقنوا حينئذ أنو قد قارب أمر سومنغورك الوصوؿ إٔب النهاية كأف سيلو قد بلغ سهمْب، ككضعوٮبا ُب جعبة سو 

الزىب؛ ألنو قد كجد مضادات ٤بكائده الشماشية. كإذا ما ًب إبطاؿ ىذه األعماؿ السحرية كالشماشية، فإنو الخوؼ على 
ا فإهنم غّب مقتنعْب با٢برب، كال رغبة ٥بم التغلب عليو ُب ا٢بركب الظاىرية أبدا؛ ألف ما حشده من ا٢بشود مهما كثرك 

فيو، كإ٭با لبوا نداءه خوفا منو على أنفسهم كعلى قومهم أف يقتلهم، بينما مؤيدك سو٪باتا ٰببونو من صميم قلوُّم، 
 كيفدكنو بأركاحهم.

 ادلْش١خ ا٥غبدعخ: ٩ْش١خ ١ريٹٮب ا٥ٚبف٦خ
 أٳال/ حتشٟ اجلٺؾني ٤١ ٩ٮٲ٪ب حنٴ اٻخش

ع االستعدادات، ٙبرؾ سو٪باتا ٔبموعو ا٤بتعطشة للحرب)كومومنكومو(، كتوجهوا إٔب صوصو لقتاؿ بعد انتهاء ٝبي
من شباف  20.000جندم كزيادة،من بينهم  80,000سومنغورك، ككاف قواـ فيالق سو٪باتا الثبلثة عشر قد بلغت 

 ا٤بانسارم، من جوما كونكوف كجوما كانيا.
يوشو ، كاف سومنغورك أيضا قد انتهى من استعداداتو كحشده، كٙبرؾ من صوصو كُب الوقت الذم ٙبرؾ فيو سو٪باتا كج

مقاتل، ٙبرؾ ٫بو ماندل ليقاتل سو٪باتا كأصدقاءه ُب سييب كيستأصلهم  12,000ُب ٝبوعو الغفّبة الذين يبلغوف 
ُب ىذه ا٤برة ٓب ٙبدث كيقضي على ثورهتم.فالتقى ا١بمعاف من غّب ميعاد على ضفة جوليبا) هنر النيجّب( كجها لوجو. ك 

مفاجأة)غارة( بل ا٫باز سومنغورك كعسكر ُب قرية كّبينا) كىي أكرب قرل كميشوغويي ماندل ا٤بداحْب(. كعسكر 
 سو٪باتا ُب قرية داجاالف)دكجبلف(، كىي عاصمة الكركما ُب ماندل.

 زالت كّبينا ُب موقعها القدٙب، كأما ككبل ا٤بدينتْب كاقعتاف على الضفة اليسرل لنهر جوليبا،كبينهما سهل كاسع ، ) كال
 داجاالف، فهي خراب اليـو ، كأطبلؿ. كال يسكنها أحد. 

 صب٭ٺب: ادلٮبٳساد ا٢٥ال٩ٺخ ثني عٴ٩ٮٖٴسٳ  ٳعٴجنبرب يف ثبسؽخ ادلْش١خ: 
 )سيكي فيلي بالبمربية، أك مى بونوندغامى (.المناورات الكالمية

( ُب  120,000( ُب داجاالف، كسومن كرك ٔبنوده كترسانتو الػ)80.000عندما عسكر سو٪باتا ٔبنوده كترسانتو اؿ)
كّبينا، كأخذا أىبة االستعداد للحرب، أمضى ملكا ا٢برب)كيليمانسا( الليل ُب ا٤بناكرة الكبلمية) كيقاؿ ٥با: ا٤بنابذة، أك 

 ا٤ببارزة الكبلمية(.
ا٢برب، قبل القتاؿ باليد. كىي ا٤بنابذة بالكلمات اللغزية، ا٤بناكرات الكبلمية ىي ا٤ببادالت الكبلمية، الٍب يتباد٥با طرفا 

قبل ا٤بنابذة بالسهاـ كالرماح، ك٥بذه ا٤بناكرات الكبلمية فوائد جوىرية كثّبة؛ ألهنا قد تكوف سببا حسنا ُب إيقاؼ بعض 
لعرب كغّبىم من ا٢بركب إف صادفت تفاٮبا، أك صادفت خوؼ أحد ا٤بتحاربْب من اآلخرين.كىي ٗبنزلة ا٤ببارزة عند ا

 البيض.
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كلكن ما كقع بْب سو٪باتا كسومن كرك من مناكرة كبلمية ٓب يسفر عن متاركة كتنازؿ أحدٮبا عن اآلخر، كإ٭با ٪بمت عن 
 حرب جدية كاف السيف فيها حكما فصيبل بْب طرُب النزاع.

طرفا منها، كمن أراد الكل فلّبجع كال ٲبكن أف نسرد كل ما كقع بْب القائدين من مناكرات كبلمية ، كلكن سنذكر ىنا 
إٔب كتاب )ما ندين دكفو( لكانٌب سليماف ، فإنو سرد كل ا٤بناكرات الكبلمية ىناؾ كبلغت اثنتْب كأربعْب مناكرة كبلمية 

 يرسلها سومنغورك إٔب سو٪باتا كيرد عليو سو٪باتا ٗبا يفحمو، كيضطره إٔب أف يأٌب بلغز آخر.
 كمن تلك:

نو ٢بق أننا ٝبيعا جئنا باألسلحة ليحارب بعضنا بعضا. كلكن لو علمنا أف أنفسنا قد تزىق ُب ىذه : إقاؿ سومنغوروػ 1
ا٢برب، كيهلك فيها كثّب ٩بن عندنا، كتبقى ببلدىم خرابا، كأىاليهم يقاسوف كيبلت الرمالة كالعنوسة كاليتم، 

ت عوانس، كأيتاـ بؤساء، كإخوة موتورين كآالمها،كمآسيها.فكم ستخلف ا٢برب من أمهات ثكأب، كنساء أرامل، كبنا
!،لو علمنا ذلك لكاف األكٔب بنا أف ٬بفف)٬بفض( من ركحنا القتالية، كنضيف ذلك إٔب ركحنا التعاكنية ، كيسرنا التقاتل 

 فيما بيننا.
إلخواف، :الشك أف ا٢برب تثىكٍّل األمهات، كترمل الزكجات، كتعنس البنات، كتبئس األيتاـ، كتوتر افأجاب سونجاتا

، كلكنك أنت الذم خرجت من كطنك صوصو، كجئت إٕب  كمٌب نبعثها، نبعثها ذميمة، كتضر إذا ضريناىا فتضـر
لتقاتلِب ُب كطِب، فعليك أكال أف ٚبفف من ركحك القتالية أكال، فإذا آنست منك ذلك ، فإ٘ب سأعرؼ إف كاف ينبغي 

 و عن خلق كتأٌب مثلو :. عار عليك إذا فعلت عظيم ((.أف أخفف من ركحي القتالية، أك ال أخفف منو. )) ال تن
:إ٘ب كنت جئت ٔبميع قواٌب ا٤بسلحة) سورٲبادين فانكا( من أجلك، ألقتلك كٝبيع قواد حربك قاطبة، قاؿ سومنغورو ػ2

لى كأجعل دكلتك من أقاليم دكلٍب، أرسل أحد قوادم)سوفاكوف( كاليا عليكم على الدكاـ، كاليكوف أحد منكم رئيسا ع
دكلتكم أبدا, كلكِب قد خٌفضت من ركحي القتالية، كرضيت أف أجعلك من ا٤بلوؾ التابعْب ٕب، كتركتك على دكلة أبيك، 
لتحكمها ٙبت إمرٌب،كعلى عاداتكم الٍب تناسبكم، كتعينوف ملككم بأنفسكم، كال أتدخل ُب شؤكنكم الداخلية، كتعود  

ك نارين ماغا، ككما كاف بيِب كبْب أخيك دانكراتوماف.فما قولك ُب العبلقة على ما كانت عليو من قبل ُب عهد أبي
 ذلك.

:لقد كنت ذاىبا إليك مع فيالقي الثبلثة عشر، لنقاتلك ُب عقر دارؾ صوصو ،ك٪بعل أعزة أىلها أذلة، فأجاب سونجاتا
ضت من ركحي كأقتلك بيدم، كأجعل كطنك ملكي، كمهما فعلت فقد كنت مقاتلك ُب كطنك ال ٧بالة، كلكن قد خف

 القتالية، إذا فاترؾ ٕب كطِب ٛباما، من دكف قيد كال شرط، كارجع إٔب كطنك، كلن أقصدؾ ٕبرب آخر.فماذا أنت قائل.
:إف ماندل ىي سلمت قيادىا إٕب، ألذكد عنها ضد أم عدك، كقد سلمت قيادىا إٕب ألنِب قوم، كما قاؿ سومنغورو ػ3

 أرفع يدم عنكم، كلن تستطيعوا أف ٚبلصوا أنفسكم مِب.دمت متمتعا بتلك القوة إٔب اآلف ، فلن 
:إف السلطة كا٥بيمنة ليست عادة،كال حكرا على أمة دكف أمة أخرل، فكما نلت السلطة، فإنك فأجاب سونجاتا

ستفقدىا كذلك على يد غّبؾ، كيأخذىا شخص آخر.،كقد علمت ماندل أف السبب الذم استودعت ماندل من 
أدركت أف حكم مائة سنة ٙبت حلفهم أسهل عليها من حكم عاـ كاحد ضمن حلفك، فإذا  أجل أال يصيبها أذاىم،

٫بن ال نريد ٧بالفتك مرة أخرل، إف ماندل ىي الٍب سلمت قيادىا إليك من قبل، كىا قد سلبت نفسها منك مرة 
 أخرل.
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 أصلح بدكهنا(. :قد أصبحت ماندل ملكا ٕب، كلن أستطيع التنازؿ عنها أبدا) أم : القاؿ سومنغورو ػ4
:إذا ادعى القط الضالة ا١بميلة أنو ال يستطيع التخلي عنها، فما ظنك ٗبن فقدىا؟ إذا كانت ماندل فأجاب سونجاتا

ضالٍب ا٤بنشودة، ككانت تنتظر٘ب،  فلما جئت فكأف الناشد سقط على ضالتو،) أك كما يقوؿ ا٤بثل: )فقد رأل الزنيم 
 أباه(، فها قد أخذت ملكي.

: إف أم كليد صيعيل) صغّب الرأس( طوٲبع يلقي ركحو على ٚبليص ماندل من يدم، فإ٘ب أقص ومنغوروػ قاؿ س5
 جناحيو.

: إف أم شويخ ظويلم يتطاكؿ على موطن أيب، فإ٘ب سأكسر عضده.كيا سومنغورك إال ترجع عن دكلٍب فأجاب سونجاتا
 كدكلة أسبلُب أضربك حٌب تقوؿ ا٥بامة اسقو٘ب(.

ياسو٪باتا إف األحظ لك أف تَبؾ كل الدكلة ٕب، كتعود إٔب ا٤بكاف الذم كنت فيو، ألنو ال ٲبكن أف  :ػ قاؿ سومنغورو6
 ٯبتمع ضارباف على طبل كاحد.)ال يتفق فرسا هنر ُب ضفة كاحدة(.

:أنت يا سومنغورك، إذا ٓب تنتو من ا٢برب، كترفع ركحك)أطماعك( من كراء أمر ملك ماندل، فإنك فأجاب سونجاتا
سعّب )كاكٔب: حريق صحراء( نار إٔب نفسك ككطنك صوصو، كيصعب إطفاء نارىا. بل كلما كربت أف ٚببو ستجر 

 ازدادت سعارا؛ لتأكل األخضر كاليابس.
 : ياسو٪باتا اترؾ قوؿ الكبلـ الفارغ؛ إنك لن ٙبرز على ماندل من يدم. ػ قاؿ سومنغورو7

حارز ماندل. فلنَبؾ ٝبيعا قوؿ الكبلـ الفارغ، كنكل األمر  : إف أحداث معارؾ الغد ىي الٍب ستربزفأجاب سونجاتا
 إٔب الفعاؿ.

: ياسو٪باتا إنك بعد ىذا إ٭با تريد ا٤بوت، فلنشعل ا٢برب غدا، ألف ذلك ىو الذم سيميز بْب ػ قاؿ سومنغورو7
 األبطاؿ،)يفصل عْب الرجاؿ بعضهم عن بعض(،ككما قاؿ الشاعر:

 ي حده الحد بين الجد واللعبالسيف أصدؽ أنباءا من الكتب  :. ف
فالذم  ينتصر فستمدحو القياف كا٤بداحوف، كلكِب أعرؼ أنك ستموت، كلن تبقى على قيد ا٢بياة ُب ساحة قتاؿ الغد. 

ك٪بعل رؤيسك ا٤بارد عظة كمثبل لكل كليد صعب الرأس، صعب األذف عربيد. ) عربة لكل من تسولو نفسو بارتكاب 
 مثل ما ارتكبتو(.

 :أنت يا سومنغورك، إنِب جئت مستعدا للموت ُب ىذه ا٤بعركة،فإ٘ب كما قاؿ الشاعر:جاتافأجاب سون
 إنا لمن معشر أفنى أوائلهم :, قيل الكماة أال أين المحامونا.

كلكن حٌب لو مت ُب ىذه ا٤بعركة، فإف جلود أعياف ماندل ستمدد ٙبت أستك ُب معارؾ غد إذا،كاعلم أف آخر الداء  
 القائل:الكي.ككما قاؿ 

 إذا لم يكن إال األسنة مركب  :.  فما حيلة المضطر إال ركوبها
 كلئن رأيت أيا من رسلك بعد ىذا فسأبدأ القتل بو، ٍب أنقض كأىجم عليك كعلى بقية قومك قتبل كاسرا. 

، كقعت ا ٤بعركة الكربل كاف ىذا ىو ا٤برة األخّبة للمناكرات الكبلمية بْب سو٪باتا، كسومن كرك، كُب صبيحة ذلك اليـو
الٍب غّبت ٦برل التاريخ ُب إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، كالزاؿ سبللة القركف  كاألجياؿ يرككف  كقائعها، كزلزا٥با، 

 كفظائعها، كأحداثها، ألبنائهم كأحفادىم،كأحفاد أحفادىم، كأحفاد أحفاد أحفادىم )فوفافو(.إٔب هناية العآب.
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 بف٦خ :صب٥ضب / ٳف٘ ٩ْش١خ ١ريٹٮب ا٥ٚ
ـ، التقى ا١بمعاف ُب السهل ا٤بمتد بْب كّبينا 1235ُب صباح يـو ا٤ببارزة الكبلمية، تقريبا ُب أكاخر مايو عاـ 

كداكاجبلف، سو٪باتا كٝبوعو ُب العدكة ا١بنوبية من السهل، كسومن كرك كٝبوعو ُب العدكة الشمالية منو، كالنهر ُب 
 عساكره مقاعد للقتاؿ كالتإب:الشرؽ منهم، كبوأ كل من القائدين جنوده ك 

 Tounkoun benفقد صف جيوشو ُب العدكة الشمالية ، ُب صفوؼ مستطيلة ٩بتدة ىنبلىىبل.) أما سومنغورو:
foudou jan(،( كعند ما كاف يرسلهم كاف أمره الوحيد: ) دكخوا األعداءwalon كدكوىم، دكوىم ، اسحقوىم )

 ببل ىوادة ، بالغطرسة ((.
يوش سومنغورك، فإنو مؤل العدكة الٍب ىو فيها با١بنود، كبقية ا١بيش ٲبوج بعضهم ُب بعض داخل  كنظرا لكثرة ج

كّبينا)موج موج( كأف ٓب ينقص منهم شيء، حٌب أف البعض يتسلقوف األشجار، كا١بدراف، كالسقوؼ ، كاألكواخ لّبكا 
فى من بينهم، بل يرل ماثبل بينهم كالطود سواد الناس ُب ا١ببهة. كالغريب أنو رغم كثرة ا١بيش،فإف سومنغورك الٱب

 الشامخ ؛ ألنو كاؿ رجبل طواال كعلى حصاف طواؿ،كىو البس فلنسوة طويلة مركعة.
فإنو أخذ كامل استعدادتو داخل داكاجبلف أكال، حيث كاف أكؿ ما فعل أنو بناء على مشورة أختو نانا وأما سونجاتا:

رم الديك األشقر إٔب أخيو ماندين بوغارم، كتواعدا أف كل من أبصر تّبينا كباال فاسيكي كوياتى، أعطى أحد ظف
 سومنغورك منهما فليطلقو عليو.

ٍب خرج سو٪باتا كقد لبس ألمتو، كىو مدجج بالسيف، كالقوس، كالرماح، كجعبة سهامو، فوقف أماـ جيشو، كقد ألقيت 
سنة، مربوعا ؛ ليس  28ُب عمر شبايب ال يتجاكز عليو ا٥بيبة كالوقار، كما ألقيت عليو احملبة كالوجاىة لدل الناس،

بالطويل الفاحش، كالبالقصّب األقمأ، كليس بالضخم البطناف، كال بالنحيف الناحل، كليس باألبيض اليقق،كال باألسود 
 الفاحم، كليس با١بميل ا٤ببهرج،كال بالقبيح ا٤بقزز.

، كغدا يـو كحينئذ جاء باال فاسيكي كوياتى يشجعو كجيوشو، فكاف ٩با قاؿ : ) أيها الكمي) زكج الرجاؿ( اليـو ىو اليـو
(،اليـو ىو اليـو الذم أحبك ٝبيع الناس Nankiحكايتو، أكف.... يا ابن سوغولوف ا١برمء األجرأ، كالكمي األكمى،)

ل)انوانا(، افعل  لو، ك٫بن اللسنوف)انوارا( إ٭با جئنا فقط: لنريك أنا ٫بن الكبلـ، كأنك كمؤيدكؾ الفعل؛ فإذا يا ٪بيب ماند
. كالنجيب، يفعل ما جاء من  كل ما كسعك فعلو،بدار بدار، كال ٚبشى الفعل أبدا، ألنك )نانكاما(كالقضاء ا٤برـب

،؛ ألف ما تفعلونو ُب  أجلو، كال يستطع أم أمر أف ٲبنع ذلك، إذا يا سو٪باتا، يامارم جاتا، اليـو يـو الفعل، افعلوه اليـو
 قاء،سنقضي ٫بن كذريتنا بقية الدنيا ُب حكاية ذلك لؤلجياؿ القادمة إٔب النهاية (.حضرتنا ٫بن اللسنوف الطل

كبعد ذلك صاح سو٪باتا بصوتو ا١بهورم قائبل: ) لننطلق(،فلباه ٝبيع قواد ا١بيش معا كصوت ا٤بدفع) لننطلق(، فخرج 
طة سومنغورك، كذلك أف سومنغورك جعل حينئذ من ا٤بدينة، كبوأ جيشو مقاعد القتاؿ، غّب أنو اٚبذ خطة حربية ٨بالفة ٣ب

 Foudou benصفوفو مستطيلة ٩بتدة ىبلىلة يسهل اخَباقها، أما سو٪باتا فقد جعل جيشو ثبلثيا متقاربا متماسكا )
grendenen الذم يصعب اخَباقو ، غّب أنو يستمر ُب التمدد حسب تغّبات ا٢برب،كٓب يرض بفك بعضها عن،)

 بعض انفكاكا كبّبا، ألمرين:
 أف سعة انفكاؾ الصفوؼ بعضها عن بعض ، ٩با ٱبلق صعوبة كربل ُب إيصاؿ األكامر إٔب الفيالق األخرل. أولهما:

 أال يكثر العدك أكثر من البلـز على سرية ما من السرايا ُب مكاف ما يكوف ا٤بدد كالنجدة بعيدة. والثاني: 
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 ككانت صفوفو كالتإب
 إٔب ناحية النهر ) كىو الشماؿ الشرقي(./أف يتوجو كماف جاف كمارا كفيالقو 1
 / أتبعهم بفاكوٕب  كفيالقو.2
 /أبقى تابوف انوانا كٝباعتو)سينيكيمبو( كأىل كغادك ُب الشماؿ الغريب إٔب ناحية القرية.3
 / كبقي ىو كبقية الفيالق ُب القلب)الوسط(.4

: قداـ، قداـ، قداـ، نتقدـ،   نتقدـ، لنتقدـ على الدكاـ.ككاف كلمة األمر بالتحرؾ ُب ذلك اليـو
بقي سومنغورك ُب الوسط ينظر كيراقب، فإذا رأل أف العدك يكادكف يطوقوف ُب أم مكاف ،فإنو ٰبوؿ ا١بماعة إٔب تلك 

 ا١بهة لفك ذلك الطوؽ.
 ثْل ٳٝبئِ احلـــــشة ) ادل٦ؾ٪خ(
ختلطوا با٢براب كالنباؿ،)رشق رشق( كانت فوارس جاغاف من أشجع فيالق سومنغورك، فالتقى ىؤالء بسو٪باتا نفسو ، فا

فانطلق إليهم فرساف ميما، كرماة كاغادك ) ا٢باذقْب ُب الرماية(،الذين كانوا ُب التفخيخ)جانٌينكى(، فانقضوا عليهم 
ٝبيعا، كأضيف إٔب ذلك دؾ سو٪باتا كزمبلؤه من الوسط ، فأصبح طريق اآلخرة ىو السبيل الوحيد أماـ أىل جاغا،ُب 

تٌواى)بوركتوتو(.كأيضا ىجم تابوف انوانا فارين كمارا كفيالقو)سينينكينبو( كىجموا على أىل جاغا من ا١بنوب ذلك ا٤بكاف 
الغريب،فجثوا على ركبهم الشمالية على األرض، كأطلقوا السهاـ أمطارا على أىل جاغا، بينما أىل ماندل بقيادة تابوف 

ية، كالسيوؼ ا٥بندية ا٤برىفة، كالسهاـ الردينية، كالنشاب، كا٤بشوكات، انوانا على قتلهم منالشماؿ الغريب بالرماح السمهر 
كمارم جاتا على تطيّب الرؤكس عن األعناؽ، من كبل جانبيو فتتساقط الرؤكس كما يسقط الريح ٜبار الدُّىنونة )القارل: 

 شجرة الزيت(.
 ت حوافر ا٣بيل.ككما الناس ُب االنزالؽ ُب الدماء،فكذلك ا١برحى منتشركف ُب كل مكاف ٙب

ككما تتطاير ا١بماجم ك الرؤكس ا٤بقطوعة ُب األماـ، يتناثر مقطوعو الرؤكس ٙبت أرجل الناس كذلك، ككما ا٣بيوؿ ُب 
الكر كالفر ُب ٝبيع أ٫باء السهل،فكذلك الكماة معركقوف ُب القراع كالطعاف كالقطع، كالقتل . ككما يعمل ز٦برة أبطاؿ 

ى إزالة الركح القتالية لدل ا١ببناء، كذلك صراخات التنابلة)دينكركف(، كعويلهم كبكاؤىم ا٢برب كٮبهماهتم، كزأرىم عل
كنداؤىم أمهاهتم على قدـ كساؽ، كقد مؤلت صرصرة )صلصلة( السيوؼ كالسكاكْب، كا٣بناجر،، كضبح العاديات 

دبارىم مدبرين؛ لئبل يفنيهم القتل كأصوات حوافرىا كصهيلها ، مؤلت باطن السهل ٝبيعا، كإذا بفلوؿ ا١باغاكيْب يولوف أ
 ببلش.

 كبفرار أىل جاغا كفناء كثّب منهم، فقد ًب اخَباؽ كسط جيش سومنغورك على الطوؿ)فينتنغلي(.
كُب ذلك الوقت جاء ماندين بوغارم كأبلغ سو٪باتا بأف  سومنغورك قد أخرج ٝبيع بقية جنوده من كّبينا ، كصبهم ٝبيعا 

على سيف النهر، ك٤با قيل ذلك توجو ابن سوغولوف  الشماؿ الشرقية،ا مع فيلقو، ُب ناحية على ابن أختو فاكوٕب كركم
فورا إٔب تلك ا١بهة،كقدأٞبر التحسر)موٗب( عينو  حٌب كأهنا يكاديقطر منها الدـ. كقد كاف غرض سومنغورك أنو مهما 

تئصا٥بم؛ ألهنم أكؿ من رفضو من قومو، يكن من نصر أك ىزٲبة فإنو يكوف قد قضى على فاكوٕب كٝباعتو كانتهى من اس
كرضوا بتحريض اآلخرين عليو. كلكن ٗبجرد أف كصل ابن سوغولوف إٔب ناحية فاكوٕب، فكأف القضاء ا٤برـب نزؿ على أىل 
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 وإذا المنية أنشبت أظفارىا :. ألفيت كل تميمة ال تنفعصوصو،ككأف ملك ا٤بوت أطلق يديو ُب قبض أركاحهم، 
 فكأف أىل صوصو ينبتوف من نفح ٙبت األرض.،كلكن مع كل ىذا 

ىنالك ٞبي الوطيس، كاشتدت ا٢برب،كاٞبرت،كاستعرت،كاسبكرت،كاعبس ت، كاقمطرت، فكأف النار تكاد ٚبرج منها، 
حٌب بدأت حوافر ا٣بيوؿ تتساقط، كحوؿ ا٥بواء كل كحل السهل إٔب غبار منتشر،بشدة)كرتوتو( كأف النار ُب ا٢بشيش 

ل ا٤بقاتلْب ُب الغبار.ككانت ملحمة أبلى الكماة ببلء حسنا : كُب أمثاؿ ىذه ا٤بواقف العصيبة يقوؿ ا١باؼ،كانغمس ك
 الشاعر:

 كأف جماجم األبطاؿ فيها :. وسوؽ باألماعز يرتمينا.
 كأف سيوفنا فينا وفيهم   :. مخاريق بأيدي العبينا

 كأف ثيابنا منا ومنهم:. خضبن بأرجواف أوطلينا
كاف اهلل كحده أعلم بأحواؿ الناس ُب كسط ذلك الغبار، كلكن ذلك ٓب ٯبعل األعداء كاألصدقاء ٱبطئ كُب ذلك ا٢بْب  

 بعضهم ُب معرفة البعض األخر، ألف ا٤بقاتلْب كانوا متعودين على ذلك كلو من قبل.
فض، ليس ٥بم بقي سومنغورك كاقفا على الشاطئ، فرأل عساكره  كىم مهلهلوف) فوسوفاسا(، مثخنوف ُب السهل ا٤بنخ

رأس كال أست،)ال يلوكف على أحد( كليس ىناؾ طريقة إلصدار األمر أيضا باالنسحاب،كقد ٙبوؿ سهل كّبينا إٔب 
شاطئ ملحمة كمذٕبة من سو٪باتا على أىل صوصو، كهنر دـ كبّب، كقد مؤل ذلك الوادم ٔبيف ا٣بيوؿ، كالناس)لطخ 

جنحتهن، كقد جاءت من جراء شم ريح الدماء الٍب سالت من ٝبيع لطخ( كامتؤل فوؽ السهل بالنسور كالبزاة صافات أ
النواحي، حٌب اختفى شعاع الشمس من جراء تصفيف أجنحتها، كىي منتظرة انتهاء تطاير السهاـ من األقواس، حٌب 

 تنزؿ على ا١بيف.
كن كلما اقَبب منو حدث كل ىذا كسو٪باتا كأخوه ماندين بوغارم ٓب ينقطع عن ٨بيلتهما البحث عن سومنغورك ، كل

 سو٪باتا، فإنو ينكص على عقبيو إٔب مكاف أبعد بكثّب.
كأصاب سو٪باتا غرة من سومنغورك ُب جبهة ما، كملك صوصو الشماش كاقف ، كاىل، حزين ،كاجم يائس ، قنوط 

 ينظر إٔب بقية مقاتليو مهلهلْب مهزكزم األركاف، ُب السهل ا٤بنخفض.
ك الشماشية كمبطلها، من ا١بعبة فوضعها ُب كبد القوس فقاس سومنغورك ُب تلك كفورا أخرج مضاد مكائد سومنغور 

ا٢بالة ا٤بزرية)منكسر القلب، مذىوال عن نفسو( فمد أكتار القوس مط ا)تيْب(، ٍب قاؿ) انطلق(، فمرت السهاـ كىي 
فإف األٓب الذم ٓب يبلغو تصفر كتدكم حٌب أصابت عاتق سومنغورك،كمزقها قليبل، )خدشها( فقط، كاعجبا، يا للعجب، 

أثر خدش السهم،فقد زاد عليو أثر تقنيطو كجزعو بكثّب.، كفورا: اضطرب سومنغورك كاصطلم كدردر ُب ا٢بْب كجعل يئن 
:أكف، آ , أل )باإلمالة(،إم ، أك، أٌك،يا،....(كانتهى بو األمر إٔب العويل كالصراخ،؛ألنو أدرؾ بأف السهم السيئ الذم 

اتا قد أبطل ٝبع مكائده الشماشية هنائيا، كأنو ٓب يعد قادرا على الطّباف كاالختفاء الظاىرم الذم كاف أطلقو عليو سو٪ب
يفعلو من قبل، كال سبيل إٔب ذلك بعد. كبينما ىو ُب تلك ا٢بالة ا٤بزرية، إذا بطائر أسود يرفرؼ فوؽ رأسو، كىو ٱبتلف 

شيتو ىذا الطائر األسود)حائما( مرفرفا فوؽ رؤكسهم)قاب قوسْب أك عن البزاة كا٢بديا الٍب ُب السهل، رأل سومنغورك كحا
أدٗب(، فقاؿ ملك الصوصو الشماس كىو ميئوس مفجوء: ) أل ! أطرت اليـو أنت أيها الطائر الكبّب، ؟ أطرت أيها 
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فيا حسرتى على ما الطائر ديك الغابة قالع العيوف الكبّبة ؟ إذا فإ٘ب اآلف  ىالك ال ٧بالة .فقد خذلت ككدعتِب كقلتِب 
 فرطت ُب جنب التحالف. 

لقد كاف سومنغورك يعرؼ أنو ُب اليـو الذم تبطل فيو مكائده الشماشية، فإف خادـ أصنامو من ا١بن  الذم ُب صورة 
طائر، يأٌب ٰبـو كيرفرؼ فوؽ رأسو كيبتعد عنو)) كمثل الشيطاف إذ قاؿ لئلنساف اكفر فلما كفر قاؿ إ٘ب برمء منك 

 ٨بذكال٨بزيا.ككاف ذلك كقد اصفرت الشمس كتضيفت للغركب.{.كيَبكو 
كحينئذ بدأ سومنغورك يبحث عن منفذ، ينفذ منها من بْب صفوؼ سو٪باتا لينجو بنفسو، خوفا أف ال يؤسر، فرأل فرجة 

بسرعة  بْب بعض الفيالق فانغمس منها)فانسل خبل٥با(، فأجرل فرسو كانفلت من ا١بماعة، ك٤با فاهتم توجو إٔب كّبينا 
فائقة)نسبلف نسبلف: كدم، كدم(؛ ألنو عرؼ أنو بعد بطبلف مفعوؿ مكائده الشماشية فإنو ال يستطيع أف يهـز سو٪باتا 
كمؤيديو أبدا،كىو الذم جعلو يلوذ بالفرار من تلك ا١ببهة، كترؾ التوجو تلقاء صوصو مباشرة،أم ناحية الشماؿ، كتوجو 

 طريق الطلب على طالبيو) مطارديو(.٫بو كابا ُب ا١بنوب، من أجل أف ٲبوه 
ك٤با رأل ابنو صوصو باال بأف أباه قد طلب النجاة كالذ بالفرار، نكص ىو أيضا على عقبيو كالذ بالفرار على 

حصانو،كىكذا أحبل جيوش صوصو ساحة البوار كالفناء، كفرا كتركاىم يسيل دماؤىم أهنارا، الدافن للقتلى، كال مغيث 
 ؤلسرل، ككم قتيل، ككم أسّب، ككم جريح. من الفريقْب: اهلل أعلم؟للجرحى، كال منفذ ل

ككاف ىذا بطبلف حرب صوصو، كىزٲبة جيشها، كتوٕب أمر سومنغورك العظيم إٔب األبد، ككل ىذا كاف ُب كّبينا ، كٓب 
، من بعد ارتفاع الشمس، إٔب اصفرار الشمس.  يتجاكز ملحمة يـو أك أقل من يـو

اب يأكبلف ا٢بديد ُب األرض، ٤با زاؿ الناس يلتقطوف بقايا: النصاؿ، كا٢براب، كالنشاب، كلوال أف الصدأ كالَب 
 كالسكاكْب، كا٣بناجر، كقطع السيوؼ، بْب كّبينا كدكاجبلف.

 ٩يبسدح عٴجنبرب ٳٝٴ٩ٰ ٥غٴ٩ٮٖٴسٳ ٳاثٮٰ.
كما انفصل العدك من ا٤بؤيد، ) بعد ىزٲبة ٝبوع صوصو يـو التقى ا١بمعاف ُب سهل كّبيناكانفصل اللنب الصريح عن اللبإ،  

ا٭باز بعضهم عن بعض(، علم حينئذ أف سومنغورك كابنو قد الذا بالفرار من  ا١ببهة، كأهنما ماال عن تلقاء صوصو ذات 
الشماؿ، كأخذا تلقاء ماندل ذات ا١بنوب.كحينئذ أخذ سو٪باتا كفاكوٕب ٗبطاردهتما ُب العدك الشديد، كتبعهما فرساف 

صاف أثر حصاف سومنغورك كابنو باستمرار حٌب كصبل إٔب كركسالْب،فلما كصبل إٔب كركسالْب  أخربكٮبا ميما، كبقيا يق
بأنو مر فارساف منذ ا٤بساء الواضح، كتوجها ٫بو نفس ا١بنوب على طريق كابا، كلكنهما ٓب يدخبل ُب قريتنا ىذه، ك٤با 

 قيل ذلك اندفعوا كراءىم ٫بو كابا ُب أشد أنواع العدك.
كصبل إٔب كولْب، أخربكىم كذلك ٗبركر فارسْب صوب كابا، فمركا مسرعْب مندفعْب ٫بو كابا حٌب كصلوا إٔب  ك٤با

بانكومانا، فسألوا عنهما فأخربكىم أنو مر فارساف بالضاحية كلكنهما ٓب يدخبل القرية، كأهنما ُب األكؿ كانا مقبلْب إٔب  
لغرب حيث جيغيداال، كأهنما رٗبا يكونا قد بعدا ؛ ألهنما مرا يعدكاف كابا، ٍب تركا طريق كابا كأخذا ذات اليمْب إٔب ا

 عدكا سريعا. 
استنبط فاكوٕب من ىذا ا٣برب بأف سومنغورك كابنو إ٭با يريداف صوصو، كأهنما إ٭با ا٘بها إٔب ا١بنوب لتمويو الطريق عليهما، 

إف كصبل إٔب جيغيداال فسيَبكاف ا٘باه الغرب،  لئبل يراٮبا أم مطارد ) متقص ( قبل أف يصبل إٔب دكلة صوصو. كأهنما
كيتجهاف إٔب كوليكورك ذات الشماؿ.فذكر ذلك لسو٪باتا فقاؿ: إذا لقد علمت فكرة كمكيدة )فخ( خالك. فاألكٔب إذا 
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أف نبدؿ ا٣بيوؿ ىنا، كنطاردٮبا بسرعة حٌب ندركهما قبل أف يصبل إٔب كوليكورك، فلنسرع حٌب ال يصبل إٔب دكلتهما؛ 
 بل ٰبشدا حشدا آخر للقتاؿ.لئ

كبعد أف انتهى سو٪باتا كمن معو من تناكؿ الطعاـ، استبدلوا ا٣بيوؿ ا٤بتعبة ٖبيوؿ آخرين، كاتبعوا آثار سومنغورك كابنو 
، فلما كصلوا ىناؾ أخربكىم بأهنما مرا قبيل ا٤بغرب، كا٘بها إٔب الشماؿ، فقاؿ فاكوٕب : أٓب جيغيداالقىصىصىا، ينسلوف ٫بو 

إف خإب يقصد الشماؿ؟ أل٘ب أعرؼ أنو مهما أدار الطريق) لول( فإنو ُب األخّب سيقصد كوليكورك؛ ألنو خلف  أقل
ىناؾ بعض أىلو كمشاٱبو، كإ٭با جاء ٗبجرد الرماة ا٤بقاتلْب إٔب ماندل. فقاؿ سو٪باتا: صدقت. لقد رأيت خطة خالك 

  حلوؿ الليل، بل علينا أف نتابعهما .ٛباما ياكركما، لقد علمت خالك.كلكن علينا أف الننظر إٔب
تناكلوا الطعاـ، كاسَباحوا قليبل، ٍب تابعوا ا٤بسّبة مسرعْب ٫بو كوليكورك ُب غسق الليل، كلكنهم ضلوا  جيغيدالكُب 

ُب الصباح، فأخربكىم بأف فارسْب مرا كصياحى  بالندوغوالطريق ُب جنح الظبلـ الدامس لفَبة ما، ككصلوا إٔب 
 جر الكاذب(، كأخذا الطريق العاـ ٫بو كوليكورك ذات الشماؿ.الديوؾ)الف

اقَبح فاكوٕب أف   بالندوغو،كاتبعوا آثار سومنغورك بأسرع ما ٲبكن، ك٤با خرجوا من بالندوغوأفطر سو٫باتا كمن معو ُب 
مشا٥بم كأخذكا طريقا  يسلكوا الطريق األقرب إٔب كوليكورك، كإف كاف كعرا يتعب ا٣بيوؿ، فَبكوا طريق كوليكورك العاـ عن

كعرا ُب الشماؿ الشرقي منها مارين با٤بناطق القريبة من ساحل هنر النيجّب، ٱبَبقوف ا٢براج كا٢بشائش، فوصبل ُب الظهّبة  
إٔب شجرة كارفة الظبلؿ كقد كانوا متعبْب كثّبا، كما كانت خيو٥بم متعبة، فاستظلوا قليبل ٙبت تلك الشجرة، كعىل فوا 

 ١بعب الٍب فيها الشعّب، كسقوىا.ا٣بيوؿ من ا
ٍب ٙبركوا من ىناؾ ككاصلوا السّب مقدرين أهنم سيسبقوف سومنغورك كابنو إٔب كوليكورك، أك يلتقوف معهم عند ملتقى 
الطريقْب حسب تقدير فاكوٕب كركما، كما أف كصلوا مفَبؽ الطرؽ حٌب رأكا سومنغورك كابنو قدمرا آنفا كٮبا مبيضاف 

ما السراب مهطعٍْب صوب كوليكورك، فطاردكٮبا مطاردة شديدة،حٌب كأف ا٣بيوؿ تعـو بضبعيها ٪باء أمامهم، يزكؿ ُّ
ا٣بفيدد) كا٣بفيدد، كالظلماف: ذكر الظباء كيضرب بو ا٤بثل ُب سرعة العٍدًك(، فلما رأياىم ركضا حصانيهما ركض 

أيضا ركضوا خيو٥بم حٌب أدركوٮبا لدرجة أف النسبلف،كيعدكاف عدك الظلماف)ذكر الظباء(، غّب أف سو٪باتا كمن معو 
سو٪باتا أك فاكوٕب لورماٮبا أحدٮبا بالرمح لنا٥بما، فضبل عما لو أطلق أحدٮبا عليهما القوس لنا٥بما، كلكنهما إ٭با كانا 

كالعـو  يريداف أف يأسرا سومنغورك حيا.ك٤با غشياٮبا كاقَببا منهما جيدا حذك القذة بالقذة، كل ذلك كا٣بيوؿ ُب الركض
 كا٥بطاء، فصاح عليهما سو٪باتا: قفوا، ،ففقوا!  لقد ًب أسركم ،فقفوا. كلكنهما ٓب يقببل الوقوؼ كاالستئسار .

فأجرل فاكوٕب فرسو حٌب اقَبب من خالو ٛباما كاستعد للقفز من على حصانو ليلتصق بسومنغورك على حصانو، كفجأة  
مقببل مدبرا معا، فكر فاكوٕب معو كاستدار كما استدار سومنغورك،  كر سومغورك ٕبصانو؛ ألنو كاف فارسا مكرا مفرا

كلكن سومنغورك فاتو ، غّب أنو انقض ٕبصانو على ابن خالو صوصو باال، فأسقطو عن متىن حصانو، كتصارعا ) 
متعبا السقوط الثنائي(، كُب األخّب صرعو فاكوٕب كأسره، كربطو حٌب أنو ٓب يستطع أف يستخلص بعد ذلك ألنو كاف 

 كجائعا.
كأما سو٪باتا فإنو كاصل مطاردة سومنغورك يريد أسره حيا، كُب األخّب رمى حصانو بالرمح فعقره، فصرع ا٢بصاف، كٗبجرد 
سقوط ا٢بصاف على األرض كثب سومنغورك) ا٤بلك الشماش(، كقطع البياض جريا برجلو، ُب تلك الشبلالت الوعرة،؛ ) 

سو٪باتا عن صهوة حصانو؛ ألنو ٓب يكن ىناؾ طريقنزؿ كطارد سومنغورك ، فصعدا  ألنو رغم شيخوختو كاف قويا( فقفز
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التبلؿ ا١ببلية كالشبلالت ،ٍب نزالىا، ككاصبل ا٤بطاردة حٌب أتيا كهفا كبّبا) ُب جبل انيانا( فاندس فيو سومنغورك اندساس 
إٔب باب الكهف كٓب يدخل، بل كقف ينتظر  الّببوع ُب النافقاء،تقحم ُب ظبلمها ا٢بالك، كليلها الكلكل.فأتى سو٪باتا

خركج سومنغورك ، كأدركو الباقوف ىناؾ ، فحاصركا باب الكهف، كٓب يدخلوا بناء على اقَباح فاكوٕب الذم كاف خبّبا 
بطبيعة الكهف؛ ألف باطن الكهف متصل بالنهر، فضبل أف داخلو مظلم، كأكؿ من يدخل ىو الذم يرل ا٣بلفي آتيا،مع 

 ال يراه، فقد يطعن سومنغورك الداخل بالسكْب ُب مثل ذلك ا٢باؿ.أف ا٣بلفي 
كبينماىم ُب ٧باصرة الكهف إذا ىم ببقية فرساف ميما مقبلْب، فأمرىم سو٪باتا أف يستديركا لّبكا جانب الكهف ا٤بقبل 

ن معو إٔب داخل  للنهر، فإذا للكهف أبواب كثّبة) ٨باِب (، فأمر سو٪باتا بتطويق ا٤بكاف كلو، كانطلق ىو كبعض م
 كوليكورك؛ ككانت الشمس قد كىرىبٍت أف تتوارل با٢بجاب.

بقي فرساف ميما ٧باصرين للمنطقة ٤بدة عشرين يوما كنيفا، فلم يعثر علىسومنغورك الحيا كال ميتا، فعلم حينئذ أنو رٗبا 
لتقمتو,أك أنو انتحر. ا٤بهم أف يكوف قد مات جوعا ُب الكهف، أك أف األفاعي كالتماسيح الٍب كانت ترتاد ا٤بكاف قد ا

 ىذا كاف آخر العهد بسومنغورك كانٌب كهناية أمره؛ ألنو ٓب يؤثر لو على خرب بعد ذلك.
كيزعم القياف اللسنوف أنو حٌب اآلف إذا كقف اإلنساف على باب الكهف كرفع عقّبتو كقاؿ: لقد كاف  سومنغورك رجبل،  

 ، .فإف داخل الكهف ٯبيبو كيقوؿ: حٌب اليـو ، حٌب اليـو  حٌب اليـو
كلكن ذلك ٦برد توىم كٚبمْب كليس صحيحا، بل الصحيح أف الكهف مليئ بالضفادع كالصراصّب كبعض ا٢بلزكنيات 

 البحرية، فهي مستمرة ُب الصريركالنقيق.
ظفره حط سو٪باتا رحالو، ككضع أكزار ا٢برب ُب كوليكورك، فقصده ٝبيع مقاتليو ىناؾ، كطفقت كل الدكؿ الٍب ٠بعت ب

العظيم ُب معركة كّبينا، ترسل إليو ا٥بدايا، كالتحايا كالتها٘ب بالفوز كالنصر الذم أحرزه، كإعبلف التبعية)تناكؿ السويق( 
كاالستجارة بو.)الدخوؿ ُب جواره(، كأرسل إليو ملك غيدٲباغا السوننكي ابنتو ا٢بسناء الفائقة ا١بماؿ) الٍب ال مثيلة ٥با 

 كا٥بدايا لتهنئتو ُّذا النصر العظيم.ُب ا١بماؿ(، مع الرسل 
 اؽزال٣ ّبف٪خ فٴفٴ ٳختشٹجٲب ٦ّٶ ٹذ عٴجنبرب.

أثناء الفَبة الٍب أمضاىا سو٪باتا ُب كوليكورك، ُب حصار سومنغورك ُب الكهف، أتتو األخبار بأف فلوؿ جيش صوصو 
 مدينة صوصو عاصمة إمرباطورية أخي سومنغورك كانٌب ُب نونكيبا كانتىالناجْب ُب معركة كّبينا، قد التفوا حوؿ 

الصوصو، ككاف سومنغورك قد استبقى سرية كبّبة من سراياه مع أخيو نونكيبا ٙبسبا للغارات كا٥بجمات ا٣بارجية، فانضم 
 إليهم فلوؿ معركة كّبينا لبلنتقاـ من مقتل ملكهم الشماش كأسر ابنو.

يتكلل  نصرنا ُب كّبينا بالنجاح حٌب ٫بتل عاصمة صوصو الٍب  ٝبع سو٪باتا قواد جيشو كأبلغهم ا٣برب، كقاؿ ٥بم: إنو لن
كاف سومنغورك يتكابر فيها.)كما يقوؿ ا٤بثل: إذا  لسعتك ا١بامى )اليعسوب :٫بلة ال تصنع عسبل( فإبث عن عشها 

 حيث تاخذ السهاـ)قونٓب( فاقطعها(.
و عاصمة الصوصو ليباغت نونكيبا قبل أف فرقة، فحث ُب السّب كجد ٫ب 13خرج سو٪باتا ٔبميع قواتو ا٤بسلحة كىي 

إٔب  120يستعد استعدادا تاما،فقطعوا مسافة ما بْب كوليكورك كصوصو ُب ثبلثة أياـ أك أربعة.كىذه ا٤بسافة حوأب 
 كليومَب،) ليس غريبا قطعها خبلؿ ىذه األياـ للفرقة الصغّبة، كلكن الفرؽ الكثّبة ٙبركها بطيئ (.  140

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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واحي مدينة صوصو مساءا مع اصفرار الشمس كتضيفها للغركب، فأبصركا ػ كىم على ا٥بضبة ا٤بطلة كصل سو٪باتا إٔب ض
 على صوصو ػ داخل ا٤بدينة ك٧بيطها، ٩با أعطاىم فكرة عامة عن خطة احتبل٥با.

 ٳف٘ ادلْش١خ ٳ٭ٲبٹخ ئ٩رباىٴسٹخ ا٥قٴفٴ
آكل، كتبادلوا ملح ا٢بديث، كعزفت القياف عليهم بات سو٪باتا كجحفلو اللجب ُب ضاحية ا٤بدينة، كأقاموا األفراح كا٤ب

ٗبعازؼ التشجيع، كأناشيد ا٢بماس، كمدح الكماة الذين أبلوا ببلء حسنا ُب معركة كّبينا الفاصلة، كُب الصباح تناكلوا 
وا على الفطور على راحتهم، فلما ارتفع النهار حاصركا سور ا٤بدينة من كل مكاف، كٛبكن بعضهم من تسلق األسوار كنزل

األحياء القريبة من السور فأضرموا فيها النّباف، فأصبحت الدكر كالصرٙب، كصار ا١ببناء كالضعفاء كالذرارم كهشيم 
 احملتظر، أك كعصف مأكوؿ.

كٛبكن الذين ُب خارج السور من فتح الباب عنوة؛ حيث قطعوا جوانب السور، كأسقطوا عضادات الباب، كاقتحموا 
ئّب كالز٦برة، فذىل أىل صوصو كطارت عقو٥بم، كأسقط ُب أيدم ا٤بقاتلْب حٌب ذىل بعضهم عن ا٤بدينة بالصياح كالز 

 القتاؿ.
كىكذا احتل سو٪باتا كل ا٤بدينة ، حٌب كصل إٔب قصر سومنغورك العجيبة، ك٤با كصل إٔب باب القصر برز إليو نونكيبا 

بادال الضربات بالسيوؼ ىنيهة،ككأف نونكيبا يتمثل بالسيف صلتا ُب يده، كبكل شجاعة كجرأة، كتبارز مع سو٪باتا، فت
 بقوؿ الشاعر:

 قد علمت صوصو أني نونكيبا :، شاكي السالح بطل مجرب :. إذا الحروب أقبلت تلهب
 ككأف سو٪باتا ٯبيبو بقولو:

 أنا الذي سمتني أمي ماري جاتا :.كليث غابات كريو المنظر :.أوفيكم بالصاع كيل السندرة
ت كصوالت ضربو سو٪باتا ضربات أسقطت السيف من يده كطرحتو ُب األرض، فانكب عليو ماندين كأخّبا بعد جوال

بوغارم كخنقو خنقا شديدا حٌب بلغ منو ا١بهد كسلح)تغوط(، فأٌب ماندين بوغارم با٢ببل فقيدكه كأكثقوه، كبأسر 
انية اإلمرباطوريات الكربل نونكيبا كانٌب أخي سومنغورك انتهى حكم الصوصو، كسقطت إمرباطورية الصوصو، ث

 للسوننكى، ككرثتها إمرباطورية مإب.
سقطت ىذه اإلمرباطورية ػ رغم ما كانت ٛبلك من ترسانة حربية ػػ نتيجة لغطرسة إمرباطورىا؛ كإال فقد كاف من ا٤بمكن 

 سنة، كهلل ُب خلقو شؤكف. 35أف تستمر لفَبة أطوؿ من 
اما، أصدر أكامره بتخريب قصر سومنغورك أكال، فأخرج كنوزىا كما فيها من ك٤با ًب لسو٪باتا احتبلؿ مدينة صوصو ٛب

العجائب كاألصناـ الضخمة، ٍب أمر بتخريب بقية ا٤بدينة، كأجرب أىلها على أف ٱبربوا بيوهتم بأيديهم كبأيدم ا١بيش، 
 فخربوا ا٤بدينة كجعلوىا أطبلال. كما أسر أعياف صوصو ليحاكموا فيما بعد.

 ظ: رز٪خ ٙزؼ فٴفٴا٥ٚق٤ اخلب٩
ـ، توجو سو٪باتا إٔب الدكؿ الٍب تعاكنت مع 1235بعد هناية إمرباطورية الصوصو بسقوط عاصمتها على يد سو٪باتا عاـ 

 سومنغورك ُب معركة كّبينا، كالٍب ٓب تأت إليو لتهنئتو ُب كوليكورك، كالدخوؿ ُب جواره بعد انتصاره على سومنغورك.
/ كيتا. كقد كاف أىل ىذه ا٤بناطق 3/ انيانينبا) مركز ماندين( 2/جاغا 1ث دكؿ ىي: ككاف من أبرز ىذه الدكؿ ثبل

يعتقدكف أف سومنغورك اليزاؿ على قيد ا٢بياة، كأنو ٓب يقتل أبدا ُب معركة كّبينا، كإ٭با ذىب إٔب مكاف للتعبئة لدل ا١بن، 
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لذين غرىم تلك االنتصارات ا٣باطفة، كحينئذ سيعلم ا –ُب نظرىم -كسيعود قريبا؛ لينتقم من سو٪باتا كأعوانو ا٤بغركرين 
 الذين خانوا ٙبالف الصوصو أم منقلب ينقلبوف.

 كقد حارب سو٪باتا ىذه الدكؿ كأخضعها لسلطانو، كإليك ٨بتصرا عن احتبل٥با:
 أٳال/ اؽزال٣ عٮٴثٸ عبٕب أٳ)عــب(:

ا(اككانت شرقي ٩بلكة الصوصو،ككاف معظم أىلها كانت جاغا مدينة علمية كربل، ُب ا٤بنطقة الٍب تسمى اليـو ) ماسين
من السونيكى ا٤بتحولْب ، كقد مر ا٢بديث عما بذلوه ُب معركة كّبينا من تفاف لنصرة سومنغورك، رغم أهنم ىزموا فيما 

 بعد.
كمارا من تابوف، كقد أرسل إليهم سو٪باتا القائد تابوف انوانا )فاراف كمارا(لقتا٥بم، فتوجو إليهم بفيلقو؛جيش سينْب كيمبو  

فدخل ببلدىم كخرُّا، كىـز جيوشها، كتفرؽ علماءىا ُب اآلفاؽ،كبذلك أصبحت جاغا جزء من ٩بلكة سو٪باتا 
ا١بديدة، كبقي ٝبيع أكلئك الذين انتقلوا من جاغا ٰبملوف اسم ا٤بنطقة فيقاؿ: جاغانكى، أك جانكى، أك جايب. كقد 

ف ا١بايب ىم الذين انتشركا ُب اآلفاؽ للتعليم كنشر اإلسبلـ قبل سقوط جاغاػ يفرؽ البعض بينهم كبْب ا١بايب، فيقولوف بأ
 كيطلق ) جانكى كجاغانكى( على الذين تفرقوا بعد سقوط جاغا،كىو أقرب إٔب الصواب، كاهلل أعلم.

 صب٭ٺب/ اؽزال٣ ا٭ٺب٭ٺٮجب) ٩غٞو سأط عٴجنبرب
ه) سوفاكوف( ا٤بسمى) كاراف كمارا( ا٤بشهورب) مانسا  بعد احتبلؿ ماندىن من قبل سومنغورك، فإنو عْب عليها قائد

كاراف(، كعند ذىاب سومنغورك ٢برب سو٪باتا ُب كّبينا، فإنو أكد على كراف كمارا أف ٰبكم انيانينبا بالقوة، كأف يشدد 
 ا٤براقبة عليها حٌب ال يتسلل إليها سو٪باتا، كال ينسل منها أحد إليو.

 كّبينا، فإف كراف كمارا ٓب يتنازؿ عن حكم انيانينبا، بل ظل متشبثا ٕبكمها متمسكا كرغم أف سومنغورك خسر ا٤بعركة ُب
–كسيعود ماعاد القارظاف -بزماـ األمور فيها؛ ظنا منو أف سومنغورك سيعود من مغيبو  

را كإخضاعو.فوجو إليو سو٪باتا القائد فاكؤب كركما) فاكوٕب كونبا ٘ب فاكوٕب دابا(، مع جيش الكركما لقتاؿ كراف كما  
أدرؾ فاكوٕب كركما ٤با كصل إٔب انيانينبا، أنو قادر على قتاؿ كاراف كمارا كالتغلب عليو بقوة السبلح، كلكن الشك أف 

ذلك سيؤدم إٔب ٚبريب كطن سو٪باتا، كاستشهاد كثّب من أعيانو كزعمائو كسراتو، فحاربو با٢بنكة كا٣بداع) كا٢برب 
ب، إٔب زكجة كراف كمارا العركبة كالصفية من نسائو، كطلب منها أف تساعده على خدعة(، فأرسل فاكوٕب صاعا من ذى

قتل كراف كمارا، كأنو سيعطيها عشرة أضعاؼ ىذا الذىب إف ىي ساعدتو ُب ىذه ا٤بهمة، باإلضافة إٔب ذلك فإهنا 
 ستكوف صفية كعركبة لدل سو٪باتا نفسو، كستتمتع ٖبدمة الوصيفات كا٣بادمات.

اف كمارا ىذا الطلب، فدلت فاكوٕب على ا٢بماـ الذم يغتسل فيها كراف كمارا؛ ٕبيث يكوف متجردا عن لبت عركبة كر 
 طبل٠بو كثيابو الرجولية، كأنو يغتسل ُب السحر عند صياح الديوؾ ُب الفجر الكاذب

)Jonbori dibi)جومبورم دييب نيف، (عندئذ كٱبتفي كراء الكKuna binye(، فليذىب فاكوٕب بالسهم ا٤بسمـو
كأهنا ستخرج ثقبا من جدار ا٢بماـ، فإذا دخل كراف ا٢بماـ ك٘برد عن أثوابو كطبل٠بو، فإهنا ستهتف ثبلث مرات، كحينئذ 

فلّبمو فاكوٕب بالسهم ا٤بسمـو فيقتلو، كىكذا ًب قتل كراف كمارا كحده دكف كقوع قتاؿ كبّب أم ) انقبلب أبيض، غّب 
 ا.دموم(. ككاف ٙبريرا لوطن سو٪باتا أيض
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كأماما كاف من أمر العركبة فلم ٰبدثنا التاريخ عن ذلك، كلكن ا٤بعركؼ دائما أف ا٤بلوؾ كالزعماء اليفوف ُّذه الوعود 
 أبدا، بل إهنم يقتلوف ا٣بائنة بدال من إكرامها، كىو أحسن جزاء ٥با.

 صب٥ضب/اؽزال٣ ١ٺزب:
خربكا سومنغورك  ٗبركر سو٪باتا إٔب ماندىن، كأنو ليس معو إف أىل كيتا من الببلد الٍب عادت سو٪باتا قدٲبا كحديثا، فقد أ

 إال شرذمة ال يتجاكزف ألف فارس، ٩با سبب معركة تابوف، كما تقدـ، كٓب يكتفوا
 بذلك بل انضموا إٔب صف سومنغورك ُب معركة كّبينا الفاصلة.

ضاعها كمعاقبة أكابرىا على ٙبالفهم مع كقد خرج سو٪باتا نفسو ، مع القائد" كماف جاف كمارا"، إٔب كيتا؛ لقتا٥با كإخ
 الصوصو، مع أهنم كانوا ٗبنأل عن ذلك، كُب عُب عنو!.

ككاف أىل كيتا معتمدين على جن جبا٥بم، كطبيعة جبا٥بم الوعرة،فاعتقدكا أف ا١بن ستساعدىم ُب ا٢برب ضد سو٪باتا، 
م ا١بن، أك ٰبتموا ٔببا٥بم.  كلكن لؤلسف ٓب تسعفهم كعورة ا١بباؿ، كال ساعدهت  

فإف ا١بن كالشياطْب إ٭با تعاكنت مع سو٪باتا، فاستطاع سو٪باتا أف ٰبتل مدينة   –حسب قوؿ الكهاف  –بل بالعكس 
كيتا ُب غزكة يـو كاحد،فدخلها كقتل ملكها على باب دىليزه؛ ألنو رفض ا٣بضوع كتناكؿ السويق أماـ ٪بيب ماندل 

بقية أىل كيتا الذين ٓب يكونوا راغبْب ُب خربو، كال شاركوا ُب معركة كّبينا. الكبّب ) ماندىن انوانابا(. كقد رحم سو٪باتا  
كبعد احتبلؿ مدينة كيتا كاصل سو٪باتا فتح بقية ببلدىا كقراىا،حٌب كصل إٔب مناطق بودكفو، ككونغى،فأخضعهم ٝبيعا 

من مدينة سييب، كاهنم من معدف كاحد  لدكلتو، كبعد مباحثات تبْب أف الكمارا الذين ُب ىذه ا٤بنطقة٥بم عبلقة بالكمارا
 منذ القدـ،فجعلوا كماف جاف كمار حامل ا٤برباع فيهم.كما قاؿ الشاعر: لك ا٤برباع فينا كالصفايا..........

كبعد أف انتهى سو٪باتا من ٙبرير ٝبيع ا٤بناطق ا١ببلية ُب كيتا كما حو٥با، عاد إٔب مدينة كيتا مرة أخرل، كبذلك أكمل 
لببلد الٍب كانت تابعة لدكلة الصوصو، دكف مبلقاة صعوبات كبّبة،ألف معظم ىذه الدكؿ كاإلمارات الصغّبة فتح ٝبيع ا

أصاُّا ا١بزع كاليأس، كا٬بفض مستول ارتفاع معنوياهتا؛ ٤با رأت بطبلف مشاشة إمرباطورىا النجيب)نانكي( ُب معركة  
كاستباح بيضتهم كجاس ٔبيوشو خبلؿ ديارىم. كرينا، فأذعنوا طوعا ككرىا، فاحتل سو٪باتا ٝبيع ببلدىم،  

الشك أنو قد قتل من جنود سو٪باتا كعساكره أيضا من قتل، كلكن ال مقارنة بينهم كبْب من قتلوا من األعداء، تنبيو:

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۋڭۇۇۆۆۈۈ  ٴۇچ كا٢برب سجاؿ قاؿ اهلل تعأب

٠٤١آل عمران: چۉ    
جهاز على بقية ٩بلكة الصوصو مع اقَباب حلوؿ فصل ا٣بريف، كقد كانوا تزامن انتهاء سو٪باتا من الفتوحات كاإل*

أمضوا سنة كاملة دكف زراعة جدية، ٩با ينذر بوقوع ٦باعة إذا ٓب يقبلوا على الزراعة ُب ىذا العاـ.كخوفا من كقوع اَّاعة 
( عند ا٤بضيف:  Fo bo daبيع )فقد أمر سو٪باتا أف يرجع ا١بميع ليزرعوا ُب أكطاهنم، على أف يلتقي ا١بميع ُب الر 

كماف جاف كمارا ُب سييب؛ ليضعوا معا شركط كشرائع الدكلة ا١بديدة. كقد ذىب ا١بميع إٔب كطنو للزراعة، كأمر أف 
 يبقى األسرل من الصوصو كأصناـ  سومنغورك ُب سييب.

 فدخلها بعد غياب كتوجو سو٪باتا كمن معو إٔب كطنو انيانينبا ، كقد ٙبررت من يد مانسا كراف كمارا، 
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ككأنو ليلة عيد، أك ،كقد استقبل فيها استقباال حارا ُب سركر كحبور، ـ  (1235 –ـ1226داـ عقدا كاحدا )
أعراس،كلكن ا٢بياة ٧بفوفة باألحزاف مهما أسرت؛ فقد عاد سو٪باتا ٨بلفا أمو ٙبت ا١بنادؿ ىناؾ بعيدا ُب أرض ميما  

 كما قاؿ الشاعر مالك بن الريب:
 ال تبعد كىم يدفنونِب:. كأين مكاف البعد إال مكانيا.يقولوف 

كبعد أف ىدأت األمور، بدأ أىل انيانينبا ٰباكلوف االنتقاـ من األسر الٍب كانت ٘بارم ا٤بلك ا٥بارب دانكراتوماف كأمو 
حيث أعلن  ساسوما بّبتى، ُب عدائهما لسو٪باتا كأمو كإخوتو، كلكن سو٪باتا: العطوؼ أصدر عفوا عاما عنهم ٝبيعا؛

أنو ال يريد أف يقصد أحد بانتقاـ ُب أم منطقة من مناطق ماندىن، فضبل عن كقوع االنتقاـ ُب انيانينبا، فكأنو لساف 

فَبؾ الناس االنتقاـ من چ﮸  ﮹  ﮺    ﮷﮴  ﮵  ﮶  ﮳ے  ۓ  ۓ   ﮲  چحالو يقوؿ: 
 ٘ب كىاموا ُب أرض اهلل الواسع.أصدقاء ساسوما كابنها، غّب أف ا٢بياء كا٤بقت اشتدا عليهم، فَبكوا انيا

ا٥جبة ا٥غبدط 
 ٧( ٳرأعٺظ احتبد ٩ب٭ذٷ)٩بيل(٩1236إدتش ١شٳ١ب٭ٚٴٕب،)

 ا٥ٚق٤ األٳ٣: ئعشاءاد ادلإدتش
بغد انتهاء فصل ا٢بريف، كموسم ا٢بصاد، أرسل سو٪باتا االبعوث إٔب األقاليم؛لدعوهتم إٔب االجتماع ُب سييب، عند 

ارا،فلىب ا١بميع النداء، كأرسلت كل منطقة من ا٤بناطق ا٤بتحالفة ُب حرب الصوصو كفدىا القائد كا٤بضيف كاماف جاف كم
 للمشاركة ُب ىذا ا٤بؤٛبر التارٱبي ا٥باـ.

كقد احتار كماف جاف مدينة كابا نظرا لكوهنا أـ قرل الكمارا الذين يقاؿ ٥بم) داليكيمبو(،فاختار موقعا جنويب كابا عند 
انفوغا، كأمر الشباب فأعدكه كىيئوا لكل منطقة مكانا خاصا، كمثلو للمناطق ا٤بهزكمة ، فجاء سفح ا١ببل يقاؿ لو: كركك

الكل حاملْب راية منطقتهم، كاٚبذ كل كاحد ٧بلو، ُب يـو تارٱبي سعيد ،يدؿ على عظمة شعوب مإب كنباىتهم منذ 
 قدٙب الزماف.

ـ كاهلل أعلم(، استنصت باال 1236س أكاخر نوفمرب كبعد أف كصل ا١بميع، كجاء اليـو ا٤بوعود) كلعلو يـو ا٣بمي
فاسيكى كوياتى؛ مداح سو٪باتا، ٝبيع ا٤بؤٛبرين، كىو كاقف على ا٤بنصة العالية)بابىب( فرحب با١بميع نيابة عن 

سو٪باتا،ٍب أسند الكبلـ إٔب ا٤بضيف كماف جاف كمارا، الذم قاـ ٕبركات ُّلوانية كقفز على مًب فرسو كدار ، ٍب نزؿ 
 أمر مداحو فصعد ا٤بنصة ليبلغ عنو:ك 

أعاد كماف جاف الَبحاب با٤بؤٛبرين مرة أخرل، كٞبد اهلل كأثُب عليو؛ حيث حرر الببلد من عبودية الصوصو 
كغطرستهم.كما شكر ا١بميع على ما ٘بشموه من ا٤بشاكل كالصعاب ُب حرب الصوصو، كترحم على الشهداء  ٍب أعلن 

/ 3/ ٧باكمة أسرل الصوصو  2/تنصيب ملك أعظم للتحالف  1ثة ٧باكر أساسية، ىي: ٥بم أف ا٤بؤٛبر سيعقد خوؿ ثبل
 كضع دستور لدكؿ التحالف.

 كقد ٛبت مناقشة احملاكر الثبلثة باختصار كالتإب:
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 (.Manden Kurufabaأٳال/رٮقٺت ٠٦٩ أ٦ّٶ ٥زؾب٥٘ ٩ب٭ذٵ)
ٯبمع ماندل، كىو دكلة كدكماف، كمن كاف يتؤب منصب  ذك ر كماف  جاف كمارا ٝبيع ا٤بؤٛبرين با٢بلف األكؿ الذم كاف

ا٤بلك األعلى فيها،)كىي أسبلؼ سو٪باتا من الكيتا(، ٍب تطرؽ إٔب كقوع ماندم ٙبت سيطرة الصوصو، كما تبع ذلك 
 من مشاكل، كذكر ا١بميع بوصاية نارين ماغا حْب كفاتو بتولية سو٪باتا كيتاػ كما ذكرىم باإلرىاصات الٍب تكهن ُّا

با٤بلك العظيم، كا٤بقاـ احملمود الذم سيكوف لسو٪باتا، ٍب أثُب على  –الكهاف كا٤بنجموف _ ككذب ا٤بنجموف كلو صدقوا 
سو٪باتا كما بذلو من تفاف ُب ٧باربة الصوصو، كأنو يرشحو لتوٕب ىذا ا٤بنصب العظيم، كلكن ال يكوف ذلك حٌب يوافق 

.كيدخلوا ٙبت إمرتو كشاىانشاىيتو)كنارم ٘ب جيمبا(,فرحب ا١بميع ُّذه ا١بميع ، كيبايعوه على ذلك نيابة عن دك٥بم
 % .100الفكرة، كىذا االقَباح الذم كاف مرتقبا من قبل؛ فكأنو انتخاب بنسبة

كقد بدأ كماف كمارا بنفسو فبايع سو٪باتا، نيابة عن ٝبيع داليكيمبو كمارا من سييب، كنصب ر٧بو إٔب جانب رماح 1
 سو٪باتا، كأنصرؼ.

 ٍب قاـ تابوا انوانا فاراف كمارا، ملك سينينكيمبو، فبايع عن ٝبيع قبائل سينينكيمبو كمارا ، ٍب نصب ر٧بو كانصرؼ.-2
 ٍب قاـ قائد أركاف حرب أمانا، كىو فاكيوماف كيتا، فبايع عن منطقة أمانا.ٍب نصب ر٧بو كانصرؼ.-3
 ٓب، فبايع عن منطقة مىنٓب،ٍب نصب ر٧بو كانصرؼ.ٍب قاـ الشاب ا١بسور القلب فانكورك كيتا، من منطقة مىن-4
 ٍب قاـ القائد تّباماغاف تركرل ) برانسا سيمبوف(، فبايع نيابة عن منطقة برنسا،ٍب نصب ر٧بو كانصرؼ.-5
ٍب قاـ فحلوت توركف، كىو سيارك كوماف كوناتى) توركف كولوكوتو(، فبايع عن منطقة توركف، ٍب نصب ر٧بو -6

 كانصرؼ.
 ا٤بلك جوبا كيتا) جوماكونكوف سيبا مانسا( فبايع عن منطقة جوماكونكوف،ٍب نصب ر٧بو كانصرؼ.ٍب قاـ -7
ٍب قاـ القائد داجدا، فاكوٕب كركما ٘ب فاكوٕب دابا،فبايع عن ا١بيش الذم انشق معو عن ملك الصوصو، بعد أف ذـ -8

 سومنغورك، ٍب نصب ر٧بو كانصرؼ.
ارا ملك منطقة)دك(نيابة عن أخيو فبايع عن منطقة دك،ٍب نصب ر٧بو كانصرؼ. ٍب قاـ جانغينا جارا، أخو فاكنْب ج-9

 كبعد ذلك أتى دكر الدكؿ الثبلثة الٍب ساعدت سو٪باتا من خارج ماندل.كىي:
ٍب قاـ القائد كانتورل تونكارا أخو موسى تنكارا،رملك ميما، كىو قائد جيش ميما الذم جاء لنصرة سو٪باتا،فبايع -1

 كة ميما،ٍب نصب ر٧بو كانصرؼ.نيابة عن ٩بل
ٍب قاـ القائد فاراف سيسى، قائد أركاف جيش كاغادك الذين جاءكا لنصرة سو٪باتا، فبايع نيابة عن ٩بلكة كاغادك،ٍب -2 

 نصب ر٧بو كانصرؼ.
ٍب قاـ قائد جيش البوبو ككاف يسمى) بوبو كمرىن كودك(،نيابة عن ملك البوبو، الذم كاف قد أرسلو مع -3

 م، فبايع عن منطقة البوبو،ٍب نصب ر٧بو كانصرؼ.جند1500
كبغد ذلك أتى دكر الدكؿ ا٤بختلة كا٤بقهورة من الدكؿ ا٤بتحالفة مع سومنغورك ،فاستدعي أىل ىذه الدكؿ ليجددكا 

 كىذه  الدكؿ -ا٣بضوع كشرب السويق للمنتصرين ُب معركة كرينا الفاصلة )كرينا كبلىب سيبالو( _ أعِب سو٪باتا كٙبالفو
 ىي:
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=٩بلكة الصوصو، فقاـ مبعوثوىا بتجديد شرب السويق أماـ سو٪باتا كأعوانو، فعْب سو٪باتا القائٌد ا٤بنشق عن 1
كانٌب ، كىو فاكؤب كركما، عينو ملكا على منطقة الصوصو الٍب أصبحت منطقة تابعة ٤باندين باسم   كسومنغور 

 بيليدكغو، بدال من الصوصو.
فقاـ مبعوثوىا بتجديد شرب السويق أماـ سو٪باتا كٙبالفو) غاليب  –ُب معركة كرينا  أشجع الببلد -منطقة جاغا -2

موقعة كرينا الفاصلة(، كعْب سو٪باتا عليهم أحد أركاف ا٢برب؛ ألهنم ال يؤمن من ٛبردىم إذا أعطوا ا٢بكم الذاٌب 
 ألنفسهم، كلذا اعتربكا كمستعمرة.

، كعونا لو ُب معركة كّبينا ػ رغم أهنم أقرب إٔب ا٤باندم منهم إٔب الصوصو منطقة كيتا، الٍب كانت عيبة سر لسومنغورك-3
فقاـ مبعوثوىا بتجديد شرب السويق أماـ سو٪باتا كٙبالفو الغالبْب، كعْب سو٪باتا عليهم حاكما، كمستعمرة تابعة  -

 ٤باندل، ألهنم اليستحقوف حكم أنفسهم.
 أهنا ٓب تشارؾ ُب حركب سومنغورك مع سنجاتا، كال سيما ُب معركة  ٩بلكة جارا، ككانت مقهورة تابعة للصوصو، غّب-4

 كّبينا، فلم تدع إٔب ا٤بؤٛبر أصبل ، كإ٭با أرسل سو٪باتا إليها حاكما ليحكمها.
منطقة متحالفة كىو ما يسمى  17كىكذا أصبحت ٝبيع الدكؿ الٍب شهدت مؤٛبر كرككانفوغا، مع منطقة انيانْب نفسها 

(.كأصبح ابن سوغولوف النجيب ملكها األعلى، Manden Kurufa baّب)ماندم كركفابا   ٙبالف ماندل الكب

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  چ كٙبقق حلمو الذم كاف يراكده منذ زمن بعيد.كذلك مصداقا لقولو تعأب: 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ےہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

                ڎ  ڈ      ڈ چ كقولو تعأبچ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  

ڱ       ں  ں           ڱڱ     ڱ  ڳژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ

 ٦٢آل عمران: چڻ   ڻ  ڻ  
 خيبة عٴجنبرب ٹٴ٧ رٮقٺجٰ

بعد أف ًب تنصيب سو٪باتا ملكا أعلى على دكؿ ٙبالف ماندل، تقدـ الشعراء كا٤بداحوف اللسنوف كالطلقاء بقصائد 
 لمات حكيمة ذات مغزل دقيقة.قصّبة، كك

ٍب قاـ سو٪باتا خطيبا: فحمد اهلل كأثُب عليو، ٍب صلى اهلل على ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم _ ككاف عادهتم ُب ذلك أف 
 يقولوا: ما شاء اهلل، كما شاء رسولو، كما شئتم أنتم الضعفاء)ساال(.

كشكرىم على جهودىم ا١ببارة الٍب بذلوىا، كالكـر الٍب ٍب حيا ا١بميع،كشكرىم على اختيارىم إياه ملكا أعلى عليهم، 
بعد اهلل _ إٔب الركح  –أسدكىا، حيث جادكا بأنفسهم كأموا٥بم،كأف سبب انتصارىم ُب حركب سومنغورك، إ٭با  يرجع 

 الفدائية كالتفا٘ب)نينكونو( الٍب قامواُّا. ككذا التحالف الذم عقدكه ُب مدينة سييب، فيد اهلل مع ا١بماعة.
كما بْب ُب ىذا ا٣بطاب أنو ليس إال عضوا كفردا كأحد األفراد ُب ىذا التحالف، كُب ما مضى من ا٢بركب، كأنو مثل 

 أصبع كاحدة، كما يقاؿ ُب ا٤بثل: ) إف اإلصبع الواحدة ال تلتقط ا٢بصى(.
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ياـ بأداء األمانة الٍب ألقيت ٍب رد إٔب ا١بميع رماحهم، كما سلموىا إليو، كما عْب ملوكهم على مناطقهم، كأكصاىم بالق
على عاتقهم، ُب أمر الرعية كالقياـ بأمرىم بعدالة كشفافية كنزاىة، ككعد أنو كذلك يقـو با٤بهاـ ا٤بنوطة بو ُب متابعة 

 الكل، فليتعاكنوا معو، كيتناصحوا، كيتشاكرا فيما بينهم.
 لنهوض بالدكلة كالرقي ُّا، كاستقرار األمن.كأف يساعدكه ٝبيعا ُب تثبيت دعائم النزاىة كا١بد ُب األعماؿ، كا

كقد بْب ُب معرض حطابة أف على ا٤بلك األعلى كا٤بلوؾ الصغار، كا٢بكاـ أف يدركوا أف ىناؾ ثبلثة أمور مَبابطة مع 
 ا٢بكم، كىي ثبلثة قدٲبة كليست جديدة"

 ػ إذا قمنا بالعدالة كالنزاىة، فإف الرعية تقـو بالعدالة كالنزاىة.1
 ٓب نعدؿ كٓب نكن نزيهْب ُب األعماؿ، فكيف نستطيع أف نلـز الرعية بذلك.إذا -2
إف الرعية تنظر إٔب ٝبيع أمور ا٢بكاـ، كتراقبها عن كثب، كلكنها ال تتكلم عندما يرتكب ا٢باكم خطئا ُب فعالو، -3

الطوؿ يهبوف ىبة رجل  ماداـ قائما على رجليو، كلكن عندما تقع إحدل رجليو ُب حفرة أمامهم يوما ما، فإهنم على
 كاحد فّبفعوف الرجل األخرل ليسقطوا ا٢باكم )دكٚب(.

كبناء على ذلك فينبغي ١بميع ا٢بكاـ االبتعاد عن الظلم كالطغياف، كالتعدم على الناس، كال بد إذا من ا٤بباحثة حوؿ 
عند كقوع األخطاء، ككذلك األمور  ٝبيع األمور الٍب ٙبسن ىذا التحالف الكبّب، كالعيوب الٍب تفسده ، كا٢بلوؿ الناجعة

الٍب ٘بعل ا٢بياة االجتماعية لذيذة ٩بتعة، فلنقل كل ما يتعلق ُّذه األمور ُب مؤٛبرنا ىذا، فنجعلها : أساس تأسيس 
 ٙبالفنا، كمواد دستوره،كقوانينو)كركندك(، ٍب ننتشر.
اتا مع ا٢بكماء ُب الليل، ُب التباحث عن يوما؛ حيث ٯبتمع سو٪ب 40كىذا األمر ىو الذم جعل االجتماع يستمر ٤بدة 

العادات ا٢بسنة كالتقاليد ا٤بوركثة، كُب الصباح يتفكر سو٪باتا كمستشاركه فيصوغوف منها ا٤بواد الدستورية كالقوانْب ، 
 كيعرضوهنا على ا٤بؤٛبرين ٝبيعا. كسيأٌب الكبلـ على أىم نقاط ىذه الشرائع إف شاء اهلل تعأب:

 .ٵ ا٥قٴفٴصب٭ٺب/زلب١٪خ أعش
بعد أف جرت مراسيم تنصيب سو٪باتا ملكا أعظم على ٙبالف ماندين، كبعد خطاب سو٪باتا التارٱبي، الذم بْب فيو 

معآب سياستو، جاء الدكر إٔب ٧باكمة أسرل الصوصو، كىم: ابن سومنغورك ) صوصو باال(، كنونكىػبا كانٌب، أخو 
 ف، كأصناـ سومنغورك.سومنغورك، كحكاـ سومنغورك كقواده، كبعض األعيا

كقد اقتيد ىؤالء ٝبيعا مهزكلْب، معتولْب،٧بلوقي الرءكس،تًفلْب، مقرنْب ُب األصفاد، سرابيلهم مليئة قمبل كتفثا،كأما 
صوصو باال فموثق على حصاف، كخلفو آ٥بة أبيو كأصنامو مركومة على ا٢بمّب، ُب موكب تكتنفو العار كا٣بزم كا٣بذالف، 

 ة حملاكمتهم:فأكقفوا كسط ا١بماع
 ٍب سأ٥بم ا٤بتهم الر٠بي)ا٤بدعي العاـ(:

ػ ما الذم جعلكم ٛبارسوف القسوة كالغطرسة بالرعية، كارتكاب ما ٓب يفعلو أحد من العا٤بْب ٗبثلو من البشر قبلكم.؟ 1
 فما  كاف جواُّم إال أف قالوا: إف سومنغورك ىو الذم كاف يلزمنا القياـ بذلك.

لى ما يأمركم سومنغورك من الغطرسة، فكنتم تقوموف بأشد ٩با يأمركم بو، فمثبل: مرة قاؿ لكم ٤باذا كنتم تزيدكف ع -2
بقرة،  كمرة ضرب أىل قرية من القرل رسوؿ سومنغورك، فأمركم بقتل  500بقرة ُب أمرو ما، فأخذًب  100أف تأخذكا 

دة، فقتلتم شيخ القرية، كرؤساء األحياء جل 100شيخ القرية فقط، كربط رؤساء األحياء األربعة كجلد كل كاحد منهم 
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جلدة، حٌب مات بعضهم ٙبت السياط، ٍب أخذًب ٝبيع 100األربعة، كربطتم أرباب البيوت كجلدًب كل كاحد منهم 
 فتيات القرية كقسمتموىن بينكم؟

 فلماذا فعتم ىذه االعتداءات كالتجاكزات كأمثا٥با الكثّبة؟ فبهتوا كٓب ٰبّبكا جوابا لذلك.
تم، كٓب يقدر أحد منكم على ا١بواب على ىذه التهمة، فبل كبلـ  فقاؿ سو٪باتا: أما كقد عجزًب عن ا١بواب كًحٍدًب كًُّي

 لكم ىنا بعد.
كقبل أف يصدر سو٪باتا مرسومو ا٤بلكي، كحكمو بقتلهم كٙبريق األصناـ، أسند الكبلـ إٔب أعياف ا٤بؤٛبر، ليبدكا ماعندىم 

صو، فتكلم نائب كل دكلة من دكؿ التحالف، فألقوا بالبلئمة على أىل صوصو، من آراء، كليؤنبوا أسرل الصو 
كشتموىم، كمشتوا ُّم، كبصقوا على رءكسهم، كضحكوا عليهم)ككك( كقالوا لصوصو باال: ٤باذا ال تستنصر اليـو بآ٥بة 

 أبيك؟
ٚباذىم ٝبيعا عبيدا كخداما ٍب ذكركىم بأبشع ا١برائم الٍب ارتكبوىا ضد ماندل، كمن أٮبها: ٙبرير عبيدىم،ٍب ا

للدكلة.كقالوا ٥بم: باألمس ماكنتم تظنوف أف اليـو يأٌب، كأف األياـ دكؿ، كا٤بثل يقوؿ: إذا لناظره قريب، ككل يـو لو ما 
بعده، ككل سوؽ لو مابعده من األسواؽ، كسننتقم منكم ُب كل ما ارتكبتموه ضدنا، كسيحمدكم سومنغورك ألف ا٤بوت 

 م اليـو كخذالنو، كسنحملكم كلما كنا سنجملو سومنغورك، لو كاف حيا.قد أنقذه من حز 
 فذٳس احل٨٢:

 بعد أف انتهى ا١بميع من توجيو اللـو كالتأنيب ضد أسرل الصوصو، تناكؿ سو٪باتا الكبلـ فقاؿ:
م، كحرمتموىم )) يا أىل صوصو الظا٤بْب، إف الرعية الذين عذبتموىم ظلما كعدكانا ككذبا، كأفسدًب أنفسهم ك٩بتلكاهت

 –ُب حالة انتصارىا عليكم  -من حريتهم كالتمتع ٗبلكيتهم الذاتية كالفردية، ىذه الرعية ىي الٍب حكمت عليكم اليـو
 ٗبعاقبكم باإلعداـ )بينباكك ساندكتا(، فلتقتلن ٝبيعا,

 كالشراب؛ لتستعيدكا كلكن ٗبا أنكم متعبوف ، كجوعى مهزكلوف، كال تستطيعوف حفر قبوركم، فستعطوف الطعاـ الكاُب
 بعض قواكم، كتتمكنوا من حفر أجداثكم بأيديكم؛ كيتم قتلكم مساء.

 كُب ا٤بساء ًب إعداـ ٝبيع األسرل من الصوصو، كحرؽ أصنامهم.فبعدا للمعتدين.
 (Mandeb Shariaصب٥ضب/ٳمِ دعزٴس ٩ب٭ذٵ)

ٙبكم ٝبيع أىإب ماندل،  (Kurndu)ْب( كقوانTon = Shariaُب ىذا ا٤بؤٛبر ا٥باـ، ًب كضع دستور )شريعة عامة
كدكؿ التحالف، كىي ما عرفت ب) شرائع ماندين( أك) شرائع  مؤٛبر كرككانفوغا(، كقد كاف سو٪باتا ٯبتمع مع األعياف 

اإلدارية أك االجتماعية )ا٤بدنية( يتذاكركف العادات القدٲبة ُب ماندين حياؿ ىذا  فُب الليل فيختاركف موضوعا من الشؤك 
صوع، ٍب يصوغها سو٪باتا مع بعض ا٤بعينْب ُب صيغة قانوف، كيعلن للجميع ُب النهار ليوافقوا عليو، أك يعدلوه ا٤بو 

كيقوموه.كقد ذكر البعض أف سو٪باتا أعد ىذه البنودُب ٜبانية أنفار، ُب كيىب فوغا، كىؤالء القواد الثمانية: سييب كورك  
تّباماغاف تركرل، داماف جاكارا،سيارك كوماف كوناتى،فاك٘ب كوندل،كسورك كما٪باف كمارا،فاكوٕب كركما، تابوف انوانا، 

سّبٲباف كتاسعهم سو٪باتا نفسو.كالصحيح أف ىذه القرارات أخذت ُب كرككانفوغا، كال مانع أف ٯبتمع سو٪باتا ُّؤالء ُب 
 لقاء ٛبهيدم ُب كيىب فوغا ، قبل ا٤بؤٛبر الكبّب.
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 :٩الؽَبد ٱب٩خ
 أٳالٱب: 

 رخوف نقطة ما كىي من النقاط ا٥بامة ىنا؛ أال كىي: بأم لغة سجلت شرائع ماندين؟أٮبل ا٤بؤ 
كاهلل أعلم _ أهنا كتبت باللغة العربية، ألهنا كانت لغة الثقافة كا٢بكم كالتواصل ُب ذلك الوقت، كإال  –كالذم يبدك ٕب 

بندا،كٲبكن 130مادة، كبنودىا 40لغ موادىا فبل ٲبكن للقياف مهما بلغوا من قوة ا٢بفظ كاإلتقاف أف ٰبفظوا دستورا تب
 بند،ٙبت كل بند قوانْب فرعية. 400تفصيلها ك٘بزئتها إٔب 

 صب٭ٺزٲب:
 أف ىذه الشرائع منبثقة عن ثبلثة مصادر:

 عادات ماندل كتقاليدىا ا٤بوركثة كابرا عن كابر. ا( 
 كميما، كمعظمها موافقة لتعاليم اإلسبلـ ا٣بالدة   ما استفاده سو٪باتا ُب ا٤بنفى من خربات كاف ٲبارسها أىل كاغادك،  ب(
ـ، فقد كاف بعض ىذه القوانْب صا٢بة رغم صرامتها، كخاصة جانب 1225بعض بنود مؤٛبر صوصو األكؿ عاـ  ج(

 ا٢بث على ا١بد ُب العمل كتطوير الزراعة كتقوية ا٢بيش كتصنيفو.
 صب٥ضزٲب:

 130بندا، كاعتربىا البعض  120بندا، كعدىا البعض 44لبعض اختلف ا٤بؤرخوف حوؿ عد ىذه الشرائع، فجعلها ا
بندا، كالسبب ُب ذلك أنو ٓب يوجد كتاب ٨بطوط ٰبكي ىذه الشرائع،كما ٓب يوجد   150بندا، كما أكصلها البعض إٔب 

داح من القياف من حفظ  ٝبيع ىذه الشرائع عن ظهر غيب، عند ما جد الكتاب ُب تثبيتها ُب الكتابات، فلم يوجد م
 يستطيع سرد الكل، كذلك لسببْب) كما يقوؿ كانٌب سليماف:

ا( أف ا٤بداحْب كانوا ال ٯبدكف مرتزقا كال فائدة ُب سرد ىذه الشرائع؛ ألف بعضها يؤدم إٔب التعرض ٤بخالفات   
 ا٤بمدكحْب كا٢بكاـ أيضا.

ُب التأليف بْب األحرار كما ينبغي، بل  ب( أف ا٤بداحْب )ا٤بؤانسْب( أنفسهم قد خالفوا بعض بنودىا، فلم يؤدكا دكرىم
 ا٫بازكا كثّبا إٔب األغنياء، كما أهنم كسعوا دائرة السؤاؿ، فأصبح ا٤بداح يسأؿ من فوقو من ا٢بدادين كاإلسكافيْب.

كقد أفرد كانٌب سليماف ٥بذه الشريعة كتابا خاصا، ٍب أ٢بقها بتاريخ ماندين، كال ٲبكن سردىا ىنا نظرا لطو٥با كعدـ 
 قتها ا٤بباشرة ٗبوضوع ىذا الكتاب.غّب أننا سنشّب إٔب أبرز نقاطها:عبل

 كىي
/طرؽ 6/طبقات اَّتمع األربع5(النكاح كا٤بهور 4(طريقة القرض كالتداين 3( طريقة ا٤بلكية 2ػ تسيّب األمور ا٤بالية1

/ا٤بناصب 10جانب كٞباية أموا٥بم /األ9/ٞباية األركاح كاألبداف 8/ا١بد ُب العمل ك٧باربة البطالة 7التعامل مع العبيد 
/أحكاـ شتم 12/سبل كف أسباب ا٢بسد كعدـ رؤية نصيب الغّب)انيونتاٚب باليا( 11الٍب قد ٱبتلف الناس حو٥با  

/ٙبديد األزماف كاألياـ 15/الوراثة كطرؽ تقسيم اإلرث 14/القسامة كاألٲباف 12الوالدين، كالقذؼ بالز٭بة، كاالستهزاء 
/طريقة 18/إهناء ا٣بصومات، كطرؽ الدعابات  17تب: تونٍب  تونتاف  النفاسي   سينفى أك فودكنيوف /تقسيم ا٤برا16

/النسائب كاألٞباء كطرقها  20/ عدـ تناكح متبادٕب ا٤بزاح)سنانكونيوما فيبل( 19كضع ا٤بزاح بْب شخصْب أك قبيلتْب 
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صايا: أ( العدالة كأضرار عدـ العدالة   ب( ا١بد ُب /الو 23/أحكاـ اإلببلغ ػ النميمة 22/ مراتب العمر ُب ماندين 21
 العمل ج( تطبيق الشرائع كالقوانْب.

 1236٧ا٥ٚق٤ ا٥ضب٭ٸ: ر٦خٺـ ثْل ثٮٴد دعزٴس ١شٳ١ب٭ٚٴٕب 
 53كما قلنا، فإف ا٢بديث عن تفاصيل ىذه األبواب ستخرج الكتاب عن مساره كتاريخ ٤بإب، غّب أننا سنختار ىنا 

ا ذكره كانٌب سليماف ُب كتابو) ماندين دكفو(،كا٤بداح آدـ جباتى من تيُب ماندىن انياغاسوال، ُب بندا ىاما ؛ كذلك ٩ب
 شريط إذاعي كىي:

  شعار الدكلة: إف ماندىن قائمة على ثبلثة أمور: العمل، ا٢بكمة، العدالة. ـ
 إف سكاف ماندم ثبلثوف شخصا ، أم ثبلثوف قبيلة،كالتإب: 1

 أربعة) دانيوغو،كلبلي،كوناتى،كيتا. ا(نسل ا٤بلوؾ)منسارين(
ب(تونتاجوف: السوقة ، كىم الذين عفوا عن منصب ا٤بلك األعلى، كلكن ا٤بلك األعلى ال ينصب من غّب 

 قبيلة منها: تركرل، ككركما، كميشوغو،جاكرا،كويتا،.... 16إذهنم، كىم 
ل بوكارم جا٘ب،كسّبم كومى سيبل، أسر ىي: ذرية سّبٲباف كندا تورل، كسّب  5ج(األسر العلمية)ا٤برابطوف( 

 كسيندل مارا سيسى، كما٪باف بّبتى.
 د(اا٤بؤانسوف) انياماكاال أك انوارا( أربعة أسر:جيلي،فينا،ا٢بدادكف، اإلسكافيوف.

 كا٤بتمم للثبلثْب: العبيد.
٣بصومات، على ا٤بؤانسْب: ا٤بداحْب أف يصلحواالشئوف االجتماعية، كيذكركا نسب ذكم األنساب،كينهوا ا 2

 كيطيبوا ا١بوار، كاألخوة، كا٢بماكة، كا٤بصاىرة...اْب.
 على ا٤برابطْب) األسر العلمية( أف ٰبكموا بْب الناس، كيهذبوا األخبلؽ . 3
 للرجل ا٢بر أف يتزكج األمة ، كيكوف كلده منها حرا ) كالشك أف ىذا ٱبالف الشرع(. 4
ة، كإف كقع فولده منها عبد ) كالشك أنو بالعكس من الشريعة إف العبد ال ٲبكن لو أف يتزكج ا٤برأة ا٢بر  5

 اإلسبلمية( الٍب جعلت حرية  الولد كعبوديتو مرتبطا باألـ.
 سنة. 20ٲبكن للشاب أف يتزكج إذا بلغ عمره  6
، كقد  ka Kummakudu dadi kambairaٲبكن للفتاة أف تتزكج إذا رأت ا٢بيض كىو ما يقاؿ لو: 7

 ندىن قبل ذلك أهنا التتزكج حٌب تبلغ عشرين سنة، فأبطلت  شريعة كرككانفوغا تلك العادة.كاف ا٢باؿ ُب ما
إف ا٤بهر األساسي يكوف من البقر دائما، كبدال من عشرة أبقار يكوف ثبلثة ، لؤلب كاحدة، كلؤلـ  8

األشياء العينية: كاحدة)باميسي(، كللزكجة كاحدة،ككل ما يضاؼ إٔب ذلك من إكراـ لؤلٞباء كغّبىم يكوف من 
 الثياب، كالنعاؿ، كغّبىا، كال يكوف غنما كال ٜبن غنم.

إلغاء الزكاج اإلجبارم الذم كاف مفركضا على كل من األكالد كالبنات، فبل ٯبرب الشاب على الزكاج ٗبن ال  9
ج بالفتيات ىو يرغب فيها،كال ٘برب البنت على الزكاج ٗبن ال ٙببو, كقد كانت العادة أف أكؿ من يتقدـ للزكا 

الذم يتزكجها، كال ٯبوز حرماهنا منو من أجل انتظار شخص آخر، حٌب لو تقدـ ٥با خطاب كثّبكف حٌب يعلم 
 أف األكؿ تركها.
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ٲبكن لؤلحرار  األعياف)تونتيغي(أف يتزكجوا ا٤بؤانسْب)انوارا(، كلكن الٯبربكىن على ترؾ قيانتهن، إال الكمارا   10
ذلك أف الفينايا حاص بكمارا، فمن جباؿ ماندل إٔب البحر احمليط ليس فيها قبيلة أخرل من النقاد ) الفينا(، ك 

 من الفينا عدا كمارا، كأما ا٤بداح فليس ٧بصورا ُب الكوياتى، كال ا٢بدادة ٧بصورا ُب الفاٗب.
 كالقيانة. كذلك أف يتزكجوا األعياف ا٢برائر، كلكن ال ٯبربكىن على ا٤بؤانسة-ا٤بؤانسْب -يسمح للقياف 11
ينبغي أال يصل أثر خبلؼ الضرات) العبلت( إٔب األكالد، ألف أكالد الرجل مهما كانوا شيء كاحد، فمهما  12

 اشتد ا٣ببلؼ فيجب أال يصل إٔب األكالد.
 إف عدة الوفاة ٲبكن يومْب، أك ثبلثة أياـ، اك شهر. ) كال ٱبفى كذلك ٨بالفة الشرع فيها(. 13
كسائل للتسلية ىي: ا٤بزاح)سنانكويا(، احملافدة) اللعب مع ا١بد كا١بدة(، اتفق على أربعة  14

 ا٢بهميٌوة)ا٤بصاىرة(،اللدادة)األقراف(.
كذلك سَبا  –إذا أصيب أحد األخوين بعنة، أك عقم فيمكن أف يدخل األخ اآلخر على زكجتو، كٰبصنها  15

 كلكن إذا كلدت فإف الولد للزكج األصلي. -على مرض أخيو 
اليفسخ النكاح ُب ماندل إال بإحدل ثبلث خصاؿ: العنة) الضعف ا١بنسي ا٤بزمن(، كا١بنوف، كالعجز عن  16

 اإلنفاؽ على الزكجة، كيشمل) الطعاـ، الكسوة، العبلج، السكن، إكراـ األىل.
 يعترب كل الذين لبسوا السركاؿ) ختنوا( حبلؿ ثبلث سنوات متعاقبة أقرانا) كارم ٝبا(. 17
 قتل النفس من غّب شريعة)نفس( جزاؤه القصاص أم: ) النفس بالنفس(.إف  18
على الكهاف أف ينتهي أمرىم ُب إخراج الصدقات إٔب البهائم، كالدجاج، أما الصدقة من البشر فممنوع، ككل   19

 كاىن أك رماؿ، أك منجم أمر بصدقة بشرم، أك شعر منو أنو يأمر بذلك فإنو يقتل.
مهما كاف مقاـ ىذا  –مة ا٤بيت ) عشاؤه( سويقا، أك غنما، فكل من قدـ إنسانا ٤بيت ٯبب أف يكوف كرا 20

 ، كسواء كاف بشرا صحيحا أك بو عاىة، فإنو يقتل بو.-ا٤بيت 
ُب ا٤باضي كاف الكلب أعلى ما يقدـ إٔب األصناـ كقرباف، فبل ٯبوز ألحد أف يتجاكز ذلك، إٔب تقدٙب قرباف  21

صمنو قربانا بشريا: سواء كاف أعمى، أك مشوىا، أك ٦بذكما، أك أبرص، أك٧ببش) بشرم، فكل من قدـ إٔب 
فوٗب(، أك مقعدا،حيا كاف أك ميتا: فإنو ٰبرؽ صنمو، كيقتل الفاعل، ككذا الذم كضع الصنم، كأما من نبش 

 .عظم ا٤بيت ُب قربه، فإنو يعذب بالسكْب كالسنداف ا٢بار) أم القطع( كتلك عادة قدٲبة ُب ماندين
إف ملكية أرض ماندل بيد الكمارا، كلكن ا٤بلك بيد نسل ا٤بلوؾ) مانسارين( من الكيتا، كالكوناتى،  22

 كالدانيوغو، كالكلبلي
إف عدـ تقدٙب التعازم ُب ا٤بوت يسبب الفرقة كالتنافر بْب الناس، فبلبد إذا من القياـ ألداء التعازم بْب ا٤بعارؼ  23

 اياكوندكف(.كا١بّباف.كىو ما يقاؿ لو) س
ال ينبغي أف ٰبمل شدة الغضب أحدا على مطاردة موليو) من بيده أمره( إٔب بيت غّبه، حٌب يعاقبو ىناؾ،  24

 كمن فعل ذلك فقد أىاف جاره.
إف كالية ربوبية البيت، كشيخوخة القرل، كرئاسة الدكؿ كا٤بمالك ،يكوف عرب األبوة؛ األكرب فاألكرب، كال ينبغي  25

 بن زعيما مع كجود أحد من آبائو.أف يكوف اال
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إف اإلنذار مقدـ على ا٣بصومة، كلذا ال ٲبكن ضرب ا٤برأة ا٤بتزكجة قبل تقدٙب اإلنذار إٔب زكجها كىو تقدٙب )  26
 جاسّبم مادا(.

 ال ينبغي للرجاؿ أف يبتوا ُب القضايا كحدىم ، دكف النساء، كال العكس. 27
ة سو٪باتا منهن:سوموسو كونكونبا، كسوموسو انيغاكونكونبا، امرأة ُب حكوم 18)كلذلك كانت ىناؾ 

كسوموسو انياغرم كانيا، كسوموسو انياغاكاكا، كسوموسو انيوغو كوكو، كسوموسو مانينبا، كسوموسو دكغو 
دكلو، كسوموسو سيغا، سوموسو كينياياغاكاكا، كسوموسو انيوغو كوكونبا، كسوموسو مانينبا، كسوموسو دكغو 

سو سيغا، سوموسو كينيانكبل دامبا،، كسوموسو نيغى جربيبله، كانياغوا موسو كورككارا مانينبا، دكلو، كسومو 
 كانياغوا موسو غيندا انيغأب، انياغوا موسو كريبو انيغأب، انيغوا موسو كىليا كونكوف(اىػ ، نقبل عن آدـ جباتى.

تكذيبو مرة أخرل،كلذا حٌب الزنيم ىناؾ  إف الكذب الذم استمر ٤بدة أربعْب سنة، يصبح صدقا، كال ينبغي 28
 منتهى لذكر ز٭بتو ُب ماندين.

على الرعية أف يعرفوا حق ا٢بكاـ، كيوقركا الكبار،كيرٞبوا الصغار، كبالعكس على ا٢بكاـ أف يبادلوا الرعية  29
 االحَباـ كالرٞبة.

 وىم كالبهائم، بل البد من احَبامهم.على أرباب العبيد أف يعاملوا العبيد على أساس اإلنسانية، فبل يعامل 30
ىناؾ ثبلثة أمور أفضل من ثبلثة: ا(الرفض أفضل من ا٣بيانة ب(ا٤بوت أفضل من ا٣بزم ج(الصدؽ أفضل من  31

 الكذب.
ال يبكى الغريب)الٱبيىٌيب األجنيب( ُب ماندىن، كقد أكد ماغاف سنجاتا على ىذا البند؛ فإذا جاءؾ الغريب فبل  32

 ، كإ٭با تستمع إليو أكال، فإف كنت تستطيع أف تسعفو، كإال فاتركو ٲبضي ٢باؿ سبيلو.تطردنو أبدا
 إف الغريب ال يتوج ) اليكوف زعيما( حٌب يعرؼ خلقو كسلوكو، كلذا يقوؿ ا٤بثل: 33

 ببلكانتور تى كى كيرىكاندياكرٚب.
نك قبل أف تلـو مسقطك، فعليك البد من احَباـ الرسل، فبل يصاب الرسوؿ بأم أذل مهما بلغ من خرب، أل 34

 أف تلـو معثرؾ.
 إف ا٤بلكية يتحقق بإحدل ٟبس طرؽ: 35

ا( ما اشَبيتو ٗبالك ب(ما كىب لك  ج(ما أبدلتو ٗبا عندؾ  د(ما حصلت عليو بنصبك كعىرىقك، ىػ/ما كرثتو 
 فهو حبللك، كإال فكل ماعدا ىذه األمور ا٣بمسة قليس لك.

ىذه الطرؽ ا٣بمس، فبل بد أف يكوف لو عليو شاىد أك بينة، كإال فهو ملك بيدؾ  كل ما ملكو اإلنساف عرب 36
 إٔب أف يأٌب من يدعي أنو لو.

إف طرد ا١بوع ، كعبلجو باألكل من الطعاـ: القصب، كالبقل، كالفجل، كالبطاطا كغّبىا ، ال يعترب سرقة ما ٓب  37
 يأخذ منها خبنة ليذىب ُّا.

عارية،من األمور الٍب تدعم األخوة، كا١بوار، كلكن ينبغي اإلشهاد عليها، كردىا ٛباما ُب إف الدين ،كالقرض كال 38
 موعدىا احملدد.

 إف اإلشهاد ُب الدين كالقرض إ٭با يكوف مع األمناء، أما من ٓب يكن أمينا، فيمكن أخذ الرىن منو.مع اإلشهاد. 39
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فسو، فبل ٧باكمة ُب ذلك، بل عليهم أف يناقشوا أمر إف من أخذ ملكا ألقربائو أك سرقها، فقد أخذ ملك ن 40
 ذلك ُب األسرة، كيصلحوا ذات بينهم.

 السارؽ كمساعده، كالساتر عليو،كمرافقو ، كلهم سراؽ يستحقوف عقوبة كاحدة. 41
، إف االمتبلؾ قد أبيح للعبيد، فعليهم أف يعملوا لسادهتم ٟبسة أياـ ُب األسبوع، كيعملوا ألنفسهم يومْب 42

 ليكتسبوا ألنفسهم.) كُب ىذا ٚبفيف كبّب عليهم(.
البد من ا٢بفاظ على الشجر، كخاصة األشجار ا٤بثمرة؛ كذلك أف ماندىن معتمدة على الزراعة، كالزراعة  43

 معتمدة على ا٤بطر، كا٤بطر ػ بعد اهلل ػ مع الشجر غالبا.
 فصل ا٣بريف، أك يعينوا عليها راعيا، كبعد انتهاء على أرباب البهائم أف يربطوا دكاُّم الٍب تفسد الزركع ُب 44

 الزراعة يسرحوهنا.
 تأكيد األخوة، كاحَباـ ا٤بصاىرة، كمراعاة حسن ا١بوار. 45
 إف قتل الرجل أفضل من خزيو أماـ الناس، فعلى الرجل أف يقبل القتل دكف ا٣بزم،) ا٤بنية كال الدنية(. 46
كال يغَب بشيء مهما كاف، فقد ٙبتقر أمرا يكوف فيها حتفك أك خزيك، كقد ال ٰبتقر الرجل شيئا ُب ماندل،  48

 تغَب بشي فتعتربه شيئا كبّبا فإذا ىو ليس بشيء.
على ا٤برء أف يسعى ُب فداء كفكاؾ أخيو أك صهره أك ٞبوه عندما يقع ُب األسر، كذلك على كاف قادرا على  49

 ذلك، كاستطاع إليو سبيبل.
صائل، كاحملارب، كا٤بخادع ينبغي أف ٱبزكا أماـ الناس، كمن استحق منهم ضريبة فليفرض عليو إف السارؽ، كال 50

 كيقضيها.
إف ىجر الببلد أفضل من إلغاء العادة،أم إذا ٓب تعجبك عادات القرية، فيمكنك أف تتحوؿ عنها إٔب مكاف  51

 آخر  بدال من أف ٙباكؿ تغيّب تلك العادة بالقوة كالغطرسة.
د من نشر معاقل ا١بنود) سوفا فنفاف( ُب ا٢بدكد كأبواب ا٤بدف، كالثغور، لئبل تصاب ماندل ٗبثل ما أصاُّا الب 52

 ُب عهد سومنغورك.
على كل كاحد احَباـ ىذه القوانْب، كتطبيقها، كلكن ٯبب متابعتها على من يقاؿ لو ٥بم  ا٤بشرعوف  53

 )تومنبولوما(.
الشرائع أ أمر سو٪باتا ا١بميع باالنصراؼ،كما أكصى ا١بميع با٢برص على تطبيق ىذه كبعد االنتهاء من كضع الدستور ك  

الشرائع، حٌب يأٌب أمر آخر بتغيّب ما يغّب منها. كتوجو سو٪باتا نفسو إٔب انيانينبا ليتابع  الفتوحات، كيصلح ما تعطل من 
ة الكربل، أال كىي تنظيم شئوف اإلمرباطورية ملك أسبلفو خبلؿ عقود ثبلث، ككأنو رجع من ا٤بعركة الصغرل إٔب ا٤بعرك

 كإصبلح الرعية.
 ٭ٞذ ثْل ثٮٴد ١ش١ب٭ٚٴٕب

 لقد نقد البعض بنود كوركانفوغا، فأثنوا عليها كثّبا ، غّب أف فيها عدة عيوب نلخصها ُب التإب:
 العلماء. ػأهنم أٮبلوا شأف كتابة لغة ماندل، رغم أهنم أكدكا على أٮبية طلب ا٢بكمة، ككانوا يكرموف1

 كأهنم اعتربكا أف القرآف ٗبا انو أنزؿ من عند اهلل، فكذلك الكتابة إ٭با تكوف فقط بالعربية.
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ػ حْب جعلوا الشيوخ الشيب أرباب البيوت، القائمْب على كل صغّبة ككبّبة، كٓب يكن ُب ذلك كرامة للشيب ٤با فيو من 2
 الشرؼ، كيسند إدارة البيوت إٔب األقدر من أبناء البيت.النصب، بل كاف ينبغي أف يعطوا منصب ا٤بشاكرة كعضوية 

ػ منع كقوع الزكاج بْب األنسباء) الذين ىم من نسل كاحد: سيكىلىنيوما(أك من بينهم دعابة)ساننكويا( كىم األقارب ُب 3
رة فكأنك الزكاج؛العتقادىم أف الزكاج يسبب أخوة جديدة، كال بد أف يعقد مع األجانب، كإذا تزكجت من نفس األس

أخذت حقك فقط، كٓب ٘بدد عبلقة أخرل، ككذلك إذا أخذت ٩بن بينك كبينهم الدعابة)الضدية(، فكأنك حولت غّبؾ 
 إٔب نفسك.ككذلك خوفهم من أف فساد الرحم يؤدم إٔب القطيعة.

ْب، فبل ا٢بداد ينكح ػ تضييقهم دائرة الزكاج بْب األحرار )تونتيكي( كا٤بؤانسْب) انياماكبل(ػ ككذا بْب أصناؼ ا٤بؤانس4
ا٤بداح، كال ا٤بداح الفينا، مع أنو ُب األصل ال فرؽ بْب ا٤بؤانسْب كاألحرار إال العمل الذم يزاكلونو، ككانت ىذه األعماؿ 

ٙبتاج إٔب حذؽ، كال بد أف يتدرب عليها أبناؤىم من الصغر، كٓب يكن لو أثر ُب الزكاج ُب ماندل،كلكن ٤با قرر شريعة  
 لفرؽ بينهم كبْب األحرار، جعل ذلك األحرار ينظركف إٔب ا٤بؤانسْب نظرة دكنية.كرككانفوغا ا

عدـ ٙبديد حد لنهاية الوصف بالضيف أك الغريب، فقد يقطع أحد أسس القرية ُب الصباح ، ٍب يأٌب اآلخر ُب  -6
غريبا يسمى بالػميساكن) ا٤بساء، فيبنياف البناء مع بعض، كلكن مع كل ذلك يبقى ىذا القادـ مساء أبد الدىر ضيفا 

 الضيف: سينفى(.
 / ٨بالفة اإلسبلمفي بغض ا٤بواقع: 7

أ(أف الرجل إذا أصيب بالعنة، فإنو ٲبكن أف يأذف لبعض إخوتو سرا؛ ليقـو بتحصْب زكجتو ُب الليل، كٚبدمو الزكج 
 ر، أك الزٗب.األصلي ُب النهار، كيلحق الولد بالزكج األصلي. كىذا ال فرؽ بينو كبْب التيس ا٤بستعا

 ب( ٙبديد عدة ا٤بتوَب عنها زكجها بأسبوع، أك شهر، أك أياـ قبلئل، مع أف ا٢بداد ُب اإلسبلـ أربعة أشهر كعشرا..
ج(إذهنم بفتح ديرة للكهاف، كا٤بنجمْب، كتقدٙب قرابينهم، بشرط أال يتعدكا األغناـ إٔب القرابْب البشرية، كقد كاف األكٔب 

 و مطلقا.أف ٲبنعوا الشرؾ ككسائل
، كاهلل 282 -279كىذا ملخص ما يتعلق بالنقد، كمن أراد التوسع فلّبجع إٔب ماندىن دكفو للشيخ كانٌب سليماف ص 

 تعأب أعلم.
 انفصم انثانث:انفتىحاث انتي قاو بها سىجناتا يف عهده

اتا ملكا أعلى لدكؿ ٙبالف بعد االنتصار العظيم الذم حققو سو٪باتا مع حلفائو ُب معركة كّبينا، كبعد أف أصبح سو٪ب
ماندل، قاـ بفتوحات أخرل لتوسيع دكلتو، كتأديب ا٤بناطق الٍب حاكلت أف تتجاىلو، أك تعتدم عليو، فكاف من تلك 

 الدكؿ الٍب فتحها:
 1237:٧أٳال/ ٕضٳ عٮ٢بسا٭ٸ 

نت هنر النيجّب من قبل كالذم يسمى برافد سنكراف، كقد كا-إف منطقة سنكراف، الواقعة على رافد هنر النيجّب)با٘ب(
ٓب تكن بعيدة عن ماندل، كلكنها اٚبذت -تسمى)سنكراف بابا( أم هنر سنكراف األكرب، كيسمى الرافد )سنكراف با٘ب(

موقفا حياديا ُب حركب سو٪باتا ضد سومنغورك، فلم تساعد أحدا من الطرفْب،كما أهنا ٓب تأت لتهنئ سو٪باتا بعد 
ّب من الدكؿ، كٓب تشارؾ ُب مؤٛبر كرككانفوغا، كٓب تأت إٔب سو٪باتا بعد أف أصبح ملكا انتصاره ُب كّبينا،كما فعلو كث

أعلى كرجع إٔب انيانينبا، فلم تأت لتبايعو كتعلن خضوعها لدكلتو، فأرسل سو٪باتا إليها سرية بقيادة سّبٲباف كايتا؛ 
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ندل، طرد ىذه السرية كىزمهم، كردىم ليسأ٥بم عن سبب ىذا التجاىل، لكن ملك سنكرا٘ب  البطل:سنكراف موديك كو 
إٔب انيانينبا، فأرسل سو٪باتا إٔب سنكراف جيشا آخر على ا٣بيوؿ، فحاربوا ملك سنكراف كىزموه، كفرقوا جيشو، كأسركا 

ا٤بلك سنكراف مودك كوندل، فربطوه، كطلبوا منو أف يعلن ا٣بضوع لدكلة سو٪باتا، فرفض، كأرادكا أف يذىبوا بو إٔب 
رفض ذلك، كقاؿ: إما أف ٚبلو٘ب أحكم ٩بلكٍب بنفسي دكف إمرة أحد،أك تقتلو٘ب، فأمر القائد سّبٲباف كايتا سو٪باتا ف

بقتلو، فقتل صربا ُب بيتو أماـ أىلو،ٍب احتل بقية ببلد سنكراف، ككاف ا٤بفركض أف يعْب سو٪باتا على سنكراف حاكما من 
كبْب سو٪باتا _ أـ سو٪باتا من منططة )دك(كأصل أىل سنكراف كذلك غّب أبنائها، كلكن نظرا لعبلقة األخوة الٍب بينهم 

 من ) دك(، فقد أشفق عليهم سو٪باتا كنصب عليهم حاكما من أنفسهم، بعد أف أخضعهم لدكلتو العظمى.
 ٧.1238(Wolofo صب٭ٺب/ٕضٳ ا٥ٖٴ٥ٴٙني، أٳ ) ا٥ٴ٥ٴٙٴ

د كانت ٗبنأل عن أكثر األحداث الٍب حدثت ُب غرب إف ٩بلكة الولوفو ُب القطر السنغإب، من ا٤بمالك القدٲبة، كق
 إفريقيا، منذ عهد غانة كغّبىا،كذلك لبعدىا عن مراكز القوة ُب ىذه الدكؿ.

 غّب أف سو٪باتا حارُّا بسبب اعتداء ملكها باسى سيدا كودك مانسا،على باعة خيوؿ ماندل.
يع تنقل ا١بيش، كانتصاره ُب ا٢بركب، فأرسل مبعوثْب فقد أدرؾ سو٪باتا بعد حرب سنكراف، أنو ٕباجة إٔب ا٣بيوؿ لتسر 

خيبل، كُب طريق عودهتم مركا على عاصمة الولوفو) باسى(، فلما رآىم  440؛لشراء ا٣بيوؿ من أرض الولوفو، فاشَبكا 
با، كل  30ا٤بلك مارين، كسأؿ عنهم، أخربو بأف ىذه ا٣بيوؿ ٤بلك ماندل، فأمر باعَباضها كأخذىا ٝبيعا، كدفع إليهم 

كقاؿ: ) إ٭با نعرؼ ملوؾ ماندىن منذ القدٙب  بامتبلؾ الكبلب كالصيد ُّا ُب الغابات، أما ا٣بيوؿ فلم نعرفهم ُّا، اذىبوا 
 ُّذه الكبلب كادفعوىا إليها ليصيد ُّا ُب برارم ماندىن..(.

كقد عـز على ا٣بركج بنفسو ُب  ك٤با رجع الرسل ُّذا ا٣برب، غضب سو٪باتا غضبا شديدا، كأعد جيشا كبّبا لقتاؿ الولوفو،
 ىذه ا٤بعركة.

كعندما اقَبب موعد ا٣بركج، أتاه تّباماغاف تركركل كىو جالس ٙبت شجرة البامىب الكبّب مع حداثو، فبدأ ٰبفر حفرة 
مثل القرب أمامو، فتعجب سو٪باتا كسألو عن السبب كا٢بكمة ُب ىذا ا٢بفر، فقاؿ: )) لقد ٠بعت أنك تريد ا٣بركج 

٢برب ميليك صغّب،ُب ٩بيلكة غّب مشهورة،كليس لديو جيش، كال أسلحة ، كتريد أف تَبؾ أمثإب ُب الذىاب إليو بنفسك 
ألخذه كقتلو، فقلت األحسن أف أحفر قربم كأموت قبل ذلك، ليقاؿ أف سو٪باتا إ٭با ذىب إٔب ا٢برب بنفسو بعد كفاة 

 تّباماغاف((، فقاؿ سو٪باتا: )) معك ا٢بق ((.
ثبلثوف ألفا، فذىب ُّذه ا١بيش ، كعرب هنر  30000٪باتا عن الذىاب، كأعطى تّبماغاف تركرل جيشا قوامو فتنازؿ سو 

 السنغاؿ بأعجوبة _ إٔب اآلف يقاؿ:
 ((Ba baja, adi fo Turaman teda, Baba fa ,ka fofo bo,adi fo ko Turaman ba ko 

mansa)). 
فو: باسى سيدا كورك مانسا، كىو مثخن با١براح، فأجهز عليو، كأخذا فحارب ببلد الولوفو، كفتحها، كأسر ملك الولو 

٩بتلكات قصره) الرماح من الذىب كالفضة، كالسبلسل كاألجراس الذىبية( كرجع ُّا إٔب ا٤بنتصر العظيم ُب معركة كرينا 
٤بؤانسْب من الفاصلة، كحسب قوؿ بعض ا٤بؤرخْب فإف ىذه ا٤بمتلكات النفيسة استودعت عند كيبل جاكار جيلي)ا
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ا١باكارا من أىل كيبل(،؛ نظر ٤با قامت بو ا٤بداحة سيتا فاتا جاكرا ، من جهود ُب تشجيع ا١بيش الذم شارؾ ُب حرب 
 الولوفو، ككانت حسنة الصوت، كٓب تشارؾ مداحة غّبىا ُب ىذه ا٢برب.

طويلة؛ نظرا لبعد مسافتها، كقلة خّبات  كىكذا ًب إخضاع الغولوفْب ٤بإب لفَبة كجيزة، كٓب تستمر ُب ا٣بضوع ٤بإب لفَبة
 منطقتها، كما أنو كاف من سياسة سو٪باتا ُب األخّب عدـ التوغل ُب األصقاع.

 1239٧)عٺٖٴ ا٥ٺٴ٧(, Doصب٥ضب/ ٕضٳ ٩ٮبىٜ مم٢٦خ دٳ 
إذا منطقة  ىي ا٤بنطقة الٍب قدمت منها أـ سو٪باتا) األمّبة سوغولوف تيجوعو٘ب كوناتى(، فهي )دو(من ا٤بعلـو أف منطقة

أخوالو، كأـ سو٪باتا أيضا من أسرة جارا ا٤بلكية، كقد ساعدت ىذه ا٤بنطقة سو٪باتا ُب حركبو ضد سومنغورك؛ حيث 
أرسل ملكها:فاك٘ب جارا أخاه جانغينا جارا مع جيش )دك( ٤بساعدة سو٪باتا، فشهد ٙبالف ا١بيوش ُب سييب، كشارؾ ُب 

ـ، كأدخل دكلتو ُب ٙبالف ماندل 1236ماندل حٌب شهد مؤٛبر كرككانفوغا ـ كما بقي ُب 1235معركة كّبينا الفاصلة
الكبّب، ٍب عاد إٔب دك ، كأبلغ أخاه ٔبميع تفاصيل األمور، كأف سو٪باتا أمرىم بأف ٰبكموا الدكلة ملوكا ٙبت إمرتو، فقبل 

 األخ ذلك، كأصبحت ٩بلكة دك جزءا من دكلة ابن أختهم.
ـ، بدأت الببلد الٍب كانت تابعة ٤بملكة دك ٙباكؿ ا٣بركج 1239ككانفوغا، أم ُب عاـ كبعد ثبلث سنوات من مؤٛبر كر 

على فاك٘ب جارا، كأخيو، كتلوح ٥بما بالكلمات النابية،بل شقت البعض عصا الطاعة عليهما، ٩با يستدعي تدخبل سريعا 
سرة ا٤بلكية ا٤بوالية للتحالف الكبّب من دكؿ التحالف إلخضاع ىذه الثورة؛ حٌب ال يستفحل األمر فيؤدم إٔب سقوط األ

 ُب دك.
 أعد سو٪باتا جيشا عظيما)سافيفي(، كخرج فيها بنفسو ، كذلك لغرضْب أساسيْب:

 :تأديب ا٤بتمردين الذين اعتدكا على أخوالو.حدىماأ
 العائدين . نيما: توديع جيش ٩بلكة وثانيهما

قي لنهر النيجّب، حيث عرب النهر إٔب ا١بنوب، فاحتل ببلد أسرع سو٪باتا إٔب ٪بدة أخوالو ُب دك، فقصد ا١بنوب الشر 
 دك، كدكخ ا٤برتدين، كىزمهم، كفرقهم شذر مذر،كأدخلهم ٙبت ملك ا٤بلك فاك٘ب جارا طوعا ككرىا.

كبعد انتهاء ا٢برب، أرسل سو٪باتا كيتا من تبقى من جيش ميما، مع قائدىم كانتورل تونكارا، كقد بعث معهم بتحف 
 ، مع أ٠بى غايات الشكر كالتها٘ب، كما قدـ جوائز تشجيعية كبّبة كىدايا كثّبة

 سنوات كنيفا.5للجيش نفسو، فعاد ا١بيش سا٤با غا٭با، بعد غياب عن الوطن داـ 
1240.٧ساثْب/ ٙزؼ ١ٴ٩جٸ فبحل ،ّب٧   

نكا مامود سيسى، مر ُب ا٢بديث عن ىجرة سو٪باتا كمن معو، أهنم  نزلوا ضيوفا على ا٤بلك سومانقورل سيسى كأخيو تو 
كأهنم نالو ٝبيع أنواع الكرامة كاالحَباـ ُب كوميب، ٍب أرسلهم ملك كوميب إٔب ميما؛٤با استوٟبوا ببلده، فنالوا ُب ميما من 

الكرامة ما نالوه، ٍب عند عودة سو٪باتا من ميما مر بكوميب صاّب مرة أخرل، فأكرمو ا٤بلك تارة أخرل، كزكده بألف 
ـ، بقيادة أخيو تونكا مامودك،ٍب ٤با اشتد ا٢برب أردفو ٔبيش آخر 1234،كذلك ُب أكاخر عاـ فارس من خّبة جيشو

ـ، كبعد االنتصار بقي ىذا ا١بيش ُب ماندل حٌب شهد مؤٛبر كرككانفوغا، كانضم إٔب ٙبالف دكؿ ماندل، 1235عاـ
اد جيش كوميب بقيادة تونكا مامودك، ككل ذلك كاف ٕبضرة تونكا مامودك أخو ا٤بلك، نيابة عن ا٤بلك، كبعد ا٤بؤٛبر ع
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كقد أذف ٥بم سو٪باتا أف ٰبكموا أنفسهم كمملكة ٥با حكمها الذاٌب، نظرا للصداقة ا٢بميمة، كالعبلقة الوطيدة الٍب 
 تربطهم بو.

ـ توُب ا٤بلك سومانقورل سيسى، ملك كوميب، كعْب أخوه تونكا مامودك ملكا على كغادك، خلفا 1238كُب عاـ 
ٓب يكن ىذا الرجل سياسيا لبقا مثل أخيو، بل كاف طموحا طماعا، مغركرا بنفسو، معجبا برأيو ، فظن أف ألخيو ، ك 

باستطاعتو أف يستعيد سلطاف أجداده القدامى، فغّب كثّبا من العبلقة ا٢بميمة الٍب كاف بْب كاعدكا كماندل، كفَبت ىذا 
 العبلقات.

بإعداد جيش عرمـر ٥بذا الغرض، كٙبقيق  -ح يسمى: ماغاف مامودك الذم أصب –كقد قاـ ا٤بلك ا١بديد لكوميب صاّب
، كبعد أف انتهى من اإلعداد ا١بيد، كالتعبئة العامة للجيش، ىجم على -ُب ذلك الوقت  –ىذه الطموحات ا٣بيالية 

وه، كحينئذ بعض الببلد التابعة ٤باندل، فاعَبضوه كردكه، ٍب استعد مرة أخرل كىجم على مناطق أخرل، فردكه كاعَبض
أرسل إليو سو٪باتا كيتا إنذارا أكليا)جاسّبل مادا(،غّب أنو عاد مرة أخرل،فأرسل إليو سو٪باتا إنذارا ثانيا؛ نظرا للعبلقة 
القدٲبة، كاليد القدٲبة الٍب ألىل كوميب لدل سو٪باتا،فما كاف يريد أف ٰبارُّم إال مضطرا، كٓب يقم سو٪باتا حملاربتو حٌب 

مرات،فأرسل إليو سو٪باتا رسالة الشجب)كاسّبل مادا(، كىو أخر اإلنذارات .أعاد الكرة ست   
ٓب يلتفت ماغاف مامود إٔب إنذارات سو٪باتا، كال إٔب رسالة شجبو كاستنكاره، بل استمر ُب غلوائو جا٧با شامسا. ٩با 

 اضطر سو٪باتا إٔب االنتقاـ منو.
لك كوميب ، كاالنتقاـ منو، فاحتل ببلد كغادك، كىـز جيوش ماغاف أستعد سو٪باتا كيتا، كخرج لتأديب ماغاف )مامود( م

مامود سيسى كفرقهم، كدخل العاصمة كوميب صاّب بعد أف فر ملكها إٔب أرض الرببر ُب الصحراء كاختفى ٛباما, كقد 
مؤقتا، ٍب إف  انتهت ىذه الوقائع مع ٛباـ العاـ ا٣بامس من انتصارات كرينا، فعْب سو٪باتا على كوميب حاكما عسكريا

سو٪باتا تذكر تلك األيادم القدٲبة الٍب أسدهتا إليو كغادك أثناء ىجرتو، كعند عودتو، كبعد عودتو، فأعاد إٔب أىل كوميب 
 ملكهم الذاٌب ا٤بستقل.

غّب أف التصحر الذم كاف قد ىدد منطقة كاغادك، جعل أىل كوميب يهجركهنا إٔب مناطق أخرل، حٌب أصبحت ُب 
جرداء قاحلة، كلعل من ا٣بطإ ٩با تتناقلو جل ا٤بصادر العربية أف سو٪باتا دمر ما تبقى من عاصمة غانة؛ بل  األخّب أرضا

 الصحيح أف التصحر ىو الذم فرؽ أىل كغادك.
٧ )١بعب٩ب٭غب، ٳٕب٩جٺب، ٙٺ٪ب ثْذ(.1245خب٩غب: ٕضٳ عٴال   

انس ُب السنغاؿ، فكانت ا٤بناطق ا٤بطلة على هنر تطلق منطقة جوال اليـو على منطقتْب ٮبا: غامبيا، ككازامتنبيو ))*
 غامبيا تسمى جوال، كا٤بناطق ا٤بطلة على هنر كازامانس تسمى بانبوغو((اىػ.

تقدـ أنو كاف من أىم العوامل الٍب أضر بسومنغورك انشقاؽ ابن أختو فاكوٕب كركما، الذم كاف قائد أركاف حربو، كذلك 
قاؿ لو: ))إنك لست إال فحم شخص آخر عندم((.٩با كدر الصفو بينهما، حْب اغتصب سومنغورك منو زكجتو، ٍب 

 فانشق فاكوٕب عن خالو .
كقد انضم فاكوٕب كركما ىذا إٔب صف سو٪باتا ُب سييب كشهد منذ انشقاقو عن خالو، كل ا٤بشاىد مع سو٪باتا، حٌب 

قد أراد سو٪باتا أف يثلج صدر فاكوٕب كيسليو هناية مؤٛبر كرككانفوغا، حيث ًب تعيينو ملكا على الصوصو خلفا ٣بالو ، ك 
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عن تلك ا٤بصيبة الٍب أصابو،كيثيبو على تلك األعماؿ الفدائية الٍب قاـ ُّا ُب حركبو ضد سومنغورك.كقد سلم سو٪باتا إٔب 
 فاكوٕب ٝبيع مقاليد أمور الصوصو، على أف يبقى ٙبت ٙبالف ماندل الكبّب.

ا ىذا أصبح طماعا كبّبا،كمغركرا بنفسو، كيريد االنفصاؿ ٗبنطقة الصوصو عن كقد علم سو٪باتا فيما بعد أف سو٪بات
التحالف ٛباما، فأصبح ال ٱبرب سو٪باتا عن أم شيء من أمور دكلتو، كبدأ يصل إٔب سو٪باتا بعض فلتات لسانو، فأرسل 

وابا شافيا، كٓب يذكر أم سبب صريح؛ سو٪باتا إليو بعثا يسألو عن سبب اَّافاة الٍب كقعت بينو كبْب انيانينبا، فلم ٰبر ج
غّب أف البعثة قد استنتجت من كبلمو أنو يريد االنفصاؿ بالصوصو ٛباما عن التحالف، فبل يشاكر ماندل ُب أمر، كال 

 تشاركو ماندل ُب أمر.
دامى، الذين  كقد كاف ا٤بفركض أف ٰباربو سو٪باتا ، كما حارب خالو، كلكن سو٪باتا كاف اليريد أف ٱبزم أنصاره الق  

كانوا رفاؽ السبلح من قبل، ككانوا لو سندا ُب حركبو، فبل ٰبارُّم إال مضطرا، ككاف. يرل أف إقصاء ا٤بلك رفاقو 
القدامى، ٯبعل الرفاؽ ا١بدد يفكركف ُب طريقة للتخلص منو قبل أف يقصيهم. فأراد سو٪باتا أف يقصي فاكوٕب كركما عن 

ال ٰبط من قدره بل يرفعو إٔب مرتبة أخرل )) فيالسو٪باتا، ما أذكاه، كما أصوب الصوصو با٢بيلة كالدىاء، كبطريقة 
أفكاره، كما أسد سياساتو((!!.فقد ٘باىل كل ما أتاه عن فاكوٕب كركما، ككأف شيئا ٓب ٰبدث، ككأف العبلقة بْب الدكلتْب 

 الزالت ٞبيمة كثيقة!.
أربعة آالؼ 4000، كقسمو إٔب عشرة فرؽ، قواـ كل فرقة أربعوف ألف جندم 40,000لذا أعد سو٪باتا جيشا قوامو  

جندم، كجعل على كل فرقة رئيسا) سوفاكن(، كجعل فاكوٕب كركما القائد األعلى لتلك القوات ا٤بسلحة،كجعل كجهة 
.)  ىذا ا١بيش ببلد جوال ، بالقطر السنغإب ) بانبوغو ككاسامانسا اليـو

ا١بيوش، فرح بذلك فرحا شديدا؛ كذلك أف الكماة أركاف ا٢برب أمثاؿ كركما ك٤با كصل ىذا ا٣برب إٔب فاكوٕب مع كصوؿ 
يفضلوف ا٤بعسكرات كقراع الرجاؿ على ا٤بلك كما فيو من ٟبوؿ كدعة كراحة، فبل يؤنسهم إال صرير السيوؼ كمقارعة 

حات الكماة كالشهداء األقراف، كصهيل ا٣بيوؿ كٞبحمتها،كالصوالف كا١بوالف، ُب جبهات القتاؿ.بل يفضلوف تقبيل جرا
 على قببلت العركبات كريقهن العذب.

عشرة آالؼ جندم آخر ، ليمده بذاؾ عند ا٢باجة، كأنو ٲبكن  10000كقد أكعز سو٪باتا إٔب فاكوٕب بأنو أبقى عنده 
ع كذلك التجنيد ا١بماعي ا١بديد إذا لـز األمر. كٓب يرسل سو٪باتا ُب ىذه ا٢برب أحدا من جيش الصوصو؛ كذلك لقط

 فاكوٕب عن جذكره.
ـ، كا٘بهوا إٔب أرض ا١بوال، ُب الشماؿ الغريب من الصوصو، 1245خرج فاكوٕب كركما ٔبيشو ا١برار، من الصوصو عاـ 

كبعد ٘باكزىم حدكد دكلة ماندم كاف أكؿ مكاف دخلوىا منطقة بانبوغو ا٤بشهورة بذىبها منذ قدٙب الزماف، فاحتلوىا 
فاكوٕب ُب ىذه ا٢برب ذىبا كثّبا، فبعث ُّا إٔب ابن سوغولوف النجيب سو٪باتا كيتا ُب  كدكخوىا كفرقوا جيشها،كقد غنم

انيا٘ب،كعْب فاكوٕب بغض ا٢بكاـ على بانبوغو احملتلة، ككاصل السّب لفتح بقية ببلد جوال، كلكن قبل كصولو كانت أخبار 
 ىزٲبة بانبوغو قد مؤلت صداىا اآلفاؽ، كخاؼ أىل جوال كفزعوا كىلعوا.

فاحتل فاكوٕب كركما مع جيشو بقية ببلد جوال من دكف مقاكمة كبّبة) أخذكىا أخذ الدجاج( خبلؿ شهر كاحد فقط، 
فأ٬بضعوا ٤باندل،ك٤با ًب الفتح جعل سو٪باتا فاكوٕب كونبا ٘ب فاكوٕب دابا حاكما أعلى على ىذه ا٤بنطقة الطيبة الغنية ، 

, كقد أسس فاكوٕب عاصمة  -ا إليو من ملك الصوصو ا٤بستقل كنسي ما كاف يصبو  –فبقي فاكوٕب ُب أرض جوال 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
221 

جديدة ٥بذه الببلد احملتلة ٠باىا ) كاسا(، ككاف ٝبيع أىإب جوال يسموف فاكوٕب ) كاسا مانسا( أم ملك مدينة كاسا، 
 كقد أصبح ىذا السم فيما بعد يطلق على ا٤بنطقة جوال:

بكوف أخيهم فاكوٕب كركما حاكما أعلى ُب ىذه ا٤بنطقة الطيبة ك٤با علمت قبائل كركما الذين كانوا ُب ماندل، 
كالغنية،تدفقوا على أرض جوال، كقدموا إليها زرافات ككحدانا، كقد أكرمهم فاكوٕب ككجو معظمهم إٔب أرض بانبوغو 

ُب أرض  الذىبية، كما جعل منهم كالة كرؤساء اَّالس الشرعية)توف بولوما( ُب ا٤بناطق ، كما أبقى البعض عنده 
 كاسامانسا، ككالىم مناصب عالية ُب كل من بانبوغو كجوال.

كإٔب اليـو فإف الكركما يتمتعوف باحَباـ ُب أرض جوال، كلكنهم غالبا إ٭با ٰبملوف لقب سيسوغو،كما ٯبمعهم ٝبيعا 
، ، كقد عاد بعضهم إٔب ماندل فاستقركا ُب سابدا، كبارانيما-لقب دكمبيا _ كما يقوؿ كانٌب سليماف 

 كجوليباكودك،كفودل كريا،كباليمانا،كأمانٌا، كنوراتونتوف،كجوما ككنيا، كلينبا .
كقد بقي فاكوٕب كونبا ٘ب فاكوٕب دابا، حاكما،بل ملكا أعظم على منطقة جوال، كعاد إٔب عادتو القدٲبة ُب  نهاية فاكولي

إمرتو، كىؤالء القواد أرسلوا رسوال ٱبربكف سو٪باتا  كاألثرة باألمر عن القواد العشرة الذين فتحوا األقاليم ٙبت، االستبداد
بذلك، فأكفد سو٪باتا إٔب فاكوٕب متحسسْب كناصحْب، فلما تأكدكا من خطإ فاكوٕب كصدؽ القواد، ناصحوا فاكوٕب، 

ت، من ٛبرد أىل جوال،كأف يقسم الوزارا –بعد اهلل  –كحذركه من مغبة االستئثار باألمر عن القواد الذين ىم العصمة 
فيوٕب قائدا على كل كزارة: الزراعة، ا٤بعادف، القضاء، التشريعية)تومبولوما(، كيعْب مراقبا عاما على كل جهة من جهات 

الدكلة األربع. فرجع عن غيو،  كبدأ يشاكرىم ُب األمر، كنفذ ما طلب منو، ٩با أضعف قوتو، كجعل القواد يستأثركف 
إٔب سو٪باتا يشكو القواد،غّب أف ا٤بوت ٓب ٲبهلو لفَبة طويلة، فقد أرسل باألمر عنو على العكس، فأرسل ىو رسوال 

سو٪باتا من يتحقق ُب ىذا األمر، فوجدكا فاكوٕب على فراش ا٤بوت، فمات ٕبضرهتم ُب العاـ السادس من دخولو ُب 
 ـ.1251أرض جوال ، كذلك عاـ 

ـ عندما ثار الفبل٘ب 1490ف عليها ا٢بكاـ، حٌب عاـ فبقيت ٙبت إمرة سبلطْب مإب، يعينو  )جوال(أما دكلتو ا١بديدة  
 جاجى تينكىبل،كقطع الطريق أماـ حكاـ مإب، فاستقلت الببلد.

 عبدعب/ زلبٳ٥خ ٙزؼ ٩ٮبىٜ ا٥ٖبثبد
 ) ٕٺٮٺب ثٺغبٳ، ٥ٺجريٹبـ ٳعريا٥ٺٴ٫ ا٥ٺٴ٧(.

١بنوب الشرقي كالغريب ٤باندل، غّب بعد أف حكم سو٪باتا ماندل كما حو٥با، تفكر ُب التوغل ُب الغابات االستوائية ُب ا
أنو ٠بع أف أخاه أصبح ملكا على ىذه ا٤بناطق، فَبؾ غزك ىذه ا٤بناطق، كتركها ألخيو دانكراتوماف، كلكن ٤با ٠بع بوفاة 

ـ، أعد العدة لغزك تلك ا٤بناطق كفتحها، كلكن ا٤بنية عاجلتو فلم يتمكن من غزك  مناطق الغابات، 1254أخيو ُب عاـ 
العاـ التإب. فمات ُب  

 عبثْب/ا٥ٞٺب٧ ثشؽ٦خ احلظ)٦ّٶ خالٗ يف ر٠٥(.
، نقبل عن تاريخ اإلسبلـ ُب غرب 225-244/ص 6نقل الدكتور أٞبد شليب ُب كتابو : موسوعة التاريخ اإلسبلمي ج/

يح ، أف مارم جاطة قاـ با٢بج شكرا هلل على النصر العظيم الذم حققو.   كلكن الصح65-64إفريقيا لَبمنغهاـ ص 
أف سو٪باتا ٓب ٯبد فرصة للحج، حيث أنو أمضى حياة حافلة بالغزكات كاإلصبلحات الداخلية.خاصة كأف ىناؾ جدال  
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كبّبا حوؿ إسبلـ سو٪باتا، فبلشك أنو ترؾ اإلسبلـ ينتشر ُب دكلتو، كلكن ىل كاف بنفسو مسلما جادا ُب إسبلمو، أـ 
  حسيبو، فحالو كحاؿ كثّب من ا٤بلوؾ كالسياسيْب ُب ىذا العصر.أنو كاف علمانيا جامعا بْب اإلسبلـ كنقيضو؟!!اهلل

 ٳٙــــبح عٴجنبرب
حكم سو٪باتا بعد انتصابو ملكا أعظم على ماندل عشرين سنة، حفلت بالعطاء كالفخامة، كالفتوحات، ٍب توُب ُب أُّاء 

ٜبانية كأربعوف سنة. 48ـ.فمات كعمره 1255ا٤بلك كالعظمة عاـ   
 واؿ حوؿ أسباب كفاتو، فقيل :كقد اضطربت األق

 إنو تناكؿ طعاما مسموما ُب أحد األعياد، فمات من جراء ذلك السم.-1
كقيل إنو مات، من جراء إصابتو بسهم غرب)طائش( من أحد القواد الذين كاف يكرمهم، فبينما يتمايل  -2

فلت منو فيصيب سو٪باتا كيرديو قتيبل.ذلك القائد، كيصوؿ كٯبوؿ كيقـو ٕبركات ُّلوانية، إذا بسهمو يطيش بنفسو كين  
أنو مات من جراء اإلصابة بسهم من أحد ا١بنود ا٤بتدربْب على الرماية؛ حيث كاف ىذا ا١بندم الٰبسن الرماية،  -3

فجعل ٱبطئ ، كٱبطئ ا٥بدؼ ٛباما، حٌب ُب األخّب انتصب أمامو سو٪باتا لّبميو كهدؼ، فقضى اهلل أف يصيب السهم 
 ن جراء ىذا السهم.سو٪باتا فمات م

 كقيل: إنو مات غرقا ُب ا٤باء، فدفن على ضفاؼ هنر حوليبا؛ كعادهتم ُب دفن الغرقى ُب الشواطئ.-4
 كلعل ىذا ىو الصحيح، كىو الذم رجحو ا٤بؤرخ كانٌب سليماف رٞبو اهلل تعأب.

 
 

 ا٤بلك سو٪باتا)صورة خيالية(
ِا٥جبة ا٥غبث 

 خ٦ٚبء عٴجنبرب
 ترب فَبة كل ملك فصبل يتضمن: نسبو، صفاتو، أىم أعمالو، كفاتو.ملكا، تع 30كىم 

ـ مات ا٤بلك األعلى ٤باندل، ٨بلفا كراءه دكلة عظيمة، تشمل أجزاء كبّبة من دكلة مإب ا٢بإب، كغينيا  1255ُب عاـ 
ده كذرية أخيو ماندىن كوناكرم، كالسنغاؿ، كغامبيا.كقد تؤب العرش من بعده ملوؾ كثّبكف، كبقي ا٢بكم ُب أبنائو كأحفا

سنة،  440ـ(.فيكوف حكمو مع حكم خلفائو من بعده 1680ـ _ 1255سنة،من عاـ )  425بورم كايتا مدة 
 كذلك عمر إمرباطورية مإب.

كقد ذكر ا٤بؤرخوف سرد أ٠باء ىؤالء ا٤بلوؾ على خبلؼ بينهم، كسنورد ىنا أ٠باء ىؤالء ا٣بلفاء حسب ما أكرده ا٤بؤرخ  
 .-رٞبو اهلل تعأب _ كإف كاف أشار إٔب أف ىناؾ نقصا ُب ىذه السلسلة كانٌب سليماف 

 كما أف ىنا اختبلفا بينها كبْب بعض ا٤بصادر العربية، كالشك أف االختبلؼ كارد ُب ىذه األمور.
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 ملكا كالتإب: 30كىم 
 Mansa Wule(Mamudu) ـ(.جيرينينكو1270 –ـ 1255مانسا كيلػػى)مامدك() 1
 Man Wali(Wati) ـ(.1272 –ـ 1270تا، أك )كاٌب( ماف كاؿ كاي 2
 Mansa Karifa (Kalifa) ـ(1278-ـ 1272ماف كاريفا ) كاليفا( كايتا.) 3
 Abubacar Folo ـ(.1285ـ _ 1278أبوبكر األكؿ ) 4
 Sabu Kura (SaKura) ـ(.1300 –ـ 1285سابو كورا، أك ساكورا  5
 Man Kawu Keita ـ(.1301 –ـ 1300ماف كاك كيتا) 6
 Man Mamadi Keita ـ(.1301ماف مامادم كيتا خبلؿ) 7
 Man Abubaca  II ـ(1312-ـ1301ماف أبوبكر الثا٘ب ) 8
 Mansa Musa Keita ـ(.1332 –ـ 1312مانسا موسى كايتا ) 9

 Mansa Magan Keita  I ـ(.1336 –ـ 1332مانسا ماغاف كيتا األكؿ ) 10
 Mansa Sulaimana ـ(.1360 –ـ 1336مانسا سليمانا ) 11
 Mansa Komba Keyta ـ (1360مانسا كومبا كيتا)قومبتا( خبلؿ عاـ ) 12
 Mari Jata filanan (.1374 –ـ 1360مارم جاتا الثا٘ب ) 13
 Musa II(Fadima Musa) (.1387-ـ 1374موسى الثا٘ب أك فادٲبا موسى) 14
 Man Soma brema ـ(1399-ـ 1387ماف سوما بورٲبا أك ماف الثا٘ب) 15
 Santy Keita(Sandigui) ـ1399سانٍب كيتا )سنديغى(أربعة أشهر من  16
 Tenemagan (Man III) ـ(1409 –ـ 1400تىػػُب ماغاف كيتا)ماف الثالث(  17
انكا  18  Mansa Samanka ـ(1418ـ _ 1409مانسا ٠بى

 Gue docolon I ـ(.1458ـ _ 118فَبة الفراغ األكؿ  *
 Mansa Musa III ـ(.1474ـ _ 1458الثالث )موسى  19
 Mansa Wulen  II ـ(.1481 –ـ 1474مانسا كيلْب الثا٘ب) 20
 Mansa Mamdy  I ـ(.14896 -ـ1481مانسا مامدل األكؿ ) 21

 Gue docolon II ـ(.1530 –ـ 1496فَبة الفراغ الثا٘ب )  *
 Mansa Mamady  II ـ(.1555 –ـ 1530مانسا مامدم الثا٘ب ) 22
 Mansa Mamady  III ـ(.1621 –ـ 1551مانسا مامدم الثالث) 23
 Mama Man Keita ـ(.1645 –ـ 1621ماما ماف كيتا ) 24
 Mansa Mamudu Keita ـ(.1662 –ـ 1645مانسا ٧بمود كيتا ) 25
 Manby Keita ـ(.1680-ـ 1662ماميب كيتا ) 26
 Nyani Mansa Mamudu ـ(.1700ـ 1680انيا٘ب ماسا مامودك ) 27
 Nyanimaga  Keita انيانيماغا  ابن انيا٘ب ماسا مامود 28
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 Mansa Kuru  Keita ماساكورك   ابن انيا٘ب ماسا مامود 29
 Mansa Kanda  Keita مساكاندا ابن انيا٘ب ماسا مامود 30
   
   
   
   
   
   

 ا٢بديث عن ىؤالء ا٤بلوؾ:كقليل ىم القائموف بدكر عظيم، من ىؤالء،كفيما  يلي ٫باكؿ 
 ادل٠٦ األٳ٣/:

٥ــٶ
ُ
 ٧(.1270 –٧ ٩1255ب٭غب ٳ

قيل: إف ا٠بو ا٢بقيقي ٧بمود)ماميدي(،كقيل ) علي(،كقيل إنو كاف يسمى كذلك: جيرينينكوف،نسبة إٔب أمو 
 .ـ.كىو االبن الًبكر للملك سو٪باتا كيتا1255ا٤بسماة:)جيريًنْب(، كقد خلف أباه سو٪باتا ُب ا٤بلك عاـ 

 أٱ٨ أّ٪ب٥ٰ:
 /اال٭زٞب٧ ٬٩ أٱ٤ ا٥قٴفٴ:1

بعد أف خسر سومنغورك ا٢برب ُب معركة كّبينا، على يد سو٪باتا كايتا، حوؿ سو٪باتا ٩بلكة صوصو إٔب إقليم من أقاليم 
كأكصاه أف ٰبكم صوصو بالعنف  -بعد انتقاؿ فاكوٕب إٔب أرض جوال  –ماندل ، كعْب عليها أحد قواد جيشو حاكما 

ة التامْب، فبدأ ٯبازم أىل صوصو بالدين الذم أسلفو سومنغورك إٔب أىل ماندل، فجعل يأخذىم كيسَبقهم ، كالغطرس
كجعل أىل ماندل يرسلوف الرسوؿ دائما إٔب صوصو بأف يرسلوا عدد كذا من الناس اآلف، كٗبجرد أف يصلوا ىناؾ فإهنم 

صوصو ُب كل مكاف، حٌب أصبح اسم صوصو مرادفا للعبد، يذىبوف ُّم كيبيعوهنم ُب سوؽ النخاسة، ٩با كثر العبيد من 
حٌب أصبح ال يقاؿ : عبد أك عبداف أك أمتاف، كإ٭با يقاؿ صوصوم ، أك صوصًوياف أك صوصويتاف.كاستمر ا٢باؿ على 

 ـ.1255ذلك ُب عهد سو٪باتا إٔب كفاتو عاـ 
نو بوفاة سو٪باتا، فإذا بالعكس ، فكأهنم  ككاف ُب ظن أىل صوصو أف العنف كالغطرسة سيصل إٔب هنايتو، أك سيخفف م

الذم خلف أباه ُب ا٤بلك قاؿ بأنو كاف األكٔب أف ٯبعل  ولينكانوا كا٤بستجّبين من الرمضاء بالنار؛ ألف ا٤بلك منسا 
انتقاـ عنف أىل صوصو ىو تقتيل ٝبيع أىل صوصو كاستئصا٥بم؛ ألف أىل صوصو قد نفذكا ٝبيع أكامر سومنغورك 

الغطرسة كالعنف كالصرامة، أكثر ٩با أمر بو سومنغورك نفسو، كاألصل أف حواشي ا٤بلك كعمالو يسهلوف ٔبميع أنواع 
أكامره العنفية أكثر ٩با يأمر بو، كذلك ٙبسبا من أال يضمر ٥بم الرعية السوء، فينتقموا منهم يوما من األياـ بعد دكالف 

ا يقوؿ ا٤بثل: )) إف الشماش ينسى، كلكن أـ الولد ػ الذم األياـ، كسبب عدـ نسياف الرعية من ظلم من ظلمهم ىو كم
  أكل ػ لن تنسى ((.
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كلكن ٓب يوجد أم عاقل من بْب أىل صوصو، يسهل أكامر سومنغورك الشديدةالصارمة. كاليـو  حاف كقت معاقبة أىل 
 ع، كأفرقهم شذر مذرػ صوصو عندم أنا منسا كلْب.كسأقتل كل البالغْب من أىل صوصو، كأستحيي شرخهم كشباهنم للبي

غّب أف أعياف ماندل جعلوه ينصرؼ عن تلك الفكرة ٛباما؛ ألف ا٤بثل يقوؿ: )) لن يستطيع جنس أف يفِب جنسا آخر 
((، كأنو إف فعل ذلك فسوؼ ينسى الناس ما فعلو سومنغورك كال يقاؿ أيضا، بل سيذكر ما فعلو ىو إٔب قياـ الساعة، 

إقرار أعينكم فقد انصرفت عن التقتيل كاالستئصاؿ،كلكن سأزيد من العنف الذم كانوا فقاؿ ٥بم مانسا كلْب: من أجل 
 يعانونو ُب عهد  أيب، كسأضطهدىم باستمرار حٌب يرل أثر الضنك ُب كجوىهم.

ـ، كبعد أف أدل فريضة 1260استمر منسا كلْب يضطهدىم طيلة ٟبس سنوات عجاؼ،حٌب قاـ برحلة ا٢بج ُب عاـ 
ندل، فوجد معظم أىل صوصو قد جفلوا عنها، كىاجركا إٔب منطقة ا١بالونكا، كاستوطنوا ىناؾ عند أىل ا٢بج عاد إٔب ما

 جالوف،فرارا من اسَبقاؽ أىل ماندل.
 / زلبٳ٥خ ٕضٳ ا٥ٖبثبد:2

 كاف ا٤بلك سو٪باتا ، قد عقد العـز على غزك ببلد العابات، بعد أف ٠بع بوفاة أخيو دانكراتوماف، كلكن ٗبوتو ا٤بفاجئ
ـ ٓب يتمكن من ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ، ك٤باخلفو ابنو مانسا كئب ، أراد أف ٰبقق أمنية أبيو، فاستعد لغزك ببلد 1255عاـ 

الغابات كضمها إٔب ماندل، ليحقق ما كاف يصبوا إليو أبوه من ناحية، كليثبت األمن من حركب قد تقدـ من تلك 
 ، فّبخص سعرٮبا ُب ماندىن.النواحي، كليستوٕب على منابع الزيت األٞبر كالكوال

كلكن عندما كاد منسا كٕب يتحرؾ ٥بذه الغزكات التوسعية، أتتو األخبار كاإلشاعات تشعره بأف أىل بعض ا٤بمالك يريدكف 
التمرد كالثورة على ماندل، كاالستقبلؿ بدك٥بم، كالتخلي عن التحالف الكبّب)ديبا( ٛباما؛ بدعول أهنم إ٭با أقسموا ٲبْب 

سو٪باتا بناء على حكمتو، كرجاحة عقلو، كحنكتو السياسية، كخرباتو العسكرية، كقوتو ا٢بربية ا٤بتفوقة على بقية الوالء ل
الدكؿ، كلذا ٓب يتمردكا عليو، كٓب تستطع أية دكلة ا٣بركج عليو ؛خوفا من بطشو، كأما كقد تؤب، كليس خلىفو متمتعا بتلك 

 يدكف البقاء ُب التحالف.الدرجة، كال مالكا لتلك ا٣بصاؿ فإنو الير 
كقد أكغر صدر منسا كٔب ىذه  النوايا الثورية،  فثُب عزمو عن غزك أىل الغابات؛ إلصبلح ما انفسد من الداخل، كرأب 

الصدع من التحالف الكبّب،فاشَبل خيبل كثّبا ككسع من عدد القوة ا٢بربية للدكلة)سورمادين فانكا( كبدأ التدريب 
بلد، كإظهار قدراتو ا٢بربية، حٌب كثق ا١بميع بقوتو كقدرتو على ردع ا٤بعتدم الثائرػ فخاؼ كالعرض العسكرم ُب الب

ا١بميع منو، كأضمر الذين كانوا يريدكف الثورة نواياىم ُب أنفسهم، كحفركا حفرة كأكدعوا فيها تلك ا٣بيانات 
 كالنكوث.فاستتب األمن ُب ا٤بملكة،كثلج صدر ا٤بلك ٛباما.

عٴال: /رز٪خ ٙزؼ ٩ٮبى3ٜ  
(،ُب عاـ  ـ، كالظاىر أف ىذا الفتح ٓب يكن 1245تقدـ أنو ُب عهد سو٪باتا ًب فتح أرض جوال) غامبيا ككازامنس اليـو

ـ، أك بعد موت سو٪باتا 1251قد مشل ٝبيع الببلد،أك أف بعض تلك الببلد ثارت بعد موت فاكوٕب كركما عاـ 
قاموا بفتوحات لتثليج صدر مانساكٕب عند عودتو من  (ػkele mansaـ، كلذا فإف بعض أركاف ا٢برب)1255عاـ

 ـ كذلك كالتإب:1261ا٢بج عاـ 
أ=قاـ القائد موسى سيسوغو) كركما(؛ حيث أخذ الكركما الذين ُب جوال لقب سيسوغو، كدكمبيا(، قاـ بفتح مناطق 

 غنية بالذىب ُب جوال، كجعل  عاصمتها اإلقليمية كو٪باف.
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تركٔب) أمارم سونكو، ُب ا٤بصادر العربية( بفتح مناطق غانغاراف، غريب كيتا، كىذا الرجل من  ب=قاـ القائد ساٗب انيانكا
 ذرية توراماف تركرل.

بغزك ببلد كوف كضمها إٔب ٩بلكة منسا كلْب عاـ  –ـ 1237فاتح ببلد سنكرا٘ب لسو٪باتا عاـ –ج=قاـ سّبٲباف كايتا 
 ـ.1261

اد إ٭با فتحوا ىذه الببلد قرل ٤بانساكلْب عندما عاد من ا٢بج. غّب أف مانساكلْب ككما يقوؿ كانٌب سليماف، فإف ىؤالء القو 
نفسو تغّب حالو بعد أف قدـ من ا٢بج، كانصرؼ رأيو عن الغزكات التوسعية، كأصبح أقرب إٔب التنسك أكثر منو إٔب 

 ا٤بلك كفخفختو كفخامتو.
1260.٧/ سؽ٦خ احلظ دلب٭غب ٳ٥ني ّب٧ 4  

ُب ببلد ماندل، أحيا مانساكلْب سنة ملوؾ ماندل ُب القياـ بأداء فريضة ا٢بج، فقد حج قبلو  بعد أف استتب األمن
ـ ، فادل فريضة 1260ا٤بلك بورم ماندىن كغّبه، فاستعد للقياـ ُّذه الرحلة ا٤بباركة،فانطلق من ماندل ُب أكاسط عاـ 

ـ.1261ا٢بج من نفس تلك العاـ، ٍب عاد كدخل انيا٘ب عاـ   
لة مانساكلْب ىذا حافبل ٗبراسم كاستقباالت ر٠بية، كإ٭با كاف كحج عادم ، أظهر فيو ا٣بضوع هلل رب ٓب يكن رح

رغم ما   –العا٤بْب، كقد تأثر ُّذا ا٢بج كثّبا، حيث أصبح مياال إٔب التنسك كترؾ الظلم؛ كلذا ٓب يقم بفتوحات أخرل
يوجهو إٔب الصوصو، كلكن كثّبا من أىل صوصو كانوا  كاف يتمتع بو من قوة .كما أنو ترؾ الظلم كاالضطهاد الذم كاف

 قد ىاجركا.
٥ني

ُ
:ٳٙبح ٩ب٭غبٳ  

سنة، فمات متمتعا بعظمتو، كفخامتو مع شيء 15ـ توُب مانسا كلْب، بعد أف أمضى على سدة ا٤بلك 1270ُب عاـ 
 من التنسك.

٧(.1272 –٧ 1270ادل٠٦ ا٥ضب٭ٸ :٩ب٫ ٳا٣ ١بٹزب، أٳ )ٳارٸ(   
ـ،كتشّب بعض ا٤بصادر العربية إٔب أف 1270لسو٪باتا، كقد تؤب ا٤بلك بعد كفاة أخيو منساكلْب عاـ  كىو االبن الثا٘ب

ا٠بو األصلي) علي(، بينما يشّب كانٌب سليماف إٔب أنو رٗبا يكوف ا٠با سونينكيا، ٠بى بو سو٪باتا أحد مضيفيو ُب 
أف أخاه كاف قد انصرؼ عن فكرة االحتبلؿ  ميما،كقد مكث ُب ا٢بكم سنتْب فقط، فلم يقم بأعماؿ تذكر، كخاصة

ـ.1272كا٢بركب التوسعية، كتوُب منسا كاؿ عاـ   
٧(1278-٧ 1272ادل٠٦ ا٥ضب٥ش: ٩ب٫ ١بسٹٚب ) ١ب٥ٺٚب( ١بٹزب.)  

ـ.1272ىو االبن الثالث لسو٪باتا، كغْب ملكا بعد أخيو منسا كإب عاـ   
كضعيف الشخصية؛ فلم يستطع أف يضطلع بأعباء ا٤بلك كما  كاف ا٤بلك ماف كاريفا) أك كاليفا( لينا، رقيق القلب، 

ينبغي، فضبل عن القياـ بأعماؿ جديدة، كقد عجز حٌب عن إدارة شؤكف منزلو كما ركل كانٌب سليماف،، كقد أمضى 
ـ.1280سنواتو الست ُب دعة، غّب أف الدكلة ظلت متماسكة نوعاما، كتوُب عاـ   

(، كنصب نفسو ملكا، كتسمى : Fanka jasoوغارم قد اغتصب العرش)كيقاؿ أنو نظرا لضعفو: فإف ماندل ب
ـ غّب أنو مات بسرعة، كلكن بعض ا٤بؤرخْب ردكا ىذا الكبلـ 1280مػ1278أبوبكر األكؿ،كحكم سنتْب من 
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ذ بتاتا.كاستدلوا أف األعياف ذكركا أف ماندل بوغارم ٓب يكن ملكا أبدا على ماندل، كأكدكا ذلك ٗبا ادعاه الكهاف من
 ككما قلنا: ال يعلم الغيب إال اهلل _. –كالدة ماندل بوغارم أنو لن يكوف ملكا، كلكنو سيكوف ٙبت إمرة ملك أعظم 

 ٧(.1285 -٧ 1278ادل٠٦ ا٥شاثِ:أثٴث٢ش األٳ٣ )
بع ـ، كقد اختلف ُب تسمية أبيو فقيل: إنو االبن الرا1278ىو أبوبكر كايتا، الذم تؤب العرش بعد مانسا كاريفا عاـ 

لسو٪باتا، كقيل : إنو ابن إلحدل نسيبات سو٪باتا: إما أختو، أك بنتو، كلكن كانٌب سليماف رفض ىذا القوؿ، كأكد 
القوؿ األكؿ، كاحتج بأنو لوكاف من أبناء نسيبات سو٪باتا، فإنو ماكاف ليحمل لقب كايتا؛ نظرا ألف ا٤بانسارين كانوا ال 

، كٓب يكن ا٤بانينكا ليولوا ا٤بلك أحدا من أبناء البنات مع كجود أحد من كالد -كما ىو مقرر ُب كرككانفوغا   –يتناكحوف 
 البنْب.

كاف أبوبكر  األكؿ قاسيا متغطرسا، مستبدا؛ اليرحم إخوتو من أىل بيتو فضبل عن األجانب،كال يعذر أحباءه كمقربيو 
ة األعداء ((.كٗبا أف أبابكر ٓب يكن يقبل فضبل عن أعداءه،كقد قاؿ ا٤بثل: ) إذا عجز عنك أصدقاؤؾ فإنك ستكوف مشات

(، بل كاف مياال إٔب االنفراد، عبوسا Turetureعذر أحد كإف كاف ٨بطئا، كٓب يكن يرضى بأف يتقرب إليو أحد زلفى)
بسورا،غّب أنو أحاط نفسو ٕبراس غبلظ شداد، اليَبددكف ُب قتل ا٤بتهم، كإف بأدٗب إشارة من ا٤بلك، كلذا فقد أبغضة 

 ة،كبدأكا يتحينوف الفرصة لبلنقضاض عليو، كقتلو.الرعي
أمضى ا٤بلك كاريفا سبع سنوات ُب ا٢بكم، أذاؽ الرعية خبل٥با من الويبلت ما أذاقهم، كيبدكا أنو أمن ُب األخّب من 
 غائلة الرعية، فخفف من حراسة نفسو، فانتهز البعض تلك الفرصة فتعاكنوا مع سابو كورا ، الذم كاف من أكرب قواد

 ـ.1285ا٤بلك كأمنائو ا٤بقربْب، فاغتالوه سرا، ككضعوا هناية الستبداده كغطرستو، كذلك عاـ 
 ٧(.1300 –٧ 1285ادل٠٦ اخلب٩ظ :عبثٴ ١ٴسا، أٳ عب١ٴسا 

ىو ا٤بلك، ساكورا ابن أحد أركاف حرب سو٪باتا القدامى، كال خبلؼ ُب أنو ليس من سبللة ا٤بلوؾ) مانسارىن(، كال 
ساكورا كولندم، أك جوكبل ساكورا( م، كال يعرؼ لقبو، كإ٭با كل ماعرؼ عنو من لقب أنو كاف يقاؿ لو:حٌب من أنسبائه  

ـ،كقد كاف ٦بدا، حكيما، سياسيا 1285نصب ساكورا نفسو ملكا على ماندل بعد اغتياؿ ا٤بلك مانسا كاريفا عاـ 
كما انو كاف سريع البديهة، يعرؼ حاجة لبقا، شجاعا بطبل، كجد حبل لكل ا٤بشاكل الٍب كاجهتو من قبل الرعية،

ا٣باصة )نانٍب( كالعامة)نانتاف(، مع ما أكٌب من طبلقة لساف كفصل ُب ا٣بطاب.كٓب يكن يعترب نفسو إال خادما 
للمانسارين، كإ٭با قاـ ٗبا قاـ بو احتفاظا على بقاء ا٤بلك ُب األسرة ا٤بلكية؛ ٤با رأل من ضعف شخصية ا٣بلفاء من 

كة.األسرة ا٤بال  
:أٱ٨ أّ٪ب٥ٰ  

أحب الشعب ساكورا كولندم، كىابوه، كعظموه، كاقَببوا إليو زلفى،فاستطاع أف ٰبقق إ٪بازات عديدة منها:   
 

:اإلفالؽبد ا٥ذاخ٦ٺخ/1  
كعادة الثوريْب كاالنقبلبيْب من القياـ بتغيّبات ملحوظة، قاـ ا٤بلك ساكورا بإصبلحات داخلية كاسعة ُب ماندل؛ من 

بتطبيق القوانْب ، كٙبقيق العدالة، كرد ا٤بظآب، كتوزيع ا٤بناصب القيادية الٍب كاف ا٢بكاـ أك األمراء قدذلك االىتماـ   
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 استبدكا ٗبعظمها، كتولية الرجل ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب.
/ا٥ٖضٳاد ا٥زٴعْٺخ:2  

قعة ماندىن على حساب جّباهنا ازدرل ساكورا)استقل( األراضي الٍب فتحها سو٪باتا كابنو منساركرٕب،كطمع ُب توسيع ر 
 فقاـ بغزك كل من:

(، كاألراضي ا٤بطلة على ٕبّبة فانوابيٌُب) ا/ تكرور (،حٌب Fagobini:فقاـ ٗبحاربة منطقة تكركر مشاؿ)فوتاتوركف اليـو
 احمليط األطلسي غربا.

ناطق الٍب ٓب يصلها الفتح كعند عودتو من غزك تكركر، عرج على منطقة جارا فأعاد احتبل٥با، كأكمل فتح ا٤ب ب/جارا:
 من قبل فضمها إٔب ماندىن.

كىي منطقة ماسينا،ككانت منطقة يقطنها السونينكى، كالفوال٘ب،كالبوزك)غوسو( كالدكغوف، كالبمبارة، شماؿ جاغا:ج/
ـ، ككاف قد ًب فتح جنوُّا ُب عهد سو٪باتا عاـ 1295كفبلنيو تىسّبمىس الرعاة.ففتحها كضمها إٔب ماندل عاـ 

 ـ قبل كرككانفوغا.1235
:ا٤بشهور أنو ًب فتح غاك عاصمة السونغوم ُب عهد ا٤بلك مانسا موسى، غّب أف ابن خلدكف، جزء من السونغايد/

كالقلقشندم ، ك٧بمود شاكر رككا اف ساكورا فتح ببلد ) كوكو( كىو نفس ببلد السونغام، فيمكن ا١بمع بْب القولْب أنو 
ساكورا ٍب ًب فتحها كاحتبلؿ عاصمتها ُب عهد منسا موسى.كُّذه الغزكات يعترب ًب فتح جزء من السونغام ُب عهد 

 ساكورا ٩بهد الطريق للغزكات التوسعية الٍب قاـ ُّا من بعده من ا٤بلوؾ، أمثاؿ كنكو موسى.
1300:٧/سؽ٦خ احلظ ّب٧ 3  

السوداف، كامتدت ٩بلكتو من ٚبـو بعد أف ناؿ ساكورا مناه من توسيع رقعة دكلتو، كنالت مإب ٠بعة طيبة، كىاُّا جل 
السونغام شرقا،إٔب احمليط الغريب، كمن الغابات ا١بنوبية، إٔب ببلد تكركر، قاـ برحلة ا٢بج؛ ألداء فريضة اهلل على من 

ـ، كقد مر ٗبصر ُب عهد السلطاف ا٤بلك الناصر: ))٧بمد بن قبلككف (( ُب فَبتو 1300استطاع إليو سبيبل، فحج عاـ 
ـ(.كزار مصر ُب طريق حجو.1306-ـ 1298الثانية)  

كبعد أف أدل فريضة ا٢بج ُب تواضع ، كمن غّب أُّة كبّبة، انصرؼ قاصد  دكلتو، غّب أنو كاف قدرا ٧بتوما عليو أف يقتل 
 على يد اللصوص من دنقلة.

يقاؿ لو ) كقد اختلف ُب ا٤بكاف الذم قتل فيو بالضبط، فقيل على أرض الصوماؿ بالقرب من جيبوٌب، ُب مكاف 
تاجوراء(كقيل بل قتل ُب الصحراء الكربل ُب ) تاجوراء( الٍب ُب ليبيا؛ حيث طريق ا٢بج آنذاؾ، كقيل بل ُب السوداف 

 على ضفاؼ البحر األٞبر كلعل ىذا ىو الراجح.
٭بة كقد ٞبل رفاقو جثمانو حٌب أكصلوه إٔب ٩بلكة البورنو، فأكدعوه عند ملك الربنو) مام بّبم إبراىيم بن دك 

ـ( ُب عاصمتو ) كاكا(، ككاصلوا ا٤بسّبة إٔب مإب، حيث أرسل كٕب أمر مإب بعثة ٞبلت جثمانو إٔب مإب كًب 1306ت
دفنو على تراب مإب، كفعل بو ٝبيع ا٤براسيم الٍب كانت تقاـ للملوؾ ا٤بتقدمْب.ككاف ساكورا قد مكث ُب ا٢بكم 

سنة.15  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
228 

٧(.1301 –٧ 1300ادل٠٦ ا٥غبدط:٩ب٫ ١بٳ ١ٺزب)  
ماف كاك بن منسا كلْب، كيسمى ُب ا٤بصادر العربية)منسا قو (،كقد اختلف ُب أبيو، فّبل البعض أنو ابن مارم  ىو

جاتا)سو٪باتا(، كيرل البعض أنو حفيده، كىو الذم اختاره كانٌب سليماف، كٓب يشر إٔب غّبه، بينما يرل ابن خلدكف أف 
 ا٠بو) ىدانو بن السلطاف جاطة(.

ـ، بعد مقتل مانسا ساكورا 1300سنة، فتؤب ماف كاك ا٤بلك عاـ 15رة كايتا ملكها ا٤بنفلت عنهم طيلة استعادت أس
ُب صحراء تاجوراء، كقد مكث ُب ا٢بكم سنة ) كيرل البعض أنو مكث ٟبس سنوات(، كٓب يكن لو شأف يذكر، كٓب تنعم 

ا ٛبتعت بو ُب عهد سلفو ا٤بغتصب ساكورا. كقد مات الببلد باالستقرار كاألمن كالرخاء ُب عهده كال ُب عهد خلفيو، كم
ـ(.1305ـ)أك1301سنة   

٧(.1301ادل٠٦ ا٥غبثِ: ٩ب٫ ٩ب٩بدٷ ١ٺزب خال٣)  
ىو مامدم)٧بمد( بن مانسا كاك، كيشّب كانٌب سليماف إٔب أنو اليعرؼ اسم أبيو، كأنو ما اطلع عليو ُب تاريخ معتمد، 

٪بد ا٤بصادر العربية نسبتو إٔب منسا قو، كأنو مكث ُب ا٢بكم مدة ٟبس  كأنو مكث ُب ا٢بكم كذلك أقل من سنة،بينما
ـ(. كىو كسلفو؛  ليس لو ما يستحق الذكر تارٱبيا.1310 –ـ 1305سنوات )  

٧(1312-٩1301٧ب٫ أثٴث٢ش ا٥ضب٭ٸ )ادل٠٦ ا٥ضب٬٩:  
نفا الم بن ماندىن بورم _ ىو أبوبكر الثا٘ب حفيد ماندىن بوغارم)بورم( أخي سنجاتا، كىو ٠بي جده، كاسم أبيو سو 

كٓب يرد ذكره عند القلقشندم أك ابن خلدكف، كركل الدكتور إبراىيم طرخاف أنو ماندىن بوغارم الكبّب، كليس حفيده ، 
 90لعل ما نقلناه عن كانٌب سليماف ىو الراجح؛ ألف ماندل بوغارم: إما أف يكوف قد مات قبل ىذا ،أك بلغ أكثر من 

. كبواليتو العرش انتقل ا٤بلك من نسل سو٪باتا إٔب -سنة على ٩بلكة عظمى كإمرباطورية مإب؟  90سنة، فمن يوٕب شيخ 
 نسل أخيو ماندىن بوغارم.

ـ) على خبلؼ ُب ذلك(،كٓب تذكر ا٤بصادر التارٱبية كذلك عنو شيئا مهما، يستحق الذكر، 1301كقد تؤب العرش عاـ 
يط األطلسي.غّب رحلتو االستكشافية ٤بعرفة ما كراء احمل  

ؽ٦خ ٩ب٫ أثٴث٢ش ا٥ضب٭ٸ دلْشٙخ ٭ٲبٹخ احملٺو األى٦غٸ:ر  
كانت الثقافة ا١بغرافية السائدة بْب الناس ُب عهد أيب بكر الثا٘ب أنو الهناية للبحر ) احمليط األطلسي(، فكاف ا٤بلك 

ثر ا١بدؿ حوؿ ىذه ا٤بسألة ككثر ٯباد٥بم ُب ذلك، كيقوؿ : ))إف الذم ال هناية لو ىو ملك اهلل تعأب كعظمتو ((، فلما ك
سفينة(، كأمرىم 1000سفينة) كقيل 200أنصار القوؿ األكؿ، أراد ا٤بلك أف يثبت للناس أف للبحر احمليط هناية، فجهز 

أف يبحركا صوب الغرب ُب ا٘باه كاحد، إٔب أف يصلوا إٔب الشاطئ اآلخر للبحر، كأكصاىم أهنم إذا انتهى نصف زادىم 
قت ىذه السفن ٗبن فيها، فغرقت ٝبيعا إال سفينة كاحدة ىي سفينة أمّب الرحلة، فرجع كأخرب ا٤بلك بأهنم فلّبجعوا، فانطل

فابتلع كل –رٗبا يكوف مثلث برمودا  –كاصلوا اإلٕبار حٌب كصلوا إٔب مكاف كأنو ٦بمع ٕبرين، فلقوا ىناؾ موجا عارما 
الناس أف ما قالوه ىو ا٢بق، فليس للمحيط هناية،فلم  السفن؛ فكل سفينة تدخل تغرؽ، فلما رأل ىو ذلك رجع.فأكد

 يصدقو ا٤بلك.
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كيبدك أف ا٤بلك نفسو كاف مولعا با٤بغامرات البحرية، فأصر على أنو ال بد أف يبْب للناس أف للمحيط هناية، فأعد 
شافية التارٱبية، سفينة)قارب(، فحمل القوت ُب ألف، كالناس ُب ألف، كخرج بنفسو أمّبا ُب ىذه الرحلة االستك2000

 ـ.1312متوجهْب صوب ا٤بغرب، فلم يعودكا ، كذلك عاـ 
 رٮجٺٰ ٱب٧:

اليعرؼ ىل غرؽ ىذا ا٤بلك كرفاقو أـ أهنم عربكا احمليط ككصلوا إٔب شواطئ غيانا ُب أمريكا ا١بنوبية؟ فهناؾ تشابو كبّب  
ذلك الشبو الذم بْب بعض أىل غيانا كأىل بْب االسم )غيانا( ككلمة ) انوانا أك غانا ( ُب لغة ا٤باندل،أضف إٔب 

 ماندل.
كإذا ثبت أف أبابكر الثا٘ب أكؿ من كصل إٔب شواطئ أمريكا، فإنو ينبغي إعادة النظر فيما يقاؿ بأف  كريستوؼ كولومبو 

ـ، فيكوف ا٤باليوف 1507أكؿ من اكتشف أمريكا، كأف مريكو فيس بيس ىو الذم اكتشف أهنا قارة جديدة كذلك عاـ 
سنة(.غّب أهنم ٓب يرجعوا إما لطيب  197ـ، كذلك قبل البيض ب)1312ؿ من اكتشف شواطئ أمريكا عاـ أك 

 االقتطاف ٥بم ىناؾ، أك لعدـ معرفة طريق الرجوع؛ حيث ٓب يكن لديهم بوصلة.   كاهلل أعلم.
 ٧(.1332 –٧ 1312ادل٠٦ ا٥زبعِ/٩ب٭غب ٩ٴعٶ ١بٹزب )

عربية، فمن قائل: موسى األسود، أك كانكو موسى، أك كانكاف موسى، أك كنكين ٥بذا ا٤بلك أ٠باء كثّبة ُب ا٤بصادر ال
 موسى)نسبة إٔب أمو: نانا كنغو ( أك نسبة إٔب بلده كنكاف.

، كقيل إنو أخوه،كأنو كأبو بكر الثا٘ب، كمانسا -كىو الراجح  –كقد اختلف ُب اسم أبيو، فقيل: إنو ابن أيب بكر الثا٘ب 
سونفا الم بن ماندم بوغارم، كقيل إف أباه أبوبكر آخر كىو ابن أخت مارم جاطة كالظاىر  سليماف من أب كاحدرىو
 أف ىذه األقواؿ مرجوحة .

 ٳفٚـــــٰ:
يعترب منسا موسى ثا٘ب أكرب سبلطْب مإب بعد سو٪باتا،فقد كاف رجبل صا٢با، كملكا عظيما، لو ُب العدؿ باع طويل، 

دؿ،ككاف جم التواضع، دمث ا٣بلق، متحليا بأٝبل اآلداب، كاسع الثقافة، ٦بيدا للغة فحقق لرعاياه التآخي كا٤بساكاة كالع
، كرٲبا فاضبل، جيد السياسة، حسن التدبّب، فطنا ، ذكيا، -يقاؿ إنو ألف كتابا ُب األخبلؽ بالعربية  -العربية

 دٲبة.شجاعا....ىكذا نقل صفاتو الدكتور ٧بمد عبد اهلل النقّبة عن ا٤بصادر العربية الق
 أٱ٨ أّ٪ب٣ ٩ٮغب ٩ٴعٶ:

 :أٳال/رٴعٺِ سْٝخ ا٥ذٳ٥خ
مر معنا أف ا٤بلك ساكورا فتح الباب للحركب التوسعية لدكلة ماندىن،كقد اقتدل بو مانسا موسى ُب ىذه 

تح السّبة،فعظمت دكلة ماندىن ُب عهده إٔب الغاية،كافتتح الكثّب من الببلد، كيبالغ البعض ُب فتوحاتو حٌب يقولوف أنو افت
بسيفو كحده أربعا كعشرين مدينة من مدف السوداف ذكات أعماؿ كقرل كضياع،كال ٱبفى ما ُب ىذا من مبالغة، كلكن 

 الذم ال خبلؼ فيو أنو كسع رقعة الدكلة كنذكر منها ىنا ما كرد أنو فتحها من ا٤بدف:
 /فتح زاغة ) تكركر الغربية(.1
 /كابرة)أك كبارل( كىي من مدف تنبوكتو.2
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كة السونغام ، بقيادة قائده سقماف جاف ُب عهد ملكها الثالث عشر من اسرة )زا(؛ كىو ا٤بلك: ) زاياسييب أك /٩بل3
تقوؿ ىذه الركاية: إف ا٤برة األكٔب –ـ، فقيل إف ىذا الفتح ىي ا٤برة الثانية، كقيل بل ىي ا٤برة الثالثة 1324جػا أسبوم(عاـ

 عهد ا٤بغتصب ساكورا، كالثالثة ىي الٍب كانت ُب عهد منسا موسى، كلذا ُب عهد كاؿ)علي( بن مارم جاطة، كالثانية ُب
 أخذ ابِب ا٤بلك رىينتْب لديو ؛ ليضمن خضوع السونغام لدكلتو.

/ مدينة جُب.كتشّب أغلب ا٤بصادر العربية إٔب أهنا ٓب ٚبضع لسلطاف ماندل،كالذم يظهر أهنا قاكمت طويبل، ٍب 4
 فع اإلتاكة السنوية ٤باندل.صا٢بت اإلمرباطورية، كأصبحت تد

 ـ.1329/ مدينة تومبوكتو، كذلك بعد مقاكمات عاـ5
،حيث مناجم النحاس. تاغازا حيث -)تاغيدك السونينكية( شرقي النيجّب حاليا-/فتح مناطق ُب الصحراء: تغدة 6

 ضبل عن قبائل مسوفة.مناجم ا٤بلح.كقبائل نيتصر، كنيتغراس، كمدكسة، ك٤بتونة. فكلهم كانوا يدفعوف ا١بزية لو، ف
 /أطراؼ الغابات حيث مناجم الذىب ُب إقليم ) كانقارة(.7
 : فتح ببلد ا٥باكسا،ديندل، كغّبىا.8
 / غزك ببلد ا٤بوشي.9

 1325.٧ –٧ 1324صب٭ٺب/ سؽ٦خ احلظ ّب٧ 
 ـ، عـز منسا موسى على أداء فريضة ا٢بج؛ ألسباب ثبلثة: 1324ُب عاـ 

 تطاع إٔب حج بيت اهلل سبيبل./أداء فريضة ا٢بج ، كمسلم اس1
 /االقتداء بسلفو من ا٤بلوؾ الذين قاموا ُّذه الرحلة.2
، تكفّبا للخطأ الكبّب الذم ارتكبو من قتل أمو خطئا؛ فقد ركل كانٌب سليماف أنو قتل أمو خطئا ، من غّب قصد 3

ذنب، فأفتوه با٢بج تكفّبا ٥بذا كذلك أف ا٢بصاف ٝبح بو حٌب داس على أمو فأرداىا قتيبل، فسأؿ عن كفارة ىذا ال
الذنب العظيم كما قبلو من ذنوب منذ كلدتو أمو.فعـز على ا٢بج، كعلى صياـ ما بقي من عمره )) لكن يشكل على ىذا 

القوؿ، ما ركم أف مانسا موسى نفسو كاف مثقفا بالثقافة اإلسبلمية، فكاف ا٤بفركض أف يعرؼ كفارة قتل ا٣بطإ من  
الدية مع عتق رقبة مؤمنة أكصياـ شهرين متتابعْب ٤بن ٓب يقدر على العتق، ٍب أين كاف العلماء الذين  كتاب اهلل تعأب: من

 أفتوه ُّذه الفتول من تلك ااآليات ؟

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ قاؿ اهلل تعأب:

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ  ڤ             ٹٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڄڄ

ک   ک  ک  ک  گ    ڑڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍڍ

كأين ىم من حكم صياـ الدىر، مع أنو ٓب يرك من صفات منسا موسى كثرة الصياـ فضبل عن صياـ ٢٦النساء: چ
 الدىر((.

 ه إعدادا تاما، من الناحية ا٤بالية كاألمنية، كالعلمية.أعد مانسا موسى كايتا لرحلتو ىذ
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بينما يبالغ البعض ُب إيصالو إٔب  8000آالؼ، كالبعض  4000فصحب معو الكثّب من ا١بيش قدره البعض-
أك أكثر، كال ٱبفى ما ُب ىذه الركايات من مغاالة كاهلل أعلم. كلكن ال شك أنو أعد الرحلة أمنيا لئبل يصاب  60000

 ـ.1300أصيب بو ساكورا عاـ ٗبثل
 كصحب معو العلماء  كاألطباء، كالقصاصْب كغّبىم. -
ٞبل معو من الذىب مثاقيل ٩بيىثقلة، كقناطّب مقنطرة  على ٝباؿ كثّبة؛ أكصلها البعض إٔب مائة ٞبل من الترب ُب كل  -

مائة مثقاؿ ذىب.كالٱبفى  ٞبل ثبلثة قناطّب، مع ٟبسمائة عبد بيد كل عبد منهم عصا من ذىب، ُب كل عصا ست
ٞبار ٧بملة بالذىب،  20كذلك ما فيو من مبالغة. ) كقد ركل كانٌب سليماف أنو ذىب بعدة أطناف ؛ حيث ذىب ب 

 رجل ٧بملْب بالترب(. 100مع 
ىػ ا٤بوافق 724اتبع منسا موسى الطرؽ ا٤بسلوكة ُب ذلك الوقت، مركرا بوالتة إٔب )توات(حٌب كصل إٔب مصر )ُب رجب 

ـ(؛ حيث استقبل استقباال ر٠بيا ُب القاىرة، من قبل السلطاف الناصر ٧بمد بن قبلككف، الذم عْب ا٤بهمندار 1324ليويو 
أبا العباس أٞبد بن علي ا٣باقا٘ب، ليكوف مرافقا لو ُب إقامتو بالقاىرة، فدخل مصر ملكا ٙبوطو ا٥بيبة كا١ببلؿ، ككزع فيها 

دينار من الذىب) حوأب 50000دل السلطاف الناصر ىدية حفيلة فيها من ا٥بدايا ما أذىل ا٤بصريْب؛ إذا أى
كيلوغراـ(،كقد للخزانة السلطانية ٞببل من الترب، كٓب يَبؾ أمّبا كال رب كظيفة سلطانية إال كبعث بالذىب،مع 2000

جاج صدقات أخرل على أىل مصر، حٌب أ٬بفض سعر الذىب ُب مصر.كاشَبل ركاقا ُب مصر كجعلها كقفا على ا٢ب
 ا٤باليْب الذين ٲبركف ٗبصر، ككذلك لطلبة العلم، ككانت تسمى فيما بعد) ركاؽ الدكاررة (، كأكقف عليها قيما معينا.

كقد عقد لقاءات مع السلطاف ٧بمد بن قبلككف،ككاف بينهما الَبٝباف )يونس كٲباؿ التكركرم(، فيقاؿ بأنو ٤با دخل على 
األرض، فتوقف كأىب إباء ظاىرا، كقاؿ للَبٝباف : أنا مالكي ا٤بذىب كال أسجد لغّب السلطاف الناصر، طيًلب إليو أف يقبل 

 اهلل(، فأعفاه السلطاف الناصر من ذلك التقليد. كاهلل أعلم.
بعد أف أقاـ ٗبصر أياما ُب ضيافة السلطاف الناصر، كاصل السّب، كبعث معو السلطاف خفراء كمشيعْب ، كعْب  على 

لدين أيتمش(،حٌب كصل إٔب ا٢بجاز، فادل فريضة ا٢بج، كزار ا٤بدينة ا٤بنورة، كقد أنفق ُب ا٢بجاز رأسهم األمّب) سيف ا
 أثناء ىذا ا٢بج ماال ٰبصى،كقد قدره البعض بعشرين ألف مثقاؿ من الذىب، ٩با أدىش العآب أٝبع.

عو من ذىب، حٌب احتاج كبعد رحلة ا٢بج عاد عن طريق مصر، فيقاؿ إنو حْب كصل مصر كاف قد أنفق كل ما ٞبل م
كلكن أين  –إٔب االقَباض من أحد التجار ا٤بصريْب، كقيل بل ضل ُب الطريق فأخذ اللصوص منو كثّبا من األمواؿ 

 .-ا١بيش الذم كاف معو؟؟؟؟
ا٤بهم أنو احتاج إٔب االقَباض من احد التجار ُب مصر، كا٠بو:سراج الدين ابن الكويك،أحد ٘بار اإلسكندرية الكبار، 

أرسل معو من يستلم ىذا الدين، فمات الرسوؿ ُب تنبوكتو، ٍب جاء التاجر نفسو مع ابنو أيب جعفر ابن الكويك لقبض ف
الدين، فمات التاجر ُب تنبكتو عند أيب إسحاؽ السواحلي، غّب أف ابنو أبا جعفر برأ ا٤بستضيفْب من هتمة التسميم، كأنو 

 صمة انيا٘ب، كقبض دين أبيو، مع ىدايا كٙبف كثّبة كعاد سا٤با إٔب مصر.أكل مع أبيو نفس الطعاـ، فمر حٌب دخل العا
اشَبل مانسا موسى كرقاقة كثّبا من الكتب العلمية ُب مصر، مع الثياب ا٤بزركش، كا١بوارم ٩ب ع٦جٰ ٬٩ ٩قش:

العلماء منهم  الفاتنات ا١بماؿ،كقيل إنو أحضر معو بذر القطن ا٤بصرية، كنشر زراعتو ُب مإب، كما اصطحب معو بعض
 الشاعر كا٤بهندس ا٤بعمارم أبو إسحاؽ إبراىيم السواحلي،الذم نشر الفن ا٤بعمارم ا٤بغريب ُب منطقة ماندىن.
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 :ىشٹٜ ا٥ْٴدح ٬٩ ٩قش
عند عودتو من ا٢بج أخذ كنكو موسى طريق القوافل الشرقي، كىو الذم يبدأ من مصر إٔب برقة، إٔب طرابلس، إٔب كاحة  

 ٔب منطقة ٕبّبة تشاد، مركرا إٔب غاك.كفره، إٔب كدام، إ
ك٤با كصل إٔب غاك استقبل ىناؾ استقباال حارا، فأقاـ ىناؾ أياما، كبُب فيها مسجدا، ٍب كاصل السّب حٌب دخل عاصمتو 

 مركرا ببعض األقاليم ا٤بفتوحة.
 أصش سؽ٦خ ؽظ ٩ٮغب ٩ٴعٶ ٦ّٶ ٩بيل:

اآلفاؽ،حيث أذىل ما أنفق من الذىب أىل الببلد العربية الٍب لقد تسببت ىذه الرحلة ا٤بيمونة ُب ديوع صيت مإب ُب 
ـ، من عرب كآسيويْب، كأندلسيْب، كما أف ٘بار البندقية الذين التقوا 1324مر ُّا، كا٢بجاج الذم شهدكا موسم عاـ 

عرفة منابع ىذا بو ُب مصر نقلوا أخباره إٔب أكركبا، ٩با جعل األكربيْب يبحثوف عن طريق للتوغل ُب أدغاؿ إفريقيا ٤ب
غّب أنو كجد أف ا٤بلك قد مات، كإ٭با كاف مانسا سليماف ىو –الذىب، كما كاف سببا ُب رحلة ابن بطوطة إٔب مإب 

، ككما يقوؿ ) ترمينغهاـ( : ))فإف ىذه الرحلة كانت شديدة األٮبية ُب تاريخ مإب، كبسببها أرتقت ٠بعة -ا٤بلك يومئذ 
ا اآلفاؽ من األندلس إٔب خراساف، كأصبح منسا موسى من أشهر أ٠باء ملوؾ عصره, مإب رقيا عظيما، كطبقت شهرهت

 كاٚبذت مإب مكانتها ُب خرائط ىذا العصر,((.
 صب٥ضب/ ئفالؽبرٰ ا٥ذاخ٦ٺخ ٳاخلبسعٺخ:

اىتم كنكو موسى باإلصبلحات الداخلية، فقطع ُب ذلك شوطا بعيدا؛ فقد ا٘بو بعد عودتو من ا٢بج إٔب بناء ا٤بساجد 
كا٤بدارس القرآنية، كاستقداـ ا٤بدرسْب من مصر ،كا٤بغرب، كدكؿ مشاؿ إفريقيا،كأغدؽ عليهم األمواؿ. كما بُب ُب تومبوكتو 

قصرا عظيما تسمى)ما دكغو( أم دار السلطاف، كمسجدا كبّبا.على الطراز ا٤بغريب، كبُب لو السواحلي قصرا فخما ُب 
القتصادية.كساد  العدؿ، كاستتب األمن ُب ٝبيع ا٤بناطق.كما عمل على العاصمة انيا٘ب،كنشطت ا٢بركات التجارية ك 

 نشر اإلسبلـ، كتطبيق تعاليمو ُب ا٢بياة اليومية للناس.
أما من ناحية العبلقات ا٣بارجية، فقد كاف منسا موسى سياسيا ديبلوماسيا، فعقد عبلقات طيبة مع سبلطْب ا٤بشرؽ، 

العرب على مإب، حٌب أصبح للعرب حي خاص ُّم ُب العاصمة انيانينبا،كما  كمصر، كا٤بغرب، ٩با كاف سببا ُب تدفق
أرسل سفراء إٔب سلطاف ا٤بغرب أيب ا٢بسن أعظم سبلطْب بِب مرين، ُّدايا كٙبف كثّبة، كهتنئة لو على انتصاره على 

صل مإب بعد كفات ـ كقدر رد سلطاف ا٤بغرب على ىذه الرسالة، كلكن بعثو ك 1331األتراؾ ُب معركة تلمساف عاـ 
 مانسا موسى.

كبعد حكم داـ عشرين عاما،بلغت ا٤بملكة فيو إٔب سدة القوة، كالعظمة، كالرقي الثقاُب كا٢بضارم، انتقل مانسا   وفاتو:
 ـ(1337ـ) كٯبعلها البعض ٟبسة كعشرين عاما، فيجعل موتو عاـ 1332موسى إٔب رٞبة اهلل عز كجل، كذلك عاـ 

ىذا ا٤بلك العظيم، الذم أطنب الكتاب ُب ا٢بديث عنو كثّبا.كال ٲبكن أف نورد كلما ذكركه ُب  ك٬بتصر ىنا ا٢بديث عن
  ىذا الكتاب.



 
233 

 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
234 

 ٧(.1336 –٧ 1332ادل٠٦ ا٥ْبؽش: ٩ب٭غب ٩بٕب٫ ١ٺزب )
بعد موت كنكوف موسى جلس على العرش من بعده ابنو:مانسا ماغاف كيتا،كىو ٠بي ا٤بلك ماغاف سو٪باتا، كلكنو 

 ب) ماف(، ٍب ٤با أصبح ملكا ٠بي: مانسا ماف، كقد يزاد الغْب فيقاؿ) ماغاف(. اشتهر
كاف مانسا ماغا عا٤با كبّبا، كدركيشا)مورم (كرعا مهابا، كلكنو ٓب يكن ملكا جادا، ٦بدا  لو ٮبة عالية، فخفف مراقبة 

 منها: الرعية، كالتشديد على الرىائن، حٌب فسدت الرعية عليو ، كلضعف أمره حدثت أمور
/ استطاع الرىيناف: علي كولْب كسليماف نارا؛ ابنا ا٤بلك زا ياسييب، أف يهربا من ماندىن، كاالستقبلؿ بالسونغام، بعد 1

أف عزال عمها ا٤بلك زا بدا، كىو ا٤بلك السابع عشر من أسرة زا ُب غاك، ككاف ٰبكم السونغام بإمرة من سبلطْب مإب، 
 ف ذلك أكؿ مسمار خطر يدؽ ُب نعش ماندل.فاستقلت السونغام عن مإب, ككا

ـ( قامت ثورة من مشاؿ ماندىن، على يد الطوارؽ) بركدامى أك   سولىكا(، حيث 1334/ُب العاـ الثا٘ب من ملكو)2
جاءكا من أجل االستيبلء على منابع لذىب ُب مإب، كقد أثار خرب ىؤالء الرعب ُب اآلفاؽ، كخافهم األعياف ا٤بقاتلوف) 

اما حٌب أهنم ما كانوا يتحاشوف عن إظهار خوفهم كىلعهم من ىؤالء الغزاة ا١بدد الذين ال يعلموف شيئا عن تونٍب( ٛب
: كىم: ا٤برابطوف)مورم(ا٤بداحوف، كالشعراء، كا٢بدادكف، كاإلسكافيوف، كالنشاركف)  -طبيعة قتا٥بم، فلما رأت السوقة

رب الوظن عليهم ٝبيعا، كيؤب(، _  ٤با رأكا خوؼ السادات كىلعهم، عقدكا العز  ـ على الدفاع عن الوطن؛ لئبل ٱبي
فاستعدكا للقتاؿ، كأعلنوا للسادة أهنم سيقاكموف إٔب آخر رمق، كُب بارحة صبيحة القتاؿ أقاموا العرض العسكرم 

 )تشيكانٌب(، فتكلم مندكب كل فصيلة منهم بألفاظ الشجاعة كالتشجيع، كقيمة التفا٘ب دفاعا عن الوطن، ٩با شجع
األعياف كأجسرىم، فطلبوا أف يكونوا أمراء ا٢برب كما كانوا من قبل، فرفض السوقة ذلك، كقالوا ذركنا نتؤب إمارة ىذه 

 ا٤بعركة.
كُب صبيحة ا٢برب تصاؼ  الفريقاف للقتاؿ، فنظر شيخ النشارين)كؤب( إٔب كجوه البيض احملاربْب)الطوراؽ( فرعب رعبا 

ربا من ا١ببهة، كظل فارا  ىو كمن معو ،حٌب خرجوا من أرض ماندىن كاستقركا عند شديد، فاستدعى ٝباعتو ككٔب ىا
 البمبارة.

كقد ٛبكن أىل انيا٘ب من التصدم ٥بذا العدكاف من قبل الطوارؽ، فقتلوا نصف ا١بيش، كأسر النصف اآلخر كاسَبقوىم، 
 كٓب ينج منهم أحد. كما يقوؿ كانٌب سليماف.

ساءة لسمعة األعياف) تونٍب(، فقد ترؾ ا٢بديث بو ٛباما، فبل تكاد تسمع ا٢بديث عنو إال كلكن ٤با ُب ىذا األمر من إ
عرضا، كأما الذين أسركا فكلهم كانوا رجاال، كٓب يكن بينهم نساء، كما أهنم ٓب ٰبصلوا على أزكاج من ماندٚب فانقطع 

 نسلهم ٗبوهتم.
ىم لعنا من أقذع اللعنات، كىو أهنم دعوا عليهم أال يوفقوا لعمل كأما ما كاف من أمر قبيلة الكؤب، فإف أىل ماندىن لعنو 

جدم طيلة ىذه ا٢بياة الدنيا. كأف يكوف مهنتهم األعماؿ التافهة: رتق ثياب، كقرع،كتسمّب ا٤بناخل، كالنعاؿ، كإصبلح 
 الدالء..... من األعماؿ التافهة.

 كما عقدكا اجتماعا اٚبذكا فيها قرارات من بنودىا:
  يسمح بعودة الكؤب إٔب ماندىن أبد الدىر.أ/ أف ال

 ب/ ال يسب أحده غّبه بأنو ) كؤب( ألنو أقذع السباب.
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ج/ من جاء منهم إٔب ماندىن فبل يضرب كال يقتل) ألف الضيف لو حق اإلكراـ( كلكن يضيق عليو حٌب ٱبرج ف 
 ماندىن.

 وع من التعاكف، كال يقيم معهم أم عبلقة إنسانية.د/ من لقي الكؤب خارج حدكد ماندىن أك ساكنو فبل يعاملو بأم ن
 ىػ/إضافة مهنتهم من النشارة كأعماؿ ا٣بشب األخرل إٔب مهنة ا٢بدادين، ٤با بذلوه من جهد ُب ا٢برب.

ػو/ من جاء من الكؤب إٔب ماندىن كرىا من قبل أحد الوالة، فبل ينبغي الرضا بو بل ٯبب اضطهاده حٌب ٱبرج من 
 ماندىن.

ؿ بأف قبائل ا٤بوشي الوثنية من ياتينغا،بقيادة موشي نابا بونغا،جرؤت على مإب، كعبثت بأطراؼ ٩بلكة مإب، ٍب يقا /3
ـ، كخربت فيها كثّبا،كما هنبتها، كطردت ا٢بامية ا٤بالية الٍب كانت 1333ىجمت على تومبوكتو ُب ىذه الفَبة عاـ 

مانسا ماغاف ٓب ٰباكؿ الدفاع عن تومبوكتو،كال أرسل من ينتقم  ىناؾ، كقتلت كثّبا منهم. كعادت أدراجها سا٤بة؛ ألف
 من ا٤بوشي.

ـ، ٨بلفا ابنْب صغّبين، فانتقل ا٤بلك إٔب عمو 1336كٓب ٲبكث منسامعاف ُب ا٢بكم سول أربع سنوات ، كتوُب عاـ 
 مانسا سليماف.

 ٧(.1360 –٧ 1336ادل٠٦ احلبدٷ ّؾش: ٩ب٭غب ع٦ٺ٪ب٭ب )
يب بكر كيتا، أخو منسا موسى، كقد كقع ا٣ببلؼ ُب نسبو الذم كقع ُب نسبة منسا ىو مانسا سليماف ابن أ

، كقيل إنو أخوه،كأنو كأبو بكر الثا٘ب، كمانسا موسى  من أب -كىو الراجح  –سليماف،فقيل: إنو ابن أيب بكر الثا٘ب 
جاطة، بينما يقوؿ ٧بمود كاحد ىو سونفا الم بن ماندم بوغارم، كقيل إف أباه أبوبكر آخر كىو ابن أخت مارم 

 شاكر: إنو ابن منسا موسى.كالظاىر أف ىذه األقواؿ مرجوحة.فهو ابن أيب بكر الثا٘ب صاخب البحر.
 فٚبرٰ:

 –ـ1354الذم زار ببلد السوداف على عهد منسا سليماف عاـ  –لقد أمدنا الرحالة العريب الشهّب ٧بمد بن بطوطة 
كر أف مانسا سليماف على الرغم من أنو))ملك ٖبيل ال يرجى منو كبّب عطاء(( بصورة حية لدكلة مإب حكومة كشعبا، فذ 

فقد كاف حاكما تقيا عادال حازما، سيطر على دكلتو، كأشاع فيها األمن كالرخاء، كحقق فيها االستقرار كقضى على ٝبيع 
قاسا(بنت عمو كشريكتو ُب ا٤بلك على  الفًب كا٤بؤامرات الٍب حيكت حولو،منها تلك ا٤بؤامرة الٍب دبرهتا لو زكجتو الكربل)

عادة السوداف، كالٍب أرسلت جاريتها إٔب ابن عمو مارم جاتا الثا٘ب ابن منسا ماغا ا٤بشهورب: )جاطل أك جاتلىن أم: 
جاتا األصغر( ا٥بارب إٔب )كنرب٘ب( ليقدـ فيخلع مانسا سليماف عن عرشو، كقالت لو: ) أنا كٝبيع العساكر طوع 

فكشف خرب ىذه ا٤بؤامرة كقبض على ا١بارية كعلى زكجو الكربل كىم بقتل  -ف ا٠بو مارم جاطة الثا٘ب كركم أ –أمرؾ(
زكجو الكربل، لوال أهنا استجارت بدار ا٣بطيب أك با٤بسجد، كقد كانت عادهتم أف يستجّبكا با٤بسجد، كإف ٓب يتمكن 

 فبدار ا٣بطيب.
مراءه كقاؿ ٥بم: إ٘ب برمء من الظلم، كمن ظلم منكم عاقبتو، كمن ككاف )منسا سليماف( مثاال للحاكم العادؿ، فجمع أ

علم بظآب كٓب يعلمِب بو فذنوب ذلك الظآب ُب عنقو، كاهلل حسيبو كسائلو. ك٤با قاؿ ىذا الكبلـ كضع الفراربة)األمراء( 
 عمائمهم عن رءكسهم كتربءكا من الظلم((.
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ما أكرد ٭باذج ألفعاؿ السوداف ا٢بسنة حْب قاؿ: )) فمن أفعا٥بم كقد أكرد ابن بطوطة حكاية عن عدؿ منسا سليماف، ك
ا٢بسنة قلة الظلم، فهم أبعد الناس عنو، كسلطاهنم ال يسامح أحدا ُب شيء منو، كمنها مشوؿ األمن ُب ببلدىم، فبل 

ضاف، كلو كاف ٱباؼ ا٤بسافر فيها كال ا٤بقيم من سارؽ كالغاصب، كمنها عدـ تعرضهم ٤باؿ من ٲبوت بببلدىم من البي
القناطّب ا٤بقنطرة، إ٭با يَبكونو بيد ثقة من البيضاف حٌب يأخذه مستحقو، كمنها مواظبتهم للصلوات كالتزامهم ٥با ُب 

ا١بماعات، كضرُّم أكالدىم عليها، كإذا كاف يـو ا١بمعة كٓب يبكر اإلنساف إٔب ا٤بسجد ٓب ٯبد أين يصلي لكثرة 
 الزحاـ((. 

ل إنساف غبلمو بسجادة فيبسطها لو ٗبوضع يستحقو ُّا حٌب يذىب إٔب ا٤بسجد...... كمنها كمن عاداهتم أف يبعث ك
لباسهم الثياب البيض ا٢بساف يـو ا١بمعة، كلو ٓب يكن ألحدىم إال قميص خلق غسلو كنظفو كشهد بو ا١بمعة،كمنها 

تقصّب ُب حفظو، فبل تقطع عنهم حٌب عنايتهم ٕبفظ القرآف العظيم، كىم ٯبعلوف ألكالدىم القيود إذا ظهر ُب حقهم ال
 ٰبفظوه.

كلقد دخلت على القاضي يـو العيد، كأكالده مقيدكف فقلت لو: أال تسرحهم؟ فقاؿ: ال أفعل حٌب ٰبفظوا القرآف، 
كمررت يوما بشاب منهم حسن الصورة عليو ثياب فاخرة، كُب رجلو قيد ثقيل، فقلت ٤بن كاف معي: ما فعل ىذا ؟ 

 الشاب كضحك، كقيل ٕب: إ٭با قيد حٌب ٰبفظ القرآف(...اىػأقتل؟!ففهم عِب 
كصف ابن بطوطة ا٤بلك مانسا سليماف بالبخل، مع أنو ٓب يكن ٖبيبل، كلكن ما كقع منو من عدـ االىتماـ رٮجٺٰ/

 الكبّب بالرحالة ألمور. 
 : أنو ٓب يكن على علم تاـ بطبيعة أمر الرحالةػ منها

قتصاد ا٤بإب ىابطا، فكانت ا٣بزانة منهكة ٗبا أنفقو منسا موسى أثناء رحلتو، ٍب الفًب : أف منسا سليماف كجد االومنها
الداخلية الٍب كقعت ُب عهد مانسا ماغا، كأنو قد أعطى الرحالة ما يستحق كإ٭با ازدرل الرحالة ما أعطي ألنو كاف يظن 

 ك بالبخل.أنو سيحصل على مثاقيل الذىب، كما فعل منسا موسى.فخاب ظنو، فوصف ا٤بل
 أٱ٨ أّ٪ب٣ ٩ٮغب ع٦ٺ٪ب٫:

 :أٳال/ اإلفالؽبد ا٥ذاخ٦ٺخ
عمل مانسا سليماف جاىدا على إعادة ىيبة دكلة ماندل، فنجح ُب اسَبجاع بعض الببلد الٍب كانت قد استقلت عنها 

 ُب عهد سلفو ابن أخيو.كما فتح مناطق أيرل من أرض الطوارؽ.
كعمل على نشر اإلسبلـ كثقافتو ُب ربوع السوداف، )) إذ بُب بو ا٤بساجد  كاتسم عهده بكثّب من اإلصبلحات الداخلية،

كا١بوامع كا٤بنارات، كأقاـ بو ا١بمع كا١بماعات كاألذاف، كجلب إٔب ببلده الفقهاء من مذىب اإلماـ مالك رضي اهلل عنو 
 كفقهو ُب الدين((.

 صب٭ٺب/ا٥ْالٝبد اخلبسعٺخ:
( ُب توطيد عبلقات دكلة مإب بدكؿ العآب اإلسبلمي ا٤بعاصرة لو سياسيا، سار منسا سليماف سّبة أخيو)منسا موسى

ـ، كجلب إٔب ببلده الفقهاء من مذىب مالك رضي 1351كاقتصاديا، كثقافيا،كحج إٔب ا٢بجاز عن طريق مصر سنة 
 اهلل عنو، كفقهو ُب الدين.
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ملك ا٤بغرب كفدا رفيع ا٤بستول، فاستقبلهم  ـ، فأرسل إليو1352كقد عقد عبلقات ديبلوماسية بينو كبْب ا٤بغرب عاـ 
بالَبحاب كالتعظيم ، كأٙبفهم ُّدايا كثّبة، كما أقاـ ا٢بداد ٤با بلغو موت سلطاف ا٤بغرب، ككأ٭با كقع ا٤بوت ُب انيانينبا، 

 ـ، أرسل إليو مانسا سليماف بتحف كىدايا، كرسالة1359كبعد اعتبلء السلطاف عبد السبلـ على ملك ا٤بغرب عاـ 
 هتنئة لو على السلطة.

بتحف كىدايا كثّبة لسلطاف ا٤بغرب، كلكن البعثة  -بقيادة ا٢باج موسى الونغرا٘ب  –ٍب قبيل كفاتو أرسل بعثة أخرل 
 علمت كىي ُب) كالتة( بوفاة منسا سليماف فتوقفت ىناؾ، حٌب أنفذىا فيما بعد منسا مارم جاطة الثا٘ب.

 ـ.كيعترب آخر ا٤بلوؾ األقوياء من ىذه ا٤بملكة.1360منسا سليماف سنة سنة، مات  24كبعد حكم داـ  :ٳٙــبرٰ
 ادل٠٦ ا٥ضب٭ٸ ّؾش: ٩ب٭غب ١ٴ٭جب ١ٺزب)ٝٴ٭جزب(

 ٧ (.1360خال٣ ّب٧ )
ىو كونبا بن منسا سليماف كيتا، كتسميو ا٤بصادر العربية) قونبتا(.فبعد موت منسا سليماف، حدث خبلؼ اسرم بْب 

لثا٘ب بن مانسا ماغاف، كقد عظمت تلك الفتنة حٌب ٞبل الرجبلف القوس للتقاتل، ٍب ٛبت ابنو كونبا كبْب مارم جاطة ا
على أف يتؤب كونبا ا٤بلك؛ألنو األسن ، كلكن مانسا كوننا كاف قد أصابو داء قاتل،  -بعد ستة أشهر  –ا٤بصا٢بة بينهما 

ـ، 1360َبة ا٣ببلؼ تسعة أشهر خبلؿ العاـ فلم ٲبهلو ىذا الداء ُب ا٤بلك إال ثبلثة أشهر فقط، فجميع فَبتو مع ف
 كتشّب بعض ا٤بصادر العربية إٔب أنو إ٭با عزلو مارم جاتا الثا٘ب، كال تشّب إٔب الصلح ا٤بذكور ىنا.

 ادل٠٦ ا٥ضب٥ش ّؾش:٩بسٷ عبرب ا٥ضب٭ٸ)ٙٴٙٴثب( 
(1360 ٧– 1374.) 

سنوات  7كاف دكف   –كلكنو كاف صغّبا جدا  ىو مارم جاطة الثا٘ب، بن منسا ماغاف، كقد كاف كريث ا٢بكم بعد أبيو،
فعْب منسا سليماف ملكا على ماندىن، ك٤با بلغ مارم جاتا الثا٘ب أشده كاستول، طلب من منسا سليماف أف يعيد إليو  –

ا٤بلك؛ ألنو إ٭با استودع ا٤بلك لصغره ىو،كلكن األعياف رفضوا ذلك، كقالوا إف ذلك ال ٲبكن بأم حاؿ من األحواؿ؛ ألف 
٤بلك إ٭با انتقل من نسل سنجاتا إٔب نسل ماندىن بوغارم عن طريق الوديعة أيضا، فبل ٲبكن عزؿ حفيد سو٪باتا ألحد ا

 من نسل ماندل بوغارم، السيما أف ىذا أب كذاؾ ابن، كاألب مقدـ على االبن ُب شرائع   كرككانفوغا.
عياف، حٌب بعد موت منسا سليماف، ؛ألف ابن منسا ك٤با علم مارم جاطة الثا٘ب أنو لن ٰبصل على ا٤بلك عن طريق األ

سليماف أسن منو، ١بأ إٔب ا٢بصوؿ عليو با٤بكر كالدىاء، فتآمر مع زكجة منسا سليماف كىي عركبتو ) كاسا(،على قتل 
 منسا سليماف،كلكن ىذه ا٤بؤامرة قد كشفت كفشلت، ٩با اضطر مارم جاطة الثا٘ب إٔب الفرار كاالحتفاء لفَبة.

بن منسا سليماف، انتهى ىذا النزاع بنصب كونبا  ككونبات منسا سليماف، كقع نزاع كبّب بْب مارم جاطة الثا٘ب، كبعد مو 
ملكا،كلكن قضى اهلل أال ٲبكث كونبا إال أشهرا توُب بعدىا، فتؤب ا٤بلك مانسا مارم جاطة الثا٘ب ا٤بلك ُب نفس العاـ 

 ـ.1360
 األؽٴا٣ ا٥ذاخ٦ٺخ يف ّٲذٯ:

يبو ملكا على ماندل توسم الناس فيو ا٣بّب، كاستبشركا أنو سيكوف مثل ٠بيو مارم جاطة األكؿ، أك أفضل منو ك٤با ًب تنص
ػ ٤با كاف لو ُب صباه كشبابو من ضجة كربل ككجاىة) سارا( اعتقد الناس أنو سيكوف لو شأف عظيم يركل على مدل 
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هل ملكو بالتصفية ا١بسدية )القتل( كسفك الدماء، الدىر، كلكن ٤با تؤب ا٤بلك ٓب يقم بأم عمل جدم، كإ٭با است
كخاصة دماء أكلئك الذين كانوا يؤيدكف مانسا كونبا ُب نزاعو مع مارم جاطة،فبدأ يقتلهم بأتفو األسباب،كقد كصف ُب 

 ا٤بصادر العربية ٗبا يلي:
لف ذخّبهتم،ككاد أف يقوض )) أشر كاؿ عليهم، ٗبا سامهم من النكاؿ كالعنف كإفشاء ا٢براـ..... أفسد ملكهم كأت

شأف سلطاهنم، كلقد انتهى ا٢باؿ بو ُب سرفو كتبذيره، أف باع حجر الذىب الذم كاف ُب ٝبلة الذخّبة لدل ملوؾ مإب، 
قنطارا، منقوال من ا٤بعدف من غّب عبلج ، كال تصفية بالنار، كانوا يركنو من أنفس الذخائر كالغرائب  20كىو حجر يزف 
على ٘بار مصر ا٤بَبددين إٔب بلده، فابتاعوه منو  -ىذا  ا٤بلك ا٤بسرؼ ا٤ببذر -عدف، فعرضو مارم جاطةٓب ير مثلو ُب ا٤ب

بأٖبس ٜبن، إذنا استهلك من ذخائر ملوكهم سرفا كتبذيرا ُب سبيل الفسوؽ((،كيبدك انو كاف قويا نوعا ما حيث أنو ٓب 
نا تارٱبيا، كذلك دليل على حزمو كقوتو العسكرية كشجاعتو، ٰبدث ُب عهده ثورات، كال اعتداء من ا٣بارج، فيما نقل إلي

كصف مارم جاطة الثا٘ب لسلطاف ا٤بغرب) أيب  –رئيس البعثة ا٤بغربية  –بل ذكر ابن خلدكف أف ا٢باج موسى الونغرا٘ب 
 سآب ا٤بريِب( بالشجاعة كقوة البأس، ك٩بلكتو بالضخامة كاالتساع.

 خ ا٥ضب٭ٸ:ا٥ْالٝبد اخلبسعٺخ يف ّٲذ ٩بسٷ عبى
رغم ما كاف فيو مارم جاطة الثا٘ب، من فسق ك٦بوف، كسفك للدماء، كإسراؼ كتبذير، فإنو حافظ على عبلقات الود 

كحسن ا١بوار مع دكلة بِب مرين ُب ا٤بغرب؛إذ عندما علم أف ىدية سلفو) مانسا سليماف( الٍب أرسلها إٔب ملك ا٤بغرب 
زالت ُب مدينة )كالتة( ٤با تربحها بعد، استدعى البعثة، كأضاؼ إٔب ىدية ملك مع بعثة برئاسة ا٢باج موسى الونغرا٘ب، ال

ا٤بغرب ىدايا أخرل منها حيواف الزرافة، كأمر البعثة بالتوجو إٔب ملك ا٤بغرب) أيب سآب إبراىيم بن أيب ا٢بسن(،كبالفعل 
 ـ.1361كصلت البعثة مدينة فاس سنة

ا، بل استقبل اللجوء السياسي الذم قاـ بو أحد أفراد عائلة ملك ا٤بغرب أيب كٓب يكتف مانسا مارم جاطة بإرساؿ ا٥بداي
سآب، بسبب الصراع الذم كقع على العرش، بعد مقتل أيب سآب ، فاستقبلو مانسا مارم جاطة الثا٘ب كأكرمو، كجهزه 

 للحج.
 ٩شمٰ ٳٳٙبرٰ:

، كىو1372ُب عاـ  مرض غالبا يتسبب من ذباب معْب، فبل  ـ أصاب ا٤بلك مانسا مارم جاطة الثا٘ب، مرض النـو
 يكاد ا٤بصاب بو يفيق ، كال يستيقظ إال ُب القليل من أكقاتو، كيضر بصاحبو، كيتصل سقمو إٔب أف يهلك.

 ـ.1374كبالفعل ىلك )مانسا مارم جاطة الثا٘ب(، بعد عامْب من إصابتو ُّذا ا٤برض، فمات عاـ 
 ٩ٴعٶادل٠٦ ا٥شاثِ ّؾش: ٩ٴعٶ ا٥ضب٭ٸ أٳ ٙبدميب 

(1374 ٧-1387.) 
كلعل الراجح أنو ابن  -كيرل كانٌب سليماف أنو أحد أحفاد كنكاف موسى –ىو مانسا موسى الثا٘ب ابن مارم جاطة الثا٘ب

 ـ.1374مارم جاطة الثا٘ب،كقد ينسب إٔب أمو فادٲباػ فيقاؿ:)فادٲبا موسى( تؤب العرش بعد كفاة أبيو،عاـ 
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ل على مذىب العدؿ، كالنظر ُب أمور الرعية، كنكص عن طريق أبيو ٝبلة كتفصيبل, كقد كاف أحسن سّبة من أبيو، فأقب
غّب أنو ٓب يكن جسورا طموحا، كلكنو كفق لتعيْب نائب عنو) الوزير األكؿ( كىو ) مارم جاطة(، فوكل إليو ٝبيع شئوف 

 .-كتقوؿ ا٤بصادر العربية أنو استبد باألمر دكف ا٤بلك  -ا٤بملكة 
ر حسن التدبّب، فنجح ُب إعادة بعض ا٥بيبة للدكلة.كقاـ ٗبحاكالت كبّبة لرأب الصدع الذم أصاب الدكلة ككاف ىذا الوزي

من صميمها، كما أعاد بناء القوة ا٢بربية، كشجع الكماة، كبذؿ ما استطاع من جهود قي استعادة نفوذ مإب على الببلد 
 الٍب فقدهتا، كىو ما ٛبثل ُب الغزكات.

 :٥ضب٭ٸأٱ٨ أّ٪ب٣ ٩ٴعٶ ا
 جهز كزيره األكؿ)مارم جاطة( جيوشا الستعادة الببلد الٍب فقدهتا مإب ُب العهود السابقة فحارب:

 مملكة السونغاي:/1
ففي عهد موسى الثا٘ب، حاربت جيوش مإب ٩بلكة السونغام النامية؛ بسبب استيبلئها على كثّب من األراضي الشرقية 

 اكزهتا، كلكنها ٓب تستطع االستيبلء عليها.لدكلة مإب، ككصلت جيوشو إٔب غاك، ك٘ب
 مناجم الملح في تكدة)تاغيدو(./ 2

بعث الوزير مارم جاطة بعثة من جيش مإب إلعادة سلطاف مإب على مناجم ا٤بلح ُب تكدة، الواقعة ُب أرض الطوارؽ، 
 كلكنها فشلت ُب ىذه احملاكلة.

 /محاربة الملثمين قي شماؿ مالي:3
اربت سلطنة للطوارؽ ا٤بلثمْب ُب مشاؿ )مإب(، كحاصرت عاصمتهم )نكرت(، جنوب غرب بعثت مإب جيوشا ح

 كرقبلف، كىي مدينة ىامة لوقوعها ُب طريق ا٢بج،كانتهى ا٢بصار بعقد ىدنة أخضعتهم لسلطاف مإب.
راج الرياح، إذا لقد بذؿ الوزير مارم جاطة ٦بهودات جبارة الستعادة ملك مإب القدٙب بتمامو، كلكن ما بذلو ذىب أد

أضاع الذين بعده كل جهوده سدل، فذىبت ىذه ا١بهود أدراج الرياح.كبدأت ماندىن ُب العد التنازٕب عن سلم الرقي 
.  كالسلطة، إٔب ا٢بضيض يوما بعد يـو
 ٳٙبح ٩ب٭غب ٩ٴعٶ ا٥ضب٭ٸ:

يتؤب، مات ا٤بلك مانسا موسى بعد حكم داـ ثبلث عشرة سنة، قضتها الدكلة ُب احملاكالت اليائسة السَبداد ملك يكاد 
 ـ1387الثا٘ب عاـ 

 ادل٠٦ اخلب٩ظ ّؾش:٩ب٭غب ٩بٕب٫ ا٥ضب٭ٸ )أٳ ٩ب٫ عٴ٩ب ثٴسٳ٩ب
(1387 ٧-1399)٧ 

 ـ، كٓب 1387ىو ا٤بلك مانسا ماغاف الثا٘ب ابن )مارم جاطة الثا٘ب(، تؤب ا٤بلك بعد كفاة أخيو، عاـ 
ٓب ٰبافظ على ا١بهود السابقة ُب عهد أخيو، فلم ٲبتع با٢بكم إال عاما يكن موفقا مثل أخيو ُب اٚباذ كزير قوم، كما أنو 

 ـ.1388كاحدا، فقتل بعد سنة من توليتو ُب فتنة داخلية سنة 
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 ادل٠٦ ا٥غبدط ّؾش: عب٭زٸ ١ٺزب )عٮذٹٖٶ(
 1399٧أسثْخ أؽٲش ٬٩ 

رؼ اسم أبيو كال لقبو، كا٠بو ىوسانٍب ، ركن ا٢برب)سوفاكوف(، كيكتب م ا٤بصادر العربية)صندكي، أك صديق(، اليع
ىذا يشبو أ٠باء العبيد أك أحد ا٤بؤانسْب)جيلي(،كلكنو كاف من األحرار، كمن أركاف ا٢برب األبطاؿ، كقد رج ع أـ ا٤بلك 

 مانسا موسى الثا٘ب كأخيو، كمثل ذلك يسمى ُب لغة ا٤باندل)سالينتودك(.
ا٘ب، مستغبل قوتو ككونو مرجع أـ ا٤بلكْب كقد انتزع ا٤بلك من مستحقيو بعد كفاة مانسا ماغاف الث

 ـ.1399السابقْب)سالينتودك(،كيقاؿ: إنو من ا٤بتورطْب ُب قتل مانسا ماغاف الثا٘ب،كذلك عاـ 
كٗبا أنو ليس من نسل ا٤بلوؾ)مانسارين( فقد نشب صراع مرير بينو كبْب أفراد أسرة كيتا الغيورين على ملكهم، فوثب 

 عى ٧بمود( فقتل سانٍب يعد ستة أسهر من اغتصابو ا٤بلك.رجل من بيت ) مارم جاطة يد
 ادل٠٦ ا٥غبثِ ّؾش:

 زل٪ٴد)رىىن ٩بٕب٫ ١ٺزب أٳ ٩ب٭غب ٩ٖب٫ ا٥ضب٥ش(
1400 ٧– 1409.)٧ 

قو بن مانسا كلىن بن مارم جاطة، ككاف يسمى تيُب ماغاف، كتلقب ب)مانسا ماغا  اىو ٧بمود كايتا من نسل مانس
كحسب  –اـ ا٤بقيمْب ُب إقليم كيتا، كبعد مقتل سانٍب رجع إٔب انيا٘ب كتؤب العرش الثالث(، كاف ٧بمود من ا٢بك

ا٤بصادر العربية فإنو كاف منفيا كشريدا ُب الببلد الوثنية، كأنو كاف يراقب ا٢بوادث، فلما رأل أنو سنحت لو الفرصة، ٙبرؾ 
يماف ركل أنو كاف حاكما على منطقة كيتا، كلكن كانٌب سل –ـ 1400من منفاه كانتزع العرش من ا٤بغتصب سانٍب عاـ 

فلما قتل سانٍب استدعتو أعياف ماندل ليكوف ملكا، فاقَبح أف ٲبلك كىو ُب كيتا، كلكن األعياف ٓب يقبلوا ذلك ، فقدـ 
 إٔب انيا٘ب، كأصبح ا٤بلك.

 األؽٴا٣ ا٥ذاخ٦ٺخ يف ّٲذ رٺىن ٩بٕب٫:
ضعف، كانبهدؿ)فوسوفاسا(كتفكك،كقد حدثت ُب عهده أحداث أدرؾ ا٤بلك تيُب ماغاف كيتا ملك أسبلفو كقد شاخ،ك 

 خطّبة منها:
 أ/ىجرة الفالني من ماسينا إلى واسولوف:

ككانت كبل ا٤بنطقتْب  –ُب عهد تيُب ماغاف، فإف بعض الفوال٘ب األقوياء، ىاجركا من منطقة باغونو إٔب منطقة ماسينا 
عجبْب بأنفسهم، جا٧بْب غّب آُّْب بسلطة مإب، كالغريب أف كلكن ضعف مإب كتفككها، قد جعلهم م –تابعة ٤بإب 

حاكم مإب الذم كاف ُب ماسينا، أعطى ٥بؤالء الفوالنيْب الوافدين ا١بدد ٗبواشيهم كل ما يريدكف، من مراع، كمزراع 
صوصو،  كأراض، حٌب ُب األخّب أعطاىم زعامة الفبلٗب ا٤بقيمْب ُب ا٤بنطقة  _ كقد تقدـ ُب معرض ا٢بديث عن ال

ككيف أف الفوال٘ب يتقربوف إٔب مضيفيهم بالعطايا، كتزكٯبهم ببناهتم البيض ا٢بساف ا٥بًيفي مقببلت، العجزاكات مدبرات، 
 .-اليشتكى قصر منهن كالطوؿ
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تىُب ماغاف أف  اكقد أغضب ىذا األمر الفبلنيْب ا٤بقيمْب قدٲبا ُب ماسينا، فهاجركا بدكاُّم إٔب ماندىن كطلبوا من مانس
ـ 1400يعطيهم مكانا يسكنوف فيو، فوىب ٥بم منطقة ) سولوف( كىو ما عرؼ فيما بعد ب)كاسولوف( كذلك عاـ 

 ككانت منطقة صا٢بة للرعي كتنمية ا٤بواشي كاألغناـ.
ٍب تزكج أكلئك الفبلنيوف الوافدكف كثّبا من نساء ا٤بانينكا، كىم الذين يعتربكف أصوؿ الفوالٗب من كاسولوف فهم مشكلوف 

 ) جاترا( من الفوالٗب كا٤بانينكا.
 :ب/ىجمات السونغاي

موسى الثا٘ب، فطردكا ىذه  اـ ، حارب السونغام ا٢باميات ا٤بالية ا٤بقيمة ُب السونغام، من عهدمانس1400ُب عاـ 
 ا٢باميات ٝبيعا، كأخرجوىم من السونغام، ٍب احتل السونغام مناطق أخرل من أراضي مإب فيما بْب سيغو كجُب.

 ىجمات الموشي في ماسينا، ومناطق بحيرة ديبو:ج/
كُب نفس ىذه العاـ، فإف أحد ملوؾ ا٤بوشي، من كاحيغويا)كىيٍػًديا(كا٠بو)نابا بونغا(، ىجم على منطقة ماسينا، كطرد 

 دكف رادع.ا١بيش ا٤بإب كا٢بكاـ، كهنب ماسيتا، كما غزا مناطق ٕبّبة ) ديبو( ُب موبٍب كما حو٥با، كعاد باألمواؿ كالعبيد 
 د/احتالؿ الموشي لوالتة وما حولها:

ـ قاـ ملك ا٤بوشي من ياتينغا، كيسمى ) بانا بىسّبل(، فاخَبؽ أرض مإب حٌب إٔب منطقة كالتة الغنية 1408كُب عاـ 
 فنهب أموا٥با كخرب فيها, كعاد أدراجو دكف أم ردع.

تلك ا٥بجمات القادمة من ا٣بارج، كحاكؿ األعياف   ٓب يقم ا٤بلك ٗبا يستحق الذكر، غّب ما كقع ُب عهده من ٳٙبرٰ:
كل ٧باكلة لرأب الصدع بْب األسرة ا٤بلكية، كلكن بدكف جدكل؛ حيث أف من نصح ا٤بلك فإما أف يقاؿ بأنو حبيب 

العياف كعدك ا٣بلف )أم لسانو مع ا٤بلك كسهمو مع عدكه(، أك يقاؿ : إنو طالب منصب. كقد مكث ُب ا٢بكم تسع 
 ـ.1409ـ الوفاؽ، إٔب أف مات عاـ سنوات ُب عد

٪ب٭٢ب  
َ
 ٧(1418 _٧ 1409ادل٠٦ ا٥ضب٬٩ ّؾش: ٩ب٭غب ع

ىو ا٤بلك ٠بانكا ، كقد أكرد ا٠بو ىكذا كانٌب سليماف، كٓب ينسبو كٓب يلقبو،كٓب تشر ا٤بصادر العربية إٔب ا٠بو، بل تعترب 
 غام .ىذه الفَبة فَبة فراع كقعت فيو مإب بيد غّبىا من الطوارؽ كالسون

ـ، كقد كاف عهده كفَبة فراغ؛ ألف ا٤بلك ال يستطيع أف يلـو أحدا، أك يؤنبو، كما أنو ال 1409كقد عْب ملكا عاـ 
 يطاع أكامره، بل كل حاكم كما يريد.كما يقاؿ اآلف ) ملوؾ الطوائف، أك ا٢بركات االنفصالية(.

 ـ.1416انفصاؿ جارا عاـ 
جاكارا(، كيسمى )سّبماف جاكارا(، أخذ منطقة جارا، كاستقل ُّا ٛباما عن  كُب عهد ٠بانكا، فإف حفيد )داماف غيلى

 ـ،1416مإب، كذلك عاـ 
 ـ، ٨بلفا الدكلة ُب فَبة فراغ.1418أمضى مانسا ٠بانكا عشرة سنوات ُب ا٤بلك، كمات عاـ وفاتو:
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 ٧(.1458 _٧ 118ٙرتح ا٥ٚشآ األٳ٣ 
ـ( كال يعرؼ ٥با 1458 –ـ 1418عاما ) 40ؿ، حيث أمضت ماندل تعترب فَبة ما بعد ٠بانكا فَبة الفراغ األك 

كمن  سلطاف معْب، بل كانت ا٤بملكة ٩بزقة بْب الثوريْب كا٢بركات االنفصالية ُب األقاليم، ك٩بلكة السونغام، كالطوارؽ.
 أىم األحداث الٍب كقعت ُب ىذه الفَبة:

 أ/ىجـو السونغاي على عاصمة مالي:
ش السونغام ا٤بلك) سو٘ب ٧بمد داع( كيسمى أيضا) شي ما دعو(، فنهض ٗبملكة السونغام ـ تؤب عر 1420ففي عاـ 

كقول جيشها، كىاجم ٩بتلكات إمرباطورية مإب،كاستؤب على كثّب من األقاليم الٍب كانت تابعة ٥با، كضمها إٔب 
 ٩بلكتو،بل ىاجم عاصمة مإب نفسها كخرُّا، كأسر كثّبا من عبيدىا كإمائها.

 ؿ واالتا ، وأرواف، وتومبوكتو من ِقبل الطوارؽب/احتال
ـ، فإف سلطاف طوارؽ مقشرف)مسوفة( كا٠بو: ) آكل(،ىاجم ٩بتلكات إمرباطورية مإب الشمالية، ٍب 1434كُب عاـ 

استؤب من ىذه ا٤بمتلكات على مدف ) أركاف، ككالتة ، كتنبكتو(، كطرد حاميات إمرباطورية مإب منها، كترؾ حاكم 
ٰبكمها با٠بو، كلقب ب)تنبكتو كى( أم  –الذم كاف ٰبكمها ٤بانسا مإب  -كتو( كىو)٧بمد نض الصنهاجي( )تومبو 

حاكم تومبوكتو،على أف يرسل لسلطاف الطوارؽ)آكل( ثلثي خراجها، كيَبؾ لو الثلث، فحكمها با٠بو مدة طويلة، ٍب 
 مات، فؤب )آكل(  ابنو )عمر بن ٧بمد نض( حاكما عليها.

 ء الطوارؽ على بالد ميمة) موبتي وما حولها(.ج/ استيال
ففي عهد ملك السونغام السابع عشر من أسرة سو٘ب، كىو ) شي سليماف داـ(، حارب السونغام مناطق ) ميمة( الٍب  

كانت تابعة إلمرباطورية مإب ٍب استقلت عنها، ككاف عليها اثناعشر أمّبا كأعظمهم ) ميما فن (فانتصر عليهم كضم 
 م الواسعة إٔب ٩بلكتو الفتية.كلكن ُب أم تاريخ؟؟؟؟؟إماراهت

 ٧(.1474 _٧ 1458ادل٠٦ ا٥زبعِ ّؾش:٩ٴعٶ ا٥ضب٥ش )
ىذا ا٤بلك ليس مشهورا، كال يعرؼ بالقياـ بأم عمل جاد ُب عهده.كيبدك أف ٩بلكتو كانت ُب فَبة ضعف كبّب كا٫بطاط  

 كبّب، من أىم األحداث الٍب كقعت ُب عهده:
ـ ، قاـ بتوسيع دكلتو على 1464بّب ا٤بلك الثامن عشر من أسرة سو٘ب، ٤با اعتلى عرش السونغام عاـ  أف سو٘ب علي ا/

إال  -من ٩بتلكات مإب -حساب إمرباطورية مإب، فلم يَبؾ بلدا، كال مدينة، كال قرية من أرض )كونتا( إٔب ًشربدكغو  
جيشا كسار ُّا إٔب مإب) انيانينبا( فهرب سكاهنا، كٓب كقد جرل فيها خيلو فيو، كحارب أىلو كأغار عليهم.كما جهز 

يدركهم، ٍب كر عليهم مرة أخرل كحارُّم، ٍب حارُّم مرة ثانية بعد مدة، فسيطر على انيانينبا نفسها،بعد ىجمات 
 متكررة، كأصبحت تدفع لو ا١بزية رغم احتفاظها باالستقبلؿ.

ـ كقاـ بتخريبها، كقد كانت ٙبت حكم الطوارؽ ُب 1469اـ / كُب عهده استؤب سو٘ب علي بّب على تومبوكتو عب
ذلك الوقت.ككٔب عليها )ا٤بختار بن ٧بمد نض( كجعلها عاصمة ثانية إلمرباطوريتو، كذلك أف طوارؽ مقشرف كما يقوؿ 

فجعلوا  صاحب تاريخ السوداف السعدم: )) لكن الطوارؽ تبينوا ُب آخر دكلتهم بالظلم الفاحش الكثّب كالطغياف الكبّب،
 يسعوف ُب األرض فسادا، كٱبرجوف الناس من ديارىم قهرا، كيزنوف ٕبرماهتم(.
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كٓب يكتف الطوارؽ ُّذا، بل استولوا على خراج تنبكتو كلو، كٓب يعطوا ) تومبوكتو كى عمر ٧بمد نض ( ثلث خراجها  
ـ، 1469اءىا مسرعا ٔبيشو سنة كما جرت العادة، ٩با دعاه إٔب االستعانة بإمرباطور سونغام )سو٘ب علي بّب(، فج

 -إف شاء اهلل تعأب –فحرُّا كحرقها كقتل فيها خلقا كثّبا، كسيأٌب ا٢بديث عن ىذه الواقعة ُب موسوعة تاريخ السونغام 
٥ني ا٥ضب٭ٸ)

ُ
 ٧(.1481 –٧ 1474ادل٠٦ ا٥ْؾشٳ٩:٫ب٭غب ٳ

بدك أف ٩بلكتو كانت ُب فَبة ضعف  ليس مشهورا، كال يعرؼ بالقياـ بأم عمل جاد ُب عهده.كي -كذلك–كىذا ا٤بلك
 كبّب كا٫بطاط كبّب، من أىم األحداث الٍب كقعت ُب عهده:

 أ/ استيالء السونغاي على جنى:
مر أف ٩بلكة جُب استعصت على ملوؾ مإب، قلم يستطيعوا الدخوؿ غليها بالقوة، غّب أف سلطاف جُب ظل يصاّب 

علي بّب على السونغام، كانتهى من ٚبريب مدينة تومبوكتو عاـ  سبلطْب مإب كيتمتع ٕبكم ذاٌب، ك٤با اعتلى سو٘ب
ـ،توجو إٔب إمارة )جُب( كاستؤب على بعض ٩بتلكاهتا، كحاصر مدينة جُب لفَبة طويلة، فلم يستطع الدخوؿ 1469

كن سكاهنا من إليها، بفضل اهلل تعأب، ٍب بفصل كوهنا ٧باطة ٗبجار مائية ٙبوؿ بينها كبْب من يريد غزكىا من ناحية، كٛب
 الدفاع عنها من جهة أخرل.

لكن سوٗب علي بّب استعاف على حرُّم بالسفن، فضيق ا٣بناؽ عليهم، ٕبيث ال يستطيعوف ا٣بركج منها، حٌب قل 
حاكما عليها من  –الذم تزكج بأمو  –زادىم، فطلبوا الصلح، فصا٢بهم كاستؤب على ا٤بدينة، كأقر حاكمها)كينرب جا٘ب( 

 ـ.1477ـ، كقيل: 1474م، ك٠باه) جٌُب كوٍل( أم حاكم جُب، كذلك عاـ قبل السونغا
 كمنذ ذلك التاريخ أصبحت ٩بلكة جُب جزء من ٩بتلكات إمرباطورية السونغام،كصارت تدفع ٥با إتاكة سنوية.

 ب/ احتالؿ عاصمة مالي وسلب االستقالؿ الذاتي منها:
 –موسى الثالث، كلكنو ترؾ ملكها ٰبكمها حكما مستقبل  مر أف )سو٘ب علي بّب(استؤب على عاصمة مإب ُب عهد

،لكن سبلطْب مإب ُب فَبة انشغاؿ )علي بّب( بتومبوكتو كجُب، استغلوا ىذه الفرصة، فشقوا -أم: أعطاه حكما ذاتيا 
تصر عصا الطاعة للسونغام، كخلعوا طاعتو، فكر عليهم سو٘ب علي بعد االنتهاء من معارؾ جىُب كغّبىا،كحارُّم كان

ـ، كأصبح سلطاف منذئذ يسمى) 1481عليهم، كدمر عاصمة مإب، كفرض حاكما عليها من ًقبلو، كذلك حوأب 
ملكوٍم( أم: حاكم مإب.كيقاؿ بأف عاصمة مإب نقلت بعد خراُّا إٔب مكاف آخر بأعإب هنر السنغاؿ يسمى)زلن(، 

 ، كالظاىر أف نطقها 222ه ُب تاريخ السوداف صكلكن ا٤بؤرخ كانٌب سليماف ٓب يشر إٔب ذلك.غّب أف السعدم ذكر 
الصحيح )جالوف(كىي جزء منها منطقة فوتا جالوف؛ فهي ا٤بنطقة الٍب ينبع منها هنر السنغاؿ كهنر النيجّب أيضا، كىي 

 أعإب النهرين أيضا.
 ٧(.14896 -1481٧ادل٠٦ احلبدٷ ٳا٥ْؾشٳ٫: ٩ب٭غب ٩ب٩ذٵ األٳ٣ )

 ٙبت احتبلؿ السونغام، فكاف سلطاهنا يدفع اإلتاكة ٤بلك السونغام، كيسمى ) عاصر ىذا ا٤بلك فَبة كقوع مإب
ملكوٍم(، كنظرا لبعد ا٤بكاف، فإف حاكم مإب كاف بدكره يقـو بغزك األراضي الٍب كانت تابعة ٥با من قبل، ٍب استقلت 

 نها:عنها؛ ٩با ٓب يقع ٙبت سيطرة السونغام، كلذلك فقد خدثت ُب عهد ىذا ا٤بلك أحداث م
 أ/ الحروب الفالنية والتكرورية:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـ، ك٤با ضعفت 1245كانت مناطق كازامنس تابعة لدكلة مإب، منذ فتحها القائد فاكوٕب كركما، ُب عهد سو٪باتا عاـ 
مإب ٛباما، ككقعت ُب أيدم سبلطْب السونغام، بعد أف توأب على عاصمتها التخريب كالنهب، فإف الفبلنيْب ا٤بقيمْب 

ة ) جاغا، كفوتا توركف( قد استغلوا ىذه الفَبة، كقاموا بثورة، استولوا خبل٥با على ا٤بنطقة، ككاف من أىم ىذه  ُب ا٤بنطق
 الثورات ما قاـ بو: جاجى تينكبل جاغٌب.

 ب/االستنجاد باألتراؾ العثمانيين:
ببلد ا٤بغرب،طالبا منهم اشتد كطأة السونغام على مإب،فاستنجد ا٤بلك مامدم األكؿ باألتراؾ الذين سيطركا على 

ا٢بماية،كٓب يرد ُب التاريخ أم تفصيل عن نتيجة ىذا الطلب، كلكن الذم ال شك فيو أف األتراؾ ٓب يلبوا ىذا الطلب؛ إما 
٣بوفهم من مقارعة السونغام من ناحية، أك ألف ملوؾ مإب السابقْب كانوا يؤيدكف سبلطْب ا٤بغرب؛ حيث أرسل ا٤بلك 

 إٔب أيب ا٢بسن ا٤بريِب يهنئو على انتصاره على األتراؾ ُب معارؾ تلمساف.موسى رسالة  امانس
 ج/االستنجاد بالبرتغاليين) في عهد ملكهم جاف الثاني(:

 بعد فشل ٧باكلة الدخوؿ ٙبت ٞباية األتراؾ العثمانيْب، استنجد ا٤بلك )مامدم األكؿ(بالربتغاليْب، 
ن كانوا قد نزلوا بالساحل الغريب أإلفريقية، بغية الوصوؿ إٔب الذي-( potokyككاف ا٤باليوف يسموهنم)فوتوكي 

فلما كصلتهم  –٩بلكة)كنكن موسى( الغنية الرخية ذات الذىب الكثّب كالتجارة الرإبة الٍب قرأكا ك٠بعوا عنها كثّبا 
حداٮبا عن طريق هنر استغاثة مامدم األكؿ، ضد السونغام كالفوالنيْب كالتكاررة ، لبوه سريعا،فأرسلوا بعثتْب قدمت إ

(ك Rodriguez Rabelloـ ككاف من أفرادىا: )ركدريعيز رابيٌلو  1483غامبيا، فوصلت عاصمة مإب عاـ 
(، كٓب يعرؼ تفاصيل ىذه البعثة تارٱبيا، إال Goao Collasao( ك)حنا كوالساك  pero Reynel)كبطرس رينيل

ف الثاٗب( تتضمن إعجابو كمدل دىشتو ٗبا ٠بع من قوة ملك أهنا رجعت ٙبمل رسالة من ا٤بلك إٔب ملك الربتعاؿ )جا
الربتغاؿ كشهرتو، كٓب ينس عن التحدث أيضا عن عظمة ببلد مإب، كأنو ٓب يسبق ٥با أف استقبلت سفارة أك رسالة من 

 ملك مسيحي منذ تأسيس مإب...
ْب على سواحل غانة، فوصلت كذلك، (ككاف حصنا للربتغاليElminaكأما السفارة الثانية فتوجهت عن طريق )ا٤بينا 

( الذم كاف قد خرب الطريق.كٓب تؤد ىذه السفارة بْب  pero Reynelكلكن ٓب يعد منها إال كاحد ىو:)كبطرس رينيل
مإب كالربتغاؿ إٔب أية نتيجة، فيما يتغلق بسيادة مإب ضد السونغام أك ضد الفوالنيْب كالتكاررة.كلكن احملقق أف 

 رسوا الطرؽ الداخلة ا٤بوغلة ُب قلب غرب إفريقيا.الربتغاليْب قد د
 ـ1494ج/استيالء السونغاي على مدينة )زلن = جالوف(عاـ

كاف ملك السونغام ) سو٘ب علي بّب( خرب عاصمة مإب انيانينبا، كأخضع مإب لدكلتو، كأخذ منها صفة ا٢بكم الذاٌب، 
/ـ ك كانشغاؿ السونغام 1492اة ) سو٘ب علي بّب(  عاـ كعْب عليها حاكما باسم) ملكوٍم(، كلكن يبدك أنو بعد كف

بالفًب الداخلية بْب سو٘ب بكر داع، كأسكيا ٧بمد، استقلت مإب بنفسها مرة أحرل، فلما ٛبكن أسكيا ٧بمد من طرد 
بالقرب من  –)سو٘ب بكر داعو(أ أخذ يتوسع على حساب ٩بلكة مإب، فأرسل أخاه )عمر كمزاغ(لفتح مدينة )جالوف( 

يقاؿ باف سلطاف مإب كاف قد اٚبذىا عاصمة لدكلتو بعد أف خرب)سو٘ب علي( عاصمة مإب  –عإب هنر السنغاؿ أ
القدٲبة، لكن )قاـ فىتقىؤب السونينكي( قائد سلطاف مإب الذم كاف على ا٤بدينة ، دافع عن ا٤بدينة ببسالة، ٩با ٓب يتمكن 

د بن أيب بكر( با٣برب، فقدـ إليها بنفسو على رأس جيش ضخم )عمر كمزاغ( من فتحها، فبعث ألخيو ) أسكيا ٧بم



 
245 

ـ( كاشتبك مع جيش مإب ُّا، كانتصر عليو كخرب ا٤بدينة، كهنب قصر السلطاف، 1501ـ،)كقيل: )1494كذلك سنة 
يصلح كسىب أىلو، كتزكج من السيب بامرأة تدعى) مرٙب دابو ( كىي الٍب أ٪ببت لو ) أسكيا إ٠باعيل(، كبقي ُب )جالوف( 

من أمرىا، كيدبر شئوهنا ٗبا ٰبقق سيادة السونغام عليها، ٍب انصرؼ, كلكن سلطاف مإب عاد فيما بعد إٔب 
 عاصمتو)انيا٘ب(كظل تابعا للسونغام .

 
 ٧(.1530 –٧ 1496ٙرتح ا٥ٚشآ ا٥ضب٭ٸ ) 

 م((,ـ ٓب نعرؽ أ٠باءىم، كال عرفناى1530-ـ1496يقوؿ كانٌب سليماف:))ا٤بلوؾ الذين مضوا بْب 
كقولنا ىنا )فَبة فراغ(، ليس معناه أف الدكلة كانت من عّب ملك، كلكن ا٤براد أف التاريخ ال يعرؼ اسم ا٤بلوؾ الذين كانوا 

 ىناؾ.
 كقد كقعت أحداث خبلؿ ىذه الفَبة من أبرزىا:

 /عودة السلطاف من )جالوف( إٔب العاصمة القدٲبة) انيا٘ب(.1
 ـ(.1510ـ أو1507ي)زيارة الحسن الوزاف الفاسي لمال/2

(، كذلك سنة Leo Africainُب ىذه الفَبة زار مإب الرحالة ا٤بشهور ا٢بسن الوزاف ا٤بعركؼ ب: ) ليوف اإلفريقي   
ـ(.ككصف عاصمتها) انيا٘ب (بالثراء كاالزدىار،كالتطور ا٢بضارم حْب قاؿ عنها: )) تضم ىذه 1510ـ أك1507)

يرحب باألجانب،كُّذه  –كٓب يصرح با٠بو  –٢برؼ كالتجارة، كمانسا مإب العاصمة ٫بو ستة آالؼ أسرة من أرباب ا
العاصمة يوجد قصره، كُّا أىلو، كبا٤بنطقة الكثّب من ا٣بّبات من القمح كاللحـو كالقطن,  ... غّب أف مإب فقدت 

 را على ٞباية أسرتو((.حٌب ٓب يعد قاد –إمرباطور سونغام –مإب(، أماـ أسكيا ا٢باج  ا٦بدىا السابق، كقد عجز)مانس
 /تفاقم ثورة الفالني والتكاررة) الفوتيوف(.3

ـ(.فإف الفبلنيْب ا٤بقيمْب ُب ا٤بنطقة ) جاغا، كفوتا توركف( قد استغلوا فَبة 14896 -ـ1481منذ عهد مامدم األكؿ )
رات ما قاـ بو: جاجى تينكبل ضعف إمرباطورية مإب، كقاموا بثورة، استولوا خبل٥با على ا٤بنطقة، ككاف من أىم ىذه  الثو 

جاغٌب.كقد استنجد مامدم األكؿ بالربتغاليْب لقمع ىذه الثورة ، كلكن بدكف جدكل، ٍب إف ىؤالء الفبل٘ب كالتكاررة 
 ـ.1530(، كأقاموا فيهم مذٕبة كربل عاـ Fallimmeٙبالفوا معا ضد ا٤باليْب ا٤بقيمْب قي خوض هنر )فالٌىنمى

 ب٭غب ٩ب٩ذٷ ا٥ضب٭ٸ ادل٠٦ ا٥ضب٭ٸ ٳا٥ْؾشٳ٫: ٩
(1530 ٧– 1555.)٧ 
 ـ، كمن أىم األحداث قي عهده:1530كىو حفيد مامدم األكؿ، تؤب عرش مإب عاـ 

 االستنجاد بالبرتغاليين مرة أخرى./ 1
التكركرية على أشده، كخاصة جاجي تينغيبل الفوال٘ب، كقيل حفيده) كوٕب  -تؤب مامدم الثا٘ب ملك مإب كالثورة الفبلنية

ينغيبل(،كقد عاثوا ُب األرض فسادا، كذٕبوا كثّبا من السونينكى ا٤بقيمْب ُب حوض هنر فالىنمى، فاستنجد مرة أحرل ت
 Perezبالربتغاؿ،فاستجاب الربتغاليوف على الفور، كأرسلوا سفارة من قبل ملك الربتغاؿ برئاسة بطرس فرناندك)

Fernando( عاـ )لسفارة مساعدة سلطاف مإب ضد أعدائها، كال كٓب يكن ىدؼ ىذه ا,ـ(،1534ـ أك 1532
حٌب إصبلح ذات بينهم؛ كلكن لبحث مسائل ٘بارية مع مانسا مامدم الثا٘ب، كخاصة ٘بارة العبيد، ٩با يدؿ على أف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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مإب ٓب تزؿ ذات كياف كشهرة، بالرغم من خضوعها اال٠بي للسونغام,كٓب تزؿ ٛبلك مساحات كاسعة جنويب السنغاؿ 
 يط األطلسي.حٌب شواطئ احمل

كٓب تسفر ىذا االستنجاد من الربتغاؿ عن مساعدة منها لسلطاف مإب،كما أننا ال نعلم تفاصيل ا٤بفاكضات الٍب دارت 
بْب الدكلتْب، كلكن يبدكا أف الفبلنيْب أخّبا قبلوا التنازؿ كا١ببلء عن حوض فانٌليٌمى ، كتركوىا ٤بإب، كتقوؿ بعض 

 دخل سريعا فقضى على كوٕب تينغىبل.ا٤بصادر : إف أسكيا إسحاؽ ت
 / الخروج على السونغاي.2/

، فقاـ بثورة ضد إمرباطورية السونغام، سنة ييبدك أف سلطاف مإب)مامدم الثا٘ب( استعاد قوتو بعض الشيئ
ـ، فأرسل أسكيا إسحاؽ أخاه)داكد( إٔب 1545ـ،كبقي مستقبل عن السونغام طيلة عشر سنوات، حٌب عاـ 1535

مامدم الثا٘ب ، فدخل أسكيا داكد ا٤بدينة، كظل ينهب فيها، كٱبرب  إب، على رأس جيش ضخم، ففر مانسعاصمة ما
 ٫بو أسبوع، ٍب أمر بتلويث قصر ا٤بلك، ٍب عاد إٔب غاك، قلما جلى عن )انيا٘ب(، عاد ا٤بلك مامدم الثا٘ب إٔب عاصمتو.

 .ـ1550/اختالؿ السونغاي لمنطقة باغونو عاـ3
ـ ٓب يكف عن غزك إمرباطورية مإب، فغزا إقليم) باغونو( سنة 1549كيا داكد ملك السونغام عاـ عندما تؤب أس

 ـ كسىب كثّبا من العبيد كاإلماء،كاستصحبهم معو إٔب العاصمة غاك.1550
 ٧(.1591 –٧ 1555ٙرتح ا٥ٚشآ ا٥ضب٥ش ) 

 -عاما،فملوكها غّب معركفْب36الفَبة حوأب مامدم الثا٘ب، كىذه  اال يعرؼ كذلك أ٠باء ا٤بلوؾ الذين أتوا بعد مانس
 كال حٌب عددىم. كمن األحداث ا٥بامة ُب ىذه الفَبة: -اللهم إال مع كنت

 /احتالؿ أسكيا داود لمالي:1
قيل ا٠بو:مع كنت)ماف   –٩بلكة مإب،كقاتل فيها سلطاف مإب -ملك السونغام –ـ، غزا أسكيا داكد 1559ُب عاـ 

كأخضع مإب للسونغام، كتزكج ابنة سلطاف مإب ا٤بدعوة)نار(، كرحلها إٔب سونغام ُب حاشية  كوناتى(، كانتصر عليو، 
 كثّبة من العبيد كاإلماء كاألثاث كاألمتعة، ككانت كل ماعوناهتا من ذىب(,

 /اجتياح السونغاي لمناطق عديدة في مالي:2
 ـ غزا ) أسكيا داكد ( عدة مناطق من أرض مإب منها: 1570كُب عاـ 

 من نواحي إقليم ا٢بوض جنوب شرؽ موريتانيا حاليا _ –أرض تع من أرض باغونو، كيقاؿ لو ) ترمسي(  ا(
حارب أسكيا داكد جاجى ٛبا٘ب الفبل٘ب ُب فندكنك كتعلب عليو كسىب كثّبا من القينيات كالقينيْب) أم:ماىب(، ب(

 كجعل ٥بم حارة خاصة ُّم ُب غاك.
)سامج(  مػ(، كتغلب عليها، ككٔب ابنو: سـو أنز مكانو بعد كفاتو.1559ى( سنة)كحارب أسكيا داكد بلد سـو
 ـ، حارب أسكيا داكد سوربنتبا، من أرض الطوارؽ ٗبإب.1570كُب أكؿ سنة د(

 ٧(.1621 –٧ 1591ادل٠٦ ا٥ضب٥ش ٳا٥ْؾشٳ٫: ٩ب٭غب ٩ب٩ذٷ ا٥ضب٥ش)
 كال يعرؼ ىل ىو حفيد أسكيا ٧بمد الثا٘ب أـ ال؟.

ـ،ُب فَبة اختلت فيها أمور مإب، ككثرت فيها الفًب كاالنقسامات، كما انتشر قطاع 1591تؤب العرش عاـ
 الطرؽ،ككثرت غزكات كاعتداءات جّباف مإب عليها،ككاف من أىم ما ًب ُب عهده:



 
247 

 / االستقالؿ عن إمبراطورية السونغاي :1
مراكش الشريف األمّب موالم أٞبد  ـ بقيادة جودرباشا، من ًقبل سلطاف1590كاف من حسن حظو ٦بيء ا٤بغاربة عاـ 

ا٤بنصور الذىيب، كقضى على سلطاف السونغام، كشغل ا١بافلوف كالفاركف من ملوؾ السونغام بالكفاح ضد الفاٙبْب, 
فتحرؾ سلطاف مإب ك٪بح مع حلفائو ُب التحرر بعد سقوط السونغام ُب يد ا٤بغاربة.كما استعاد كثّبا من أمبلكو الٍب  

 ام.كانت ٙبت السونغ
 /المصالحة مع فالنيي ماسنة:2

كاف ٞبد آمنة الفوال٘ب  كاليا على منطقة ماسنة، ككاف مستقبل عن سلطاف مإب لفَبة، كلكن ُب عهد مامدم الثالث 
 حدث ىناؾ تعاكف كصلح بْب مإب كماسنة، عادت بذلك ماسنة إٔب سلطة مإب.

 :محاولة فتح جنى واالصطداـ بالمغاربة:3
اف مإب ) مامدم الثالث( كسلطاف ماسنة)ٞبد آمنة(، تعاكف االثناف  على فتح جُب، كاستخبلصها من بعد مصا٢بة سلط

ا٢بامية ا٤بغربية الٍب كانت احتلتها، كعينت عليها ) علي العجمي(، كقد طلب )مامدم الثالث( ا٤بساعدة من حاكم  
يف ُب مقاكمة ا٤بغاربة الفاٙبْب، كنصحو بأف كاال، كىي إحدل الواليات التابعة ٤بإب، فأجاب ا٤بلك بأف األمل ضع

  Sanguaran( قائد جيش الشماؿ ا٤بقيم ُب )جارا(،كسنانغراف زكما )Faran soraيستعْب بفراف سور)
zouma(sora قائد جيش ا١بنوب ا٤بقيم ُب سنكراف.كالظاىر أف ىؤالء ٝبيعا ٙباشوا مقارعة ا٤بغرب، فاستعاف ا٤بلك)

ـ كلكن ا١بيش ا٤بغريب ا٤براكشي 1598باإلضافة إٔب حليفو) ٞبد آمنة(فسار إٔب جُب عاـ ، أكمإباكم كاال، كحاكم 
 أباد معظم جيشو؛ ألنو كاف متسلحا بالباركد كمدافع ا٥باكف، ك٪با مانسا مامدم الثالث نفسو بشق األنفس.

 ٧(.1645 –٧ 1621ادل٠٦ ا٥شاثِ ٳا٥ْؾشٳ٫: ٩ب٩ب ٩ب٫ ١ٺزب )
ن، العقبلء، ترؾ مقارعة ا٤بغاربة، كتنازؿ عن ٩بتلكات مإب الواقعة بأيديهم من ) جُب، كاف ىذا ا٤بلك من اَّدي

كتومبوكتو، كغاك، كغّبىا(.كعكف على اإلصبلح الداخلي،ليصلح ما انفسد من األمور اإلدارية، كيستعيد األقاليم 
، -مؤسس سيغو -٘ب لكبلف جاف كلبليـ بالثائر )دانفاسّبم( االبن الثا1643ا٤بنفلت عن ا٤بملكة، كلكنو اصطدـ عاـ 

فاستطاع ىذا السلطاف الكلبلي من طرد ماما ماف كيتا، من مركدكغوبا الٍب كاف قد نزؿ فيها ٢برب سيغو.كُّذه ا٥بزٲبة 
 ازداد طْب ماندل بلة.

كانٌب ـ، كُب عهد ملك سيغو بيتوف ٩بادم كلبلي، كلكن  1670كحسب ا٤بصادر العربية، فإف ىذه ا٤بوقعة حدثت عاـ 
.كقد توُب ماما ماف كيتا متقوقعا حوؿ أقاليم عديدة من ٩بلكتو عاـ -كاهلل أعلم –ـ 1643سليماف أكد أهنا ُب عاـ 

 ـ.1645
 ادل٠٦ اخلب٩ظ ٳا٥ْؾشٳ٩:٫ب٭غب ٩ب٩ٴد ١ٺزب 

(1645 ٧– 1662.)٧ 
 : ماميب كيتا.التشّب ا٤بصادر العربية إٔب اسم ىذا ا٤بلك، كإ٭با تذكر أف الذم تبل ماما ماف كيتا ىو

يعترب فَبة ىذا ا٤بلك فَبة كقوع إمرباطورية مإب ُب سكرات ا٤بوت، فقد ضاعت كل ا١بهود الٍب كاف ماما ماف كيتا ٰباك٥با 
سنة، كذلك أنو ٓب يكن ىناؾ سبيل لردع الصدع الذم أصاب ماندل ُب 17سدل، ُب عهد مانسا مامود كيتا،خبلؿ 

ناس، كلكن فكرة أكلئك القلة كاف : أف تَبؾ األمور تفسد كٚبسرىا األسرة ذلك الوقت ا٢برج إال ُب قلة من ال
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ا٤بلكية،فإذا حدث ذلك قاموا ىم كطلبوا األمر ألنفسهم مرة أخرل، كىذه الفكرة ىي الٍب أهنت ملك ا٤بانسارين ُب 
كية أخرل ُب ماندىن، كبدأت كل قبيلة ٙباكؿ البحث لنفسهاليكونوا سلطة ماندل ألنفسهم كليؤسسوا أسرة مل

ماندل.فيقاؿ بأف الَبكرل من أىل توركف تصدقوا بقرباف بشرم ليكونوا ملوؾ ماندل، فكانت نتيجة الصدقة أهنم ملكوا 
 سيكاسو.

كاتبع الكركما سّب فودٚب دكمبيا ، كأسسوا أسرة ملكية للكركما ُب )جوما كانيا(، كتوُب )مانسا مامودك( خبلؿ ىذه الفرقة 
 ـ1662، عاـ كاألثرة كاألنانية

 ٧(.1680-٧ 1662ادل٠٦ ا٥غبدط ٳا٥ْؾشٳ٩:٫ب٩جٸ ١ٺزب ) 
ٓب يشر كانٌب سليماف إٔب اسم ىذا ا٤بلك، كلكن ا٤بصادر العربية ذكرت:)) أف آخر ملوؾ مإب كاف )ماميب كيتا(، كقد 

، كاستقر آخرىم ـ، فاقتسم أبناؤه ا٤بملكة1680اعتلى عرش مإب ٤بدة)ٞبس عشرة( أك)ٜباف عشرة سنة( ٍب مات عاـ 
رٞبو اهلل، إٔب أنو رٗبا يكوف ا٣بطأ ُب  –راكم كتب الشيح كانٌب سليماف  –ُب ٗباكو((، كقد أشار األخ بابا ٩بارم جا٘ب 

 25سلطانا، كا٤بذكور ُب الكتاب  26النسخة الٍب نقل منو الكتاب، كذلك أف كانٌب سليماف ذكر أف السبلطْب 
ـ، ٩با يدؿ أف ىناؾ 1662/ غّب أف الكبلـ توقف عند عاـ 1680ندل كاف عاـ سلطانا،كما ذكر أف ا٫ببلؿ أمر ما

 (سنة.18نقصا ب)
 ادل٠٦ ا٥غبثِ ٳا٥ْؾشٳ٫:) ا٭ٺب٭ٺ٪بعب ٩ب٩ٴدٳ( 

( ٬٩1680 = ٧1700.)٧ 
ـ، اعتلى عرش مإب 1680تبْب ٕب بعد البحث من مصادر أخرل، أف )ماميب كيتا( ابن ٤بامود كيتا، كأنو بعد كفاتو عاـ 

كما ذكره ا٤بؤرخاف:  ألفا عمر كونارل)رئيس مإب سابقا( –بعده ابنو )٧بمود( ا٤بشهور ب) انيانيماسا مامودك(  من
قيل: إنو مامودك بن  ( كقد(Grand Dates du Mali.ُب كتاُّما: أياـ مإب العظيمة.)-كعقيلتو: آدـ باه كونارل

 كلْب كلْب(بن مارم جاطة. سيغاجاتا، بن كو٩ب ىادم،بن كوما، بن جوركنينكوف )منسا
ـ، كبقي متقوقعا حوؿ مثلث ىضبة ماندل، نواة إمرباطورية مإب) 1680كقد تؤب ىذا ا٤بلك عرش مإب بعد أبيو عاـ 

ـ.كيبدك 1700كػابا ( كأعما٥با ، فبقي ٦برد حاكم طيلة عشرين عاما، إٔب أف توُب ُب مستهل عاـ   –كيتا -مابْب ٗباكو 
اندا،أنو كاف لو ثبلثة أب ناء: انيا٘ب ماغاف ، كمساكورك، مسا كى  

 فلما توُب األب. اقتسم أكالده الدكلة ا٤بتبقية أثبلثا كالتإب:
(؛ حيث نزع حكم دكلة جوما من الفبلٗب كالبمبارة Nyani magaكقد ملكها)انيا٘ب ماغا() ٩ٮيٞخ ١ٺزب:،1

كالبمبارة إٔب منطقة بشرقي سنكرا٘ب حيث سكنوا ُب الذين كانوا ٰبكموف ا٤بنطقة، كبعده قاـ أكالده كطردكا الفبل٘ب 
 (Nyani masa shi wouكاسولوف.كقد ٠بي ذريتو من بعده ب)انيا٘ب ماساشيوي   

، كىي جنوب )ًكنيىركبا(، ملكها مساكورك، كاحتل ٗباكو كسوتيبا. ك٠بي ذريتو من بعده / ٩ٮيٞخـ عٴثبسا2
ىم من ٗباكو أحد أبناء قبيلة انيارم بتعاكف مع ملوؾ (.كقد أجبل Masa Kouru  shi wou)مساكوركشيوه  

 سيغو، كاسم ىذا الرجل) جاموسا جاف(، ككاف ملك الكيتا يومئذ يسمى ) انياما كيتا(.
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/نامبوال ا٤بشهور ب)سيغىتيغي كىسومى( كمساكنهم 1))كاف ٤بساكرك ٜبانية أكالد، منهم  كيقوؿ ا٤بداح نارينا موسى:
 الثا٘ب لسوليفرا ،سوبارا،انيامو،ا١بانب الثا٘ب لكونْب دكغؤب  ،كوكورك.ُب:بىبلف جوليبا،ا١بانب 

 :ًسًنماغا، كبنوه ُب: فربالىن، فيداكو، كبلجى،مساكوركسا.2
 /انيوما:كذريتو ُب: ٠بأب،باال، كرسالىن،نفاجي،بلندكغو٘ب،كركبا(( اىػ3
جوليبا،ككاف ألحفاده مناطق حوض هنر ملكها مساكاندا، كفرض سيطرتو على فيغّبا، كبادكغو  ٩ٮيٞخ ١بثب،: 3

 (. Masa Kanda  shi wouجوليبا)النيجّب(.كعرفت ذريتو ب)مساكنداًشيػوي 
 ككانوا قي األخّب يتعاكنوف مع حكاـ سيغو لغزك ذرية ماساكورك ُب سوبارا، كٗباكو، كسوتيبا.

ذ ذكر نارينا موسى أنو كانت لو ثبلث كالطاىر أف مساكندا ىذا ىو: فابنجوغو ا٤بشهور كذلك ب) كّبم بنجوغو((، كق
 /دينكو كمارا.2ـ كاسىرىيبا كوناتى  2/عرفو كويتا   1زكجات ىن:

 / عرفو كؤب4/غرفو سّبماغا  3/عرفو كانسام 2/عرفو تامبا1*أما عرفو كويتا فا٪ببت لو اربعة اكالد:
ونكا٘ب، كبعضهم يسكنوف ُب: كيىب كذرية ىؤالء يوجدكف ُب:تابوف،غونسولو،كينيىدك،دكغورك،جوالفوندك،كبلجى،ك

 سوف مسادىال ،ٛباكودك،انياغاسوال، كمن اشهرىم: ٛباكودك موميب ،ناسّبا مادم، كسىويري كيبلنيب.
 كىذا آخر العهد ٗبلوؾ مإب.كاهلل أعلم

ا٥جبة ا٥ضــب٬٩ 
 األؽٴا٣ ا٥ْب٩خ يف ئ٩رباىٴسٹخ ٩بيل

 خ:ا٥ٚق٤ األٳ٣:  احلٺبح ا٥غٺبعٺخ ٳاإلداسٹخٳا٥ْغ٢شٹ
 أ/السياسة:
بعد  –كىو دائما  ،انيانينبا دكلة فيدرالية)اٙبادية(، على رأس االٙباد اإلمرباطور ُب إمرباطورية مإبكاف ملكة 

كبقية الدكؿ تابعة ٥با، ككل دكلة ٙبكم نفسها حسب عاداهتا كتقاليدىا، كتعْب ملكها  من نسل سو٪باتا -الكرككانفوغا  
ة  ُب كراثة العرش ُب إمرباطورية مإب، ىي تولية الولد األكرب للسلطاف الراحل، كلكن ليس ككانت القاعدة العامبنفسها، 

من الضركرم أف تسّب سلسلة ىؤالء األبناء رأسيا يانتظاـ، فقد يتؤب اإلخوة كاحدا بعد آخر، من أبناء ا٤بانسا ا٤بتوَب، مع 
ب من غّب نسل األسرة ا٤بلكية ، كانقبلب ساكورا، عدـ اإلخبلؿ بقاعدة السن، كلكن قد يتخلل ىذه الوالية انقبل

كسانٍب)صندكي(.ككاف لزكجات األباطرة دكر كبّب ُب تسيّب أمور اإلمرباطورية، كمن أمثلة ذلك: ساسوما بّبتى زكجة 
 سو٪باتا، كأـ دنكراتوماف، ككذلك قاسا زكجة مانسا سليماف..

 ككانت ا٥بيئة اإلدارىو على الشكل ا٥برمي التإب:
 ػ اإلمبرطور أو مانسا:أ 

سػػلطة تتمتػع بػػاحَباـ كتعظػيم كىيبػػة بالغػة مػػن قبػل الرعايػػا تقػرب مػػن التقػديس كالعبوديػػة، كمػا كػػاف يتمتػع ب كػاف شخصػػية 
كىػػو القائػد األعلػػى للجػػيش، )أم: حسػػب شػرائع كرككانفوغػػا(، مطلقػة ، تسػػتمد مػػن تقاليػد السػػلف كمػػن تعػاليم اإلسػػبلـ،

 ء األجانب ُب ٦بلس شعيب.ٰبكم بالعدؿ كيستقبل السفرا
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منسا ٙبتوم:األمراء، كرىائن ا٤بلػوؾ ذكم الػوالء لئلمرباطػور ككبػار ضػباط ا١بػيش كحكػاـ ا٤بقاطعػات، فينػالوف  كانت ساحة
 .كالناطق الر٠بي باسم ا٤بلككاف حقا سيد ا٢بفلة، فقد  أما قواؿ مانسا)دكغا( ،من اإلمرباطور ا٤بكافآت كالعطايا

 ب ػ اإلدارة: 
حكومػػة مػػإب التخصػػص ُب اإلدارة، فقػػد كػػاف فيهػػا الػػوزراء، كالقضػػاة، كالكتػػاب، كالػػدكاكين، كمػػا حكػػى العمػػرم .عرفػػت 

 كالقلقشندم ، فكاف اإلمرباطور اليكتب شيئا ُب الغالب، بل يكل األمر إٔب صاحب كظيفة من ىؤالء.
كبػار ا٤بػوظفْب كومػة مركزيػة تتكػوف مػن  طػا ٕبكػاف ٧باك  نيػا٘ب، اإف اإلمرباطور نفسو كػاف يػدير العاصػمة الحكومة المركزية:

الػػذم يتكلفػػػوف إدارة ا٣بزانػػػة ا٤بلكيػػة كالعػػػدؿ كا١بػػػيش، ككانػػت القػػػرارات ا٤بهمػػػة تؤخػػذ ُب ٦بلػػػس حػػػوؿ ا٤بلػػك يضػػػم الكبػػػار 
 كزعماء القوالْب كالقضاة ككبار الشخصيات ا٤بدنية كالعسكرية. علماءكال

 حكومتو ا٤بركرية بالعاصمة، كأىم ىؤالء ا٤بوظفْب ككاف ىناؾ موظفوف كمستشاركف يساعدكف ا٤بلك ُب
 ككاف يسمى: )قا٪با( مثل) قنجاموس(: نائب سلطاف منسا سليماف، ككاف يعترب كإب العاصمة.نائب السلطاف::

أمػػػا اإلمرباطوريػػػة فكانػػػت ٦بػػػزأة إٔب مقاطعػػػات يػػػديرىا حكػػػاـ باسػػػم) جامانػػػاتيكي( أك ) فرابػػػا( يعيػػػنهم اإلمرباطػػػور، ككانػػػت 
ك١بنتو طعػػػػػات: بػػػػػانبوؾ، كتكػػػػػركر، كجػػػػػِب ، سػػػػػلطة ذاتيػػػػػة كبػػػػػّبة فكػػػػػاف لفرابػػػػػا ُب ىػػػػػذه ا٤بقاطعػػػػػات سػػػػػاحتو، ك٦بلسػػػػػو،٤بقا

 كجيشو، كيدير ٝبيع األنشطة. التشريعية)تومبولوما(،
م حسػػػب دك٥بػػػكانػػػت إدارهتػػػا علػػػى يػػػد زعمػػػاء يعينػػػوف حسػػػب تقاليػػػد ا٤بنطقػػػة، فيػػػديركف الواليػػػات أو الممالػػػك التابعػػػة: 

 اصة، كيؤدكف ا١بزية لئلمرباطور، كٲبدكنو با١بيش كقت ا٢باجة.تقاليدىم ا٣ب
كانػػت ا٤بقاطعػػات ٦بػػزأة إٔب )كػػافو( أم : ٦بموعػػة مػػن القػػرل، يػػديرىا موظفػػوف ٧بليػػوف. ككانػػت )كػػافو( ٦بػػزأة إٔب)دكغػػو( 

 أم القرل الٍب يديرىا رئيس القرية كيعينو ٦بلس الكبار.
 إقليما ىي: 22كقد كصلت ىذه الدكلة ُب أكج اتساعها إٔب 

 / ماندل) ككانت مكونة من مقاطعات عديدةمنها: انيا٘ب،كابا،انياغاسوال،ميُب، سييب،تابوف،1
 جوماكونكوف، جوما كانيا  كغّبىا(.

/باغونو  10/ ماسينا  9/جاغا)زاغة( 8/بابوغو 7/الصوصو 6/ سنكراف5/كاغادك 4/ ميما  3/دك)سيغو(  2   
/كالتا)زرنطانبا( 15/تومبوكتو   14ازامنس)جزء من السنغاؿ كغامبيا* /ك13/تكركر)توركف( 12/جارا  11
/ جُب على خبلؼ بْب 22/الصونغام ُب فَبة ما  21/ البوبو،20/كانعارا 19/كابرا  18/كيتا  17/عيدٲباغا  16

 ا٤بؤرخْب.
تقنا ما ىاىنا من نفس األقاليم كيبلحظ أف ا٤بصادر العربية أحيانا تذكر أ٠باء ٨بالفة لبعض ىذه األ٠باء، كلكننا إ٭با اس

الٍب ٙبالفت مع ماندل ُب )سييب( ك)كرككانفوغا(، كالٍب ًب فتحها بعد ذلك.كلعل ذلك أصح . كمن األقاليم الٍب أشاركا 
 إليها: زافونو)جاىونو(، كدمورا، كتّبنكا،كبراغودم.

 :ج/ العساكر
 رب مع الصوصو استطاع سو٪باتا حشد ماكانت اإلمرباطورية تتمتع بقوة حربية كبّبة، فمنذ بداية ا٢ب

 جندم.فكيف ٗبا بعد تكوين اإلمرباطورية.80,000يربو على 
 /السيافوف .3/الرماحوف 2/الرماة  1ككاف ا١بيش اإلمرباطورم مكونا من ثبلث فرؽ أساسية: 
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 ورم .ك كل فرقة من ىذه الفرؽ تنقسم إٔب: الفرساف كا٤بشاة.كمااىتم ا٤بلوؾ ببناء ا١بيش اإلمرباط
/ ا١بيش النظامي الوطِب داخل  2/ ا١بيش اإلمرباطورم ُب انيا٘ب   1كقد كاف لدل كل دكؿ التحالف قوتاف عسكريتاف: 

 كل دكلة، ككاف يقاؿ لو: ) سوفا فنفا(.أم: جيش ا٤بخافر.، أك: قوات التدخل السريع.
كػانوا فرسػانا. ككػاف دفػاع القسػم  10000منهم جندم،مائة الف 100000كاف لئلمرباطورية جيش قوم منظم حوأب 

كدفػاع القسػم الشػمإب علػػى  ككػاف يقػيم ُب منطقػػة سػنكرا٘ب،( )أك سيػوراامسػو  فسػػانكارا:ا١بنػويب لئلمرباطػور علػى يػد القائػد
، السػيوؼ، الرمػاح، ككانػت األسػلحة : القػوس، السػهم، الػرمح )أك سيورا( ككاف يقيم ُب منطقػة جػارا،فاراف سوما:يد القائد
 ا٣بناجر.ا١براب، 

 ككانت الرتب العسكرية كالتإب :
 الرتب العسكريةبالفرنسية الرتب العسكريةبالعربية ألرتب االعسكرية بالماندى

 (Caporal) / عريف1 / كىلى دىن1
 (Sergent) / رقيب2 / سوفالْب2
 (Adjudant) /مساعد أكؿ3 / سورا3
 (.Sous lieutenant) /مبلـز ثا٘ب 4 / سوفاكوف4
 (Lieutenant) /مبلـز أكؿ5 دين/ فا5
 Capitaine) /)قائد زمرة(:6 / نانكْب6
 (. Commendant /رائد: )7 / كىلىٍب7

، ككانت ٗبثابة ا١بنراؿ اآلف، كينبغي أال ٬بلط بْب الرتب لوقتاابعسكرية ُب ذلك  رتبكقد كانت رتبة الرائد ىي منتهى ال
/ 5/ سوبو ميسْب بوف 4/ كونو بوف 3/ بولوما فويبل 2 أك دكنسو / كبلٌب1العسكرية كالرتب الصيدية ا٤بكونة من:

أياـ اٙباد  –، كىي ا٤برتبة العليا ُب الصيد.كاشتهرت القوة ا٢بربية ُب مإب / سيمبوف7/ كدابوف 6سوبو كومبا بوف 
تابوف انوانا، كتّباماف  با٤بقدرة كالكفاءة، كبرز فيها قادة عظاـ الزاؿ التاريخ يذكرىم ُب تلك الربوع، أمثاؿ: -الكلمة

 تركرل،ككماف جاف كمارا،كفاكؤب كركماػ كسقمنجاف،كداماف جاكارا، كقاـ فتقؤب.
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 ا٥ٚق٤ ا٥ضب٭ٸ: احلٺبح االعز٪بّٺخ:
 جاء ُب بنود مؤٛبر كرككانفوغا :

 إف سكاف ماندم ثبلثوف شخصا ، أم ثبلثوف قبيلة،كالتإب:)) 
 يوغو،كلبلي،كوناتى،كيتا.ا(نسل ا٤بلوؾ)منسارين( أربعة) دان

ب(تونتاجوف: السوقة ، كىم الذين عفوا عن منصب ا٤بلك األعلى، كلكن ا٤بلك األعلى ال ينصب من غّب إذهنم، كىم 
 قبيلة منها: تركرل، ككركما، كميشوغو،جاكرا،كويتا،.... 16

٘ب،كسّبم كومى سيبل، كسيندل أسر ىي ذرية سّبٲباف كندا تورل، كسّبل بوكارم جا 5ج(األسر العلمية)ا٤برابطوف( 
 مارا سيسى، كما٪باف بّبتى.

 د(اا٤بؤانسوف) انياماكاال أك انوارا( أربعة أسر:جيلي،فينا،ا٢بدادكف، اإلسكافيوف.
 ىػ((اكا٤بتمم للثبلثْب: العبيد.

 عب، العبيد.كاف اَّتمع ا٤بكوف من القبائل مسلسبل، فكاف يضم : النببلء، عامة الشكحسب التفسيم  الواقعي ، فقد  
كونػػاتى، كمػػارا، كيتػػا،  )حػػوركف( كػػاف ٥بػػم حػػق تػػوٕب الوظػػائف ا٤بدنيػػة كالعسػػكرية، ككانػػت الطبقػػات األكثػػر ىيمنػػة:  النػػبالء

تػػراكرل، ككػػوٗب، كاحتػػل زعمػػاء القبائػػل منصػػب سػػادة األراضػػي كمسػػؤكٕب العػػادات السػػلفية)التقليدية(. ككانػػت ٥بػػم سػػلطة 
 ( احَباما.FAمطلقة على قبائلهم، ك٠بوا ب) فا 

قبائػػل مػػرابطْب:  ٟبسػػةأفػػراد  مػػنهم كاعتػػرب كىػػم عامػػة الشػػعب مػػن أصػػحاب ا٤بهػػن ، كاألعمػػاؿ اليدكيػػة األخػػرل. السػػوقة:
 ككذالك ا٤بداجوف، كالنقاد)فيُب(. تى عاميْب،كبر سيبل ، ، سيسي، ٘بتورم، جا

 كىم اسرل ا٢بربن أك الذم اشَبكا من أسيادىم. العبيد:
ركؼ باسػػم )سػػاناكويا( ىػػو الػػذم كحػػد القبائػػل ، كحقػػق التػػوازف االجتماعي.كقػػد كاف)سػػاناكويا( نوعػػا إف نظػػاـ القرابػػة ا٤بعػػ

مػػن القرابػػة القبليػػة ٯبػػب احَبامهػػا فمػػثبل: يوجػػد سػػاناكويا بػػْب )كونػػاٌب ككوليبإب(فيجػػب تبػػادؿ ا٤بسػػاعدة بينهمػػا ُب ٝبيػػع 
ُب شػػيئ فبلبػػد أف يقبػػل شػػفاعتو، كإال فسػػّبل مغبػػة  كإذا شػػفع أحػػدٮبا اآلخػػر.اا٢بػػاالت ، كال ٯبػػوز أف يضػػر بعضػػهم بعضػػ

 كما كاف للممازحة بْب القبائل، كاألٞباء كغّبىم دكر كبّب ُب التعايش السلمي. ىذا الرفض.
 ا٥ٚق٤ ا٥ضب٥ش: احلٺبح االٝزقبدٹخ:

 التجارة:
طػػػرؽ القواقػػػل التجاريػػػة ٲبكػػػن القػػػوؿ بػػػأف األربػػػاح الطائلػػػة الػػػٍب كانػػػت تػػػرد إٔب خرانػػػة مإب،جػػػاءت عػػػن طريػػػق ٙبكمهػػػا ُب 

الرئيسػػة، نتيجػػة لَبامػػي أطرافهػػا، فضػػبل عػػن كجػػود الػػذىب كالنحػػاس كا٤بلػػح داخػػل حدكدىا،كسػػاعد علػػى حسػػن االسػػتثمار 
كاسػػتمراره ك٭بػػوه اسػػتتباب األمػػن، كىػػو أىػػم عامػػل النتظػػاـ حركػػة القوافػػل بػػْب مػػإب مػػن جهػػة كبػػْب ا٤بغػػرب كبرقػػة كمصػػر مػػن 

 جهة أخرل.
ُب التجػػارة، كاىتمػػوا ُّػػا اىتمامػػا  بالغػػا، فػػنظم ملػػزكهم أسػػواقها، ُب ا٤بػػدف الرئيسػػية أمثػػاؿ: كالتػػو، كجػػُب، كقػػد بػػرع ا٤بػػاليوف 

كتومبوكتو،كانيػا٘ب، كماسػػينا، ككفلػػوا األمػن كالرعايػػة للتجػػار داخػل مػػإب، كعػػرب الطػرؽ ا٤بوصػػلة إليهػػا؛ ٩بػا أمػػن التجػػار كعمػػل 
ُب احملافظػة علػى قيمػة  –كقبلهم ملوؾ إمرباطورية غانة  –كبرع ملوكهم  على ركاج التجارة، كخصصوا مشرفْب ُب األسواؽ،

 ذىب مإب ُب األسواؽ العا٤بية، كىو األمر الذم جعل ا٤بلوؾ يستأثركف بالبدر الكبّبة.
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نشػػػػطة كاىػػػػتم الػػػػوانغرا ُّػػػػا كثّبا)سػػػػوننكي( ك)جػػػػوال ()ا٤بػػػػالينكى( كاسػػػػتفادكا كثػػػػّبا مػػػػن اسػػػػتقرار األمػػػػن ُب  التجػػػػارة كانػػػػت
مرباطورية، كبفضل التجارة عرب الصحراء، كانت قوافل ا١بمػاؿ تعػرب الصػحراء حػٌب إٔب تومبوكتػو ككالتػا كغػاك، فمػن ىػذه اإل

النقػػػاط كانػػػت البضػػػائع تصػػػل إٔب ا١بنػػػوب علػػػى ظهػػػور ا٢بمػػػّب كعلػػػى رؤكس األشػػػخاص لتبػػػديلها بالػػػذىب أك ا٤بواشػػػي أك 
 لذىب أك الودع أك النحاس أك ا٤بلح كنقود للتبادؿ.الطنبوؿ)كوال( أك العاج أك العبيد، كاستعمل الشعب ا

 المناجم :
اسػػػػػػػػتخرج مػػػػػػػػن بػػػػػػػػورل، ي، كقدا٤بصػػػػػػػػدر الرئيسػػػػػػػػ أىػػػػػػػػم ا٤بعػػػػػػػػادف ُب مػػػػػػػػإب، ككػػػػػػػػاف كػػػػػػػػاف الػػػػػػػػذىب: منػػػػػػػػاجم الػػػػػػػػذىبا(

 كانغارا.بامبوغو،كغاالـ،
 تكػػػػػن ، كبنسػػػػػبة قليلػػػػػة مػػػػػن )أكليل(عنػػػػػد مصػػػػػب هنػػػػػر السػػػػػنغاؿ، كٓبمػػػػػن تغػػػػػازا: كقػػػػػد اسػػػػػتخرج ا٤بلحالملػػػػػحمنػػػػػاجم ب( 

 منطقة)تاكديِب( ك)سبكا( قد عرفتا بعد,ككاف ىذا ا٤بعدف من أىم السلع ا٤بتبادؿ مع أىل ا١بنوب.
 )تاغيدك، كيقاؿ ٥با أيضا: أكرا(.من ديارا، كتاكيدااألٞبر: ككاف يستخرج مناجم النحاسج(
 من السنغاؿ األعلى.ككاف يستخرج :الحديدمناجم د(

ائب لئلمرباطػػػور. كمػػػا أف الدكلػػػة فرضػػػت ضػػرائب علػػػى ٝبيػػػع ا٤بنتجػػػات ا٤بصػػػدرة ككػػاف البػػػاحثوف عػػػن الػػػذىب يػػػدفعوف ضػػر 
 كالذىب. كا٤بستوردة خاصة ا٤بلح كالنحاس

 الزراعة:
ٓب ٘بػػد أرض مػػإب علػػى أصػػحاُّا بالػػذىب كا٤بعػػادف األخػػرل فقػػط، بػػل جػػادت علػػيهم بػػأنواع ٨بتلفػػة مػػن ا٢ببػػوب كالثمػػار 

، الفونيو، القاَب، الػذرة، الػدخن، كالقصػب، بوب ، البقوؿ، القطن، الفوؿ.معظم الشعب على الزراعة: ا٢بكالبقوؿ، فعاش 
 كالقطن، كالقمح ، كاألرز، كاللوبيا، كالباذ٪باف، كشجر ا٢بية...

كقػػد سػػػاعد عػػػى ٭بػػو ىػػػذه احملاصػػػيل خصػػػوبة تربػػة مػػػإب ُب ٦بملهػػػا مػػن جهػػػة، كجريػػػاف عػػػدة أهنػػار فيػػػو؛أٮبها: هنػػػر النيحػػػّب، 
دىا مػػن جهػػة أخػػرل، فضػػبل عػػن كقػػوع بعػػض أجػػراء مػػإب ُب ا٤بنطقػػة االسػػتوائية حيػػث هتطػػل عليهػػا كالسػػنغاؿ، كغامبيا،كرافػػ

األمطػػػار بغػػػزارة طػػػواؿ العػػػاـ، ٩بػػػا سػػػاعد علػػػى ٭بػػػو ا٢بشػػػائش كاألعشػػػاب الػػػٍب عاشػػػت عليهػػػا قطعػػػاف ا٤باشػػػية كا٢بيوانػػػات 
 ا٤بستأنسة كا٤بتوحشة.

 :    ا٥ٚق٤ ا٥شاثِ: احلٺبح ا٥ذٹٮٺخ
 بػػػورم مانػػػدل،  موسػػػى جيغػػػي،ألمػػػراء األرسػػػتقراطيْب كالتجػػػار. كحػػػج كثػػػّب مػػػن السػػػبلطْب أمثػػػاؿ: كػػػاف اإلسػػػبلـ ديػػػن ا

. كقػد انتشػر ةوثنييػ، كُب ٭بػو مسػتمر علػى حسػاب المنساكٕب، ساكورا، كانكو موسى، منسا سليماف، فكاف اإلسبلـ ٖبّب 
 اإلسبلـ كثّبا بفضل جهود سونينكي كجوال التجار.

الكي ىػو ا٤بػذىب السػائد ُب دكلػة مػإب، كُب بػبلد غػريب إفريقيػة عامػة، كقػد أشػار مانسػا موسػى كقد كاف ا٤بذىب السِب ا٤بػ
 كىو ُب مصر إٔب أنو مالكي ا٤بذىب، كما اشَبل من مصر بعض الكتب ُب فقو ا٤بالكية.

بلد، كمػػا ىػػو غػػّب أف بعػػض القػػرل كانػػت تضػػم فريقػػا مػػن ا٣بػػوارج، كىػػؤالء غالبػػا مػػن البػػيض ا٤بغاربػػة ا٤بقيمػػْب ُب تلػػك الػػب
 الشأف ُب قرية زاغرل،كما كرد ذلك ُب ا٤بصادر العربية.

ككانػػت ا٤بسػػاجد منتشػػرة ُب ٝبيػػع أرجػػاء مػػإب، كلكػػل مدينػػة مسػػجدىا أك مسػػاجدىا، ككػػاف لػػبعض األئمػػة ركاتػػب شػػهرية 
 ثابتة، كُب ا٤بدف الرئيسية الكربل كاف يوجد مسجد كبّب جامع ىو ا٤بسجد الرئيس ُب ا٤بدينة.
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أنػو كػاف يبػِب مسػجدا ُب كػل  –كما يقػوؿ السػعدم   –تهر السلطاف منسا موسى بكثرة بناء ا٤بساجد، فمن عادتو كقد اش
ـ، 1325مدينة تدركو صػبلة ا١بمعػة فيهػا. كمػن ا٤بسػاجد الػٍب أقامهػا مسػجد مدينػة جػاك، علػى إثػر عودتػو مػن ا٢بػج عػاـ 

لسػػواحلي القػػرطيب الشػػاعر ، كقػػد بنػػاه بػػالطوب احملػػركؽ، كقػػد اشػػرؼ علػػى بنائػػو ا٤بهنػػدس األندلسػػي؛ أبػػو إسػػحاؽ إبػػراىيم ا
كجعل مئذنتو ىرمية الشكل، كسرعاف ما انتشر ىذا الطراز ُب ٝبيع غريب إفريقيا، كقد عمر ىذا ا٤بسجد ٫بػو ثبلثػة قػركف ، 

 ٍب جدد.
 ككػػػػػػذلك أشػػػػػػرؼ السػػػػػػاحلي علػػػػػػى بنػػػػػػاء مسػػػػػػجد جديػػػػػػد ُب )تومبوكتػػػػػػو(، كىػػػػػػو ا٤بسػػػػػػجد ا١بػػػػػػامع كيعػػػػػػرؽ باسػػػػػػم ا٤بسػػػػػػجد

الكبّب)جينغػػػػربّبم(.  كمػػػػا كػػػػاف يوجػػػػد ُب تومبوكتػػػػو جػػػػامع قػػػػدٙب بػػػػا٢بي الشػػػػمإب)بّبكنكى كونػػػػدا( يعػػػػرؼ باسػػػػم ) جػػػػامع 
سػػػنكورل(؛ بنتػػػو سػػػيدة ثريػػػة ا٠بها)سػػػنكورل(كذلك ُب مطلػػػع القػػػرف الرابػػػع عشػػػر ا٤بػػػيبلدم ،كقػػػد عمػػػل منسػػػا موسػػػى فيهػػػا 

 مبوكتو.ا٤بئذنة،ككاف ىذا ا١بامع من أشهر ا٤براكز الثقافية ُب تو 
كقد اشتهر ا٤بسلموف ُب مإب باحملافظػة علػى أداء صػبلة ا١بماعػة ُب مواعيػدىا، ككانػت ا٤بسػاجد فيهػا مليئػة دائمػا با٤بصػلْب 

 كدعنا ننقل عن الرحالة ابن بطوطة كصف يـو ا١بمعة ُب ماندل:
ـ، كعػػادهتم أف يبعػػث كػػل إنسػػاف )) كإذا كػػاف يػػـو ا١بمعػػة كٓب يبكػػر اإلإنسػػاف إٔب ا٤بسػػجد، ٓب ٯبػػد أف يصػػلي لكثػػرة الزحػػا

غبلمو بسجادة يـو ا١بمعة؛ فيبسطها لو ٗبوضع يستحقو ُّا، ٍب يذىب إٔب ا٤بسجد، كسجادهنم من شػجرة يشػبو النخيػل، 
كال ٜبػرة لػػو، كمنهػػا لباسػػهم الثيػػاب البػػيض ا٢بسػػاف يػػـو ا١بمعػػة، كلػػو ٓب يكػػن ألحػػدىم إال قمػػيص، غسػػلو كنظفػػو كشػػهد بػػو 

 ا١بمعة((.
 لرحالة شهود صبلة العيد كخركج السلطاف بنفسو:كما نقل أف للمساجد حرمة كبّبة.كأف البلئذ ُّا كاف آمنا.كما نقل ا

كال أدؿ على اىتماـ أىل مإب باإسبلـ من تنصيصهم على األسر العلمية)ا٤برابطْب( ُب البند األكؿ من  شػرائع كرككانفوغػا 
 ـ.كجعلوا األسرة العلمية كالتإب:1236عاـ 
سر العلمية)ا٤برابطوف( ٟبسة أسر ىي ذرية سّبٲباف كندا تورل، كسّبل بوكارم جا٘ب،كسّبم كومى سيبل، كسيندل ))األ

 مارا سيسى، كما٪باف بّبتى.((.بل إف كثّبا من شرائع كرككانفوغا مستمدة من الشريعة اإلسبلمية..
 ا٥ٚق٤ اخلب٩ظ: ا٥ْالٝبد اخلبسعٺخ

 م اإلسالمي:أوال /العالقة بين ملوؾ مالي والعال
كانت ىناؾ عبلقة كطيدة بْب ملوؾ مإب، كالعآب اإلسبلمي، فقد ربطت رحبلت ا٢بج الٍب قاـ ُّا ملوؾ مإب إٔب الديار 

ا٤بقدسة منذ عهد ) بورماندل(،فموسى جيغي، فمنسا كئب، فساكور، فكنكاف موسى، فمانسا سليماف، ربطت ىذه 
مصر من األيوبيْب كا٤بماليك،ًلما ٛبتعت بو مصر حينذاؾ من أهنا أصبحت الرحبلت عبلقات متيمة بْب مإب كسبلطْب 

صاحبة الرعامة الدينية كالساسية ُب ذينك العصرين ،كغّبىم، فكانوا يزكركهنا ، كىم ُب طريقهم ألداء فريضة ا٢بج، 
 ضا.كيلتقوف بسبلطينها، كيهادكهنم، ككاف سبلطْب مصر من جانبهم ٱبرصوف على توطيد عبلقاهتم أي

كقد استقبل كنكاف موسى ُب مصر استقباال ر٠بيا ُب أُّة كبّبة،كذلك ُب عهد ا٤بلك الناصر ٧بمد بن قبلككف، ككاف قبلو 
ـ ُب عهد )ا٤بلك العادؿ سيف الدين أيب بكر األيويب،)كقد أشرنا إٔب ا٣ببلؼ 1218استقباؿ ا٤بلك موسى جيغي عاـ 

طْب ا٤بغرب ُب عهد أيب ا٢بسن ا٤بريِب؛ حيث تبادلوا معو البعوث ُب كوف موسى جيغي ملكا أـ ال ؟(، ككذلك سبل
 كا٥بدايا،كالتها٘ب على االنتصارات،كما كانت ىناؾ مراسبلت بينهم كبْب األتراؾ حْب دخلوا ا٤بغرب.
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كحرص سبلطْب مإب على توثيق عبلقاهتم السياسية بسبلطْب ا٢بجاز، كعلى اصطحاب األشراؼ معهم إٔب مإب، 
 م اإلقطاعات؛ ليستمدكا منهم سندا با٢بكم من جهة؛ كليتربكوا ُّم من جهة أخرل...(.كإقطاعه

كبا١بملة فإف ملوؾ مإب حرصوا على توطيد عبلقاهتم بالعآب اإلسبلمي، كبالعكس ٪بد أف السبلطْب ُب ا٤بغرب كمصر 
ُب مصر على توثيق عبلقات  حرصوا على توطيد نفس العبلقة مع سبلطْب مإب، بل بلغ من حرص سبلطْب ا٤بماليك

(،لتبادؿ الرسائل مع  مصر السياسية بإمرباطورية مإب اإلسبلمية أف جعلوا قسما من ديواف اإلنشاء) كزارة ا٣بارحية اليـو
 سبلطْب دكلة مإب،كنقل الدكتور ٧بمد عبد اهلل النقّبة طرفا من ذلك عن القلقشندم كالعمرم.

 ثانيا/ العالقة مع أوربا:
إمرباطورية مإب ُب عهودىا األكٔب عبلقات سياسية مع دكؿ أكربا، كإف كانت ىناؾ العبلقات التجارية عرب دكؿ ٓب تكوف 

ـ، أكؿ من 1325مشاؿ إفريقيا موجودة،كقد كاف ٘بار البندفية الذين التقوا ٗبانسا موسى ُب مصر ُب رحلتو إٔب ا٢بج عاـ 
ت نظر األكركبيْب إٔب البحث عن كسيلة لبلستيبلء على منابع الذىب، نقل خرب كفرة الذىب ُب مإب إٔب أكركبا، ٩با لف

 فظهرت بعد ذلك خريطة مإب ُب أعماؿ ا١بغرافيْب.
ـ، أم بعد كفاة 1339ككما يقوؿ الدكتور إبراىيم علي طرخاف: ) كأقدـ خريطة ظهرت ُب ذلك القرف، ترجع إٔب عاـ 

(، Angelino Delcertا العآب ا٤بيورقي )ا٪بلينو دلكرت مانسا موسى بقليل، كىي إحدل خرائط العآب، ر٠به
جالسا على عرشو ُب زيو ا٤بلكي، Rex Mellyكأشارت ىذه ا٣بريطة إٔب قلب إفريقية، حيث أظهرت "ملك مإب" 

 كعلى رأسو التاج، كُب يده صو١باف ا٤بلك.(( اىػ
 ـ.1367( عاـ  Pizzaniكقد تلت ىذه ا٣بريطة أيضا خريطة ر٠بها العآب البندقي ) بتزيا٘ب 

ا٤بلقب  شارؿ الخامسٍب ظهرت ا٣بريطة القطالونية أك ما يسمى ) األطلس القطالو٘ب(، كذلك ُب عهد ملك فرنسا: 
 Abrahamـ(، كىي من عمل العآب ا١بغراُب ا٤بيورقي أبراىاـ كرسك )1380 –ـ 1364با٢بكيم أك الرشيد)

Cresquesا٣بريطة أىم خريطة ظهرت ُب ذلك العصر؛ حيث أكضحت  ـ، كتعترب ىذه1375(، كصدرت حوإب عاـ
قلب الصحراء، كفيو رجل مُّلىث م يركب ٝببل كيسّب ٖبطى سريعة ٫بو ملك مهيب جالس على عرشو، ُب كامل لباسو 

ا٤بلكي، كعلى رأسو تاج، كُب إحدل يديو صو١باف ا٤بلك، كُب اليد األحرل قطعة من ذىب،يقدمها ا٤بلك لذلك الراكب 
 هركؿ.  انظر إٔب ا٤ب

ٍب ظهرت خرائط كثّبة بعد ىذا التاريخ، ٙبدث عنها الدكتور إبر٥بيم علي طرخاف ُب كتابو) دكلة مإب اإلسبلمية( من 
 .92-87ص

ككانت الربتغاؿ من أكائل الدكؿ الٍب سبقت إٔب ا٤بنطقة، بصفة ٘بار، كركاد، كقد استنجد ُّم بعض ملوؾ مإب ؛ فقد 
 استنجد ُّم:

ـ(؛ ٤بواجهة السونغام،فأرسلوا بعثتْب قدمت إحداٮبا من طريق هنر 14896 -ـ1481ا مامدل األكؿ )/مانس1
(ك Rodriguez Rabelloـ ككاف من أفرادىا: )ركدريعيز رابيٌلو  1483غامبيا، فوصلت عاصمة مإب عاـ 

 (. Goao Collasao( ك)حنا كوالساك  pero Reynel)بطرس رينيل
(ككاف حصنا للربتغاليْب على سواحل غانة، فوصلت كذلك، Elminaفتوجهت عن طريق )ا٤بينا كأما السفارة الثانية 

( الذم كاف قد خرب الطريق.كٓب تؤد ىاتاف السفارتاف  pero Reynelكلكن ٓب يعد منها إال كاحد ىو:)كبطرس رينيل
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الفوالنيْب كالتكاررة.كلكن احملقق أف  بْب مإب كالربتغاؿ إٔب أية نتيجة، فيما يتغلق بسيادة مإب ضد السونغام أك ضد
الربتغاليْب قد درسوا الطرؽ الداخلة ا٤بوغلة ُب قلب غرب إفريقيا، بل كانوا يتمنوف استمرار ا٢بركب ليتمكنوا من ا٢بصوؿ 

 على العبيد.
فوال٘ب، ـ(،استنجد مرة أحرل بالربتغاؿ ٤بواجهة جاجي تينغيبل ال1555 –ـ 1530/كُب عهد مانسا مامدم الثا٘ب )2

ـ,  من قبل ملك 1534ـ أك 1532كقيل حفيده) كوٕب تينغيبل(،فاستجاب الربتغاليوف على الفور، كأرسلوا سفارة عاـ )
 .Perez Fernandoالربتغاؿ برئاسة بطرس فرناندك

كفدىم كلكن الربتعاليْب ٓب يسعفوا ملوؾ مإب بالتعاكف العسكرم، كإ٭با انصب اىتمامهم على األمور التجارية،كقاـ 
بدراسة الطرؽ ا٤بؤدية إٔب انيا٘ب عاصمة كانكاف موسى، كتومبوكتو، كجُب، كغّبىا من مراكز التجارة، سواء عن طريق 

 مصب النهر الكبّب ُب غامبيا، أك عن طريق غانا.
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 ا٥ٚق٤ ا٥غبدط: احلٺبح ا٦ْٞ٥ٺخ ٳا٥ضٞبٙٺخٳا٥ٚٮٺخ:
 :ة الحياة الثقافية التقليدي -أوال/

صػػوف كا٤بوسػػيقيوف ا٤بمتػػازكف كالراقصػػوف كالشػػعراء كا٤بؤرخػػوف كالفبلسػػفة فكونػػوا الػػذاكرة ا١بماعيػػة للشػػعب،  نشػػطها القصا 
 ا٤بتعارضة.  األطراؼككانوا يؤدكف دكر السفراء كا٤برشدين كا٤بصلحْب أم ا٤بوفقْب بْب 

ّب ا٣بشيب، النام كالصور . نغو٘ب، النفاالطبلة الصغّبة، الطبلة الكبّبة، تاما٘ب،  :كانت أىم آالت الموسيقي  
بواؽ، مع التفنن كالتنوع بْب أغا٘ب الزكاج، كالوالدة،كا٣بتاف، األعازؼ، ك ا٤بزامّب، ك ا٤بك  كالربا، كالكورا،،كالبلفوف

كأناشيد  (كأناشيد الزراعة)سيُب جىليا(،Donso serewaكالصيد)دكنسو جىليا(،كمدح الصيادين)
ثقاُب،يؤلفها ا٢بكماء كينقلها اللسنوف،  ضافة إٔب ماكاف للًحكم كاألمثاؿ من دكر، كالرثاء. ىذا باإل)تشيكانٌب(ا٢بماس

 ككاف لكل طبقة اجتماعية أغانيها كرقصاهتا:  كيستعملها العامة ُب ا٤بناسبات.
 نشيد الػرمح كىو خاص للمحاربْب .     جانجوف: 

 خاص لئلمرباطور، كأصحاب ا٤بعإب.    دوغا: 
 الصيادين . تشيد ٤بدح  كوالنجا: 

 (.Nyangaraللمتقدمْب ُب الصيد، كيسمية البمربة)انيانغارا Bankura donبانكورا دوف: 
،كما كػاف للقػوالْب أثػرىم الكبػّب ُب ا٣بػوض كانت ا٤براكز الثقافية التقليدية لئلمرباطورية ىي : نيا٘ب، كيتا، نياغاسوال، كيبل

 ُب فنوف الكبلـ، ك٘بديد الناشيد.
 

 الثقافية العربية اإلسالمية ثانيا/ الحياة
إف ا٢بياة الثقافية ُب إمرباطورية مإب، امتداد للحياة الثقافية ُب إمرباطورية غانة، فقبل ٦بيئ اإلسبلـ ٛبثلت ا٢بياة الثقافية 
كالعقلية ُب القصص كاألحاجي كا٢بكايات الشعبية؛ فقدحفظت ا٢بكايات التاريخ، كتضمنت آدابا كثّبة، كدركسا ُب 

الذكاء كذـ الغباكة، كدركسا ُب عادات اَّتمع كتقاليدىا. كقصص الصيادين، كصراعهم مع الوحوش ُب الغابات، مدح 
 كمع األسود ُب آجامها.

كقد كاف أىل مإب على جانب كبّب من رجاحة العقل كالبصّبة ُب األمور؛ إذ عملوا على احتواء الثقافات الواردة 
م، فقد احتوكا الثقافات السونيكية إٔب ثقافتهم ، قبل ٦بيء اإلسبلـ.ك٤با جاء اإلسبلـ كتطبيعها حسب الطريقة البلئقة ُّ

 أصبحت اللغة العربية لغة الثقافة كالتعليم، كانتشرت ا٤بدارس كالكتاتيب ُب كل مكاف، ككانت دكاكين الدكلة تكتب ُّا.
ندل،عرب التجارة، كٓب يتحفنا التاريخ باسم التجار كقد كفد اإلسبلـ مع الثقافة العربية اإلسبلمية من غانة إٔب منطقة ما

السوننكى األكائل الذين نشركا ىذا الدين مع الثقافة العربية،كإف كانت األسر العلمية ا٤بعَبؼ ُّا ُب مؤٛبر كرككانفوغا  
( كىم من كلها ألقاب سونينكية: جا٘ب، تورل، بىرتى، سيبل، سيسى، كبعدىم جايب، ككابا مورماٗب من جاىونو، ككانٌب

 يعرفوف ب)ماندين ٌمورم(.
كأكؿ من كرد ُب ا٤بصادر العربية أنو أسس مدرسة قرآنية ُب ماندل ،ىو ما ركاه البكرم:  )) أف رجبل من علماء ا٤بسلمْب 
نزؿ ضيفا على ملك مإب) مانسا نوفْب تركرل(الوثِب ، كأقاـ عنده مدرسة يقرئ فيها القرآف كيعلم السنة، كظل ُب ضيافة 

٤بلك، حٌب ٪بح ُب ٙبويل ا٤بلك كرجاؿ دكلتو إٔب اإلسبلـ، فأخذ يقرئهم القرآف كيعلمهم السنة، كذلك ُب القرف الرابع ا
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ا٥بجرم، أك ُب بداية القرف ا٣بامس.(( ىكذا نقلو البكرين كلكن الظاىر اف ىذا ا٤بلك ا٠بو ماندىن بورم)برمندانا( كاهلل 
 اعلم.

ٕب من ا٢بج، كٓب يكن ا٤بلك كحده ٰبج، بل كاف يصحب معو حاشيتو ككبار رجاؿ دكلتو، كقد مر معنا ما قاـ بو ملوؾ ما
كأعياف علماء ٩بلكتو، فضبل عن خدمو كحشمو كحراسو، كٓب يكن ا٢بج ٦برد مناسك يؤدكهنا، بل كانوا يتلقوف فيو ألوانا 

لمية، كيصطحبوف معهم العلماء من الثقافة اإلسبلمية، كيصححود فهمهم لئلسبلـ؛ كما كانوا يشَبكف الكتب الع
كالفقهاء إٔب مإب، كما فعل كنكو موسى مع أيب إسحاؽ السواحلي ، كالقاضي أيب العباس الكإب، كالقاضي عبدالرٞبن 

 التميمي،كاستقدـ من ا٤بغرب الفقيو)عبد اهلل البلبإب( الذم تؤب إمامة ا٤بسجد ا١بامع الكبّب ُب تومبوكتو.
ثّب من األخيار من العلماء كالصا٢بْب كذكم األمواؿ من مصر كمشاؿ إفريقيا، كسكنوا مدف مإب، ككفد على ببلد مإب ك

ُب تومبوكتو، كغاك، كانيا٘ب، كجُب كغّبىا، كال أدؿ على كثرة العلماء أكضح ٩با كرد أف ملك جُب السونينكي 
لماء الذين كانوا ُب العاصمة)جُب( الوثِب)كينربك جا٘ب ( عندما أراد الدخوؿ ُب اإلسبلـ، أمر ٕبشر ٝبيع الع

 عآب فأسلم على أيديهم. 4200كحدىا؛فحضر منهم 
كٓب يكتف )منسا موسى( ٗبا كصلت إليو العلـو كالثقافة من ازدىار ُب دكلتو، بل نشد ا٤بزيد، فأرسل طبلب مإب إٔب 

سلهم إٔب ا٤بغرب؛ فلما عادكا أسند إٔب معاىد العلم ُب ا٢بجاز كا٤بغرب كاألندلس مثل: ) كاتب موسى( كأخويو، الذين أر 
 ))كاتب موسى( إمامة ا١بامع الكبّب قي مدينة)تومبوكتو( كظل إمامو أربعْب سنة.

كأرسل طبلب العلم من مإب إٔب مصر ليتلقوا العلم قي ا١بامع األزىر، الذم أضحى كعبة العلـو اإلسبلمية، كمثابة 
ْب ا٤بماليك ُب مصر كل عوف كترحيب، فقد خصصوا ) ركاقا( من القصاد من كل فج، حيث كانوا ٯبدكف من سبلط

 أركقة األزىر إلقرائهم، كأجركا عليهم األرزاؽ كالكسوات، كفرضوا ٥بم ا٤برتبات.
كٓب يكن منسا سليماف بن أيب بكر، بأقل من أخيو اىتماما بتوطيد صبلت إمرباطورية مإب الثقافية بالعآب اإلسبلمي، فقد 

كتفقو ُب الدين، كاستقدـ العلماء من الببلد اإلسبلمية ،  –رٞبو اهلل  –الفقهاء من مذىب اإلماـ مالك  جلب إٔب ببلده
كبلغ من كثرهتم أف كونوا أحياء خاصة ُّم ُب مدف إنرباطورية مإب كقراىا.ككاف من ىؤالء العلماء أثناء زيارة ابن بطوطة 

 ن النقويش ا٤بصرم, كالفقيو ا٤بقرئ عبد الواحد صهر ا١بزكٕب.ىػ: ٧بمد بن الفقيو ا١بزكٕب، كمشس الدين ب754عاـ
ازدىرت ا٢بركة العلمية ُب مإب،كعرؼ كيثر من ملوكها أهنم استقدموا عددا كثّبا من العلماء كالسيما من مصر كا٤بغرب 

سواء، ككاف ازدىار كاألندلس مع الوافدين من منطقٍب كاغادك كجاغا،فامتؤلت ببلدىم بالعلماء من السود كالبيض على ال
حركة التبادؿ التجارم بْب مإب كا٣بارج ، من العوامل الٍب ساعدت على ازدىار ا٢بركة العلمية ُب مإب،كاشتهرت 

 تومبوكتو، كجُب ،كغاك بأهنا مراكز الدين كالتجارة فضبل عن الشهرة العلمية.
نكورل؛ ففيها كاف العلماء من كل فنوف العلـو ككاف أىم مركز علمي كثقاُب ُب تومبوكتو، مسجد سنكورل، أك جامعة س

 اإلسبلمية، كسيأٌب بقية تفاصيل علمائها ُب معرض ا٢بديث عن إمرباطورية السونغام. 
كقد بلغ من اىتماـ أىل مإب بالقرآف الكرٙب، أهنم ٰبعلوف القيود ُب أرجل أكالدىم، كال يطلقوهنم حُب ٰبفظوا القرآف 

رآف كاف ىناؾ االىتماـ بلغة القرآف، كىي اللغة العربية، الٍب اكتسبت مسحة من التقديس الكرٙب، كإٔب جانب حفظ الق
عند مسلمي غرب إفريقيا عامة، ككانت ٝبيع الوثائق ا٥بامة تكتب باللغة العربية، كما كانت العربية لغة ا٢بكومة 

م أف العربية كانت اللغة ا٢بية السائدة، كا٤براسبلت الدكلية، ككانت إحدل لغٍب التجارة، كالثانية ىي ) لغة جوال( أ
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كغدت لغة التخاطب بْب قبائل نصف القارة اإلفريقية.كٓب تكتف قبائل ا٤بمالك اإلفريقية بدخوؿ اإلسبلـ، بل طبعت 
 بطابع عريب بسبب انتشار اللغة العربية ُب تلك الببلد.

الٍب استفادت من الرببر القادمْب من مشاؿ إفريقيا، استقت مإب ثقافتها الصناعية من ٩بلكة غانة ،  وفي مجاؿ الصناعة
حيث كانت تستورد  اَّاف،كا٣بوذ، كالسيوؼ كالرماح من ا٢بديد، ٍب تعلمت طريق صهر ا٢بديد كاستخراجها من ا٢بصى 

كاألحجار ُب عهد الصوصو،.فتخصصت بعض القبائل لصناعة ا٢بديد) كركما كفاٗب كدكمبيا، ككؤب، ككانٌب(، فطوركىا 
 كصنعوا منها أكا٘ب أخرل، كا٤بقصات، كالسكاكْب، كا٤بناجل، كا٣بناجر، كاألبواب، مع زخرفة القرع كا١بفاف.

كانوا يفتحوف كل أبواب ا٤بدينة على الشارع بطريقة فنية؛ كلذا    –: ٪بد ىناؾ االىتماـ بتخطيط ا٤بدف وفي مجاؿ الفنوف
٤بتشاُّة _ كبناء القصور ذكات األدكار، كالبناء كاف االسم االكؿ للعاصمة)كونكانيا(ف أم: األبواب ا

باألحجار،كالطوب احملركؽ، ككاف أشهر شخصية ٥با أثرىا ُب تطوير العمارة ُب منإب، شخصية ا٤بهندس الشاعر 
األندلسي القرطيب أيب إسحاؽ إبراىيم السواحلي، حيث أشرؼ على عمارة ا٤بساجد ُب تومبوكتو، كغاك، كأدخل البناء 

احملركؽ، كما بُب قاعة االجتماعات بقصر مانسا موسى ُب انيانينبا من ا٢بجر كا١ببس، كزخرفها با٣بشب ا٤بطعم بالطوب 
 بالذىب كالفضة، كذلك أدخل السواحلي نظاـ السقوؼ ا٤بسطحة للمنازؿ، كا٤بآذف ا٥برمية الشكل.
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ِا٥جبة ا٥زــبع 
 ا٥ٚق٤ األٳ٣: ّٴا٤٩ ٭ٲٴك ئ٩رباىٴسٹخ ٩بيل
 ٲبكن أف نلخص عوامل هنوض ٩بلكة صوصو ُب األسباب التالية:

/٠باحة ملوؾ مإب 4/ الزراعة كخصوبة األراضي  3/ تطور التجارة مع الشماؿ اإلفريقي   2/كفرة الذىب قي الببلد  1
اعد على تدفق العلماء /التقدـ العلمي ُب الثقافة العربية اإلسبلمية ٩با س5كتركهم معظم األمور بأيدم األتباع ا٣باضعْب. 

 / تشكيل التحالف 6 5كا٤بهندسْب ا٤بعماريْب إٔب مإب  
 كاالٙباد قوة. (ماندل) ٙبالف 

 ّٴا٤٩ عٞٴه ئ٩رباىٴسٹخ ٩بيلا٥ٚق٤ ا٥ضب٭ٸ: 
بلغت إمرباطورية مإب أكج حضارهتا، كقوهتا العسكرية، كرخائها االقتصادم،كشهرهتا العا٤بية، ُب عهد ا٤بلك مانسا موسى 

ـ، حافظت الدكلة على بعض قوهتاإٔب هناية عهد 1332كُب عهده بلغت اإلمرباطورية أقصى اتساعها، كبعد موتو عاـ ، 
مانسا سليماف بن أيب بكر أخي مانسا موسى،كلكن بعد موت منسا سليماف بدأت اإلمرباطورية ُب التقلص شيئا فشيئا 

 كٗباكو، ككابا(.حٌب عادت ٦برد مقاطعة صغّبة ُب مثلث ماندل)بْب كيتا، 
 ، كٲبكن تقسيم ىذه العوامل إٔب عوامل داخلية، كعوامل خارجيةتضافرت عدة أسباب ُب سقوط مإبكقد

 كىي عديدة منها: أوال/ العوامل الداخلية:
 /ضعف الملوؾ1

سة عشر، فقد كقعت اإلمرباطورية ُب أيدم ملوؾ ضعاؼ، بعد مانسا موسى؛ فباستثناء مانسا سليماف كاف األباطرة ا٣بم
الذين تولوا عرش مأب ضعفاء، غّب قادرين على إدارة الدكلة ٔبدارة.فقد تسبب ضعف مانسا ماغاف الذم خلف أباه 

منسا موسى، ُب انفبلت الرىينْب السونغاكيْب: علي كولىن، كسليماف نارا ، ابِب ا٤بلك زايا سييب، فهربا من ماندل 
.كٓب كأسسا إمرباطورية السونغام ا٤بستقلة،كأصبح ت ىذه الدكلة خطرا على كحدة إمرباطورية مإب ككياهنا منذ ذلك اليـو

يستطع احد من سبلطْب مإب بعد ذلك على استعادة ىذه ا٤بنطقة ا٥بامة، بل كالحٌب التصدم ٥بجمات السونغام على 
ٓب يستطع إخضاع السونغام أطراؼ دكلتهم، بل احتبل٥بم ا٤بتكررة للعاصمة انيانينبا.كحٌب مانسا سليماف الذم كاف قويا 

 كإعادهتا إٔب الوالء كالطاعة، كذلك بسبب االضطرابات الداخلية.
 الخالؼ حوؿ الخالفة، بين أبناء الملوؾ وإخوتهم   /2

ـ ؛حيث قضت الدكلة حوأب أربعْب عاما ُب الصراع 1359فقد غدا ىذا األمر مألوفا، بعد رحيل مانسا سليماف عاـ 
مارم جاطة  نازعوكالده) سليماف( ٤بدة تسعة أشهر فقط، كقد  قونبتاخلف منسا ا٤بتعاقبْب،فقد على السلطة، كا٤بلوؾ 

ٍب تصا٢با بعد ستة أشهر من النزاع على العرش،ٍب بعد ا٤بوت ا٤بفاجئ ٤بانسا  الثا٘ب ابن ماغا األكؿ،كحفيد كنكو موسى،
 –كما كصفو ابن خلدكف   -، ككاف  قتصاد الدكلة كىوالذم دمر ا)قونبتا(،اصبح مارم جاتا الثا٘ب ملكا على ماندل، 

.ٍب خلفو ابنو منسا موسى الثا٘ب، ٍب مانسا مغاف الثا٘ب ـ1387ػفمات  كأصيب ٤برض النـوشر كاؿ على مإب ، 
-ـ 1388ـ، فقتل ُب فتنة داحلية، كاغتصب العرش أحد ا٤بوإب كيسمى سانٍب)صندكى( )1388-ـ 1387
 و رجل كاف ُب ا٤بنفي كا٠بو) ٧بمود(.ـ( فقتل بعد عامْب، قتل1390
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ككانت نتيجة التعاقبات الكثّبة، كا٣ببلفات الداخلية ضعف ا٢بكومة ا٤بركزية، ككانت نتيجة الضعف للحكومة ا٤بركزية أف  
ـ 1473كثّبا من الدكؿ البعيدة عن ا٤بركز استغلوا ىذه الفرصة فاستقلوا بدك٥بم ٛباما عن التحالف،فظهرت غاك عاـ

 وقا على مإب، كاستقلت مناطق كازامنس) بامبوغو، كغمبيا(، كديارا،كماسنة كغّبىا.أكثر تف
 .العجز عن السيطرة على اإلمبراطورية إداريا/3 
كالية،مع كعورة الطرؽ ُب ذلك الوقت، كفقداف  22فقد اتسعت رقعة إمرباطورية مإب اتساعا كبّبا جدا، حيث بلغت  

قوية،كأدل إٔب ضعف الَبكيز على ا٤بناطق  إدارهتا إدارةقدرة احكومة ا٤بركزية على   نقص منكسائل االتصاؿ السريع،٩با
النائية، كحفظ الثغور، كقمع الثورات البعيدة عن مركز اإلمرباطورية،ككانت اإلمرباطورية تعتمد ُب اإلدارة القوية على أيد 

الطْب بلة كسوءا أنو ضعف كالء ا١بيش اإلمرباطورم عاملة كثّبة من ا١بنود كا٤بوظفْب، ككاف ذلك مكلفا جدا. ك٩با زاد 
للسبلطْب؛ نتيجة للخبلفات بْب أبناء األسرة ا٤بلكية،كبالتإب كاف ٰبدث انقسامات ُب ا١بيش نتيجة لبلنتماءات 

 الطائفية، ٩با جعل ا٢بكومة اإلمربتطورية ال تستطيع ردع الثورات من األراضي النائية.
سوءاألحواؿ كغياب األمن أضعف التجارة،كخاصة٤بابدأكثّب من التجار يتجهوف صوب  كذلك أف:عوامل اقتصادية//5

، أضف إٔب ذلك ما قاـ بو السونغام، زراع حصدانظرا لكثرةا٢بركب الٍب كانت ٙبصدا٤ب؛ غاك،ككذلك أٮبلت الزراعة
دية ا٥بامة ُب الدكلة.ككذلك اإلسراؼ كا٤بوشي من هنب متكرر لتومبوكتو، كانيا٘ب كماسينا ككالتو كغّبىا.من ا٤براكز االقتصا

ـ(، حيث فرض على الناس ضرائب كبّبة،بل باع قطعة 1374-ـ1360كالتبذير الٍب سببو ا٤بلك مارم جاتا الثا٘ب)
الذىب ا٢بجرية الٍب كاف يتوارثها سبلطْب مإب، فباعها بإٔبس األٜباف إٔب تاجر مصرم،ككنتيجة لتدىور االقتصاد ٓب تعد 

 لى ٙبمل أعبائها ٘باه العاملْب ُب قطاعات اإلمرباطورية ا٤بتعددة.مإب قادرة ع
ككاف بإمكاف إمرباطورية غانا أف تستمر  رغم ىذه العوامل الداخلية، لوال اهلل، ٍب حدكث عوامل خارجية أجهزت على 

 اإلمرباطورية، كعملت على سقوط اإلمرباطوريةتدرٯبيا.
 ها:كىي عديدة من ثانيا/ العوامل الخارجية:

 ػ الثورات الخارجية: /1
ـ أغار موشي نابا بونغا على تومبوكتو،كخرب فيها، كاحتل الطوارؽ كاالتا ، ميما، كغاك. 1333ُب عهد مغاف األكؿ 

ـ فإف )بانا بسّبم( من ياتينغا 1480ماسينا حٌب إٔب ديبو. كُب عاـ  اغارعلىـ فإف مورك نابا بونغا 1400كُب عاـ 
 ل أباطرة السونغام عاصمة مإب ، كهنبوىا عدة مرات.، كما احتاحتل كاالتا

 ج ػ استقالؿ األقاليم المقطعة:
ـ فر الرىيناف)علي كولوف كسليماف نار ابنا ا٤بلك ديا أسبوم( من مإب كحررا غاك من تبعية مإب.ٍب فتح 1335ُب عاـ 

ـ ٍب إف )أسكيا 1545ية ٤بإب عاـ ـ، كضم أسكيا ٧بمد ا٤بقاطعات الشمال1477سو٘ب علي بّب)ملك غاك( جٌُب عاـ 
بوندك الٍب كانت ٙبت إشراؼ السيد الفوال٘ب ) فوتا داكد( دمر نيا٘ب العاصمة كاحتلها ٤بدة أسبوعْب،كُب الغرب فإف 

، ـ ٍب احتل تانغيبل فوتا جالوف كتكركر، فاستنجد إمرباطور مإب الربتغاؿ1490(استقلت عاـ Tenguellaتانغيبل 
 طلبو.بل إ٭با اىتموا با١بوانب التجارية.فلم ٯبيبوه إٔب 
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 ٭ٲبٹخ ئ٩رباىٴسٹخ ٩بيلا٥ٚق٤ ا٥ضب٥ش: 
كا٠بو –الذين عرؼ التاريخ أ٠باءىم  –ـ( تؤب ا٤بلك السابع كالعشركف من ملوؾ مإب 1700-ـ 1680فيما بْب عاـ)

/ مسا كاندا 3/ماساكيريك 2   / انيا٘ب ماغا1ـ(، كاف لو ثبلثة أكالد كىم:٧1700بمود)انيا٘ب مامودك(، كعند كفاتو)
 فقسموا بقية الدكلة بينهم اثبلثا.

 Nyani maga shi( كعرفت ريتو ب)انيا٘ب ماغاشيوي   Nyani maga،منطقة كيتا: كقد ملكها)انيا٘ب ماسا()1
wou) 

)مساكوركشيوه  / منطقةػ سوبارا، كىي جنوب )ًكنيىركبا(، ملكها مساكورك، كاحتل ٗباكو كسوتيبا. ك٠بي ذريتو من بعده 2
Masa Kouru  shi wou .كقد جلوا من ٗباكو فيما بعد.) 

: منطقة كابا، ملكها مساكاندا، كفرض سيطرتو على فيغّبا، كبادكغو جوليبا، كعرفت ذريتو ب) مساكنداًشيػوي  3
Masa Kanda  shi wou .) 

 خبدتخ 
 ٝبعْب كبعد: ا٢بمد هلل ، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل األمْب كآلو كصحبو أ

 السبلـ عليك أيها ا٤بتحمس ٤بعرفة شيئ من تاريخ أمتنا اَّيدة، كرٞبة اهلل كبركاتو
كبعد فإف صديقك _ صاحب ا٤بوسوعة _ يودعك كداع ٧بب لك، راغب ُب اف تتمتع ٗبا تضمنتو صفحات ىذه 

 كشهرهتا العا٤بية ُب العصور الوسطى. ا٤بوسوعة من تاريخ شعب عريق، كمنطقة عريقة، كإمرباطورية عتيقة، كاف ٥با صداىا
 كيرجو منك أف التتواٗب عن اخذ الدركس كالعرب من سّبة ا٤بلوؾ كاألحدث الٍب سردت ُب ثيايا ىذا السٍّفر ا٤بمتع.

 فإف ركح دراسة التاريخ أف تعترب ٗبا تقرا، فيكوف لك أسوة بالعاملْب اَّدين، كٙبذر من البطالْب ا٣باملْب .كما ضرنا نعشر
 األفارقة إال ترؾ اخذ العربة من التاريخ؛ حيث ندرس التاريخ اإلسبلمي أك القومي للتسلية فقط، ال للقدكة كاالعتبار.

كقد بذؿ لك صديقك ُب ىذه ا٤بوسوعة قصارل حهوده ليتحفك ٔبزئ من تاريخ ماندل، كذلك لغرض التلميح كالتنويو، 
 ح الٍب حظيت بكتابات كثّبة عنها ُب القدٙب كا٢بديث.ال لئلحاطة كاأل٤باـ ٔبميع تواريخ ىذه ا٤بنطقة

فما كجدت فيها من صواب فمن اهلل، كما يكن فيها من خطإ فمِب اك من ا٤بؤرخْب الذين نقلت عنهم، أك من عدك 
 البشرية إبليس اللعْب.

س ىذه ا٤بوسوعة؛ ( للمؤرخ الكبّب كانٌب سليماف رٞبو اهلل تعالىن اساManden dofoلقد كاف كتاب تاريخ مإب )
براىيم ‘حيث ترجم الباحث ما كرد ُب كتابو، مع الرجوع على مصادر أخرل ىامة: كمملكة مإب اإلسبلمية للدكتور 

علي طرخاف _ كىو كتاب نفيس ُب ىذا ا٤بوضوع ػ ككذلك كتاب: التاثّب اإلسبلمي ُب السوداف الغريب( للشيخ ٧بمد 
تاريخ غرب إفريقيا للشيخ ٧بمود شاكر، كتاريخ السوداف للسعدم، مع مراجع عبد اهلل ٧بمد النقّبة، ككتاب موسوعة 

: خشية التطويل      أحدىااخرل ُب اللغة اإل٪بليزية كاشرطة إذاعية. كٓب يشأ ا٤بؤلف أف يوثق ا٤بوسوعة ُّذه ا٤براجع ألمور: 
: أف الباحث سيقـو ٔبميع ىذه ا٤بمالك وثالثها: أنو ليس ٕبثا علميا لنيل درجة من درجات الدراسات العليا. وثانيها

 ٝبيعا ُب ٦بلد كاحد إف شاء اهلل تعأب، كسيقـو عند ذلك بالتوثيق كإلشارة إٔب ا٤براجع كا٤بصادر .
 فإٔب اللقاء مع موسوعة أخرل ، أال كىي موسوعة إمرباطورية السونغام، كقبل ذلك نقوؿ لشعب ماندل

 ك ا٤بمالك كا٤بناقب الدارساتُّا تل)ػ( فهل من هنضة، ياماند، نستعيد
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 يامند إٔب اعلى النػػػػػػػػػػػػجـو الزاىرات)ػ( كىػػػػػػػػػػػػػػػػػل من ٪بدة منكم فنسمػػػػػػػػػػػػو
 فهل عائد ذلك الزماف الذم مضى)ػ( تباركت ما تقدر يكن فلك ا٢بمد

 (ئ٩رباىٴسٹخ ٩بيل٭ٲبٹخ 

 
 مؤسسة كجيرى للتربية والبحوث التاريخية

Fondation  Guidiera pour l'education et richershes Historique 

( F. G. E. R.H) 
 66877607     yahoo.fr@bguidiera 

)^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( 
 135 اجلضء ا٥ضـــب٥ش ٙٲبسط

 136 بْب يدم الكتاب
 137 لقدٲبة (توطئة) عن اإلمرباطوريات ا

 138 العصور التارٱبية ٤بنطقة  ماندل::الفصل األوؿحملة تارٱبية عن إمرباطورية مػػإب    .الباب األوؿ.
 138 الوانغارا:الفصل الثا٘ب

 139 أين ا٤بنطقة الٍب قدـ منها أسبلؼ ماندل.
 139 .الباب الثاني.

 139 اٙباد ديار كنغارا
 139 يار الونغاراكيف ا٫بل اٙباد د:الفصل األوؿ

 140 بداية حرب ديار الكركغا) ؽ.ـ(. الفصل الثاني:
 140 إكتشاؼ فخ الكركغا

 142 هناية أمر كوركنغا
 143 :إمارات سنكاراف ا٤بتنافرة   الفصل الثالث

 .الباب الثالث.
 (  Wuduma:تأسيس ٩بلكة كدكما ) الفصل األوؿ

143 

 144 (Wudumaكدكما) شركط ملكيةملوؾ
 146 (Wuduma: عاصمة ٩بلكة كدكما )لفصل الثانيا

 147 : كيف خضعت ٩بلكة كدكماف ٢بكم كغادكالفصل الثالث
 148 مإب() ٍب ( ماندلإٔب ) (كدكماف) اسم كيف  ٙبوؿالفصل الرابع:

 149 .الباب الرابع.

mailto:yahoo.fr@bguidiera


 
265 

 ٩بلكة ماندل)ٍب: مإب(  
 149 : األسر الٍب حكمت ماندلالفصل األوؿ

 149 كرل/ أسرةالَب 1
 149 /أسرة الكوناٌب2

 150 بورم ماندم، كقصة إسبلمو
 152 أعماؿ بورم ماندل

 152 /أسرة الكايتا3
 152 : ملوؾ اسرة كايتا قبل نارئن ماغاكيتا؛ كالد سو٪باتاالفصل الثاني

 152 (Latali Kalaty/التإب كبلٌب )1
 152 (Danmali Kalaty/د٭بلي كبلٌب )2
 Lahilatou Kalaty) 153 /الىيبلتو كبلٌب3
 153 (Kalaty Bonba /كبلٌب بونبا) 4
 153 (Mamadi kanin/مامدم كانْب)5

 153 الرتب الصيدية كالعسكرية ُب ماندىن
 154 (Simbonba Mari/سيمبونبا مارم)6
 155 (  Nbali Neene/انبإب نىُب)7
 155 (Man Belo/ماف بيلو )8
 155 (Man Bakounف)ماباكو بىرىبا  سا/مان9

 155 باكوف كنارين ماغا، ٩با ٓب يرد ُب ترتيب كانٌب سليمافبىري سا: ا٤بلوؾ الذين بْب مانمالحظة
 156 (Naren Ma: نارين ماف)الفصل الثالث

 157 األحداث ُب عهد نارىن ماغا
 157 توسيع ا٤بملكة: كنشر اإلسبلـ:-1
 157 صراعاتو مع إخوتو: - 2
 157 ٔب ٙبالف صوصوانضماـ ماندين إ -3
 158 /اآلثار الوخيمة الناٝبة عن االنضماـ إٔب ٙبالف صوصو.4

 159 مؤٛبر صوصو الثا٘ب
 160 حطاب سومنغورك ُب مؤٛبر صوصو الثانية

 162 / نارين ما كٙبريض ماندل على الثورة ضد ملك الصوصو56
 162 عقم النساء األكئل لنارل ماغا

 163 األكاخر أكالد نارىن ماغا من نسائو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
266 

 165 استخبلؼ نارىن ماغا، ككفاتو
 165 كراتوماف : نسبو، كاليتو، فرارهن: ا٤بلك دالرابعاالفصل 

 167 نهاية ملك دانكراف توما
 169 من ًقبل سومنغورككاحتبل٥با ماندئن  حصار

 .الباب الخامس.
 Fakanada Kalaladji (Sounditaسو٪باتا)

169 

 169 : نسبو : الفصل األوؿ
 170 اإلرىاصات كالتنبؤات ٗبيبلده

 170 : نشأتو كىجرتو إٔب ا٤بنفى:القصل الثاني
 170 أكال/ كساحتو:

 171 ثانيا: مشيو:
 173 ثالثا: تعلم سو٪باتا الصيد كنبلو كشهامتو:

 174 رابعا: ىجرة سو٪باتا مع أمو كإخوتو إٔب ا٤بنفى) انيانْب بورم(
 174 غارم ألخيهما) دانكراتوماف(/ توديع سو٪باتا كماندىن بو 1
 176 / خركج سوغولوف كأكالدىا إٔب ا٤بهجر  ُب جيديبا2
 178 /انتقاؿ سو٪باتا كمن معو من جيديبا إٔب تابوف3
 180 /انتقاؿ سو٪باتا كمن معو من كوميب صاّب) كاغادك( إٔب ميما4
 181 /السنوات السبع الٍب أمضاىا سو٪باتا كمن معو ُب ميما5
 182 و٪باتا كرئاسة الوزارة ُب ميما/س6
 182 /سو٪باتا ككالية العهد)) كراثة ا٤بلك(( ُب ميما7

 183 عودة سنجاتا كمن معو من ا٤بنفى  إٔب ما ندين :الفصل الثالث
 184 ا٤بعارؾ الٍب حدثت بْب سو٪باتا كسومنغورك: الفصل الرابع
 184 )) معركة تابوف ((ا٤بعركة األكٔب: 

 186 )) ا٤بعػركة  ا١ببلية ُب نيبوريا((لثانية: ا٤بعركة ا
 188 ا٤بعركة الثالثة بْب سو٪باتا كسومن كرك)) ا٤بعػركة  اليلية ُب كانكينياف((

 189 ا٤بعركة الرابعة: )) الغارة صبحا على الصوصو  ُب بانتا((
 189 ا٤بعركة ا٣بامسة )) معارؾ كالفايا كمناكشاهتا(( 

 190  كاألمداد الٍب أتتوإقامة سو٪باتا ُب سييب
 191 كرم ُب سييبالعػػرض العس

 192 حصوؿ سو٪باتا على مضادات مشاشة سومنغورك
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 193 ا٤بعركة السادسة: معركة كّبينا الفاصلة
 193 أكال/ ٙبرؾ ا١بيشْب كل منهما ٫بو اآلخر 

 193 ثانيا: ا٤بناكرات الكبلمية بْب سومنغورك  كسو٪باتا ُب بارحة ا٤بعركة: 
 196 كصف معركة كّبينا الفاصلة 

 197 بعض كقائح ا٢برب
 199 مطاردة سوناتا كقومو لسومنغورك كابنو

 200 احتبلؿ عاصمة صوصو كٚبريبها على يد سو٪باتا..
 202 تتمة فتوح الصزصو:  الفصل الخامس:

 203 تبلؿ جنويب جاغا أك)جػػا(:حأكال/ ا
 203 سو٪باتا(.ثانيا/ احتبلؿ انيانينبا) مسقط رأس 

 204 ثالثا/احتبلؿ كيتا
 204 اسَباحة ا٣بلفاء

 .الباب السادس.
 ـ( كتأسيس اٙباد ماندم)مإب(1236مؤٛبر كرككانفوغا،)

205 

 205 إجراءات ا٤بوٛبر )أعمالو(:الفصل األوؿ
 206 ٦٢(.Manden Kurufabaأكال/تنصيب ملك أعلى لتحالف ماندل)

 207 خطاب سو٪باتا يـو تنصيبو
 208 ثانيا/٧باكمة أسرل الصوصو.

 209 (Mandeb Shariaكضع دستور ماندل)صدكر ا٢بكم   ثالثا/
 211 ـ.1236تلخيص بعض بنود دستور كرككانفوغا : الفصل الثاني

 214 نقد بعض بنود كركانفوغا.
 215 : الفتوحات الٍب ٛبت قي عهد سو٪باتا، بعد كرككانفوغالثالفصل الثا

 215 ـ:.1237ارا٘ب أكال/ غزك سنك
 216 ـ.1238(Wolofo ثانيا/غزك الغولوفْب، أك ) الولوفو

(Doثالثا/ غزك مناطق ٩بلكة دك   217 ـ1239 .)سيغو اليـو
 217 ـ.1240رابعا/ فتح كوميب صاّب ،عاـ 

 218 ـ )كاسامانسا، كغامبيا، فيما بعد(.1245خامسا: غزك جوال 
(.سادسا/ ٧باكلة فتح مناطق الغابات)   220 غينيا بيساك، ليبّبياػ كسّباليوف اليـو

 220 سابعا/القياـ برحلة ا٢بج)على خبلؼ ُب ذلك(.
 221 .كفػػػػاة سو٪باتا
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 .الباب السابع.
 ملكا، تعترب فَبة كل ملك فصبل يتضمن: نسبو، صفاتو، أىم أعمالو، كفاتو. 27زىم  خلفاء سو٪باتا

221 

 223 ـ(.جيرينينكو1270 –ـ 1255مانسا كيلػػى)مامدك()
 225 ـ(.1272 –ـ 1270ماف كاؿ كايتا، أك )كاٌب( 

 225 ـ(1278-ـ 1272ماف كاريفا ) كاليفا( كايتا.)
 226 ـ(.1285ـ _ 1278أبوبكر األكؿ )

 226 ـ(.1300 –ـ 1285سابو كورا، أك ساكورا 
 228 ـ(.1301 –ـ 1300ماف كاك كيتا)

 228 ـ(.1301ماف مامادم كيتا خبلؿ)
 228 ـ(1312-ـ1301ماف أبوبكر الثا٘ب )

 229 ـ(.1332 –ـ 1312مانسا موسى كايتا )
 229 أىم أعماؿ منسا موسى:

 230 ـ1325 –ـ 1324ثانيا/ رحلة ا٢بج عاـ 
 231 ما جلبو من مصر:

 232 طريق العودة من مصر:
 232 ، إصبلحاتو الداخلية كا٣بارجية   أثر رحلة حج منسا موسى على مإب

 234 ـ(.1336 –ـ 1332مانسا ماغاف كيتا األكؿ )
 235 ـ(.1360 –ـ 1336مانسا سليمانا )

 237 ـ (1360مانسا كومبا كيتا)قومبتا( خبلؿ عاـ )
 237 (.1374 –ـ 1360مارم جاتا الثا٘ب )

 238 (.1387-ـ 1374موسى الثا٘ب أك فادٲبا موسى)
 239 ـ(1399-ـ 1387ماف سوما بورٲبا أك ماف الثا٘ب)

 240 ـ1399سانٍب كيتا )سنديغى(أربعة أشهر من 
 240 ـ(1409 –ـ 1400تىػػُب ماغاف كيتا)ماف الثالث( 

 240 ىجرة الفبل٘ب من ماسينا إٔب كاسولوف ُب عهده
انكا   241 ـ(1418ـ _ 1409مانسا ٠بى

 242 ـ(.1458ـ _ 118كقت الفراغ األكؿ 
 242 ـ(.1474ـ _ 1458موسى الثالث )

 243 ـ(.1481 –ـ 1474سا كيلْب الثا٘ب)مان
 243 ـ(.14896 -ـ1481مانسا مامدل األكؿ )

 245 ـ(.1530 –ـ 1496فَبة الفراغ الثا٘ب ) 
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 245 ـ(.1555 –ـ 1530مانسا مامدم الثا٘ب )
 246 ـ1591 –ـ 1555فَبة الفراغ الثالث من 
 246 ـ(.1621 –ـ 1551مانسا مامدم الثالث)

 247 ـ(.1645 –ـ 1621ماما ماف كيتا )
 247 ـ(.1662 –ـ 1645مانسا ٧بمود كيتا )

 248 ـ(.1680-ـ 1662ماميب كيتا )
 248 ـ(.1700ـ 1680انيا٘ب ماسا مامودك )

 248 ُب منطقة كيتا انيانيماغا  ابن انيا٘ب ماسا مامود
 248 ُب منطقة سوبارا جنوب كىنيىركبا ماساكورك ابن انيا٘ب ماسا مامود

 249 ُب منطقة كابا ندا ابن انيا٘ب ماسا مامودمساكا
 .الباب الثػػامن.

 األحواؿ العامة ُب إمرباطزرية مإب
249 

 249 كالعسكرية : ا٢بياة السياسية كاإلداريةالفصل األوؿ
 253 االجتماعيةالفصل الثا٘ب: ا٢بياة 

 253 االقتصادية: ا٢بياة الفصل الثالث
 254 ا٢بياة الدينيةالرابع: الفصل

 255 : العبلقات ا٣بارجيةخامسالفصل ال
 255 أكال /العبلقة بْب ملوؾ مإب كالعآب اإلسبلمي

 256 ثانيا/ العبلقة مع أكربا
 257 ا٣بريطة

 258 : ا٢بياة العقلية كالثقافيةكالفنيةالسادسالفصل 
 258 ا٢بياة الثقافية التقليدية -أكال/

 258 إلسبلميةثانيا/ ا٢بياة الثقافية العربية ا
 .الباب التػػاسع.

 : عوامل هنوض إمرباطورية مإبالفصل األوؿ
261 

 261 : عوامل سقوط إمرباطورية مإب.الفصل الثاني
 263 اية إمرباطورية مإبهن: الفصل الثالث

 263 ا٣باٛبة
 164 الفهارس

********* 
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 [{4}]٩ٴعٴّخ ربسٹخ  ٩ـــبيل
 اجلضء ا٥شاثِ

 (ا٥غٴ٭ٺٴٷأٳ ) ا٥غٴ٭ٖبٷمم٢٦خ 
 املشيٌزة قدميا:) مٌميا(

 
 :إعداد

 وجريى ؾحس اًلاذز جن ثَجان جن المل

 مسٍص اًخـَمي مبسازش ذاز اًلصبٓن واذلسًر تعوىب

 

 
Histoire   de l' Empire du  Gao(Songnoyi) 

)^( )^( )^( 

 
 كجيرى للتربية والبحوث التاريخية مؤسسة

Fondation  Guidiera pour l'education et richershes Historique 

( F. G. E. R.H) 
 66877607     yahoo.fr@bguidiera 

(( )^( )^( )^( )^( )^( )^)^( )^( )^ 
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 ا٥جبة األٳ٣ 

 رحمن الرحيم وصلى اهلل على محمد وسلمبسم اهلل ال
ثني ٹذٷ ا٢٥زبة 

بائل لتعارفوا ( كالصبلة كالسبلـ على قا٢بمػد هلل القائل ) يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبا ك 
  رسوؿ اهلل األمْب،  ٧بمد بن عبد اهلل الذم كاف مبعثو ذكرا )شرفا (لو كلقومو.  كآلو كصحبو أٝبعْب:

فيقوؿ العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب: عبد القادر بن تيجاف بن الٓب)٧بمد سّبل( بن أيب بكر )صديق( بن ٧بمد بن  ٳثْذ:
 ـ ٗبدينة طوىب) شرفها اهلل بالعلم كالدين(1967إبراىيم بن ٧بمد كجّبل الطويب من مواليد عاـ 

ن ا٤باضي العريق،  كالدكر الريادم الذم لعبو سكاف عفة شيء ىذا تاريخ إمرباطورية السونغام،  أقدمو إٔب الراغبْب ُب معر 
منطقة غاك،  ىذه ا٤بنطقة الٍب حظيت بقياـ إمرباطورية عظمى على أراضيها؛ُب العصور الوسطى أال كىي:) إمرباطورية 

 السونغام(. الٍب تعترب أطوؿ إمرباطوريات غرب إفريقيا عمرا؛ حيث عاصرت غانة،  كالصوصو،  كمإب. 
د شهدت ىذه ا٤بنطقة،  منذ العصور التارٱبية األكٔب قياـ ٩بلكة قوية على يد شعب السونغام ) الكويربورك(،  فق

( ُب ا٤بركز القيادم لدكؿ إفريقيا الغربية جنوب ماليكأصبحت ىذه ا٤بملكة مع مركر الزمن إمرباطورية كريثة إمرباطورية)
كسليماف نارا،  ابنا ا٤بلك: ديا أسبوم ،  أف يهربا من سجن مانسا الصحراء،  كذلك حْب استطاع السيداف: علي كولن 

 ـ،  فأعلنا استقبلؿ السونغام عن إمرباطورية مإب. . 1335مغا األكؿ عاـ 
كسنركم تفاصيل تاريخ ىذه اإلمرباطورية معتمدين على العديد من ا٤براجع العربية كاألجنبية،  كمن أىم ما نعتمد عليو  

ٙب: الدكتور ىاركف ا٤بهدم مايغا،  كا٤بؤرخ كانٌب سليماف،  غّب أننا ىنا ال نشّب إٔب ا٤براجع مباشرة ُب كتابات األخ الكر 
ٔب ذلك ا٢بْب نعتذر إٔب القراء األعزاء، إك  -_ إف شاء اهلل تعأب  كسنذكر ٝبيع ا٤براع ُب آخر ا٤بوسوعةىذا السفر، 

 نب. كالنقاد ا١بهابذة الفحوؿ،  عن التقصّب ُب ىذا ا١با
على صياغة ا٤بعلومات بلغة عربية سليمة كاضحة؛ اهلل كوف قد كفقت لسرد تارٱبها كما ينبغي،  كأف يعينِب أ كأرجوا أف 

 . ألف ترٝبة التاريخ من اللغات األجنبية إٔب العربية ٗبكانة من الصعوبة ال يسلم من العثار فيها إال القليل من الفحوؿ
 وقوتي  . ومػػػػػػػػػػػػػا لي إال ستره متجػػػػػػلال ػػػاميتصػػػػػعوباللػػػػػػػو حولي وا

 عليك اعتمادي ضارعا متوكال . فيارب أنت اهلل حسبي وعدتي  :
كأسأؿ اهلل العظيم رب العرش الكرٙب أف يبارؾ فيها،  كٯبعلها لبنة من لبنات سور حصْب،  يسعى ُب بنائو الغيوركف على 

ضارهتا العريقة،  ُّدؼ العودة إٔب ا٤باضي اَّيد،  كالتنقيب عن ا٢بضارات الٍب ٛبتعت إفريقيا الغربية جنوب الصحراء كح
ُّا ا٤بنطقة من قبل. كمن ٍب عودة ٞبيدة إٔب الديانة كاللغة اللتْب عملتا دكرا بارزا ُب إرساء قواعد ىذه ا٢بضارات،  كنقل 

 فصو٥با إٔب األجياؿ البلحقة. 
 أبوتيجاف / عبد القادر كجّبل

 ـ2014ىػ  ا٤بوافق 1435ىب طو 
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) رٴىئخ) ٬ّ اإل٩رباىٴسٹبد ا٥ٞذميخ 
كل الشعوب كاألمم ٥با ُب تارٱبها صفحات ٦بيدة،  كأدكار حضارية،  تعتز ُّا أٲبا اعتزاز،  ىذه الصفحات ىي 

 صفحات الكفاح من أجل نيل ا٢برية،  ككسر شوكة القهر،  كٙبطيم قيود االستعباد كاالستعمار. 
 ، حراء الكربل ا٢بالية أرضا خصيبة تكثر فيها األهنار كالودياف كيستوطنها شعوب متعددكف من السود كالبيضكانت الص

فهجرىا سكاهنا السود إٔب مناطق  غّب أف ا٢بالة ٓب تدـ،  إذ تعرضت الصحراء لتغّبات بيئية أدت إٔب جعلها جدبة، 
. كبعد استقرارىم ُب تلك ا٤بناطق أسسوا كالشرؽكالغرب أخرل أكثر رطوبة كأقرب إٔب األهنار كا٤بياه ُب ا١بنوب 

، إمرباطورية للكانٌب من السونينكى إمرباطورية الصوصو _ ىللسونينك (كغادكإمرباطوريات متعددة منها: إمرباطورية غانة)
اإلٲبو  –اإليبو -ا٥بوسا  -  ُب منطقة فلتا العليا حاليا ٩بالك ا٤بوشي - بوركك للكور  نغامسو نكا،  إمرباطورية اليمإب للمان

 كالتكاررة-ُب السنغاؿ  كالولوفوػ كالسّبير-ُب غانا األشانٌب –ُب بنْب األكيو –ككلها ُب نيجّبيا ا٢باليةالكاٖب ُب بورنو –
 . كغّبىاكالسينيفو ُب كينيدكغو -كالبمبارا ُب سيغو ككارتا-ٍب الفبلٗب ُب ماسينا كسوكوتو -للفبل٘ب ُب فوتا

ه اإلمرباطوريات : إمرباطورية السونغام، كقد نالت ىذه اإلمرباطورية شهرة تارٱبية،  كنالت قسطا من  رابعة ىذ ٳ١ب٭ذ
أكثر من غّبىا غّب أننا نريد أف نركم قصصها ٗبا يبلئم إنساف ىذا  -كمملكة   –كتابات ا٤بؤرخْب،  كطاؿ عمرىا 
 العصر،  كذلك بإٯباز غّب ٨بل. 
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  ا٥ٚق٤ ا٥ضب٭ٸ 

ٺخ ٬ّ أفٴ٣ ئ٩رباىٴسٹخ ا٥غٴ٭ٖبٷحملخ ربسخي. 
ىناؾ رأياف ُب أصوؿ السونغام، كتتفق الركايتاف على أف السونغام قدموا من الشرؽ، كلكنهما ٚبتلفاف ُب طريق القدـك 

 إٔب ىذه ا٤بنطقة.
ربل ُب : تشّب إٔب أهنم قدموا مع غّبىم من السونينكى كا٤باندم من الشرؽ إٔب الصحراء الكٙب٥شٳاٹخ األٳىلأٳال/ 

 مشاؿ إفريقيا، ٍب ىاجركا من الصحراء الكربل بعد بدء ا١بفاؼ فيها إٔب ا١بنوب، كا١بنوب الشرقي، كا١بنوب الغريب.
كحسب ىذه الركاية فإف السونغام فرع من شعب ) الوانغارا( الٍب كانت تعيش بْب ٦بموعة من القبائل احملبة للغزك 

 االتفاؽ، كأصبح القتل كاالقتتاؿ كاالستعباد سائدا ُب كل كقت.كالغارات، كقد اشتد التنافر بينهم، كعدـ 
كقد حاكؿ )الونغارا( كل احملاكالت، حٌب يعم السلم كالوفاؽ بْب الشعوب ا٤بتنافرة، كلكن بدكف جدكل، ٓب يوجد طريق 

دكف غارات أك إٔب ذلك؛ ألف بقية الشعوب كانت راغبة ُب ا٢برب أم: ) شعوبا غازية(، ال يقعدكف مكتوُب األيدم، 
 حركب.

 أف يتحولوا من ا٤بشرؽ إٔب ا٤بغرب.بك٤با عجز الوانغارا عن إدخاؿ السلم  بينهم بأم حاؿ، تواصوا 
فتحرؾ ٝبيع الونغارا دفعة كاحدة، مع دكاُّم كأبنائهم، كنسائهم كٝبيع ٩بتلكاهتم على ا٢بمّب. حٌب استقركا على ا٤بناطق 

(، فانوابيُب، كهنر جوليبا) عند منحناه(، كقد ٠بيت ىذه ا٤بنطقة ب) كانغارا( الواقعة بْب ضفاؼ هنر )البحر األسود
Wangra  كقد كانت عاصمة،)(كنغاراف( تسمى) سوSo كقد كقعت ىذه ا٥بجرة فيما ما بْب عامي.)ؽ.ـ، 2764

 ؽ.ـ. 2760إٔب 
 ( ُب ىذه ا٤بنطقة متمتعْب بالوفاؽ كالسلم. 1000كقد مكث الونغارا زىاء ألف سنة)

ؽ.ـ، كافق  1760ؽ.ـ، إٔب  2760قوؿ األسبلؼ، فإف األلفية الٍب أمضاىا الونغارا ُب ديار الونغارا من عاـ  حسب 
ذلك عفوىم )كثرة ٝباعتهم(، ككفرة أغنامهم، حٌب ضاؽ ا٤بكاف ُّم، كقد علمنا أف التصحر زاد الطْب بلة، حٌب ٮبوا 

 ا٘بهت كل ٦بموعة إٔب منطقة ما، كما يلي:باالرٙباؿ، ككانوا قد انقسموا إٔب ثبلث ٦بموعات؛ ف
/أما اَّموعة األكٔب: فا٘بهت إٔب ا٤بشرؽ ، على طوؿ ٦برل ا٤بنحى الكبّب  لنهر النيجّب، كأصبحوا صيادم أ٠باؾ، كىم 1

رما(. السونغام، كقد انقسموا فيما بعد إٔب ثبلث ٦بموعات كربل فيما بعد، كىي: الغاك، كالكوركبورك، كا١باٍرما)أك ا١باما
غرب إٔب ا٤بشرؽ، كقيل: شعب: زكرغو صيادم األ٠باؾ، كغابييب الفبلحْب، كغاك القناصْب، كقد تابعوا التقدـ من ا٤ب

حيث أسسوا ٩بالك كإمارات ُب ا٤بنطقة الٍب يشعلها كل من) مشاؿ شرقي مإب، النيجّب، كنيجّبيا، كتشاد كغّبىا(. كىذه 
ة مؤرخ خبّب، كألهنا تتناسب مع الركايات الشفوية ا٤بتداكلة. الٍب تفيد بأف ا ركايالركاية ىي الراجحة عندنا؛ ألهن

 السوننكى، كا٤بانينكا/ كالسونغام من فرع كاحد.
/كأما اَّموعة الثانية: فا٘بهت إٔب الشماؿ كالشماؿ الغريب، كىم السوننكى)ا٤باركا(،كقد ٠بوا القرية األكٔب الٍب أسسوىا 2

كىو)سو(كلكنهم ٠بوىا)سو٘ب(، كإٔب اآلف ينتسب السوننكى إٔب ىذا ا٤بكاف فيقوؿ)  اار كانغار باسم العاصمة األكٔب لدي
 سونينكى(.
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/ كأما اَّموعة الثالثة: فا٘بهت إٔب ا١بنوب حيث الغابات، كىم الونغارا؛ أسبلؼ ا٤بانيكا، ك٤با توجهوا تلقاء ا١بنوب، 3
ار )األقزاـ: كركغا(. كقد تناكلنا ىذا ا٤بوضوع بالتفصيل ُب موسوعة كتوغلوا ُب ا١بنوب، إذا ُّم يفاجئوف بأقواـ سود قص

 تاريخ ماندم فارجع إليو ىناؾ.
 فهي كالتإب: صب٭ٺب/ٳأ٩ب ا٥شٳاٹخ ا٥ضب٭ٺخ

نغام أهنم عاشواػ قبل عبور النيل إٔب الغرب ػ  و سالتفيد ا٤بصادر التارٱبية األكٔب كبعض ا٤بتأخرة الٍب تناكلت جزءا من رحلة 
(جنوب أسواف عند السبلؿ ا٣بامس، حيث كانت إقليم موطن ا١بماعات النوبية   Philayeو)يرة فيبلم أك فيلُب جز 

كاألجناس السودانية األخرل، قبل التشتت بعد عبور النهر، كىذه ا١بزيرة مليئة ػ اآلف ػ با٥بياكل، كا٤بعابد،كالتحف األثرية، 
لفا، كما أف ىذه ا١بزيرة تعد إحدل ا١بزر حالعإب بْب أسواف ككادم  ككاف كجودىا ُب ا١بزيرة سببا ُب عدـ بناء السد

كقد  كعوارض، الواقعة جنوب سد أسواف، كتقسم ٦برل النهر إٔب قسمْب أك أكثر. كبيجا، ا٤بشهورة كالناتئة كا٥بيسو،
 .ندل ُب ا٤بغربكالسونينكى، كا٤با كالكاٖب، الزغاكية،ُب ا٤بشرؽ، ك  ج،زنكال كالبجة، وبة،ن:العاشوا مع شعوب

؛ الٍب أنشأىا ىذا الشعب ُب السوداف األكسط ُب طريق ىجرتو ٩بلكة أخرل ُب إفريقيا الوسطىالصغّبة كمن ا٤بمالك *
نغام ىم سكاهنا األكلوف من خبلؿ دراسة لغوية و سالمن ٝبهورية النيجر أف  ،كحامد .سيكو ثبت الباحثأحيث 

 . ى(ُب ٝبهورية إفريقيا الوسطSangoنغو)سانغام كلغة و والهتا بْب لغة سمقارنة تناكلت تشابو ا٤بفردات كاتفاؽ مدل

مالك الٍب ا٤بذكر ٩بلكة ا٤برك ُب ف يؤيدىم ٝبيعا أف اليعقويب ذكر ا٤بركيْب ُب شعوب السوداف الذين ا٘بهوا إٔب غرب النيل،
 كيقركف لو بالرئاسة على أهنم ملوؾ بلداهنم. نغام،و يعطي ملوكها الطاعة ٤بلك س

ككاف من أىل  إحدل ا٤بدف القدٲبة بشماؿ نيجّبيا ٠بيت باسم أكؿ من سكنها،( Kebbiأف مدينة )كيب  كيذكر *
 (،كىي أسبق ببلد ا٥بوساػ يناشتكا)كزكجتو من أىل  م،انغو س

 يا،بوسو ُب مشاؿ نيجّب ٩بلكة ك  زنفرة،٩بلكة ك ، كاتشينا القدٲبة كىي نغام أسس ػ أيضاػ ٩بلكة كاتوكا،و ب سعكما أف ش
 ككيزغونغو.

فقد توصل إبراىيم صاّب  شأ ىذا الشعب ُب طريق ىجرتو من الشرؽ اإلفريقي عدة ٩بالك أك دكالن ُب السوداف األكسط،نكأ*
 غرم ػ ىي كوكو. كمن األدلة على ذلك أنو نشأت ُب برنو مدينة عظيمة،ك يونس إٔب أف عاصمة برنو األكٔب ػ أم قبل ميد

 ككوكاكا( بْب كاٖب ،)كتقلبت عاصمة ٩بلكة برنووسبة إٔب أىل كوكن ،وفيوً الكوك :ة ا٥بوساكمعناه بلغ كوكاكا، ا٠بها

ٍب ُب   -حاليا -ُب ٝبهورية النيجرس، داندم كأغيفاستقرت ُب د ،متجهة إٔب ا٤بغرب السونغام نزحت أفراد كٝباعات من
أما الٍب  الٍب مشلت كل غرب إفريقيا ا٢بالية، سبلمية،اإل نغامو كأنشأكا ٩بالك كاف آخرىا كأكسعها إمرباطورية س كوكياػ ٍب غاك،

كعلى  كعلى عاصمتها، قبل ىذه األخّبة فقد اشتهرت ُب ا٤بصادر العربية األكٔب ب كوكو الذم كاف ينطلق على ا٤بملكة،
 الشعب نفسو.
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ل مع سكاف سونيكي  )سرا  ػ حيث نزلواػ إٔب شواطئها كا١بزر، كٲبث يلجئوفر، كلذلك فإهنم ا))ىذا الشعب من سكاف األهن
تفرع أغلب السكاف  ىذه الشعوب الثبلثة ألكائل ُب غرب إفريقيا، كعناأىم السكاف  كشعب ا٤باندل، كوٕب أك ماركا(

  ا٢باليْب، ماعدا الفبلتو كمن ىاجر إٔب اإلقليم بعد، أم بعد ا٤بيبلد أك قبلو بقليل.

ا٥ضب٥ش ا٥ٚق٤ 
ممب٠٥ ا٥غٴ٭ٖبٷ 

 متهيــــــد:
غام أربع ٩بالك تزدىر تارة، كتسقط أخرل فيسيطر غّبىا على مناطقها كبرغم ذلك كانت أقدمها كأطو٥با لسونل كاف

نغام من أطوؿ الدكؿ عمرا، فقد بدأت بذكرىا )أم ا٤بملكة الثانية منها كما سيأٌب( و عمرا، يقوؿ د. أٞبد شليب:)دكلة س
نغام حٌب سنة و ة، كإمرباطورية مإب، كانتهت غانة كمإب كبقيت سُب القركف ا٤بيبلدية األكؿ، كعاصرت إمرباطورية غان

 .ىػ1113ـ/ 1594

 أك كمهما يكن من أمر فإف ملوكها عندئذ ىم أجداد ا٤بلوؾ ا٤بتأخرين الذين يراد ٥بم أف يرجع أصلهم إٔب عرب اليمن،
ل بالقرف الرابع ا٤بيبلدم،كبالقرف بْب قائ ؛ا٤بغرب،ٍب ٱبتلف ُب ٙبديد زمن كصو٥بم إٔب حوض هنر النيجر أك ا٢بجاز،

 التاسع ا٤بيبلدم. فا٣بامس ا٤بيبلدم،كثالث بالقرف السابع ا٤بيبلدم،كآخر بالقر 

عن ا٥بجرات السودانية الٍب عربت هنر النيل ٍب  العربية األكٔب صادربتأييد التاريخ بأربعة آالؼ سنة أك قريب منو بركاية ا٤ب
ب اشتهر ُب كثنيتو بالسحر عيضا ػ بالركاية الشفوية الٍب ال تزاؿ متداكلة بأف ىذا الشأدػ تفرقوا مشرقا كمغربا كجنوبا.كيتأي

كانوا ضمن سحرة فرعوف الذين حشرىم من ا٤بدائن ليتحدل ُّم   - بنتيا حاليا -كأف بعض سحرهتم من مدينة كوكيا 
ين(   )الشعراء(كقد ذكر السعدم ذلك ُب أخاه كابعث ُب ا٤بدائن حاشر ك موسى عليو السبلـ،كما قاؿ تعأب )قالوا أرجو 

 تأسيس ىذه ا٤بملكة ُب األلفيات السابقة على ا٤بيبلدية. يكوف ف تارٱبو فليس ٗبستبعد أ

 .)األعشح ادل٢٦ٺخ األٳىل ) أعشح عٴسٕٴ - 

ت ر النيجر من ثبلث ٦بموعاهنتكوف ُب بدايات تارٱبو حوؿ كقد ملكة األكٔب كثنيا، ا٤بنغام ُب و كاف شعب س
 متناحرة،ىي:

 .السمك ك( أم صياد Sorgoسركو)/1

 .(كىم القنا صوفGoiكغوم)/2

يدم ألأم ا(Ga bibiأك غابييب )(Goi keغاب غوم كي ) -أيضا -(كىم ا٤بزارعوف،كيطلق عليهمFariكالفرم)/3
 .(Da) دا كقد يسمى ىؤالء ُب بعض ا٤بصادر األجنبية العاملة أك ا٤بمتهنوف للمهن الٍب ٙبتاج إٔب قوة بدنية

 كأف إليها ترجع بداية أكسع ا٢باالت الٍب عوِب  ببداية القرف السابع قبل ا٤بيبلد، تأسيس ىذه ا٤بملكة، ا٤بؤرخْبحدد بعض 
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بأربعة آالؼ سنة قبل  ا٤بؤرخْب عض ه بدكحد ،وكدرست فيها السرد السياسي إلمرباطوريت فيها تاريخ ىذا الشعب،
 .ا٤بيبلد

 ْب)مشاؿ ككسط ٝبهورية بينلنديمن شرؽ إفريقيا إٔب د  لىجرة أخر  نظمتعد أف ب ىذه الشعوب توحدتكقد 
، كقد تبادلت ىذه ا١بماعات الثبلث السيادة ُب كوكيا العاصمة األكٔب قبل وحاليا(ككانت حاضرهتا مدينة جوغ

 .ـ311ا٤بيبلد،ككانت مشهورة كمزدىرة ُب عاـ

نغام ىاجرت و كوكيا ٰبمل قوؿ أغلب ا٤بؤرخْب بأف سا( كتسمى أيضا:) غونًغيندم إٔب يكعلى ىذه ا٥بجرة األخّبة من د
 أسبق بسبب ما كالغوم وغفبل ٱبفى أف السور  الكإ إذ من عهدىا توحدت ٝباعاتو ٙبت سلطة كاحدة، ندم،يمن د

كمن استكشاؼ مناطق غّب معهودة  من التنقل إٔب مسافات بعيدة، -صيد السمك كالصيد الربم -يقتضيو عملهما
 ادة الصيدلزي

ميبلدم لتصبح 691(الذم أسس مدينة غاكعاـButte ) ىبوتٌ  ماغاكٔب فاراف األية ائنغو من أشهر زعماء ىذه ا٤بملكة السك 
 .(الزغاكة )، كذلك فرار من كجو الغزاة القادمْب من ٕبّبة تشاد، كرٗبا يكونوف من السود:العاصمة بدؿ كوكيا

 طرؽ القوافل الرئيسة ا٤بتجهة شرقا كمشاال،كٓب تكن ىي نفسها كوكو أك كوكيا، ألف موقعها يتوسط ا٤بملكة كعلى مقربة من
 .كف(،كما قاؿ آخر 1111كال أكؿ عاصمة للمملكة، كليس ذا كسي ىو الذم أنشأىا عاـ) الباحثْب، كما قاؿ أحد

كُب القرف  مشاال، توعند ثني اتسعت ا٤بملكة كاتسع نفوذ شعبها)أكرب القبائل اإلفريقية الٍب كانت حوؿ حوض النيجر كالسيما
 كلومَبان(،انتهت ىذه ا٤بملكة ُب القرف األكؿ ا٥بجرم.1451)كانت مساكنها ٛبتد حوإب السابع ا٤بيبلدم

(، ككانت مهنتهم صيد السمك، كقد كانوا يقوموف بالغارة سورغوككانت األسرة ا٤بهيمنة قبل تأسيس األسرة الثانية ىي أسرة)
مدهنم كقراىم، كيقتلوف من اعَبضهم ، ٍب يلوذكف بالفرار، قبل أف يتمكن الفبلحوف من التجمع  على الفبلحْب، فينهبوف

حملاربتهم، فكانت ىذه األسرة ٗبثابة حكومة بربرية مغّبة. أم أهنا كانت حكومات قبائل كٓب تكن نظاما ملكيا با٤بعُب ا٢بديث,كُب 
كاحد، كاٚبذكا ٥بم ملوكا منهم، لعلهم يستطيعوف التغلب على ـ تقريبا، ٘بمعت قرل الفبلحْب ُب تكتل 311حدكد عاـ 

 الصيادين، كلكن ىؤالء ا٤بلوؾ ٓب يستطيعوا أف ٰبققوا لرعاياىم كل األمن كاالستقرار، كإف أحرزكا بعض االنتصار ُب ىذا اَّاؿ.

ا٥شاثِ ا٥ٚق٤ 

.)األعشح ادل٢٦ٺخ ا٥ضب٭ٺخ ) أعشح ) صا (، أٳ )عــب  

( ، كلكنها ٚبتلف ُب ضيا( أك )جا( أك ) زاايات التارٱبية على تسمية األسرة ا٤بلكية الثانية للسونغام باسم: )تتفق معظم الرك 
 معُب التسمية كسببها، كمن تلك األقواؿ:

 : أنو اسم لرجل جاء من اليمن مع أخية:1
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ين ُب أرض اهلل، حٌب انتهى ُّما القدر ـ، كصل ىذا الرجل مع أخيو ، ككانا سائر 711تقوؿ ىذه الركاية : إنو ُب حوإب عاـ 
ميل جنوب مدينة غاك، كقد بلغاىا  111كوكو(، كىي مدينة تقع على هنر النيجّب على مسافة )سمى أيضا: تإٔب بلدة كوكيا ك 

يقولوا:)زا  ُب حالة بائسة، ز٤با سأ٥بما السكاف احملليوف من أين جاءا قاؿ األكرب جئنا من اليمن، كٓب يقوا ىؤالء السكاف إال أف
 األٲبن (، حيث غّبكا اللفظة لتعسر النطق بو.

 أك]ضياء العا٤بْب بن قس [,/ أنو اسم رجل يسمى ضيا القسي اللمطي الرببرم.2

ـ  ىاجرت ٝباعات من قبائل ٤بتونة الرببرية إٔب مناطق الفبلحْب من السونغام)أك 711تقوؿ ىذه الركاية: إنو ُب خدكد عاـ 
كاستطاع أخد أفراد ىذه القبيلة كا٠بو) زا اليمن( أف يهاجم الصيادين ُب ا٤بكاف الذم ٱبتفوف فيو،  (،Ga bibi) (غابييب

 كيطردىم بعيدا إٔب الشماؿ، ففرح فبلحو السونغام ُّذا البطل كنصبوه ملكا عليهم. 

الرببر اللمتونيْب( فنصبوه ملكا / أنو ٗبعُب) ا٤بلك (، كأنو ٠بي بو رجل قتل حوت أىل غاك) إما من البيض اليمانيْب، أك من 3
 عليها ك٠بو) زا( أم: ا٤بلك

تقل ىذه الركاية: إف ىذا الوافد كجد أىل كوكيا مشركْب، يعبدكف حوتا، ُب جزيرة تسمى) تورك غونغو( فكاف ىذا ا٢بوت يظهر 
م، فيمتثلوف ٗبا أمرىم بو، كٯبتنبوف ما ٥بم ُب ا٤باء، كا٢بلقة ُب أنفو، ُب أكقات معلومة، فيجتمعوف إليو كيعبدكنو، فيأمرىم كينهاى

هناىم عنهو، ففي ذات يـو ظهر ٥بم ىذا ا٢بوت كبينماىم منهمكوف ُب عبادتو إذا بالوافد يرميو ٕبديدة فيقتلو، فبايعوه ملكا 
 عليهم.

قرل ، حيث /أف ىذا االسم اسم األسرة ا٤بلكية الٍب حكمت السونغام من الفبلحْب بعد ٛبكن الفبلحْب من التجمع ُب 5
يذكر ا٤بؤرخوف أف أكؿ من أسلم من ملوؾ ىذه األسرة ىو ا٤بلك ) زاكيوسي(، كيسميو البعض) كوزم ديكسىٍي( كاف أىل الببلد 

ـ(، كحسب قوؿ الدكتور أٞبد 1119ىػ أم ُب حدكد )411يقولوف لو) مسلم ديـ( أم: أسلم طوعا ببل إكراه، كذلك ُب سنة 
 قل العاصمة من كوكيا إٔب غاك.سليب فإف ىذا ا٤بلك ىو الذم ن

/ أف أصل الكلمة ) زغاكة(، كأنو مشتق من العزاة الزغاكة الذين قدموا من منطقة ٕبّبة تشاد، فاستطاعوا طرد سورغو، 6
 ـ(.851ـ إٔب 691كٙبكموا ُب الفبلحْب، ُب حدكد عاـ )

 لسعدم ُب تاريخ السوداف، كىم كالتإب:كقد جلس على العرش من ىذه األسرة كاحد كثبلثوف ملكا كما سردىم ا٤بؤرخ ا

ـ(.1335ـ  / 851ملوؾ السونغاي من أسرة زا  أو )جػػا()من   

 Za  Alayaman اىٍليمن زا 1

 Za Zakoyi زاكول  زا 2

 Za Takoyi ناكوم  زا 3
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 Za  Akoy أكوم  زا 4

 Za Ku كو   زا 5

 Za  Ali Fayi علي فام  زا 6

 Za Biyayi Kumayi بويام كومام  زا 7

 Za Biyayi بًيايي  زا 8

 Za Karayi كارام   زا 9

 Za Yama karawayi يا كاراكام  زا 10

 Za Yama ياما  زا 11

 Za Yama Danka Kibawo كيباك  ياما دانكا  زا 12

 Za  Kukurayi كوكورام   زا 13

 Za Kenke كػىػػنكى   زا 14

 Za Kosoyi = Kuzi كوسوم، أك  كوزم   زا 15

 Za  Dariya دارويا  زا 16

 Za Hen Kon-wanko Damu دامو كانكو –ىىػن كوف  زا 17

 Za Biyayi Koyi Kimi بويام كوم كيمي زا 18

 Za  Nentasanayi نىػػنتسانام  زا 19

 Za Biyayi Kayina Kinba بويام كايًنا كينبا زا 20

 Zak  Kayina Sinyunbo كايونا سينبو   زا 21

 Za  Tibu بوتي  زا 22

 Za  Yama Dawo ياما داؤك    زا 23
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 Za Fada Zu فادا زك  زا 24

 Za Ali Kore علي كورل  زا 25

 Za Biri Foloko بّبم فولوكو زا 26

 Za Yasuboyi ياسيبوم زا 27

 Za dure دكرل  زا 28

 Za Zenko Baro كو باركنزا  زا 29

 Za Bisi Baro بيسي بارك  زا 30

 Za  Bada بندا  زا 31

كا٤بشهور ُب ا٤بصادر التارٱبية أف أكؿ من أسلم من ملوؾ ىذه األسرة ىو ا٤بلك ا٣بامس عشر ) زا كوسي( كأنو كاف يقاؿ لو ) 
ـ(، كلكن نقاد التاريخ ضعفوا ىذا  القوؿ بدليل 1119ىػ ا٤بوافق )398مسلم ديـ( أم أنو أسلم طوعا،كقد كاف إسبلمو عاـ 

 . ة منذ ا٤بلك السادس) زا علي فام (د أ٠باء إسبلميكجو 

 فلعل الصحيح أف يكوف بعض ىؤالء قد اعتنق اإلسبلـ من القرف األكؿيقوؿ د/ ىاركف ا٤بهدم:   )

 .....اكسي للسبب الذم سيأٌب ز ا٥بجرم لكن ٓب ٰبظ األمر بكتابتو كما حظى أمر 

الوثنية فهو توىم أف ىؤالء ماتوا ٝبيعا قبل البعثة النبوية  من عداه ماتوا علىك   أما سبب التوىم بأف زاكسي ىو أكؿ من أسلم، 
ىػ ٲبنع 411كقد يرجع القوؿ بو إٔب ا١بهد الكبّب الذم بذلو زا كسي ُب توطيد اإلسبلـ ُب ٩بلكة سنغام إذأصدرمرسوماملكياعاـ

عوة كا١بهاد حٌب سقوط ا٤بملكة األخّبة كقاموا بنشر اإلسبلـ بالد غّب ا٤بسلم من تؤب ا٤بلك ُب سنغام ،كقد التـز بعده بالقرار،
 . كما أنو ىو الذم ألـز الرعية با٣بتاف .ـ1594ا٤بوافق  ىػ1113عاـ ٥بذه اإلمرباطورية،

كيقاؿ بأف ىذا ا٤بلك ىو الذم أسس مدينة غاك، كنقل إليها العاصمة من مدينة) كوكيا أك كوكو(، كذلك ُب حدكد عاـ 
لعاصمة إٔب غاك، كأف غاك كانت قد أسست قبل ىا التاريخ بكثّب، على يد قبائل سورغو، ـ.كلكن الصحيح أنو إ٭با نقل ا1111

ككانت عامرة على طريق التجارة غرب الصحراء، قلما كسعت أسرة زا ٩بلكتها من ا١بنوب صوب الشماؿ، نقلوا العاصمة إٔب مكاف 
 كسط ا٤بملكة، كليشرفوا على طرؽ التجارة مع الصحراء.

صادر التارٱبية ٓب تذكر تارٱبا مفصبل ٤بملكة سونغام خبلؿ حكم ىذه األسرة الثانية، اللهم إال ما ذكره ياقوت كالواقع أف ا٤ب
ـ( عنها، خْب قاؿ: )) )كوكو( كىو اسم مدينة على النيل)هنر النيجر( من شرقيو، ا٠بها ) سرناة ( 1229ىػ/622ا٢بموم)ت:

، كلو مدينة على غريب النيل، سكنها ىو كرحالو كثقاتو، كُّا مسجد يصلى فيو ُّا أسواؽ كمتاجر كالسفر إليها من كل يبد متصل
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كمصلى ا١بماعة بْب ا٤بدينتْب، كلو ُب مدينتو قصر، ال يسكنو معو أحد، كال يلوذ فيو إال خادـ مقطوع، كٝبيعهم مسلموف.... 
 وت أمواؿ ا٤بلك كاسعة، كأكثرىا ا٤بلخ.ك٩بلكتو أعمر من ٩بلكة )زغاكة(... كأمواؿ أىل ببلده األمواؿ كا٤بواشي، كبي

اخلب٩ظ ا٥ٚق٤ 

:خنٴُ ا٥غٴ٭ٖبٷ إل٩رباىٴٹخ ٩بيل  
خضعت ٩بلكة السونغام ُب ىذه الفَبة إلمرباطورية مإب، كٚبتلف الركايات ُب أكؿ من أخضع ىذه ا٤بملكة من أباطرة مإب، 

كقيل: إف القائد سقما٪باف  مإب من أسرة كايتا،رش ( الذم اغتصب عـ1300 –ـ 1285سابو كورا، أك ساكورا فقيل: إنو )
ـ.كحسب ركاية ا٤بؤرخ كانٌب سليماف )رٞبو اهلل( فإف 1324ىو الذم أخضع ٩بلكة السونغام ُب عهد كانكاف موسى عاـ 

ـ، كذلك ُب 1433سنوات ٙبت حكم ماندم، بعد ىذا االحتبلؿ، حٌب استقلت عنها ٛباما ُب عاـ  109السونغام قضت 
 سو٘ب ) مادك كا(.عهد 

كأيا كاف فإف ٩بلكة سونغام كانت تابعة إلمرباطورية مإب ُب عهد السلطاف السابع كالعشرين من ىذه األسرة، كىو ا٤بلك ) زا 
 ياسيبوم( الذم كاف ٰبكم السونغام ُب أكاسط القرف الرابع عشر.

٤بلك ) زا ياسيبول( كٮبا: ) علي كولىن، كسليماف ككعادة األباطرة ُب ذلك الوقت، فقد أخذ مانسا موسى اثنْب من أبناء ا
نارا(كرىينتْب؛ لضماف خضوع السونغام إلمرباطورية مإب، كليتعلما من نظم ا٤بلك كتقاليده كمراسيمو، فكرب ىذاف االبناف ُب  

صحبا ا٤بلك مانسا كنف ملك مإب )مانسا موسى(، كتلقيا تدريبا عسكريا، كتعلما الفركسية، كقيادة ا١بيوش، بل يقاؿ إهنما 
ـ.ٍب 1332موسى ُب رحلتو ا٤بشهورة إٔب الديار ا٤بقدسة؛ ألداء فريضة ا٢بج. كبقيا ُب ماندل حٌب كفاة مانسا موسى عاـ 

  ـ.1335استقلت السونغام ُب عهد مانسا ماغاف األكؿ، خليفة مانسا موسى، كذلك عاـ 

 ا٥غبدطا٥ٚق٤ 
)أٳ )ؽــٸ(.األعشح ادل٢٦ٺخ ا٥ضب٥ضخ ) أعشح ) عٴ٭ٸ ،  

 ىناؾ ركايتاف ُب أصل ىذه األسرة:
: أف أحد القواد ا٤بتمردين من قواد مإب ، انشق عن مإب ُب عهد ا٤بلك الثالث بعد سو٪باتا، كىو ا٤بلك ) ماف  إحداىما

 ـ.1275كاليفا(، كأحتل غاك، كنصب نفسو كحاكم مستقل عاـ 
 ن ىذا القائد ا٤بتمرد.كأف ٞبلة سابوكورا على غاك إ٭با كانت لبلنتقاـ م

 إف ىذه الركاية ركاية غّب مشهورة ، كلكن ٙبدت عنها ا٤بصادر اال٪بليزية النيجّبية.
(، كأف ا٤بؤسسْب من أبناء ا٤بلك السابع  زا: أف ىذه األسرة امتداد لؤلسرة ا٤بلكية الثانية للسونغام) أسرة وثانيتهما

 كالعشرين من ىذه األسرة، كىو ) زا ياسيبوم (.
( كأخضعها ٤بإب، كأف مانسا موسى عند عودنو 1324تقوؿ ىذه الركاية بأف قائد مانسا موسى ٛبكن من فتح غاك عاـ )

من رحلة ا٢بج عرج على غاك، كمكث فيها أياما، كبُب ُّا قصرا، كعند رجوعو من غاك اصطحب معو اثنْب من أبناء 
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كسليماف نارا(،كقد كاف ىذا عادة األباطرة، ُب تربية أبناء ا٤بلوؾ ا٤بلك) زا يا سبوم(، كىذا الولداف ٮبا: ) علي كولوف، 
التابعْب ٥بم؛ كذلك ليضمنوا خضوع ىؤالء ا٤بلوؾ، كليتلقى أبناءىم مراسيم ا٤بلك كنظمو. كقد مكث ىذا االبناف ُب 

 ـ.1335-ـ1325سنوات، من ) 11انيانيػػبا عاصمة مإب 
ككاف قائدا ٦بربا، كناؿ ثقة ا٤بلك مانسا موسى، فكاف يبعث بو على  كقد أصبح علي كولوف قائد عظيما ُب ماندم،

أطراؼ دكلتو ليقـو بالغارات، فتقوؿ الركايات إنو ُب كل مرة كاف يدس ببعض أسلحة ماندل إٔب قومو ُب أطراؼ غاك،  
 كما كاف ٯبلب بعض الرجاؿ من غاك بصفة رىائن، مع أف الواقع أهنم جاءكا لييعدكا ليـو الثورة.

 كقد أظهر الرىيناف ا٣بضوع التاـ ُب خدمة األباطرة، كلكنهما كانا يتحيناف الفرصة للهركب إٔب غاك، 

ـ)على خبلؼ 1335حٌب ٛبكنا من ا٥بركب بعد سلسلة طويلة من ا٢بيل كالتدبّب، فهربا من انيا٘ب بعد كفاة مانسا موسى عاـ 
كثّب من ا٢بفاكة كالتأييد، كىبت ثورة ضد حامية مإب كجنودىا ا٤بقيمْب ُب بْب ا٤بؤرخْب(، فلما دخبل )غاك( استقبلهما ا٤بواطنوف ب

، كىو  زا ت الثورة، كًب طرد ا٢بامية كا١بنود، كاسَبدت السنغام حريتها. كًب خلع ا٤بلك ا٢بادم كالثبلثْب من أسرةحالسنغام، ك٪ب
، كسليماف نارا(، كًب تنصيب علي كولوف ملكا على السنغام ا لزعيمي الثورة ا١بديدة)علي كلوف ا٤بلك ) زا بػػدا(، كالذم كاف عمًّ 

 كحل ٧بلها دكلة جديدة. زاو٘ب) احملرر(.كبذلك انتهت دكلة سعُب م= ألنو األكرب =، كتلقب باسم: سِب علي، ك 

 ـ(.1492 –ـ 1335سنة من ) 158كقد حكمت ىذه األسرة ٩بلكة سونغام لفَبة تربوا على 

 بلؿ ىذه الفَبة. كإليك سرد سلسلة ملوكهم، رغم ما فيو من خبلؼملكا، خ 19كجلس على عرشها 

٧(.٧1335  / ٦٩851ٴٟ ا٥غٴ٭ٖبٷ ٬٩ أعشح )عٴ٭ٸ(  أٳ )ػ،ٹب()٬٩   
 Sony Ali Kolon (Golom) سو٘ب علي كولوف أك ) غولوف(. 1

 Sony Sulayman Nari سو٘ب سليماف نار 2

 Sony Ibrahim  Kanayi سو٘ب إبراىيم كانام 3

 Sony  Uwman Kanfa (Guefo) سو٘ب عثماف كانىفا أك ) غيفو( 4

 Sony Bari Keyna Ara kakabi سو٘ب بارم كاينا أركايب 5

 Sony Musa سو٘ب موسى 6

 Sony Bakari  Jomgo سو٘ب بكر زكنغو 7

 Sony Bakari Dila Binbi سو٘ب بكر ًديبل بًينيب  8

 Sony Mari Kare (Kirayi) سو٘ب مارم كىرم 9
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 Sony Muhammad Dawo ـ1420سو٘ب ٧بمد داع أك مادكغو ُب  10

 Sony Mamadu  Kukiya سو٘ب ٧بمد كوكيا أك ) غونًغيا( 11

 Sony Mamadu Fari سو٘ب ٧بمد فارم 12

 Sony  Kare Befou سو٘ب كىرًم بيفو 13

 Sony Mari Key koli jam سو٘ب مارم كىى كيًل جىم 14

 Sony Mari Arakonan ف ) مازازكن(.سو٘ب مارم أرم كا 15

 Sony Mari Aranda سو٘ب مار أرم نا دكنو 16

 Sony suleyman Dama سو٘ب سليماف داما أك)داندم(. 17

 Sony  Ali Beri ـ(.1492ـ/ 1462سو٘ب علي بّبم من ) 18

 Sony  Bakari Dawo ـ1493ـ/1492سو٘ب بارك أك بكر داعومن) 19

 لسلة ملوؾ ىذه األسرة، على حبلؼ طفيف ُب التلفظ بْب ا٤بصادر.ىكذا سرد ا٤بؤرخوف س

ا٥غبثِ ا٥ٚق٤ 

٭جزح ٬ّ ٦٩ٴٟ أعشح عٴ٭ٸ ئىل ٦ّٸ ثريٷ 

 /ادل٢٦ب٫ ٦ّٸ ١ٴ٥ٴ٫ ٳع٦ٺ٪ب٫ ٭بسٷ:1
 ياسبوم، فأمو أٌما فات؛ الزكجة الثانية للملك . زابن ا٤بلك  علي كولوفأما 

 مو: نارا فات الزكجة األكٔب للملك.ياسبوم فأ زاابن ا٤بلك  سليماف ناركأما 

كقد حكى السعدم أف ا٤بلك زا ياسبوم تزكج نارا فات، فمكثت عنده طويبل، كلكنها ٓب ترزؽ بولد، فطلبت منو أف ينكح 
 رة عْب ٥بم ٝبيعا، فتزكج األخت ] كلعلو ٓب يكن مسلما، أك كاف جاىبل ٕبكم حرمة ا١بمعاختها أىٌما ، لعلها تنجب كلدا يكوف ق

ا٤برأتاف معا بإذف اهلل، ككضعتا ٞبلهما معا ُب ليلة كاحدة، كٓب يغسبل إال ُب الصباح، بناء على عادة  تفحمل –بْب األختْب[
السونغام فيمن يولد ليبل، كُب الصباح جاءت الغاسلة فغسل علي كولوف أكال، فأصبح ىو األخ األكرب ُّذا  االعتبار، كإال فهما 

  من اآلخر.ًلداف، كليس أحدٮبا أكرب
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ـ، خافا على 1335يذكر ا٤بؤرخوف أف سو٘ب علي كلوف كأخاه سليماف نارم، ٤با أعلنا استقبلؿ السونغام عن مإب، عاـ 
، كرجعها إٔب مكاهنا غاوحكومتهما من الغارات ا٤بتوقعة أف تشنها أباطرة ىإب على السونغام، فنقبل العاصمة مرة أخرل من 

 كوكيا.األكؿ ُب 

 علي كولوف أف توُب، فتؤب العرش من بعده سليماف نارم، الذم ٓب يعمر كذلك طويبل.كٓب ٲبكث 

2 : شٷعٴ٭ٸ ئثشاٱٺ٨ ١ب٭بٷ، ئىل ٬٩
َ
 عٴ٭ٸ ٩بسٷ ١

 ـ(، 1400ـ = 1335سنة ُب كوكيا من )65سب ركاية كانٌب سليماف، فإف السونغام أمضت ح

ُب ٞباية استقبل٥با ضد ىجمات ا٤باندينغو  من ا١بنوب الغريب،  كُب ىذه الفَبة كانت ٩بلكة السونغام ضعيفة، ككانت منهمكة
كالغرب، كا٤بوشي من ا١بنوب، كالطوارؽ من الشماؿ. ٍب بدأ ملوؾ السونغام يوسعوف ٩بلكتهم شيئا فشيئا على حساب أرض 

 -سوني ماودغالذين سبقوا ا -مإب، كذلك حْب شغركا بدبيب الضعف ُب إدارة أباطرة مإب، كٓب  يشتهر أحد من ا٤بلوؾ التسعة 
 بأنو قاـ بعمل كبّب، ملفت للنظر كالتأريخ، غّب أف ا٤بؤرخْب ذكركا التوسع الذم حدث أخّبا.

عهد كذلك ُب  اكرىا،جكقد قاـ أباطرة مإب بشن غارات عديدة على السونغام ٛبكنوا من حبل٥با من االستيبلء على غاك كما 
 لكنهم ٓب يتمكنوا من بسط نفوذىم كسيطرهتم على منطقة كوكيا.ـ( ك 1375مانسا موسى الثا٘ب ُب حدكد )

موسى الثا٘ب، فطردكا ىذه ا٢باميات  اـ ، حارب السونغام ا٢باميات ا٤بالية ا٤بقيمة ُب السونغام، من عهد مانس1400ُب عاـ ك 
كجُب. أم ما يطلق عليها) ٝبيعا، كأخرجوىم من السونغام، ٍب احتل السونغام مناطق أخرل من أراضي مإب فيما بْب سيغو 

 ماسينا(.
3 /( ّٲذ عٴ٭ٶ ٩بدٳٕبSony Muhammad Dawo)  

 ـ(1442-ـ1420)
جاء سو٘ب ٧بمد داغ )مادكغو( إٔب سدة ا٤بلك ُب السونغام، ُب فَبة الفراغ األكؿ إلمرباطورية مإب ، الٍب امدت بعد 

اما، كال يعرؼ ٥با سلطاف معْب، بل كانت ع 40ـ(؛ حيث أمضت ماندل 1458 –ـ 1418ا٤بلك ٠بانكا كايتا من )
 ا٤بملكة ٩بزقة بْب الثوريْب ُب األقاليم.

ـ تؤب عرش السونغام ا٤بلك) سو٘ب ٧بمد داع( كيسمى أيضا) شي ما دكغو(، فنهض ٗبملكة السونغام 1420كُب عاـ 
انت تابعة ٥با، كضمها إٔب ٩بلكتو، كقول جيشها، كىاجم ٩بتلكات إمرباطورية مإب، كاستؤب على كثّب من األقاليم الٍب ك

 بل ىاجم عاصمة مإب نفسها كخرُّا، كأسر كثّبا من عبيدىا كإمائها.
ا)قلنا بـ تقري1442 -ـ 1420سنة ُب حدكد ما بْب عامي) 22كيعتقد أف سو٘ب مادكغا مكث ُب ا٢بكم ما يقارب 

 تقريبا؛ ألنو ليس بْب يدينا إٔب اآلف دليل قاطع ُّذا التاريخ(.
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4 / ّٲذ عٴ٭ٸ ع٦ٺ٪ب٫ دا٩بSony suleyman Dama 
 ـ تقريبا1464ـ/1457)

بعد كفاة سو٘ب ٧بمد دكغو، جلس على عرش السونغام ستة من ا٤بلوؾ، كلكن التاريخ ٓب يذكر لنا تفصيبل عن كنو 
 حكمهم، كيبدك أهنم ٓب ٲبكثوا ُب ا٢بكم ايضا، كتعترب فَبهتم فَبة ضعف.

٤بلك السابع عشر للسونغام، كىو ا٤بلك سو٘ب سليماف داما ) أك: شي سليماف دانًدم(،كىو ٍب تؤب ا٤بلك من بعدىم ا 
جد أىل بلد أرحم، فقول جيش السونغام، كحارب سكاف ببلد ميمة الواسعة = ككانت تابعة لدكلة مإب  ٍب استقلت 

يم فنى(، فانتصر عليهم، كضم ٩بلكة، كيرأسهم ٝبيعا) م 12عنها= فانتصر على ٩بالكها الصغّبة الٍب كانت تبلع 
 ٩باليكهم الواسعة إٔب إمرباطوريتو الفتية.

كحسب قوؿ ا٤بؤرخْب فإف ىذا ٤بلك قد فتح مدينة تومبوكتو كاستؤب عليها، ككاف عليها حاكم يقاؿ لو: ) ٛببوكتوكى 
 و٘ب علي بّب.(كىو) ٧بمد نض (،الذم بقي ٙبت حكم السونغام حٌب توُب، فتمرد ابنو عمر ٧بمد نض.ُب عهد ي

كقد عظمت ٩بلكة سونغام على عهد ىذا ا٤بلك، كتوطدت دعائم ا٢بكم فيها، ك٭با اقتصادىا كازدىر. كمات ُب العظمة 
 ـ(. كخلفو) سو٘ب علي(.1465ـ.)كقيل)1464كاألُّاء عاـ 

ا٥ضــب٬٩ ا٥ٚق٤ 

( ٧1492/ 1462عٴ٭ٸ ٦ّٸ ثريٷ ٬٩.)٧ Sony  Ali Beri 

شاسعة مَبامية  إمرباطوريةنغام إٔب سو من أسرة سو٘ب، كىو الذم حوؿ ٩بلكة ال عشر  ا٤بلك الثامن ىو سو٘ب علي بّب:: ٭غجٰ
كاف ٧باربا ك ـ(. 1492 – 1464عاما من ) 28كحكم مدة  داما، سليماف( عمو أبيو،  )كقيل األطراؼ، كرث ا٤بلك من 

، ونغام كتقوبتها بالسبلح، كتدريبود ُب تنظيم جيش الس، كما كاف طموحا، باإلضافة إٔب أنو كاف يتمتع بذكاء خارؽ، فزاشجاعا
كقسم إٔب فرؽ متخصصة ، من القوات الربية كالبحرية، كقسم القوات الربية إٔب فرقة ا٤بشاة كا٣بيالة، كُب كل منهم السيافوف 

 كالرماة. كبالنسبة للقوات البحرية)النهرية( فقد أغد أسطوال هنريا تقودىا ) زكرعو (. 

 ٣ عٴ٭ٸ ٦ّٸ ثري:أٱ٨ أّ٪ب
ـ ، قاـ بتوسيع دكلتو على حساب إمرباطورية مإب، فلم يَبؾ 1464إف سو٘ب علي بّب ٤با اعتلى عرش السونغام عاـ  

 ا، كحارب أىلهخيلو إال كقد جرل فيها  -من ٩بتلكات مإب -بلدا، كال مدينة، كال قرية من أرض )كونتا( إٔب ًشربدكغو 
سار ُّا إٔب مإب) انيانينبا( فهرب سكاهنا، كٓب يدركهم، ٍب كر عليهم مرة أخرل كحارُّم، كأغار عليهم.كما جهز جيشا ك 

ٍب حارُّم مرة ثانية بعد مدة، فسيطر على مإب نفسها، بعد ىجمات متكررة، كأصبحت تدفع لو ا١بزية رغم احتفاظها 
 باالستقبلؿ. كسوؼ نزرد شيئا من تفاصيل ىذه الفتوحات فيما يلي:

  ٣ رٴ٩جٴ١زٴ:/ اؽزال1
ـ كقاـ بتخريبها، كقد كانت أركاف، ككالتة، تومبوكتو تابعة لدكلة مإب 1469استؤب سو٘ب علي بّب على تومبوكتو عاـ 

ـ(.ككلوا عليها )٧بمد نض( كلكن أف طوارؽ مقشرف  1434منذ عهد )( ٍب استقلت عن مإب ، فاحتلو  الطوارؽ عاـ )
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: )) لكن الطوارؽ تبينوا ُب آخر دكلتهم بالظلم الفاحش الكثّب كالطغياف كما يقوؿ صاحب تاريخ السوداف السعدم
 الكبّب، فجعلوا يسعوف ُب األرض فسادا، كٱبرجوف الناس من ديارىم قهرا، كيزنوف ٕبرماهتم(.

، كٓب يكتف الطوارؽ ُّذا، بل استولوا على خراج تومبوكتو كلو، كٓب يعطوا )٧بمد نض ( ثلث خراجها كما جرت العادة
٩با دعاه إٔب االستعانة بإمرباطور سونغام سو٘ب ٧بمد داكك )مادكغا(، كبقيت تابعة للسونغام، حٌب توُب سوٗب مادكغا، 

كجاء سو٘ب علي بّب، فأبقى تومبوكتو، كالية مستقلة تتمتع با٢بكم الذاٌب، إٔب أف توُب ٧بمد نض ، ٨بلفا ثركة ىائلة، 
و على التمرد، فأرسل إٔب سو٘ب علي يعلمو باستقبلؿ تومبوكتو عن تبعية فسولت ىذه الثركة لعمر بن ٧بمد نض نفسى 

السونغام، كذلك بتحريض من العلماء الذين رأكا عدـ اكثرات سو٘ب علي بّب بالدين، فكوف سو٘ب علي بّب جيشا 
ماء كطلبة العلم، ـ، فحرُّا كحرقها كقتل فيها خلقا كثّبا ، كنكل بالعل1469ضخما، كجاء تومبوكتو مسرعا ٔبيشو سنة 

ٕبجة أهنم يتآمركف مع الطوارؽ ضد دكلتو. ك٤با ًب لو فتح تومبوكتو جعلها عاصمة ثانية لدكلتو، كبعد أف نظم شئوهنا كٔب 
 عليها عند رجوعو ) احملتار بن ٧بمد نض ( ٰبكمها .

 / ٙزؼ ٩ذٹٮخ عىن:2
قول ملوكها، قلم يستطيعوا الدخوؿ إليها بالقوة، استعصت على ملوؾ إمرباطورية مإب ، حٌب ُب عهد أقدأف ٩بلكة جُب 

غّب أف سلطاف جُب ظل يصاّب سبلطْب مإب كيتمتع ٕبكم ذاٌب، ك٤با اعتلى سو٘ب علي بّب على السونغام، كانتهى من 
ـ،توجو إٔب إمارة )جُب( كاستؤب على بعض ٩بتلكاهتا، كحاصر مدينة جُب لفَبة 1469ٚبريب مدينة تومبوكتو عاـ 

، فلم يستطع الدخوؿ إليها ٤بناعتها، بفضل اهلل تعأب، ٍب بفصل كوهنا ٧باطة ٗبجار مائية ٙبوؿ بينها كبْب من يريد طويلة
 غزكىا من ناحية، كٛبكن سكاهنا من الدفاع عنها من جهة أخرل.

كر ُب (، كيأٌب ليحارب سكاف جُب، ٍب يرجع ليعسZoberككاف سو٘ب علي بّب يقيم ٔبيشو ُب مكاف يسمى زبّب )
ىذا ا٤بكاف، حٌب يأٌب الفيضاف، فيحوؿ بينو كبْب ا٤بدينة، فّبٙبل إٔب مكاف آخر يسمى )نبكو سو٘ب(حٌب ييبس ا٤باء، 

 فيعود إٔب ا٤بكاف األكؿ شرقي جُب ليقاتل أىلها،
كال يدخل لكن سوٗب علي بّب استعاف على حرُّم كحصارىم بالسفن، فحاصر ا٤بدينة بأربعمائة سفينة؛ لئبل ٱبرج خارج، 

داخل، فضيق ا٣بناؽ عليهم، ٕبيث ال يستطيعوف ا٣بركج منها، حٌب قل زادىم، فلما طاؿ عليهم ا٢بصار كخل ُّم ا١بوع 
لنقص األقوات، استشار كبار رجاؿ دكلتو، كقادة جيشو ُب التسليم) لسو٘ب علي بّب( فوافقوه على ذلك، فبعث رسوال 

كقبل الصلح، فخرج إليو  عليسو٘ب  عليو قة سلطاف جُب على التسليم، فأنعممن ًقبلو إٔب ) سو٘ب علي بّب( يعلن مواف
سلطاف جُب )كنربك جا٘ب( ُب كبار رجالو، ككاف شابا حديث السن كسيما، كغرؼ سو٘ب علي أف كضاءتو ككسامتو من 

حاكما عليها من قبل  –الذم تزكج بأمو  –ًقبل أمو األرملة، فصا٢بهم كاستؤب على ا٤بدينة، كأقر حاكمها)كينرب جا٘ب( 
ـ. كقد مكث سو٘ب علي بّب ُب 1477ـ، كقيل: 1474السونغام، ك٠باه) جٌُب كوٍل( أم حاكم جُب، كذلك عاـ 

 جُب سنة كشهرا ، ٍب عاد بزكجو إٔب عاصمة السونغام.
 ية.كمنذ ذلك التاريخ أصبحت ٩بلكة جُب جزء من ٩بتلكات إمرباطورية السونغام،كصارت تدفع ٥با إتاكة سنو 

 / ٕضٳ ممب٠٥ ادلٴؽٸ:3
دكغو، كياتينغػا( مػن ا٤بنػاطق الػٍب اسػتأنف سػو٘ب علػي بػّب فيهػا فتوحاتػو كغزكتنػو اتعترب منطقػة ٩بالػك ا٤بوشػي ) غورمػا، ككاغػ

أمثػاؿ ٧بمػد بػن  –التوسعية، فبمجرد أف انتهى علي بّب من تعبئة جيش السونغام ،ٝبع كبار قادة جيشو، كحكاـ كالياتو 
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كسار ُّػم علػى رأس جػيش ضػخم، إٔب مػوطن قبائػل  –مد نض سلطاف تومبوكتو، ككرمن فارم عمر كغّبىم أيب بكر، ك٧ب
اليػػا ( كحػػارُّم، كانتصػػر علػػيهم، كىػػـز سػػلطاهنم ا٤بسػػمى)كمداع( ُب حا٤بوشػػي الوثنيػػة،ُب منطقػػة ياتينغػػا )مشػػاؿ بركينافاسػػو 

كأ٢بػػق بػػو ا٥بزٲبػػة، حػػٌب أنػػو ٓب يػػنج مػػن القتػػل إال بشػػق موقعػػة ) كػػب(ففر سػػلطاهنم ُّػػم إٔب )بنػػرب(، ففتبعػػة سػػو٘ب علػػي بػػّب 
 األنقس، كلكن سو٘ب علي ببّب ٓب يستطع التغلب على عاصمتها ياتينغا.

كا١بنوبيػػة الغربيػػػة كلمػػػا كاتتػػػو فرصػػػة، ا١بنوبيػػػة كلكػػن سػػػلطاف قبائػػػل ا٤بوشػػػي الوثنيػػػة )موشػػيكى( ىػػػاجم ٩بتلكػػػات السػػػونغام 
صػار تومبوكتػو، ٍب جػُب، بػل ٪بػد أنػو ىػاحم بعػض ا٤بنػاطق الشػمالية أيضػا؛ حيػث كخاصة ُب فَبة انشغاؿ سو٘ب علي بّب ٕب

ـ، كسػػىب  1480شػػهرا كػػامبل ٍب فتحهػػا عنػػوة عػػاـ  –الػػٍب كػػاف يسػػكنها أىػػل تومبوكتػػو بعػػد خراُّػػا  –حاصػػر مدينػػة )بػػّب( 
 كخلص منو السيب.كثّبا من نسائها كأطفا٥با، غّب أف ا٤بختار بن ٧بمد نص، أعد جيشا لقتالو فلحق بو كٔبيشو 

يػػانزم(  كطردىػػا  ـ تصػػدل ١بيػػوش ا٤بوشػػى كحارُّػػا قريبػػا مػػن ٕبػػّبة )كػػوٍرف1480-1477كُب منطقػػة )غورمػػا(، مػػن عػػاـ 
 .إٔب )ياتينغا(

ـ تقريبا، أعد سو٘ب علي جيشا ضخما مرة أحرل لتأديػب ا٤بوشػي، فسػار ُّػذا ا١بػيش إٔب ) بػىػرٍكين( 1483كُب حدكد عاـ 
 موشيكى ، فدمرىا، كأسر أىلها كأحدث فيها مذٕبة كربل.الٍب كاف معقبل ١بيش 

خنجػرا ُب ظهػر إمرباطوريػة سػونغام،  –كما يقوؿ صػاحب تػاريخ  الفتػاش   –كلكن مع كل ذلك فقد ظلت قبائل ا٤بوشي 
 تنقض عليها كاما كاتتها فرصة؛ كذلك لسعة مساخة اإلمرباطورية.

ـ تصدل ١بيوش ا٤بوشػى كحارُّػا قريبػا مػن 1480-1477من عاـ كاحتل كذلك مناطق )ٮببورم ( كُب منطقة )غورما(، 
 غونلفَبة قصّبة. ك يانزم(  كطردىا إٔب )ياتينغا(، كعند عودتو أغار على ببلد )د ٕبّبة )كوٍرف

 / اؽزال٣ ّبف٪خ ٩بيل ٳع٦ت االعزٞال٣ ا٥زارٸ ٩ٮٲب4
ـ(.فإف 1474ـ _ 1458)ما بْب عامي  ُب عهد موسى الثالث ا٤بلك التاسع عشر إلمرباطورية مإب الذم حكم مإب 

، جهز جيشا كسار ُّا إٔب  عاصمة مإب) انيانينبا( فهرب سكاهنا، كٓب يدركهم، ٍب كر عليهم مرة أخرل سو٘ب علي بّب
كحارُّم، ٍب حارُّم مرة ثانية بعد مدة، فسيطر على انيانينبا نفسها،بعد ىجمات متكررة، على عاصمة مإب ، كلكنو 

،لكن سبلطْب مإب ُب فَبة انشغاؿ )علي بّب( -أم: أعطاه حكما ذاتيا  –كمها حكما مستقبل ترؾ ملكها ٰب
بتومبوكتو كجُب، استغلوا ىذه الفرصة، فشقوا عصا الطاعة للسونغام، كخلعوا طاعتو، فكر عليهم سو٘ب علي بعد 

حاكما عليها من ًقبلو، كذلك حوأب  االنتهاء من معارؾ جىُب كغّبىا،كحارُّم كانتصر عليهم، كدمر عاصمة مإب، كفرض
ـ، كأصبح سلطاف منذئذ يسمى) ملكوٍم( أم: حاكم مإب.كيقاؿ بأف عاصمة مإب نقلت بعد خراُّا إٔب مكاف 1481

آخر بأعإب هنر السنغاؿ يسمى)زلن(، كلكن ا٤بؤرخ كانٌب سليماف ٓب يشر إٔب ذلك.غّب أف السعدم ذكره ُب تاريخ 
أف نطقها الصحيح )جالوف(كىي جزء منها منطقة فوتا جالوف؛ فهي ا٤بنطقة الٍب ينبع منها  ، كالظاىر222السوداف ص

 .هنر السنغاؿ كهنر النيجّب أيضا، كىي أعإب النهرين أيضا

 / ٙزٴؽبد أخشٵ5
 فتح سو٘ب علي بّب ببلدا ساشعة، كضمها إٔب إمرباطورية السونغام ، كمنها:

فما ترؾ بلدا ُب ىذه ا٤بنظقة إال  -من مشاؿ بنْب ا٢بإب إٕب سيغو ُب مإب –ربدكغو ا(الببلد الواقعة بْب )كانتا( إٔب شً 
 كقد جرل فيها خيلو فيو، كحارب أىلو كأغار عليها.
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 ٛبكن من القضاء على تعدية قطاع الطرؽ من الطوارؽ ُب منطقة غورماأنو (. ب
،  تابع غزك الفوالنيْب، كأخضعهم لسلطانوـ 1491ٍب ُب حدكد عاـ ـ.1488كما قمع بقسوة ثورة ماسينا عاـ ج(

كقتل كثّب من قبيلة سنقارل الفوالنية العلمية، كأسر كثّبا من نساء الفوالنيْب، كارسل ُّم إٔب كبار رجاؿ مدينة تومبوكتو 
 ك٘بارىا كعلمائها، كأمرىم أف يتخذكىن سرايا، فمن راعى أمر دينو تزكج ُّن، كمن ٓب يراع أمر دينو تسرل ُّن.

 د( فتح بر )كابرة( كأرض صنهاجة ككاف معركفة باسم )نونو (، ككاف ملكها ) كقيل ملكتها( بيكن كاب.
 د/ فتح مناطق ىومبورم.

 ق( غزك قبائل ا٥بوسا، كاالستيبلء على بعض إماراهتم مثل: ) كانو، ككاتشينا، كجوبّب، كزنفرا، كزاريا(.
ُب النيجر من )دندم(   جنويب غاك إٔب سيقو، كاىتم بتنظيم الرم، كُّذه االنتصارات كسع اإلمرباطورية على طوؿ منح

 .فبُب السدكد كشق القنوات ، كقسم الدكلة إٔب مقاطعات يديرىا حكاـ عسكريوف 
 ـ1493ـ أثناء عودتو من أرض غورما. كخلفو ابنو )باكارم بارك( عاـ 1492كمات عاـ 

٦ٞٺخ
ُ
 فٚبد عٴ٭ٸ ٦ّٸ ثري اخل

القومي( فقد كاف ٧باربا عظيما صمد أماـ عدد كبّب من األعداء الطامعْب ُب ببلده، كلكنو كاف ا١بانبب الدنيوم)  
نساف كلو كاف اعز الناس عنده ببل سبب كال ‘أىوج ُب طيبة كتردد، أم أنو كاف شكس الطباع؛ فكاف يأمر بقتل 

 موجب، ٍب يندـ على بعضهم.
نو سيندـ على قتلو، فيدخركنو، فإذا أظهر الندامة قالوا لو: إنو حي قد كلذا كاف أتباع سو٘ب علي بّب ٱبفوف من يعرفوف أ

حفظناه لك، كٓب ٲبت فيفرح ساعتئذ، ك٩بن قاموا بذلك كزيره العظيم الشأف الذم كاف مسلما قوم اإلٲباف، كاسع الثقافة، 
، كعرؼ أيضا باسم ٦بمد تورل راجح العقل، عادال شفوقا، ككانت لو سيطرة كاسعة على أمور الببلد كا٠بو ٧بمد أبوبكر

من قبيلة السونينكى، ككما يقوؿ السعدم فهو ) السلنكى(,  كقد درس ىذا الوزير طباع ا٤بلك، فكاف يكمل نقصو، 
كيسد ثغرات خلقو، فكاف ا٤بلك يأمر بأحد أتباعو أف يقتل عقب عضبو عليو، فيتظاىر لوزير باالستجابة إليو، لكنو كاف 

ثما يهدأ ثورة ا٤بلك كيعود كعادتو كيتمُب لو أنو ٓب يأمر بقتلهم، كحينئذ يظهر الوزير كيذكر للملك ٱبفي ا٤بغضوب عليو ري
أنو احتفظ بو حبيسا، فإف غّب ا٤بلك رأيو فيو اخرجو، كإف استمر ا٤بلك على سخطو نفذ أمره ، ككاف ا٤بلك يفرح لذلك 

 ، كىذا ما مكن حملمد بن أيب لكر تورل ُب نفوس الناس.
سو٘ب علي بّب إداريا ٩بتازا ، كلكن الظركؼ ا٢بربية ٓب تسعف بالقياـ بإدارة مستقرة، كلذا كاف لديو عدة عواصم:  ككاف

غاك، كاغ، تومبوكتو، دينغ كغّبىا، كقد اىتم ُب أكاخر عهده بتنظيم القنوات، بل فكر ُب أف يربط بْب غاك كبّب بفناة،  
 سكريوف.كما قسم الدكلة إٔب مقاطعات يديرىا حكاـ ع

 ٳٙبح عٴ٭ٸ ٦ّٸ ثري :
(أثناء عودتو من أرض غورما ، مات سو٘ب علي بّب ،ـ1492عاـ ُب اليـو السادس من نوفمرب ك  حْب كاف عائدا  .)كرـك

 من إحدل غزكاتو، كذلك غرقا ُب النهر ، كىناؾ غموض كبّب حوؿ طريقة موتو ا٤بفاجئ، فقيل :
الذم  تآمر مع قادة القوات البحرية على قتلو، نظرا لطوؿ فَبة حكمو،  ( إف ابنو  ككٕب عهده )سو٘ب بكر بارك ( ىو1

 .كمقت الرعية لو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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(كقيل : إنو مات ُب ظركؼ غامضة، كاف كراءىا التحالف العسكرم بقائده ككزيرة األكؿ  ٧بمد أبوبكر تورم ، 2
لية االنقبلبية؛ لعلمو أف خلف سو٘ب كاال٘باه اإلسبلمي ا٤بتمثل ُب العلماء ، ,اف ىذا التحالف ىو الذم نفذ ىذه العم

 علي ككريث عرشو ضعيف اليستطيع ا٤بقاكمة لفَبة طويلة.
ىػ ا٤بوافق: 15/1/898كأيا كاف، فإف سو٘ب علي بّب مات غرقا ُب البحر، كدفن ُب مكاف ٦بهوؿ ، بتاريخ 

 ـ . 6/9/1492
 يف ٩ٺضا٫ ادلإسخني ادلغ٦٪ني: عٴ٭ٸ ٦ّٸ ثري  

ات العظيمة ،كاإل٪بازات الضحمة الٍب قاـ ُّا سو٘ب علي بّب؛ حيث أنو أخضع معظم سكاف على الرغم من الفتوح
السوداف الغريب لدكلتو، كفتح كثّبا من ا٤بمالك الوثنية كضمها إٔب ٩بلكة السونغام، فضبل عن استيبلئو عن معظم ٩بالك 

٧بمود كعت )ُب تاريخ الفتاش(، كعبد الرٞبن إمرباطورية مإب اإلسبلمية، فقد ٞبل عليو ا٤بؤرخاف ا٤بسلماف: القاضي 
 السعدم) ُب تاريخ السوداف( ٝبلة شعواء ، ككصفاه بأكصاؼ الطعياف  كالدكتاتورية فمن ٝبلة أكصافو عندٮبا:

كثنيا بارعا ُب السحر، ككاف ٯبهل اإلسبلـ، كاٚبذه فقط غطاء سياسيا، كلقسوة قلبو كفسقو كسفكو للدماء، كرىو كاف 
سلطاف جبار قاسي  لظآب الفاجر ا٤بلعوف ا٤بسلط شي عاؿ ... الذم سارت الرفاؽ بقبح سّبتو..... كىوا....شعبو 

. كمن أخبلؽ ىذا الظآب ألفاسق التبلعب ٰبصيو إال اهلل تعأب ... أىلك الببلد كالعباد... القلب....قتل من ا٣بلق ما ال
ئ قاعدا مرارا متكررة ذاكرا أ٠باءىم، ٍب يسلم تسليمة كاحدة، بدينو، يَبؾ ٞبس صلوات إٔب الليل أك إٔب الغد، ٍب يوم

 كيقوؿ: أنًب تعرؼ بعضكم بعضا فاقتسمن....
 ( إنو كاف من ا٣بوارج.Triminghamبل تشّب بعض ا٤بصادر التارٱبية نقبل عن ترمنغهاـ)

عاشا ُب عهد خصومو من  كيبدكا أف بعض ىذه األكصاؼ فيها الكثّب من ا٤ببالغة كالتحامل ألف السعدم كالكعٍب  
كلذا يقوؿ الدكتور:ٞباه اهلل كلد السآب) ٧بقق تاريخ السوداف للسعدم(] كالنتيجة الٍب يستخلصها  ملوؾ األسكيا.

ا٤بتمعن من ٦بمل ىذه اآلراء كغّبىا من مثيبلهتا، ىي تعرض أعماؿ سو٘ب علي كشخصيتو لتشويو متعمد من قبل تواريخ 
إزاء ملوؾ السونغام ٝبيعاف كبذا فهي تتحامل على سو٘ب علي ، بينما تكيل ا٤بدائح ٣بلفائو من  ر٠بية تلتـز آراء الفقهاء

ينىك ل ُّم باألمس.
 ملوؾ السونغام الذين أكرموا الفقهاء ا٤ب

 كقد صحح ا٤بؤرخوف ا٤بعاصركف ما افَبم على سو٘ب علي كشرحوا اعمالو ُب ضوء الظركؼ التارٱبية الٍب كجد فيها.
ك التصحيحات الباحث اإلفريقي ا٤بتخصص ُب تاريخ تومبوكتو، سيكُب مودم سيسوغو، حيث يؤكد أف كيلخص تل

أسباب صراع سو٘ب علي مع فقهاء تومبوكتو كانت أسابا سياسية كفكرية) إيديلوجية(؛ كبياف ذلك أف سو٘ب علي ٕبكم 
ٓب يهدر يوما العادات التقليدية للسونغام،  تربيتو ُب بلده األـ )الفارك( ]سوكوتو[ كاف مسلما ٓب ٰبسن إسبلمو، حيث

كىو ما يضع عبلمة استفهاـ كبّبة أما حقيقة إسبلمو، كبالتإب كاف سو٘ب علي بّب رمزا للثقافة السنغاكية التقليدية أماـ 
 القول ا١بديدة ا٤بتمثلة ُب إسبلـ ا٤بدف.

 كالتو إٔب تومبوكتو من جديد...[اىػـ، غاد الفقهاء من 1492ىػ/898كلذا فإنو عندما توُب سو٘ب علي عاـ 
كا٢بقيقة أف الرجل يعترب ا٤بؤسس ا٢بقيقي إلمرباطورية السونغام، فهو يعترب ُب إمرباطورية السونغام كحاؿ سو٪باتا ُب 

 –إمرباطورية مإب، حيث أف ا٤بؤرخْب أثاركا شكوكا كانتقادات حوؿ إسبلمو. فحالو كحاؿ كثّب من حكاـ ا٤بسلمْب اليـو 
موف ، لكنهم اليكَبثوف بتعاليم اإلسبلـ، كال يركف أف لئلسبلـ تدخبل ُب الشؤكف السياسية، كما أنو كاف ضد  مسل
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خرين، من غّب تومبوكتو ، كما نقم منهم إال أهنم أصبح ٥بم صيت ’صاحب أم قول آخر ُب دكلتو، فقد اضطهد علماء 
مظلمة على سيف البحر ،كأسد مدخل الغرفة، كامر بأف ُب أماكنهم كذلك كالعآب)علي مايغا( الذم سجنو ُب غرفة 

قليبل من الطعاـ كالشراب عرب النافذة، فتستخرجو أنصاره كسّبكه إٔب  سيغرين ُب ماندم، فسمي مايغا سوباغا )أم: 
دد  الشماش(أخذ ذريتو لقب )ماغاسوبا(. فلما عارضة العلماء كاهتموه بضعف اإلٲباف ، كتآمركا عليو رد عليهم بذبح ع

كبّب منهم، فكرىتو الطبقة ا٤بستنّبة ، كما يقوؿ: )نعيم قداح( . فالشخصية إذا ٥با ما كسبت كعليها ما اكتسبت ، 
  كحساُّا على اهلل.

آخش ٦٩ٴٟ أعشح عٴ٭ٸ : 
 Sony  Bakari Dawo 1492/٧1493٧عٴ٭ٸ ثبسٳ أٳ ث٢ش داّٴ: ٬٩)

 لتاسع عشر من ملوؾ إمرباطورية السونغام من أسرة سو٘ب.ىو ا٤بلك سو٘ب أبوبكر داعو بن سو٘ب علي بّب، ا٤بلك ا
ـ، غّب أنو كاف ضعيفا، كفاشبل، كاتبع سّبة أبيو ُب 1492تؤب ا٤بلك بعد كفاة أبيو احملارب الكبّب سو٘ب علي بّب، عاـ 

ل، كٓب يدافع العلماء عدـ االكَباث بالدين كاضطهاد العلماء، فثار عليو قواد ألبو بزعامة كزير أبيو ٧بمد بن أيب بكر تور 
ُب بقائو ُب ا٢بكم، ٩با جعلو يغاد العاصمة غاك كيقيم غي ) دنغ(، كبعد معارؾ خاضها ضد أسكيا ٧بمد كحلفائهم، ُب 

دنغ، كانكع بالقرب من كاغ، ككانت معركة شديدة كاد الفريقاف يتفانياف، ٍب انتصر عليو ٧بمد تورل كحلفاؤه ُب 
ن جبهة القتاؿ ُب ) انفاك(، كتوجو إٔب أيّبل، من منطقة ديندم كأسس ٩بلكة ـ فر سو٘ب بارك م1493/مارس 3

 كقد ٞبلوا معهم معظم ا٤بمتلكات كالذخائر، ندل،يفذىب مع فلوؿ جيشو إٔب )أيّبل(ُب إقليم دجديدة ىناؾ، 
مو أسكيا ٧بمد ـ إٔب أف ىز 1493كقد بقي ىناؾ من  ىناؾ، السونغامنغام، كأعلن نفسو ملك لسو كا٤بقدسات القبلية ل

 . نغامو الساألسرة الثالثة من  كٗبوتو انتهى حكم  ـ ُب أرض أنزكر.1500عاـ 
.  

 ا٥زبعِا٥ٚق٤ 
)األعشح ادل٢٦ٺخ ا٥شاثْخ: أعشح ) األع٢ٺب  

 دتٲٺذ/
، فإف سو٘ب إف فَبة ىذه األسرة ىي الفَبة الذىبية إلمرباطورية السونغام، فئلف  اعنرب سو٪باتا مؤسس إمرباطورية مإب 

علي بّب يعترب مؤسس إمرباطورية السونغام، كإف كاف عهد مانسا موسى أزىى كأٝبل عصور إمرباطورية مإب، فإف عهد 
 أسكيا ٧بمد تورل يعترب أكىى عصور إمرباطورية السونغام.

الٍب تناك٥با ىو: كتاب كقد تناكؿ ا٤بؤرخوف كالكتاب كالباحثوف ىذه األسرة بكثّب من التفاصيل، كأىم الكتب التارٱبية 
 تاريخ السوداف لعبد الرٞبن السعدم، غّب أننا ٫باكؿ أف ترتب أكراؽ تارٱبها مرة أخرل.

:  ٧بمد بن أيب بكر تورل السٍّل نكى، الوزير األكؿ لسو٘ب علي بّب، كاحد قواده العسكريْب. كبعد مؤسس ىذه األسرة ىو
بّب، فقد خلفو على العرش من بعده ابنو سنو٘ب بكر داع فاتبع سّبة تلك الظركؼ الغامضة الٍب مات فيها سو٘ب علي  

نكي احملنك ٧بمد يأبيو ُب عدـ االكَباث بالدين كالعلماء، كاضطهاد العلماء، فحرض الفقهاء كالعلماء عليو القائد السون
 فحارب سو٘ب بكر داع حٌب تغلب عليو. بن أيب بكر تورل،
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تورل  مػ أصبح ٧بمد1493 قتاؿ ُب ) انفاك(، كتوجهو إٔب أيّبل، من منطقة ديندممن جبهة البارك بفرار سو٘ب بكر ك  
، كبذلك أسس أسرة جديدة ىي أسرة أسكيا، كقد مكث ا٢بكم ُب ىذه األسرة مدة كتلقب] أسكام ٧بمد[ ا٤بلك،

 ملوؾ كالتإب: 10ـ(، كجلس على عرش السونغام من ملوكها  1591ـ / 1493سنة ) من  98

٧(.٧1591  / 1493ٖبٷ ٬٩ أعشح )أع٢ٺب()٬٩ ٦٩ٴٟ ا٥غٴ٭  
  ـ(1528 –ـ 1493أسكيا ٧بمد تورل ) 1

  ـ1531-ـ1528أسكيا موسى ) 2

  (.1536ػـ 1531أسكيا ٧بمد الثا٘ب:) 3

  ـ(1539ػ1537أسكيػػا إ٠باعيل ) 4

  (1549ػ1539أسكيػا إسحاؽ األكؿ ) 5

  (:1582ػ1549أسكيا داكد: ) 6

  ـ(:1586ػ1582لث ا٢باج)أسكيا ٧بمد الثا 7

  ـ(:1588ػ1586أسكيا ٧بمد بانو) 8

  ـ(:1591ػـ/1588أسكيا إسحاؽ الثا٘ب) 9

  ـ(.1592ـ/1591أسكيا ٧بمد كاغ)غاك(  ) 10
 

ا٥ْبؽش ا٥ٚق٤ 
1 ـ(1528 –ـ 1493)/أع٢ٺب زل٪ذ رٴسٵ ا٢٥جري ٬٩ . 

عمر كونارل كعقيلتو فإنو ) أسكيا ٧بمد بن أيب بكر  : ىو أسكيا ٧بمد بن أيب بكر تورل ، كحسب قوؿ ألفا/٭غج1ٰ
 سيبل ( ك٠باه السعدم بأنو : األسعد  األرشد ٧بمد بن أيب بكر الطورم، كقيل: السلنكى. كأمو كاسى.

 ـ، ككضع حدا ٤بلوؾ السونغام من أسرة سو٘ب.1493تؤب العرش بعد فرار سو٘ب بارك عاـ 
السونغام، أك أنو من قبيلة السونينكى، فتشّب أغلب ا٤بصادر االنكليزية كىناؾ خبلؼ ُب أصلو النسيب، ىل ىو من 

كبعض العربية إٔب أنو من السونينكى، كلكن ا٤بؤرخ د/ ىاركف ا٤بهدم مايغا رد على ىذه الفكرة بشدة كاعَبض عليها 
إلمبراطوريات اإلسالمية في إمبراطورية سنغاي، دراسة تحليلية  في الترتيب التاريخي لبأدلة كثّبة ُب مذكرة بعنواف: )

(، كبْب أنو من السونغام، كأنو كلد ُب مكاف يسمى: ) تورا غونغو( ,كأف لقبو تورل إ٭با ىو نسبة إٔب ىذه غرب إفريقيا
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القرية)تورا(. كىو رأم كجيو لو أسعفو ا٤بؤرخوف القدامى، أك ساندتو اللغة السونغائية ألنو لو كاف نسبة لقيل ) 
ا يقاؿ ) كويركرك( ك) جنىبورك(، أك يقاؿ) توراغونغو كوم(، على أف بعض ا٤بؤرخْب كركا أف أسكيا توراغونغورك ( كم

 ٧بمد كلد ُب منطقة ) جاغا( السونينكية.
كال غرابة ُب أف يكوف أسكيا ٧بمد من السونينكى،كليس أسكيا ٧بمد بدعا من ا٤بلوؾ الذين أسسوا ٩بالك ُب غّب 

ِب أمية ُب الشاـ، كالعباسيْب ُب بغداد، كالعرب ُب األندلس، كالكلبلي ُب سيغو، كا٤بساسي منطقتهم ، فإف التاريخ مثل ب
 ُب كارتا، ٍب أنظر إٔب رؤساء مإب: فمن منهم كلد ُب منطقة  كوليكورك الٍب تعترب العاصمة ٗباكو مقاطعة منها.

قلة تدرس كبقية إمرباطوريات السونينكى، كلكن فإذا ٙبقق ذلك فإف األكٔب أف تعترب إمرباطورية األسكيا إمرباطورية مست
احَباما للمؤرخْب األكائل إٕب اعتربكا ىذه اإلمرباطورية امتداد إلمرباطورية السونغام، فإننا نسايرىم على ذلك، كإال فحٌب  

) بانو : عبد أ٠باء ا٤بلوؾ كالقواد ُب ىذا العهد  اقرب إٔب األ٠باء السونينكية، أمثاؿ:  كمزاع)كمجاغى( ك )فارل(ك 
 الرٞبن(، ك٧بمد بانا، ككركمن فارم ٰبي.

كلذا كاف الدكتور أبوبكر إ٠باعيل مايغا ذكيا كدقيقا ُب تعبّبه حْب كصف أىل السونغام بالسماحة، كأهنم يولوف عليهم 
 األجنيب إذا ظهر صبلحو.

 كقد تلقب ٧بمد تورل بأسكيا ٧بمد:
2/ ٩ْىن أع٢ٺب: 

قوؿ أخت ا٤بلك ٤با ٠بعت  على كيقوؿ البعض أنو تلقب ُّذا اللقب بناء نكية،يلسونا كأسكام كلمة تعجب باللغة
الكلمة فقاؿ البعض معناىا)الغاصب (كقاؿ  ُب معُب أخيها:)أسي كام(،كلكنهم اختلفوا على ٧بمد تورل بانتصار

يعقل أف  الرأم بعيد ألنو ال ذا٠بع ذلك تلقب بو،كى فلما اهلل ذلك ( كقيل معناه )ال رجعو اهلل ( قدر البعض معناىا)ال
خصمو كأصبح ا٤بلك إلمرباطورية  يسمي نفسو بالغاصب،أك باسم فيو الدعاء عليو، كلعل الصحيح أنو ٤با تغلب على

فتعجب من ذلك كقاؿ  -ألف كل سوننكي كإٔب اليـو ٰبلم ُب استعادة ٩بلكة كغادك-حلم ُب  ٙبقيقها طا٤با
 أعلم (. كنِب من ىذا )كاهلل تعأبهلل تعأب الذم م )أسكام(أم عجبا

كقد رد البعض ا٤بؤرخْب على ىذا التفسّب لكلمة أسكيا، كأف االسم كاف موجود حٌب قبل أسكيا ٧بمد، كاستدلوا باف 
 صاحب الفتاش ذكر ذلك، كلكن صاحب الفتاش كعد بأنو سيورد أ٠باءىم، كلكن لعلو غفل عن ذلك.

3فٚبد أع٢ٺب زل٪ذ/(I):  
، متحليا بالصبلح كاالستقامة على الدين،  ٧ببا للعلم كأىلو، ٧بمد عابدا كذا حنكة سياسية كعسكرية ككرعاكاف أسكيا 

ككاف شفيقا رحيما،  فاستدعى العلماء كالفقهاء الذين كاف علي األكرب كابنو قد اضطهداىم ،فساعدكه بالفتاكل كاآلراء.
ألتفو األسباب، باإلضافة إٔب انو كاف كاسع الثقافة عادال، كقد  كلذلك أنقذ أركاح كثّب ٩بن أمر سو٘ب خلي بّب بقتلهم

 اثُب عليو السعدم كثّبا فسماف ) أمّب ا٤بؤمنْب أسكيا ا٢باج ٧بمد بن أيب بكر..... األسعد األرشد ((.
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أٱ٨ أّ٪ب٣ أع٢ٺب زل٪ذ: 
 / اإلفالؽبد ا٥ذاخ٦ٺخ:أٳال

يقوؿ السعدم: ) ففرج اهلل بو عن ا٤بسلمْب باإلصبلحات الداخلية، إف أكؿ ما قاـ بو أسكيا ٧بمد تورل، ىو االىتماـ 
الكركب، كازاؿ بو عنهم الببلء كا٣بطوب، كاجتهد بإقامة ملة اإلسبلـ، كإصبلح أمور األناـ، كصاحب العلماء 

د نض يأتيو كاستفتاىم فيما يلزمو من أمر ا٢بل كالعقد، كبعث ُب الفور للخطيب عمر أف يطلق ا٤بسجوف ا٤بختار بن ٧بم
 لّبده ُب مقامو فأخرب بأنو مات.......( اىػ

بإطبلؽ سراح  كأمر كرد ا٤بظآب، ُب تطبيق الشريعة اإلسبلمية ُب ٝبيع األمور، سعى ـ1597ك٤با عاد من رحلة ا٢بج عاـ 
اإلجبارم الذم   كما أهنى التجنيد اسَبقهم ،كنصب القضاة ُب أ٫باء ا٤بملكة، الذين كاف سو٘ب علي بّب كٙبرير السجناء،

 فاستجمع من ا١بنود من يثق بوالئهم لو، عليها، ٝبيع ا٤بواطنْب، فجعل ا١بندية طواعية تنفق الدكلة كاف مفركضا على
مستعد ٣بوض غمار ا٢بركب ُب كل حْب ،إضافة إٔب التدريب ، كاالحَباؼ ُب الفنوف ا٢بربية، كأعفى ا٤بزارعْب  كمن ىو
 كما كاف كٕب عهده من بعده لكنو توُب قبل أسكيا ٧بمد ى )كمزاغ(من أكرب قواده،ككاف أخوه عمر كمىجاغ كغّبىم،

الذين كانوا  يد أبناء أسكيا ٧بمد ـ فنصب من بعده أخاه األصغر )كنرنمىن انفارل ٰبٓب(لكنو أيضا قتل على1519عاـ 
 ككانوا يزيدكف على مائة ابن. أبيهم. يطمعوف ُب العرش بعد

 :ظرٴسٵ ٦٥ؾ زل٪ذ أع٢ٺب سؽ٦خصب٭ٺب/
أراد أف يضفي على حكمو  نغام فقدسو نغام بقوة السبلح ،كٓب يكن من أبناء سبلطْب السو عرش ال ألنو اعتلى نظرا

 لغرضْب ٮبا: صفة الشرعية فتوجو إٔب الديار ا٤بقدسة
 .ا٢بج سبيبل ا٢بج؛كمسلم استطاع إٔب /أف يؤدم عن نفسو فريضة1
_  علماء دكلتو  معو كبار ـ،فأخذ1597ىػ،ا٤بوافق902ككاف ذلك عاـ ،عباسيتفويضا با٢بكم من ا٣بليفة ال /كليأخذ2

ألف  جندم،كثبلٜبائة كبعض رجاؿ حكومتو كألفا كٟبسمائة -أمثاؿ مورم سّبل جاكرا من أىل تاغوتاال من أرض تندـر
اشَبل فيها ركاقا مثقاؿ من الذىب،ُب رحلة تباىي رحلة كنكو موسى، كُب طريقو استقبل استقباال ر٠بيا ُب مصر، ك 

 .أراضي كبيوتا أكقفها على ا٢بجاج القادمْب من غرب إفريقيا اشَبل ٢بجاج دكلتو ا٤بارين ٗبصر)حي التكاررة( ،كُب مكة
التقى ُب ىذه الرحلة بالشريف العباسي ا٤بتوكل ، فطلب منو أف ٯبعلو خليفة ُب أرض سونغام ، فأذف لو بذلك،  كما

 .األكؿ على ببلد السوداف ( قبو)ا٣بليفةكعمامة كسيفا كل قلده بردةف
كسأ٥بم  –رٞبو اهلل  –كقد التقى ُب ىذه الرخلة بكثّب من العلماء كالصا٢بْب ، منهم جبلؿ الدين عبد الرٞبن السيوطي 

 عن أشياء من أموره فأفتوه فيها. كدعوا لو بالربكة كالتمكْب.
 صب٥ضب/ ٕضٳارٰ ٳٙزٴؽبرٰ:.

 على الوثنيْب إلعبلء كلمة الدين، ٤با رجع أعلن ا١بهاد ا٤بقدس
 ٙزؼ عبٕب: -/1

، كذلػك علػى يػد أخيػو : كػرمن غػارم عمػر كمزاع)كمجػاغى(، ككػاف ىػذا ا( ُب منطقة ماسناغـ احتل )جا1494ُب عاـ 
 الفتخ قبل رحلة ا٢بج.
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 ٕضٳ ثالد ادلٴؽٸ: /2
سػػعية، كقػػد طبػػع ىػػذه الفتوحػػات ـ،قػػاـ بسلسػػلة مػػن الفتوحػػات التو 1498بعػػد عػػودة أسػػكيا ٧بمػػد مػػن رحلػػة ا٢بػػج عػػاـ 

 ىػػاجم ٩بلكػػة موشػػى الوثنيػػة  ـ1499/ـ1498بطػػابع ا١بهػػاد  ا٤بقػػدس إلعػػبلء كلمػػة اهلل تعػػأب. كلػػذا فإنػػو فيمػػا بػػْب عػػامي 
ُب ا١بنػػػوب، كالتقػػػى مػػػع سػػػلطاف ا٤بػػػوش ُب ياتينغػػػا كىػػػو ناسػػػّبل، فأرسػػػل العػػػآب مػػػورم سػػػّبل )صػػػاّب( جػػػاكارا إٔب سػػػلطاف 

سبلـ، فقاؿ لو السلطاف ) ال أدخل حٌب أشػاكر األمػوات، فعملػوا مػا يعملػوف مػن صػدقات كقػرابْب، ا٤بوشي، يدعوه إٔب اإل
فظهر ٥بم شيخ كبّب، فلما رأكه سجدكا لو، كأخػربه السػلطاف بػا٣برب، فػاكلم بلسػاف ا٤بوشػي كقػاؿ: ال أقبػل لكػم ذلػك أبػدا، 

ؿ ناسػّبل ٤بػورم جػاكارا سػّبل : )ارجػع إليػو كقػل لػو مػا بل تقاتلوهنم حٌب تفنوا عن بكرة أبػيكم، أك يفنػوا عػن آخػرىم، فقػا
 بيننا كبينو إال ا٢برب كالقتاؿ(,

ك٤بػا رجػػع مػورم سػػّبل إٔب أسػكيا ٧بمػػد ٔبػواب رسػػالتو، كٔبميػػع مػا جػػرل، قػاتلهم كتغلػػب علػيهم، كقتػػل كثػّبا مػػن رجػػا٥بم، 
 كحرب ديارىم كسبا بعض ذراريهم.

 ٙزؼ ثبٕٴ٭ٴ:/3
، كقتػل ُب منطقػة )جػارا( مد إٔب تندـر فاحتلها، كأرسل القائػد فػرم عثمػاف فاحتػل بػاغونوـ توجو أسكيا ٧ب1499ُب عاـ 

 زعيمهم دنب دنب الفبل٘ب.
ٴس( ثأسك ا٥يٴاسٛ/4

ُ
 :ٕضٳ ر٦ٌ ٬٩ ثالد )أٹ

ـ ىػػػاجم أسػػػكيا ٧بمػػػد تػػػورل تلػػػظ ُب إقلػػػيم ) أييػػػور ( مػػػوطن قبائػػػل الطػػػوارؽ، ففتحهػػػا، كضػػػم إٔب ٩بلكتػػػو 1500كُب عػػػاـ 
ا١ببليػػة الػػٍب ٓب تكػػن قػػد خضػػعت ٥بػػا مػػن قبػػل، كأخضػػع بػػذلك قبائػػل الطػػوارؽ الػػٍب كانػػت قػػد ٛبػػردت قبيػػل  منطقػػة)ككك(

 عهده.
ـ كأخضػع ٝبيػع منػاطق الشػماؿ مػا بػْب أغػاديس ك )كاالتػا( 1515كذلك رجع إٔب الطوارؽ كاحتل منهم أغاديس عاـ     

 . كاحتل مناجم تغازا
 1507٧اعزٺالء ا٥غٴ٭ٖبٷ ٦ّٶ ٩ذٹٮخ )عب٥ٴ٫(ّب٧/5

كاف ملك السونغام ) سو٘ب علي بّب( خرب عاصمة مإب انيانينبا، كأخضع مإب لدكلتو، كأخذ منها صفة ا٢بكم الذاٌب، 
/ـ ك كانشغاؿ السونغام 1492كعْب عليها حاكما باسم) ملكوٍم(، كلكن يبدك أنو بعد كفاة ) سو٘ب علي بّب(  عاـ 

مد، استقلت مإب بنفسها مرة أحرل، فلما ٛبكن أسكيا ٧بمد من طرد بالفًب الداخلية بْب سو٘ب بكر داع، كأسكيا ٧ب
بالقرب من  –)سو٘ب بكر داعو(أ أخذ يتوسع على حساب ٩بلكة مإب، فأرسل أخاه )عمر كمزاغ(لفتح مدينة )جالوف( 

مإب  يقاؿ باف سلطاف مإب كاف قد اٚبذىا عاصمة لدكلتو بعد أف خرب)سو٘ب علي( عاصمة –أعإب هنر السنغاؿ 
القدٲبة، لكن )قاـ فىتقىؤب السونينكي( قائد سلطاف مإب الذم كاف على ا٤بدينة ، دافع عن ا٤بدينة ببسالة، ٩با ٓب يتمكن 

)عمر كمزاغ( من فتحها، فبعث ألخيو ) أسكيا ٧بمد بن أيب بكر( با٣برب، فقدـ إليها بنفسو على رأس جيش ضخم 
يشة ُب مدينة ) تنفرف( بالقرب من مدينة )جالوف( من جهة ا٤بشرؽ، ٍب ـ(، فنزؿ أسكيا ٧بمد ٔب1501كذلك سنة: )

اشتبك مع جيش مإب ُّا، ُب معركة رىيبة، فانتصر عليو ، كفر سلطاف مإب كقائده من ا٤بدينة، كخرب ا٤بدينة، كهنب 
بت لو ) أسكيا قصر السلطاف، كسىب أىلو، كتزكج من السيب بامرأة تدعى) مرٙب دابو  السونينكية( كىي الٍب أ٪ب
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إ٠باعيل(، كبقي ُب )جالوف( يصلح من أمرىا، كيدبر شئوهنا ٗبا ٰبقق سيادة السونغام عليها، ٍب انصرؼ, كلكن سلطاف 
 مإب عاد فيما بعد إٔب عاصمتو)انيا٘ب(كظل تابعا للسونغام .

ا اضطر اسكيا ٧بمد إٔب غزك كلكن يبدك أف سلطاف مإب خلع طاعتو مرة أخرل، ككانت مإب ال تزاؿ ٩بلكة شاسعة، ٩ب
 ـ ُب مكاف يسمى ) كلنموت(.1507مإب مرة أخرل سنة 

كما أرسل أخاـ ) كرمن فارم عمر ( على رأس جيش إٔب قائد سلطاف مإب )قاـ فٌب قهلى( فحاربو، كانتصر عليو، كقتلو، 
 ـ,1518كذلك سنة 

 ال٧:ٕب/ اؽٮال٣ 6
ىي بْب جارا  ك .)فانًبٌُب  = فاغوبيُب(غرب على ضفاؼ البحر األسودمنطقة غاالـ  ىي الٍب تلي منطقة تكركر ُب ال

) جزء منها ُب موريتانيا، كا١بزء اآلخر ُب السنغاؿ. عاـ  ها أسكيا ٧بمد تورلكقد احتل كتكركر، كىي مثل تكررك كاليـو
 ,ـ1506

 :/ ٝز٤ ع٦يب٫ ا٥ٴ٥ٴ)ادلزٮجٸ(7
ى تنيض أك تنغيبل ( سلطاف قبائل الولوفو، الػٍب كانػت تقطػن إقبػيم ُب عهد السلطاف اسكيا ٧بمد تورل، ادعى النبوة )سات

فػػوت مػػن أرض مػػإب، كىػػاجم إقلػػيم ) قنياغػػا ( مػػن ٩بتلكػػات السػػونغام، فسػػار إليػػو أسػػكيا ٧بمػػد تػػورل علػػى رأس جػػيش 
 ـ.1412التقى بو ُب )حارا(، كحاربو، كانتصر عليو، كقتلو سنة 

مشػػاؿ  ا٥بوسػػاهػػاجم إمػػارات و أسػػكيا ٧بمػػد تػػورل إٔب الشػػرؽ قا٘بػػـ 1513كُب عػػاـ  ٩ٲبمجــخ ثــالد اذلٴعــب:/8
 ينا(. شكاتكاستؤب على إمارة  ككانو... ، كزنفرانيجّبيا كفتح ببلدىا)، غوبّب، زاريا

 : ر٢شٳس/ اؽزال٣ 9
 ُب ا١بنوب الغريب (Fagobiniمن النهر األسود) فانوا بٌُب  ْبكىي تقع على الضفت، منطقة  توركف اليـو بالسنغاؿ(

) جزء منها ُب موريتانيا، كا١بزء اآلخر ُب السنغاؿ.  ـ.1515كقد ضمها تكركر عاـ  ١بارا كاليـو
 األسكيا إمرباطورية مَبامية األطراؼ ٛبتد من احمليط األطلسي ُب الغرب إٔب كسط بػبلد ا٥بوسػا ُب الشػرؽ، كأصبحت ٩بلكة

كبتعبػػػّب أدؽ: ) مػػػن ، )أيىػػػور، كككػػػك، كتغػػػاز( اء الكػػػربلكمػػػن إقلػػػيم فلتػػػا العليػػػا ُب ا١بنػػػوب إٔب منػػػاطق الشػػػماؿ ُب الصػػػحر 
كفاقػػػت مسػػػاحتها مسػػػاحة إمرباطوريػػػة مػػػإب ُب أكج  (،تكػػػركر غربػػػا إٔب أغػػػاديس  شػػػرقا، كمػػػن تغػػػازا مشػػػاال إٔب مػػػإب جنوبػػػا

ر ، حيػث سػيطرت علػى السػوداف الغػريب كلػو تقريباػػ ككمػا يقػوؿ صػاحب الفتػاش: )) فطػوع ا١بميػع بالسػيف كالقهػازدىارىا
 ((، لكنو حقق لرعاياه ٝبيعا األمن كاالستقرار كالرخاء كالعدؿ كدأب على مصاّب رعاياه.

 :رٮَٺ٪ٰ ا٥غٺبعٸ ٳاإلداسٷ -ساثْب
حكمػػػت الدكلػػػة حسػػػب كانػػت اإلمرباطوريػػػة منظمػػػة تنظيمػػػا ٧بكمػػػا، مسػػػتندة ُب ذلػػػك علػػػى أرسػػػتقراطية دينيػػػة قزيػػػة؛ فقػػػد 

العلمػاء كالفقهػاء. ككػاف السػلطاف يأحػذ عدد ىاـ من ا٤بسئولْب ا٢بكوميْب، ك  عدة الشريعة اإلسبلمية كالتقاليد ا٤بوركثة ٗبسا
الرتػب السياسػية كاإلداريػة العاليػة، كأعضػاء  أسكػيا( كُب يػده السػلطة ا٤بركزيػة ٰبيطػو أصػحابزا( ٍب )سو٘ب( ٍب ))ا٤بلك لقب

 األسرة ا٤بالكة كا٤برابطوف العلماء كالنببلء كالسوقة.
  ا١بمعة، كعند تتوٯبو يقدـ إليو: الصو١باف كالعمامة كالسيف كا٤بصحف كطبلة ا٤بلك. ٱبطب با٠بو ُبككاف 
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أنشأ أسكيا منصب )نائب ا٤بلك( كأسنده ألخيو )عمر كو٪باغو( كاىتم با١بيش كباألسطوؿ كأنشأ الدكاكين العسكرية 
يل رؤساء القبائل مقابل االحتفاظ كالسياسية كاإلدارية مع ٙبديد اختصاصاهتا كأقاـ حكومات إقليمية )بدال من توك

كسيأٌب  بأكالدىم كرىائن( فقسم اإلمرباطورية إٔب كاليات، كعهد بكل كالية إٔب كاؿ اختاره من أقربائو كعبيده ا٤بخلصْب.
  تفاصيل ىذه الفقرة ُب التنظيم السياسي كاإلدارم لئلمرباطورية كلها.

أف سو٘ب ُب أكج عظمتها كانت ٙبظى بنظاـ ادارل رائع ، ك  السونغامتكاد كل ا٤براجع الٍب بْب أيدينا ٘بمع على أف *ك 
أف النظم ال شك ك  ككسع رقعتها، كقول جيشها، ٍب أكمل أسكيا ٧بمد ىذا التنظيم،  أعاد تنظيم الدكلة، علي بّبم،
كحدة قوية من  لتحقيقكضعها مشلت الناحية ا٤بالية كالناحية العسكرية كالعبلقات القبلية ككانت كلها ترمى  الدقيقة الٍب

٦باؿ الشئوف الرئيسية  كالقضاء على السلطة القبلية ، ككاف عماد التنظيم ا١بديد ىو ا٤بركزية ُب األجزاء ا٤بختلفة للدكلة،
  Basil  الثانوية كالتنفيذية، كفيما يلي تصوير ىذا النظاـ يقوؿ  األمور ا٢بكم احمللي ُب كالتشريع ، كالبلمركزية أك

Dvidson  ٕبيث دفع  السونغامقاـ بغ أسكيا ا٢باج ٧بمد من أعماؿ أنو طور النظاـ االدارم ُب  ف من أعظم ماا
 .الدكلة دفعة قوية ٫بو ا٢بكم ا٤بركزم القول

 : فيقوؿالتفاصيل عن ىذا النظاـ  بعض Thomass Hodghinكيعطي  
ا٤بمتاز، الذل  مدار ٘بلت ُب التنظيم اإلاف عبقرية أسكيا ٧بمد ٓب تتجل فيما قامت بو من أعماؿ عسكرية مثلما ))

كضعو ىذا الرجل بتأييد علماء ا٤بسلمْب ، كبتأييد التجار، كوسيلة من كسائل توحيد ىذه االمرباطورية ا٤بَبامية األطراؼ 
 من الوزارات ا٤بركزية لشئوف ا٤بالية كشئوف كانشاء عدد قاليم،تضمن ىذا التنظيم انشاء نظاـ حكاـ األ كقد كربطها،

ا١بيش ، كشئوف القضاء، كالشئوف الداخلية ، كشئوف الزراعة، كالغابات ، ككذلك انشاء كزارة خاصة للشعب األبيض أم 
  اىػ.(( ةلئلمرباطوريللمغاربة كالطوارؽ الذين كانوا يعيشوف على ا٢بدكد الصحراكية 

مػػن  األوؿاطوريػػة ، أهنػػا كانػػت أربعػػة أقسػػاـ ٲبتػػد اهلل اآللػػورل أقسػػاـ الواليػػات ُب ىػػذه االمرب  كٰبػػد ا٤بػػؤرخ االفريقػػي آدـ عبػػد
مػػن مشػػاؿ جػػاك حػػٌب بػػبلد الطػػوارؽ ،  والثالػػثكتػػو ، و مبو مػػن مدينػػة جػػاك حػػٌب ت ثػػانىلوا بػػبلد دنػػدل حػػٌب بػػبلد ا٥بوسػػا ،

، ككػػاف  الء ا٢بكػػاـ سػػلطة كاسػػعةؤ مشػػل بػػبلد السػػوداف ، ككػػاف حػػاكم الواليػػات يلقب)فػػارل أك فربػػا( ،ككػػاف ٥بػػ مػػا والرابػػع
سػػكيا لػػو، ككػػاف أغلػػب سػػكاهنا معػػاكنْب أل مباشػػرا ٚبضػػع خضػػوعا جػػاو٧بمػػد يقػػف ُب قمػػة ىػػذا النظػػاـ ، ككانػػت  كياأسػػ

جنوده حراسة ، ككاف يعْب حكاـ األقػاليم مػن أسػرتو أك مػن خلصػائو ، كيػراقبهم مراقبػة دقيقػة فيشػيب احملسػن  كحاشية ٥بو
تعمق جذكرىم ُب منػاطقهم ، كظلػت السػلطة ا٢بقيقيػة ُب أسػكيا ، كُّذا ٓب ت ،، كٓب يكن ا٢بكاـ اقطاعيْب يئكيعاقب ا٤بس

منصػػبو ، كمػػن أجػػل ىػػذا   خػػبل طػػور ا١بديػػد اذااكلكػػن كاليػػة العهػػد ٓب يوضػػع ٥بػػا نظػػاـ، كٓب يكػػن ىنػػاؾ ٦بلػػس ليختػػار االمرب 
   .تتبع  حركات ثورية يقـو ُّا الطامعوف  طوراكانت كفاة االمرب 

 :بٷ خال٣ ّٲذ أع٢ٺب زل٪ذاحلش١خ اإلعال٩ٺخ يف ا٥غٴ٭ٖخب٩غب/ 
انتهج أسكيا ٧بمد سياسة إسبلمية ٛبثلت تعيينة شيخنا لئلسبلـ يقيم ُب تومبوكتو تكوف لو السلطة العليا ُب أمور الدين 

كما شجع الثقافة العربية فكانت اللغة العربية لغة الببلد الر٠بية ككاف كجود مثقفْب عرب ُب ٩بلكة السونغام نواة لنهضة 
فاسَبدت تومبوكتو ُب عهده مكانتها كمركز  ،رفتها الببلد خبل القرنْب السادس عشر كالسابع عشر ا٤بيبلديْبثقافية ع

للثقافة اإلسبلمية ُب غريب إفريقيا, كأعطى جامعة سنكورم ُب تومبوكتو ا٤بزيد من عنايتو فتفوقت ُب عهده ككصلة إٔب ما 
ف الغريب كجامعة األزىر ُب القاىرة أك جامعة القركيْب ُب فاس ٓب تصل إليو من قبل ككانت ىذه ا١بامعة ُب السودا
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با٤بغرب أك جامعة الزيتوف ُب تونس أك جامعة النظامية م بغداد كألسكيا ٧بمد مواقف إسبلمية سهّبة فكاف أكؿ حاكم 
كم ٕبرية ابن الرجل ُب غريب إفريقيا يرغم النساء على إتباع قواعد اإلسبلـ من ناحية الزم كاالختبلط, ككاف أكؿ من حا 

ا٢بر من زكجة رقيقة ككاف ىذا االبن قبل أسكيا ٧بمد يعترب عبدا تبعنا ألمو. كعلى الصعيدين الثقاُب كالفكرم اإلسبلميْب 
ٓب يدخر أسكيا ٧بمد كسعا أك كسيلة إال كاٚبذٮبا لرعاية األدباء كالعلماء كإغداؽ النعم عليهم كمراتب الشرؼ فساعد 

ُب نشر الدين كأقاـ كثّب من ىؤالء ُب مدف غاك كجِب كتومبوكتو الٍب أصبحت مراكز ثقافية تعج الفقهاء كالدعاة 
ـ زار مدينة غاك العآب الفقيو ا٤بغيلي مصلح مدينة تلمساف ُب ا١بزائر. كمن ناحية األخرل 1502بالطبلب, كُب عاـ 

من مراكز العلم كموطننا مشهورنا من مواطن الثقافة  شجع أسكيا ٧بمد فتح ا٤بدارس ُب تومبوكتو الٍب أصبحت مركزنا مهيمنا
اإلسبلمية. كقد تكلم ليوف اإلفريقي عن كضع السونغام حْب زار ا٤بنطقة أياـ أسكيا ٧بمد فذكر أنو كاف نفوذ التجار 

راء ككاف كا٤بثقفْب ]ُب السونغام[ أياـ أسكيا ٧بمد يدعو للدىشة, فكاف سكاف مدينة تومبوكتو على جانبو كبّبو من الث
يوجد ُّا عدد كبّب من مكاتب للقضاة كمنازؿ للفقهاء كا٤بدرسْب كرجاؿ الدين كدكاكْب الطباء كالعقاقّب, ككانت ىذه 

ا٤بدينة ىي ا٤بركز الثقاُب ا٤بعَبؼ بو إلمرباطورية أسكيا ككاف ُّا طلب متزايد للكتب ا٤بخطوطة الٍب تستورد من ببلد 
ا ٘بلب الربح. كخبلؿ رحلتو إٔب ا٢بج بذؿ أسكيا ٧بمد كثّبنا من األمواؿ ككاف موكبو الرببر, كما كانت ٘بارة الكتب ُّ

يفوؽ مواكب ملوؾ مإب من حيث األُّة كالفخامة, ككاف يصحبو ُب رحلة ا٢بج القاضي ٧بمود كعت. كُب ا٢برمْب 
ا ا٢بجاج التكركر)أم السوداف تصدؽ أسكيا ٧بمد ٗبائة ألف قطعة من الذىب كاشَبل ُب ا٤بدينة بساتْب جعلها أك قافن 

الغريب(. كما تعرؼ أثناء رحلتو ببعض اإلعبلـ مثل جبلؿ الدين السيوطي كسأ٥بم عن أمور فأفتوه فيها. كُب مكة خلع 
عليو شريفها موالم العباس لقب خليفة ببلد التكركر بإٰباء من ا٣بليفة ا٤بتوكل العباسي ُب مصر, كرٗبا كاف ىذا ا٥بدؼ 

ـ زار أحد أقرباء شريف مكة مدينة تنبكتو كيدعى )الصقلي( كتزك فيها كخلف ذرية 1519تو. كُب عاـمن أسباب حج
عرفت باسم )الشرفاء الزنوج(. كعند عودتو من الديار ا٤بقدسة اٚبذ حركة توسعية ذات مظهر إسبلمي فأعلن ا١بهاد على 

ـ أك دفع ا١بزية فلما أبوا حارُّم كانتصر عليهم, ي الز٪بية الوثنية كطلب من ملوكها الدخوؿ ُب اإلسبلشقبائل ا٤بو 
فتوسعت ٩بلكتو ُب الغرب لتصل إٔب سواحل احمليط األطلسي كإٔب الصحراء ُب الشماؿ كإٔب ٕبّبة تشاد ُب الشرؽ بعد 

نوده, أف ضم إمارات ا٥باكسا. كقد أسر خبلؿ معاركو عددنا كبّبنا من األطفاؿ كالوثنيْب فهداىم إٔب اإلسبلـ كأصبحوا ج
 كبذلك أصبح لو جيش نظامي دائم يعتمد عليو ُب أكقات احملن.

 :عبدعب/ ّ٪ٸ أع٢ٺب زل٪ذ ٳّض٥ٰ
ككانت اإلمرباطورية ٛبتد من تكركر غربػا إٔب أغػاديس  شػرقا، كمػن  سنة(75)ـ كاف أسكيا ٧بمد قد شاخ1517ُب عاـ   

كقػػػػد سػػػػاعده ُب كػػػػل ىػػػػذه الفتوحػػػػات أخػػػػوه  ـ1519كأصػػػػيب أسػػػػكيا ٧بمػػػػد بػػػػالعمى عػػػػاـ  تغػػػػازا مشػػػػاال إٔب مػػػػإب جنوبػػػػا،
ـ، 1519فنصػػبو كليػػا للعهػػد مػػن بعػػده، كلكنػػو تػػوُب أك قتػػل غيلػػة عػػاـ ارم عمػػر كو٪بػػاغو( الػػذم كػػاف أعظػػم قػػواده. فػػ)كان

ػػرنمىن انفػػارل ٰبٓب( (، ككػػاف أسػػكيا ٧بمػػد بعػػد عمػػاه يعتمػػد علػػى فنصػػب مػػن بعػػده أخػػاه األصػػغر )كن ككػػاف مقيمػػا ُب ) تنػػدـر
علػػي فػػبلٗب، كلكػػن أبنػػاء أسػػكيا ىػػددكه بالقتػػل، حػػٌب فػػر إٔب تنػػدـر كاسػػتنجد بكػػرمن فػػارل ٰبػػٓب ، الػػذم صػػديقو ا٤بخلػػص 

 أبػيهم. الػذين كػانوا يطمعػوف ُب العػرش بعػد يػد أبنػاء أسػكيا ٧بمػد لكنػو أيضػا قتػل علػىجاء إلٟباد ثورهتم كهتدئػة األمػور، 
 ـ.1528و يـو األحد صبيحة عيد األضحى عاـ فقاـ ابنو األكرب) موسى (كخلع ككانوا يزيدكف على مائة ابن.
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بعػػد أف قػػاـ أسػػكيا موسػػى بعػػزؿ أبيػػو ، قضػػى األب عشػػر سػػنوات مػػا بػػْب العاصػػمة غػػاك، كجزيػػرة )  عبدعــب/ ٳٙبرــٰ:
سػنة كسػتة أشػهر، كصػلت دكلػة السػونغام  36سػنة، كقيػل  35كذلك بعد حكػم داـ  مػ1538كتوُب عاـ سافيا كاريا(،  

 االزدىار. فرٞبو اهلل تعأب رٟبة كاسعة كأسكنو فسيح جناتو, ) آمْب(.فيها إٔب ذركة اَّد ك 
   

احلبدٷ ّؾش ا٥ٚق٤ 
ا٢٥جري ئىل أع٢ٺب داٳد خ٦ٚبء أع٢ٺب زل٪ذ : 

ـ / 14528عاما ما بْب ) 54: اعتلى عرش إمرباطورية السونغام بعد أسكيا ٧بمد، تسعة ملوؾ خبلؿ دتٲٺـذ
ية طواؿ ىذه الفَبة، بل أخذت أركاف الدكلة تتصدع كتتهاكل، كاعتلى عرشها ملوؾ كاف ـ(، كٓب تتوسع اإلمرباطور 1592

جلهم يوصفوف بالقسوة كاألنانية كالفجور، فراحوا يقتل بعضهم بعضا، أك يشبعوف مطامعهم كشهواهتم، إال أنو على 
ا بشدة، كباألخص ُب عهد اسكيا الرغم من ضعفهم فإهنم تصدكا للهجمات ا٣بارجية، كالثورات الداخلية، فقمعوا بعضه

ـ ككانت الربتغاؿ 1534إسحاؽ األكؿ؛ حْب حاكلت ٩بلكة مإب ا٣بركج على السونغام، فاستنجدت بالربتغاليْب عاـ 
ُب ذلك الوقت ُب بداية صغودىا االستعمارم ُب إفريقيا، فأرسلت سفارة لببلط مإب برئاسة بطرس فرناندك ) كقد ٙبدثنا 

 22فارة ُب موسوعة تاريخ مإب(، ٩با شجع ا٤باليْب على القياـ بثورة ضد السونغام ُب عهد ا٤بلك عن طبيعة ىذه الس
ـ(،كقد بقيت مإب مستقلة عن السونغام طيلة عشر سنوات 1555ـ/1530مانسا ماميدم الثا٘ب الذم حكم من )

 ـ(.1546ـ/ 1535من ) 
كاألخداث الٍب كقعت بْب األسكيْب ُب ىذه الفَبة، ٩با يغِب كقد ٙبدث ا٤بؤرخ عبد الرٞبن السعدم بتفصيل عن الوقائع 

عن إعادة تلك التفاصيل ُب ىذه ا٤بوسوعة، فنكتفي ىنا باإلشارة إٔب أىم تلك األحداث، فمن أراد التوسع فلّبجع إٔب 
 تاريخ السوداف للسعدم، كىو كتاب مطبوع كمتداكؿ اآلف ُب األسواؽ. 

  فاء:عن ؤالء ا٣بل نبذة يسّبة ٳئ٥ٺ٠ 
1 /( 1531-1528أع٢ٺب ٩ٴعٶ.)٧  

ىػػو موسػػى بػػن أسػػكيا ٧بمػػد تػػورل، تػػؤب العػػرش بعػػد قيامػػو بعػػزؿ أبيػػو الشػػيخ األعمػػى ) أسػػكيا ٧بمػػد بػػن أيب بكػػر تػػورل(، 
كذلػػك حػػْب أحػػس ىػػو مػػع إخوتػػو بػػأف أبػػاىم يعػػدؿ بالسػػلطة عػػنهم إٔب إخوتػػو كأصػػدقائو، فقػػاـ ىػػو بتهديػػد علػػي فػػوالٗب؛ 

الػػوُب، كسػػنده ُب عمػػاه، ففػػر علػػى فػػوالٗب إٔب تنػػدـر عنػػد كٕب عهػػد أسػػكيا ٧بمػػد كىػػو ) كػػركمن فلػػرم خػػدٙب أبػػو كصػػديقو 
ٰبػػٓب( ، كقػػد خػػرج موسػػى كبعػػض إخوتػػو مػػن العاصػػمة غػػاك )كػػاغ ( إٔب مدينػػة كوكيػػا، فاسػػتنجد أسػػكيا ٧بمػػد بػػوٕب عهػػده  

 يهم ُب كوكيا، فقابلوه بالقتاؿ حٌب قتلوه.كركمن فارم ٰبٓب، فقدـ من تندـر ليقـو اعوجاج أبناء أسكيا ٧بمد، فخرج إل
ـ. كقػد أبقػى كالػده الشػػيخ 1528ٍب رجػع موسػى مػع إخوتػو إٔب غػاك ، كخلػػع أبػاه يػـو األحػد صػبيحة غيػد األضػػحى عػاـ 

 ُب دار السلطنة كٓب ٱبرجو منها، كإ٭با اٚبذا للحكم دارا أخرل.
ج إليػػو  م إٔب تندرمػة عنػد كػرمن فلػرم عثمػاف، لكنػو خػر، ففػر معظمهػػشػهد حكمػو القصػّب مؤامراتػو كاغتياالتػو ضػد إخوتػو

كحاربػػو بػػْب أككػػن  ككػػرب،  فمػػات ُب ىػػذه ا٤بعركػػة خلػػق كثػػّب ، كفػػرؽ ٝبعهػػم، ٍب عػػاد إٔب غػػاك كشػػرع ُب قتػػل بقيػػة إخوتػػو، 
يا قتلػو ىػو ) شػاع فػـر علػو بػن أسػك كالػذم باشػر ـ قتػل فيهػا موسػى،1531ٙبالفوا ضده ُب معركة ُب منصػورا عػاـ  نالذي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الػػذين دخلػػوا ُب حػػركب فيمػػا  كمػػزاغفظهػػر التنػػافس مػػن جديػػد بػػْب أكالد ) أسػػكيا ٧بمػػد ( كأكالد أخيػػو ) عمػػر  ٧بمػػد (، 
 فتؤب السلطة منهم ) ٧بمد بوكارم كورل باسم ) أسكيا ٧بمد الثا٘ب (. كمزاغبينهم انتهت بانتصار أكالد عمر  
2(:أع٢ٺب زل٪ذ ا٥ضب٭ٸ)1532٧ـ٧ 1531) . 

مػػػػد بػػػػن عمػػػػر كػػػػزاغ، نػػػػؤب العػػػػرش بعػػػػد مقتػػػػل أسػػػػكيا موسػػػػى بػػػػن أسػػػػكيا ٧بمػػػػد، ك٠بػػػػاه السػػػػعدم ) ٧بمػػػػد ىػػػػو أسػػػػكيا ٧ب
 ـ، كرجع إٔب العاصمة عاك فبايعة الناس كثبت سلطانا,1531بنكن(.كذلك ُب منصورا عاـ 

:ٰأّ٪ب٥   
يػػا( علػػى النيجػػر قػػرب ) ساًفيػػػا كارً كنكػػاؾ كىػػي:  أكؿ مػػا قػػاـ بػػو ىػػو أنػػو نفػػي عمػػو الكفيػػف) ٧بمػػد أسػػكيا( إٔب جزيػػرة/1

كمن الغريػػب أنػػو نفػػي أسػػكيا ٧بمػػد الكبػػّب، كأرسػػل إٔب أبنػػو إ٠باعيػػل بػػن أسػػكيا ٧بمػػد ، ككػػاف ُب بػػّب أف يقػػدـ عليػػو، غػػاك.
 فأكرمو ألنو صاحبو كحبيبو من حْب الطفولة، كأحلفو ا٤بصحف اف ال يسعى ُب غدرتو أبدا، كزكجو ابنتو) فات(.

ورل ُب ناديو، مٌب جلس فيو كاشفات رؤكسهن, كتصيح عليو القيػاف: يػاف مػار قائلػة ) /أمر ٕبضور بنات أسكيا ٧بمد ت2
 فرخ نعامة كاحد خّب من مائة فركخ دجاجة دائما(.

كأنواع اللعب كالطرب، كالقينػوف كالقينػات، كالعطايػا كا٤بنػائح، فقػد قػاـ بػأمر السػلطنة أحسػن  شهد حكمو كثرة األعياد،/3
يامػػو. كتفتحػػت فيهػػا أبػػواب األرزاؽ كانصػػبت. كلكػػن انتشػػر ُب آخػػر عهػػده الطػػاعوف ا٤بسػػمى )  قيػػاـ، فنزلػػت الربكػػات ُب أ

 كف( فمات بسببو كثّب من اىل السونغام كعلمائها.
 / السغي إٔب إعادة بناء جيش السونغام:4

قػػد مػػن الغػػزك إٔب كػػاف أسػػكيا ٧بمػػد الثػػا٘ب مولعػػا بػػالغزك كا١بهػػاد، كلػػذا اىػػتم بإعػػادة جػػيش السػػونغام كتسػػليحو كتدريبػػو، ك 
أرض )كيت(حيث التقى ٔبيشها ُب ) ليػك(، فهزمػو كيػت شػر ىزٲبػة، كفػرؽ جيشػو شػذر مػذر, غػّب أف أسػكيا ٧بمػد الثػا٘ب 

 نفسو عاد إٔب العاصمة مار بكـر الٍب خارب فيها بعض الكفار.
اصػو ككػبلهم ُب ا٢بديػد ٍب عػزؿ كيبدكا اف اىل غاك ملة جهاده الكثّب، فقاـ قائده دند فارم مار ٛبز بالقبض على ٝبيع خو 

 ـ, كذلك ُب 1537ىػ ا٤بوافق 943ذم القعدة  2أسكيا ٧بمد الثا٘ب نفسو ُب يـو األربعاء 
 منصور الٍب تؤب ا٢بكم فيها.

3( أع٢ٺــب ئمسبّٺ٤ )٧(1539/ 1537  
عػزؿ أسػكيا ٧بمػد الثػا٘ب، ىو أسػكيا إ٠باعيػل بػن أسػكيا ٧بمػد تػورل، كقػد تػؤب العػرش بتوليػة دنػدم فػارم مػار ٛبػز، الػذم 

ـ. ككػػاف صػػديقا كرفيقػػا 1537كقيػػل: إف أسػػكيا إ٠باعيػػل ىػػو الػػذم أزاؿ أسػػكيا ٧بمػػد الثػػا٘ب بنفسػػو مباشػػرة. كذلػػك عػػاـ 
 للملك ا٤بعزكؿ منذ ُب الطفولة، بل إنو ىو الذم استدعاه من ا٤بنفي ُب بّب، كزكجو ابنتو ) فات(. 

 فلخصها ُب ثبلثة أمور:كقد ذكر أسكيا إ٠باعيل سبب توليو السلطة 
خيػث كػاف أسػكيا ٧بمػد بػنكن فػرض علػيهن أف × ا(إخراج كالده من ا٤بنفى,  ب(إرجػاع أخػوات أسػكيا ٧بمػد ُب ا٢بجػاب

ٰبضػػػرف ٦بلسػػػو كاشػػػفات رؤكسػػػهن كلمػػػا جلػػػس,    ج(قػػػوؿ يػػػاف مػػػار كلمػػػا رآه: ) فػػػرخ نغامػػػة كاحػػػد خػػػّب مػػػن مائػػػة فػػػركخ 
 دجاجة(.
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:ٰأّ٪ب٥   
أمػر بطػرد أسػكا ٧بمػػد بػنكن كإخراجػو مػن السػونغام، كٓب يػرد قتلػو، لليػػد الػذم كػاف قػد أسػداه لػو مػػن / ٤بػا تػؤب السػلطة 1

قبل حيث كاف قد عفا عنو، كحلف أمامو  علػى ا٤بصػحف أال ٱبونػو. باإلضػافة إٔب ا٤بصػاىرة الػٍب بينهمػا. فػتم طػرد أسػكيا 
عنػػد قائػػد ا١بػػيش ا١بنػػويب ٤بػػإب) سػػنكارزما(، ٍب  ٧بمػػد الثػػا٘ب ا٤بخلػػوع إٔب أرض مػػإب، حيػػث قضػػى فػػَبة ُب أرض سػػنكرا٘ب

 ارٙبل إٔب ساـ كاستقر ىناؾ مع عيالو.
، عاد كالده الكفيف) أسكيا ٧بمد( إٔب غػاك، فأعطػاه  الوالػد شػارات السػلطة/ كاف أسكيا إ٠باغيل ٧بمود السّبة، بارا فأ2

ٕب قطعػػو علػػى أبيػػو خػػْب زاره ُب ا٤بنفػػى فحرضػػو كقػػد نقػػل السػػعدم أف أسػػكيا إ٠باغيػػل أنػػو قػػاـ بتػػؤب السػػلطة كفػػاء للعهػػد ا
على التمرد، فلما اعتذر إليو بقلة ذات يده أمػره الوالػد أف يػذىب إٔب أحػد غبيػد ا٣بصػياف كيأخػذ منػو كديعتػو، ففعػل ذلػك 

 كبدأ يستعد لنزع السلطة من يد ابن عمو أسكيا ٧بمد بنكن.
 ـ.1538ـ ا٤بوافق 944ر كقد توُب أبوه ُب الكرامة ليلة األحد، بارحة عيد الفط

/سار على سياسة ا١بهاد الٍب بدأىا أسبلفو من سبلطْب السونغام، فغػزا ) بكبػوؿ( مػن أرض كػرك الوثنيػة، كأسػر الكثػّب 3
 ( كدعة فقط.300حٌب بيع االعبد ُب عاصمتو ) غاز( ب)

 ـ:1538أىم ما قاـ بو أنو قمع بقسوة ثورة قامت ُب منطقة)غورما( عاـ من ك /4
 ٩با نشر اَّاعات كاألكبئة بْب السكاف. –ُب عهده  –تاب الببلد فَبة جفاؼ *كقد ان

 .ـ1539سنة مات أمضى أسكيا إ٠باعيل بن أسكيا ٧بمد ُب ا٢بكم سنتْب كبضعة أسهر، ك  ٳٙبرٰ:
4( أع٢ٺـب ئعؾبٛ األٳ٣ )1549ـ1539) : 

 ٠باعيل بعد موتو، إأسكيا خلف أخاه ىو أسكيا إسحاؽ األكؿ بن أسكيا ٧بمد بن أيب بكر . 
 كقد اختلفت الركايات التارٱبية حوؿ طبيعة السلطة ُب عهده، فقيل :

لكػن رجالػو اشػتطوا ُب  كثّب الصدقات مبلزما لصبلة ا١بماعػة عػاقبل فطنػا ذا دىػاء،  كاف مريضا لكنو كاف صا٢با مباركا،  ا(
ن ٘بػار تنبكػت مػن األمػواؿ بعػد موتػو .حٌب قػاؿ السػعدم )) حسػب مػا أخػذه ظلمػا كغصػبا مػفرض الضػرائب علػى رعايػاه

 فكاف سبعْب ألفا ذىبا على يد خدٲبو ٧بمود يزا (.
 .أرجع إٔب السلطة ىيبتهاب(كقيل إنو كاف قويا جاد مع كونو طاغية، 

كأيػا كػاف فإنػو حسػػب ركايػات السػعدم: كػاف أجػػل مػن حكػم السػػونغام بعػد أسػكيا ٧بمػد، كأعظمهػػم خوفػا كىيبػة، كقتػػل 
ثّبا، ككاف سػيئ الظػن، يقتػل بػأدٗب شػك ، أك ٰبػرج كػل مػن شػم منػو رائحػة ا٣بػركج علػى سػلطتو، كأغػرب من ا١بند حلقا ك

 من ذلك أنو يأمر أحدا باغتياؿ بعض منافسيو، كٯبعل لو جعبل، كيعطيو ىذا ا١بهل ٍب يقتل القاتل.
أّ٪ب٣    ( ٛأع٢ٺب ئعؾبI ): 

 اإلفالؽبد ا٥ذاخ٦ٺخ: (1
من غطرسػة، فإنػو عمػل خػبلؿ سػنواتو السػبع علػى إقػرار األمػن، كإقامػة العػدؿ، كتػوفّب الرخػاء  على الرغم ٩با كاف ُب الرجل

لرعايػػػػاه ٝبيعػػػػا كاىػػػػتم بالقضػػػػاء كالشػػػػرطة كا١بػػػػيش كا١بهػػػػاز اإلدارم، كطػػػػاؼ ٗبملكتػػػػو ٔبيشػػػػو يضػػػػرب علػػػػى أيػػػػدم الظلمػػػػة 
 كا٤بفسدين.
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 (اؽزال٣ ّبف٪خ ٩بيل2
منذ أكاخر عهد أسكيا ٧بمد، ـ،1535ضد إمرباطورية السونغام، سنة  قاـ بثورةقد سلطاف مإب)مامدم الثا٘ب(،  كاف

داكد( إٔب كرمن فارم ـ، فأرسل أسكيا إسحاؽ أخاه)1545كبقي مستقبل عن السونغام طيلة عشر سنوات، حٌب عاـ 
رب عاصمة مإب، على رأس جيش ضخم، ففر مانسا مامدم الثا٘ب ، فدخل أسكيا داكد ا٤بدينة، كظل ينهب فيها، كٱب

 .٫بو أسبوع، ٍب أمر بتلويث قصر ا٤بلك، ٍب عاد إٔب غاك، قلما جلى عن )انيا٘ب(، عاد ا٤بلك مامدم الثا٘ب إٔب عاصمتو
 :  ٕضٳح رْت (3

ـ غز أسكيا إسحاؽ منطقة تعب،أخر ببلد سبلطْب بندؾ) بنداغى(.كعند عودتو عرج 1543ىػ ا٤بوافق 949كُب عاـ 
 ها عا٤باىا الكبّباف: العباس كب، ك٧بمود بغيوغو.على جُب كصلى ُّا ا١بمعة، ككاف في

 ( ثني أع٢ٺب ئعؾبٛ األٳ٣ ٳعالىني ادلٖشة:4
ـ، أرسػػػل ) ابػػػو العبػػػاس أٞبػػػد األعػػػرج ا٢بسػػػِب( سػػػلطاف األشػػػراؼ بػػػا٤بغرب إٔب ) أسػػػكيا إسػػػحاؽ األكؿ( 1544ُب عػػػاـ 

الطػػػوارؽ ا٣باضػػػعْب لسػػػيادة إمرباطوريػػػة  يطلػػػب منػػػو تسػػػليم معػػػادف ا٤بلػػػح ُب )نغػػػاز(، فػػػرفض، كارسػػػل إليػػػو ألفػػػْب مػػػن قبائػػػل
إلظهػار قػوة السػونغام، كردعػا لسػلطاف مػراكش، فأغػاركا  –السونغام = ليغّبكا على آخر بلػد ) درعػة( مػن جهػة مػراكش 

 .على سوؽ بِب أصبح، كهنبوا ما كاف فيو من األمواؿ.
 ( أخز ا٥ْٲذ الثٮٰ:5

٤بلػػك مػػن بعػػػده البنو)عبػػدا٤بلك( لكػػن أىػػػل الدكلػػة ٓب يرضػػوا لػػػو عهػػػد باتػػذكر بعػػض ا٤بصػػادر التارٱبيػػػة أف أسػػكيا إسػػحاؽ 
لكػن السػعدم ذكػر أف أسػكيا إسػحاؽ األكؿ ٤بػا أيػس مػن ا٢بيػاة مػن مرضػو الػذم أٓب بػو ُب  كوكيػا،  لطغيانو ُب عهد أبيػو.

ؼ مػن اإلسػاءة... فإنو اختار أربعْب فارسا شجاعا كأمرىم أف يوصلوا ابنو )عبػد ا٤بلػك( إٔب كػاغ عنػد ا٣بطيػب .... ٤بػا عػر 
 ك٤با عاملهم عبد ا٤بلك من التوقح كاإلذالؿ من ٘بربه كطغيانو, فأكصلوه كما أراد,

 أشهر. 6سنوات ك 9األكؿ، بعد أف أمضى ُب ا٢بكم  ـ مات أسكيا إسحاؽ1549ُب عاـ  ٳٙــبرٰ:

ا٥ضب٭ٸ ّؾش ا٥ٚق٤ 
 5( :أع٢ٺب داٳد )1582ـ1549:)  

ن أيب بكػر، آخػر أبنػػاء أسػكيا ٧بمػػد، الػذين تولػوا السػػلطة، كقػد كػاف قائػػد كػـر ُب عهػػد ىػو أسػكيا داكد بػػن أسػكيا ٧بمػد بػػ
رم اوت ُب كوكيػػا، أرسػػل إٔب ) كػػرمن فػػسػػنوات، ك٤بػػا مػػرض أسػػكيا إسػػحاؽ مػػرض ا٤بػػ 8أخيػػو أسػػكيا إسػػحاؽ األكؿ ٤بػػدة 

، فػػػػداء مسػػػػرعا، كبعػػػػد كفػػػاة أسػػػػكيا إسػػػػحاؽ األكؿ، تػػػػؤبئػػػداكد( أحبا  ىػػػػو ا٤بلػػػػك يػػػػـو ا١بمعػػػػة و سػػػػرا يطلبػػػػوف منػػػػو القػػػػدـك
شػػاء مػػن  فنػػاؿ مػػا و النػػاس،فبايعػػـ، ُب بلػػد كوكيػػا، ٍب رجػػع منهػػا إٔب العاصػػمة غاك)كاغ(.1549ىػػػ ا٤بوافػػق 23/2/956

ينػة.اللهم إال 34ة طيلػة عريضػ كحصلت لو الدنيافساعدنو الدنيا،  ، بعد أف ٚبلص من خصومو، قتبل كسجنا،دكلة كرياسة
 ـ، أم ُب أكائل فَبة حكمو، فمات بسببو خلق كثّب.1551اـ الطاعوف الذم كقع ُب عهده ع
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أٱ٨ أّ٪ب٣ أع٢ٺب داٳد 
 (ئفالؽبرٰ ا٥ذاخ٦ٺخ ٳاإلداسٹخ:1

اإلدارم  بػػدأ بتنظػػيم ا١بهػػاز، فكػػاف أكؿ مػػا قػػاـ بػػو ُب مسػػتهل سػػلطتو أنػػو ثقافػػة إسػػبلمية اسياسػػيا ذأسػػكيا داكد  كػػاف 
فأسػػػس سػػػكريتارية لتسػػػجيل الشػػػؤكف الر٠بيػػػة كنشػػػط األنظمػػػة االقتصػػػادية  كحػػػدد الػػػوزارات، أعػػػاد بنػػػاء اإلدارة،ا٢بػػػاكم؛ ف

بػػُب الكثػػّب ف زكػػاف أكؿ مػػن اٚبػػذ خػػزائن لؤلمػػواؿ، ٍب اىػػتم ببقيػػة اإلصػػبلحات الداخليػػة،بتأسػػيس مكتػػب خػػاص للضػػرائب، 
أسػس ا٤بكتبػات العامػة،  ، فيعتػرب أكؿ مػنبنشر الثقافػةك بالعلماء  كاىتمكا٤بكتبات،  العامة كا٤بساجد كا٤بدارس، تا٤بنشآمن 

كأنشأ ما ٲبكن أف نسميو دكر نشر الكتػب ُب العصػر ا٢بػديث، فكانػت لػو خػزائن للكتػب، كنسػاخ ينسػخوهنا كيهػادم ُّػا 
 العلماء كطبلب العلم.

ككمػا يقػوؿ صػاحب الفتػاش: )) فمػا تػرؾ دارا ُب كػاغ فيهػا  لرعايػاه ٝبيعػا، األمػن كالرخػاء تػوفّبكُب ٦باؿ األمػن فقػد اىػتم ب
يتيم كال أرمل إال أدخل فيها بقرة حبلبة، أك بقرتْب حبلبتْب، أك اكثر، كقطػع منهػا ٤بػؤذ٘ب مسػاجد كػاغ مائػة بقػرة، كأمػرىم 
)خدمػػو( بالطعػػاـ كفرقػػو بػػْب الفقػػراء كا٤بسػػاكْب، إال ا٣بيػػوؿ قسػػمها ألىػػل ا١بػػيش، كأعطػػى أخػػت القاضػػي ىنػػد ألفػػع، ألػػف 

القاضػػي العاقػػب ٧بمػػود أربعػػة آالؼ صػػنية مػػن األرز ليقسػػمها علػػى مسػػاكْب  شػػاة مػػن الضػػأف كا٤بعػػز( اىػػػ  ككػػاف يرسػػل إٔب
كمػا أنشػأ  تومبوكتو ، فضبل عن البساتْب الٍب ُّا ٝبيع الثمار، كالٍب خصصػها ٤بسػاكْب تومبوكتػو ك٠بيػت جنػاف ا٤بسػاكْب،

 لدكلة بساتْب كثّبة يتكلف العبيد عنايتها.ُب بقية أ٫باء ا
 (ٕضٳارٰ:2

 أف يهيد إٔب إمرباطورية السونغام ما كاف ٥با من سيطرة كنفوذ على مناطق استقلت عنها:حاكؿ أسكيا داكد 
 :9451 م  و9451/ٕضٳ ثالد ادلٴؽٸ 1

، فهػرب 1562ـ، ٍب غزاىػا مػرة أخػرل ُب )بػىػٍرف( سػنة 1549جهز أسػكيا داكد جيشػا غػزا بػو قبائػل ا٤بوشػي الوثنيػة، سػنة 
د كثّبا من القتلػى ُب ا٤بعركػة الػٍب دارت بينهمػا، كقػد رجعػت ىػذه ا٢بمػبلت سلطاف ا٤بوشي كجيوشو من كجهو بعد أف تكب

 ـ غزا أرض بوسا، كخرُّا كمات فيها خلق كثّب غرقا ُب ا٤باء1563بغنائم كثّبة. ٍب ُب عاـ 
  /اعزٺبػ ٕضٳ ٩ٮبىٜ ّذٹذح يف مم٢٦خ ٩بيل:2

ٔب ٩بلكة مإب، الٍب كانت تابعة للسونغام، ـ، قاـ أسكيا داكد ٕبمبلت عديدة إ1970ـ إٔب 1559ُب الفَبة ما بْب 
 كلكنها كانت تثور على السونغام بْب الفينة كاألحرل منها:

قيل ا٠بو: مع كنت)ماف كوناتى(، كانتصر  –ـ، غزا أسكيا داكد ٩بلكة مإب، كقاتل فيها سلطاف مإب1559أ(ُب عاـ 
نار(، كرحلها إٔب سونغام ُب حاشية كثّبة من العبيد عليو، كأخضع مإب للسونغام، كتزكج ابنة سلطاف مإب ا٤بدعوة)

 كاإلماء كاألثاث كاألمتعة، ككانت كل ماعوناهتا من ذىب(,
من نواحي إقليم ا٢بوض جنوب شرؽ  –ـ غزا أرض تع من أرض باغونو، كيقاؿ لو ) ترمسي( 1570ب( كُب عاـ 

  موريتانيا حاليا .
ـ كتعلب عليو كسىب كثّبا من 1550ندكنك من أرض باغونو عاـ ج(حارب أسكيا داكد جاجى ٛبا٘ب الفبل٘ب ُب ف

 القينيات كالقينيْب) أم:ماىب(، كجعل ٥بم حارة خاصة ُّم ُب غاك. كُب نفس ىذا العاـ أرسل )شاع فـر ٧بمد كناتى( إٔب 
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 .هنب مدينة بيوساجباؿ الطوارؽ.كما 
)سامى( سنة)  ، ككٔب ابنو: سـو أنز مكانو بعد كفاتو.مػ(، كتغلب عليها1559د(كحارب أسكيا داكد بلد سـو

 ـ، حارب أسكيا داكد سوربنتبا، من أرض مإب. كىي آخر غزكاتو إٔب أرض مإب.1570ىػ(كُب أكؿ سنة 
 :د/ الغارة على ماسينا

) ُب أكاخر عهد أسكيا داكد، هنبت القبائل الفوالنية، الٍب كانت تعيش ُب سلطنة ) ماسينة( قواربو القادمة من مدينة
ـ، فلما 1582كذلك ُب فَبة سلطاف ماسينا) تندف كيوب مرٙب(، سنة  –جُب(، كاستولت على ما قيها من أمواؿ كأمتعة 

علم بذلك )فرف ٧بمد بنكن بن أسكيا داكد( أغار ٔبيشو على ماسينا، كخرب فيها ٚبريبا، كقد قتل ُب ىذه الفتنة بغض 
ينا نفسو فهرب كاختفى ُب منطقة ) سنول( إٔب حْب تسكن األكضاع، العلماء كالصلحاء كطلبة العلم، كأما سلطاف ماس

 ٍب رجع. كيقاؿ بأنأسكيا داكد الـ ابنو على ىذا  التصرؼ القاسي مع أىل ماسينا. 
 ٝ٪ِ ثْل ا٥ضٴساد:/3

، ككصل بلد زىبنك، كقاتل قيها رئيسو تنن توًب كىزمو، ٍب بعث كرمن 978ُب عاـ  فارم ىػ غز أسكيا داكد إٔب أرض كـر
 ع كوم، فسبا ٝبيع عيالو، ٍب تصا٢با فرد عليو عيالو.0يعقوب إٔب سو٘ب، فأغار على دع لتمرد أمّبىا 

 ٍب سار إٔب حدكد ا٤بوشي، كإٔب جهة ديندل خٌب كصل قرية لوالمى,
قائد  ٍب غزا كرمن فارم ٫بمد بنكن أىل جبل دـ، ككانت قد استعصت على سو٘ب علي بّب كأسكيا ٧بمد الكبّبػ ، ككاف

ا١بيش ُب ىذه ا٤بعركة )ىيك كرم كرم ياسي(، كقد أمرىم أسكيا داكد أال يدخلوا با١بيش ُب خطر كغرر، كأكد عليهما 
ُب ذلك، فلما كصلوا ا١ببل ا٤بذكور، اختلف كرمن فارم مع ىيك كرل كرم ياسي ُب صعود ا١ببل؛ إذ رفض ىيك كرم 

كر ( الصعود فوؽ ا١ببل كمن لو بعض أىل ا١ببل فرموه با٢بربة صعود ا١بيش، ك٤با حاكؿ بغض الكماة ) منهم الغند
 .فأردكه قتيبل، فازداد جيش السونغام خوفا كرجعوا من غّب قتاؿ

 /ٕضٳ ثالد اذلٴعب4
أف يستعيد سيادة السونغام على إمارات ا٥بوسػا، فأرسػل )ىيكػى علػي داد( علػى رأس جػيش إٔب إمػارة  حاكؿ أسكيا داكد

ىذه ا٢بملة، حيث ىـز ) ىيكػى علػي داد( كقتػل علػى يػد أمػّب غّب أنو فشل ُب  ـ1578عاـ  ،يىب () كاتشينة(كإمارة )ك
 كاتشينا. 

 ثني أع٢ٺب داٳد ٳعالىني ادلٖشة  5  
 جيشػا بقيػادة )الػزبّبم( إٔب ) تغػاز( –سػلطاف مػراكش  –مػأ أرسػل ) ٧بمػد ا٤بهػدم( 1578ك   ـ1577 يعامبْب  مافي

مهػا)تغز منػذ ٧بمػد أكمػا( ككثػػّبا مػن الطػوارؽ الػذين يسػتخرجوف ا٤بلػح مػن )أظلػى(، فأعػػد كقتػل حاك منػاجم تغػازا،فاحتػل 
أسكيا داكد جيشا من أربعة كعشرين ألفا ، مػنهم اثنػا عشػر ألفػا مػن الطػوارؽ، كأغػار ُّػم علػى العػرب الػذم كػانوا ُب ىػذه 

 ا١بهات. كطرد ا١بيش ا٤بغريب.
 ا٢بكػػم بعػػث إٔب أسػػكيا داكد أف يسػػلم لػػو ُب اسػػتخراج  ملػػح تغػػاك عامػػا ٍب إف ) أٞبػػد األكؿ بػػن ٧بمػػد ا٤بهػػدم( ٤بػػا تػػؤب

مػن الػذىب، ٩بػا  دينارا  10000بشرط أف يدفع لو سلطاف ا٤بغرب تعويضا سنويا ٗببلغ  التسليمكقبل)داكد (ذلك كاحدا، 
 داكد. خسن العبلقات بْب السونغام كمراكش، كأكجد ركح الود كالتفاىم بْب سلطانيهما طواؿ عهد أسكيا
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:ٰٳٙبرــ 
 .1582مات ىذا ا٤بلك العظيم سنة أشهر كٟبسة كثبلثْب عاما كبعد حكم داـ أربعة

ا٥ضب٥ش ّؾش ا٥ٚق٤ 
 6(أع٢ٺب زل٪ذ ا٥ضب٥ش احلبط )٧(:1586ـ1582  

رين، ، كأكثػػرىم احَبامػػا ٢بيػػاة اآلخػػأبنػػاء أسػػكيا داكدكػػاف أكػػرب ا٤بلقػػب )أسػػكيا  ا٢باج( بػػن أسػػكيا داكد، ٧بمػػدأسػػكيا  ىػػو
 ـ.1582تؤب العرش بغد أبيو عاـ 

 /فٚبرٰ:1
كػػاف أسػػكيا ا٢بػػاج يػػـو توليػػو السػػلطة رجػػبل مهيبػػا  ذا مػػركءة،كٓب يكػػن لػػو يػػومئ مثيػػل مػػن أبنػػاء األسػػاكي كافػػة ُب النجػػدة 
كالشػػجاعة كالصػػرب كالػػتحلم حػػٌب قيػػل: )) اثنػػاف مػػن سػػبلطْب السػػونغام أكػػرب مػػن سػػلطتهم: األمػػّب أسػػكيا ا٢بػػاج ٦بمػػد، 

 فيده أسكيا ا٢باج ٧بمد بن أسكيا داكد......(( اىػ كح
 (:IIIأع٢ٺب زل٪ذ ) /األؽٴا٣ ا٥ذاخ٦ٺخ يف ّٲذ2

كُب أكائل عهده عم الرخاء أرجاء ا٤بملكة ،لكن سلطاف مراكش )أٞبد األكؿ(أرسػل جيشػا مكونػا مػن عشػرين ألفػا ٤بهاٝبػة 
ار الفػػزع ُب قلػػوب سػػكاف تلػػك ا٤بنػػاطق،لكن ىلػػك معظػػم ىػػذا ٩بتلكػػات األسػػكيا الشػػمالية ػ ٗبػػا فيهػػا مدينػػة ٛببوكتوػػػ ٩بػػا أثػػ

 ،ـ1587ا١بيش ُب الصحراء من ا١بوع كالعطش،كعاد من بقي منو دكف ٙبقيق شيء من أغراض ا٤بلك،كُب عاـ 
 (:III/ا٥ٚنت ٥ذاخ٦ٺخ يف ّٲذ أع٢ٺب زل٪ذ )3

السػلطة مػن إخوتػو، فقػاـ يقمػع بعػض جلس أسكيا ا٢بػاج ٧بمػد بػن أسػكيا داكد مػع كجػود أعمامػو ككثػّب مػن الطػامعْب ُب 
 ىؤالء اإلخوة ، فسجن بعضهم كنفى بعضهم، كما قبض على فتدنك بوب مرٙب،كسجنو ٍب أطلق سراحو كأكرمو.

كُب الشهر األكؿ مػن اعتبلئػو العػرش غػزا أىػل ككػد، كقتػل حاكمهػا ) فػراف ككػد(، كسػىب ذراريهػم، كٝبيػع أمػوا٥بم كزنػاجيهم 
 إٔب كاغ )غاك(.

ـ ػأصيب أسػكيا ا٢بػاج ٗبػرض شػديد) قػركح ٚبػرج مػن دبػره( خػرج كػرمن فػارم ا٥بػادم مػن تنػدـر إٔب كػاغ 1587كُب عػاـ 
ألجػػل إثػػارة الفتنػػػة كالفوضػػى كانػػػزع السػػلطة مػػػن أسػػكيا ا٢بػػػاج الػػذم كػػاف مريضػػػا، قيػػل إف إخوانػػػو ىػػم الػػػذين  أرسػػلوا إليػػػو 

أف أسػكيا ا٢بػاج ٤بػا رآه خػاؼ منػو خوفػا عظيمػا؛ ألنػو ليقدـ، كأف أسكيا ا٢باج مريض، ٍب غدركا بػو كأنكػركا ذلػك، كذلػك 
مػػريض عػػاجز  ال يقػػدر علػػى شػػيء، غػػّب أنػػو جعػػل جعػػبل للقائػػد: ) ىيكػػى بكػػر سػػيلي أجػػي ( إف قػػبض علػػى كػػرمن فػػارم 
ا٥بػػادم أف يوليػػو سػػلطنة دنػػدم، ك٤بػػا علػػم اإلخػػوة بػػذلك جػػاءكا إٔب ا٥بػػادم كقػػالوا لػػو: مػػا أتػػى بػػك ىنػػا، كمػػا تريػػد ؟ كمػػن 

، كمػػن اتفػػق معػػك عليػػو،  كمػػا ذلػػك إال أنػػك حسػػبت ٝبيػػع مػػن ىنػػا نسػػوانا؟ انتظرنػػا ىاىنػػا حػػٌب نػػرل مػػا عنػػدنا.  شػػاكرت
فقػػاتلوه مػػع ىيكػػى بكػػر، حػػٌب أ١بػػأكه إٔب دار  طلبػػا للصػػلح فقػػبض عليػػو، كعلػػى أتباعػػو، كنكػػل بكثػػّب مػػن أتباغػػو، حػػٌب أف 

 خالو الذم كاف رأس الفتنة مات ٙبت السياط. 
  احلبط ٳعالىني ادلٖشةثني أع٢ٺب  /4

ـ ، أرسػل سػلطاف مػراكش ) أٞبػد األكؿ( بػن ٧بمػد ا٤بهػدم ) ا٤بنصػور(، رسػوال إٔب ) أسػكيا ا٢بػاج( ُّػدايا 1587ُب عاـ 
 ٜبينة، بغية االطبلع على أحواؿ ٩بلكة السونغام الٍب عظم على االستيبلء عليها، كاحتبل٥با، لكن أسكيا ا٢باج أكـر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 داياه من ا٣بدـ كالسنانّب الغالية كغّب لك.رسولو ، كرده بأضعاؼ ى
ٗبػا فيهػا تومبوكتػو  -كمع ذالك أرسل سلطاف مراكش جيشا مكونا من عشرين ألفػا ٤بهاٝبػة ٩بتلكػات السػونغام الشػمالية  

كاختبل٥بػػػػا، ٩بػػػػا أثػػػػار الرعػػػػب كالفػػػػزع ُب قلػػػػوب سػػػػكاف تلػػػػك ا٤بنػػػػاطق، غػػػػّب أف معظػػػػم جػػػػيش مػػػػراكش ىلػػػػك ُب الطريػػػػق  –
 ا١بوع كالعطش، كعاد من بقي منو دكف أف ٰبقق شيئا من غرضو. الصحراكم من

ٍب أرسل السلطاف قائدا  على رأس ٞبلة من مائٍب فػارس ليغػّبكا علػى )تغػاز ( كيأسػركا أىلهػا، فعلػم أىلهػا ٖبػرب ا٢بملػة قبػل 
 يسػػتخرجوف منهػػا كصػػو٥با إلػػيهم، فهربػػوا منهػػا، فلمػػا قػػدمت ا٢بملػػة كجػػدت ) تغػػاز( خاليػػة مػػن أىلهػػا، كمػػن العمػػاؿ الػػْب

ا٤بلح، حيث أمرىم أسكيا ا٢باج بعدـ العودة إليها، أك التعاكف مع ا٢بملة، ليضيع الفرصة على سلطاف مراكش، ٩بػا اضػطر 
 ا٢بملة إٔب العودة إٔب مراكش دكف أف ٙبقق أغراضها.

 :ّٰض٥ٰ ٳٳٙبر 

ا داكد، ككاف مقيما ُب كرىػ فجاءكا بو ـ، اشتد بأسكيا ا٢باج مرضو، فانطلق إخوتو إٔب ٧بمد باف بن أسكي1587ُب 
 معهم، كعزلوا أسكيا ا٢باج، إب مات بعد ذلك بأياـ فليلة. ككانت مدة إمارتو أربع سنْب كٟبسة أشهر.

  ا٥شاثِ ّؾشا٥ٚق٤ 
 7 ٧(:1588ـ1587)ثب٫ اث٬ أع٢ٺب داٳد( أع٢ٺب زل٪ذ  

ىػ ا٤بوافق 4/1/995كفاة أخيو أسكيا ا٢باج قي ىو أسكيا ٧بمد باف بن أسكيا داكد، تؤب عرش السونغام بعد 
 ـ,1587

كقد استهل سلطتة بسلسلة من القتل كالتكيل بإخوتو؛ حيث أمر بقتل أخويو: فرف ٧بمد بنكن، كفرف ا٥بادم ُب  
شهد حكمو اضطرابات كثّبة بسبب معاداتو كنت.كنفى أخاه ا٤بخلزع إٔب تندىب) حيث مات بعد ذلك بأـ يسّبة( كقد 

 .كٓب يتمتع با٢بكم ,إذ حدث ُب عهده الغبلء كالقحط كإلخوتو، للعلماء
كتولية )بنتل فـر نوح(  فاتفق اإلخوة على عزلوٍب إف إخوانو حقركا شأنو، كٓب تكن أخبلقو مرضية عندىم كال عند غّبىم، 

كمؤيديو، السلطة، فلما كشف ذلك قبض على نوح دندل، كأمر بسجنو ُب أرض دندم، كما قبض  قبض على أعوانو 
 فعزؿ بعضهم ,

ككانت أىم ثورة عليو، ىي تلك الثورة الٍب قاـ بو أحوه: بلمع ٧بمد الصادؽ بن أسكيا داكد؛ خيث قاـ بقتل القائد كرب 
فـر علو ، ككاف ظا٤با فاجرا، قأخذ ٝبيع أموالو، كأعلن ا٣بركج على أسكيا ٧بمد باف، كأرسل إٔب أخيو كرمن فارم نوح 

سلطة لكونو األكرب، فأحس كرمن فارم نوح أنو إ٭با يريد أف يغدر بو، فأرسل إليو أف يرسل إليو أكال ٝبيع أف يأٌب ليتؤب ال
ما أخذه من دار كرب فرما علو، فرفض ذلك، ٩با كدر الصفو بينهما، فالتقى ا١بيشاف كاقتتبل ُب )كربا(، فتمكن بلمع 

على بلمع ٧بمد الصادؽ، فعـز على التوجو إٔب كاغ)غاك(  ٧بمد الصادؽ من قتل أخيو كرمن فارم نوح،فاجتمع ا١بيشاف
 لعزؿ أسكيا ٧بمد باف.

فخرج من كرب ُب جيش عظيم من أىل ا٤بغرب، فيهم باغن فارم بكر، كىونبوركى منس، كبركى أمر، كغّبىم من القواد 
 ـ.1588الكبار، باإلضافة إٔب أىل تومبوكتو الذين كاف معظم ا١بيش منهم، كذلك عاـ 
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رٰ:ٳٙب 
٤با بلغ أسكيا ٧بمد باف، بتوجو أخيو بلمع ٧بمد الصادؽ إليو ُب كاغ، كأنو عاـز على عزلو، استشاط غضبا، كأعد جيشا 

فقيل : إنو مات ـ،1588قبل مبلقاتو عاـُب الطريق ، كلكن أسكيا ٧بمد بانا مات بلمع ٧بمد الصادؽ أكثر من جيش
 ينا جدا، كخرج ُب يـو شديد ا٢بر، البسا درعا من ا٢بديد.من الغيظ، كقيل بل مات من السمنة، ألنو كاف ٠ب

اخلب٩ظ ّؾش ا٥ٚق٤ 
 7 ٧(:1591ـ1588)ئعؾبٛ ا٥ضب٭ٸ ث٬ أع٢ٺب داٳد( أع٢ٺب  

 ـ.1588تؤب العرش بعد كفاة أخيو ا٤بفاجئ عاـ   ٧بمد باف،أسكيا أخو أسكيا إسحاؽ بن داكد ىو 
مػػػع أسػػػكيا إسػػػحاؽ، كالثػػػوار  اـ، كتعبئػػػة عامػػػة بػػػْب ا١بػػػيش اإلمرباطػػػورمكقػػػد تػػػؤب العػػػرش كالػػػببلد ُب خالػػػة فوضػػػى كانقسػػػ

 ا٤بتمردكف بقيادة بلمع ٧بمد الصادؽ بن أسكيا داكد. كقائد جيشو سالك.
 (II/ا٥ٚنت ٥ذاخ٦ٺخ يف ّٲذ أع٢ٺب ئعؾبٛ )1

يع با٤بغ ٧بمد لكن أىل تومبوكتو ٓب يرضوا ُّذه البيعة فسارعوا إٔب ببايع كل الببلد ألسكيا إسحاؽ الثا٘ب ، 
 )أسكيا(، كسجنوا رسوؿ أسكيا إسحاؽ الثا٘ب، الذم أتاىم ٖبرب البيعة؟كلقبوه

فدارت بينو كبْب أسكيا  ك٤با ٛبت بيعة أىل تومبوكتو لبلمع ٧بمد سار ُّم ٤بقابلة جيش ) أسكيا إسحاؽ الثا٘ب(،  
كعذب بعضهم  بعضهم كسجن بعضهم،إسحاؽ معركة رىيبة ىـز فيها جيش با٤بغ كتفرقوا ،كأسر معظم جيشو فقتل 

 كقد كانت ىذه الفتنة أكؿ خسارة األسكيا كفناء ملكهم. أشد تعذيب،
 /ٕضٳارٰ:2

على الرغم ٩با قاـ بو أسكيا إسحاؽ الثا٘ب من قمع للفًب الداخلية، فإنو ٛبكن من القياـ بغزتْب إٔب ببلد الكفار، كما 
، ككاف أشار إٔب ذلك صاخب تاريخ السوداف، كىاتاف الغز  كتاف كجهتا إٔب قريٍب: )٭بتنك(، ٍب )تنفن( من أرض كفار كـر

ُب أىبة االستعداد للذىاب إٔب كل، كلكن كرد عليو خرب جودار باشا با١بيش ا٤بغريب، فَبؾ غزك كل كتأىب لغزك 
 ا٤بغاربة.

 (:IIأع٢ٺب ئعؾبٛ ) ّٲذ /األؽٴا٣ ا٥ذاخ٦ٺخ يف3
كانت عاصمة ك  كاالستقرار إٔب الببلد  مرة أخرل، فأغدؽ على رعاياه العطايا،أف يعيد األمن الثا٘ب حاكؿ أسكيا إسحاؽ 

بيتا  726فقد بلغت قصورىا دكلتو) غاك( تضارع أكرب عواصم العآب حينذاؾ، من حيث ركعة البنياف، ككثرة السكاف، 
 ا بقدر من الرفاىية.كبلغت مدينتا تومبوكتو كجُب قمة االتساع كاالزدىار كٛبتع سكاهن غّب ا٤ببنيات با٢بشيش،

 مشوخ األنف،ك كُب أكاخر عهده ظهر النقص كتبْب القلق كاالضطراب من جراء تضييع حقوؽ اهلل كظلم العباد ، كالتكرب 
ـ.مصداقا 1591عاـ  ٩با كاف سببا ُب تسليط ا١بيش ا٤بغريب على الدكلة، كظهرت الفواحش كالفسق خاصة ُب بلدة كاغ

 ّب ما بقـو حٌب يغّبكا ما بأنفسهم {.لقولو تعأب:}إف اهلل ال يغ
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 : (:ٳعالىني ادلٖشةIIثني أع٢ٺب ئعؾبٛ ) /4
اىتم ملوؾ ا٤بغرب السعديوف، بدءا من ٧بمد الشيخ إٔب أٞبد األكؿ ا٤بنصور، مبكرا با٤بمالػح الصحراكية، كحاكلوا مرارا 

دة مناكرات سياسية كحربية مع ملوؾ ا٢بصوؿ على جزء من موارد الضرائب ا٤بتأتية منها، كدخلوا ُب سبيل ذلك ع
 ـ( دكف جدكل.1581ـ  : 1544السونغام بْب سنوات )

ك٤با آؿ األمر إٔب السلطاف ) أٞبد ا٤بنصور( فإنو طمع ُب االستيبلء على مصادر ثركة إمرباطورية السونغام، كىي: ملح 
نت ٘بِب منها أرباحا طائلة، فأرسل ٞببلت تغاز، كذىب كانقارة، كعبيد السوداف، فضبل عن التجارة الصحراكية الٍب كا

 عديدة باءت بالفشل كما تقدـ.
ـ، أرسل أٞبد ا٤بنصور جيشا ضخما منظما، مزكدا با٤بدافع كالبنادؽ، كبكل ما ٰبتاج إليو ُب طريق 1591كُب عاـ 

لسونغام من منطقة صحراكم مقفر، كجو حار موبوء، يقوده )جودر باشا ( األسبا٘ب األصل، كقيل: إنو من أحد ٩بالك ا
 يقاؿ ٥با: تغز، كأنو جودر بن كرنفل، ككاف خادما ألسكيا إسحاؽ بن داكد

فغضب عليو كأمر بالقبض عليو كسجنو ُب تغاز، كقد كاف من اىل ا٤بنطقة ، فانفلت من السجن كتوجو إٔب ا٤بغرب، 
بضع كعشرين ألف جندم، منهم كأغرل أٞبد ا٤بنصور على احتبلؿ السونغام ، فأجابو إٔب ذلك. كعينو على رأس 

 ( راـ. 6000)
إٔب )جاك( عاصمة السونغام، حيث قابل جيش  –الذم بو كثّب من ا٤برتزقة األسباف  –كصل ا١بيش ا٤براكشي 
من ا٤بشاة((، الذم سبلحو من ا٢براب، كالنشاب، يقوده  30.000من ا٣بيالة ك12500السونغام الضخم: )) 

كذلك بالقرب من ) تنديىب( ٗبكاف  -ا١بيشْب معركة رىيبة، لكنها غّب متكافئة التسليح أسكيا إسحاؽ الثا٘ب، كدارت بْب
ـ، فدارت الدائرة على جيش السونغام الذم فقد آالؼ القتلى ٗبا فيقو قادة 1591يقاؿ لو ) تنكندبع( ُب أبريل 

 اصمة ) غاك(،مشاىّب، كفر األسكيا إسحاؽ الثا٘ب نفسو من ا٤بيداف ناجيا بنفسو، ك١بأ إٔب  الع
ـ دخل جودر باشا كجيشو عاصمة السونغام ) غاك (، ففر منو األسكيا بفلوؿ جيشو، كما غرؽ 1591/مايو/13كُب 

ـ، كاتفق جودر باشا 1591/مايو/30من أىلها كثّب عندما حاكلوا الفرار منها بالقوارب, ٍب دخل ا١بيش تومبوكتو ُب 
 تأمْب ا٤بؤنة كالعماؿ لبناء مقر ا٢باكم ا١بديد.مع قاضي ا٤بدينة على ترتيب مقاـ القائد، ك 

ككاف أسكيا إسحاؽ قد أخذ ٝبيع ما ُب خزانة اإلمرباطورية من الذىب كالفضة كغّبىا، يريد أف يذىب ٔبيشو جنوبا إٔب 
 ) دندم( لكن قومو خالفوه، كاستقر رأيهم على أف يعسكر ٔبيشو ُب مكاف يسمى ) برىة( فعسكر ىناؾ.

حادـ،  1000ذىب ك 100.000أسكيا إسحاؽ الثا٘ب إٔب جودر باشاف يطلب منو الصلح على  كمن برىة أرسل
يعطيها لؤلمّب موالم اٞبد ا٤بنصور، على يده، كيرجع ا١بيش إٔب مراكش، كيسلم لو أرضو، فبعث إليو جودر باشا بأنو 

ودر باشا إٔب السلطاف أٞبد ا٤بنصور ُب عبد مأمور ال تصرؼ لو، إال ٗبا أمره بو مواله السلطاف أٞبد ا٤بنصور، فكتب ج
 شأف ىذا الصلح، كشأف اإلتاكة.

يبدك أف سلطاف مراكش ٓب يعجبو ميل قائده) جودر باشا( إٔب الصلح كالسلم؛ ألنو مضيعة للفرصة الٍب طا٤با انتظرىا.  
حيث يقيم  –ومبوكتو فأرسل قائدا آخر، جعل لو الكلمة العليا كىو ) ٧بمد بن علي بن  زرقوف(باشا، فلما كصل ت

فبلغو خرب عزلو، كتسلم منو زماـ األمور، فشرع ُب تشيييد السفن الجتياز النهر ٢برب أسكيا إسحاؽ  –جودر باشا 
 الثا٘ب، فقطعوا ٝبيع األشجار الكبّبة الٍب ُب تومبوكتو، بل قلعوا بيباف البيوت  كركبوا منها القوارب.
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ستعدادات خرج ٤ببلقاة أسكيا إسحاؽ الثا٘ب، فالتقى ا١بيشاف ُب )بامبا( من بعد أف أكمل ٧بمد بن علي بن زرقوف اال
أرض برف، كعرفت ىذه ا٤بوقعة ٗبوقعة )نبكة زرزف(كىو مرتفع من األرض، فهـز أسكيا إسحاؽ مرة أخرل، كقتل بعض 

 قواده,
راـ، فاحتار  4000يو حوأب كاصل ٧بمد بن علي بن زرقوف ا٤بسّبة، حٌب دخل كوكيا، فنزؿ ُّا ٔبيشو الضخم، الذم ف

فارس من خيار عسكره الذين ال يولوف األدبار، كجعل عليهم أخاه )بلمع ٧بمد   1200أسكيا إسحاؽ من عسكره 
 كاغ( ليهاجم ُّم جيش جودر باشا ليبل على غرة.

انا على السونغام، فلما سار ا١بيش يوما كليلة، عزلوا أسكيا إسحاؽ الثا٘ب، كعينوا ) بلمع ٧بمد بن أسكيا داكد( سلط
، كمعو شرذمة قليل من أحبائو. ككاف  فلما بلغ أسكيا إسحاؽ الثا٘ب ا٣برب بغدر أخيو بو، خرج متوجها إٔب منطقة كـر

 ذلك آخر العهد بو.
كحسب قوؿ السعدم فإنو ذىب إٔب قرية تار، حيث افَبؽ ىناؾ مع قواده  الذين أخذكا ٝبيع ما كاف عنده من عدد 

، الذين كاف قاتلهم قبل عاـ، كما تبعو السلطنة، كطلب  منهم العفو كعقا عنهم، ٍب انطلق إٔب أرض تنفي عند كفار كـر
 إال القلل، فلما كصل إٔب أكلئك الكفار ٓب ٲبهلوه طويبل حٌب قتلوه كٝبيع من معو, فماتوا شهداء

 ا٥غبدط ّؾشا٥ٚق٤ 
 7 ٧(:1592ـ1591)ث٦٪ِ زل٪ذ ١بٓ ث٬ أع٢ٺب داٳد( أع٢ٺب 

٧بمػػػد كػػػاع بػػػن أسػػػكيا داكد، ا٤بشػػػهور ) بلمػػػع ٧بمػػػد كػػػاغ (،كػػػاف مػػػن قػػػواد أخيػػػو ُب معاركػػػو مػػػع ا٤بغػػػرب، كقػػػد أصػػػابو  ىػػػو
الرصاص ُب معركة )تبكة زرزف(، فأمره أخوه بالربػاط ُب موضػع، كاإلغػارة علػى الفبلنيػْب ُب منطقػة انسع)انسػوتغو(، فأغػار 

 عليهم.
فارس  1200كيا إسحاؽ الثا٘ب( حْب احتار أسكيا إسحاؽ من عسكره تؤب ا٤بلك بعد أف غدر ىو كجيشو بأخيو) أس

من خيار عسكره الذين ال يولوف األدبار، كجعلو  عليهم، ليهاجم ُّم جيش ٧بمد بن علي بن زرقوف ليبل على غرة, 
 فلما ساركا يومْب خلعوا أسكيا إسحاؽ الثا٘ب، كنصبوا ) بلمع ٧بمد كاغ( أسينا على السونغام.

، ككدع جيشو كأحبابو ُب قرية تار، فعاد بقية ا١بيش كقد ٛبت  بيعتو، حْب خرج أخوه أسكيا إسحاؽ الثا٘ب إٔب أرض كـر
 كالقواد الذين كانوا معو إٔب أسكيا بلمع ٧بمد كبايعوه.

من تؤب كاإلمرباطورية مهددة باالهنيار، كٓب يتمكن من اإلغارة على جيش ا٤بغرب. ٍب علم بلمع ٧بمد كاغ أف إخوتو  
أكالد أسكيا داكد شرعوا يهربوف إٔب ٦بمد بن زرقوف كيطلبوف منو العفو كالدخوؿ ُب ٞبايتو، فخاؼ أسكيا بلمع ٧بمد 
من ىذه البادرة  ا٣بيانية، فبعث سرا إٔب ٧بمد بن زرقوف  يطلب الصلح، كأنو مستعد للقدـك عليو ألخذ البيعة ٤بوالم) 

و بكر لنبار ُّذه الرسالة، فلما كصل إٔب ٧بمد بن زرقوف ُب كوكيا أكرمو أٞبد األكؿ ا٤بنصور السعدم(، فأرسل كاتب
 كرحب بو.

كٗبا أف أخاه كاف قد أخذ ٝبيع ما ُب ا٣بزانة، فقد دخلت اَّاعة ٧بلة بلمع ٧بمد كاغ، حٌب أكلوا دكاُّم، فطلبوا منو 
 ، فبعثو ٥بم.الطعاـ، فأمرىم ٕبصاد ما صلح من الزرع ُب منطقة حوص ، كىو الذرة البيضاء
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كبينماىم ُب ىذه ا٢بالة من ضيق ذات اليد كانتشار اَّاعة، إذا بالقائد ٧بمد بن زرقوف يبعث ألسكيا بلمع ٧بمد كاغ  
أف يأٌب عنده مع كافة أصحابو؛  ألخذ البيعة ألٞبد ا٤بنصور، فعـز على ذلك كهناه عنو أصحاب الرأم من قومو،  بل 

ى ٧بمد بن زرقوف ُب كامل قواده كأمرائو، ككزرائو، كأنو إف كاف ال بد فاعبل فيجعل ذلك أشار عليو البعض أف ال يقدـ عل
كحدانا، كلكن الكاتب بكر لنبار ٓب يصوب ىذا الرأم بل أسار عليو أف ينفذ األمر كما طلب ٧بمد بن علي بن زرقوف 

 .-٤با رأل منو من كرامة  –
 وكيا؛ ؛ألخذ البيعة.سار أسكيا بلمع ٧بمد كاغ ُب كافة أصحابو إٔب ك

ك٤با دخلوا عليو ُب قبتو، سلموا عليو، فرحب ُّم، كأجلسهم ٦بالس حسنة ، كأمر أف ٰبضر ٥بم ا٤بآكل كا٤بشارب الطيبة، 
 فلما شرعوا ُب الطعاـ ، قبضوا على بلمع كمن دخل معو عند الباشا ُب القبة كجردكىم من السبلح. أك بالسيف.

نوا كراء األقبية ٗبا ٯبرم كراء الكواليس، ىربوا، فمن قدر اهلل سبلمتو سلم، كبلغ ا٤بأمن، كمن ك٤با فطن بقية القـو الذم كا
ىػ( 1000كَب أجلو قتل بالرصاص،  كقد ىرب عامة األمراء إٔب دندم، ك كانت ىذه الواقعة  ُب رجب تقريبا، عاـ)

 ـ.1592ؿ=ا٤بوافق عاـ 
من رؤساء دكلتو، ُب ا٢بديد، كبعث ُّم إٔب القائد حم بركة ُب )غاك(، كقيد أسكيا بلمع ٧بمد كاغ مع ٜبانية عشر رجبل 

 ٍب أمر بقتلهم، فقتلهم كطيح عليهم البيت الذم كانوا فيها، فكاف قربىم.
:٭٢جخ رٴ٩جٴ١زٴ 

، ُب فَبة انشغاؿ ٧بمد بن زرقوف ُب حركبو مع السونغام، ٛبرد أىل تومبوكتو، فلما انتهى من قتل أسكيا بلمع ٧بمد كاغ
ذىب ٔبيشو إٔب تومبوكتو، فنهب ما فيها، كأسر علماءىا ككبار رجا٥با، كأرسلهم إٔب مراكش: كبذلك التاريخ طول 
ا٤بغاربة صفحة مشرقة من تاريخ  دكلة إسبلمية إفريقية سودانية، سادت على السوداف الغريب ما يزيد على قرنْب من 

سبلطْب ا٤بعرب من أطماعهم شيئا، كلو تعاكنت الدكلتاف على  الزماف، ككاف ٥با ُب تاريخ شأف عظْب، دكف أف ٰبقق
ٙبقيق ا٤بصاّب، كالنهوض با٤بواطنْب  ا٤بسلمْب، كالرعايا اآلخرين لكاف خّبا ٥بما معا. كلكنها الطمع كالشره كا١بشع ، 

 قاتلها اهلل.
ا٥غبثِ ّؾش ا٥ٚق٤ 
 ئ٩رباىٴسٹخ ا٥غٴ٭ٖبٷ ٭ٲبٹخ 

للتمرد على  رص، كىيأ الف السونغام الطامعْب ُب ا٢بكم أثار القبلفل ُب امرباطورية ف الصراع الطويل الذل حدث بْبإ
تزعزع ىذا النفوذ ، كلكن منذ  السلطة ا٤بركزية، كلكن األباطرة كاف ُب طاقتهم أف يصارعوا من أجل ٛبكْب نفوذىم كلما

ٓب ٰبقق  ىذا الصراع الدكلتْب ٝبيعا، كىو ، كاف ذلك نذير النهاية، كقد أضعفالسونغام أ الصراع بْب ا٤بغرب كدما ب
من أبرز نتائجو أف األقاليم ا٤بختلفة انتهزت فرصة انشغاؿ  كافمن التفكك ك  السونغامأطماع ا٤بغرب ، كال حافظ على 

، كلنبدأ قصة ىذا  السونغاما٤بغرب، فأعلنت استقبل٥با، كخركجها عن الطاعة، كٛبزقت بذلك  بالصراع ضد السونغام
 من أك٥با . الصراع
القمة كغأب الثمن ، حٌب أنو كاف ٕب مناجم ا٤بلح الذل تتطلع لو كل البقاع ُب افريقية الغربية ككاف ا٤بلح عا (زغات)كانت 

لح ، ككانت اء عن ا٤بنكنقاره، بل اف الناس كانوا يستطيعوف االستغناء عن الذىب، كال يستطيعوف االستغ يقلوف بذىب
الوثنيْب  العبيدتستؤب عليو من  كاف ٲبكن أف تشَبيو أك ضافة أب ماىذه ا٤بناجم كتلك، باإلاستولت على  قد السونغام



 
319 

عليها يثّب  السونغام، كالذىب كا٤بلح كالعبيد ىي مصادر الثركة كعناصر التجارة آنذاؾ ُب تلك البقاع ، ككاف استيبلء 
 ا كقوة كثركة. محج ٙبرص على أف تبقى منطقة ا١بنوب أقل منهاك ٨باكؼ مراكش كقلقها، 

، كىى منطقة فقّبة اال من عنصر ا٤بلح ، كعماؿ مناٝبها ينتظركف  السونغامأقرب أب مراكش منها أب  غازة(ت)ككانت 
على  السونغامتغدك كتركح، تأخذ منهم كتعطيهم ، كعندما استولت  الٍبغذاءىم كشراُّم من خارج الببلد مع القوافل 

ٛبر ُّا  الطرؽ الرئيسية الٍب ُب تحكمتكانت   السونغاممرض، كٖباصة أف  غّب ا أمرزة كجد ملك مراكش أف ىذغات
تشاء ، كالتحكم ُب التجارة كمسالكها حسب رأيها، كاذا كاف ملوؾ  األسعار كما التجارة ، ككاف ٥با كحدىا ٙبديد

الذين جاءكا بعد ألسكيا ٧بمد   امالسونغ، فاف حكاـ  لسونغامعهد األباطرة األقوياء ل ُبمراكش  قد قبلوا ىذا الوضع 
٥بم كمقاكمة نفوذىم ، ففي عهد أسكيا اسحاؽ طلب منو موالل حامد  مٓب تكن ٥بم ىيبة ٛبنع مراكش من التصد

 ملك مراكش تسليم مناجم ا٤بلح ُب تغزه، كرفض اسحاؽ ىذا الطلب ، كقاؿ مهددا : اف الذل يطلب ىذا الطلب ال
للحكم طلب منو  داكد جاء أسكيا فلما ى كل حاؿ فا٘ب لست الذم يصغى لذلك،كعل ٲبكن أف يصّب ملك مراكش ،

ملك مراكش أف يعطيو مناجم تغزة ٤بدة سنة كاحدة، على أف يدفع عنها اٯبارا فوافق داكد، كيبدك أف مراكش تركت 
لة جديدة عسكرية ٓب يأت ة ١بو دكانت خبلؿ ىذا االـ تعد الع  -فيما يبدك –الناجم ُب هناية ا٤بدة كفاء بوعدىا كألهنا 

خبلء تغزة بعث ملك مراكش جنودا لبلستيبلء عليها بالقوة ، بيد أف األخبار إأكاهنا ، كلذلك ٪بد أنو بعد فَبة من 
ذٓب إدٙب القيمة، عجيوشها كعما٥با من ىذه ا٤بنطقة ٩با جعل االستيبلء عليها  السونغام سحبتز فاكصلت بسرعة أب تغ

 كىذا جعل ا٤براكشْب يعودكف دكف جدكل. اجم بدكف عما٥با،يكن استغبلؿ ىذه ا٤بن
جاء أب ا٢بكم بعد  تؤب ملك مراكش ا٤بلك أٞبد ا٤بنصور ، أعظم ملوؾ األشراؼ ا٢بسنْب ، كقد 1578كُب سنة 

ا٤بلك  دملك مراكش يؤيده ملك الربتغاؿ بعب الكبّب الٍب تسمى موقعة ا٤بلوؾ الثبلثة حيث التقى ٧بمد الثا٘ب موقعة القصر
 فجُب ٜبار جيش الربتغاؿ ،كتؤب أٞبد ا٤بنصور عم السلطاف يؤيده العثمانيوف ، كقد سقط ا٤بلوؾ الثبلثة ُب ا٤بعركة كاندحر

ىذا النصر ككاف لديو عدد كفّب من األسرل األسباف استبقى بعضهم كأخذ فدية من  الذىب من البعض اآلخر كما أف 
 . .ب لبناء ا٤براكب ،كتبيع لو القنابل كا٤بدافع٪بلَبا كانت تبيع للسلطاف األخشاإ

شجعت الفوضى الٍب دبت ُب ٩بلكة السونغام سلطاف ا٤بغرب )منصور السعدم( للتدخل ُب شؤف ىذه ا٤بملكة, كقد 
ككاف ىذا السلطاف تواقا إٔب االستيبلء على مناجم ا٤بلح ُب منطقة تغازل كالذىب ُب منطقة كانقارا اللتْب كانتا ٙبت 

رة السونغام باإلضافة إٔب ما كاف ىذا ٲبكن أف تشَبيو أك تستوٕب عليو من العبيد الوثنيْب فكاف استيبلء السونغام سيط
على ىذه ا٤بناجم كعلى الطرؽ الرئيسية الٍب ٛبرُّا التجارة كالتحكم ٗبسالكها كٙبديد األسعار كاف ىذا كلو يثّب ٨باكؼ 

 .مراكش كقلقها
كانت تقف عند   بأىداؼ أسبلفو الٍب اقانع يث التنظيم ، كٓب يعدحد أف يكوف جيشاسعدم ال كاستطاع أٞبد ا٤بنصور 

كلها ، كاالستيبلء على أرض الذىب ، كساعد على ذلك السبلح ا١بديد   السونغامبل أصبح يطمع أب غزك   زاتغ
   بالسيوؼ كالرماح كاألقواس. السونغام الذل توافر ١بنده ُب حْب ٰبارب جنود

 ، كأثارت ٥با بو أخبارا السونغامأضعفت حكاـ  الٍبفرصة ا٣ببلفات الداخلية  زهانت أف ا٤بنصورtrimighamكيذكر 
  بعضهم أسرل كبعضهم مرتزقة، ؛األكربيْب من ٔبيش هافهاٝب ىذه االمرباطورية، ُبلثراء 

 فائدة ألحد. ميع كالسقاطها ، فكاف الغـر على ا١بإ٪بح ُب  االستيبلء عليها كا٭با كٓب ينجح ىذا ا١بيش ُب
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 (pasha)باشا ضابط ا٠بو جودر بقيادة  السونغام متجها أب 1590أكتوبر سنة  ىذا ا١بيش مراكش ُب ٘باكز كقد
ُب معركة  1591مقاتل معظمهم من غّب الغاربة كانتصر عليها عاـ  4000ك 3000َباكح قوامها بْب ت أسبا٘ب األصل،

نغام آنذاؾ ٙبت حكم أسكيا اسحق الثا٘ب. ٛبيزت ىذه ا٢بملة بوجود ككانت السو ، مشاؿ غاك tondibiتندييب 
بالرغم من تركاح عدد ، ك األسلحة النارية لدل ا١بانب ا٤بغريب مقابل ا٢براب كالسها كالسيوؼ كالرماح ُب الطرؽ اآلخر

هم نار مقاتل الذين كضعوا ُب مقدمة جيشهم الثّباف لتكوف درعنا يقي 30000إٔب 40000جيش السونغام من 
البنادؽ, كبالرغم من أف معظم أفراد ا١بيش ا٤بغريب قد عاٗب أفراده من العطش كمتاعب الصحراء إال أف أصوات الطلقات 

 أثار الذعر بْب ىذه البهائم فولت األدبار كأشاعت الفوضى ُب صفوؼ جيش السونغام الٍب قتل الكثّب من أفراده
عشرين يوما، ككانت  غرؽالطريق الذل است فراده العطس كا٤بتاعب ُبكلكن الصحراء أكلت بعض ا١بيش، كما عاٗب أ 

كليس من الشماؿ عرب  تكركر،منطقة  مهملة ، اعتقدت أف ا٥بجـو عليها سيكوف من ناحية الغرب عرب السونغام
رب بالق 1591أبريل  الوقت ا٤بناسب ،ٍب حدث موقعة بْب ا١بيشْب ُب الصحراء ،كلذلك ٓب تقابل ا١بيش الزاحف ُب

على يد أسكيا  ،السونغامىـز فيها جيش  ( كىي تقع بالقرب من جاك ، كقدييبمن هنر النيجر تسمى موقعة )توند
إسحاؽ الثا٘ب ابن أسكيا داكد، ا٤بلك الثامن من أسرة األسكيا، فطلب أسكيا إسحاؽ الصلح مع ا٤بغرب، فرغب جودر 

أٞبد ا٤بنصور(، كأنو يرل أف ا٤بصا٢بة أكٔب من ا٢برب، فكاد  باشا ُب ىذا الصلح، كأرسل ٖبرب ذلك إٔب سلطاف ا٤بغرب)
رد أٞبد ا٤بنصور أف قاـ بعزؿ جودر باشاف كتعيْب قائد آخر بدلو ىو: ) ٧بمد بن علي بن زرقوف(، فقدـ إٔب السونغام، 

، تاركا السلطة  ألخيو ) أسكيا بلمع كاستأنف القتاؿ مرة أخرل، كاضطر أسكيا إسحاؽ الثا٘ب إٔب الفرار كاللجوء إٔب كـر
 ٧بمد كاغ( بعد أف قاـ ىذا األح بالغدر بو كخلعو.

عـز أسكيا بلمع ٧بمد كاغ على مواصلة ا٢برب، لكنو علم أف إخوتو من أبناء أسكيا داكد شرعوا يذىبوف إٔب ٧بمد بن 
أيضا إٔب طلب السلح  علي بن زرقوف كيصا٢بونو، كيبايعوف ألٞبد ا٤بنصور، مع ما أصاب الدكلة من ٦باعة، فاضطر  ىو

كالبيعة لسلطاف ا٤بغرب، فأكٮبو القائد ٧بمد بن علي بن زرقوف با٤بوافقة، كطلب منو أف يقدـ لعقد البيعة ُب مقره بكوكيا، 
ىػ 1000كأف يأٌب مع خاصتو ككرباء دكلتو، كٓب يفطن أسكيا بلمع ٧بمد أف ُب ذلك خيانة، فلما قدـ عليو ُب رجب عاـ

فتؤب أسكيا نوح من بعده ا٢بكم ُب السونغام.  ض عليو كعلى خاصتو كرجاؿ دكلتو، كقتلهم ٝبيعا.ـ، قب1592ا٤بوافق 
حاكؿ أسكيا نوح أف يبث ركح ا٤بقاكمة ُب أبناء الببلد فألف جيشنا قويينا كبدأ ٕبرب ا٤بقاكمة كاستطاع خبلؿ أربع سنوات 

غاربة أرسلوا عدة ٞببلت إٔب ببلد السونغام ٩با اضطر أسكيا أف يكبد ا١بيش ا٤بغريب الكثّب من ا٣بسائر البشرية. لكن ا٤ب
كُّذا  ـ, كبوفاتو انتهت دكلة السونغام.1595ىػ 1004نوح إٔب ا٥برب كمغادرة الببلد كانتهت ا٤بقاكمة بوفاتو عاـ 

 التاريخ طول ا٤بعاربة صفحة االمرباطوريات السودانية.
ألف ا١بيش ا٤براكشي ٓب يستطع أف يسيطر ؛ ا٢بمبلت ا٤بغربية أب السوداف ٓب يكن هناية  السونغامكلكن هناية امرباطورية 

ناطق الٍب يسيطر عليها، كٓب ٲبتد نفوذه ألكثر ا٤ب ، كال أف يعيد األمن ُب للسونغامناطق الواسعة الٍب كانت ٚبضع على ا٤ب
بعض الغارات من حْب إب حْب ،  يشن منها ،اٚبذىا قواعد كتو، كجِب ، الٍبو مبو من ا٤بدف الرئيسية الثبلث جاك، ت

 fageذكر ككاصلت ا٤بغرب ارساؿ القادة كا١بنود أب السوداف رجاء أف ٙبقق نصرا حقيقيا على ىذه ا٤بناطق كبناء على ما
انو ندر من عاد من ىؤالء  fageكيقرر  1618ك  1590جندم أب السوداف ُب ا٤بدة بْب  23000أرسلت مراكش 
 خبلؿ ىذه الفَبة كانت ا٢بركب مشعلة ُب كل مكاف بْب الدكيبلت الٍب انفصلت عن ذلك ،كُب أب ا٤بغرب بعد
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اكش ىيبة ُب تلك ر البعض اآلخر ، كبينها كبْب القوة الغازية من الشماؿ ، كٓب يعد لباشوات م السونغام بعضها ضد
استوطن  أكثر قواتو كاف قد ، كلكن1618سنة  السونغامزيداف بن ا٤بنصور يتخلى هنائيا عن  مجعل موال البقاع ٩با

األلوؼ من جنود ا٤بغرب ، ىبلؾ ع ا٤بنصور سببا ُب ا قلة ضئيلة ، كىكذا كانت أطم الإكٓب يعد أب ا٤بغرب  ىذه الببلد ،
 حبلؿ القلق ٧بل األمن ، كالفقرإ، ك مسببا ُب توقف النشاط التجارم كاالقتصاد كانت  ، كما السونغامكمن رجاؿ 
 ٧بل الرخاء

 ا٥ضب٬٩ ّؾشا٥ٚق٤ 
٦١٪خ ٩ٴعضح ٬ّ ثبؽبٳاد ادلٖشة يف رٴ٩جٴ١زٴ 

 ا٥غٴ٭ٖبٷ ثْذ ا٭ٲٺبس ؽ٨٢ أعشح )أع٢ٺب(:
ـ، مستعمرة مغربية 1592ـ/1591أصبحت السونغام بعد ىزٲبتها أماـ ا١بيش ا٤بغريب، ُب معرؾ تونديىب الفاصلة، سنة 

(،مبلمسة بذلك حدكد النيجّب..عاصمتها تومبوكتو، كقد امتدت الباشوية من ) أنسونغو( إٔب مدين  ة ) جىُبى
جندم بْب عامي 23000استمرت ا٢بمبلت ا٤بغربية إٔب السوداف الغريب بعد سقوط السونغام إذ كصل إٔب ا٤بنطقة

ـ, كُب مطلع القرف السابع عشر ا٤بيبلدم دخل ا٤بغاربة مدينة جِب صلحنا على أف يدفع سكاهنا كل 1618ـ ك1590
بوا مدينتهم ا٣براب كالدمار, إال أف ا٤بدينة دمرت فيما بعد عندما رفضت دفع ا١بزية. كمع ذلك تاكات ضخمة ليجنإعاـ 

لسونغام كال أف يعيد األمن ُب ا٤بناطق الٍب لٓب يستطع ا١بيش ا٤بغريب أف يسيطر على ا٤بناطق الواسعة الٍب كانت ٚبضع 
الثبلث غاك كتومبوكتو كجِب, فدارت ا٤بعارؾ كتفككت يسيطر عليها, كما أف نفوذه ٓب ٲبتد ألكثر من ا٤بدف الرئيسية 

الببلد كآؿ ا٢بكم فيها لرجاؿ القبائل كعم الظلم كانتشرت اَّاعة كتفشى الطاعوف ُب تومبوكتو فقضى على نصف 
السكاف ٩با قضى على كل أثر حضارم كثقاُب. ك٤با أدرؾ ا٤بغاربة قلة الفوائد من كراء ىذه ا٢بملة كا٢بركب كفوا عن 

رساؿ ا١بند كا٤بؤف البلزمة إٔب قواهتم كتركوا ىذه القوات تقرر مصّبىا بنفسها, فنشأت طبقة ٧بلية من ا١بنود احملاربْب إ
عرفت باسم )آرما( كتدين بالتبعية اال٠بية لسلطاف مراكش كتعتمد على عنصر خليط من الرببر كأىل الببلد, ككانت ىذه 

ا أك قائدن  ا ٲبنحونو لقب )باشا( كيساندكنو ُب ٧باكلتهم السيطرة على السلطة ُب الببلد. كقد الطبقة ٚبتار من بينها زعيمن
٠بح ىؤالء )الباشوات( بأف يدخل ُب سلك ا١بندية أبناء السوداف الغريب كلكن على أف يشغلوا مناصب صغّبة, أما 

انيات. ككاف ىم ىؤالء الباشوات مناصب الضباط فبقيت كقفنا على ا٤بغاربة ٍب بعد ذلك على أبنائهم من الزكجات السود
منصرفنا إٔب ٝبع ا٤باؿ كٞبل الزعماء احملليْب على دفع األتاكة, إال أف نفوذىم أخذ باال٫بصار كالضعف تدرٯبينا العتمادىم 

كقد كثرت ا٣ببلفات كاالعتياالت بْب الباشاكات، حٌب كصل عدد الباشاكات  على ا١بيش الذم كاف يعز٥بم مٌب شاء,
( أسكيا معينْب من قبل 16ُب مقابل ) باشا. 128نْب كاألربعْب سنة الٍب قضوىا ُب حكم تومبوكتو حوأب خبلؿ القر 

 الباشاكات:
كٓب يلبث ا١بنود ا٤بغاربة أف  ،تومبوكتو بالببلد كقطعوا الضرائب عن سلطاف ا٤بغرب )باشوات( ـ انفرد1612كُب عاـ  

عندما اسَبد الطوارؽ ا٤بدينة كأزالوا عنها سلطة  1760شوا معنا حٌب عاـ امتزجوا مع السكاف األصليْب كذابوا بينهم كعا
ـ إٔب دفع األتاكة للحكاـ الوثنيْب من ملوؾ البامبارا كىم 1670مراكش. كنتيجةن ٥بذا الضعف اضطر الباشوات من عاـ 
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مر على ىذا النحو حٌب جاء ملوؾ ٩بلكة)سيغو( الوثنية الٍب كانت تقع جنوب كانغابا ُب حوض هنر النيجر. كقد ظل األ
 الفرنسيوف ُب القرف التاسع عشر كسيطركا على ا٤بنطقة بأسرىا ك٠بوىا)إفريقيا االستوائية الفرنسية(.

كعرفت الباشوية سنوات طويلة من ا١بفاؼ كاَّاعة، كٙبولت التجارة العابرة للصحراء ٫بو ا١بنوب، ُب ا٘باه ا٤براكز القريبة 
كانيامنا، كساسندينغ( ا٤برتبطة بصورة مباشرة مع مدف ٘بارية مثل: أزكاد، ك ىوارة)أركاف ،  من مناجم بورل )باماكو،

 كالتا(.
إال أف االهنيار السياسي الذم عرفتو الباشوية ٠بح للطوارؽ بأف يصبحوا سادة تومبوكتو ك غاك بدء من هناية القرف السابع 

 عشر.

ا٥زبعِ ّؾش ا٥ٚق٤ 

ا٥غٴ٭ٖبٷ عٞٴه مم٢٦خٳ كّٴا٤٩  ٭ٲٴ 

 :أٳال/ ّٴا٤٩ ٭ٲٴك ا٥غٴ٭ٖبٷ

ارنقت السونغام من ٩بلكة خاضعة ٥بيمنة اإلمرباطوريات السابقة ) غانة، الصوصو، مإب( إٔب إمرباطورية عظمى، نالت 
 شهرة تارٱبية كربل.كٲبكن أف نلخص عوامل هنوض ٩بلكة السونغام ُب األسباب التالية:

 سو٘ب علي بّب، كأسكيا ٧بمد تورل . /القيادة ا٢بكيمة البارزة ُب عهدم1
 / التنظيم العسكرم ا١بيد الذم مكنت السونغام أف تنافس إمرباطورية مإب ُب ا٥بيمنة العسكرية، ٍب تصبح كريثتها.2 

/تطور التجارة مع الشماؿ اإلفريقي ، حيث إف العدالة كاألمن اللتْب كانت اإلمرباطورية تتمتع ُّما ُب فَبة األباطرة 3
قوياء، أديا إٔب ازدىار التجارة، كتيسّب التبادؿ التجارم بْب ا٤بناطق، كبْب ا١بنوب كالشماؿ، ٩با أثرل ا٢بكومة األ

 اإلمربيالية، كجعلها قادرة على اإلنفاؽ الضخم على ٝبيع ا٤بيادين ا٢بكومية.
فكاف ىذا ا٤بوقع يسمع بالتوسع على  /ا٤بوقع ا١بغراُب ا٥باـ للسونغام بْب مربع ا٤باندل، كا٤بوشي، كا٥بوسا، كالطوارؽ،4

/التعاكف كااللتئاـ 5حساب ىذه الدكؿ الٍب ٓب تكن قوية ُب ذلك الوقت، كبالتإب السيطرة على طرؽ القوافل التجارية. 
الذم كاف بْب األباطرة كالعلماء ُب األسرة الرابعة) األسكيا(، كىو ما عرؼ ب)ٙبالف األسكيا مع العلماء ا٤بسلمْب(، 

ت األباطرة ثقة العلماء كالزعماء الدينيْب، مع االحتفاظ بعبلقاهتم مع غّب ا٤بتدينْب، ٩با يعِب أهنا كانت حكومة فنال
 مقراطية(. -تكنوقراطية أم:) دينو

 :صب٭ٺب/ّٴا٤٩ عٞٴه ا٥غٴ٭ٖبٷ

 يعزل سبب سقوط ٩بلكة السونغام إٔب ثبلثة عوامل رئيسية ىن:
 ( األسباب الطبيعية.٣3بارجية   )( األسباب ا2(األسباب الداخلية  )1)

 :أ٩ب األعجبة ا٥ذاخ٦ٺخ)^(ػ 
فخلعػو ابنػو موسػى الػذم كقػع ُب صػراع مريػر مػع إخوتػو الػذين يتوقػع أف  فبدأت عند ما شاخ أسكيا ٧بمػد تػورل كعمػي ، 

ركب مػػػ فانػػدلعت ا٢بػػ1582ٱبلفػػوه علػػى العػػرش كانتهػػت بقتلػػو ،ٍب ظهػػرت ا٣ببلفػػات مػػرة أخػػرل بعػػد مػػوت أسػػكيا داكد 
كاشػػتدت التناقضػػات، كأيعروقػػت الػػببلد ُب أزمػػات اقتصػػادية، كسياسػػية، كاجتماعيػػة، كُب هنايػػة القػػرف السػػادس ،  الداخليػػة،

عرفػػت الػػػببلد حربػػا أىليػػػة، كػػاف أحػػػد اطرافهػػا) حلػػػف تومبوكتػػو(، أدت إٔب فقػػػداف التػػواز داخػػػل الوحػػدة الوطنيػػػة، بعػػػد أف 
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سػلمْب، الػذم كػاف يشػكل ركيػزة سياسػة األسػكيا، ففقػد ا٢بكػم بػذلك إحػدل اصاب ا٣بلل ٙبالف األسكيا مع العلماء ا٤ب
٩بػػا سػػاىم ُب  ٍب ُب األخػػّب انشػػقاؽ بالوماغػػا ٧بمػػد الصػػادؽ الػػذم راح ضػػحيتها األالؼ،الػػدعائم الػػٍب كػػاف يعتمػػد عليهػػا، 

 كأطمع ملك مراكش ُب السيطرة على الدكلة. إضعاؼ الدكلة عسكريا كاقتصاديا كاجتماعيا،
 : أ٩ب األعجبة ا٥يجٺْٺخ(ـ ٳ^)

فإهنػػا قػػد حلػػت علػػى بػػبلد األسػػكيا نكبػػات ككػػوارث طبيعيػػة ] طوفػػاف ، كجفػػاؼ ،كطػػاعوف ك٦باعػػات [متعاقبػػة ٩بػػا سػػاىم 
السػكاف، ككػذلك الرفاىيػة الػٍب سػببت الفجػور كا٤بعاصػي كا٣بلػود إٔب ا٤ببلىػي ُب أخريػات أيػاـ  كىجػرة أيضا ُب نشر اَّاعػة

 أسكيا أسحاؽ الثا٘ب.
 :ـ ٳأ٩ب األعجبة اخلبسعٺخ(^)

فأكربىا خطرا سبلطْب ا٤بغرب الذين اغتنمػوا فرصػة ا٣ببلفػات الداخليػة، فأرسػل أٞبػد ا٤بنصػور سػلطاف مػراكش ٞبػبلت 
عسكرية دارت بينها كبْب جيش األسكيا إسحاؽ معارؾ ضارية كاف آخرىا معركة ) تيندييب ( بالقرب مػن عاصػمة غػاك 

 جػػيش ا٤بغػػرب ا٤بػػنظم كا٤بػػزكد با٤بػػدافع كالبنػػادؽ ،اضػػطر بعػػدىا أسػػكيا إسػػحاؽ إٔب ككانػػت معركػػة رىيبػػة انتهػػت لصػػاّب
 .اللجوء كاالحتماء بالعاصمة غاك

 

ا٥ْؾشٳ٫: األؽٴا٣ ا٥ْب٩خ يف ا٥غٴ٭ٖبٷ ا٥ٚق٤ 

أٳال/ احلٺبح ا٥غٺبعٺخ ٳاإلداسٹخ يف ا٥غٴ٭ٖبٷ: 
 / ا٥زٮَٺ٨ ا٥غٺبعٸ:1

مستندا ُب ذلك علػى أرسػتقراطية دينيػة قويػة، ككػاف يسػاعد اإلمرباطػور عػدد مػن كانت اإلمرباطورية منظمة تنظيما ٧بكما، 
ا٤بسئولْب ا٢بكوميْب، ففي أعلى ىـر السلطة كاف اَّلس اإلمرباطورم الذم كاف يدعى: ) السنة (، ككاف يتكوف مػن كبػار 

مرباطػػورم ُب شػػؤكف الدكلػػة، كىػػو أعيػػاف القصػػر كيرأسػػو اإلمرباطػػور بنفسػػو، ككػػاف ىػػذا اَّلػػس يبػػت مػػن مقػػره ُب الػػببلط اإل
الػػذم كػػاف ينصػػب األسػػكيا ا١بديػػد، كإف كػػاف يغػػرب عػػن خضػػوعو لػػو بتأديػػة القسػػم، ككانػػت قػػرارات الدكلػػة تنفػػذ مػػن طػػرؼ 

 عدد من األعواف كأٮبهم:
يػة، : أك كاتبو ا٣باص، كيشَبط فيو أف يكػوف مثقفػا مسػلما، ككانػت مهمتػو تتعلػق با٤براسػبلت الر٠ب/مستشار اإلمبراطور1

حيػػػػث كػػػػاف يتلقػػػػى أك ٯبيػػػػب عػػػػن ا٤براسػػػػبلت اإلقليميػػػػة أك الديبلوماسػػػػية، كمػػػػا أنػػػػو كػػػػاف يقػػػػـو بكتابػػػػة كتنفيػػػػذ القػػػػرارات 
( الػػذم شػػغل ىػػػذا راإلمرباطوريػػة، كقػػد كػػاف للكاتػػػب تػػأثّب كبػػّب علػػػى اإلمرباطػػور، كمػػن أشػػهر الكتػػػاب ) ألفػػا بويػػار المبػػػا

 سكيا داكد.ا٤بنصب من عهد أسكيا ٧بمد الكبّب، إٔب عهد األ
 قائد األسطوؿ. الهيكوي:/2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ا٤بسػئوؿ عػن الفبلحػة، كعػن الغابػات كا١ببايػات، كعػن توزيػع ا٢ببػوب علػى الفقػراء، ككػاف يسػاعده  ُب الفارى مونديو: /3
 ذلك عدد كبّب من األعواف البدكيْب.

 كىو عمدة القصر./الهوكو كورى كوي:4
 ا٤بسئوؿ عن ا٣بزينة. الكلسي فارما:/5
 اإلمبراطوري. الحاجب /6
 كىو شخصية عسكرية مهمتو قيادة الوحدات العسكرية ُب منطقة تومبوكتو. البباالما:/7
 كىو كإب كورمينا )منطقة تندوروما(، كىو أكؿ أعياف اإلمرباطورية. أو الكانفارى:  الكانو كوي :8
 مرباطورية.زعيم البيض كا٤بسئوؿ عن شؤكف العربػ كالرببر ا٤بقيمْب ُب اإلالكورى فارما:/9
 :( ا٥زٮَٺ٨ اإلداسٷ2
 السلطة ا٤بركزية كإدارة ا٤بقاطعات:أما على مستول األقاليم، فقد كاف ىناؾ نظاماف للئلدارة : ؾ
 كانت قاعدهتا ُب غاك العاصمة، كيديرىا اإلمرباطور ٗبساعدة /إقليم السونغاي:) سونغاىايشي( 1

ككانػت  ، ككزير الزراعة، كرئيس ا٣بزانة، كا٤بسئوؿ عن شػؤكف البيضػاف.كانت مؤلفة من الوزراء أمثاؿ: رئيس أسطوؿ النيجر
 ٗبثابة اإلدارة ا٤بركزية لئلمرباطورية.

نػػدم، يأمثػػػاؿ: د األقػػاليم التػػي خضػػعت للسػػونغاي وبقػػي علػػى رأسػػها زعماؤىػػا التقليػػديوف) المقاطعػػات الكبيػػرة(//2
فكانػت ٙبػتفظ برؤسػائها  ناطق الصػغّبة فكػانوا يػدعوف) كػوم( ،ككوٍرميتا، ككانت ٙبت سلطة يدعى ) فاٍرما( أما رؤساء ا٤ب

، ككػػاف يػػتم تنظػػيم ىػػذه األقػػاليم تبعػػا لسػػلم تػػرتييب ، تتػػدرج فيػػو األقػػاليم حسػػب أٮبيتهػػا مػػع االحتفػػاظ بيمػػْب الػػوالء ألسػػكيا
ية القدٲبػػة الػػٍب كػػاف االقتصػػادية كالعسػػكرية، ككػػاف زعمػػاء ىػػذه األقػػاليم يعرفػػوف باسػػم "الفػػارم"  أك "الفارمػػا" كىػػي التسػػم

التنظػػػيم ا٤بانػػػديوم يطلقهػػػا علػػػى كالة األقػػػاليم الكػػػربل. أمػػػا كالة ا٤بػػػدف الكبػػػّبة، أك ا١بماعػػػات األقػػػل أٮبيػػػة فكػػػانوا يػػػدعوف 
ب"كػػػػػػػػوم: أة:مػػػػػػػػونزك",  كقػػػػػػػػد كػػػػػػػػاف كالة اإلمرباطوريػػػػػػػػة ٗبثابػػػػػػػػة ملػػػػػػػػوؾ حقيقيػػػػػػػػْب ُب أقػػػػػػػػاليمهم، فكػػػػػػػػاف ٥بػػػػػػػػم ببلطهػػػػػػػػم، 

علػى كعمائهػا التقليػديْب، كمػا كػاف ا٢بػاؿ ُب  –رغػم ىػذا كلػو  -قاليم ا٤بهزكمة حافظتكجيشهم....اْب، غّب أف بعض األ
 "ماسينا" كىو اإلقليم الذم كاف ٰبكمو قبيلة) أردك( الفبل٘ب.

لئلمرباطػور، كتػوفر ا١بنػود ُب حالػة ا٢بػرب، كيربطهػا عبلقػات  ا٤بناطق الػٍب كانػت تػدفع ا١بزيػة: كىي األقاليم المهزومة/3*
أحيانػا، كمػا  فكانػت ٙبػتفظ برؤسػائها  كدكؿ ا٥بوسػا،تكػركر، ، جػُبمإب،  :مع ا٢بكم ا٤بركزم، كمن ىذه الببلد ديبلوماسية

 كاف اإلمرباطور يعْب عليها كاليا آخر لفَبة معينة.
 كىػػذه األقػػاليم التابعػػة، ٓب تكػػن تربطهػػا بػػا٢بكم ا٤بركػػزم عبلقػػات قويػػة، كإف كػػاف ا٤بلػػك التػػابع يػػودم لئلمرباطػػور عائػػدات

 مو٠بية، كيساىم ُب تكوين ا١بيش، باإلضافة إٔب دفع الضرائب ُب فَبات ا٢بمبلت ا٢بربية.
 / ا٥زٮَٺ٨ ا٥ٞنبئٸ: )ا٥ْذا٥خ( 3

 كانت توجد ُب السونغام سلطتاف قضائيتاف إٔب جانب احملكمة العليا:
ن ا٤بستشػػارين الشػػرعيْب : ككانػػت ىػػذه السػػلطة القضػػائية مالكيػػة ا٤بػػذىب، تعتمػػد علػػى عػػدد مػػأ(سػػلطة قضػػائية إسػػالمية

السػػودانيْب كالعػػرب، ككػػاف القاضػػي ُب ىػػذه السػػلطة مسػػؤكال عػػن العدالػػة، كيتمتػػع ُب إطػػار ٩بارسػػتو لوظائفػػو بقػػدر كبػػّب مػػن 
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االستقبلؿ، ككانت األحكاـ الصادرة عن القاضي تَباكح بْب ا١بلػد كفػرض الغرامػات ا٤باليػة كا٢بػبس، كقػد تصػل إٔب ا٢بكػم 
 باإلعداـ. 

: ككانػػػت توجػػد ُب األقػػػاليم ا٤بهزكمػػػة، أك القػػرل، كقػػػد كػػػاف الزعمػػاء التقليػػػديوف مسػػػئولْب عنهػػػا، قضػػػائية عرفيػػػةسػػلطة ب(
 يساعدىم ُب ذلك كبار رجاؿ القرية.

: كىي ٧بلس اإلمرباطػور ُب"غػاك"؛ فقػد كػاف ٦بلسػو ٧بكمػة عايػا، ككػاف ىػذا اَّلػس يعقػد جلسػاتو مػن المحكمة العليا/3
لسياسػػػية، ك٧باكمػػػة الكبػػػار مػػػن أعيػػػاف الدكلػػػة، كالبػػػت ُب ا٣بيانػػػات الكػػػربل كالدسػػػائس، ككانػػػت أجػػػل البػػػت ُب القضػػػايا ا

 األحكاـ تصدر باسم اإلمرباطور، كتَباكح بْب ا٤بوت غرقا، كالضرب خٌب ا٤بوت، كالسجن ا٤بؤبد.
 / ا٥زٮَٺ٨ ا٥ْغ٢شٷ )اجلٺؼ(: 4

نالتو ُب ىذا العهد عناية االمرباطور، فنظمها  كقدالذم حقق ىذه االنتصارات الواسعة  السونغامبقيت كلمة عن جيش 
تنظيما دقيقا، كدربو تدريبا كامبل ، كأصبح بو فرؽ من الفرساف كفرؽ من ا٤بشاة ، كطور أسلحتو حٌب أصبح من أقول 

دكلة ، اىتمامهم أب ال ُبككضع ٗبكاف القيادة ككضع ٗبكاف القيادة فيو خربة العسكريْب الذين ا٘بهوا  ك العهدلجيوش ذ
 يسبلمل ك٧باكلة االنقبلبات كىكذا شهد العآب اإلقٔب اثارة القبلإ دكف أنانية تصرفهم عن االخبلص ٥با أكقد تدفعهما

دكلة عظيمة الشأف عالية السلطاف كلؤلسف الشديد جاءت هنايتها على أيدم ٝباعات تنتمي لنفس الدين ، كلو تعاكف 
 دكنو عنها التاريخ فيما بعد. ف تاريخ ىذه ا٤بنطقة غّب ماىؤالء بدؿ الصراع كا٣بصاـ ألمكن أف بكو 

 مقاتل، ككاف يتكوف من ثبلثة أركاف:40.000ككاف يصل إٔب  كقد اشتهر ىذا ا١بيش ببسالتو،
 ركن ا٤بشاة الذين ٰباربوف بالسيوؼ، كالرماح ا٤بدىونة بالسم.  /1*
   .فارس 3000 ا ٫بوا منا٤بسلحْب بالسيوؼ كالسبلح األبيض. ككانو الفرساف / ركن 2*   

 يرسو ُب ) كابارا ( كُب )غاك(. اصغّب البحرم، ككاف أسطوال سطوؿ / ركن األ3* 
صب٭ٺب/ احلٺبح االٝزقــبدٹخ يل ا٥غٴ٭ٖبٷ: 

اعتمد اقتصاد ٩بلكة السونغام بالدرجة األكٔب على ٘بارة الذىب كا٤بلح باإلضافة إٔب سيطرهتا على طرؽ التجارة الرئيسية 
ماؿ كا١بنوب كما تدره من ضرائب كىي ُّذا تعد أغُب من ٩بلكة مإب. كُب ظل األمن الذم نعمت بو السونغام  بْب الش

ا ُب فَبات  ا ككانت تدر الرخاء كالثراء على ا٢بكومة كالشعب ٝبيعنا. ككاف األمن سائدن كانت التجارة ناجحة جدن
, ككاف الناس أمناء كشرفاء ككاف القضاة عادلْب كال أثر االستقرار الٍب مرت ُّا السونغام كخاصة ُب عهد أسكيا ٧بمد

للرشوة ُب ا٤بملكة. ككانت الشرطة ذات أثر فعاؿ لدرجة أف الطفل كاف يذىب إٔب السوؽ فبل يغشو أحد كال يسرقو 
ُب  كما ظلت العادات اإلسبلمية الٍب كانت سائدة أياـ ٩بلكة مإب.سارؽ كٓب يكن يسمح للنساء با٣بركج غّب مقنعات

 كمنها ا٤بثابرة على الصبلة كاستعماؿ الثياب البيض كالعناية ٕبفظ القرآف. ، اإلستمرار
فذ أسكيا ٧بمد عدة مشاريع تعود بالثركة كاإلزدىار على الببلد فعمل على حفر القنوات على ضفاؼ هنر النيجر كفد ن

من األسرل كالعبيد، يشرؼ  200ل، يعمل فيها ، ككاف لئلمرباطور مزرعة لؤلرز ُب ديندلزيادة مساحة األرضي ا٤بزركعة
األكزاف  األباطرة كأكجدككانت ىذه ا٤بزرعة كحدىا تنتج ألف كيس. خاصة ُب دندل،  عليهم رؤساء يدعوف ب" الفانفا"

ا٤بكاييل ا٤بوحدة, كما أنشأ أسطوال صغّبنا من سفن التموين ٛبخر عباب النيجر كأقاـ نظامنا للضرائب يكوف الدفع 
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اه عيننا كذلك ليمؤل ا٣بزانة العامة. كقد ساعد استيبلؤه على ٩باّب تٍغازم على خلق نشاط ٘بارم كاسع فتمتعت ٗبقتض
 الببلد برخاء عظيم ٩با جذب إليها الكثّب من ٘بار طرابلس الغرب كفاس كتلمساف.

سيطرت على طرؽ التجارة  السونغام على مصادر الثركة ُب ىذه البقاع كىي الذىب كا٤بلح ، كماكقد سيطرت  أباطرة 
الٍب  ،مإبإمرباطورية تستلزمو من رخاء، كىى ُّذا تعد أغُب من  الرئيسية بْب الشماؿ كا١بنوب ٗبا تدره من ضرائب ، كما

بلغت ُب أياـ  بلغت درجة عظيمة أ٠بى ٩با ، كانت التجارة  عرب الصحراء قد warٙبدثنا عن رخائها من قبل ،كيقوؿ 
ُب كانت  لكة السونغام أكرب كأعظم ، ككانت تضم مناطق ذات أجواء ك٧باصيل أكثر تعددا ٩باكانت ٩ب  إذ  ،مإب
تدفقت األرباح على حكومة السونغام  ، ككاف فيها ٫باس كذىب كما كانت مناجم ا٤بلح خاضعة ٥با، كىكذامإب

كصلت لو السونغام  يدؿ على ما كشعبها نابغة على مناجم كخصب األرض أك كافدة مع التجارة الصاعدة كا٥ببطة ،ك٩با
عن ىذه ٙبدثنا  نافست أُّتها كجبل ٥با رحلة منسى موسى ، كقد ، الٍب1493من غُب رحلة أسكيا ٧بمد أب ا٢بج سنة 

 من قبل.الرخلة 
 كبا١بملة ٲبكن تلخيص ا٢بياة االقتصادية ُب السونغام ُب النقاط التالية:

 ،وات الرم، كبإقامة السدكد، كتنشطت البستنةكظهر اىتماـ بتحسْب كتوفّب قن أػ الزراعة:
ككانت الزراعية مو٠بية، كمسقية لػؤلرز ُب األراضػي نظرا لوقوع ا٤بملكة ُب ا٤بناطق الساحلية)سفانا(. ب ػ تربية الحيوانات:

 الشاسعة الٍب كانت تابعة للقصر.
 من هنر النيجر كركافده الغنية بالسمك. ح ػ صيد السمك:

الصػحراء بػْب الشػػماؿ كا١بنػوب، ككػاف مػػن السػلع ا٤بسػتوردة مػػن الشػماؿ: ا٤بلػح ػ األقمشػة ػ الكتػب ػ عػػرب د ػ التجػارة: 
 األسلحة ػ كاألكا٘ب الزجاجية كا٤بعدنية.

 ككاف من السلع ا٤بصدرة من ا١بنوب: الذىب، العاج ، كالرقيق، كغّبىا ، كٛبت ا٤ببادلة بالصدؼ كالقطع الذىبية.
 ا كتاكديِب.تغاز  ُب: ىػ ػ استغالؿ ملح

 الرسومات ا١بمركية على بضائع القوافل كا١بزية الشخصية.و ػ 
صب٥ضب/حلٺبح اإلعز٪بّٺخ: 

كاف األمن سائدا ُب فَبات االستقرار الٌب مرت ُّا السونغام ، كٖباصة ُب عهد أسكيا ٧بمد ، ككاف الناس أمنا شرفاء ، 
مد ، ككاف الشرطة ذات أثر فعاؿ حٌب كاف الطفل يذىب أب كة أسكيا ٧بلككاف القضاة عدكال ، كال أثر الرشوة ُب ٩ب

 مقتنعات ،ككانت حكومة أسكيا ٧بمد يسرقو سارؽ، كٓب يكن يسمح للنساء با٣بركج غّب السوؽ فبل يغشو أحد كال
و ذكرىا ابن بطوطة كى العادات االجتماعية الٍب ، كٲبكننا ىنا أف نقرر أف أكثرأكثر ٛبسكا بالشدة من حكومة مإب

، كا٤بثابرة على الصبلة ، كاستعماؿ الثياب البيض ، كالعناية ٕبفظ القرءاف ،كشدة اجبلؿ الرعية ا٤بلك ، كل  يصف مإب
كالتحوؿ عنها  باإلنساف، فالعادات يرتبط االجتماعية كثيقة الصلة ىذه ظلت َب دكلة السونغام كما كانت َب دكلة مإب

من جاءكا بعده بتعاليم االسبلمية  اىتم أسكيا ٧بمد كأكثر ن كآداُّا ، كقدعسّب،كىذه العادات يرتبط أكثرىا بالدي
 كو.لو كس

 م الشعب إٔب الطبقات االجتماعية التالية:يقسكُب ا١بملة ٲبكن ت
 كيتكونوف من : األمراء، النببلء، العلماء، الفقهاء، ك٥بم اإلدارة كالسلطة.  أ ػ األرستقراطيوف األحرار:
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 كية.ارفيوف، كيعترب منهم كل من ليس من السبللة السنغكىم ا٢بب ػ السوقة:
كانوا يشكلوف مع السوقة أغلبية الشعب، ككاف يقع علػى عػاتقهم ٝبيػع األعمػاؿ الشػاقة، ككػانوا يلعبػوف دكرا وج ػ العبػيد/

 فإهنم أحيانا يلعبوف أدكارا سياسية بارزة. اقتصاديا مهما، أما ا٤بلحقوف منهم بالببلط اإلمرباطورم،
ساثْب/حلٺبح ا٥ضٞبٙٺخ ٳا٦ْٞ٥ٺخ يل ا٥غٴ٭ٖبٷ 

نالت عناية ملوؾ السونغام كٖباصة أسكيا ٧بمد الذل كضع  الناحية الثقافية كاالسبلمية منها بوجو خاص فقد أما
اسة ر منهم على"تومبوكتو" " كجِب " للدكثّب كفد   األساس ٥بذه العناية ، كيركل أنو كاف صديقا للعلماء كلهم ، كقد

 الإذا دخلوا عليو أجلسهم على سريره كقرُّم ، كقد أمر أال يقف أحد إ٥بم ، ف ياـ بالتعليم ،  ككاف عظيم التقديركالق
كجذب ٥با العلماء من ا٤بغرب كالبلداف اَّاكر ، كعمل ،للعلماء كأال يأكل معو سواىم ، كشيد كثّبا من معاىد العلم 

نيجّبيا ، مثل   مشإب يةسبلمإكا٤بوشي ، كظهرت ُب ظلو مدف  بلتةسا ، كالفعلى نشر االسبلـ بْب الوثنيْب من قبائل ا٥بو 
عودتو من ا٢بج  كٌب الذل عرج على كانو عندومبو كجذبت ىذه ا٤بدف طبقات العلماء مثل أٞبد الت ،ك كاتسينا ،كانو

لسعدل ك٧بمود كعت كجلس ُّا يعلم الناس ، ككصل انتشار االسبلـ َب ظلو أب منطقة ٕبّبة تشاد ، ك٥بذا يطنب ا
ٔب درجة االكلياء أصحاب الكرامات كا٣بوارؽ .كسار كثّب من ملوؾ إبو  فقو تكٌب ُب ذكر ٧باسنو كأفضالو ، كير و مبو الت

ار ، فشجعوا العلماء أكرموىم ، كبذلوا أقصى ا١بهد ٣بدمة االسبلـ كنشره ، مالسونغام سّبة أسكيا ٧بمد ُب ىذا ا٤بض
 لس أماـ الشيوخ يتلوه عليهم كيستمع أب شرحهم كتفسّبىم ٯب، ككاف بعضهم ٰبفظ القرآف ك   كالعناية بالكتب كا٤بكتبات

 :ٳخالفخ ا٥ٞٴ٣
، كبنيػػت ا٤بػػدارس كا٤بسػػاجد كأسسػػت جامعة)سػػانكورل( ُب إمرباطوريػػة السػػونغام أعطػػي االىتمػػاـ البػػالغ للثقافػػة اإلسػػبلمية

كمػػواد أخػػرل مثػػل: التوحيػػد، التػػاريخ، الشػػريعة، قواعػػد اللغػػة،  الكػػرٙب،ُب تومبوكتػػو، كتركػػز التعلػػيم العػػريب علػػى قػػراءة القػػرآف 
 ككاف من أىم علماء ذلك العصر: أٞبد بابا، ٧بمد بغيوغو ػ ٧بمد كعت، كغّبىم.

ٳس ا٦٥ٖخ ا٥ْشثٺخ ٳأصشٱب يف ا٥غٴ٭ٖبٷخب٩غب/د: 
ي لغة الكتابة الر٠بية كالثقافة على لقد كانت ٝبيع ا٤بعارؼ تدرس كتستوعب بواسطة اللغة العربية, ككانت ىذه اللغة ى

السواء غّب أف التدريس ُب ا٤بساجد كانت تستخدـ فيو اللهجات احمللية العامة, أما طبلب العلم فكانوا يدرسوف باللغة 
العربية, كلقد كاف االىتماـ بالقرآف الكرٙب يستدعي االىتماـ عند أىل السونغام خاصة  كعند مسلمي غرب أفريقيا 

اسة لغة القرآف الكرٙب, كلقد كانت اللغة العربية كىي لغة العقيدة كا٢بضارة تقـو بدكر كبّب من حيث سعة عامة بدر 
االنتشار كالبقاء طواؿ فَبة االستعمار األكركيب لتلك األرجاء, كلقد تركت اللغة العربية أثرىا ا٤بباشر ُب اللغات احمللية مثل 

زاؿ إٔب اليـو آالؼ الكلمات العربية ا٤بستخدمة ُب ببلد السونغام ُب شٌب لغات ا٥بوسا كالفوال٘ب كالسونغام. كال ت
مظاىر ا٢بياة الدينية كالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية. كلقد كاف انتشار اللغة العربية على نطاؽ كاسع بسبب دخوؿ 

سبلمية, كلقد كاف من أثر انتشار اللغة ا٤بعارؼ اإلسبلمية إٔب السونغام كقيامها بدكر فعاؿ ُب ميداف الثقافة العربية  اإل
العربية ُب الببلد أف ظهرت الثقافة العربية اإلسبلمية كأثرت ُب ا٢بياة الفكرية ُب السونغام كلذا ظهرت ُب عآب السوداف 

اة األخرل الغريب حركة فكرية إسبلمية ُب ميادين األدب كالتاريخ كالعلـو اإلسبلمية كعلـو اللغة العربية كشٌب مظاىر ا٢بي
ككذلك ظهر نوع من الكتابات األدبية كظهر الشعراء كالبلغاء كرجاؿ الفكر أمثاؿ عبد الرٞبن السعدم كأٞبد بابا ك٧بمود  
كعت. كازدىرت حركة التأليف كا٤بعرفة ُب كثّب من الببلد, كظهر العلماء كالفقهاء الذين تولوا مناصب عليا ُب السونغام 
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سّب كا٢بديث كاللغة كالفرائض كاألحكاـ الشرعية فانبثق حضارة إسبلمية متطورة كنامية كخاصة ُب ٦باؿ الفقو كالتف
أخذت بأسباب الرقي كالتقدـ كالتحضر ُب كقت كانت أكركبا فيها ٚبوض حركبا كمنازعات فيما بينها,كلكن ىنا ُب 

بلد ٛبوج ٕبركة إسبلمية كاسعة شهد ُّا السونغام ُب غرب أفريقيا الٍب اهتمها الغرب كاالستعمار بالتخلف, بينما ىذه الب
 رجاؿ االستعمار كقادة حركة الكشوؼ ا١بغرافية األكائل بأنفسهم.

 

عبدعب/احلٺبح ا٥ذٹٮٺخ: 
 اإلعال٧ ٳؽنبسرٰ يف مم٢٦خ ا٥غٴ٭ٖبٷ:

شؤكف ا٢بكم لقد ظهرت مظاىر ا٢بضارة اإلسبلمية ُب السونغام ُب شٌب ميادين ا٢بياة ُب النواحي اإلدارية كالتنظيمية ك 
عظمة السونغام اإلسبلمية كازدىارىا ُب  تا٢بياة اليومية. ٘بل شئوفكا١بيش كالقضاء كالتعليم كالعمارة كالفن كُب كل 

عهد أسكيا ٧بمد الذم كاف صديقنا للعلماء مكننا ٥بم عظيم التقدير كاالحَباـ, فأمر أال يقف أحد إال للعلماء كأال يأكل 
وا عليو أجلسهم على سريره, كما دعم جامعة سنكورم ُب تومبوكتو كشيد العديد من معاىد معو سواىم ككانوا إذا دخل

العلم كجذب ٥با العلماء من ا٤بغرب كالبلداف اَّاكرة. كقد استفادت الدكلة ُب عهده من خرباهتا السابقة كاٚبذت حركتها 
لكة ا٤بوسى الز٪بية الوثنية فأعلن للجهاد كطلب التوسعية مظهرا إسبلميا كاضحا حيث ا٘بو ىذا الفاتح اإلسبلمي إٔب ٩ب

إٔب ملوؾ ىذه الدكؿ الدخوؿ ُب اإلسبلـ أك دفع ا١بزية فلما أبوا حارُّم ُب ديارىم ٍب انساح ُب سهوؿ السوداف كبسط 
قبائل ا٤بوسى نفوذه غربا إٔب ببلد ا٤باندينغ كالفوال٘ب كمشاال حٌب مواطن الطوارؽ كالرببر كامتد نفوذه جنوبا بعد إخضاعو ل

الوثنيْب. ٘باكزت فيما بعد حدكد السونغام اإلسبلمية مدىا حٌب كصلت إٔب مشاؿ نيجريا كإمارات ا٥بوسا السبع فظهرت 
الذم عرج على كانوا  التومبوكٍب مدف إسبلمية ىناؾ مثل كانوا ككاتسينا, كجذبت ىذه ا٤بدف طبقات العلماء مثل أٞبد

م الناس ككاف ىذا االتساع اإلسبلمي بداية لظهور الثقافة اإلسبلمية كحضارهتا الزاىرة عند عودتو من ا٢بج كجلس ُّا يعل
الواسع كإشراؼ النفوذ ُب ىذه ا١بهات كذلك برحيل العلماء من تومبوكتو إٔب ىذه ا١بهات ُب ظل سيطرة السونغام 

تاريخ السوداف الغريب قد كصلت إٔب ىذه  ال توجد دكلة ُب والواقع أنولسونغام إٔب منطقة ٕبّبة تشاد شرقا, لاإلسبلمي ل
القدر من التوسع كاالزدىار كالنفوذ مثلما ما بلغت إمرباطورية السونغام.  كقد حرص أسكيا ٧بمد أف يأخذ معو إٔب 

ا٢بج ٝبعا كبّبا من العلماء كاألعياف كتربع بالصدقات ُب مكة ا٤بكرمة كا٤بدينة ا٤بنورة, كما اشَبل أرضا كمبا٘ب ُب مكة 
ا٤بكرمة كا٤بدينة ا٤بنورة كجعل منها مأكل للحجاج القادمْب من السوداف الغريب كاستقبل ُب القاىرة استقباال ر٠بيا حافبل 

كمن ىنا ٪بد أف ا٤بلك عند عودتو من ا٢بج قد تأثر كثّبا من مظاىر ا٢بضارة الٍب كجدىا ُب ا١بزيرة العربية كُب مصر 
ارة, كقد أبطل البدع كا٤بنكر كسفك الدماء, كأًب الدين أًب قياـ كجدد لئلسبلـ كعمل على تطبيق ما شاىده من نظم كإد

٦بده ُب ببلد السوداف.  كمن بعد أسكيا ٧بمد أضحت ىذه السياسة اإلسبلمية مقررة ٣بلفائو من بعده, فسار أسكيا 
النساخ كنسخ الكتب كقيل إسحاؽ ُب نفس الطريق من تشجيع العلماء كإكرامهم كاألخذ بيده, أما أسكيا داكد فشجع 

.  :أنو كاف حافظنا للقرآف الكـر
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٦غٴ٭ٖبٷ٥٥ْالٝبد اخلبسعٺخ عبثْب/ ا   
ارتبط السونغام بعبلقات قوية مع بلداف ا٤بغرب العريب كسكاف كادم النيل ككصلت ٥با ٝبيع البضائع من أكركبا كمن 

كلذا تأثر السكاف ٕبضارة ببلد ا٤بغرب كأخذكا اإلسبلـ على الشرؽ كمن ببلد ا٤بغرب, ألف االتصاؿ ُّذه الببلد كاف مهما 
ا٤بذىب ا٤بالكي كتعاطوا الكتابة على الطريقة ا٤بغربية ككاف ُب كل مدينة من مدف السونغام الكربل مثل تومبوكتو كغاك 

كالتجار, ككثر الوافدكف  كجِب كغّبىا من ا٤بدف جالية مغربية كبّبة تتكوف من الفقهاء كالعلماء كا٤بدرسْب كالوعاظ كالدعاة
من ا٤بغرب كمصر كباقي دكؿ العآب اإلسبلمي. كمن الناحية الر٠بية كانت ا٤براسبلت تتم بْب ا٤بلوؾ كاألمراء عن طريق 

الوفود كالرسائل ا٤بكتوبة, ككاف سبلطْب السونغام على اتصاؿ ٗبختلف ا٤بفكرين الكبار ُب العآب اإلسبلمي أمثاؿ جبلؿ 
كحضارتو ُب ذلك البلد كالشيخ ا٤بغيلي.  إف ما قد مناه ىنا ليس إال النذر اليسّب عن ثقافة اإلسبلـ  الدين السيوطي

ذلك لكي يتبْب للقارئ ا٤بسلم أثر ا٢بضارة اإلسبلمية ُب كل مكاف دخل إليو ذلك الدين القيم, دين ال الو إال األفريقي ك 
تلك الشعوب  األفريقية تلك النقلة الواسعة ُب شٌب اَّاالت,  اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ كالذم نقل

كلكن لؤلسف الشديد كما ذكر شليب جاءت هناية ىذا البلد على أيدم ٝباعات تنتمي لنفس الدين, كلو تعاكف ىؤالء 
ن ا٤بسلموف مبدؿ الصراع كا٣بصاـ ألمكن أف يكوف تاريخ ىذه ا٤بنطقة غّب ما دكنو عنها التاريخ فيما بعد. فهل يتعظ 

  الفرص على األعداء؟ ففيما بينهم على الرب كالتقول كيفوتو  فىذه الدركس التارٱبية كيتعاكنو 
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خبدتخ    

 ا٢بمد هلل ، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل األمْب كآلو كصحبو أٝبعْب كبعد: 
 كبركاتو. السبلـ عليك أيها ا٤بتحمس ٤بعرفة شيء من تاريخ أمتنا اَّيدة، كرٞبة اهلل

ف تتمتع ٗبا تضمنتو صفحات ىذه أكبعد فإف صديقك _ صاحب ا٤بوسوعة _ يودعك كداع ٧بب لك، راغب ُب 
 ا٤بوسوعة من تاريخ شعب عريق، كمنطقة عريقة، كإمرباطورية عتيقة، كاف ٥با صداىا كشهرهتا العا٤بية ُب العصور الوسطى.

 سّبة ا٤بلوؾ كاألحدث الٍب سردت ُب ثيايا ىذا السٍّفر ا٤بمتع.كيرجو منك أف التتواٗب عن اخذ الدركس كالعرب من 
فإف ركح دراسة التاريخ  أف تعترب ٗبا تقرا، فيكوف لك أسوة بالعاملْب اَّدين، كٙبذر من البطالْب ا٣باملْب .كما ضرنا 

سلية فقط، ال للقدكة معشر األفارقة إال  ترؾ اخذ العربة من التاريخ؛ حيث ندرس التاريخ اإلسبلمي أك القومي للت
 كاالعتبار.

كقد بذؿ لك صديقك ُب ىذه ا٤بوسوعة قصارل جهوده ليتحفك ٔبزء من تاريخ السونغام، كذلك لغرض التلميح 
كالتنويو، ال لئلحاطة كاإل٤باـ ٔبميع تواريخ ىذه اإلمرباطورية الٍب حظيت بكتابات كثّبة عنها ُب القدٙب كا٢بديث كأٮبها 

 دم عبد الرٞبن السعدم.تاريخ السوداف لسي
فما كجدت فيها من صواب فمن اهلل، كما يكن فيها من خطإ فمِب اك من ا٤بؤرخْب الذين نقلت عنهم، أك من عدك 

 البشرية إبليس اللعْب.
لقد كاف كتاب تاريخ مإب )تاريخ السوداف( للمؤرخ الكبّب عبد الرٞبن السعدم رٞبو اهلل تعأب اساس ىذه ا٤بوسوعة؛ 

براىيم إالباحث ما كرد ُب كتابو، مع الرجوع على مصادر أخرل ىامة: كمملكة مإب اإلسبلمية للدكتور  ص٣بحيث 
علي طرخاف _ كىو كتاب نفيس ُب ىذا ا٤بوضوع ػ ككذلك كتاب: التاثّب اإلسبلمي ُب السوداف الغريب( للشيخ ٧بمد 

٧بمود شاكر، كا٤بسلموف غي غرب إفريقيا للسيدين:  عبد اهلل ٧بمد النقّبة، ككتاب موسوعة تاريخ غرب إفريقيا للشيخ
 ٧بمد فاضل علي بارم، كسعيد إبراىيم كريديو،، مع مراجع اخرل ُب اللغة اإل٪بليزية كاشرطة إذاعية. 

 فإٔب اللقاء مع موسوعة أخرل ، أال كىي موسوعة إمارات كدكيبلت مإب، كقبل ذلك نقوؿ لشعب ماندل
 بها تلك الممالك والمناقب الدارسات)ػ( دفهل من نهضة، ياسونغ، نستعي

 يا أسُك إلى اعلى النػػػػػػػػػػػػجـو الزاىرات)ػ( وىػػػػػػػػػػػػػػػػػل من نجدة منكم فنسمػػػػػػػػػػػػو
                                      فهل عائد ذلك الزماف الذم مضى)ػ( 

 تباركت ما تقدر يكن فلك ا٢بمد     
 / عبد القادر بن ٘باف كجّبل  )^()^( أبو ٘باف

 ـ2014ىػ   ا٤بوافق نوفمرب/ 1436صفر /  طوىب
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    اجلضء ا٥شاثِٙٲبسط  

 الفصل األكؿ: ٩بلكة السونغام بْب يدم الكتاب   .الباب األكؿ . 271

 توطئة) عن اإلمرباطوريات القدٲبة 272

 ونغامإمرباطورية الس أصوؿ حملة تارٱبية عنالفصل الثا٘ب:   273

 ٩بالك السونغامالفصل الثالث: 275

 األسرة ا٤بلكية األكٔب ) أسرة سورغو( 275

276 
 األسرة ا٤بلكية الثانية ) أسرة ) زا (، أك )جػػا(.

280 
خضوع السونغام إلمرباطوية مإب: الفصل ا٣بامس:       

 (.األسرة ا٤بلكية الثالثة ) أسرة ) سو٘ب(، أك )شػػيالفصل السادس :  280

281 
 ـ(.1335ـ  / 850ملوؾ السونغام من أسرة )سو٘ب(  أك )ش،يا()من       

282 
 نبذة عن ملوؾ السونغام من أسرة سو٘بالفصل السابع :    

  282  
 /ا٤بلكاف علي كولوف كسليماف نارم:1     

283 
 : من سو٘ب إبراىيم كانام، إٔب سو٘ب مارم كىرم2     

283 
 (Sony Muhammad Dawoا )/ عهد سوٗب مادكغ33

 ـ1464ـ/Sony suleyman Dama (1457/ عهد سو٘ب سليماف داما 4 284

284 
 Sony  Ali Beri ـ(.1492ـ/ 1462سو٘ب علي بّبم من )الفصل الثامن /6

/ احتبلؿ عاصمة ٩،4بالك ا٤بوشي/ غزك 3 / فتح مدينة جُب:2أىم أعماؿ سو٘ب علي بّب: / احتبلؿ تومبوكتو:  284
 / فتوحات أخرل5    ٕب كسلب االستقبلؿ الذاٌب منهاما

 صفات سو٘ب ا٣بيلقية 287
 كفاة سو٘ب علي بّب : 287
 سو٘ب علي بىرم ُب ميزاف ا٤بؤرخْب 288
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 Sony  Bakari Dawo ـ1493ـ/1492سو٘ب بارك أك بكر داعو: من): آخر ملوؾ أسرة سو٘ب 289
 الفصل التاسع 289
289 رابعة: أسرة ) األسكيا(األسرة ا٤بلكية ال  
 ٛبهيد/ 289
 ـ(.1591ـ  / 1493ملوؾ السونغام من أسرة )أسكيا()من  290
 ـ(.1528 –ـ 1493أسكيا ٧بمد تورل الكبّب من )الفصل العاشر  290
 معُب أسكيا 291
 أسكيا ٧بمد الكبّب صفات 291
292 أىم أعماؿ أسكيا ٧بمد: 
 أكال/ اإلصبلحات الداخلية: 292
 ثانيا/رحلة أسكيا ٧بمد تورل للحج: 292
 ثالثا/ غزكاتو كفتوحاتو:. 292
 فتح جاغا -/1 292
 / غزك ببلد ا٤بوشي2 293
 /فتح باغونو:3 293
 /غزك تلظ من ببلد )أييور( بأرض الطوارؽ:4 293
 ـ1507استيبلء السونغام على مدينة )جالوف(عاـ/5 293
 / احتبلؿ غاالـ:6 294
 )ا٤بتنيب(:فوتل سلطاف الولو / ق7 294
 /مهاٝبة ببلد ا٥بوسا:     8 294
 / احتبلؿ تكركر9 294
 تنظيمو السياسي كاإلدارم: -رابعا 294
 خامسا/ ا٢بركة اإلسبلمية ُب السونغام خبلؿ عهد أسكيا ٧بمد 295
 سادسا/ عمي أسكيا ٧بمد كعزلو 296
 . سادسا/ كفاتو 297
 الكبّب إٔب أسكيا داكد اء أسكيا ٧بمدخلف-الفصل ا٢بادم عشر 297
297 1( 1531-1528/ أسكيا موسى.)ـ  
298 2(:أسكيا ٧بمد الثا٘ب)ـ(1532ـ ػ1531  
298 3( أسكيػػا إ٠باعيل )ـ(1539/ 1537  
299 4( أسكيػا إسحاؽ األكؿ )1549ػ1539)  
 (اإلصبلحات الداخلية: 1 299
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 (احتبلؿ عاصمة مإب2 300
 غزكة تعب:  (3 300
 ( بْب أسكيا إسحاؽ األكؿ كسبلطْب ا٤بغرب:4 300
 كفػػاتو:( أخذ العهد البنو: عبد ا٤بلك.    5 300
300  5 ) (:1582ػ1549أسكيا داكد: )الفصل الثا٘ب عشر :خ  
 (إصبلحاتو الداخلية كاإلدارية:1أىم أعماؿ أسكيا داكد 301
 :1562ـ  ك 1549/غزك ببلد ا٤بوشي 1(غزكات 2 301
 /اجتياح غزك مناطق عديدة ُب ٩بلكة مإب: 2 301
 /قمع بعض الثورات3 302
 /غزك ببلد ا٥بوسا4 302
 بْب أسكيا داكد كسبلطْب ا٤بغرب 5 302
 أسكيا داككد  كفاتػ 303
303  6) :ـ(:1586ػ1582أسكيا ٧بمد الثالث ا٢باج) الفصل الثالث عشر  
 /صفاتو1 303
 (IIIأسكيا ٧بمد ) اؿ الداخلية ُب عهد/األحو 2 303
 (:III/الفًب لداخلية ُب عهد أسكيا ٧بمد )3 303
 / بْب أسكيا ا٢باج كسبلطْب ا٤بغرب 4 303
 عزلو ككفاتو 304
304 )  ـ(:1588ػ1587أسكيا ٧بمد باف ابن أسكيا داكد) الفصل الرابع عشر  
 كفاة أسكيا ٧بمد باف 305
305 )  ـ(:1591ػ1588أسكيا إسحاؽ الثا٘ب بن أسكيا داكد) عشر:الفصل ا٣بامس  
 (II/الفًب لداخلية ُب عهد أسكيا إسحاؽ )1 305
 /غزكاتو:2 305
 (:II/األحواؿ الداخلية ُب أسكيا إسحاؽ )3 305
 (:كسبلطْب ا٤بغرب :II/ بْب أسكيا إسحاؽ )4 306
307 )  ـ(:1592ػ1591يا داكد)أسكيا بلمع ٧بمد كاغ بن أسك الفصل السادس عشر 
 نكبة تومبوكتو 308
 هناية إمرباطورية السونغام الفصل السابع عشر : 308
 كلمة موجزة عن باشاكات ا٤بغرب ُب تومبوكتوالفصل الثامن عشر:   311
 السونغام بعد اهنيار حكم أسرة )أسكيا(: 311
 وامل النهوض/ ع1 ٩بلكة السونغام كسقوط عوامل هنوضالفصل التاسع عشر:  312
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 ا٥غٴ٭ٖب٭ٸ٦٩ــــؾٜ مب٪٢٦خ  

ا٥جبة األٳ٣  

 حملخ ربسخيٺخ ٬ّ ئ٩ـــبسح عىن

 ا٥ٚق٤ األٳ٣: ئ٩ــبسح عىن. 
 /أفٴ٣ عٮـــٶ1

 ذكر َجنِّي ونبذة من أخبارىا
 (ميمونة مباركة ذات سعة كبركة كرٞبة،  جعل هلل ذلك. 1كىي مدينة عظيمة)

وثنية إلى السلطة ]جني من المملكة الٙبيل إٔب البحث الواُب الذم أ٪بزه األستاذ حسْب ٦بدم صاّب كعنوانو عٮٸ: 
 كنصو: ُب ٚبقيقهلتاريخ السوداف اإلسالمية[

))على غرار كمنواؿ ما نسج من ركايات أسطورية حوؿ تأسيس  ا٤بدينة الكربل كسببية كجودىا،  كما ُب ركما كأثينا كبغداد 
ؿ، كأنو قيل إهنا ستكوف كفاس،  صينعت كحيكت أسطورة تأسيس "جِب"،  فتذكر الركاية: أف أصلها أهنار،  كفيها سبعة أطبل

بلدة كبّبة مباركة.  كالشاىد على ذلك أهنم عندما رأكا غرابا أخذ ترابا  كرماه ُب موقعها)كىم يتفاءلوف بالغرباف آنذاؾ(فاجتمع 
الناس شهران،  كشرعوا ُب تأسيس سٌدىا،  كمكثوا فيو ثبلث سنوات،  فلما ًب بناء السد،  شرعوا ُب بناء سيورىا. ٍب حضر  

ىنيهم كأخربىيم أف ىذا البلد ال يكوف بلدان قط إال إذا جعلتيم ُب السور امرأة شابة تبنويف عليها،  فوا فقوا،  كعرض ملكهيم كا
أف يتم اختيار تلك الفتاة من أىل بيتو، فاختار فتاة من أسرة ا٤بلك،  فبنوا السور. ككانت ىذه البنت أكؿ امرأة ٛبوت كتيضحي 

 ،  كمكاهنا اآلف ُب الباب الشمإب جهة ببلد ا٤بغرب.  ُب سبيل كجود ًجِبٍّ
ٸ:1

ِّ
 ـ رأعٺظ عِٮ

اختلف الباحثوف ُب تعيْب أكؿ من قاـ بتأسيس ىذه ا٤بدينة ا٤بملكة.  كأف كاف ىناؾ شبو إٝباع على أهنم السونينكي.  
كاألثرية ا٤بسحية.  فقد حلت لنا  كاختلفوا أيضا ُب عاـ تأسيسها،   كتعددت اآلراء،  كلكن مع تطور الدراسات االركيولوجيو

 ميشكلة تعيْب ا٤بؤسس كبداية التأسيس، فقد توصلوا إٔب ما يلي:
 إف أقدـ تواجد بشرم ُب ًجِبٍّ يرجع إٔب]ما قبل[ القرف الثالث ا٤بيبلدم.  -
- .،  أنو منذ القرف األكؿ ا٤بيبلدم بدأت زراعة األزر ُب ًجِبٍّ
 ت جِب  مدينة كربل تػىٍتبعها قيرل زراعية صغّبة. حوإب القرف الثا٘ب ا٤بيبلدم كان -
 ـ، كانت توجد ُّا ٘بارة عابرة للصحراء.    ٫500بو سنة  -

 ا٤بؤسس فقد تأكد أهنم السونينكي الذين يسم وف أيضا مارا كا  أك كاكو ريو أك كانغارا.  أما عن العنصر - 
ٸ2

ِّ
 :ـ ٩ٴِٝ عِٮ

 zabara(. فأصل بنائها موضع يقاؿ لو زىبىر ٤baniبدينة سابقة عند ظهر هنر با٘ب)كانت ىذه ا٤بدينة قد بنييت على موقعو 
ٍب ارٙبلوا منو إٔب ا٤بكاف الذم ىي فيها اليـو كا٤بوضع األكؿ قريب منها من جهة اليمْب. ككانت ا٤بدينة ُب منطقة تشعب 

ف أف تركم ا٢بقوؿ ا٤بلحقة بالبيوت مع إمكانية  الركافد الٍب كانت تقدـ للمدينة ٞباية طبيعية من جهة كتسمح ٤بياه الفيضا
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كبّبة للتحكم ُب الفيضاف؛ فكانت منطقة خصبة مزدٞبة بالسكاف تتخللها األهنار كا٤بستنقعات، كخبل٥با كانت مياه النيجر 
        كبا٘ب ٘برم قبل أف يتحدا لييكىونا ٦براٮبا الكبّب إٔب الشرؽ .                                          

 (baniكتقع ًجِبٍّ على مسافة مائٍب ميل إٔب ا١بنوب الغريب من مدينة تومبوكتو على مرحلة من الضفة اليسرل لنهر بػػػػػػايب)
 9مشاال ، كخط طوؿ  31- 35أحد ركافد النيجر، كمائة إٔب الشماؿ الشرقي من سيجو سكورك، كىي على خط عرض 

سط سهل فيسح تغطية ا٤باء ُب فضل األمطار. كتقع على مقربة من مدينة موبٍب شرقي غرينتش. كتقـو على ىضبة صخرية ك 
(ُب مشا٥با، كىي اليـو من ا٤بدف الرئيسية ُب ٝبهورية مإب. كإف ٓب تكن كما كانت كتقع إٔب الشرؽ من Moptiأك مبٍب)

عشر يوما كيقاؿ إهنا زاخرة بالسكاف،  (برحلة قصّبة قيوامها يوماف كا٤بسافة بْب ًجًِب كتومبوكتو رحلة هتا اثٍناsalaسبل)
 (.bandara( بل كأكثر عددان من سكاف أم مدينة أخرل من مدف ٗببارا) Seguكسكاهنا أكثر عددان من سكاف سيغو )

ككلما أكغلنا شرقان من سبل أصبحت لغة البمبارا أقل استخدامان، حٌب إذ كصلنا إٔب ًجِبٍّ ٪بد معظم الناس يتحدثوف لغة 
 (كييسميها الرببر لغة السوداف )كبلـ السوداف(.  komoسميها الزنوج لغة ًجًِب كومو) ٨بتلفة يي 

كيذكر السعدم قصة إسبلـ جىُب فيقوؿ:ٍب أسلموا عند ٛباـ القرف السادس كالسلطاف كنرب ىو اإلعال٧ يف عِٮِٸ:  -3
الذين كانوا ُب أرض ا٤بدينة، فحصل منهم  الذم أسلم ك أسبلفو ك٤با عـز على الدخوؿ ُب اإلسبلـ أمر ٕبشر ٝبيع العلماء

 أربعة آالؼ كمائتا عآب، فأسلم على أيديهم ك ا مرىم أف يدعوا اهلل تعأب بثبلث دعوات ٤بدينتو تلك، كىي:
 أف كل من ىرب إليها من كطنو ضيقان كعسران؛ فليبد٥با اهلل لو سعة كيسران، حٌب ينسى كطنو ذلك.  -
 ثر من أىلها.كأف يعمرىا بغّب أىلها أك-
كأف يسلب الصرب من الواردين إليها للتجارة ُب ذات أيديهم؛ لكي ٲبلوا منها فيبيعوهنا ألىلها بناقص الثمن فّبٕبوف ُّا، -

فقرءكا الفاٙبة على ىذا الدعوات الثبلث فكانت مقبولة كىي كائنة إٔب اآلف با٤بشاىدة كا٤بعاينة ك٤ب ا أسلم خرب دار السلطة 
هلل تعأب، كىو ا١بامع  كيتفق صاحب ٨بطوط جِب مع السعدم ُب ركايتو من حيث: عدد العلماء، كاسم   كحو٥با مسجدان 

ا٤بلك، كالدعوات، كتاريخ بداية إسبلمها، كلكن يزيد عليو بأف ملكها قد حج بعد إسبلمو. كاشَبل ُب خبلؿ رحلة حجو  
كاألئمة سنويا. كغرب السّب توماس. ك. أرنولد عن قصة إسبلـ جٌِب  كيتب كأمر الناس بالتعليم. كأقاـ أرزاقا للمعلمْب كا٤بؤذنْب

 (.1200( كاف حوؿ هناية القرف السادس ا٥بجرم أم)حوإب سنة kunburuبأف إسبلـ كنربك )
ج كقدر ١بِب ُب القركف ا٤بتعاقبة أف تؤثرا تأثّبان قويا ُب تقدـ اإلسبلـ ُب السوداف الغريب. كيسّب حسن إبراىيم حسن على هن

أف اإلسبلـ قد تقدـ تقدما عظيما ُب الببلد التابعة لكنربك  -4200رغم ٙبفظو على ا٤ببالغة ُب عدد ىؤالء العلماء  -توماس
ملك جِب. فليس ىناؾ شك ُب أف كجود أعداد كثّبة من العلماء دليل قوم على نشاط الدعوة اإلسبلمية ُب ببلد السوداف 

ولو. فقد بدأت جِب تدخل دائرة النفوذ اإلسبلمي منذ القرف ا٣بامس ا٥بجرم، فأسلم الغريب كسرعة انتشار اإلسبلـ كقػيبي 
كبُب مسجدىا العتيق على نظاـ ا٤بسجد ا٢براـ ُب مكة، كنظران لوجود التعامل التجارم الكثيف ١ٌبِب عرب 1050أمّبىا سنة 

هور اإلسبلـ ٗبا ينيف عن قرف. فهذا ـ على حسب ما توصل إليو األثريوف من نتائج. أم قبل ظ500الصحراء منذ سنة 
جعل التجار ٰبملوف ٥با اإلسبلـ مع ما ٰبملوف من سلع، فأخذ اإلسبلـ يدب فيها كينتشر ركيدان رك يدان، فأقاـ ُّا كثّب من 

رة، مع ما العلماء يعملويف اإلسبلـ، كينتشركف مبادئو. كإذا ربطنا ذلك التواجد القدٙب لشماؿ إفريقيا ٗبا كراء الصحراء للتجا
ىجريان. تأكد لدينا كجود ا٤بسلْب ُب ًجًِب منذ بداية ظهور اإلسبلـ. 60قيل عن غانا من كجود جالية إسبلمية فيها منذ عاـ

عآب. كلكن كاف ا١بزء األكرب منهم ٘باران، حيث إنو ليصور كجود ىذا الكم من طائفة 4200كىذا ما يفسر لنا كجود 
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طوائف أخرل كالتجار، حٌب صار لقب التاجر) األمْب ا٤باىر( لدل سكاف ًجًِب، كلوٓب  العلماء كلكن بالطبع كاف بينهم
 يكن غّب ذلك. 

كيتأكد قوٕب ىذا ٗبا أكردة أستاذنا حسن أٞبد ٧بمود: أف الثقافة اإلسبلمية كانت قد تسربت إٔب ىذا ا٤بدينة قبل أف يدخل 
د ا٤بغرب، كحوض السنغاؿ فقد كانت سوقان عظيمان لتجارة ا٤بلح ك أمّبىا ُب اإلسبلـ كذلك بسبب عبلقاهتا التجارية مع ببل

أنو إذا كانت التجارة قد ساٮبت ُب نسر  سوقي الجملالذىب، كجُب أىلها من ىذه التجارة أرباحان طائلة. كىنا يذكر 
حة الوثنيْب من اإلسبلـ فقد أدل اإلسبلـ إٔب مضاعفة النشاط التجارم كىذا ما حدث ُب ًجًِب. حٌب كصلت درجة ٠با
أف  جاؾ مند لسوفا٤بلوؾ كاألىإب أف تركوا ا٤بسلمْب ُب ًجًِب يتابعوف أنشطهم التجارية كالدينية ٕبرية كاملة. كىذا  ما يؤكده 

ا٤بميزات الواضحة ُب غرب إفريقيا عموما ، أف الشخص ٲبكنو أف ٯبد ٦بموعة من األدياف ُب عائلة أك قرية كحدة يسود بْب 
تفاىم كال تأخذ ا٣ببلفات الدينية مكانا الحتداـ الشعور . كىذا مايردده السعدم؛ من كجوده كثّب العلماء كالتجار أفرادىا ال

.                                                               4200البيض من قبائل شٌب ُب ًجًِب من غّب أىلها حٌب بلغوا 
هنا الطابع الفردم من خبلؿ التجار ا٤بسلمْب ُب ًحليهم كترحا٥بم. حٌب إنو فيما بعد فاٚبذت جهود نشر اإلسبلـ بْب سكا

اشتهر ُب الدعوة إٔب اإلسبلـ قبائل السونينكى كالديوال.                                           كىم من مؤسسي ًجًِب. 
ـ ملكها بزمن بعيد، كىذا ما يؤكده الدإب من أف ا٤بدينة  بذلك نستطيع أف نؤكد بوجود اإلسبلـ كا٤بسلمْب ُب ًجٌِب قبل أسبل

كانت على اإلسبلـ قبل كجود ا٤بلك كنرب بفَبة طويلة. كبذلك انتشرت الثقافة اإلسبلمية ُب مدنية ًجًِب ُب كقت مبكر، 
٦بالس ٰبفظ وف فيها  فتوافر ىذا الكم من العلماء ا٤بسلمْب من ا٤برابطْب كغّبىم، كىذا ما جعلهم يقيموف مساجد يتخذكهنا

السودانيْب القرآف، كيفقهوهنم ُب الدين، كيعلموهنم اللغة العربية كعلومها، فازدىرت فيها الثقافة اإلسبلمية ازدىاران بعيد 
ا٤بدل، كأقبل أىلها على االغَباؼ منها، حٌب برع منهم كثّبكف، كأضحت مكتظة بالعلماء لدرجة كجود العدد الذم ذكره 

ٍب تدفقت من خبل٥بم ا٤بؤثرات الثقافة العربية اإلسبلمية حٌب صارت ًجٌِب مركزان ثقافيان ىامان. كصار مسجدىا السعدم. كال
 مشهوران ُب كل كادم النيجر، ككاف مثل أٮبية ا٤بسجد ا٢بـر ُب مكة ذاهتا. !

أكسط القرف السادس  *كاختلف الباحثوف حوؿ اإلسبلـ ُب ًجٌِب، فمنهم من سار مسّبة السعدم على أف إسبلمها ُب
ا٥بجرم. كمنهم من هنج ا٘باىا آخر حوؿ بداية زمن إسبلـ ًجٌِب. كعلى حسب ٨بطوط جىٌِب نستطع أف نستنتج أف إسبلمها  

٤با كضحنا  -كاف على األكثر ُب منتصف القرف التاسع ا٤بيبلدم / منتصف القرف الثالث ا٥بجرم. إذ ٓب يكن قبل ذلك نظران 
ة ًقدـ تأسيس ًجٌِب مع ا٤بغرب. كرٗبا كانت ىذه االتصاالت بشبو ا١بزيرة العربية عرب السوداف لوجود اتصاالت قدٲب -

 الشرقي.                               
ٸ٭َب٧  -4

ّ
 :احل٨٢ يف عِٮ

سمي
ي
ات اختلف الكثّبكف حوؿ كينونة النظاـ السياسي ١ًبٌِب ما بْب ٩بلكة أك سلطنة أك مدينة أك إقليم، كتعد دت ا٤ب

 السياسية. فقد ذكر  ٧بمود  كعت. أف ًجٌِب ٩بلكة..... 
             كذكر السعدم أف السلطاف كنرب ىو الذم أسلم. ك٤با أسلم خرب دار السلطنة كحو٥با مسجدان هلل تعأب.                                 

اعتناقها اإلسبلـ، ك٤با أسلم كنرب ٙبوؿ لقبو من  كفيما يبدك على ما ذكر كعت أهنا كانت ٩بلكة ُب بداية تأسيسها كحٌب
ملك إٔب سلطاف على أساس أف لقب السلطنة لقب إسبلـ، كرٗبا ترسخ لقب السلطاف كالسلطنة فيما بعد أساس التأثّبات 

                 الوافدة من مصر ُب عهد سلطنٍب األيوبيْب كا٤بماليك.                                                       
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أما ماتوا تر ُب ا٤بصادر كا٤براجع كافة عن أف ًجٌِب أك جن مدينة، فإنو أمر كاضح بأف مدينة ًجٌِب ىي ا٢باضرة الٍب أطلق 
ا٠بها على ا٤بملكة أك السلطنة أك اإلقليم كلو على نسق دكؿ ك٩بالك السوداف الغريب فمثبلن )غانا ا٢باضرة كا٤بملكة، كمإب 

 ٤بملكة(. كىذا ما يؤكده د/ إبراىيم طرخاف كجِب قاعدة ٩بلكة مزدىرة ٕبياهتا االقتصادية كالعلمية.ا٢باضرة كا
كلو من   -من هنر النيجر -كيبدك من كصف السعدم. للملكة طوالن كعرضان، أهنا كانت طويلة ك٩بتدة حٌب بلغت فرع با٘ب

ميبلن تقريبان ك٥با 250ي كٛبتد على هنر النيجر على مسافة الشماؿ إٔب ا١بنوب كجزء من النيجر، ككذلك كصفها ليو اإلفريق
 قسم يطل على احمليط، كىو القسم الذم ُب تقدٙب سِب علٌي إٔب مركز العاصمة ًجٌِب.                               

با١بهات األخرل. ٍب يورد السعدم أف للسلطاف اثِب عشر أمّب ُب جهة ا٤بغرب فقط ال يرصدكف إال لغزك مإب. فما بالنا 
، أما ا٤بدينة الٍب 2ألف كم17على مساحة (debo)(حٌب ٕبّبة ديبوSanكيذكر ا٤بغريب بأف إقليم جِب ٲبتد من ساف)

اعتربت العاصمة اإلدارية كالتجارية إلقليم جِب، كلشرؽ كمشاؿ ماسينا نفسها فدائرهتا ا٢بضارية بدأت ُب العهد ا٤بغريب ما 
جنور)كتوُب كعنده مائة عاـ(.                                          -1م ملوكها قبل اإلسبلـ:                         يقرب من ميل كنصف. أما أى

                    ٠با)كىو ابن أخيو(.                                                        أما أىم سبل طنيها بعد اإلسبلـ:                      -2
             السلطاف كنرب)كي كمربك، الذم دخل اإلسبلـ  ُب عهده، كحوؿ قصره إٔب جامع كبُب أبراجو(.                                            -3
 السلطاف آدـ )الذم رٗبا بُب السور الذم يدكر با١بامع(.                  -4
ميستنّبة، كىذا نىلمحوي عندما تطلب بناء سيور ا٤بدينة أضحية بشرية نسائية، كعند قياـ ا٤بلك  كفيما يبدك لنا أف مىلىكية قبيلة –

 بتضحيتو بابنتو الشابة. حيث افتدل خادمتو بابنتو ، ُب ركح من ا٢بب كالتعاكف كا٤بنافسة على ركح التضحية.
كاإلدارم كاالقتصادم نظران لوجود جاليات أجنبية   كيتضح لنا أف ٩بلكة أك سلطنة ًجٌِب عرفت نوعان من التنظيم السياسػي – 

 كبّبة، باإلضافة إٔب امتداد سيادهتا على كثّب من األرضي على هنر با٘ب كالنيجر. 
عتدين، حٌب -

ي
كيتضح لنا ٩با خبلؿ ما ذكر السعدم ك٧بمود كعت كجود قوة عسكرية برية كهنرية لدل ًجٌِب كافية لردع ا٤ب

 من أمراء ا٢برب.   أمّبان 12ريصد ٤بإب فقط 
كعندما تسرب اإلسبلـ كا٤بسلموف إٔب ًجٌِب اٚبذ ا٤بلوؾ الوثنيوف منهم مستشارين كإراديْب ككتبة؛ لدرايتهم كخربهتم. كىذا 

عآب، ٩با يوضح لنا ركح التسامح لدل ا٤بلوؾ الوثنيْب، باإلضافة إٔب ركح 4200يتضح عندما استدعى كنرب بعد إسبلمو 
لمْب كالوثنيْب عامة، ما ٠بح بوجود ذلك العدد الكبّب. كحٌب من شدة ٞباسهم لئلسبلـ، صار مسجد جِب التعاكف بْب ا٤بس

الشيخ أٞبد كبُب بدال منة  -كما يقوؿ ديبوا  -مشهورا ُب كل كادم النيجر، مثل أٮبية ا٤بسجد ا٢براـ ُب مكة، الذم ىدمو
 ـ.1830مسجدان بسيطا عاـ

م توريث ابن البنت أك األخت. فقد تؤب" ٠با "بعد "جنور" كىو ابن أخيو.  كبذلك = أيضا فيما يبدك أنو ليست لديه
يتضح لنا كجود الظركؼ الطبيعية، الٍب حبا ُّا اهلل جِب من ا٢بماية الطبيعية، كاألراضي الطينية ا٣بصبة، كا٤بوارد النهرية، إٔب 

ؾ، ككصفها ديبوا أهنا ذات ٠بات مصرية كأيضا بركز بعض جانب كجود هنضة من التطور العمرا٘ب فيها، كالذم اىتم ُّا ا٤بلو 
 العادات كالتقاليد ا٤بصرية مثل ٙبنيط ا١بثث كأدكات الكتابة كطوطم التمساح.                        

ٸ ٬٩ احمل٦ٺخ ئىل ا٥ْبدلٺخ:                                    -5
ّ
ٶ عٮ

َّ
 ٩غ٪

 : تسمية ِجنِّي المحليةأ(
 راء ُب سبب إطبلؽ اسم جٌِب على ىذه ا٤بدينة العظيمة ا٤بيمونة ا٤بباركة ذات السعة كالربكة كالرٞبة الذم جعل اهلل تعددت اآل
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ُب أرضها خلقا كثّبا. كيذكر أف ا٠بها اشتق من اسم ملكها الشهّب" جنور" رئيس قبيلة مركا. ) السونينكى(،كىو أكؿ ملك 
عْب سنة، فتم عمره مائة سنة، كمن نسلو" كيكمربك" الذم فتح اهلل عليو باإلسبلـ. مكث ُب مدينة جٌِب كعاش بعد البناء أرب

كيسميو السعدم "كنرب". كيرل البعض أف اسم جٌِب جاء من ملكها "كنرب". كلكن ليس من صلة بينهما كٓب يتحدث 
ّبات،  حيث تتخللها فركع السعدم قط عن ذالك. كما يعتقد أنو مشتق من ا١بٌنة، لوقوعها ُب منطقة زراعية كفّبة ا٣ب

 عديدة من هنر النيجر. كىذا ما جعلها ميمونة مباركة كثّبة ا٣بّبات.                                                        
 كلكن أرل أف ٥بذا االسم أصوالن عربية، كلكن ليس معُب ذلك أ٘ب مؤيد للتأسيس كا٢بكم العريب ٥با، كلكن رٗبا أتى االسم 

من ا١بالية  العربية الٍب رٗبا كجدت قبل ظهور اإلسبلـ، كما حدث ُب ا٢ببشة، ٍب ازدادت ا١بالية  اإلسبلمية بداية القرف أكؿ 
أكثر سكاهنا من غّب أىلها، فتيمينان با٤بهاجرين ا٤بسلمْب كالعرب، كالذين أدخلوا إٔب  ا٥بجرم. فكانت ًجٌِب مدينة مفتوحة

ارية ضخمة أيطلق ىذا االسم العريب عليها، السيما لو عرفنا أف الكلمة جِب ُب اللغة العربية معُب ا٢بصاد الببلد مكاسب ٘ب
( نظران ٤با كاف ٯبِب منها من أرباح ٘بارية، كرٗبا ٙبريف السم عُب من ا٤بصدر غناء ألهنا  –ٯبِب  –كالثراء كالكسب )جىِبى  جِبن

كلكن الداخل إٔب أراضيها منو كعلى مقربة من منابعو. فقد كانت سوقان ىامان كانت غنية بالذىب الذم ٓب ٙبوه أراضيها 
لتجارة الذىب ا١بنوبية، كلو بدلنا ا٢برؼ األكؿ ٕبركؼ أخرل،  كبقينا على ا٢برفْب اآلخرين تعِب أيضا معا٘ب مباركة،  أك رٗبا 

 من كجود السحر كالسحرة. كىذا رٗبا ما أدل إٔب ا١ًبن(نظرا ٤با اشتهرت بو ًجٌِب  -أتى ىذا االسم من االسم العريب )ا١بىاف
 ا٤بعاملة الطيبة من قبل ا٤بلك الساحر سِب على عكس ما فعل ُب تومبوكتو. 

(، كأضيفت إليها النوف  Je _ يقوؿ أبو تيجاف: ]....كيرل الباحثوف ُب التاريخ السونينكي أف أصل الكلمة ) جػى
 اليقطْب الصغّب. كىذا ما نرجحو...[.( كمعناىا Je nneللتصعّب، فقيل ) جىػُب

 ب(تسمية ِجّني ووصولها إلى اإلقليمية والعالمية:
يقوؿ بعد ا٤بؤرخْب إف ًجٌِب أعطت ا٠بها لكل ساحل غينيا ميشتقة من كلمة ًجٌِب. فهي ٩بلكة ييسميها التجار األفارقة 

يهم معرفو ُّذه األصقاع ُب أكركبا فييسموهنا غينيا. فاسم "جنيوه" كييسميها أىل الببلد ًجٌِب ككذلك الربتغاليوف.  أما الذم لد
(،مستعمل ُب ا٤بغرب كأكربا قبل عهد ىنرم ا٤ببلح ٤بدة طويلة فمثبل ٪بده على خريطة ر٠بها Guineaغينيا أك غينية )

ـ. ككاف قد حصل على 1320(ُب سنة  Jeo Fani du jarianoراسم ا٣برائط ا١بنوم "جيو فا٘ب دم جار ينيانو)
 ـ.1375٘ب. سنةلو (ُب األطلس الكاتاGuineaمعلوماتو من مواطن من سجلماسة عن ًجٌِب، ككذلك كجد اسم غينيا  )

كتشّب عبارة عند" ليو اإلفريقي" إٔب أف اسم غينيا ٙبريف السم ًجٌِب كىي أقل شهرة من غانة، كلكن بالرغم من أشتهر ت  
(، كيسمها التجار  Guinea، كتقوؿ عليها ىذه العبارة ٩بلكة غينيا)ُب الغرب لعدة قركف باهنا سوؽ كبّب كمركز للعلم

(، كالربتغاليوف كشعوب أكركبا األخرل ييسموهنا  Jenne(بينما ييسمينها سكاهنا ًجٌِب)    Guineaاألكركبيوف )
(Guineaفكاف ٤براكش بوابة بنيت ُب القرف ،)ا٤بلكية ا٢بديثة،  ـ تيسمى بوابة غينيا كىو اسم ظل موجودان حٌب انتهاء12

ككجد أكؿ باب ١ًبٌِب ُب عهد تأسيسها ٘باه ا٤بغرب.فلم تكن الدكؿ ا٤بسيحية تعرؼ السوداف، كبواسطة ا٤بعلومات من ا٤بغرب 
، كقد ظهرت عليها جباؿ األطلس ُب 1375رسم عدد من ا١بغرافيْب أطلسان ٰبتوم كاتبلف الٍب ر٠بها أبراىاـ سركس عاـ 

ارم يصل سجلماسة ٗبدينة ًجٌِب، كتنبو ش، كٛببكت لدرجة أف شاع بْب األكركبيْب أف غينيا ًجٌِب ٩بلكة  ا٤بغرب كبينها ٩بر ٘ب
("فمنطقة غينيا منطقة شاسعة ٛبتد عدة مئات Boss manكبّبة كعظيمة تضم عددان كبّبان من الببلد، فيقوؿ "كليم بو٠باف)

كؿ.   فقد قدـ لنا بعض ا٤بؤلفْب غينيا باعتبارىا ٩بلكة عظيمة ضم من األمياؿ كُّا ٩بالك كثّبة ال ٲبكن عدىا كعدد من الد
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ملكها ٤بلكة عددان من ا٤بناطق،ككحدىا ٝبيعا ُب ٩بلكة كاحدة عظيمة ٙبت عرشو ٠باىا ٩بلكة غينيا، كعندما سأؿ األكركبيوف 
ف األىإب ٯبيبوف بأنو من كا  –األكائل الذين يعملوف بالتجارة بْب "بنْب" ك"كيب بلماس" عن مناطق استخراج الذىب 

 ًجٌِب. كىكذا أطلق ا٠بها على خليج غينيا, 
كعندما كصل أيضا "دييجوغو ميز" إٔب القنطرة بسّباليوف ٠بع من تاجر مغريب عن كجود منجم غِب بالذىب ُب الداخل. 

ـ إٔب مصب 1446، ُب عاـ كىذا دليل على معرفة ا٤بغاربة لساحل غينيا. ككاف قد كصل القائد البحرم" نو نو بَب ستا ك"
 Jeo Fani du السنغاؿ ُب عهد "ىنرم ا٤ببلح". كبعد ذلك ٠بعنا عن رحالة إيطإب ىو" جيو فا٘ب مار يونو")

mriano  ـ،  كىو العاـ 1481ـ. ٍب جاءت التسمية الفعلية لساحل غينيا عاـ1447((كاف قد كصل إٔب ًجٌِب قبل عاـ
(، كقد أخذ ملك الربتغاؿ "حنا الثا٘ب"،  لقب سيد غينيا)            (بقي Alminaا)الذم بُب فيو الربتغاليوف حصن ا٤بين

ىذا اللقب حٌب زكاؿ ا٤بلكية الربتغالية ا٢بديثة. كىو نفس اللقب الذم ٞبلو "منسا موسى" كظهر بو على األطلس القطا 
 خرل ييسموهنا)      (فكاف ٤براكش بوابةلو٘ب) موسى مإب( سيد زنوج غينيا. كبذلك قسم الربتغاليوف كشعوب أكركبا األ

ـ تسمى بوابة غينيا كىو اسم ظل موجودان حٌب انتهاء ا٤بلكية ا٢بديثة، ككجد أكؿ باب ١ًبِبٍّ ُب عهد 12بنيت ُب القرف 
 تأسيسها ٘باه ا٤بغرب.      

سّباليوف، كغينيا السفلى من سّب الو بذلك قسم الربتغاليوف ساحل غينيا)غرب إفريقيا(إٔب غينيا العليا من رأس ببل نكو إٔب 
من ذىب استورد من  1662(٠بي ُّذا االسم ألنو سيك أكال ُب سنة poundف إٔب الكامّبكف. كا١بنية الذىيب الربيطا٘ب)

ت غرب إفريقيا بواسطة الشركة اإلفريقية لتجار لندف أم من الذىب الغيِب الذم كاف اىتماـ األكربيْب ميٍنصىبان عليهم ، فتحول
 من الصحراء إٔب الساحل بعد ما كانت تصعد مشاالن ُب الفَبة السابقة . 17كجهة البحث عن الذىب منذ القرف 
ٸ يف ّٲذ ٕب٭خ:

ّ
 ما بْب االنتماء اال ثِب كالوالء السياسي:                                      صب٭ٺًب: عِٮ

ٌِب فيعود إٔب تلك ا٥بجرات  السونينكية الغزيرة الٍب قويت من شأهنا، باإلضافة إٔب سرعة كترسيخ  إذا كاف لغانا فضل على جى
إسبلمها.  أما إذا ٠با فضل ١بىٌِب على غاية فيعود إٔب شأهنا، باإلضافة إٔب سرعة كترسيخ إسبلمو. أما إذ ٠با فضل ١ًبٌِب على 

مات كبالتإب سيكوف أمامنا ثبلثة تفسّبات غانة فيعود إٔب إثراء اقتصادىا،  كدعمها بالكوادر القيادية كقت ا٢باجة كاألز 
 توضح العبلقة الَبابطية مابْب ًجٌِب كغانة:

 : أف تكوف ًجٌِب قد طورت بفضل ا٥بجرات الغانية السوننكية.          أٳال
 أف تكوف ًجٌِب إحدل ا٤بمالك الرئيسية أك ا٤بدف لغانة ا١بنوبية .       صب٭ٺب: 

 ضرة ا١بنوبية الغانية ا٤بفقودة الغائبة.          : أف تكوف ًجٌِب ىي ا٢باصب٥ضب
كأماـ ىذه التفسّبات ال ننكر حق ٩بلكة ًجٌِب ُب السيادة على أراضيها كسياستها الداخلية كا٣بارجية على نسق ا٤بستعمرات 

انة؟ كلئلجابة فبل بد من اليونانية القدٲبة )ا٤بدينة الدكلة(، كلكي نأخذ جانب التفسّب الثالث،  ىل ًجٌِب ا٢باضرة األخرل لغ
ضبط ا٢بدكد ا١بنوبية كالشرقية لغانة حٌب نستنتج أف تكوف قد كصلت إٔب ًجٌِب من عدمو.  مع العلم أنو قد حدد العآب 

       (ا٤بسافة ما بْب كوميب صاّب كًجٌِب ٗبائٍب ميل كتقع األكٔب غرب ًجٌِب .                            Dobageاألثرم الفرنسي دببلج)
كيؤكد بعض الباحثْب أف غانة ُب حكم ملوؾ السونينكي كانت قد بلغت الدلتا ا٤بركزم لنهر النيجر)منطقة ًجٌِب(، حيث 
أقامت ٥با ىناؾ مستعمرات منذ عصور قدٲبة. بل يرل البعض أهنا امتدت حٌب ا٤بشارؼ الشمالية ٤با يسمى غانة ا٢بديثة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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بات، كامتدت شرقا حٌب" تومبوكتو" .  كغربان إٔب هنر السنغاؿ، أم ٤بسافة ٛبتد لػ )ساحل الذىب(، كإٔب إطراؼ منطقة الغا
ميل من الشماؿ إٔب ا١بنوب. كلو صحت ىذه االفَباضات ستكوف بالطبع ٩بلكة  300ميل من شرؽ للغرب ك٤بسافة  500

ـ كتب ا١بغراُب 12ف القرفًجٌِب ا٢باضرة ا١بنوبية لغانة. كىذا ما يؤكده اإلدريسي من خبلؿ "دم جي"؛ ففي منتص
يمن على سيبل 1116اإلدريسي يقوؿ: ].. إنو منذ عاـ  ـ، أصبحت عاصمة ٩بلكة غانة .... تقع على هنر النيجر كهتي

ا٤بواصبلت ُب ا٤بملكة بعد ما فقدت كوميب صاّب ُب فَبة فتح ا٤برابطْب مركزىا السياسي كاالقتصادم...[. كىذا يعِب القوؿ 
رضت لو غانة ُب الشماؿ على أيدم ا٤برابطْب. قد أدم إٔب تدمّب أراضيها، ٥بذا انسحب ملك كحكومة بأف الغزك الٍب تع

غانة إٔب ا١بنوب رٗبا إٔب ًجٌِب كتركوا عاصمتهم خلفهم. فعند سقوط غانة ارٙبل بعض السونينكي جنوبان إٔب حاضرهتم الثانية 
ليسَبدكا حاضرهتم األخرل كوميب كىذا االرتداد السونينكي ٫بو  ـ. عاد السونينكي1087ًجٌِب ك٤با توُب أبو بكر بن عمر 

 ا١بنوب ًجٌِب سيحدث مرة أخرل عند استيبل ء الصوصو على كوميب.
كٓب تكن كوميب ىي ا٤بدنية الكبّبة الوحيدة، الٍب ٛبثل عمق كإسَباتيجية إمرباطورية غانة، إٔب جانب كأدغشت بل كاف   

ٗبا كانت ًجٌِب ىي العمق اإلسَباتيجي ا١بنويب، أك مدف كحواضر أخرل ٓب يكشف عنها ىنالك مدف أخرل ُب ا١بنوب، فر 
النقاب بعد. كىنالك بالطبع حاجة الكتشاؼ ا٤بدينة ا٤بلكية األخرل، غّب أف بعض الكيتاب كمنهم فنساف مونتا م،  

صم ا٤بتعددة كا٤بتتالية.  كرٗبا يتفق يعتقدكف أف ىنالك أكثر من غانة كاحدة أم عدة غانات، أك على األقل عدد من العوا
ـ(  ملك غانة ملك عظيم. 872ىذا مع قوؿ ا٤بسعودم: كٙبت يد ملك غانة عدة ملوؾ ك٩بالك. كقوؿ اليعقويب ا١بغراُب. )

كىو صاحب عدة ٩بالك كثّبة. كقوؿ ابن خلدكف ككانوا أعظم أمة كأضخم ملك امتدت منطقة نفوذىم من منعطف هنر 
 مدينة آركي ُب الشماؿ، كيذكر ديبلفوس أف فتح ا٤برابطْب لغانة كوميب قد مزؽ غانة إٔب جزءين الشمإب النيجر جنوبا حٌب

منها سقط ُب أيدم عائلة بربرية تزعم أهنا من األشراؼ، كُب ا١بنوب ظلت األسرة الوثنية القدٲبة ٙبتفظ بالسلطة، كٓب تعد 
ة أم نفوذ على ا٤بقاطعات التابعة الٍب أخذت تستقل الواحدة تلو األخرل. غانة الٍب أصاُّا الوىن ُب كضع ٲبيكنها من ٩بارس

كعلى ىذه ا٤بنواؿ اعتقد مؤلفوف ٨بتلفوف كمن بينهم" مو٘ب ،ككوٕب، كبارث" أف عاصمة غانة تقع عند منحى النيجر. كيذكر 
اإلمرباطورية،  قبان، يلقب بو ملوؾ ىذهالبكرم أف غانا ٠بة ٤بلوكهم كاسم البلد أككار كالراجح أف كلمة غانة، كانت أصبل، ل

 Jibril Tamsilٍب اتسع مدلوؿ اللفظ حٌب صار علما على العاصمة كعلى االمرباطورية. كيذكر جربيل نياف)
Nyang):لعسكرية إٔب ا٤بدينة أف كلمة غانة تعِب القيادة العسكرية لدل السونينكي،  فاتسعت ىذه الكلمة من القيادة ا

الٍب كانت ُّا ىذه القيادة، ٍب اتسع مدلو٥با مرة أخرل فصارت علما على ا٤بملكة كلها مع بقاءىا علما على العاصمة 
 أيضا، كما تطلق كلمة مصر على العاصمة كعلى القطر.                                                                    

وؿ البكرم كجربيل نياف، أف نستنتج أف لقب ا٤بلك ىو غانة الٍب تعِب القيادة العسكرية كُب نفس الوقت كىنا يدفعنا ق
(جندم، فإف ملوؾ غانة كانوا ُب حالة تأىب 200.000تتحدث البكرم عن تنظيم جيش لغانة حيث يصل إٔب )

قلوف عاصمتهم من ضفة هنر النيجر إٔب القرب من كاستنفار لقواىم العسكرية مع القبائل الشمإب ا٤بلثمة، كىذا ما جعلهم ين
طرؽ التجارة الشمالية ا٥بامة، كمن ناحية أخرل يكونوا على مقربة من صّبكرة األحداث حٌب أصبحوا لفَبات زمنية طويلة 

ع ٙبت قوة السبلح حٌب أصبحت عاصمتهم تسمى غانة أم مركز القيادة كالعمليات العسكرية ٘باه الشماؿ. كبذالك نستطي
أف نقوؿ إف ا٤بدينة غانة العاصمة تطورت عرب مراحل لكي تصبح ا٤بدينة األجدر ٢باضرة الدكلة، كيطلق ا٠بها على الفطرة  

كلو،  كمن البديهي أف خبلؿ تطور ك٭بو العاصمة كوميب غانة إٔب ما كصلت إليو. أف يكوف ىناؾ عاصمة أخرل قدٲبة تفقد 
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نستنتج أف العاصمة ا١بديدة  ٙبظى باالحَباـ لدل ملوؾ غانة السونينكي،  كبذالك أٮبيتها أك على األقل مدينة أخرل كانت
لغانة ىي كوميب صاّب، كليس كما تصور البعض أهنا غانة القدٲبة.                                                كالدليل 

بل٥با، كالٍب تقع على ذلك بيعد على ذلك أف غانة ا١بديدة كوميب. كالٍب عثر األثريوف الفرنسيوف على أط
(. كىي الٍب قصدىا ياقوت ا٢بموم:))غانا مدينة  22(أمياؿ مشاؿ باماكو، أم جنوب موريتانيا )205(أك)200حوإب)

كبّبة ُب جنويب ببلدم ا٤بغرب متصلة بببلد السوداف((كبالتإب تكوف ىي أقرب لببلد اإلسبلـ ُب ا٤بغرب من أم مدينة 
ست كما تذكر بعض إشارات ا٤بصادر كا٤براجع على أيدم مسلمْب غرب علويْب.  كيدلنا على ذلك أخرل، بل كرٗبا تأس

كما كجده األثريوف ُب خرائب كوميب من حضارة مادية زاىرة ُب ا٤بدينة،  كبالتإب تكوف العاصمة ا١بديدة للسونينكي غانة 
بلمية عن العاصمة اإلسبلمية، كالٍب ىي أبعد ٩با قدره ذات أركاف إسبلمية كمعآب سودانية.  كىذا ما أسكت ا٤بصادر اإلس

البكرم أف العاصمة الوثنية على بعد ستة أمياؿ من العاصمة اإلسبلمية، ىنا كاف يقصد حيْب كثِب كإسبلمي بداخل ا٤بدينة 
ا ٰبل سلطاف ببلد ا١بديدة ذاهتا كوميب. ك٩با يؤكد ذلك قوؿ ابن سعيد.  عنها كمدينة غانة على ضفٍب النيل ]النيجر[. كُّ

غانة فإذا نظرنا ٪بد أف كوميب ٓب تقع على ضفٍب النيجر أم ٓب تكن مدينة هنرية،  كلكن كانت تقع ُب الصحراء أم أهنا 
مدينة قارية صحراكية. كإذا أخذنا رأم مونتيل أف غانة عدة غانا ت أك على األقل عد ة عواصم، كربطنا بينو كبْب بعض 

 حدثت ُب اإلقليم )غانة(من ىجرات متتالية، ٍب أكجو التشابو ُب األصوؿ مابْب غانا ك ًجٌِب، ٍب ا٢بقائق التارٱبية الٍب
االتصاالت التجارية الٍب ٛبت السيما ُب ٘بارة الذىب، ٍب ا٢بقيقة التارٱبية الٍب تثبت أف غانة ٓب تنتو بضربات الصوصو أك 

لق كتأسيس مستعمرات كثّبة ُب السوداف الغريب، كتكيفو مع النيئة حٌب بضربات ا٤باندىنج، ٍب كفاءة ىذا الشعب ذاتو ُب خ
السودانية  ُب نقل ميدينو كحواضره ُب إطار ما ييسمى ا٤بدف ا٤بتنقلة ا٢بضارية ٙبت أية ضغوطات خارجية. كل ىذا ٯبعلنا أف 

عمرة غانية سوننكية مستقلة عن الدكلة نذىب إٔب أف ًجٌِب رٗبا تكوف عاصمة غانة الغابية ا١بنوبية ا٤بفقودة أك على األقل مست
 األـ على نسق ما عرؼ با٤بدف الدكؿ ُب العصور القدٲبة لدل اليونانيْب. 

كتقوؿ بعض اآلراء إف قبائل السونغام الو عكر كالو نكر ٥بم أصوؿ مشَبكة، كأجدادىم أخوة. كلكن بعد تفرقهم ُب 
، ك٠بوه كيمع أك كيمغ. كتعُب ُب كبلمهم ماؿ اإلرث)أك طاؿ السوداف الغريب أصبح كبّبىم كسطا هنم كعكرم ذا براس

اإلرث(. كإذا علمنا أف الو عكر ىم السونينكي مؤسسوف دكلة غانة، كإف اللقب الذم اٚبذه كعكرم ابن براس ىو كيمع. 
سونغام، كبالتإب لقب ملوؾ الذىب، تأكد لنا أف غانة امتدت سيادهتا إٔب ما كراء هنر النيجر جنوبان. كامتدت شرقان حٌب 

يتأكد لدينا أف تكوف حاضرة  أك ٩بلكة جنوبية لغانة، ىذا مع استبعادنا األصوؿ العربية ٥بذه القبائل. إضافة إٔب أنو ٗبا أف 
. فإذف كاف ال بد أف  ، كإقليم مإب "كا٪بابا" ُب جنوب غرب ًجِبٍّ غانا قد سادت إقليم الصوصو "كانياجا" مشاؿ غرب ًجِبٍّ

ِبٍّ كتسودىا. كىذا ما يؤكد أف ًجِبٍّ ا٢باضرة ا١بنوبية لغانة. كبذلك يكوف لغانة حاضرتاف كاحدة مشالية تصل إٔب جً 
صحراكية، كاألخرل جنوبية هنرية. كما نستنتج ٩با ذكره" ديبلفوس، ككوٕب كبارث، كبانيكار". كإذا سلمنا ُّذا فنجده يتفق 

 كجود عاصمتْب كٱبتلف ُب تقدير ا٤بسافة ستة أمياؿ من ا٤بدنيتْب الوثنية كُب نفس الوقت ٱبتلف ٩با ذكره البكرم، فيتفق ُب
كاإلسبلمية، كلكن رٗبا أختلط األمر على البكرم، كلكن الذم يهمنا أنو ذكرىا صرٰبة كمن سار على هنجة  كجود 

 عاصمتْب. 
الصحراكية كوميب، كأىم مدنو أدك  كُب ضوء ما تقدـ من معلومات نستنتج أف لغانة نطاؽ مشاؿ هنر النيجر كبو العاصمة

غست كالذم كاف ٧بور الصراع ما بْب غانا كا٤برابطْب. كنطاؽ جنويب جنوب هنر النيجر كرٗبا مركزه كعاصمتو ًجٌِب. كىذا 
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النطاؽ كاف خارج حلقة الصراع ا٤بر ا بطي الغا٘ب، كىو الذم دعم قوة السونينكي لطرد األسرة البيضاء من غانا كعودة 
السونينكي مرة أخرل ٢بكم العاصمة، بعد طرد ا٤برابطْب ٍب كاف لو الدكر الفعاؿ ُب تدعيم كمساندة من جاء بعدىم ا٢بكم 

 من ا٤باندىنغ ُب االنتصار على ملك الصوصو.                                                  
ٸ ٳٕب٭خ:                          

ّ
             ٳ٭الؽٌ مسخ رؾبثٰ ٩بثني عِٮ

أف اسم غانة ُب األصل لقب ٤بلوكها، ٍب أطلق على كل ا٤بملكة،  فعرفت بو، كأيضا اسم ًجٌِب ُب األصل اسم ألحد  -1 
 ملوكها جنور ٍب أيطلق على كل ا٤بملكة.                                                               

سم ًجٌِب كالعكس، فعند تفسّب سبب تسمية ساحل غينيا ُّذا االسم. يقوؿ نبلحظ أف اسم غانة اختلط كارتبط با -2
 البعض نسبةن ١ًبٌِب، كالبعض اآلخر نسبةن لغانة.

إطبلؽ اسم ًجٌِب العاصمة على كل األقاليم الواقعة ٙبت سيادهتا ا٤بملكة كذلك على عرؼ هنج ا٤بمالك القائمة ُب  -3
 لكة، مإب العاصمة = ا٤بملكة.السوداف الغريب مثل غانة العاصمة= ا٤بم

نبلحظ أف ًجٌِب على هنج غانا كاف ُّا جالية أسبلمية كبّبة نالت من احَباـ ملوكها الكثّب، بل كاٚبذكا منهم مستثارين  -4
 ٥بم.

ٸ يف ّٲذ ٩بيل 
ّ
 صب٥ضب:عِٮ

 ٩بثني ف٪ٴد ادلٞبٳ٩خ ٳالعزٞال٣ ا٥غٺبعٸ.
                             عوامل رسوخ الفكر المالي في غزو ِجّنى:       

نظرية السيطرة على اآلخر لدل أصحاب مإب،  كخاصة إذا كاف ىذا اآلخر قويا اقتصاديا كسياسيا، فيزداد استقواؤ  -1 
 ىم بو، كمن ناحية أخرل إلرضاء غركرىم السياسي كالعسكرم.

نشأت نشأة إسبلمية، فسيطرهتا على ًجٌِب تعطي ٥با  كانت ًجٌِب ٛبثل قاعدة كمنارة إسبلمية ىامة، كمن ا٤بعلـو أف مإب  -2 
 فرصة ريادة الدعوة اإلسبلمية كرفع لوائها.

أيضا كانت ًجٌِب ٛبثل مركزان ٘باريان ىامان، كتسيطر على شبكة من الطرؽ ا١بنوبية، كباستيبلء مإب عليها، سيوفر ٥با قدران  -3 
سكرم. إٔب أف تتجو إٔب منافسة ًجٌِب ككسر احتكارىا اقتصاديان عن طريق اقتصاديان أفضل. كىذا ما أدل ٗبإب بعد فشلها الع

 تقوية تومبوكتو، كٙبويل الطريق التجارية إليها.                                                                    
هم من يرل استقبلؿ ًجٌِب السياسي كاختلف ا٤بؤرخوف كالباحثوف حوؿ الوضعية السياسية ١ًبٌِب ُب عهد دكلة مإب، فمن

كاالقتصادم. ُب عهد مإب، لعدـ قدرة األخّبة على االستيبلء عليها، رغم ٧باكالهتا العديدة. منهم من يرل تبعية ًجِبٍّ 
السياسية ٤بإب، حيث استولت عليها دكلة ا٤با ندا ٪بو ُب عهد مارم جا طو أك منسا موسى. كمنهم من هنج الطريق الوسط 

جعلها تبعية فقط بدفع ا١بزية ٤بإب. كمنهم ما سكت عن التعرض ٥بذه اإلشكالية. كلكي نستطيع أف ٫بسم ىذا األمر  حيث
(كحٌب استيبلء ُب عهد سونغام 1235بعدـ تبعية ًجِبٍّ للسيادة ا٤بالية ُب خبلؿ الفَبة منذ بداية الوجود اإلقليمي ٤بإب)

 ات الداللة على ىذه ا٤بدنية ما تغلب على أىلها من ا٤بلوؾ إال سِب علٌي. ـ. ال بد لنا أف نعطي بعض ا٤بؤشر 1473عاـ
فقد احتفظت أسرة كنرب بالسلطاف ُب ًجِبٍّ كمكثوا ُب دكلتهم ستمائة سنة، حٌب هناية القرف ا٣بامس عشرة ٍب غلبهم على 

نور، كتوارثتها سبللتو، كالذم منهم  أمرىم السونغام عهد سِب علٌي كبذلك يتأكد لدنيا أف ًجِبٍّ منذ تأسيسها على يد ج
كنرب)كيكيمرب(ٓب يستطع السيطرة كاالستيبلء عليها سول سِب علٌي، كلو دققنا ُب الركاية الثانية للمخطوطة. ال نرل أم 
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قطع لفاصل زمِب بذكر ًجِبٍّ ٙبت سيادة مإب ، بل صار تاريخ ًجِبٍّ مباشرة من التأسيس إٔب سيطرة سِب علٌي ُب أكاخر 
ـ(. كىذا ٓب ٲبنع أحد مصادرنا أف ييلمح إٔب تبعية ًجِبٍّ ٤بإب، كإف كانت تبعية بطريقة غّب مباشرة عن طريق دفع 15قرف )ال

. كجنكي من أصغر عبيد ملكي كأرذؿ خدمة كحسبك أنو ال يقف إال على زكجتو أم زكجة  ا١بزية مع السيادة الكاملة ١ًبِبٍّ
 كال يراه ملكي فسبحاف من يعز كيذؿ كيرفع كخفض كلكن يريد ا٤بصدر على ذاتو مرة ملنكي ك٥با يعطي غرامة إقليم ًجِبٍّ 

أخرل كُب نفس ا٤بوضع. كيعَب ؼ بوجود قوة ًجِبٍّ الٍب سببت ٤بإب كثّبا من ا٤بتاعب كالقبلقل. فيذكر ىجـو جنكي)حاكم 
"انيا ٘ب"،  حيث هنب مركب كسفن ـ ُب طريقة إٔب 1325ىػ/725ا٤بدنية(على موكب منسا موسى عند عودتو من ا٢بج 

ا٤بوكب السلطا٘ب احململة بأبنائو كنسوتو كأمتعتو، كالشرفاء الذم أٌب ُّم من مكة، بعد أف أبلغهم حلفاؤىم بوصوؿ ا٤بوكب. 
د لنا كرٗبا كانت السبب حسد ًجِبٍّ الستئثار مإب ٗبا ٞبلو ا٤بوكب من الشرفاء القرشيْب، كالكتب الدينية كالفقهية. كىذا يؤك

. كىنا نسأؿ كيف تكوف ٤بإب السيادة على جٌِب كٯبرؤ حكاـ جِب بنهب كسلب ما جاء بو  تىرشُّخ ا٤بظاىر اإلسبلمية ُب ًجِبٍّ
السلطاف من ا٢بجاز،    كالسيما االعتداء على نسوتو كأفراد الببلط السلطا٘ب. فهذا عار على الببلط ا٤بإب ال ٲبحوه إال الدـ 

خسارة ًجِبٍّ الٍب ٓب يكن ٥با سقف. كىناؾ يقوؿ أٞبد الشكرم كيظهر أف ا٤بتاعب ٓب ترد أف تفارؽ كا٢برب!كبذلك تظهر 
. كيؤكد أف  سلطاف مإب نتيجة لعداء ًجِبٍّ ا٤بستحكم إزاء حكاـ مإب. فكيف؟كىو نفسو يؤكد استيبلء مإب على ًجِبٍّ

ـ، لدرجة أف كضع كنرب ٥بم من أمراء 12ىػ/6نرب ُب القرفالسعدم. على ذلك العداء ا٤بستحكم بْب مإب كًجِبٍّ منذ عهد ك
ا٢برب اثِب عشر أمّبان يقودكف جيوشان خاصة حملاربتهم فيقوؿ:]...كللسلطاف اثنا عشر أمراء األجناد ُب جهة ا٤بغرب قي أرض 

، كمانيعه، ككرمو، سنا ال يرصدكف إال غزك ملني كي كيقاتلوف جنده مٌب جاؤكا ببل استئذاف السلطاف منهم يوس، كسناسر
 كغّبىم كسن فػيرىف ىو رئيسهم[.                                              

كإذا كانت كل ىذه القول العسكرية ُب جهة كاحدة، ىي ا١بهة الغربية؛ حملاربة مإب فقط. فما بالنا بالقول العسكرية  
نا دليبل قويان على قوة الناحية العسكرية كالتنظيمية ا٢بربية كحجمها ُب ا١بهات ا٤بختلفة كحدكد الدكؿ األخرل؟كىذا يعطي

                                                  .  لدل ًجِبٍّ
كمن خبلؿ ما ٛبت اإلشارة إليو نيدرؾ أف ٩بلكة مإب، ٓب تكن قد كضعت يدىا على كل أراضي دكلة غانا السابقة، بل   

ص حياة ٩بلكة مإب باالستقبلؿ عنها، كتكوين قول مناكئة ٥با. حٌب إف السلطاف" كانت ىناؾ دكيبلت استطاعت تنغي
 (القريب جغرافيان كحضاريان من ًجٌِب.                          13منسا موسى" أستوٕب متأخرا على ما تبقى من ارض غانا كعلى إقليم زاغا)

ثالث ؽ.  ـ،  ٍب تطورت ُب القركف األكٔب للميبلد باإلضافة إٔب ما أكردة كنظران ٤با أقره علماء اآلثار بوجود ًجٌِب منذ القرف ال
                             السعدم بوجود اثِب عشر أمّبان كقائدا ٙبت السبلح ٦بهزين لغزك مإب ُب عهد كنرب ُب أم كقت كاف.                                   

جود مإب،  باإلضافة إٔب أهنما على الرغم من صلة القرابة القبلية بينهما)سنونينكي نستطع أف نقوؿ إف ًجٌِب أسبق على ك 
جٌِب، كما ندم مإب ينتمياف إٔب شعب ا٤باندل"كانغارا"(فقد كيجدت بينهما نوع من العبلقات الصرا عية، كاف أحد جوانبها 

غم من ذلك التوسع ا٤بإب ا٤باند٪بي الذم أحاط شرقا سياسية كاقتصادية على سيادة اإلقليم)أعإب النيجر. (إال أنو على الر 
ٓب يستطع ملوؾ مإب االستيبلء عليها كما يؤكد السعدم، ككذلك "بوفيل". الذم يقوؿ: ))قد  –كغربا كمشاالن كجنوبان ًٔبٌِب 

، إف مإب ىجومانكغزكة ٤بلوؾ مإب((. كطراخاف الذم يذكر: ))ككانت مإب قد عجزت عن فتحها، كقيل99قاكمت ًجٌِب 
غزكة أما عن ما قيل من استيبلء مارم جاطو على جِب، فمن ا٤بمكن أف نيفنده باآلٌب:فبالرغم 80شنت على جِب أكثر من

من االستيبلء على أقاليم كثّبة، كىي كلها أقاليم قريبة من ًجِبٍّ مثل إقليم سانسا ندنج)         ( كإقليم سيجو)       (، 
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. ففي عاـ     كإقليم بللددكجو )       ـ كجد نفسو على رأس اٙباد شعوب 1234(. فإنو ٓب يستطع االستيبلء على ًجِبٍّ
من الرماة لنجدة سو٪باتا ُب معركة   1500كحدهتا إرادة مصممة على التحرير من الصوصو، حٌب قد أرسل ملك بوبو)فولتا(

ا)        ( كالسونينكى. كبالتإب ال نستعبد أف كّب ينا. حٌب إنو خبلؿ سنوات قليلة أصبح سو٪باتا على رأس ا٤باندىنك
تكوف ًجِبٍّ السونينكة  ضمن حلفائو ا٤بمولْب لو ُب حرب الصوصو. حٌب بعد أف خضعت اإلقليم للصوصو ٪بد أنو ٓب ٙبميو 

سول ميمو اإلمارة السونينكية ا٤بسلمة، بعد ىركبو على إثر ىجـو الصوصو. فقضي ىناؾ شبابو. كمن ىذه القاعدة 
السونينكية  كصل إٔب الزعامة كالقيادة بعد مؤازرة ميمة. حٌب قيل أف مإب استمرار لغانة السونينكية ٙبت أسرة جديدة. ك٩با 

يؤكد ذلك أف مإب مليت أك ملي ىي ٙبريف لكلمة ما ندم كالٍب تعِب العاصمة عند السويننكى. فكيف للرجل ا٤بسلم 
كالتو احَبامان للمسلمْب. أف يهاجم مدينة إسبلمية اشتهرت بكثرة علمائها، كأف الذم تؤب بطريقة إسبلمية كرفض مهاٝبة 

ينسى حلفاء األمس من سونينكي ًجِبٍّ كميما الذين ساعدكه كآزركه حٌب كصل إٔب القيادة كىزٲبة الصوصو ؟ فقد قامت 
، كأقول األدياف كاف الدين مإب علي أساس ٘بانس عنصرم كركحي، فأغلب قاطنيها من قبائل السراكو ٕب مؤسسي ًجِبٍّ 

اإلسبلمي على ا٤بذىب ا٤بالكي األكزاعي. كباإلضافة إٔب أقول كمناعة ا٤بدينة ذاهتا أيضا فلم يكن مارم جاطو مستعدان 
للدخوؿ ُب مغامرة غّب ٧بسومة عسكريا. كىو الذم خرج توان من معركة مع الصوصو، كُب بداية تأسيس دكلتو، السيما أف 

 سيكافو ماديان كعسكريان، كىو مازاؿ ُب بداية ملكو. فمن أين يأٌب با١بند كأدكات ا٢بصار من زكارؽ هنرية كغّبىا غزكه ١بىِبٍّ 
؟كىو األمر الذم استعدلو سِب علٌي جيدا فيما بعد. ؟ كأكثر ما نستطيع أف نقولو أنو كضع خطو ٢بصارىا اقتصاديان كغزكىا 

ـ كٚبريب عاصمتها القدٲبة كوميب. قاـ بتخطيط عاصمة جديدة 1240ٲبة سنةسلميا. فبعد أف أخضع سو٪باتا غانة القد
ىي انيا٘ب"،  كالٍب تقع إٔب الشماؿ الشرقي من "جريبا" العاصمة القدٲبة لكا٪بابا  على الشاطئ األيسر لنهر سانكارا٘ب 

نت متأخرة جنوبان كتأسيس انيا٘ب؛ بالنيجر األعلى. ككما يبدك أف االستغناء عن خدمات العاصمة القدٲبة جريبا، كالٍب كا
لتتقدـ مشاالن منها حٌب تكوف على مقربة من جنوب غرب ًجِبٍّ حملاصرهتا سلميا بتحويل األنشطة كالطرؽ التجارية إليها، 

 ك٧باكلة السيطرة عليها من ا١بنوب، كمن الشماؿ عن طريق تومبوكتو، فتقع بْب فك ي الكماشة ابيا٘ب جنوبان بغرب كتومبوكتو
، كىذه ا٣بطة اتضحت جليا ُب عهد "منسا موسى".   مشاالن بشرؽي

مدينة،  24*أما ما ذُّكر بشأف استيبلء منسا موسى على ًجِبٍّ فأيضا من ا٤بمكن أف يفند كاآلٌب بالرغم على أنو استؤب على 
كضياع كيقوؿ   كما يذكر القلقشندم: فتح بسيفو كحده أربعان عشرين مدينة من مدف السوداف ذكات أعماؿ كقرل

(. ُب عهد منسا موسى:قيل إف مإب مشتمل على ٫بو أربعمئة مدينة حيث إنو استؤب على كل الببلد كاألقاليم 33كعت)
احمليطة ٔبىِبٍّ كٓب يستطيع االستيبلء على ًجِبٍّ نفسها كالدليل على ذلك. ما حدث من مهاٝبة ملوؾ ًجِبٍّ للموكب السلطا٘ب 

(باإلضافة إٔب صمت ا٤بصادر ا٤بدكنة كعدـ إشارهتا إٔب أم اصطداـ  بْب ًجِبٍّ كمإب 34على ما فيو)٤بنسا موسى كاالستيبلء 
. فلو سقط ما كاف سكتت ا٤بصادر عن ىذا ا٢بدث ا١بليل؛ألف ٩بلكة ًجِبٍّ  -عهد منسا موسى نتج عنو االستيبلء على ًجِبٍّ

ية، ىذا باإلضافة إٔب أنو ؿ حدث ذلك فكانت من إسبلمية. كحدث سقوطها ما كانت لتسكت عنو ا٤بصادر اإلسبلم
األكٔب أف تتحدث مكانو تومبوكتو كانت كشهرهتا،  كالٍب كاف انضواؤىا ٙبت سيادة مإب، ما أدل إٔب كصو٥با إٔب العا٤بية، 

 بيا٘ب، فأهنا ٓب كالسيما لو عرفنا أف تومبوكتو كانت غّب ميؤم نة.  كتعرضت ٥بجمات كثّبة من ا٤بغرب، بالرغم من كصو٥با إٔب
تأت ًجٌِب، فلو كانت ًجٌِب ٙبت سيادة مإب. لكاف من ا٤بفَبض أف تزكر ىذه الوفود مدينة ًجٌِب ا٤بزدىرة، كإحدل مقاطعات 

ـ. ُب عهد مانسا 1353-1351ىػ/754-752سلطنة مإب كجزء من أرضيها. فكانت زيارة ابن بطوطة ٤بإب ُب
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ـ(فبالرغم من تنقبلتو 1358-1348ىػ/759–794ناف فارس ا٤بتوكل ابن علي سليماف، كبِب مرين ُب مراكش )أبو ع
(. ك٩با 35ك٘بو التو ا٤بتعددة ُب مدف كأعماؿ ىذه الببلد. فإنو ٓب يزر ًجٌِب كٓب يشر إليها كبالتإب تكوف خارج السيادة ا٤بالية)

 يؤكد ذلك
ٍب سار على نفس الفرع ُب رحلتو إٔب تومبوكتو، فكانت  انو زار عاصمة مإب)نيا ٘ب(على رافد هنر النيجر)سانكارا٘ب(،-:1

ا٤بسافة منا نيا٘ب إٔب ًجٌِب اقرب بكثّب من ا٤بسافة من انيا٘ب إٔب تومبوكتو ، فهي ُب منتصف ا٤بسافة مابْب تومبوكتو كانيا٘ب 
 على رافد هنر النيجر)ابُب(

السفارات الر٠بية من قبل سبلطْب ا٤بغرب كجزء  كنبلحظ أنو عند سيادة كحيازة سونغام على ًجٌِب توافدت عليها-:2
كإقليم إدارم من الدكؿ السونغائية، فعند ما أرسل موالم ٧بمد القائم مؤسس الدكلة السعدية سفارة إٔب األسكيا ٧بمد 

ـ،  كاف على رأس ىذه السفارة عم ا٢بسن الوزاف، ككاف ا٢بسن الوزاف 1511-1510الكبّب سلطاف سونغام ُب حوإب
الوزاف الزياٌب أك ليو اإلفريقي(ذا نو عضوا فيها، كزار خبل٥با ًجٌِب كأفاض ُب كصفها ُب مؤلفو كصف إفريقيا. ىذا  )ابن

باإلضافة إٔب أنو ٓب ييذكر ُب التنظيم اإلدارم ا١بهوم ألقاليم مإب ذكر ١ًبٌِب، كٓب ييذكر كجود حاميات عسكرية مالية إال ُب 
٘ب، كأيضا نبلحظ أف ا٤بهندس األندلسي الساحلي الغرناطي الشاعر الذم صحبو منسا موسى كالتة، كجاك، كتومبوكتو، كانيا

معو إٔب السوداف الغريب أثناء عودتو من رحلة حجو، كاٚبذهي كزيران لئلنشاءات ا٤بعمارية، كمستشاران سلطانيان للعمارة األندلسية 
تومبوكتو، كجاك، ككالتة.  كٓب ٛبتد إنشاءاتو إٔب ًجٌِب فلماذا؟  ا٤بغربية. فقد بِب ٗبجرد كصولو مع مساعديو مساجد ُب كل من

ىذا ما يؤكد أف ًجٌِب خارج السيادة ا٤بالية، باإلضافة إٔب أهنا قد كاف ٥با هنضة عمرانية منذ القدـ قبل أم مدنية أخرل، كٓب 
 يتحدث الشيخ عثماف سيعد نسمع قط عن إنشاءات كمؤسسات دينية أك غّبىا لدكلة مإب ُب ًجٌِب. أيضا فلماذا ٓب

عامان عند حديثو مع ابن فضل اهلل العمرم عن سيادة مإب على ًجٌِب. أما إذ ما 35الدكإب. كىو ٩بن سكن مدينة مإب مدة
مقابل استقبلؿ  -كمن صار من خلفو على ىذا النهج  -افَبضنا صحة ما قالو كعت من كجوب ا١بزية لصاحب مإب 

(. أنو ليس ٗبملكة من ييطلق عليو اسم 45ى ًجٌِب ٗبا حظيت بو غانة كذكره ابن فضل اهلل العمرم )ًجٌِب، إنو البد أف ٙبظ
ملك إال صاحب غانة كىو كالنائب لو كإف كاف ملكان كىذا ما ييدحض كبلـ ٧بمود كعت. فكاف من األكٔب ُب حالة دفعها 

٤بستقبلة ذاتيا على نسق ما قالو الشيح سعيد الدكإب البن للجزية ُب مقابل استقبل٥با، أف تيذكر ضمن أقاليم ك٩بالك مإب ا
فضل اهلل العمرم، ُب مسالك األبصار. حٌب إنو ُب أياـ صحوة مإب كانتفاضتها األخّبة، ٓب على تستطع االستيبلء على 

الٍب عرفها ُب عهد السلطاف ٧بمود. رغم أف الظركؼ كانت مواتية؛ من حيث فَبة الفوضى  1598/1599ًجٌِب فيما بْب 
اإلقليم عقب اهنيار سونغام كبداية العهد ا٤بغريب، باإلضافة إٔب كثرة ا١بيوش ا٤بالية كحلفائها آنذاؾ، بل إنو أدم ىذا الفشل 

ُب آخر ٧باكلة ٥با للسيطرة على العاصمة التجارية الكربل إلفريقيا الغربية إٔب اختفاء مإب كعامل مؤثر ُب تاريخ السوداف 
ا أراد صاحب مإب أف يفعل كٰبقق ما عجز عنو مارم جاطو، كمنسا موسى. ككاف قد أشار "شاركؿ مونتيل" إٔب الغريب، كرٗب

أف من بْب عوامل ضعف مإب كسقوطها استيبلء الطوارؽ على تومبوكتو كًجٌِب كٮبا من أٮبا مراكز التجارة ُب الببلد.  كسار 
كما كضحنا   -يطركا على مدينة ًجٌِب كٓب ٰبدث أف استولت مإب على ًجٌِب على منوالو أحد الباحثْب باإلقرار بأف الطوارؽ س

كٓب نسمع عن أم ىجوما ت طوا رقية على ًجٌِب أك أم نفوذ سياسي صحراكم بربرم قد امتد إليها. كنستطيع أف نقوؿ  –
ـ. أف 15ـ، كحٌب منتصف القرف13إنو ُب خبلؿ الفَبة الٍب كيًجدىت فيها مإب كدكلة إقليمية قوية حوإب من منتصف القرف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ًجٌِب كانت تسّب معها جنبا إٔب جنب ُب هنضة تنموية حضارية أسرع، كمتوازية ٥با، بل كانت تتميز األخّبة )ًجٌِب(بسيطرهتا 
 على الشبكة الطرقية ا١بنوبية للتجارة. كتتحكم ُب نوعية ا٤بنتجات كالبضائع الٍب تصل إليها)مإب(عرب تومبوكتو.

ٸ يف
ِّ
 .ّٲذ عٺبدح ا٥غٴ٭ٖبٷ:)٩ب ثني ا٥زجْٺخ ٳاالعزٞال٣ ا٥زارٸ( عِٮ

 عوامل غزوة السونغاي لِجنِّي:                                                  
النظرة التارٱبية ١ًبِبٍّ لدل السونغام، حٌب كًجدىت جالية كبّبة ىناؾ كحٌب كصل األمر إٔب بعض الباحثْب أف ينسب -1

 للسونغام.    تأسيس ًجِبٍّ 
تشابو النشاط االقتصادية ١بًًِبٍّ باألنشطة االقتصادية السونغائية ُب جاك، كا٣بركج عن نطاؽ األخّبة الٍب ضاقت -2 

                               (تنقسم على أساس النشاط االقتصادية )ا٤بهِب(إٔب قسمْب:                               Songoyiبسكاهنا إٔب مناطق أرحب. فإف قبيلة السونغام)
 (Sorgo)الزكرغو ، كىمادة ا٤بياهيكعرؼ بس ،قسم امتهن صيد األ٠باؾ-
(فكانت مدينة ًجِبٍّ من أىم ا٤بدف ُب السوداف الغريب Gabibi، )كىم الغابييبكعرؼ بسيادة األرض ،امتهن الزراعة كقسم-

 .نغام بشكل ملحسو  إليهما أىإب الذم يتوفر فيو ىذاف النشاطاف ا٢برفياف، كاللذاف ٰبتاج
ثقل ًجِبٍّ االقتصادية، كالذم سييوفر التمويل ا٤بادم لتحقيق طموحات سِب علٌي ُب السيطرة على مناطق النيجر  - 3

 ا٤بختلفة.                        
بان كغربان. كفكرة سِب علٌي ُب للوثوب إٔب مناطق النيجر مشاالن كجنو  ؛ككميحرؾ رأس حرية ،اٚباذ ًجِبٍّ كقاعدة بوصلة - 4 

الربط بْب ا٤بناطق الصحراكية كالسافانية كالغابية من خبلؿ ًجِبٍّ فكرة تينم على داللة مهاراتية   لتسييس العسكرية ُب رأسو. 
      م.                                                               انغلسو كلنا بعض الدالالت على أٮبية ًجِبٍّ ل

كضع ًجِبٍّ ا١بغراُب الذم أدل ُّا أف تتحكم ُب الطرؽ ا٣بارجة كالداخلة منها كإليها ُب كل اال٘باىات، كخاصة الطرؽ -أ 
 ا١بنوبية ٫بو الغابات.                                                                           

 كصعوبة غزكىا.            كضع ًجِبٍّ األمِب ُب سهولة الدفاع عنها -ب
                      إضافة إٔب فكرة تنفيذ مشركع سِب على ٢بفر قناة عمبلقة لربط ًجِبٍّ بوالتة.                                                      -ج
. كتزكج منها، كرٗبا كاف يفكر ُب شهران 13ككانت ًجٌِب ا٤بدينة الوحيدة الٍب سكن فيها سِب علٌي فَبة كبّبة،  تنيف عن -د
ٚباذىا كعاصمة لدكلتو، كىذا ما ٙبقق عندما اٚبذىا بعض خلفاء األسكيا ٧بمد كقاعدة لتوليهم ا٢بكم ككمحور لسياساهتم ا
ٸ:                                    .

ِّ
 أؽذاس ٕضٳح ِعٮ

ما غلب أحد من قبل ىذه ا٤بدينة سول سِب علٌي، كاستؤب إنو ) فيتحدث السعدم. عن كيفية غزك سِب علٌي ١ًبِبٍّ كيقوؿ: 
 أياـ. كخبل٥با كاف يقاتلهم يوميان ُب مكاف هنرم جاؼ من ا٤بياه يسمى7أشهر ك7سنوات  ك 7على ا٤بدينة بعد حصار داـ  

هر فيعودكف مرة يزرعوف حٌب تنخفض مياه النفكانوا ، "نبكو شنٌ "حٌب ترتفع مياه النهر فيعود إٔب موقع برم يدعى  "زبر"
، كرغم ذلك ٓب يعلم أحد من جنوب كقوات  أخرل للمقاتلة،   كىكذا مدة السبع سنوات. حٌب إف كقعت اَّاعة ُب ًجِبٍّ
سٌِب علٌي. فظلت تكابر حٌب نقصت األقوات إٔب الذركة. كُب ىذه األثناء فقد سٌِب علٌي أمل استيبلء على ا٤بدينة. كعـز 

، كأخرب سِب علٌي ٗبا يدكر من ٦باعة، ُب ا٤بدينة، فامتنع على الرجوع إٔب جاك، حٌب  حدثت خيانة من بعض قواد جِبٍّ
األخّب عن الرجوع حٌب يرل األمر، ٍب شاكر سلطاف ًجِبٍّ قيادات ككرباء جيشو ُب التسليم لسٌِب  علٌي فوافقوه، فبعث رسولو 
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دميو، كرحب بسِب علٌي، فلما رآه شابا صغّبان أجلسو كرباء كنزؿ على قالبذلك. كبعدىا خرج سلطاف ًجِبٍّ الصغّب مع 
 ٔبانبو كأكرمو، كسرعاف ما خطب منو أمو، فتزكجها. 

كيركم ٧بمود كعت قصة أخرل ٨بتلفة إٔب حد ما عن ركاية السعدم كلكن تتفق على استيبلء سٌِب علٌي، على ًجِبٍّ 
،إنو خرج حملاربة ًجِبٍّ كلكن خبلؿ كصولو إٔب ًجِبٍّ )..فيقوؿ:   قاتل ُب مواقع متقدمة عن ًجِبٍّ قائدين ٤بنطقتْب تابعتْب ١ًبِبٍّ

كىزمهم، كعند اقَبابو ١ًبِبٍّ فلم يباؿ حاكمها ثقةن ُب نفسو كجيشو، كسرعاف ما خرج لو ملك ًجِبٍّ ُب جيش ال ٰبيص كال 
وران حوؿ ا٤بدينة، كعند ما ارتفعت مياه يعيد، فتقاتبل كٙباربا ستة أشهر، حٌب عاد ملك ًجِبٍّ لكي يتحصن ُب مدينتو بانيا س

 قارب، حٌب أغلق منافذ ا٤بدينة ٝبيعها، كما تركهم حٌب قهرىم.   400النهر كحالت بينهما، حصرىم سٌِب علٌي ب
، استطاعت أف تصد غزكات مإب من قبل، انظمة عسكريا٤باإلسبلمية  توكتعطينا مقاكمة ًجِبٍّ مؤشرات داللية على أهنا سلطا

ـ سٌِب علٌي ُب الرب كالنهر. فتمثلت مفردات السلطنة ُب ألفاظ عديدة ذكرت ُب النصْب السابقْب)سلطاف، قيادة،  كتقاك 
كرباء، جيش(. كيكتنف الغموض بشأف مدة ا٢بصار الذم ضربو سٌِب علٌي حوؿ ًجِبٍّ كتعددت الركايات. كإف كانت أميل 

، بكٰبيط الشك أيضا  ،استغرقت أربع سنواتإٔب ما ذكره السعدم عن عهد الثقات بأف مدة ا٢بصار  تاريخ سقوط ًجِبٍّ
ىػ أم بعد استيبلء سٌِب علٌي على تومبوكتو ٖبمس سنوات. كلكن يرل آخركف غّب 878-ـ1473كٰبتمل أنو كاف ُب سنة 

كثّب ـ ىو العاـ األصح لسقوط ا٤بدينة، التفاؽ ال1473 -ـ كلكن فيما يبدك أف عاـ1477أك1470ذلك، كأنو ُب عاـ 
 من ا٤بؤرخْب عليو.                                                                             

 .كال ريب أف سِب علٌى قد القى متاعب شديدة عند ٧باصرتو ٤بدينة جِب
رين لوال أف احملاصى سهبل. فقد حاصرىا جنوده ككاد يصيبهم السأـ حٌب أكشكوا على العودة  افلم يكن استيبلؤه عليها أمرن 

استسلموا،  فاستولوا عليها ككانت قد حافظت على استقبل٥با ٤بناعة موقعها الذم يتوسط شبكة من ا١بداكؿ ا٤بائية ُب 
مركا ُب  تمنطقة السباخ)ا٤بستنقعات(، كلوطنية أىلها. فبل شك أف ًجِبي ضربت ملحمة كطنية ُب الصمود البطوٕب، حٌب اس

اعة كنقص األقوات، كمن ا٤بلفت ىنا أف ًجِبٍّ ٓب هتـز عسكريا، بل كاف التسليم نتيجة اَّاعة كربيائهم بالرغم من اَّ
أـ   ٓب يكن إال مؤقتان ، كتأجيل ا٢برب إٔب مرحلة قادمة كلبدء ُب ا٤بفاكضات. كىذا بالفعل ما نستنتجو ُب موافقةك كا٣بيانة، 

نها سلطاف ًجِبٍّ الصغّب، لكي ينعم بالسيادة بعيدان عن سيادة سِب علٌي السلطاف بالزكاج من سِب علٌي حٌب تيًتيح الفرصة الب
كمشى إليو، فلقيو سِب علٌي ه فلما اقَبب إليو نزؿ من جواد: )) السعدم قوؿي*٘بهيز نفسو للمرحلة القادمة. ك ، سونغامك 

استعجب من مقاكمة ًجٌِب كل ىذا بالَبحيب كاإلكراـ، كعند ما رآه شابان صغّبان قبضو كأجلسو إٔب جانبو فوؽ بساطو، ك 
كىذا على الرغم من أنو ٓب تكن عبلقتو مع  ((الوقت ُّذا الشاب الصغّب، حٌب كصل األمر بإعجابو بأـ سلطاف كًب الزكاج.

النساء ٰبكمها زكاج أك تنظمها رابطة أخرل يقرىا اإلسبلـ. كإذا ما رقت لو امرأة أخذىا إٔب قصره ضاربان عرض ا٢بائط 
، احَبامان لشخص السلطانة لٍب استطاعت أف ا١بىٌنىويةككاف زكاجو بالطبع اعَبافا منو بوطنية ككفاءة ا٤برأة  ،أك أسرهتابزكجها 

ُب ابنها السلطاف الشاب كجيشو كشعبو.                                                           ا١بىٌنىويةتلهب ٞبية ا٤بقاكمة 
ت ١ًبٌِب معاملة خاصة، فعيوملت على نقيض كاضح ٤با عيوملىت بو تومبوكتو، فلم تكن ًجٌِب مدينة ككاف نتيجة ذلك أف صار 

 ؛ٲبسك فيها العلماء كأنصارىم من أبناء القبائل الصحراكية بزماـ السلطة،  فقد كانت مدينة ز٪بية أبدت مقاكمة جبارة
سِب علٌي َّالستو فوؽ بساطو. كٓب تنهب ًجٌِب كال عيوملت   للحفاظ على استقبل٥با، كعيومل حاكم ًجٌِب معاملة الند، كدعاه

عليها، فكانت معاملة سِب علٌي  "آدـ"كأقر سلطاهنا  ،فقد سلمت جِب لسِب علٌي بشركط مشرفة ؛كمدينة مهزكمة
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تومبوكتو،  ومة بالرٞبة بينما كانت قاسية ُب سيكرىهم، مو  نٓب يكونوا أصدقاء للطوارؽ الذي نالذي ،للمغلوبْب على أمرىم
كبلغ من قيرب ًجٌِب  ،مثلما فعل عند سقوط جِب ،بل ظل مذكران دائما بقسوتو، ككاف ُب بعض األكقات قادران على عمل كرٙب

كشهران. كأف ٰبفر قناة تصل كتربط ًجٌِب بوالتة بطريق مباشر مستغنيان على قدر ا٤بستطاع  فيها سنة إٔب قلب سِب علٌي أف أقاـ
 ا٤بشبوىة الوالء.  عن مدينة تومبوكتو

إننا نستطع أف نفَبض أف ٘بربتو خبلؿ حصار ًجٌِب قد خدعتو عن ا٤بزايا ا٢بربية لطريق مائي يربط خبللو كالتة  بوفيل: يقوؿ
ى بغزكه أعطاه عذران كقتيان للتخلي عن ا٤بشركع مبكران ككصلت مكانة ًجٌِب إٔب حد أف شارؾ شبإمرباطوريتو ، كلكن هتديد ا٤بو 

 ٌِب سِب علٌي ُب لقبو )داؿ(، كداؿ ىذا ال يقا٥با اليـو إال لكر مكي كجٌن كي.                      حاكم جً 
ٸ:

ّ
 ٕٸ ٕضٳ عِٮ

ّ
 ّٴا٤٩ جنبػ عٮٸ ٦ّٸ

فيما يبدك أف القائمْب على ًجٌِب من ملوؾ كأمراء كقواد اعَبكا ٗبا كصلوا إليو من ازدىار سياسي : يالعامل الذين -1 
منعة ُب دكلتهم. فمٌس الببلد حالة ترؼ عامة، نسوا على إثرىا خشونتهم كبداكهتم األكٔب، كالٍب كانت كاقتصادم، كقوة ك 

كقواعد إسبلمهم الوافدة، كالٍب   –ؿ ك على حد قوؿ ابن خلدكف ُب عوامل اهنيار الد -ٙبوم تقاليدىم كعاداهتم األصيلة 
جتماعي كاألخبلقي، فتحولوا إٔب طغاة فاسدين بالبعد عن كانت ٛبثل قيم العدؿ كا٤بساكاة للجميع، فتفشى الفساد اال

أصو٥بم كعقيدهتم، كىنا يتحدث السعدم عن لساف أحد الشيوخ الثقات عن ىذا العامل الديِب كاألخبلقي الهنيار مقاكمة 
رسوف ا٤بدينة كل فما ناؿ من أىلها نيبلن، ألف ا٣بلفاء الراشدين قد كانوا ٰب :فيقوؿًجٌِب الصامدة أماـ قوات سِب علٌي.  

منهم ُب ركن من أركاهنا األربعة.  ككاف ذلك ُب أياـ عدؿ القائمْب على ا٢بكم ُب ًجٌِب. كلكن عندما حدث غّب ذلك. 
كظلم أحد كرباء ا١بيش مسكينان كظلمان فاحشان، عندما غصب منو زكجتو كاصطفاىا لنفسو، كغلب عليها بالفحشاء. فعاقب 

 هم، فَبؾ ا٣بلفاء حراسة ا٤بدينة فغلب عليها سٌِب علٌي ملكها.      اهلل ا١بميع كسلب منهم ملك
كعلى حد قوؿ كعب. أف سِب علي سلك نفس ما سلكو جيش ًجٌِب من ظلم فقاـ بالدعاء عليو الصا٢بْب من أىل ًجٌِب 

.  فأدل إٔب موتو فجأة ُب موضع غّب معلـو
دىور النظاـ االقتصادم ١ًبٌِب، كلكن فرضو سِب علٌي فرضان : ىذا العامل ٓب يكن نتيجة ضعف كتالعامل االقتصادي -2 

على ًجٌِب، فإباف الغزك كاف النظاـ االقتصادم ١ًبٌِب أقول ما يكوف كيدلنا على ذلك صمود النظاـ االقتصادم ُب ًجٌِب أثناء 
لذم أدل إٔب توقف حركة فَبة ا٢بصار الطويلة حٌب هنايتو. كلكن كاف نتيجة ا٢بصار الذم فرض سِب علٌي على ًجٌِب، كا

التجارة ا٣بارجية جنوبان كمشاالن، كالٍب كانت قائمة عليها ًجٌِب ُب األساس حاصرىم. حٌب كقعت اَّاعة ُب أىلها كنقصت 
 قوهتم كمع ذلك يكابركف ٕبيث ٓب يعلم سِب علٌي من أحوا٥بم شيئان.

دقائها من ا٤بمالك اَّاكرة، بل كصل األمر إٔب أسلبها ىذا باإلضافة إٔب أف سِب علٌي قطع كل االتصاالت بْب ًجٌِب كأص 
بل كضرب كل األراضي حو٥با كهنيها، كعاقب كل من اتصل ُّا اقتصاديا  ،أطرافها من مقاطعات كأقاليم غنية مثل ماسينا

 . لئبل ٱبرج خارج كال يدخل داخل. عليٗبو كحاصرىم س :محمود كعت ؛ فيقوؿكسياسيان 
رين، كلكن تطور ُب االقتصادم قدٲبان كاف من أفضل السبل ُب انتهاء ا٢بركب بالنصر للمحاصً  كمن ا٤بعركؼ أف ا٢بصار 

عصرنا ىذا حٌب كيضع ٙبت مسمى العقوبات االقتصادية،  فمن الواضح أف ا٢بصار يؤدم إٔب االحتبلؿ كىذا ما حدث ُب 
 عراقنا. كما سيحدث فيما بعد.                 
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م كليس بالنسبة انغو سلطيع أف نتحدث ىنا عن العامل العسكرم ُب حسم ا٤بعركة بالنسبة ل: نستالعامل العسكري -3
نغائية. فبعد أف و ية بقدر ما كاف ٪باحان كتوفيقا للعسكرية السوٌ ف ُب العسكرية ا١بًينع١ًبٌِب. كإف ٓب يكن ذلك نا٘بان عن ض

ا٤بقاكمة أك التسليم، فأخطرت القيادة  رية ما بْب استمراوٌ ينحدثت اَّاعة فيهم كنقص قوهتم، شاكر السلطاف القيادة العليا ا١بً 
بدليل أهنا ٓب نستلم إال  ؛العليا بالتسليم، ليس لنقص الكفاءة العسكرية، كالقدرة ا٢بربية، كا٤بهارة ا٣ًبططية عن ا٤بقاكمة للغازم

صار أدتا إٔب قطع االتصاالت مابْب سنوات. كلكن كاف التسليم بناءن على حتمية ظرفية، كىي أف شدة كضراكة ا٢ب 7بعد 
ًجٌِب كما يدكر ُب فلك سيادهتا من أقاليم كأعماؿ،  كما جاكرىا من دكؿ ك٩بالك صديقة، سواء باستيبلء سِب علٌي عليها أـ 

اقتصاد ًجٌِب، بضرب حركة الصادر كالوارد، ُب صميم حرُّا كتشديد ا٢بصار عليها ىي األخرل، ٩با أدل إٔب ضربة قوية 
سيما ُب السلع األساسية، كخاصة إذا عرفنا أف ا٢بركة التجارية ١ًبٌِب ٛبثل بالنسبة ٥با العمود الفقرم لوجودىا. كتضييق ىذا كال

ا٣بناؽ أدل ُب النهاية إٔب اَّاعة، فالتسليم، الذم ال مفر منو.  كٔبانب أف ىذا التسليم فرض أساسي أملتو الظركؼ، 
،  كالسيما ُب قوهتا البشرية، فإنو جزء ىاـ من نظرية ا٣بداع اإلسَباتيجي كتأجيل القضية بريم تها موٌ نىماية األمن القومي ا١بً ٢ب

إٔب مرحلة الحقة، حٌب كقوؼ القيادة السلطانية على أرض صلبة كىذا ما سيتضح من الزكاج السياسي أـ السلطاف كسِب 
                       علٌي.                                                    

 ا٥ْغ٢شٹخ ٳا٥ٞٺبدٹخ:-أ
ّ
 ؽخقٺخ عٮٸ ٦ّٸ

الذم كاف عسكريان مقتدران ، كالذم أكرثو خربات كاسعة ُب ىذا اَّاؿ ا٢بريب. فكاف اك، كقد خلف سٌِب علٌي كالده سِب ماد
القيادية منذ صباه كتفوؽ لسٌِب علٌي شخصية مستقلة منذ نعومة أظافره، تعلم الفركسية، كفنوف ا٢برب، كظهرت شخصيتو 

على أقرانو، فالتخطيط احملكم كالقدرة على القيادة كانت ٠باتو ُب تكوين إمرباطورية. فقد ٛبكن من ٙبقيق ٪باحات باىرة 
ـ. ككل ىذا ضمن لو التفوؽ على أعدائو، كىي ميزة اعَبؼ لو ُّا 1464ىػ/869حفزت قومو لتنصيبو كإمرباطور عليهم عاـ

ٙبدت أعراؼ اإلسبلـ كالوثنية، الٍب كانت تضمن متبلزمة. كسبيت قدرا ىائبلن من افكاف فاٙبان عظيمان فيو الكل ببل خبلؼ. 
فأمو كانت كثنية، ُب حْب كاف أبوه مسلمان. كلذا كجد ُب داخلو فكرة ملك مقدس كفكرة زعيم  ؛إراقة الدماء ُب غرب إفريقيا

ساحران. فإٔب جانب نشاطو كحركبو كمقدرتو اإلدارية الٍب بدكهنا ٓب يكن  ديِب، كاستطاع على الفور أف يصبح سلطانان كملكان 
             .                                                              يقيدر لو أف ينجح ُب ا٢بقل السياسي، فلم يكن ىناؾ من شيء ُب أخبلقة ٰبببو إٔب شعبو سول ا٤بعاملة ا٢بسنة ألىل ًجِبٍّ

ٸ:-ة
ِّ
 اإلعرتارٺغٺخ اخلييٺخ ٥ٖضٳ عِٮ

ـ(ىو االستيبلء على ٝبيع 1464كاف ا٥بدؼ الذم كضع سٌِب علٌي خططو على أساسو منذ البداية )بداية توليو ا٢بكم عاـ  
بدأىا بإنشاء جيش قوم من ا٣بيل يينفذ بو كقد  ،يةبظهر ذلك كلو ُب استعداداتو ا٢بر قد ا٤بناطق احمليطة بثنية النيجر. ك 

كيشرؼ على شؤكنو قادة بارزكف من ذكم الكفاءة ا٤بشهود ٥بم ُّا. ٍب كضع نواة -بتحل القتاؿ على ٝبيع ا١ببهات -استوسي
لنقل قواتو كغنائمو الٍب ٰبصل عليها. كبدأ سٌِب علٌي فتوحاتو العسكرية مستخدمان أساليب ٘باُب ركح  ؛أسطوؿ على النهر

سكرية كغزكاتو اإللتهامية، جاءت ُب األساس على حساب مدف كدكؿ ك٩بالك العقيدة اإلسبلمية. فمعظم انتصاراتو الع
عليو. كقد غزا على مراحل  ذم الثركة الكبّبة، كبا٤بدف النيجرية "ًجِبٍّ  "باإلقليم الغريب وإسبلمية. كاىتم سِب علٌي كأسبلف

. يتضح لنا أف سِبشإقليم ًجِبٍّ كجزاء من مسينا، كىـز ا٤بو   علٌي قائد حرب بارز إذ كضع إسَباتيجية ى بالقرب من ًجِبٍّ
 . عسكرية ال تقل أٮبية عما يضعو القادة العسكريوف ُب ىذه األياـ لسياسية تتويج النصر. فقد قد ر قوة كمنعة خصمو ًجِبٍّ

عسكرية  ةفأعد لو جيدان حساباتو السياسية كالعسكرية لغزكه. كقرأ الوضع اإلقليمي بدقة كٛبعن السياسي احملنك. فنفذ خط
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، كمعو كل تكتيكية ميغلقة، كىي ضرب األطراؼ للوصوؿ إٔب ا٤بركز، ٍب ضرب ا٢بصار االستيطا٘ب طويل األمد حوؿ جِبٍّ 
، كعلى ٩بتلكاهتا كأعما٥با. ٍب قطع اتصاالهتا مع ما حو٥با. اأدكات حصاره. فاستؤب على كل األر  ضي ُب الطريق إٔب ًجِبٍّ

كمإب، كأخضعهم أك على األقل راقب حدكدىا، كمنع أية إمدادات مادية كاتصاالت   ،مباراكالب ،كالفوال٘ب شي،فهاجم ا٤بو 
، كبذلك ضرب أطرافها كحاصر مركزىا. حيث ا٘بهت ثبلثة جيوش س ، كأطبقت عليها و معنوية تدخل ًجِبٍّ نغائية لغزك ًجِبٍّ

وسى بعد أف كيثٌرت شوكتهم، كجيش بقيادة من ا١بنوب كالشماؿ. فمن ا١بنوب ا٘بو جيشاف من ميداف ا٤بعارؾ ُب أرض ا٤ب
ثة إٔب بلبعد ذلك ٙبولت ا١بيوش الث ،سِب علٌي كاآلخر بقيادة ىيكيٍي، أما ا١بيش الثالث فا٘بو من أرضي الفوال٘ب كما سنو

عض ًجِبٍّ لؤلؤة النيجر،  الٍب كاف ا٢بصار مفركضا عليها باستمرار منذ بداية حكم سِب علٌي. ككاجو جيش سِب علٌي ب
ا٤بقاطعات، كلكنو ىزمهم بسهولة ككصل إٔب جِب. كباستيبلئو على األخّبة  صارت ٝبيع كاليات النيجر  اـا٤بقاكمة من حك

٤بعرفتهم لفنوف ا٢بركب ا٤بائية النهرية كالربمائية، كالسيما فنوف  ؛نغائيْبو فكاف التفوؽ للسالسونغام، األكسط ٙبت سيادة 
ُب خبلؿ السبع سنوات كما ينيف قاـ سِب علٌي بتأسيس قائدتْب،  فإنو ذكر السعدمبما ا٢بصار النهر م، كعلى حسب 

كىو موقع هنرم يصبح بريان عندما تنحصر عنو ا٤بياه يدكر من خبلؿ القتاؿ كل يـو كعندما ترتفع مياه  "زبر"كاحدة برمائية ُب 
كيزرعوف لكي  ،ٲبكثوف فيها " كشن ةنبك"ة الزراعية ُب هر كتغمرىا ينتقل ا٤بقاتلوف إٔب القاعدة األخرل الربية االستيطانينال

، إٔب أف ٘بف مياه النهر مرة أخرل فيعودكف للقتاؿ. كىكذا. كيتحدث ٧بمود كعت عن انتصارات سِب علٌي ا٤بتتالية ايأكلو 
ال مدينة كال قرية من قائبلن ما قابل أرضان قصده إال خربو، كما كسر لو جيش كاف فيو قط غالبان غّب مغلوب، ٓب يَبؾ بلدان ك 

كيقر ُب عاصمة قط. فاتبع أحٌب إنو ٓب ٲبكث  ،غار عليهمأأرض كنت إٔب سربدؾ أال كقد جرل خيلو فيو، كحارب أىلو، ك 
 سَباتيجية العواصم ا٤بتنقلة.    اأسلوب ك 

لزمنية الكبّبة، الذم كالسؤاؿ ا٤بطركح ماذا عن ٛبويل كمأكل كمعيشة جيش برم كأسطوؿ هنرم ُّذا ا٢بجم ُب ىذه الفَبة ا
؟                                                              مكثها سِب علٌي ُب قتاؿ كحصار ًجِبٍّ

 :                                     فأما بالنسبة لرواتب وعطايا الجند فهي - 
، حٌب يستطيع فرٗبا أف سِب علٌي حافظ على مسّبة الطرؽ التجارية كالسيما ا -1 ١بنوبية منها، كالٍب كانت تتجو إٔب ًجِبٍّ

         ,على الرسـو كالضرائب الٍب ييدفع جزء كبّب منها كركاتب للجيوش ا٢بصوؿ
غارات جيوش سِب علٌي غلى كل مناطق النيجر الكثّب من الغنائم كالٍب كانت توزع على ا١بيوش كركاتب إحققت  -2  

    أيضا.                    
، ُب فَبة ا٢بصار الٍب قضاىا  :أما بالنسبة لمأكل الجند- فقد أسس سِب علٌي مستعمرة زراعية ُب ا٤بوقع الربم ٘باه ًجِبٍّ

ٗبا لديهم من ثركة  ؛ىناؾ. كفرت كثّبا من ا٤بنتجات الزراعية، كرٗبا تبادؿ الفائض من ىذه ا٤بنتجات مع األسطوؿ النهرم
.               ضافة إٔب تكوياإل٠بكية، ىذا ب  ن فرقة خاصة لصيد ا٢بيوانات ُب مناطق القريبة من الغابات لتوفّب اللحـو

فكاف قد أقاـ ا١بيش الربم بالطبع، ا٤بساكن البسيطة معتمدان على ما ىو متوافر ُب الطبيعة، أما  :أما بالنسبة للمسكن–
إعاشتهم، كرٗبا اٚبذ بعضهم أجزاء من الرب  سكنة جنود البحر فكانت مركبهم كزكارقهم، الٍب صيممت بشكل يناسب

البعض منهم زكجاهتم كأكالدىم لئلقامة معهم، كرٗبا أخذ البعض اآلخر إجازات لزيارة أسرىم، أحضر القريب للسكنة، كرٗبا 
يا من ناحية كلكن ٗببادلة خدمتهم بآخرين. أما بالنسبة للتنسيق بْب القوات الربية كالقوات النهرية من ناحية كالقيادة العل
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أخرل، فكاف ال بد أف يتم عن طريق الربيد أك الرسل سريعة ا٢بركة. كمن ىنا تتجلى عبقرية سِب علٌي ُب التنظيم السياسي 
 كالعسكرم.                           

ٸ يف ّٲذ األع٢ٺب زل٪ذ:
ِّ
 عِٮ

ة ًجِبٍّ ُب حظّبة دكلتو بدكف مقاكمة أك ا٢برب. ككاف من مظاىر تعزيز مكانة األسكيا ٧بمد الكبّبة الدينية أف دخلت مدين 
 ، حيث يذكر السعدم كأما أىل ًجِبٍّ فبواليتو دخلت ُب ملكو طائعْب كنستطيع أنقوؿ أنو برغم استيبلء سِب علٌي على ًجِبٍّ

قر ألٌي. ففإهنا أيضا أصبحت مستقلة كما عهدت كذلك بالزكاج السياسي مابْب أـ السلطاف الصغّب سلطاف ًجِبٍّ كسِب ع
كمعناىا ا٤بؤب تعأب  "داؿ"سِب علٌي سلطاهنا الصغّبة آدـ عليها مرة أخرل، كمن مظاىر ىذا االستقبلؿ أنو ٓب يطلق لقب 

، ٖببلؼ ما عيرؼ عنو بعدـ  رب العزة إال على سِب علٌي كسلطاف ًجِبٍّ ىذا ٔبانب أف سِب علٌي أقاـ فَبة طويلة ُب ًجِبٍّ
(كبالتإب كانت ًجٌِب 1492-1473اإلضافة إٔب أف الفَبة الٍب آلت إليها ًجٌِب فيها كانت قصّبة)استقراره ُب مكاف ما، ب

 مستقلة ُب عهد سِب علٌي، على ما كانت تعهد بو قبل سِب علٌي. 
كم األسكيا بالرغم ما عيرؼ عنها بتوجهها االستقبلٕب سواء قبل سِب علٌي أـ ُب عهد ه، فإذف ٤باذا دخلت ًجٌِب طائعة ٕبي

إٔب حرب السبع سنوات كما ينيف مع سِب علٌي. كإذا قد كانت ٙبت السيادة  –للحفاظ على االستقبلؿ -كالذم أدل ُّا
اال٠بية لسِب علٌي، فإنو من ا٤بعركؼ عند حدكث تغيّب ُب السلطة ا٤بركزية أك ضعفها ٙبدث فَبة عصيانات كاستقبلال ت 

انت ىذه الدكؿ الٍب تستقبل لديها مقومات الدكلة . كبالفعل من ا٤بفَبض أف للدكؿ كاألقاليم الٍب تتبعها،  السيما لو ك
 :ٰبدث ىذا ُب ًجٌِب بعد موت سِب علٌي فجأة. كنستطيع أف نوفق بْب ركايتْب

 كالٍب ذكرىا السعدم بديخوؿ ًجٌِب طائعة ُب حكم األسكيا، األولى -
خليفة سِب علٌي الشرعي ُب حركبو مع األسكيا ٧بمد،  كبار كالٍب ذكرىا كعت كتتحدث عن كقوؼ ًجٌِب مع شي  والثانية-

. نظران كالذم كاف يريد اغتصاب السلطة ُب جاك.  فرٗبا كقفت السلطة الزمنية السياسية كالعسكرية ًٔبٌِب إٔب جانب شي بار 
عب كالسلطة الدينية . ككقف الشكللحفاظ على االستقبللية الٍب كانت متوفرة ٥با ُب عهد سِب علٌي خلفو من بعده شي بار 

 ٔبانب األسكيا ٧بمد الذم حسم الصراع ُب صا٢بو.                                                           
 :                   أما عن عوامل دخوؿ ِجّني طائعة في دولة األسكيا فهي 

ٌي كسبللتو، ك٫بن نعلم أف ًجٌِب ٩بلكة إسبلمية تىرسخ فيها الثورة اإلسبلمية الٍب قادىا األسكيا كاستغلها ضد كثنية سِب عل-1
ف األكٔب. كلعل ىذا التعاكف بْب أسكيا ٧بمد، كبْب ىيئة العلماء، قبل قياـ ثورتو اإلسبلمية، الٍب آتت بو ك اإلسبلـ منذ القر 

يو أحد الكتاب بقولو:  أنو نا يعإٔب رأس دكلة السونغام. حينما كاف ضابطان فقائدان ُب جيش اإلمرباطور سِب علي بار، ىو م
ٲبكننا أف نتحدث بدكف مبالغة عن كجود ٙبالف بْب العرش كبْب ىيئة العلماء كأساس للسياسة اإلمرباطورية لسبلطْب جاك. 

كىذا ليس غريبان ٩با ىو معركؼ ٕبب سلطاف السونغام للصا٢بْب من العلماء كالقضاة الذين كانوا مصدر إ٥باـ لكثّب من 
 العقائدية كالتارٱبية كالسياسية الرشيدة على حد سواء.                                                         ا٤بسائل

الثورة القومية السونينكية، فنحن نعرؼ أف ًجٌِب مدينة سونينكية كاألسكيا من أصوؿ سونينكية، يأمل ُب عودة  – 2 
ثلها غانة. كُّذا رٗبا قد يكوف حدث اتفاؽ بْب األسكيا ٧بمد كالسلطة إمرباطورية السونينكي الكربل، كالٍب كانت ٛبي 

الدينية)العلماء(كالشعبية )األىإب(ُب ًجٌِب على أىداؼ ٧بددة.                                                                

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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السياسي كالدين مع السلطة الزمنية السياسية كالعسكرية ميكلفان بالتفاكض  "صاّب جائزين األف "لصاّب التقىا كرٗبا كاف العآب
 كالسلطة الدينية العلماء كالفقهاء ُب ًجٌِب كل على حدة. 

ٸ ٳاإلداسح ا٥غ 
ّ
 ٭ٖبئٺخ: ٴِعٮ

تدكر ُب  ،توجد السلطة اإلمرباطورية "جاك"كاف التنظيم اإلدارم عند السونغام بسيطان كغّب متشعب، ففي ا٤بركز العاصمة 
كالٍب تدفع ٥با ا١بزية، كتقدـ ا٥بدايا ا٤بعتادة كتساعدىا ُب ٞببلهتا على الدكؿ األخرل بالرجاؿ  ،قاليم كالدكؿ التابعةفلكها األ

با٢برب أك أحست  ا٤بولعة، كا٤بؤف، ككاف بوسع ىذه الدكيبلت الواسعة أف ترفع راية العصياف إذا ارتقى السلطة ُب تلك الدكؿ
عامان.  ٓب يتخذ مكانان ر٠بيان ٢بكمو يستقر فيو، كما كاف يفعل 28كم سِب علٌي الذم داـبضعف السلطة ا٤بركزية. كخبلؿ ح

 ،لكثرة ما ابتدعو من كظائف ؛٘ب.     كلكن أصبح التنظيم بيّبكقراطيان إٔب حد كبّب ُب عهد األسكيا ٧بمدو سلفو من آؿ س
ٚبصص كل منهم ُب ٦باؿ ٧بدد،  ،ل أ٫باء دكلتوكصنعو من مناصب. فقد خلق ميراقْب للحفاظ على سّب دكالب العمل ُب ك

وف عنهم ُب كل أ٫باء الواليات بكنشاط بذاتو كأصبح لكل مشرؼ كمراقب أعلى، منهم بالعاصمة مندكبوف كإداريوف ينو 
ريْب أصبح لكل كزارة ُب العاصمة من ينوب عنها من إداك  ،. كبالتإب أسس نظاـ الوزارات ا٤بعركفة ُب العصر ا٢بديثكاألقاليم

كزارة ا٢بكم احمللي، كزارة الشؤكف االجتماعية القبلية ككزارة ا٤بالية.  كمقارات ُب كل أ٫باء الدكلة كاألقاليم، كمن تلك الوزارات:
إْب. كمن الوظائف ا٥بامة الٍب ابتدعها األسكيا حاكم عاـ ا٤بدينة. فقد قاـ بتعيْب حاكم عاـ لكل مدينة كبّبة ُب ا٤بملكة، 

، كما ُب ىذه األياـصاؿ با١بماىّب، كحل مشاكلها ا٤بدينة، كمراقبة األسواؽ، كتشبو كظيفتو شيخ البلدية كميهمتو االت
ُب ا٤براسم السلطانية.  ككانت تلك ا٤بدف الكربل تابعة لواليات الدكلة ككالهتا  نتوخصص لكل موظف داران، كحدد مكا

(، JENNE(كمنها حاكم ًجٌِب )KOYI = KEY كينوب عنهم حكاـ ا٤بدف ٙبت اسم كوم أك كي) ،نواب ا٤بلك
عْب من قبل أسكيا

ي
االستقبلؿ كلو  ،كبالرغم من أف ٢باكم ا٤بدينة السلطة الرئيسية، إال أهنا ُب الواقع كانت ُب يد القاضي ا٤ب

شرؽ على النظاـ، كا٤براقب للعادات، ككانت لو األحقي
ي
ة ُب االعَباض التاـ عن حاكم ا٤بدينة، كىو ا٢باكم األعلى فيها كا٤ب

على بعض قرارات موظفي الدكلة. فقد قاـ األسكيا ٧بمد الكبّب بتقسيم ٩بلكتو إٔب كاليات ٚبضع لؤلشراؼ ا٤بباشر لئلدارة 
ك.  كقد أسند كل كالية إٔب كاؿو من بْب أقرانو كعبيده ا٤بخلصْب كقد بلغت أثِب عشر "جا "ا٤بركزية ُب العاصمة السياسية

اختصت ًجٌِب بوالية كحدىا،  ٍب قاـ بتأسيس أثِب عشر إقليما خرج بعضهم على نطاؽ ىذه الواليات، كالية، كقد كانت أف 
األسكيا   إدراؾدخل إقليم برغ ضمن نطاؽ كالية ًجٌِب. كنظران إٔب :كدخل البعض اآلخر ضمن نطاؽ بعض الواليات، فمثبل

فيقوؿ  دل إٔب قيرُّا من قلبو كإعطائو كضعية خاصة ُب عهده،  وضعية ا٤بدينة التارٱبية، كخاصة من الناحية اإلسبلمية ٩با أل
فأنو ال ٰبمل إال "؛ جنكي" ككلهم ٰبملوف لو الَباب إال "جنكي" ليس لو أحد ُب جنده يفرش لو ُب ٦بلسو إال وإن :كعت

، عند مقابلتهم لو، دقيق الطعاـ. كبذلك كاف ىناؾ أفراد ميقربْب من السلطاف،  ال تنسحب عليهم بعض الطقوس السيلطانية
الذم كاف يدخل على السلطاف أسكيا ا٢باج ٧بمد، دكف أف ٱبلع قبعتو، بل إف السلطاف ؛ كجنكي، ل،فار ان منك مثل كر 

ٰبمل لو دقيق الطعاـ. كيتضح من ىذه ا٣بصوصيات، الٍب خص ُّا األسكيا بعضان من راعيتو دكف غّبىم،  ىي ُب ا٢بقيقة 
فيما يبدك أنو ُب فَبة من الفَبات حدثت اضطرابات كعصيانات أدت باألسكيا ٧بمد إٔب تغّب احَبامان كتقديران لو. كلكن 

السياسية االستقبللية ١ًبٌِب،  بنظامها السياسي اإلدارم، كالذم كاف موجودان منذ قركف، كد٦بها د٦بان  ُب النظاـ اإلدارم 
ك٤با تؤب أمر الببلد بعده أسكية، ٛبرد عليو  :وؿ كربغاؿمارم يقوؿنغائية، لكي تدكر ُب فلكها. فو كاإلقليمي للدكلة الس

األىإب، فقمعهم، كىـز متزعم العصياف، ٍب نفاه إٔب مدينة كاك، حيث مات كىو ُب السجن، على أثر ىذه األحداث غّب 
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كا٤بهرجانات كجعلها كالية ال غّب، كنصب عليها حاكما، ٍب انتقل إٔب تومبوكتو، فأقيمت ا٢بفبلت  "غينيا"ا٤بلك نظاـ 
سكيا على ىذا األمّب كسجنو أسكيا، قبض تو أكعندما خسر سو٘ب على ٩بلكتو على يد خليف :اإلفريقي ليوبا٤بدينة. كيقوؿ 

سكيا كمع أ٘ب اتفق ُب دمج ًجِبٍّ ُب النظاـ اإلدارم أك كحٌب كفاتو. كأصبحت ا٤بملكة بعدئذ ٰبكمها نائب من قبل اُب غ
نغائية مع التحفظ. ففي عهد األسكيا ٧بمد كانت ا٤بدف التجارية مثل ًجِبٍّ كغّبىا تتمتع بنوع و السكاإلقليمي كتبعتها للدكلة 

من ا٢بكم الذاٌب ٙبت إدارة زعمائها من الكوم أك ا٤بوندزك.  ككانت األنشطة التجارية كا٢برفية ككذلك الكثافة السكانية 
من ا٤بعقوؿ  ُب توقيت عزؿ أمّب ًجِبٍّ كما تذكر الركايتاف، فليس تقتضي كجود عدد كبّب من ا٤بوظفْب اإلداريْب كلكن اختلف

لسلطاف فذ كماىر مثل األسكيا أف يعزؿ أسرة ملكية ظلت ٙبكم قركنا، ُب ليلة كضحاىا، حٌب كلو بدرت منها ٘باكزات، 
كبعد انتهاء               فرٗبا الذم حدث أف بدؿ أمّب بآخر من نفس األسرة إٔب حْب.                                  

، تدخل األخّبة إٔب مرحلة سياسية حرجة ٓب تعرفها ُب تارٱبها. فبعد و كانقطاع حكم أسرة األساكي الس نغائية من ًجِبٍّ
االستقرار كاالستقبلؿ تبد ؿ حا٥با إٔب التبعية كاالضطراب السياسي، حيث ٘باذبتها كتبادلتها أطماع الدكؿ احمليطة ُّا. 

ٍب  ،ـ. مركران ٕبكم البمبارا1893ـ إٔب االحتبلؿ الفرنسي1591لى ًجِبٍّ حكومات عدة، من ا٢بكم ا٤بغريبفتوالت ع
ؤكهنا كحدىا. ٩با يدؿ على الكرب كاألٮبي ة شفالتكركر. ففي أياـ حكم ا٤بغاربة للسوداف الغريب عيٌْب عليها قائد يتؤب  ،الفوال٘ب

د ذلك خضعت ًجِبٍّ  بدكرىا ألمارة سيجو]البمبارية[، ٍب احتلها شيخو ٞب اد]أك أٞبد الٍب كجد ا٤بغاربة ا٤بدينة عليهما. كبع
]الفوالنية[ا الٍب كاف مركزىا ُب ماسينا. ٍب دخلت ٙبت نفوذ ا٤بملكة الٍب شكلها ا٢باج  طوريتوامرب إ[كأدخلها ضمن بارم لوبو

   ـ.         1893عمر ]التكركرم[، كأخّبان احتلها الفرنسيوف سنة 
 اخلبدتخ

أك كمملكة صغّبة،  ٍب سرعاف ما اتسعت كأصبح ٥با امتدادات قركية،  ،يتضح لنا أف ًجٌِب قد بدأت كمدينة دكيلة: أوال 
يطاىا، ٍب اتسعت مرة أخرل كأصبح ٥با امتدادات حضارية إقليمية ُب كل فرع  با٘ب مشاالن كجنوبان، ٍب تسربت هنر فيما حوؿ ٧بي

شرقان، كإٔب مناطق السنغاؿ  -كرٗبا ما يليها –كعبلقاهتا إٔب إقليم الغابات جنوبان، كإٔب ببلد ا٥بوسا  منو، فتوغلت اتصاالهتا
كما جاكرىا غربان، كالصحراء كا٤بغرب مشاالن. حٌب سرعاف ما خرجت من اإلقليمية إٔب العا٤بية، حْب عرفتها أكركبا، كأيطلق 

ساحل ك  ،إقليم غينيا كظواىره الطبيعيةك  "الكامّبكف"إٔب  "السنغاؿ"ة من أ٠بها على كل نطاؽ كإقليم غرب إفريقيا الساحلي
غنينا بيساك. حٌب كصل ا٠بها من نطاؽ قارهتا اإلفريقية ك غينيا االستوائية، ك  ، خليج غينيا. كدكلو ككحداتو السياسيةك غنينا، 

.                                                                           )غينيا ا١بديدة(ُب إندكنسيا ا٥بولندية، كرٗبا كصل ا٠بها إٔب العآب ا١بديد
يطها اإلقليمي ا١بغراُب، كخاصة األقاليم الٍب تقع جنوُّا ثانيا : يتضح أنو ال نستطع أف فهم الوضع التارٱبي ١ًبٌِب بدكف ٧بي

الساحلية، حٌب النفصل ًجٌِب عن مضموهنا التارٱبي كإطارىا  أقاليم غينيا. فبل دراسة جادة ١ًبٌِب دكف أقاليم غينيا الغابية أك
ان ّب  من العبلقات البينة بْب ًجٌِب كغينيا.  فنجد كثّبكث  ثمتا١بغراُب، بإٮباؿ إطارىا ا٢بيوم للتحرؾ االقتصادم التجارم. ف

 باشر.                                    من ا٤بستعمرات كالدكيبلت ىناؾ، كالٍب ٛبت بصلة ًٔبٌِب كالسونينكي بطريق مباشر أك غّب م
حيث ؛ يتضح لنا أف اإلطار السياسي ١ًبٌِب بالرغم من قبليتو. كاف من ا٤بركنة ٗبواكبة التطورات احمللية كاإلقليمية كالدكلية :ثالثا

در اإلدارية ٙبوؿ من نطاؽ ملكي ضيق إٔب نطاؽ ملكي أكرب، فنطاؽ سلطا٘ب أرحب. كيًجدت بو كل التنظيمات كالكوا
كا٤بدينة بالتكيف مع كضع ازدياد ًجٌِب البشرم كا١بغراُب كالعمرا٘ب، فكانت ا٤بملكة كخاصة ا٤بدينة العاصمة أشبو با٤بدف 

        ا٤بفتوحة كا٤بختلطة، كالٍب تنصهر ُب بوتقتها كل العناصر الواردة إليها سواء اجتماعيا أـ اقتصاديا.                               
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يتضح لنا أف ًجٌِب ضاربة ا١بذكر ُب عيمق الزمن، كما يذكر األثريوف ٩با يؤدم بنا إٔب استنتاج كجودىا قبل أية دكلة  :رابعاً 
أخرل ُب اإلقليم ، أك على األقل من الدكؿ األكٔب ُب إطارىا ا٤بكا٘ب. فنالت من ا٣بربة الزمنية، ما جعلها تبقى على 

غزكات إمرباطوريات عاتية القوة بالسوداف الغريب. كتوفر لدل نظامها السياسي كاالقتصادم استقبل٥با دكمان. كتقف كتصيد 
حٌب  -القول التدريبية كاحملركة ألبنائها من السونيكي، بدفعهم باالنتشار ُب ٝبيع مناطق السوداف الغريب كمعظم دكؿ غينيا

خالصة، أك ٤بشاركة أنظمة حكم قائمة ألية عناصر إما لتأسيسهم مستعمرات سونينكية  -إهنم كصلوا إٔب سواحل غينيا
 كقبائل أخرل، أك لبلستيبلء على أنظمة حكم كائنة. 

كخاصة ُب النواحي السياسية كالعسكرية األمنية  يتضح لنا تفوؽ ًجٌِب ا٢بضارم على تومبوكتو ُب نواح كثّبة، :خامسا
االجتماعية،  كىذا ما ك حي الدينية)اإلسبلمية الفكرية كالعلمية(    مع ميسانكاهتا على األقل ُب النوا ،كاالقتصادية كا٤بعمارية

 انفق عليو معظم الرحالة األكركبيْب الذين زاركا تومبوكتو كًجٌِب، أك كتبوا عنهما على األقل، أمثاؿ الكسندر جوردكف لبنج
(، فيلكس ديبوا)              (،      )                            (، كرينيو كاييو)          (كىنرم بار ث)         

اتفقوا على أهنا كانت أحسن حاالن كأزىى حضارةن من تومبوكتو، حيث كصفها رٲبوند مو٘ب)       (ٗبدينة البندقية 
 اإليطالية، ككصفها ماد ىو بانيكار)           (بلؤلؤة النيجر،  ككصفها فليكس ديبوا)         ٔبوىرة كادم النيجر. 

فإف تومبوكتو ٓب تكن ٩بلكة أك سلطنة مينظمة، كمستقرة ىادئة بقدر ما كانت ًجٌِب. فنالت  :الناحية السياسيةفمن -
األخّبة من ألقاب ا٤بملكة كالسلطنة، كترسيخ أدكات كآليات نظامها السياسي ما جعلها تظل ٙبفظ باستقبل٥با السياسي 

ـ. فلم تتباد٥با سيادة الدكؿ األخرل إال بعد 15ينات القرف ٢بقبة زمنية طويلة منذ عهد ميؤسسها جنور، كحٌب سبع
سبعينات ىذا القرف بعكس تومبوكتو.  كحْب ٘باذبتها سلطة تلك القول اإلقليمية ا٤بختلفة. فحاذهتا ٔبانب ٛبكتو،  

ؿ تلك تفوقت ايضا على األخّبة، كٛبتعت بوضع فريد من نوعو،  حيث أصبحت ما بْب ا٢باضرة األكٔب كالثانية لدك 
نغائي أصبحت العاصمة شبو الر٠بية كتساكت مع جاك )العاصمة(كتفوقت على تومبوكتو، كُب و القرل. ففي العهد الس

عهد ا٢بكم ا٤بغريب يقاؿ أهنا كانت قاعدة السلطنة ا٤بغربية ُب السوداف الغريب ٍب استقلت ٙبت السيادة ا٤بغربية العسكرية 
رة أكٔب إلقليمها،  كساكت)نيورك(عاصمة دكلة البمبارا األخرل، ضٗبربا()  (اٚبذت حافيما بعد.    كُب عهد دكلة البمبارا)

عاصمة دكلة ماسينا الفوالنية، ٍب عاصمة أساسية ُب  ؛ٍب عاصمة شبو ر٠بية ُب عهد دكلة الفوال٘ب، ٔبانب ٞبد اهلل
ي للسوداف الفرنسي ُب عهد االحتبلؿ إقليمها ُب عهد دكلة التكولور)التكركر(، ٍب أصبحت عاصمة اإلقليم األكؿ الشرق

 الفرنسي، ٍب أصبحت إقليمان بذاتو تتبعو عدة دكائر ُب عهد ا٢بكم الوطِب.   
ث كيجد ًٔبٌِب جيش برم كأسطوؿ هنرم منظماف على درجة من الكفاءة ا٢بربية يح -ومن الناحية العسكرية:-

كانت ٙبميها كتؤمنها عسكريان دكؿ كقول أخرل توالت كالعسكرية ُب إطار نظاـ سياسي مستقل، بعكس تومبوكتو الٍب  
 عليها.                                                              

دفاعات طبيعية كأسوار ٙبميها سول رماؿ الصحراء،  ،فلم تكن لتومبوكتو ا٤بدينة الصحراكية -:من الناحية األمنية -
ى، كانتقا٥با باستمرار من سيادة شكالسلب كالنهب، كخاصة من قبل الطوارؽ أك ا٤بو كلذلك كانت كثّبان ما تتعرض للغزك 

دكلة ألخرل، بعكس ًجٌِب الٍب كانت مؤٌمنة طبيعيان كبشريان، حٌب نسمع عن تصديها بقوة لقول إقليمية كربل مثل مإب،      
ى ا١بنوبيْب شى، كخاصة لو علمنا أف ا٤بو شو كٓب نسمع عن تعرضها لغارات السلب كالنهب سواء من قبل الطوارؽ   أـ ا٤ب

 من حوزة دكلة ألخرل.                  -باستمرار -أقرب منها إٔب تومبوكتو أك حٌب انتقا٥با سياسيا
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فقد ٙبكمت ًجٌِب ُب الشبكة التجارية ا١بنوبية ُب ا٘باه أقاليم الغابات كما يليها، ٗبنتجاتو  -من الناحية االقتصادية:-
ار الشماؿ اإلفريقي . كبذلك ٙبك مت ًجٌِب ُب نوعيات كسلعو اال ستوائية ا٥بامة، الٍب يأٌب من أجلها إٔب تومبوكتو ٘بي

حٌب يقاؿ أف الفضل يعو د ُب  ومبوكتو ككميات ىذه ٤بنتجات الغابية كاالستوائية مثل)الذىب، كالعاج الكوال. اْب(الٍب ت
 -:  من الناحية المعمارية.                                             ار ًجٌِب تنشيط ٢بركة التجارية ُب ٤بدينة إٔب ٘ب

عرؼ ًجٌِب فن البناء با٢بجر منذ القدـ قبل تأسيس تومبوكتو بزمن،  فحْب كانت األخّبة تستخدـ ُب مساكنها كمبانيها 
بعلـو ا٥بندسة ا٤بعمارية،  كيدؿ  إٔب حد ما كانت ًجٌِب تسبقها بعدة مراحل زمنية ،اللنبك  ،كالطوب ،كا٣بوص ،البوص

على ذلك سيورىا العظيم كحصونو، كقصر ا٤بلك الذم حوؿ إٔب مسجد عند إسبلمو، ٍب مساجدىا فيما بعد كالسيما 
مسجدىا الكبّب. فكانت ًجٌِب مدينة مفتوحة تتناكؿ كل التأثّبات كا٤بستحدثات ا٤بعمارية الوافدة،  كٛبزجها ُب قالبها 

كمن قبلو ابن بطوطة  -تخريج لنا بركائع زاىية. كٓب تقف ىذه التأثّبات ا٤بعمارية، بل يتحدث فيلكس ديبواالز٪بي األصيل ف
عن التأثّبات ا٤بصرية ُب ًجٌِب، ككأهنا من ا٢بضارة ا٤بصرية،  كلذلك ٠باىا ديبوا -عن الوجود ا٤بصرم ُب السوداف الغريب 

  ًٔبٌِب ا٤بصرية                               
سبلمية من حيث كجود العلماء كالفقهاء، كفرة ا٤بساجد ا١بامعة ، إتومبوكتو من مظاىر  ونالتما  -:من الناحية الدينية

كالكتاتيب ا٤بدارس ا١بامعات اإلسبلمية، األساليب كاألدكات التعليمية، حيث ساكهتا ُب شكل اإلجازات العلمية.  
نة السونينكية ا٤بموؿ األساسي الذم ال ينصيب لتومبوكتو ٗبجموعات اككأصبحت ًجٌِب كنطاؽ تأثّبىا الثقاُب ُب م

العلماء كالفقهاء لتجديد النظاـ الديِب. ككانت قد ظهرت ُب ًجٌِب أسرة علمية شهّبة توارثت علـو الفقو كا٢بديث 
 إف أسرة أقيت تعود كالتفسّب كالتشريع كاللغة كاألدب، ىي أسرة)بغيوغو(على نسق أسرة أقيت العلمية ُب تومبوكتو، حٌب

نية، حيث  و أصو٥با إٔب إقليم ما سنو )ماسينا(كالذم كاف ُب كثّب من حقبو الزمنية امتدادان حضاريان للتأثّبات الثقافية ا١بي
 قات ٛبثل العاصمة ك كانت ًجٌِب ُب كثّب من األ

 الثقافية لكل إقليم ماسينا .                   
ِب كالطبقي للمجتمع، حيث كانت ىنقد انتظم كتشكنل ُب ًجٌِب الَبكيب السكا٘ب االفكاف  -:من الناحية االجتماعية

ض، كىذا النظاـ االجتماعي عقرية مَباصة على مقربة من بعضها الب 7070-على حسب ذكر السعدم  -ٙبتوم
كٍب عن طريق و التمبم ىو الذم أثرم تومبوكتو، ك أصبح لو امتدادات حضارية ثقافية كاقتصادية ُب داخل اَّتمع و ا١بن

ا٥بجرات التجارية كالتعليمية من زكم األصوؿ ا١بينية، سواء بطريق مباشر بوجود أعداد كبّبة من السكاف ذكم األصوؿ 
السوننكية )الونكرية كالوعكرية(ُب تومبوكتو، أك بطريق غّب مباشر بوجود ٦بموعات من ذكم األصوؿ ا٤باسنوية، كالسيما 

اؿ أقيت(،  كالٍب كانت ٙبمل ُب األصل تأثّبات ثقافية جينية قبل خركجها من ماسينا، حٌب  من الطبقات الدينية)مثل
ُب أرضها خلقان كجبلة كطبيعة، ُب أىلها الَباحم كالتعاطف كا٤بواساة. كلكن ا٤بنافسة على الدنيا كانت من أخبل قهم 

كه لو كال يتبْب إال إذا كقع من صركؼ الزماف، جدان،  حيث إذا زاد ألحد جاه بينهم أٝبعوا على بعضو من غّب أف يظهر 
                  كالعياذ باهلل. فساعتئذو إذ يبدل كل كاحد ما عنده من قوؿ البغض كفعلو.                                                          

،  "يطو"كأرباب الذىب من معدف ب "زتغا "كىي سوؽ عظيم من أسواؽ ا٤بسلمْب. ك فهيا يلتقي أرباب ا٤بلح من معدف
عدنٍْب ا٤بباركْب ما كاف مثلهما ُب الدنيا كلها.  كجد الناس بركتهما ُب التجارة إليهما كثّبان كٝبعوا فهيما من ا٤ب ككبل

 األمواؿ ماال ٰبصيو إال اهلل سبحانو.                       
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شرقها كغرُّا كٲبينها ُب كراء البحرين بْب ا٤بغرب  تومبوكتو اآلفاؽ إٔبكمن أجل ىذه ا٤بدينة ا٤بباركة يأٌب الرفاؽ من ٝبيع 
كاليمْب ُب جزيرة البحر مٌب فاض، كمٌب رجع تباعد عنها ا٤باء. كالوقت الذم ٰبيط ُّا من أغٍشت كالذم تباعد عنها من 

 فرباير.                                              
.  كا٤بوضع األكؿ بقرُّا من جهة اليم لو زبر.  ٍب ارٙبلوا منها إٔب ا٤بكاف الذم ىيموضع يقاؿ لو  أصل بنائها  . ْباليـو

كىي ٧بيطة بالسور،  ك٥با أحد عشر بابان ٍب سدكا الثبلثة فبقي ٜبانية أبواب. كإذا كنت بعيدان عنها من خارج ال ٙبسبها 
 إال غابة من كثرة األشجار فيها كأف ما فيها شجرة كاحدة. 

 ٲبٹخ ئ٩بسح عىىن٭
)^( )^( )^( 

 
 مؤسسة كجيرى للتربية والبحوث التاريخية

Fondation  Guidiera pour l'education et richershes Historique 

( F. G. E. R.H) 
 66877607     yahoo.fr@bguidiera 

( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^()^ 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على محمد وسلم
ثني ٹذٷ ا٢٥زبة 

بائل لتعارفوا ( كالصبلة كالسبلـ على قا٢بمػد هلل القائل ) يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبا ك 
 ذم كاف مبعثو ذكرا )شرفا (لو كلقومو.  كآلو كصحبو أٝبعْب: رسوؿ اهلل األمْب،  ٧بمد بن عبد اهلل ال

فيقوؿ العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب: عبد القادر بن تيجاف بن الٓب)٧بمد سّبل( بن أيب بكر )صديق( بن ٧بمد بن  ٳثْذ:
 ـ ٗبدينة طوىب) شرفها اهلل بالعلم كالدين(1967إبراىيم بن ٧بمد كجّبل الطويب من مواليد عاـ 

ن ا٤باضي العريق،  كالدكر الريادم الذم لعبو ع،  أقدمو إٔب الراغبْب ُب معرفة شيء البمبارة ُب سيغوا تاريخ إمرباطوريةىذ
العصور الوسطى أال هنايات ُب  أراضيها؛ إمارة ٗببارية قوية علىىذه ا٤بنطقة الٍب حظيت بقياـ  ،سيغوسكاف منطقة 

 ا أسرتا كوليبإب كجارا.تبادؿ ا٢بكم فيه(. الٍب ٩بلكة سيغوكىي:)
 البمبارة )ٗبانا(،قياـ ٩بلكة قوية على يد شعب  بدايات القرف السابع عشر ا٤بيبلدمفقد شهدت ىذه ا٤بنطقة،  منذ 

( ُب ا٤بركز القيادم لدكؿ إفريقيا الغربية جنوب الصحراء،  كذلك ماليكريثة إمرباطورية)غّبىا كأصبحت ىذه ا٤بملكة مع 
برامانغولو كوليبإب أف تؤسس ٩بلكة، ُب إقليم ) سيغو( قدٲبا، ٍب عربت أبناء عمومتهم لتأسيس ت ذرية حْب استطاع

 ٩بلكة ٗببارية أخرل ُب )سينسانا(، ٍب ُب)كارتا(. 
كسنركم تفاصيل تاريخ ىذه اإلمرباطورية معتمدين على العديد من ا٤براجع العربية كاألجنبية،  كمن أىم ما نعتمد عليو  

 ، كسنورد ا٤بصادرّب أننا ىنا ال نشّب إٔب ا٤براجعغ  (Manden Kurufabaرٞبو اهلل) كانٌب سليماف،  ا٤بؤرخ كتاب
ٔب ذلك ا٢بْب نعتذر إٔب القراء األعزاء، كالنقاد ا١بهابذة إك  -_ إف شاء اهلل تعأب  ُب آخر ا٤بوسوعة، نظرا لظركؼ العمل

 الفحوؿ،  عن التقصّب ُب ىذا ا١بانب. 
 :إلى ما يليوقبل ذلك نشير 

بْب ىذا الكم ا٥بائل من ا٤بؤلفات التارٱبية ا٤بطولة منها كا٤بختصرة،  ماذا عسى أف تساىم ىذه ا٤بوسوعة،  أك تدٕب 
 بدلوىا،  ُب ا٤بعارؼ؟

لعلها تساىم ُب بلورة بعض ا١بوانب الغامضة،  كبياف مواقع بعض ا٤بناطق التارٱبية على ا٣بارطة ا١بغرافية  ػ1
 القدٲبة.  اإلمرباطورياتلشعوب الذين أقاموا ا٢بالية ل واطنا٤ب٢بديث عن ا٢بالية،  كا

كلعلها تيسر ا٤بطالعة على القارئ ٕبيث يسَبيح من األقواؿ الكثّبة ا٤بتعارضة أحيانا ُب ا٢بادثة الواحدة،  فتسرد ػ2
 ستدالؿ. أك تشّب إٔب الراجح من األقواؿ ا٤بتعارضة مع االاحملقق ا٤بعتمد من تلك األقواؿ. 

 . اكمعانيه كلعلها تشّب إٔب أصوؿ بعض الكلمات كاشتقاقاهتا ػ3
على صياغة ا٤بعلومات بلغة عربية سليمة كاضحة؛ اهلل كوف قد كفقت لسرد تارٱبها كما ينبغي،  كأف يعينِب أ كأرجوا أف 

 . العثار فيها إال القليل من الفحوؿألف ترٝبة التاريخ من اللغات األجنبية إٔب العربية ٗبكانة من الصعوبة ال يسلم من 
 وقوتي  . ومػػػػػػػػػػػػػا لي إال ستره متجػػػػػػلال تصػػػػػػػػاميعباللػػػػػػػو حولي واو 

 عليك اعتمادي ضارعا متوكال . فيارب أنت اهلل حسبي وعدتي  :
صْب،  يسعى ُب بنائو الغيوركف على كأسأؿ اهلل العظيم رب العرش الكرٙب أف يبارؾ فيها،  كٯبعلها لبنة من لبنات سور ح

إفريقيا الغربية جنوب الصحراء كحضارهتا العريقة،  ُّدؼ العودة إٔب ا٤باضي اَّيد،  كالتنقيب عن ا٢بضارات الٍب ٛبتعت 
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كنقل ُّا ا٤بنطقة من قبل. كمن ٍب عودة ٞبيدة إٔب الديانة كاللغة اللتْب عملتا دكرا بارزا ُب إرساء قواعد ىذه ا٢بضارات،  
 أبوتيجاف / عبد القادر كجّبل          فصو٥با إٔب األجياؿ البلحقة. 

) رٴىئخ) ٬ّ اإل٩رباىٴسٹبد ا٥ٞذميخ 
كل الشعوب كاألمم ٥با ُب تارٱبها صفحات ٦بيدة،  كأدكار حضارية،  تعتز ُّا أٲبا اعتزاز،  ىذه الصفحات ىي 

 كٙبطيم قيود االستعباد كاالستعمار.   صفحات الكفاح من أجل نيل ا٢برية،  ككسر شوكة القهر،
 ، كانت الصحراء الكربل ا٢بالية أرضا خصيبة تكثر فيها األهنار كالودياف كيستوطنها شعوب متعددكف من السود كالبيض

فهجرىا سكاهنا السود إٔب مناطق  غّب أف ا٢بالة ٓب تدـ،  إذ تعرضت الصحراء لتغّبات بيئية أدت إٔب جعلها جدبة، 
. كبعد استقرارىم ُب تلك ا٤بناطق أسسوا كالشرؽثر رطوبة كأقرب إٔب األهنار كا٤بياه ُب ا١بنوب كالغرب أخرل أك

، إمرباطورية للكانٌب من السونينكى إمرباطورية الصوصو _ ىللسونينك (كغادكإمرباطوريات متعددة منها: إمرباطورية غانة)
اإلٲبو  –اإليبو -ا٥بوسا  -  ُب منطقة فلتا العليا حاليا ٩بالك ا٤بوشي - بوركك للكور  نغامسو نكا،  إمرباطورية اليمإب للمان

 كالتكاررة-ُب السنغاؿ  كالولوفوػ كالسّبير-ُب غانا األشانٌب –ُب بنْب األكيو –ككلها ُب نيجّبيا ا٢باليةالكاٖب ُب بورنو –
 . كغّبىاكالسينيفو ُب كينيدكغو -كالبمبارا ُب سيغو ككارتا-ٍب الفبلٗب ُب ماسينا كسوكوتو -للفبل٘ب ُب فوتا

خامسة ىذه اإلمرباطوريات كا٤بمالك: ٩بلكة سيغو، كقد نالت ىذه ا٤بملكة شهرة تارٱبية، ُب العصر ا٢بديث   ٳ١ب٭ذ
 كنالت قسطا من قصص ا٤بغنْب كالقوالْب، كأدركها االستعمار األكركيب. 
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 ا٥جبة األٳ٣ 

 يف )عٺٖٴ ٳ ١بسرب(حملخ ربسخيٺخ ٬ّ مم٢٦زٸ ا٥ج٪جبسح 
 ا٥ٚق٤ األٳ٣: ٬٩ ٱ٨ ؽْت ا٥ج٪جبسح؟

 /أفٴ٣ ؽْت ا٥ج٪جبسح:1 
كلمة ٗببارة ُب ا٤بستندات التارٱبية القدٲبة لشعوب إفريقيا، كما يشار إٔب فركع ا٤باندل الثبلث. كقد اختلف   دال توج

غزاة ا٤بانينكا كشعوب آخرين ضاع ا٤بؤرخوف ُب ٙبليل أصل ىذا الشعب: ىل ىم فرع من ا٤بانينكا، أك أهنم خليط من 
 ا٤بوضوع:ا٠بهم مع مركر الزمن، كإليك الركايتْب ا٤بتداكلتْب حوؿ ىذا 

 .أٳال/ ا٥شٳاٹخ ا٥ٞبئ٦خ ثأ٫ ا٥ج٪جبسح عضء ٬٩ ادلب٭ٺٮ٢ب
أربعة ركاىا ا٤بؤرخ نارينا موسى ُب شريط إذاعي،كمفادىا: أف ا٤بلوؾ األكائل ُب ٩بلكة) كدكماف( االسم القدٙب ؿ)ماندل( 

/ ا١بد األعلى 3/كا١بد األعلى لكوليبإب 2(، و/ا١بد األعلى لدانيوغو ك)سومان1من مقدمي الصيادين)سيمبو(،كىم
 / ا١بد األعلى ألسرة كايتا.4لكوناتى 

كقد ذكر تفاصيل توٕب ىؤالء اإلخوة األربعة السلطة، كيف ًب عزؿ الثبلثة األكائل، كٲبكنك الرجوع إٔب ذلك ُب موسوعة 
 يخ مإب، غّب أننا سنورد ىنا ما يتعلق باألخ الثا٘ب حيث يقوؿ:تار 

: فهو األخ التإب للملك األكؿ) دانيوغو(، فبعد عزؿ األكؿ ؛ لرفضو ترؾ مدح الصيادين، عْب ]....وأما الملك الثاني
عهد أخيو، إال أنو كطاب ُب عهده ا٤بلك أكثر من  أخوه ا٤بلك ا٤بعظم على ٝبيع الدكلة، كقد كاف بطبل شجاعا، قويا،

ٓب يكن سياسيا لبقا، بل كاف جبارا متغطرسا، مستبدا برأيو، فكلما اتفقوا على شيء ٱبالفهم، فقالوا لو :٫بن نتفق على 
(، فيقوؿ ٥بم : ال بد من تنفيذه كما أمرت، فعقدكا مؤٛبرا آخر ka an Kuru baliالشيء كأنت كحدؾ ٛبنع ٝبعنا)

 I kelen kana anع، فجاءكا إليو، فقالوا لو : قد اتفقنا على أال تعارض ٝبعنا كحدؾ)كعزموا على عزلو إف ٓب يَباج

kuru bali :(، كإال فاعتزؿ ا٢بكم، كاذىب إٔب موطن خاص بك،كما اعتزلو سلفك ) دانيوغو/سومانوغو(، فقاؿ
كعند ذىابو قالوا ىذا  ، فاعتز٥با،البد من تنفيذ األمور كما أرل. فقالوا: إذىف اتفقنا على عزلك، فاعتزؿ ا٤بلكية العظمى

( كٙبوؿ مع مؤيديو من كدكما إٔب الشماؿ، كقاؿ : ىا قد عزلتمو٘ب كلكنكم ستعرفوف أ٘ب أنا امذىب ) كوليبإب ما نس
، فاستقر ُب مشاؿ كدكما بينها كبْب ديار كاغادك، كقاؿ ١بماعتو علينا أف نعتمد على أنفسنا ىنا،)  ا٤بلك األعظم إٔب اليـو

An ka bama an yere kan ( فسمي ىو كرفاقو) ٗبانا(أم: ا٤بعتمدكف على أنفسهم، اَّدكف) عصاميو
 النفوس(....[ اىػ

 .صب٭ٺـب/ ا٥شٳاٹخ ا٥ٞبئ٦خ ثأ٫ ا٥ج٪جبسح خ٦ٺو ٬٩ ٕضاح ادلب٭ٺٮ٢ب ٩ِ ؽْٴة آخشٹ٬
 (.Manden Kurufabaركل ىذه الركاية كانٌب سليماف ُب كتابة دكؿ الرابطة الكربل ٤باندل)

كمفاد ىذه الركاية: ] حسب قوؿ كثّب من ا٤بؤرخْب، فإف البمبارة فرع من جيش ماندل، الذين أرسلوا الحتبلؿ بعض 
ا٤بناطق  اَّاكرة، كإخضاعها ٢بكم ) ماندل(، كقد ٛبكنوا من احتبلؿ ىذه ا٤بناطق كاالستيبلء عليها، كتزعموا على 

لشعوب سياسة )االمتصاص اللغوم(؛ حيث عملوا خبلؿ قركف على السكاف األصليْب للمنطقة، كقد مارسوا مع ىذه ا
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جعل ىذه الشعوب ا٤بهزكمة يَبكوف لغتهم األـ، كيأخذكف لغة كطنهم ا١بديد) ماندل(، فتخلوا تدرٯبيا عن ٝبيع مفردات 
 (Kerunni( ك)Baloli( ك)Weleli( كلمة مثل) 222لغتهم األـ إال حوإب)

ا٤باندل، صعب عليهم تلفظ بعض ا٢بركؼ الٍب ٓب تكن أصبل موجودة ُب لغتهم كأبرزىا  ك٤با استعمل ىؤالء الشعوب لغة 
كلمة الغْب)ا١بيم ا٤بصرية( ُب لغة ا٤باندل؛ فإهنم ينطقوهنا بغْب ٩بزرجة بالباء كأهنم يقولو)غب(، فعمل ىؤالء على تبديل 

 ىذا ا٢برؼ ٕبركؼ عديدة منها:
( gbese( أما ا٤بانينكا فينطقوهنا: ) guon( ك)guwa( ك)guese(تارة يبدلونو با١بيم ا٤بصرية مثل:) 1
 (.gbon( ك)gbuwaك)
  ( gbanni( أما ا٤بانينكا فينطقوهنا )panni(. مثل: ) pكتارة يبدلوف إٔب فاء التيِب)(2
 ( gbere( ك)Sangba(أما ا٤بانينكا فينطقوهنا)  Bere( ك)Sanbaكأحيانا يبدلونو باءا مثل: ) (3
 (gbueman( أما ا٤بانينكا فينطقوهنا) Jemanبدلونو جيما مثل: ) ( كأحيانا ي4
 ( gbere( ك)gbolo(أما ا٤بانينكا فينطقوهنا)  were( ك)wolo( كأحيانا يبدلونو كاكا مثل: ) 5

رد ىذه كقد أشار كانٌب سليماف رٞبو اهلل إٔب بعض القواعد الفارقة بْب لغة البمبارة كلعة ا٤بانينكا كلكن الوقت ال يتسع لس
 القواعد ىنا : 

 في لغة المانينكا في لغة البمبارة القاعدة
 .Npalan. Ntumun /يدخلوف التنوين قبل كثّب من األ٠باء1

Nkani.  Nkoyo 
 palan.  tumun.  
  kana.   koyo 

 Che. sise (ٯبعلوف السينْب حرفا ينطقوهنا شينا2
 Cho. chi.  So.  si (ٯبعلوف السْب الواحد أحيانا شينا3

 Ja. jakoya.  Diya. dyagona (ٯبعلوف الداؿ كالياء جيما4

 Tchaman. tchaya syaman. syaya (ٯبعلوف السْب كالياء شينا مشمما بالتاء5

 Nsere =nzere). (nsaban =nzaban) يضعوف التنوين قبل السْب كينطقوهنا زايا
( nsira = nzira)  

كرا ُب ا٢بياة السياسية ُب إقليم قنياغا الشرقية)ماسينا( كقنياغا الغربية) بيليدكغو( كأيا كاف فإف ىذا الشعب قد لعب د
 ـ .1182كمنطقة) دك ككّبم( أم سيغو حاليا. كإف ٓب تكن مشهورة ُّذه التسمية إال بعد ككركبا جارا ٗبانا ا٤بتوَب عاـ 

 (.مبجبسح ٩ْىن ٦١٪خ)/2

 (، قد كرد ُب اشتقاؽ معناىا لدل ا٤بؤرخْب أقواؿ كثّبة ىاؾ أٮبها:إف كلمة)ٗباناف(، أك )ٗباراف(، أك )بامباراف
 –ـ 1151/ أنو بناء على قوؿ ككركبا جارا بن ماف جارا الكبّب الذم حكم ٩بلكة الصوصو فيما بْب عامي )أوال

ـ(، رفض إرساؿ اإلتاكات كا١بزل الٍب كاف يرسلها ىو كأسبلفو إٔب ملوؾ كاغادك، فتغافل عنو ملك 1182
عدـ معاقبة ملوؾ كغادك لو، فضبل عن سكوهتم عنو شهرة، اغادك)قاٲباغاف سيسى(، فلم ٰباربو، كٓب يعاقبو، فأكسبو ك 

كجعل ا٤بداحْب ٱبَبعوف لو أ٠باء بطولية كثّبة من ذلك) كل رجًل رجله كلكن ذا الشنب ىو األسد (؛ألف ككركبا كاف قد 
ما نا ( أم الذم رفض سيده ماغا سيسى كنول ماغا، فكاف كلما طوؿ شنبو كشعور أذنو.  ككذلك أطلقوا عليو) با 

ووروبا ( أم أنو ٛبرد كقد تركو سيده على ٛبرده. كىذا كاف a dun toora maمدح ُّذا ُب ٧بفل يقوؿ) كقد أقر عليو
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دىا بالقوة إٔب يليب لقب ٗبانا؛ ألف ٝبيع الدكؿ الٍب ٛبردت على قاٲباغا من قبل، نالت عقاُّا، حيث خرُّا قاٲباغا، كر 
 ا٣بضوع لوغادك، ما عدا صوصو. فأصبح ىذا اللقب مفخرة لوكركبا ٗبانا.

كقاؿ أف ا١بد األعلى ألسرة كوليبإب ٤با خلع من ا٤بلك ُب ماندل ، ىاجر إٔب مشاؿ ماندل، بينها كبْب كغادك،  /ثانيا
ي ىو كرفاقو) ٗبانا(أم: ( فسم١An ka bama an yere kanبماعتو علينا أف نعتمد على أنفسنا ىنا،) 

 ا٤بعتمدكف على أنفسهم، اَّدكف) عصاميو النفوس( .
(كمعُب ذلك أف االبن كاف نصيب أمو، فكانوا Materili/ أف شعب البمبارة كانوا ُب أكؿ أمرىم )أميْب(أم: ) ثالثا

 أبيهم، فأصبحوا ) ابويْب( يدعوف أمهم حينئذ)اي٭با(،أم )ريب، كسيدم(،ٍب جاء كقت آخر فتمردكا عن أمهم، كمالوا إٔب
(،كمعُب ذلك أف الولد أصبح من نصيب أمو، فبَبكهم أمهم كميلهم إٔب أبيهم قيل ذلك ُب لغة Paterialiأم:) 

 ا٤بانينكا)باف ما نا (.
 anba  أف جيش ماندل كانوا عند ذىاُّم إٔب حرب ا١بّباف كانوا يقولوف للرعية ) اينبامارا كلىػ أ كا كىُب بيبل أنٓب/ رابعا

a mara wala a ka kene to anye( فلما قيل ،)anba a nara أصبح ذلك اسم تلك الرعية ،)
 (.كمعُب الكلمة: ) ٭بلككم أك تَبكوا الساحة لنا(.Bamaranفقيل)باماراف  

تجار / أنو ٤با جاء اإلسبلـ على يد التجار العرب ُب القرف األكؿ ا٥بجرم، ٍب انتشر على يد ا٤برابطْب كالخامسا
األفارقة)جوال( استعصى بعض القبائل الٍب كانت تعيش بْب الشماؿ كا١بنوب على اإلسبلـ، كٛبسكوا بوثنيتهم، فأطلق 

(، فا٤بعُب ُّذا مرادؼ للكفر، كلذا فإف ا٤بسلمْب من البمبارة  Ban ma naعليهم الذين رفضوا رُّم ) باف ما نا  
فإف الركاية األخّبة مشهورة كمتداكلة بْب أكساط كثّبة، كلكنو قد يكوف  يرفضوف أف يسموا ُّذه التسمية.كعلى كل حاؿ،

غّب صحيح، ألف ىناؾ قبائل أحرل كمعظم ا٤بوشي ٓب يسلموا كلكنهم ٓب يسموا ُّذا االسم. كالذم يَبجح عندم 
 السبب األكؿ، كيليو القوؿ الثا٘ب ُب الَبجيح.

 حملخ ربسخيٺخ ٬ّ ٩ٮيٞخ )دٳ ٳ ١ريٷ = عٺٖٴ( 
 شح ادل٢٦ٺخ األٳىل: ) أعــشح عبسا( .األع

ملكا، زأكؿ ملوكها  78يقوؿ ا٤بؤرخ ا٤بداح "داٚب بابا جالو": )) إنو من بداية ٩بلكة سيعو إٔب هنايتها، جلس على عرشها 
( كآخرىم) بىنا علي جارا ((، كلكنو ٓب يسرد أ٠باء ىؤالء، لكنو ذكر أنو Masa penba Diara) ما ماسا فىنبا  

 ه األ٠باء ٝبيعا، مع سنوات حكمهم، كعدد أكالدىم.......اْب.يعرؼ ىذ
 كفيما ىنا ٫باكؿ أف نستقي تاريخ سيغو من ا٤بصادر ا٤بختلفة كالتإب:

(، كقد  Do  ni Kiriفإف منطقة سيغو كانت تسمى من قبل ) دك ك كّبم  / سيغو في عهد غانا والصوصو:1
مرباطورية كغادك، ٙبت حكم أسرة جارا، ٍب انضمت إٔب ٙبالف الصوصو كانت ىذه ا٤بنطقة اإلقليم العاشر من أقاليم إ

ـ، حْب قاـ سومنغورك بتكوين ىذا التحالف، الذم حولو إٔب حكم دكتاتورم قسرم، فذاقت )دك( كغّبىا  1225عاـ 
 سومنغورك كانٌب. معكثّبا من الويبلت الٍب سببها التحالف 

 :/ سيغو في عهد مالي2
)دك( ىي ا٤بنطقة الٍب قدمت منها أـ سو٪باتا) األمّبة سوغولوف تيجوعو٘ب كوناتى(، فهي إذنا منطقة من ا٤بعلـو أف منطقة

أخوالو، كأـ سو٪باتا أيضا من أسرة جارا ا٤بلكية، كقد ساعدت ىذه ا٤بنطقة سو٪باتا ُب حركبو ضد سومنغورك؛ حيث 
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سو٪باتا، فشهد ٙبالف ا١بيوش ُب سييب، كشارؾ  أرسل ملكها: فاكنْب جارا أخاه جانغينا جارا مع جيش )دك( ٤بساعدة
ـ، كأدخل دكلتو ُب ٙبالف 1236ـ كما بقي ُب ماندل حٌب شهد مؤٛبر كرككانفوغا 1235ُب معركة كّبينا الفاصلة

ماندل الكبّب، ٍب عاد إٔب دك ، كأبلغ أخاه ٔبميع تفاصيل األمور، كأف سو٪باتا أمرىم بأف ٰبكموا الدكلة ملوكا ٙبت 
 فقبل األخ ذلك، كأصبحت ٩بلكة دك جزءا من دكلة ابن أختهم. إمرتو،

ـ، بدأت الببلد الٍب كانت تابعة ٤بملكة دك ٙباكؿ ا٣بركج 1239كبعد ثبلث سنوات من مؤٛبر كرككانفوغا، أم ُب عاـ 
ا يستدعي على فاكنْب جارا، كأخيو، كتلوح ٥بما بالكلمات النابية، بل شقت بعض ىذه الببلد عصا الطاعة عليهما، ٩ب

تدخبل سريعا من دكؿ التحالف إلخضاع ىذه الثورة؛ حٌب ال يستفحل األمر فيؤدم إٔب سقوط األسرة ا٤بلكية ا٤بوالية 
 للتحالف الكبّب ُب دك.

 فأعد سو٪باتا جيشا عظيما كخرج فيها بنفسو ، كذلك لغرضْب أساسيْب:
 أحدٮبا: تأديب ا٤بتمردين الذين اعتدكا على أخوالو.

 ا: توديع جيش ٩بلكة نيما العائدين .كثانيهم
أسرع سو٪باتا إٔب ٪بدة أخوالو ُب دك، فقصد ا١بنوب الشرقي لنهر النيجّب، حيث عرب النهر إٔب ا١بنوب، فاحتل ببلد 

دك، كدكخ ا٤برتدين، كىزمهم، كفرقهم شذر مذر، كأدخلهم ٙبت ملك ا٤بلك فاكنْب جارا طوعا ككرىا. ككانت عاصمتها 
 فَبة ُب مدينة ) دافولو(، كىي موجودة اليـو ُب دائرة باراكيلى.ُب كل ىذه ال

 /سيغو في عهد السونغاي:3
كقد استمرت أسرة جارا ُب حكم ا٤بنطقة لقركف طويلة منذ عهد سو٪باتا حٌب إٔب عصر السونغام، حيت ًب احتبل٥با ُب 

ىذه التبعية فَبات من التمرد  ـ(، فقضت قرنا فأكثر ٙبت السونغام، ككاف يتخلل1492عهد سو٘ب علي بّب)ت
كالثورة) من جاغا، كماسيا( كغّبىا، فكانت أباطرة السونغام يقـو يقمع ىذه الثورات، كيعيدكف ا٤بنطقة لسيطرهتم. كيبدك 

 أف العاصمة ٙبولت ُب ىذه الفَبة من )دافولو( الواقعة ُب الغرب، إٔب مدينة ) سيغو ( ُب الشرؽ.
 / سيغو في عهد الباشاوات: 4

خضعت سيغو للحكم الباشوم ا٤بغريب، بعد سقوط ٩بلكة السونغام، فكانت تدفع اإلتاكات إٔب تومبوكتو ُب عهد 
ـ(،كىي مع كل ىذا كانت تعد جزءا من ٩بلكة مإب، ٍب 1612 –ـ 1592باشاكات مراكش، ٤بدة عشرين سنة؛ من )

 ا. ) كتلك األياـ نداك٥با بْب الناس (.استقلت عن تومبوكتو، كأصبحت تومبوكتو الباشوية تدفع ا١بزية إليه
 األعشح ادل٢٦ٺخ ا٥ضب٭ٺخ يف )عٺٖٴ (

 أعشح ١ٴ٥ٺجبيل:ـــــ 
بعد ضعف أمر باشاكات ا٤بغرب، عاد حكم ٩بلكة سيغو، إٔب ماندل، ككاف عليها ا٢باكم من أسرة كايتا، ا٠بو تمهيد/ 

لفَبة فَبة ضعف كا٫ببلؿ ٩بلكة مإب، فمات ىذا ا٢باكم )سّباماف كايتا( ككاف مقيما ُب )مركدكغوبا(، كقد تزامنت ىذه ا
 (.JI TEE KA NODOBILA  LE SY TE DIمن أجل اليأس كالغم، ألف ا٤بثل يقوؿ:) اليأس داء قاتل()

كبعد موت سّبماف كايتا، ٓب يتمكن ملوؾ ماندل من إرساؿ حاكم آخر، كٓب يكن من أسرة جارا طموح يتطلع إٔب 
ا٤بنطقة السيد: )كبلف جاف كوليبإب (، كىو ابن برامانغولو  كوليبإب. ككاف مقيما ُب سيغو فنقل  الزعامة، فانتدب ٢بكم

 العاصمة إٔب مدينة سيغو.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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كحسب ركاية كانٌب سليماف، فإف منطقة _) دك  ك كّبم( ٓب تقع يوما ٙبت سيطرة السونغام، كال الباشاكات، كإ٭با  
ا٫ببلؿ ماندل، كلكن مصادر أخرل تشّب إٔب احتبل٥با من قبل السونغام،  كانت تابعة ٤باندل منذ عهد سو٪باتا إٔب

 كأهنا كانت تدفع اإلتاكة إٔب باشاكات مراكش. 
 ٩ْب٭ٸ ١ٴ٥ٺجبيل

 ىذا اللقب لو عدة ألفاظ: كولوف كو بلي،كوليبإب ، كلينبلي، كربلي ، كليبلي، كوف لًبلي، كيديبلي.
 على أقواؿ منها: كقد اختلف ا٤بؤرخوف ُب اشتقاؽ ىذا اللقب

(أف األخوين انيانغولو كبرمانغولو، كقومهما ٤با عربكا النهر، كٓب يعرؼ الناس كيف عربكا؟ قالوا: ) عربكا النهر ببل سفينة)  1
 كوليبإب(. فسموا بذلك، كزاؿ عنهم لقبهم األصلي الذم ىو ) تراكرل(.

ٌب أقركا بالتزاـ طوطم الشخص الذم عربىم ٠بوا بذلك، (كولوف كو بلي: أم أهنم ٤با منعوا من ركوب ظهر السفينة، ح2
ٍب مع مركر الزمن، أصبح) كولوف بلي( ٕبذؼ كلمة)كف( ترخيما فقيل)كوليبلي(، ٍب أصبح كوليبإب، ٕبذؼ النوف، ٍب 

 ٙبوؿ البلـ راءن فأصبح)كريبلي، ككركرم، ككركبرم.
النهر إٔب أرض )دك، ككّبم= سيغو( كجدكا أف أىلها  (كوف ليبلي: أم : غّب ٧بلقي الرءكس، كذلك أهنم ٤با عربكا3

ٰبلقوف رءكسهم دائما، كمن ٓب ٰبلق فإنو يضفره، فلما ٓب يكونوا على تلك العادة قيل ٥بم ) كوف ليبلي( أك ) كونديغي 
 بلي(. فأصبح علما عليهم.

وا كثّبين، كلكن كاف بإمكاف العدد (كر بلي: أم )الذين ينوء عملهم بالعصبة(، كذلك أهنم ٤با دخلوا ) دك ( ٓب يكون4
القليل منهم أف يقوموا بعمل ال يقدر عليو العصبة أكٕب القوة من الناس، فسموا ) كربلي( أب: ) الناءم عملهم 

 بالعصبة(.
 I kelen kana an kuru( أنو قيل للجد األعلى ٥بم ػػ كىو ا٤بلك الثا٘ب لودكماف ػػ ال ٛبنع ٝباعتنا بوحدؾ)5

baliوا بذلك.( فسم 
(كركبلي: أم الذين ال يرجعوف، أم أهنم بعد خركجهم من كطنهم للحرب الذم أصاُّا ٓب يرجعوا مرة أخرل.....إٔب 6

 غّب ذلك من االشتقاقات، كاهلل أعلم بالصواب منها.
 ٱغشح األعشح ٬٩ أٳعٺىن) ئىل عٺٖٴ(

كقد ىاجر برامانغولو مع أخيو  -هما تراكرل كأصل لقب -أكال/ نسبو: ىو "كبلف جاف " بن "برامانغولو " كوليبإب،
= أكجيُب(، كاستقرا على ضفة هنر النيجر، عاـ TOLONGUELNI"انيانغولو" من منطقة ) تولونغىلىِب 

ـ، كذلك أف حربا عظيما شينت عليهم من قبل بعض األعداء، فاحتلوا منطقتهم، كقتلوا أباٮبا الذم كاف ا٤بلك 1550
نئذ كتوجها صوب الشماؿ مع األىل كاألقارب، حٌب كصلوا إٔب )فوفو بوٗب (جنويب براكيلي، على ا٤بنطقة. فهاجرا  حي

بْب )باغول ( ، )كباكلْب(، فعربكا النهر بواسطة ) تينٓب كوماندك( الذم اشَبط عليهم أال ٱبربكا أحدا بأنو ىو الذم 
قبيلتو، فقبلوا ذلك كعربكا النهر. فلما رآىم  (؛ ألنو طوطمPolioعربىم، كأف يلتزموا بعدـ أكل السمك ا٤بسمى) فوليو 

الناس تعجبوا منهم كيف عربكا النهر، فلما سألوىم قالوا عربنا بدكف زكرؽ فسموا )كولونبإب  ( أم الذين عربكا النهر 
 بدكف زركؽ.
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ىناؾ قرية عامرة  ك٤با عربا النهر توجها إٔب الغرب، كقضيا مسّبة شهر حٌب كصبل إٔب النهر الكبّب) النيجّب(، ككجدا
ا٠بها) دك (، فطلبا منهم السكُب ُب ىذه القرية، فقاؿ ٥بم أىل القرية ) ٫بن ٫بب الضيفاف، كنرحب بكل كافد( كلكن 

 ٗبا أف ٝباعتكم ُّذه ا٢بالة من الكثرة فبل تقدر على معيشتكم قبل ا٣بريف ا١بديد، فاضطرا على تقسيم ا١بماعة.
ُب ) دك (،مع أسرتو كمن ناط ُّم.  كمر األخ األصغر ) انيانغولو( كمن معهم إٔب  فبقي األخ األكرب ) برامانغولو(

يوما من السّب البطيء، فعربكا النهر ، كاستقركا ُب قرية  15ا١بنوب، ٍب توجهوا إٔب الشماؿ حيث عربكا النهر بعد مسّبة 
 عامرة تسمي) بىاًيكو(.

 1558٧ع٢ىن ثشا٩ب٭ٖٴ٥ٴ يف )دٳ(
و كمن ناط بو، أذف أمّب قرية )دك( لربامانغولو كمن معهم أف يسكنوا القرية، كقاؿ: ) إ٭با كنا رفضنا بعد رحيل انيانغول

ليسوا مزارعْب، كإ٭با ىم ٘بار ملح، كعبيد، كثياب كغّب ذلك. ....  -سكناكم ؛ألف كل من ىنا _ من السونينكى
 فليس لدينا قوت متوفر ...(.

، بل فقاؿ لو برامنغولو: ) إف مهنٍب أنا  كقومي ىي الفبلحة، فإذا سكنت ىنا معكم، فلن يعدمكم العيش بعد اليـو
 سيزكؿ عنكم ىم ا٣بوؼ من ا١بوع....(.

فقاؿ ٥بم األمّب) نعم أذنا لكم بالسكُب ىناؾ، كلكن بشرط أف ٚبتار مكانا خارج القرية، تسكن ىناؾ مع ٝباعتك، 
 حٌب ال ٬بتلط مع بعض لئبل يؤذم بعضنا بعضا..(.

برامانغولو بذلك، كسكن ُب ضاحية مدينة )دك(، كجد ىو كقومو ُب الزراعة كالصيد الربم كتربية ا٤بواشي مع شيء  فأذف
من الصعلكة) تىرىيا(، كبعد عدة سنوات أصبح ثريا، كمؤل ا٤بنطقة باحملاصيل الزراعية، كالدكاب كأصبح ٲبلك كثّبا من 

كال يتقاضاىم بعنف، بل ينظر ا٤بوسر، كيتجاكز أحيانا عن ا٤بعسرين، ا٤بقتنيات، ككاف كذلك كرٲبا سخيا، يداين الناس 
فأحبو ٝبيع الناس كمالوا إليو فناؿ شرفا ك٦بدا، كأصبح كجيها ُب أكساط العامة كا٣باصة. كُب األخّب ماؿ إليو كل أعياف 

 للملهوفْب.  القرية، كأصبحوا من ٠باره كندمائو، لثرائو، كعدلو، كصدقو كمساعدتو للمحتاجْب كإغاثتو
( تقريبا، أٝبع أعياف القرية على تسليم إمارة القرية إٔب ) برامانغولو( ، كأخربكا 1560ك٤با توُب أمّب قرية )دك( عاـ )

ا٢باكم) سّبٲباف كايتا( الذم كاف ٰبكم ا٤بنطقة ٙبت إمرة ملوؾ مإب، ككاف مقيما ُب )مركدكغوبا( فأذف ٥بم بذلك، 
 ـ(.1600 –ـ 1560لقرية )دك(، فأمضى ُب حكم )دك( أربعْب سنة ) فتوجوا برامانغولو  أمّبا

 1629٧ –٧ 1600ادل٠٦ ١ال٫ عب٫ ١ٴ٥ٺجبيل 
(Kalan jan Kulubali) 
" ليَبىب عنده، فتلقى االبن مركدوغوباسّبٲباف كايتا ُب " إٔبكالف جاف( كبعد أف أصبح أمّبا لقرية )دك(، أرسل ابنو )

  قائدا)سوفاكن(، كتعلم كيفية إدارة الدكلة، كالسياسة كالديبلوماسية، كمعاملة الناس.ىناؾ التدريب العسكرم، كأصبح 
 كقد بقي ُب ) مركدكغوبا( حٌب بعد كفاة أبيو.

ـ(، توُب )سّبٲباف كايتا(، حاكم ماندل على منطقة )دك(، 1600كُب  نفس العاـ الذم توُب فيو برامانغولو كوليبإب)
ا على منطقة)دك(، ككاف يومئذ قائد القواد )سوفاكونتغي(، فبذلك أصبح ا٤بلك على فأعلن"كبلف جاف " نفسو حاكم

 الدكلة.
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كقد رفض كثّب من أىل مدينة)دك( كا٤بدف الكربل ىذه الزعامة)ا٤بلك(، نظرا ألف كبلف جاف كقومو أجانب عن ا٤بنطقة، 
لقريتكم مع كونو غريبا أجنبيا؛ ألنو كاف  فكيف ٲبلكوهنا؟ كقد رد عليهم بقولو ) لقد علمت أف أيب إ٭با أصبح أمّبا

 يغريكم با٤باؿ كيستميلكم باإلحساف، أما أنا فإف ٓب يكفيكم منظرم، فسّبٞبكم ًفعإب اآلف!!.
كبعد ذلك، كوف جيشا من الرماة ا١بيدين، فاحتل ٝبيع القرل ا٤بتمردة كأجربىا على الدخوؿ ٙبت إمرتو، رغم أنفهم. 

 سنة. 80تو زىاء فأسس ٩بلكة استمرت ُب ذري
( سنة، كيبلحظ أنو بعد ا٢بركب األكٔب الٍب قاـ ُّا لتأديب 29كبالنسبة لكبلف جاف نفسو، فإنو أمضى ُب ا٤بلك )

ا٣بارجْب عليو، فإنو ٓب يقم ٕبركب توسعية ، كإ٭با دخل كثّب من اإلمارات اَّاكرة ُب التحالف معو نظرا ٢بنكتو السياسية 
 ـ .1612سيتو. كحٌب تومبوكتو الباشاكية ا٤بغربية، كانت تدفع ا١بزية لو ،منذ عاـ ، كحسن تدبّبه، كديبلوما

: بعد حكم داـ تسعة كعشرين عاما، مات ا٤بلك )ا٤بملٍّك نفسو بالقوة(، كخلفو على ا٤بلك من بعده وفاة كالف جاف
 ابنو: ) نوتومى كوليبإب(.

 1641٧ –٧ 1629ادل٠٦: ٭ٴرٴ٩ٶ ١ٴ٥ٺجبيل 
 (Notome Kulubali) 

ـ، كٓب يكن 1629نوتومى كوليبإب االبن  البكر لكبلف جاف كوليبإب، جلس على عرش ) دك( بعد كفاة أبيو عاـ ىو: 
( 12مياال إٔب ا٢برب، فلم يزد شيئا على ٩بتلكات أبيو، غّب أنو حافظ على ا٤بمتلكات القدٲبة، كقد أمضى ُب ا٢بكم )

 وه دانفاسىرم كوليبإب .ـ، فخلفو أخ1641عاما تقريبا، ٍب مات عاـ 
شٷ ١ٴ٥ٺجبيل  

َ
 1680٧ –٧ 1641ادل٠٦: دا٭ٚب٫ ع

 (Danfan sari Kulubali 
ـ، ككاف حكيما 1641دانفانسىرم بن كبلف جاف كوليبإب، جلس على العرش بعد أخيو) نوتومى كوليبإب(،عاـ  ٱٴ:

٤با استطاع أف يكمل فَبة ملكو  -ةكلوالاهلل ٍب شجاعتو كما أكٌب من حكم -شجاعا جسور القلب، رابط ا١بأش 
الطويلة؛ ألف أىل مركدكغوبا أرادكا أف ينتقموا منو بسبب القمع الذم قاـ بو أبوه ضد ا٤بعارضْب ٤بلكو، فناصبوه العداء، 
كرموه بالسحر كالشماشة، كغّبىا، حٌب ٙبوؿ من مركدكغوبا إٔب )سيغو( كاٚبذىا عاصمة لدكلتو، كلكنهم ٓب يستطيعوا 

 زعوا ا٤بلك منو ٕباؿ من األحواؿ.أف ينت
 ٕضٳارٰ: 

  ادلٞبٳ٩خ األٳىل مذ اؽزال٣ ٩بيل ٥ذٳٕٴثب:/ 1
ُب بدايات ملكو، فإف ملك مإب الرابع كالعشرين: )ماما ماغاف كيتا(، أعد جيشا لبلستعادة ٩بالك مإب ا٤بتمردة، إٔب 

ـ، كلكن جيش  1643ى دانفانسىرم عاـ حاصرىا عل ا٣بضوع ٤بإب مرة أخرل، فتوجو ٔبيشو إٔب )مركدكغوبا( ك
كوليبإب استطاع ىزٲبة جيش) ماما ماغاف(، كدىره فعاد أدراجو خاسئا كىو حسّب. كبعد ىذه ا٢بادثة ٙبوؿ دانفانسىرم 

 إٔب ) سيغو( كاٚبذىا عاصمة لدكلتو.
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 ادلٞبٳ٩خ ا٥ضب٭ٺخ مذ اؽزال٣ ٩بيل دلذٹٮخ عٺٖٴ: (2
ف( آخر ماندل ماسا، حارب ىو اآلخر ملوؾ كوليبإب ُب مدينة سيغو، فحاصر ـ، فإف ا٤بلك ) با مغا1670كُب عاـ 

ا٤بدينة ٧باكال اقتحامها بالقوة، كلكن دانفانسىرم استطاع أف يطرده كيرده عن سيغو، كأ٢بق بو ىزٲبة نكراء، ٩با أهنك قواه، 
ا( كأسس عاصمة جديدة، بقي ىناؾ حٌب فلم يستطع التوجو إٔب عاصمة مإب) انيانينبا(، بل ا٘بو إٔب أخوالو ُب ) كاب

 ـ(.1677توُب عاـ )
شٷ ٳ٭٤ٞ ا٥ْبف٪خ ئىل ) عٺٖٴ(.

َ
 دا٭ٚب٭غ

ـ(،كقد 1660 –ـ 1641سنة من حكمو ُب مركدكغوبا ) عاصمة أبيو كأخيو( كذلك من ) 20أمضى دانفانسرم 
كا٢بمية، فلما اشتد عليو التوديع عاٗب ُب ىذه السنوات كثّبا من صنوؼ ا٣بيانة، كالعداكة، كا٤بكر كالسحر كالشماشة 

(، ٙبوؿ من ) مركدكغوبا ( إٔب مسقط رأس أبيو ) مدينة دك (، كلكنو ٓب يسكن ُب Mangoyaأم: ا٤بقاالة )مانغويا  
القرية نفسها، كإ٭با سكن ُب ضاحيتها عند  عآب مرابط دركيش ، كاف يقيم ىناؾ على مقربة من الشاطئ،  ككاف يدعى 

عاصمة لدكلتو، كبعد استيطانو ىناؾ، ٙبوؿ إليها كثّب من أىل )دك(، كقد ٙبوؿ اسم )دك كضاحيتها( )شيخو( فاٚبذىا 
 إٔب سيغو؛ ٤با كاف كل الناس يقوؿ عند الشيخ.

سنة أخرل، كاجتهد ُب تعمّبىا كتثبيت دعائم ا٢بكم فيها، حٌب أصبحت  20كقد أمضى دانفانسىرم ُب ىذه ا٤بدينة 
 االستعمار.  يالذين حكموا ا٤بنطقة من بعده إٔب ٦بيئ العاصمة الدائمة للملوؾ

 :موت دانفانسري
ـ(. مات دانفانسىرم ، كقد كاف موتو مأساة لؤلسرة؛ ألف ابنو) سوما  1680 –ـ 1641سنة )  40بعد حكم داـ 

و(، كإ٭با اغتصب كوليبإب( ٓب يستطع أف يكوف ملكا بأم حاؿ، كإ٭با أصبح ٦برد زعيم لقبيلة كوليبإب ) ذرية برامانغول
 ا٤بلك قواد آخركف من ذرية)جارا(.

ـ(، كقد خلف سوما ثبلثة 1692 –ـ 1680سنة ُب زعامة ءاؿ برامانغولو من ) 21كأما سيوما نفسو، فإنو أمضى 
 أكالد كلهم من زكجتو الوحيدة) سونو سارك (، كىؤالء األكالد ىم:

 (مامدم.3رم بيلى  (سى2(سنابا، كىي الكربل ككانت حسناء فائقة ا١بماؿ. 1
ـ( كٓب يَبؾ لورثتو شيئا إال رجاء كاحدا، ىو تزكٯبو ابنتو ا١بميلة) سنابا (إٔب ملك 1692كىكذا مات سوما كوليبإب عاـ 

 ) دينا( كا٠بو )كاراف جارا(،فكانت ىي عركبتو كصفيتو كخليلتو.
 ح ا٤بلك فيما بعد.كقد مات االبن الثا٘ب يأسا كحزنا بعد كفاة سوما بقليل. أما مامدم فأصب

ذٷ ١ٴ٥ٺجبيل )ثٺزٴ٫(.
َ
 ادل٠٦ ٩ب٩

ىو ٧بمد كوليبإب، ابن سوما بن دانفانسىرم بن كبلف جاف كوليبإب، كلد ُب "سيغو" كأمو)سونو سارك (. كقد  نسبو: 
كوليبإب كاف جده دانفانسىرم ا٤بلك، كلكن ٤با توُب ٓب يتمكن أبوه سوما من توٕب العرش، كإ٭با اقتصر على زعامة قبيلة  

ـ، كبعد كفاة أبيو عـز مامدم كوليبإب على البحث عن طريق آخر للعيش ، فَبؾ 1692ذرية برامانغولو، حٌب توُب عاـ 
أمو ُب سيغو، كىي تعا٘ب من الفقر كزراعة البقوؿ كا٣بمر، فذىب إٔب )دينا( كاستقر عند أختو ) سنابا كوليبإب( كزكجها 

على إمارة "دينا"، فَبىب مامىدم كوليبإب ىناؾ فنوف القتاؿ كنظم ا٤بلك، كيذكركف )كراف جارا(، ككاف زكجها ا٤بلك 
 أسطورة حوؿ حصولو على أسباب ا٤بلك.ىي:
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 أعيٴسح سأط ادلْض ٳا٥ٚٴ٭ٺٴ
يذكر ا٤بؤرخوف أسطورة فائدهتا قليلة ُب التاريخ، كلكنها نورد ىنا للداللة فقط على االعتقادات الفاسدة الٍب يتصورىا 

 ( كىي:Senkollayaاف اإلفريقي الوثِب حوؿ أسباب ا٢بصوؿ على ا٤بلك كاالقتدار) سىنكواليااإلنس
إف ملك ) دينا( كىو "كراف جارا" كاف سر ملكو يكمن ُب تناكؿ رأس معز مطلسم، ُب يـو البدر من الشهر،  ككل من 

، ككانت أخت -على زعمهم  –٧بالة،  سىينكوالم( ال (أكل معو ىذا الرأس ا٤بعزم ا٤بطلسم، فسيكوف مقتدرا)مهيمنا 
مامىدم كوليبإب كىي) سنابا( عركبة :كراف جارا" كعركستو ا٤بدللة، كىي الٍب تطبخ لو ىذا الرأس، فذات يـو طبخت لو 
رأس ا٤بعز ا٤بطلسم، كدعت أخاه إٔب تناكلو مع ا٤بلك، فتناكال الرأس ، دكف أف يشعر زكجها أهنما إ٭با يتناكالف رأس ا٤بعز 

 لذم يعد خصيصا لبلقتدار كا٥بيمنة.ا
كذات يـو شعر "كراف جارا" بأف تغيّبا قد طرأ على حاؿ ًٞبيو "مامىدم كوليبإب"، كساكرتو شكوؾ ُب أف يكوف قد أكل 
معو رأس ا٤بعز ، حٌب اىتم بقتلو كاغتيالو. كقد شعر مامدم بتغّب ٞبوه ُب تعاملو معو كأنو رٗبا يكوف يضمر شيئا، كبينما 

ُب ذلك إذ أتاه آت ُب ا٤بناـ ) جِب( فقاؿ لو:].. ما علة بقائك حٌب اآلف ُب ) دينا(، كقد تناكلت رأس ا٤بعز، كال ىو 
شك أنك ستصبح مهيمنا ال ٧بالة، فتحوؿ إٔب مكاف آخر، كأنا أعطيك دليبل)طلسما( آخر، كىو أنك تزرع الفونيو، 

ٍب اذىب إٔب مكاف آخر كافعل مثل ذلك، ٍب إٔب مكاف آخر  فإذا حاف حصاده فبل ٙبصده ، بل اتركو للطّب تأكلو،
 كافعل مثل ذلك ُب ٝبيع أ٫باء الببلد، كاعلم أف كل مكاف فعلت فيو ىذا العمل فإف ملكك سيصل إليو...[.

كقد أخذ مامدم ىذه الرؤيا مأخذ ا١بد، فتحوؿ من " دينا" كقضى ثبلث سنوات ُب أ٫باء الدكلة يزرع الفونيو كال 
ا، حٌب عده الناس ٦بنونا أك ملعونا، قد اعَباه بعض اآل٥بة بسوء انتقاما ٩با فعلو سلفو كبلف جاف بأىل )دك ٰبصدى

Do.) 
 كعلى زعمهم فإف ملك بيتوف كوليبإب إ٭با اتسع نتيجة ٥باتْب األسطورتْب...ٌ.!! كياللعجب.

 ثذاٹخ ٦ّٴ ؽأ٫ ٩ب٩ذٷ ١ٴ٥ٺجبيل
ت ُب زراعة الفونيو ُب أ٫باء ٩بلكة"دك" كتركها للطيور، عاد إٔب أمو ُب مسقط بعد أف أمضى مامدم كوليبإب ثبلث سنوا

 رأسو "سيغو" ليساعدىا ُب مهنتها كىي:البستنة كالعمل ُب ا٣بانة ) البار ، أك ا٣بمارة(.
انة، كمن كقد انضم إليو بعض الندماء، كطلبوا من أمو أف تعصر ٥بم ٟبرا ٝباعيا، فطاب ىذا ا٣بمر، ٩با زاد ُب ركاد ا٣ب

ندمائو، فنالت شهرة ُب صناعة ا٣بمر، كعرؼ ٟبرىا با١بودة، كقد طلب ندماء مامدم كوليبإب من أمو ٙبضّب ٟبر 
(، فبنت رحبا كاسعا، كأعدت فيو كثّبا من الزقاؽ، كجرار ا٣بمر، كصنعت ٟبرا    Ferenkeٝباعي  كىو )فىرىنكى =

ـ فتح ىذه الزقاؽ يوما مشهودا ُب سيغو، حيث دعوا الناس من ٝبيع صافيا جيدا، أضافت عليو نكهة متميزة، ككاف يو 
(كشربوا Kofa tela(، فكانوا ىم ٞبلة الكأس األكؿ)كوفاتيبل Kofaأ٫باء سيغو، كأكـر الشيوخ بالكأس األكؿ )كوفا

 حٌب ٜبلوا .
قاعدة ىذه ا٤بنادمة، (، اتفق نصف شباب سيغو على أف يوسعوا   Ferenkeكبعد ىذه ا٤بنادمة ا١بماعية)فىرىيكى 

كينوعوىا كٯبعلوىا حزبا عظيما، كباب ا٤بشاركة فيو مفتوح للجميع، حٌب يستطيع أف يلتحق بو الشباب اَّدكف ا١بلدكف، 
كلكن ال يسمح للبطالْب كا١ببناء كالكسأب با٤بشاركة فيو؛ ألهنم اليريدكف أف يكوف حزُّم ٦برد منادمة كمعاقرة ٟبر، 

ليكن حزبا مؤسسا على العمل كا١بد، كمساعدة ا٢بق، ك٧باربة الكذب كالكسل كا٣بموؿ، كجعلوا  كاإلدماف فقط، كلكن



 
361 

مامدم زعيم ىذا ا٢بزب؛ ألف أمو ىي ا٤بعدة ٣بمر ا٢بزب.)العاصرة ٣بمرىم(. فسمي مامدم كوليبإب يومئذ)تيغي 
 زعيم األقراف.(.كمعُب ) بيتوف ( أم: Biton( أك)بيتوفTontigui( أك) توف تيغي Tiguitonتوف

كقد ناؿ ىذا ا٢بزب ُب كقت قصّب شهرة كجاىا)مانديا( كالقبوؿ ُب أكساط الشباب، حٌب انضم إليو كثّب من شباب 
 الببلد اَّاكرة.

 ٩ْبسمخ أٱ٤ عٺٖٴ حلضة ثٺزٴ٫
األعياف من أىل ) ٗبا أف بيتوف مامدم كوليبإب من الوافدين الغرباء، فإف زعامتو للحزب ا١بديد ٓب يعجب أبناء األثرياء ك 

، كجعلوا زعيمو ) كاسوف جارا(، كقد طلب فدك ككّبم (، فأصاُّم العّبة ضده، فكونوا حزبا آخر ٤بنافسة حزب بيتو 
أصحاب ىذا ا٢بزب ا١بديد الصداقة مع حزب بيتوف؛ من أجل انتهاز الفرصة لقتل بيتوف كتفريق بقية أعضاء حزبو. كقد  

( خنقا شديدا كاد Ferenke  بيتوف يوما ما ُب )ا٤بنادمة ا١بماعية: فىرىينكىكاد يتم ٥بم ذلك، حْب خنق كاسوف 
يقتلو،  كلكن زمبلء بيتوف مامدم حالوا بينهما، ككاد ذلك أف يكوف فتنة بْب ا٢بزبْب، كلكن أخا )كاسوف جارا( تدخل 

يربيبا( أف ينتقم من )كاسوف سريعا فبلـ أخاه كسبو سبا شديدا، كأهنى ا٣ببلؼ. كقد حاكؿ أحد أصدقاء بيتوف كىو) س
 جارا( ُب رحلة الصيد، كلكن بيتوف الـ صديقو أماـ كاسوف لوما كثّبا، كأهنى ا٣ببلؼ.

*كبعد ذلك قاـ )زاف كيلْب (ابن أمّب قرة) بوموندك ( بتوجيو البغضاء كنبذ بيتوف كحزبو بالعداكة الصراح البواح، كاستفز 
دث بينهما أم شيء، كٓب ٯبد بيتوف كحزبو بدا من ا٢برب كا٤بناكشة، فأصيب ) بيتوف كحزبو مرات كثّبة مع  أنو ٓب  ٰب

زاف كيلى( ُب ىذه ا٤بعركة ٔبركح قاتلة، حيث ضرب بالعصي حٌب برد. فقاـ أىل )بوموندك( باألقواس كالسكاكْب 
ركا سيغو، كلكن بيتوف كالسيوؼ كا٢براب ليثأركا البن أمّبىم القتيل، كأهنم يقتلوف بيتوف من أجل ذلك، فجاءكا كحاص

كحزبو ٛبكنوا من تفريق ٝبعهم كأسر بعضهم، كقتل كثّب منهم، كالذ باقيهم بالفرار.  كقد كاف ىذا النصر سببا ُب ذيوع 
شهرة حزب بيتوف ُب اآلفاؽ، حٌب جعل الصعاليك كالفاتكوف كالنجباء كالقراصنة، من ا٤بناطق األخرل يأتوف لبلنضماـ 

 إليهم.
جني  ـ ادل٪ب٥ٺ٠ ـ) رٴ٫ عٴ٫(:رأعٺظ ٙشٝخ ا٥

ًّ
 ْجٺذ ادلغٺ

، فبدأكا  شعر بيتوف مامدم كوليبإب كحزبو با٢باجة إٔب التقوم كاالعتصاـ، نظرا لتنامي أعدائهم كمنافسيهم يوما بعد يـو
كيتخذكنو  يبحثوف عن ا١بنود ا٤بقاتلْب من كل مكاف، فجعلوا إذا رأكا ملهوفا يراد قتلو لغرامة مالية يقضوف ذلك الغرامة،

عبدا للحزب، ككذلك إذا رأكا من يراد أخذه رىنا للجزية فإهنم يقضوف ذلك ا١بزية كيصبح صاحبو من عبيد ا٢بزب، كقد  
كثر ىؤالء العبيد جدا، فعلمهم بيتوف كزمبلؤه فنوف القتاؿ، كدربوىم على القتاؿ ككونوا منهم فرؽ ا٤بشاة كا٢بيالة، كطرؽ 

، كاالعَباض كقسم  وا ُب نفس الوقت ثبلث تقسيمات كربل:ا٥بجـو
 (جوف ميسْب.2(جوف مانكاف   2: كىم رؤساء العبيد ا٤بسيبْب.   جونبا(1

 كبذلك أصبح لبيتوف ٩بادم كوليبإب كحزبو قوة حربية كبّبة.
 ادلْش١خ األٳىل ثني ؽضة ثٺزٴ٫ ٳأٱ٤ عٺٖٴ

، كأكجسوا منو خيفة، فتنادكا متآمرين، كقالوا: ضاؽ كجهاء سيغو القدامى ذرعا ببتوف كوليبإب كحزبو النامي، يوم ا بعد يـو
إف ىذا إعادة من الكوليبإب للزعامة القتالية من الضيوؼ األجانب الوافدين علينا (( فاٍستػىٍعدىكا لذلك استعدادا تاما ، 

ه من الوطنيْب كحرضوا حزب "كاسوف جارا" مرة أخرل على قتاؿ حزب بيتوف، فاستعدكا "كاسوف جارا" كحزبو كمن كاال
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األكائل الذين على مثل نيتو كإف ٓب يكونوا ُب حزبو، فاستفز حزب بيتوف مرة أخرل، كاستمرت ىذه االستفزازات حٌب 
التقى ا٢بزباف عند مفَبؽ الطرؽ يوما ما، فتقاتل ا٢بزباف حٌب قتل بعض مقاتلي حزب "كاسوف: فقاـ ٝبيع أعياف )دك 

ػما بيتوف) كاراف جارا(  ككّبم( الناقمْب قدٲبا على بيتوف كحزبو ، ليستأصلوا بيتوف كحزبو ٛباما عن بكرة أبيهم.  كلكن حى
٤با ٠بع بذلك ٝبع جل أبطاؿ ) دينا( لنجدة بيتوف ُب سيغو، فجاء سيغو كقتل كثّبا من أىلها، كأسر بعضهم، كالذ 

 د حزبو البواسل.األخركف بالفرار، كقد قتل "كاسوف جارا" ُب ىذه ا٤بعركة، مع كثّب من صنادي
، كدك  وكبعد ا٤بعركة ذىب بيتوف كحزبو حملاربة القرل الٍب ساعدت أىل سيغو ضدىم كىي ) توغو، كبنانكورك، ككّبا نغ

 كونا...((فشردكىم كأخذكا دكاُّم كأموا٥بم، كغنموا منهم غنائم كثّبة. كعادكا إٔب سيغو منتصرين
 ٚبئٲ٨ ادلْش١خ ا٥ضب٭ٺخ ثني ؽضة ثٺزٴ٫ ٳأٱ٤ عٺٖٴ ٳؽ٦ 

 1712٧(ّب٧ ب٬٩ ٠٦٩ ١ٴ٭ٔ) ٳربسا ٩ب ٭غ
بعد أف كضعت ا٤بعركة األكٔب أكزارىا بْب حزب بيتوف كأىل سيغو، كانتصر فيها حزب بيتوف على ٝبوع أىل )دك 

ككّبم(، كٛبت معاقبة القرل الٍب أعانت أىل سيغو، فإف أىل تلك ا٤بناطق ا٤بنكوبة عقدكا العـز على االنتقاـ من بيتوف 
( ُب كونغ، ليأٌب كٰبتل سيغو كيقضى على ابيضة ذىب، كبعثوا بو جعبل ٤بلك الوتارا )كتارا ما نس 400و، فجمعوا كحزب

" آالؼ الفرساف من أىل كونغ، فجاءكا اشوكة بيتوف ٩بادم كوليبإب ، فيقتل الزعماء كيسَبؽ الباقْب، فأرسل "كتارا ما نس
ا، كبينماىم ُب ا٢بصار إذا بأىل "دينا " يبعثوف  بعثة سرية إٔب بيتوف كتوف كفاجأكا بيتوف كحزبو ُب سيغو، فحاصركىم فيه

جوف، أف أبطاؿ "دينا" قادموف لنجدتو، كأف موعدىم الصبح، كأف يعدكا كيتأىبوا لذلك، فبات بيتوف كحزبو ُب 
كإ٭با كانوا يتوقعوف االستعداد مبسوطْب، بينما بات جيش "كونغ" كمستدعويهم مطمئنْب، كٓب يكونوا مستعدين ٢برب، 

 أف يستمر ا٢بصار لعدة أياـ حٌب إذا اشتد ا١بوع ببيتوف كحزبو، كأهنكهم دخلوا عليهم فأخذكىم أخذ الدجاجة .
(  بكر أىل دينا يهاٝبوف أىل "كونغ" من خلفهم، كىم غاركف، بينما  Jemurenكمع صياح الديوؾ) كقت السحر  

ءكىم من فوقهم كمن أسفل منهم، فزاغت أبصارىم، كبلغت قلوُّم ا٢بناجر، بيتوف كحزبو يهاٝبوهنم من أمامهم ، فجا
كابتلوا كزلزلوا زلزاالشديدا، فسحقهم ا١بمعاف ) أىل "دينا" كحزب )بيتوف( كالفلفل ا٤بهركس)دقيق الفلفل(، فقتلوا منهم 

ت أكزارىا، فَبؾ فرساف "كونغ" خلقا كثّبا، فلما أثخنوىم شدكا الوثاؽ؛ فإما ٤بن بعد، كإما لفداء، حٌب تضع الغارا
خيو٥بم ٗبا عليها، كالذكا بالفرار ، قاصدين ببلدىم، فتتبع توف جوف فلو٥بم قتبل كأسرا، كغنم بيتوف مامدم كحزبو خيو٥بم 

 كعتادىم، ككضعت ا٢برب أكزارىا بعد معركة فاصلة بْب الوافدين كا٤بستوطنْب.
لذين استدعوا أىل"كونغ"كقالوا: إف بيتوف كحزبو الشك أهنم سينتقموف بعد ىذا االنتصار الكبّب، اجتمع أعياف سيغو ا

منا، إذا ٓب نستدرؾ األمر بسرعة، كنبادر بطلب ٨برج من ىذا ا٤بأزؽ، فلم ٯبدكا ٨برجا إال باالنضماـ كا٣بضوع لبيتوف 
كيعترب ىذا العاـ   وف،كحزبو، كبذلك أصبحت ٩بلكة "دك ككّبم" كما جاكرىا من ا٤بمالك، ملكا لبيتوف كحزبو كتوف ج

 ـ(، كإليو ينتهي أمر ٩بلكة) دك ككّبم(.1712عاما تأسيسيا ٤بملكة البمبارة ُب سيغو، كىو عاـ)
 ٧(.11755 –٧ 1712ٙرتح ؽ٨٢ ثٺزٴ٫ ١ٴ٥ٺجبيل ٬٩ )

ذه أمضى بيتوف ٩بارم كوليبإب ثبلثة كأربعْب عاما ُب ا٢بكم على سيغو، كقد قاـ خبلؿ ذلك بأعماؿ كبّبة،  كمن ى
 األعماؿ
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(أنو ٗبجرد أف أصبح بيتوف ملكا على سيغو، افتتح حكمو بتوسيع رقعة دكلتو على حساب الدكؿ كا٤بمالك التابعة 1
٤بملكة مإب كمن ىذه الببلد ) ساف، كبيندكغو، سيبّبيدكغو،سيغيبل دكغو(، فاحتل ىذه الدكؿ ، كضمها إٔب ٩بلكة 

مع  –نا(ك)بوليو للكانٌب(، فقد حارُّما با٢بيلة كاليسر حٌب دخلتا معو ُب ا٢بلف سيغو، كبالنسبة إلمارٌب )انيامانا للفوفا
 . -أهنما ٓب تدخبل مع سيغو من قبل ُب أم شيء 

 
 

 ئفالؽبد ثٺزٴ٫ ١ٴ٥ٺجبيل 
ٓب ينل بيتوف كوليبإب ما نالو من قوة كسيطرة بناء على مشاشة أك تنبإ كاذب، بل كاف حكيما عاقبل، قادرا على تدبّب 

لشؤكف، كلذا تفكر كتأمل كثّبا، كفهم أنو ال ٲبكن تقوية ا٤بلك بأم حاؿ إال باالعتماد على القوة، كأف يكوف دكف ا٤بلك ا
قوة رادعة للعدل ذائدة عن حياض ا٤بلك، فبدأ ُب تقوية ا١بيش ا٤بلكي)سورٲبادىتفانكا(، كالبحث عن كسائل معيشتهم. 

 عيش كالصناعة.باإلضافة إٔب االكتفاء الذاٌب ُب ٦باؿ ال
 :(ئفالػ ا٥ضساّخ1

فبدأ ُب ترتيب أعماؿ الفبلحة أكال، كمساعدة الفبلحْب، كإعطائهم األلقاب كالتشجيعات كحبب إليهم أنفسهم 
(،كجعلهم يسخركف كٲبقتوف الكسأب كا٣باملْب، كيذمهم، Sens jeliaكمهنتهم، كشجع النشيد الفبلحي ) سيُب جيليا

 ناكحتهم.كٰبقرىم كيبغض  كيزىد من م
كأحيانا يذىب بيتوف نفسو إٔب مزارع الفبلحْب الكبار، كٰبث حكامو، كرؤساء قواده على زيارة ا٤بزارع الكبّبة، كيوصيهم 

أف يتحببوا إٔب كبار الفبلحْب، كيبنوا ٥بم أف الوطن معتمد عليهم، كأف يسجلوا أ٠باء الفبلحْب الكبار ُب مناطقهم، كعند 
أ٠بائهم فيستدعيهم ُب مقر ضيافتو كيشجعهم أماـ غّبىم. كما ٕبث عن علـو الزراعة كتعليم  زيارتو إلقليمهم يسأؿ عن

الرعية كيفية زراعة مساحات صغّبة بغبلت كثّبة، كطرؽ زراعة السهوؿ كا٢بزكف، كسنوات األمطار الغزيرة، كسنوات 
 القحط كا١بدكب. كالتعاكف بْب الفبلحْب.....اْب

 (ئفالػ األّ٪ب٣ ا٥ٺذٳٹخ:2
كما اىتم بيتوف ٩بارم كوليبإب، بالفبلحة فقد اىتم با٤بهن اليدكية، حيث ساعدىم على التنويع ُب األعماؿ من صناعة 

 آالت الزراعة، كآالت الصيد الربم كالنهرم، كاألدكات ا٢بربية.
 (ئفالػ ا٥ٞٴاد احلشثٺخ:2

 لربية كالنهرية،اىتم بيتوف بتقوية القوة ا٢بربية ٤بملكتو، فقسمها على فرؽ:القوات ا
جعل القوات الربية فرقا كثّبة، كعْب قائدا كبّبا) حونبا( على كل فرقة، ككضع كل فرقة من  أٳال / ا٥ٞٴاد ا٥ربٹخ:

 (، كالثغور ا٣بطّبةcentre importantsا٤براكز االسَباتيجية ا٥بامة)
(frontier dangeres. )    

 ا٣بيالة.كما قسم القوات الربية إٔب فرقة ا٤بشاة، كفرقة 
 جندم، من األبطاؿ ا٤بغاكير من فرقة 3000ٍب أنشأ بيتوف ا٢برس ا٤بلكي، ٢بماية نفسو، ككاف ىذا ا١بيش يتكوف من 
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 توف جوف. كعْب على رأسهم: انغولو جارا من انيوال.
يش عبارة كىذا ا١ب –كلكنو كاف عند ملوؾ غانة كىم التورل –كأعد بيتوف نوعا آخر من ا١بيش ٓب يكن عند أىل ماندل 

( الذين ٦برد رؤيتهم ٱبيف العدك فضبل عن قتا٥بم، ك٠بوا Sanfa dugu faعن اختيار الشباب األشداء العمالقة)
 )٠بكى( أم فرقة الفيلة، ألهنم كانوا اشبو بالفيلة ُب ا٣بلق. كإٔب اليـو يسمى أحفاد ذلك الفرقة بسماكى.

 (Ji kan kele  = Fun keleصب٭ٺب: ا٥ٞٴاد ا٥ٮٲشٹخ: ) 
ٗبا أف هنر النيجّب ٱبَبؽ ٩بلكة سيغو من الشرؽ إٔب الغرب، فقد تفكر بيتوف ُب تدشْب أسطوؿ هنرم للوصوؿ إٔب ا٤بناطق 

النائية عرب النهر، حيث ٰبمل ىذا األسطوؿ ا٤بقاتلْب مع خيو٥بم كعتادىم، كقد أعد قبيلة ) سومونو( ٥بذه ا٤بهمة، 
كيسمى )   علهم فرقا كثّبة، كعْب رئيسا على كل فرقة من تلك الفرؽ النهرية،فجعلهم جنودا مدربْب أبطاال مغاكير، كج

 جيتيغي( أم )أدمّباؿ( بالبلتينية.
كقد سلم بيتوف كوليبإب ٝبيع سفن الدكلة إٔب قبيلة السومونو، كككل إليهم صيد السمك، كنقل الناس كالبضائع عرب 

 ليهم ُب مهنتهم من ٓب يكن مهنتو الصيد من قبل.النهر، كشجعهم كدللهم كٔبهىهم، كعللهم،حٌب انضم إ
 احلشٳة ا٥زٴعْٺخ يف ّٲذ ثٺزٴ٫

 / ٙزؼ ٩ٮيٞخ)١ريا٭ٖٴ (.1
أرسل بيتوف كوليبإب قائد ا١بيش ) باجي (مع فرقة كاحدة ألخذ "كّبانغو" كإخضاعها لدكلتو، فأرسل ملك "دينا" 

ردكا بيتوف كجيشو كردكىم عن "كّبانغو"، فحرؾ بيتوف ا١بديد الذم خلف ) كراف جارا(، ثبلثة فرؽ من جيش "دينا" فط
جندم من الفوالنْب ا١بماعيْب) فوركبا فوال (،على رأسهم جونبا  6000سريتْب عظيمتْب ، كجعل السرية األكٔب 

 جندم من فرقة ٠بكى ، على رأسهم ابنو ) دينكورك(. 6000ا٤بسمى) كانينبا نيوما(، كما جعل السرية الثانية 
جنديا، 16000( كجيشو البالغ Boireىذا ا١بيشاف إٔب "كّبانغو" فاحتلوىا ٛباما، كأخذكا حاكمها ) بوارلكقد ذىب 

 كىكذا أصبحت ا٤بنطقة كلها تابعة لسيغو.
 ٙزؼ مم٢٦خ )دٹٮب (.(2

الذم  تزامن انتهاء بيتوف كوليبإب من تعبئة جيش ٩بلكة سيغو كتقويتو كتدريبو، كتصنيفو  مع كفاة ٞبوه)كاراف جارا(
ساعده ، كأرسل رجالو لنجدتو ُب مواطن عديدة، كقد جلس على عرش ) دينا ( من بعده  شخص آخر)سيدك كراَب؟(، 

كلكنو ٓب يكن ٰبب بيتوف كوليبإب، بل كاف غّب راض بإرساؿ األمداد الٍب كاف ) كراف جارا( يبعث ُّم لنجدة ٞبوه ُب 
طاقة ٤بنعو، فلما تؤب عرش )دينا( أراد أف يثّب تلك النغرات القدٲبة، كأف سيغو،فكاف يسوءه ىذا األمر، كلكنو ٓب يكن لو 

 يتشفى من بيتوف كمن تلك النقمات السابقة.
كقد اصطدـ مع بيتوف ُب ) كّبانغو(، حْب أرسل بيتوف قائد ا١بيش ) باجي (مع فرقة كاحدة ألخذ "كّبانغو: كإخضاعها 

ؽ من جيش "دينا" فطردكا بيتوف كجيشو كردكىم عن "كّبانغو"، فحرؾ بيتوف لدكلتو، فأرسل ىذا ا٤بلك ا١بديد ثبلثة فر 
سريتْب عظيمتْب ، أحدٮبا بقيادة) كانينبا نيوما(، كالثانية بقيادة ابنو) دينكورك(  فاحتلوا "كّبانغو"ٛباما، كأخذكا حاكمها 

كّبانغو ُّذه الطريقة، ىاـ على كجهو جنديا، ك٤با رأل ملك "دينا" ا١بديد ىزٲبة أىل  16000) بوارل( كجيشو البالغ 
 كاختفى ٛباما، فذىب ٝبيع مدف "دينا "كقراىا إٔب بيتوف يعلنوف خضوعهم كتبعيتهم لسيغو.
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 :/ اؽزال٣ رٴٕٴ3٫
بعد احتبلؿ "كّبانغو" كخضوع أىل ٩بلكة "دينا" بقيت منطقة " توغوف" غّب خاضعة لسيغو، كٓب تأت لتعلن خضوعها 

 70جندم، فاحتلوا توغوف، كأسركا  5000إليها قائده) توف جوف فارم( "انغولو جارا" على رأس لسيغو، فػأرسل بيتوف 
 من أمرائها مع كثّبين، كقادكىم عبيدا إٔب بيتوف ُب سيغو.

 (ؽشة ادلبعبعٸ يف عٺٮغب٭ٸ:4
ة لدكلة سيغو، ـ قاـ ملك ا٤باساسي فوالكورك كوليبإب، باحتبلؿ مدينة )موركجا( مع علمو أهنا تابع1754ُب عاـ 

كمتحالفة معها، كقد كاف اغتصب السيدة "باسانا كوليبإب" ابنة بيتوف كوليبإب ُب طريقها إٔب زكجها،ُب )دينا(، فلما 
احتل "موركجا"بعث إليو بيتوف كوليبإب ٙبذيرا ، كإنذارا، فلم يرتدع، فانتهز بيتوف ىذه الفرصة لبلنتقاـ من فوالكورك  

جنديا إٔب سونسانا، لتأديب فوالكورك، كجعلو يتخلى عن :موركجا"، فردىم  15000فأرسل كوليبإب ُب سونسانا، 
 45000جنديا، فردىم فوالكورك أيضا على أعقاُّم، ٍب أرسل بيتوف  20000"فوالكورك على أعقاُّم، فأرسل بيتوف 

والكورك، كأخاه " ديسى كوليبإب" جنديا فحاصركا سونسانا ٤بدة سنة، كٛبكنوا بعده من اخَباؽ سور ا٤بدينة، فأسركا ف
ككثّبا من أعياف سونسانا، ٍب خربوا ا٤بدينة كهنبوا ما فيها، كفر الناجوف من ىذه ا٤بعركة إٔب  جانكريٌب )لعلها:جانكونٌب ػ 

 أك جونكونٌب( ُب منطقة كارتا.
و مع بقية األسرل، فحكم توف جوف كبالنسبة لفوالكورك، فإنو اقتيد مع زكجتو ا٤بغصوبة ) باسانا( ابنة بيتوف، إٔب سيغ

على أغلبهم بالرؽ، كأما فوالكورك فحكموا عليو باإلعداـ، كلكنهم ما كانوا يستطيعوف قتلو ُب حضرة "بسانا" ابنة ا٤بلك؛ 
ألهنا كانت مشغوفة بو، فاحتالوا عليها، كأرسلوىا إٔب ٦بمع ما، فرجعت كقد قتل زكجها فوالكورك ، فغضبت كتركت 

" كُب األخّب أصبحت Basana bugu، كسكنت ُب ضاحية ا٤بدينة قي مكاف كاف يقاؿ ٥با"باسانا بوغو  مدينة سيغو
 ".Sebuguتسمى"سىػػػبوغو 

 األسامٸ ا٥زٸ مت اؽزالذلب يف ّٲذ ثٺزٴ٫
من ُب الفَبة الثبلث كاألربعْب سنة الٍب أمضاىا بيتوف ٩بارم كوليبإب ُب ملك سيغو ، فإنو ًب احتبلؿ كإخضاع كثّب 

لتشمل كبل من: منطقة سييغو، كتومبوكتو، كانيامناػ كامتدت ٩بلكة بيتوف األراضي كا٤بمالك ُب منطقة غرب إفريقيا، 
، كسينسا٘ب، كباغانا، كاحتل سونسانىا ،غيركنكو ُب عهد)غيركنكو فابيلى(. فانتزع كل بيليدكغو من كبيندكغو، أكجيُب

 ا٤بساسي.
  "N’golo kunnaا٭ٖٴ٥ٴ ١ٴ٭ب"ٳأٱ٤ "ثٺزٴ٫"ثني 

(، ككاف قد دخل ُب حلف "سيغو"، فلما Seriba Kulubaliكاف على انعولو كونا ملك جسور ا٠بو)سىريبا كلبلي 
(، فبينماىم ُب ا٤بنادمة ا١بماعية للخمر)فّبىنكى(،كقد Kamisa Nyonyoمات خلفو ابنو األكؿ ) كىًمسىا انيونيو

لثور ا١بماعي، كدعي األحرار كالعبيد من ٝبيع أ٫باء الدكلة، ككاف غسل العسل ا١بماعي، كعصر ا٣بمر ا١بماعي، كذبح ا
"بيتوف" أصدر األكامر أنو ُب ا٤بهرجانات ال ينبغي ألحد أف يذكر أمر العبيد ا٤بسيبْب،ألف ذلك يؤذم العبيدكيؤثر ُب 

 االٙباد، ككل كاحد يعرؼ نفسو، كيعرؼ من ىو أفضل منو، فبل ٰبتاج إٔب ذكر ذلك.
 كٜبلوا، قاؿ كىًمسىا انيونيو: إف ُب سيغو عبيدا كثّبين، فقيل لو: إف ا٤بلك ) بيتوف كلبلي قد هنى عن ىذه فلما شربوا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
366 

ا٤بقولة؛ لئبل يغضب العبيد احملررين أم"توف جوف" فقاؿ لو"بيتوف" ال تفعل، ففاؿ كمسا انيونيو،إف ما تقولو ليس 
ؿ أنو عبد، أما أنا"كىًمسىا انيونيو" فإ٘ب أقو٥با ٗبلئ ًفيي ، قاؿ لو صحيحا، كيف تأسر إنسانا كتسَبقو، كتأٌب بو ٍب ال تقو 

 ا٤بلك: ال تفعل فإنك حر كأفضل من قوؿ ىذا الكبلـ، فقاؿ كىًمسىا انيونيو: بل أقو٥با،  كبدأ يردد:
 _ أقو٥با كإف كاف سونو ساقو ٘ب سونو ٩بارم، قد منعها.

 م، قد منعها._ أقو٥با كإف كاف أراباجى ساقو ٘ب سونو ٩بار 
 _ أقو٥با كإف كاف كاباجى ساقو ٘ب سونو ٩بارم، قد منعها.

 _ أقو٥با كإف كاف داريبا جى ساقو ٘ب سونو ٩بارم، قد منعها.
 _ أقو٥با كإف كاف ماما جى ساغو ٘ب سّبم ٩بارم، قد منعها. 

أ٠باء "بيتوف كلبلي"كما يشار إليها ُب _ أقو٥با كإف كاف فبلف سا٪با ٘ب فبلف بوكرل، قد منعها. كىذه األ٠باء كلها من 
 (.Jagoban goninالعزؼ الذم يقاؿ لو:) جاغوبا انغونْب

ػ أمثاؿ: -، فتكلم أقياؿ سيغو األحرار، كزعماء توف جوف،  كالناقموف )فحينئذ: غضب :بيتوف"فقتل) كىًمسىا انيونيو 
ًمسىا انيونيو ُب مثل ىذا األمر التافو؟ كلكن إف كجده ُب ذلك كثّبا، كقالوا: كيف يقتل ابن الكراـ مثل: كى  -سيدك كراَب

 كراءه رجل فسنعرؼ ذلك،كإف ٓب يوجد فسنعرؼ ذلك أيضا.
": لقد قاؿ كل أىإب سيغو BENABAبل ذىب "سيدك كراَب" كقاؿ ألخي ) كىًمسىا انيونيو( كىو "بىنابا كلبلي

، كسنرل ماذا تفعل، ككيف يقتيلي أجنيب )غريب(  مواطنا أصيبل،ماجد األعراؽ؛ مثل كىًمسىا انيونيو ُب بأنك رجل حاـز
 شيئ تافو؟ فإف كنت رجبل فسنعرؼ ذلك.

ك٤با بلغ خرب مقتل كىًمسىا انيونيو إٔب أخيو)بىنابا ( ُب انغولو كونا، ٓب يأبو بو، بل جعل األمر كأف شيئا ٓب يكن، فلم يرسل 
اإلتاكة الٍب كاف يقدمها لسيغو، كيضحك مع رسل بيتوف  رسالة إٔب "بيتوف" يسألو عن مبلبسات قتل أخيو، كال قطع

 كيبلطفهم، كإذا بو إ٭با يضمر االنتقاـ فيما بعد، كبأشد من مقتل أخيو، كٓب يكن ليَبؾ األخذ بثأر أخيو ٕباؿ.
رسل بعد ىذه ا٢بادثة  ٕبوؿ كامل، كقد نسي ا١بميع، أعد )بئنابا ( ٟبر منادمة ٝباعية)فرىىنكى( ُب حفلة كبّبة، كأ

رسوال إٔب "بيتوف" ٱبربه بذلك، كأنو يتشرؼ ٗبشاركة أىل سيغو ُب ىذا ا٤بهرجاف الكحوٕب الكبّب، كخاصة فرقة" توف 
شخص، إٔب )انغولوكونا(كمعهم ٜبانية من أبناء ا٤بلك،  400جوف"، فلما حاف ا٤بوعد أرسل بيتوف ٝباعة كبّبة أكثر من 

فرحْب باألناشيد كاألعا٘ب، رحب ُّم "بىنابا" كأنز٥بم منزال رحبا، ٍب انفرد كمداحو) جيلي سانغوم كويتا(، فلما كصلوا 
با٤بداح) جىلي سانغوم كويتا( كقاؿ لو: إنك شيخ كبّب، كلقد سررت جدا ٗبقدمك، فهاؾ: ثبلثة أبقار ُب عمر ثبلث 

ا٣بمر:.... تيسا، كشنْب من العسل، كزقْب من  12دجاجة،ك12ديكا، ك12سنوات، كمائة أكسق من الدخن، ك
انصرؼ، كسنسأنس مع األكالد،  فلما رجع ا٤بداح، كأكل الناس كشربوا، كشبعوا من اللحم كا٣بمر حٌب ٜبلوا،  جن الليل 

بدئ السمر كاأللعاب، بدأ "بىنابا" يعرض بأىل سيغو، كيقوؿ ٥بم " ىل تعرفوف رقص العبيد، ك٤با بدأكا يرقصوف، إذا 
من أىل سيغو؛كذلك ثأرا ألخيو. من  400فقتلوا ُب ذلك أبناء ا٤بلك الثمانية، ك بأىل انعولو كونا  يهجموف عليهم،

توف جوف كغّبىم، كالذ باقيهم بالفرار، كٓب ٯبرؤ أحد أف ٱبرب ا٤بلك ُّذه ا٢بادثة، حٌب أصبح الصباح كارتفع النهار، 
ؤٓب ُب النشيد:سيغو سيعيتو بينابا ٚب أنو احتاؿ ا٤بداح ) جىلي سانغوم كويتا(مع العازفْب، كأخربكا ا٤بلك ىذا ا٣برب ا٤ب

 .(Segu sigito Binaba yan wu wele)... كىىلى.
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 ككاف الذين ذىبوا إٔب ىذا ا٤بهرجاف:
Fakari ni manya Ton jon ni dumini 
Blonjan kono Manyimanin jee Blonjan kono Manyimanin fin 
Bi ka guele ni ka sinin to Alama Ke fanyuma ni ke fan  jugu 
Kolon  jugu jiri, a be kari ayere kono Da be ma nya ni dabe ma tinya 
Nyumanfo nyena, nda ma min ya Muso  jugu ba tche yira 
A fora nye  ka koro Jonin kunandi ni jonkuna karabugu 
Madiminko Chii doloky 
Masanin kunba ni masanin kola nyinin Son don ani son don baliya 
Nche nin chee Baduga furu were wereni 
Sato ni bonoto Foroko fasira ani ba sira 
 Araba saba nyonton kele Wurukun jara ni weitadunun 
Sofa dugu woronko ni ta,ani  Mari fila 

 ا٭زٞب٧ ثٺزٴ٫ ٦١ج٦ٸ ٬٩ أٱ٤ ا٭ٖٴ٥ٴ١ٴ٭ب:
(، كغسل العسل Frenkeeأعد "بيتوف كلبلي" مهرجانا ٟبريا كبّبا)فىرىنكى  وات من ىذه ا٢بادثة،بعد مركر ثبلث سن

ا١بماعي، كعصر ا٣بمر العاـ، كذبح الثور العمومي، ,ارسل إٔب ٝبيع أ٫باء سيغو حاشرين، يأتوه بكل شراب ٜبيل، ، 
ولو كونا( األحرار، فرحب ُّم "بيتوف  نسمة حرة من قبيلة كلبليي )انغ 700فجاء ٥بذا اليـو ا٤بوعود أكثر من 

كلبلي"فظلوا يأكلوف كيشربوف كيلهيهم ا٤بداحوف كالعازفوف، فشربوا حٌب ٜبلوا، كأكلوا حٌب ٚبموا، فلما جن الليل قاؿ " 
  بيتوف كلبلي"  ألركاف حربو من " توف جوف" غاسي سابا ًكجوغو، ككيتوف ماسا،كفىيلى كانا كانيبا نيوما،ككيبوغو ما بىرل

كانو، كفاسّبا فركو، كباسّبا.أقسمت بآ٥بة سيغو: ) كونغوبا، نانغولوكو، تومبا، كورم مكورك، بينٓب جوغو، كونَبا، تومبا، 
من رعايام، كلئن فاتكم أحد منهم ألفعلن ما  400تومبا جّبم( ٤با قتلتم ٝبيع أكلئك الذين قتلوا ٜبانية من أكالدم مع 

 قاؿ: أضرب رأسي بزعيم العبيد كأكسر رأسي. ال ٰبمد عقباه، قالوا ماذا تعمل:
شخص، ٍب حفركا حفرة  700قاـ "توف جوف" فقتلوا ٝبيع من حضر من أىل )انغولو كونا(، فقتلوىم ٝبيعا، كىم زىاء 

.  كبّبة ككبكبوىم فيها، كىي الٍب عايها جدار سيغو كورك اليـو
بلي( بذلك، فقاؿ ، ال لـو عليو، كإ٭با اللـو على الذين ذىبوا، كإال ك٪بى ا٤بفلتوف ػ ففركا إٔب انغولوكونا كأخربكا )بىنابا كل

فكيف تذىب إٔب مكاف من فعلنا بو فعلتنا الٍب فعلنا ك٫بن من ا٤بعتدين، كإف الذين ذىبوا إ٭با أدخلتهم بطوهنم، كليست 
ك(. كأما كقد فعل أرجلهم، كقد قيل ُب ا٤بثل: ) إذا أدخلتك رجبلؾ أخرجتاؾ، كلكن إذا أدخلك بطنك ٓب ٱبرج

"بيتوف" ما فعل، فلن تربح اإلتاكل الٍب كنا نؤديها إٔب "بتوف"مرة أخرل إٔب سيغو ما عشت، كإذا ما مت فخلفي حر 
فيما فعل، ٍب تباىل أىل" انغولوكونا"، فأخذكا ا٤باء كجلسوا بو على ٝبيع أبواب ا٤بدينة، يلغنوف كل من يبيت ُب سيغو 

من بات ىناؾ فبل بارؾ اهلل ُب علفو، كال ُب أمامو، كليهلك خلفو من بعده إٔب زكاؿ الدنيا. من أبناء " انغولوكونا"،ف
 فيقاؿ بأف أىل ىذه القرية إٔب كقت قريب اليبيتوف ُب مدينة سيغو، بل يظلوف كإذا جن الليل رجعوا كال يبيتوف.
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كاف عنده قرين من الشياطْب -كما زعموا  -"كحاكؿ بيتوف كل ٧باكلة خٌب يهـز "بىنابا: فلم يستطع؛ نظرا ألف "بىنابا
يدعى ) حا٪بو(، يؤيده ُب حركبو، فإذا مسح كحهو كمرر يديو أمامو؛ يصبح ا٤بكاف كالبحر، ككل سرية دخلوا فيو 

هتلكوف، فعجز غنو :بيتوف كلبلي" كتركو.ٍب تصا٢بت القريتاف، على أف ٰباربا العدك ا٣بارجي، كالغنيمة بينهما....ٍب عادكا 
د كفاة "بىنابا" إٔب دفع ا١بزية مرة أخرل ُب عهد أخيو)سّبٲباف كلبلي( ُب قصة طويلة....ركاىا) دامو بابا جالو(..... بغ

ك٫بن نستغفر اهلل من حكاية ىذه األ٠باء، كاألقواؿ الشركية كالكفرية... كلكنو تاريخ الناس ..... كلنا أسوة ُب ذلك 
 ما نقلوا من أمور ا١باىلية. با٤بؤرحْب ا٤بسلمْب الذين نقلوا إلينا

 ا٥زٞغٺ٨ اإلداسٷ يف ّٲذ ثٺزٴ٫
مقاطعة، كعْب على كل مقاطعة عضوا من توف جوف،  60قسم بيتوف كوليبإب دكلتو إٔب مقاطعات إدارية كثّبة، بلغت 

(، كأصبحت سيغو دكلة مزدىرة كاسعة، يبلغ سكاهنا  Kurunduكعْب ا٤بشرعْب، ككضع بعض الشرائع)كركندك
 نسمة ، كىو عدد كبّب ُب ذلك الوقت. 200.000

 ٩ؾبٱري ا٥ْجٺذ ادلغٺجني)ادل٪ب٥ٺ٠( يف ّٲذ ثٺزٴ٫
(ككاف جسور القلب، قامعا للثورات، غّب أنو كاف حريصا على ا٤بناصب أكثر من Ton masa/توف ماسادامبيلى )1

 أم أحد من توف جوف، ككاف ٱبطط لتوٕب السلطة بعد بيتوف.
جارا  /انغولو4( كأصلو كاريفا تشيجوغو Kafa jugu/كافا جو)3( kaninba nyuma)/كانيينبا نيوما بارل2
(Ngolo Diara )5( كوليو/Kole كىو النائب األكؿ لبيتوف، منذ تأسيس )

/بىسي باسا 9(  Baji/باجي)8(  Nsankeba/انسانكيبا)7  (Nankoroba)/نانكركبا6ا٢بزب.
(Besibasa كىو االبن األكؿ لتوف ماسا ،)د10/(انسوDanso.االبن الثا٘ب لتوف ماسا ) 

  ٳٙبرٰ:
سنة، رقد بيتوف ٩بارم كوليبإب على فراش ا٤بوت، ٨بلفا دكلة كاسعة، كخلفو ُب ا٢بكم ابنو  43كبعد حكم داـ 

 ـ.1755)دىنكورك( كوليبإب. ككانت كفاتو ُب أكائل عاـ 
 ٧1861٧  ئىل 1755خ٦ٚبء ثٺزٴ٫ ممبسٷ ١ٴ٥ٺجبيل ٬٩ 

من توف  3من أبناء بيتوف، ك 3ملكا، منهم  16ف جلس على عرش سيغو قبل سقوطها ُب أيدم الفبلٗب بعد كفاة بيتو 
جوف، كعشرة من أسرة جارا، كإليك جدكال بأ٠باء ىؤالء ا٤بلوؾ، حسب ترتيب كانٌب سليماف، كإف كاف ٱبتلف قليبل عن 

 ترتيب السيد ألفا عومار كونام.
 Bakari Kulubali ـ1755 ـ1755 شهور6بكرم كوليبإب  بن بيتوف  1
 Denkoro Kulubali ـ1758 ـ1755 دىنكورك كوليبإب بن بيتوف  2
 Aly Kulubali ـ1759 ـ1758 علي كوليبإب بن بيتوف ٩بارم 3
 Ton masa ـ1761 ـ1759 توف ماسا من )توف جوف( 4
 (kaninba nyuma ـ1763 ـ1761 كانيينبا نيوما، من )توف جوف( 5
 Kafa jugu ـ1766 ـ1763 و، من  )توف جوف(كافا ج 6



 
369 

 Ngolo Diara 1787 ـ1766 انغولو جارا)مؤسس أسرة جارا( 7
 Monzon  Diara ـ1808 ـ1787 مونزكف جارا بن انغولو 8
 Da monzon Diara ـ1827 ـ1808 دا جارا بن مونزكف )دامونسو( 9

 Tiefoulo Diara 1839 ـ1827 تشيفولو جارا بن مونزكف 10
 Nyenenba  Diara ـ1842 ـ1839 نيىنىنبا جارا بن مونزكف 11
 Kirango be Diara ـ1849 ـ1842 كّبانغو ىب بن مونزكف 12
 Naluma kuma ـ1851 ـ1849 ناليوما كوما بن مونزكف 13
 Mansala demba ـ1854 ـ1851 مانساال دىميا بن مونزكف 14
 Torokoro Mari ـ1859 ـ1854 ترككوركمارم جارا بن مونزكف 15
 Benefali(ali layo) ـ1861 ـ1859 بىناعلي جارا بن دامونزكف 16

 
 ٧1755٧  /1755ؽٲٴس 6ادل٠٦: ث٢شٷ ١ٴ٥ٺجبيل  ث٬ ثٺزٴ٫ 

 (Bakari Kulubali dit : Jee koro) 
لبيتوف، ككاف ( كىو االبن الثا٘ب Jee koroىو بكرم كوليبإب بن بيتوف ٩بارم كوليبإب،)كيقاؿ لو أيضا: جى كورك 

ا٤بفركض أف أخاه دىنكورك كوليبإب االبن البكر ىو الذم يتؤب العرش بعد أبيو، كلكن ٗبا أنو كاف بينو كبْب ) توف ماسا 
( خبلؼ، فعدؿ با٤بلك عن دىنكورك، كعْب أخاه بكر ملكا على سيغو، فَبؾ دىنكورك مدينة سيغو كانتقل إٔب 

جدا)موٗب(، كقد تغيظ معو أناس آخركف، كقد أعلنوا تغيظهم لدىنكورك ُب  سيغوبوغو)سيبوغو( كىو ناقم أم:متغيظ
 الظاىر لتوف ماسا.

 أىم أعمالو: حرب كيرانغو
بعد تعيْب بكرم كوليبإب جرت مراسيم دفن أبيو، ككاف احتفاال كبّبا، شهده كفود من كل ا٤بناطق الٍب كانت تابعة 

عدا "كّبانغو" فإف أىلها ٓب يقدموا شيئا ، ُب ىذا االحتفاؿ ا٥باـ، كقد أحفظ لسيغو، كقدموا أمواال للجنازة كالتعزية، ما 
ذلك بكرم كوليبإب، فما أف انتهى بكر كوليبإب من أمور ا١بنازة حٌب أعد العدة  بيعيدىا؛ لتأديب )كّبانغو(؛ألهنم ٓب 

قبل نصحهم، كانطلق با١بيش كحاصر يقدموا شيئا ُب جنازة كالده، فنصحو الكل أال يفعل ذلك ، كلكنو أعياىم كٓب ي
"كّبانغو" فلم ينصح لو)ٚباذؿ عنو( جيشو، كخذلوه كاستبطنوا عدـ نصره(؛ ألهنم علموا أف بكر غّب ٧بق ُب ىذه 

ا٢برب. كما أف شبت نار ا٢برب حٌب كٔب جيشو ىاربْب، فطاردىم أىل "كّبانغو" حٌب أدخلوىم ُب سيغو، كبعد ىذه 
رم كوليبإب بيتو ٨بذكال منكس الرأس منعضهها، كتوارل عن الناس، ٤بدة ٟبسة أشهر،  كٓب ا٥بزٲبة النكراء، دخل بك

 ـ1755يستطع ا٣بركج حياءن من الناس، كما لبث أف مات ُب الشهر السادس من تنصيبو ملكا ، كذلك عاـ 
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 ٧(٧1758  /1756ادل٠٦: دىٮ٢ٴسٳ ١ٴ٥ٺجبيل  ث٬ ثٺزٴ٫ ٬٩) 
 (Denkoro   Kulubali) 

ىنكورك بن بيتوف ٩بارم كوليبإب، كىو االبن البكر لو، كقد تقدـ أنو كاف بينو كبْب توف ماسا خبلؼ عميق، ٩با ىو د
جعل توف ماسا يعْب أخاه بكرم كوليبإب ملكا على سيغو، كيعدؿ با٤بلك عنو، كلكن الوفاة العاجل لبكرم كوليبإب كاف 

 ى تعيْب دىنكورك ملكا على سيغو، على رغم أنفو.خذالنا ك٨بفض رأس حقيقي لتوف ماسا ٩با أجربه عل
 أّ٪ب٣ دىٮ٢ٴسٳ:

بعد تنصيب دىنكورك ملكا على سيغو بدأ بتأسيس مدينة أخرل على ضاحية سيغو ٠باىا: سيكورا) نقل العاصمة:/1
 سيغو كورا (، كانتقل إليها.

متْب؛ ألنو كانت لديو رغبة جادة ُب  بعد انتقاؿ دىنكورك إٔب سيكورا  بدأ بتسوير ا٤بدينة بسور تسوير العاصمة:/2
إشعاؿ ا٢بركب كا٤بعارؾ التوسعية االمربيالية، لتوسيع ٩بتلكات سيغو كثّبا، كقد كاف دىنكورك قاسيا متغظرسا، كلذا ٤با قيل 

فإنو لو أف ٯبعل صدقة ا٢بصن فتاة ناىدة، )كينم كندي( كفٌب ناىزا كٞبارا كاحدا، ٯبعلوف ُب أساس ا٢بصن كيبُب عليهم، 
 فٌب، كجعلهم أساس ا٢بصن، ٩با جعل الرعية يتربموف منو لشدة قسوتو. 60فتاة ، ك  60أكملهم 

 :محاولة القياـ بالحروب، والحد من سلطة توف جوف/3
كاف دىنكورك متحمسا للقياـ ٕبركب إمربيالية لتوسيع رقعة سيغو، كبعد أف ًب ما أراد تسويره من سيغو، عرض أمر 

ا٢برب من "توف جوف" فقالوا لو إنو ليس من ا٢بكمة إيقاع حرب جديدة ُب ىذه الظركؼ الراىنة؛ ألف   ا٢برب على أركاف
كل األماكن الٍب ٓب ٚبضع لسيغو بعيدة جدا عن سيغو، ككل ٧بارب جعل عملو القفز أماـ الببلد الشاسعة ) اىتم 

قد قاؿ ا٤بثل: )على قدر الكساء أمد رجلي(، كيقوؿ بالكم ال بالكيف( فإنو ُب النهاية يفقد معظم ا٤بمالك التابعة لو. ك 
 ا٤بثل ) إذا مددت جلدؾ إٔب ما ال يبلغو فإنو سيتمزؽ (.

قاؿ "دىنكورك"لتوف جوف": )أما إذا رفضتم الغزك ، كأنكم ال ٙببوف ا٢برب، فإنكم ستكلفوف بالزراعة طوعا أك كرىا؛ إلف 
 با٢بركب كاالحتبلؿ(.الدكلة إ٭با تقيتكم من الغنائم الٍب ٙبصل عليها 

 فرفض توف جوف الزراعة أيضا؛ ألهنم يركف أف جزية الدكلة من الزركع  تكفي ٤بعيشتهم.
رأل"دىنكورك" أف سلطة زعماء توف جوف أبيو كبّبة جدا، كلذا يعصوف أمره دائما كاليفعلوف ما يؤمركف، كأنو ال ٲبكن 

 ا٣بد من سلطتهم إال بالتصفية ا١بسدية لبعض زعمائهم.
ك٤با علم توف جوف بتلك العقلية الٍب يفكر ُّا، بدأكا يتآمركف عليو، كقد كاف بينو كبيتهم خبلؼ عميق من قبل منذ ُب 

 عهد أبيو، فقتلوه غيلة.
تآمر توف جوف على "دىنكورك" كوليبإب ٤با علموا أنو ٱبطط لتصفيتهم جسديا، كيأخذىم على ٚبوؼ، فدخلوا موتو:

ـ. كقد فرح ٝبيع أىل سيغو 1758خرقة، فخنقوه ُّا كقتلوه.بعد تنصيبو بسنتْب، كذلك عاـ  عليو سرا كلفوا حوؿ عنقو
 ٗبقتلو، نظرا ٤با اشتهر بو من قساكة القلب.
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 ٧(٧1759  /1758ادل٠٦: ٦ّٸ ١ٴ٥ٺجبيل  ث٬ ثٺزٴ٫ ٬٩) 
 (Aly   Kulubali) 

إٔب الشيخ ٨بتار الكبّب، كىو من علماء تومبوكتو ىو علي كوليبإب االبن الثالث لبيتوف ٩بارم ، كقد كاف أبوه أرسلو 
ا٤بشهورين من أسرة البكاء القادرية ككاف ػ كاهلل أعلم ػ كليا صا٢با، فقرأ عليو القرآف ُب تومبوكتو كاعتنق اإلسبلـ ، كالتـز 

 ـ.1758بتعاليمو، كبعد أف اغتاؿ توف جوف "دىنكورك" عينوه ملكا على سيغو، عاـ 
 ي كوليبإب ٕبركب، بل صب اىتمامو على حث الرعية على ترؾ عبادة األكثاف، كتعلُّم الرعية للكتابة.ٓب يقم عل أعمالو:
٤با رأل توف جوف حيدة علي كوليبإب عن العادات كالتقاليد القدٲبة ٤بلوؾ سيغو، كأنو يريد أف يبدؿ دينهم، كيظهر  وفاتو:

مور، كتعلم مبادئ اإلسبلـ كالكتابة، كترؾ آ٥بة األسبلؼ كذلك بالزجر عن شرب ا٣ب -ُب زعمهم –ُب األرض الفساد 
 كمقدساهتم) كونغوبا، بوٕب جوغو، نانغولوكو،...(، ٤با رأكا عزمو على ىذه األمور قتلوه.

كعند قتل توف جوف لعلي فإهنم قد قتلوا معو معظم أفراد األسرة ا٤بلكية، كأبادكىم قتبل، إال ابن بيتوف األخّب الذم كاف 
تاال" كىو "جونكولوف"، كابنٍب بيتوف اللتْب كانتا ُب تربية انغولو جارا، أما جونكولوف، فقد انطلق توف جوف ُب "ككي

كقتلوه ُب "ككيتاال" كأما ابنتا بيتوف فلم يؤثر على خرب ٥بما حٌب ٤با أصبح انغولو ملكا.... ك٤با رأل بقية األسرة ُب "دك 
 وف قد أفنوا كرثة ملكهم، انتشركا تفرقوا ُب الببلد األخرل.ككّبم" ما حل بسراة كوليبإب، كأف توف ج

 ٧(.٧1761  /1759ادل٠٦: رٴ٫ ٩بعب ٬٩) 
(Ton  masa) 

ىو توف ماسا من ًمنيانكاال،من مشاىّب العبيد احملررين ا٤بسيبْب، ككاف جسور القلب، قامعا للثورات، غّب أنو كاف حريصا 
ككاف ٱبطط لتوٕب السلطة بعد بيتوف.٩با كدر الصفو بينو كبْب دىنكورك على ا٤بناصب أكثر من أم أحد من توف جوف، 

 االبن البكر لبيتوف ٩بارم كوليبإب.
بعد مقتل ا٤بلك علي كوليبإب بن بيتوف كوليبإب ككثّبو من سراة أسرة كوليبإب كأقيا٥با، أخذ توف ماسا نصف الذخائر 

اختفى عن األنظار ٛباما لفَبة، ٍب بدأ يظهر ُب الساحة مرة أخرل ا٤بلكية من الذىب كالفضة كغّبىا ألسرة كلبليب، ك 
ليمهد لنفسو ملكا لسيغو، كبعد أف أصبح ملك سيغو نقل العاصمة إٔب جنوب سيغو ُب مكاف يسمى ) انغوم (، كٗبا 

ما قيل ُب ا٤بثل: )  أف ىذه ا٤بنطقة بعيدة عن ا٤باء فقد أصدر توف ماسا مرسوما ملكيا ٔبرؼ قناة من هنر النيجر إليها، كك
كما تدين تيداف( فقد رفض بقية توف جوف ىذا األمر، كقالوا: إف تعبو أكثر من فائدتو، كأنو إف كاف يريد النهر فلينتقل 

إٔب مدينة سيغو الٍب أمضى فيها بيتوف أياـ ملكو ُب العظمة كالفخفخة. كلكن توف ماسا أصر على جرؼ النهر إٔب 
لطة، حٌب أظهر الناس لو الرفض جهارا هنارا، كقالوا لو لن نفعل! كقد تسبب ىذا ا٣ببلؼ ُب "انغوم" بكل ما أكٌب من س

إحداث تنافر بْب توف ماسا كالرعية، ففركو حٌب أقرب الناس إليو من أصدقائو كمقربيو، كاستمرت ىذه ا٤بفاركة حٌب ىم 
ية توف جوف ٓب يقبلوا ذلك؛ خوفا أال يذىب فيعد توف ماسا بالفرار كالعودة إٔب موطن أسبلفو ُب"ًمنيانكاال"، كلكن بق

" ، فانطلق توف ماسا با١بيش إٔب "كوف غىرل" Kon guereحربا ضد سيغو، كقد تزامن ذلك مع ثورة "كوف غىرل
كأعادىا لسيطرة سيغو، كمن ىناؾ فكر ُب االلتحاؽ ٗبوطن أسبلفو دكف شعور الناس بذلك، فلما أحس بقية توف جوف 
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(، فلما أحس بدنو أجلو كأنو لن ينجو من Ko binye bamaموه ُب أذنو بسهم مسمـو ) كو بًنٓب ُّذه الفكرة ر 
 ـ.بعد حكم داـ ثبلث سنْب.1761ىذا السم، رجع سريعا إٔب عاصمتو "انغوم" حيث ىلك فيها عاـ 
 ٧(.٧1763  /1761ادل٠٦: ١ب٭ِٺٮجب ا٭ٺٴ٩ب٫ ٬٩) 

(Kaninba nyuma) 
جوف كانينبا انيوما بدلو، كىو أحد رؤساء الفرساف لبيتوف ٩بارم كوليبإب، كاف فارسا  بعد كفاة توف ماسا، عْب توف

 مغوارا، كلكنو ٓب يكن من ا٤بشاىّب الكبار ُب العبيد احملررين ا٤بسيبْب ُب عهد بيتوف.
 :أٱ٨ أّ٪ب٥ٰ

 (Besibasa/محاربة بىسيباسا)1
ٞبل القوس ليجلس على العرش خلفا ألبيو، ككاف مقيما ُب  بعد ىبلؾ توف ماسا فإف بىسيباسا االبن البكر لتوف ماسا،

 بىندكغو مع أحبابو كأعوانو، فذىب إليو "كانينباانيوما"كبقية توف جوف إليهم ُب بىندكغو كطردكىم فانتشركا كاختفوا ٛباما.
 /المطالبة بذخائر ملوؾ أسرة كوليبالي:2

الذىب كغّبه، بعد مقتل علي كوليبإب، كقبل أف يصبح كاف توف ماسا قد استؤب على نصف ذخائر ملوؾ سيغو من 
ملكا، ك٤با قتل كجاء من بعده "كانينبا انيوما"،فإنو طالب "دانسو" االبن الثا٘ب لتوف ماسا، كىو الذم كاف مقيما مع 

حٌب دخل  كالده ُب "انغوم" فطلب منو أف يأٌب بالذخائر الٍب استؤب عليها أبوه، ففر"دانسو" من سيغو بتلك الذخائر
 ُب أرض بانيكو. كٓب يرجع إٔب سيغو مرة أخرل.

بعد أف أمضى "كانينبا انيوما" ثبلث سنوات ُب ا٢بكم، اغتالو توف جوف اغتياال مريرا؛ حيث قتلوه، فلم يعرؼ  وفاتو:
 أحد حالو، كال اطلع أحد على جثتو ميتا، كال عثر لو على أم خرب فيما بعد. 

 ـ1763كافاجو(.كذلك عاـ كقد عْب توف جوف من بعده )  
 ٧(.٧1766  /1763ادل٠٦: ١بٙب عٴ: ٬٩) 

(Kafa jugu) 
ىو كاريفا تشيجوغو الذم أصبح فيما بعد)كافاجو (، كىو أيضا من القواد ا٤بشهورين من العبيد احملررين ا٤بسيبْب، كقد 

 ـ.1763فرض نفسو على ا٤بلك بعد طرد الشيخ كولىو عاـ 
(الذم كاف نائب بيتوف  Tiemogo Koleكانقطاع البحث عنو، فإف تيىموغو كولىو) بعد اختفاء كانينبا انيوما،

كوليبإب منذ تأسيس ا٢بزب ُب ا٤بنادمة ا١بماىية)فىرىنكى(،قد ٞبل السبلح ُب صراع مع كافا جوغو على العرش، كقد  
على كوليو، فطرد كوليو  كاف لكل منهما مؤيدكف، كقد تبارزا فتغلب كافاجو الذم كاف أغلب قواد توف جوف يؤيدكف،

 حٌب أخرجو إٔب موطن أسبلفو ُب ًمينيانكاال. كانفرد كفاجو بالسلطة.
كاف كفاجو قبل توليو ا٤بلك قبيح ا٤بنظر، كلكنو كاف حليما بشوشا طلق احمليا، كٓب يكن يؤذيو أم شيء، بل كاف 

سا منقبضا عن الناس، حٌب عن أصدقائو متحمبل لؤلذل، كلكن ٤با تؤب ا٤بلك غّب من ىذا الطبع ا٢بسن، كٙبوؿ عبو 
كمعارفو كمؤالفيو كندمائو القدامى، أصحاب مزاحو حٌب ال يتجرأ الناس عليو، فلما فعل ذلك خافو الناس ٝبيعا، كٙباشوه 

 ٛباما،؛ ألف قبح ا٤بنظر مع العبوس كالقمطريرة، كالبسور، ٯبعل صاحبو ٨بوفا مهوال.
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 :ٳٙبح ١بٙبعٴ
ات من ا٤بلك، عيًثرى على كفاجو مقتوال ُب قصره، كبعد التحقيق تبْب أف بعض توف جوف ، بعد ملك داـ ثبلث سنو 

ىجموا عليو كلفوا حوؿ عنقو قطعة قماش كخنقوه ُّا حٌب قتلوه، جزاءا كفاقا؛ ألنو شنق ىو كبعض زمبلئو رفاقىو القدامى 
 من دىنكورك كمن بعده.

جوف) توف ماسا، كانينبا انيوما، كفاجو( با٣بيانة، خبلؿ تسع سنوات، كىكذا ًب تصفية ىؤالء الزعماء الثبلثة من توف 
فقتلوا تباعا، كما قتلوا أبناء أسيادىم الثبلثي تباعا كىم) بكرم، كدىنكورك، كعلي كوليبإب أبناء بيتوف كوليبإب(، ككما 

. كىو ا٤بؤسس ألسرة جارا؛ ـ1766يقوؿ ا٤بثل: ) كما تدين تداف(. كقد أتى على العرش من بعده انغولو جارا عاـ 
 ـ(.1861-ـ1766عاما تقريبا، من )95األسرة الثانية الٍب حكمت سيغو ٤بدة 

 (.٧1787٧  /1766ادل٠٦: ا٭ٖٴ٥ٴ عبسا: ٬٩) 
  (N’golo Diara) 

 /٭غجٰ ٳ٭ؾأرٰ:                         1
جدا، فعجز عن تسديد ا١بزية، فباع ابنو انغولو إٔب ىو انغولو جارا بن زاف)ساف(، من مدينة انيوغوال، كقد كاف أبوه فقّبا 

بيتوف ٩بارم كوليبإب كحزبو، فدفعو بيتوف إٔب نائبو ُب ا٢بزب كىو) كوليو ( ليكوف سائسا لفرسو، فباعو "كوليو" إٔب أحد 
آب كأعتقو، فعاد العلماء ُب ) جىٌُب(، فأدخلو العآب ُب الكتاب، ككاف حاذقا جدا، كسرعاف ما حتم القرآف، ففرح بو الع

 إٔب سيغو ٧بررا. كيقاؿ أنو عاد إٔب مسقط رأسو ُب "انيوال ".
 ( قد أكل جزية بلدىم من العيش، ألنو كاف أمّب Menkoro  Diaaraككاف عمو )مىنكورك جارا 

جعلو بيتوف قرية انيوال، فما أف كقعت عيناه على انغولو حٌب أخذه مرة أخرل كذىب بو إٔب بيتوف ٜبنا ١بزية القرية، ف
٩بارم كوليبإب مراقبا على سوؽ سيغو أم جعلو عشارا، فظهرت عبقريتو كذكاؤه كحذقو ُب تنظيم شؤكف سوؽ سيغو 

زاعت صيتو جعلو بيتوف من ٞباة كسدنة  الكبّب، حيث كاف ٯبيد الكتابة العربية منذ كاف ُب جىُب، فلما ظهرت براعتو ك
 ا(.ًشٍهرًين سيغو، أم )معبدىا ك بيت أكثاهن

كأثناء ذلك حدثت غزكة ُب سيغو، فأظهر فيها انغولو من الشجاعة كالقدرة القتالية ما أعجب منو كل أىإب سيغو، ٩با 
أكسبو ٠بعة ُب كل مكاف، كأصبح حديث اَّالس كا٤بسامر كل ٲبدحو كيثِب عليو خّبا، كبذلك أحبو بيتوف حبا ٝبا، 

قرية كبّبة ُب أسافل دينا  ٧40بارب )نانٍب(، ككجهو حملاربة  5000عطاه ككثق بو ثقة تامة، كبناء على ثقتو بو فقد أ
ككّبانعو، فبهد٥با كاحتلها كاخضعها لسيغو، فجعلو بيتوف كاليا على تلك ا٤بناطق احملتلة، كقد عرؼ منو أثناء ىذه الوالية 

ذا لـز األمر، فلما تيقن بيتوف من أنو ٰبب سيده بيتوف كوليبإب أكثر من نفسو، كأنو مستعد ألف يفدم بيتوف بنفسو إ
 (. Yere fari guennaجندم باسل من توف جوف، كحرس خاص لو)فارم كونوغىينا  3000ذلك أعطاه 

 رٮجٺٰ:
 ، كىناؾ ركاية أخرل، تقوؿ: ىكذا ركل كانٌب سليماف نشأة انغولو جارا

يعطف عليو، ككاف انغولو يبادلو ىذا العطف إف أبا اتغولو كاف مريضا، ككاف يهمو أمر ابنو الوحيد "انغولو" كثّبا ك 
( كاف ٰبقد عليو، فذىب بو إٔب بيتوف ليكوف رىنا ١بزية Menkoro  Diaaraكالرٞبة، كأف عمو: )مىنكورك جارا 
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األسرة الٍب عجزكا عن تسديده، مع أنو لو أبناء آحرين كلكنو تركهم كأخذ ىذا االبن الوحيد عند أبويو حسدا ٤با كاف 
من ٪بابة،كُب سيغو دفعو بيتوف أكال إٔب أحد أعضاء حزبو ) كوليو(، فكاف قاسيا عليو، كيكلفو من األعماؿ ما  يتوسم فيو

ال يكاد يطيقو، فلما رأت ذلك زكجة بيتوف أشفقت عليو، كألقي ُب ركعها حبو كالعطف عليو، فاصطفتو لنفسها، كبدلتو 
 امرأة بيتوف، ككاف مع أكالده.  بعبد آخر أعطتو إٔب ) كوليو(، فَبىب انغولو ُب كنف

كُب يـو من األياـ ذىب بيتوف إٔب كاىن ليتكهن لو عمن يلي العرش من بعده من أبنائو، فأعطاه الكاىن خاٛبا ليجعلو 
ُب الشربة، من دكف علم من األبناء ، فمن كقع ا٣باًب ُب ملعقتو فإنو سيكوف ا٤بلك من بعده، كما أخربه أف ىذا ا٣باًب 

و أم:) فيو سر ملكو(، فلما كضع ا٣باًب ُب الشربة دعا أكالده فشربوا منها، ٍب دعا انغولو، فوقع ا٣باًب ُب طلسم ملك
ملعقتو، فأحرجو كدفعو إٔب أمو ا٤بتبنية لو، فدفعنو إٔب بيتوف، فأعطاه إٔب انغولو كأمره أف ٰبتفظ بو، كأنو إف ضاع فإف 

 ذلك سيكلفو نفسو.
لو جارا  خوفا من ضياع ا٣باًب ، فإنو ذىب با٣باًب إٔب  الغابة، فأخفاه ٙبت صخرة  كبّبة ، كتقوؿ ىذه الركاية أف انغو 

كاف أبناء بيتوف كانوا يقتفوف أثره ليضيع ىذا ا٢باًب منو، فجاءكا بعد ذىاب انغولو كأخذكا ا٣باًب كرموه ُب النهر، ٍب جاءكا 
وف كسألو عن ا٣باًب، فذىب إٔب الصخرة ليأخذه فإذا ىو أثر بعد كذكركا ألبيهم أف انغولو قد أضاع ا٣باًب، فاستدعاه بيت

 عْب، فجاء كأخربه أنو كضع ا٣باًب ٙبت صخرة ، كقد ضاع، فأعطاه مهلة ثبلثة أياـ ليبحث عنو كإال قتلو.
 خرج بيتوف ُب اليـو الثالث كأمضى النهار ٕبثا عن ا٣باًب حٌب لغب كأمسى جائعا، فتوجو إٔب النهر فوجد صيادم

األ٠باؾ على الشاطئ، فأعطوه ٠بكة ليطبخها، فلما ذٕبها كشق بطنها إذا با٣باًب ُب جوفها، فاستخرجو كأتى بو كسلمو 
 إٔب بيتوف ٩بارم كوليبإب.ٍب تسرد بقية القصة كما مر.

 رٮجإ ادلخزبس ا٢٥جري مب٠٦ أ٭ٖٴ٥ٴ ٳ رغْخ ٬٩ ٭غ٦ٰ )ثٮٺٰ ٳؽٚذرٰ(:
ختار الكبّب ُب تومبوكتو، كأنو عا١بو حٌب شفي البلوغ أصيب با٤بس، فذىبوا بو إٔب ا٤بكتقوؿ الركايات أف انغولو ٤با ناىز 

ملو األياـ ُب طياهتا، فذىب بو إٔب شاطئ البحر كأمره أف يأخذ حجرا ثقيبل ٛباما، ٍب توسم فيو أنو ينتظره أمر عظيم ٙب
تار الكبّب من كاحد، اثنْب، خجر فعد ا٤بكأنو سيعد من كاحد ، اثنْب..... إٔب حْب يضع ا٢بجر، فأخذ انغولو ا٢ب

تسعة  ؾثبلثة.... تسع,  فرمى انغولو ا٢بجر، فقاؿ لو ا٤بختار الكبّب: ) إف شاء اهلل، ستكوف ملكا، كسيملك من بعد
 من كلدؾ ككلد كلدؾ(,  كاهلل أعلم بالغيب,

سيغو، كلكن انغولو كاف حكيما،  عْب توف جوف انغولو جارا على ملك   بعد انتهاء مآًب كفاجو، :/رٴ٥ٺٰ ادل٠٦ 2
عاقبل، حصيفا؛ فلما طلب منو أف يكوف ملكا خلفا لكفا جوغو رفض ذلك، ٕبجة أف تيموغو كولىو أحق با٤بلك؛ 

(أنو سيده القدٙب، فقد دفعو بيتوف إٔب تيموغو  2( أنو ىو الذم كاف منافس كفاجو بعد اغتياؿ كانينبا انيوما، 1ألمرين 
 شئا؛ ليكوف سائسا لفرسو.كوليو منذ جيء بو نا

كبتنازؿ انغولو عن ا٢بكم لسيده القدٙب تيموغو كوليو؛ فإف كوليو أيضا قد رفض توٕب السلطة، ٕبجة أنو شاخ ، أنو ٓب 
 يعد بو رغبة ُب ا٤بلك.
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 :أٱ٨ أّ٪ب٣ ا٭ٖٴ٥ٴ
 ٧(:٧1768 ،1766/ ا٥ٞنبء ٦ّٶ دتشد ٭ب٭٢ٴسٳثب ٬٩ )أ

لكبار ؿ)سونو سارك (أـ بيتوف ٩بارم كوليبإب، كقد جعلتو طواعيتو، كانقياده، كاف نانكركبا من العبيد الطائعْب ا
كشجاعتو، كرباطة جأشو، يصل إٔب مرتبة قائد الفرساف)سوفاكوف(، كبعد مقتل كافاجو ٞبل نانغوركبا السبلح ليكوف 

ن العاصمة "سيغو" فأصبح ا٤بلك، مع أف بقية توف جوف عينوا انغولو ملكا على سيغو، فحاربو انغولو جارا كطرده م
صعلوكا كمع زمرة يقوموف با٢برابة كالقرصنة كقطع الطرؽ داخل سيغو، كىو ما يقاؿ ُب انكو)كىلى مانسونيا(، فجعل 

انغولو يطارده كٝباعتو ، فكلما استقركا ُب مكاف ، يرسل إليهم انغولو سرية لطردىم من ذلك ا٤بكاف، كأمضوا على ذلك 
م قرار، ك٤با أيس نانغوركبا من االنفبلت من يد انغولو، ١بأ إٔب حصن "انغوم" كاف أمّبىا) ثبلث سنوات، ال يقر ٥ب

انزانكىبا( فاستجار بو، فأجاره انزانكىبا ُب بادئ األمر، ٍب بدا لو أف يغدر بو ؛ حٌب ٲبوت كتنتهي الفتنة كيستتب األمن 
انغوركبا، فقاؿ لنانغوركبا يوما: )) أرل أف ٚبرج ٝبيع ُب سيغو، كيأمن الناس على ٩بتلكاهتم، فتواطأ مع انغولو ضد ن

رجالك غدا كهتجم ُّم على جند انغولو، كأنا أيضا أساعدؾ با١بيش الذم عندم، فنطردىم حٌب ندخلهم ُب سيغو، 
ة، فندخل عليهم فيها ك٬برب مدينتهم عليهم، كنقتل انغولو جارا، كننصبك ملكا بدلو، كٓب يفطن نانغوركبا ٥بذه ا٤بكيد

فلما أخرج جيشو ُب الصباح، استقبلهم انغولو جارا كجيشو من أمامهم من ناحية الشماؿ، كبدأ زانكيبا كجيشو يقتلوهنم 
ـ 1768من خلفهم من ناحية ا١بنوب، فأفنوا نانغوركبا كرجالو قتبل كجرحا، كقتلوا نانغوركبا نفسو. ككاف ذلك عاـ 

 تقريبا.
رين ٕبجر؛ إذ أنو ما أف انتهى من قتل نانغوركبا، حٌب أمر بقتل انزاتكىبا قربانا كيبدك أف انغولو أراد أف يضرب عصفو 

 آل٥بة سيغو الٍب ساعدتو ُب التغلب على نانغوركبا)على زعمهم(.
 كىكذا ناؿ انزاكىبا جزاء غدره، جزاءن كفاقا. كىذا أمر عادم ُب السياسة.

و جارا يبيض كيصفر أين شاء، ككيف شاءػ كقد تزكج إحدل ابنٍب كبعد مقتل نانغوركبا، يبدك أف ا١بو أصبح خاليا النغول
ـ، ٩با جعلو الوريث ا٢بقيقي لعرش 1759بيتوف كوليبإب اللتْب كاف أخفاٮبا من قتل توف جوف عند مقتل علي جارا عاـ 

يعا؛ ألف ملكو يعترب بيتوف لكونو زكج ابنتو الكربل، فناؿ جاىا كبّبا كتعظيما كسندا ُّذا السبب، كما أحبو أىل سيغو ٝب
 ـ، كما قبلو.1205عودة ا٤بلك كرة أخرل إٔب أسرة جارا  الٍب كانت ٙبكم الببلد منذ عهد زكاح أـ سو٪باتا عاـ 

 :ة(٩شاعٺ٨ رٮقٺت ا٭ٖٴ٥ٴ )ٝغ٨ ا٥ٺ٪ني ا٥ذعزٴسٷ(
 ا٤بكتوب(، بعد أف جلس انغولو على عرش ا٤بلك، فإف أكؿ ما فعلو ىو القسم على اليمْب الدستورم) الدستور غّب

فأخرج أصناـ سيغو األربعة:) كونغوبا، نانغولوكو، انتشيدينغيدك، كولوكولو٘ب(، كأقسم أمامها ٝبيعا أنو: )سيحسن رعاية 
الدكلة، كيصوف العادات القدٲبة، كيثبت ُب الدكلة دعائم االستقرار، كيعمل على تقدمها إٔب األماـ، كأنو سيبقي بأيدم 

 ُب سيغو من مقاـ، كماىي. ا٤بشايخ ٝبيع ما كاف ٥بم
ٍب أقاـ  مع أبنائو مؤٛبرا  على شاطئ هنر جوليبا) النيجر(، كاستدعي إليها ٝبيع مشايخ سيغو، كقيل للناس بأف سبب 

عقد ا٤بؤٛبر ىو أف انغولو سيقسم أماـ ا٤بشايخ على الكّب) نيفْب كراف(، أنو لن ٰبوف الوطن، كلن يفعل ما يسوء 
 ا٤بشايخ.
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للمشايخ قبل الذىاب إٔب ا٤بؤٛبر، كلكن ٤با اجتمع كل ا٤بشايخ ُب الشاطئ، أحاطهم أبناء انغولو با١بنود ىذا ما قيل 
الكثّبين، كأجربكىم أف يقسموا  ػ رغم أنفهم ػ على الكّب أهنم سيبقوف حكم سيغو ُب انغولو جارا كبنيو كذريتو إٔب األبد، 

ا ٝبيعا من القسم على الكّب، ألقى أبناء انغولو ذلك الكّب ُب أعماؽ فاضطر ا٤بشايخ إٔب تأدية ىذا القسم، فلما انتهو 
النهر ؛ لئبل يندـ ا٤بشايخ يوما ما قيقربو قربانا آخر إٔب الكّب، ٩با يضاد أم/) يبطل مفعوؿ( القسم األكؿ، كحسب قوؿ  

 –ـ 1766نة، من)س 95كثّب من الناس أنو من أجل ىذا اإلقساـ ، فإف ا٤بلك قد بقي ُب ذرية انغولو ٤بدة 
 ـ(، حْب دخل الشيخ عمر بن سعيد تاؿ سيغو. 1861

 ط( ا٥زٮَٺ٨ ا٥ذاخ٦ٸ يف ّٲذ ا٭ٖٴ٥ٴ:
كاف أكؿ تنظيم قاـ بو انغولو ىو أنو قاـ بنقل العاصمة من سيغو إٔب سيغو شيكورك٘ب، قرب شجرة الدىنوف)شيجو(، 

 3000يتوف" نفسو كاف حرسو ا٣باص جندم، مع أف "ب 12000كبُب حو٥با حصنا حصينا، كجعل حرسو ا٣باص 
جندم فقط.ٍب قسم انغولو ٩بلكة سيغو إٔب أربعة كاليات ) كفوبولوف  (كربل، كعْب على كل كالية أحد أبنائو ا٣بمسة، 

 كىذه الواليات األربعة كالتإب:
 سيغو كورك : كعْب عليها ٪بلو األكؿ، منىكورك، ا٤بسمى ) مونزكف(.-1
 ٪بلو الثا٘ب، "انتشي" ا٤بسهور ب) انيانامورك(.بابا دك، كعْب عليها  -2
 كّبانغو، كعْب عليها ابنو الثالث، جاكىلى .  -3
 منطقة العاصمة)سيغو سيكورك( كما حو٥با، ككٔب عليها ٪بلو الرابع، مامورك: -4

ة)كارادكغو(؛ ألف ككاف بعل ٝبيع أبنائو كفحلهم ىو )انيانانكورك ( فسمي) انيا(، كقد اغتيل ُب ا٢برب الفبل٘ب ُب منطق
الفوالٗب القاطنْب بْب )با٘ب( كهنر جوليبا، رفضوا ا٣بضوع للهيمنة البمبارية، ُب عهد انغولو، فلما فرغ انغولو من القضاء 

ـ توجو إٔب غزك فبلنيي "كارادكغو" ليعيدىم للخضوع ٤بملكة سيغو مرة أخرل، كقد 1769على "نانكوركبا" عاـ 
ـ(، كقد قتل ابنو  انيانانكورك أثناء ىذه ا٤بعارؾ، حيث طعنو أحد 1778ـ =177ن )حارُّم خبلؿ ٜباف سنوات ، م

، كقد اهًتم أخوه مونزككف بأنو ا٤بدبر لقتلو، كٗبوت "انيانانكورك" انتقلت كالية  ا١بنود من جيش سيغو بسكْب مسمـو
 العهد كالبكورية إٔب "مىنيكورك" ا٤بشهور فيما بعد ب) مونزكف( االبن الثا٘ب.

٤با علم سيد الفبل٘ب )سيدم بابا( أهنم الٲبكنهم التخلص من حكم انغولو جارا  القوم ا٤بتغطرس، ىاجر مع قومو إٔب ك 
 إخواهنم ُب )غانادكغو( غرب سيكاسو.

 د/ٱٺ٪ٮخ ا٭ٖٴ٥ٴ ٳٙزٴؽبرٰ:
 120عن  عندما بلغ انغولو أكج سلطتو، أخرج صدقة عظمى ٓب يعرؼ أحد القصد من ىذه الصدقة الغريبة، حيث ٕبث

 ٛبساحا، كجعل ُب أذ٘ب كل ٛبساح حلقة ذىب، كأعادىم إٔب هنر جوليبا مرة أخرل. 
كقد كثق انغولو بقوة جيشو، فعقد العـز على توسيع رقعة دكلتو بالغزك كاالحتبلؿ، فحكم كبل جانيب هنر النيجّب، حٌب 

 تومبوكتو. كقد فتح ببلدا منها:
ـ(، ككاف عليها ا٤بلك الباسل "يورك 1784-ـ1781ل ماسينا، فيما بْب عامي ): قاـ انغولو ٗبحاربة أىفتح ماسينا/ 1

 سيبلماغا" فقاـك مقاكمة شديدة، طيلة ىذه السنوات، ٍب كقعت ماسينا ُب يد انغولو، فاحتل ماسينا ٛباما، كما هنب 
 مدينة جىٌُب أيضا.
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 :اؽزال٣ عٴ٩ب ٳثْذٱب مشب٣ ٩ب٭ذٵ:2
اطنْب ُب "جوما" استدعوا انغولو، كاستنصركه على زعيم قبيلة كركما ) سّبافىدل ـ، فإف مانسارين الق1780ُب عاـ 

فارس، كجعل عليها قائد  10.000لىو(، داخل ماندل، ليأٌب كيريح ا٤بانسارين من سيطرة كركما ٛباما، فأرسل انغولو 
كما من ماندل ، كأزالوا خطرىم عن فرسانو) داماف بيلى( ليحاربوا "سّبافيدل لىو" ُب كركمادكغو، فذىبوا كأخرجوا الكر 

مانسارين ُب ماندل، كلكن بعد هناية ا٢برب، فإف ا٢بلواف ) ا١بعل   ...األجرة، أجرة ا٤برتزقة... ( الٍب طلبها انغولو من 
أىل "جوما" كاف كبّبا جدا لدرجة أهنم ٓب يقدركا على أدائها، فقاؿ ٥بم انغولو: إذف يا أىل ماندل: ما دمتم ٓب 

وا أف تقضوا األجر .....اإلجارة......فعليكم أف تؤدكا ا١بزية إٔب سيغو، أك تستعدكا للحرب ، فكاف ذلك سببا تستطيع
٣بضوع مشاؿ ماندل لسيطرة سيغو، فقبلوا أداء ا١بزية" ألهنم ٓب يكن ٥بم قبل ٔبيش سيىغو، ٕباؿ من األحواؿ، فبقوا 

 ـ.1861عمر تاؿ من تبعية ماندل سنة، حٌب خلصهم ا٢باج  81يؤدكف ا١بزية لسيغو طيلة 
 1787٧/ =1786/ ٕضٳاد ا٭ٖٴ٥ٴ مذ ادلٴؽٸ: 3

إف تشديد انغولو جارا على ٘بار دكلتو، جعلهم يهاجركف من منطقة سيغو، كيتحولوف إٔب منطقة ياتينغا، ُب دكلة 
إٔب دكلتو، فلما رفض " نانبا نانغو" ا٤بوشي، فأرسل انغولو رسوال إٔب ملكها) نانبا نانغو( ٤با يرجع إليو ٘باره الذين ىاجركا 

ذلك، ذىب انغولو جارا كُّدؿ ياتيغا كثّبا ، كلكن ا٤بوشي استطاعوا أف يتغلبوا عليو أخّباػ) أف يصيبوا منو غرة ( فطردكه 
 .1786مع توف جوف، حٌب أخرجوه من أرض ا٤بوشي ٛباما، ككاف ذلك عاـ 

 ٳٙبرٰ:
ـ،كىجم عليهم،  فطرده ا٤بوشي ُب تلك 1787خرل، كذىب إٔب أرض ا٤بوشي عاـ كُب العاـ التإب ، استعد انغولو مرة أ

ا٤برة أيضا، إٔب مكاف بعيد داخل دكلتو، ٍب أخذكا منو جىُب كهنبوىا، فلما كصل إٔب تومبوكتو ُب طريق عودتو مات ىناؾ 
ل على حرمة تومبوكتو، حيث أمرىم يأسا كقنوطا من ىزٲبتو أماـ ا٤بوشي، كيقاؿ بأف أىل تومبوكتو دعوا عليو، ألنو اعتد

بأف يأتوه با٤بغنْب كا٤بزامّب تدنيسا لقداسة ا٤بدينة، فبينما ىو يتمتع بسماع صوت ا٤بزامّب كالرقصات الشعبية، إذا بو ٲبوت 
 سنة، فخلفو من بعده ابنو: مونزكف ُب ا٢بكم.                21فجأة. كذلك بعد أف أمضى ُب ا٢بكم 

 دٹب٭خ ا٭ٖٴ٥ٴ:
ف انغولو مسلما باالسم؛ ألنو ٓب يكن إسبلمو ٲبنعو من تقديس األصناـ، كتقدٙب القرابْب إليها، كتقديس أركاح كا

األسبلؼ، كحالو ُب ذلك كحاؿ معظم ملوؾ أفريقيا، بل كالعآب اإلسبلمي إال من رٞبو اهلل.... ك٩با يدؿ على ميلو 
ىُب، ألنو ىو الذم علمو القرآف ُب صغره كحرره، كقد أرسل مع للدين أنو أىدل إحدل بناتو ىبة هلل إٔب أستاذه ُب ج

عبد  100ىذه االبنة من الذىب مثاقيل لو كزعت على عشرة آالؼ لكفتهم، كأرسل معها من الفضة ما يبلغ قيمتو ٜبن 
 كنيفا، كبعث معها كثّبا من األغناـ، كالزينات، كالعبيد. 

 م (.1808 -1787٧ادل٠٦: ٩ٴ٭ضٳ٫ ث٬ ا٭ٖٴ٥ٴ عبسا: ٬٩)

ىو مونزكف بن انغولو جارا، ككاف أكرب أبناء انغولو يـو كفاتو، كقد كاف انيانانكورك أكرب منو، كلكنو اغتيل ُب حرب 
الفوالٗب ُب) كاراندكغو (. كأما أـ مونزكف فكانت أـ كلد النغولو جارا، كلذا فإنو كاف ينظر إليو نظرة دكنية؛ ألنو من أـ 

 كلدو.
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 –طريق عودتو، جلس على العرش من بعده ابن مىنىنكورك، ا٤بشهور ب) مونزكف جارا(بوصاية أبيو  بعد كفاة انغولو ُب
رغم االهتامات كالشكوؾ ُب مبلبسات كفاة أبيو، كمن قبلو كفاة أخيو األكرب) انيانانكورك جارا(، كبعد توليو السلطة فإف 

، كادعى أنو ال يقبل أف يقدـ عليو ابن أـ الولد، فتواطأ أخاه ألب الذم كاف ابن حرة كىو ) انيانامورك( رفض ىذا ا٤بلك
على خلع مونزكف من ا٤بلك، فبهدلوه كمؤيديو ُّدلة شديدة؛ كاستمرت   ( Besaمع قائد القوات ا٤بسلحة ) بىسا 

ـ(، كقد عاٗب مونزكف كثّبا خبلؿ ىذه السنوات الثبلث، نظرا ألنو 1789ـ= 1787النزاعات ٤بدة ثبلث سنوات من )
" ا٤بويًد النيانامورك، كىو الذم كاف يعرؼ كل Besa  يكن لديو سبلح كثّب، كإ٭با كانت كل األسلحة بيد "بىسآب

الثغور ، كا٤بخافر من قبل، كقد لعبت أـ مونزكف دكرا عظيما ُب تأييد ابنها، فاستطاعا ُب األخّب أف يستوليا على خزائن 
" أيضا،  Besaيش من توف جوف ككثّب من القواد، كُب األخّب غرا "بىسا أبيو من الذىب، فتمكنا حينئذ من استمالة ا١ب

فخذلوا )انيانامورك(، كىو األمر الذم أقنط )أيأس( انيانامورك، حٌب طلب النجدة كالنصرة من ا٤باساسي )دىسى كورك  
ر(، فذىب توف جوف كوليبإب(ُب كارتا، فلما ٓب ير ٪بدتو بسرعة) استبطأ ٪بدتو( فر إٔب ) جوفينا( جنوب)سيغوكو 

كقبضوا عليو ىناؾ مع أخيو ألمو، فقيدٮبا ُب ا٢بديد، كلكنو ٓب يرض بقتلهما؛ لئبل يبقى شـؤ قتل اإلخوة ُب بيت أمهم، 
ٍب إف مونزكف أطلق سراحهما، كأعطاٮبا كامل ا٢برية كالتصرؼ، كلكن ٤با حاكؿ انيانامورك اغتياؿ مونزكف بسبلح 

 ذلك.  الكابوس)كابوسي(،فإنو قتل ُب
(غّب أف قيمتها التارٱبية Rois de Srguفيلم) ملوؾ سيغو كىناؾ ركاية أخرل ٚبالف ىذه الركاية قليبل اكرىا صاحب

قليلة، لذا ال ترل جدكل لسردىا ىنا، كما أنو كقع خلط ُب الفيلم حيث بدؿ اسم )انينامرك( ب)انيانكورك(، مع أف  
 ب الفوالٗب ُب) كاراندكغو (.ىذا األخّب كاف قد قتل منذ عهد أبيو ُب حر 

كبعد أف ًب القبض على انيانا مورك، إذا ٗبلك ا٤باساسي ) دىسى ( يقدـ مع جيشو، لنجدتو، ففوجئ بأف انيانامورك 
مقبوض عليو، كأنو مقىر ف مع أخيو ُب األصفاد، على يد مونزكف جارا، فلما فوجئ دىسى بشأف قبضو، إذا بو يقوؿ:)) 

ء يـو للقدـك لنصرة انيانامورك ،حٌب تتغلب عليو؛ أل٘ب عرفت أنو ليس معو حق؛ ألنو ال ٲبكن أف لقد تعمدت عدـ إعطا
 يطلب األخ األصغر ا٤بلك لنفسو، مع كجود األخ األكرب على قيد ا٢بياة.

فأجابو مونزكف قائبل: ) كيف علمت ذلك، ٍب أخذت عهد األخ األصغر، كأرسلت إليو بأفكار ا٢برب كخططها 
ا، ٍب جئت بنفسك ٤بساعدتو؟ نعم. لوٓب ٘بده مقبوضا عليو، فكيف كنت تفعل؟..(( فلم ٯبد )ديسى كوليبإب( ككصاياى

جوابا ٥بذا السؤاؿ؛ ألنو علم أف فخو كمعراضو قد كشف. كعلم أنو ال٧بيد عن ا٢برب كال مناص منو. فحينئذ أجابو  
 مونزكف بغّب سؤالو، فقاؿ:

ورك، أما كقد قبضت عليو، فإ٘ب سأحاربك، كأحتل سيغو، كأضمها إٔب )كارتا( ٙبت )) لقد كنت قادما لنجدة انيانام
إمرة )كوليبإب(؛ ألف الكل يعلم أف الدكلتْب كلتيهما ًملك للكوليبإب، أعِب سيغو ككارتا، كُب األخّب أنتم توف جوف 

لكن الكذب ىو الكذب، فلذا اختلفتم أنتم الذين قتلتم أسيادكم القدامى بالغدر كا٣بيانة،)ظلما كعدكانا( ككذبا كمينا، ك 
، كإف طريقة  توف جوف كضربت قلوب بعضكم ببعض، فقمتم بكثّب من االنقبلبات العديدة، حٌب كصلنا إٔب اليـو

ٚبليكم عن التقاتل، كاالغتياالت، ىي إعادة ا٤بلك إٔب أصحابو القدامى، الذين ىم ٫بن كوليبإب، كقد جئت لذلك 
بعصيب ك٢بمي(، كإ٭با جئت بفيلق كاحد، كسيقدـ عشرة أضعافو عما قريب، كاألفضل لك  إذا بكامل ٢بمي كشحمي) 

 Inيا مونزكف أف ٚبضع ٕب ) تشرب السويق أمامي (، حاال، حٌب ال أسحق سيغو، كأخرُّا، كىذا إنذارم األكؿ)
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jaseriكالثا٘ب ،) In kaseri شأفتك كباقي أبناء ( كنذيرم العرياف إليك، فاخضع ٕب حاال قبل أف أستأصل
أبيك..((. فأجابو مونوزف بقولو: )) إف كل شيء أنت معتمد عليو )يدؾ عليو(، فإ٘ب  معتمد على عشرة أضعاؼ مثلو، 
إنك تزعم أنك ستضم سيغو إٔب"كارتا" كذلك ٦برد ادعاء، كلن تقدر على ذلك، بل إنِب أنا الذم سأضم "كارتا" إٔب 

ذين انتزعوا ملك كوليبإب، أٓب تعلم أف كل ا٤بلك انتزاع من الغّب، كحٌب أنتم كوليبإب، سيغو، كتقوؿ أننا ٫بن توف جوف ال
، فإف كنت جئت ¨إ٭با انتزع أسبلفكم ملك مضيفيهم القدامى، أك أنك التعرؼ كيف جاء أسبلفكم إٔب ىذه ا٤بنطقة 

، كأنك قادـ حملاربٍب، كلكِب أعطيك للحرب، فقد كجدتِب متأىبا ٥با؛ أل٘ب كنت على علم أنو بعث إليك رسوؿ للنجدة
، فإف ظللت ىنا غدا ألشعلن نار ا٢برب عليك كعلى ٝباعتك ٝبيعا!((.  بقية ىذا اليـو

يبدك أف "دىسى كلبليب" خاؼ من ىذه التهديدات، فخرج مع جيشو بقطع من الليل، متجهْب صوب كارتا، فانطلقوا 
 كىم مفرطوف، كعلى كل حدب ينسلوف.

 ٧(.1795 ـ-٧ 1794) ّب٧ؽشٳة ١بسرب 
 :احلشة األٳىل

استعد مونزكف حملاربة "كارتا"معاقبة ٤بلكها "ديسى كوليبإب" الذم جاء لنجدة أخي مزنزكف:"انيانامورك"،كقبل أف ينطلق  
 حملاربة "كارتا: أمضى سنتْب ُب استتباب األمن الداخلي، كالَبتيبات اإلدارية الٍب تأثرث بانشغالو ُب ا٢بركب مع أخيو،

ـ، فخرج حملاربة:ديسى كوليبإب ُب كارتا" كلكنو أحس أنو مضطر إٔب حرب 1794كانتهى من االستعداد ُب صيف عاـ 
الببلد الواقعة ُب طريقو بْب "سيغو"ك "كارتا، كىذه الببلد ىي) بيليدكغو، كفوالدكغو،كقانياغا ( فبهدؿ تلك ا٤بناطق 

غو، فلم يستطع اإلضرار ُّم بأم حاؿ، ألف ملكهم ) سىرل نوموكى ( كشتت مشل جيوشها، إال الناحية الثانية لفوالدك 
تصدل ٥بم ٛباما ُب عاصمتهم) بانغاسي(، ككافق ذلك دخوؿ ا٣بريف، فوقف مزنزكف ىناؾ، كرجع إٔب سيغو، حٌب 

ا٢برب  (،فقد فاتتوKele mansa  االيفوتو ا٣بريف، كا٤بثل يقوؿ قدٲبا: )) إذا فات احملراث ملك ا٣برب)كىلى ما نس
 أيضا)غويا؟؟ بالغربية(.٩با جعل مونزكف ٓب يصل إٔب كارتا ُب ىذه ا٤برة.

 احلشة ا٥ضب٭ٺخ ٢٥بسرب
 أسباب ىذه الحرب:

  السبب األوؿ) ذكرىا المؤرح كانتى سليماف(:
كاب ـ، ٠بع مونزكف جارا أف الرببر )الفرساف( ىجموا على د1796ُب العاـ الثا٘ب من حرب كارتا األكٔب، أم ُب عاـ 

جندم)الفرساف  90.000بعض بنابر سيغو، فسرقوا كثّبا منها، كباعوىا إٔب أىل كارتا بثمن ٖبس، فقاـ مونزكف ب/ 
 كليعاقبوا مضيفيهم ُب كارتا.  جندم(، إٔب كارتا حٌب يرجعوا تلك الدكاب ا٤بسركقة. 30.000، كا٤بشاة60.000

 كلعلها تكوف السبب ا٤بباشر للحرب: لو" في شريط إذاعي(:السبب الثاني: ) ذكرىا المداح والمؤرخ "دايى بابا جا
يقوؿ داًيي بابا جالو: )...أغار دىسى كورك كلبلي على مدينة"انيامينا"؛ انتقاما ألىلها ٤با أصابو ُب انيامينا من إىانة من 

فيها فسادا، ٍب فنهب "انيامينا" كخرُّا، كعاث  –حيث مكث فيها فَبة رؽ على خبلؼ ُب ذلك بْب ا٤بؤرخْب  -قبل
(كىي شجرة تشبو التْب، كأجرب أىل "انيامينا" على ٞبلها على رءكسهم إٔب Dufalinأمر بقطع شجرة الظلوالء) ديفأب 

" كارتا"، كقد شاع ىذا ا٣برب ُب ٝبيع األ٫باء، حٌب كصل إٔب ملك سيغو، كقد كانت "انيامينا" تابعة ٤بملكة سيغو، 
(، إٔب Nyumanfo nyenaأكرب عبيده من توف جوف كىو) انيومانفوف نيىنا   فأرسل "مونزكف بن انغولو جارا"
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 Mininyanكىو ) انوىنٓب كورك  (، كزعيم أىل ميلنيا،، كىو ) مينياف سّبابا Npylibalaزعيم أىل انبيلباال 
siraba ك" من كارتا ، (، كقاؿ: لقد طابت أيخوتكما؛ حيث عهدت إليكما ٖبماية مدينة"انيامينا"، ٍب يأٌب "دىسىكور

فنهب "انيامينا" كأنتما ساكتاف، ٓب ٙبركا ساكنا، أـ أنكما فعلتما ذلك من أجل أف "دىسى كورك" أيضا كلبلي، كتريداف 
 تشويو ٠بعتنا ٫بن "جارا" بذلك؟ كلكن ال بأس، سنشوؼ العاقبة!.

( Diabeلبلي: ُب )جاىب ( ، كقاؿ لو: اذىب كقل لػ "دىسى كNyumanfo nyenaٍب أرسل ) انيومانفوف نيىىنا 
(قد بعد So garatigue yoro( أ٘ب أنا مونزكف أقوؿ لو: إف ميٍسًبى  ًطيل فرسو ) غيموعاصمة كارتا،)كقيل بل ُب:

، من كارتا حٌب إٔب اينامينا، أال تعرؼ أف انيامينا مدينة مركاكية مباركة، كأهنا مدينة دراكيش ال يعرفوف  أكثر من البلـز
 مدف سيغو األصيلة؟ لقد جئت يا "دىسى كلبلي" شيئا إمرا، بل لقد جئت شيئا نكرا.!!حربا، كأهنا من 

ذىب )انيومانفو نيىنا( إٔب كارتا، كأبلغ ذلك إٔب "دىسى كلبلي"، فلما فرغ من كبلمو، قاؿ لو "دىسى" بلغة ا٤بساسى 
يعرؼ نفسو؟ أليس عبدا،  ( أم : ا٠بع مِب ٍب اذىب كقل ٤بونزكف:) أالI lamenbe, I’lankata’ foا٤بكسر)

أنسي أنو ابن انغولو جارا، الذم جاء بو عمو )سّبابا( أخو أبيو"انيوال زانكى ٘ب انيوال يايّبم" رىنا لثمن العسل إٔب 
جدنا " بيتوف كلبلي" ُب سيغو؛ ٤با عجزكا عن أداء ا١بزية؟ أنسي أـ تناسى حٌب سألِب عن سبب غارٌب على" انيامينا، 

 يو،فشأف العبد الثرثرة، كمهننتو النساجة، فليأت كارتا لينسج غزؿ نسائي ..(.كلكن ال جناح عل
فقاؿ )انيومانفونيىنا(، ال أستطيع أف أقوؿ لو ذلك، أنت بنفسك لديك عبد فأرسلو ُّذه ا٤بقولة،، فاستدعى رئيس عبيده 

لق االثناف يتجاذباف أطراؼ ا٢بديث، ككضع كا٠بو كذلك )انيومانفونيىنا(، كأمره أف ينطلق مع )سيغو انيومانفونيىنا(، فانط
العبيد ُب ٦بتمع سيغو ك٦بتمع كارتا، حٌب أتيا سيغو ليبل كباتا فيها، فلما طلعت الشمس كارتفع النهار، كعقد ا٤بلك 

رد جلستو اليومية، أتياه فقاـ أمامو رسولو )سيغو انيومانفونيىنا (، كقاؿ: لقد ذىبت كبلغت رسالتك إٔب "كارتا دىسى"، ك 
يي )كارتا انيومانفونيىنا(،  على رسالتك كأمر٘ب أف أبلغها، لكِب رفضت، حٌب يرسل رسوال من تلقائ نفسو، فأرسل ٠بًى

برسالتو، كىاىو، فقاـ )كارتا انيومانفونيىنا(، فأبلغ مونزكف رسالة سيده"دىسى كلبلي: من كارتا، كقاؿ: ).. لقد قاؿ 
 ......(اْب.سيدنا؛ كىو: )دىسى كركرك كلبلي(.......

فلما انتهى قاؿ "مونزكف جارا" لقد ٠بعت، إذف ارجع إٔب "دىسى" كقل لو أف يأمر نساءه فليكثرف من ٧بيىلٍّجات القطن 
، ٍب يكثرف من اللواٌب ينديفنو با٤بنداؼ ، كىو )ألة مشق، أك مشط، (Kory  colo bola) أم: اللواٌب يزلن النواة منو

 guese tono) ، كليأمر احمللجْب بالوتد (guese) كثرف من غزلو كجعلو بىكىرة( كأف يCardentأك سرح القطن  
na) كىم الذين ٲبدكف ا٣بيوط بْب األكتاد، كليأمرىن أف يكثرف من مهلهبلت خيوطو، أم اللواٌب يصنعن خيوطا غرب،

 أٌب العبد لنسجو ُب كارتا.(كىذه ا٣بيوط ىي الٍب تعرض بْب ا٣بيوط ا٤بستطيلة... كسيFaleمربمة كإبراـ خيوط الغزؿ )
ٍب إف "مونزكف" عقد العـز على حرب كارتا، فحشد حشدا كبّبأ، كأرسل ُب ا٤بدائن حاشرين، ليحشركا ا١بيش من كل 

أرسل إٔب بطل مدينة سيارك ) سيارك سالكو تركرل(فلما قدـ، قاؿ لو:) إف دىسى كلبل قد تعدل على  كمامكاف، 
 رسلت إليو ألومو، رد علي بكيل الشتائم.... كقص عليو ما مضى بينو كبْب دىسى(.مدينة انيامينا كخرُّا، فلما أ

 ٍب قاؿ: كقد عزمت على حرب كارتا، كأنت ياسالكو حر مثلي، كأريد أف أجعلك على إمرة ا١بيش؛ لَبمي كارتا ٕب ٕبرب 
 أنا ال أقوؿ نعم كال أقوؿ ال، حٌب يشيب الفٌب من قبل ا٤بشيب، كأنا بنفسي سائر إٔب ىذه ا٢برب. فقاؿ سالكو تراكرل: 

 أرجع إٔب سيارك فأستأذف كالدٌب كأخي، فإف أذنا ٕب جئت، كإال فبل .
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(، كذكر لو مقولة ا٤بلك، فقاؿ ) لعلك ما Siaro tionرجع )سيارك سالكو( إٔب سيارك كاجتمع بأخيو )سيارك تيوف 
-ْب (، فذىب كأخربىا فرضيت، فاخرب أخاه بإذهنا، فذىب أعطيتو إذنا أكال(، قاؿ: ال، قاؿ: اذىب كأخرب كالدتنا )تاف

إٔب الكهاف ليتكهنوا لو؛ إف كاف الذىاب يطيب ألحيو فيهـز عدكه، أـ ال يطيب لو، فنظر الكهاف،  –كعادهتم الشركية 
(، فقالوا: إف الذىاب إٔب كارتا Ka tutu, ka n’tana, ka yerekeفنثركا الَباب كخططوه  كمدكه كعرضوه)

 ألخيك، كلكن إف ذىب دكف أف يتصدؽ بقرباف بشرم، فلن يعود سا٤با، كال بد أف تكوف ىذه الصدقو من صلبو. طيب
ك٤با قيل ذلك ٝبع األخ نساء سيارك سالكو، كعرض عليهن األمر، كطلب منهن أف تتربع إحداىن بابنها، حٌب ينجو    

خ أفضل من خراب بيت الدجاج)الفخ(...فسكتت زكجهن سالكو من كيبلت حرب كارتا، كأنو ال شك أف موت الفرك 
نساؤه كٓب ٰبرف جوابا.... كُب األخّب  أنزلت امرأتو الصغرل ابنا ٥با من ظهرىا، ككاف ُب سن ا٢ببو، فقالت: اجعلوا ىذا 

 صدقة لنجاة زكجنا من كيبلت، ككما قلتم: فإف موت الفركخ خّب من ٚبريب بيت الدجاج؛ فإف عاش زكجنا فسّبزقنا اهلل
كلدا آخرا. فقاؿ لو تيوف تركرل أخو سالكو ما أحسن ما فعلت)فيفى(، كدعا ٥با قائبل: ليبارؾ لًك )سيارك كاسوف(، 

كليبارؾ لًك) كونكومْب(، كليبارؾ لًك)سيارك بوغو بابيلى (، كليبارؾ لك ) سيارك جىسى كورك(، كليبارؾ لًك )سيارك 
رؾ لك)أمنا تافْب ( كليبارؾ لك)سيارك سالكو(، كألبارؾ لك أنا)سياركف توما جوغا(، كليبارؾ لك)داغابا بيلى(، كليبا

إٔب الكهاف فذٕبوه، كلطخوا الَباب بدمو، كحفركا أساس بيت  –ظلما كعدكانا  –تيوف(.... ك٤با ًب الشكر، قدـ الولد 

 التكوٌر:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ   ڦ   ڦ  ڦچ جديد بنوه على قرب الطفل كسدكا بابو.
ىذه ا٢بادثة عاد)سيارك سالكو( إٔب سيغو، كأخرب ا٤بلك"مونزكف جارا" بأنو أذف برءاسة ا١بيش، كأنو مستعد، *كبعد    

 30.000، كا٤بشاة60.000جندم )الفرساف  90.000ككاف مونزكف قدٝبع من ا٤بدائن ٞبعا غقّبا قدره البعض ب/ 
جّبيكورك٪بى حٌب إٔب أىلىكونْب(، من ىناؾ حٌب جندم(،كقد شارؾ ُب ىذه ا٢برب ا١بنودمن)كوما حٌب البوبو( كمن ) 

 إٔب) كونيكوف، كماندكغو(, يعِب أنو حرج بكل سيغو كما يقاؿ:
Segu nani, Maraca dugu cononto: Kuku ni penba, Siaro ani Segu, ] 

       [.welenkanna ni wulukun diara  ni weitadunu    
 ،ك كلهم لبوا دعوة " كىلىتيعي ماكورك مونزكف " فقاؿ: أريد "كارتا".ككذلك من منيانكا إٔب سورغا ُب ساحلي 

فخرج ا١بيش مع مزنزكف كسيارك سالكو، كعربكا النهر ُب "كوليمانا" إٔب كارتا، ككاف سيارك سالكو رجبل طواال ضخما، 
 .(Muso n’wanaيرل ُب كل مكاف بْب ىذا ا١بمٍّ الغفّب، كما أف أمو كانت من ٪بيبات النساء) 

ك٤با   ( عاصمة "كارتا" أمر مزنزكف بإشعاؿ ا٢بريق ُب الصحراء أماـ ا١بيش،Diabeك٤با اقَبب ا١بيش من مدينة )جاىب 
 سار ا١بيش ُب أثار ىذه األرضي احملركقة، ارتفع غبار ا٤بشاة كالفرساف كعبل ُب كل مكاف، ككأنو غبار سحابة.

د ىذا الغبار ا٥بائل، قاؿ: ما ىذا ؟ أىذأ عارض ٩بطرنا؟، كقبل أف كبينما "دىسى كلبلي" جالس بْب ظهرا٘ب قومو إذ شه
يا أبت أنت أرسلت  الرسوؿ إٔب    ( بل ىو من استدعيتو من سيغو،Ba’manaٯبيب أحد أجابو ابنو ) بامنا كلبلي  

 ُب قرية العبيد،العبد) مونزكف جارا( أف يأٌب لينسج غزؿ نسائك، فهذا أكاف قدكمو... قاؿ"دىسى" حقا لقد بارؾ اهلل 
(Jon bugu ( فإ٘ب ماكنت أظن أف قرية العبيد مباركة ىكذا، فما العمل، كما ا٢بل؟ فكأف لساف حالو يقوؿ: ) يا أيها

ا٤بؤل أشّبكا علي ُب أمرم، ما كنت قاضيا أمرا حٌب تشهدكف(، ككأف لساف حا٥بم يقوؿ: ) ٫بن ا٤بساسي أكلو قوة كأكلو 
فانظركا  ماذا تأمركف. كقاؿ ابنو)بامنا (: يا أبت إنو ليس إال ا٢برب، فما دمنا  -يها ا٤بلكأ -بأس شديد، كاألمر إليكم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أرسلنا إليو كقد حضر فبلمناص من ا٢برب، فقاؿ " دىسى" إذف أرل أف نقسم ا١بيش قسمْب، يبقى قسم ىنا، كيذىب 
؟  قاؿ: يابِب ٓب أكن أعرؼ أف قرية العبيد القسم اآلخر إٔب )عيدٲبى(، قاؿ بامىنا: كيف يكوف ذلك، كقد غشينا القـو
 قوية ىكذا، كقاؿ األعياف: ينبغي أال نفعل ذلك بل ننتظرىم كليكن ما يكوف.

فلما كصل "مونزكف جارا" عسكر ٔبيشو ُب ضاحية جاىب عاصمة ا٤بساسي، كأرسل رسوال إٔب "دىسى كلبلي" يبلغو أف 
ىسى ٮبو كغمو، فعرض األمر على ا٤بساسي، فقاؿ" كارتا العبد قد جاء لنسج غزؿ نسائو كما طلب، كىنا حضر د

 مساسي" إف يـو ا٤بوت الحياة يرجى ىناؾ، كإال فهذا النفّب كثّب جدا، إنو كأسراب ا١براد ا٤بنتشر.
ٍب إف دىسى بعث إٔب قبيلة "كاغورتا" يطلب منهم النجدة كىم) فوفنا كادك٪بو، كماغاسا دكغادك، ككمرا دانشوغو( 

شداء ا٤بغاكير، فقاؿ: لقد علمتم ك٫بن كذلك نعلم أف سيغو أقول من كارتا، كال مقارنة بينهما، كأخطأت يا األبطاؿ األ
دىسى ُب جر سيغو إلينا، كأكقعت كارتا ٝبيعا ُب الورطة، كلكن مهما يكن من أمر فنحن كإياكم سواء، كسنساعدكم 

الكاغورك كحرضهم على التفا٘ب ُب ىذه ا٢برب، كفاؿ: إف  كلن ٛبوتوا دكننا. كحينئذ ٝبع السيد ) جاجّبم كمارا( قبائل
ا٤بساسي اليقدموف أحدا على أنفسهم ُب الشجاعة،إنو يـو ا٢بمية، فعلينا أف نريهم أننا ٫بن الكاغورك ٞباة الديار، فبل 

 أريىن ا١بنب كا٣بور ُب كجو أحد منكم، ككل من تكاسل ُب ىذه ا٢برب فلعلو ليس حبلال....
اف ُب ضاحية جاىب، كأىل جاىب ُب حصنهم ٱبرجوف كٰباربوف ٍب يدخلوف ا٢بصن، كقامت األبطاف الكماة التحم ا١بيش

، كٕبث الشجعاف عن ا٤بوت ُب مظانو، ككانت حربا مريرة أكلت Tabi ni tabi yaraبالصوالت كا١بوالت 
من األحياء، كقالت البزاة ا٢بمد هلل يوما كانت القتلى أكثر  15األخضر كاليابس، كأكلت الكماة كا١ببناء، كبعد مركر 

 رب العا٤بْب. ...
كالغريب ُب األمر أف )بامىػػنا كلبل ( ابن دىسى كلبلي، ككاف أخوه) بكوركنتيىما(خارس باب ا٢بصن، فكاف يفتح لو 

بسوء، ا٢بصن كل يـو فيخرج إٔب الصيد مارا ٔبيش سيغو،  كيعود بلحـو الصيد ٧بمبل على رأس العبيد، زال ٲبسو احد 
 حٌب تصدل لو سيارك سالكو... ُب قصة طويلة سنسردىا ُب تاريخ ا٤بساسي إف شاء اهلل تعأب.

*كقعت حرب كارتا الثانية، كحدث ماقدر أف ٰبدث، كمات كثّب من خلق اهلل، من كبل الفريقْب ، كال شك  أف 
ًنقُّ الضفدعة ُب ا٤بناء ا٤بناسب ٥با (، أك ) ا٤بساسي كالكاغورك كانوا رجاؿ صدؽ ُب اللقاء، كلكن كما يقوؿ ا٤بثل: ) تى 

 12000(، فقتل من الكاغورك Kaba te ye yabi koroالترل النجـو ُب كضح النهار( كيقابلو ا٤بثل البمربم)  
مقاتل من الكاغورك األصوؿ: ] إنا ٤بن قوؿ أفُب أكائلهم :. قيل الكماة أال أين احملامونا[.ناىيك عما قتل من ا٤بساسي، 

 أف القـو تفانوا كدقوا بينهم عطر منشم.فك
كلشدة ا٢برب كضراكهتا فقد ىاجر "ديسى: ككٔب ىاربا من عاصمتو) جاىب(، كاستجار بأىل غيدٲباغا ُب عاصتهم : 

 .)غيدينغوما( ا٢بصينة.
 حصار غيدينغومبا بعد سقوط )جابى، وقيل غيمو(:
 حصوهنا، كدمدـ عليهم عركشهم، ٍب عاد إٔب ) غيدينغوما( .فدكخ مونزكف بقية مناطق "كارتا: كُّد٥با كثّبا، كدؾ  

كحاصرىا حصارا ٧بكما،  فأمضى ىناؾ ُب حصارىا شهرين، كلما أراد االقَباب من ا٢بصن تصدل لو أىل غيدينغوما 
ا معهم بالنّباف كردكىم على أعقاُّم، كما رأل أهنم ليس ُّم أم خوؼ أك فزع من ناحية ا٤بعيشة؛ ألهنم كانوا قد أدخلو 

ٝبيع أىل ا٤بنطقة، كمعائشهم كدكاُّم، ٩با سبب ٦باعة بْب جيش مونزكف؛ ألهنم ٓب يكن ىناؾ غذاء يقوتوف عليو، كقد  
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كانوا كثّبين جدا، فاضطر مونزكف إٔب أف يطلب ا٤بدد من الرببر)سوالكا(، كباألخص من علي رئيس أكالد انبىرؾ، ألف  
ؿ، فطلب النصرة منهم ليتمكن من فتح حصن غيدينغوما بسرعة، فرفض الرئيس كل فرساهنم من الفرساف ا٤بغاكير األبطا

 علي أف ٲبد ا٤بلك مونزكف بفرسانو ا٤بغاكير بأم حاؿ من األحواؿ.
كبذلك فك مونزكف ا٢بصار من حوؿ غيدينغوما، خوؼ اَّاعة، كا٘بو إٔب ٧باربة علي ُب أرض أكالد انبىرؾ، فتوجو ُب 

كٯبعل قوهتا زادا ُب حربو ألكالد انبىرؾ، كلكنو ٤با كصل إٔب "انيورك" أتاه طبلئعو كعيونو باألحبار، طريقو إٔب جارا لينهبها 
أف الرببر قد تفرقوا ُب الصحراء، كال ٲبكن اتباعهم قصصا ُب الصحراء خوؼ قلة ا٤باء، ألف الرببر ىم كحدىم الذين 

ٔب سيغو، كحسب قوؿ ا٤بداح دام بابا جالو، فإف مونزكف قد يعرفوف أماكن اآلبار ا٤بطمورة ٙبت الرماؿ، فعاد مونزكف إ
فتح )غيدينغوما(، كأمسك "دسى " كسألو عما قالو، فأعادىا كما قاؿ، كلكن مونزكف المو، كٓب يقتلو، بلف نصحو أال 

 يتكرر مثل ىذا، كأف يتذكر سبب خرزجهم من "سونسانا" إٔب كارتا........ كاهلل أعلم.
 1796٧:ّب٧ Denyeniاؽزال٣ دىٺىٮٸ 

(، فقاؿ لو: Den yenin  masa ُب طريق عودتو من حرب "كارتا "نزؿ على "ماكورك مونزكف على ) دىنيِب ماسا
 إنو يضرب ٕب ُب سيغو بالدربكات التسعة، كآالت اللهو: من الطبوؿ، كالدرابك، كاألبواؽ، كالنفّب، كالدفوؼ كغّبىا.

dununba 9 ni keke ni senbele ni guelekiru tani fila ni fileni ni donka, ni  bara 
dunun 12. ni guitar filen 20 ni 15.   

ككلما يفعل ٕب ُب سيغو يفعل لك مثلو ىنا، حقا لقد أصبحت ملكا كبّبا، كٙبت جناحيك سلطة عظمى، فقاؿ لو )  
كقد أعطيتك كل ىذه  يا سيدم، إف كل ىذا بفضل بركتكم، فاستبقِب، :(Den yenin koro masa دىنيِب ماسا

(... كرغم أف Tieduman musowuاآلالت، كالذىب العاـ إلمارل)دىنيىِب كورك(، ككل كصيفاٌب ككالئدم)
الرجل تواضع لو، كتنازؿ عن كل شيئ، إال أف مونزكف ٓب يَبؾ بل قاؿ لو: إليك عِب، اسكت، أال تعلم أف من يريد كلك 

 (، كهنب أموا٥با، كتابع سّبه إٔب سيغو.مدينة )دىنيىِب فخرب مونزكف اليكفيو بعضك؟
 1796٧(ّب٧ Mininya & N’pilibalaؽشة ا٭جٺبثبال، ٳ٩ٺٮٺٮٺب٫: )

٤با فقل "مزنزكف  جارا" من حرب كارتا، كاسَباح ا١بيش، أعد احتفاال عظيما، ٚبت أشجار ظلوالء سيغو السبعة 
(Segu Dubalen 7كخبلؿ ىذه االحتفاالت ظه )ر  السيد: ) قومبا سيلمغا(ُب حارة ) ماميريناKunba ka 

silamaga  ( كبطل عظيم،حيث رقص ُب دكرة رقص ما كاف أحد يرقصها إٔب ا٤بلك ) مونزكف جارا( بل ٯبلس كل
ُب الساحة، كيصفق الناس لو التصفيق الرجوٕب، كتقوؿ لو ا٤بعازؼ: ) العجل ال Jiba (الناس، كيبقى ا٤بلك مع عركبتو 

(، Misiden te diara don nka Bakoro ya don wara yeتعرفو سبعا )يعرؼ األسد، كلكن أمو 
كالقيناف ) جيلي تاتو كوركبا، جيلي موسوكورا كوركبا( تطرياف ا٤بلك كبيدٮبا زيل الفرس، كُب فيهما حرز الكلمات 

 (.ٍب قاـ القياف: ) جيلي تيجوغوبا دانٌب(، بدأ ٲبده كيطريو يقوؿ: Dion debi Ala deliالسحرية )
, Jiri jara ani jiriba jara, kele monson  ani Macoro monsin,  Nyolan kolo  
diara ni Jatururuba, Nyola zanke ani Nyola Yayiri 

كبدأ يعدد لو ببلد دكلتو من ا٤بمالك الصغّبة، كاإلمارات، حٌب غرؽ مزنزكف بنفسو ُب التيو كالعجب كالكربياء، كبينما  
ًسلمغا يفاجئ ا١بميع فيدخل ُب الساحة، كيرقض كيشارؾ ا٤بلك كزكجتو ُب ىذه الدكرة، كيطلق ىو يرقص إذا بقومبا 
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البندقية فوؽ، فغضب ا٤بلك، كذىب كجلس، كاستمر قومبا سلمغ ُب العرض كالرقص، فقاؿ "مونزكف : من الذم ٘باسر 
جارا من موركجا،  إنو صوت ابن  حٌب يدخل ُب ىذه الرقصة ا٣باصة يب؟   قاؿ قومبا سلمغا: إنو صوت ابن غاسّبم

قومبا كلبل من موركجا، إنو صوت حفيد برىمانْب جارا من موركجا، كحفيد ككم جابا جارا من مركجا، كجدم من قبل 
أمي ىو: مرحىرم كمادم ماالدك. من جونكولو٘ب،  كيا أخي: إف قطعة ملح قد تكوف أكرب من قطعة أحرل، كلكن 

 ليس ىناؾ ملح أمر من ملح.
هىمى "مونزكف" أف يوفع بو، كلكن ا٤بداح) تيجوغوبا دانٌب(، تدخل كقاؿ أيها ا٤بلك، ركيدؾ، رفقا با٢بفل، كال ٛبزج فػى 

( يستطيع أف ٱبرب لك Don foliاألفراح باألحزاف...(، كاعلم أف الرجل الذم يتجاسر أف يرقص دكرة رقصك ) 
 حرُّما بعد "كارتا"، فهبل أرسلتو إٔب ىاتْب ا٤بدينتْب ؟اللتْب كنت عازما على   مدينٍب: ًملينيا، كامًبليباال،

 قاؿ "مونوزف جارا" صدقت، قل لقومبا سلمغ أف يرقص كما يريد، فكبلنا سواء ُب ىذا األمر.
فلما أصبح الصباح، أقرل ا٤بلك "مونزكف جارا"  بطلى مركجا) قومبا سيلمغا جارا( بثور، ك٤با تفرقت ٝبوع احملتفلْب، 

ك قومبا سيماغا كقاؿ لو: لقد ًشكتي )أصابتِب شوكة( ُب مدينٍب )انبيليباال، كمًنينياف(، كأىلهما من كلبلي، استدعى ا٤بل
كقد ىخدت إليهما ٔبماية مدينة"انيامينا"، لكن )دىسى كلبلي( ملك ا٤بساسي ُب كارتا، قدـ من كارتا كهنب انيامينا 

هنم كلبلي ك"دىسى" كلبلي أيضا، كٗبا أننا جارا غلسبب ذلك بالقرب منهما، كٮبا ساكتاف ٓب ٰبركا ساكنا،؛كذلك أل
أٮبلوا شأف انيامينا ليسيئوا ٠بعتنا،فأريد منك أف تنتقم ٕب من ىاتْب القريتينن كترميهما ٕب ٕبرب تشيب الطفل من قبل 

 ا٤بشيب.  قاؿ قومبا سيلمغا: يا أخي إف ذلك ليس أمرا صعبا.
و إٔب )امنبليباال، كمًنينياف (، فخرج ) قومبا سيلماغا جارا( با١بيش إٔب ا٤بدينتْب، فأعطاه مونزكف جيشا كبّبا، أرسلو ب

كقدـ ُّما قربانا آل٥بة سيغو، كبعد ما أخذا ما يكفيو من سّبابا، كانبليباال انوىنٓب كورك( ًملينياف)فخرُّما، كأخذ زعيميهما
بذلك، فبل يزالوف يرددكنو إٔب ما الهناية، فجيئ ُّم إٔب األسرل كالغنائم، ترؾ بقية القرية هنبا للجيش؛ ليسمع الناس 

سيغو، حٌب رخص ٜبن العبيد ُب سيغو ، كأصبح اسم ا٤بدينتْب مرادفا للعبيد، كلذا إٔب اآلف يقاؿ : ) ىل أنا انبليبالًيُّك   
inne de yii ka Npilibala ka ye wa ،أم: ىل أنا عبدؾ.كقد أسكن مونزكف بعض ىؤالء ُب سيغو)

(.ككاف من الذين سكنوا سيغو ، ابنا الزعيمْب، حيث حلق مونزكف Toku bamanaأسكن الباقْب ُب قرية توكوٗبانا)ك 
 Madiminko(، ك٠بى الثا٘ب ماًدمينكو)  Yeko keleرأسهما كأعاد تسميتهما، فسمى أحدٮبا: يىكو كىلى )

ye ma yere noo ye.) 
 احلشة ا٥ضب٥ضخ ٢٥بسرب:

ـ_ 1799ـ، ُب عهد ملك كارتا "موسا كورا بو")1800ة بأربعة أعواـ، قاـ مونزكف ُب عاـ بعد حرب كارتا الثاني
(،فإف مونزكف أعد جيشا آخر ٢برب كارتا، كعند إرساؿ ذلك ا١بيش، أعد مونزكف الفوال٘ب األصليْب)سيغو 1808

كالشجاعة ا٤بعركفة ُب (، كجعلهم سرايا، كأعدىم، كحرضهم بالقبلية الفوالنية Segu foroba fulaفوركبا فوال
أسبلفهم، كقد نفع إعداد ىذا ا١بيش جدا ألنو ىو الذم استطاع أف ينقذ سيغو من استعباد مرابطي ماسينا ُب عهد 

 ا٤بلك "دا جارا".
( سنة، كاف ال يقاؿ ُب 21:  كاف ا٤بلك مونزكف أعور العْب، كخبلؿ ملكو الػ)العدد واحد في عهد مونزوف

 Na ma fo yan, a be foسيغو، كإ٭با يقاؿ) ناما فو ياف أىب فو يورك كىرل، فيبل، سابا ا٢بساب)كاحد(،ُب دكلة 
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yoro were) ،( أم: إذا ٓب يػيقىػل ىنا، فسيقاؿ ُب مكاف آخر، اثناف، ثبلثة... أك) ىب ىب مْب دكف(Bebe 
mindon)....فيبل، سابا،( أم ما يعرفو كل الناس، اثناف، ثبلثة 

 ثٞٺخ ٙزٴؽبد ٩ٴ٭ضٳ٫:
( أك األباطرة فكاف ىو كأسبلفو أباطرة  ايتفق كل ا٤بؤرخْب على أف مونزكف كاف آخر ا٤بلوؾ الغزاة األقوياء)كيلى ما نس
 إمبىرياليْب، كبعده فإف كل من جاء بعده كانوا ملوكا عاديْب كٓب يكونوا أباطرة

يقـو بغزكات توسعية كٰبارب دكال أخرل ( ك)ماسا(، فالرئيس الذم ا: ىناؾ فرؽ ُب لغة االنكو بْب) كىلى ما نستنبيو
(، كأما  Conquerant ، كونكىرافL’empirer( كىو ما يقاؿ لو بالفرنسية) اإلمرباطور  ايقاؿ لو ) كىلى ما نس

 ( ُب الفرنسية.Roi( أم ) ركااالرئيس الذم ليس فيو مثل تلك القوة فيسمى)ما نس
 :صر ُب كل ا٢بركب الٍب خاضها، كٓب يفشل ُب حرب إال مرتْبكقد كاف مونزكف إمرباطورا قاىرا غازيا؛ ألنو انت

 ا(عندما فشل ُب فتح "بانغاسي" عاصمة منطقة فوالدكغو، ُب طريقو إٔب كارتا.
 ب( كفشلو ُب السيطرة على"٠بايانا" داخل ماندل، ككاف عليها ٠بايانا باشي جاكٌب.

 كمن  الغزكات الٍب انتصر فيها:
 ـ أرسل مونزكف جيشا ٢برب تومبوكتو، ألهنم رفضوا تقدٙب 1803هنب تومبوكتو: ُب عاـ-1

 ا١بزية الٍب كانوا يؤدكهنا لسيغو قدٲبا، فاحتل ا١بيش تومبوكتو كهنبوىا، كعاثوا فيها فسادا.
حارب مونزكف الطوارؽ، كُّد٥بم كدكخهم؛ ألهنم ىم الذين حرضوا أىل تومبوكتو، كشجعوىم على التمرد كرفض دفع -2

 نوية)ا١بزية(.اإلتاكة الس
كما قضى على ٛبرد كّبانغو، كخرُّا ٛباما، كأرجعها لتبعية سيغو، كفر حاكمها )٩بارم( الذم كاف ٛبرد كاستجار ُب) -3

 كىلينغارا(، فخضعت كّبانغو مرة أخرل كشربوا السويق ٥با.
"دينا" عن ٛبرد، كإ٭با ألف  أرسل مونزكف فا٘بو ) انساف( إٔب سليماف ملك "دينا" فتغلب عليو كقتلو، كٓب تكن حرب-4

 سليماف جاء سيغو كافتخر على أىل سيغو بثرائو.
حارب مونزكف ببلد الدكغوف)كادك( كهنب ببلدىم، كاحتلها كفرض عليهم ا١بزية، كما أجربىم على إمداد سيغو  -5

 با٤بقاتلْب، كلما طلب منهم ذلك.
با" كثّبا، كأخذ منو ثأر أبيو انغولو جارا، كاستعاد "جىُب" حارب مونزكف ا٤بوشي ُب "ياتينغا" كأتعب ملكها "موشي نا-6

ـى   ـ ُب عهد انغولو جارا، فأعادىا إٔب سلطة سيغو مرة أخرل.1787الٍب كاف ا٤بوشي قد احتلوىا عا
 م(.1796)ٝذٳ٧ ا٥شؽب٥خ ٩ٴ٭ٖٴ ٙبسٟ ٦ّٶ ٩ٴ٭ضٳ٫ 

ائل كا٥بامْب الذين ارتادكا غرب إفريقيا، ُب ، من الرحالة الربيطانيْب األك (Mongo Park)يعترب الرحالة مونغو يارؾ
٧باكلة للوصوؿ إٔب تومبوكتو، ككاف األكركبيوف ُب ذلك الوقت مشغوفْب بالوصوؿ إٔب تومبوكتو، الذم ٠بعوا عنها كقرأكا  

األكركبيْب كثّبا ُب كتب الرحالة العرب عن ذىبها الكثّب ك٘بارهتا الرإبة كطيورىا ا١بميلة ذات الريش ا٤بزركش، فكاف كل 
مولعْب  برؤية تومبوكتو، ككاف مونغو بارؾ من الربيطانيْب الذين توجهوا إٔب غرب إفريقيا ليستكشفوا ٥بم خرب تومبوكتو، 

فوصل ُب طريق طلبو إٔب )ٗبربانا : سيغو ككارتا(، فوصل أكال إٔب" كارتا"أكال، فلقي ملكها ) ديسى كوليبإب( ُب )غيمو( 
ديسى" كجعلو ُب حبور كرعاية، كأذف لو أف يتجوؿ ُب ٝبيع مناطق"كارتا" فلما خرج من كارتا عاصمة كارتا، فأكرمو "
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إٔب أرض ا١باكارا  كدخل عاصمتها جارا كأمضى فيها أربعة أياـ، كاف ذلك مقدـ مونزكف ٔبيش عرمـر من سيغو ليحارب 
ـ، كبعد خركجو من ىناؾ 1796فرباير 22"كارتا" كٰبتل جارا ُب طريقو إٔب كارتا، فهاجر مع من ىاجر من جارا ُب 

بدأ يطوؼ متخذا حذره؛ لئبل يقع ُب كمْب نصب لغّبه، ككاف الوقت زمن حرب، فبقي ُب السّب حٌب دخل ُب سيغو، 
كتزامن ذلك مع رجوع مونزكف من حرب كارتا، كقد كصل إٔب عاصمتو، فلما كصل "مونغوبارؾ" إٔب ضواحي مدينة 

 قامة ا١بربية ىناؾ، كأال يدخل ُب سيغو.سيغو، فرض عليو مونزكف اإل
يبدك أف مونغو بارؾ كصل سيغو منهكا مريضا، كجائعا، فاعتنت بو عجوز عطوفة، فقدمت لو الغذاء كالدكاء كأحسنت 

ضيافتو، ٍب عملت على أف يسمع مونزكف أف حسن استقباؿ الضيوؼ األجانب كإكرامهم ىو الذم يكسب ا٤بلك 
كالصيت ا٢بسن؛ كبالعكس كذلك عدـ االعتناء بو، كاحتقاره ينشر السمعة السيئة للملك، فعلى كالدكلة السمعة الطيبة 

العاقل أف يرحب ُّم ُب دكلتو،  فأحس مونزكف ٖبطئو، فعاد إٔب صوابو، كأرسل إٔب "مونغو بارؾ" ُّدايا كٙبف مع 
فإف عليو أف يغادر دكلتو ُب أسرع كقت  كدعة، كلكنو أخربه بأنو ٓب يفهم أمره، كأنو شاؾ فيو، كبناء على ذلك 5000

٩بكن، كىنا أدرؾ "مونغو بارؾ" أنو ال يستطيع الوصوؿ إٔب تومبوكتو، حٌب ٯبتاز أرض سيغو، كقد ىدد بأف يغادر بسرعة 
 كأال تقع عليو عيناف ُب سيغو، فاضطر إٔب العودة إٔب بريطانيا، كترؾ أمر الوصوؿ إٔب تومبوكتو.

ـ على الطريق الديبلوماسية، 1805إٔب بريطانيا)اسكتلندا( أكفده ملك بريطانيا إٔب مونزكف عاـ  كبعد كصوؿ" مونغوبارؾ"
فأتى إٔب مونزكف برسالتو، فأكرمو مونزكف ُب تلك ا٤برة، كاستقبلو كما يستقبل الوفود الديبلوماسيوف على 

بل ا٥بدايا الٍب قدـ ُّا ،كما ق(meseke meseke) :ا٤بلوؾ،)االستقباؿ الر٠بي مع الربكتوكبلت األخرل
ا٤ببعوث"مونغو بارؾ"كأذف لو أف يدشن سفينة ُب دكلتو ُب منطقة سينسا٘ب، أك سانساندينع، فدشن مونغو سفينة بنفسو 

 مع رجالو، كدخل ُب سفينتو ا٤بدشنة، كنزؿ ُب هنر جوليبا منطلقا صوب تومبوكتو، فوصل إٔب"انيافونكى" كتومبوكتو،
  ألخّب كصل إٔب ٦برل "بوسا" فغرؽ مع رجالو ُب ىذا ا٤بكاف، كمع ٝبيع الوثائق الٍب كانت ٕبوزتو.كغاك، ككوكيا، ٍب ُب ا

 ٩ٴد  ٩ٴ٭ضٳ٫ عبسا: 
 سنة، مات مونزكف جارا ُب كسط الفخامة كالفخفخة)ساداكودكسادا(، كقد 21بعد ملك داـ 

اف بْب سيغو كانغوم، كذلك عاـ (،ُب منطقة سّبكورك، كىي مكTogodaكانت كفاتو فجأة ُب حقلو )مصيدة لو   
 ـ. كقد خلف مونزكف تسعة أكالد كلهم ، ملكوا سيغو إال األخّب: كىم:1808

 Da monzon Diara ـ1827 ـ1808 دا جارا بن مونزكف )دامونزك( 1
 Tiefoulo Diara 1839 ـ1827 تشيفولو جارا بن مونزكف 2
 Nyenenba  Diara ـ1842 ـ1839 نيىنىنبا جارا بن مونزكف 3
 Kirango be Diara ـ1849 ـ1842 كّبانغو ىب بن مونزكف 4
 Naluma kuma ـ1851 ـ1849 ناليوما كوما بن مونزكف 5
 Mansala demba ـ1854 ـ1851 مانساال دىميا بن مزنزكف 6
 Torokoro Mari ـ1859 ـ1854 ترككوركمارم جارا بن مونزكف 7
 Benefali(ali layo) ـ1861 ـ1859 بىنا علي جارا بن دامونزكف 8
   ـ1861 كيغى مارم  ػ ُب ا٤بهجر 9
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 ـ(.1861ـ _1808سنة. من ) 53كقد حكم ىؤالء األبناء سيغو على التعاقب خبلؿ 
 (.1827-1808٧ادل٠٦ دا عبسا ث٬ ٩ٴ٭ضٳ٫ عبسا ٬٩)

يفولو" كلد قبلو، كلكنهما ٝبيعا ىو:"دا" جارا بن مونزكف بن انغولو جارا، يقاؿ بأنو االبن الثا٘ب ٤بونزكف جارا، كأف "تش
كلدا ُب يـو كاحد، كلكن أباٮبا أخرب بوالدة "دا" قبل كالدة "تشيفولو" فحمل "دا" بذلك اسم البكورية، فأطلق اسم 

" التسع عشرة سنة كاف يسمى: )تًوبًيليفىن توما، أك تًبيليبلف (، كلكن Daاألب عليو فقيل"دا مونزكف" كخبلؿ عهد "دا
" كذلك لسدانتو الكبّبة لؤلصناـ، فقد كاف أكثر Ton komoالذم كاف أحب إليو ىو: "توف كومو االسم األحب

 ملوؾ سيغو سدانة لؤلصناـ )كوما(.
 ٕضٳاد دا عبسا

:استهل "دا" ملكو بغزك بىندكغو، الٍب كانت قد ٛبردت، فأعادىا مرة أخرل إٔب تبعية Bendugu(فتح بىندوغو1
 سيغو، كانتصر عليها.

  مايانا األولى والثانية:حرب س(2
كاف مونزكف جارا قد عجز عن مديُب "٠بايانا" ُب ماندل، فلما ٛبلك ابنو "دامونزكف" أراد أف ٱبضع ىذه ا٤بنطقة لدكلتو، 

(؛ Bane Diakiteفذىب إٔب ٠بايانا كُّد٥با، كخرُّا،كأخضع أىلها لسيغو، غّب أنو ٓب يقتل ملكها )بانػى جكٌب  
 (.Yefugueلو؛ ألنو كاف أحيمر كأنو كحرة) يىفغى ألنو خاؼ من شـؤ قت

(، أرسل مداحو إٔب Bachi Diakite(، تؤب من بعد )باشي جكٌب Bani Diakiteفلما توُب )با٘ب جكٌب  
"دامونزكف ملك سيغو، يستفزه كيعرض بو لكوف جده عبدا، كأف ٠بايانا قد استقلت بنفسها مرة أخرل، كلن ٚبرج اإلتاكة 

 إٔب سيعو مرة أخرل..... من "٠بايانا"
فلما جاء الرسوؿ ُّذا ا٣برب، غضب كانتفخ، كنادل زعماء توف جوف،كأبلغهم أنو ٰبتاج إٔب )٠بايانا(، فأعد ا١بيش لغزك 

٠بايانا، كقبل انطبلؽ ا١بيش أرسل امرأة حسناء ٖبمر كىدايا إٔب ٠بايانا، لتتلطف حٌب تتفق مع زكجة "باشي جكٌب" 
من قتل زكجها، كأهنا إف فعلت ذلك فإف ملك سيغو سيكافؤىا مكافأة عظمى، فذىبت تلك  حٌب يتمكن أىل سيغو

العْب )ا١باسوسة(، ك٤با نزلت بالشاطئ كرآىا مداح باشي كىي حسناء ، أسرع إٔب سيده كأبلغو إٔب سيده باشي جكٌب، 
إٔب داخل ماندل تريدد ملجئا آمنا من  فجاء إٔب الشاطئ كرحب ُّا كأنز٥با، ٍب سأ٥با عن سبب ٦بيئها، فزعمت أهنا مارة

" دامونزكف جار" ملك سيغو الذم قتل أباىا، كأهنا كقومها من أحسن من يعصر ا٣بمر ُب سيغو، كقد طلب ا٤بلك منها 
 أف تكوف عاصرة ٟبره بعد قتل أبيها، كلذا ىربت من سيغو، فقاؿ ٥با "باشي" ) ال ٚباُب فقد ٪بوًت من القـو الغامشْب(.

 ُب ٠بايانا، كتركت ا٤ببلحْب ُب الشاطئ، كأهنم خدـ ٥با.فنزلت 
كأقامت ُب ٠بايانا، كخطبها باشي كدخل ُّا، كُب أثناء ذلك اتصلت بزكجة باشي كأبلغها رسالة ا٤بلك، ككانت ىذه ا٤برأة 

عبارة عن ))  أيضا من منطقة سيغو، ككاف "باشي" قد قتل أباىا من قبل، فوافقت على خيانة زكجها ككانت ىذه ا٢بيانة
 صب ا٤باء ُب بيت الباركد ليلة ا٣برب حٌب يبتل مسحوؽ الباركد((.

،فجاءت الشاطئ كا٤ببلحوف  ك٤با ًب للعْب)ا١باسوسة من سيغو( ما أرادت، فرت ُب جنح الليل كباشي مستغرؽ ُب النـو
  ألقاىم على ساحل سيغو.ينتظركهنا، فركبت السفينة كانطلقت إٔب سيغو ٲبخر ُّم الزكرؽ عباب هنر النيجّب، حٌب

 ك٤با كصلت كقصت ا٣برب على "دامونزكف" كاتفاقها مع زكجة "باشي جكٌب" ككاف قد أكمل أىبتو، خرج بالنفّب ، كعرب 
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النهر إٔب "٠بايانا"، فلما كصل إليها عسكر ُب ضاحيتها، كأرسل رسوال إٔب باشي جكٌب ٱبربه بأف العبد قد جاء ٣بدمة 
 رداء منسوجا، كغزال غّب منسوج، كقاؿ إف ىذه األمور من أعماؿ العبد.السيد، كأىدل  إليو 

كُب الليل تلطف ) فونيوف( رئيس أركاف حرب سيغو، كاتصل بزكجة باشي كأكد ٥با الوعد كا٤بيثاؽ، فلما جن الليل 
د بعضو ببعض، ٍب أيقظت إماءىا كفتحت باب بيت الباركد، فنقلن إليها ا٤باء فبللت كل مسحوؽ الباركد كخلطت البارك 

انطلقت كنامت ككأف شيئا ٓب ٰبدث، كُب الصباح استيقظ ا١بميع ليشهدكا ما حل ُّم من ىذه ا٣بيانة العظمى، فأيقن 
 باشي أنو خسر ا٢برب، فاستعد للفرار.

تطى باشي ك٤با ارتفع النهار، ىجم أىل سيغوا على "٠بايانا" فاحتلوىا، كبيناىم منشغلوف ٔبمع الغنائم كأخذ األسرل، ام
جكٌب مًب حصانو النجيب، فاخَبؽ ا١بيش ىاربا ٫بو النهر، فطاردكه حٌب ألقى بنفسو ُب النهر، كٓب يدركوه ٕباؿ من 

 األحواؿ، فعادكا كذكركا ذلك للملك؟ دا مونزكف"، فقاؿ : ) يا فونيوف ( اذىب كقل للبحر أف يلفظو كما أغرقو.
 ر كا٣بيانة، كعاد باألسرل كالغنائم إٔب سيغو.كىكذا تعلب مونزكف على مدينة ٠بيانا بالغد

 رٮجٺٰ:
(،كقد ذكر فيها أمر Roi de Seguفيما ذكرنا ىنا غنية عن الركاية ا٤بطولة الٍب أكرىا صاحب فيلم )ملوؾ سيغو  

الكهاف بطلب سركاؿ باشي جكٌب كلقمتو األكٔب، كلكن كل ىذه أمور إضافية ال قيمة ٥با ُب التاريح.كإ٭با السبب 
 ٢بقيقي لذىاب العْب ىو عقد االتفاقية مع زكجة باشي على خيانة زكجها. ) كاهلل أعلم(.ا

 (اغتياؿ ماما جىتورا، ابن أمير سىنساني:3
حسد "دامونزكف" ماما جىتورا، ابن أمّب سىنسا٘ب، كنقم عليو ١بمالو؛ ألنو كاف شابا ٝبيبل طواال معتدؿ القامة رشيقا 

األنف ( يتؤلأل عيناه مثل عقد اللؤلؤ، ككجيها ٰببو كل الناس، تتبعو البنات ١بمالو، كإذا القد، كمارنو كالسيف)مشمئز 
رأتو العجوزة تبكي ألف شباُّا ٓب تواًؼ كقت ماما جىتورا، ككاف قد شغف معظم النساء حبو، حٌب نساء "دامونزكف" 

ليذلنو، كليخلعن عليو خلع ا٤بذلة، حٌب تنحط كبناتو، كلذا نقم عليو، كأكغر صدره، كضاؽ بو ذرعا،  "دامونزكف"، كعـز 
درجتو دكف درجة األحرار، فأرسل جيشا للقبض عليو، كقيده، كقد كاف "ماما جىتورا" شجاعا بطبل، فاستطاع ُّدلة 

ذلك ا١بيش،  كشتت مشلهم، ٍب أرسل إليو جيشا آخر فبهد٥بم كىزمهم كفرقهم، ٛباما، كأسر منهم كثّبين كشرد بقيتهم، 
، كعرب النهر) النيجر( ليأخذ قرية "تشْب" القريبة من سينسا٘ب، ليتمكن بعدىا من فقاـ " دامونزكف" نفسو ٔبيش عرمـر

الوصوؿ إٔب "سينسا٘ب"، فلما أشعلوا ا٢برب كشنوىا على "تشىْب" خرج إليهم "ماما جىتورا: فشن عليهم نار حرب 
 سر.شعواء مسعورة، ككاد أف يأسر "دامونزكف"  كلكنو ٪با من األ

كحينئذ عاد "دامونزكف" إٔب سيغو، ليبحث عن أمر ماما جىتورا" عن طريق ا٣بيانة، كالغدر، فتظاىر بإهناء ا٢برب بينو 
كبْب ماما جىتورا، كألقى إليو بطلب الصداقة كالود، كأطمعو بأنو سيزكجو ابنتو؛ ألنو بطل مغوار، كأنو معجب باألبطاؿ 

ا٤بنافقْب العضْب، النمامْب، ىم الذين أكقعوا العداكة بينهم، كأنو عرؼ أف النمامْب ا٤بغاكير أكثر من أم أحد آخر، كأف 
القتاتْب ىم الذين كذبوا كاختلقوا األكاذيب على جىتورا حسدا من عند أنفسهم،)تقولوا عليو باألقاكيل( كما أرسل إليو 

ا٢بب، كتطييب ا٣باطر، كأىدل إٔب "دامونزكف" ُّدايا كثّبة كخلع ملكية، فأجابو جىتورا بإهناء ا٢برب، ككلمات الود ك 
ا٥بدايا كا٣بلع ا٤بلكية، ك٤با بلغت ا٤بودة بينهما مرتبة عالية، كعمت بينهما، أرسل إليو "دامونزكف" أف يلتقيا ُب مكاف قرب 

ا، إٔب ذلك سىنسانْب؛ ليذكرا الشركط الٍب يدفع عليها ابنتو إٔب ماماجىتورا، ُب ساحة كاحدة، فلما كصل" ماما جىتور 
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ا٤بكاف، أشار "دامونزكف" بطرفو) ٞبلق( إٔب أركاف حربو)سوفا( فانكبوا على "ماما جىتورا: دفعة رجل كاحد، كذٕبوه، 
 كىكذا ٛبكن "دامونزكف" أف ٰبقق با٤بكر كالغدر، ما ٓب ٲبكنو با٢برب.

 ـ.1810حرب ماسينا األولى (4
نا، ضد ا٢بكومة الٍب كانت ٛبلك ماسينا ٙبت إمرة سيغو، كُب الوقت ُب العاـ الثا٘ب من ملك "دامونزكف" ثار أىل ماسي

الذم كانت ماسينا تابعة ٤بملكة سيغو، كاف ٰبكمها قبيلة ) جالو ديكو( الفبلنية، ككانت شهرهتم ) أردك( كمعناه ) 
أربعة قركف من أسبلفهم ليسوا ا٢باكم أك الوإب(، ككاف ىؤالء ا٢بكاـ إ٭با ٰبملوف األ٠باء اإلسبلمية كراثة فقط، كإال فمنذ 

 85ـ، كُب السنة اؿ1725مسلمْب، كقد دخل ىؤالء األردك )جالو ديكو( ٙبت إمرة سيغو ُب عهد "بيتوف كوليبإب عاـ
ـ.فقد برز ُب ساحة 1810من تبعيتهم، ثارت ضدىم قبيلة : بارم ، كضد أسيادىم من البمبارة ُب سيغو كذلك عاـ 

ككانت بْب قبيلتو كقبيلة األردك منافسة قدٲبة _ ككاف ىذا العآب تقيا ،  –قبيلة )بارم( الفبلنية ماسينا فقيو عآب كبّب من 
كرعا، كيتمتع بشعبية كربل ُب أكساط أىل ماسينا، كىو من طبلب " عثماف داف فوديو السوكوتوم"، ككاف كليا ُب 

(، كقد كثر طبلب ىذا Amadu lobo bariارم،)الطريقة القادرية، كاسم ىذا العآب الصاّب ىو: الشيخ أٞبد لوبو ب
من ا٢بكاـ، كال يأُّوف ُّم، كخاصة أف الفقيو ٰبمل  فالعآب، كقاصدكه من أتباع الطريقة القادرية، حٌب أصبحوا ال ٱبافو 

دىم فكرة ا١بهاد ُب سبيل اهلل، كيريب الطبلب على ا١بهاد كفضيلة الشهادة ُب سبيل اهلل، بينما حكاـ األردك مع أسيا
 البمربة كفار باهلل ككثنيوف، كيأخذكف ا١بزية من أىل ماسينا ا٤بسلمْب ليدفعوىا إٔب كفار سيغو.

كقد قتل أحد طبلب ىذا الشيخ أٞبد أبناء ) أردك ٞبدم ديكو( ،ُب نزاع بينو كبْب طبلب الشيخ، ٩با سبب ا٢برب بْب 
"جيشا عظيما كثّب العدد، كجعل عليها القائد "فاتوما األردك كالشيخ، فطلب األردك النجدة من سيغو، فأعد "دامونزكف

 سىرم" ليحارب الفقيو كالعآب القادرم كطبلبو، كيقضي على ثورهتم، 
فانكا( قادموف إٔب ماسينا ٤بساعدة  ك٤با ٠بع الشيخ أٞبد بارم بأف ا١بيش ا٤بلكي أم: قوات سيغو ا٤بسلحة)سورٲبادىن

تئصاؿ شأفتو مع ٝبيع طبلبو _ إف كجدكا إٔب ذلك سبيبل _ ، استعد ىو "أردك ٞبدم ديكو" كأهنم عازموف على اس
كطبلبو لقتاؿ كبل ا١ببهتْب الفئتْب الكافرتْب) األردك من ماسينا، كالبمربة من سيغو(،فأعلن الشيخ ا١بهاد ُب سبيل اهلل، 

لكثّبة بإذف اهلل، ٍب ٗبا يقدموف من كقد علموا من جهاد الرسوؿ ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم أف الفئة القليلة تغلب الفئة ا
 صرب كاستعانة باهلل، كأخذ بأسباب النصر.

فقتل طبلب الشيخ أٞبد بارم ، فؤب أىل سيغو ىاربْب كبدأ القتاؿ ، كاشتد،  ا١بمعاف، ُب نوكوما كتصافوا للقتاؿ، ىالتق
ماسينا حاكما آخر بدلو،كا٠بو"غىبلجو"  لكفار آىكقبضوا على  األردك نفسو، كقتلوه، فعْب   .القائد فاتوما سّبم نفسو

فذىب كاستعد للشيخ أٞبد كٝباعتو، فذىب الطبلب كحاصركا ا٤بلك ا١بديد ُب عاصمتو، كاستمر ا٢بصار ٤بدة تسعة 
 ،خػمػيطاعة، فانسل غىبلجو، كفر ىاربا، كاستجار ُب تومبوكتو، كُّذا فإف ا٢برب قد أشهر، ففِب قوهتم، كأصاُّم اَّ

ُب يد "دا مونزكف جار" كاألردك ا٤بؤيدين لو من ماسينا ٛباما،  كبقيت ماسينا ُب يد الوٕب الصاّب الشيخ  ()ٓب يطبكمرر
)ٞبد   :أٞبد بارم كطبلبو الذين أسسوا ٩بلكة الفبلٗب الدينية ُب ماسينا، كأسس السيخ أٞبد بارم عاصمة جديدة ٠باىا

ـ(، كلكن جانب )ماسينا 1810ـ_1725سنة ) 85م داـ رجت ماسينا من يد بنابر سيغو بعد حكخاهلل(، كبذلك 
 ـ.1861ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ عاـ  ٦بيءت تابعة لبنابر سيغو ، حٌب ي "بانْب" بقْبفوتا( الٍب إٔب ناحية جىُب، ُب ٲب

 كسيأٌب تفاصيل ىذه ا٢برب ُب موسوعة تاريخ ) ماسينا(.ُب ا١بزء السادس إف شاء اهلل تعأب,
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 / حرب ساف: 5
عهد "دامونزكف" قاـ أىل ساف بالثورة كالتمرد ضد سيغو، كلكن ا٤بلك سيغو دا، الذم ىو توف كوموف جارا، أك  ُب

"توبييليفْب توماف"، ذىب إليهم كُّد٥بم، كأعادىم إٔب التبعية كا٣بضوع، ككاف على ساف يومئذ: ماما تراكٔب، فقتلو، كعْب 
"دامونزكف" إٔب سيغو، قاؿ للحاكم ا١بديد: )) ما ظلم ماما تركٔب إال بدلو ماماف سانتارا حاكما بدلو، كعند مغادرة 

 نفسو فقط، كىكذا يفعل بكل طماع ((.
 ـ تقريبا.1825: حرب ماسينا الثانية عاـ6

ـ، ُب أم موضع من جسده، فلـز الصمت 1810ٓب ٯبد "دامونزكف" موضعا آلالـ خركج ماسينا عن تبعية سيغو عاـ 
( ليتشفى منهم اا بو إ٭با يعد العدة للكرة مرة أخرل على الشيخ أٞبد بارم كطبلبو، ) مورم ما نسٛباما عن ماسينا، فإذ

 20.000كينفس عن نفسو ٠بـو تلك ا١بول كا٤بغيظة الٍب أدخلوىا عليو. كيعيد ماسينا إٔب ا٢بكم مرة أخرل، فجهز 
ٞبد بارم، فلما كسلوا كتقاتلوا استطاع الشيخ جندم، بقيادة ركن حربو"غومبيلى" كأرسلو إٔب ماسينا حملاربة الشيخ أ
جندم من جيشو، ككضعوا األسارل ُب  7000كطبلبو أف يفرقوا تلك ا١بموع ٝبيعا، كقتلوا "غومبيلى" نفسو، كأسركا 

 قيود الرؽ.... 
ا ٙبت إمرة ٍب إف فبلنيي ماسينا بعد ىزٲبة ىذه ا١بيوش كأسر كثّب منهم،  عقدكا العـز على فتح سيغو نفسها، كإدخا٥ب

ماسينا، كخوفا من ُّدلة ماسينا فإف "دامونزكف"اضطر إٔب أف يصاّب إخوانو ا٤باساسي ، ملوؾ الكوليبإب من "كارتا" 
لتتعاكف الدكلتاف البمربيتاف على الفبل٘ب ُب ماسينا، فيفسدا سيطرهتم ك) قدرهتم (، كألف الدراكيش ىؤالء ٯبربكف كل كثِب 

أنفو، ك على العبودية للمورم)الدراكيش(، كىكذا فإف ا٣بوؼ من )الدراكيش( أم الشيخ أٞبد على اعتناؽ اإلسبلـ رغم 
بارم كمؤيديو، جعل أىل ٩بلكٍب كوليبإب ) أىل برامنغولو، كأىل انيانغولو( يتصا٢بوف فيما بينهم، كينهوف ا٢بركب 

بدأ يهدد كياهنما ٝبيعا كىي"الكياف الوثِب" كا٣ببلفات كالعداكات كاإلحن القدٲبة، ليقفا ُب كجو العدك ا١بديد الذم 
ـ، ُب عهد "بوجاف موريبا" كُّدؿ 1818فتصا٢با، رغم أف "دامونزكف" كاف قد حارب ا٤باساسي من قبل ، بعد عاـ 

 "دامونزكف" أىل كارتا ُب تلك ا٢بركب كأتعبهم كأعنتهم، كلكنو ٓب يستطع أف يسقط حكومتهم. 
الديبلوماسية( ليس ُب قاموسها ا٢بياء، أك ا٣بزم، فالسياسي ال يستحيي من خرب  كىذا ٩با يدؿ على أف السياسة )

مؤيده كأخيو، كال يستحيي أك يتورع من شفاعة عدكه كمصادقتو، فلذا إذا رأيت السياسيْب يتقاتلوف ٔبوارؾ فقف موقف 
 .(74احملايد؛ لئبل ينهوا ا٢برب عليك،)كما يقوؿ كانٌب سليماف ُب ماندىن كركفابا ص

 :Kore Duga Koroؽشة  ١ٴسٵ دٳٕب١ٴسٳ (7
حسب الركايات فإف "دكغاكوك" كاف حاكما لسيغو على منطقة "كورم"، كقد مكث ىناؾ كاليا حٌب ناؿ عظمة كجاىا  

كبّبا، كامتلك قوة حربية البأس ُّا من الصيادين ا٤بهرة كا٤بتقدمْب ُب الصيد من الكينينكامبو، كالسبيمبوف كغّبىم، 
 ٦بلس فخم يعزؼ لو فيو ٗبثل ا٤بعازؼ الٍب تغرؽ للملك "دامونزكف جارا" ُب سيغو.كأصبح لو 

كبينما ىو ُب تلك العظمة كاألُّة إذا ٗبداحو)قوالو( يغريو كٰبرضو على الردة، فقاؿ لو: أك مثلك يبقى خاضعا لسيغو، 
 .كعند من الصيادين كذا ككذا، فإٔب مٌب تبقى ُب التبعية لغّبؾ.....(؟

) كورم دكغاكورك(]... ال ٚبببِب على سيد٘ب، كال تيعلٍّلِب كالتطر٘ب ، كال ٙبملِب ما طاقة ٕب بو، فإنو ال قبل لنا  قاؿ لو
 بالتو٪بوف األبطاؿ من سيغو..[ كلكن القواؿ ما زاؿ ٰبرضو كيشجعو على التمرد، حٌب أقنعو باالستقبلؿ عن سيغو.
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زياء كالزينات النسوية كأرسلها إٔب ا٤بلك "دامونزكف" ُب "سيغو"على كلكي يعلن استقبللو عن سيغو فإنو أعد بعض األ
شكل ىدايا، فلما كصل الرسوؿ ُّذه ا٥بدايا إٔب ا٤بلك ، كىو ُب ٦بلسو كفتحها فإذا ىي أدكات نسوية، فقاؿ : ما ىذا؟ 

رأيهم على أف ىذا إعبلف عن  أهنا ٝبيعا أدكات نسوية! فاستدعى ا٤بستشارين ليحلوا معا لغز ىذه الرسالة العجيبة، فاتفق
استقبلؿ منطقة"كورل"، كتعريض بأىل سيغو، كأهنم نساء، كأهنم ٱبطب سيغو ليضمها إٔب ٩بتلكات" كورل"، كلكن 

 على ا٤بلك أف يسأؿ الرسوؿ الذم جاء با٥بدايا.
فأعطوه قربة أكٔب  فاستحضر الرسوؿ كىو مداح "كورل دكغاكورك" فسقوه ا٣بمر )صرٰبو، ك٨بلوطو، كطريفو، كتليده (،

)كورك انيا فولو( ، ٍب ثانية)كورك انيافيبلنا ( ٍب ثالثة ، فشرب حٌب ٜبل كأصبحت عينو كردة كالدىاف) انيا نساف 
(، فسألوه: ماذا يقوؿ سيدؾ: فجعل يتكلم بلساف ملتاث : إف سيدم...كورل دكغا كورك، nyansan rileفيلى

ده من الرجاؿ كذا ككذا، كٱبطبك إٔب نفسو، كىذه األدكات مهر لك، يقوؿ لك عليك أف تعلم أنك امرأة، كأف عن
 كليزفك أىلك إليو ُب كورل، أك يأتيك ىو بنفسو ُب سيغو.

فقاؿ لو ا٤بلك "دامونزكف" ارجع كقل لو: ) لقد رأيت ا٤بهر، ك٠بعت ا٢ًبطبة (، كقل لو: إف العركس ستأٌب إليو، كلكن 
 ، كلكن بعد الشهر القادـ، فليعد بيت العرس ككل ما ٙبتاجو العركس..(.ليس ُب ىذا الشهر، كال الشهر القادـ

كىناؾ استدعى "دامونزكف " رئيسى التوف جوف كىو "فانيوف" كأمره أف يعد التوف جوف للحرب، كأنو ٰبتاج إٔب تأديب  
لذم علمناه الرماية كل "كورل دكغاكورك"، كعبلج جنوف العظمة الٍب أصاب كاليها الكفور ا٤ببْب "كورل دكغا كورك" ا

 عاـ، فلما اشتد ساعده رمانا,,!! 
 فبدأت االستعدادات كالتعبئة العامة ُب سيغو.

ك٤با رجع الرسوؿ إٔب "كورل دكغا كورك" ٝبع ا١بيش كالصيادين، كأبلغهم ا٣برب، كامرىم باالستعداد التاـ، كأخذ األىبة 
كاستجمع من صنوؼ األشجار ما ٝبعها، كجاء ُّا كاستدعى كالتعبئة العامة، فانطلق رئيس الصيادين إٔب الغابة 

الصيادين كأبلغهم ا٣برب، كطلب من كل من يريد ا٤بشاركة ُب ىذه ا٢برب أف يأٌب ليستدخن)يستبخر ، أك يستجمر( 
بندقيتو على ىذا ا٢بطب، ٍب أبلغ "كورل دكغاكورك" أنو من األف إٔب ستة أشهر فإنو ليس ٕباجة إٔب رصاص كال 

 ؽ باركد كال ذخّبة أخرل من ا٤بلك، بل يكفيو ما لديو من ذلك.مسحو 
كخبلؿ ىذه األشهر الثبلثة أخد كل من أىل سيغو كاىل "كورل" االستعداد التاـ للحرب، حيث أمركا ا٢بدادين فأعدكا  

ب بالسمـو كميات ىائلة من مسحوؽ الباركد، كقطعوا الرصاص كالذخائر ا٢بية، كحددكا السيوؼ كسقوا الرماح كا٢برا
 القاتلة.

، كجحفل ١بب صوب "كورل"  كاستودعو أىل سيغو  كُب ا٤بوعد الذكور حرج "دامونزكف " من سيغو ٔبيش عرمـر
باألدعية كا٥بتافات بالنصر، فانطلق حٌب نزؿ بضاحية "كورل"، كأرسل رسوال ُّدايا ؛ ٱبربه بأف العركس الٍب  كاف خطبها 

دجاجة العرس.....اْب. فرحب بو " كورم دكغا كورك"، كأمر لو ك١بيشو بأبقار   قد قدمت، كىذه ألبسة العريس، كىذه
 كثّبة ، أكصلها البغض إٔب مائة بقرة، فقاؿ التوف جوف : إف ىذا ال يكفينا؛ أنو ال يتجازك قطعة ٢بم لكل كاحد.

نت مدينة "كورل" كُب الصباح بدأت ا٢برب، كأطلقت طلقات الصدقة، كصفرت صفارات ا٢برب، كقرعت طبو٥با، ككا
 ٧باطة بسور ضخم كمرتفع، فأرسل "دامونزكف" رسوال ليلقي طلسم الغلبة ُب ساحة "كورل"، فانطلقوا حٌب اقَببوا من 

 السور كأطلقوا طلقات كقّبة، ُب ٝبيع جهات السور، فلم يرد عليهم أخد، فطنوا أف القـو قد خافو، ك٤با تقدـ رامي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 سم إذا برئيس الصيادين يطلق عليو الرصاصة من ا٤برصد كيرديو قتيبل.الطلسم السخرم، كرفع يديو بالطل
تقاتل ا١بيشاف ٤بدة ستة أشهر، كقتل من فنيت أعمارىم كحلت آجا٥بم، ككل ذلك كأىل "كورل" إ٭با ٰباربوف برصاص 

ا٤بلك الصيادين، الصيادين، كٓب تصل ا٢باجة إٔب ذخائر الوإب "كورل دكغا كورك" أكال، كبعد الشهر السادس استدعى 
كشكرىم على تفانيهم، كأنو غدا سيفتح أبواب ذخائره، فانتشر ىذا ا٣برب بْب الناس حٌب كصل إٔب مسامع ا٤بقربْب  من 
ا٤بلك ، فأبلغوه ا٣برب كقالوا: ) لقد قيل اليـو ما ىو شر من الواقع(، قاؿ: ما ىو . قالوا: ٠بعنا أف "كورل دكغا كورك" 

 ذخائره غدا، كأف كل ما مضى إ٭با كاف من باركد الصيادين كذخائرىم  !!.سيفتح خزائن باركده ك 
فقاؿ "دامونزكف": إذا علينا أف نبحث عن طريقة أخرل للتغلب على الركٯبل، كا٢برب خيدعة، فاستدعى الكاىن األكرب 

 صرفنا(,مع فرقتو، كقاؿ ٥بم: ) تنبئوا ٕب ُب شأف ) كورل دكغاكورك(، فإف كنت أتغلب عليو، كإال ان
 ka tuntu, kaاجتمع الكاىن األكرب مع فرقتو، فنثركا الوداعات كحركوىا، كٝبعوىا كنثركىا، كقطعوا الرمل تقطيعا،)

antana , ka yereke)K  ككل ذلك ال يظهر فيها كدع النصر كال تاليو، فقالوا: أيها ا٤بلك: إف العبلمات تدؿ
 ؿ من األحواؿ.   على أنو ال ٲبكن االنتصار على "دكغاكورك" ٕبا

فرجعوا كتأملوا، كأعادكا الطرؽ  ……فاؿ ا٤بلك: ) ارجعوا فانظركا جيدا، كتأملوا ، كلعل األزالـ ترجع عن إشاراهتا
كاالستقساـ باألكداع مرة أخرل، فقالوا:) أيها ا٤بلك إف كل الودع تشّب إٔب أنو ال ٲبكن التغلب على " كورل دكغا كورك" 

ف ىناؾ كدعة كاحدة تشّب إٔب أنو ٲبكن التغلب عليو إذا ٛبكنتى من إغراء زكجتو؛ لتقـو ٖبيانتو، بالقوة ا٢بربية، غّب أ
 فحينئذ تتغلب عليو...كذلك أف ىذه الزكجة ىي مستودع أسراره، كخازنة مقاليد خزائن باركده كأعتاده.

لذىب ا٣بالص، كسلمها إٔب ( باsira baraقاؿ "دامونزكف" : ) ما أسهل ذلك...(، فمؤل علبة شيشتو)سّبابارا
ها بتلطف، إٔب زكجة)كورل دكغاكورك" ُب ا٤بسمر الليلي، كٰبثها على خيانة زكجها، كيغريها بأهنا إف عجاسوس ليدف

فعلت ذلك، فإف "دامونزكف" سيتزكجها بنفسو، كيعطيها عشرة أضعاؼ ىذا الذىب، كأمره أف يتلطف كال يشعرف ُّما 
 أحد أبدا.

كالغريب أنو رغم أف ا٢برب على قدـ كساؽ، إال أهنم كل ليلة  -دخل بْب ا١بموع ُب ا٤بسمر تلطف ا١باسوس حٌب 
فانتهز ا١باسوس فرصة انغماس الناس ُب اللعب ك٠باع  –يقيموف سهرة ليلية، كيأتيها ا١بميع من العدك كالصديق 

"نػػا" فدفع إليها علبة الشيشة، ففتحتو، فإذا إيقاعات ا٤بزامّب كالنام كأعواد اللهو، فغمز أمرأة "كورل دكغاكورك" كا٠بها 
ففاجأىا ُّذا ا٣برب  –كعادة ا٤بسامر كالسهرات الليلية   –ىي مليئة بالذىب، فتلطفت حٌب خرجت معو إٔب ٨بتلى 

ا٤بضحك ا٤ببكي، كقاؿ ٥با: يقوؿ ا٤بلك "دامونزكف":) ىذه ذىيبة التسمن كال تغِب من جوع، كلكنها مقدمة لك؛ 
 حربنا مع زكجك؛ حٌب نتغلب عليو، كلك عهود أصناـ سيغو كأركاح األسبلؼ، أنِب أتزكجك إذا تعاكنت لتساعدينا ُب

معنا، كأعطيك عشرة أضعاؼ ىذه الذىيبة، مع ما ينتظرؾ من ا٣بدـ كا٢بشم كا١بوارم، كالوصيفات، يغسلنك، كيزينك ، 
" امراة ا٤بلك Jiba ، أك ما ٠بعت عن العركبة "جيبا كيسقينك من مياه هنر سيغو العذبة الصافية، فبل تظمئن كال تضحْب

 ا٤بعظم "ماكورك مونونزك جارا" ا٤بشهورة؟  فستكونْب أشهرى منها.....اْب من الكبلـ ا٢بلوؿ ا٤بعسوؿ كا٤بنم ًق.
 ،-اغَبت زكجة  "كورم دكغا كورك" ُّذا الكبلـ، كىذه العدة كقد قيل ُب ا٤بثل + مصارع الرجاؿ عند بركؽ الطمع 
 فوافقت على خيانة زكجها، ككاعدت ا١باسوس أف يبلغ ا٤بلك لّبسل إليها من يساعدىا على تبليل بيت الباركد.
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كُب الليلة ا٤بوعودة، كبعد السهرة الليلية كأخًذ الناس مضاجعهم، سقت زكجها ٟبرا ٩بزكجا ببعض ا٤بنومات، فانطرح ُب 
نو ناـ ، تسللت من البيت، كأيقظت بعض ا٣بادمات الٍب رٗبا الفراش كجثة ىامدة، كبدأ يغط كيشخر، فلما أيقنت أ

يكن دخلن معها ُب ا٣بيانة، ككاف رسل سيغو أيضا قد تسللوا حٌب بقوا إٔب جانب بيت الباركد، ففتحت ) نػػا( أبواب 
 كالسويق ا٤بلتوت,,!٨بازف الباركد، كتعاكنوا ٝبيعا كصبوا ا٤باء على الربكد، حٌب بللوا ٝبيع بيتو كجعلوا مسحوؽ الباركد  

رجع "فونيو" رئيس بعثة "دامونزكف" ٥بذه ا٤بهمة، كأبلغ ا٤بلك ٗبا فعل، فجدد ك  (،degue doroكىو ما يقاؿ لو)  
 أىل سيغوا السهرة مرة أخرل، كباتوا فرحانْب بنشوة النصر احملتم .

، بأف بيت الباركد قد فتح كبلل الباركد، كأما ما كاف من أمر " كورم دكغا كورك" فإنو، استيقظ كفوجئ بالعويل كالصراخ
فانطلق مهركال إٔب ا٤بكاف، فلما رأل ما رأل، قاؿ: ) إف ىذا ليس من عمل أحد غّب زكجٌب )نػػا(، كلكنها لن تندـ على 

بأنفسكم،  فعلها، فالنجاء النجاء يا بقية أىإب القرية، افتحوا األبواب ا٣بلفية للسور، أك أحًدثوا ُب السور أنفاقا، كا٪بوا
 أما أنا ك)نػػا( فسنظل ىنا حٌب يدركنا جيش سيغو، كلن أبرح أنا كال ىي ىذا ا٤بكاف.

ففعل أىل "كورل" كما أمرىم الوإب "كورم دكغاكورك"، فخرجوا كاحتملوا معهم من األمواؿ ما يستطيعوف كجلوا عن 
 نة "نػػا" على مقعد .ا٤بدينة، كاما "كورل دكغا كورك" فجلس على سريره، كأجلس زكجتو ا٣بائ

كُب الصباح استيقظ أىل سيغو ، كغدكا إٔب" كورل" على حرد قادرين، فلما اقَببوا منها ٓب ٰبسوا بأحد على سورىا، كٓب 
يسمعوا ألحد منهم ركزا، فتقدكا ٫بو أبواب السور كفتحوىا عنوة، ليجدكا أىلها قد جلوا عنها، كليس فيها داع كال 

ئز كا٤برضى.... كتابعوا السّب حٌب دخلوا قصر الوإب فوجدكه قاعدا مطمئنا على سريره، كٔبانبو ٦بيب، اللهم إال العجا
زكجتو، كىي مبتهجة كمسركرة تنتظر أف تلقى مكافأهتا القيمة على خيانة زكجها، كتظن أف ليس بينها كبْب كوهنا ملكة 

, مع أف الواقع أنو ليس بينها كبْب ا٣ب زم كالعار كخيبة األمل، بل ليس بينها كبْب ا٤بوت الزؤاـ سيغو إال يوما أك بعض يـو
 إال عشية أكضحاىا.

سيق الوإب "كورل دكغاكورك" تتقدـ الوفد كزحتو ا٣بائنة، كىي ترفل ُب أثواُّا، كتتبخَب ُب مشيتها، كٛبيس ميسا، كٛبشي 
ال، بينما زكجها مليئ با٢بسرة كاألسى، ٰبس ُب األرض مرحا؛ كأهنا تريد أف ٙبرؽ األرض تيها ككربياء، أك تبلغ ا١بباؿ طو 

بأف كل خطوة ٱبطوىا ٫بو ملك سيغو، تقربو من اآلخرة، كتبعده عن الدنيا،، كلكنو مع كل ىذا يرم ا١بيش جلدا، 
 كيرم الشامتْب بو أنو لريب الدىر ال يتضعضع.

ػػا" أماـ ا٤بلك، فقا: يا "كورل دكغاكورك" ك٤با كصلوا إٔب ا٤بلك "دامونزكف جارا"، أكقفوا "كورل دكغا كورك" كزكجتو "ن
حقا إنك لرجل، أٲبا رجل، كىكذا نريد الرجاؿ، أىك تستطيع أف تعيد تلك الكلمات النابية الٍب بعثت ُّا مداحك؟ قاؿ: 

ا نعم، لقد أمرت ا٤بداح أف يبلغ إليك: كذا... ككذا... فأعاد كبلمو، كقاؿ، كلكك عرفت أنو لوال خيانة ىذه ا٢بائنة ٤ب
 تغلبت علي أبدا، كأظن أف ملكنا أعلم مِب ٔبزاء ا٣بائنات....

ٍب قاؿ "دامونزكف" لزكجة" كورل دكغا كورك": كيف كنت عند زكجًك؟ قالت: ) كاف ٕب كذا ككذا، كفعل ٕب كذا ككذا، 
ة ما ال ٲبكن كبدأت تعدد من إحسانو كإكرامو ٥با كألىلها، كتذكر من حسن معاشرتو، كصنوؼ اإلكراـ، كٛباـ ا٤بركء

 حصرىا ىنا.
 ٍب سأ٥با ا٤بلك "دامونزكف": ) كيف تزكجك؟ راضية أـ كارىة؟ بكرا أك ثيبا (، قالت: ) تزكجِب راضية، غّب مكرىة، بل 

 إف طاب ٕب الكبلـ، أقوؿ أ٘ب أنا الٍب خطبتو قبل أف ٱبطبِب، كتزكجِب بكرا ناىدا قبل أف أصبح كاعبا، فاختار٘ب من بْب 
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 ًب أتراًب، ٓب ٱٍبربىن قبلو إنس كالجاف، ككثق يب فجعلِب مستودع أسراره كخازنة مقاليد باركده كأعتاده ا٢بربية.أبكارو، عر  
ك٤با أهنت كبلمها كىي مرتاحة تنتظر ما يؤمر ٥با من عز، سكت ا٤بلك" دامونزكف جارا"، كعلى الساحة كجـو كىدكء 

أطرؽ ا٤بلك ساعة، ٍب قاؿ ٥با: ) أعيدم علي ما قلت(، فأعادت تاـ، كالكل ُب انتظار ا٤بلك ماذا سيصدر من حكم، ف
بلساف كأسلوب أبلغ من األكؿ، ككأهنا تريد من ا٤بلك أف يرفعها فوؽ تلك الدرجات العلى الٍب تذكر أف الزكج األكؿ قد 

 حققها ٥با..(.
أخرل، كال يلدغ العاقل ُب جحر مرتْب، فقاؿ ا٤بلك "دامونزكف جارا" : ) أيتها ا٤برأة....إنِب ال أستطيع أف أثق بك مرة 

فها أنت قد خنت زكجك الذم تزكجك ثيبا، كأكرمك ٗبا ذكرت، فكيف يب إذا تزكجتك ثيبا؟ الشك أف خيانٍب أسرع 
 عندؾ، إذا كجدت فرصة أخرل كأغراؾ غّبم بأكثر من تلك الذىيبة الٍب أغريتك بو، اذىبوا ُّا فأعدموىا.

 ففلقوا رأسها عن ىامتها، فجازكه جزاء سنمار) جزاء كفاقا(. فذىبوا ُّا إٔب بيدر القتل،
ٍب التفت ا٤بلك إٔب "كورل دكغا كورك"، كقاؿ لو: ) لقد خدعك مداحوؾ، كصيادكؾ، الذين حرضوؾ على الثورة، ككاف 

أما ا٤بياه الغيمير،  األكٔب أف تعرؼ أف الضفدعة إ٭با تنقق ُب ا٤باء ا٤بناسب ٥با، كىو ماء الربكة أك الضحضاح من األهنار،
فليست مناسبة للضفادع، بل ىي مأكم السبلحف كالتماسيح كأفراس النهر، كقد عزمت على أف أبقيك على قيد ا٢بياة 

 لتكوف عربة لكل من تسولو نفسو ٗبثل سولت لك نفسك بو، فانظر ماذا ترل, 
، بوىى، بوىى, لقد شفيت "Ton komoقاؿ "كورل دكغا كورك": ) أيها ا٤بلك ا٤بعظم: كيا "توف كومو : بخو بخو

نفسي إٍذ ماتت "نػػا" ا٣بائنة قبلي، فلو مت قبلها، لذىبت ٗبغيظة ذلك كحسرهتا إٔب اآلخرة، أما كقد ماتت قبلي فقد 
شفي نفسي، كال حاجة ٕب إٔب ا٢بياة بعد، فإف صركؼ الزماف قد بغضت إٕب ا٢بياة، ككرىت إٕب الدنيا ٗبا فيها، فمن 

بأسبلُب كخبلؾ ذـ، أسألك بآ٥بة سيغو:   إال ما أ٢بقتِب بأسبلُب الذين ماتوا كٓب يصل عليهم دركيش قط،  علي كأ٢بقِب
 كقد ذاقوا كأس ا٤بوت الذم ما منو مبلذ كال مهرب.

ك٤با ٓب ٯبد ا٤بلك "دامونزكف" بدا من االستجابة للوإب "كورل دكغا كورك" إٔب ما طلب منو، كخاصة أف االسم األحب 
، قاؿ: ) اذىبوا بو فأ٢بقوه بأسبلفو(، فتناكشو ا١بيش غاضبْب Ton komoكاف أحب إليو ىو: "توف كومو  الذم

 .] عليو، كيف اختار ا٤بوت على ا٢بياة، ككاف البد من تنفيذ أمر ا٤بلك، فانطلقوا بو كقتلوه] كعند اهلل ٘بتمع ا٣بصـو
 ت كاألرض الغيب إال ىو ((,))كنستعفر اهلل العلي العظيم الذم ال يعلم من ُب السماكا

 )توتو( ملك )جاكوركنا(ا٤بعركؼ بػ)جاكوركنا توتو(، كتغلب عليو. دامونزكف كذلك حارب (8
(سنة كانت حافلة با٢بركب كالثورات، كباالنتصارات كا٥بزائم، كقبل أف تدكر 19بعد حكم داـ)   ٳٙبح "دا٩ٴ٭ضٳ٫"

قواد "دامونزكف" كٓب ينتصر عليو، كالناذر إذا ٓب ينزع سيغو من البمبارة للحرب دائرة على أٞبد لوبو بارم، القاتل أمراء ك 
 ـ.1827مات "دامونزكف جارا" عاـ  –

 ٧(.1839-٧ 1827ادل٠٦ : رؾٺٚٴ٥ٴ عبسا ث٬ ٩ٴ٭ضٳ٫ ٬٩ )
ىذه  ـ، فإف ابنو ) تشيكورا( قاؿ بأنو البد أف يتؤب ا٤بلك خلفا ألبيو، كقد أيده على1827بعد كفاة "دامونزكف" عاـ 

الفكرة ُب بادئ األمر قائد القوات ا٤بسلحة "انتشو" على ىذا األمر، كلكن بقية قواد ا٢برب كلهم قد اتفقوا على توليو 
"تشيفولو"؛ ألف عادة الدكلة كتقاليدىا أف االبن ال يكوف ملكا، مع كجود أحد من أعمامو حيا صحيحا، ك٤با رأل قائد 

معو ُب تأييد "تشىكورا" ماؿ إٔب "تشيفولو" فنصبو ملكا على سيغو؛ ألنو ٓب ٯبد القوات ا٤بسلحة "انتشو" أنو ال أحد 



 
395 

أحدا من القواد كا١بنود من يػيؤ ثٍّر فيو كيقنعو ُب تولية "تشيكورا"، كقد كاف "تشيفولو" أيضا حكيما عاقبل؛ إذ عفا عن 
 يش ماسينا عليهم."تشيكورا" فلم يعاقبو؛ لئبل يكوف ىذا النزاع األخوم سببا ُب انتصار دراك 
 ٕضٳاد "رؾٺٚٴ٥ٴ":

 1830.٧(٭ٲت رب٭ٖٴ ّب٧ 1
ـ، أفسد "تشيفولو" العبلقة ا٢بميمة ا١بديدة الٍب كانت قد حدثت بْب سيغو كا٤باساسي، فأرسل جيشا 1830ُب عاـ 

با" نفسو. إٔب أطراؼ ٩بلكة " كارتا" ُب "تانغو" فنهب ىنالك كطرد حاكم ا٤باساسي ىناؾ، كىو أخو ا٤بلك "بوجاف موري
كالطاىر أف "تشيفولو" إ٭با قاـ ُّذه ا٢برب َّرد االسم؛ ألف كل ملوؾ سيغو ٱببوف أف يقوموا ٕبرب با٠بهم ا٣باص، كمن 

يعجب القواد، بل ٱبػمط ٥بم ملكو:) اليطيب ٥بم( مهما كاف ا٤بربر، ألهنم ال ينالوف أم  ٓب يفعل ذلك فإف ذلك ال
 فائدة ُب عصر ا٤بلك ا٤بسآب.

 :"Koya ة ١ٴٹب"(ؽش2
( ككاف على جيش yeko keleمن توف جوف كىو: يىكو كىلى)ه أراد "ترككورك مارم " غزك مدينة"كويا" فأرسل قائد

(، فطلب ا٤بلك من الدركيش ألفا شريف فوفانا فدعا لو، كتعاىدا Koya makorobaكويا القائد )كويا ماكركبا
زءا من الغنيمة إليو، أك إٔب خلفو من بعده إف ٓب يكن حيا، فخرج على أنو إف تغلب على كويا كفتحها، فإنو سيدفع ج

  يوما؛للدعاء كاالستنصار. 25الٍب دخلها  بعد أف كجد الدركيش ميتا ُب خلوتو؛حيش سيغو
 dununbaيشيعهم الشعراء كا٤بداحوف ٗبزامّب التشجيع: دينونبا كونونتو إٔب كويا، من "سيعو" ا١بيش انطلق

konontoكيكى ،Kekeسىمبىلي ،Senbeli  كىلى براkele baraتونوجونفوٕب ،Tonjon foly. 
 -فالتقى ا١بيشاف كتقاتبل قتاال شديدا مريرا، ككانت مدينة كويا ٧بصنة بسور منيع، كلما حاكؿ جيش سيغو االقَباب منو

، رماىم أىل ا٢بصن بوابل من قذائف الرصاص - Madiminko، كمادمينكوyeko keleيتقدمهم: يىكو كىلى
فكبدكىم خسائر فادحة، ككلما ٞبلوا على ا٢بصن أمطركىم بذلك الوابل، فتصبح ٝباجم األبطاؿ كوسوؽ بأيدم ال 

صادقة استطاعوا أف يقَببوا ُّا من باب ا٢بصن فكسركه، كدخلوا ا٤بدينة   عبْب، كُب األخّب ٞبل جيش سيعو ٞبلة
أنو  خسر ا٢برب،  (Koya makorobaماكركبا )كوياعنوة،فحمي كطيس ا٣برب، فلما أدرؾ قائد "كويا" كىو 

كبدأت كفة ا٢برب تَبجح لصاّب جيش سيغو، كأنو رٗبا سيؤسر، أطلق على نفسو البندقية كانتحر، ككاف قد أكصى قبل 
اه انتحاره أف يدفنوه ُب حظّب الغنم؛ تًغر ةن أف يطلع أىل سيغو على جثتو، فيخرجوه كٲبثلوا بو، أك يذىبوا بو إٔب سيعو، لّب 

 ا٤بلك بغينيو.ففعلوا بو ذلك.
ٍب إف سراة "كويا" أعلنوا للجميع أهنم سيدخلوف بيت الباركد كيشعلوف النار فيها، فمن كاف من األحرار ال يريد العبودية 
فليدخل معهم، كمن كاف غّب ذلك فليخرج من الدىاليز السبعة، فاجتمع عدد كبّب ُب بيت الباركد، فأشعلوا النّباف على 

ة الباركد كماتوا ٝبيعا.... فملك أىل سيغو ا٤بدينة ، كٝبعوا الغنائم، ككاف الذىب العاـ كثّبا جدا، فأستاقوا العبيد بقي
 كاألغناـ إٔب سيغو، كأعطى "ترككورك مارم" كثّبا من الذىب كالعبيد كاألغناـ إٔب ذرية ألفا شريف فوفانا، كما كعده.

  ا٤بلوؾ الذين سبقوا "ترككورك مارم جارا( كاهلل أعلم.كقيل : إف ىذه ا٢برب كانت ُب عهد أحد 
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 (حرب3
 ٩شٳس ا٥ؾٺخ ّ٪ش رب٣ ثغٺٖٴ؛ٝبٙال ٬٩ احلظ:

ُب عهد "تشيفولو" قدـ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ قافبل من مكة ا٤بكرمة، بعد أداء فريضة ا٢بج، فدخل سيغو 
ال٘ب تكوف هناية ٩بلكة سيغو على يديو))كذب ـ، ككانت الكهنة قد تنبأت بأنو سيقدـ على سيغو دركيش فو 1837عاـ

ا٤بنجموف كلو صدقوا((، فأخرب ا١بوغورامى الشيخ عمر تاؿ ُّذا ا٣برب، كأف ا٤بلك ا٢بإب قاس جدا، كمتغطرس، كلكن 
ٰبَـب أخواتو، فلينزؿ على أخت ا٤بلك) نوغوبا جارا(، فإنو إذا فعل ذلك فلن ٲبسو بسوء، فقاؿ الشيخ عمر بالفوالنية ) 

( أم: نعم لقد فهمت، فنزؿ ٔبماعتو ضيفا gore luuka wala basi  mi naniعور لوؾ كال باس مي نا٘ب  
كقالت لو: مرحبا، من أين كإٔب أين؟ فقاؿ أنا فوٌب، ككنت ذاىبا إٔب ا٢بج كأنا ,على أخت ا٤بلك، فرحبت بو كأكرمتو،

،فقالت: مرحبا كأىبل كسهبل، ىنا سيغو، كأخي ىو اآلف  قافل من  ا٢بج كقاصد مقسقط رأسي ٕبلوار ُب فوتا جالوف
 ا٤بلك

فذىبت بو إٔب أخيها ليسلم عليو،فلما دخلت عليو كقصت لو قصص الضيف، قاؿ لساقيو)كاداموسوال( اسقِب، فأسقاه 
( كا٤بنشد ينشده، فلما أفاؽ قليبل، رآه ، كقد اٞبرت عيناه فكانتا n’konin kunjeeثبلث دناف)انكو٘ب كو٪بى 

كالدىاف،فلم يرحب بالضيف، كإ٭با اكتفى بقولو ألحتو:) قد ٠بعت، كرأيت ضيفًك  (.... فقالت لو ) نوغوبا   كردة
بنتا، أنت شرىم ٝبيعا، قد قاؿ كل الناس إنك شرير كمتغطرس، 17ابنا، ك   22جارا( يا "تشيفولو: إف أبانا قد كلد 

كن لئن اصاب ىذا الضيف شر، فيسكوف ٝبيع أباء أبينا صحيح أنو قيل لكم بأف ملككم سينفُب بيد أحد الفبلتو، كل
 افضل منك,... فقاؿ "تشيفولو" قد ٠بعت.

ٍب إف "تيفولو" دعى أختو أف تأم بضيفو، فعقد الثبلثة ٪بول )اجتماعا مغلقا(، فقاؿ لو: يا أيها الفبل٘ب: لقد علمت 
ت حيا،  فأجابو الشيخ عمر تاؿ : )غورل( أنك تضمر ا١بهاد بْب جنبيك، كلكن أطلب منك أف ال تأٌب سيغو ما دم

ال أقبل ذلك كال أعاىدؾ بذلك ؛ ألف شريعتنا ال ترضى بذلك إال إذا أسلمت. فغضب ا٤بلك كاستشاط غضبا، فقالت 
"نوغوبا جارا" للشيخ : لقد أسات ا٤بخاطبة، أال تعلم أنو ملك، فكيف تطلب منو التوبة، لقد  جاكزت ا٢بد،كحينئذ ظن 

 أنو ارتكب جرٲبة.  الشيخ نفسو
 فأمر بو ا٤بلك أف يوضغ الشيخ عمر تاؿ رىن اإلقامة ا١بربية ) كقيل : بل قبض عليو كأكدعو السجن(؛ ٤بقولتو ىذه، 

 
كآلنو كاف يرافقو ألف مرافق كنيفا، كىو الذم أُّم أمره عند ملك سيغو ) فأك جس منو خيفة(، حٌب قاؿ : إف ىذا يريد 

 –سونيا(، كليس رجل دين) دركيشا(، كلكن العآب الفبل٘ب الذم كاف ُب سيغو ُب ذلك الوقت أف يكوف ٧باربا)كىلى ما
كا٠بو ) تشورنو عبدؿ(، فتشفع إٔب "تشيفولو" كاسَبضاه ، كطلب منو أف يعفو عن  –ككاف شابا كجيها متمتعا بالشعبية 

ساءة لسمعة دراكيش سيغو، فيقاؿ: إهنم الشيخ عمر بن سعيد تاؿ، الدركيش ا٢باج)حجي تا مورم(؛ لئبل يكوف ذلك إ
ىو الذين حسدكا)نقموا( على الشيخ عمر تاؿ، كحرضوا ا٤بلك عليو، كلئبل يكوف شؤما على سيغو، ألف حرمة بيت اهلل 

 عظيمة، فرضي ا٤بلك، كقبل شفاعة "تشورنو عبدؿ"
ُب طلبك من ا٤بلك أف يتوب، ٍب إف أخت ا٤بلك دخلت على الشيخ عمر كقالت مرة أخرل: لقد أخطأت خطئا فاحشا 

 كلوال الضييف كالضيافة لقد آذا٘ب كبلمك ىذا، كلكن ال بأس كما يقوؿ ا٤بثل البمربم) داٚب كالىن دك، داٚب كالىن انبو
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da ye kalen don, da ye kalen bo (أم:) أتبع ا٢بسنة السيئة ٛبحها(. كسنشفع لك حٌب ٚبرج من ىذا
 ا٤بأزؽ.

ف الشيخ غمر بن سعيد تاؿ دعى ربو أف يتلطف بو، كٱبرجو من ىذا ا٤بأزؽ، فألقي ُب قلب ككما يقوؿ القوالوف، فإ
"تشيفولو" الرٞبة كالعطف، فاستدعى أختو أف تأٌب بضيفها، فلما دخل عليو، سألو بلطف، كأجابو الشيخ بلطف كلْب، 

لشريعة ال تقبل أف يتعهد أحد لغّب كأف التوبة ليس بواجب، كأنو ٓب يقل ما قاؿ احتقارا للملك، كإ٭با فقط؛ ألف ا
ا٤بسلمْب أنو ال ٰباربو؛ إال إذا أسلم أك يقبل بإعطاء ا١بزية(، فقاؿ لو"تشيفولو": ارضى بقولك، ,اريد أف أدخل ُب 

أمركم، فأسلم "تشيفولو جارا" سرا ، كحلق من راسو القركف ا٤بائة، كلفها ُب قلنسوة قماش، كدعى لو الشيخ ُب رأسو. 
 لشيخ سور الصبلة ثبلثة أشهر،كأطلق سراح ا٢باج عمر ، فمر كٓب يأت إٔب سيغو ُب حياة "تشيفولو جارا". اكعلمو ا

 رٮجٺٰ ٱب٧:
ذكر ا٤بداح "دام بابا جالو" أف الشيخ عمر تاؿ قدـ ُب عهد ملك سيغو ا٤بسمى"ترككورك مارم"، كأنو أسلم. كسرد ىذه 

الشيخ عمر تاؿ من دكلتو، كلكن الصحيح تارٱبيا أف مقفل الشيخ عمر  القصة لذلك ا٤بلك، كأما  "تشيفولو" فإنو طرد 
ـ، كىو عهد "تشيفولو" كليس عهد "ترككورك مارم.الذم كاف ما بْب 1837 -ـ ػ1836كاف ُب حدكد عاـ 

ككاف الشيخ عمر قد فتح كل فوتا، ٍب تركها للفرنسيْب الذين احتلوا مدين منذ عاـ ـ(.1859-ـ 1854)عامي
الشيخ عمر تاؿ، كأرسل إليو  ؿ ٫بو ا٤بشرؽ يواصل فتوحاتو ىناؾ.كالصحيح أف ترككورك مارم صاّبـ، ٙبو 1855

  با٥بديا، كما أف الشيخ أرسل إليو بأنو ال يريد قتاؿ سيعو،كإ٭با يريد تأديب ا٤بساسي فقط،ك كسيأٌب الكبلـ على ذلك.
 "تشيفىنى"وفاة 

أف "تشيفولو جارا" قد أسلم، ٍب إف عركبتو كانت كافرة مبغضة بعد رحيل الشيخ عمر تاؿ بسنتْب علم أىل سيغو ب
لئلسبلـ، فلما خافت أف يقتلوىا مع زكجها إذا اطلعوا على إسبلمو، أخربت إخوتو بأف أخاىم قد دخل ُب أمر جديد، 

قوؿ ا٤بثل: ) إذا أحد ٩باكحيو القلنسوة عن رأسو، كسيدركوف انو دخل ُب أمر جديد، ككما ي  كأهنم إف ٓب يثقوا بو فلّبفع
 (Ma’ nyin sanji  te bin maa ni  koron tcheنزؿ القضاء ضاؽ الفضاء( كيقابلو ُب البمربية )

كُب يـو من األياـ ك ا٤بلك"تشيفولو جارا" جالس ٱبيط بو إخوتو ، كتوف جوف ، إذا بأحد توف جوف الوجهاء احملبوبْب 
 كأنو يريد أف يطر ذبابو عن رأس ا٤بلك ، فيّبفع القلنسوة عن ( ٯبعل نفسو  Koro te ma siguy)كا٠بو: كركتى ما 

 رأسو، فظهر رأسو ٧بلوقا، فقاؿ لو أبناء "مونزكف" أكًه، ما عرفنا ىذا ، ىذا أمر جديد !
فظن "تشيفولو جارا" نفسو أنو مقتوؿ ال ٧بالة،كاغتم ُّذا األمر، فأعلن بعد سبعة أياـ أنو ذاىب إٔب )نانقوف( لّبتاح 

، كليزيل عن نفسو كحشة أرحامو ُب" نانقوف"، فخرج ُب يـو ثبلثاًء إٔب "نانقوف"، ٤با كصل ىناؾ، أرسل رسوال إٔب قليبل
ابناء مزنزكف أف يعينوا ملكا آخر على سيغو، كانو فقّب يريد أف يسكن ُب ) نانقوف(، فلما جاء ا٣برب أىل سيغو، قاؿ 

ف، كال بد من قدكمو،فػأرسلوا إليو بأف يقدـ، فلم يفعل كمكث ُب أبناء"مونزكف" إف ذلك ٓب يكن كال ٲبكن أف يكو 
 )نانقوف(.كٓب يعجبو العودة ٕباؿ من األحواؿ.

( اجتمعوا كقالوا : الٲبكن بقاء الدكلة بدكف ملك، فأرسلوا إٔب ) تىنىن كباركركبا، Ba denwuٍب إف أبناء "مزنزكف)
tenen kibaru korobaككباركنتشيِب kibarun tchininكيِب بوغورك سىرل ،tenen bugu seri ،

 ، بأف يكلموا ا٤بلك كيأتوا معا إٔب سيغو، فقاؿ "تشيفولو" ال بأس، فلنذىب. Nankon turaنانكوف تورا
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فلما قدـ ىؤالء توف دكف مع ا٤بلك، اجتمع بو إخوتو، كقالوا لو: لو كاف األمر يكوف كما فعلت، ٤با كصل األمر إٔب ما  
، ل قد ارتكبت مآب يرتكبو أحد قبلك من األسرة، كيف تتوب كٓب يتب أحد من أسبلفك القدامى، كأم ٫بن فيو اليـو

جنب كخور جعلك تتوجس من الفبل٘ب خيفة ، كترعب عن ملة  أسبلفك؟ أليست ىذه خيانة؟ كإذا قاـ ا٤بلك با٣بيانة، 
الشك أهنم يستطيعوف أف يفعلوا بو شيئا،إذف يا  ال يقدر األحرار الفقراء أف يؤدبوه ، كلكن ما باؿ أمثالو من األقوياء؟ 

 "تشيفولو" أنت بنفسك ملك، كتعرؼ ما ا٢بل، فقاؿ تشيفولو" نعم لقد غلمت.
كُب الليل أمركا توف جوف فأخذكا "تشيفولو" كذٕبوا ثورا ُب عمر سبع سنوات، كسلخوه كدسوا ا٤بلك ُب جلده،كذىبوا بو 

( ككضعوا عليو حجرا كأغرقوه ُب اليم، ٍب أخذكا Ji sumalen ba  الىن با إٔب النهر ُب منطقة يقاؿ لو ) جي سوم
 ـ.1839أبناءه الكبار كقيدكىم، كقالوا: إف ابن الشر ينبت عليو، أم ) كمن يشابو أباه فما ظلم(.ككانت كفاتو عاـ 

دكانا، كىو)بينا براما(؛ االبن كيقاؿ بأف "تشيفولوا جارا" قتل ُّذه الطريقة بدعوة أحد ا٤بظلومْب الذين قتلهم ظلما كع
األكؿ للسيد )كىلى كو جانوينا (، فقتلو ُب قرية )بكي(، فلما أراد قتلو، قاؿ لو: يا تشيفولو، إف كاف جدم قد دعا 
بدعاء ا٤بلك ١بدؾ، كأيب دعا ألبيك بدغاء ا٤بلك، كأنت تريد أف تريق دمي ىدرا كعدكانا، فإف شاء اهلل، كٔباه آبائي 

 ضع ا٢بجر عليك كترمى ُب النهر.ففاؿ "تشيفولو" مهما يكن.... فليكن ما يكوف,,,,,,, كاهلل أعلم.كأجدادم سيو 
 ٧(.1842-٧ 1839ادل٠٦: ا٭ٺىٮىـٮجب عبسا ث٬ ٩ٴ٭ضٳ٫ ٬٩ )
Nyenenba  Diara 

قد أمضى بعد كفاة"تشيفولو جارا" جلس على العرش أخوه ) انيىنىػنبا جار(، ككاف حاكما ُب " ككيتاال: أياـ أخيو، ك 
ثبلث سنوات ُب ا٤بلك، كلكنو ٓب يقم بشيء ىاـ ، كال ٕبرب با٠بو ا٣باص ، كٓب ٲبكث ُب ا٢بكم، كتوُب ُب العاـ الثالث 

 ـ.1842عاـ 
 ٧(.1849-٧ 1842ادل١:٠٦ريٹب٭ٖٴثٺٰ عبسا ث٬ ٩ٴ٭ضٳ٫ ٬٩ )

Kirango be Diara 
و : كّبانغوليو، ككاف يسمى أيضا ) كّبيانغو بيو(،كقد كافق بعد كفاة انيىنىػنبا جارا، جلس األخ التإب لو على العرش، كى 

عهده عهد فوراف أمر فبلنيي ماسينا الدراكيس، كاتساع سلطتهم، حٌب ٯبرأكا على سيغو ُب ذلك الوقت، كأتعبوا سيغو 
تصدل ٥بم  على كل حاؿ، ككادكا ٰبتلوف سيغو، كيهزموهنا كٯبعلوهنا إحدل كالياهتم، كلكن ٢بسن ا٢بظ ألىل سيغو أنو

الفبل٘ب األصليْب) سيغو فوركبا فوال (، الذين كاف "دامونزكف: كوهنم، كجعلهم جيشا متفرغا) بولومكاٗب(، كشجعهم 
كأشرب قلوُّم بالشجاعة الفبلنية، فكانت شجاعتهم كتفانيهم كتضحيتهم سببا حسنا ُب إنقاذ سيغو من الوقوع ُب 

 عبودية دركيش ماسينا.
 ـ.1843-ـ 1842حرب ماسينا:عاـ 

ـ، أرسل ملك ماسينا الدركيش أمادك شيخو بن الشيخ أٞبدبارم، جيشا كثّبا كأمر عليها )بيليسي( كقد  1842ُب عاـ 
كاف"بيليسي شجاعا كبّبا، كراجح العقل حكيما، فأرسلو أمادك شيخ بارم إٔب سيغو، فبهدؿ بيليسي دكلة سيغو ُّدلة 

ـ(، كأتعب ملوؾ ا١بار من كل كجو، كعلى ٝبيع األصعدة، ككاد 1843-ـ1842شديدة، فيما بْب ىذين العامْب)
بيليس أيضا أف يهـز سيغو كٰبتلها، كلكن  رئيس الفبلنيْب ا١بماعيْب، األبطاؿ الكماة ا٤بتفرغْب للحرب، كىو : باكارم 
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صة باكارم جاف جاف" ٛبكن من قتل :بيليسي:، كطرد جيش ماسينا، كتتبع فلولو حٌب أكغل ُب ماسينا مطاردا ٥بم،. كق
 كبيليسي مشهورة كمركية بكثرة لدل ا٤بداحْب.

 
 ٝقخ ث٢شٷ عب٫ ث٬ عٺٮٺٮ٢غب٫:

ٰبسن أف نسرد ىنا قصة البطل بكرم جاف، كإف كاف ا٤بداحوف يذكركف أف قصتو كاف ُب عهد ا٤بلك ) دامونزكف 
ونزكف(؛ حيث كوهنم كشجعهم جارا(.كلكن نرل أنو صحيح أنو ًب تكوين جيش الفبلنيْب العموميْب، ُب عهد ) دام

 كبث فيهم ركح العصبية الفوالنية، كلكن حرب بيليسي كاف بعد ) دامونزكف جارا(، كمفاد ىذه القصة:
بعد أف ٛبكن "بكَبم جاف " من قتل "بيليسي" ناؿ شهرة فوؽ العادة، كأصبح من أساطّب سيغو كُب طليعة قائمة ابطا٥با 

 أعجب بنفسو كاسكترب.ا٤بغاكير، كذاعت صيتو ُب كل مكاف,ف
( ُب سيغو كورك، قاؿ: )إف رجلي اليـو على ثغرة ُب Tienkoroكبينا ىو ُب مشرب عسل عند السيد) تييػػػنكور  

 سيغو، إذا رفعتها فإف كل سيغو يهوم ُب ىوهتا.(,
لعيوف كأبلغوا ( يعنوف بذلك ا٤بلك"كىريانغو بىو"، قاؿ: نعم.  فذىب اMatiguiفقيل لو: حٌب زعيم القـو ) ماتيغي

ذلك إٔب ا٤بلكفقاؿ ا٤بلك: لقد شبع "بكارم جاف إذا كاستكرب ُب نفسو، كعٌب عتوا كبّبا،كنسي نسيانا عميقا، أُب ىذه 
 األياـ فقط، فأٗب لو التناكش من مكاف بعيد.

ف يستعدكا ٛباما فعقد العـز على قتل بكارم جاف، كأعلن حالة التأىب ُب القصر ا٤بلكي،كأمر حراس الدىاليز السبعة أ 
لقتل :بكارم جاف" عند حركجو، كقد شاع ىذا ا٣برب ُب أكساط توف جوف، حٌب ٠بعو" سيمببل ابن بكارم جاف"، كما 

 ( أف ا٤بلك أعطى أكامره ٕبراس الدىليز السبع أف يقتلوا بكارٯباف عند حركجو,٠Yeko keleبع من يىكو كيلى)
 ، فاشتمل رداءه كخرج يقصد قصر ا٤بلك. استدعى "بكارم جاف" ليبل،بعد تناكؿ العشاء

فلما خرج األب كٓب يأخذ شيئاكإ٭با لف عليو رداءه، اتبعو "سيمببل، كقاؿ لو: يا أبت أتذىب ىكذا دكف سبلح,,؟  
 -قاؿ: ال بأس ُب ذلك،. إ٭با ىو ٦برد دعوة.. كلكن االبن ٓب يأمن عليو ، فاتبعو قصصا، حٌب بلغ باب قصر ا٤بلك 

 يكره ىذا االبن كيعّبه دائما بأمو، كيقوؿ لو : ياابن اللكناء، أك يالكع ابن لكاع.رغم أنو كاف 
ك٤با دخل"بكارم جاف" كتبادال التحية، قاؿ ا٤بلك للساقي اسقنا، فأسقاٮبا كأسا مشعشعة كأف ا٢بص فيها إذا ما ا٤باء  

 Jeli goroni Diabate, tiejugubaحالطو سفينا ككاف ُب ىذا اَّلس بعض كبار توف جوف أمثاؿ:
dante,zanzurun sari,Korote maasigui,Fente maja maye, blonjan kono 

manyumani fin, manyumani die  فشربا الدف األكؿ)كورك فولو(، ك٘بدثا قليبل، فقاؿ ا٤بلك لػػكركتى
ثِب، ٍب ُب ا٤برة ( أنسيت ما قلتو لك؟  قاؿ: ال، قاؿ: فهو ىو. ٍب أمر الساقي ق Korote maasiguiماسيغي)

" إٔب "بكارم جاف" فلما شربو ٦بو، كقاؿ: مر! مر جدا!، فقاؿ لو Jalaالثالثة أعطى ماءا مرا ىو ماء شجر العلقم "
؟، أٓب تقل ُب  ( أمر من ىذاTienkoroا٤بلك: ) أليس الكبلـ الذم ذكرتو ُب مشرب العسل عند) تييػػػنكور 

لوقع فيها كل أىل سيغو، كال ٲبنعوهنا . فلما قيل لك كال ا٤بلك؟ قلت كال سيكورك: أف رجلك على باب ىوةلو رفعتها 
 ا٤بلك... إف ذلك الكبلـ أمىرُّ من ىذا، فاشرب ىذا النقيع شرب ا٥بيم، فهو أفضل لك كإالؼ,,,
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بقي "بكارم جاف" كاٝبا، كأدرؾ أنو كقع ُب الورطة، كلكن ما ا٢بيلة؟,, الحيلة؛ فبل سبلح، كال طبلسم،  
، كىو ساكت كاجم قد ذىل عن نفسو،  فلما رأل ذلك "تيجوغوبا دانٌب"أحد كال. .كال,,فكاؿ لو ا٤بلك أصناؼ اللـو

 من الذين كاف بكارم جاف ٰبسن إليهم، شفع ا٤بلك ُب العفو عنو،كقاؿ بالبمربية:ى  –زعماء توف جوف 
In’make, Jiri jara ani jiriba jara,  ani Nyola diara ni  Jatruruba. 
Nyola zanke ani Nyola Yayiri,…Ba jonin deye  misikantigue dinwe sen. 
Dinwe ti senko kunu  segu n’ka aba nin tiaman karaba. 

ككل ىذه أ٠باء مدح  كبطولة للملك، دعاه ُّا كقاؿ لو: أطلب منك أف تبقي على "بكارم جاف"؛ ألنك إذا قتلت  
 Dayeغّبؾ،فاصفح عنو، فلن يعود ٤بثلو كضرب لو ا٤بثل البمربم)كلبك العقور، فسيعضك الكلب الصاّب ل

kalendo daye kale bo don de فمكث ا٤بلك ساكتا، ٍب قاؿ لبكرم جاف، اخرج من قصرم، كال أراؾ ..)
 :بعد ىذا، فوثب بكارم جاف يريد ا٤بغادرة، فقاؿ "تيجوغوبا دانٌب" للملك 

Nmake: Eafagala 900 ni Bafagala 900 duga danbele  nwana dawulanta, Doka 
.Minyankala Balamini 

أيها ا٤بلك ا٤بعظم، إف الكبلب الشرار الٍب أرصدهتم ُب الدىاليز السبعة ٤بوجودة، فكيف السبيل إٔب ا٣بركج؟فنرجو اف 
 تكلمهم حٌب ٱبلوا الطريق.

إٔب دىليز من الدىاليز السبعة ( كمشى أمامو، كلما كصل Sira seme, ni senbeleفأخذ ا٤بلك عصاه كفؤيسو) 
كثب توف جوف الذين فيو بالفؤكس يريدكف الفتك ب"بكارم جاف" فيقوؿ ٥بم ا٤بلك:) أ٦بانْب أنتم . لقد غّب ما 

(، حٌب انتهوا إٔب باب الدىليز السابع، ليجدكا "سيمببل" ابن بكرم don yelemana nyamakoroىنالك....
يفعل بأبيو، فلما رآه ا٤بلك، تعجب منو كثّبا، كيف اىتم بأمر أبيو،كيفطن ٤با ٰباؾ  جاف مستلصقا ُب الباب، ينتظر ما ذا

 لو من مكر، كىو ُب ىذا السن ا٤ببكر، كدعا لو، كما قاؿ:) إنك بكر أبيك، كىناؾ فرؽ بْب البكر كبْب البطن األكؿ، 
 " يوما ما من نببلء الرجاؿ.كم أف ىناؾ فرقا بْب الزجة األكٔب الزكجة الكربل(،كعسى أف تكوف يا "سيمببل

بات بكارم جاف يتقلب كيتفكر، كالٯبد موضعا ٤بصابو، فإذا كضعو ُب أم ناء ال ٲبلؤه، كأدرؾ أنو أخطأ فيما قاؿ، ٍب 
فكر ُب مغادرة سيغو؛ ألنو خاؼ على نفسو، أف اليتجاسر الناس عليو، أك يعّبكه ٗبا حدث،فلبس ثوب الشك، فَبؾ 

هر)جوليبا(، كأسس قرية"بكرم جانا" كىي بْب "كبل ككبلبوغو"، ىناؾ قربه، كقرب أبيو سينينكجاف، مدينة سيعو، كعرب الن
 كبونغي ٞبىىرم،سورم كوٗب، سيربم كوٗب)كىلكى ٘ب مانكورك(.

 ىجـو فوالني "كورنو" على السرح العاـ لسيغو:
(( بذلك، كأنو كقع خبلؼ بينو Korn fulaبعد معادرة "بكارم جاف" لسيغو، ٠بع فبلنيو قرية"كورنو" )) كونوفوال

، فتجاسركا على القدـك إٔب سيغو للغارة على أبقار سيغو، فأغاركا على سرح ÷كبْب ا٤بلك، فقالوا لقد كقع ما كنا نريد
سيغو ُب ا٤برعى، كحاكؿ أىل سيغو ٚبليصها منهم بأم حاؿ فلم يستطيعوا، فذىب "كورنوفوال"بالبقر العاـ لسيغو، 

و مقاـ "بوكارم جاف" ، كٛبنوا أف لو كلموه كاسَبضوه، كقالوا : لقد كاف ىذا أمرا كبارا، فمن يستطيع أف فتذكر أىل سيغ
يذىب ليشفع "بكارم جاه"؟ قالوا ال ٲبكن ذلك، فلم يستطع أحد أف يذىب إليو، فذىبت األخت الصغرل للملك 

كارم جاف" ليأٌب كيستنقذ أبقار سيغو من يد يكلم "ب ( فنصحتو بأفNabugu naكىي)نػػػػػا(ا٤بشهورة ب)نابوغو نا 
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"كورنوفبل"، فقاؿ: لن أسَبضيو كلن أطلب منو السماح بأم حاؿ من األحواؿ، فهو الذم غضب علي، كىو فقّب، كأنا 
 أكثر منو ماال كأعز نفرا، فكيف أشفعو كأسَبضيو. 

 ، كأتت إٔب "بكارم جاف" كقالت لو: فلما رأت إصرار أخيها على عدـ مصا٢بة"بكارم جاف"، عربت النهر بنفسها 
Tiedia ni twaajan, janguina hamari ni bongana hamari, soro ni safe, keleke ni 
mankor0 

لقد ذىب "كورنوفوال" ببقر سيغو، كانت تعرؼ أف ا٠بك فقط كاف ٱبيف "كونوفوال"، فإذا رأيتهم ٘باسركا على ذلك،  
نبقى بدكف لنب لشيربتنا؟، كال ٙبصل ٞبواتنا على لنب لسويقهن ؟  فلذلك جئتك ، لكن كيف يكوف األمر؟، أ فلغيابك

قاصدة، أرجو أف تأم إٔب سيغو، لتنقذ سرح سيعو من يد"كورنوفوال".. فجلس "بكارم جاف " طويبل كىو ساكت 
كأنا قادـ صباح يتفكر، كيستعرض الذكريات الٍب مرت، ٍب قاؿ ٥با: لقد ٠بعت، ارجعي كقوٕب ألخيك أف يدؽ الطبل، 

غد، كأذىب كأنقذ سرح سيغو، فعربت )نابوغو نا جارا( النهر، كأخربت أخاىا بذلك، فدؽ طبوؿ ا٢برب، فاجتمع 
ا١بيش من كل مكاف، كُب الصباح عرب "بكارم جاف النهر كأتى سيغو، كخرج بالنفّب ككدعهم سيغو بالدعوات، 

(، أدرؾ خرب كورنوفوال"، فأراح wuladanin tofeeـو الثالث)كالتشجيعات، فسار ا١بيش ثبلثة أياـ، كُب عشية الي
ا١بيش، كُب الصباح بينما"كورنوفوال" يغسلوف كجوىهم كيريدكف أف يفطركا، إذا ُّم يفاجئوف ٔبيش سيغو كجها لوجها،  

كوا البقر كالفوالٗب فقاؿ ٥بم "بكارم جاف: ما الذم ٞبلكم على ما فعلتم، قالوا: ٓب ال نفعل ؟ ككيف ٯبوز للبمبارة أف ٲبل
أحياء؟.... قاؿ ٥بم: أىكذا تقولوف ؟ قالوا: نعم. قاؿ ٥بم "بوكارم جاؾ" إف العْب الٍب رأت سرح سيغو عندكم، سَباىا 
ُب حصن سيغو اآلف، قاؿ: إف كاف ال بد من ذلك فسيجر ذك الفخذ ا٤بنكسر ا٤بوتى، فبل بد من إراقة الدماء إذف، كقاؿ 

شفاتو( أٓب أقل لكم: إف اختبلؼ ملك سيغو مع "بكارم جاف " ليس إال سحابة صيف تكاد ٥بم رئيسهم) فالًلي ت
تقشع؟ كأننا إذا أغرنا على سرح سيغو، فمهما طاؿ العهد قسنلتقي بالرجل الطواؿ "بكارم جاف"إذا فليكن كل كاحد 

، إما موٛبا أك مييىتٍّما غّبه، كإما مرمبل أك ميرىمٍّبل غّبه.    نفسو اليـو
قع الفتاؿ، كىـز "كورنوفوال" كفرقهم كشعاع الشمس، كترؾ" كورنو فوال" البقر كالذك بالفرار، فاسر جيش سيغو منهم فو 

 من أسركا، كجعلوىم يرعوف البقر إٔب سيعو، كقتلوا منهم من قتلوا، كعاد بالبقر كا١بيش سا٤با غا٭با.
 ـ.1846حرب موروجا:

أراضي : موركجا كاحتبل٥با،  كقد كانت مركجا أىل كد سيغو منذ عهد بيتوف   ـ قاـ "كىريانغوبية، ٗبحاربة1846ُب عاـ 
ـ، كٓب يذكر التاريخ السبب الذم أكقع 1754كوليبإب، كقد تقاتل بيتوف مع فوالكورك من أجل الدفاع عن مركجا، عاـ 

أف السبب ىو ما كاف كل ا٢برب بْب "كىريانغو بيو( كأىل "مركجا" كيقوؿ الشيخ كانٌب سليماف: )) أنا بنفسي أظن 
ملك من ملوؾ سيغو يريد أف يقـو ٕبرب با٠بو ا٣باص، ىو الذم جعل "كىريانغوبىو: يهجم على أصدقاء سيغو الضعفاء 

 ) غّب ذكات الشوكة (؛ ألنو عرؼ أف سيغو ُب ذلك الوقت تعا٘ب من ضعف ال ٲبكنها من ٧باربة العدك القوم.                        
ريانغو بىو فظا غليظ القلب، خبيث النفس)دكسو مانغو(، كذات يـو أغلظ لو بعض رؤساء العبيد ُب الكبلـ، كقد كاف كى

فَبصد لقتلو، فاستشفع إليو حٌب عجز كٓب يقبل شفاعتو كاعتذاره، فلما علم أنو البد مقتوؿ، ذىب كاستجار ببكارم 
غو بىو، كلكن كىرانغوبىو ٓب يَبكو، فلما علم أنو ُب دار جاف؛ الذم أنقذ سيغو من عبودية الفبل٘ب ُب مستهل ملك كىرات
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بكرم جاف أرسل من يقتلو ُب دار بكرم جاف، كقد أكقع ىذا األمر نفورا بينو كبْب بكرم جاف.كيذكر أكثر ا٤بداحْب أف 
 ىذه القصة كانت ُب عهد )دامونزكف جارا(,

 ـ.1849تغطرس عاـ بعد حكم داـ سبع سنوات، مات ىذا ا٤بلك القاسي ا٤ب وفػػػاتو:
 ٧(.1851-٧ 1849ادل٠٦:٭ب٥ٴ٩ب ١ٴ٩ب٫ عبسا ث٬ ٩ٴ٭ضٳ٫ ٬٩ )

 (Naluma kuma = Nalen koma) 
ىو "نالوما كوما" بن مونزكف جارا، كيقاؿ لو أيضا )نالىن كوما ( كىو االبن ا٣بامس ٤بونزكف جارا، ككاف ا٠بو ا٢بقيقي ) 

نعامة ، ككاف ٝبيبل، كسيما ، معجبا بنفسو، كىو نوع من ا٢بمق، مالك جارا(، كلكنو كاف طويل العنق ، مثل عنق ال
 فسمي )نالوما كوماف، أك كوماف نالوما( أم: " النعامة ا٢بمقاء أك التيهاء"، ككاف يقاؿ لو اختصارا: ) كوماف(.

التبعية البمبارية عاـ  كغّبىم( من ببلد ٩بلكة ماندىن عن -بْب كيتا كانياغاسوال-كُب عهد نالوما كوماف ٛبرد)فبلنيو بّبيكو
ـ، كلكن خلفاء مالوما كوما أعادكا ماندىن إٔب تبعية سيغو، كبقيت تابعة لسيغو حٌب سقوطها ُب يد ا٢باج عمر 1850

 ـ، كإف كاف سامورم تورم قد استؤب على بعض أجزائها.1861الفوٌب عاـ 
 ـ.1851ماف جارا" عاـ بعد حكم داـ ثبلث سنوات، مات ا٤بلك التيهاف، "نالوما كو  وفػػػاتو:

 ٧(.1854-٧ 1851ادل٩:٠٦ب٭غبال دىٮجب عبسا ث٬ ٩ٴ٭ضٳ٫ ٬٩ )
ـ، كبعد 1851ىو "مانساال دىنبا"االبن السادس ٤بونوزف جارا، جلس على العرش بعد كفاة أخيو " نالوما كوماف"،عاـ

أخرل: فحارب أكال فوالنيي  توليو ا٤بلك، استهل أعمالو بإعادة ا٤بناطق ا٤بتمردة من ماندىن إٔب سلطة سيغو مرة
، بْب "كيتا: ك"انياغاسوال" كدكخ)ٝبيراف(أم: أغار، غانادكغو ُب غريب سيكاسو، كلكنو ٓب يستطع Brikoِبريكو

احتبل٥با، كأغار على دكاب الناحية الشمالية لواسولوف، كلكنو كذلك ٓب يستطع حكم ىذه ا٤بناطق، ا٤بهم أنو أمضى فَبة 
القواد كانوا قد غضبوا على نالوما كوماف ألنو ٓب يقم بأم حرب، كيبدك أنو كاف يعطي ا٤بقاتلْب ملكو ُب الغارات؛ ألف 

إٔب بعض ا٤برتزقة ليغّبكا على الناس ُب الدكلة، كيقسموا الغنائم بينهم كبينو، كمن ىؤالء ا٤برتزقة: مركدكغو انتو، الذم 
كقد بقي "ماساالدىنبا" ُب عنفواف األطماع ا٢بربية الكثّبة،   حرب مدينة بانامبا مرتْب، كخرب مدينة "ديهيا" قرب طوىب،

 ـ.1854كتطييب خاطر القواد بالسماح بالغارات كالنهب، حٌب كفوجئ با٤بوت عاـ 
 ٧(.1859-٧ 1854ادل٠٦:رشٳ١ٴس ٩بسٷ عبسا ث٬ ٩ٴ٭ضٳ٫ ٬٩ )

ُب كاسولوف، كتابع ٧باربة بقية ماندىن  ع ٤بونزكف، كقد استهل ملكو ٗبحاربة"غانا"بىو ترككورك مارم جارا ، االبن السا
نامهم، كحارب جوما ككنيا حٌب غكأخذ أ ا٤بتمردة، حٌب كصل إٔب"بادكغو جيليبا" ك"جانكىٌنا"، فدكخهم كأغار عليهم،

ٝبيعا ٙبت سيطرة سيغو، كٓب ينعرض ألىل كابا كما حو٥با بسوء؛  اكصل إٔب عاصمة ماندىن القدٲبة ) انيانينبا(، كأعادى
   ا ٓب تكن ُب الثورة.ألهن

 ثني رٴسٳ١ٴس ٩بسٷ، ا٥ؾٺخ ّ٪ش ث٬ عْٺذ رب٣:
شاء اهلل أف ال يتمتع تورككورك مارم براحة ُب فَبة ملكو، كال يتلذذ ٗبلكو؛ ألف توليو ا٤بلك كافق اقَباب حرب الشيخ 

ٝبيع  اف(كأبناءه، كاحتلاف قد انتهى من غزك "كارتا"، كقتل ملك ا٤باساسي )مامدم كا٪بككا٢باج عمر تاؿ إٔب سيغو، 
ـ(، كُب العاـ الثا٘ب من ملك "ترككورك مارم" أتتو رسل الشيخ 1856-ـ 1854ببلدىم خبلؿ ثبلث سنوات: من)
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ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ، كأبلغوه أف ا٢باج عمر ) ًحجي تا مورم( يقوؿ لو بأنو ٓب يأت من فوتا حملاربة سيغو، كإ٭با 
سونينكى، كا٤بساسي فقط؛ ألهنم يهجموف على طبلبو ) من الطائفة التيجانية(، كإذا بالشيخ ا٢برب بينو كبْب ا١باكارا، كال

عمر تاؿ إ٭با يريد أف ال يتدخل أىل سيغو ُب ىذه ا٢بركب ٗبساعدة ا٤باساسي كغّبىم، كيريد أف يتفرغ حملاربة ىذه 
لك تفرغ ٢برب ماسينا كحدىا أم : أنو كانت ا٤بناطق أكال، حٌب إذا انتهى منها تفرغ ٢برب سيغو كحدىا، فإذا فرغ من ذ

لديو خطة ٧بكمة، كيريد أف يطبق سياسة) فرؽ تىسيد(، كلكن الدكلتْب)سيغو كماسينا( أدركتا ىذه ا٣بطة بسرعة، كأهنما 
ـ. 1837من حربو؛ ألف بينها كبْب الشيخ عمر تاؿ خبلؼ كمفاركة منذ مقفلو من مكة عاـ  ل كال مناصو ليستا ٗبنأن 
 أمره، فسجنو، ٍب أطلق ُبف أىل ماسينا طردكه للطريقة ا١بديدة الٍب أتى ُّا، ككذلك شك "تشيقولو جارا" حيث كا

 سراحو كأمره با٣بركج من سيغو بسرعة.
علم تورككورك مارم أف الشيخ ا٢باج عمر تاؿ) حجي تا مورم( إ٭با يريد أف يفعل ُّم التحايل، كيستخفهم، 

كاحد، كلكنو كذلك كاف يعلم أف ٦بموع القوات ا٤بسلحة لسيغو ال يقدركف على  ؛ ليأخذىم كاحدا بعدكيستدرجهم
اب رسل جالتصدم لسيغو ُب ا٣بارج)كو كونو( السيما التصدم لو ُب الداخل)انٓب كونو(، كلكن مع علمو بذلك، أ

ل كا٣بضوع الشيخ عمر تاؿ  ٔبواب حسن، كأكـر مثواىم، كعظمهم، كعند عودهتم كدعهم بألفاظ ا٣بضوع كالتذل
 كالعبودية، كأف يبلغوا كل ذلك إٔب الشيخ عمر تاؿ، الدركيش ذم الشوكة أم : )ذم البنادؽ كاألسلحة النارية (،

ٍب إف تورككورك مارم أرسل ُّدايا كثّبة ٜبينة كقيمة مع الدركيش سيغو"تشّبنو عبدؿ" ليقدمها إٔب الشيخ عمر تاؿ ُب "  
الشيخ عمر تاؿ، باإلضافة إٔب ٝبيع دكلة سيغو ككل رعاياىا، كأهنم ٝبيعا ٙبت أمر كارتا"، كيبلغو أنو كأىلو ُب جوار 

 ا٢باج عمر تاؿ، كطوع بنانو.
لقد أرسل تورككورك مارم ىذه ا٥بدايا كلها، مع تشّبنو عبدؿ"، كما أرسل معو أحد أبنائو من صلبو؛ ليكوف الطالب 

كورك مارم حكيما عاقبل؛ يريد أف ينقذ نفسو، كدكلتو من األكؿ للشيخ عمر تاؿ من أىل سيغو، حقا لقد كاف تورك 
كيبلت حرب الشيخ عمر تاؿ، كفتنتو ك٨باطره، حٌب لو أدل األمر إٔب شرب السويق للشيخ عمر تاؿ) ا٣بضوع كالتبعية( 

 دكف حرب.
ا، كأنو متخاذؿ ، ك٨بذؿ خوة "تورككورك مارم" ٓب يفهموا ىذه الفكرة، كٓب يدركوا مغزاىا، بل اعتربكه جبانا، كخوار إكلكن 

، يريد أف يسلم الدكلة لقمة (لدكلةمرتكب ا٣بيانة العظمى ُب حق اأنو  : )أم األعداء،إٔب يد  مقاليدىاللدكلة كمسلم 
 سائغة للشيخ عمر تاؿ، دكف تعب، كأف سلطة سيغو أعظم من عبودية أىل نوركف، أم : ) الفوتيْب(.

 
 ٳٙبح رٴسٳ١ٴسٳ ٩بسٷ:

حياؿ  مصا٢بة الشيخ عمر تاؿ، أكقع خبلفا عميقا بْب تورككورك مارم، كأخيو" كيغى مارم جارا" حٌب  إف سوء التفاىم
أم: مسحوؽ الباركد  -ٞببل السبلح بعضهما ضد اآلخر، كلكن البمبارة )ا١بيش( جعلوا الباركد األبيض ُب البنادؽ 

ا، فلما رأل "كيغى مارم" أف ا١بيش يكرىوف كالعدك مَببص بن ،، كقالوا: كفى اختبلفا بْب األقارب-بدكف رصاص 
 ـ.1859كونودككى  = كىنكونو( عاـ   )م أخيو فقتلو بالسميُب تسمدبر مكيدة ا٢برب بْب اإلخوة ، 
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 رٮبص٣: ١ٺٖٶ ٩بسٷ ث٬ ٩ٴ٭ضٳ٫  ٬ّ ادل٠٦:
السم؛ ألنو ىو  يعد مقتل تورككورك مارم، كاف ا٤بفركض أف ٯبلس  على العرش أخوه" كيغى مارم جارا" الذم حس اه 

التإب لو مباشرة، كلكنو أدرؾ أنو إذا جلس ُب ىذه ا٢بالة، فإنو سيقاؿ بأنو قتل أخاه من أجل منصب ا٤بلك، مع أنو إ٭با 
قتل ٞباية لسيغو. كإنقاذا ٥با؛ لئبل يسلم الوطن كيدخلها ٙبت عبودية فوالنيي توركف ٮببل كطعمة سائغة، كخوفا من 

مارم" أف يتؤب ا٤بلك بنفسو، كأجلس أخاه "علي النيو" ُب ا٤بلك؛ ألف الكل كاف يعلم أنو تشويو ٠بعتو، رفض "كيغى 
 لن يسلم الوطن إٔب الفوالٗب جبنا كخورا.

 ٧1861٧  / 1859ادل٠٦: ٦ّٸ عبسا ث٬ ٩ٴ٭ضٳ٫ ، ٬٩)
(Bina Aly Diara) 

علي أك بىنىفىلي جارا، تؤب العرش بعد مقتل ىو علي جارا بن مونزكف حاراػ كيقاؿ لو أيضا، علي اليو، كما يقاؿ لو: بينا 
 ـ.1859أخيو ترككورك مارم، كرفض كيغى مارم السلطة، عاـ 

كيركم القياف كالقصاصوف، بأف الكهنة كانوا قد تنبأكا بأنو سيظهر دركيش فوال٘ب ينتهي على يديو ملك سيغو، كذلك 
جارا(، فجعل "مزنزكف اليريد أف يرل ىذا االبن، ككل يـو  منذ عهد ) مونزكف جارا(، كأنو سيكوف ُب عهد ابنو) بىنا علي

يأٌب أبناؤة ليسلموا عليو فيجيبهم ٝبيعا كاحدا بعد كاحد عّب ابنو )بىنا علي جارا( فبل يرد عليو ٙبيتو، كقد أمضى على 
إف كاف من صلب  ذلك ثبلثة أعواـ، ٍب إف) بىنا علي جارا( ذىب إٔب أمو كاشتكى ذلك إليها، كسأ٥با أف تبْب لو حقا

أبيو أك أنو لصيق بو، فأخربتو أنو ابنو الصلب، فقاؿ: أما إ٘ب فذاىب إٔب ٙبية أيب غدا، فإف ٓب يرد علي ٙبيٍب فإ٘ب قاتلو 
 ال٧بالة.

كُب الصباح تقدـ كل األبناء فسلموا على أبيهم "مونزكف" كٚبلف ) بىنا علي جارا(، ٍب جاء فقاؿ: صباح ا٣بّب يا أبٍب 
,  قاؿ: لقد نبهك أحد، قاؿ: لو ٓب أكن أتنبو ىل كنت تولد، قاؿ: إ٘ب كنت عازما على فقاؿ : ص باح النور يا بػيِبى

قتلك اليـو لو ٓب ترد علي ٙبيٍب، ىذه ثبلثة أعواـ كأنت ال ترد علي ٙبيٍب، قلم فعلت ذلك؟ أـ أنك تشك ُب كو٘ب من 
نك أنت الذم سيفسد ملكنا على يديو، فلذا أبغضتك، صلبك ؟ فأجابو "مونزكف":نعم أنت ابِب حقا من صليب، كلك

 فقاؿ لو ) بىنا علي جارا(، كىل ذلك بيدم؟.
نا علي ا٤بلك، كانت كل من سيغو كماسينا تعلم أنو المناص ٥با من حرب ا٢باج عمر تاؿ، كأهنا ىُب الوقت الذم تؤب ب

 مقاكمةا من و )سورٲبادىن فانكا( مع بعض؛ ليتمكن لن ٚبطئ أيا منهما، فجمعت الدكلتاف ا٤بتعاديتاف قواهتما ا٤بسلحة
ككانت ىذا التحالف كالتآمر كالتداخي  كيردكه خاسئا حسّبا، كيدفعوه، كيعتلوه، ّب، كحربو الشعواء،فيش ا٢باج عمر الغج

وب ( سببا ُب قدـك ملك ماسينا، أمادك آمادك إٔب سيغو، ك٤با جاء جعل خطبتو أنو البد أف يتbenbenbe)بىنبىنىب 
ٝبيع بنابر سيغو إٔب اإلسبلـ، كإال فإنو لن يوإب كافرا، كلن يعقد أمرا أك حلفا مع كافر، كبذلك تاب ا٤بلك بينا علي 

 جارا كإخوتو كأىل بيتو، كاستتابوا الرعية، كبدأكا بناء ا٤بساجد ُب ٝبيع أ٫باء الدكلة.
أكصى أنو إذا اقَبب ا٢باج عمر من سيغو فليبعثوا لو كبعد تتويب أىل سيغو رجع أمادك آمادك إٔب ماسينا، كعند عودتو 

رسوال بسرعة؛ ليبعث بالكماة الفدائيْب من فبلنيي ماسينا ا٤بتوكلْب، لصد غارت ا٢باج عمر، ليعلم أف ُب ماسينا كسيغو 
 العجمية: أيضا فبلنيوف فدائيوف، مضحوف، متفانوف ُب الدفاع عن أكطاهنم، كالذين يعرفوف أيضا اسم اهلل األعظم،) ُب

 اسم اهلل البلدم(.
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كبعد عودة أمادك آمادك إٔب ماسينا، رأل بىنا علي جارا كإخوتو أف األفضل ىو تلقي جيش ا٢باج عمر تاؿ ُب أطراؼ 
الدكلة، كقطع الطريق عليو، قبل أف يدخل، كُب ٧باكلة ىذا القطع أعد علي جارا جيشا كأمر عليو "كباف باجي"، كأعد 

ليو "بنوتو" كيقاؿ لو)فاسا(، كأرسلهما مع جيشهما إٔب كارتا ٤بناصرة ملك كينغي جاكارا ُب حربو مع جيشا آخر كأم ر ع
الشيخ عمر تاؿ، كما أرسل علي جيشا آخر إٔب"بيلىدكغو" ٤بناصرهتم ضد حرب ا٢باج عمر تاؿ، ٤با ٠بع بأف ا٢باج عمر 

ٓب ٘بيًٍد بشيء، فقد خرب ا٢باج عمر كبل الدكلتْب)  بدأ يبهد٥بم كيغزكىم، كلكن كل ىذه األمداد الٍب بعث ُّا علي 
ـ. كبذلك اقَببت حرب الشيخ عمر تاؿ من 1859كينغي جاكرا، كبىلىدكغو(، كاحتلهما كتغلب عليهما مع هناية عاـ 

 سيغو.
، فقاـ إٔب أمادك آمادك ملك ماسينا، ٱبربه بذلك عاجبلك٤با اقَبب ا٢باج عمر تاؿ من سيغو، أرسل "بينا علي " رسوال 

 بالتجنيد ا١بماعي ) فركبا تونتا( أم ا٤بتطوعوف ا١بهاديوف، كما أخذ ٔبميع أنواع األىبة كاالستعداد بسرعة.
ـ دخلت طبلئع جيش ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ أرض سيغو، ُب سبمتمرب )كونغودييب(، فبدأكا الغزك ُب 1860كُب عاـ 

فقتل فيها، ٍب انيامينا ُب الناحية الشمالية لنهر النيجّب، فخربوىا دانفاف جاريسو أكال، ككاف عليها "دكميب جاريسو"، 
كاحتلوىا، ككجد فيها "تاتا جارا" ابن علي جارا مقتوال، ككاف ىو القائد على معسكر )معقل( انيامينا، كبذلك أصبحت 

يش سيغو، بقيادة كباف ىذه ا٤بناطق تابعة ٤بملكة ا٢باج عمر تاؿ.كأمضى شيخ عمر فَبة ُب " أنوانو"، حيث التقى ٔب
 باجي ٠باكى.

 )ادلؾٲٴس ة )١جب٫ ثال، أٳ ثالعٺٖٸ(: عشٹخ ١جب٫ ثبعٸ مسب١ٶ
 Fakuru sama niكاف كباف باجي ٠بكى )فاكورك ٠با أ٘ب باكورك ساما، ٠با سىنكانبا، ٘ب ساما كولوكانبا

bakuru sama ,Sama senkanba ni sama kulokan ba حرار (من أبطاؿ مدينة كباف،كمن األ
نا،  األقياؿ كُب خضم معارؾ بينا علي جارا مع أىل فوتا،ىـز جيش سيغو أما الشيح عمر تاؿ، ُب كل من: موتوكوال،تاجى
مريكويا ك طلب منو ا٤بلك بينا علي جارا أف يأٌب لينهض بنجدة سيغو،فقاؿ كباف باجي: ال أفعل. قاؿ بىنا علي :٤باذا؟ 

( ُب ا٣بزائن، كقعدت على باُّا، كال ٫بصل على Segu foroba sanuقاؿ:ألنك جعلت الذىب العاـ لسيغو) 
شيئ منو، فعبلـ نقتل أنفسنا؟ فقاؿ بىنا علي جارا: قد فهمت، فأخرج كمية كبّبة من الذىب العاـ، كأعطامنو كثّبا إٔب 

( أم: اآلف يا (  Fife (باجي، ككزع منو على جيش توف جوف.... كحسب قوؿ القوالْب، فإف كباف باجي قاؿ: )فيفى 
بىينا علي، فذىب إٔب كباف، كقاؿ لنسائو البسن ثياب ا٢بداد،كارثػىٍينِب حيا، قبل أف أذىب إٔب اآلخرة، فقلن ما كنًب 

ترثينِب بو بعد ٩باٌب، فإ٘ب ذاىب إٔب )انوانو( فمحارب الدركيش، فإف ىزمتو رأيت سيغو، كإف ٓب أىزمو فليس براء سيغو 
 تارة أخرل..
 ثياب ا٢بداد، كقلن:  فلبس نساؤه 

 ٫بن ال نعرؼ الفأس ، كإذا مت فسنجتطب بأنفسنا.-
 ٫بن ال نعرؼ الدلو، كإذا مت فسنستورد ا٤باء بأنفسنا.-
 ٬بن ال نعرؼ ا٥باكف كال ا٤بدؽ،كإذامت فسنطحن الدخن بأنفسنا.-
 ٫بن النعرؼ السويق بدكف سكر، كإذا مت فسشرب السويق بدكف سكر.-
 دة بدكف ٢بم كمرؽ، فإذا مت فسنأكل الطعاـ مع كرؽ األرز ا١باؼ، كمرؽ الكركدل)دىتو(.٫بن ال نعرؼ العصي-
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 ( حسبكن، فقد عرفتُب  إذاى زكجا كرٲبا.كأثلجًب  صدرم.Fifeفأجاُّن بقولو: ) فيفى  
عم كلكن ال يكوف كقاؿ البنو ) بوليجوغو(، يابػيِبى ابق أنت ىنا كاحم الدار كاألىل، فقاؿ لو االبن، ككاف بطبل أيضا: ن

موتك ُب غيايب، كإ٭با يقاؿ ذلك للخامل اللئيم، كمهما يكن من أمر فسأتؤب دفنك أكال إذا ما مت، ٍب أعود ألٞبي 
 الدار كاألىل.

 خرج كباف باجي ٠بكى من "كىباف" إٔب سيغو،ككدعو أىلىو كمداحوه، كطلب من بينا علي جارا أف يعلن ا٢برب، كتقرع
ككانت تقرع يومئذ بيد القرد األسود -يريد االلتقاء بالدركيش ُب " انوانو" فقرعت طبوؿ ا٢برب طبوؿي ا٢برب، كأنو 

كقبيل خركجو حسب زعم القوالْب فإنو  -(gonbele . yefugueا١بافة، كيد اإلنساف األكحر)غومبيلى ، أك يىٍفغى
توفق ُب الذىاب إٔب "انوانو". كقاؿ لو رأسا قيل لو بأف الكهنة كآ٥بة سيغو  تقوؿ لك: ال تذىب إٔب "انوانو" فإنك لن 

الطائر احمليطاف براسو: كوكوكو ، التذىب إٔب انوانو، فإف أمامك مكركىا ُب "انوانو")) آمنا باهلل ككفرنا بالطاغوت((. 
فقاؿ باجي:يا سيغو سوفا،كسيغو جومبا، كسيغو توف جوف) إنِب أنا ببلجيغي ذاىب إٔب "انوانو" سواء طاب الذىاب 

أك ٓب يطب، كال بد أف ألتقي بالدركيش، فإف ىزمتو رأيت سيعو، كإف ٓب أىزمو فلست براء سيغو مرة   إٔب "انوانو"
 أخرل...(. 

 Sanuفخرج كباف باجي با١بيش كعرب النهر.كعليو ثوب العيٍصفيًر)بوغوالف( كسركالو، كُب أذنيو لوائح الذىب الكبّبة،)
welewelinbaكذيل الفيل. فالتقى بالدركيش :ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ، ُب "انوانو".( كُب يديو أسورة الذىب، 

 Tabi ni Tabiفلما باتوا كالح الصباح، ضربوا طلقة الصدقة، كبدئت ا٢برب، ككانت الصوالت كا١بوالت أم: )
yaara ك ) (Kataba nani anh seda segu wooro يوما ُب القتاؿ، كا٢برب على قدـ  24،كقضوا

ك هنارا، كٟبطت ا٢برب كقتل من ا١بانبْب خلق كثّب، كُب األخّب أفسد توف جوف ا٢برب بيد كباف باجي، كساؽ،ليبل 
كبدءكا عدـ النصح ُب ا٢برب، فما رأل ذلك،ضحك ثبلثا، ٍب قاؿ ٥بم: ياتوف جوف : أنا حر كقد أقسمت لعشّبٌب أنِب 

مو فلست براء سيغو، كإ٭با تفعلوف ىذا بأنفسكم؛ أل٘ب إذا لقيت الدركيش ُب "انوانو"فإف ىزمتو رأيت سيعو، كإف ٓب أىز 
قد عزمت على ا٤بوت،كأنا لن أبرح ىنا حٌب أموت أك أىـز الدركيش، كإذا ما مت فسيكوف دائرة األمر عليكم.، ككما 

 يقوؿ ا٤بثل العريب: ) على قومها جنت براقش (.
در علي ٕباؿ من األحواؿ، كلكن رفاقي كعشّبٌب ذىب كباف باجي إٔب الدركيش ا٢باج عمر تاؿ،كقاؿ لو: إنك ال تق

)فادىن(، قد أفسدكا ا٢برب بيدم، كأنا قد أقسمت أ٘ب لن أرل سيغو مرة أخرل إف ٓب أعلبك، فجئت إليك لتقتلِب كفاء 
عيد تاؿ، لكلمة ا٢برية الٍب قلتها للعشّبة، فإ٘ب ال أريد ا٢بياة بعدي، كا٤بنية كال الدنية..... فنظر إليو الشيخ عمر بن س

(: إنك ٝبيل جدا، كال أستطيع أف أقتلك.... فلما رأل goreكصعد النظر كابد  النظر فيو، ٍب قاؿ لو: بالفوالنية) غورل
كبانباجي بأف الشيخ لن يقتلو، تفكر ُب كلمتو ا٢برية، كانتحر برصاصة نفسو، فحمل ابنو )بوليجوغو(جثتو على رأس 

 ىـز جيش سيعو، فعاد أدراجو إٔب "سيغو".  انتحار كباف باجي، العبيد حٌب أكصلوه إٔب "كباف".كبعد
 عشٹخ ٩ب٭زؾٶ عبسا:

 ،  ٤با نزؿ ا١بيش من "انوانو" إٔب سيغو، قاؿ )مانتشى جارا( للملك "بىنا علي جارا":)) إذا ٠بعت الدكلة فإ٭با يعِب اىلناسى
الدركيش كألتقي بو؛ فؤلف ٲبوت األمّب )ابن كإذا انتهى الناس فلن ٛبلك الشجر كا٢بجر، كعلى ىذا فأنا سأذىب إٔب 

 ا٤بلك( ٠بينا، خّب لو من أف ٲبوت ٫بيفا، فقاؿ "بىنا علي جارا: ٠بعت.
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فلما أخذا ا١بيش قسطا من الراحة ُب سيغو، جهز بىنا علي أخاه) مانتشى جارا( ككجهو إٔب"أنوانو" ٢برب الدركيش 
( ككضعوىا ُب " Keke، كالبوؽ)كيكى Dununba konontoالشيخ ا٢باج عمر تاؿ، فأخذكا الطبوؿ التسعة

 (،معهم إٔب جبهة القتاؿ.Kele baraكدفوؼ ا٢برب)كىلى بىػرا  (Segu  dugalen 7)ٙبت أشجار سيغو السبعة 
كعربماتشى جارا النهر، كالتقى بالدركيش الشيخ عمر تاؿ ُب " انوانو" ُب ساحة بارزة، كبدأت ا٤بعارؾ، كجعل ا٤بغنوف 

 Sirakoro(،كنفّب قرية سّبكركر)سّبكورك فيلينْب،senbeleكالبوؽ كالنام )سىمبىلى:,قرع الطبوؿ التسعة،يغنوف، كي
fileni كدكنكا donka كيصوؿ البطل "مانتشى جارا، كٯبوؿ، كيقطع الرءكس عن األعناؽ،كيضرب فوؽ األعناؽ ،

الدركيش. حدثو٘ب عنو، فقالوأ إهنم دائما ُب كيضرب من الفوتيْب كل بناف، ٍب قاؿ "مانتشى جارا" لتوف جوف: ما خرب 
كالعصر    wula tile janكالظهرdugujee da gonaغسل أيد كأرجل كيركعوف كيقوموف) يصلوف(: الفجر

wuladanin tofe  كا٤بغرب  fi lonnta  
بل سينشغل عنها فقاؿ: إذف ىو العب كليس ٗبحارب، ,, أما إ٘ب إذا التقيت بو، فإنو لن يصلي أيا من ىذه األكقات، 

، فإ٘ب سأقرب لو ثورا أبيض. Bakinin yanaٛباما, كلئن رضي ٕب )باكينينيانا  ( يعِب إ٥بو ا٤بزعـو
، ٓب توضع ا٢برب، كصليت الصلوات ا٣بمس كلها على السُّريج، حٌب قاؿ الشيخ  امضى الفئتاف ثبلثة أياـ شداًد ًٟباطو

 ٘ب لن أٛبكن من دخوؿ سيغو....(,عمر تاؿ: لئن كجد ثبلثة من أمثاؿ ىذا البطل، فإ
كيقاؿ بأف الشيخ عمر تاؿ دعى على ماتشي جارا، ُب اليـو الرابع، فألقي ُب ركعو الرعب من الشيخ الدركيش،فغّب نذره 

( بثور  Bakinin yanaاألكؿ؛ فقاؿ: لئن استطعت أف أٚبلص من الدركيش فلم يأسر٘ب فإ٘ب سأتقرب إٔب )باكينينيانا
 ماتشى ُب حرب الشيخ عمر تاؿ، كعاد ٔبيشو إٔب سيغو. اأبيض.... ككسل

ك٤با عاد دخل على أخيو فقاؿ: يا أخي إف الدركيش الذم ذيكر)زعما( أنو سيفِب ملكنا، ىو الذم أقبل، فلنقسم ماؿ 
عهد  أبينا، حٌب الٲبوت أبناءنا فقراء، فقاؿ بينا علي: قزد ٠بعت كعصيت؛ إف ىذا الذىب ٓب يقسم ُب عهد أيب كال ُب

 أخد من إخوٌب كلن يقسم ُب عهدم.
 رٞذ٧ ا٥ؾٺخ ّ٪ش رب٣ حنٴ عٺٖٴ:

انتصر الشيخ عمر على جيش سيغو، ككاصل فتوحاتو ٫بو ا٤بشرؽ، فاحتل جابا، حٌب احتل " سانساندل" بسرعة 
 ـ، كمن ٍب عـز على احتبلؿ مدينة سيغو نفًسها، ككافق ذلك ٦بيء إمدادات أمادك آمادك من1860خاطفة، عاـ 

 ماسينا،لنجدة سيغو ضد الدركيش ا٢باج عمر تاؿ )حجي تا مورم(، ككاف جيش ماسينا مكونا من:
 بندقي فحسب، 1000، ككلهم أصحاب قوس كرماح،  ج( ٞبلة البنادؽ:6000، ب(ا٤بشاة:8000ا(الفرساف:
س كرماح، ماعدا جندم، فأضاؼ بينا علي جار إليهم جيش سيغو، الذين كانوا ٝبيعا أصحاب قو  15.000فاَّموع 

قلة منهم من ٝبلة البنادؽ، كرغم كثرة جيش الدكلتْب إال أف قلة السبلح )البنادؽ( كاف سببا ُب ىزٲبة ا١بيش كترجيح  
 .كفة القتاؿ ١بيش الشيخ عمر تاؿ؛ ألف ٝبيع جيشو كانوا من ٞبلة البنادؽ
 لك أمادك آمادك،كاف قائد جيش ماسينا الذم جاء لنجدة سيغو ىو القائد: بالوبو؛ خاؿ ا٤ب

فويجٍّهوا إٔب "سينسا٘ب؛ إلنقاذىا من الشيخ عمر بن سعيد تاؿ، كلكنهم انطلقوا أكال كاستقركا ُب "كونْب" على ضواحي 
كيلو مَبا، كٓب يرضوا بشن حرب على جيش شيخ عمر تاؿ، كإ٭با أخذكا يتوبوف قبائل "سومونو" كٰبرقوف 40سيسا٘ب ب

سيس ا٤بساجد، كتعليم ا٤بسلمْب ا١بدد من السومونو السور الٍب يصلوف ُّا، ٍب ٙبركوا إٔب أصنامهم الكبّبة، كيقوموف بتأ
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سينسا٘ب على حرد قادرين أهنم سيطردكف ا٢باج عمر تاؿ كجيشو من سينسا٘ب، فالتقوا بو ُب ضاحية سينسا٘ب، كأشعلوا 
، كُب ، كاٍقمطر  األخّب استطاع جيش ا٢باج عمر تاؿ ، ا٤بزكد  نّباف ا٢برب، كتبلحم ا١بيشاف، كاشتد القتاؿ، كاسبكىر 

 بالبنادؽ من تفريق ٝبوع أىل ماسينا، كىزٲبتهم.
فلما رأل بىنا علي حارا ٚباذؿ جيشو، كاهنزاـ جيش ماسينا أماـ جيش ا٢باج عمر تاؿ، جزع كقنط من النصر، كدخل 

سيغو، ك٤با ٛبكن من فتح بعض  مدينة سيغو كغلًّق على نفسو حصنها، فتقدـ الشيخ ٔبيشو حٌب حاصر  ضواحي
نواحيها، أفلت منو يينا علي، ففر كىو منكسر األمل، إٔب "ماسينا"كاستجار بأمّبىا كملكها أمادك آمادك بارم، فدخل 

 ـ.1861من شهر )ترتبا مايو(  10الشيخ عمر تاؿ سيغو ُب 
كاحد فقط ال شريك لو، فقاؿ بينا علي: إف  ك٤با كصل بىنا علي إٔب ماسينا، سأؿ ملك ماسينا، كم اهلل ؟ فأجابو: اهلل 

كاف اهلل كاحدا، فإنو اليـو يؤيد ا٢باج عمر كحده، أكثر من بقية ا٤بسلمْب، فأجابو أمادك آمادك: اهلل مع كل ا٤بسلمْب، 
 ة أمره.كيؤيدىم ٝبيعا، كإف أمر الشيح عمر تاؿ ُب طريقو إٔب النهاية؛ ألف ا١بيش الذم سأرسلو إليو ىذه ا٤برة سينهي بقي

 محاولة ماسينا استعادة سيغو:
جندم، كأرسلهم بقيادة : بالوبو، ك بينا علي جارا، ليذىبوا كيطردكا ا٢باج عمر تاؿ من  30.000أعد أمادك آمادك 

يوما، خرج إليهم الشيخ عمر  14كيلومَبات، كبعد قدكمهم ب8سيغو، فجاءكا كعسكركا ُب ضاحية سيغو على بعد 
، فتقاتلوا قتاال شديدا، كبعد صوالت كجوالت بْب الزحفْب استطاع ا٢باج عمر تاؿ من ىزٲبة ماسينا تاؿ ٔبيشو ٤ببلقاهتم

كأعواهنم، فشتت مشلهم، كفر بينا علي جارا، كدخل ُب"تونا" )ٲبْب بانْب(، فتتبعهم ا٢باج عمر تاؿ كطبلبو األبطاؿ، ذكك 
ناؾ، فاستبقاٮبا الشيخ عمر تاؿ لديو، ٍب قتلهما، ٤با رأل أف البنادؽ، فقبضوا على بينا علي جارا، كأخيو "سوما جارا" ى

ـ، كحسب قوؿ كانٌب سليماف ) 1861البمبارة يعدكف العدة من أطراؼ سيغو إلعادة بينا علي إٔب ا٢بكم. كذلك عاـ 
ا تبْب لو ـ، ٍب ٤ب1862رٞبو اهلل( فإف الشيخ عمر تاؿ أمسك بينا علي جار كأخيو "سوما جارا" ٤بدة سنة كاحدة كىو 

ـ، كبذلك 1863أف البمبارة إ٭با ينتظركف الفرصة لينقضوا على الفبل٘ب كيعيدكا بينا علي إٔب السلطة، فقتلهما سنة 
 ٟبدت كثّب من ا٢بركات الفدائية كثبط قلوُّم حياؿ ا٢برب.

 اؿ )حجي تا مورم( كبذلك اليـو اختفت ٩بلكة سيغو عن الساحة السياسية، كدكلة ٗببارية، ككٔب عليها الشيخ عمر ت
 ـ، خْب سقطت سيغو ُب يد االستعمار الفرنسي.1892ابنو أمادك جولىب )الميدك( كبقيت ٙبت إمارتو حٌب عاـ 

 زلبٳالد اعزْبدح عٺٖٴ )ا٥ٞشفٮخ ا٥ربٹخ(
ا بعد سقوط سيغو على يد ا٢باج عمر تاؿ، ٓب يقف البمبارة مكتوُب األيدم، كٓب يقبلوا ا٢بكم الفوال٘ب، كلذا قامو 

ـ( كلكن دكف 1890 –ـ 1862سنة ُب تلك احملاكلة؛ ما بْب عامي: ) 28ٗبحاكالت كثّبة الستعادة الدكلة، فأمضوا 
جدكل، كقد أمضوا ىذه الفَبة ُب صورة ا٤برتزقة، كا٢برابة أك ا٤بيلشيات، أك القراصنة؛ ٕبيث بدأكا يهاٝبوف معسكرات 

 رأس على ىذه ا١ببهات ستة من الرؤساء على التوإب، كىم كالتإب:الفوال٘ب على غرة، فينهبوف القرل كيفركف، كقد ت
  إلى من اسم القائد

 Kegue Mari ـ1870 ـ1862 (كيغى مارم1
 N’yenennma diara 2 ـ1878 ـ1870 (انيىنىنبا جارا الثا٘ب2
 Mamari diara أسبوع فقط ـ1878 (مامارم جارا3
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 Masa toma=Masalom ـ1883 ـ1878 (ماساتوما = ماسالوما4
 Karamogo Diara ـ1887 ـ1883 (كراموغو جارا5
 Mari Diara ـ1890 ـ1887 (مارم جارا6

ككاف أقول ىذه ا٢بركات االنفصالية ىي حركة كيغى مارم، كلكنها ٝبيعا ٓب تنجح ُب استعادة سيغو، بل بقيت سيغو ُب 
 .ـ.بقيادة أرشينارد1890يد الفوتيْب حٌب دخلها االستعمار عاـ 

 ُب معرض ا٢بديث عن دكلة الفوال٘ب ُب فوتا توركف، كعند  -إف شاء اهلل–كسيأٌب تفاصيل ذلك 
  ا٢بديث عن مإب ُب العصر ا٢بديث.

 
 األؽٴا٣ ا٥ْب٩خ يف عٺٖٴ

 :  يف عٺٖٴ ا٥زٮَٺ٨ اإلداسٷ
 أػ نظاـ الحكم:

 استند على أمور أٮبها:
 ولد األكرب للسلطاف الراحل، كقد يتؤب أخوه األصغر.* القاعدة العامة ُب كراثة السلطة، ىي تولية ال

 * سيادة ا٤بلكية ا٤بطلقة للملوؾ
 * استعانة ا٤بلك با٤بستشارين كا٤بوظفْب، ككاف معظمهم قوالْب، كسادات القبائل.

 * االعتماد على طبقة العبيد احملررين) توف جوف( كقادة للجيوش أك حكاـ أك موظفْب.
 .* التخصص ُب اإلدارة

 تكونت الوحدة اإلدارية من: القرية كا٤بدينة كالعاصمة. *
 ب ػ نظاـ القضاء:

كاف ا٤بلك نفسو ٲبثل ا٢باكم األعلى ُب ا٤بملكة، ككلمتو ىي العليا. كفد كجد القضاة ُب ٝبيع أماكن ا٤بملكة، فوضعوا 
 قوانْب كأسسا لتعديل السلوؾ كعقد الزكاج كتوفّب األمن.

 ج ػ التنظيم العسكري:
ا١بيش يتكوف من ا٤بشاة كالفرساف، أكثرىم )توف جوف ( ، كاستخدموا أسلحة من : الرماح كالنباؿ كالسيوؼ  كاف

 ..... ككاف ا٤بلك ىو القاعد األعلى للجيش، غّب أنو كاف غالبا ما ينيب عنو قائدا آخر.البنادؽك 
 تاريخ التنظيم االجتماعي

 عرؼ اَّتمع التسلسل الطبقي:
 *السوقة)نياماكاال(       * احملاربوف)توف جوف(          حرار) حوركف(* األ

 العبيد)جوف( ككاف األرقاء ال يشَبكوف ُب ا٢بركب، بل عليهم األعماؿ ا٤بنزلية.
 ىػ  ػ الحياة االقتصادية:

مناجم اعتمد اقتصاد ا٤بملكة على: الضرائب ) ديسونغو( كالزراعة كتربية ا٤بواشي كالتجارة كالصيد البحرم كاستغبلؿ 
 الذىب ُب ) بورم( كا٤بلح ُب ) تاكديِب( كعلى بعض الصناعات اليدكية.
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 و ػ الحياة الدينية: 
 ، تومبا، ساد الدين الوثِب ُب ا٤بملكة: ككاف من أىم األصناـ: ماكونغوبا ػ تانغولوكو ػ ككونتورك ػ ك بينٓب جوكو

 ز ػ ضعف المملكة وسقوطها:
 أخذت ا٤بملكة بالضعف نتيجة ؿ:

  * ضعف ا٣بلفاء األكاخر.  * كثرة طغياف كاضطهاد ا٤بلوؾ.    ٤بؤامرات الداخلية من أجل العرش.٣ببلفات كا* ا

خبدتخ   

 ا٢بمد هلل ، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل األمْب كآلو كصحبو أٝبعْب كبعد: 
 كاتو.السبلـ عليك أيها ا٤بتحمس ٤بعرفة شيء من تاريخ أمتنا اَّيدة، كرٞبة اهلل كبر 

كبعد فإف صديقك _ صاحب ا٤بوسوعة _ يودعك كداع ٧بب لك، راغب ُب اف تتمتع ٗبا تضمنتو صفحات ىذه 
 ا اإلقليمية ُب العصر ا٢بديث.خ شعب عريق، كمنطقة عريقة، ك٩بلكة  كاف ٥با صداىا كشهرهتا٤بوسوعة من تاري

 حدث الٍب سردت ُب ثيايا ىذا السٍّفر ا٤بمتع.كيرجو منك أف التتواٗب عن اخذ الدركس كالعرب من سّبة ا٤بلوؾ كاأل
فإف ركح دراسة التاريخ  أف تعترب ٗبا تقرا، فيكوف لك أسوة بالعاملْب اَّدين، كٙبذر من البطالْب ا٣باملْب .كما ضرنا 

قدكة معشر األفارقة إال  ترؾ اخذ العربة من التاريخ؛ حيث ندرس التاريخ اإلسبلمي أك القومي للتسلية فقط، ال لل
 كاالعتبار.

، كذلك )البمبارة ُب سيغو( هوده ليتحفك ٔبزء من تاريخ ٩بلكةكقد بذؿ لك صديقك ُب ىذه ا٤بوسوعة قصارل ج
لغرض التلميح كالتنويو، ال لئلحاطة كاإل٤باـ ٔبميع تواريخ ىذه اإلمرباطورية الٍب حظيت بركايات كثّبة من قبل ا٤بداحْب، 

من اكتوكا  ا، أك أحفاد أحفاد من عايشوا ا٤بملكة، سواء استفادكا من خّباهتحفاد، أك كالقصاصْب، كذلك  نظرا لوجود أ
 ا.بنّباهن

فما كجدت فيها من صواب فمن اهلل، كما يكن فيها من خطإ فمِب اك من ا٤بؤرخْب الذين نقلت عنهم، كقد أشرت إٔب 
 سليماف _ رٞبو اهلل(.يعض مواضخ ا٣ببلؼ بْب ا٤بؤرحْب، كخاصة بْب داٚب بابا جالو، ككانٌب 

، كاشرطة دام بابا جالو اإلذاعية أساس (Manden Kurufaba)لقد كاف كتاب تاريخ ٙبالف ماندل الكبّب 
موضوعات ىذه ا٤بوسوعة، باإلضافة إٔب مصادر أخرل، كفيلم ) ملوؾ سيغو( ، كنعتذر إٔب القراء فيما كرد ُب ا٤بوسوعة 

 كثّبة باللغة البلتينية.  تمن كتابا
 ٔب اللقاء مع موسوعة أخرل ، أال كىي موسوعة إمارات كدكيبلت مإب، كقبل ذلك نقوؿ لشعب ماندلفإ

 بها تلك الممالك والمناقب الدارسات)ػ( فهل من نهضة، ياسونغ، نستعيد
 إلى اعلى النػػػػػػػػػػػػجـو الزاىرات َبْمبَػرُ يا )ػ( وىػػػػػػػػػػػػػػػػػل من نجدة منكم فنسمػػػػػػػػػػػػو

 ٭ٲبٹخ مم٢٦خ ا٥ج٪جبسح يف عٺٖٴ



 
411 

 349ٙٲبسط اجلضء اخلب٩ظ
 352 بْب يدم الكتاب

 351 توطئة عن اإلمرباطوريات القدٲبة ُب غرب إفريقيا
  الباب األكؿ

 352 .٭بحة تارٱبية عن ٩بلكٍب البمبارة ُب سيغو ككارتا
 352 الفصل األكؿ: من ىم شعب البمبارة؟أصوؿ شعب البمبارة:

 352 كاية القائلة بأف البمبارة جزء من ا٤بانينكا.أكال/ الر 
 352 ثانيػا/ الركاية القائلة بأف البمبارة خليط من غزاة ا٤بانينكا مع شعوب آخرين.

 353 /معُب كلمة) ٗببارة(.2
 354 األسرة ا٤بلكية األكٔب: ) أسػػرة جارا( . حملة تارٱبية عن منطقة )دك ك كّبم = سيغو( 

 354 د غانا كالصوصو/ سيغو ُب عه1
 354 / سيغو ُب عهد مإب:2
 355 /سيغو ُب عهد السونغام:3
 355 / سيغو ُب عهد الباشاكات: 4

 355 ٛبهيد/، األسرة ا٤بلكية الثانية ُب )سيغو (ػػػ أسرة كوليبإب:
 356 معا٘ب كوليبإب

 356 ىجرة األسرة من أكجيُب) إٔب سيغو(
 357 (Kalan jan Kulubaliـ)1629 –ـ 1600ا٤بلك كبلف جاف كوليبإب 

 358 ( Notome Kulubali)   ـ1641 –ـ 1629ا٤بلك: نوتومى كوليبإب 
 Danfan sari Kulubali 358ـ) 1680 –ـ 1641. ا٤بلك: دانفاف سىرم كوليبإب 

 358 / ا٤بقاكمة األكٔب ضد احتبلؿ مإب لدكغوبا:1غزكاتو: 
 358 مإب ٤بدينة سيغو: ( ا٤بقاكمة الثانية ضد احتبلؿ2

 359 دانفانسىرم كنقل العاصمة إٔب ) سيغو(.
 359 ا٤بلك مامىدم كوليبإب )بيتوف(.

 360 أسطورة رأس ا٤بعز كالفونيو
 360 بداية علو شأف مامدم كوليبإب
 361 معارضة أىل سيغو ٢بزب بيتوف

 361 تأسيس فرقة العبيد ا٤بسيًّبْب  ػ ا٤بماليك ػ) توف جوف(:
 361 ا٤بعركة األكٔب بْب حزب بيتوف كأىل سيغو

 362 ا٤بعركة الثانية بْب حزب بيتوف كأىل سيغو كحلفائهم
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 362 ـ1712من ملك كونغ) كتارا ما نسا(عاـ 
 362 ـ(.11755 –ـ 1712فَبة حكم بيتوف كوليبإب من )

 363 إصبلحات بيتوف كوليبإب 
 363 (إصبلح الزراعة:1
 363 ؿ اليدكية:(إصبلح األعما2
 363 (إصبلح القوات ا٢بربية:3

 363 أكال / القوات الربية: 
 364 (Ji kan kele  = Fun keleثانيا: القوات النهرية: ) 

 364 ا٢بركب التوسعية ُب عهد بيتوف
 364 / فتح منطقة)كّبانغو (.1
 364 (فتح ٩بلكة )دينا (.2
 365 / احتبلؿ توغوف:3
 365 سينسا٘ب: (حرب ا٤باساسي ُب4

 365 األراضي الٍب ًب احتبل٥با ُب عهد بيتوف
 N’golo kunna"  365بْب "بيتوف"كأىل "انغولو كونا

 367 انتقاـ بيتوف كلبلي من أىل انغولوكونا:
 367 التقسيم اإلدارم ُب عهد بيتوف

 367 مشاىّب العبيد ا٤بسيبْب)ا٤بماليك( ُب عهد بيتوف
 367 ة بيتوف ٩بارم كلبليكفا

 367 ـ1861ـ  إٔب 1755خلفاء بيتوف ٩بارم كوليبإب من 
 369 ـ1755ـ  /1755شهور 6ا٤بلك: بكرم كوليبإب  بن بيتوف 

 369  أىم أعمالو: حرب كّبانغو.
 370 ـ(1758ـ  /1756ا٤بلك: دىنكورك كوليبإب  بن بيتوف من) 

 370 أعماؿ دىنكورك:
 370 /تسوير العاصمة: 2/نقل العاصمة: 1
 370 /٧باكلة القياـ با٢بركب، كا٢بد من سلطة توف جوف:3

 371 ـ(1759ـ  /1758ا٤بلك: علي كوليبإب  بن بيتوف من) 
 371 ـ(.1761ـ  /1759ا٤بلك: توف ماسا من) 

 372 (Besibasa/٧باربة بىسيباسا)1   ـ(.  أىم أعمالو1763ـ  /1761ا٤بلك: كانًينبا انيوماف من) 
 372 ذخائر ملوؾ أسرة كوليبإب:/ا٤بطالبة ب2

 372 ـ(.1766ـ  /1763ا٤بلك: كافا جو: من) 
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 373 /نسبو كنشأتو:                         1 (. ـ1787ـ  /1766ا٤بلك: انغولو جارا: من) 
 374 تنبؤ ا٤بختار الكبّب ٗبلك أنغولو ك تسعة من نسلو )بنيو كحفدتو(:

 375 ـ(:1768ـ ،1766على ٛبرد نانكوركبا من )أىم أعماؿ انغولو:    أ/ القضاء 
 375 ب(مراسيم تنصيب انغولو )قسم اليمْب الدستورم(:

 376 لو جاراج( التنظيم الداخلي ُب عهد انغو 
 376 د/ىيمنة انغولو كفتوحاتو:

 377 :احتبلؿ جوما كبعدىا مشاؿ ماندل: 2
 377 ـ 1787/ =1786/ غزكات انغولو ضد ا٤بوشي: 3
 377 ديانة انغولو:ك  كفاة 

 377 ـ (.1808 -ـ1787ا٤بلك: مونزكف بن انغولو جارا: من)
 379 ـ(.1795ػ -ـ 1794حركب كارتا عاـ )

 379 ا٢برب األكٔب:
 379 أسباب ىذه ا٢برب:: ا٢برب الثانية لكارتا

 382 حصار غيدينغومبا بعد سقوط )جاىب، كقيل غيمو(:
 383 ـ1796:عاـ Denyeniاحتبلؿ دىيىِب 

 383 ـ1796حرب امبيلباال، كميلينياف 
 384 منع بدء العدد ب)كاحد( ُب عهد مونزكف جارا   ا٢برب الثالثة لكارتا:

 385 بقية فتوحات مونزكف:
 385 ـ(.1796قدـك الرحالة مونغو فارؾ على مونزكف )

 387 ـ1827 –ـ 1808ا٤بلك دا جارا بن موزنزكف من 
 387 غو، حرب ٠بيانا،: فتح بندك غزكات دا جارا

 388 اغتياؿ ماما جىتورا ابن أمّب سينسا٘ب
 390 حرب كورل دكغا كورك

 394 مونزكف جارا:داـ كنوزف موت  
 394 تشيفولو جارا بن مونزكفا٤بلك 

 395 غزكات تشيىفولو جارا: حرب تانغو، حرب كويا،
 396 فولومركر الشيخ ا٢باج عمر تاؿ بسيقو قافبل من ا٢بج ُب عهد تشيى

 398 نيىنىنبا جارا بن مونزكفا٤بلك ا
 398 انغو ىب بن مونزكفيكّب ا٤بلك  

 399 قصة بكرم جاف بن سينينكجاف:
 402 ناليوما كوما بن مونزكف ا٤بلك
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 402 مانساال دىميا بن مزنزكف ا٤بلك
 402 ترككوركمارم جارا بن مونزكف ا٤بلك

 402 ؿ:بْب تورككور مارم، الشيخ عمر بن سعيد تا
 404 تنازؿ: كيغى مارم بن مونزكف  عن ا٤بلك:

 404 بىنا علي جارا بن دامونزكف
 405 )ا٤بشهور ب )كباف ببل، أك ببلجيغي(: سرية كباف باجي ٠باكى

 406 سرية مانتشى جارا:
 407 تقدـ الشيخ عمر تاؿ ٫بو سيغو:

 408 ٧باكلة ماسينا استعادة سيغو:
 408 لقرصنة الربية(٧باكالت استعادة سيغو )ا

 409 األحواؿ العامة ُب سيغو
 409 تاريخ التنظيم االجتماعي ،ج ػ التنظيم العسكرم ،ب ػ نظاـ القضاء ،: أػ نظاـ ا٢بكم  التنظيم اإلدارم ُب سيغو

 409 ىػ  ػ ا٢بياة االقتصادية:
 410 ك ػ ا٢بياة الدينية:، 

 410 ز ػ ضعف ا٤بملكة كسقوطها:
 410 خاٛبة

 410 لفهارسا

 
 مؤسسة كجيرى للتربية والبحوث التاريخية

Fondation  Guidiera pour l'education et richershes Historique 

( F. G. E. R.H) 
 66877607     yahoo.fr@bguidiera 

)^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( 
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 [{6}]٩ٴعٴّخ ربسٹخ  ٩ـــبيل
 اجلضء ا٥غبدط

 مم٢٦خ ادلبعبعٸ يف )١بسرب (
 )ممينت: ىيبَربة عيى أزض سٌّيننازا( 

 
 :إعداد

 وجريى ؾحس اًلاذز جن ثَجان جن المل

 مسٍص اًخـَمي مبسازش ذاز اًلصبٓن واذلسًر تعوىب

 

 
Histoire   de l' Empire du  Masasy(KARTA) 

)^( )^( )^( 

 
 كجيرى للتربية والبحوث التاريخية مؤسسة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على محمد وسلم
ثني ٹذٷ ا٢٥زبة 

بائل لتعارفوا ( كالصبلة كالسبلـ على قا٢بمػد هلل القائل ) يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبا ك 
 كلقومو.  كآلو كصحبو أٝبعْب:  رسوؿ اهلل األمْب،  ٧بمد بن عبد اهلل الذم كاف مبعثو ذكرا )شرفا (لو

فيقوؿ العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب: عبد القادر بن تيجاف بن الٓب)٧بمد سّبل( بن أيب بكر )صديق( بن ٧بمد بن  ٳثْذ:
 ـ ٗبدينة طوىب) شرفها اهلل بالعلم كالدين(1967إبراىيم بن ٧بمد كجّبل الطويب من مواليد عاـ 

ن ا٤باضي العريق،  كالدكر الريادم الذم لعبو سكاف عمو إٔب الراغبْب ُب معرفة شيء ،  أقد٩بلكة ا٤بساسيىذا تاريخ 
العصور الوسطى أال كىي:) هنايات ُب  أراضيها؛ إمارة ٗببارية قوية علىىذه ا٤بنطقة الٍب حظيت بقياـ  ،"كارتا"منطقة 

 انغولو(.تعاقب على ا٢بكم فيها أسرة كوليبإب من ذرية) اني(. الٍب إمارة ا٤باساسي
 البمبارة )ٗبانا(،قياـ ٩بلكة قوية على يد شعب  بدايات القرف السابع عشر ا٤بيبلدمفقد شهدت ىذه ا٤بنطقة،  منذ 

( ُب ا٤بركز القيادم لدكؿ إفريقيا الغربية جنوب الصحراء،  كذلك ماليكريثة إمرباطورية)غّبىا كأصبحت ىذه ا٤بملكة مع 
 كوليبإب أف تؤسس ٩بلكة، ُب منطقة "سونسانا" ٍب" "كارتا". ت أسرة ذرية انيانغولو  حْب استطاع

كسنركم تفاصيل تاريخ ىذه اإلمرباطورية معتمدين على العديد من ا٤براجع العربية كاألجنبية،  كمن أىم ما نعتمد عليو  
شرة ُب ىذا غّب أننا ىنا ال نشّب إٔب ا٤براجع مبا  (Manden Kurufabaرٞبو اهلل) ا٤بؤرخ كانٌب سليماف، كتاب

  سنذكر ا٤براجع ُب آخر ا٤بوسوعة نظرا لظركؼ العمل,السفر،  حيث 
على صياغة ا٤بعلومات بلغة عربية سليمة كاضحة؛ اهلل كوف قد كفقت لسرد تارٱبها كما ينبغي،  كأف يعينِب أ كأرجوا أف 

 . من العثار فيها إال القليل من الفحوؿألف ترٝبة التاريخ من اللغات األجنبية إٔب العربية ٗبكانة من الصعوبة ال يسلم 
 وقوتي  . ومػػػػػػػػػػػػػا لي إال ستره متجػػػػػػلال تصػػػػػػػػاميعوباللػػػػػػػو حولي وا

 عليك اعتمادي ضارعا متوكال . فيارب أنت اهلل حسبي وعدتي  :
ر حصْب،  يسعى ُب بنائو الغيوركف على كأسأؿ اهلل العظيم رب العرش الكرٙب أف يبارؾ فيها،  كٯبعلها لبنة من لبنات سو 

إفريقيا الغربية جنوب الصحراء كحضارهتا العريقة،  ُّدؼ العودة إٔب ا٤باضي اَّيد،  كالتنقيب عن ا٢بضارات الٍب ٛبتعت 
،  كنقل ُّا ا٤بنطقة من قبل. كمن ٍب عودة ٞبيدة إٔب الديانة كاللغة اللتْب عملتا دكرا بارزا ُب إرساء قواعد ىذه ا٢بضارات

 فصو٥با إٔب األجياؿ البلحقة. 
 أبوتيجاف / عبد القادر كجّبل

 ـ2015ىػ  ا٤بوافق 1436 طوىب 
) رٴىئخ) ٬ّ اإل٩رباىٴسٹبد ا٥ٞذميخ 

كل الشعوب كاألمم ٥با ُب تارٱبها صفحات ٦بيدة،  كأدكار حضارية،  تعتز ُّا أٲبا اعتزاز،  ىذه الصفحات ىي 
 رية،  ككسر شوكة القهر،  كٙبطيم قيود االستعباد كاالستعمار. صفحات الكفاح من أجل نيل ا٢ب

 ، كانت الصحراء الكربل ا٢بالية أرضا خصيبة تكثر فيها األهنار كالودياف كيستوطنها شعوب متعددكف من السود كالبيض
لسود إٔب مناطق فهجرىا سكاهنا ا غّب أف ا٢بالة ٓب تدـ،  إذ تعرضت الصحراء لتغّبات بيئية أدت إٔب جعلها جدبة، 

. كبعد استقرارىم ُب تلك ا٤بناطق أسسوا كالشرؽأخرل أكثر رطوبة كأقرب إٔب األهنار كا٤بياه ُب ا١بنوب كالغرب 
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، إمرباطورية للكانٌب من السونينكى إمرباطورية الصوصو _ ىللسونينك (كغادكإمرباطوريات متعددة منها: إمرباطورية غانة)
اإلٲبو  –اإليبو -ا٥بوسا  -  ُب منطقة فلتا العليا حاليا ٩بالك ا٤بوشي - بوركك للكور  نغامسو ال نكا،  إمرباطوريةيمإب للمان

 كالتكاررة-ُب السنغاؿ  كالولوفوػ كالسّبير-ُب غانا األشانٌب –ُب بنْب األكيو –ككلها ُب نيجّبيا ا٢باليةالكاٖب ُب بورنو –
 . كغّبىاكالسينيفو ُب كينيدكغو -بمبارا ُب سيغو ككارتاكال-ٍب الفبلٗب ُب ماسينا كسوكوتو -للفبل٘ب ُب فوتا

سادسة ىذه اإلمرباطوريات كاإلمارات كا٤بمالك: ٩بلكة ا٤باساسي ُب كارتا، نالت ىذه اإلمرباطورية شهرة  ٳ١ب٭ذ
 تارٱبية، ُب العصر ا٢بديث  كنالت قسطا من قصص ا٤بغنْب كالقوالْب، كأدركها االستعمار األكركيب. 
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 ا٥جبة األٳ٣ 

 ادلبعبعٸ يف )١بسرب(.حملخ ربسخيٺخ ٬ّ ئ٩بس
 ا٥ٚق٤ األٳ٣: ٬٩ ٱ٨ ؽْت ادلبعبعٸ؟

ا٤باساسي ىم من ذرية انيانغولو كوليبإب ، كمر معنا ُب ٩بلكة سيغو، أهنما أخواف ) برامانغولو، كانيانغولو(كأهنما ىاجرا 
ـ، كذلك 1550على ضفة هنر النيجرب، عاـ = أكجيُب(، كاستقرا TOLONGUELNIمن منطقة ) تولونغىلىِب 

أف حربا عظيما شينت عليهم من قبل بعض األعداء، فاحتلوا منطقتهم، كقتلوا أباٮبا الذم كاف ا٤بلك على ا٤بنطقة. 
فهاجرا  حينئذ كتوجها صوب الشماؿ مع األىل كاألقارب، حٌب كصلوا إٔب )فوفو بوٗب (جنويب براكيلي، بْب )باغول ( ، 

(، فعربكا النهر بواسطة ) تينٓب كوماندك( الذم اشَبط عليهم أال ٱبربكا أحدا بأنو ىو الذم عربىم، كأف يلتزموا )كباكلْب
بعدـ أكل السمك ا٤بسمى) فوليو (؛ ألنو طوطم قبيلتو، فقبلوا ذلك كعربكا النهر. فلما رآىم الناس تعجبوا منهم كيف 

 رؽ فسموا )كولونبإب  ( أم الذين عربكا النهر بدكف زركؽ.عربكا النهر، فلما سألوىم قالوا عربنا بدكف زك 
ك٤با عربا النهر توجها إٔب الغرب، كقضيا مسّبة شهر حٌب كصبل إٔب النهر الكبّب) النيجّب(، ككجدا ىناؾ قرية عامرة 

ل كافد( كلكن ا٠بها) دك (، فطلبا منهم السكُب ُب ىذه القرية، فقاؿ ٥بم أىل القرية ) ٫بن ٫بب الضيفاف، كنرحب بك
 ٗبا أف ٝباعتكم ُّذه ا٢بالة من الكثرة فبل نقدر على معيشتكم قبل ا٣بريف ا١بديد، فاضطرا إٔب تقسيم ا١بماعة.

 فبقي األخ األكرب ) برامانغولو( ُب ) دك (،مع أسرتو كمن ناط ُّم.
يوما  15عربكا النهر بعد مسّبة كمر األخ األصغر ) انيانغولو( كمن معهم إٔب ا١بنوب، ٍب توجهوا إٔب الشماؿ حيث   

 من السّب البطيء، فعربكا هنر النيجر ، كاستقركا ُب قرية عامرة تسمي) بىاًيكو(.
كقد أكملنا ا٢بديث عن برامنغولو كذريتو، ككيف ملكوا منطقة )دك ككّبم( فيما بعد، كما جرل بينهم كبْب إخواهنم من  

لتهم.  كاآلف نتحوؿ إٔب األسرة الثانية كما كاف من أمرىم ُب ذرية) انيانغولو( من حركب كسلم، حٌب سقوط دك 
 )بايكو(.فنقوؿ كباهلل التوفيق:

 ا٭ٺب ٭ٖٴ٥ٴ يف "ثبٹ٢ٴ":
ـ، كأذف لو سكاهنا بالسكُب، فابتُب داره ُب ضاحية ا٤بدينة،  كحصنها بسور ٧بكم، 1560دخل انيانغولو ُب بايكو عاـ 

ي، كتفرغ ٥با، حٌب مؤل داره بالقوت كالدكاب كا٣بدـ كالرقيق، كاف أىل بايكو كانكب على الزراعة كالصيد كتربية ا٤بواش
مثلهم من التجار، كلكن ٤با أصبح انيانغولو مزارعا كبّبا، أحبوه ؛ ألنو قد طرد عنهم اَّاعة، كقد كاف   ف٘بارا ،ال ٰببو 

 كرٲبا سخيا. كناؿ جاىا ككرما.
 ثذاٹخ اخزالٗ ا٭ٺب ٭ٖٴ٥ٴ ٩ِ  أٱ٤ ثبٹ٢ٴ:

 740مر "انيانغولو" ُب ا١باه كالعظمة، كا٥بناء كا٤بريئ كالرفاىية، حٌب دخل بعض باعة العبيد، برقيق كثّب  يقدركف باست
عبدا، إٔب بايكو، ذاىبْب إٔب بيعهم إٔب أىل الشماؿ، كالشواطئ البحرية، فقضوا أياما ُب بايكو؛ ينتظركف ٘بارا آخرين 

ُب أمن ك أنس، فإذا ىؤالء العبيد من أىل ببلد انيانغولو! الذين اسَبقوا على يد حٌب يكونوا قافلة يقطعوف معهم الطريقة 
أكلئك الذين خربوا دكلتهم، كباعوىم إٔب ٘بار الرقيق، ككاف انيانغولو نفسو كأخوه  كمن معهم ىاجركا فرارا من ذلك 

 االسَبقاؽ.
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ى أسيادىم، حٌب ٱبلصهم من أيديهم، فقاؿ ٥بم: أنا ال فلما رأل ىؤالء العبيد انيانغولو كتعارفوا، طلبوا منو أف يغّب عل
أستطيع أف أقـو ٕبرب من أجل إنقاذ رقيق، كلكن إذا استطعتم أنتم أف تدخلوا ُب حصِب كاستجرًب يب فلن أسلمكم، 

 كلن أ٠بح أف تعودكا إٔب الرؽ كالعبودية مرة أخرل.
لعصي ، فقتلوا بعضهم، كجرحوا آخرين، كفركا إٔب حصن فعـز الرقيق على اإلباؽ، كفاجأكا أسيادىم كىجموا عليهم با

"انيانغولو"، كاستجاركا بو، فأجارىم.   كقد فعل أىل بايكو كل ٧باكلة مع "انيانغولو" حٌب ٱبرج إليهم رقيق ضيوفهم 
حصِب  كيسلمهم إليهم، كلكن "انيانغولو" ٓب يرض بذلك ٕباؿ من األحواؿ. بل أجاُّم بقولو: )) لقد دخل إخوا٘ب إٔب
 740مرة أخرل، كبذلك انتهى اسَبقاقهم إٔب األبد ((.كبرفض "انيانغولو" تسليم ىؤالء العبيد الذين كانوا ُب حدكد 

رقيقا، أصبح ذا قوة ٛباما، حٍب خاؼ منو مضيفوه؛ ألهنم كانوا ٘بارا، كٓب يكونوا يعرفوف قتاال كال حرابة )تىرىيا(أم: ) ال 
 ة(.يعرفوف قطع الطريق، أك القرصن

كقد أدل أمر عدـ تسليم العبيد الذم قاـ بو "انيانغولو" إٔب حدكث خبلؼ عميق بينو كبْب أىل بايكو، ٩با أدل إٔب 
القتاؿ، كأخذ السبلح ، فاستدعى أىل بايكو ٝبيع ا٤بناطق حو٥بم ٢برب "انيانغولو" ، كلكن اهلل نصره، فتغلب عليهم 

ازع، فتحرؾ من بايكو كانتقل إٔب مكاف كسط الدكلة ُب مدينة كبّبة ٝبيعا، كبذلك أصبح ملك تلك ا٤بنطقة، ببل من
ُب مشاؿ بايكو، على مسّبة ٜبانية أياـ، كمثلو بينو كبْب هنر جوليبا، حيث  (:Kinye dugu تسمى "ًكينيىدكغو"

 مقر أخيو ، ككانا الزاؿ بينهما ا٤براسلة، كالتواصل.
"انيانغولو كوليبإب" ُب كسط ا١باه كالفخامة كالعزة،كاَّد، كخلف ابنو  ـ، مات1600كُب عاـ وفاة"انيانغولو كوليبالي":

 "سونسا كوليبإب" على عرش"ًكينيىدكعو".
 (1650٧ –٧ 1600عٴ٭غب٫ ١ٴ٥ٺجبيل، ث٬ ا٭ٺب٭ٖٴ٥ٴ ٬٩) -2

ألف ـ جلس على العرش من بعده ابنو "سونساف" كلكن ملكو ٓب يتمكن من االستمرار؛ 1600بعد كفاة انيانغولو عاـ 
ا١بّباف تآمركا عليو، فكونوا جيشا عظيما، كحاصركا ُب ًكينيىدكغو، فدبر ىو كقومو حيلة حٌب خرجوا من ًكينيىدكغو. 

فَبكوا كل أموا٥بم ككل ٩بتلكاهتم ىناؾ، كفركا ناجْب بأنفسهم، كعربكا النهر، كدخلوا ُب منطقة "بىلىدكغو" كدخلوا قرية 
(، ككاف يسكن ىناؾ مع  Lamballaqeى ُب لغة السونينكى )المببلىقىى   من قرل بيلىدكغو قرب "موركجا" كيسم

ا٢بداد "فاسيُب "، ٍب غادر سونساف ىذه القرية، كانتقل إٔب قرية أخرل ىي "توراماندكغو، عند الَبكرل ُب 
ألنو يريد أف يكوف ضاحية"المببلقى"، كلكنو ٓب ٲبكث ىناؾ أيضا؛ ألنو شعر أنو ٓب يتفق مع أكلئك الَبكرل ُب اَّاكرة، 

ا٤بسيطر  كصاحب ا٢بل كالعقد أينما كاف، كقد كاف أكلئك الَباكرل ال يقبلوف أف يتكلم ا٤بستوطن )الضيف األجنيب( ُب 
أمور ا٢بل كالعقد للقرية بشيء. فخرج من ىذه القرية، كأسس لنفسو مدينة ُب الغابة، على أرض زراعية خصيبة، كأ٠باىا 

عاما ُب التجواؿ كا٢بّبة كا٥بيماف أماـ الببلد  33ـ، ككاف قد أمضى 1633ككاف ذلك عاـ باسم نفسو ) سونسانا(، 
 بعد كفاة أبيو.

كقد تزكج سونساف بالسيدة)دكنغو كيتا(، كىي من ذرية ماندل ماسا، فأ٪ببت لو ابنا ٠باه ) ماسا كوليبإب(، ككاف ىذا 
ث من أبيو إال التعب كالبؤس. كمات أبوه سونساف ُب االبن ٝبيبل كسيما، طواال، ليس بو أم نقص، كلكنو ٓب ير 

 ـ.1650"سونسانا" عاـ
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 م(1710 –٧ 1650" ٩بعب ١ٴ٥ٺجبيل، ث٬ عٴ٭غب: ٬٩) -3

بعد كفاة سونساف ُب قريتو ا١بديدة ا٤بؤسسة، بقي ابنو "ماسا كوليبإب" خلفا لو على األسرة، كقد استهل حياتو بالبؤس 
 الفقر كالبؤس، كلكنو أكصاه با١بد كا٤بثابرة على العمل كاالعتماد على النفس،، فعض كالتعب؛ألف أباه ٓب يَبؾ لو إال

كبعد سنوات فقط   ماسا على ىذه الوصية بناجذيو، كٓب يرمها، بل عمل ُّا، فبدأ يعمل با١بد كاالعتماد على النفس،
ة كبّبة، كٓب يرض أبدا بزكاج النساء قبيحات أصبح "ماسا " مزارعا كبّبا، كما قاـ بَببية ا٤بواشي؛ فأصبح ذا ثركة حيواني

ا٤بنظر، بل اختار ا٢بسناكات البلٌب يتحدث ٕبسنهن ُب اَّالس، كقد أ٪ببت لو ىذه النساء أبناء كرثوا ا١بماؿ كالوسامة 
من كبل أبويهم؛ ألف "ماسا " نفسو كما تقدـ كاف ٝبيبل، فكاف كل أكالده ٝبيلْب كسيمْب، فلذلك ٠بوا "ماساسي: 

م) ذرية ماسا كوليبإب(،كقد اشتهر ىذا االسم ُب ذلك الوقت كانتشر ُب أكساط أىل كارتا، حٌب أصبحت  أ
 كلمة)ماساسي( مرادفة لكلمة)ٝبيل(.

بنتا،  76ابنا، كمن البنات  67أكالد كثّبين، فرزؽ من البنْب  –كما تقوؿ الركايات   –رزؽ ماسا من أزكاجو ا٢بسناكات 
( كلدا، ك١بماؿ بناتو كفواؽ حسنهن فقد حرص ٝبيع زعماء ا٤بنطقة 141ف فقد عاش بقية اؿ)كما عدا الولداف األكال

كأثريائها على مصاىرة "ماسا " ليقتبسوا من ٝباؿ بناتو ، كلكن "ماسا " كاف أعقل من قبوؿ مصاىرة أكلئك القادرين 
اف يصبو إليو، فمن أجل ذلك رفض تزكيج األثرياء؛ ألنو كاف ٱبطط للحصوؿ على ا١بماعة، كهتيئة ا١بو للملك الذم ك

بناتو إٔب األثرياء، كإ٭با اختار اَّدين ا١بلدين من العزاب الفقراء الذين كانوا يذىبوف للعمل عنده، بشرط أف يستوطنوا 
 عنده ُب سونسانا، ككاف ال يأخذ منهم مهرا. بل ا٤بهر ىو قبوؿ البقاء ُب "سونسانا.

يعْب العزاب الوافدين على الزكاج ، بشرط البقاء ُب ا٤بدينة، ككاف ذلك سببا لتوجو كثّب من  كبعد انتهاء تزكيج بناتو، كاف
عزاب ا٤بناطق اَّاكرة إٔب سونسانا كاالستيطاف ُّا، فامتؤلت سونسانا بالشباب العزاب األشداء، ككثرت فيها النعمة 

ف خوفا من هنوض سلطة "ماسا " ُّذه الطريقة، فتنادكا كاألغناـ، ٩با جعل ا٤بلوؾ كاألمراء ا٤بوجودين ُب ا٤بنطقة يتوجسو 
كتآمركا عليو كٝبعوا جيشا أتوا ُّا إٔب سونسانا كحاصركىا، كلكن "ماسا " استطاع مع شبابو األقوياء ا١برآء أف يتفانوا) 

 يبتلعوا نفوسهم( فقاتلوا احملاصرين كطردكىم كفرقوا مشلهم.
اصرين، إال أنو قد تيقن بأف ىؤالء ا٤ببغضْب ا٢باقدين عليو لن يَبكوه؛ ألهنم كمع أف "ماسا " استطاع من طرد ىؤالء احمل

ينقموف منو أف جعلو اهلل أكثر منهم ماال ككلدا، كأعز نفرا. إضافة إٔب ذلك أنو حرمهم من تزكيج بناتو ا٢بسناكات، 
 كفضل عليهم الفقراء احملركمْب. فكاف فيهم مغيظة)أٓب( كل ىذه األمور.

من "ماسا " ٥بذه األخطار احملدقة بو، فإنو أخذ ُب االستعداد للتصدم للهجمات، ككانت ا٤بغاربة قد جاءكا كإدراكا 
ـ، فبحث "ماسا " عن طريقة صناعة ذلك ٔبد، حٌب 1591بصناعة البنادؽ كالرصاص كالباركد ُب ا٤بنطقة منذ عاـ 

عة حلق ا٢بديد ) الدركع( الٍب كاف يضعها ىو حذؽ ُب صناعة تلك األسلحة النارية، كالباركد، كما ٛبكن من صنا
مقاتلوه ٙبت ثياُّم ُب ا٢بركب، كبعد أف انتهى من التسلح بكثّب من العتاد ا٢بربية، بدأ كرجالو الغارات ُب ا٤بناطق 

ية اَّاكرة، فالتفت إٔب األعداء الذين جاءكا كحاصركه من قبل، فجعل يبهدؿ قراىم؛ الواحدة تلو األخرل، فيخرب القر 
كٰبتلها كٱبضعها لسونسانا، فأصبحت سونسانا بذلك عاصمة مهيبة، كمدينة عامرة مأىولة بالسكاف كاألنعاـ كا٣بّبات 
، فبل يشكو األىإب نقصا من أم شيء من ىذه  ا١بمة. تتمتع باالكتفاء الذاٌب من األيدم العاملة، كالقوت، كاللحـو

 ـ.1710جيها، إٔب أف توُب ُب كسط الثراء كاألُّة عاـ األمور. ٩با جعل "ماسا " ملكا عظيما، كثريا ك 
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 م(1745 –٧ 1710ثىٮى٦ٚٸ ١ٴ٥ٺجبيل)ثىٮٚب(ث٬ ٩بعب ٬٩)
بعد كفاة ماسا كوليبإب عن عمر طويل كأكالد كثّبين، خلفو أكرب أبنائو ُب الزعامة، ككاف يقاؿ لو )بىنفا(،كقد فاؽ أباه ُب 

على الغبلت الزراعية كالكـر كالسخاء كرجاحة العقل ٛباما، حيث ازدادت  ا١بماؿ كالوسامة، كا١بد كالشجاعة، كا٢بصوؿ
سونسانا ُب عهده من ا٣بّبات، كالوفاؽ كالوئاـ بْب الناس، كما عمل على تقوية التواصل بْب ذريٍب: انيانغولو، 

كقت بيتوف كوليبإب ُب  كبرامانغولو، فكاف بْب األسرتْب تبادؿ مستمر ُب الزيارات، كُب األخبار، كقد تزامن كقتو مع
سيغو، كقد كاف كبل الرجلْب حكيما عاقبل، ال يريد توجيو حرب إٔب بِب عمو، ألنو يعرؼ أف ا٢برب بْب األخوين إ٭با 

 تىفشلهما ٝبيعا كتضعف قوهتما، كتذىب رٰبهما.
حيث أكعزكا إؿ بيتوف أف كقد حاكؿ ا٤بنافقوف أف يوقعوا بينهما النزاع كلكن الرجلْب كانا أعقل من القياـ با٢برب، 

سونسانا كإضافتها إٔب سيغو، كأنو يقوؿ: ال ينبغي أف   "بىينيفلي" يريد حربو، كأكعزكا إؿ "بىنىفلي" أف :بيتوف: يريد حرب
تكوف ىناؾ دكلتاف كوليباليتاف متجاكرتاف، بل ال بد من ضمهما كتنصيب ملك موحد عليهما ٝبيعا، كىذا ا٤بلك إ٭با 

 يكوف من سيغو.
قد علم "بىينيفلي" أف ىناؾ خطورة ُب حرب األسرتْب ٝبيعا، كما علم أف سيغو أقول من "كارتا" بكثّب، كإنو إذا ل

تقاتلت الدكلتاف فستكوف ا٥بزٲبة حليف أىل كارتا، فأرسل عينا ليتحقق من ا٣برب الذم نقل عن بيتوف كوليبإب، فرجع 
 بيتوف كليس إال كذبا كمينا. إليو العْب بأف ا٣برب ٨بتلق، كأنو كبلـ منتحل عن

ٍب إف بيتوف أيضا ٓب يبادر بإرساؿ ا١بيش ٢برب "بىينيفلي" قبل أف يتيقن من صدؽ ما نقل إليو، فأرسل بعض عيونو إٔب 
"بىينيفلي" ليمّبكا دكلتو)ٯبلبوا القوت إٔب سيغو(، كأف اَّاعة أصابت أرض سيغو، فازداد "بىينيفلي" يقينا بأف بيتوف ال 

ربو؛ ألف العدك احملارب ال يبدم ٦باعتو لعدكه أبدا، بل كاف القواد إ٭با يتفاخركف بأهنم لديهم من القوت ما يريد ح
يكفيهم لسنوات ا٢برب مهما طالت، فأرسل "بىينيفلي" كثّبا من القوت إٔب بيتوف كوليبإب، تطييبا ٣باطره، كإظهارا 

 لؤلخوة الٍب بْب األسرتْب. 
 ٺٖٴ ٳعٴ٭غب٭ب:ثذاٹبد ادلٚبس١خ ثني ع

مر أف "بيتوف كوليبإب: ملك سيغو، أرسل كفدا إٔب "بىينيفلي" ملك سونسانا، يطلب منو ا٤بّبة ١بفاؼ أرضو ككقوع 
اَّاعة فيها، كأف ذلك كاف لغرض التجسس فقط، كلكن "بىينيفلي" أمده بكثّب من القوت،... كلكن ا٤بشكلة أف "بيتوف  

ـ ا٤باضي، فوقعت اَّاعة ُب أرض سيغو كقل الزاد، فأرسل بيتوف رسوال آخر على كوليبإب: أصيب ٗبا ادعاه ُب العا
"بىينيفلي" يطلب منو اإلمداد با٤بواد الغذائية، فعـز "بىينيفلي" على إرساؿ اإلمدادات الغذائية كما فعل ُب العاـ ا٤باضي، 

يريد أف يستورد ٝبيع قوت ببلدؾ أكال، حٌب إذا أكقع غّب أف ا٤بنافقْب أشاركا عليو بأال يفعل ذلك؛ كقالوا لو: )) إف بيتوف 
اَّاعة ُب الدكلة  استطاع أف يأخذىا طعمة سائغة، كإال فكيف يتتابع ا١بوع على كل الدكلة مرتْب، كا٢باؿ أف أىل أرض 

، ٩با أغضب سيغو مشهورة ٖبصوبة األراضي، كخاصة مناطق ماسينا احملتلة((. فوثق "بىينيفلي" ُّذا الكبلـ كمنع ا٤بّبة
 بيتوف عليو، ألنو علم أف "بىينيفلي" ٲبلك من القوت ما يكفيو لسنْب عديدة، فكيف ٲبنعو من الطعاـ كيسلمو للجوع؟.
كبرفض "بىينيفلي" إمداد بيتوف با٤بّبة، فَبت العبلقات الودية بْب "سيغو"ك"سينسا٘ب"، كلكن ٓب يرض "بىينيفلي" ٕباؿ 

حٌب  (بْب الدكلتْب،Sen koro keleeيتوف قتاؿ، كإ٭با ٙبوؿ األمر إٔب حرب باردة )من األحواؿ أف يقع بينو كبْب ب
 ـ.1745"بىينيفلي" عاـ  توُب
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 م(1754 –٧ 1745ٙٴال١ٴسٳ ث٬ ٩بعب ١ٴ٥ٺجبيل: ٬٩)
ف ىو "فوالكورك"بن ماسا كوليبإب، كىو االبن الثا٘ب ٤باسا، جلس على عرش كارتا بعد أخيو :بىنىفىلي كوليبإب، كقد كا

بطبل عظيما، جسور القلب، رابط ا١بأش، كلكنو ٓب يكن حصيفا مثل أخيو، كٓب يبلغ مرتبتو ُب السياسة كتدبّب األمور، 
٩با جعلو ٓب يستطع أف يتبلَب )ماتانكا( حركب إخوتو من ذرية برامانغولو األقوياء ُب سيغو، كما استطاع أسبلفو أف 

 يتبلفوىا ٕبكمة كتعقل.
كرا بنفسو، معجبا بقوتو، مستبدا برأيو، ٨بتاال فخورا، مع شيء من قلو العقل، فلم يكتف بعدـ كاف "فوالكورك" مغر 

تبلُب ا٢برب بل كاف ٰبارب األعداء األقوياء منو، الذين يعرؼ كل الناس أنو ال قبل لو ُّم، ناىيك عن دحرىم كالتغلب 
 عليهم.

 :(ٝٺب٧ ٙٴال١ٴسٳ  ثبخزيبٗ "ثغب٭ب" ثٮذ "ثٺزٴ٫ ١ٴ٥ٺجبيل"4
نظرا لفرط غباكة "فوالكورك" كطيشو، فإنو ما أف جلس ُب ا٢بكم حٌب بدأ ٱباصم بيتوف كوليبإب ُب سيغو، كُب سبيل 
ذلك اختطف ابنة بيتوف كىي)باسانا( ككاف بيتوف قد زكجها إٔب ابن أختو ُب ٩بلكة "دينا"، فاعَبضها "فوالكورك" ُب 

اٚبذىا زكجة لنفسو، فلما جاء ا٣برب إٔب بيتوف، أرسل إليو رسوال يقوؿ طريقها كأخذىا على مًب حصانو إٔب "سونسانا" ك 
لو: ) إف ابن أخٍب الذم دفعت إليو ابنٍب، ىي الٍب تربيت أنا عندىا ُب "دينا" ُب كنف زكجها ملك "دينا"، كقد ربا٘ب 

 زكجها كساعد٘ب على أعدائي باستمرار، حٌب أصبحت ملك ملوؾو اليوـى.
كبلنا ملك ألخٍب، كىي الٍب خطبت ابنٍب البنها، كابنها نسييب)ابن أخٍب(، كىو أيضا أحد قواد حريب كإنِب كابنٍب ىذه،  

األبطاؿ ، كال سبيل إٔب حرمانو من الزكاج بابنٍب ٕباؿ من األحواؿ، كلذلك أرجو أف ٘بد كتعد ابنٍب إٕب بسرعة؛ ألزفها 
 ا٢برب بيننا، كيفسد ا٤بؤاخاة الٍب بيننا.   إٔب زكجها، كاحذر أال يكوف شأف ىذه ا٤برأة سببا ُب كقوع

فأجاب "فوالكورك" على رسالة بيتوف بكثّب من الكبلـ الفارغ، كالفخر عليو، كاأللفاظ البذيئة، كأف بيتوف إ٭با يريد رمي 
اإلىانة، كأف ابنتو بسانا، كإىانتها، كا٢بط من قدرىا؛ بتزكٯبها إٔب ٦برد قائًد حريب فقّب، كأنو أخذىا إلنقاذىا من ىذه 

أخذه ٥با ىو الذم سيزيل عن بسانا ما ٢بقها من ذؿ كمغيظة، كيعيد إليها كرامتها، كدرجتها األمّبية، كأنو 
 أم:"فوالكورك" لن يرضى أبدا برد بسانا لئلقامة مع فقّب صعلوؾ.
را، ألزفها إٔب زكجها، كإف ا٢برب، فرد إٕب ابنٍب فو  دأرسل بيتوف رسوال آخر إٔب"فوالكورك" يقوؿ لو: ) إف كنت ال تري

زكجها ليس بفقّب ُب نظرم؛ ألف أمو كأباه )كاراف جارا( كانا سببا لنيلي ا٤بلك، كقد كاف كرا ف جارا نفسو ملكا حقيقيا 
على ٩بلكة"دينا"، فرد إليو "فوالكورك" الرسوؿ يقوؿ لو: ) إنو لن ٱبلص"بسانا" من يدم أم شيء إال الباركد كالرصاص 

 فحسب(.
 "ٙٴال١ٴسٳ" ٦ّٶ ٩ٴسٳعب ٳ٭ٲبٹزٰ: ٱغٴ٧

ـ قاـ ملك ا٤باساسي فوالكورك كوليبإب، باحتبلؿ مدينة )موركجا( مع علمو أهنا تابعة لدكلة سيغو، 1754ُب عاـ 
كمتحالفة معها، كقد كاف اغتصب السيدة "باسانا كوليبإب" ابنة بيتوف كوليبإب ُب طريقها إٔب زكجها، فلما احتل 

ا إٔب حليفهم "بيتوف" يشتكوف ىذا االحتبلؿ، كيطلبوف النجدة، فبعث إليو بيتوف كوليبإب ٙبذيرا ، "موركجا"بعث أىله
جنديا  15000كإنذارا، فلم يرتدع، فانتهز بيتوف ىذه الفرصة لبلنتقاـ من فوالكورك كوليبإب ُب سونسانا، فأرسل بيتوف 

منو، فردىم "فوالكورك على أعقاُّم، فأرسل بيتوف إٔب سونسانا، لتأديب فوالكورك، كجعلو يتخلى عن :موركجا" 
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 12جندم، فحاصركا سونسانا ٤بدة  45000جندم، فردىم فوالكورك أيضا على أعقاُّم، ٍب أرسل بيتوف  20000
شهرا، كٛبكنوا بعده من اخَباؽ سور ا٤بدينة ، فأسركا فوالكورك، كأخاه " ديسى كوليبإب" ككثّبا من أعياف سونسانا، ٍب 

 ا ا٤بدينة كهنبوا ما فيها. خربو 
كبالنسبة لفوالكورك، فإنو اقتيد مع زكجتو ا٤بغصوبة ) باسانا( ابنة بيتوف، إٔب سيغو مع بقية األسرل، فحكم توف جوف 

على أغلبهم بالرؽ، كأما فوالكورك فحكموا عليو باإلعداـ، كلكنهم ما كانوا يستطيعوف قتلو ُب حضرة "بسانا" ابنة ا٤بلك؛ 
نت مشغوفة بو، فاحتالوا عليها، كأرسلوىا إٔب ٦بمع ما، فرجعت كقد قتل زكجها فوالكورك ، فغضبت كتركت ألهنا كا

" كُب األخّب أصبحت Basana buguمدينة سيغو ، كسكنت ُب ضاحية ا٤بدينة ُب مكاف كاف يقاؿ ٥با"باسانا بوغو 
عاما ُب سيغو، ٍب فر كالتحق بإخوتو ُب   22"، كأما "دىسى كوليبإب" فإنو بقي ُب الرؽ Sebuguتسمى"سىػػػبوغو 

 كارتا، بل أصبح فيما بعد ملكا.
 ١1754٧ٺ٘ خشط ادلبعبعٸ ٬٩ ثٺ٦ٺذٳٕٴ ئىل ١بسرب 

بعد خراب سونسانا على يد رجاؿ "بيتوف كوليبإب" كأسر ملكها) فوالكورك كوليبإب( مع أخيو)دىسى كوليبإب( ابِب 
نطقة سونسانا ،كىي جزء من )بيليدكغو(، كىاجركا إٔب"منطقة كارتا" كسكنوا بْب ماسا كوليبإب، فر بقية ا٤باساسي من م

ُب  100السونينكى، فاستوطنوا ُب أكؿ أمرىم مدينة  جانكريٌب )لعلها:جانكونٌب، أك جوغونٌب (. كقد أمضوا ُب كارتا 
 ـ (.كإليك جدكال أل٠باء ملوؾ ا٤باساسي ُب كارتا1854-ـ 1754ا٢بكم ُب كارتا؛ من )

 Nome de roi إلى من اسم الملك ـ
 Sey bamana ـ1758 ـ1754 سىي بامامانا كوليبإب 1
 Deni babo ـ1761 ـ1758 دىِب بابو كوليبإب 2
  Sir abo ـ1780 ـ1761 سّبابو كوليبإب 3
 Desca Koro ـ1799 ـ1780 دىسى كورك كوليبإب 4
 Musokura Bo ـ1808 ـ1799 موسو كورا بو  )موسا كورابو( 5
 Tiguen koro ـ1811 ـ1808 تىغىنكورك كوليبإب 6
 Sagaba ـ1818 ـ1811 ساعابا كوليبإب )ساكابا(. 7
 Bijan Moriba ـ1832 ـ1818 بوجاف موريبا كوليبإب 8
 Garn (N’yalen gara ـ1844 ـ1832 غاراف كوليبإب )انيغلىن غارا( 9

 Mamadi Kandia ـ1854 ـ1844 مامادم كا٪با كوليبإب 10
 ٧(1758 –٧ 1754عىٺجب٩ب٭ب ١ٴ٥ٺجبيل: ٬٩)

ىو سىيب بامانا كوليبإب بن ماسا كوليبإب، ككاف االبن التإب لفوالكورك كوليبإب، فلما خرب بيتوف كوليبإب مدينة 
ب  ـ، كقبض على فبلكورك، كدىسى كورك، فر سىيبامانا مع بقية أسرة ا٤باساسي، إٔب الغر 1754"سونسانا" عاـ 

فتوجهوا إٔب ناحية جانكريٌب، داخل كارتا، فأعطاىم مضيفوىم الكرماء مزرعة مع القوت كالعبيد ىبة؛ ألهنم كانوا 
بالقرصنة كالغارة على  بدءكا)ساموغو(من قبل، فعادكا إٔب مهنتهم القدٲبة كأصبحوا ملوؾ غبلت زراعية، ٍب  امزارعْب كبار 

كأسسوا ٦بمعا جيدا، ففر إليهم عبيد مضيفيهم، فأعانوا مضيفيهم على تسخّب  أعداء مضيفيهم، كامتلكوا عبيدا كثّبين،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، كيسركهنم. ككاف ىب لي عبيدىم ٛباما)لي  ىب(، كما أعانوىم على ٦باكرين آخرين، ٩با جعل مضيفيهم ٰببوهنم يوما بعد يـو
٣بيوؿ ىي الٍب  أعطتو القوة ُب ستة خيوؿ، كىذه ا مقابلسىي بامانا قد رىن أخاه)دىِب بابو( إٔب أحد ملوؾ ا٤بنطقة 

بل شجاعا قويا، ساعد مرهتنو )ا٤بلك( ُب كثّب من طمساعدة مضيفيو، كُب غاراتو كقرصنتو، كقد أصبح أخوه )دىِب بابو( ب
بو باستمرار، حٌب  زكجو ابنتو كحرره، ككىب لو خيوال كثّبة، فعاد إٔب )كارتا(، فلما كصل ىناؾ كجد ىناؾ  ر  سي حركبو، فى 

ا بْب قبيلٍب جاكارا )ساكوٗب ك دابو( ، فساعد قبيلة)ساكوٗب( على )دابو   = دابورك(، فتغلبت عليها، كفرقت نزاع
ٝبوعها مع ٝبوع مؤيديها ػ كقد كاف مؤيدكىا من الرببر الفرساف من ) أكالد انبارىك(، ككانت مغرفة ىؤالء ا٢بربية دـك 

ء الفرساف، كاف ذلك سببا ُب توسيع جاىو، كإذاعة صيتو ك٠بعتو إٔب معرفة ا٤باساسي، فلما تغلب سىي بامانا على ىؤال
اآلفاؽ، حٌب ذىبت إٔب بعض الدكؿ الصغّبة، الٍب ٓب تصل إليها حركبو كغاراتو، فتحالفت معو كاستجارت بو، كىكذا 

 ٍب ىجم على (، كاٚبذىا عاصمة لدكلتو.Guemmu(، فأسس مدينة )غيمواما نسأصبح ملك حرب عظيم )كىلى 
 قبيلة ساكوٗب جاكارا، الذين كاف ساعدىم من قبل، فاحتل عاصمتهم "جارا" كبذلك أصبحت كل تلك ا٤بناطق ملكا لو.

ـ، مات سىي بامانا، بعد أف أسس دكلة ا٤باساسي ُب كارتا، كخلفو أخوه )دىِب بابو ( القوم 1758: ُب عاـ وفاتػػػو
 الشجاع.

 ٧(1761 –٧ 1758دىٮٸ ثبثٴ ١ٴ٥ٺجبيل: ٬٩) 
عا، كقد تقدـ أنو كاف رىينة اكوليبإب، بن ماسا ، تؤب ا٤بلك بعد موت أخيو)سىي بامانا(، ككاف بطبل شج  دىِب بابوىو 
ركبو، حٌب سر بو كزكجو ابنتو ، كحرره، ككىب لو خيوال كثّبة، ك٤با تؤب ا٤بلك كاف  ح ُبكساعده  أحد ملوؾ ا٤بنطقة عند

 بلدة خبلؿ األعواـ الثبلثة من ملكو، 200رة صيفا كشتاء، كلذا استطاع أخذ كثّب ا٢بركب كالغارات، ككاف دائم الغا
من باغونو، كبىنكو، كبانبوغو، ٍب ذىب كحاصر ملك " كاسو" كىو)دىنبا سىػػغا( ُب"كونياكارم" فحاصرىا حصارا 

لب على )دىنبا سىػػػػغا(، طويل األمد، كحسب زعم ا٤بؤرخْب الشفهيْب، فإف أحد الدراكيش ا٤بنجمْب، ذكركا لو أنو لن يتغ
ل جكىو ٧باصر للمدينة على يد العدك، فإف ذريتو سيملكوف ا٤بنطقة فيما بعد..(، فعـز  على ا٤بوت من أ كلكنو إذا قتل

صار  حأف ٲبتلك ذريتو ا٤بنطقة من بعده، فبقي ٧باصرا لكونياكارم، بعد أف فر معظم رجالو؛ حٌب يقتل ىناؾ، فقتل ُب 
سنة فيما يعد  66٪بدة من توركف ٤بساعدة ) دىميا سىػػغا(، فأمسكوا ديِب بابو، كقتلوه.... كبعد  كونياكارم حْب أتت

 ـ.1807ملك ا٤باساسي مدينة كونياكارم عاـ 
 ٧(1780 – 1761٧عريا ثٴ ١ٴ٥ٺجبيل: ٬٩)

  ىاف أخوه )دىسكك ىو: سّبابو كوليبإب بن ماسا كوليبإب، جلس على ا٤بلك بعد كفاة أخيو "ديِب بابو" خلفا لو،
ـ، فلما قدـ تنازؿ سّبابو عن ا٤بلك ألخيو، 1776ن من ا٥بركب كجاء إٔب " كارتا"عاـ مككورك(رقيقا ُب سيغو، فت

كيعترب عزه عزا لو. كقد أسس  دىسى كورك" ٓب يقبل توٕب السلطة، بل تركها لسّبابو؛ ألنو عرؼ با٤بلك،"كلكن األخ 
" ك٠باىا باسم العاصمة القدٲبة)غيمو(، فبهدؿ كاسوف كثّبا، كدكخهم ليأخذ سّبابو عاصمة جديدة على ضواحي"انيورك

بثأر أخيو "دىِب بابو" ا٤بقتوؿ،  كقد أخذ منهم عبيدا كثّبين، كأغناما كمراعي كثّبة،)حظائر أغناـ(، كلكنو ٓب يستطع 
ارا _، كمكث سّبابو مدة كثّبة ُب احتبل٥بم، كاستطاع أف ينتزع نصف بيليدكغو من سىػػغو _ ككاف عليها يومئذ انغولو ج

سنة، كحقق انتصارات كثّبة ُب حركبو، فأخذ )غيجومى ( من السونينكى ُب  19ملك ا٤باساسي حيث أمضى 
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غريب"توركف" كغزا كُّدؿ البلداف الٍب ُب نواحي: كيتا، كمىنْب كفانوابيُب)بافينبا(، كهنب دكاُّم كاستؤب عليها، كأخضع  
 ـ1777اساسي ُب عاـ ٢بكم ا٤ب اكل ا١باكار 

كورك    ىسنة.كخلفو أخوه )دىس 19ـ، توُب ا٤بلك "سّبابو كوليبإب" بعد ملك طويل داـ 1780ُب عاـ  وفػػػػػػاتو:
 كوليبإب(.

 ٧(1799 –٧ 1780دىغٶ ١ٴسٳ  ١ٴ٥ٺجبيل: ٬٩)
Dese Coro Kulibali 
عندما خرب بيتوف سينسانا، كبقي  1754 ىو"ديسى كورك" كوليبإب بن ماسا، كقد قبض عليو مع أخيو )فوالكورك(عاـ

ـ(، ٍب ٛبكن من ا٥بركب كااللتحاؽ بإخوتو ُب كارتا عاـ 1776-ـ 1754سنة: )ما بْب  22ُب العبودية ُب سيغو ٤بدة 
فوجد أخاه األصغر منو)سّبابو ( ىو الذم على كرسي ا٤بلك، فتنازؿ لو عن ا٤بلك؛ بناء على عادة ا٤باساسي  ـ.1776

ُب تسيّب أمور الدكلة،  وكتعاكف مع خ األكرب السلطة. كلكن دىسى أيضا عفا عن ا٤بلك كتركو ألخيو األصغر،ُب تولية األ
 حٌب توُب، فرجع ا٤بلك إليو حينئذ.

فإف دىسى كاف قد اسَبؽ قبل ىذه ا٢بادثة، كذلك أنو قدـ  –ركاىا ا٤بداح كا٤بؤرخ دام بابا جالو  –كحسب ركاية أخرل 
ٔب سوؽ "انيامينا" كٓب تكن ىذه ا٤بدينة تابعة لدكلتهم، فأفسد ) دىسى كلبلي( بصل امرة سونينكية ذات يـو مع إخوتو إ

فيفسدىا، فشكت إٔب إخوتو ذلك كأنو البد من قضاء ٜبن بصلها، كٓب يوجد ذلك عند )دىسى كلبلي(، فقالوا ما داـ ٓب 
من أجل ذلك، كأنو بقي ُب الرؽ رىن ىذا يوجد عندؾ ارش إفساد البصل فإنك نفسك تكوف أرشو، فوقع ُب الرؽ 

البصل، حٌب عتق فيما بعد، غّب أنو ٓب يلتحق با٤بساسي بعد نكبتهم كانتقا٥بم، إٔب أف كصل دكر ا٤بلك إليو، فجاءكا 
 كطلبوا منو أف يأٌب ليتؤب ا٤بلك، فرفض ُب بادئ األمر ٍب أذف فرجع معهم، فلما استقر، رجع إٔب "انيامينا" فخرُّا,

 ة دىغٶ ١ٴسٳؽشٳ
اختلف ابنا ا٤بلك "انغولو جارا" على ا٤بلك كٮبا:) مونزكف كانيانامرك(، فلجأ)انيانامرك( إٔب "ديسى   "ديسى كورك"كُب عهد

من أجل أف يتمكن من االنتقاـ  "ديسى كورك"ـ؛يطلب منو ا٤بساعدة على أخيو)مونزكف جار(، فلباه 1789كلبلي"عاـ 
 فوالكورك( الذم قدمو أىل سيغو قربانا لآل٥بة لتعينها اآل٥بة كتنصرىا على كل األعداء.كيأخذ من أىل سيغو بثأر أخيو )

نفسو ٙبرؾ مع جيشو إٔب سيغو، فوجد أف مونزكف قد تغلب على )انيانامنر( كقبضو كسجنو،  "ديسى كورك"كقد تقدـ أف 
مكن من االنتصار على أخيو، كلكن مونزكف ٓب أرادا أف يعتذر ، فذكر ٤بونزكف أنو إ٭با تعمد التأخر ليت "ديسى كورك"كأف 

كجيشو،  "ديسى كورك"يصدؽ ىذا االدعاء، ٩با أدل ُب األخّب إٔب القتاؿ فيما بينهما، فانتصر مونزكف جار على 
ُب كارتا. كقد ذكرنا تفاصيل  "ديسى كورك"فطردىم حٌب أدخلهم إٔب أرضهم، كٓب يكتف مونزكف بذلك بل استعد لقتاؿ 

 ُب موسوعة تاريخ ٩بلكة سيغو.ىذه ا٢برب 
 كقانياغا ( ) بيليدكغو، كفوالدكغو،ٱغٴ٧ عٺٖٴ ٦ّٶ ؽشٛ ١بسرب

ـ خرج مونزكف لقتاؿ كارتا، كلكنو أدرؾ أنو ال يتمكن من الوصوؿ إليها حٌب ٰبارب قبلها الببلد الواقعة 1794ُب عاـ 
غو، كقانياغا ( فبهدؿ تلك ا٤بناطق كشتت مشل ُب طريقو بْب "سيغو" ك "كارتا، كىذه الببلد ىي) بيليدكغو، كفوالدك 

 جيوشها، إال الناحية الثانية لفوالدكغو، فلم يستطع اإلضرار ُّم بأم حاؿ. فسمي ذلك حرب كارتا األكٔب.
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 : ؽشة عٺٖٴ ا٥ضب٭ٺخ ٢٥بسرب
اف جندم)الفرس 90.000ـ، خرج مونزكف جارا ب/ 1796كُب العاـ الثا٘ب من حرب كارتا األكٔب، أم ُب عاـ 

جندم(، إٔب كارتا، فهاٝبها بشراشة ككحشية، كلشدة ا٢برب كضراكتو فقد ىاجر "ديسى  30.000، كا٤بشاة60.000
كورك" ككٔب ىاربا من عاصمتو جاىب)كقيل: غيمو(، كاستجار بأىل غيدٲباغا ُب عاصمتهم : )غيدينغوما( ا٢بصينة، فدكخ 

ا من قراىا، ٍب عاد إٔب ) غيدينغوما( كحاصرىا حصارا ٧بكما، فأ مونزكف بقية مناطق "كارتا: كُّد٥با كثّبا، كدمر كثّب 
مضى ىناؾ ُب حصارىا شهرين، كلما أراد االقَباب من السور تصدل لو أىل )عيدينغوما( بالنّباف كردكىم على 

ا٤بنطقة،  أعقاُّم، كما رأل أهنم ليس ُّم أم خوؼ أك فزع من ناحية ا٤بعيشة؛ ألهنم كانوا قد أدخلوا معهم ٝبيع أىل
كمعائشهم كدكاُّم، ٩با سبب ٦باعة بْب جيش مونزكف؛ ألهنم ٓب يكن ىناؾ غذاء يقوتوف عليو، كقد كانوا كثّبين جدا، 
فاضطر مونزكف إٔب فك ا٢بصار من حوؿ غيديعوما، خوؼ اَّاعة. كقد تقدـ تفاصيل ىذه ا٢برب ُب معرض ا٢بديث 

 عن ؛ مونزكف(.
سيغو، رجع "ديسى كورك" من منفاه ُب) غيدينغومبا(، إٔب عاصمتو )غيمو( فوجدىا  بعد رجوع مونزكف من كارتا إٔب

خرابا كأطبلال، فَبكها، كأسس عاصمة جديدة ُب )جوكا(على شاطئ هنر جوكا الكبّب، فاحتل ٝبيع تلك ا٤بناطق كُّد٥با 
 كاستؤب عليها، كأعاد ملك ا٤بساسي أقول ٩با كاف عليو من ذم قبل.

ٮب ث٬ 
َ
 دٹغٶ ٦١ج٦ٸ ٩ِ عٺبسٳ عب٢٥ٴ رشٳسٵٝقخ ثب٩

ـ، أف "ديسى كلبلي" ىو الذم 1796أشرتا ُب معرض ا٢بديث عن حرب كارتا الثانية، ُب عهد مونزكف كلبلي عاـ 
استفز "مونزكف كلبلي" كاستثار غضبو، ٤با هنب انيامينا، ٍب رد على رسالة "مونزكف" برد سيئ ، كبعث إليو أف ال ينسى 

ملك سيغو إٔب حرب كارتا الثانية، كقد ذكرنا ىناؾ أف مونزكف اختار البطل الشجاع)سيارك سالكو أنو عبد، ٩با دعا 
تركرل( ليكوف قائد ىذا ا١بيش الذم شخىص فيها "مونزكف" بنفسو. كذكرنا أف الغريب ُب األمر أف )بامىنا كلبل ( ابن 

لو ا٢بصن كل يـو فيخرج إٔب الصيد مارا ٔبيش دىسى كلبلي، ككاف أخوه) بكوركنتيىما(حارس باب ا٢بصن، فكاف يفتح 
سيغو،  كيعود بلحـو الصيد ٧بمبل على رأس العبيد، زال ٲبسو احد بسوء، حٌب تصدل لو سيارك سالكو.... ككعدنا 

 بإٛباـ تلك القصة ىنا، كاآلف سنفي للقارئ الكرٙب ٗبا كعدناه فنقوؿ:
لصيد، جاء مداحو سيغو ) جيلي غوردم جباتى، كسانسيركف سارل، ٤با كرر بامىنا كلبيلي بن دىسى كلبلي ا٣بركج إٔب ا

تيجوغوبا دانٌب (إٔب قائد ا١بيش) سيارك سالكو تركرل(، كقالوا لو: إف ا٤بلك "مونزكف "ىو ملك سيغو، كلكنك أنت 
ج بامىنا قائد ىذه ا٢برب، كإف شيئا من االستخفاؼ ٰبدث ما كنا نظن أنو ٲبكن ذلك ٕباؿ من األحواؿ، أال كىو خرك 

 كل يـو ٨بَبقا صفوؼ ا١بيش إٔب الصيد. فإف كنت تدرم فتلك مصيبة، كإف كنت ال تدرم فا٤بصيبة أعظم.
فلما أكثركا الكبلـ، اٞبرت عينا سالكو تركرل، ككاف متوكئا فجلس كأخرج أببوب شيشتو )ًمٍدخنو(الكبّب، كمؤله بأكراؽ 

عميقا، ٍب استنثر الدخاف، كقاؿ للمداحْب لقد ٠بعت   ( فتدخن تدخيناjendegueالتبع، كأشعلو بالكربيت )
 كبلمكم، كلكن أصربكا، فلئن خرج غدا كعاد فلن ٱبرج بعد ذلك أبدا.فقالو: ) فيفى(، تركرل، ىكذا الظن بك.

/عبدا، 12/غرال، ك12فلما أصبح الصباح، كقبل أف يطلقوا طلقة الصدقة، فتحوا باب السور فخرج ) بامنا كلبلي( معو 
(، فمر كعادتو، فجاء ا٤بداحوف إٔب "سيارك سالكو" كقالولو: )يا جوف سانديغي Doso koro/كلبا ميسىٍوجىرنا)  12ك

تراما، يا جونبا سانديغي تراما، يا حفيد سيارك توما، ماذا حدث، أنسيت أـ كيف؟  فنهض كأخذ ًمدخنتو مرة أخرل 
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سرج لو،فامتطى صهوتو كانطلق يطارد "بامىنا" كمرافقيو، فلما كتدخن حٌب شبع، ٍب كضع ا٤بدخنة ُب الصرة، كأمر ٕبصانو ف
رآه العبيد كالغيريؿ األقلفوف، فركا كقطعوا الصحراء فرارا... ك٤با اقَبب من "بامىنا كلبلي" حرؾ حصانو قليبل، فلحقو سيارك 

رجو، ٍب نزؿ بو)) كال سالكو العمبلؽ، فأمسكو بكتفيو من مًب قرسو، كما يأخذ االنساف الطفل، ككضعو أمامو ُب س
ٱبفى ما ُب ذلك من مبالغة((, كقاؿ لو: ) ما ىذا االستخفاؼ الذم تفعلو؟ ألست حرا؟،  كىل ُب مثل ىذا الظرؼ 
الصعب، كا٤بصيبة العظمى الٍب ٙبدؽ بباب كطنك، كقد ٚبرب القرية كقد الٚبرب، أنت ٚبرج للصيد؟ إنك ال تقصد 

تهَب. كلكن ال بأس، أنا ال أقتلك كإ٭با أرسلك بثبلث كلمات لتبلغها إٔب أبيك، صيدا، كإ٭با أنت إنساف مستًخفٌّ كمس
( لئن قلت ٕب شيئا ٯبوز لبلبن أف يقو٥با hateفإف كنت قادرا على إببلغها فبل أقتلك، كإال قتلتك. قاؿ )بامىنا(:نعم)

 أقبل أف تقتلِب اآلف.ألبيو أبلغو، كلكن إف ذكرت ٕب ما ال ينبغي اف يقولو ابن ألبيو فبل أبلغو، ك 
(،فقد كرب Masebeyaفقاؿ سالكو: أرسلك أف تذىب كتقوؿ ألبيك أ٘ب مقتو ُب ا٢برية،زاإلنسانية، كنبل الشخصية)

مقتا عندم كعند الناس أف ٯبر إٔب كطنو كيبلت حرب كاف ُب غُب عنها، أال يعلم أف "كارتا" ال تستطيع التصدل حٌب 
فضبل عن جيش سيغو ذم العدد كالعدة، فاإلنساف الذم يدعو ا٣براب إٔب كطنو بعد للغيريؿ األقلفْب من أىل سيغو، 

االستقرار ليس حرا، ككل الذين حكموا كارتا قبلو خلفوا كارتا صا٢بة، كلكنو سيخرب كارتا، فما رأينا ملكا أشأـ على 
 قومو منو,.. قاؿ سالكو:ىل تستطيع أف تبلغ إليو ىذا قاؿ بامنا: نعم.

كأما الثانية: فقل لدىسى كلبلي أف كل من لديو ابن بكر مثلك ينبغي اف تكوف مطيتو)مركوبو( ا٣بيل األبقع  قاؿ سالكو:
( الذم يبلع أزىر ركبتو )أم معقد ركبتو( جفنة، كإال فمهما ٠بنت ا٢بصانة فلن Jibe Kurufin الركبة) جيىب كيريفْب

 هنا ٠بينة ميسىو مة، فمن ىنا مقتك.تعِب غناء ا٢بصاف، كابنك البكر مطيتو ا٢بصانة،بدعول أ
 قاؿ سالكو:ىل تستطيع أف تبلغ إليو ىذا قاؿ بامنا: نعم.

قاؿ سالكو:كأما الثالثة فقل لدىسى: أٓب تسمع أف ضرب ا٤باركا)السونينكى( التجار ليس دليبل على الشجاعة كالبطولة، 
دراكيش، أٓب ٛبر على ببلد ٗبربية كثّبة، فلم ٓب هتاٝبها كانت ىجمت على "انيامنا" كخربتها، أال تعلم أف أىلها مركويوف ك 

كٚبرُّا،لز كنت بطبل، كإ٭با ىجمت على مدينة دركيشية أىلها ٘بار منهمكوف ُب ٘بارهتم كتعلمهم، فهل ٠بعت أحدا 
 ة مركوية؟ من أسبلفك من سىي بامامانا كوليبإب، ك دىِب بابو كوليبإب، ك سّبابو كوليبإب، كغّبىم أنو ىجم على قري

ريقي( على فمر إليك فهجمت على انيامنا، ىذه ا٤بدينة ا٤بباركة، كخربتها كٞبلت شجرة دفلْب )التْب اإلحٌب انتهى األ
 رءكس الساقو إٔب كارتا، فمقتك من أحل ذلك.

 قاؿ سالكو:ىل تستطيع أف تبلغ إليو ىذا قاؿ بامنا: نعم.
زكف" كإال فلن يصيب دمك األرض، كما أ٘ب لن أبلغ أحدا أ٘ب لقيتك، قاؿ سالكو، إذف ال أفتلك، كال أسلمك إٔب "مون

 فاذىب حيث شئت، كأنت بنفسك تعرؼ الصحراء، فلم تر٘ب كٓب أرؾ. 
ك٤با رجع سيارك سالكو إٔب ا١بيش سألو ا٤بداحوف ك"توف جوف" عن ما فعل بامىنا، فقاؿ: ما رأيتو ، ىو خبّب يعرؼ 

 طريقا آخر.االطرقات الصحراكية، فلرٗبا سلك 
 كبالنسبة لبامنا بن دىسى فإنو سلك طريقا آخر كدار كدخل ا٤بدينة، كتوجو إٔب أبيو كأبلغ إليو  كلمات "سيارك سالكو "

 كما أبلغو أنو رٞبو كتركو، كقاؿ بأنو لن يسلمو إٔب "مونزكف" لئبل يقتلو.كلن يقوؿ ألحد أنو أمسكو.
 ى" حقا، إف "سيارك سالكو" حر كامل ا٢برية.فما قص بامنا ىذه القصة على أبيو، قاؿ "دىس
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 ٩ْبٝجخ "خبعٴ"
بعد استقراره كراحتو من حرب سيغو،حارب "ديسى كورك" أىل "خاسو" الذين أعانوا مونزكف ُب حربو ضد كارتا، 

 فدكخهم، كُّد٥بم كانتقم منهم، كتشفى ُّم، كلكنو ٓب يستطع من ٚبريب عاصمتهم كإسقاط ملكهم.
 م(.1796)ٴ ٙبسٟ ٦ّٶ "دىغٶ ١ٴسٳ" ٝذٳ٧ ا٥شؽب٥خ ٩ٴ٭ٖ

كاف مونغو بارؾ من الربيطانيْب الذين توجهوا إٔب غرب إفريقيا ليستكشفوا ٥بم خرب تومبوكتو، فوصل ُب طريق طلبو إٔب 
)ٗبربانا : سيغو ككارتا(، فوصل إٔب" كارتا أكال، فلقي ملكها ) ديسى كوليبإب( ُب )غيمو( عاصمة كارتا، فأكرمو 

لو ُب حبور كرعاية، كأذف لو أف يتجوؿ ُب ٝبيع مناطق "كارتا" فلما خرج من كارتا إٔب أرض ا١باكارا  "ديسى" كجع
كدخل عاصمتها جارا كأمضى فيها أربعة أياـ، كاف ذلك مقدـ مونزكف ٔبيش عرمـر من سيغو ليحارب "كارتا" كٰبتل 

ـ، كبعد خركجو من ىناؾ بدأ يطوؼ 1886 فرباير22جارا ُب طريقو إٔب كارتا، فهاجر مع من ىاجر من جارا ُب 
متخذا حذره؛ لئبل يقع ُب كمْب نصب لغّبه، ككاف الوقت زمن حرب، فبقي ُب السّب حٌب دخل ُب سيغو، كقد تقدـ 

 ا٢بديث عن ما دار بينو كبْب مونزكف جارا، ُب موسوعة تاريخ سيغو.
قد "ديسى كورك" على سرير ا٤بوت، فانتقل إٔب مثواه عاما حافبل با٢بركب كالغارات، ر  19بعد حكم داـ وفاتػػػػػػو: 

 األخّب، كقد عاجلتو ا٤بنية، كىو يطمع أف يفتح "خاسو" 
 م(1808-م٩1799ٴعٴ ١ٴساثٴ  ١ٴ٥ٺجبيل: ٬٩)

ىو ا٤بلك: "موسو كورابو" حفيد ماسا كوليبإب، جلس على العرش بعد كفاة أخيو ) دىسى كورك(، كقد كاف عهده من 
اسي فسره ا٤بلك، كىنئ بو، فطابت عهده ُب كارتا أكثر من عهد أم ملك من ملوؾ كوليبإب؛ ألنو  أزىى عهود ا٤باس

 كاف ٲبيل إٔب ا٤بسا٤بة، كقد كفق ُب ا٢بركب العديدة الٍب قاـ ُّا. كمن ذلك.
 ـ)تقريبا(.1804عاـحرب فوتا توروف"(1

بعد أف كانوا متعاكنْب من قبل، فانتهز "موسو   كانت العداكة كالبغضاء قد بدت بْب أىل "فوتا توركف" كأىل "خاسو"،
كورابو" تلك الفرصة، فحارب فوتا توركف، كقبض على إمامها ) عبد القادر ( كقتلو، فسر ذلك أىل )خاسو( حٌب ٠بوه 

 ب"فوال فاال = فوالفوبو" أم) قاتل الفوالٗب(.
 ـ:1807حرب خاسو عاـ (2

فاحتل ٝبيع ببلدىم، كٛبكن ُب ىذه ا٤برة من فتح  ـ حارب"موسو كورابو" منطقة خاسو،1807ُب عاـ 
عاصمتهم)كونياكارم(، كطرد ملكهم )دىمبا سيغا ( إٔب الناحية الشمالية لنهر فانوابيُب)بافينبا(، ُب أرض" بوندك" حيث 

 ـ(.1761مات ىناؾ) كىو الذم كاف قتل دئنيبابو عاـ 
ده جيشو) فرسانو( كا٠بو)فاديغي( كىو من منطقة)سىػػرك ك٤با ٛبكن من إخضاع "خاسو" للمساسي، عْب عليها أحد قوا

 (، ككاف ملكهم ) كونبا سيسى( قد أعاف "موسو كورابو" ُب حربو ضد "دىنبا سىغا" ملك خاسو.
 ؽشة عٺٖٴ ا٥ضب٥ضخ ٢٥بسرب:

ة فتح (،بالتعاكف مع أىل خاسو الفارين ُب معرك1808بعد حرب كارتا الثانية بأربعة أعواـ، قاـ مونزكف ُب عاـ 
 "كونياكارم "عاصمة "خاسو"، على غزك ا٤بساسي، ككاف ذلك ُب عهد ملكهم "موسو كورابو"، كلكنو ٛبكن من 
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 التغلب على ىذا ا١بيش ا٤بتحالف ضده فردىم على أدبارىم ككبدىم خسائر فادحة. كأبعدىم عن كارتا.
تسع سنوات تقريبا، فمات ُب كسط العظمة ـ توُب ا٤بلك "موسو كورا بو" بعد حكم داـ 1808كُب عاـ  وفاتػػػػػػو:

 كاألُّة كالعزة الدنياكية.
 م(1811 –٧ 1808رىٖىٮ٢ٴسٳ ١ٴ٥ٺجبيل: ٬٩)

ـ، كٓب ٲبكث ُب ا٢بكم، 1808بعد كفاة موسوكورابو، جلس على العرش من بعده حفيده تيغينكورك كوليبإب، عاـ 
جرب ملكهم ) با٪بوغو ماغاسا(على شرب السويق لو، كلكنو كاف ٧ببا للحرب مشغوفا ُّا، فحارب ببلد الكاغورك، كأ

كخرج من كاغوركتا إٔب ُّدلة بانبوغو كاستؤب عليها؛ ألنو ٓب تكن دكلة ُب ذلك ا٢بْب ُب ا٤بنطقة تقدر على التصدم 
ملك  للمساسي، فضبل عن ا٥بجـو عليهم.  كقد بقي تيغىنكورك بْب ىذه األطماع ا٢بربية ا١بياشة حٌب فوجئ با٤بنية، بعد

 ـ1811داـ ثبلثة أعواـ فقط، كذلك عاـ
 م(1818 –٧ 1811عبٕبثب ١ٴ٥ٺجبيل: ٬٩)

ـ،حفيد ماسا، تؤب ملك كارتا من بعده ساغابا كوليبإب، كقد كاف مثل أخيو 1811بعد كفاة تيعىنكورك كوليبإب عاـ 
ا٤بلك، حارب الناحية األخرل ُب حب ا٢برب كالشغف للقتاؿ كالغارات،  كنيل النهاب كالصفايا، كُب مستهل توليو 

لبىلىدكغو، كبريغو، كدمرىم، كحارب الناحية الثانية ٤باندىن، كُّد٥بم: كهنب انياغاسوال، كحارب) تامبا( الواقعة  إٔب ٚبـو 
ـ، قبل كصوؿ ا٢باج عمر إٔب ىذه ا٤بنطق أكال؛ ألف ا٢باج عمر تاؿ، إ٭با كصل إٔب ىذه ا٤بناطق 1816)فوتا جالوف( عاـ

 ـ.1818ـ، كدكؿ )تامبا( اليـو حسب قوؿ ا٤بؤرخْب على مشارؼ) دينغّبام(.كتوُب ساغابا عاـ 1840د ال بع‘
 م(1832 –٧ ١1818ٴ٥ٺجبيل: ٬٩) ثٴعب٫ ٩ٴسٹجب

 ىو ا٤بلك" بوجاف موريبا، حفيد ماسا، أعظم سبلطْب ا٤بساسي ُب كارتا قاطبة، باتفاؽ ا٤بؤرخْب،
 أكج ازدىارىا كقوهتا كعزىا، كىو الذم نقل العاصمة من ) جوكا( إٔب مدينة كىو الذم أكصل ملك أسرة )انيانغولو( إٔب

(، ك)بانبوغو(،فبهد٥با، كاستؤب 1820) يىليماٗب( عاـ  ـ، كُب نفس ذلك العاـ، غزا إٔب منطقة ) غاالـ(، ك)سالـو
ديغي( ُب كونياكارم؛ ألف عليها، كهنب مدين، كارسل قائد فرسانو) فوال موسى( مع جيش غفّب إٔب ٧باربة القائد) فا

فاديغي الذم كاف "موسوكورابو" قد كاله على حكم خاسو ٤با فتحها، قد ٘برب كاستكرب ُب األخّب، كأعجب بنفسو 
كأصبح مستقبل بنفسو، فذىب إليو )فوال موسى( فقبض عليو ُب كونياكارم، كعْب مكانو حاكما آخر، كلكن بوجاف 

 لم يقتل ) فاديغي(.موريبا كاف ٠بوحا) ميسرا لؤلمور( ف
إال حربا كاحدة كقعت بينو كبْب تيىفولو، ملك  -كاف بوجاف موريبا ٧باربا مغوارا، كقد كفق ُب ٝبيع الغزكات الٍب قاـ ُّا 

 كمن تلك الغزكات: -سيغو
 (استؤب على )بوندك( كىـز إمامها "أمادك".1
 ٥با، كخرب فيها.(ذىب إٔب الناحية األخرل ٤باندل)مشا٥با(، فاحتل كيتا كما حو 2
(حارب ملك جنوب خاسو كىو )ىاك دىنبا جالو(كطرده عن عاصمتو )سابوسّبل(، كاضطره إٔب تأسيس عاصمة 3

 أخرل على ضفاؼ النهر األسود) بافينبا(، ك٠باىا)مدين( قريبا من كام ٛباما.
ُب عهد ملك سيغو)  (أما ا٢برب الوحيدة الٍب خسرىا بوجاف موريبا، فهي حرب سيغو، كقد حدثت ىذه ا٢برب4

 ـ، كسببها:1830تيىفولو جارا( عاـ 
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أف أخا بوجاف موريبا كىو )سابابيبل كوليبإب(، بينما ىو حاكم على ) تانغو( إذ ىجم عليهم سرية كبّبة من تيىفولو 
انغو، كهنبوا جارا، على ٚبـو كارتا، فأمر بوجاف موريبا أخاه، بتبلُب تلك ا٢برب) كوداكا(، فاحتل رجاؿ تيىفولو جارا ت

أموا٥با، كخربوا فيها، كتربكا ما علوا تتبّبا، ك٤با انتهوا من كل ما أرادكا رجعوا إٔب سيغو دكف مقاكمة، كٓب ٰباكؿ بوجاف 
 تتبعهم أك االنتقاـ منهم.

مارات إمارة، كزكد كل إمارة)كركٗب( بالعبيد الفبلحْب اَّدين، كعند موتو قسم ىذه اإل 32كقد قسم بوجاف دكلتو إٔب 
 ـ1832أيضا. ٍب انتقل إٔب الدار اآلخرة عاـ  32على أبنائو اؿ

 م(1844 –٧ ١1832ٴ٥ٺجبيل ث٬ عرياثٴ: ٬٩) ا٭ٺبٕب٥ى٬ ٕبسا٫
ىو: انيغالىن غارا ف كوليبإب بن سّبابو، كأصل ا٠بو)يادىلىن أك يارىلىن( أم ا٤بعتدم، جلس على العرش بعد كفاة عمو 

شجاعا، كبطبل مغوارا، فكاف عمو بوجاف موريبا يبعثو أمّبا على السرايا فيفتح الببلد ـ، ككاف 1832بوجاف موريبا، عاـ
 كيأٌب بالنهاب كاألسبلب.

(، كأسر ٝبيع أىلها كذىب ُّم Tuwaboكقد حارب " انيغالىن غارا ف" منطقة )غاالـ(، كاحتل عاصمتها)توابو
 كلكنو ا٤بنية عاجلتو ليلتحق بأسبلفو من ملوؾ ا٤بساسي. رقيقا، ككاف ٰبرص على فتح مناطق كثّبة من ا٤بناطق النائية،

 ٝقخ "ٕبسا٫"٩ِ اجلبٳاسا:
(، كقد استعانت با٤بساسي  كانت قبيلة جاكارا من القبائل الغازية الٍب ٙبكمت ُب منطقة كارتا كجارا) منطقة كينغي اليـو

ن ا٤بساسي تغلبوا على ا١بميع، كأصبحت ذرية ُب فَبة ا٢بركب الداخلية بْب أسرٌب) ساغوٗب ك دابو( ا١باكاراكيتْب، كلك
ا٤بلوؾ كالغزاة القدامى ا٤بغاكير يدفعوف ا١بزية للمحتلْب ا١بدد)ا٤بساسي(، كُب عهد "غاراف" أرادكا أف ٱبتربكا قوتو، فرفضوا 

الذين  -ُب اآلخرة أداء ا١بزية، فحدد ٥بم "غاراف" يوما مغينا إف ٓب يقدموا ا١بزية فيو فليستعدكا للقاء أسبلفهم القدامى 
غاراف" كثّبا، فأدكا ا١بزية قبل ا٤بوعد احملدد، ك٤با جاءت رسلهم "كىددىم –ٓب يصل عليهم مودم ، كما كانوا يفتخركف 

با١بزية، كلموا غاراف ُب األمور الٍب ساءهتم كجعلتهم يفكركف ُب رفض أداء ا١بزية، فتكلموا بكبلـ كثّب طويل ، كثرثركا 
أنو ال تنتهي ثرثرهتم قاؿ ٥بم: يا أيها السونينكى : كبلمكم كثّب، اذىبوا عِب كازرعوا، فقد فهمت  غاراف" "فلما رأل 

 كبلمكم، كرأيت كلما تقصدكف إليو، كال أريد ا٤بزيد من ثرثرتكم )السوالسوكاف(،
فلماذا ال تتكلموف بلغة غاراف" : ) أنتم لستم بسونينكى؟ "فقالوا لو: ) ٫بن لسنا بسونينكى، إ٭با ٫بن جاكارا(، فأجاُّم 

 أخرل غّب اللغة السونينكية؟ إذا فماىي لغتكم ا٣باصة بكم؟.
فقاؿ لو رسل ا١باكارا: ) إذا كنت تريد أف تسمع لغتنا، فبل ٲبكن ذلك إال إذا تقاتلنا؛ ألننا إ٭با ننطق لغتنا تلك ُب 

 بقيدىم كحبسهم حٌب ينطقوا بلغة ا١باكارا، كأنو غاراف" "جبهات القتاؿ عند التحاـ ا١بيشْب(، كٗبجرد أف قالوا ذلك أمر 
 لن يطلق سراحهم حٌب ينطقوا بلغة ا١باكرا ا٣باصة ُّم.

غاراف" أف يعفو عنهم ٝبيعا، كيطلق سراح رسلهم، فأجاُّم إٔب ذلك، كقاؿ ٥بم قد "كبعد فَبة استشفع أقياؿ ا١باكارا إٔب
 تفاء لغتكم األـ. فأجابوه كذلك بكبلـ طويل ملخصها:عفوت عنكم ٝبيعا، كلكن اذكركا ٕب الوجو ا٢بقيقي الخ

 ا( أهنم ال يعرفوف ىذه اللغة اآلف؛ ألهنا اختفت عنهم كنسوىا كدرست.
ب( أنو قيل إهنم قدموا من دكلة أخرل فرارا من ا٢برب، حٌب سكنوا بْب السونينكى، كٗبا أهنم كانوا قليلْب، كجالية صغّبة 

 سنة فقط. 100بعد مركر  بْب السونيكى، فقد فقدكا لغتهم
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 ج أف البعض يقوؿ: إف ا١باكارا خرجوا من مكاف آخر ُب ا٤بشرؽ، كأهنم اجتازكا ماندل حٌب استقركا بْب السونينكى.
د( أف البعض يقوؿ: إف ا١باكارا خرجوا من ماندل خوفا من ا٤بذلة؛ ألهنم ٤با كانوا يقوموف ٗبدح الناس ُب ماندل كالتوفيق 

ل ذلك الناس ٰبتقركهنم كينزلوهنم عن مرتبة األحرار الوجهاء، فهاجر أسبلفهم من ماندل إلخراج تلك بينهم كمهنة، جع
ا٤بغيظة كالكمد الٍب أصابتهم، حٌب استقركا ُب أرض )تكركر( أم "فوتا تورك، على شواطئ النهر األسود)بافينبا(، ٍب تدفق 

ا من فوتا توركف خوفا من أال يتغلب عليهم الفوال٘ب فيغّبكا لعتهم عليهم الفوال٘ب ىناؾ، ككانوا أكثر من ا١باكارا، فهاجرك 
 كعاداهتم، فاستقركا بْب السونينكى، الذين يشبو جسدىم كتقاليدىم أجساد ا١باكارا كتقاليدىم.

طْب، ىػ( كقيل: إف ا١باكارا ىم السكاف األصليوف للمنطقة، كإ٭با تدفق عليهم السونينكى بعد سقوط كاغادك على يد ا٤براب
فلما تدفق السونينكى على ا١باكارا ُب ىذه ا٤بنطقة، ككانوا أكثر منهم، فإف لغة ا١باكارا تبلشت كا٭بحت ُب اللغة 

 السونينكية، كدرست أصل اللغة ا١باكىاركية.
ذلك، فأجاُّم غاراف بعد كل ىذه التحليبلت الختفاء لغة ا١باكارا: ) إذف، إذا قيل لكم سونينكى ، فينبغي أال يسوءكم 

 بل لبوا ذلك ٛباما؛ ألنكم قد فاتكم لغتكم، كفقدٛبوىا. كعفا عنهم ٝبيعا.
ا٤بشهور عندنا تارٱبيا أف ا١باكارا من األسر ا٤بلكية العشر الٍب تبادلت حكم ٩بلكة كاغادك من قبل، كىي)  مالحظة:

ا١باكرا أهنم ليسوا من السونينكى كاغى،ساغو، دكورل، سيبل، سيسى، جايب، جاكارا، جيوارا، جاريسو، انياغاتى( فقوؿ 
أمر ٰبّب اإلنساف قليبل، كإ٭با ا٤بشهور من أمر ا١باكارا أف لغة ا١باكارا ىي) الباركد كالرصاص(، أم أهنم ٧باربوف كأبطاؿ، 

كىذا الذم ذكره كركنغا جاكارا للشيخ عمر بن سعيد تاؿ، فذىب كقتل شابا من جيش الشيخ عمر تاؿ كقاؿ لو إف لغة 
 ارا ىي) الباركد كا٢بديد(. كاهلل أعلم.ا١باك 

 و(.1854 –٧ ١1844ٴ٥ٺجبيل ث٬ عرياثٴ: ٬٩) ٩ب٩بدٷ ١بجنب٫
ـ، كمع 1844ىو: مامادم كا٪باف بن سّبابو، آخر ملوؾ ا٤بساسي، تؤب ا٤بلك بعد كفاة أخيو، انياغالىن غاراف، عاـ 

الشرؾ، ككاف كثنيا كبّبا؛ فكاف لو ثعباف كبّب ُب قفص  أنو ا٠بو ٧بمد، إال أنو ٓب يكن مسلما، بل كاف مشركا متوغبل ُب 
 كبّب، فكاف يستقسم بو ُب ٝبيع أموره.

 كقد ٠بي )كاف جاف( أم طويل العنق لطوؿ ُب قصبة عنقو.
ـ، فلما ٓب تناسبو تلك 1845بعد عاـ من توليو ا٤بلك، حوؿ العاصمة من ) يىليماٗب( إٔب مدينة )كاجى= كاقػيلُّو ( عاـ 

 ـ.1848يضا، أجلى ا١باكارا من ساغوٗب عن مدينة )انيوركف( كاٚبذىا عاصمة لدكلتو، كذلك عاـ ا٤بدينة أ
كلكن مامادم كا٪باف ٓب ٲبتع ٗبلكو طويبل؛ إذ أنو بعد مركر ست سنوات من حكمة إذا بو يفاجأ بالشيخ ا٢باج عمر بن 

٤بتوكلْب الفدائيْب)بالعي النفوس(، مع البنادؽ سعيد تاؿ الفوٌب، يهاجم أك ينقض على ببلد ا٤بساسي بطبلبو األبطاؿ ا
 ـ1854كالباركد كالبنادؽ، عاـ 

كا٪با" بقدـك الشيخ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ، كخرب جشو العظيم، فجهز قائد فرسانو )غوندك سانو( مع   م٠بع "ما مد
كارتا، كلكن رجاؿ البنادؽ   جيش كبّب، كأمره أف ٰباكؿ كل احملاكلة بسرعة، حٌب ال يتمكن الشيخ عمر تاؿ من دخوؿ

كا٪با"   مللشيخ عمر تاؿ الفوٌب ىـز ىذا القائد كشتت ٝبوعو، كفر القائد)غوندك سانو( نفسو حٌب دخل على "ما مد
ُب انيوركف كأخربه ٗبا رأل من عظمة قوة ا٢باج عمر، كأف جنود الشيخ ليس فيهم حامل قوس، بل كلهم مدججوف 

بل كلهم شجعاف أبطاؿ يبحثوف عن ا٤بوت ُب مظانو، كليس فيهم راجل، بل كلهم  بالبنادؽ، كليس من بينهم جباف،
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كا٪با"   مفرساف. كقد أثار ىذا الوصف الذم كصف بو)غوندك سانو( جيش ا٢باج عمر تاؿ،ذعرا كبّبا ُب نفس "ما مد
، فميًلئى من الشيخ كميع أمعاءه، ككضعو ُب حّبة من أمره، كظن أف المناص من سقوط الدكلة ُب يد الشيخ عمر تاؿ

 كجيشو رعبا. كىم بأف يتؤب منهم فرارا!!.
كا٪با" بأف ا٢باج عمر تاؿ قد عرب النهر ُب )تونتوغؤب ( شرقي )كام(، كأنو دخل كونياكارم،   مٍب ٠بع "ما مد

ببل فوجدىم ٝبيعا قد ىاجركا خوؼ ا٢برب، فتوجو إٔب )سىرك( كأشعل نّباف ا٢برب على الفرساف ىناؾ بكل قوة، ك 
ضاريتْب ، كاف النصر ُب كل منهما حليف   ىوادة، ٍب ٙبرؾ من ىناؾ إٔب ) يىليما٘ب(، كخاض ىو كالبمبارة معركتْب

الفوتيْب بقيادة الدركيش احملارب البندقي الباركدم الرصاصي، كأنو خرج من ىناؾ إٔب _)تانغو( _ كأف أحد ا٤بداحْب ) 
ليو أف يوقف الباركد، حٌب يكلم ا٤بساسي ليخضعوا لو عن طريق السلم، جإب( ا٤بسلمْب كا٠بو)قا٪بو جىلي( تشفع إ

كلكن الشيخ ا٢باج عمر ٓب يأبو بو، كٓب يلتفت إليو، كٙبرؾ من ىناؾ إٔب )جوكا( ػ كٙبرؾ من ىناؾ إٔب )سينيب(، كُب 
فأغيث ٗبطر سينيب أتعب العطش جيشو، ككادكا يهلكوف من العطش، كحسب قوؿ ) جوغورامى( فإنو استسقى ىناؾ 

 غزير سقى منو ٝبيع جيشو كارتوكا.
بقي ا٢باج عمر تاؿ الفوٌب ُب )سينيب(، فجاءه ملوؾ من ٟبس دكؿ لشرب السويق أمامو ) إعبلف ا٣بضوع كالتبعية 

 لدكلتو(، كىؤالء ا٤بلوؾ ىم:
 (ا٤بلك نوح، ملك فوتا كينغي3منك ا٤باساسي.        "كا٪با مما مد"(ا٤بلك: 1
 (ملك ا١باكارا )كاركنعا(4نبوٗب، ملك باغونو الفوال٘ب.     ( ا٤بلك: سا2 

 (ا٤بلك)مانكاسا(، ملك الكاغورك.5
كقد بايع كل ىذه ا٤بلوؾ عن دك٥بم، كسلموا ببلدىم إٔب ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ، بيعة كتسليما غّب مقركنْب بأم 

 شركط.
ؿ من )سينيب( مع ا١بموع إٔب عاصمة ا٤باساسي كبعد أخذ البيعة على ىؤالء ا٤بلوؾ كدك٥بم، ٙبرؾ الشيخ عمر تا

مقاليد قصر ا٤بساسي، ٗبا فيها من أمواؿ كخدـ كحشم، مع نسائو،  "كا٪با مما مد")انيورك(، فلما كصلوىا، سلم لو 
كاصطفى فقط حرة كاحدة كعبدا كاحدا، كدخل حفشا حقّبا حٌب أنو ليس لو باب مغلق، فتعجب الناس من تصرفو ىذا 

إف السهم الذم يرمى يو السم، سيبقى يوما ما ُب السم( أم أف ا٤بساسي نالوا ما نالوا من أمواؿ عن طريق فأجاُّم ) 
 السلب كالنهب، كىا قد ذىب الكل كذلك ُب النهب كالسلب (.
للشيخ عمر تاؿ من تنازؿ كخضوع  "كا٪با مما مد"كلكنو ا٤بلوؾ كالسياسيوف، ال رٞبة ُب قاموسهم، فمع كل ما قدـ 

يعة، إال أنو قتل أبناءه ٕبضرتو كعلى مشهد منو، ٍب فرؽ ٝبيع نسائو كبناتو على طبلبو ا٤بغاكير دكف رعاية ٢برمة العهد كب
ـ. كقد مكث الشيخ بعد ذلك ثبلث سنوات ُب ٧باكلة 1854كالبيعة، كبذلك اليـو انتهى ملك ا٤باساسي. كىو عاـ 

 (.1858 –ـ 1854إخضاع بقية مناطق ا٤باساسي ُب كارتا من )
رجل  200كقد حاصر البمبارة الشيخ ا٢باج عمر تاؿ داخل انيوركف، فلما طالت مدة ا٢بصار، ٝبع رجاؿ الشيخ عمر 

من أىل انيورك، كبدءكا يقتلوهنم، فلما أحس "مارم كا٪با" أف القتل رٗبا يصل إليو، فر حٌب دخل على الشيخ يشكو 
خ بأنو ال علم لو بذلك، كأمر بإيقاؼ إطبلؽ الرصاص، كلكن احملاصرين ٤با رجالو فيما يقوموف بو، كيسألو، فقاؿ لو الشي

 ٠بعوا طلقات البنادؽ ظنوا أف الشيخ كرجالو خارجوف إليهم، ففكوا ا٢بصار ككلوا ىاربْب.
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(، Segueroكُب أثناء حصار انيوركف على الشيخ عمر تاؿ، كاف ا٤باساسي قد انضموا إٔب أحد قوادىم كا٠بو) سىغىرك 
ىب ُّم إٔب كولومينا، ككاف على جيش ا٢باج عمر تاؿ فيها طالبو) ألفا عثماف(، فقتل )سىغىرك( من جيش ألفا فذ

جندم، فلما خرج الشيخ عمر تاؿ من ا٢بصار ُب انيورك، توجو إٔب كولومينا؛ لنجدة قائده ألفا عثماف،  1000عثماف 
 كثّبا من مقتل ذلك األلف من طبلبو.  فوجد أنو قد ٛبكن من طرد )سىغىرك(، فلما كصل الشيخ تأٓب

ٍب ٙبرؾ الشيخ عمر تاؿ من كولومينا، إٔب حصار القائد )دابا( ُب :كا٪بارم، فحاصرىا، كلكنو ٓب يتمكن من الدخوؿ 
إليها، حٌب طلب ا٤بدد من مناطق أخرل، فلما أتتو األمداد ٛبكن من دخوؿ القرية، فوجد أف أىل ا٢بصن قد خرجوا 

لليل، كاختفوا ٛباما. فتأٓب ا٢باج عمر من ىذا الفوت، كأخذ" مامادم كا٪با" كقتلو؛ ألنو اعتقد أف فرادل ُب جنح ا
 "مادم كا٪با" إ٭با بايع لو تظاىرا فقط، مع أنو ٰبرض البمبارة على قتالو ُب ا٣بفاء.

ح ا٤باساسي، ُب غيمو، كا٪با" انقطع ملوؾ ا٤باساسي، كأكمل الشيخ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ بقية فتو   مكبقتل "ما مد
ـ  ُب " مدين" قرب كام ، ٩با 1857ـ، كسابوسّبل، كلكنو اصطدـ بالفرنسيْب منذ عاـ 1856كفتح كاسوف عاـ

اضطره إٔب التخلي عن ىذه ا٤بناطق، تاركا هنر السنغاؿ كما كراءه للفرنسيْب، ليواصل الفتوحات ُب ا٤بشرؽ حيث استقر 
ماسينا، كاحتل قائده ألفا عثماف بقية ببلد فوالدكغو، كخرب عاصمتها ُب) انيوركف، كبيليدكغو، كسيغو، ك 

(. Mrikoyaـ، كما أف الشيخ عمر نفسو ذىب ُب نفس ىذا العاـ إٔب عاصمة بيلىدكغو) مىريكويا 1859بانغاسي
معرض  كأما بقية ما جرل بْب الشيخ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ، كأىل سيغو، كماسينا، فقد تقدـ الكبلـ على ذلك ُب

 ا٢بديث عن سيغو، كسيأٌب بقية ا٢بديث عنو ُب موسوعة تاريخ ٩بلكة الفوالٗب ُب ماسينا. إف شاء اهلل تعأب.
 ٦٩ٴٟ ادلغبعٸ ٙرتح دخٴ٣ االعزْ٪بس ا٥ٚش٭غٸ

ـ، عينوا داماف كوليبإب نائبا 1891بعد أف أخذ الفرنسيوف كل كارتا من يد الشيخ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ، مع عاـ 
 ا٤بساسي، كعينوا ابنو بوجاف على الناحية الثانية لسيغو، كإف كاف ذلك ٓب يعجب مارم جارا. على

ك٤با مات داماف كوليبإب جلس من بعده أالحي، كلكنو مات ُب الشهر التاسع من تنصيبو، كجلس من بعده )غوسي 
( عاصمتو، ككاف تينكورك ىذا ـ جلس تينكورك كوليبإب على ا٤بساسي، فجعل )جاىب1908(على ا٤بساسي، كُب عاـ 

ىو الذم حرض على قتاؿ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ عندما نزؿ بأرض )كارتا(، فلما تغلب الشيخ عمر تاؿ، على 
ا٤بساسي ٓب يقبل تينكورك بالعبودية الفبلنية، كفر إٔب الفرنسيْب ُب غاالـ، فكاف معهم ُب حركُّم ضد ا٢باج ٧بمد األمْب 

كاف مع فرنسا ُب حرُّا ضد اإلماـ سامورم تورل، كقد قبل كل ا٤بساسي زعامتو ُب العهد   ـ، كما1886درامى عاـ
(، فلم يقبلوا ملكو؛ كذلك Ceguirikolo(،كا٠بو) سىغّبيكولو Gidibinneالفرنسي ماعدا شيخ قرية )غيديبٌُب 

نظرا ألف تينكورك قد خذؿ الوطن أف أىل )غيديبُب( ٓب يكونوا على كفاؽ مع بقية ا٤باساسي من قدٙب الزماف، كقيل بل 
 كسلمها ألعدائها من قبل.

عاـ، كبعد ذلك عينوا أحد أعضاء األسرة  100ـ، حيث عمر أكثر من 1917أيا كاف فقد عمر تينكورك، حٌب عاـ 
 كا٠بو ) نومو كوليبإب(، فكاف ىو الرسوؿ بينو كبْب الفرنسيْب.

ألحواؿ العامة ُب ٩بلكة سيغو. إال أف ا٤بساسي ٓب ينالوا احَباما كبّب من كبالنسبة لؤلحواؿ العامة ُب ٩بلكة كارتا، فكا ا
 قبل رعاياىم كما نالو ملوؾ البمبارة ُب سيغو.
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خبدتخ   

 ا٢بمد هلل ، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل األمْب كآلو كصحبو أٝبعْب كبعد: 
 ، كرٞبة اهلل كبركاتو.السبلـ عليك أيها ا٤بتحمس ٤بعرفة شيء من تاريخ أمتنا اَّيدة

كبعد فإف صديقك _ صاحب ا٤بوسوعة _ يودعك كداع ٧بب لك، راغب ُب اف تتمتع ٗبا تضمنتو صفحات ىذه 
 ا اإلقليمية ُب العصر ا٢بديث.خ شعب عريق، كمنطقة عريقة، ك٩بلكة  كاف ٥با صداىا كشهرهتا٤بوسوعة من تاري

 سّبة ا٤بلوؾ كاألحدث الٍب سردت ُب ثيايا ىذا السٍّفر ا٤بمتع. كيرجو منك أف التتواٗب عن اخذ الدركس كالعرب من
فإف ركح دراسة التاريخ  أف تعترب ٗبا تقرا، فيكوف لك أسوة بالعاملْب اَّدين، كٙبذر من البطالْب ا٣باملْب .كما ضرنا 

تسلية فقط، ال للقدكة معشر األفارقة إال  ترؾ اخذ العربة من التاريخ؛ حيث ندرس التاريخ اإلسبلمي أك القومي لل
 كاالعتبار.

، كذلك (كارتا  ُب )ا٤بساسي هوده ليتحفك ٔبزء من تاريخ ٩بلكةكقد بذؿ لك صديقك ُب ىذه ا٤بوسوعة قصارل ج
لغرض التلميح كالتنويو، ال لئلحاطة كاإل٤باـ ٔبميع تواريخ ىذه اإلمرباطورية الٍب حظيت بركايات كثّبة من قبل ا٤بداحْب، 

من اكتوكا  ا، أك أحفاد أحفاد من عايشوا ا٤بملكة، سواء استفادكا من خّباهتلك  نظرا لوجود أحفاد، أك كالقصاصْب، كذ
 ا.بنّباهن

فما كجدت فيها من صواب فمن اهلل، كما يكن فيها من خطإ فمِب اك من ا٤بؤرخْب الذين نقلت عنهم، كقد أشرت إٔب 
 با جالو، ككانٌب سليماف _ رٞبو اهلل(.يعض مواضخ ا٣ببلؼ بْب ا٤بؤرحْب، كخاصة بْب داٚب با

، كاشرطة دام بابا جالو اإلذاعية أساس (Manden Kurufaba)لقد كاف كتاب تاريخ ٙبالف ماندل الكبّب 
موضوعات ىذه ا٤بوسوعة، باإلضافة إٔب مصادر أخرل، كفيلم ) ملوؾ سيغو( ، كنعتذر إٔب القراء فيما كرد ُب ا٤بوسوعة 

 ة البلتينية.من كتابا كثّبة باللغ
 فإٔب اللقاء مع موسوعة أخرل ، أال كىي موسوعة إمارات كدكيبلت مإب، كقبل ذلك نقوؿ لشعب ماندل

 بها تلك الممالك والمناقب الدارسات)ػ( فهل من نهضة، ياسونغ، نستعيد
 ػػجـو الزاىراتإلى اعلى النػػػػػػػػػػ َمَسػسُ يا )ػ( وىػػػػػػػػػػػػػػػػػل من نجدة منكم فنسمػػػػػػػػػػػػو

 فهل عائد ذلك الزماف الذم مضى)ػ( تباركت ما تقدر يكن فلك ا٢بمد
 )^( أبو ٘باف/ عبد القادر بن ٘باف كجّبل  )^(

 ـ2014ىػ   ا٤بوافق فرباير/ 1436ربيع الثا٘ب /  طوىب
 ٭ٲبٹخ ربسٹخ ادلغبعٸ

 



 
435 

 415ٙٲبسط اجلضء ا٥غبدط
 416 ٩بلكة ا٤باساسي ُب ) كارتا(

 416 لكتاببْب يدم ا
 416 توطئة عن اإلمرباطوريات القدٲبة

 418 الباب األكؿ:حملة تارٰبية عن ٩بلكة ا٤بساسي ُب )كارتا(
 418 الفصل األكؿ: من ىم شعب ا٤باساسي

 418 انيا نغولو ُب "بايكو:
 418 بداية اختبلؼ انيا نغولو مع  أىل بايكو:

 419 ـ(1650 –ـ 1600سونساف كوليبإب، بن انيانغولو من) -2
 420 ـ(1710 –ـ 1650" ماسا كوليبإب، بن سونسا: من) -3

 421 ـ(1745 –ـ 1710بىنىفلي كوليبإب)بىنفا(بن ماسا من)
 421 بدايات ا٤بفاركة بْب سيغو كسونسانا:

 422 ـ(1754 –ـ 1745فوالكورك بن ماسا كوليبإب: من)
 422 ليبإب":(قياـ فوالكورك  باختطاؼ "بسانا" بنت "بيتوف كو 4

 422 ىجـو "فوالكورك" على موركجا كهنايتو:
 423 ـ1754كيف خرج ا٤باساسي من بيليدكغو إٔب كارتا 

 423 سىي بامامانا كوليبإب
 424 دىِب بابو كوليبإب

 424 سّبابو كوليبإب
 425 دىسى كورك كوليبإب
 425 حركب دىسى كورك

 425 كفوالدكغو، كقانياغا (ىجـو سيغو على شرؽ كارتا) بيليدكغو، 
 426 حرب سيغو الثانية لكارتا :

 426 قصة بامىنا بن ديسى كلبلي مع سيارك سالكو تركرل
 428 معاقبة "خاسو"

 428 ـ(.1896قدـك الرحالة مونغو فارؾ على "دىسى كورك" )
 428 موسو كورا بو  )موسا كورابو(

 428 ـ(1808-ـ1799حركب موسو كورابو  كوليبإب: من)
 428 ـ)تقريبا(.1804(حرب فوتا توركف"عاـ1
 428 ـ:1807(حرب خاسو عاـ 2
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 428 حرب سيغو الثالثة لكارتا
 429 تىغىنكورك كوليبإب

 29 ساعابا كوليبإب )ساكابا(.
 429 بوجاف موريبا كوليبإب

 430 غاراف كوليبإب )انيغلىن غارا(
 430 قصة "غاراف"مع ا١باكارا:

 431 كا٪با كوليبإبمامادم  
 433  ملوؾ ا٤بساسي فَبة دخوؿ االستعمار الفرنسي

 434 خاٛبة
 435 الفهارس
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 [{6}]٩ٴعٴّخ ربسٹخ  ٩ـــبيل
 اجلضء ا٥غبثِ

 مم٢٦خ ا٥ٚــٴال٭ــٶ يف ) ٩بعٺٮب (
 )ممينت: اىشيخ أمحد بازي( 

 
 

 وجريى ؾحس اًلاذز جن ثَجان جن المل

 ز اًلصبٓن واذلسًر تعوىبمسٍص اًخـَمي مبسازش ذا

 

 
Histoire   de l' Empire  du  Peul  a(Masina) 

)^( )^( )^( 

 
 كجيرى للتربية والبحوث التاريخية مؤسسة
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()^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^ 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على محمد وسلم
ثني ٹذٷ ا٢٥زبة 

خلقناكم من ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبا كقبائل لتعارفوا ( كالصبلة كالسبلـ على ا٢بمػد هلل القائل ) يأيها الناس إنا 
 رسوؿ اهلل األمْب،  ٧بمد بن عبد اهلل الذم كاف مبعثو ذكرا )شرفا (لو كلقومو.  كآلو كصحبو أٝبعْب: 

بكر )صديق( بن ٧بمد بن فيقوؿ العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب: عبد القادر بن تيجاف بن الٓب)٧بمد سّبل( بن أيب  ٳثْذ:
 ـ ٗبدينة طوىب) شرفها اهلل بالعلم كالدين(1967إبراىيم بن ٧بمد كجّبل الطويب من مواليد عاـ 

ماسْب،"  أقدمو إٔب الراغبْب ُب معرفة شيء عن ا٤باضي العريق،  كالدكر الريادم الذم لعبو سكاف "ىذا تاريخ ٩بلكة 
إمارة فوالنية قوية على أراضيها؛ ُب هنايات العصور الوسطى أال كىي:)  منطقةماسْب، ىذه ا٤بنطقة الٍب حظيت بقياـ

 إمارة ماسينا(. الٍب تؤب ا٢بكم فيها أسرة بارم الفوالنية ذات ا٤بذىب الديِب القادرم التيوقراطي.
لشيح فقد شهدت ىذه ا٤بنطقة،  منذ بدايات القرف السابع عشر ا٤بيبلدم قياـ ٩بلكة  تيوقراطية قوية على يد ا

( ُب ا٤بركز القيادم لدكؿ إفريقيا الغربية جنوب ماليأٞبدابرام، كأصبحت ىذه ا٤بملكة مع غّبىا كريثة إمرباطورية)
الصحراء،  كذلك حْب استطاعت أسرة بارم ا٤بسلمة، بعد إسقاط أسرة جالو )ديكو( الوثنية كالتابعة ٤بملكة )سيغو( 

 الوثنية، فأسست ٩بلكة دينية تيوقراطية.
ركم تفاصيل تاريخ ىذه اإلمرباطورية معتمدين على العديد من ا٤براجع العربية كاألجنبية،  كمن أىم ما نعتمد عليو  كسن

(  غّب أننا ىنا ال نشّب إٔب ا٤براجع مباشرة ُب ىذا Manden Kurufabaكتاب ا٤بؤرخ كانٌب سليماف، رٞبو اهلل)
كإٔب ذلك ا٢بْب نعتذر إٔب القراء  - نظرا لظركؼ العمل ةوسوعسنذكر ا٤براجع كا٤بصادر ُب آخر ا٤بالسفر،  حيث أننا 

 األعزاء، كالنقاد ا١بهابذة الفحوؿ،  عن التقصّب ُب ىذا ا١بانب. 
كأرجوا أف  أكوف قد كفقت لسرد تارٱبها كما ينبغي،  كأف يعينِب اهلل على صياغة ا٤بعلومات بلغة عربية سليمة كاضحة؛ 

 األجنبية إٔب العربية ٗبكانة من الصعوبة ال يسلم من العثار فيها إال القليل من الفحوؿ.  ألف ترٝبة التاريخ من اللغات
 وباللػػػػػػػو حولي واعتصػػػػػػػػامي وقوتي  . ومػػػػػػػػػػػػػا لي إال ستره متجػػػػػػلال
 فيارب أنت اهلل حسبي وعدتي  :.  عليك اعتمادي ضارعا متوكال

الكرٙب أف يبارؾ فيها،  كٯبعلها لبنة من لبنات سور حصْب،  يسعى ُب بنائو الغيوركف على  كأسأؿ اهلل العظيم رب العرش
إفريقيا الغربية جنوب الصحراء كحضارهتا العريقة،  ُّدؼ العودة إٔب ا٤باضي اَّيد،  كالتنقيب عن ا٢بضارات الٍب ٛبتعت 

تْب عملتا دكرا بارزا ُب إرساء قواعد ىذه ا٢بضارات،  كنقل ُّا ا٤بنطقة من قبل. كمن ٍب عودة ٞبيدة إٔب الديانة كاللغة الل
 فصو٥با إٔب األجياؿ البلحقة. 

 أبوتيجاف / عبد القادر كجّبل
 ـ2015ىػ  ا٤بوافق 1436 طوىب 
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) رٴىئخ) ٬ّ اإل٩رباىٴسٹبد ا٥ٞذميخ 
تزاز،  ىذه الصفحات ىي كل الشعوب كاألمم ٥با ُب تارٱبها صفحات ٦بيدة،  كأدكار حضارية،  تعتز ُّا أٲبا اع

 صفحات الكفاح من أجل نيل ا٢برية،  ككسر شوكة القهر،  كٙبطيم قيود االستعباد كاالستعمار. 
كانت الصحراء الكربل ا٢بالية أرضا خصيبة تكثر فيها األهنار كالودياف كيستوطنها شعوب متعددكف من السود كالبيض،  

تغّبات بيئية أدت إٔب جعلها جدبة،  فهجرىا سكاهنا السود إٔب مناطق غّب أف ا٢بالة ٓب تدـ،  إذ تعرضت الصحراء ل
أخرل أكثر رطوبة كأقرب إٔب األهنار كا٤بياه ُب ا١بنوب كالغرب كالشرؽ. كبعد استقرارىم ُب تلك ا٤بناطق أسسوا 

السونينكى، إمرباطورية إمرباطوريات متعددة منها: إمرباطورية غانة)كغادك( للسونينكى _ إمرباطورية الصوصو للكانٌب من 
اإلٲبو  –اإليبو -ا٥بوسا  -٩بالك ا٤بوشي ُب منطقة فلتا العليا حاليا   -مإب للمانينكا،  إمرباطورية السونغام للكوركبورك 

كالتكاررة -كالولوفوػ كالسّبير ُب السنغاؿ -األشانٌب ُب غانا –األكيو ُب بنْب –الكاٖب ُب بورنو ككلها ُب نيجّبيا ا٢بالية–
 كالسينيفو ُب كينيدكغو كغّبىا. -كالبمبارا ُب سيغو ككارتا-ٍب الفبلٗب ُب ماسينا كسوكوتو -للفبل٘ب ُب فوتا

سابعة ىذه اإلمرباطوريات كاإلمارات: إمارة الفوالٗب ُب ماسينا، كقد نالت ىذه اإلمرباطورية شهرة تارٱبية، ُب ٳ١ب٭ذ 
 والْب، كأدركها االستعمار األكركيب. العصر ا٢بديث  كنالت قسطا من قصص ا٤بغنْب كالق
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 ا٥ٚقـــ٤ األٳ٣ 

 حملخ ربسخيٺخ ٬ّ ئ٩بسح ا٥ٚٴال٭ٶ يف )٩بعٺٮب(
 ا٥ٚق٤ األٳ٣: ٬٩ ٱ٨ ؽْت ا٥ٚٴال٭ٶ؟

 :ا٥زٴال٭ٶ ؽْت أفٴ٣/1 
ىم  *يرجع تأسيس ٩بلكة ماسينا إٔب شعب الفوالٗب، كىناؾ اختبلؼ كاسع بْب الباحثْب حوؿ أصوؿ ىذا الشعب؛ ىل

عرب، أـ أهنم يهود من بِب إسرائيل؟ أـ قدماء ا٤بصريْب؟ أـ أهنم مولدكف من بْب الرجاؿ الرببر كالنساء السوننكيات، 
كلكن نظرا الندماجهم مع ا٤بواطنْب األصليْب "السود"لدرجة أف جزءا كبّبا منهم ٓب يعد يتحدث لغتو الفبلتية األصلية، 

.   حيث أصبح جزءا ال يتجزأ عن القبائل الٍب تعيش معها : كفبل٘ب كاسولوف ػ رغم كجود أمة منهم تتكلم ُّا إٔب اليـو
 كيشّب البعض إٔب أهنم ا٤بؤسسوف األكلوف ٤بمملكة كاغادك، كىو رأم مرجوع كما قأسلفنا ُب موسوغة "كاغادك".

غو، ككاسولوف بإقليم كينتشر جنس الفبلٗب ُب معظم مناطق مإب ك٥بم ٘بمعات كبّبة ُب كل من ماسينا بإقليم سي
سيكاسو، كموبٍب،كبا٪بعارا، انيوركف دم ساحل، دكرل، ككام،ك٥بم جاليات صغّبة ُب كثّب من مناطق مإب. كينتشركف  

كذلك ُب دكؿ: السنغاؿ، كغينيا كوناكرم، كغينيا بساكك،كموريتانيا، كسّباليوف، كالنيجر، كنيجّبيا، كبوركينافاسو، 
ككونغو الدٲبقراطية، ككوت دايفوار، ككسط أفريقيا، كليبّبيا، كسّباليوف، كتشاد، كالصوماؿ،  كالكامّبكف،كبىنْب، كتوغو،

 ككينيا، كأعإب البحر األٞبر ُب السواداف، كمصر, كغّبىا، أم ُب أكثر أجزاء غريب إفريقيا.
إف الفوال٘ب أقلية ُب بقية من السكاف، ف 41كباستثناء غينيا كوناكرم الٍب يشكل الفوال٘ب فيها أغلبية؛ حيث يبلغوف %

 ىذه الدكؿ، كسنورد النسب ا٤بئوية للفوال٘ب ُب كل من ىذه الدكؿ ُب آخر ىذه ا٤بوسوعة إف شاء اهلل تعأب.
 رٞغ٪بد ا٥ٚٴال٭ٸ

 : ينقسم الفوالٗب من حيث اكطاهنم ك٧باؿ إقامتهم إٔب ثبلثة أقساـ:أوال/ من حيث المناطق*
 (.Wayimbe Remaybe(.كُب فوالنية مإب يقاؿ ٥بم: كاٲبىب رىػػمايىب)ن Mbororoا(البدك الرعاة )امبورك  

( كىم من يقاؿ ٥بم بالبمربية  Karchin kobe(أك)كارشْب كوىبEgu hodiب(ا٢بالوف ا٤برٙبلوف )إىغو ىودم 
(Bugu turu ni Bugu joo فولىب( .)fulbe) 

 لق عليهم ألف سكاف ا٤بدف أصحاب مهن,(.كيبلحظ أف ىذا االسم إ٭با أكTorobeج( سكاف ا٤بدف )توركىب 

 ينقسموف من حيث الطبقات االجتماعية إٔب أربعة طبقات أيضا:*ثانيا/ من حيث الطبقات: و
، كيقاؿ ٥بم أيضا: (Dimo)( كمفرده دٲبو Rimbe: كيقاؿ ٥بم) رٲبىب )ا(النبالء، أواألقحاح، أو العريقوف

 .(pullo)، كمفرده فيلو (Fulbe)فولىب
(كىم الذين يقاؿ ٥بم ُب أدماك Nwenyi(، كمهم )انويِب   Torobe، ) توركىب أي أصحاب المهنالسوقة ب(

، كا١باكندك Mabo . كيعترب منو من ىذه الطبقة، ا٤بداحوف كالقياف (Seyado)كمفرده سىػػياد seyabe)سىياىب
(Jawando :( كذلك )بامبادكBambadoكمن ا٤ببلحظ أف ىذه الطبقة ىي أكرب الطبقات) كيزاكؿ أفرادىا ٝبيع ،

 ا٤بهن: ٪بارة، نساجة، خياطة، إسكافية، حدادة، صياغة......اْب
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 ، كمفرده  Maccube، كقد يقاؿ ٥بم ماتشوىب(Dimajo)كمفرده دٲباجو (Rimabe)ج(العبيد: كىم )رٲباىب 

 أم البيضاف. (، كإف كاف تشفاتو ايضا ٗبعُب) سرقى(Tchapatiكقد يقاؿ ٥بم تشافاتو )  Maccido)ماتشيدك:
(أم الذين أخذكا عادات الفوال٘ب كتقاليدىم، كتأثركا ُّم، كليسوا Yimbe Pullakuد( ا٤بتفوالنيوف )يًػػػػمىب فوالٌكو 

بفوال٘ب، كا١بوغورامى، أك أهنم فوال٘ب كلكن السكُب حو٥بم كاضطركا إٔب ترؾ ٥بجتهم ٛباما،كفبلنيي كاسولوف، غنادكغو، 
 كبانيكو مثبل. 

   من حيث اللهجة: ثالثا/* 
للفوالٗب ٥بجات كثّبة،غّب أهنم يتفاٮبوف فيما بينهم، كيعرؼ بعضهم منطقة بعض من خبلؿ ٥بجتو، كلكن ٲبكن تقسيم 

 الفوالنية إٔب لغة الشرؽ كلغة الغرب كالتإب:
 السؤاؿ بالنوف مثل: ) ٥بجة ماسينا، نيجّبيا، نيجّب، كامّبكف,,, كغّبىا( كىم الذين ٱبتموف ٝبلةالفوالنية الشرقية(1

(ada waawi Sendude pullo .e Maccudo na?) 
 )٥بجة غينيا ك٧بيطها، سنغاؿ، موريتانيا( كىم الذين ال ٱبتموف ٝبلة السؤاؿ بالنوف: (الفوالنية الغربية 2

ada waawi Sendude pullo .e Maccudo?)) 
 كمعُب ا١بملتْب) ىل تعرؼ الفوال٘ب األصيل من ا٤بشكل ؟,

 ( كاإل٪بليز فوال٘بpeullا تسميتهم فيقاؿ ٥بم:: فوالٗب، فوال، فواله، فولبػػى، فيبلىتة، فىػبلٌتة. كالفرنسيوف يقولوف)*كأم

Fulani   or  Fula , or Fulah.) 
 :٩بعٺٮب أفٴ٣/2

I :ػ التطور التاريخي:          أػ مملكة ماسينا قبل سيكو أحمد 
لنيجػػر بفضػػل فرعػػو) بػػا٘ب( فيفػػيض مػػن قاعػػة ليجػػرم بعيػػدا ٫بػػو الشػػماؿ، فيظهػػر تقػػع ماسػػينا ُب منطقػػة يتسػػع فيهػػا ٦بػػرل ا

للنهػػر فػػركع كثػػّبة تصػػل بػػْب عػػدد مػػن البحػػّبات، كتكػػػٌوف ٦بموعػػة مػػن ا١بػػزر الصػػغّبة . كقػػد اعتػػاد سػػكاف ىػػذه ا١بػػػزر أك 
 شواطئ ىذه البحّبات على ٩بارسة زراعة األرز كالصيد البحرم كتربية ا٢بيوانات كالتجارة.

ت ٩بلكػػة ماسػػينا ُب القػػرف ا٣بػػامس عشػػر. كالظػػركؼ الطبيعيػػة ا٤بشػػجعة للمنطقػػة ىػػي الػػٍب أثػػارت لػػدل ا٤بػػدف اَّػػاكرة أسسػػ
طمعا ُب احتبلؿ ا٤بنطقة؛ فاحتلها مإب، ٍب صنغام، ٍب الطوارؽ، ٍب ا٤بغاربة كأخّبا ٩بلكة بامبػارا ُب سػيقو، كُب بدايػة القػرف 

 ابر سيقو، ككانت إذ ذاؾ ٙبت قيادة الفبل٘ب الوثِب) أردك ٞبدم ديٌكو (.الرابع عشر كانت ماسينا متحالفة مع بن
( أم: ا٤بستنقعات ا٤بائية؛ ألهنا تقع ُب منطقة يتفرع فيها هنر جوليبا Dji konoاالسم األكؿ ٤باسينا ىو:) جي كونو  

كاحدا ُب األماـ مرة أخرل.ٍب إٔب فركع متعددة، ٍب تستمر ُب امتزاج بعضها ببعض مكونة ٦بارم موحدة حٌب تكوف ٖبرا 
إف ىناؾ أهنارا معينة ٘بمع ىذه اَّارم كا٤بستنقعات ُب ٝبيع النواحي، كقد أخذت الدكلة اسم بعض تلك ا٤بستنقعات 

 (.Fagabini(، ك)فاغيبيُب Deboكىي) ماسينا(، كىناؾ مستنقع أك مصب ) دىػػبو
سوفة، كغّبىا، كيتحولوا إٔب أماكن ا٤بياه)الشواطئ(، شواطئ كقبل قدـك الفوالٗب من ٚبـو الصحراء من )ترمس ( كىي م

النهر األسود)باقينبا عند منطقة توركف(، كشواطئ هنر جوليا ُب )ماسينا( كاف قبائل السونينكى، كالبمبارة كالدكغوف، 
 كالغوصوف)بوسو(، كالسومونو، كالبمبارة ىم الذين يتقا٠بوف مناطق ماسينا ا٤بستنقعية فيما بينهم,
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ـ كاستولوا عليها، ىاجر 1076-ـ 1067ك٤با احتل مرابطو صنهاجة ٩بلكة كغادك، كُّدلوىا ُب القرف ا٢بادم عشر 
سونينكيو تلك الدكلة كتفرقوا إٔب أماكن كثّبة، كقد توجو بعض مسلمي كغادك القدامى فدخلوا مهاجرين كاستقركا ُب 

من مضايقات ا٤برابطْب؛ ألف طبلب ابن ياسْب كانوا يأخذكف ( كقد ىاجركا فرارا Jenne )ماسينا( كأسسوا مدينة)جىُب
 .ا٤بسلمْب العابثْب بدينهم كالكفار بنفس العنف كالشدة ،إال ا٤بسلم الذم يكوف على طريقتهم ا٤برابطية

ـ بداية تدفق الفوال٘ب من ا١بدب كا١بفاؼ من صحراء ككاحات تىرمىس، إٔب األماكن القريبة من 11كأيضا كاف القرف 
ياه ُب ما بْب مفَبؽ هنرم إفريقيا الكبّبين كٮبا: ) بافينبا، كجوليبا(كقد كاف بعض طبلئعهم كصلوا ا٤بنطقة منذ هنايات ا٤ب

 القرف العاشر ا٤بيبلدم.
اتفقت كل الراعايا القاطنْب ُب ماسينا على مبدإ الشراكة كا٤بواطنة كا٤بعايشة، كلكنها ٓب تتفق على تنصيب ملك   كقد

ٝبيعا؛ فقد كانت كل قبيلة تريد أف تسيطر على بقية القبائل كٚبضعها ٙبت رايتها.حٌب أنو ٤با ُب كقت أعلى عليهم 
ـ( 1225ىجرة سو٪باتا إٔب ا٤بنفى إٔب ٚبـو ٖبّبة )دىػػىب(ُب مىػػػما كجد أف ملوؾ السونينكى ىناؾ ٰباربوف الدكغوف)

 كيدخلوهنم ٙبت حكمهم.
لسو٪باتا كىو)سىكورا (قد احتل ماسينا، كأخضعها ٢بكم ماندين)مإب( باإلضافة ـ فإف ا٣بليفة ا٣بامس 1290كُب عاـ 

إٔب منطقة)باغانا(، ككاف حاكم مإب ىو الذم ٰبكم ا٤بنطقة، كمع ذلك فإف ماسينا كانت ٙبكم بواسطة شريعتها ا٣باصة 
، الذين كانت ىناؾ دعابة ُّا أم: ) كانت ٥با ا٢بكم الذاٌب (، كلكن كل السلطات كانت بيد سونينكيي مىػػػػما

 كمزاح)سنانكويا( بينهم كبْب ا٤بانينكا من قدٙب الزماف، منذ عهد سو٪باتا.
 ا٥ٚقـــ٤ ا٥ضب٭ٸ 

 "األعشح األٳىل  ا٥زٸ ؽ٢٪ذ "٩بعٺٮب"أعشح عب٥ٴ
 ٝذٳ٩ٲب ٬٩ ٝب٭ٺبٕب

ينا بكثرة، مع مواشيهم ـ، قدـ بعض قبائل الفوالٗب من منطقة قانياغا، كتدافقوا على أىل ماس1400كُب حدكد عاـ 
كأغنامهم الكثّبة، كاستوطنوا ىناؾ قنقبل، كأصبح زعيمهم ) ماغا جالو ( ا٤بلك األعظم ٙبت إمرة سبلطْب ماندل، 

كبسبب ٛبلك الفوالنيْب ا٤بستوطنْب ا١بدد، الوافدين من قانياغا، فإهنم أضركا مضيفيهم من الفوالٗب الذين كانوا متناثرين 
ُب أرجاء ماسينا، منذ هنايات القرف العاشر ا٤بيبلدم، فبدأكا  يضيفوف أغنامهم القليلة إٔب أغنامهم بأغنامهم القليلة 

الكثّبة، فهاجركا إٔب كاسولوف ُب عهد ملك السابع عشر من ملوؾ مإب كىو)تىُب ماغاف كايتا كيقاؿ لو أيضا "مانسا 
 ـ (.1409ـ ػػ 1400ماغاف الثالث"

 ٱٺ٨ األٳ٣ّٲذ ٩بٕب٫ عب٥ٴ ٳاثٮٰ ئثشا
ـ(. ٍب توُب، كخلفو ابنو إبراىيم 1404ـ ػػػػ1400سنوات ُب حكم ماسينا ما بْب عامي)  4قضى ماغاف جالو فَبة 

ـ من ماسينا 1408ـ(، كُب عهده فإف بعض فوالنيي ماسينا ىاجركا عاـ 1424ـ ػػػ 1404سنة من ) 20جالو لفَبة 
( التلوف، بزكاج نساء مانينكويات، فتحولوا إٔب Jatarayaعليهم ) كاستقركا ُب شرؽ ماندل ُب منطقة )كاسولوف(، كطرأ

 ناطقْب بلغة ا٤بانينكا. كاسودت جلودىم مع بقاء مبلمح الفوالٗب عليهم.
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 ّٲذ٦ّٸ األٳ٣، ٳ١ب٭زب، ٳ٦ّٸ ا٥ضب٭ٸ
ى ُب ا٤بلك ـ تؤب ا٢بكم من بعده أخوه علي بن ماغاف العرش، كأمض1424بعد كفاة إبراىيم جالو بن ماغاف جالو عاـ

 ـ(. 1433ـ ػػػ 1424سنوات، )  9
 ـ(.1466ـ ػػػ1433سنة من ) 33كبعد كفاة علي تؤب ا٢بكم من بعده )كانتا جالو( ابن إبراىيم كأمضى ُب ا٤بلك 

كبعد كفاة كانتا جالو تؤب ا٢بكم من بعده علي الثا٘ب أخو كانتا، كقيل ابنو، كقد كافق عصره فَبة ضعف كا٫بطاط ٩بلكة 
ل، حٌب أصبح حكم أسرة جالو على منطقة ماسينا ملكا أعلى، ٩با حرض ٩بالك أخرل على القياـ ٗبحاكلة احتبلؿ ماند

ماسينا كأخذىا من التبعية ٤بملكة مإب، فبهد٥با ا٤بوشي كهنبوىا، كاحتلها كفتحها ملك السونغام " سو٘ب علي بّب" بْب 
مرار من إخضاعها ٥بم ُب ا٤برة األكٔب؛ ألهنا كانت التزاؿ ـ، كلكنها ٝبيعا ٓب تستطع االست1477 –ـ 1473عامي 

 تابعة ٤بملكة مإب,
 ـ(.1480سنة، كذلك عاـ) 14كتوُب علي الثا٘ب بعد ملك داـ 

 ٧(:٧1510 ــــ 1480ا٭ٺب عب٥ٴ ٬٩ )
 ـ(،كُب 1510ـ ػػ 1480سنة، من ) 30إف انيا جالو ىو الذم تؤب ا٢بكم بعد كفاة علي الثا٘ب، كقد مكث ُب ا٢بكم 

ـ، كقد ٙبركت ماسينا، كحاكلت كل 1496عهد انيا حالو نزع أساكي السونغام  منطقة"ماسينا"من يد مإب عاـ 
احملاكالت، كبذلت كل جهودىا لتتخلص من السونغام.كتبقى ُب تبعية مإب الٍب كاف شأهنا ٦برد تبعية باالسم، كلكن 

ٍب بذ٥با حكاـ ماندل الذين كانوا ُب بغانا قريبا من ماسينا؛ لطرد تصديهم بالقوة ٓب ٘بيًٍد شيئا، كمع كل ا١بهود ال
ـ، فإنو ٓب يوجد أم حل لذلك كال أم سبيل؛ ألف قوة مإب كانت 1499السونغام من داخل ماسينا عاـ 

 منتهية،ككانت قد ذىبت رٰبها، ٩با اضطر انيا جالو إٔب أداء ا١بزية ٢بكاـ غاك.
 ٧(:٧1539 ــــ 1510عٴدٷ عب٥ٴ ٬٩ )

بعد كفاة انيا جالو، تؤب ا٢بكم من بعده ابنو سودم جالو، كقد أمضى فَبة حكمو ٙبت حكم ملوؾ األسكيا، ككانت 
جالو بن سودم( ك)أمادك سّب Ileـ، تنازع شخصاف على ا٢بكم،ٮبا)إليو 1539عاما، كبعد كفاة سودم  29مدتو 

ن فأثبتت أقدامها داخل ماسينا ٛباما، كلكن أىإب ماسينا جالو بن انيا(، فاستغلت السونغام فرصة النزاع بْب األخوي
فهموا ُب األخّب ، كأدركوا أف ا٣ببلؼ ىو الذم يقوم كيثبت سلطة غاك عليهم، كحينئذ عزموا على الثورة ا١بماعية ضد 

سرل ـ، كلكن أسكيا داكد أيضا ٛبكن من ُّدلة ماسينا،كساؽ األ1558حكومة أسكيا داكد ا١بديدة، ُب حدكد عاـ 
 إٔب غاك، ٍب اسَبقهم، كاحتلهم مرة أخرل كأرجعهم لتبعية السونغام.

 ٧(:٧1583 ــــ 1559ثٴثٴ ٩شٹ٨ عب٥ٴ ٬٩ )
ـ، كُب عهده ثارت ماسينا مرة أخرل ضد السونغام، كٝبحت 1559جلس بوبو مرٙب بن ٞبد فبل٘ب على العرش عاـ 

ينة أسكيا داكد بْب با٘ب كجوليبا، فقاـ لبلنتقاـ منهم بقوة ٝباحا كبّبا، حٌب قاموا بالقرصنة النهرية، كالسطو على سف
كقسوة، فذىب كقتلهم بالغطرسة كالعنف، كقضى على ثورهتم ٛباما،كاحتلهم مرة أخرل كسد عليهم كل ذرائع الثورة 

 كالتمرد.
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 ٧(:٧1603 ــــ 1583أ٩بدٳ أ٩ٮخ عب٥ٴ ٬٩ )
، كُب عهده ىـز ا٤بغاربة ملوؾ السونغام ُب معركة "توندييب" ـ1583تؤب أمادك آمنة بن بوب إلىػو حكم ماسينا عاـ 

ـ، كطردكا أسكيا إسحاؽ من غاك، فلما كقعت السونغام ُب يد ا٤بغاربة نصبوا على الدكلة باشاكات، كأسندكا 1591عاـ
ا أف يكوف ذلك قواهتم إٔب القواد) سوفاكوف(، فلما رأل أىل ماسينا أف أسيادىم السونغام قد كقعوا ُب يد جديدة، رجو 

خبلصهم ٛباما من حكم أناس آخرين، مع أف األمر بالعكس؛ فإف السونغام كٝبيع الببلد التابعة ٥با ىي الٍب كقعت ُب 
يد ا٤بغاربة بفضل اهلل، ٍب بفضل األسلحة النارية :) البنادؽ مع الرصاص كالباركد(، كٓب يكن األفارقة رأكا ىذه األسلحة 

 ستفادكىا من قرُّم من األكربيْب.من قبل، ككاف ا٤بغاربة ا
كقد حاكلت ماسينا التمرد على ا٤بغاربة ُب عهد الباشا ا٤بصطفى، فأدُّم بالبنادؽ كاحتل أرضهم بالقوة كالعنوة، كطرد 

أمادك آمنة من ماسينا، كجعلوا تينىنكوف عاصمة ماسينا، كعْب عليها حاكما من قبلو، كلكنو ٓب يلبث أف مات الباشا 
اد أمادك آمنة فطرد حاكم الباشا من ماسينا، كأعادىا إٔب تبعية مإب مرة اخرل، ٍب ٙبالفت ماسينا مع مإب مصطفى، فع

على التوجو إٔب "جُب" لطرد  حاكم الباشا فيها، كاستعادهتا لتبعية مإب، كلكن البنادؽ فرقت ٙبالفهم ٛباما، كبعد ذلك 
سهل "با٘ب"، فأكقف الباشا ا٢بكم ا٤بباشر ٤باسينا، كبقي عليها التبعية استطاع أمادك آمنة أف يقضي على سرية للباشا ُب 

 اال٠بية فقط,)ماسانتمومارا(.
 ٧(:٧1613 ــــ 1603ثٴثٴ ّبئؾخ عب٥ٴ ٬٩ )

 ٧(:٧1625 ــــ 1613ئثشاٱٺ٨ عب٥ٴ ا٥ضب٭ٸ ٬٩ )
ُب راحة كطيب خاطر كدعة.)ىنيئا  كقد كافق عصرٮبا فَبة تبعية ماسينا اال٠بية)الصورية( للباشاكات، فأمضيا فَبةملكهما

 مريئا(.
 ٧(:٧1629 ــــ 1616ع٦٪ٔ ّبئؾخ ٬٩ )

أمضت ماسينا بعد كفاة إبراىيم الثا٘ب ثبلث سنوات، ٙبت حكم سلمغ عائشة بن أمادك آمنة، ككاف ذا عدؿ، كقهر 
ا٤بساكْب، ٕبيث ٓب يسمع الظلمة كا١بائرين من خدامهم كأتباعهم، كأكالد السبلطْب، كأمسك على أيديهم عن الضعفاء ك 

 ـ.1629ٗبثلو ُب سلطتهم، كتوُب عاـ
 ٧(:٧1663 ــــ 1629أ٩بدٳ آ٩ٮخ عب٥ٴ ا٥ضب٭ٸ ٬٩ )

ىو أماد آمنة الثا٘ب ابن بوب عائشة،كقد خلع عن نفسو التبعية الصورية للمغرب ٛباما، ألنو رأل أف الباشاكات رٗبا 
ة ُب أنفسهم فيستعيدكف العبودية كالرؽ على أىل ماسينا مرة يتحينوف فَبة ضعف ُب ماسينا، أك يشعركف بقوة جديد

أخرل، أك يكوف التبعية اال٠بية علة إلطالة حكم ا٤بغرب على ماسينا، فأصبحت ماسينا مستقلة استقبلال تاما،كلكن ُب 
تو، كلكنو ـ(، ذىب إليو الباشاكات فبهدلوه، كدكخوه كاختطفوا أطراؼ دكل1646العاـ السابع عشر من حكمو أم عاـ)

 ـ.1663استطاع أف يطردىم، كبقي ُب استقبللو إٔب انتقالو إٔب الدار اآلخرة عاـ 
 ٧(:٧1673 ــــ ٦ّ1663ٸ عب٥ٴ ا٥ضب٥ش ٬٩ )

ُب ا٢بكم متمتعا باالستقبلؿ التاـ  10بعد كفاة أمادك آمنة الثا٘ب، تؤب ا٢بكم من بعده علي الثالث، كقد أمضى فَبة 
 .ـ1673ام ٝبيعا، ٍب توُب عاـ عن ا٤بغرب كمإب كالسونغ
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 عب٥ٴ ا٥ضب٥ش ٬٩ )
ً
 ٧(:٧1675 ــــ 1673ٕب٥ٴ ٱبٳ

، كلكنو ٓب يعمر طويبل، كقد أمضى ُب ا٢بكم سنتْب فقط، كتوُب عاـ  بعد كفاة علي الثالث، تؤب ا٢بكم غالو ىاكى
 ـ.1675

 ٧(:٧1696 ــــ 1675ٕٴسٳٷ عب٥ٴ ٬٩ )
سنة ُب ا٢بكم ا٤بستقل عن أية تبعية،  12غوركرم جالو، كقد أمضى فَبة بعد كفاة غالو ىاك، تؤب ا٢بكم من بعده 

 ـ.1696كتوُب عاـ 
 ٧(:٧1706 ــــ 1696ٕىالعٴ عب٥ٴ ٬٩ )

أعواـ، كمات ُب ا٢برية التامة عاـ  10بعد كفاة غوركرم جالو، تؤب ا٢بكم من بعده غىػبلجو جالو،فحكم ماسيا 
 ـ.1706

 ٧(:٧1761 ــــ 1706ٕٺذادٳ عب٥ٴ ٬٩ )
 55بعد كفاة غىػبلجو جالو، تؤب ا٢بكم من بعده غيدادك جالو، كقد مكث ُب ا٢بكم فَبة طويلة، حيث قضى 

سنة،كلكنو ٓب ٲبض كل تلك الفَبة ُب االستقبلؿ التاـ؛ ألنو ُب العاـ التاسع عشر من حكمو، ىاجم سلطاف سيغو 
ـ، فأدرؾ غيدادك أنو القبل لو بدفع كمناضلة 1725ـ القوم) بيتوف ٩بارم كلبلي( ٔبيش عرمـر على ماسينا، كذلك عا

سنة ٙبت  36سيغو، فشرب السويق لو، أم ا٬بضع لسيغو، كأدخل ماسينا ٙبت إمرة بيتوف ، كأمضى بقية فَبة ملكو الػ
ـ، كاف حكاـ ماسينا يسموف 1810جناح بيتوف، كمنذ ذلك التاريخ إٔب سقوط ماسينا ُب يد الشيخ أٞبد بارم عاـ 

 ) أريدك ديكو(.فيقاؿ: أردك ٞبدم آمنة، أردك يورك سيلمغا، أردك....اْب.باسم 
 ٧(:٧1777 ــــ 1761أ٩بدٳ آ٩ٮخ عب٥ٴ ا٥ضب٥ش ٬٩ )

ـ، كعند توليو ا٢بكم كاف 1761بعد كفاة غيدادك جالو، تؤب ا٢بكم من بعده أمادك آمنة جالو الثالث،كذلك عاـ 
ف بعيد كفاة توف ماسا دامبلى، كجلس من بعده كانيبا انيوما حكم سيغو قد تضغضع إثر خبلفات توف جوف، ككا

بارم،حدث نزاع بينو كبْب بىسىباسا ابن توف ماسا ُب سيغو، فلما رأل أمادك آمنة الثالث حالة الضعف ُب 
 العاصمة"سيغو" طرد قواد فرساف سيغو من ماسينا كأصبح مستقبل بنفسو ُب ماسينا عن تبعية سيغو.

 ٧(:٧1789 ــــ 1777ا٥ضب٥ش ٬٩ ) ٹٴسٳ عٺ٦٪ٖب عب٥ٴ
ـ تؤب حكم ماسينا من بعده يورك سيلماغا، كُب العاـ ا٣بامس من حكمو ا٤بستقل،قاـ 1777بعد كفاة أمادك آمنة عاـ

ـ(، ككاف عليها ا٤بلك الباسل 1784-ـ1781ملك سيغو "انغولو جارا" ٗبحاربة أىل ماسينا، فيما بْب عامي )
كمة شديدة، طيلة ىذه السنوات، ٍب كقعت ماسينا ُب يد انغولو، فاحتل ماسينا ٛباما، كما ،فقاكمو"يورك سيبلماغا"مقا

 هنب مدينة جىٌُب أيضا.
كقد ٙبدث ا٤بداحوف كا٤بعنوف عن يورك سيلمغا كثّبا، كخاصة أياـ حركبو مع انغولو جارا, كقد توُب يورك سيلماغا عاـ 

ب)ٞبد سيلمغا(الذم احتل بعض مناطق جارا ، ككرانغيمىب، كباغونو، ـ.كرٗبا ٠بي ىذا الرجل ُب تاريخ سونينكارا1789
 ككاف سببا ُب تفرؽ بعض السونينكى من ىذه ا٤بناطق.
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اختلط ىذا ا٤بكاف على ا٤بؤرخ كانٌب سليماف، فبينما ذكر اسم يرك سيلمغا ُب تاريخ سيغو، كسنة احتبلؿ انغولو تنبيو/ 
اليذكره ىنا، كال يشّب إٔب فَبتو ُب السرد التارٱبي ٤بلوؾ ماسينا، مع أنو ترؾ  جارا ٤باسينا ُب عهد يورك سلمغ ، إذا بو

(إٔب عدـ كثوقو بوجود يورك سيلمغا أصبل، 9/10فراغا بْب ٞبد آمنة كياغالو جالو... كقد أشار ُب تاريخ ماسينا )ص 
 سنة((.12كأنو رٗبا يكوف شخصية منتخلة، كالصحيح أنو شخصية حقيقية، كحكم ماسينا ٤بدة ))

 ٧(:٧1801 ــــ 1789ٹب ٕب٥ٴ عب٥ٴ ٬٩ )
 ـ.1801سنة على ماسينا، كمات  12بعد كفاة أمادك آمنة الثالث، تؤب ا٢بكم من بعده ياغالو جالو، كقد مكث 

 ٧(:٧1810 ــــ 1801أ٩بد دٹ٢ٴ عب٥ٴ )أسدٳ محذٷ دٹ٢ٴ(٬٩ )
ـ، كقد كاف آخر ا٢بكاـ الكفار ُب 1801، عاـ بعد كفاة يػػا غالو، تؤب ا٢بكم من بعده أردك ٞبدم ديكو جالو

كانوا ٝبيعا كثنيْب, كُب عهد أردك  ماسينا، كذلك أف ملوؾ جالو ا٤بتقدمْب إ٭با كانوا ٰبملوف أ٠باء إسبلمية فقط، كلكنهم
ـ بعد موقعة 1810ٞبدم ديكو سقطت أسرة جالو، كتأسست بعدىا أسرة جديدة ىي أسرة ) بارم (.كذلك عاـ 

شهّبة.كقد ٙبدثنا ُب تاريخ سيغو عن سبب سقوط حكومة أردك ٞبدم ديكو ، ُب تاريخ سيغو ُب عهد دا نوكوما ال
 85جارا. كسيأٌب تفاصيل أيضا ُب تاريخ أسرة بارم.كبذلك التاريخ خرجت ماسينا من يد بنابر سيغو بعد حكم داـ 

 ـ.1810ـ_1725سنة )
 ا٥ٚقـــ٤ ا٥ضب٥ش 

 "األعشح ا٥ضب٭ٺخ "أعشح ثبسٷ
سنة قبل ظهور الشيخ  500ٛبهيد/يذكر لنا بعض ا٤بصادر التارٱبية عن غرب إفريقيا، أف ٩بلكة ماسينا دامت أكثر من 

أٞبد بوبو بارم، كداعية كمصلح ديِب كاجتماعي، كأنو قد تعاقب خبلؿ تلك ا٤بدة أربع كعشركف ملكا، كلهم من 
 ناؾ دكلة إسبلمية قبلو.ا٤بسلمْب باالسم، إٔب أف كصل الدكر إليو، لكن ٓب تقم ى

انتقل حكم ماسينا من الوثنيْب، من يد سبلطْب بنابر "٩بلكة سيغو" كحلفائهم من "أردك كديكو جالو"، إٔب أسرة بارم 
سنة، كتعاقب عليها ثبلثة من العلماء ا٤بلوؾ، أك الدراكيش األكلياء  52ا٤بسلمة، كقد حكمت ىذه األسرة ماسينا ٤بدة 

 لتإب:أك ا٣بلفاء، كىم كا
 ـ1830 ـ1810 سنة مابْب عامي 20الشيخ أٞبد لوبو بارم ا٤بؤسس للدكلة  2
 ـ1853 ـ1830 سنة، مابْب عامي 23أمادك شيخ بارم ابن الشيخ أٞبد  2
 ـ1862 ـ1853 سنوات ما بْب عامي 9أمادك آمادك بن أمادك بن الشيخ أٞبد  3

 ا٥ؾٺخ أمحذ ٥ٴثٴ ثبسٷ
يد بارم، ا٤بشهور بأٞبد لوبو أم ) أٞبد الطيب(،كىو من قبيلة فوالنية رعاة متجولْب، ىو الشخ أٞبد بن ٧بمد بن سع

 كأصلهم من "فيتوغا" كاستقركا ُب )ماسينا( بعد ىجرات طويلة.
ـ،كنشأ يتيما؛ ألنو فقد أبويو كىو ُب 1775كلد ٗبدينة بامغاؿ بأقصى الشماؿ األكسط ١بمهورية مإب حاليا، ُب عاـ  

فكفلو أخوالو ُب بلدة بامغاؿ، كبدأ الدراسة ُب سن مبكر فحفظ القرآف الكرٙب كىو ُب سن الصبا، كما سن الطفولة، 
ىي العادة ُب العائبلت ا٤بسلمة ا٤بتدينة ُب الغرب اإلفريقي ُب ذلك الوقت، كاستمر ُب ٙبصيل العلم فدرس الفقو، كقواعد 
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ا" ككاف يدرس مع أبناء أخوالو الذين كاف يرعى ٥بم ا٤بواشي كاألغناـ، اللغة العربية،عندخالو الشيخ ألفا غورك،ُب قرية"تومور 
كبعد أف أخذ حظا كافرا من العلـو اإلسبلمية الٍب كانت ُب منطقتو، رغب ُب التبحر ُب العلـو اإلسبلمية فسافر من 

ارٙبل إٔب سوكوتو حيث درس مسقط رأسو إٔب مدينة"جىُب" كتزكد ىناؾ بعلـو اللغة كالفقو كالتفسّب كالعلـو األخرل، ٍب 
 ـ.1805على العآب ا١بليل عثماف داف فوديو، ُب ببلد ا٥بوسا، كذلك عاـ 

كعاد إٔب مسقط رأسو للدعوة إٔب اإلسبلـ كنشر العقيدة الدينية، ٍب شغف بطريقة الشيخ عبد القادر ا١بيبل٘ب) الطريقة 
على الشيخ ) الذكاٌب( كىو ا٤بعركؼ بالشيح ٨بتار الكبّب القادرية(، فذىب إٔب تومبوكتو كأخذ كرد الطريقة القادرية 

الكونٍب، كدرس عليو علـو الطريقة ُب ثبلث سنوات، حٌب أصبح مفدما ُب الطريقة القادرية، ككصل إٔب درجة الوالية 
ـ؛ 1809ـ حسب ركاية كانٌب سليماف) كلعل الصحيح أنو عاـ 1790فيها،ٍب عاد إٔب مسقط رأسو ُب ماسينا عاـ 

ـ، فإذا أضفنا إٔب ذلك السنة الٍب أمضاىا ُب ببلده مع ثبلث 1805ف بعض ا٤بصادر تثبت أنو عاد من سوكوتو عاـ أل
 ـ.1809بسنوات فإنو يَبجح أف رجوعو كاف عاـ 

كبعد عودتو بدأ يدعو ا٤بسلمْب إٔب تصحيح العقيدة اإلسػبلمية عمػا شػاُّا مػن البػدع كتػرؾ ا٤بعاصػي كعػدـ العبػث بالػدين، 
و ٯبب نشر اإلسبلـ الصحيح ُب ٝبيع ربػوع ماسػينا، مػع ٧باربػة الوثنيػة، كقػد عقػد مػؤٛبرات مػع العلمػاء ُّػذا ا٣بصػوص، كأن

فلػػىب دعوتػػو معظػػم علمػػاء الفػػبل٘ب ُب ماسػػينا، مػػا عػػدا علمػػاء "جىػػُب"؛ الػػذين خػػافوا علػػى مناصػػبهم مػػن الضػػياع، بػػل طػػرده 
كقيػػل ُب قرية)سػػونو( (serou)مقاطعػػة سػػّبك (ُبRounde علمػػاء "جػػُب" مػػن مػػدينتهم، فػػذىب إٔب قريػػة" ركنػػدل )

فاسػػتقر ىنػػاؾ ، كتػػدفق عليػػو الطػػبلب مػػن كػػل صوب،بفضػػل ٛبسػػكو القػػوم بتعػػاليم  قريبػػا مػػن ملتقػػى النيجػػر بفرعػػو بػػا٘ب
اإلسبلـ.كاسػػتمر يعلمهػػم مبػػادئ الػػدين، كٰبرضػػهم علػػى ٧باربػػة الكفػػار، كيػػدرُّم حػػٌب أصػػبحوا جنػػودا شػػجعانا متػػوكلْب، 

أهنم اليريدكف البقاء بعدي ٙبت حكم األردك الوثنيْب) حكاـ ماسينا من أسرة جالو(،مع أسيادىم مػن بنػابر "سػيغو"  بدرجة
 الوثنيْب؛ألهنم استقر لديهم مبدأ ))اإلسبلـ يعلو كال يعلى عليو((.

مسقط رأيو، بدأ يغرس  يبدك أف الشيخ كاف متأثرا بشيخو ُب سوكوتو، كشهد بدايات حركاتو ا١بهادية، كلذا ٤با رجع إٔب
ـ أف شيخو "عثماف داف فوديو" قد 1808ُب نفوس طبلبو كمريديو فكرة ا١بهاد ضد الوثنيْب، ٍب ٤با ٠بع ُب حدكد عاـ 

الوثنية،كعْب على كل إقليم أمّبا من  14أقاـ علم ا١بهاد ُب القطر النيحّبم، كنصره اهلل فانتصر على أقاليم ا٢بوصا اؿ
ين ٞبلوا رايات ا١بهاد حٌب فرضوا اإلسبلـ على ببلد ا٥بوسا الوثنية، فنصبهم أمراء؛بدال من حكاـ طبلبو البارزين، الذ

ا٥بوسا)ساركْب( ا١بائرين، كأنو تسمى: ا٢باكم ا٤بسلم، أك أمّب ا٤بؤمنْب)ساركْب مسلماٗب(، فتفكر الشيخ أٞبد بارم ُب 
سبلمية. كحلم ُب نزع ا٤بلك من يد حكومة األردك الكافرة إقامة إمارة إسبلمية ُب ماسينا على غرار إمارة سوكوتو اإل

ا١باٜبْب على كطنو)ماسينا( كيثبت فيها دعائم اإلسبلـ، كلكن قبل أف يشرع ُب إعبلف ا١بهاد، بدأ بإرساؿ رسالة ُب 
اد ضد ـ(، إٔب شيخو"عثماف داف فوديو" يستفتيو كيستشّبه، كٱبربه أنو عاـز على إقامة علم ا١به1808هنايات عاـ)

( Plankaneحكومة األردك الكفار، كلكن ذلك الٲبكن حٌب ٰبارىب مع الكفار مسلمي ا٤بنطقة الفاسدين الزنادقة)
 العابثْب بدينهم؛ ألهنم ىم الذين يؤيدكف الكفار كٲبدكهنم ٛباما، فهل ٯبوز قتاؿ مثل أكلئك ا٤بسلمْب؟

جهاد أكلئك ا٤بسلمْب الفاسدين الزنادقة،العابثْب ـ(، بأف 1809فأجابو شيخو"عثماف داف فوديو" ُب مستهل عاـ)
باإلسبلـ أكٔب من جهاد مطلق الكفار، ألف الكفار معركفوف بطريقتهم الوحيدة، كأما ا٤بسلموف ا٤ببطلوف، فهم من بِب 
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كف ُب جلدة ا٤بسلمْب، كلكن أخبلقهم أخبلؽ الكفار ٛباما، كيشجعوف بقية أبناء ا٤بسلمْب على الكفر كالزندقة، فيستمر 
 ارتكاب ا١برائم كاألعماؿ الكفرية حٌب يصبحوا ُب األخّب كفارا مطلفْب.

أرسل الشيخ"عثماف داف فوديو" مع جواب رسالة تلميذه أٞبد لوبو باترم )راية( إٔب أرض ماسينا،ككدعها كدعا ٥با 
ذه الراية ستنتصر ػ بإذف اهلل ػ إذا بالنصر،)دعا ٗبثل ما دعا ألكلويتو الٍب انتصرت ُب ببلد ا٥بوسا(، كقاؿ للشيخ: ) إف ى

 أعطيتها إٔب جنود مسلمْب مؤمنْب، من الذين ٯببوف ا١بنة كالشهادة كيفضلوهنما على الدنيا كما فيها((.
ك٤با تلقى الشيخ أٞبد لوبو بارم رسالة شيخو ا٤بتضمنة بفتول جواز قتل ا٤بسلمْب الزنادقة، مع الراية ا٤بباركة،بدأ 

(، كقد انتشرت 1810ـ(،كعـز على إعبلف ا١بهاد ُب هنايات العاـ القادـ)1808س ذلك العاـ)االستعدادات ُب نف
 شعبيتو، ككثرت ٝباعتو، ككصل ضجيجو اآلفاؽ. 

حٌب أصبح طبلبو ال ٱبافوف من ا٢بكاـ، كال يأُّوف ُّم، كخاصة أف الفقيو ٰبمل فكرة ا١بهاد ُب سبيل اهلل، كيريب 
شهادة ُب سبيل اهلل، بينما حكاـ األردك مع أسيادىم البمربة كفار باهلل ككثنيوف، كيأخذكف الطبلب على ا١بهاد كفضيلة ال

 ا١بزية من أىل ماسينا ا٤بسلمْب ليدفعوىا إٔب كفار سيغو.
٩با أزعج أمره علماء "جىُب" كحكومة األردك، فتآمركا ُب ماسينا على التخلص منو، كالقضاء على ثورتو كالعمل على 

 و، فكانوا يتلمسوف أبسط أمر حٌب يقضوا عليو بسرعة.انفضاض ٝباعت
كنتيجة ٢بقدىم، فإف الشيح أٞبد لوبو بارم قد انسحب من ) ركندم سىىرك(إٔب )نوكوما( ُب منطقة"سيبّبا"، ٍب كقعت 

 ا٢برب الفاصلة بينو كبْب أردك ٞبدم ديكو جالو. كىي معركة " نوكوما"" الفاصلة.
 سبب الحرب

كومة األردك للشيخ أٞبد لوبو بارم، فإنو بينما "غيدادك" ابن أردك ٞبدم ديكو جالس ذات يـو ُب ُب سبيل استفزاز ح
جاء   ( الٍب ال تبعد عن مسكن الشيخ ،Derari( كىي من كربيات أسواؽ مديرية)دىرارمSimayiسوؽ )سيمامً 

طْب ُب ٝبيع أ٫باء السوؽ، كُّيئة بعض طبلب الشيخ أٞبد بارم إٔب ىذا السوؽ، فلما رآىم "غيداكدك" منتشرين كمبسو 
حسنة، فأمعن النظر فيهم، فغضب كٛبعر كجهو كاشتشاط غضبا كحنقا كغيظا على ىؤالء الطبلب، فقاؿ: )) أه، إف 

  أشار إٔب أحدىم، كقاؿ ألتباعو)كوبيبلدىنو الطريقة الٍب يكثر ُّا سلطة شيخ "ركندل سّبك" اليعجبِب قط.....( ٍب
Kobiladenwu ا كأحضركا ىذا ا٤بتدلل )ذك السمت كا٥بيئة ا٢بسنة( كانزعوا عنو ثوبو الصوُب)قاسا(؛ حٌب (: اذىبو
استكربكا ُب أنفسهم، كبدأكا يعتوف علينا عتوا كبّبا، كينشزكف  اليـو ُب ماسينا نشوزا ظاىرا ، كأريد  أجلس عليو؛ ألهنم قد

ٙبت كصاية ا١باركيْب ُب سيغو، فلن يستطيع صاحب  أف أرم أمادك لوبو أنو ماداـ حي كاحد موجودا من أسرة ديكو ،
 سبحة أك مزين لوٰبة أف ٲبلك ىنا أبدا، كلن نسمح )٫بن األردك ديكو جالو(ألم قبيلة أخرل أف يسمع ٥با صوت ىنا.
كما انتهى "غيدادك" من مقولتو، حٌب سارع أتباعو إٔب طالب من طبلب الشيخ، كجذبوه، كعتلوه إٔب :غيدادك"كخلعوا 

 (، كجلس عليو "غيدادك"ُب السوؽ قنقبل، ٍب قاـ عنو كأخذ ثوبو.Kasaا١بديد) و ثوبوعن
ك٤با فعل ذلك فر الطبلب كأبلغوا شيخهم ٗبا حدث ُب السوؽ، كٗبا قالو  ابن ا٢باكم"غيدادك"فلما ٠بع الشيخ ُّذا ا٣برب 

ر ا١بهاد ُب هناية ىذا العاـ،فإذا اهلل يريد ٝبع طبلبو كمريديو، كأبلغهم : )) اعلموا أ٘ب كنت مستعدا من قبل ٣بوض غما
أف يكوف قي بداية العاـ، كلذا جعل العدك يلتمسِب كيستقز٘ب بكل كسيلة، لدرجة ال ٲبكن تبلُب مقاتلتهم.كإف يـو 
التوفيق الذم كنا ننتظره ٛباما، ىو ىذا اليـو الذم رأيت األعداء يعتدكف علينا،ألف الكفار قد استفزك٘ب كجرك٘ب إٔب 



 
449 

القتاؿ، فاعتدكا على طاليب كأخذكا منو ثوبو ا١بديد، ٍب أخربكه أهنم إ٭با فعلوا ذلك الستفزازم، كأنتم تعرفو أف حكاـ 
األردكا ُب ماسينا، كأسيادىم من  ٗببارة سيغو الوثنْب الكهاف  ال يريدكف إال إجبارنا على عبادة أصنامهم كأكثاهنم)كومو 

Komo لنا من ذلك،.... كقد قالوا أهنم ىم مواطنو ىذه الدكلة كأصحابو، كأنو سيبقى ( من دكف اهلل، كا٤بوت أفضل

ۅ  چ  بأيديهم حٌب آخر حي منهم،مع أف األرض هلل يورثها من يشاء من عباده، كقد قاؿ اهلل ُب القرآف الكرٙب

ڎ                ڈ        چ  ،كقاؿ أيضا: چى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  وئ    ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڑژ  ژ  ڑ       ڈ 

كإف ىذه االعتداء الذم قاـ بو الكفار ُب حقنا كضدنا، ٯبب أف اليبقى غّب منتقم منو، أم) دكف أخذ  چں  ں  
لس كاحد، أف يرد بالثأر(، فمن كاف أكثر إٲبانا من الطبلب ٝبيعا، فليذىب إٔب " غيدادك"، ليبلغو ثبلث مرات ُب ٦ب

علينا ثيابنا ا٤بأحوذ حاال بدار بدار، فإذا ٓب يرض فليطعنو بالرمح تلك الساعة، فانتدب أحد التبلميذ ٥بذه ا٤بهمة، فانطلق 
إٔب"غيدادك" أبلغو مقالة الشيخ، فجعل "غيدادك" جوابو السب كالشتم، كجعل يكيلها للشيخ كأتباعو، ٍب قاؿ للطالب: 

إٔب شيخك كقل لو أ٘ب الأستطيع أف أرد إليو ثوب تلميذه، كلكِب سأبدلو بزؽ )) إليك عِب! اذىب 
( كأعرؼ أف ىذا الكبلـ سيؤ٤بو كيغيظو، كلكن غيظو ليس شيئا ُب عيِب؛ ألف ا٣بمر إ٭با ىو ٧بـر  Danaliٟبر)داندإب

د ذلك الكبلـ، فإذا ُب قرآنكم، كلكن ُب عادات كتقاليد أسبلفنا فليس ىناؾ شيئ أفضل من ا٣بمر((. كبقي يسر 
بالطالب ا٤بؤمن باهلل ا٤بتوكل ا١بسور القلب يتقدـ إليو ٕبربتو فيطعنو بْب ثندكتيو فّبديو قتيبل، ٍب ٱبتفي بْب ا١بماعة الٍب 

 أصبحت ىيص بيص إثر مقتل"غيدادك".
لكنو ٓب يكن فلما بلغ ذلك أردك ٞبدم ديكو حضره بثو حٌب غاب عن نفسو كذىل، من قتل ابنو ُّذه الطريقة، ك 

يستطيع أف ٲبس الوٕب الفقيو الشيخ أٞبد بارم بسوء، نظرا لشعبيتو الواسعة بْب طبلبو كمريديو الفدائيْب ا٤بتوكلْب، الذين 
يعتقدكف أف القتل ُب سبيل اهلل شهادة كأسرع الطرؽ إٔب ا١بنة، كخعوفا من ثورهتم، فقد أرسل أدك ٞبدم ديكو رسوال 

 و، ٱبربىم بأف البارم قد قتلوا ابنو، ٍب أعلنوا ٛبردا كاسع النطاؽ ضده ُب كل مكاف، سريعا إٔب أسياده ُب سيغ
كقد أرسل الشيخ أٞبد بارم من قتل الرسوؿ األكؿ الذم بعثو أردك ٞبدم ديكو، إٔب سيغو، كقبل أف أف يطلع على سر 

 ذلك ، كاف الشيخ قد استعد استعدادا كبّبا.
٣برب السيئ، أعد جيشا عظيما كثّب العدد، كجعل عليها القائد "فاتوما سىرم" ليحارب فلما ٠بع ا٤بلك "دا جارا" ىذا ا

الفقيو كالعآب القادرم كطبلبو،ُب مدينة " فويي" كيقضي على ثورهتم، حٌب ال يعيثوا ُب األرض فسادا على زعمو(.كما 
االستعداد لبلنقضاض على الشيخ أٞبد حرض أردك ٞبدم ديكو زعماء ماسينا كأقيا٥با على التعبئة العامة كأخذ أىبة 

"  Gueladio Hanbadejoبارم كطبلبو كفرسانو، ككاف من بْب أكلئك الزعماء "غىبلجو حامبا دىجو 
 Masa Kulubali)(، كماسا كلبلي  Faramuso" كمنهم بوبو مانسا )فاراموسو  N'Gouroriك"تنغوركرم

، Sare male، كسارل مأبSanjira، كسا٪بّباDotala، كدكتاالYerin”يىّبين”من سونسانا، كأىل منطقة
 (.Yomiكيومي

كقد كانوا ٝبيعا كفارا كثنيْب، كقد ٙبرؾ ىؤالء ٝبيعا مع ملوؾ صغار آخرين ُب ا٤بنطقة ، كل ٔبيشو ، ةانضموا إٔب نفّب 
 سيغو بقيادة )فاتيوما سىرم جارا(.
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فانكا( قادموف إٔب ماسينا ٤بساعدة  ٤بسلحة)سورٲبادىنك٤با ٠بع الشيخ أٞبد بارم بأف ا١بيش ا٤بلكي أم: قوات سيغو ا
"أردك ٞبدم ديكو" كأهنم عازموف على استئصاؿ شأفتو مع ٝبيع طبلبو _ إف كجدكا إٔب ذلك سبيبل _ ، استعد ىو 

ل اهلل، كطبلبو لقتاؿ كبل ا١ببهتْب الفئتْب الكافرتْب) األردك من ماسينا، كالبمربة من سيغو(،فأعلن الشيخ ا١بهاد ُب سبي
كقد علموا من جهاد الرسوؿ ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم أف الفئة القليلة تغلب الفئة الكثّبة بإذف اهلل، ٍب ٗبا يقدموف من 

 صرب كاستعانة باهلل، كأخذ بأسباب النصر. ككاف قائد القوات ا٤بسلحة للشيخ أٞبد بارم ىو صديقو"أمّب مانغاؿ" .
ٝباعتو إٔب "نوكوما،" كبدأ التعبئة كاالستعدادات، كأتتو الوفود من كل صوب من أ٫باء  كقد ا٫باز  الشيخ أٞبد لوبو مع  

ماسينا، فلما التقى ا١بمعاف، ُب "نوكوما "كتصافوا للقتاؿ، كعلم رجاؿ الشيخ أف العدك يفوقهم ُب العدد كالعدة، تفكركا 
كا بعض ا٣برؽ كربطوه بقركف البقر مع القبس، ُب  خطة حربية ٓب يكن أىل سيغو يعرفوهنا ُب ا٢بركب، حيث أهنم أحضر 

كاألقصاب، فأشعلوا النار ُب تلك ا٣برؽ، ُب أذياؿ البقر كقركهنا، فوجهوه إٔب أىل سيغو ، فاختلطوا بو، فؤب أىل سيغو 
ىاربْب ألهنم ٓب يكونوا رأكا مثل ىذا، كظنوا أف ا١بن ىي الٍب دخلت ُب البقر بدعوة الوٕب، فنشزت األبقار، 

حر٪بمت.... فقتل طبلب الشيخ أٞبد بارم القائد فاتوما سّبم نفسو. كقبضوا على  األردك نفسو، كقتلوه، فعْب كفار كا
آىل ماسينا حاكما آخر بدلو،كا٠بو"غىبلجو" فذىب كاستعد للشيخ أٞبد كٝباعتو، فذىب الطبلب كحاصركا ا٤بلك 

قوهتم، كأصاُّم اَّاعة، فانسل غىبلجو، كفر ىاربا، ا١بديد ُب عاصمتو، كاستمر ا٢بصار ٤بدة تسعة أشهر، ففِب 
كاستجار ُب تومبوكتو، كُّذا فإف ا٢برب قد خػمػيط، كمرر)ٓب يطب( ُب يد "دا جار" كاألردك ا٤بؤيدين لو من ماسينا ٛباما،  

اسينا، كأسس الشيخ كبقيت ماسينا ُب يد الوٕب الصاّب الشيخ أٞبد بارم كطبلبو الذين أسسوا ٩بلكة الفبلٗب الدينية ُب م
سنة  85)ٞبد اهلل(، كبذلك خرجت ماسينا من يد بنابر سيغو بعد حكم داـ   :أٞبد بارم عاصمة جديدة ٠باىا

ـ(، كلكن جانب )ماسينا فوتا( الٍب إٔب ناحية جىُب، ُب ٲبْب "بانْب" بقيت تابعة لبنابر سيغو ، حٌب 1810ـ_1725)
 .ـ.٦1861بيء ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ عاـ 

 ِا٥ٚقـــ٤ ا٥شاث 
 ثٞٺخ ٙزٴؽبد ا٥ؾٺخ أمحذ ٥ٴثٴ

بعد انتصار الشيخ ُب معركة نوكوما، ٓب يكن ذلك هناية ا٢برب ُب ماسينا، بل كاف البد من ٧باربة بعض الزعماء األقوياء 
 ( السبلح ضد الشيخ،N’Gouroriُب اإلمارات، كاستدراج بعضها األخر كتعليلهم باللْب، فقد ٞبل )انغوركرم 

كلكن قواتو ا٣بائفْب من معركة)نوكوما( رفضوا ا٢برب، فاضطر إٔب الطاعة للشخ كرىا، فألقى السلم إٔب الشيخ ٍب أسلم 
(ا٢بكيم Guladio Hanbagegoىامبادىجو)  (اغىبلجوKounariكحسن إسبلمو، كلكن زعيم  إمارة كونارم)

من ذلك أنو  –أسدل إٔب الشيخ نصائح كتوصيات كثّبة  القوم،فإنو أظهر ا٣بضوع كالطاعة خيانة كتقية كنفاقا، حٌب أنو
اقَبح على الشيخ أٞبد لوبو بارم ٙبويل عاصمتو إٔب مكاف اسَباتيجي آمن، كما ىو ىو الذم دلو على مكاف  "ٞبداهلل 

٘ب ُب ُب ببلد الفوال  Liptako" ٍب ارتد فيما بعد، كلكن الشيخ تغلب عليو، فطرده من ماسينا؛ ففر ك١بأ إٔب ليبتاكو
ـ، كاف الشيخ أٞبد بارم أهنى تصنيف قواتو ا٤بسلحة 1826دكلة فلتا العليا قدٲبا) بوركينا فاسو حاليا(.كعند حلوؿ عاـ 

 كقواه كفتح ببلدا كثّبة، كإليك ٨بتصرا لبعض ىذه الببلد ا٤بفتوحة:
 ـ ٙزؼ ٩ذٹٮخ عىىن:1

 إٔب ٩بلكة "جىٌُب" فاحتلها كأخضعها لدكلة ماسينا. فقد  كجو القائد )أمارك مانغاؿ( ٪بيب معركة نوكوما الفاصلة،
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 :ٙزؼ ٩ذٹٮخ رٴ٩جٴ١زٴ-2
 Seriكاصل الشيخ فتح الببلد مابْب ماسينا إٔب تومبوكتو، فاستطاع طرد ملك الطوارؽ "سّبم أغادم ")و 

Agadi.كقومو من تومبوكتو، كعْب أحد زعمائو الفبلنيْب حاكما ُب تومبوكتو، فخضعت بذلك لدكلتو) 
 ٙزؼ ثبعٮٖبسا )اسك ا٥ذٕٴ٫(: -3

حارب ببلد الدكعوف أك) كادك(، ُب منطقة باجنغارا ،كفتحها، كتوغل ُب مناطقها الوعرة حٌب جعل ٚبـو دكلتو ما بْب 
 ( كفلتا األسود . Suruسهل شواطئ هنر)سورك

 ؽشة ثالد ا٥غٺٮٺٚٴ ٳا٥جٴثٴ: -4
بة، ففتح مدينة)بوغوال، كجوالسو( كما حو٥بما من ـ استفز السينيفو كالبوبو، كجرىم إٔب احملار 1815ُب عاـ 

الببلد،كأخضعهم لدكلتو ٛباما؛ ألف أىل ىذه ا٤بناطق كانوا فبلحْب، لو يعلموف قتاال لقاتلوه. .... كلكن ٤با قاـ 
لة،جعل )دامونزكف جارا( ملك سيغو ٕبرب ماسينا للمرة الثانية انتقاما كأخذا بثأر ابنو القتيل ُب معركة:نوكوما" الفاص

الشيخ أٞبد بارم يرفع يده عن السينيفو كالبوبو، نظرا لبعد ا٤بسافة، كتوجو ٢برب العدك القوم الذين ىم بنابر سيغو 
 ـ(,1826 –ـ 1825الوثنيْب. كذلك فيما بْب عامي )

 ٧ رٞشٹجب.1825ا٥زقذٷ حلشة عٺٖٴ ا٥ضب٭ٺخ ّب٧ – 5
دامونزكف جار" ُب حسده موضعا آلالـ خركج ماسينا عن تبعية ٥بذه ا٢برب تعرؼ ٕبرب ماسينا الثانية؛ حيث ٓب ٯبد "

ـ(،فإذا بو إ٭با 1825ـ  إٔب 1810، فلـز الصمت ٛباما عن ماسينا، طيلة ٟبس عشرة سنة من )0ـ 1810سيغو عاـ 
 يعد العدة للكرة مرة أخرل على الشيخ أٞبد بارم كطبلبو، ) مورم ما نسا( ليتشفى منهم كينفس عن نفسو ٠بـو تلك

جندم، بقيادة ركن  20.000ا١بول كا٤بغيظة الٍب أدخلوىا عليو. كيعيد ماسينا إٔب ا٢بكم مرة أخرل، فجهز 
حربو"غومبيلى" كأرسلو إٔب ماسينا حملاربة الشيخ أٞبد بارم، فلما كصلوا كتقاتلوا استطاع الشيخ كطبلبو أف يفرقوا تلك 

جندم من جيشو، ككضعوا  7000 كنيفا من جنوده، كأسركا ا١بموع ٝبيعا، كقتلوا "غومبيلى" نفسو، مع قتل ألفْب
جندم فقد قصدكا سيغو ُب ا١برم كالنسبلف يصاجبهم  9000األسارل ُب قيود الرؽ....أما بقية ا١بيش ا٤بقدر ب

 ا٣بوؼ كالذعر كيؤزىم ا١بزع أزًّا. 
ح سيغو نفسها، كإدخا٥با ٙبت إمرة إف فبلنيي ماسينا بعد ىزٲبة ىذه ا١بيوش كأسر كثّب منهم،  عقدكا العـز على فت

 ماسينا، فتتبع فرساف ماسينا أثر فلو٥بم، حٌب أدخلوىم إٔب سيغو، كاحتلوا بعض ا٤بدف كالقرل ُب طريقهم،  
كخوفا من ُّدلة ماسينا فإف "دامونزكف"اضطر إٔب أف يصاّب إخوانو ا٤باساسي ، ملوؾ الكوليبإب من "كارتا" لتتعاكف 

ف على الفبل٘ب ُب ماسينا، فيفسدا سيطرهتم ك) قدرهتم (، كألف الدراكيش ىؤالء ٯبربكف كل كثِب على الدكلتاف البمربيتا
اعتناؽ اإلسبلـ رغم أنفو، ك على العبودية للمورم)الدراكيش(، كىكذا فإف ا٣بوؼ من )الدراكيش( أم الشيخ أٞبد بارم 

يانغولو( يتصا٢بوف فيما بينهم، كينهوف ا٢بركب كا٣ببلفات كمؤيديو، جعل أىل ٩بلكٍب كوليبإب ) أىل برامنغولو، كأىل ان
كالعداكات كاألحن القدٲبة، ليقفا ُب كجو العدك ا١بديد الذم بدأ يهدد كياهنما ٝبيعا كىي"الكياف الوثِب" فتصا٢با، رغم 

مونزكف" أىل ـ، ُب عهد "بوجاف موريبا" كُّدؿ "دا1818أف "دامونزكف" كاف قد حارب ا٤باساسي من قبل ، بعد عاـ 
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كارتا ُب تلك ا٢بركب كأتعبهم كأعنتهم، كلكنو ٓب يستطع أف يسقط حكومتهم..... كمهما يكن من أمر فإف دامونزكف 
 ـ,1827استطاع أف ينهي ىذه العداكة بْب سيغو كبْب كارتا، ٍب توُب ُب العاـ التإب عاـ 

 ؽشة ٩ب٩ذٷ ١شا٭زبٳ ا٥غٴ٭ٺٮ٢ٸ: -6
حارب الشيخ أٞبد لوبو أحدى زعماء السونينكى كطرده من نواحي "جىُب" فلجأ ىذا ـ تقريبا، 1829ُب حدكد عاـ 

" كجعلها ٩بلكة مستقلة، اقتطعها wahabu" كأسس ٩بلكة كىاب  Boromoالزعيم السونينكي كاستقر ُب" بوركمو
تحولْب، ككانوا ( ُب فَبة ضعف ملوؾ الوتارا،، كقد أصبح ىذا الزعيم من السونينكى ا٤بGuidikoمن منطقة غيديكو)

 Mamadiكقد امتد سلطاف مامدم كرانتاك  (ُب منطقة فلتا العليا،Dafinصنفا من التجار الذين ٠بوا فيما ب) دافْب
Karantawo  على أرضي: بواباBuwabaكماساال ،Masala  كفاساكونغو ،Pasakungo كسوكونغو ،

Sokungo ـ ك٠باه كىاب 1839، كأسس عاصمتو ا١بديدة عاـWahabu كىي دائرة )كاىيغويا،
Wahiguyaاليـو ُب ٝبهورية"بوركينافاسو، كبعد كفاتو خلفو ابنو قراموغو ٨بتار )Karamogo Mukhtar كىو ،

 ـ.1897الذم سلم دكلتو إٔب الفرنسيْب عاـ
ـ كانت ٩بلكة الشيخ أٞبد لوبو بارم كصلت إٔب ذركة اتساعها،فكانت ٛبتد على اتساع 1830كمع حلوؿ عاـ 

كلم من با٘ب إٔب هنر النيجّب, فضمت كل ماسينا ماعد "ماسينا فوتا" 100من جىُب إٔب تومبوكتو، كعرضها  كلم350
 الٍب بقيت ُب يد بنابر سيغو .

 ا٥ٚقـــ٤ اخلب٩ظ 
 ا٥زٮَٺ٨ ا٥ذاخ٦ٸ ٦٥ؾٺخ أمحذ ٥ٴثٴ ثبسٷ

ية كمن ىذه األعماؿ الٍب ًب إ٪بازىا ُب بعد أف أكمل الشيخ أٞبد لوبو بارم الفتوحات اىتم بالتنظيم الداخلي لدكلتو الفت
 عهده:
 تأسيس عاصمة جديدة:-1

ـ، قاـ الشيخ أٞبد بارم بتأسيس عاصمة جديدة ٤بملكة ماسينا، كذلك بناء على نصيحة غىبلجو 1815ُب عاـ 
 ىامبادىجو، ك٠باىا ) ٞبد اهلل(.

 التقسيم اإلداري للدولة: -2
 ىي:كما قاـ بتقسيم ا٤بملكة إٔب ٟبس كاليات 

 أمّبك مانغاؿ(ىو أألمّب ٥با، كعاصمتها) جىُب(.(كجعل أمّبىا عثماف (Jenairi(جىنيري)1
ا Hamousalaكجعل حاكمها بورم)حامساال   :Masina Tanba ماسينا تامبا(2 (، أك ىاماف صا٢بى
(Haman salaha  كىو الذم عْب حاكما على ماسينا القدٲبة بدال من األردك ٞبدم ديكو، ككانت)

 (.Tenen;un(فجعل عاصمتو "تىنىنكوف")N’dieya wuruمتها)ا٪بىيا ككركعاص
كعْب عليها ألفا سامبا فوتا، ككاف أحد القواد النببلء ُب معركة توكوما الفاصلة، كما ككل إليو  (Fakala(فاكاال)3

ما جاء بعده بالوبو ٞباية كحراسة مدينة ٞبد اهلل العاصمة؛ لكونو بطبل كشجاعا كبّبا،ككاف عاصمتها) يوركمارم(،ك
 بوكار،كىو ابن أخي الشيخ أٞبد لوبو.

 ( ككاف أمّبىا "غورك ماالدك.Hayireri(حايرل أك حايرىرم )4
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( كىي كالية جديدة بْب غيمباال،كتومبوكتو)كا٠بها القدٙب : كونارل، ككاف Nare & Dunde(نارل كدكندل )5
لذم كاف يعرؼ حرب الطوارؽ كُّدلتهم كاحتبلؿ أراضيهم، يسمى قبل ذلك جيبلجو(، ككاف أمّبىا أ٢باج مودم،كىو ا
 كلذا عْب على تلك ا٤بناطق؛ ليقضي على ثوراهتم كيقمعها.

ككانت ىذه الواليات ٝبيعا مقسمة إٔب إمارات)مديريات(، ككاف كل أمور الدكلة موكلة إٔب العلماء كذكم األخبلؽ 
 كقاضيا شرعياكخازناالطيبة كالعباد اَّتهدين، كعْب ُب كل كالية حاكما 

كأما إقليما: تومبوكتو، كجيلفوجى( فقد كاف ٥بما كضع خاص، فكاف ٩بثل ) ماسينا( يكتفي ٔبمع الضرائب ك٩بارسة 
 القضاء, بينما يديركف اإلقليم بأنفسهم حسب اتفاؽو عقد ُّذا الشأف.

 ا٥زٮَٺ٨ ا٥ٴصاسٷ
لزمِب كفق معايّب ا٤بمالك الٍب قامت ُب غرب إفريقيا ٓب تكن أٮبية ٩بلكة ماسينا بسبب اتساع مساحتها أك عمرىا ا

جنوب الصحراء الكربل، بقدر ما اشتهرت كامتازت بو من حسن األنظمة اإلدارية احملكمة، كإف الشخصية اإلسبلمية 
ية البيئية الٍب اتصفت ٩بلكة ماسينا اإلسبلمية كحبلفتها ُّا، ىي الٍب مهدت ا١بو الثقاُب كالعقدم ا٤بناسبْب، كأرست األبن

 الدينية األساسية الٍب انبُب عليها ا١بهاد البلحق للشيخ عمر تاؿ الفوٌب، مؤسس الدكلة العمرية ُب السوداف الغريب.
فكانت ثبلث كزارات كبّبة ُب الدكلة ىي: كزارة العدؿ، كزارة ا٤بالية، كزارة الدفاع )سورٲبادنفاكايا(، كإليك نبذة عن 

 كالتإب:  طبيعة ىذه الوزارات الثبلث
 أوال/ وزارة العدؿ

 كانت العدالة مسندة إٔب الشيخ ىانربكى سامىتاتا؛ ألنو ىو الذم كاف أشد الناس حرصا على تطبيق الشرع، كلما رأيتو 
ترى معو أربعة أشياء: ) القرآف، ككتاب الفقو، كالسيف، كالدرة(,فكاف ال يفارؽ ىذه األمور؛ ألنو كاف يريد إنو إذا كرد 

أك أتتو قضيو نظر ُب القرآف كالكتاب الفقهي، فمن كقع عليو ا٢بكم قضى عليو ٗبايستحقو ُب نفس الوقت  عليو حكم
فورا، ككاف مصدر الشرع عنده القرآف كالكتب ا٤بالكية)الرسالة، كشيخ خليل، كا٤بدكنة ( ألهنم كانوا مالكية ا٤بذىب، 

 بو قطبا كبّبا من أقطاُّا.كلكن الطريقة ا٤بسلوكة ىي القادرية، ككاف الشيخ أٞبد لو 
 ثانيا/وزارة المالية.

 ُب عهد الشيخ أٝبد لوبو كانت كاردات الدكلة من: الضرائب اآلتية:
ا( زكوات الزركع ا٤بسمى بالفبلنية)كرادل  (كىذا ا٣براج كاف يقسم إٔب عشرة أجزاء، عشرىا للعاملْب على الزكاة، 

 أربعة أٟباس ٢باكم الوالية ينفق منها على مصاّب الوالية كا١بنود؟ كٟبسها للشيخ أٞبد لوبو بارم كأىلو، كالباقي
ب(زكاة الفطر : كىو ما ٱبرج ُب آخر رمضاف، ككانت تعطى إٔب الفقراء كأئمة ا٤بساجد كا٤بعلمْب، كالقائمْب على سدانة 

 ا٤بساجد.
 زية تؤدل عن كل نفس.ج( ا١بزية )الضريبة (، ككانت تؤخذ من الرعايا احملتلْب) أىل الذمة ( ككانت ا١ب

 د( العشر)سالْب(، أك الرسـو ا١بمركية، ككانت تؤخذ على البضائع التجارية ا٤بستوردة، كما يبيعو األجانب.
 ىػ(ضرائب أخرل، مثل غنائم ا٢برب، كالكفارات كالعقوبات ا٤بالية، كمواريث الذين ال يعرؼ ٥بم كارث.

نت لكل كاليات حقل كبّب سواء ُب ا٤بدف)تيكودك( أك ُب األرياؼ)تْب تاف(، ك(الزراعة ا١بماعية للوالية، أك اإلمارة: فكا
ككانت غبلهتا تصرؼ ُب ا٤بصاّب العامة)فودكبا مونو( كُب كل منطقة كاف ىناؾ ا٤بتعلموف العادلوف األمناء ىم الذين 
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نة كالغش، قمعوا ذلك بالشدة يتابعوف ما ٰبصل كما ينفق ، كإذا أحسو با٣بموؿ كالضعف كالبطالة ُب أم مكاف أك ا٣بيا
 .ُب نفس الوقت، ٍب يبلغوف ا٣برب إٔب أىل ا٢بل كالعقد ُب الوالية، ٩با أجرب الكل على ا١بد طوعا ككرىا

 ثالثا:وزارة الدفاع )القوات المسلحة(:
سوداف الغريب؛حيث كاف توسيع القوة ا٢بربية كتقويتها من دعائم تثبيت الدكلة الفتية الٍب أنشأىا الشيخ أٞبد لوبو ُب ال

قاـ الشيخ بتوسيع ىذه الدائرة مع االعتماد على اليقْب كالتوكل الديِب ، مع إشعار الفبل٘ب بأف ٞباية الدكلة شرؼ ٥بم 
كلقومهم فبل ينبغي ٕباؿ من األحواؿ أف يرضوا ٖبراب ىذه الدكلة ،فقسمت ماسينا على يد الشيخ على ٟبسة أركاف 

فقا للمقاطعات)األقاليم( ا٣بمسة للدكلة، ككانت حراسة الدكلة كٞباية (ك Commandant militaierحرب)
الثغور مسندة إٔب الكماة ا٤بتوكلْب فقط، الذين يشاركوف دائما ُب ا٢بفاظ على الثغور باستمرار. ككانت العاصمة) ٞبد 

ية مفركضة على ٝبيع ( فارس برئاسة ألفا سامبا فوتا، ككانت ا١بند10.000اهلل ( ٧باطة بسور كبّب، ك٧بركسة ب)
سنة، ككانت القوات ا٤بسلحة ُب كل مقاطعة مقسمة إٔب ثبلثة أقساـ رئيسية  40إٔب  20الشباف ُب الدكلة من عمر 

يتناكبوف ا٣بدمة العسكرية على مدار السنة، كل فرقة أربعة أشهر، كبقية األشهر يقضوهنا ُب األعماؿ األخرل.ككاف 
د، كلكن كاف كل جندم ىو الذم يدجج نفسو بالسبلح) يسلح نفسو( بآالت ا٢باكم ىو الذم يتكلف بقوت ا١بن

الشجاعة كالبطولة، كلذا ٓب يكثر البندقية لديهم؛ ألف الدكلة ٓب تكن تشَبم ٥بم ىذا السبلح ا١بديد الذم كاف أقول 
د تاؿ إ٭با تغلب على األسلحة ُب ذلك ا٢بْب, ككاف الفوال٘ب يسموهنا) فونكارم(، كلذا سنجد بأف الشيخ عمر بن سعي

أىل ماسينا لتفوقو عليهم من ناحية امتبلؾ البندقية )ا٤بدفع( الٍب كاف قد استفاد من شرائها من اال٪بليز ُب سّباليوف 
كلبّبيا.  ) كننبو بأف كلمة ) مرح أك مورفا ( ُب االسونيكية أك البمربية كلمة عربية مأخوذة من ا٤بدفع؛ ألف ا٤بغاربة العرب 

 ـ.1591أتوا بو إٔب غرب إفريقيا منذ عاـ  ىم الذم
 (Buguturu ni bugu joالعمل على إلغاء الِحل والترحاؿ للفوالني) 

(، فكانوا ينتقلوف bugu turu ni bugu joمن قدٙب الزماف كاف قبائل الفوال٘ب قد ألفت عملية ا٢ًبلٍّ كالَبحاؿ أم)
اه، فلما جاء الشيخ أٞبد لوبو بارم رأل بأف ذلك ليس أمرا ٲبكن مع األغناـ  بْب القرل كاألرياؼ؛ تبعا للعشب كا٤بي

اال٠برار عليو، كأنو ال بد من االستقرار كاالستيطاف لتقريكى القرل فعـز على إسكاف الفوال٘ب ُب القرل للزراعة، فأسس قرل 
فيها أغنامها، كأجرب الفوال٘ب جديدة يسكنها الفوالٗب ٕبيث يزرعوف إٔب جانب الرعي لؤلغناـ.فيَبؾ ٞبى لكل قرية ترعى 

على االستيطاف ُب أماكنهم ا٣باصة ُّم، كألغى التجواؿ، كرتب تربية األغناـ. ٩با ٯبعلها ال تعطل الزراعة، كما أف األغناـ 
 ال تسبب ُب نفش الزركع.

 ة منتظمة تنظيما دقيقة.كما كحد ا٤بقاييس كا٤بكايل كا٤بوازين ُب الدكلة، كا٤بثاقيل الذىبية، ٩با جعل دكلة ماسينا دكل
 مجلس الَحل والعقد ) مجلس الشورى الكبير(.

( كاَّلس األصغر)بتو  Batu moudoكوف الشيخ أٞبد ٦بلسْب كبّبين ُب الدكلة ٮبا اَّلس األكرب )بتو مودك
 (.Batu N’pemereافىمّبل 

من األعضاء الر٠بيْب،  40عضو منهم 100شخصا،) كٯبعلهم البعض  20:فكاف يتكوف من أما المجلس الكبير
كالبقية أعضاء إضافيوف( ككاف الشيخ نفسو يَبأس ىذا اَّلس، ككاف من شركط العضوية ُب ىذا اَّلس أال يقل عمر 

العضو عن أربعْب سنة، كحسب معايّب إسبلمية معينة، مثل ا٤بعرفة باللغة العربية، كبعدد من ا٤بؤلفات الدينية 
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الشيخ ُب ىذا اَّلس أيضا عضواف بارزاف، فكاف يتشاكر معهما ُب اٚباذ القرارات  كالفقهية)القانونية(،ككاف يلي
كالتخطيط ألمور الدكلة، ٍب يعرضوهنا على بقية أعضاء اَّلس الكبّب، كمن ٍب على اَّلس الصغّب.حقا لقد كاف ىذا 

يّب ٩بلكة )ماسينا( طبقا ٤بقتضيات اَّلس ٯبمع بْب كل السلطات: التنفيذية، كالتشريعية، كالقضائية.كتتحمل مهمةتس
 الشريعة اإلسبلمية.ككاف اَّلس ٯبتمع كل يـو ُب الرحب ذات األبواب السبعة.

عا٤با كقاضيا، كخوؿ ٥بذا اَّلس سلطة تشريعية كتنفيذية، كلكنو ظل  64: فكاف يتكوف من وأما المجلس األصغر
 خاضعا لسلطة اَّلس األعلى.

 عو قاض كأمْب خزانة، يقوماف ٗبساعدتو ُب تسيّب شئوف مقاطعتو) كاليتو (.ككاف لكل مقاطعة: أمّب كم
كُب ىذا داللة على كجود الدٲبوقراطية ُب دكلة ماسينا، كلكن ٓب يسمح للعلمانية أف تلعب دكرا ُب ا٢بياة االجتماعية ُب 

يق للضركرات فقط، كما منع ا١بهر الدكلة؛ ألنو حـر بيع ا٤بسكرات، كالتبغ، كجعل اختبلط الرجاؿ كالنساء ُب حدكد ض
 بالسلوكيات السيئة.

 ثني ا٥ؾٺخ أمحذ ٥ٴثٴ ثبسٷ، ٳا٥ؾٺخ ّ٪ش ث٬ عْٺذ رب٣ ا٥ٚٴرٸ:
عندما كاف الشيخ عمر بن سعيد تاؿ ُب طريقو إٔب ا٢بج، دخل على الشيخ أٞبد بارم ُب عاصمتو ا١بديدة) ٞبد اهلل (، 

و عبد ا٢بكيم، الذم كاف يريد أف يذىب معو إٔب ا٢بج؛ كلكن الشيخ كقد مكث فَبة قصّبة ُب ٞبد اهلل انتظارا لشيخ
عبد ا٢بكيم أرسل إليو بأنو ال ٯبد سبيبل إٔب ا٢بج ُب ذلك العاـ؛ ٤برض طرأ عليو كلكوف أمو ما تزاؿ على قيد ا٢بياة 

 كليس كراءه من ٱبدمها.فانطلق الشيخ عمر كحده ٤با أتتو ىذه الرسالة.
" أدرؾ الشيخ أٞبد لوبو بارم بأف الشيخ عمر تاؿ شاب ٦بتهد جدا كيتمتع بعقل راجح، كجدية كُب سكناه ُب "ٞبد اهلل

 بالغة ؛ ال يتعب ُب طلب العلم كال يتكاسل ، كال يفَب. فأعطاه ىدايا كتكرمات،  كزادا كثّبا.
قدسة، ككجد أف أٞبد شيخ كبعد كفاة الشيخ أٞبد بارم، دخل الشيخ عمر تاؿ ُب ٞبد اهلل قافبل من ا٢بج من الديار ا٤ب

ـ(،كىو بدكره أكـر ا٢باج عمر تاؿ كعظمو، كرحب بو؛ ألنو ٓب يكن ليحسد 1836ىو ا٤بلك بعد أبيو، كذلك عاـ )
الشيخ عمر تاؿ ُب درجة حجو، ككثرة أتباعو، ككثرة مالو، كلكن ٦بيئو بالطريقة التيجانية، كذيوع صيتو كٛبادم طعنو ُب 

أمادك شيخ يطرد الشيخ عمر تاؿ من ماسينا، كلكن الشيخ عمر انتقم من ملوؾ البارم ُب الطريقة القادرية ، جعل 
 ـ(.1862ـ  ػػػػػػ 1837سنة)  15ماسينا بعد 

 ٳٙبح ا٥ؾٺخ أمحذ ثبسٷ:
سنة، كصلت الدكلة فيها إٔب أكج ا٢بضارة كذركة االتساع، كأسلمت الببلد، كطبقت الشريعة  20بعد حكم داـ 

ـ(، توُب الشيخ أٞبد لوبو بارم، كلىب نداء ربو عز كجل، فمات ُب 1830ـ إٔب 1810كاـ من )اإلسبلمية ُب األح
من ربيع األكؿ  12كسط األُّة كالعظمة, فتؤب العرش من بعده ابنو األكؿ أمادك شيخ.ككانت كفاتو يـو ا١بمعة

 .1276عاـ
و ، حامد شيخو، عبد السبلـ شيخو( كامرأتو كقد خلف الشيخ أٞبد بارم أربعة أكالد ىم ) أماد شيخو، عبد اهلل شيخ

أم)كىل حورل(،ككانت كبل ا٤برأتْب مثقفتْب متعلمتْب بالثقافة العربية  Welore ، كعلتها ) كىلورAdyaأديا 
 اإلسبلمية، ككانتا من أمناء الشيخ كعيبة سره) أمْب السر (.
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 ا٥ٚقـــ٤ ا٥غبدط 
 ـ(.1853ـ  ػػػػ1830من)أ٩بد ؽٺخٴ ث٬ ا٥ؾٺخ أمحذ ٥ٴثٴ ثبسٷ:  

بناء على شريعة األخوة ُب توٕب ا٢بكم، فإنو كاف ا٤بفركض أف ٯبلس بالوبو بكرم؛ ابن).........( أخت الشيخ أٞبد 
لوبو على العرش؛ ألنو أكرب من ابن الشبخ من صلبو، كلكن األعياف اتفقوا على تعيْب االبن البكر من صلب الشيخ 

و بالوبو بكر الرئيس األعلى للقوات ا٤بسلحة ُب ماسينا،كقد كاف أىبل لذلك ا٤بقاـ؛ أٞبد بارم، على أف أف ٯبعل رفيق
 ألنو كاف باسبل كرابط ا١بأش ، كخبّبا بالشؤف ا٢بربية ك العسكرية ٛباما، ككاف راغبا ُب ا٢برب.

لكا فإنو كاف ٰبرص على كاف شيخو أٞبد عا٤با تقيا ككرعا، كال غرابة ُب ذلك فقد كاف أبوه متواضعا ككرعا، كرغم كونو م
األكل من الكسب ا٢ببلؿ،  كما كاف  أٞبد شيخو مسا٤با، )مياال إٔب السلم(، مبغضا للحرب، كلكنو اضطر مع كل 

ذلك إٔب القياـ بالتصدم ٢بركب كثّبة من ا٢بركب الٍب قصدت ماسينا،بسبب استقبلؿ ماسينا، كموضعها ا١بغراُب بْب 
 ا٤باندل، كالبمربة، كالطوارؽ، كالصونغام.، كمن ىذه ا٤بعارؾ مايلي ٨بتصرا. ا٤بمالك القوية ا٤بعادية ٥با من

 ـ(.كسيأٌب تفصيلو.1825ـ ُب ىجـو سيغو على ماسينا ُب عهد أبيو )1843(االنتقاـ من سيغو عاـ 1
 (ثورة تومبوكتو:2

م، كفتح تومبوكتو مرة أخرل ففي مستهل حكم أمادك شيخو، قامت تومبوكتو بالثورة، فحارُّم أمادك شيخو، كاحتل قراى
كأخضعها ٤باسينا، كلكنو قبل شفاعة معلمو القادرم ) الشيخ سيدم البكام كونتا( فَبؾ ألىل تومبوكتو استقبل٥بم 

 كحكمهم الذاٌب، كٓب يعْب على تومبوكتو حاكما آخر ، كإ٭با اكتفى بتعيْب آخد ا١بزل الشخصية.
 ؽٺخٴ ٬٩ رٖٺرياحلٺبح ا٦ْ٥٪ٺخ يف ٩بعٺٮب ٳ٩ب أؽذصٰ أمحذ 

 كانت الدراسة ُب ماسينا على درجات  ىي:
 سنوات  ا٤برحلة االبتدائية,.6_ فوسنّب  1
 سنوات ، ا٤برحلة ا٤بتوسطة 9فاٍكارم  -ػ2
 سنة الثانوية, 12 -11 – 10ػ سانتارم  3
 سانتا موبو = جابىدا = ا٤برحلة ا١بامعية. -4

   موبو  = أم اإلماـ.
يعا ُب الكتاب ُب سن السابعة من عمرىم، كٯبربكهنم على الصبلة منذ نعومة أظفارىم. ُب ذلك ككانوا يدخلوف األكالد ٝب

 السن ا٤ببكر.ككاف ىناؾ اىتماـ كبّبٕبفظ القرآف الكرٙب، كالتنافس ُب حفظة.
 1843.٧-٧ 1842ؽشة ٩بعٺٮب:ّب٧ 

ـ، فلما تؤب 1825لى ماسينا عاـ توُب الشيخ أٞبد لوبو بارم، كىو يستعد لبلنتقاـ من ملوؾ سيغو ُب ىجومهم ع
ـ(، كقد فرغ من أىبة 1843ـ  إٔب 1830سنة من ) 13ا٤بلك من بعده ابنو أٞبد شيخو، أعد العدة ٥بذه ا٢برب مدة 

ـ،جيشا كثّبا كأمر عليها )بيليسي( كقد كاف"بيليسي 1842ـ، فأرسل ُب عاـ 1843االستعداد ٛباما مع حلوؿ عاـ 
" ، كىريانغو بيوحكيما، فأرسلو أمادك شيخ بارم إٔب سيغو،ككاف على ملك سيغو يومئذ " شجاعا كبّبا، كراجح العقل

ـ(، كأتعب ملوؾ ا١بار من  1843-ـ1842فبهدؿ بيليس كجيشو دكلة سيغو ُّدلة شديدة، فيما بْب ىذين العامْب)
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ش توف جوف، ككاد يفنيهم كل كجو، كعلى ٝبيع األصعدة، ككاد بيليسي يهـز سيغو كٰبتلها،بعد أف قتل كثّبا من جي
قتبل، ٩با خوؼ ملوؾ سيغو ككادكا يشربوف السويق ٤باسينا، كٱبضعوف ٥با، لوال اهلل ٍب السرية الفبلنية الٍب كاف ا٤بلك 

 ـ.1800دامونزكف جارا قد ألفها كفرغها للجندية منذ عاـ 
باكارم جاف" ٛبكن من قتل "بيليسي" كطرد فإف  رئيس الفبلنيْب ا١بماعيْب، األبطاؿ الكماة ا٤بتفرغْب للحرب، كىو " 

جيش ماسينا، كتتبع فلوؿ جيشو ا٤بهزكزين اليائسْب، ا٤بنهزمْب، حٌب أكغل ُب ماسينا مطاردا ٥بم، كقد هنب أىل سيغو 
بعض القرل من أرض ماسينا ُب ىذه ا٤برة، حٌب أف أىل ا٤بنطقة بأنفسهم ٞبلوا السبلح للدفاع عن أنفسهم ضد 

ـ  ػػػ 1813سنة ) 16د مكثت سيغو سنوات طويلة ُب ا٣بوؼ كٙبسب انتقاـ ماسينا مرة أخرل حٌب البامبارة، كق
ـ(. كقصة باكارم جاف كبيليسي مشهورة كمركية بكثرة لدل ا٤بداحْب.كالزالت تذكر ُب ا٤بسامر ُب سيغو كغّبىا 1859

؟  إٔب اليـو
 بيو الشيخ أٞبد،كقد كاف أٞبد شيخو متدينا، كمتمسكا بالدين متحمسا لو مثل أ

 ـ، ك٤با علم بأنو من النصارل ُب زم الشرفاء...............1850كقد كاف عنده ) بارث فاتو ( عاـ
 ٳٙبح أ٩بدٳ ؽٺخٴ ث٬ ا٥ؾٺخ أمحذ:

ـ (. فجلس على العرش من 1853ـ   إٔب 1830ـ، بعد ملك داـ ٟبسة كعشرين عاما)1853توُب أٞبد شيخو عاـ 
 شيخو بن الشيخ أٞبد لوبو بارم.بعده ابنو أٞبد بن أمادك 

 ِا٥ٚقـــ٤ ا٥غبث 
 ـ(.1862ـ  ػػػػ1853من)أ٩بد آ٩بدٳ ث٬ ا٥ؾٺخ أمحذ ٥ٴثٴ ثبسٷ:

 ىو أٞبد مو أمادك شيخو بن الشيخ أٞبد بارم،ا٤بشهور ب) أمادك آمادك(آخر أئمة دكلة)دينانكوىب(.
يدة ػ)مونا يسا(ابنة إماـ مدينة "جىُب"، كقد نشأ ُب ـ، أما من جهة أمو فهو ابن للس1833كلد ُب مدينة "ٞبد اهلل"سنة 

 جو يسوده الشعور بالنصر كالعز، حيث كانت ) ماسينا( قد فرضت ذاهتا بوصفها دكلة مركزية قوية يسودىا الرخاء.
 :فٚبرٰ

و بأنو كاف تصفو الركايات ا٤باسيننكية بأنو كاف رجبل طويل القامة، كسيما، مثاال للجماؿ بْب ٝباعة البوؿ، كما تصف
شابا ذكيا مولعا بركوب ا٣بيل ، كقد رافق عمو ) بالوبو(ُب عدد من ٞببلتو ا٢بربية، فظهرت عليو خصاؿ ا١بندم الشجاع 

ذم اإلحساس ا٢باد بالشرؼ. كقدكاف مثل أبيو كجده ُب العلم كالصبلح كالورع كالتقول، كالعدؿ كا١بدية كالتنظيم 
 أش.اإلدارم،ككاف باسبل شجاعا، رابط ا١ب

 خالٙزٰ:
دفعت األزمة الٍب قامت بعد كفاة أٞبد شيخو حوؿ ا٣ببلفة بأمادك أمادك إٔب كاجهة الساحة السياسية بالرغم من صغر 

سنو، حْب كاف يومئذ ُب العشرين من عمره، كحداثة ثقاقتو، ككجود عدد من ا٣بلفاء الشرعيْب ا٤برشحْب، فإف ىذه 
صب اإلمامة الذم كاف يشغلو كالده.  كمع ذلك فقد كاف ىو االسم الذم حظي العوامل الثبلثة ٓب تكن تؤىلو لشغل من

 باإلٝباع.
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ـ، أزمة ىزت كياف دكلة"ماسينا"،  1853كُب غياب قاعدة كاضحة للخبلفة أثارت الوفاة الباغتة لػ) أمادك سيكو( سنة 
على تسيّب شئوف  كىي ا٥بيئة االستشارية الٍب كانت تشرؼBatu moudo كما تفككت كحدة الباتو مودك

الدكلة،حيث ٓب يتمكن الناخبوف)ىيئة البيعة( من االتفاؽ على اسم موحد، كٓب يبق ُب ساحة التنافس حوؿ ا٣ببلفة بعد 
 إقصاء اآلخرين، إال مرشحاف ٮبا:

ل ابن أخت الشيخ أٞبد بارم ا٤بؤسس، كىو مرشح سيئ ا٢بظ ٓب يتمكن من خبلفة خالو ا٤بتوَب قب ) بالوبو بوكار(/ 1
 ـ كقد مر أنو كاف ا٤بفركض أنو ىو الذم ٱبلف خالو، كلكن ًب ترشيح أمادك شيخو ابن الشيخ أٞبد.1845ذلك عاـ 

 /)اعبد اهلل سيكو( ابن اإلماـ ا٤برحـو الشيخ أٞبد  لوبو، ا٤بشهور)اىلبلم سيكو(.2
سحب ترشيحو كاقَبح أف يتؤب  كحيث إف الناخبْب ٓب يتمكنوا من االتفاؽ على أحد ا٤برشحْب، فإف "بالوبو بوكار"

ا٢بكم) أمادك أمادك( ابن أٞبد شيخو ا٤بتوَب، ألنو ا٣بلف الوحيد الذم سيتمكن من تأمْب استمرار حكم أسرة) الشيخ 
 أٞبد بارم(، كبعد تردد كافق أعياف)باتو مودك( على ىذا االقَباح.

س، كالذم أدرؾ أف موافقة اَّلس على اقَباح لكن "البلم سيكو" الذم كاف موجودا بتومبوكتو كقت مداكالت اَّل
)بالوبو بوكار( قد أقصاه من التنافس حوؿ ا٣ببلفة، رفض ىذا االختيار، كلذلك نزؿ ُب ) يورل(على بعد ٟبسة  

كيلوكَبات من "ٟبداهلل" على رأس جيش كبّب ُب ٧باكلة لبلستيبلء على السلطة بالقوة، كبعد ضغوط كثّبة ٓب يعلن 
عن ا٢برب، كسلم بالقرار الذم كاف قد اٚبذه ) باتوماكدك( إماما شرعيا ٤باسينا)دينا(،ك٪بت دكلة دينا من  )البلم سيكو(

 حرب أىلية ٧بققة.
 (:ئفالؽبرٰ ا٥ذاخ٦ٺخ)ا٥زٖٺرياد

كاف أمادك أمادك مياال إٔب التفتح؛ فلم ير من الضركرم متابعة سياسة الضغط كالتقشف الٍب سار عليها كالده ككذلك 
من قبل، كقد أدل ذلك إٔب حدكث بلبلة داخل صفوؼ أتباع جده الذين كانوا ما يزالوف أعضاء ُب اَّلس جده 

األكرب)بتو ماكندك(، كظهور خلل ُب الوفاؽ الذم كاف سائدا ُب ىذا اَّلس بْب اإلماـ كاألعياف، كما أضر بالسّب 
 عت عهد "أمادك آمادك"الطبيعي ٥بذه ا٤بؤسسة ، كبركز بعض ا٤بشكبلت الداخلية الٍب طب

*لقد كضع "أمادك آمادك" حدا للتقشف الذم كاف يطبع ا٢بياة ُب مدينة"ٞبد اهلل" ُب ذلك الوقت،كذلك بإحيائو ٤با كاف 
يدعى ب )بأب( أم "ٝبعيات األقراف "ا٤بسامر"، كما ٠بح بتنظيم مظاىر الفرح ُب ا٤بناسبات العائلية كاَّتمعية، حيث  

ا٢بفبلت الٍب كانت تقاـ ُب مدينة "ٞبد اهلل" بعد صبلة العصر)الساراجى(، كقد استعاد  كاف يشارؾ بنفسو ُب
 "ا١بوامىب" ك"ا٤بابويب" تأثّبٮبا كسط ٝباعة الفولىب.

 ا٥ٞنبء ٦ّٶ ا٥ٚنت ا٥ذاخ٦ٺخ
الذين ـ، نظرا للضغوط الٍب كاف ٲبارسها عليو أكلئك 1853بدأ "أمادك آمادك" مَبددا ُب بداية عهد إمامتو سنة -1

ساعدكه ُب الوصوؿ إٔب ا٢بكم من جهة، أك أكلئك الذين يريدكف منو ا٢بفاظ على النهج الذم سار عليو) الشيخ أٞبد 
بارم كخلفو أٞبد شيخو(، كما أف ىؤالء كانوا يستخفوف بو لصغرسنو كحداثة مستواه ا٤بعرُب، كٯبدكف ُب ذلك مربرا 

 .اإلمامةاسة مقتدرا كمستقبل كقادرا على ٙبمل مسئوليات لتوجيهو، كلكنو ٪بح بسرعة ُب أف يصبح رجل سي
ىكذا غّبت ٩بارسة"أمادك أمادك" للسلطة كجو دكلة)ماسينا(، كما أف عهد إمامتو كاف عهد ٙبوالت حا٠بة ُب تطور 

 ىذه الدكلة.
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 ػ القضاء على فتنة عمو)الالي سيكو(:2
سلطتو ككسب احَباـ الناس ٥با، كىكذا كضع عمو عبد  اضطر "أمادك أمادك" إٔب اٚباذ إجراءات ردعية من أجل فرض

اهلل"البلم سيكو" رىن اإلقامة ا١بربية ٤بعاقبتو على ما بدر منو من احتجاج على الصبلحية الشرعية لبعض القرارات الٍب 
 اٚبذىا.

 الحد من سلطة المجلس الكبير: -3
تو ُب اَّلس األكرب، بأف عليهم أف ٲبتثلوا لسلطة اإلماـ، كما نبو بعض األعياف الكبار الذين كانوا يريدكف معارضة قرارا

كمن أجل جعل سلطة اإلماـ ىو األقول، فقد قلص من اختصاصات اَّلس األكرب، كحصر مهمتو ُب تسجيل قراراتو 
 كا٤بوافقة عليها.

" كما بدأ استقبلؿ كلكن بعض األعياف احتجاجا منهم على ىذا الوضع، بدأكا يقاطعوف جلسات ٦بلس الػ"باتو ماكندك
شخصيات معينة مثل" ألفا نوح طاىّبك" ك " ألفا سليماف" ل"بورٲبا كلبلي بورٲبا" كدليل على أف دكلة ) ماسينا( الٍب 

 عاشت ٙبت الشيخ أٞبد لوبو بارم الزالت قائمة.
َبة طويلة، إذا اصطدـ سنوات، كال يتمتع ٕبكم ماسينا لف 9كلكن كيكأف اإلماـ" أمادك آمادك"ال ٲبكث ُب السلطة إال 

بالشيخ عمر بن سعيد تاؿ، كقتل انتقاما منو ٤با قاـ بو أسبلفو من طرد للشيخ عمر من ا٢بج، كذلك بسبب عدـ امتبلؾ 
 أىل ماسينا للبنادؽ كا٤بدافع، كتفوؽ الشيخ عمر تاؿ ُب ىذه الناحية,

 ا٥ٴٙبٛ ثني ٦٩ٴٟ ٩بعٺٮب ا٥ٚٴال٭ٺني، ٳثني ثٮبثش عٺٖٴ
ـ، ٓب يتمكن من اليسر 1810اد ذات البْب الذم دخل بْب دراكيش ماسينا كملوؾ سيغو الوثنيْب، منذ إف النزاع كفس

سنة، من ا٢برب السافرة كا٢برب الباردة، فأهنت ماسينا كسيغو تلك ا٣ببلفات كاإلحن  49كاالنتهاء بينهما إال بعد مضي 
س شديد، يريد القضاء عليهما ٝبيعا، كال تستطيع الٍب كانت بينهما ، ألهنما شعرتا بقدـك عدك كبّب قوم، ذم بأ

أحدٮبا التصدم لو كحده كاعَباضو،) القبل ألحدٮبا للعدك ا١بديد( كىذا العدك ىو الشيخ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ 
ـ، من دكلتو،عند عودتو من رحلة ا٢بج، ككذلك طرده 18348الفوٌب، الذم طرده أماك شيخو ملك ماسينا عاـ 

 " من دكلتو سيغو."تيىفولو جارا
 فقدـ الشيخ ا٢باج عمر لبلنتقاـ من ىذا الطرد كاالستخفاؼ بو من ماسينا كسيغو. 

ففي الوقت الذم تؤب بىنا علي ا٤بلك، كانت كل من سيغو كماسينا تعلم أنو المناص ٥با من حرب ا٢باج عمر تاؿ، 
سلحة )سورٲبادىن فانكا( مع بعض؛ ليتمكنوا من كأهنا لن ٚبطئ أيا منهما، فجمعت الدكلتاف ا٤بتعاديتاف قواهتما ا٤ب

مقاكمة جيش ا٢باج عمر الغفّب، كحربو الشعواء، كيدفعوه، كيعتلوه، كيردكه خاسئا حسّبا، ككانت ىذا التحالف كالتآمر 
( سببا ُب قدـك ملك ماسينا، أمادك آمادك إٔب سيغو، ك٤با جاء جعل خطبتو أنو البد benbenbeكالتداعي )بىنبىنىب 

أف يتوب ٝبيع بنابر سيغو إٔب اإلسبلـ، كإال فإنو لن يوإب كافرا، كلن يعقد أمرا أك حلفا مع كافر، كبذلك تاب ا٤بلك بينا 
 علي جارا كإخوتو كأىل بيتو، كاستتابوا الرعية، كبدأكا بناء ا٤بساجد ُب ٝبيع أ٫باء الدكلة.

ودتو أكصى أنو إذا اقَبب ا٢باج عمر من سيغو فليبعثوا لو كبعد تتويب أىل سيغو رجع أمادك آمادك إٔب ماسينا، كعند ع
رسوال بسرعة؛ ليبعث بالكماة الفدائيْب من فبلنيي ماسينا ا٤بتوكلْب، لصد غارت ا٢باج عمر، ليعلم أف ُب ماسينا كسيغو 
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م،) ُب العجمية: أيضا فبلنيوف فدائيوف، مضحوف، متفانوف ُب الدفاع عن أكطاهنم، كالذين يعرفوف أيضا اسم اهلل األعظ
 اسم اهلل البلدم(..

ك٤با اقَبب ا٢باج عمر تاؿ من سيغو، أرسل "بينا علي " رسوال سريعا إٔب أمادك آمادك ملك ماسينا، ٱبربه بذلك، فقاـ 
 بالتجنيد ا١بماعي ) فركبا تونتا( أم ا٤بتطوعوف ا١بهاديوف، كما أخذ ٔبميع أنواع األىبة كاالستعداد بسرعة.

ـ دخلت طبلئع جيش ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ أرض سيغو، ُب سبمتمرب )كونغودييب(، فبدأكا الغزك ُب 1860كُب عاـ 
دانفاف جاريسو أكال، ككاف عليها "دكميب جاريسو"، فقتل فيها، ٍب انيامينا ُب الناحية الشمالية لنهر النيجّب، فخربوىا 

اف ىو القائد على معسكر )معقل( انيامينا، كبذلك أصبحت كاحتلوىا، ككجد فيها "تاتا جارا" ابن علي جارا مقتوال، كك
 ىذه ا٤بناطق تابعة ٤بملكة ا٢باج عمر تاؿ.

ـ، كمن ٍب عـز على احتبلؿ مدينة سيغو نفًسها، 1860ٍب احتل ا٢باج عمر تاؿ " سانساندل" بسرعة خاطفة، عاـ 
ش ا٢باج عمر تاؿ )حجي تا مورم(، ككاف ككافق ذلك ٦بيء إمدادات أمادك آمادك من ماسينا،لنجدة سيغو ضد الدركي

 جيش ماسينا مكونا من:
 بندقي فحسب، 1000، ككلهم أصحاب قوس كرماح،  ج( ٞبلة البنادؽ:6000، ب(ا٤بشاة:8000ا(الفرساف:
جندم، فأضاؼ بينا علي جار إليهم جيش سيغو، الذين كانوا ٝبيعا أصحاب قوس كرماح، ماعدا  15.000فاَّموع 

لة البنادؽ، كرغم كثرة جيش الدكلتْب إال أف قلة السبلح )البنادؽ( كاف سببا ُب ىزٲبة ا١بيش كترجيح  قلة منهم من ٝب
 .كفة القتاؿ ١بيش الشيخ عمر تاؿ؛ ألف ٝبيع جيشو كانوا من ٞبلة البنادؽ

 كاف قائد جيش ماسينا الذم جاء لنجدة سيغو ىو القائد: بالوبو؛ خاؿ ا٤بلك أمادك آمادك،
ٔب "سينسا٘ب؛ إلنقاذىا من الشيخ عمر بن سعيد تاؿ، كلكنهم انطلقوا أكال كاستقركا ُب "كونْب" على ضواحي فويجٍّهوا إ

كيلو مَبا، كٓب يرضوا بشن حرب على جيش شيخ عمر تاؿ، كإ٭با أخذكا يتوبوف قبائل "سومونو" كٰبرقوف 40سيسا٘ب ب
ا١بدد من السومونو السور الٍب يصلوف ُّا، ٍب ٙبركوا إٔب  أصنامهم الكبّبة، كيقوموف بتأسيس ا٤بساجد، كتعليم ا٤بسلمْب

سينسا٘ب على حرد قادرين أهنم سيطردكف ا٢باج عمر تاؿ كجيشو من سينسا٘ب، فالتقوا بو ُب ضاحية سينسا٘ب، كأشعلوا 
، كُب األخّب استطاع جيش ا٢باج عمر ، كاٍقمطر  تاؿ ، ا٤بزكد  نّباف ا٢برب، كتبلحم ا١بيشاف، كاشتد القتاؿ، كاسبكىر 

 بالبنادؽ من تفريق ٝبوع أىل ماسينا، كىزٲبتهم.
فأرسل بىنا علي جارا، إٔب "كباف باجي" ليأٌب من انغولو كونا... فقاؿ لو أنو اليأٌب حٌب ٯبعل لو جعبل......فرفض توف 

 جوف ا٢برب.......حٌب قتل نفسو....
أماـ جيش ا٢باج عمر تاؿ، جزع كقنط من النصر، كدخل  فلما رأل بىنا علي حارا ٚباذؿ جيشو، كاهنزاـ جيش ماسينا

مدينة سيغو كغلًّق على نفسو حصنها، فتقدـ الشيخ ٔبيشو حٌب حاصر  ضواحي سيغو، ك٤با ٛبكن من فتح بعض 
نواحيها، أفلت منو بىػنا علي، ففر كىو منكسر األمل، إٔب "ماسينا"كاستجار بأمّبىا كملكها أمادك آمادك بارم، فدخل 

 ـ.1861من شهر )مارس(  10خ عمر تاؿ سيغو ُب الشي
ك٤با كصل بىنا علي إٔب ماسينا، سأؿ ملك ماسينا، كم اهلل ؟ فأجابو: اهلل كاحد فقط ال شريك لو، فقاؿ بينا علي: إف  

لمْب، كاف اهلل كاحدا، فإنو اليـو يؤيد ا٢باج عمر كحده، أكثر من بقية ا٤بسلمْب، فأجابو أمادك آمادك: اهلل مع كل ا٤بس
 كيؤيدىم ٝبيعا، كإف أمر الشيح عمر تاؿ ُب طريقو إٔب النهاية؛ ألف ا١بيش الذم سأرسلو إليو ىذه ا٤برة سينهي بقية أمره.
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 زلبٳ٥خ ٩بعٺٮب اعزْبدح عٺٖٴ:
جندم، كأرسلهم بقيادة : بالوبو، ك بينا علي جارا، ليذىبوا كيطردكا ا٢باج عمر تاؿ من  30.000أعد أمادك آمادك 

يوما، خرج إليهم الشيخ عمر  14كيلومَبات، كبعد قدكمهم ب8فجاءكا كعسكركا ُب ضاحية سيغو على بعد  سيغو،
تاؿ ٔبيشو ٤ببلقاهتم، فتقاتلوا قتاال شديدا، كبعد صوالت كجوالت بْب الزحفْب استطاع ا٢باج عمر تاؿ من ىزٲبة ماسينا 

)ٲبْب بانْب(، فتتبعهم ا٢باج عمر تاؿ كطبلبو األبطاؿ، ذكك  كأعواهنم، فشتت مشلهم، كفر بينا علي جارا، كدخل ُب"تونا"
البنادؽ، فقبضوا على بينا علي جارا، كأخيو "سوما جارا" ىناؾ، فاستبقاٮبا الشيخ عمر تاؿ لديو، ٍب قتلهما، ٤با رأل أف 

كانٌب سليماف ) ـ، كحسب قوؿ  1861البمبارة يعدكف العدة من أطراؼ سيغو إلعادة بينا علي إٔب ا٢بكم. كذلك عاـ 
ـ، ٍب ٤با تبْب لو أف 1862رٝبو اهلل( فإف الشيخ عمر تاؿ أمسك بينا علي جار كأخيو"سوما جارا: ٤بدة سنة كاحدة كىو 
ـ، كبذلك ٟبدت  1863البمبارة إ٭با ينتظركف الفرصة لينقضوا على الفبل٘ب كيعيدكا بينا علي إٔب السلطة، فقتلهما سنة 

 كثبط قلوُّم حياؿ ا٢برب.كثّب من ا٢بركات الفدائية 
كبذلك اليـو اختفت ٩بلكة سيغو عن الساحة السياسية، كمملكة ٗببارية، ككٔب عليها الشيخ عمر تاؿ )حجي تا مورم( 

 ابنو أمادك جولىب )الميدك(، 
 ا٥ٚقـــ٤ ا٥ضب٬٩ 

 ٭ٲبٹخ ٩بعٺــــٮب
ٍب دخل ماسينا، كالتقى ٗبلكها أمادك آمادك  بعد احتبلؿ "سيغو" كاصل الشيخ عمر تاؿ ا١بهاد كفتح بقية ببلد سيغو،

جندم من الطبلب ا٤بتوكلْب، فهاٝبوا جيش  50.000بارم، ُب )كايا كاؿ(بْب ٞبد اهلل كسوفارا، ككاف أمادك آمادك ُب 
ا٢باج عمر تاؿ بكل شجاعة كتضحية كاستشهاد، كأمضوا يوما كليلة ُب قتاؿ شديد مرير ٰبصد األركاح حصدا،فكانت 

امية، كمع أف جيش أمادك آمادك كاف يعوزىم البنادؽ إال أهنم كانوا أكثر من جيش ا٢باج عمر تاؿ بكثّب، حيث  معركة د
جندم مزكد بالبنادؽ (، 10.000جندم، كجيش فوتا  50.000كانوا ٟبسة أضعافهم أم: ) كاف جيش ماسينا 

دد إليهم، حٌب نفد ما عندىم من القوت كلكثرة عدد ماسينا، فإهنم ٛبكنوا من حصار جيش فوتا، كسد ا٤بنافذ كا٤ب
كالرصاص، كلكن الباركد) مسحوؽ الرصاص(، كاف كثّبا لديهم، كىو ال يقتل، فاضطر ا٢باج عمر تاؿ إٔب إيقاؼ 

ا٢برب، كلو شعر أمادك أمادك بذلك، لتمكن من ىزٲبة ا٢باج عمر تاؿ ٗبواصلة ا٢برب، كلكنو أكقف ا٢برب أيضا، ٤با 
 ا٢برب، لّبيح جيشو.رأل أف فوتا أكقف 

لقد كاف إيقاؼ ا٢برب خبلؿ ىذه األياـ ا٣بمسة سببا ُب ىزٲبة أمادك آمادك؛ ألف حدادم الشيخ عمر تاؿ استطاعوا 
رصاص، كما ٛبكن خبلؿ ىذه  50.000رصاص يوميا، فلما أٛبوا صناعة  10.000خبلؿ ىذه األياـ من صناعة 

 ، كمقر أمادك أمادك نفسو. األياـ عن طريق عيونو من معرفة أسرار ماسينا
كيركم ا٤بداحوف ىنا قصة عبد اهلل ماىب، ككوماغا ماغاسا، كٛبساح ماسينا.... كسيأٌب تفاصيل ىذه األمور ُب موسوعة 

 تاريخ ٩بلكة الفوالٗب ُب )فوتا توركف(.
م، كقسم جيشو إٔب عدد قاـ ا٢باج عمر تاؿ ُب اليـو السادس، كذبح كل األغناـ الٍب كانت لديو، كأطعم جيشو كأشبعه 

ا١ببهات الٍب يكوهنا جيش ماسينا، كتوجو ا٢باج عمر نفسو مع فريقو، إٔب ا٤بعسكر الذم فيو آمادك آمادك، فلما رآه 
آمادك آمادك أصدر أكامره بإطبلؽ البنادؽ، كالرمي بالسهاـ بكل جدية، بينما الشيخ عمر تاؿ كجيشو يتقدموف ٙبت 
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اص دكف أف يطلقوا رصاصة )) ٩با يدؿ على ا٣بربة ا٢بربية؛ ألف ىؤالء كانوا يرموف ُب أمطار الرماح كالسهاـ كالرص
حيث تصيب البندقية ا٥بدؼ ، أصدر الشيخ  –مَبا  50الفراغ((، فلما اقَبب الشيح عمر كجيشو من ماسينا على بعد

كقد كانوا ُب معظمهم فرسانا، فلما أكامر ببدء إطبلؽ الرصاص بقولو ) أيو ، أيو (، كىناؾ بدأ جيشو بإطبلؽ البنادؽ، 
اشتد القتاؿ تؤب جيش ماسينا الذين كاف معظمهم مشاةن بالبنادؽ، أك فرسانا بالقوس كالرماح، فاهنزموا، كبقي آمادك 

آمادك نفسو مع بعض الشجعاف الكماة ا٤بتوكلْب كاقفْب، رابطي ا١بأش، كقد جرح آمادك آمادك ككسرت إحدل يديو، 
ج حربة أسبلفو ا٤بقدس) ٢بوركماما(،كأمسكها بأسنانو، كأخذ حربة نفسو باليد الصحيحة، ككقف على كمع كل ذلك أخر 

مًب فرسو بكل شجاعة، كصرخ على الشيخ عمر تاؿ كجيشو، كٞبل عليهم، كرماىم بسهم قائبل: ىذا عن أسبلُب، 
آمادك آمادك، كشرذمتو على أىل فوتا، كبسهم ثاف قائبل: ىذا عن أيب، كبسهم ثالث قائبل: ىذا عن نفسي، كلشدة ٞبلة 

فإنو استطاع أف يشق الطريق بينهم دكف أف يستطيع أحد أف يوقفو، كما ٓب يستطع أحد أف يتتبعهم ُب تلك الفَبة، 
فدخل مع ٝباعتو الباقية ُب ٕبر )با٘ب (، كانطلقوا حٌب دخلوا هنر النيجّب، كمركا ٗبدينة "موبٍب" قاصدين تومبوكتو، ك٤با 

الشيخ عمر تاؿ بانفبلت آمادك آمادك، من ا١ببهة، أرسل بعض فرسانو الكماة مع ألفا عمر، ليطاردكه بكل سرعة، علم 
 فانطلقوا يطاردكهنم حٌب قبضوا على آمادك آمادك كمن معو مع ذىبو، ككتبو، على مًب هنر النيجّب، كأرجعوىم إٔب موبٍب،

على ملك ماسينا آمادك آمادك، كأنو ٦بركح جرحا عميقا نافذا، كأنو كأرسلوا رسوال إٔب الشيخ عمر تاؿ، بأنو قد قبض 
يعا٘ب من ا١بركح كآثار الرصاص، أصدر مرسوما ملكيا باإلجهاز عليو، فقاـ القائد ألفا عمر بقطع رأسو، ُب موبٍب عاـ 

عمر تاؿ  ـ. كبذلك أصبحت "ماسينا" أيضا من ضمن ٩بلكة ا٢باج عمر بن سعيد الفوٌب.ككاف دخوؿ الشيخ1862
 ـ, 1862/مايو/16إٔب ماسينا ُب 

ـ، على 1864كقد قتل الشيخ عمر بن سعيد تاؿ نفسو ُب ٧باكلة تتمة فتوح ماسينا، كذلك ُب منطقة باجنغارا، عاـ 
ـ،  كقد اختلف ُب طريقة موتو، فقيل: إنو دحل كهفا 1862خبلؼ ُب ذلك، حيث يرل البعض أنو عاـ 

لنار كقتل فيها، كقيل : إنو ٤با حوصر ُب الكهف، ككاف ىذا الكهف ٨بزنا للباركد فأشعل ُب"ديقىمبىرل" فأضرموا عليو ا
 فيو النار كانتحر فيها. كقيل بل ٙبوؿ إٔب طائر كحلق ُب الفضاء، فقلنا) آمنا باهلل ككفرنا باألساطّب (.

اؿ على ملك ماسينا حٌب ـ، كما بقي ابن أخيو تيجاف ت1892كقد بقيت سيغو ٙبت إمارة آمادك جولىب( حٌب عاـ 
ـ، كقد أسقط االستعمار كل ىذه ا٢بكومات 1884ـ، كبقي منتقى بن شيخ عمر تاؿ على كارتا حٌب عاـ 1887عاـ 

: ٝبهورية مإب.1960كٙبكم عليها حٌب عاـ   ـ. ٍب نالت استقبل٥با لتكوف مع غّبىا من ا٤بناطق ما يسمى اليـو
 خشٹيخ مم٦خ ٩بعٺٮب ث٦ٖخ اال٭٢ٴ
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ٚقـــ٤ ا٥زبعِ ا٥ 
 األؽٴا٣ ا٥ْب٩خ يف ٩بعٺٮب

 : ا٥زٮَٺ٨ اإلداسٷ ٳاحلٺبح االٝزقبدٹخ ٳا٦ْ٥٪ٺخ:1
   17بالنسبة للتنظيم اإلدارم ك ا٢بياة االقتصادية، فقد تقدـ ا٢بديث عنهما ُب عهد الشيخ أٞبد بارم ُب 

 ٩با يغِب عن إعادهتا ىنا.  20ُب ص كما ًب ا٢بديث عن ا٢بياة الثقافية ُب عهد شيخو أٞبد بن الشيخ أٞبد بارم   
  /ا٥ٞٴح احلشثٺخ2

كانت ماسينا دكلة ذات حكم مركزم كعسكرم، ككاف ا١بيش ا٤بكوف من ٟبسمائة ألف جندم ٙبت قيادة ) أمّبك 
مانغاؿ(القائد األعلى، كما كانت الدكلة ىي ا١بهة الٍب تتكفل ُّذا ا١بيش، ككاف للجيش فضبل عن مهامو التقليدية 

ثلة ُب الدفاع عن الَباث الوطِب، دكر اقتصادم مهم يتمثل ُب الدفاع عن قطعاف ا٤باشية سواء ُب أماكن استقرارىا أك ا٤بتم
 ُب طرؽ انتجاعها.

 /ا٥يجٞــبد االعز٪بّٺخ 3
من كخضع ٦بتمع ماسينا لنظاـ طبقي ، فقد كاف التمييز فيو كاقعا بْب اؿ )رٲبب(، اؿ) تينيوب( كالصناع كالػ)الرٲبايبب(

 العبيد، أما فئة) جاكامىب( فقد كانت ٚبتل مكانة بْب ا٢برائر كالعبيد.
 (.  Rimbe: كيقاؿ ٥بم) رٲبىب )ا(النبالء، أواألقحاح، أو العريقوف

( أك Nwenyi(ك) انوىػِب  jawambeكمنهم  ا١باكامىب)  Torobe))توركىبالسوقة أي أصحاب المهنب(
طبقة ىي أكرب الطبقات، كيزاكؿ افرادىا ٝبيع ا٤بهن: ٪بارة، نساجة، (كمن ا٤ببلحظ أف ىذه الBambadoٗببادك)

 خياطة، إسكافية، حدادة، صياغة......اْب
 .(Maccube)كقد يقاؿ ٥بم ُب بعض ا٤بناطق  ( Demajo) ,ج(العبيد كىم دىماجو

دىم، كا١بوغورامى، (أم الذين أخذكا عادات الفوال٘ب كتقاليYimbe Pullakuد( ا٤بتفوالنيوف )يًػػػػمىب فوالٌكو 
 كغىٍولو، كككاسولو فوال، كعنادكغو فوال، كغّبىم من الفبلٗب السود.

 /٬٩ أ٥ٞبة ا٥ٚٴال٭ٶ:4
: بارم، جالو، سنكارل،سيدىب، باه، بوٕب، سواٗب،ا٪بائي، يارا، صوه، جكٌب، تاؿ،كاف،كاه، جاه، ديكو، من ألقابهم

 . جيغى، ساؿ.كغّبىا.ٕب،اله، سي،سيسى، سييب،كيالرل،تورل، سانكارا،كونارل
 /ادلٲٮخ األعبعٺخ ٦٥ٚٴال٭ٶ5

إف معظم الفوالٗب يعملوف ُب ٦باالت تربية ا٤بواشي، كرعي األبقار،  كيشتغل يغضهم بالزراعة إٔب جانب تربية األغناـ،  
 كما يزاكلوف التجارة الٍب ىي مهنة أخوا٥بم السونينكى,  كاهلل تعأب أعلم.
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 ؽغت ا٥ٴٹ٢ٺجٺذٹب(, (يف ا٥ذٳ٣: ا٥ٮغت ادلئٴٹخ  ٥ٚٴال٭ٶ 4
 ( ٦٩ٺٴ٫ ٭غ٪خ يف ا٥ْبمل ا٥ٺٴ40٧ٳٹٞذس ا٥ٚٴال٭ٸ ة )

 Guinea %40.3 غينيا
 Senegal %24.0 السنغاؿ

 Guinea Bissau %20.0 غينيا بيساك
 Mauritania %18.0 موريتانيا

 Gambia %18.0 غامبيا
 Mali %17.0 %10مإب) كيبلحظ أهنم ُب إحصائية مإب: 

 Cape verde %12.2 زر الرأس األخضرج
 Cameroon %12.0 الكامّبكف

 Nigeria %11.0 نيجّبيا
 Burkina faso %10.3 بوركينافاسو

 Chad %10.0 تشاد
 Niger %9.7  النيجّب

 Benin %7.0 بنْب
 Sieraleon %7.0   سّباليوف

 Central Africa %5.9 كسط إفريقيا
 Sudan %5.1 السوداف

 M0rocco /Sahara %4.6 / الصحراء الكربل ا٤بغرب
 Ivory cost %2.1 ساحل العاج

 Togo %1.5 توغو
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   خبدتخ 

 ا٢بمد هلل ، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل األمْب كآلو كصحبو أٝبعْب كبعد: 
 السبلـ عليك أيها ا٤بتحمس ٤بعرفة شيء من تاريخ أمتنا اَّيدة، كرٞبة اهلل كبركاتو.

فإف صديقك _ صاحب ا٤بوسوعة _ يودعك كداع ٧بب لك، راغب ُب اف تتمتع ٗبا تضمنتو صفحات ىذه  كبعد
 ا٤بوسوعة من تاريخ شعب عريق، كمنطقة عريقة، ك٩بلكة كاف ٥با صداىا كشهرهتا اإلقليمية ُب العصر ا٢بديث.

 ردت ُب ثيايا ىذا السٍّفر ا٤بمتع.كيرجو منك أف التتواٗب عن اخذ الدركس كالعرب من سّبة ا٤بلوؾ كاألحدث الٍب س
فإف ركح دراسة التاريخ  أف تعترب ٗبا تقرا، فيكوف لك أسوة بالعاملْب اَّدين، كٙبذر من البطالْب ا٣باملْب .كما ضرنا 

 معشر األفارقة إال ترؾ اخذ العربة من التاريخ؛ حيث ندرس التاريخ اإلسبلمي أك القومي للتسلية فقط، ال للقدكة 
,كاالعت  بار.كأف تدرؾ أف باإلمكاف إقامة دكلة إسبلمية تيوقراطية حٌب اليـو

كقد بذؿ لك صديقك ُب ىذه ا٤بوسوعة قصارل جهوده ليتحفك ٔبزء من تاريخ ٩بلكة الفوالٗب ُب ماسينا، كذلك لغرض 
ة من قبل ا٤بداحْب، التلميح كالتنويو، ال لئلحاطة كاإل٤باـ ٔبميع تواريخ ىذه اإلمرباطورية الٍب حظيت بركايات كثّب 

كالقصاصْب، كذلك  نظرا لوجود أحفاد، أك أحفاد أحفاد من عايشوا ا٤بملكة، سواء استفادكا من خّباهتا، أك اكتوكا 
بنّباهنا.فما كجدت فيها من صواب فمن اهلل، كما يكن فيها من خطإ فمِب اك من ا٤بؤرخْب الذين نقلت عنهم, علما بأف 

 اؿ ا٤بغاكير ، حديث ذكف شذكف،كلعل فيما نقلنا ىاىنا كفاية,ا٢بديث عن الفوال٘ب األبط
 فإٔب اللقاء مع موسوعة أخرل ، أال كىي موسوعة إمارات كدكيبلت مإب، كقبل ذلك نقوؿ لشعب ماندل

 فهل من نهضة، ياماسن، نستعيد)ػ( بها تلك الممالك والمناقب الدارسات
 ػػػػػػو)ػ( يا فُلبى إلى اعلى النػػػػػػػػػػػػجـو الزاىراتوىػػػػػػػػػػػػػػػػػل من نجدة منكم فنسمػػػػػػ

 تباركت ما تقدر يكن فلك ا٢بمد    فهل عائد ذلك الزماف الذم مضى)ػ(
 )^( أبو ٘باف/ عبد القادر بن ٘باف كجّبل  )^(

 ٭ٲبٹخ ربسٹخ ٩بعٺٮب

 
 مؤسسة كجيرى للتربية والبحوث التاريخية

Fondation  Guidiera pour l'education et richershes Historique 

( F. G. E. R.H) 
 66877607     yahoo.fr@bguidiera 

)^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( 
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 اجلضء ا٥غبثِ ٙٲبسط ا
 437 ٩بلكة الفوال٘ب م ماسينا

 438 الكتاب يدم بْب
 439 قدٲبة ُب غرب إفريقياتوطئة عن اإلمرباطوريات ال

 439 الفصػػػل األكؿ  حملة تارٱبية عن إمارة الفوالٗب ُب )ماسينا(
 439 /من ىم شعب الفوالٗب؟1
 439 /أصوؿ شعب التوالٗب:1

 439 تقسمات الفوال٘ب
 441 /أصوؿ ماسينا:2
I :441 ػ التطور التارٱبي:          أػ ٩بلكة ماسينا قبل سيكو أٞبد 

 442 .ػػل الثا٘ب الفصػ.
 442 األسرة األكٔب  الٍب حكمت "ماسينا"أسرة جالو":  قدكمها من قانياغا

 442 عهد ماغاف جالو كابنو إبراىيم األكؿ
 443 علي األكؿ، ككانتا، كعلي الثا٘ب عهد

 443 ـ(:1510ـ ػػػػ 1480انيا جالو من )
 ذذ443 ـ1539ـ ػػػػ 1510سودم جالو من )

 443 ـ(:1583ـ ػػػػ 1559و من )بوبو مرٙب جال
 444 ـ(:1603ـ ػػػػ 1583أمادك أمنة جالو من )

 444 ـ(:1625ـ ػػػػ 1613ـ(:    إبراىيم جالو الثا٘ب من )1613ـ ػػػػ 1603بوبو عائشة جالو من )
 444 ـ(:1629ـ ػػػػ 1616سلمغ عائشة من )

 444 ـ(:1663ـ ػػػػ 1629أمادك آمنة جالو الثا٘ب من )
 444 ـ(:1673ـ ػػػػ 1663ي جالو الثالث من )عل

 445 ـ(:1675ـ ػػػػ 1673غالو ىاكن جالو الثالث من )
 445 ـ(:1696ـ ػػػػ 1675غوركم جالو من )

 445 ـ(:1706ـ ػػػػ 1696غىبلجو جالو من )

 445 ـ(:  1761ـ ػػػػ 1706غيدادك جالو من )

 445 (:ـ1777ـ ػػػػ 1761أمادك آمنة جالو الثالث من )

 445 ـ(:1789ـ ػػػػ 1777يورك سيلمغا جالو الثالث من )

 446 ـ(:1801ـ ػػػػ 1789يا غالو جالو من )
 446 ـ(:1810ـ ػػػػ 1801أماد ديكو جالو )أردك ٞبدم ديكو(من )
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 446 .الفصػػػل الثالث .

 446 األسرة الثانية "أسرة بارم"

 446 .الشيخ أٞبد لوبو بارم ا٤بؤسس للدكلة 

 450 بقية فتوحات الشيخ أٞبد لوبو      .الفصػػػل الرابع .
 450 2ػ فتح مدينة جىُب، 1
 451 حرب ببلد السينيفو كالبوبو: -4فتح باجنغارا )ارض الدغوف(، -3فتح مدينة تومبوكتو، -
 451 ـ تقريبا.1825التصدم ٢برب سيغو الثانية عاـ – 5
 452 حرب مامدم كرانتاك السونينكي -6
 452 .الفصػػػل ا٣بامس .

 452 التنظيم الداخلي للشيخ أٞبد لوبو بارم
 453 التنظيم الوزارم ، أكال/ كزارة العدؿ  ثانيا/كزارة ا٤بالية.

 454 ثالثا:كزارة الدفاع )القوات ا٤بسلحة(:
 Buguturu ni bugu jo 454العمل على إلغاء ا٢بل الَبحاؿ للفوال٘ب) 

 454 لس الشورل الكبّب(.٦بلس ا٢بل كالعقد ) ٦ب
 455 بْب الشيخ أٞبد لوبو بارم، كالشيخ عمر بن سعيد تاؿ الفوٌب:

 455 كفاة الشيخ أٞبد بارم:
 456 .الفصػػػل السادس .

 456 ـ(.1853ـ  ػػػػ1830أماد شيخو بن الشيخ أٞبد لوبو بارم:من)
 456 ا٢بياة العلمية ُب ماسينا كما أحدثو أٞبد شيخو من تغيّب

 456 ـ.1843-ـ 1842حرب ماسينا:عاـ 
 457 كفاة أمادك شيخو بن الشيخ أٞبد:

 457 .الفصػػػل السابع .
 457 ـ(.1862ـ  ػػػػ1853أماد آمادك بن الشيخ أٞبد لوبو بارم:من)

 457 صفاتو: خبلفتو ،  
 458 إصبلحاتو الداخلية)التغيّبات(:القضاء على الفًب الداخلية

 459 تنة عمو)البلم سيكو(:ػ القضاء على ف2
 459 ا٢بد من سلطة اَّلس الكبّب: -3

 459 الوفاؽ بْب ملوؾ ماسينا الفوالنيْب، كبْب بنابر سيغو
 461 ٧باكلة ماسينا استعادة سيغو:

 461 هناية ماسيػػػػنا .الفصػػػل الثامن .
 462 خريطة ٩بلة ماسينا بلغة االنكو
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 463 : التنظيم اإلدارم كا٢بياة االقتصادية كالعلمية:1 امة ُب ماسينا.األحواؿ العالفصػػػل التاسع .
 463 /ا٤بهنة األساسية للفوالٗب5،/من ألقاب الفوالٗب4االجتماعية  /الطبقػػات 3/القوة ا٢بربية، 2
 464 حسب الويكيبيديا( (النسب ا٤بئوية  لفوالٗب ُب الدكؿ: 4

 465 خاٛبة
 466 الفهارس

 

 
 اخريطة ماسين
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 [{8}]٩ٴعٴّخ ربسٹخ  ٩ـــبيل
 اجلضء ا٥ضــــب٬٩

 مم٢٦خ ١ىـٮىـذٳٕٴ (
 سيـــــناسٌ())املشيٌزة مبَينت  

 
 

 وجريى ؾحس اًلاذز جن ثَجان جن المل

 مسٍص اًخـَمي مبسازش ذاز اًلصبٓن واذلسًر تعوىب

 

 
Histoire   de l' Empire du  Kenedougou(Sikasso) 

)^( )^( )^( 

 
 كجيرى للتربية والبحوث التاريخية مؤسسة

Fondation  Guidiera pour l'education et richershes Historique 

( F. G. E. R.H) 
 66877607     yahoo.fr@bguidiera 

()^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^ 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على محمد وسلم
ثني ٹذٷ ا٢٥زبة 

بائل لتعارفوا ( كالصبلة كالسبلـ على قا٢بمػد هلل القائل ) يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبا ك 
 ذكرا )شرفا (لو كلقومو.  كآلو كصحبو أٝبعْب:  رسوؿ اهلل األمْب،  ٧بمد بن عبد اهلل الذم كاف مبعثو

فيقوؿ العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب: عبد القادر بن تيجاف بن الٓب)٧بمد سّبل( بن أيب بكر )صديق( بن ٧بمد بن  ٳثْذ:
 ـ ٗبدينة طوىب) شرفها اهلل بالعلم كالدين(1967إبراىيم بن ٧بمد كجّبل الطويب من مواليد عاـ 

ن ا٤باضي العريق،  كالدكر الريادم الذم لعبو سكاف عأقدمو إٔب الراغبْب ُب معرفة شيء ة"سيكاسو" منطقىذا تاريخ 
 ٩بلكة تراكرية قوية علىىذه ا٤بنطقة الٍب حظيت بقياـ ا٤بنطقة ا١بنوبية الشرقية ١بمهورية مإب ا٢بديثة،  ،سيكاسومنطقة

تؤب . الٍب يا ٗبملكة)٩بلكة سيكاسو(ا٤بشهورة تارٱب (وكينيدكغ٩بلكةأال كىي:)  أكاسط العصر ا٢بديثُب  أراضيها؛
ة أكجينيو؛ مشاؿ شرقي ساحل العاج، ٍب من كّبم يباكاتشيو ا٤بنحدرين من منطقجا٢بكم فيها أسرة تراكرل أحفاد ماغا 

  أعإب هنر النيجّب.
كأصبحت ىذه  َبكرل،الى يد قياـ ٩بلكة قوية عل بدايات القرف السابع عشر ا٤بيبلدمفقد شهدت ىذه ا٤بنطقة،  منذ 

ت ( ُب ا٤بركز القيادم لدكؿ إفريقيا الغربية جنوب الصحراء،  كذلك حْب استطاعماليكريثة إمرباطورية)غّبىا ا٤بملكة مع 
 ىذه ا٤بنطقة أف تستقل عن إمرباطورية السونغام، حْب ضعفت كسقطت ُب أيدم باشاكات ا٤بغرب.

معتمدين على العديد من ا٤براجع العربية كاألجنبية،  كمن أىم ما نعتمد عليو   كسنركم تفاصيل تاريخ ىذه اإلمرباطورية
غّب أننا ىنا ال نشّب إٔب ا٤براجع مباشرة ُب ىذا   (Manden Kurufabaرٞبو اهلل) ا٤بؤرخ كانٌب سليماف، كتاب

ٔب ذلك ا٢بْب إك  كؼ ا٣بمل،كذلك نظرا لظر  –_ إف شاء اهلل تعأب  أننا سنلحق ا٤براجع ُب آخر ا٤بوسوعةالسفر،  حيث 
 نعتذر إٔب القراء األعزاء، كالنقاد ا١بهابذة الفحوؿ،  عن التقصّب ُب ىذا ا١بانب. 

على صياغة ا٤بعلومات بلغة عربية سليمة كاضحة؛ اهلل كوف قد كفقت لسرد تارٱبها كما ينبغي،  كأف يعينِب أ كأرجوا أف 
 . عربية ٗبكانة من الصعوبة ال يسلم من العثار فيها إال القليل من الفحوؿألف ترٝبة التاريخ من اللغات األجنبية إٔب ال
 وقوتي  . ومػػػػػػػػػػػػػا لي إال ستره متجػػػػػػلال تصػػػػػػػػاميعوباللػػػػػػػو حولي وا

 عليك اعتمادي ضارعا متوكال . فيارب أنت اهلل حسبي وعدتي  :
فيها،  كٯبعلها لبنة من لبنات سور حصْب،  يسعى ُب بنائو الغيوركف على  كأسأؿ اهلل العظيم رب العرش الكرٙب أف يبارؾ

إفريقيا الغربية جنوب الصحراء كحضارهتا العريقة،  ُّدؼ العودة إٔب ا٤باضي اَّيد،  كالتنقيب عن ا٢بضارات الٍب ٛبتعت 
ارزا ُب إرساء قواعد ىذه ا٢بضارات،  كنقل ُّا ا٤بنطقة من قبل. كمن ٍب عودة ٞبيدة إٔب الديانة كاللغة اللتْب عملتا دكرا ب

 فصو٥با إٔب األجياؿ البلحقة. 
) رٴىئخ) ٬ّ اإل٩رباىٴسٹبد ا٥ٞذميخ 

كل الشعوب كاألمم ٥با ُب تارٱبها صفحات ٦بيدة،  كأدكار حضارية،  تعتز ُّا أٲبا اعتزاز،  ىذه الصفحات ىي 
 كٙبطيم قيود االستعباد كاالستعمار. صفحات الكفاح من أجل نيل ا٢برية،  ككسر شوكة القهر،  

 ، كانت الصحراء الكربل ا٢بالية أرضا خصيبة تكثر فيها األهنار كالودياف كيستوطنها شعوب متعددكف من السود كالبيض
فهجرىا سكاهنا السود إٔب مناطق  غّب أف ا٢بالة ٓب تدـ،  إذ تعرضت الصحراء لتغّبات بيئية أدت إٔب جعلها جدبة، 
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. كبعد استقرارىم ُب تلك ا٤بناطق أسسوا كالشرؽرطوبة كأقرب إٔب األهنار كا٤بياه ُب ا١بنوب كالغرب  أخرل أكثر
، إمرباطورية للكانٌب من السونينكى إمرباطورية الصوصو _ ىللسونينك (كغادكإمرباطوريات متعددة منها: إمرباطورية غانة)

اإلٲبو  –اإليبو -ا٥بوسا  -  ُب منطقة فلتا العليا حاليا الك ا٤بوشي٩ب - بوركك للكور  نغامسو نكا،  إمرباطورية اليمإب للمان
 كالتكاررة-ُب السنغاؿ  كالولوفوػ كالسّبير-ُب غانا األشانٌب –ُب بنْب األكيو –ككلها ُب نيجّبيا ا٢باليةالكاٖب ُب بورنو –

 . كغّبىالسينيفو ُب كينيدكغو كا-كالبمبارا ُب سيغو ككارتا-ٍب الفبلٗب ُب ماسينا كسوكوتو -للفبل٘ب ُب فوتا
لَباكرل ُب سيكاسو، كقد نالت ىذه كىنىدكغو ل  ثامنة ىذه اإلمرباطوريات كاإلمارات كا٤بمالك : ٩بلكة ٳ١ب٭ذ

 اإلمرباطورية شهرة تارٱبية، ُب العصر ا٢بديث  كنالت قسطا من قصص ا٤بغنْب كالقوالْب، كأدركها االستعمار األكركيب. 
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ٳ٣ ا٥ٚقـــ٤ األ 

 حملخ ربسخيٺخ ٬ّ ئ٩بسح ا٥ٚٴال٭ٶ يف )٩بعٺٮب(
 ا٥ٚق٤ األٳ٣: ٬٩ ٱ٨ ؽْت ١ٺٮٺذٳٕٴ؟

 ا٥غٺٮٺٚٴ  ٳادلٺٮٺب٭٢ب:/أفٴ٣ ؽْت 1 
(،  orodaraمنها "فلتا العليا" الٍب كانت عاصمتها ) أكركدارا ؛كانت ٩بلكة "كينيدكغو"منطقة تضم عدة مناطق 

( الذين ٙبرركا من ٩بلكة سرام ) ٩بلكة ا٤بوشي(، كرجعوا إٔب ما كانوا senefoكالٍب كاف يسكنها قبائل) السينيفو
من حياة اَّتمع القبلي ُب مقاطعات صغّبة، استطاعت أف تعيش كفق ىواىا، كحسب تقاليدىا يعيشوف عليو سابقا 

 كتصرفاهتا، ُب اضطرابات أخوية دائمة.

  Fana dugu( ُب ا١بنوب، ك)فانا دكغوfolonaونا( ُب الشماؿ، ك)فولbafinتقع "كينيدكغو" بْب هنر ) بافْب 
غّب أنو ُب أكاسط القرف التاسع عشر، اتسعت الدكلة لتشمل ا٤بينيانكا  ،(ُب الغرب، كفلتا العليا، كفولتا األسود ُب الشرؽ

" كبوبو Tchierenتشيىرىن ( غربا، كببلد "bague( ُب ا١بنوب،) كباغولkorokoركوك ُب الشماؿ، كإقليم ) كو 
دىا ٝبهورية غينيا كوناكرم السو من الشرؽ. أم أهنا أصبحت تشمل جزءا كبّبا من السوداف الغريب؛ حيث كاف ٰبجو 

 من الغرب، كمن ا١بنوب ساحل العاج ،كمن الشرؽ فلتا العليا، كمن الشماؿ" ٩بلكة البمبارة" ُب سيغو .
 ".كينيدوغواختلفت اآلراء حوؿ تسمية ":( Kenedugu) ٩ْىن )١ىٮىذٳٕٴ (

)دكغو(  :(،كمعناىا: الرطب، كالثانيةkeneفهناؾ من يرل أف الكلمة ٗببارية تتكوف من مقطعْب: األكٔب)كىُب-1
( : البلد الرطب، أك بلد األشياء الرطبة كىي: ا٣بضركات keneduguكمعناىا: البلد أك القرية، فيكوف معُب)كىنىدكغو

 .على مدار السنة كالبقوؿ. فكانت منطقة توجد فيها ا٣بضركات كالبقوؿ
 .كقد أطلق ىذا االسم عليها التجار)ا١بوال( الذين كانوا يأتوف إٔب ا٤بنطقة ببضاعتهم من حْب آلخر

ة أيضا، كمعناىا: الساحة الواسعة. فيكوف ا٤بعُب ) بلد األراضي ي( باللغة البمبار Keneكقيل إهنا مشتقة من )كىػُب -2
الباحث عن ٩بلكة كينيدكغو ُب رسالة ماجيستّباه  -غوو مرتضى سعيد سانالواسعة (. كقد استبعد ىذا القوؿ السيد 

 .24ٔبامعة ا٤بلك فيصل.ص
كانت منطقة "كىنىدكغو" ُب بادئ أمرىا عبارة عن غابات يسكنها ا٢بيوانات، كيأٌب :ّٮبفش ع٢ب٫ ١ىٮىذٳٕٴ

 كالتوسياف)توكونوموغو(، كالغانا،كالبوبو،، ا٤بًنيانكا، إليها القناصوف للصيد.ًب توأب عليها اقتطاف القبائل: السىنىفو
 Tomogoتوموغو  Nyagakoloانياغاكولو Palakaفبلكانافانوا،. ، كدافْب، كالَبغا، كالديواللوبػًيكساموغو، ك 

 Trouka تورككا  Kojouraكوجورا   Nyinen jouraانيُب ا٪بورا Fodo jouraجورانينغول،  فودك جورا
 .Taguwa تاغوا  Gouwenعوين

، كىم من ا١بارا، كأكؿ قرية أسسوىا د أسرة "جاموتىُب" أكؿ أسرة من ا١بوال كطدت أقدامها ُب ىذه ا٤بملكة،كتع
كسكن ٔبانب ىذه األسرة قبائل أخرل مثل"تراكرل" ك"سيبل" ك"بىّبتى: ك"سانوغو"ٍب جاء  L(Ninporoىي)

 Magaمن أحفاد" ماغاجيباكاتشيو، كأهنم Diafunuالَبكرل من منطقة أكجيُب، كيقاؿ بأف أصلهم من جاىونو
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 Jiba katcheh،)البطل تّباماغاكقيل: إهنم من أحفاد  كأف أصو٥بم من سونيكيي جاىونو الذين ىاجركا إٔب )اكجينيو 
 ٍب جاء الفوالٗب.من منطقة كّبل أعإب هنر النيجّب.، صاحب سنجاتا، كأهنم قدكا Tiramagan traoreتركرل 

 ا٥ٚقـــ٤ ا٥ضب٭ٸ 
 ٬٩ ا٥جذاٹخئىل ّٲذ )رؾٺىــجب(ىٮىذٳٕٴ ٦٩ٴٟ ١

السادس عشر ا٤بيبلدم، كانت قبائل السينيفو كالبوبو ٧بكومْب لدل ملوؾ األسكيا من xviمنذ القرف  دتٲٺذ
ـ، كاحتلوا ٩بلكة 1591الفاصلة عاـ  Tondibi"السونغام، ك٤با ىـز ا٤بغاربة جيش األسكيا ُب معركة "تونديىب

لوا عليهم، حصل البوبو كالسينيفو على استقبل٥بم الذاٌب ُب القرنْب السابع عشر كالثامن عشر السونغام، كخربوىا، كاستو 
ـ، كأخضعهم 1820ـ ػػػػ 1815ا٤بيبلديْب، غّب أف دركيش ماسينا الشيخ أٞبد لوبو بارم، قد حارُّم لفَبة  ما بْب 

 .ـ على يد ملوؾ الَبكرل1825وا عن ماسينا عاـ لدكلتو ٛباما، كظلوا خاضعْب للهيمنة الفوالنية ُب ماسينا، حٌب استقل
ا٤بؤرخوف ُب ترتيب ملوؾ أسرة تراكرل، كتسميتهم كعددىم، فأكرد ا٤بؤرخاف: ألفا عمر كومارم كعقيلتو مداـ  كقد اختلف 

ملكا من ملوؾ )كينىدكغو( الَبكرل، كذلك ُب كتاُّما) أياـ مإب العظيمة(ص  19كونال: آدـ باه، قائمة تتضمن 
 من الَبٝبة باللغة البمبارية، غّب أهنما ٓب يذكرا تفاصيل حياة ىؤالء ا٤بلوؾ. 210

ملوؾ فقط،كٓب يذكر تارٱبا ٧بددا للملكْب األكلْب، ٍب  9ٍب إف ا٤بؤرخ "كانٌب سليماف "رٞبو اهلل تعأب،أكرد قائمة تتضمن 
 ، ٍب نركم البقية حسب ركاية "كانٌب سليماف".ذكر السبعة على الَبتيب مع تواريخ تنصيبهم ككفياهتم، كسنورد القائمتْب

 ٝبئ٪خ ٦٩ٴٟ ١ىٮىذٳٕٴ 
حسب ما أورده المؤرخ   

 مو اهللحكانتى سليماف : ر 
 اـعمن 
 

 إلى عاـ
 

حسب ما ترتيب الدكتور ألفا عومار كونارى وعقيلتو الدكتورة 
 آدـ باه كونارى

   1=Manka jabakate Tarawere  1600 
   2=ansina Tarawere  
   3= Faburi Tarawere  
   4=Santigui Tarawere 
   5=tchugu Tarawere 
   6=Mamudu  Tarawere 
   7=Mawulen Dawulaba Tarawere1750 
   8=Santigui filanan Tarawere 
   9=Kasa Tarawere 
   10=Bobi nchii Tarawere 
 Sirafa Tarawere=11  ـ1620 غوتو تركىر)تركرل مانسا(-1
 Takulen Tarawere 1800=12 ـ1825 ـ1790 غوتوال مارم تركرل-2
 `Famagan Tarawere=13 ـ1845 ـ 1834 لك انياناماغا ٤با-3ا
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 Ibrahima  Tarawere=14 ـ1848 ـ1845  لك "تيىموغو كونكو ا٤ب-4
 Masa tpgoman  Tarawere=15 ـ1860 ـ1848  ا٤بلك "دابيبل تراركل -5
 Famuruba Tarawere=16 ـ1862 ـ1860    كالبا تراركل ا٤بلك "دا-6
Mansa Dawula Tarawere  1840=17 ـ866 1862  ا٤بلك "مولوكونانفا تراركل -7 /1877 
 tcheba Tarawere 1878/ 1893=18 ـ1893  ـ 1866 تراركلا٤بلك تشيبا    -8
 Babenba Tarawere 1893/1898=19 ـ1998  ـ1893 ا٤بلك: بابىػػمبا تراركل -9

 يقوؿ كانٌب سليماف:
وتو  غ :)توركف(، فإف جدىم األعلى ) تركرل مانسا(، الذم كاف يسمىمن  ركايات الشفوية الٍب يركيها الَبكرلكحسب ال
(Goto)غوتوال؛ ( ىو الذم أسس مدينةGotola ُب حدكد ،)ـ، ككاف ٧باربا قويا، ك٤با مات ٓب يوجد من 1620

رب ( حٌب أخربىم  ح( ليكوف خلفا لو، كقد ظلوا ُب البحث عن )ملك kele mansaانسا كىلى م  )حريب زعيمذريتو 
أهنم سوؼ ٯبدكف ٧باربا قويا عظيم الشأف، كلكن البد قبل  –على زعمهم  -كثّب من الدراكيش، كالكهنة ، كا٤بتنبئْب

 ٮبا: ، بل كأداكتْب؛بتْبعذلك من ٘باكز عقبتْب ص
 ُب ىذه الدكلة حٌب يذىبوا إٔب الشرؽ ٛباما.را مذكو / أهنم ال يكونوف شيئا أوال
علوا عمتهم الكربل صدقة عند ذىاُّم، / أهنم لن ٰبصلوا على ملك ثابت ٛباما ُب التحوؿ إٔب الشرؽ، حٌب ٯبثانيا

كٓب يستطع الَبكرل من حكاية ذلك، فضبل عن فعلو، كلكن ىذه الشائعة قد انتشرت ُب أكساط .هنا سفحا) فلٍي(و فيذٕب
ىا أهنا ك كسألتهم عن صحة ىذه الشائعة، فأخرب  تفذىب .س حٌب ٠بعتو العمة بنفسها، ككقعت على مسامعهاالنا

 .أم أمر من أجل ،ق بنا اللعنةحثل تلك الصدقات الٍب تل نكن لنقـو ٗبصحيحة؛ فقد ذكرىا كثّب من العرافْب، كلكننا ٓب
 .مْب ملعونْب ُب بقية الدنيائو فنجعل أنفسنا مش

فافعلوا ذلك ، فأنتم ُب حل من دمي،على قتلي متوقفا ة الطيبة النبيلة: إذا كاف ثباتكم كعلو شأنكم قالت العم
؛ أل٘ب قد كربت كبلغت من الكرب عتيا، كٓب يبق من عمرم إال القليل، كلن ٱبلد أحد ُب ىذه الدنيا، (falayi)سبهلبل

د كفاة ٝبيع عاة الدنيا،بي، كما ذا أريد أيضا ُب ىذه ا٢برداَّفإذا فعلت شيئا مفرحا عند موٌب، أليس ذلك أفضل من موٌب 
 .(....جاىلة...أقرا٘ب، ما ذا أفعل أفضل من شيئ يثبت أمر سيدم كعشّبٌب، ) يا ٥با من مضحية

ًوية، العمة العجوز كصرحت بوما نطقت بو كل   رغمكلكن   كجعلتهم ُب حل من دمها، فإف تركريي توركفمن كبلـ تٍضحى
  يستطيعوا قتل عمتهم صدقة، تغرة أال يكونوا مشؤمْب.ٓباماغا، ّب ت أحفاد توركف

ذ ضفرت رأسها، أدركت ذلك العجوز الناصحة ا٤بتحمسة لتقدـ عشّبهتا،فأخذت فكرة أهنا تتصدؽ بنفسها ، كحينئ
 كاغتستلت كادىنت،ٍب انتحرت لتكوف صدقة لتقدـ أبناء إخوهتا ُب ا٤بستقبل.)يا للعجب العجاب!!(,

ـ 1690 عاـ) غوتوال مارم تركرل (، فتحركوا ة، اتبع الَبكرل زعيمهم الكبّبصدقف جادت العمة بنفسها كبعد أ
كتوجهوا ٫بو ا٤بشرؽ ا٤بستقيم، كما قاؿ الكهاف كالعرافوف، ككاف ذلك ُب حْب بداية ا٫بطاط االٙباد الكبّب ٤باندل، 

(، كىي على kanguellaتقريبا، ُب مدينة) كانًغيػػبل ـ 1705سنة ُب التجواؿ كالتنقبلت، حٌب استقركا عاـ 15فقضوا 
ُب ٝبهورية فلتا العليا قدٲبا، "بوركينافاسو" حاليا، كلكنهم رأكا بعد جهود كسؤاؿ  (Banforaمقربة من ) بانفورا  

 .سنوات كثّبة أنو ال سبيل إٔب حصوؿ ا٤بلك ٥بم ىناؾ أبدا
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ركا ُب عاصمة قرل الديوال قىناؾ، كذىبوا  إٔب أف است "من "كانغيػػػبل كلذلك قاـ ثبلثة من أبناء زعيمهم ) داكد الثا٘ب(
ـ، فطاب ٥بم ذلك، فأرسلوا إٔب أىليهم ُب ) كانغيػػبل ( أف يأتوا 1800من ماندين، كىي ) كونغ (، كذلك ُب حدكد 

انياناماغا( ك)سّباما٪باف تركرل(  نتقلوا إليهم ُب ) كونع( كاٚبدكىا مسكنا ٥بم قنقبل. كىوالء اإلخوة الثبلثة ىم )اإليهم، ف
األخواف الكبّباف )  حأصبقد ا أبطاال مغاكير، ٩با حببهم إٔب أىل ) كونغ(، ك عك ) تيموغو كونكوف(، كقد كانوا ٝبي

( ُب الداخل غيمْب مهابْب، كعرفا ُب جندية ) كونظحرب)سوفاكوف( عفرساف م اناماغا( ك )تيموغو كونكوف ( قائداني
 .ٝبيع القرل اَّاكرة  كعند الناس ُب

ُب التغلب على كثّب من يساعدىم  ؛ا١بيش الوطِب لكونغ( بْب ظهرا٘ب Nya mirin)كاف ٦برد كجودىم   كقد 
عنهم قدٲبا، فناال شرفا كجاىا بذلك، كدخل حبهما  كانوا يعجزكفغلب عليهم،ك  أعدائهم الذين ٓب يكونوا يستطيعوف الت

 .من غّب استثناء.ار، كاألعياف،كالعامة كا٣باصة ٝبيعاغرساف الص قلوب ٝبيع القواد الكبار، كالفُب
  ىناؾ ُب القيادة العسكرية) سوفاكونيا(، ككافق ذلك كفاة ملك "كونغ" كىو"كتارا مانسا"، فنصبوا  قي األخوافكقد ب 

ٮبا كىو) ـ، كجعلوا أخاه )تيىمو كومكوف ( كليا للعهد، أما أصغر 1820)انيا٭باغا( خلفا لو على العرش،عاـ
 أم شيئ ُبسّباماناجاف( فلم يقبل العسكرية، كإ٭با اشتغل بالزراعة، كصناعة آالت القش، كالنساجة، كلذا ٓب ينخرط 

 من شئوف ا٤بلك.
ُب ٝبيع ببلد جوال ا٤باندييْب)ماندىن جوالدكغو(، بدأ يتعأب على  فوقو، كالمنافس لو،ك٤با رأل ) انيانامغا( أنو ال أحد 

موسعا كبّبا للسلطة، كجعل الَباكرية مبلئكية أماـ الوتارا األصليْب، ٍب أصبح طاغية كبّبا عليهم ، ككل  الناس، كأصبح
أمر ٲبكن أف  يعاِب بالسياط أك الضريبة، فهو يعا١بو بالسكْب كالسيف، كلذلك عزلو أىل "كونغ" ُب العاـ ا٣بامس من 

 ا )انياناماغا((كأعادك Pigueba wataraلو، كا٠بو ) فيغىػػػػػبا  كتارا  ملكو، كعينوا أحد أبناء األسرة ا٤بلكية القدٲبة خلفا
كأخاه ُب ا٣بدمة العسكرية مرة أخرل، ٍب علم فيما بعد أف )انياناماغا( كأخاه) تيىموغو كونكوف( ٱبططاف الغتياؿ ا٤بلك 

ل كونغ يطردكهنما من القرية عاـ ا١بديد "فيغيبا كتارا"كأعياف قرية"كونغ"؛ ليعودا إٔب ا٤بلك مرة أخرل، ٩با جعل أى
ـ، كطرد معهما ٝبيع أىلهما معهما، إال أخاٮبا ) سّباماناجاف ( الذم ٓب يكن ُب أم شيئ من أمور ا٤بلك، فهو 1826

 كحده الذم بقي ُب ا٤بدينة ُب العز كالعظمة كاالحَباـ التاـ.
( Fenkoloذىبوا حٌب استقركا ُب ) فىنكولو  كبالنسبة لؤلخوين" انيناماغا" ك"تيىموغوكونكوف" كمن ناط ُّما فقد

كلم. كما أف كصلوا ىناؾ حٌب بدأكا ُب حشد قوة جديدة للذىاب إٔب حرب أىل    17قرب مدينة سيكاسو ا٢بالية ب
 ) فىنكزلو(، كقد كجد الَبكرل حيلة ُب ُبنغ، فلما ٠بع )فيغيبا ( بضجيج ذلك، أعد جيشا عظيما كجاء كحاصرىم و ك

( كأخرجهم من ىناؾ أيضا،  Pigueba رب )بوغوال( فذىب ) فيغيباق( kafelaف يسمى )افىػػبل  ا٣بركج إٔب مكا
هم، كلكنو عجز ج(، فذىب "فيغيا" ىناؾ ليخر (Natchien ػأىل مدينة قوية  ا٠بها) ناتشيىنفذىبوا كاستجاركا ب

 كونغ"."عنهم ٛباما كعاد أدراجو إٔب 
 ٧(.٧1845  ئىل  ٠٦٩1834 ا٭ٺب٭ب٩بٕب ٬٩ )

 ـ،، كأدخلوا شباب السينيفو ُب ا٣بدمة 1829عاـ ؾٙبرؾ الَبكرل من )ناتشْب ( إٔب )بوغوال(، كبدأكا بناء السور ىنا
العسكرية، كدربوىم على ٝبيع فنوف القتاؿ، كجعلوا أسنهم ) انياناماغا( ملك ا٢برب)كىلى مانسا(، كجعلو أخاه 

ـ، 1834،ككطدكه مع حلوؿ عاـ كنوعوا أصنافو) سورٲبادىنفانكا( )تيىموغو كونكوف( كليا لعهده، فأعد ا١بيش الوطِب 
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اىم اهلل طنوا بأف الرفعة كالثبات الذم قتلت عمتهم نفسها صدقة لتحقيقها، قد بدأت تتحقق ؛ فها قد أعظكحينئذ 
 ـ يرسلوف شخصا كل عاـ إٔب1834فبدءكا من  .ـ (1834ـ 1690عاما على ا٢بادثة أم: ) 144الثبات بعد مركر 

قرب عمتهم  ُب )غوتو(ليتصدؽ عليها) يهدم ٥با(، كٓب تزؿ ىذه العادة إال عندما حاصر سامورم تورم ا٤بدينة كقطع 
 .الطريق عنهم

 ة كل األمور العظيمةو كُب مستهل ثبات أمر الَبكرم ُب زعامة ا٢برب، أدركوا أف ا٣ببلؼ كعدـ الوفاؽ ىو الذم يضعف ق

كأف أىم أسباب النزاع كالصراع إ٭با يكوف من  چڀ   پٻ  ٻ  پ  پ  پچٍب يفسدىا كيفشلها
م ماندل ككصاياىا أف ا٣ببلؼ كا٢برب يؤخذ من أحد األمور الثبلثة ) أمر ا٤بادة ، كى أجل ا٤بناصب، ألف من حً 

، فقد اتفقوا على أف يعينوا ا٤بلك دائما من كحسما ١بذكر ا٣ببلؼ ُب ا٤بستقبل، -عدـ رؤية ملك الغّب -ا٤بنصب،ا٢بسد
أم: أف األسرة الٍب يكوف ٥با دكر توٕب السلطة ىي ذرية ) انياناماغا ( ك)تيىموغوكونكو( على الَبتيب األكرب فاألكرب، 

 الٍب ٚبتار األسن منها,
 كأقسم أف ال ينتهي حٌبملك الوتارا)فيغىػػبا كتارا( ٘باسر عليهمك٤با بدأت ٠بعة ملك الَبكرل تنتشر كتشيع ُب اآلفاؽ، 

سببوا ُب إسقاط حكم ملوؾ كونع يوما من األياـ، كقد استمر الَباكرل  تلك الَباكرل الناىض؛ حٌب ال ييكسر جناح م
 Nyeقوم)   تصدٍّ كذلك ُب دفع ٝبيع الغارات كالغزكات الٍب يوجهها الوتارا إٔب ببلدىم، بكل ثبات ك 

kononi اعَباض اعتداءات )فيغىػػػبا( كعدكانو انامغا( فقد قضاىا ُبيف السنوات األحد عشر الٍب أمضاىا ) انأ(،ا٤بهم 
ـ، كنصب أخوه من 1845استمرت تتقول شيئا كتتوحد ركيدا ركيدا، حٌب توُب عاـ على دكلتو،إال أف حكم )انياناماغا(

 )تيموغو كونكوف ( بعده
 ٧(.٧1848  ئىل  ٬٩1845 )"رٺى٪ٴٕٴ ١ٴ٭٢ٴ "٠٦٩ 

 الذكدُب  كثّباكاف شجاعا عظيما، ككاف حكيما، ساعد أخاه  )انياناماغا( أخاه )تيىموغوكونكو(، كقد   يفةكاف خل
      ) فيغىػػبا كتارا( أف كفاةظنالدكلة، كمع رباطة جأشو كشجاعتو كرجوليتو،فإنو ٤با جلس على العرش ٞبى كالدفاع عن 

جعلو يتحرؾ من  ا ) انياناماغا( سيؤثر على قوة الَبكرل ، كٓب يعلم أف "تيىموغو كونكو" يكوف قويا كما كاف أخوه، ٩ب
، ك  كطرده ديبارا )كدم  ،ىجم ُّا على تيىموغوكونكوف ا١بديد ُب ا٤بلك، فاعَبضو تيىموغو كونكو ٛباماكونغ ٔبيش عرمـر

ينتهي من االستعدادات، فلم  اكدم( حٌب أدخلو ُب كونغ، كلكن ٗبا أنو كاف ُب بداية ا٢بكم، كٓب تستب األمور ٛباما، ك٤ب
ـ. كقد أعطت ىذه ا٢برب جاىا كبّبا إٔب تيىموغو كونكو 1846غ ُب ىذه ا٤برة،كذلك عاـ صار مدينة كونحيستطع 

بت ككانت ُب صاّب تركريي   اكثّبة بعد ىذه ا٢برب، كلها طع  كىيبة عظمى، كقد كقعت بينو كبْب أىل كونع مواق
غىػػبا يك أيضا ُب ٧باربة ) فكىنىدكغو، كلكن تىموغو كونكو ٓب يعمر ُب ا٤بلك إال ثبلث سنوات فقط، كأمضى أغلب ذل

ـ. ككاف ا١بيش ا٤بلكي قد ثبت كقوم كارتقى بكل كجو، كخاؼ منهم أىل كونغ  1848كتارا( ُب كونغ، كتوُب عاـ 
ـ فإف 1848ٔب جلوس تيىموغوكونكو عاـ ،إـ826ـ  1826كثّبا، كمن طرد الَبكرل من كونغ عاـ 

من بعدىم ُب كونغ ٓب يقم كلو مرة كاحدة بزيارة إخوتو  22أخاىم)سّبامناجاف تركرل( قد أمضى تلك السنوات اؿ
ٰبارُّما دائما، كقد قاؿ ا٤بثل:  فيعىبا با كاتارا( ضد أخويو اللذين كافبوغوال( كإ٭با ظل صديقا لػ)فيغىػػػ) كتفقد أحوا٥بم ُب

موت أخوم ن بعد ، كلك)صديق عدكؾ عدكؾ (، كلذا كاف سّباماناجاف ُب عداكة أخويو دائما عند )فيغىػػػػػبا(
سّباماناجاف ُب بوغوال، كاف ُب ظنو مع كل ىذه اَّافاة أف أبناء أخويو سيستدعونو لينصبوه ملكا عليهم، بعد توٕب 
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ألهنم علموا أنو ُب كفاؽ مع عدكىم )فيغىػػبا كتارا( ُب كونغ،  ؛أخويو ُب بوغوال، كلكن ىؤالء األكالد ٓب يرضوا باستدعائو
ع أك ض: ) إ٭با ينقاد اإلنساف لعمو، إذا كاف ىو قد توااكقالو  مساندة ذلك العدك عليهم دائما، كأنو كاف مستمرا على

 إخوتو، فكيف يقبل أبناؤىم عمومتو؟حواؿ انقاد ألبيك (، أما العم الذم ٓب يؤد كلو زيارة كاحدة، أك تفقد أ
 اماناداف( ا٤بقيم ُب كونغ ، ككافن عمهم) سّب إذا اتفق أبناء ا٤بلكْب السابقْب على تنصيب أكربىم ملكا عليهم، بدال م

 أسنهم يومئذ ) دابيبل تركرل ( ابن انياناماغا.
 ٧(.٧1860  ئىل  ٬٩1848 )"داثٺال رشاسٳٵ "ادل٠٦ 

أصل ىذا االسم ىو )داكد(، كقد كاف يسمى أيضا ) داكال (، كقد ٠بيت القرية الٍب أسسها بنفسو قرب بوغوال با٠بو 
 .(Dabila Soفقيل) دابيبل صو

بل ترككرل حكيما عاقبل، كشجاعا كبّبا ٧باربا، كلذا قاـ بغزكات كثّبة كحقق انتصارات كثّبة، كقاـ باعَباضات  بيكاف دا
ُب كرد جيوش)كونغ( اعَباضها اتارا(فتم ىػػػبا ك غ(شديدة ضد ىجمات ملك كونغ) فيnye kononiكثّبة ) تصديات 

 على أعقاُّم خاسئْب. كل مرة
بل ا٤بلك خلفا لعمو تيىموغو كونكو فقد ٟبط ذلك لعمو ؛)سّباماناجاف( كٓب يسره ٕباؿ؛ ألهنم ٓب يرضوا أف كبتوٕب دابي

يستدعوه لينصبوه ملكا خلفا ألخويو، كلكن سّبماناجاف أبقى جول ككمد ذلك كآالمو ُب نفسو، ككأف ذلك ٓب يضره 
 ضي أبناءه) بِب أخويو(، كقد حاؾ كل ا٢بيل ليصادؽ كيسَب يسؤه)ٰبلمض أك ٱبمط لو(كٓب 

م عن بكرة ، حٌب يتمكن من استئصا٥ب"فيعىػػبا كاتارا"مع أنو إ٭با يرـب أمرا ٣بيانتهم، كيسعى للغدر ُّم، كتسليمهم لصديو 
أنو يريد أف ينهي النزاع الذم بينهم كبْب بخويو أكُب سبيل تلك ا٣بيانات، أرسل سّباماناجاف رسوال إٔب أبناء أبيهم،

تارا، كجعل مكاف الصلح كإهناء ا٢برب ُب قرية بالثغور كحدد يـو موعد مؤٛبره )ُب حدكد الدكلتْب(، بْب فيغىػػبا كا
ـ، ٍب شك دابيبل تركرل 1850ذاىبْب إٔب ىذا ا٤بؤٛبر عاـ  12)فىنكولو( ك)جانسو(، كقد قاـ دابيبل تركرل كإخوتو اؿ

ع اإلخوة أف يفهموا ذلك ٕباؿ، كاتفقوا ٝبيعا على أنو أف ُب األمر خيانة، فذكر ذلك إلخوتو، كلكن لؤلسف ٓب يستط
يانة ػو غدر، كأف يذىبوا على الطوؿ. كأهنم ٝبيعا كاثقوف بأف )فيغيبا( جاد ُب إهناء ا٢برب؛ ألنو ٓب خ ةليس ُب األمر أي

غدر؛ إال أف  ن أمألمر ملو اختنعوا ٕبتمية الذىاب، ك قبة ُب ا٢برب الٍب طاؿ أمدىا، كمع أف اإلخوة اغيعد لديو أية ر 
بصداع شديد، كجعل ذلك علة لعدـ انطبلقو،  بهم، فأكىم اإلخوة بأنو أصيجرك خ)دابيبل تركرل( ٛبارض ُب يـو 

فانطلق إخوتو األحد عشر مطمينْب مستيقنْب من أم مكيدة من قبل )فيغيبا(، كبيناىم ُب الطريق إذاىم يفاجئوف 
، شر ٝبيعا، كقبضوا على من كاف معهمعرج القرية، فقتلوا اإلخوة األحد هم خااميبا( كرحالو ُب كمْب نصبوه أمغب)في

، فهم الذين استطاعوا أف ينجوا من الكمْب ، فهربوا كرجعوا إٔب (somido janاإلدراؾ السريع)ذكم الناُّْب، إال 
 ما حدث إلخوتو.( نبأ Dabila)دابيبل أبلغوك  ال""بوغو 

جيشا عظيما توجها بو إٔب "بوغوال"  ايغيبا كتارا( على ىذه ا٣بيانة البشعة، أعدكبعد أف أقدـ )سّباماناجاف تركرل، كف
ركرل" فيها، ك٤با انتشر ضجيج ىذه ا٢برب أغمدكا سيوفهم، كتوجهوا ٔبلباف السبلح إٔب مدينة ) تإلهناء أمر "دابيبل 

تشية( يطالبهم بتسليم " دابيبل " نا)( رسوال إٔب أىل فيغىبارل، فأرسل ) أخ( كاستجاركا فيها مرة Nafcheeناتشيو 
أرسلوه إٔب )  ك ليبل ، م ٓب يركا ) دابيبل(، ٍب أخرجوه هنأإليو، كإال فإنو سيخرب القرية، فحلفوا بأركاح أسبلفهم القدامى ب

(، ٍب أرسلوا إليو ىناؾ جيشا كثّبا، مع عدد من قواد ا٢برب)سوفاكوف(، كما أعطاه أىل Karitiasoكاريشياسو  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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(، كما أعانو Kise kelen fililanمن الرماة ا٢باذقْب الذين يصيبوف ا٥بدؼ مرة كاحدة)  )فرقة(حظّبة)ناتشى( 
انتاشا" وو رجبل من الصيادين، ككذلك أعانو "ج 18)كو٪بو بىرىٌب( من قرية "زيرىبل" ككاف صانع أسلحة كرئيس 

و غافل ُب )فيىنكولو(، فأباد ا١بيش الوطِب لكونغ، ( كى فيغىبااجأ ) ف.فخرح ُّذا ا١بيش الواسع، ك "كالد"كىلىتيغي بىرىٌب
ا عليهم باب السور كخرُّم كىزمهم، كفر ) فيغىبا، كسّباماناجاف( مع فلوؿ الناجْب حٌب دخلوا ُب كونع مهزكزين، كأغلقو 

(، ذىب ) ـ1851كُب العاـ التإب ) .( كاستقر فيهاDierilaكبعد ذلك ا٘بو "دابيبل" إٔب قرية)جىػػريبل غلقا ٧بكما. 
ىبا( ىناؾ، كلكن ٓب غ(، فالتقى ٔبيش ) فيLutanaدابيبل( ُب ىذه القرية، فانسحب منها إٔب ) لوتانا)اصر حفيغيبا( ك 

انوا متحمسْب جدا ٤بساعدة ) دابيبل تركرل(، فلما رأل ) فيغيبا( سواد ذلك كيتمكن كقوع حرب ؛ ألف أىل ) لوتانا(  
القرل الٍب مر ُّا ُب طريقو إٔب عاصمتو،  معظم أىإبجع إٔب كونغ ناىبا كمؤسرا ترؾ ا٤بدينة كٙباشى حرُّا ٛباما، كر 

 .فاستعبدىم كاسَبقهم
 .فيغيبا( ُب كونغ ثبلث مرات ُب رحلة كاحدة)ـ، استعد ) دابيبل تركرل( أيضا، فذىب كحاصر 1855كُب عاـ

بعد  فجأة فحاصر ا٤بدينة من جديد ما، ٍب عادا٢بصار، ككأنو ذىب ٛباأما ا٤برة األكٔب: فحاصر كونغ ٤بدة شهر، ٍب فك 
يوما من  15قهم، كاستمر ُب ا٢بصار ٤بدة شهر آخر، ٍب فك ا٢بصار كانطلق سبهلبل، ٍب عاد بعد أسبوع من انطبل

 دأكا يقاتلوهنم قتاال شديدا،دا، فخرج أىل كونغ كبحانطبلقو ليحاصر ا٤بدينة للمرة الثالثة، كاستمر ُب ا٢بصار يوما كا
ّب كٔب أىل ) كينيدكغو( األدبار، ففركا أماـ أىل  خت ا٣برب كحىٍلمىضىٍت ) أصبجت كا٢بلو ا٣بامض أم ًمز ة( كُب األٟبط

 طاردكىم ٤بسافة بعيدة.فكونغ، 
وعة أثبلثا، فا٘بو ريب؛ فقسموا اَّمحك٤با بعد أىل "كينيدكغو" دبركا خطة حربية ليوقعوا أىل كوتغ ُب فخ أك كمْب 

اتبع أىل كونغ اَّموعةى الٍب فمْب، كٝباعة أخركف إٔب اليسار، كتابعت اَّموعة الثالثة الطريق ا٤بستقيم، يٝباعة إٔب ال
اتبعت الطريق الوسط فقط، كٓب يعلموا أف ىناؾ ٦بموعتاف أخرياف ُب اليمْب كالشماؿ، فلما أدركوا جيش الطريق ا٤بستقيم 

م يفاجئوف بربكز اَّموعتْب األخريْب ككجد أىل كونغ أنفسهم ٧باصرين كبدأكا القتاؿ معهم، كبيناىم ُب القتاؿ إذا ُّ
بالعدك الذم جاءىم من فوقهم كمن أسفل منهم، فزاغت األبصار كبلغت القلوب ا٢بناجر ، فسحقهم أىل كينيدكغو ُب 

، مع ٝبيع قواد جيشكو ُب معر الوسط، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، كقتل ) فيغيبا( نفسي  و، كأعياف دكلتو، كلكن ة ذلك اليـو
يشأ ُب ىذه ا٤برة أف يرجع إٔب كونع ليحتلها، كإ٭با اكتفى باألسرل كالغنائم كالسلب الٍب نا٥با ُب ىذه  ) دابيبل تركرل( ٓب

أكتوبرعاـ  (كتارا( حٌب دخل ) بوغوال ( ُب )كوليكولْب فيغىباا٤بعركة، فعاد فرحا مغتبطا بالنصر الذم أحرزه من قتل ) 
  ا٥بيمنة كاالقتدار،ا١باه العظيم، فحارب ُب ىذه ا٢بالة من ) ك كبذلك أصبح يتمتع بالسلطة كالقوة ـ. 1855

Dandanmayiridiصا خ(، كل ا٤بناطق ا١با٧بة كالناشزة قدٲبا، فأخضعهم ٝبيعا لدكلتو كاختل ببلدىم، كإليك مل
 لَبتيب اختبلؿ ىذه الببلد كالتإب:

 1856.٧(ؽشة )١بثٴ٥ٴ٭ذٳٕٴ( ّب٧ 1
من قراىا، فخافتو  اارُّا كُّدؿ كثّب ح( ف Kapolonduguـ، انطلق ) دابيبل ( إٔب منطقة) كابولوندكغو1856ُب 

 .ت لو، كشربت السويق  كانضمت إٔب ملوؾ  الوتار من كنيدكغو األقوياء ا٤بغاكيرعبقية األ٪باء كا٫بض
 ٧(1856( ؽشة رالد) ٕب٭بدٳٕٴ(،ٳّبف٪زٲب) رؾٺٴال ( ّب٧ 2

 ( ُب  Ganaduguـ(، كوف ) دابيبل تركرل( سرية عظيمة ككجهها إٔب أىل غانادكغو )1856ا العاـ)كُب نفس ىذ
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 15ـ كبداية القرف الػ14نادكغو من فوالنيي كاسولوف الذين اقتطنوا ُب أرض البمبارة ُب هنايات القرف اؿغالغرب، كأىل 
كىو الصعلكة كالقرصنة كىو ما يسمى بلغة الديوال  ا٤بيبلدم، كقد اشتقت اسم منطقة من العمل الذم كانوا يقوموف بو

كىي من مقاطعات كاسولوف،   .(، فقيل ) غنادكغو( أم أرض القراصنة كالصعاليكGana ya ni Tere ya)غنايا 
 كاحتلها بالقوة..( Tchiolaفحارُّا ) دابيبل( كُّد٥با، كدكخ عاصمتها) تشوال 

 1857٧ٴرؾٺجٴٕٴ،عٴسٳ٭زٴ، ا٭ٚٺال (ّب٧( ؽشة ٤١ ٬٩: ا٭زٴعٴ، ثب٭ٺٮ٢ٴ، عٴٕٴال، 3١
لى عاستدعى )دابيبل تركرل( ليأٌب كيساعده  (Tchere(ملك) تشيىرل Meturaـ، فإف )مىػػتورا 1857كُب ىاـ 

( ا٤بتمردة كا٤بستعصية عليو، فأسرع )دابيبل( إٔب قتاؿ تلك ا٤بدينة، فأغار عليها كخرُّا ُب N’tosoقتاؿ قرية)انتوسو 
( فاحتلها، كاحتل )سوغوال  Baninko (  توجو إٔب ) بانينكوN’toso كبعد خركجو من )انتوسو معركة يـو كاحد،

Sugula( كأيضا ) كوتشيبوغوKotchebugu  ( مع أف ملك ىذه ا٤بدينة ىو الذم استعاف بو على قرية تسمى )
 N’pai إٔب قرية ) انفيبلة سوركمتو ٤بدة سنة، فهاجر سكاهنا متوجهْبن(، فحاصر دابيبل أىل مديSuruntuسوركنتو 

la(، فاتبعهم دابيبل إٔب تلك القرية، فَبكوىا كذىبو إٔب قرية )انغايا N’gaya ثارىم قصصا ، كقطع آ(، فتتبع دابيبل
ت رعاية ملوؾ أمامهم الطريق، كٓب يبق ٥بم ملجأ إال االستسبلـ، فاستسلموا ىناؾ،كأعلنوا خضوعهم لدكلة" كينيدكغو" ٙب

 .يشوج(كأقاـ فيها بعض الوقت لّبيح N”gayaاء. فاحتل )انغاياالَبكرل األقوي
ب: ّب٧ 4

ّ
 1858٧( ؽشة : ا٭ٺب٭ٖٺال، ٳ١ٴٕٴ٥ٴ، ٳعبعب٭

(فاحتلها بدكف مقاكمة  Nyanguela( إٔب )انيانغىبل  N’gayaـ، ٙبرؾ  دابيبل ٔبيشو من )انغايا1858كُب عاـ 
 ؿاحتبل(،كلكنو ٓب يلق أية صعوبة ُب  Kuguolo) كوغولوا:ا٠بهكبّبة، ٍب خرج من ىناؾ إٔب قتاؿ مدينة عظيمة قوية 

تلك ا٤بدينة القوية، كذلك أف ضجيج انتصاراتو السابقة كاف قد عم ُب تلك اآلفاؽ،٩با أكجسهم خيفة من دابيبل 
ال (، فلما أدركوا أنو Sanjanna Comaإٔب مدينة )سا٪بانا كوما "كوغولو"كأجبنهم كخورىم منو، ٍب ٙبرد دابيبل من 

( _ ا١بِب ا٤بزعـو أنو ينصرىم _ ال يستطيع أف ٱبلصهم من ىذا العدك،  Comaشو، كأف شيطاهنم ) كومايقبل ٥بم ٔب
 أعلنوا خصوغهم لو.

 .٧(1859 -1858٧( ؽشة )دٳ٩ب٭بثب ( ٩ب ثني ّب٩ٸ )5
دة سنة كاملةمابْب عامي ٙبرؾ دابيبل ٕبيشو من سا٪بانٌا إٔب )دكمانابا( فحاصرىا، كاستمر القتاؿ بينو كبْب أىلها ٤ب

 .ـ(1859فتمكن ُب األخّب من فتحها عنوة فخرُّا كجاس خبلؿ ديارىاُب أكاسط عاـ ) .ـ(1859 -ـ1858)
 ّٴدح داثٺال ٬٩ ٕضٳارٰ ئىل ثٴٕٴال

باألسرل ل قفبعد أف حقق دابيبل ٝبيع ىذه االنتصارات كالفتوحات العظيمة، كأصبحت دكلتو ٩بلكة كاسعة األرجاء، 
يتها من ا٣بلق ما اهلل بو عليم، كُب طريق عودتو حُب ىذه ا٢بركب الدموية الٍب راح ض اغنمهمٍب ائم كاألسبلب الالعنك 

، حٌب خضعوا لو مرة أخرل، فمر إٔب حرُّم إال يو كجد أىل ) فينكولو( قد ٛبردكا ، فحارُّم كٓب ٲبض ُب  ما أك بعض يـو
 .متاعب ا٢بركب كالغارات العاصمة ) بوغوال( ظافرا منتصرا، رغم ما بو من

 ٳٙبح داثٺال رشٳسٵ:
 ـ( ،1859 –ـ 1850ركب ما يناىز عقدا كاحدا) من حدابيبل تركرل باإلرىاؽ كالتعب الشديد، من جراء  أصيب
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كانتقل  ودنفا ٍب التحق بأسبلف، كأصبح ـ، كما زاؿ ا٤برض يشتد بو شيئا فشيئا1859فمرض بعد عودتو من فتوحاتو عاـ 
ككعادهتم ُب دفن   .ـ1860تاركا لذريتو دكلة كاسعة ٥بم غنمها كعليو تعب فتوحاهتا، كذلك عاـ  ،آلخرةإٔب الدار ا

ا٤بلوؾ، فإف نائبو أك كزيره األكؿ )ببلؿ تركرل( قد قتل أناسا كثّبين  كدفن رءكسهم معو ُب جدث كبّب بنيت عليو 
.)  خجرة.)) إٔب دياف يـو الدين ٭بضي، كعند اهلل ٘بتمع ا٣بصـو

 ٧(.٧1862  ئىل  ٬٩1860 )"داٳالثب رشاسٳٵ "ادل٠٦ 
ركرل، ابن عمو )تيىموغو كونكو( ىو الذم تؤب العرش بناء على تـ، فإف  داكد 1860بعد كفاة دابيبل تركرل عاـ

 .االتفاقية بْب األسرتْب ُب تبادؿ ا٤بلك بالتناكب األسن فاألسن
 ـ كما تقدـ.1800الذم ىلك ُب )كانغىبل ( قبل  قبلو ٠بياف ١بدٮبا ) دكد تركرلذم كىذا ا٤بلك كال

 كلكن نظرا العوحاج لغة البمبارة فإهنم جعلوا األكؿ) دابيبل(، كالثا٘ب ) داكالبا(.
ق إخوتو ب ُب إحدل ا٢بركب ضد أىل )كونغ(، حٌب بيع ىناؾ رقيقا، ٍب انطلاككاف داكالبا تركرل  قد أسر كىو ش

نوياتو، كأصبح شبو معتوه، كجعلتو منصرفا عن عالعبودية أثرت فيو كأضعفت مكلكن ىذه فذىبوا كأعتقوه من الرؽ، 
فيدكف من ـو ٕبركب كثّبة، كالقواد إ٭با يستارا اليقو ا٢برب، كلعدـ جسارتو كرقة قلبو فقد فركة قواد ا٢برب، ألف ا٤بلك ا٣ب

 ب كالنهاب.ا٢بركب، فإذا كاف مسا٤با فبل ٰبصل القواد كا١بيش على كثّب من الغنائم كاألسبل
كُب مستهل ملكو، فإف )فافا(ملك) كينياف( من شدة جرأتو عليو ، قد أعد ا٢برب كأغار على معظم القرل اَّاكرة  
 .لبوغوال، كهنب األمواؿ كأسر كثّبا من الناس، فتحرؾ داكالبا ببطء ٤بطاردتو، ٍب رجع ُب الطريق كخاؼ من اللحوؽ بو

ياف" جرأة كأمنا من انتقاـ دكالبا تركرل،كتيقن ٛباما أنو ليس لديو ٬بوة كال إباء، كمن أجل ذلك ازداد )فافا(؛ملك "كين
علها من ٩بتلكاتو، كقد كاف يعلم أهنا تابعة ٤بملكة كينيدكغو، كلكن دكالبا جفانطلق كىاجم ببلد) غانادكغو(،فاحتلها، ك 

ع الناس لو كمقتهم إياه، سواء عند العامة أك ٓب ٰبرؾ ساكنا، كٓب يستطع من القياـ بردعو؛ فكاف ذلك سببا ُب بغض ٝبي
ا٣باصة، كعند القواد كغّبىم على حد سواء، كقد أدرؾ داكالبا نفسو ٛباما أنو ٓب يعد أحد ُب تأييده، كحٌب أىلو كأقرب 

 الناس إليو، فضبل عن األجانب.
جهيز جيش حاصر ُّا قرية) تشيُب ( رىا، كقاـ يتكُب كسط ىذا ا٢بياء كاالستخذاء كا٣بذالف، جرٌأ دكالبا نفسو كجس  

اصمة "بوغوال" مرة أخرل، كإ٭با كجو ا١بيش إليها، كأما ىو فقد توجو إٔب عفعجز عنها ٛباما، كٓب يستطع الرجوع إٔب ال
٬بلع من ا٤بلك، كأنو أنو قد ا ناؾ اٚبذىا للزراعة، كأرسل رسوال إٔب أعياف "بوغوال"ى ة)دابيبلسو(، كاستقر ُب ساحة كبّب 

 ـ.1892توُب بعد عمر طويل عاـإٔب أف ىناؾ  الناس عن خربه ىناؾ، فأمضى بقية حياتو بح فبلحا، فنسيأص
 رٮجٺٰ ٱب٧:

اليشّب بعض ا٤بصادر إٔب ىذا ا٤بلك، بل ٯبعلوف دابيبل تركرل  ىو نفس ) داكالبا(، كيذكركف أنو تنازؿ عن ا٢بكم ٤با 
 ما ذكر ىنا ىو الصحيح.شاخ، كأف خلفو كاف )سيكاسو تشيىبػػا(.... كلعل 

 ٧(.٧1866  ئىل  ٬٩1862 )"٩ٴ٥ٴ١ٴ٭ب٭ٚب رشاسٳٵ "ادل٠٦ 
( كىو االبن  البكر للملك MoloKunanfa بعد ا٫ببلع داكالبا عن ا٤بلك جلس على العرش من بعد )مولوكونانفا

كا،كاف قد خرج بسرية جسور القلب، كقبل أف يصبح مل ش"دابيبل تركرل"، كقد كاف مولوكونانفا شجاعا بطبل رابط ا١بأ
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( فخرُّا ٛباما، كعند عودتو كجد أف دكالبا قد ا٫بلع من ا٤بلك، فعينوه ملكا عليهم كاستبشركا Tchereإٔب )تشّبل 
 ـ.1862ٗبلكة خّبا، كذلك عاـ 

( ملك Fafaينتقم من ) فافا، خرج ُّا لبتجهيز جيش عرمـر وكما أف جلس مولوكونانفا  على العرش  حٌب استهل ملك
كينياف( على ما قاـ بو من تعد على ٚبـو ) بوغوال( كُب ) غنادكغو(، ُب عهد داكالبا تركرل، كقد تقاتل الفريقاف   )

( ابن مولوكونانفا  Sahaba tiemogo ككانت ا٢برب سجاال، كقد استطاع ملك كينياف من أسر )سحابا تيئموغو
ت بْب "كينيدكغو" ك" كينياف" إٔب أف ٛبكن )تشيبا ( ـ،كاستمرت ا٤بناكشا1863كىو ُب العاشرة من عمره،كذلك عاـ 

األخ البطل ٤بولوكونانفا من أسر ابن ملك "كينياف ُب معركة على ضواحي كينياف، فاضطر القائداف ا٤بتحارباف إٔب تبادؿ 
 ـ.1864ادا كل أمّب إٔب ألبو عاـعاألمرين الرىينْب فأ

( عن تبعية" كنيدكغو" Seneduguضي الزراعية ) سىػػنىػػدكغوـ( ٛبرد أىل األرا1865كُب العاـ الثا٘ب من ذلك )
( فخرُّا كشتت Tejanaduguكأعلنوا استقبل٥بم عنها، فقاـ مولوكونانفا إليهم كحاصر عاصمتهم) تىجانادكغو  

من ىناؾ إٔب ٧باصرة )  مع جيشو ٝبوعها، كاحتل ٝبيع ببلدىم كأخضعهم مرة أخرل لكينيدكغو، ٍب ٙبرؾ 
نائم من البقر، إذا غنموا فيها أمواال طائلة كأغناما، كبينماىم ٯبمعوف الغـ، فخربوىا ك 1866( عاـ Kunbalaكونباال

)كونا بينٓب ( فأصابو السهم ُب مغابنو، كٗبا أنو ال ٲبكن إظهار ىذا ا٤بكاف  براعي بقر يرمي مولوكونانفا بسهم مسمـو
أنو ٓب يكن باإلمكاف نقل جثتو إٔب ) بوغوال(، فإهنم دفنوه ُب لطبيب فقد كاف حتفو ُب أثر التسمم من ىذا السهم، كٗبا 

 (كاستودعوا جدثو عندىم؛ ألهنم كانوا من أصدقائهم. كقد خلفو ُب ا٤بلك أخوه )تشيىبا(. Kelala قرية) كىبلال

 

 ٧(.٧1893  ئىل  ٬٩1866 )"ادل٠٦ عٺ٢بعٴ رؾٺىجب رشاسٳٵ 
) تشيىبا( كاف ُب "سيغو"،عند الـ ا١بلىب، ُب كفادة لطلب ا٤بصا٢بة كعقد  كُب كقت كفاة مولوكونانفا، فإف أخاه البطل

فلما ٠بع بوفاة أخيو، أسرع  بالرجوع إٔب "بوغوال" العاصمة، كذلك لينزع ا٤بلك كٰبوزه لنفسو؛ ألنو  .ا٤بهادنة بْب الدكلتْب
إنو كاف من ا٤بفَبض أف يكوف حلف فا(، كاالتفاقية بْب األسرتْب)أسرة: تيىموكونكوف ، كأسرة انيناماغ يدحسب التقال

مولوكونانفا من أحفاد تيىموغو كونكو، كلكن العآب الكبّب ألسرة "تركرل" كالذم كاف مطاعا لدل العامة كا٣باصة كىو 
(كىو الذم ترىب Karamogo banfula wulen tiguiعثماف سانوغو ا٤بعركؼ ب)كرموغو بانفوال بيلىنتيغي 

ة ا٢بمراء كاف أكثرىم جاىا كُّاءا، و إال أف صاحب القلنس و كاف ىناؾ علماء آخركف من الشرفاء،ُب كنفو)تشيىبا(رغم أن
 ككاف رئيس العلماء.

أف أحظ أبناء ملوؾ كىنىدكغو ىو)تشيىبا( كأف الَبكرل ٰبققوف انتصارات كفتوحات ُب عهده ب )ادعى(ىذا العآب تنب أكقد 
ا نصبوا أم شخص آخر دكف تشيىبا، فإف ذلك يكوف بداية نقصاهنم إذ كيتوسع سلطاهنم كيصل إٔب أكجو، كأهنم

ذلك عاـ ك كا٫بطاط سلطاهنم كتقهقرىم إٔب الوراء. فاتفقوا إذا على تنصيبو ملكا عليهم، خلفا ألخيو مولوكونانفا. 
 ـ.1866
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 أّ٪ب٣ رؾٺىجب:
لة كينيدكغو، كتدبّب شؤكنو كترتيبو ترتيبا ف الداخلية ُب دك ئو كينيدكغو فإف تشيىبا بدأ بتنظيم الشعلى  بعد تنصيبو ملكا 

ـ،ك٠باىا 1870( عاـ Tintin ( ك)تينتْبSafefaraجيدا، ٍب انتقل من "بوغوال" كأسس مدينة جديدة بْب )سافىفارا
)سيكاسو ( كاٚبذىا عاصمة لدكلتو، كقد اختار ىذا ا٤بكاف لكونو صا٢با لبناء السور كتدشينو با٢بجارة كضمن ا٢بصن 

 ٯبعل أىل السور ال يشكوف نقص ماء، كيستطيعوف الزراعة صيفا كخريفا. هنرا، ٩با
 ٩ْىن عٺ٢بعٴ:

  كقد اختلف ُب معُب سيكاسو:
 Diamuفقيل: إف ا٤بؤسسْب لسيكاسو ىم قبيلة )جاموتيُب (، كأهنم فرع من قبيلة ا١بارا، كإ٭با ٠بوا جاموتىُب)-

tannaرنسي عن لقبهم، فكنب ذلك لقبا ٥بم، كأهنم كانوا ُب قرية ( كمعناه: )ليس لنا لقب(،٤با سأ٥بم ا٢باكم الف
( من ناحية ساحل العاج، ٍب جاء جدىم األعلى إٔب ىذه ا٤بنطقة ككاف صيادا ، يصطاد الوحوش Ninporo)نينفورك

ككانت ىناؾ  الكبّبة كٯبففها كيتخذ منها قديدا يبيعها، فاستقر بأىلو ىناؾ،ٍب بدأ الناس يتوافدكف إٔب ا٤بكاف شيئا فشيئا،
( ككانت ٘بيد عصر ا٣بمر، فكانوا الناس من القرل اَّاكرة لنذىب إٔب دار "سيغا"، فأصبح Sigaامرأة تسمى )سيغا 

 ذلك علما على ا٤بدينة.
 .إنو مشتق من كبلـ السينيفو) سو كا سو (أم بيت ا٣بيوؿ، ٍب ُب األخّب ٙبوؿ إٔب سيكاسو لسرعة النطقكقيل:-
الشك فقيل ) شيكا سو( أم دار الشك كاالحتياط؛ كسبب ذلك أف ) تشيبا( ُب أثناء الوفادة كقيل إنو مشتق من -

تو القوية الناىضة ُب الغرب)ُب كاسولو( كأنو طموح كع ٖبرب اإلماـ سامورم تورل ك٩بل٠بكالسفارة بْب سيغو ككنيدكغو، 
ن القدـك إٔب قصر عمن ذلك أف لن يجدا ) عينو فوؽ جدا(، أم يتطلع إٔب تكوين إمرباطورية ضخمة، فاستنبط 

؛ليكوف العجيب ىنا السورسيكاسو بأم حاؿ، فلما تؤب ا٤بلك بُب ىذه ا٤بدينة كأحاطها بالسور،كقاؿ: )) سأبِب ىذا 
ُب قدـك ذم السيل ا١برار )مانفْب( من  ألنني شاؾ  يستطيع أف يتصدل لكل عدك قوم مهما بلغ من القوة؛ حصنا 

 ؿ غّب ىذا، كال جدكل ُب ذكرىا ىنا.اكىناؾ أقو .ت ا٤بدينة بدار الشك بناء على قولو) ألنِب شاؾ(ا٤بغرب ٢بربنا. فسمي
(، فبِب عليها ) Dotuكقد بنيت مدينة سيكاسو على سفح تل، ككاف ىذا التل بيت أصناـ أىل بوغوال قدٲبا )دك تو 

ؤه انتقل إليو ا٤بلك مع ٝبيع جيشو، كٓب يبق (، ك٤با ًب بناJinfutu = jonfutuتشيبا( قلعة ) جينفوتو، أك جونفوتو
 ُب بوغوال كدابيبلسو إال القليل من ا٤بشايخ كالعاجزين.

ك٤با بدأ بتسوير ا٤بدينة أحس بأف ا١بيش كقواده ال يريدكف بناء سور ُّذا الشكل؛ ألف ذلك سيأخذ كقتا دكف كقوع 
كقد بدأ تشيبا  ،ف على بناء السور بسرعةد ا٤بسَبقْب يعملو تو؛ ليجعل العبيحركب، فتفكر ُب ٧باربة الببلد اَّاكرة لدكل

ـ، كُب ىذه ا٢بركب فإف تشيبا اتبع سياسة أبيو"دابيبل تركرل"   1870غزكاتو األكٔب ُب مستهل سكناه بسيكاسو عاـ 
بالعنف، ارب الدكلة الٍب ٓب تقبل ا٣بضوع لكينيدكغو، أك الٍب قبلت ا٣بضوع ٍب ٛبردت، فكاف ٰبتل ببلدىم فكاف ٰب

 ا ٍب قسمهم أثبلثا:عكيترب ما عبل تتبّبا، حٌب إذا كضعت ا٢برب أكزرىا كا٭باز اللنب الصريح عن اللبإ، ٝبع األسر ٝبي
 أما الفريق األكؿ كىم األعياف  كالصناديد، فيقتلهم.-
لبعض إٔب بناء السور كأما الفريق الثا٘ب  كىم األقوياء كالشباب من السوقة، فكاف يسَبقهم، فيبيع بعضهم، كيرسل ا-

 .كاألعماؿ الشاقة األخرل،كٯبعل بقيتهم جنودا
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_كأما الفريق الثالث:كىم األطفاؿ كالعجائز كالضعفاء فيستبقيهم ُب ببلدىم ، فيقوموف بالزراعة كالرعاية، كأداء ا١بزية 
 . كالضرائب األخرل.  كإليك ملخصا بالببلد الٍب ًب احتبل٥با ُب ىذه الفَبة

 ـ:1870ة :كينياف: عاـ كا" ملك ممل(حرب "فاف1
"كينياف" لقتاؿ ملكها )فافا( الذم كاف قد انتزع ةـ قاـ سيكاسو تشيىبا بأكٔب غزكاتو، متوجها إٔب منطق1870ُب عاـ 
لكو ٤بـ،كٓب يستطع ملوكونانفا خبلؿ سنوات 1860نادكغو من سيطرة كينيدكغو منذ عهد داكالبا تركرل ىاـ غمنطقة 
انادكغو فاحتلها كحارب غمن اسَبداد غانادكغو من سيطرة"فافا". فذىب "تشيىبا إٔب  –اعتو كرجولتو مع شج –األربع 

وعهم، كقبض على )المينيبا سونتورا ٝبحاميات "كينياف" الٍب كانت مقيمة ُب غانادكغو، فدكخهم كفرؽ 
Lamininba Suntura."الذم كاف ٰبكم غانادكغو ٙبت إمرة سبلطْب "كينياف ) 

،  ٠Finteriyaبع "فافا" بذلك تأسف كانطلق إٔب بعض ببلد كنيدكغو كىو كمد يتحرؽ جول فاحتل) فينتىػػرياك٤با 
 .( كهنب أموا٥باMe.sala كمىػػميساال 

( كىي Wofineفلما ٠بع تشيىبا بذلك، ترؾ غانادكغو كانطلق ليحارب"فافا"كيتخلص منو، فالتقى بو ُب قرية ) ككفيُب 
نادكغو فاحتلها مرة غفقتل "فافا" خلقا كثّب من رجاؿ"تشيبا" ُب ىذه ا٤بعركة، ٍب رجع إٔب ة"فافا" كمن قرل ٩بل

أخرل،ألف تشيبا ٓب يكن قد استحكم احتبل٥با ٛباما، كٓب ينظم شئوهنا، كإ٭با انطلق منها إٔب ٧باربة "فافا" قبل أف ينظم 
 الشئوف اإلدارية فيها.

 ـ.1872(حرب "فانغا وتارا"2
(، Folona (، ملك منطقة)فولوناFanga watara ـ، قاـ "تشيبا" بغزك ) فانغا كتارا1873ـ إٔب 1872كُب عاـ 

( Bengue( عاصمة ا٤بنطقة، فاحتل قبل كصولو إٔب العاصمة كبل من: ) بىنغي N’yeeleككاف مقيما ُب) انيىلى 
انطلق ٔبميع القرل اَّاكرة  (ٝبيعا، كأخضع أىلها لدكلتو، ٍبKeleningue( ك)كىلىنينغى Santrigueك)سانَبيغى

(، فهجموا عليها كاحتلوىا كاسَبقوا أىلها، فأرسل تشيبا ٔبميع األسرل إٔب  Folonaلتلك ا٤بنطقة إٔب عاصمة) فولونا
ـ( ككاف ىذا السور ) تاتا كوغو 1873 –ـ 1872سيكاسو، الستكماؿ ما تبقى من سور سيكاسو الكبّب،كذلك عاـ 

ٓب يشيد مثلها ُب الببلد األفريقية ُب ذلك العهد؛ ألنو كاف ٲبكن أف ٯبرم عليو أربعة خيوؿ  (، من أعجب األسوار، الٍب
ذراعا، أم ستة  13ه علو كيلومَبات، ك   9ذراعا أم ستة أمتار، كطولة  12متساكين كبسرعة أيضا، كذلك أف عرضو كاف 

 أمتار كنصفا.
 ـ(:1888ـ _ 1877(حرب "انيىغىلىدوغو، وكابولوندوغو(عاـ 3

ـ، قاـ تشيبا بغزك كل من ) انيىغىلىدكغو، ككابولوندكغو(، فدكخها، كلكنو ٓب 1889ـ إٔب 1887عامي  كفيما بْب
 Famanتبل٥با ٛباما؛ ألف ىاتْب القريتْب ظلتا تشهراف التمرد دائما على كينيدكغو، كمثلهما: )فامانغوركحيتكمن من ا

goro( ك)سوغودكغوSogodogo (ك)كاريباسوKaribaso.)كافانا (:ككذلك إماراتKafana كملكهااألجذـ )
(، فإف كل ىذه الببلد ٓب ترض بأف N’pere(، كملك "كوراال" كىو)انفّبل Fanlegue Kunato)فانلغي كوناتو

 ف، ٍب ما تلبث أف تتمرد مرة أخرل.عٛبكث طويبل ٙبت حكم كينيدكغو، بل كانت ٚبضع عند الض
 (حرب غانادوغو الثانية :4

 ـ حدث نزاع كانشقاؽ كبّب بْب أىل كينياف حوؿ العرش؛ ألف "فافا" ٓب يَبؾ 1879افا" ملك "كينياف"عاـ بعد كفاة "ف
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كقد أضعف ىذا النزاع ا١بيش  .تشهد ٝبيع أبنائو ُب ا٢بركب ُب حياتو، فتوُب ُب ىذه ا٢بالة غّب ٨بلفسنسبل، كقد ا
د جلس على العرش من بعد "فافا" رجل من أسرة جدا، كق مٌب جرؤ عليو األعادحا٤بلكي لكينياف، كشتت كالءه، 

  تنصيبو ملكا.من كانوا يرغبوف ُب ع صرفوا ا٤بلكلنصف الدكلة؛ ألهنم  وملك ٰبىٍلي  (، كٓبJumo) جومو  وأخرل كا٠ب
ـ( قضاىا بْب الكراىية كالنزاع، كمن أجل  1986ـ  إٔب 1879كلكن "جومو" قضى سبع سنوات ُب ا٢بكم )من 

لعض ببلد "كينياف" كانوا يذىبوف إٔب " تشيىبا" كيتحالفوف معو ُب ا٢بركب، كما استقلت بعض الببلد  كراىيتو فإف أىل
( كما حو٥با.كبقيت دكؿ أخرل werecoro buguمن تبعية كينياف، كاصبحوا ٧بررين مستقلْب، كىي) كىرىكوركبوغو

ٌب مقدار كعبة "فافا" ُب البطولة أم أنو ٓب يبلغ متذبذبة بْب ذلك؛ ال إٔب تشيىبا، كال إٔب جومو، كٓب يكن جومو يبلغ ح
من شجاعة، كمن أجل ذلك استمر "تشيبا ُب احتبلؿ أراضي ٩بلكتو بالتدريج فاحتل كبل من )  "فافا"معشار ما أكٌب 

 (.Tabakoro(، ك) تاباكوركKoromana( ك)كوركماناwontobugu(، ك)كنتوبوغوSirakoroسّباكورك
( نصب نفسو ملكا على "كينياف" قنقبل؛ Colominaـ، فإف رئيس الغبيد)كولومينا 1886ومو" عاـ جكبعد كفاة "

ألنو ىو الذم كاف رئيس معسكر ا١بيش، أم القائد األعلى للقوات ا٤بسلحة، فنصبو رؤساء القواد ملكا، كعللوا ذلك 
شخص الذم يهتم ُّم كيعطف ينا من بعده، كأف ا١بيش إ٭با يعينوف العبأف ا٤بالك الراحل) جومو( ٓب يعْب خليفة م

بدا، فإف ذلك قد كره ملكو إٔب معظم العامة من ) ا٤بواطنْب األصوؿ)النفاسي(، ععليهم، كلكن ٗبا أف ) كولومينا( كاف 
 كالشيوخ كاألعياف كالعقبلء ٝبيعا(، ٩با أضعف بقية قوة ٩بلكة "كينياف" كأجهز عليها.

 ٧1886٧  ئىل  ٬٩1881 )"ؽشة عب٩ٴسٷ األٳىل 
(، إٔب  Bole Mamuruـ، أرسل "سامورم تورل" سرية كاحدة كعْب على رأسها) بوليو مامورك1881عاـ  ُب

ف يأٌب كيشرب السويق لسامورم تورل، أليقوؿ لو  ،(Dalage = Dilaje"تشسىبا" كىو ُب )دالجى أك غيبلجى
دالجى،كطرده عنها، ٍب إنو أخذ ٝبيع أىل  كقاتلو كىزمو ُب هتم، فالتقى ببوليو مامورك كجيشو،فخرج :تشيبا" بسرية ٤ببلقا

 .دالجى كذىب ُّم إٔب سيكاسو؛ لئبل يستأصلهم سامورم من غّب جرٲبة ارتكبوىا
ـ( أرسل سامورم تورس جيشا آخر بقيادة ) أمارا جىلي، كماكيلىن نوموكى (، 1882كُب العاـ الثا٘ب من ذلك )عاـ

 .نتوباسو (فتعلب عليهم تشيبا كطردىم كأحرجهم من غنادكغو ٛباماليحتلوا" عنادكغو" فالتقى ُّم"تشيبا" ُب قرية)ا
، كىي من قرل "بوغو٘ب"فحاصرىا حصارا ٧بكما، ككاف (koniب ) كىمى بوراما( إٔب قرية)كو٘بـ، ذى1885كُب عاـ

م رم تور "تشيبا نفسو ُب ىذه القرية،فطردزه منها كأخرجوه من تلك ا٤بناطق، كلكن ا٢بركب الٍب كقعت بْب سامو 
ـ فخاض معارؾ  1886اء ٗبانانا، ىي الٍب جرأت "تشيبا" على جيش سامورم تورل ، عاـ كا٤بستعمر الفرنسي ُب أ٫ب

كثّبة ضد جيش سامورم تورل،ُب كثّب من أ٫باء أرض البمبارة، كىي الٍب اعتربت باالصطدامات األكٔب بْب تورل 
 كتشيىبا.

 ؽشة عب٩ٴسٷ ا٥ضب٭ٺخ 
 1888٧ىل  ٧  ئ٬٩1887 )"ؽقبس عٺ٢بعٴ 

ـ، ًب االتفاؽ بْب سامورم كالفرنسيْب ُب مؤٛبر بساندكغو، ككاف من بنود االتفاؽ ما 1887مايو)تارابا( عاـ  21بتاريخ 
 يلي:

 (أم يزكد الفرنسيوف السيد سامورم تورل باألسلحة،  كأف يَبؾ لو ببلده الٍب ٰبكمها، كال ٰبارب أية منطقة ٰبكمها 1



 
485 

 السيد تورل.
للفرنسيْب، كيكوف حدكد الدكلتْب هنر جوليبا )النيجّب( إٔب  ةالسيد تورل عن بعض ا٤بناطق الشمالي (أف يتنازؿ2

)تيكاسو(، كقد أفقدت ىذه االتفاقية ُب بيساندكغو السيد تورل كثّبا من مناطق دكلتو الغربية كالشماؿ العربية كلكن ٤با 
أف يوسع دكلتو من ناحية ا٤بشرؽ على حساب ببلد سيكاسو كجد مقابل تلك األراض من األسلحة من الفرنسيْب، فأراد 

يرل منفذا آخر تشيىبا، كلكن دراكيش سامورم نصحوه بأال ٰبارب سيكاسو ٕباؿ من األحواؿ، كلكن ٗبا أنو كاف ال
 قعة ٞبورية:ك ٓب يستطع طاعة الدراكيش ُب ىذه ا٤برة كامتثل بسيف الدكلة ُب سول ٩بلكة سيكاسو، فإنو 

 من الكتب   ُب حده ا٢بد بْب ا١بد كاللعب اإنباء السيف أصدؽ
 بيض الصفائح ال سود الصحائف ُب متوهنن جبلء الشك كالريب

 موا األياـ ٦بفلة  عنهن ُب صفر األصفار أك رجب.عٚبرصا ز 
اربة مايو، قاـ السيد تورل ُب الشهر التإب ٤بايو)يونيو( إٔب ٧ب 23فلما انتهى جدكؿ أعماؿ مصا٢بة بيساندكغو ُب 
"تشيىبا"سكاف   تورل الحتبلؿ "كىنيدكغو" فقد أخذـ(، كلقياـ 1887"كنيدكغو" ٔبميع فيالقو التسعة من نفس العاـ)

ا٤بؤرخْب فإنو قوؿ سب حخلهم ٝبيعا داخل سور سيكاسو، ك دكل أطراؼ سيكاسو مع أغنامهم كأطعمتهم ٝبيعا، فأ
 .كذلك ليقطع الغذاء عن سامورم تورل .أخلى كل أىل كل منطقة ُب ٧بيط مائة كيلومَب من سيكاسو

كيلومَب كنيفا، كما    400ففوجئ تورل ُّذا األمر، فكاف ال ٰبصل على القوت حٌب ينقل إليو من كاسولوف على بعد 
طب إال بشق كاف تشيبا قد قطع كثّبا من أخشاب ٧بيط سيكاسو، فكاف جيش السيد تورل ال ينالوف على ا٢ب

كلم كُب ىذا مبالغة كبّبة كخاصة من يعرؼ 100ر أهنم كانوا ٯبلبوف ا٢بطب من بعد ض فذكعاألنفس.كقد بالغ الب
منطقة سيكاسو ذات األشجار الكثيفة. كمهما يكن من أمر فإف جيش سامورل اضطركا إٔب أكل الياـ النيئ لنقص 

 النار.
ـ 1888"داباتا" إٔب "دبابيبل" عاـ شهرا؛سنة كثبلثة أشهر سواءا للسائلْب. كفيما بْب شهر  15كقد استمر ا٢بصار ٤بدة 

ف سامورم بدأ يهاجم القرل التابعة لكينيددكغو  ببعض السرايا، بينما تبقى ٦بموعة  إإٔب سبتمرب، ف أم من شهر يونيو
كانت ك (، Nantiyaniٙباصر سيكاسو، ككاف من ضمن الببلد الٍب غزاىا السيد تورل ُب ىذه الفَبة مدينة)نانتيا٘ب  

على"تسيبا" من قبل، كقد أفقدت معارؾ تورل مع أىل ىذه القرية كثّبا من خّبة رجالو كقواد الشجعاف؛ قرية استعصت 
 .نظرا لشجاعة أىل)ناتنتيا٘ب( 

 أسطورة:) المبارزة اإلفريقية(.
لب على سيكاسو، فإف الكهاف كالدراكيش أشاركا على سامورم غيقاؿ إنو ُب سبيل البحث عن طريقة سرية)سحرية( للت

إذا قيرسلهما إٔب سور سيكاسو،   شقر كذلك كٯبعلهما صدقةأككبش  weleweleرل أف يبحث عن ديك أشقرتو 
ٛبكنا من الدخوؿ ُب السور، أك قتلهما أحد ُب ٧بيط السور، فإف السيد تورل سيتغلب على تشيىبا، كإال فبل، فلما 

ا ٓب ٲبسهما بسوء، فكاف ذلك عبلمة سوء بأف نا من االقَباب من السور أصبل، كما أف أحدكتمتالصدقتاف ٓب  تأرسل
سامورم لن يتغلب على تشيىبا تركرل) كذب ا٤بنجموف كلو صدقوا(.كلكن السيد تورل ٓب يعتمد على ىذا أيضا، كما ٓب 

 كلذا استمر ُب حصار سيكاسو.)) هلل در بعض  السياسيْب،  ،يعتمد على نصيحتهم من قبل ُب عدـ القياـ بالغزك
 هاف كالدراكيش ُب زمن اليسر، كلكنهم ٱبالفوهنم زمن العسرة،فحا٥بم كمشركي العرب يوحدكف ُب ٲبالئوف الك
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 كيشركوف ُب السراء((.
رفة مستقبل ا٢برب بْب سيكاسو كسامورم، فإف أىل سيكاسو أيضا قاموا عرم، كالتنبؤ ٗبحكُب سبيل البحث عن حل س

( كرئيس Benbantchinin ابنو ) بىنبانتشيِب فأمر "تشيبا" بتجربتهم، فجعلوا صدقتهم عبارة عن مسحوؽ الباركد،
و  شأف قتاؿ سامورم، فإف قتل ا٢بصاف فمعناه أنُب( بأف يطلقا طلقة صدقة على حصاف Sinalyالقواد ) سينإب 

  كيولوف الدبر، كإف ٓب يقتل ا٢بصاف فبالعكس سينتصر سامورم على سيكاسو.سامورم  سيهـز ٝبع
لقتو ( طSinalyكلكنو ٓب يقتلو، كلكن ٤با أطلق ) و( طلقتو على ا٢بصاف فإنو جرحBenbantchininك٤با أطلق )

لك استبشر تشيبا بأنو سيهـز رغبة سامورل ، كأف سامورل سيعجز عنو ٛباما.... كمع كل عليو فإنو أصابو كقتلو، كبذ
أحد أبناء األسرة ا٤بالكة قربانا ذلك فإف دراكيش سيكاسو أعلنوا أنو الٲبكن خبلص سيكاسو من سامورم حٌب يقدـ 

كصدقة لؤلمر) الحظ أف الكهاف أفضل من الدراكيش ُب ىذا ا٤بوقف، فأكلئك كاف شركهم حوؿ قتل حصاف، كأما 
إنسانا(!! كحسب زعم الدراكيش فإنو من دكف ىذه الصدقة فإف السيد تورل سيخرب القرية كيأخذ  هالدراكيش فجعلو 

تشيىبا" أف يقتل ا٢بصاف بطلقتو. ك٤با أشيع ىذا الكبلـ الفارغ أيضا، فإف أخا "جز ابن "تشيىبا" كاستنبطوا ذلك من ع
( قد تطوع بنفسو ليكوف ضحية ىذا النصر، فألقى بنفسو  Tchmpgo mogoman "تشيبا" كىو) تشىموموماف

 (.Ban tchemogoكىو) بانتشيموغو  األخ الثا٘ب ؿ"تشيىبا"ُب قتاؿ جيش سامورم حٌب قتل، ككذلك فعل 
( جندم من ا٤بشاة، 15000( جندم، منهم )20.000كمع ما كاف لدل سامورم من جيش كبّب تقدر ب)

رساف، فإف سامورم كاف يتطلع إٔب مساعدة الفرنسيْب باألسلحة كالعتاد، كما ًب االتفاؽ عليو ف( جندم من ال5000ك)
كُب ىذا ا٤بوقف فإف حاكم  .ْب، كٲبدكنو باألسلحةليف للفرنسيحُب مؤٛبر بيساندكغو، كإذا ب"تشيىبا" أيضا ىو اآلخر 

ا٢برب؛ ألنو ال يعرؼ بعد مدل  ( ٓب يرض بإرساؿ أسلحة إٔب سامورم تورم ُب ىذهGalieniفرنسا) غالييِب
رؼ موقفو ا٣باص من ىذا الشأف، كما أنو ٓب يرسل سبلحا إٔب عداقيتو ُب االلتزاـ ببنود معاىدة "بيساندكعو" كال يمص

أيضا، كإ٭با اكتفى بتحريضو على عدـ الرضوخ لسامورم تورل؛ فإذا با٤بستعمر الفرنسي يريد أف يضرب "تشيىبا" 
 عصفورين ٕبجر كاحد، بل ثبلثة عصافّب:

ُب كل من  "فكاف يريد أف يستمر النزاع بْب سامورم كتشيىبا ليتفرغ ىو) أم ا٤بستعمر( ٢برب "الميدك ا١بلىب تاؿ-
 .ماسينا ، كدينغّبامسيغو، كبىلىدكغو، ككارتا.ك 

تشيبا قد أتعب ك كقبل أف ينتهي الفرنسيوف من حرب الميدك ا١بلىب تاؿ كإخوتو ُب ىذه ا٤بناطق، يكوف سامورم تورم، -
 فيجهز الفرنسيوف على ما تبقى فيهما من قوة. .بعضهما اآلخر كأضعف بعضهما قوة بعض كفشبل كذىب رٰبهما

اصر سيكاسو، فجاءه ىذه ا٤بكيدة، كال فهمها الميد ا١بلىب؛كلذا بقي سامورم ٰب كلكن السيدين" تورل كتشيىبا ٓب يفهما
يوما، ككاف ُب ظن  20(، فمكث عنده  Luis Gostaf  Benchieقائد فرنسي ا٠بو) لويس غوستاؼ بىنشيو

إٔب أرض ة، فإذا بو إ٭با ىو ُب طريقو عسامورم أنو قدـ للمباحثو ُب شأف إرساؿ األسلحة، ليتغلب على خصمو بسر 
 ا٤بوشي)موشيدكغو( ليقطع الطريق أما اال٪بليز لئبل يسبقوىم إٔب ا٤بنطقة، كقد تظاىر )بىنتشيىو ( كمصلح بْب ا٣بصمْب

هنم ىم الذين يشعلوف نار ا٢برب بْب الفريقْب ُب السر، ليتمكن أرشينارد من حرب أبناء لينهيا ا٢برب الٍب بينهما، مع أ
 .ىم الميدك ا١بلىب كإخوتو ، فيحارُّم ُب راحة باؿ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ، الذين

 د كا٤بواثيق الٍب تعاىدا و كقد مكث تورل ُب انتظار إرساؿ فرنسا باألسلحة، فأرسل رسوال إٔب ) غالييِب( يذكره أف العه
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، ال بد من أخذىن كمزؽ  عليو ُب "بيساندكغو" قد حاف كقتو، كأف نساء سيكاسو البلٌب يشتمنو ُب األغا٘ب كل يـو
الرضوخ إٔب تشيىبا، كتركوا ٝبيع  ـفيفة سرا مع التشجيعات بعدأفواىهن كما شتمنو.ككاف)غاليىِب( يرسل ا٤بساعدات ا٣ب

 رسائل سامورم دكف جواب، مستمرين ُب انتحاؿ األكاذيب كالعلل الكاذبة كالتسويفات.
م سبلح قوم إليهما، فرنسا التسمح بدفع أ ا٥باكف من فرنسا، مع أف عكقد بقي كل من تورل كتشيىبا يبحثاف عن مداف

أسلحة طفيفة إٔب تشيىبا؛ ألنو نظرا لفرط أطماع سامورم تورل كارتفاع سقف مطالبو، فإهنم كانوا يركف أنو كإ٭با يدفعوف 
 ضوع لفرنسا كالدخوؿ ُب ٞبايتو بسهولة، كلذا ٓب يستطيعوا أف يوجهوا إليو مساعدة ىامة.لن يرضى با٣ب
تورل ُب ىذا ا٤بأزؽ ، كردتو األنباء بأف أىل كاسولو قد ٛبردكا كشقوا عصا الطاعة، كأهنم قطعوا الطريق أما  كبينما السيد

صار حكانوا ٠بعوا من الشائعات أف ا٤بلك قد قتل ُب   مناقلي ا٤بّبة إٔب ا١بيش، كأف ببلدا أخرل من دكلتو قد ٛبردت، ألهن
ُب الناحية الشمالية للنهر) النيجّب(، كأف  هر كٙبولو إٔب الفرنسيْبسيكاسو، كما ٠بع أف بعض رعاياه قد عربكا الن

ٔب إ( قد انطلق Maraba faliyriالفرنسيْب قد أكصلو ا٥باتف إٔب )سيغّبين(، كأف القائد الفرنسي ) مارابا فاليىرم 
ؾ سامورم تورل أف صنها من يد ) ماميب كايتا( الذم كاف قائد سامورم البحرية) األدمّباؿ( فأدر ح"كابا" كاحتل 

لب جنوده األبطاؿ غشهرا( إ٭با كانت عليو خسارة ككباال،بدكف جدكل؛ ألف أ 15حصار سيكاسو ٥بذه ا٤بدة الطويلة)
رب، كٛبردت ٩بالكو القدٲبة ُب ماندين، كأف األمر قد طاب للفرنسيْب، جندم آخرين ُب ىذه ا٢ب 8000 ُبقد قتلوا 

ال يعَبضهم أيضا، كقد أضعفوا قوة اإلماـ سامورم سامورم الميدك ا١بلىب، كأف أ٤باـ تفرغوا لقتاؿ  مكاستفادكا منو، ألهن
 .ٌب أصبح أمره اآلف الدفاع عن النفس بدال من ا٥بجـوحعلى كل حاؿ، 

 1888٧ا٥ْٴدح ٬٩ ؽقبس عٺ٢بعٴ ّب٧ 
نفس اليـو الذم كاف ٤با أيس اإلماـ سامورم تورل من أخذ سيكاسو، كأعلن اليـو الذم يفك فيو ا٢بصار، كاف ذلك 

أىل سيكاسو الذين أتعبهم ا١بوع يريدكف فتح باب ا٢بصن كا٥بجرة إٔب مكاف آخر، فتحرؾ اإلماـ سامورم تورل ، كترؾ 
 سيكاسو تشيىبا، فقد عجز عنو سامورم ٛباما.ل٠بعة طيبة 

 كبعد انطبلؽ سامورم تورم من حصار سيكاسو، تفكر تشيىبا ُب أمرين ٮبا:
إذ العبلقة ما ٓب يتبعها عمل حقيقي،  ت ٞبايتهم،كامل بينو كبْب الفر٪بة، كيدخل ٙبدخاؿ كفاؽ  إ (أنو ال بد من1

 كإال فإف عاد إليو سامورم مرة أخرل فلن يعجز عنو أبدا. فبليكفي ٦برد عق
سو، (أنو البد أف يقـو بتوسيع حكمو، كإظهار القوة، حٌب ال يقوؿ الناس : إف حصار سامورم قد أضعف قوة سيكا2

 ككسر قركف تشيبا الٍب كاف ينطح ُّا الشعوب اَّاكرة.
نوف أف ىذه االتفاقية ستكوف سببا ُب اإلحاطة باإلماـ ظك٤با طلب الصلح مع اإلفرنج، قبلوا ذلك بسرعة؛ ألهنم كانوا ي 

و اإلماـ سامورم تورل، كسد كل ا٤بتنفسات أمامو ٛباما،ألهنم سيجعلوف أنفسهم كمساعدين للملك تشيىبا ضد خصم
سامورل تورل، فيباشر  تشيىبا ٧باربتو، كيتفرغ اإلفرنج خبلؿ ذلك الحتبلؿ أماكن أخرل أك بالَبتيبات الداخلية للمناطق 

 الٍب ًب احتبل٥با.
 ّالٝخ ١ىٮىذٳٕٴ ٩ِ ٙش٭غب يف ّٲذ رؾٺىجب

ات ظلت بْب الدكلتْب قبلكانت العبلقات بْب فرنسا ككىنىدكغو مشوبة بالشك كالريب، كلكن مهما يكن فإف ىذه الع 
 ـ.1898ـ إٔب سقوط سيكاسو عاـ1885منذ عاـ
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 بة،يمور تورل أحس تئيبا أنو البد من تقوية ) كينىدكغو( بأسباب خارجكبعد حصار سيكاسو على يد سا
قة ُب فقد أرسل "تشىبا" ابنو )أمادك( ك)بىمبانشيِب(، ك) ا٤بداح أمرك جباتى( إٔب ٗباكو، للتفاكض من أجل عبلقات صدا

 ا٤بستقبل بْب الدكلتْب) كىنىدكغو ك فرنسا(.
اـ ليف قوم كموثوؽ بو ُب ا٤بنطقة  للقيحثوف عن حنذاؾ يبآـ. ككاف الفرنسيوف 1889كصلت البعثة إٔب ٗباكو ُب يونيو 

ا٢باكم ٗباكو بوفد كىنىدكغو إٔب  حاكمبعث  غريب)مإب حاليا(، كُب ىذا الشهر أيضاال بربنا٦بهم التوسعي ُب السوداف
الفرنسي ا٤بقيم ُب كام كىو)أرشينارد(، ككاف الوفد مكونا من ) أمدك بن تشيىبا(، ك)بىنبانتشيِب(، ك)أمرك جباتى(،مع 

ٜبانية فرساف، كٟبسة كثبلثْب من ا٤بشاة،، فوصلوا إٔب )كام( لعقد االتفاقية بْب الفرنسيْب كتشيىبا تركارل، كًب استقبا٥بم 
يد عيش، كًب التوقيع بعد بضعة أياـ على ا٤بيثاؽ كمن بنودىا: )حسب ما نقلو:مرتضى سبإطبلؽ الرصاص من قبل ا١ب

 Sanoko. Soumaila .p45عن  45ُب رسالتو العلمية: ا٤باجيستّباه   ٔبامعة ا٤بلك فيصل ،ص  سانوغو
 اية السلطة الفرنسية.ٞبكضع "كىنىدكغو" ٙبت -
 مع جهة أخرل من دكف إذف فرنسا. الٲبكن أف يوقع تشيىبا تراكرل على أية اتفاقية-
 ٱبربى حاكم "ٗباكو" ٔبميع األحداث الٍب ٘برم ُب الببلد اَّاكرةلػػ"كىنىدكغو".-
 تؤسس فرنسا ُب "كىنىدكغو" قواعد عسكرية كطرقا.-
 ىدكغو".نتكوف التجارة حرة للفرنسيْب ُب"كى-
 ٲبكن للمكتشفْب كا٤براسلْب أف يعربكا "كىنىدكغو" ٕبرية.-

 (Nyamidaكىو من يسمى ُب لغة االنكو) انياميد ا٢٥بثزني "١ىٮ٢ب٭ذٳ٫" رلٺئ 
كبناء على الدخوؿ ٙبت ا٢بماية الفرنسية، فقد عينت فرنسا حامية صغّبة ُب سيكاسو، كىم : 

 البنادؽ ك ، كزكدىم اإلفرنج با٤بدافع جنديا 15( مع Korojat( ك)كوركجات  Kenkantonالكابتْب)كىػػنكانتوف
(، فجعل ىؤالء ٰبرضوف تشيىبا ُب االنتقاـ من اإلماـ توررل Kise doroالرصاص )الذخّبة ا٢بية   من كثّب من

لب على ببلده الٍب غقر داره  "بيساندكغو"، مع أف تشيىبا إ٭با يريد أف تساعده فرنسا أكال ُب التعكالذىاب لقتالو ُب 
 من قبل. جرأىم حرب سامورم على الردة، ككذلك الببلد الٍب استعصت عليو

كقد أدركت ا٢بامية ُب األخّب أنو ما ٓب يتم مساعدة تشيىبا على ا٤بناطق الٍب يريد احتبل٥با، فإنو لن يقبل البقاء ُب ا٢بماية 
رؾ لتوسيع سلطتو كإظهار االفرنسية، كما أنو لن ٰبارب اإلماـ سامورم تورم. كإليك ٨بتصرا ٤با قاـ بو تشيبا من مع

 ا٥بيمنة كالتإب:
 (:Tenguerila) ١خ رىٮٖىشٹال(٩ْش1

ٕب كانت مقيمة ُب ) تىػنغىػريبل( كىزمهم، كطردىم من إـ، حارب تشيبا حاميات اإلماـ سامورم تورل، 1889ُب عاـ
بندقية من النوع الثقيل ا١بيد،   28كأخذ منهم  Faraba-layi، كفرابا الٚبKokisiيهم) كوكيسيدقائ ذخكأ ،ا٤بنطقة

 (أيضا.Sebe Mamuruكما أخذ )سىىب مامورك
 .(فاحتلها كما حو٥با من القرل الواقعة على ميمنة هنر )با٘ب(Diangasoكما انطلق تشيىبا إٔب )جانغاسو-
 (.Serakelen( على خصومو من أىل )سىراكىلىنN’tchesoكأعاف ملك) انتيىسو -
 .( فبهد٥بم كدكخهم Diansoniكجانسو٘ب N’tarilaٔب )انتاريبل،إٍب ذىب -
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 ( فاحتلها كاستقر ُّا.Bason( ٣برب مدينة ) باسوفBanbrannaلك )بامربانا_كاستدعاه م
( Tile تيلى)( كSuribaso( ك)سوريباسو Datcheكهنب كل من: )داتشى كىكذا ًب احتبلؿ -

 كىلم جرا. ( Kunkannaك)كونكانا
 ـ1889 (Lutana)ؽقبس ٥ٴرب٭ب

(، Lutana (سلطاف ) لوتاناFantuniمن )فانتو٘ب  ـ، ذىب ٘بار تشيىبا كاشتكوا إليو ما يلقونو1890ُب عاـ  (
( Kenkantonالفرنسي )كىينكاندكفالكابتْب لق "تشيىبا" مع طكأنو يهجم عليهم دائما، كيقطع الطريق أمامهم، فان

ة إٔب لوتانا فحاصراىا شهرا كامبل، كبعد شهر ٠بع تشيىبا أف أىلها طلبوا النجدة من )كينياف(، فأمر ٗببلقاة ىذه النجد
( قاؿ ال،ال،ال، فأرصد بعض الناس على أبواب  قدـك أىل كينياف فقط، Kenkantonبالقتاؿ، كلكن )كىينكاندكف

فلما كصل ا٤بدد أطلق )كىينكاندكف(عدة طلقات من ا٤بدافع لتهريبهم، ٍب تركهم، كلكن )بابىمبا( أخا تشيىبا طاردىم 
( ىذا األمر، كقيل ) ....إف أىل كينياف ٤با ٠بعوا Kenkantonبرجالو كقتل منهم ألوفا، كٓب يعجب )كىينكاندكف

طلقات ا٤بدافع ىربوا إٔب داخل مدينة لوتانا، فلما رآىم أىلها ظنوا أهنم من رجاؿ سيكاسو، فتلقوىم بالقتاؿ، فتقاتل 
 ..(. الفريقاف قتاال شديدا كقتل من الفريقْب خلق كثّب قبل أف يتبْب الفريقاف أف كبل منهما ليس عدكا لآلخر

كُب األخّب أرسل تشيىبا إٔب ملك لوتانا، كىو: فانتو٘ب ، أنو إذا شرب السويق لو)خضع لو(، فإنو سيفك ا٢بصار كينهي 
ا٢برب، فقبل فانتو٘ب ذلك، ك٤با جاء إلعبلف التبعية قبض عليو تشيىبا غدرا، كأمر جبلده الكبّب)٠باكا جيػػيىػػو  

كلمح بالبصر.كاحتل ا٤بدينة   ىامتوعنقو، فألقى برأسو عن  ( بأف يضربSikaso Samawa Njiyehكوندل()
 ( ىذه ا٣بيانة أيضا.Kenkantonاطفة،كٓب يعجب )كىينكاندكفخبسرعة 

 ـ1889 (Lutana)ؽقبس ١ٺٮٺب٫ 
تسببت النجدة الٍب أرسلها أىل كينياف إٔب لوتانا ُب إثارة حنق كغضب تشيىبا عليهم،فعـز على حرُّم، ك٤با ًب لو احتبلؿ 

هوا إٔب كينياف، فالتقوا با٤بلك ا١بديد كىو)بوجاف  جتانا كهنبها، انطلق منها مع القائد الفرنسي كىينكاندكف كتو لو 
كلبلي(كسرية كاحدة من سرايا الفرنسيْب ُب قرية)موالسو(، ككاف ا٢باكم ) أرشينارد( ىو الذم أرسلهم با٤بدافع 

 .(ليساعدكىم ُب حرب ملك كينيا الشجاع ا٤بسمى)كولومينا
أشهر،  6من االفرنج أف ٰبتلوا ا٤بدينة با٤بدافع، فحولوا األمر إٔب حصار، فحاصركىا ٤بدة  وكٓب يستطع تشيىبا مع مساعدي

ـ ٠بع اإلماـ 1890من شهر مايو 7ـ، كُب 1890من عاـ أبريل، Taraba نوفمرب، إٔب Combityمن شهر
الفرنسيْب، فأرسل سرية إٔب كينيا للنجدة، فوجدكا القرية قد سامورم تورم ٖبرب حصار كينياف من قبل تشيىبا كحلفائو من 

رج خ( استطاع أف ٯبد مفرا ، فKolomnaًب احتبل٥با كٚبريبها على يد تشيىبا كأعوانو، كلكن ا٤بلك الشجاع )كولومينا
 إؿ سقوط سيكاسو  كالقبض على سامورم نفسو. ؾكبقي ىنا .يلة فارا إٔب مكاف اإلماـ سامورم تورلبا٢ب

( ابن تشيىبا شهرة Fo traoreشيىبا، ككذلك ناؿ )فو تركرلة سبب سقوط مدينة كينياف على يد تقد كانت اَّاعك 
 ُب ىذه ا٤بعركة.

كبعد انتهاء معركة كينياف، انتقل كىينكاندكف من سيكاسو إٔب منطقة "خايي"، كعند ذىابو أكصى تشيىبا كثّبا أنو البد 
 با ٓب يرض ٗبحاربة سامورم."بيساندكغو" كلكن تشيىم منو ، ُب أف ٰبارب سامورم كينتق

 د أف يذكب ُب كأنو يري،كقد كاف)كىنكاندكف( سياسيا لبقا، ككاف يتكلم بلغات عديدة، كيلبس أحيانا ا٤ببلبس احمللية 
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كسبب انتقالو ىو  لو،معارؾ عديدة، ٩با جعلو يناؿ ثقة ا٤بلك تشيىبا، كيكوف كمستشار خاص اَّتمع، كشهد معو 
كو"فوضع تشيىبا ٙبت تصرفو ـ، فلـز الفراش أياما كثّبا، ٍب قرر العودة إٔب "ٗبا 1890عاـ  نوفمربا٤برض الذم أٓب بو ُب 

سكرية ُب أربعْب فارسا،أكصلتو إٔب ٗباكو، كبعد أياـ من عودتو، أرسل العقيد ) أرشينارد( إٔب ) تشيىبا تراكرل( حامية ع
 رسالة جاء فيها:

كابتىن "كىنكاندكف"بعد أياـ، بعد أـ أقابلو ُب كيتا، ما ٓب يكن مريضا، سأرسل إليك بنادؽ، التضيع )) سيعود إليكم ال
 .راقبة سامورم تورلٗب (، عليكbabongui( كال ُب)ببونغيForoكقتا ُب ) فورك

)ماريساف:مجيئ القائد الفرنسي  (:lietenant Marisanالمالـز
: ماريساف  معو الدكتور)جراؿ(،خلفا للقائد كىينكاندكف، كذلك ُب شهر ، Marisanأرسلت فرنسا ا٤ببلـز

ٌب يذىب معو إٔب )بيساندكغو( سيكاسو، فوجد تشيىبا كأّب عليو حـ،فجاء ٔبيش عظيم إٔب 1891)كونكودييب( مايو
ك)سانانكودك(،حملاربة اإلماـ سامورم فيها، كلكن تشيىبا نفسو ٓب يذىب معو كلكنو أرسل نصف جيشو ا٤بلكي مع 

يو)داباتا (، كُب الطريق أدرؾ) ماريساف( أنو إذا توغلوا ُب كاسولوف ىكذا لاريساف(، حملاربة اإلماـ تورل ُب أكاخر يو )م
حٌب إٔب بيساندكغو ُب فصل ا٣بريف، فإف ا٤بياه قد تقطع الطريق أمامهم ُب مكاف التصل اإلمدادات إليهم فيو، كبناء 

يش إٔب سيكاسو، كقد ساء ىذا الرجوع تشيىبا أيضا، حٌب أنو ٓب يستطع أف على ذلك فقد رجع ا٤ببلـز )ماريساف( با١ب
 .ٱبفي استياءه من البيض اإلفرنج

كقد زاد الطْب بلة ما كاف يقـو بو قـو صديقو)الميدك ا١بلىب( من ٙبريض لو على الفر٪بة، ففرؾ أمر فرنسا فركا شديدا، 
جيش )ماريساف( ىو الذم ساء تشيىبا، كأبغض فرنسا لديو،  (، أف رجوعHenberiك٤با رأل رئيس الفر٪بة )ىىمبىرم 

( كطلب منو أف يضم إليها ٝباعتو لينطلقوا ٢برب اإلماـ سامورم تورل Perezأرسل سرية كبّبة إٔب تشيىبا،برئاسة)فىرىز 
ريد قد ٟبط كحلمض لدل تشيىبا، حٌب أنو ما كاف يكاف فرنسا   شأف ـ، كلكن ٗبا أف1891ُب ماندىن ، كذلك عاـ

٦برد ٧بادثتهم فضبل عن التعاكف معهم، فلذا رفض تشيىبا ا٤بشاركة ُب ىذه ا٢برب، كجعل علة رفضو، أنو فرنسا ٓب تلب 
شيئا من الطلب الذم تقدـ بو إٔب فرنسا ٖبصوص األسلحة،كأنو ال يستطع أف يذىب أبدا ببل سبلح ) عزال ( ليحارب 

 ة كاألعّبة النارية) الٍب كاف يشَبيها من اال٪بليز (.ا٤بدجج باألسلحة كالذخائر ا٢بي لسامورم تور 
ظيما ُب)  عت جيشا ز كقد اضطر فرنسا  بسبب قوؿ تشيىبا أف تدفع إليو بعض األسلحة، كأبلغتو أف فرنسا قد جه

ذلك ا١بيش لن يعجز عن احتبلؿ بيساندكغو مهما كاف. كبناء على ذلك فعلى تشيىبا ف كانكاف( حملاربة سامورم، كأ
يساف كجنودٮبا أف يَبكا الذىاب إٔب بيساندكغو ٛباما، بل ليتوجها مع جيشهما إٔب مدينة ) تىنغىريبل (، الٍب كمار 

 Foخضعت لئلماـ سامورم تورم، كانضمت إليو، فجمع تشيىبا ٝبيع ا١بيش ا٤بلكي لكىنىدكغو، بقيادة ابنو)فو تركرل
trawore رج ىذا ا١بيش من سيكاسو،قاؿ ٥بم خؿ) تىنغىريبل(،فلما (كسلمهم ٝبيعا إٔب ) ماريساف(، للذىاب إٔب قتا

)ماريساف( أنو ٯبب البدء أكال بقتاؿ أىل ) انادكغو(؛ ألف سامورل قد احتل تلك ا٤بنطقة كعْب عليها أحد غا٤ببلـز
أصهاره على رأس فرقة كاحدة من ا١بيش، فإذا ىناؾ اختبلؼ بْب كجهٍب نظر الفرنسيْب كأىل سيكاسو، فالفرنسيوف 

إ٭با ك ، ل سيكاسو كليسوا عازمْب على ذلكوف على قتاؿ ) سامورم تورل( من ٝبيع النواحي، بينما اليريد ذلك أىصحري
 .ينصب جهدىم كعزمهم على قتاؿ أىل ا٤بناطق اَّاكرة ٥بم، كالٍب ٛبردت عنهم من قبل

 د جيش سيكاسو، أجابو )فو تركرل( بقولو: بقتاؿ غانادكغو على )فو تركرل( ابن تشيبا كقائ ءكلذا ٤با أقَبح ماريساف البد
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أل٘ب أراؾ كلما ٙبركت  ؛)ما دمت تركت التوجو إٔب تىنغىريبل الٍب قمت من أجلها، فلست سائرا معك إٔب مكاف آخر  
من أجل مكاف تعوج عنو إٔب مكاف آخر، فكاف ذلك فراؽ بْب )فو تركرل( كبًْب ا٤ببلـز )ماريساف(، فانطلف )فػػو( إٔب 

سكر، ٩با ع(يريد احتبل٥با ألبيو،كعند انطبلقو أشعل النار على معسكر الفرنسيْب، ككاف يفسد ا٤بNyene) انيىٌب قرية 
 شكك الفرنسيْب ُب مصداقية سيكاسو .

يطلب ا٤بصا٢بة من اإلماـ سامورم تورل؛ حٌب ٯبتمعا  كيتحدا على حرب البيض،  تشيىبا ٍب ٠بع الفرنسيوف أف
اما، ككافق ذلك الوقت الذم ٛبكن الفرنسيوف من طرد اإلماـ سامورم تورل من )بيساندكغو ( ريقيا ٛبإفكٱبرجاىم من 

ـ. فلما ٠بع تشيىبا ىذه األخبار 1892يناير  12ك)سانانكورك( ك)كىركاٗب( كغّبىا،كقد كاف احتبلؿ بيساندكغو ُب 
 ظهار بغض الفرنسيْب ُب ذلك ا٢بْب.خفف من إ

 ؽقبس رؾٺىشى٬، ٳ٭ب٭ىـشىٮٖٺٰ
ـ، فإف "باكي"ملك)ساكك ( قد حرض أىل )تشىرىن( على قتاؿ سيكاسو، فتحرؾ جيش سيكاسو 1892 عاـ ُب

من الفرساف، ككاف أغلب الفرساف من فوالنيي سيغو كماسينا؛ الذين كاف  3000من فرقة ا٤بشاة، ك 3000مكونا من 
تو إٔب تشيىبا ُب ىذه ا٤بعركة، فلما كصلوا إٔب الميدك ا١بلىب قد أرسلهم إٔب صديقو تشيوبا، كما انضم )ماريساف( مع رما

ذم كاف قد شخص ُب ا٤بعركة، كقد ىلك)باكي( ملك)ساكك( ال 400تشيىرىن حاربوا أىلها كىزموىم كقتلوا من أىلها 
أيضا. كعاقب تشيىبا بشدة  كل الببلد الٍب قدمت لنجدة تشّبىن،  حرض تشىرىن على سيكاسو ٙبت نّباف القذائف

( ٝبيعا، ٍب توجو إٔب sugunba( ك)سوغونبا songuela(، ك)سونغيبلsugunدكخ كبل من )سوغوفكبقي ىناؾ ف
دىم قد ىاجركا ٝبيعا منها،فاستقر ج( كذلك بعد توقف أمطار ا٣بريف ُب سبتمرب)دبابيبل(، فو banenso)بانىػنسو

 ىناؾ للخريف.
م إٔب منطقة ه(، ككجه Keletigui(، ك)كىلتيغي كركماBabenba يو)بابىمباخكدفع معظم جيشو إٔب أ-

، فتوجو)بابىمبا( ٫بو)جانفىبل (، كتوجو )كىلىتيغي ( صوب)ناليفىبل( فاحتل كل الواسعة( Nanerengue)نانىرىنغيو
 منهما كجهتو دكف أف يلقى صعوبة.

قة ) ( ٗبجموعة قليلة من جيشو، فتداعى عليو أىلو تلك ا٤بنطBanensoكٗبا أف تشيىبا إ٭با بقي ُب )بانىنسو -
 Tiko، تيكو Funa، فوناTanyo، تانيوJoninna، جونين اSugunba، سوغونباBanensoبانىنسو

(، فهجموا على تشىبا كٝباعتو القليلة، ُب غسق الليل، كىم نائموف، فقتلوا أغلب حراس Npere gurulaانفىرىغوركال
هلل ػ ٍب بسبب سرعة عدك فرسو) يىبا، كقبضوا على البعض اآلخر، كأما تشيىبا نفسو فقد ٪با  ػ بفضل اشت

Sendogueleya (، كالبندقية اإلفر٪بية. فانطلق ىاربا، ليلتقي بأخيو )بابىمبا( ُب )انغورباالNgorobala ،)
( الٍب أرسلت النجدة إٔب )انتوركال(، فخربوا Fara(، ككذلك )فارا Nturulaفاجتمعا كتوجها إٔب قتاؿ) انتوركال

 من شيوخها. 700القريتْب ٝبيعا، كقتلوا 
اصر مدينتها)فانفيبلغيو ح(، ك  Fabe dugu( فأخذا عاصمتها)فابىدكغوTuruٍب ٙبرؾ من ىناؾ إٔب ٧باربة )تورك 

Fanfilagueh ،كقد قتل من جيشو خلق كثّب ىناؾ، كلكنو انتصر عليهم ،) 
أنو كاف يعلم علم اليقْب (، مع Codugu(، أف يذىبوا ليقاتلوا أىل الشماؿ)كودكغوفٍب قاؿ تشيىبا للقائد)ماريسا-

أف تلك ا٤بناطق تابعة لفرنسا، كقد عينوا عليها صديقهم) بوجاف كلبلي( حاكما عليها، ُب الناحية الثانية لسيغو،فلما ٓب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ترض فرنسا بذلك، قاؿ تشيبا مرة أخرل أنو يطلب من فرنسا أف تضيف إٔب دكلتو منطقة)مينيانكاال (ف فلما رفضت 
 قطع كاختطاؼ ُبسرتو مضمرا ُب نفسو، كتوجو إٔب ا١بنوب، فمر حكلكنو أبقى جول ذلك ك  فرنسا ذلك ساءه ذلك،

(،كقد  Songuelaٍب انطلق إٔب حصار)سونغىػبل .Ngaraso، ك انغاراسوMurasoالببلد ُب طريقو،أمثاؿ)موراسو
، Farakalaكبل ، كفر Kintcheri، كينتشىرم Npesubaكل من) انفيسوباًقبل  أتت النجدة إٔب ىذه القرية من 

 ، كلكن تشىبا انتصر عليهم ٝبيعا، فهزمهم.Janjela، كجا٪بىبل Jankorolaكجانكوركال
(،٠بع بأف ) أرشينارد( قد ٙبرؾ من ٗباكو ُب طريقو إٔب ٧باربة الميد ا١بلىب ُب  Songuelaكبينما تشيبا ُب )سونغىػبل

رنسا، فلما ٠بع ىذا فشأف  نفسو من جول كمغيظةقد حاف الوقت ليشفي ـ، فإذا بتتشيبا يرل أنو 1892سيغو، عاـ
ا٣برب ، أرسل أخاه إٔب الفرنسيْب ُب ٗباكو، ليخربىم أهنم إذا عزموا على قتاؿ أصدقائو، فإنو أيضا قد نبذ إليهم عهدىم 

 ك٧بالفتهم ٛباما.
ساف(، إٔب قرية)فونفون ا كبعد أف ٙبرؾ بابىمبا إٔب ٗباكو، فإف تشيبا انتقل من )سونغىػبل( مع القائد الفرنسي)ماري

Fonfonnaككانت من القرل ا٤بؤيدة لسلطانو). 
ك٤با كصل بابىمبا إٔب ٗباكو برسالة أخيو ٖبصوص نبذ العهد كاحملالفة كإماتة الصداقة، إف حارب الفرنسيوف صديقو)الميدك 

عليها(، فأجلسوه ُب ٗباكو، كأرجئوه جيلىب( ُب سيغو، فإنو بلغ رسالة أخيو با٢برؼ الواحد) ٓب ٱبـر منها حرفا، كٓب يزد 
ىناؾ، كقاموا بالبحث كالتحقيق ُب مدل مصداقية تشيىبا ُب ٙبالفو مع فرنسا، كعن حقيقة كجهتو، كُب أثناء البحث 

ات أف تشيىبا قد أرسل بعض األمداد إٔب اإلماـ سامورم تورل يطلب منو أف يتحالفا؛ فيحاربا ع٠بعت فرنسا من الشائ
ا ٛباما، ا بلغت من فرنسا كل مبلغ، كحّبهتداىا من إفريقيا، كرغم أف ىذه الشائعة كانت كذبا، إال أهنرنسا حٌب يطر ف

كجعلتها ُب كاد سحيق من ا٥بم ، كُب صحراء من السعار كا٥بلع من اقَباب فقداف صديق قوم، قد يتحالف مع عدك 
 ُب ٧باكلة إخضاعهما.لدكد، يؤدم ٙبالفهما إٔب فقداف فرنسا كثّبا من رجاالهتا ككقتها 

( نقل القائد)ماريساف( الذم كاف Hemberiكُب ٧باكلة لتفادم تلك الكارثة ا٤بتوقعة، فإف ا٢باكم الفرنسي )ىىمبىرم 
) كىنكاندكف (الذم كاف مقيما عند تشيىبا من قبل ككاف أليفا لو، بالكابتْبمقيما عند تشيبا من كينيدكغو، كاستبدلو 

ر(، فخرج "كىنكاندكف "كالدكتور )كركزا(، من ئندقية، كا٤بدافع الثقيلة مع رصاصها)الذخاب 30فأرسلو )ىىمبىرم( ب
ٗباكو مصطحبْب معهما بابىمبا تركرل، فوجدكا تشيىبا ُب قرية)فونفون ا(، فسلموا إليو تلك األسلحة تطييبا ٣باطره، 

نسا كبْب تشيبا،كبعد أف ٛبت مراسيم تسليم كليستعْب ُّا على أعدائو، ككل ذلك من أجل إهناء ا٢برب كا٣ببلؼ بْب فر 
األسلحة)ا٤بطيبة للخاطر( كما يتبعها من أقواؿ، قاـ تشيىبا مع )الكابتىن: كىنكاندكف( إٔب سيكاسو، كقد اجتهد الكابتْب 

اىدة، فثلج صدر ع)كىنكاندك(حٌب علل تشيىبا كأقنعو بالَباجع عن قرار االنسحاب من ٙبالف فرنسا، كعن إلغاء ا٤ب
 ـ.1892شيبا، كدخل ُب ا٢بلف مرة أخرل. ٍب عاد إٔب ٗباكو ، ككل ىذه األحداث ُب عاـت

 ثني رؾٺىجبرشٳسٵ ، ٳأ٩بدٳ اجل٦ىب
لقد كانت ىناؾ عبلقة كطيدة بْب دكلٍب "سيغو" ك"ماسينا"، منذ عهد مولوكونانفا؛ أخي تشيبا، كقد أسلفنا أف 

ىب، ُب سفارة لتطيب الصداقة معو كتوطيده،  كٲبكن تلخيص لُب حْب كاف تشيىبا عند الميدك جي مولوكونانفا مات 
 :مظاىر ىذه العبلقة فيما يلي

 . بينهم من قدٙبللعبلقة الٍبأف أىل كينىدكغو اٚبذكا اسم السور من اللغة الفبلنية)جوف فوتو ( نظرا -1
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استطاعوا ٙبريضو على بغض  أهنم أف قـو الميدك جلىب الذين كانوا مقيمْب عند تشيىبا، كانوا مقربْب إليو، لدرجة-2
 .فرنسا، ك٧باكلة ا٣بركج من ٞبايتها كالتحالف معها

كاف ُب جيش تشيىبا كثّب من الفرساف الفوالنيْب كا٤باسينيْب، كىم ٩بن أرسلهم الميد جيلىب ٤بساعدة تشيىبا ُب أنو  -3
 و ُب حرب)تشيىرىن(.ضحركبو، كخا

ف لقتاؿ الميدكجيلىب ُب سيغو، أرسل أخاه بابىمبا ليبلغهم ُب ٗباكو أهنم إذا الفرنسيْب يستعدك أف أف تشيىبا ٤با ٠بع -4
 ، كينبذ إليهم عهدىم ك٧بالفتهم ٛباما.إنو سينسحب من التحالفحاربوا أصدقاءه ف

أف أمدك جيلىب ىو الذم أمد تشىيبا ُب مستهل حكمو، فحارب ُّذا ا٤بدد ا٢بركب األكٔب الٍب قاـ ُّا كمن تلك -5
 بوبوفْب، كبوبوجوال، كدافْب، كغانادكغو، كملوؾ الوتارا)كتارامانسا( مرات كثّبة.الببلد)

 أف الميدك جيلىب ٓب ٲبد أىل سيكاسو ُب حصار سامورم ٥بم؛ ألف الميدك جيلىب نفسو كاف منشغبل بقتاؿ الفرنسيْب -6
 ككانت ا٤بسافة بينهما بعيدة جدا.ُب "انيوركف"،

 .( ٳؽب٫ ٳٝذ سؽٺ٤ )رؾٺىجبرشٳسٵ
ـ، قاـ تشيىبا بعد هناية ا٣بريف ذاىبا إٔب حصار )باما(؛عاصمة )بوبوجوالدكغو(، بعد انتهاء 1893ُب هنايات عاـ

موسم ا٣بريف، كذلك ليحتل تلك ا٤بناطق كيضمها إٔب ٩بلكة كىنىدكغو، كليجعل مدينتهم العظمى)بوبوجوالسو( عاصمة 
 ثانية لدكلتو.

(، فلما عرب النهر استقر ُب قرية)٠باندىنْب(،كاليتجاكز samadeninهناية)٠باندىنْبكقد عرب تشيىبا هنر فلتا األسود ُب 
( إٔب ا٢برب، كبْب )باما( bamaما بينها كبْب )باما( مسّبة يـو كاحد، كبقي ىناؾ كأرسل أخاه بابىمبا ليستفز )باما

لكنها كانت أعظم مدهنا كقراىا كيلومَبا، كٓب تكن بوبوجوالسو عاصمة بوبوجوالدكغو، ك   30كبوبو جوالسو مسّبة 
ٝبيعا.٩با حببها إٔب البيض، كرغبهم فيها، فأقركا سلطاهنم فيها،ك٤با نزؿ بابىمبا على ضاحية)باما( ُب ا٤بساء، كبات، كُب 

ا١بنود يقوموف باالستعراض )برابو( داخل قرية )باما(آالؼ ا٤بشاة كالفرساف.فإذا أنو ٤با ٠بع ملوؾ  أبصرصبيحة ذلك اليـو 
الوتارا من بوبو جوالدكغو نبأ قدـك سيكاسو ٢برُّم، طلبوا النجدة من إخواهنم الوتار مانسا ُب ماندىن، كٝبيع ببلد 

(بقيادة "آمورك كاتارا" Tiopoفرساف"التيوفو  ما١بوال فيها كمن أىل كونغ كغّبىم،فجاء أغلب ا٤بدد من "بوبو" كى
 ا٤بدينة. داخل،  الذين كانوا يقوموف باالستعراض العسكرم

فأدرؾ بابىمبا أنو كحده اليستطيع ىزٲبة ىذه األمداد العسكرية ٕباؿ من األحواؿ، فأرسل إٔب تشيىبا أف يقدـ ىو نفسو 
ككانت الرشاشة ىي األسلحة الٍب بيد ا٢برس  ،من البنادؽ 12لرشاشة )لونكاف(، كمن ا 130بسرعة، كأف يأٌب معو ب

و كإجبلء الميدكجلىب  غطييبا ٣باطره كإهناء للخصومة بعد استيبلء فرنسا على سيا٣باص لتشيىبا، كىبها لو الفرنسيوف ت
 كابنو مدا٘ب تاؿ عنها.

 كبوصوؿ تشيىبا إٔب ضاحية )باما( ُّذه األسلحة، إذا بو يفاجأ ٕبمى يهجم عليو، كبدأ ىذا ا٤برض يزداد شيئا فشيئا.
الذين جاءكا إليهم للنصرة من "بوبو"  ادمدأىل)باما( كاألكقيل: إف أخاه بابىمبا ، ككليىتيغي بّبتى ٛبكنا من دحر 

( ببلء حسنا ُب ىذه ا٤بعركة، غّب أف أمادكك  ،مّباف)سياكاكقد أبلى األ.بقيادة"أمرك كتارا" كأهنم أخذكا كثّبا من أىلها
بتهج بالنصر، كذلك تكرٲبا كتارا"نفسو انفلت من ا٤بعركة،كُب اليـو التإب النتهاء ا٤بعركة، أقاـ تشيبا حفلة كىو م ك"آمور 

تشجيعا ٥بم على ا٤بضي قدما ُب فتح الببلد، كُب أثناء ىذه ا٢بفلة احتاؿ الدركيش)ساكدل تركرل( الذم كاف ك يش جلل
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دركيشا ٤بلك بوبو كىو)تشيبا كاتارا(، فأرسل ابنو كامرأة ملونة البشرة إٔب زكجة ا٤بلك كتلطفا معها حٌب أدخبل السم 
توُب ُّا ُب ف طعاـ تشيىبا تركرل،فمرض من جرائو، كعاد مسرعا ُّذا ا٤برض إٔب )٠باندىنْب( القاتل)كىنكونو( ُب

 ـ.1893/يناير)بيناكلىن(27
 ٭٤ٞ عض٪ب٫ رؾىٺجب ئىل عٺ٢بعٴ:

ىبا فك أخوه بابىمبا ا٢بصار عن مدينة)باما(، كأسرع إٔب ٘بهيز جثماف أخيو ُب )٠باتدىنْب(، فتعاكف مع يكبعد كفاة تش
 Corondiثمانو إٔب سيكاسو، كخوفامن نًب ا١بسد كتعفنو فإهنم طحنوا ا٣برز كالودع كاألصداؼ )جعلى نقل القواد 
colo  معا فمسحوا جسده ُّا، كىو شيئ ٲبتص ا٤باء من جسد ا٤بيت،كٰبميو من التعفن السريع، كمن أجل)

شيئا ٜبينا عندنا ُب كثّب من أ٫باء إفريقيا.   الودع)كوركف( من أقول ا٤بواد ا٤بستعملة ُب ٘بفيف جسد ا٤بيت فإف ذلك جعلو
ٍب إف بابىمبا كضع جثماف تشيىبا ُب مسبلخ بقرة نيئء ليؤخر تعفنو أكثر، فواصلوا ا٤بسّبة حٌب دخلوا بو ليبل إٔب 

ابنها ا ماتت قبل هنسيكاسو،فاستدعوا أمو من بوغوال لتأٌب كتلقي عليو النظرة األخّبة، فجاءت باكية مولولة، تقوؿ لو أ
جد ا٢بصن)جونفوتو( ُب نفس تلك الليلة، دكف أف يعلم كثّب من يسجثة ابنها  أبدا، فصلوا عليو، كدفنوه قرب مي  فلم ترى 

 الناس باألمر، ٍب ُب الصباح نعوه إٔب أىل سيكاسو.
 ٧1998٧  /1893ادل٠٦: ثبثىــ٪جب رشاٳىل:

ُب العاصمة سيكاسو لتعيْب خلف لو، فاقَبح األعياف  ىبا، كاستقباؿ التعازم، اجتمعوايبعد انتهاء مراسم كفاة تش
األخ األكرب، ككاف الساعد األٲبن لتشيىبا ُب معظم حركبو، كما كاف  و ىوكا٤بشايخ أف يكوف بابىمبا تركٔب ىو ا٤بلك؛ ألن

 يرسلو ُب األمور السياسية ا٥بامة.
األخ الشقيق ألبيهم كىو)إسحاؽ تركٔب( ألنو ابن حرة، كأما لكن أبناء تشيىبا الثبلثة) أمادك، كفاتػوما، كقو( اقَبحوا تعيْب 

كأنو حبة مديدة كاحدة؛) ألنو  بابىمبا فهو ابن أمة، كأيضا جباف، كمتغطرس متهور،كليس ُب قلبو أية ميل للحرب،
 كلكن إسحاؽ الذم اقَبح ىؤالء تنصيبو رفض قبوؿ ىذا االقَباح ألمرين: .الوحيد ألمو(

     .الفة أمر ا٤بشايخ؛ ألهنم قالوا أف األسن ىو الذم ٯبلس على العرش بعد كفاة ا٤بلكأف ال ينالو شـؤ ٨ب-1
   .( كألف بابىمبا مع أنو ىو األسن، فهو الذم اقَبحو األعياف كا٤بشايخ أيضا2
تشيىبا ركب ُب عهد أخيو تشيىبا، ككيف أكفده جبانا بل كاف شجاعا قويا، كإال فكيف يقود ا٢بٓب يكن  بابىمبا = أف3

 إٔب ٗباكو، فبلغ الرسالة كما قيل لو.
اؽ تؤب بابىمبا ا٤بلك بدكف منازع، ككاف من أكليات أعمالو االنتقاـ من أمادك بن تشيبا، الذم حرص على حكبرفض إس

ه، كضيق عليو ا٣بناؽ شدد ُب ذلك، فجرده بابىمبا من كل شيئ إال من نسائو ككلد، ك تولية إسحاؽ تركٔب حرصا شديدا
 كل ناحية، كخبلصة القوؿ أنو جعلو تًعسا منتكسا،إذا شيك فبل يىنتىًقش.من  

 ثني ثبثى٪جب ٳعب٩ٴسٷ رٴسٵ
بة ُب غ٤با بلغ إٔب مسامع سامورم تورل أف تشيىبا تركٔب قد مات، كأف أخاه بابىمبا تركٔب الذم خلفو، ليس لديو أم ر 

ذ سيكاسو خرة أخرل إٔب كىنىدكغو ليحتلها كيأركب، فتوجو سامورم تورل محجسور ٧بب لل قلبا٢برب كليس لديو 
 ـ،1893حدة عاـ ( مرة كاTenentu( ك)تىنىنتوbuguniالٍب عجز عنها من قبل، فحاصرت قواتو كبل من )بوغو٘ب

(ىو الذم أعجز سامورم ُب ىذه ا٤برة. كلكن اإلماـ  boingehكُب ىذه البداية، فإف اعَباض القائد الفرنسي ) بوانيو
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ـ.كمن ىناؾ أعد 1893( ُب بقية عاـ guenمر كتوجو إٔب ا١بنوب الشرقي عند شواطئ البحر ُب )غىنسامورم تورل 
فرنج عموا بابىمبا أيضا من غزك إلـ كلكن ا1894م من ا٤بشرؽ عاـهجيشا آخر إٔب حصار سيكاسو مرة أخرل.فوجه

ا٤برة فإف سامورل تورل ُب حالة  ـ، كُب ىذه1895اإلماـ سامورل تورل.ٍب إف البيض ردكا سامورم عن سيكاسو عاـ 
 اخرب قراىم كهنبها كشتت مشلهم، كفرقهم شذر مذر؛ ألهنم قد ٘باسركا عليو اعتمادالغضب كالنزؽ على أىل كونغ، ف

 على ٦بئ اإلفرنج، حٌب كانوا يعَبضوف رسلو كيهاٝبونو كيغتصبوف ما بأيديهم.
 ثني ثبثى٪جب ٳا٥ٚش٭غٺني

دكف ذاىبا إٔب ٗباكو، كعند عودتو فوجئ بوفاة تشىبا تركٔب، كقد كانا أليفْب متحابْب، حٌب )انياميد( كىنكانابتْبكاف الك
 حي مانكورا٘ب، كيذىب إٔب األكل ُب دار تشيبا ُب القصر ا٤بلكي، فلما قدـ ُبقامتو إأف كىنكاندكف كاف ٱبرج من ٧بل 

رجل لبينو كبْب بابيمبا، كلكن بابىمبا ٓب يكن با فة كا٤بداخلةلكا٢باؿ ىكذا كقد ىلك أليفو، أراد أف ٲبد مثل تلك األ
ا٢بصيف الذكي السياسي اللبق، بل كاف إنسانا جافا منزكيا ٧ببا للعزلة عن كىنكوندكف ٛباما، كما استشف أف بابىمبا 

ها ( الٍب ٛبردت على كينىدكغو بعد كفاة تشيىبا، فّبيد أف ٰبتلSanيطمح إٔب القياـ ٕبركب كثّبة، إٔب منطقة )ساف
 .بة ُب ا٢بركبغكٱبضعها لكنىدكغو مرة أخرل،كأنو يريد أف يزيل عن نفسو ما اهتم بو من ا٣بور كعدـ الر 

ـ. كقد فعل كىنكوندكف ذلك 1893( ُب هنايات عاـTurukaربو ضد )تورككا حكقد رضي كىنكوندكف ٗبساعدتو،ُب 
مبا رأل أف فرنسا ال تقدـ ىالثقة بينهما،كلكن باب من أجل أف يتآلفا، كيدخل ُب قلبو حب فرنسا كالتقارب منها، كتوطيد

ْب، تماد كالتوكل على مساعدة الفرنسيعالقوة الٍب لديها كما ينبغي ،  ال تساعد) كىنىدكغو( ُّا كما ينبغي، كلذا ترؾ اال
يما بعدي ٫باكؿ تو ا٤بسلحة ا٤بلكية فقط، مع إخوتو كأبنائو،فحركهم لقتاؿ الدكؿ ا٤بتمردة كا١بديدة، كفكاعتمد على قوا

 ـ( .1897ـ/1993ؿ أربع سنوات من ) تسليط الضوء على ا٤بناطق الٍب ًب فتحها خبل
كعود من فقد أيس  -جاء من فرنساء كىنكوندكف أف بابىمبا ليس لديو أم اعتماد عليو، كليس لديو أم ر   ابتْب رأل الك

 رنسيْب شيئا. اليعترب الففرنسا الكاذبة ا٤بائنة، _  كصار 
نو إف كالٲبكن التعامل مع بابىمبا ُب ىذا الوضع ا٥بش؛فرنسا ُب سيكاسو، أنو كىو السفّب كا٤بكلف بإدارة شئوف كٗبا 

بندقية  130طلب اإلذف للخركج من سيكاسو، كعند ذىابو ٓب يرض بإبقاء األسلحة الرشاشة )لونكاف( ككانت 
( gosongoso) كاالمتعاض,، كىذا ٩با أدخل التنافر ، تطييبا ٣باطرهرشاشة،ككانت فرنسا ىي الٍب أىدهتا إٔب تشيىبا

 .القتاؿ كما سيأٌب إٔبدل األمر أبْب فرنسا كملوؾ كىنىدكغو، حٌب 
آخر ُب سيكاسو، كىو السور الثالث، فقاؿ بابىمبا ُب  ا، بُب بابىمبا سور 1893بقية عاـكبعد رحيل كىنكوندكف ُب 

ذم كاف ٮبو اللعب كاللهو كالعبث كاللغو بيد األفرنج الثرثارين ىبا  شخصا كاحدا، فهو اليذلك: )) إنِب لست كتش
fitiri( األرذاؿTubabunen werewernti ًكاإلنساف إذا كنت مع األبيض فبل بد أف تريو كل يـو ج، ) ؾ دى

ة فلن أقبل أبدا حيا متمتعا بالصحكما دمت  ،مقطع العنق(، كإال فإنو سيجرؤ عليك كيطمع ُب أرض آبائك كأجدادؾ
 ألعوبة بْب يدم رغباهتا ا١بياشة، كأطماعها البلمتناىية.ف ٯبعل اإلفرنج سيكاسو أ

 ٕضٳاد ثبثى٪جب ا٥زٴعْٺخ
 Turukaحرب توروكا:-1

 (، فقاـ بابىمبا pentenkelehىبا احتقر أىل ) تورككا( أخاه بابىمبا ك٘برأكا عليو فتمردكا ٛباما)فىنتىنكليويبعد كفاة تش

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
496 

(، subakanyedugu ه كىنكوندكف على حرُّم، فحاصركا عاصمتهم) سوباكنىادكعوـ، فساعد1893بقتا٥بم عاـ
 .ربكىم على ا٢بضوع كشرب السويق مرة أخرل.كإدخا٥بم ٙبت سلطة سيغو تارة أخرلجكدكخوىم كأ

 ـ:1894نجدة "فولونّا "وإغاثتها عاـ -2
يها ككاف مقيما ُب عاصمتها )كىليو ( حاكما علwayrime" عْب )كايًػرٲبىFolonnaونال٤با أخذ تشيىبا منطقة"فو 

waileىبا فإف "مانسا مولو" ذىب إليو كحاصره ىناؾ،كادعى أف منطقة فولونا من ٩بتلكاتو القدٲبة، ي(، كبعد كفاة تش
  keletiguiككىلىتيغي benbantchiniفلما ٠بع بابىمبا ُّذا ا٢بصار ٙبرؾ مع أبنائو كإخوتو)بىمبانتشيِب

كجيشو، خافوا منهم ككلوا ) Molo) مولو عاينهمش جرار؛ لنجدة كايرٲبى، فلما برزكا ك (، ٔبي kulunjuككيلينجو
 خلوا الساحة، فتتبعهم أىل سيكاسو كقبضوا منهم كثّبين، كقتلوا كثّبا، غّب أف مولو نفسو ٓب يقبض عليو.أىاربْب،ك 

 ـ:1894( عاـ Sinemaoloفتح سينىماولو )-3
 ٔبيشو إٔب )سينىماكلو(الٍب كانت قد ٛبردت، فحاربوىا كأعادكا أىلها إٔب ا٣بضوع  كبعد معركة )فولونا( انطلق بابىمبا

 كشرب السويق مرة أخرل لسيكاسو.
 ـ:1894( Tapireحرب تافيرى )-4

(فهاٝبها كخرُّا ٛباما، كقتل نصف أىلها، korogoكُب ىذا العاـ أيضا، انطلق بابىمبا إٔب قرية)تافّبل( قرب )قوركغو
 .كاسَبؽ الباقْب

 ـ:1894( Kanoroمعركة منطقة "كانورو)-2
(، فأرسل ٤kanuruبا كاف بابىمبا ُب )تافّبل ( ٠بع أف بعض جيوش سامورم تورل ذىب كاستقر ُب منطقة )كانورك

أخاه)كىلىتيعي( ك)جانكا( ٢برب ىذا ا١بيش، فالتقى )جانكا( بقائد سامورل تورل ا٤بسمى)ببلؿ( ُب 
يلحق ب)جانكا( ىزٲبة نكراء، كما التقى)كىلىتيغى ( بقائد آخر من قواد سامورم  (فاستطاع أفkawulaمدينة)كاكال

سامورم تورل ٫بوه َب تورل فهـز جيش )كىلىتيغي( أماـ ىذا القائد أيضا، فبذلك ًب تفريق جيش بابىمبا، كٙبرؾ جيش 
 .ليو ا٢بصنعردكه حٌب دخل سيكاسو كأغلق )تافىرل( فطا

 ـ1895ا /القضاء على ثورة المينيانك6
ٌب ح( على الثورة، Sangabaحرض مدينة ا٤بنيانكا الكبّبة)سانغابا "ملكى "تشىرىن Balaـ فإف )باال1895ُب عاـ 

( الذم كاف حاكما عليهم، فلما ٠بع بابىمبا Saba tiemogoٮبوا بطرد ابن عم بابىمبا من ا٤بنطقة كىو)ساباتيىموغو 
(، فانطلق كقضى على تلك الردة كالثورة بالعنف كالغطرسة، ٍب siyakaبذلك، أعطى جيشا عظيما إٔب أخيو )سياكا

الٍب كانت أمدت )سانغابا( با١بيش من أجل أف تتمكن ا٤بنطقتاف من التحرر  Koutialaانطلقوا إٔب مدينة )كوتياال
 .كىاـ على رأسو Melekehٌب فر ملكها)مىلىكىو(حمن سيكاسو، فدكخوىا 

 (:Guwala)ـ1895/حرب غواال 7
ـ خرج بابىمبا مع أبناء أخيو الثبلثة) فو، ككيلىتيغي، كبىنبانتشيِب( إٔب حرب 1895اخر عاـ ُب أك 

 ( Neguenin( فأغاركا على كثّب من القرل ُب الطريق، ٍب ىاٝبوا عاصمة غواال، كىي )نىغىنْبGuwalaببلد)عواال
الشاىقة،  conkoliب)كونكوٕب( العالية كالظراconke janففر أىلها إٔب رءكس ا١بباؿ كا٥بضبات)كونكى جاف

حجار من على تلك ا١بباؿ كالظراب. ٍب كلوا ٯبمحوف إٔب كبدأكا يرشقوف أىل سيكاسو  بأمطار من النباؿ كالسهاـ كاأل
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يظهم غفلم يستطع بابىمبا كقومو أف يدخلوا عليهم ُب تلك الكهوؼ كا٤بغارات، كعادكا أدراجهم ب .الكهوؼ كا٤بغارات
 ّبا ككفى اهلل أىل غواال القتاؿ.خ ا،خائبْب.ٓب ينالو 

 (Moso duguـ )1896/حرب موسودوغو 8
أماـ ـ، قاـ بابىمبا ٢برب موسودكغو، كىي مدينة ُب مشاؿ ببلد )ترككا(، ككاف شأهنم)قطع الطريق .. 1896ُب بداية عاـ

، datu، كداتوsunbala)سونباالكمواد اإلداـ األخرل الذين كانوا يذىبوف إٔب شراء ا٤برؽ  رسل نساء تشيبا،
( ُب أسواقهم، كلردع تلك ا٥بجمات كا٢برابة da kise ، كدا كيسىnere colo، كنىرل كولوchi coloكشيكولو

ر عليو كبل من ) فو، ػماش(، كأم   4000فارس(، ك) 200أرسل بابىمبا جيشا عظيما)فرينكونكو( إليهم ككاف يتضمن) 
جيش سيكاسوا ُب الساحة، فر أىل )موسودكغو( إٔب عابات األهنار، ككىلىتيعي، ككيلينجو، كأمادك(، ك٤با برز رأس 

سهامهم  تنفدفأمطركىم بالسهاـ كالنباؿ، إٔب أف كالكهوؼ،كمن ىناؾ أشعلوا النار على قـو بابىمبا ُب بادئ األمر،
كامبل، كبعد أف   ، فتغلب عليهم أىل سيكاسو بعد ذلك، كاحتلوا مدينتهم بعد قتاؿ شديد استمر شهراكنبا٥بم ُب األخّب

 شخصا،  250ًب ٝبع أىل ا٤بدينة أسرل قتلوا من الشيوخ 
 كاسَبقوا الباقْب كذىبوا ُّم إٔب سيكاسو.

 (Tenguerelaـ )1896)تىنغىرىػال(  منورى ت/محاولة إجالء جيش ساموري 9
كا(، ك د )تور (، من ببلBodajuduguـ،جهز بابىمبا تركٔب جيشا آخر ككجهها ٢برب) بوداجودكغو 1896ُب عاـ 

 كما أرسل جيشا آخر إٔب حرب جيوش سامورم ُب )تىنعىريبل ( كضواحيها، كإجبلءىم منها.
(فلم يستطع أف يصيبها بشيء من األذل؛ ألف boda ju duguأما كىلىتيغي كركما الذم أرسل إٔب )بوداجودكغو

من قومو ُب ا٤بعركة، ، كأسركا كثّبا حصانا 52فارس، ك 500قد نصبوا أمامو كمينا، فقتلوا من جيشو  (كاك أىل )تور 
 .((psocolo ٛباـ ضو( كل ا٤بعارؾ ُب يديوكٟبطوا )حلم

(؛ ألهنا Npolonna( جيش سامورم فمر قاطعا كآخذا ) انفولون اMafuwiكأما إسحاؽ الذم كلف بإجبلء)مافوم
٠بو)تيىموغو ببلٕب(، كقد ٙبرؾ  كانت قد شربت السويق لئلماـ سامورل، ٍب انتهى إٔب حرب بعض قواد سامورم تورل كا

اربا قـو سامورم كٯبلياىم من ما أيضا بعد ىزٲبتو ُب )بوداجودكغو( ليساعد إسحاؽ كينجده ، ليتحدا كٰبورك كىلىتيغي ك
نسمة قتبل كأسرا، كغرؽ  2000ىم دتىنغىريبل، فلما التقيا ٔبيش )تيىموغو ببلٕب( ىزمهماكأ٢بق ُّما ىزٲبة نكراء، كأفق

 ـ 1896كذلك ُب أكاخر .ُب هنر باغويو، كىو موؿ دبره ، المتحرفا لقتاؿ، كلكن رٗبا متحيزا إٔب فئة  إسحاؽ نفسو
عادىا إٔب ملك سيكاسو أيىبا نفسو إٔب حرب تىنغىريبل، بعد جبلء قـو سامورم منها،فشـ، قاـ ت1897اـ ٍب ُب أكائل ع

 .مرة أخرل
(الذم كاف قد شرب  Popoمن تىنغىريبل إٔب حرب )فوفوـ، خرج بابىمبا 1897كُب الشهر األكؿ أيضا من عاـ

ٍب مر إٔب )غونكورك(، ك)كاال(  .السويق لقـو سامورم تورل فدكخهم كُّد٥بم، كأعادىم إٔب تبعية تىنغىريبل، مرة أخرل
ـ)كونغو 1897كعاد ُب شهر فرباير .ألهنا كانت قد خضعت لسامورم تورل.ٝبيعا اك)بوغو٘ب( كثغور سيكاسو فأعادى

 غيو(.
 ـ1897الفضاء على ثورة غانادوغو عاـ  10

 ـ، ٠بع بابىمبا بأف بعض قواد جيشو قد أخذكا عند أىل غنادكغو ا٤بتمردين،كأهنم قد قًتلوا، فقاـ 1897ُب )داباتا( عاـ 
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اسَبؽ مغيظا كمدا أك جويا  أك حريئا إٔب غانادكغو، فدكخ عاصمتها) تشيوال( كاحتلها، كقتل أعياهنا،كأعزة أىلها، ك 
كفرنسا  االشباف كالنساء كعاد ُّم إٔب سيكاسو، فلما كصلوا إليها ، اشتد ا٣ببلؼ كسوء التفاىم الذم كاف بْب بابىمب

ألف بابىمبا قد ٙبوؿ إٔب فكرة أعداء فرنسا، حٌب بدأ ٗبحاربة  كاالحتبلؿ؛ إٔب ا٢برب انتهتضة غمباعداكة ك حٌب أصبح 
رنسية ُب غريب هنر )باغويو(،يريد أف ٯبعلهم ضمن ٩بتلكاتو، مع االستمرار ُب إرساؿ بعض الببلد الداخلة ٙبت ا٢بماية الف

 ٔب بابىمبا.إالشتائم كالتعيّبات إٔب ا٢باكم الفرنسي) أرشينارد( ُب سيغو، ٩با جعل فرنسا ترسل إليو الكولونيل موريسوف 
 1897٧ئىل عٺ٢بعٴ (Morison)غٴ٫ٹثْضخ ا٢٥ٴ٥ٴ٭ٺ٤ ٩ٴس

فرنسا أف ا٣ببلفات كسوء التفاىم الٍب بينها كبْب بابىمبا آخذة ُب االزدياد، كأهنا اشتدت جدا؛  ـ أحست1897ُب عاـ 
 دة مرات:عألف بابىمبا قد استفز فرنسا إٔب ا٢برب 

 .من مناطق )بوغو٘ب (التابعة لفرنسا لنفسو اكثّب / أنو أخذ  أوال
 .أخيو" تشيىبا" من قبل / أنو رفض إسكاف سفّب فرنسا ُب سيكاسو ، كما كاف ُب عهدثانيا

 أنو أساء إٔب ٠بعة فرنسا، كأفسد ا٠بها ُب ٝبيع األ٫باء.ثالثا/
 أنو عقد العـز على حرب ببلد فرنسا ا٤بستعمرة ُب ا٤بشرؽ  من ناحية )بوبوجوالسو(.رابعا/

وم فبلمامانسا / أنو علم أف لبابىمبا ضلع ُب ٙبريض ملك الفوال٘ب) فوال مانسا: "كيدم "( كملك دككوم) دككخامسا
 .رب مع فرنساا٢ب"سالوف"( على 

خلفية كل ذلك هتريش كاستفزاز حكومة كىو يرمي من ؿ ألفاظ الشتم إٔب فرنسا،/ أف بابىمبا قد بدأ ُب إرساسادسا
 فرنسا للحرب.

بب إرساؿ ـ، إٔب بابىمبا،ليسألو عن س1898اسة الكولونيل) موريسوف( ُب يناير عاـ ئكعندئذ أرسل حاكم ٗباكو بعثة بر 
بقرة  100الشتائم إٔب فرنسا، كأنو إف كاف ال يريد الفتنة كا٢برب)كاكلْب( أبدا، فليدخل ٙبت ا٥بيمنة الفرنسية، كيرسل 

رنسا ُب سيكاسو، كأف يدفع مساحة مزرعة بستاف  إٔب فلفرنسا جزية كل عاـ، باإلضافة إٔب السماح بإسكاف سفّب 
الدخوؿ ٙبت حكم فرنسا فعليو أف يقبل تعيْب ا٢بدكد بْب الدكلتْب  يقبلإذا ٓب فرنسا عند جبيل سيكاسو، كأف بابىمبا 

 كالتإب:
 .Buguniدكده مع فرنسا ُب ا٤بغرب نواحي بوغو٘ب.ح(تكوف 1
 (.كأف على بابىمبا أف اليتجاكزف  ا٢بدكد ا٤بعينة بعد ىذا. Boboدكده مع فرنسا ُب الشرؽ ناحية )بوبوح(ك 2
 .بْب فرنسا كبْب اإلماـ سامورم تورل ٛباما(أف ينتهي عن التدخل 3

بعض  يعّب إليوذىب "موريسوف" إٔب سيكاسو فأبلغ ىذه القرارات إٔب بابىمبا، ٍب أرسل إٔب بابىمبا ٱبربه أنو يريد منو أف 
لعمل ُب احملاريث ليهيئ مداخل ٧بل إقامتو، فقاؿ بابىمبا لقومو: ليس األمر إعداد كتطهّب مدخل مسكنو، كإ٭با ىو بدء ا

اذىبوا كأبلغوه أف تكوف ىذه الليلة آخر إقامتو ىنا، كلئن ٓب ف ف:إذ، Farani)البستاف الذم طلبوه قرب ا١ببيل)فرا٘ب
، كقولوا لو .ز ٬بل خاكيةاعجأكمع رءكس مرافقيو عن رقبتهم   رج من دكلٍب قبل الصباح ألقطعن رأسويغادر بلدم كٱب

 .نا لن أرضى أف يقيم ىناأيضا أف كىنىدكغو ليست ملكا للبيض، كأ
كُب الصباح بكر بابىمبا بطرد )موريسوف( من سيكاسو،فخرج منها خائفا يَبقب،فلما كصل عند منصرفو إٔب )انفيدكغو 

N’pee dugu ( 1000كلم من سيكاسو، فوجئ بكمْب نصبو لو بابىمبا ىناؾ،ككاف مكونا من )40(على بعد
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بندقية، كلكنو بقي حائرا كقاؿ لرجالو اليطلقن أحد منكم طلقة كاحدة  15فارس، فأحاطوا ٗبورسوف كرجالو ا٤بزكدين ب
أف يطلق  و( الذم كاف على رأس فرساف سيكاسو، ىو أيضا هنى رجالKaramokeعلى قـو بابىمبا، كقاؿ )كراموكى

 .ديهمأحد منهم بندقية، كلكنو بتجريد موريسوف كرجالو من الثياب كاألسلحة كالبنادؽ كالرصاص الٍب كانت ل
 .كبعد ما ٘باكز موريسوف كرجالو ىذا الكمْب إذا أمامهم كمْب آخر كلكنهم استطاعو ٙباشيهم أيضا

ك٤با كصلت األسبلب الٍب سلبت من موريسوف كرجالو،إٔب سيكاسو، فرح بابىمبا فرحا شديدا كقاؿ كىو مبتهج )أكف  
 كتػيٍيًئسهمالبيض  تغيظستمرار ُب فعل األمور الٍب ! االإ٭با أعِب أف تقوموا ٗبثل ىذه الفعبلت(  Onhon. tchioىو 

(، koladenyonya،إنِب لست ُب أم أمر من أمور البيض)توبابو(، ال التعامل معهم، كال توحيد األمور )كوالدىنونيا
يا قدٲبا، ( ، كال التوصية كالتناصح؛ ألف أسبلفنا استطاعو أف ينظموا أمورنا ُب إفريقlakiya كال التنيبو كالتحذيق)لكييا

إلفرنج)تبابو( حد اأ عكٓب يد  .اسي ( إٔب دكلتنا فضبل عن أف يصل إلينا تنبيههمغقبل أف يصل إلينا كال غبارىم)غوانغانا
(كالنهب )أكل أمواؿ الغّب( كغمس رءكسنا ُب dosodongaندنا، كٓب يأتوا ألم شيء إال استكشاؼ مكاننا) ع

(، كال أحب شيئا من أمورىم مرة أخرل، كلن أٚبلى عن قتا٥بم wuyaا( كالبهتاف )كيkansonالكذب كا٤بْب )كانسوف
هنا إجرة صغّبة ُب ا٤باء فحقاء أية لأم نوع من التخويف كالتهديدات؛ ألف ا١بباف كالضفدع سياف، فبمجرد إٙبت ضغط 

 يفو جأجأة ا١بآجئة....ٚبن ٱبتفي أك ٗبمس على الطوؿ ُب ا٤باء، كأنا لست غتن
 1898٧ؽشة ادلٮٺب٭٢ب 

ـ ، فإف )باال( ابن ملكها)باكي( ٓب يأؿ جهدا ُب البحث عن 1891تل تشيىبا مدينة)تشىرىن( كخرُّا عاـ منذ أف اح
 بلداهنم فتلو ٰبُّا.ك د إليهم سلطاهنم كاقتدارىم كىيمنتهم كجاىهم)مولوف(تحرركف ُّا من سيكاسو، كيعو حيلة ككسيلة ي

تياال( على الثورة كالتمرد على سيكاسو،فجعلوا يرفضوف حكاـ ، كعلى سبيل ذلك فإنو حرض )كو ا٤بملوكة من قبل
 baninfinرض ببلد ما كرء )بانْب فْبحبابىمبا، ففريقا قتلوا، كفريقا يطردكف، كذلك ُب "كوتياال"كٝبيع نواحيها، ك 

 ـ.1898على التمرد ُب بدايات 
يىرىن( حٌب استقر شكٙبرؾ من )ت (،tonbolomaكقد أعد )باال( نفسو جيشا عظيما، كنوع ا١بندية )تومبولوما

( لتنويع كتنظيم التصدم لسيكاسو، فلما انتشرت تلك األخبار ككصلت إٔب مسامع بابىمبا، Ngorosoُب)انغوركسو 
الؼ الفرساف كآالؼ ا٤بشاة، فلما ٠بع )تشيىرىن باال( نبأ آإلٟباد ىذه الثورة،فوجو إٔب )باال( ا؛ أعد نفّبا كبّبا عرمرم

)كومونكومو(، كأف بابىمبا جردىم  سوجيش سيكاٙبرؾ  و،، غ، انطلق كطلب العوف من اإلفرنج ُب سي٢بربو فقطالعرمـر
 (.zebala،فر باال ك١بأ إٔب )جىباال عةفلما ٓب ٘ببو فرنسا بسر 

صيات خمن كبار الش 500( بقطع رءكس Samawaa njiyehاكا ا٪بيػوفخالفو بابىمبا فاحتل البلد، كأمر جبلده)٠ب
 لبقية إٔب سيكاسو عبيدا مسَبقْب.ب بافيها، كذى

كبعد ذلك ذىب ابن ملك "دكغولو" إٔب طلب النجدة من حاكم فرنسا ا٤بقيم ُب )ساف(، لّبفعوا يد ملوؾ سيكاسو عن 
(كٝبيع نواحيها npesobaفإف )انفىنسوبا  من نصر فرنسا ٥بم،(،dusulatigueرأسهم،، كبناء على استيقاهنم )

"، كبيناىم ُب ذلك minyannaإٔب حرب "ميننيانا مُب طريقهين أماـ جيش سيكاسو ا٤بار  تواطأت على قطع الطريق
(  ganfe( إٔب بابىمبا يطلب منو العوف على )جانفىmonobala( ملك)مولوباالso wonkoذىب )سو كنكو
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ذلك عسكر (، فذىب ٢برب ذلك فإذا ا٤بدينة متَبسة ُب حصن منيع مبارؾ، فلما كاف karan kasoملك )كرانكاسو
 .ىناؾ كحاصرىا ٛباما

" كعاد karan kasoٍب ٠بع ىناؾ بأف بعض جنود فرنسا متجهوف إٔب ناحية عاصمتو، ففك ا٢بصار عن "كرانغاسو
يحتلوا ا٤بدينة قبل أف يصل إليها، ك٤با فأدراجو قاصدا سيكاسو بكل ما أكٌب من سرعة،حٌب ال يسبقو اإلفرنج إٔب الطريق 

( أف يَبكوا "minyanna أرسل رسوال إٔب جيشيو اللذين كاف أرسلهما إٔب حصار)مينينيانا (sansoكصل إٔب )سانسو
 .ٌب ال ٱبلفهما اإلفرنج فيها فيخربوىاحإٔب سيكاسو،  امينينيانا، كيعودكا بسرعو 

 اؽزٺبه ثبثى٪جب
ه كرجالو من ٝبيع ما منذ أف طرد بابىمبا "موريسوف"، ٍب نصب لو كمينا ُب )انفيدكغو( كىو ذاىب إٔب بوغو٘ب،كجرد

قي متخذا حذره من غارات فرنسا؛ فأرصد جيشا ُب ٝبيع ثغور دكلتو ٤براقبة بعندىم،ٓب يأمن من انتقاـ فرنسا منو،بل 
 بتحرؾ فرنسا ٫بو سيكاسو.)استطبلع الطريق(. هالطريق، كإنذار 

انوا ٰبرضوف أىل ا٤بنطقة على الثورة (، ككNaya ( با٤بشرؽ. ككاف عليها القائد)ناياbibi finفجعل فرقة ُب)بوبوفْب- 
 ضدىا إلخراجها من إفريقيا.كالنضاؿ قتاؿ الضد فرنسا، كعلى مساعدة سيكاسو ُب 

 ( با٤بغرب.buguniكجعل فرقة ُب )بو٘ب-
 ( كما حو٥با ُب ا١بنوب ناحية سيغو.kumantuكجعل فرقة ُب )كومانتو-
 .( كغّبىاfencolon، كفىنكولوف kafelaىبل، ككافbugula)بوغوالُبككاف بعض ا١بنود ا٤بستطلعْب -

كعند عبور بعض قواد فرنسا لنهر )باغول( أبصركا بعض ا٤بستطلعْب لبابىمبا، ككاف مقر بعضهم ُب 
 (، حيث أعدكا معسكرىم إعدادا جيدا.Kumantu)كومانتو

الستطبلع الطريق، ُب جندم  3000ككاد ىؤالء القواد الفرنسييوف يلتقوف مع )فو( بن بابىمبا، الذين كاف معو 
( كما حو٥با، كلكن )فو( ٙباشى مبلقاهتم كاعَباضهم، ككانت منطقة)تشونونكو( ال ٙبب Tiononkoقرية)تشونونكو

ملوؾ سيكاسو،بل كانت ٛبيل إٔب فرنسا، فمن أجل أال ينذركا فرنسا بوجود جيش سيكاسو؛ فإف )فو( احتل القرية كأخذ 
 .بىمبا با٣برب السيئ  كىو:تقدـ جيش فرنسا صوب سيكاسوٝبيع شباُّا إٔب سيكاسو، كأخرب با

 1898٧ٙش٭ظؽقبس عٺ٢بعٴ ص٨ اؽزالذلب ٦ّٶ ٹذ اإل 
 ٭ٲبٹخ مم٢٦خ ١ىٮىذٳٕٴ

 ـ1350( مع Ede oudرؾ الكولونيل الفرنسي )أىدل أكد  ـ، ٙب1898(إبريل عاـ concodibiُب أكؿ شهر )
اسو الحتبل٥با بقوة ا٤بدافع كإدخا٥با ٙبت االستعمار الفرنسي، جندم مدجج بالبنادؽ كقذائق ا٥باكف، متجهْب إٔب سيك

 ـ. ككاف بابىمبا أرسل )فو 1898/أبريل/15( مع فرقتو العسكرية إٔب سيكاسو ُب Ede oudكقد كصل )أىدل أكد  
fau م عن عهفجندم لقطع الطريق أماـ اإلفرنج)توبابو( عند معرب هنر)بانينكو(، فاضطر)إىدل أكد( إٔب د 3500( مع

 .الطريق) نظرا لؤلسلحة الثقيلة الٍب ٰبملها رجالو من ا٤بدافع كالقذائف،كالبنادؽ ا٤بطورة (
 حوإبك٤با كصل اإلفرنج إٔب ضاحية سيكاسو، عسكركا على تل عاؿ يركف من خبللو داخل ا٤بدينة، كبينو كبْب ا٤بدينة 

 مَب فقط.أم )أقل من كيلوين بقليل(. 1800
 بدأ الفرنسيوف ا٤بعارؾ، فهاٝبوا ا٤بدينة بالرشاشات)فركنتوال(، كقذائف ا٥باكف، كحينئذ ىاٝبهم  ـ1898/أبريل/ 17كُب 
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كبد كل منهما خسائر، كلكن تعشرة آالؼ جندم من فرقة ا٤بشاة، فتبلحم ا١بيشاف، ك ك  ،الؼ فارسثة آبابىمبا بثبل
 .نت لديهمالٍب كا للمدافعالفرنسيْب ٛبكنوا من رد جيش سيكاسو إٔب ا٢بصن نظرا 

حليف الفرنسيْب،كيتكبد أىل كىنىدكغو خسائر ، كلكن ُب كل مرة كاف النصر أياـ 10مرة ُب 14 فكقد تبلحم الفريقا
يطوفوف مساء كل يـو با٤بعسكرات ؛لتشجيع ا١بيش كٙبريضهم  ؤهكأبناىذه األياـ العشرة كاف بابىمبا  ُب األركاح، كخبلؿ

(أحد Faraban layiطن، كيبثوف فيهم ركح التضحية من جديد، كقد أبلى)على القتاؿ كاالستشهاد دفاعا عن الو 
هوده ُب ىذه ا٤بعركة، جالقواد الكماة من جيش سامورم الذين كانوا قد ١بأكا إٔب سيكاسو، أبلى ببلء حسنا، كبذؿ كل 

 رؾ.ادل ا٤بعحكلكنو قتل أخّبا ُب إ
ذه، كٓب يكسر لو عظم، كلكنو ٓب يستطع التطواؼ بعدىا كبعد بدء ا٤بعارؾ ٖبمسة أياـ أصيب بابىمبا بقذيفة ُب فخ

 So)( حي سوكورانْب Ede oudـ احتل )أىدل أكد  1898/أبريل/25با٤بعسكرات للتشجيع، كُب 
kuranin)كبينها كبْب سيكاسو مسافة كيلو مَب كاحد فقط،. 

 ا٥باكف، فحدثت الشقوؽ عـ، تصدع ا١بانب الثا٘ب لسور سيكاسو،من جراء ضربات مداف1898/ أبريل/30كُب 
 ُب معظم نواحى السور. كالفتحات

ـ، استطاع الفرنسيوف الدخوؿ إٔب سيكاسو، من خبلؿ التلحمات كالفتحات كالشقوؽ الٍب  1898كُب أكؿ مايو/
ريب قصر بابىمبا كىدمو، كقد كاف قصرا ٝبيبل عاليا، ككاف ذلك إيذانا لسقوط ٚب اأحدثتها قذائف ا٥باكف، فاستطاعو 

(، كبعد تناكؿ الغذاء كالراحة قليبل،  ًب اقتحاـ القلعة ُب jon futuكبقي القلعة)جونفوتو   ،ينة مع منتصف النهارا٤بد
، كتطهّب ا٤بدينة  .بقية اليـو

 ـ.1/5/1898 ا٭زؾبس ثبثى٪جب:
 (،Tchekuيىكومأسور لدل الفرنسيْب، كأنو قد خسر ا٤بعركة،قاؿ لرئيس عبيده كا٠بو)تش ة٤با أدرؾ بابىمبا أنو ال٧بال

ٌب ال يسخر حالتقبل أف أف يقبض علي اإلفرنج كأنا على قيد ا٢بياة، فيخزك٘ب عبثا، خذ البندقية كأطلقها علي بسرعة، 
 .يمر )يىفىغى ( كيتشفى ألحمِب ا

خذ البندقية خذ تشيكو البندقية كىو ير٘بف فأطلقها على بابىمبا فأدماه كلكنو ٓب يقتلو، فلما رآل بابىمبا أنو غّب قاتلو أأ
ليو؛ عٍب انتحر تشيكو بعده مباشرة، ككاف ذلك مدخل اإلفرنج ُب بيت بابىمبا للقبض  .جهز على نفسوأبنفسو ف

( يركلو بنعلو كيكيل لو الشتائم حسرة كندما كغيظا)عبثا Ede oudنفسو، فجعل)ب فاهتم ليجدكه متشحطا ُب دمو قد 
شنق نفسو حسرة ٤با رأل فرار  و بابىمبا،خ( أKafele yamudu )كافىلى يامادكأف فما ١برح ٗبيت إيبلـ(.كما 

 .باقي األسرة 
 عٺ٢بعٴ)أثٮبء األعشح ادل٢٦ٺخ(. ء٩قري ثٞٺخ أ٩شا

 أكبعد أخذ ا٤بدينة،فإف إخوة بابىمبا ك 
ّباما قتلهم فرنسا كىم) أمادك، كفو، كفاتوما ككاف ٦بركحا، كبتخافوا من أف  نبناءه كأبناء إخوتو كبعض قواده الذي.+

كفارا  مع قواد آخرين كجنود عاديْب( فركا ٝبيعا إٔب سامورم تورم، كقد أخذكا معهم من   100الرشاشة  األسلحةكسيَبي
عدال من مسحوؽ الباركد كالرصاص،فلما كصلوا إٔب سامورم تورل، ككاف مقيما آنذاؾ  20)فيسكرن ا( 

أكرمهم كأحسن ضيافتهم،كفرح بقدكمهم كثّبا، رحب ُّم ك (، swguela( قرب ) سىغىبل koyaduguُب)كويادكغو
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دافع ا٥باكف، غّب أف الفرح ٓب يدـ طويبل، إذ أهنم أخربكا سامورم تورل بالطريقة الٍب ًب ُّا ىدـ سور سيكاسو ا٢بصينة ٗب
 سامورم عاـز على الفرار ففو( فيما بعد أ)مادك كعلم أ ويف سامورم تورل كحّبة جنوده، ك٤بافإف ذلك تسبب ُب ٚب

 اكقد شهد  .اؿ عنهما ٠بومهما كثبط ٮبهماز من مبلقاة اإلفرنج، يئسا كأصيبا باإلخباط كانكسار القلب كالرجاء، حٌب 
ن اليأس اتسع عليهما ُب األخّب نظرا لشدة كا٤بعارؾ األكٔب الٍب خاضها سامورم ضد الفرنسيْب ُب)دكرل، ك ا٪بو ( كل

ى مورم( ليتوسل ٥بم لدل غّب توسل أمادك إٔب )ماني٤بعارؾ،ٍب ُب األخالفرنسيْب ُب ا خوؼ أتباع سامورم من مبلقاة
سامورم تورل بالسماح ٥بم باالبتعاد عن ا٤بعارؾ ألهنم أصبحوا تكاد تقطع قلوُّم من جراء ٠باع أصوات البنادؽ 

ر،فقبض األفرنج قوادىم ٥بم تورل باالبتعاد، فانطلقوا مع قومهم كسلموا أنفسهم إٔب الفرنسيْب كراء النه ح، فسمعكا٤بداف
 .قد مات من جراء جركحوفاتوما ككاف  .كجنودىم كأطلقوا عليهم النّباف كأردكىم قتلى(

كفارا ( فقد أمضوا فَبة عند األمراء: كأما رنسا ُب )سيغىبل( ُب تعظيم كإكراـ كطمأنينة نفس، ف) أمادك، كفو، كبّباما كسيَبي
( إٔب تومبوكتو، كأكدعهم ُب القيد كالسجن ىناؾ،فأمضوا delabarigباريغ ٍب ثي األخّب أرسلهم ا٢باكم الفرنسي) دىبل

ـ إٔب 1899كذلك من).عدة سنوات ُب تلك ا٤بنطقة الصحراكية ُّوائها ا١باؼ، كالٍب ٞباىا أشد من ٞبى سيكاسو ٛباما
 لنفسي.راب اطـ(فأمضوىا ُب معاناة األمراض السيئة كمغص ا٢بمىن كالوحشة كالقلق كاالض1905بدايات 

ـ عفا ا٢باكم الفرنسي عن كثّب من رؤساء قواد الببلد ا٤بستعمرة، الذين بقوا على قيد ا٢بياة،فكاف 1905كُب أكائل عاـ
كاستقبلهم الناس  .كائل ىذا العاـ أأمراء سيكاسو من ضمن أكلئك ا٤بعفي عنهم، فخلي سبيلهم فدحلوا ُب سيكاسو ُب

و، كٓب يبق لؤلمراء كا٤بلوؾ القدامى كشهرهتم قد عم ُب ٝبيع أ٫باء كىنىدكغرنسا كاف سلطاف فك بالَبحاب كاألفراح، 
السمار عنهم، كركايات ا٤بؤرخْب ٥بم ُب ثنايا كتبهم  يث، كحدمن عاطفة الناس القدٲبة إليهمك٦بدىم شيء، إال ما بقي 

 ُب ا٤بناسبات.عليهم ا٤بداحْب ثناء ، ك 
ٶ)

ّ
 (  Sikaso Samawa Ngiyehٝقخ مسبٳا اجنٺـٺىٰ ١ٴ٭

 عٺبٗ أٳ عالد عٺ٢بعٴ
(، فانطلق  Konin( إٔب حرب)كونْبKeme Buramaـ كجو سامورم تورل أخاه)كيمى بوركما1885ُب عاـ 

تشيبا ( نفسو، فطرده) كيمى بوركما( من ىذه ا٤بناطق بببلد )بوغو٘ب(، كلكن قبل أف  سويها )سيكافاصرىا، ككاف حك 
سامورم  جبلدمش سامورم تورل ُب معركة ما، ككاف من بينهم بعض من جي 30يهرب )تشيىبا( كاف قد قبض على 

سياؼ سامورم، قاؿ لو: إف استطعت أف  كاف  أنوب(، فلما علم )تشيىبا( Ngiyeh Konne كا٠بو) ا٪بيػيىو كوٗبٌ 
ظيفتك قطع رءكس  ك كوف تل؛سأجعلك سياُب كجبلدمبل ،بعد ذلكتقتل زمبلءؾ ىؤالء ٝبيعا فلن أفعل بك شيئا 

 زىا عن أعناقهم دكف أم اضطراب أككح ،)٠باكا( السيف فقطع رءكس أصحابو ٝبيعا كاء ا٤بأسورين عندم، فأمساألعد
 )٠باكا(. دهقلبو، فجعلو جبل ةو كصبلبكحينئذ كثق تشيىبابكماؿ رباطة جأشتردد، ، 

كل ما أكٌب من قوة، ـ ، فإف ا٪بيػيىو اجتهد كثّبا ُب مساعدة تشيىبا ب1887اصر سامورم تورل سيكاسو عاـحك٤با 
كلكن يده اليمُب قطعت عندما انشقت البندقية بيده، كلكن مع كل ذلك فإنو ٓب يعجز عن حز الرءكس، ألنو أثناء 

رأسا من األسرل ا٤بقبوض عليهم من جيش  2086ـ( فإنو قطع 1888 ـ إٔب1887حصار سيكاسو ما بْب عامي)
ـ، ككاف سامورم تورل قد فوضو بقطع رأس 1896رءكس عاـ  1510 ك٤با تؤب بابىمبا بعد تشيىبا ككلو بقطع.سامورم
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ـ( قد بلغ 1898ـ إٔب 1885سب قولو ىو فإف الرءكس الٍب حزىا فيما بْب عامي)حرأس من قبل، ك  5800
 ا.( رأس50.000)

إٔب ىذا  ؤرخ) كانٌب سليماف ( رٞبو اهلل: ) ال يستطيع ا٤برء أف ينهي ا٢بديث عن سيكاسو، حٌب يشّب أيضايقوؿ ا٤ب
  اىػ .(ر...السياؼ ا٤بشهو 

 
 ١ىٮىذٳٕٴاألؽٴا٣ ا٥ْب٩خ يف مم٢٦خ 

 :  أٳال/ ا٥زٮَٺ٨ اإلداسٷ 
 أػ نظاـ الحكم:

 استند على أمور أٮبها:
التناكب من ذرية ) انياناماغا ( على أف يعينوا ا٤بلك دائما بففي بادئ األمر اتفقوا * القاعدة العامة ُب كراثة السلطة،

ألسن منها، كاستمر اكونكو( على الَبتيب األكرب فاألكرب؛ أم أف األسرة الٍب يكوف دكر توٕب السلطة ٥با تعْب ك)تيىموغو 
ٍب تبله ـ(.1845ـ  إٔب  1834انياناماغا من )ُب البداية:  لكا٤باألمر على ذلك ٤بدة ُب عهد أربعة ملوؾ، حيث تؤب 

ٍب ـ(.1860ـ  إٔب  1848من )ابن انياناماعا،يبل تراركل ""دابٍب تبلهـ(.1848إٔب ـ1845"تيىموغو كونكو "من )
ـ  1862"مولوكونانفا تراركل "من ) ٍب تبلهـ(.1862ـ  إٔب  1860من ) تيىموغو كونكو " ابن"داكالبا تراركل "تبله 
 ـ(.1866إٔب  

كاقَباح  طة،كذلك ٢برصو على السلـ(.1893ـ  إٔب  1866سيكاسو تشيىبا تراركل "من )و تؤب أخوه تكبغد كفا
(كىو Karamogo banfula wulen tiguiا٤بعركؼ ب)كرموغو بانفوال بيلىنتيغي  (عثماف سانوغوالدركيش )

أف أحظ أبناء ملوؾ   ، كقد زعم أنو من خبلؿ استخارتو علمكاف مطاعا لدل العامة كا٣باصة ك الذم ترىب ُب كنفو)تشيىبا(
  .ات كفتوحات ُب عهده كيتوسع سلطاهنم كيصل إٔب أكجوكىنىدكغو ىو)تشيىبا( كأف الَبكرل ٰبققوف انتصار 

ياف ُب عنياناماغا( فقط، حيث أنو ٤با توُب"تشيبا " اتفق األات كراثة ملك كىنىدكغو حكرا على أسرة )حكبذلك أصب
 بابىمبا" خلفا لو:"سيكاسو على تولية أخيو 

 .، ٕبيث يتصرفوف كما يريدكف* سيادة ا٤بلكية ا٤بطلقة للملوؾ
 .، كقواد ا٢بربتعانة ا٤بلك با٤بستشارين كا٤بوظفْب، ككاف معظمهم سادات القبائل* اس

 * تكونت الوحدة اإلدارية من: القرية كا٤بدينة كالعاصمة.
 يبلء عليها، كذلك أمثاؿ:تمالك ٙبوؿ إٔب أقاليم عندما يتم االسا٤بكأما األقاليم فَباكحت بْب ا٤بد كا١بزر، ككانت 

 ّبىن"شفولوندكغو، كجيغى دكغو، كفولونا،،كساكك كعاصمتها"تا، ككغو،مينيانكاالغانادك 
 لى كل منطقة من ىذه ا٤بناطق، غّب أنو كثرت الثورات ُب ىذه ا٤بمالك احملتلة.ع فكاف يتم توليو كاؿو 
 ب ػ نظاـ القضاء:

ُب ٝبيع أماكن ديوف،التقليد كجد القضاة قكاف ا٤بلك نفسو ٲبثل ا٢باكم األعلى ُب ا٤بملكة، ككلمتو ىي العليا. ك 
للعلماء دكر ُب فض ا٣ببلفات بْب كما كاف ا٤بملكة، فوضعوا قوانْب كأسسا لتعديل السلوؾ كعقد الزكاج كتوفّب األمن.

 الرعية.
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 ج ػ التنظيم العسكري:
( ، كاستخدموا أسلحة من : الرماح كالنباؿ  من شباب السينيفوكاف ا١بيش يتكوف من ا٤بشاة كالفرساف، أكثرىم )

. ككاف ا٤بلك ىو القاعد األعلى للجيش، غّب أنو كاف ، كقذائف ا٥باكف كالبنادؽ، ٍب حصلوا على الرشاشات، كالسيوؼ 
كا٤بلكاف: دابببل تركرل، كتشيىبا،  ككيلىتيغي كوركما،ككاف من كبار القواد: كيليتيغي بّبتى، غالبا ما ينيب عنو قائدا آخر.

 .كبابىمبا، كغّبىم
 حلف عسكرم بْب الدكلة كالدكلة الفرنسية. كما كاف ىناؾ شبو
 التنظيم االجتماعي

 عرؼ اَّتمع التسلسل الطبقي:
 .ا٤بلوؾ، كاألمراء، كا١بيوش، كأرباب العلم، كالتجار، كغّبىم * األحرار) حوركف(
 .: ا٢بدادكف، كا٤بداحوف، كالنساجوف، كاإلسكافيوف، كغّبىم*السوقة)نياماكاال(

 قاء ال يشَبكوف ُب ا٢بركب، بل عليهم األعماؿ ا٤بنزلية.العبيد)جوف( ككاف األر 
 ىػ  ػ الحياة االقتصادية:

صيد البحرم كاستغبلؿ مناجم سونغو( كالزراعة كتربية ا٤بواشي كالتجارة كالنيناعتمد اقتصاد ا٤بملكة على: الضرائب ) 
 ، كالعبيد.كعلى بعض الصناعات اليدكية، الذىب

 و ػ الحياة الدينية: 
ت ىناؾ أسر علمية  ككانككاف ا٤بلوؾ مسلمْب، على ما فيهم من ا٫برافات عقدية، ُب ا٤بملكة:  اإلسبلميدين ساد ال

كأسرة سانوغو الٍب كاف ٥با دكر كبّب ُب نشر التعليم اإلسبلمي، كتولت مناصب علمية عليا ُب الدكلة،كانتشرت ا٤بدارس 
 .القرآنية كا٤بساجد ُب أ٫باء الببلد

 وسقوطها: ز ػ ضعف المملكة
 أخذت ا٤بملكة بالضعف نتيجة ؿ:

صار سيكاسو على يد سامورم تورم، أك بتحريض من حكخاصة بعد .كا٤بتكررة ةكالثورات الداخلية الكثّب * ا٣ببلفات 
 .قبيلة)كتارا( ملوؾ "كونغ، أك سامورم تورل

رع عن االستعانة بفرنسا،من أجل تدمّب *سوء التفاىم بْب ا٤بلوؾ كاألمراء كالزعماء ُب ا٤بنطقة، فكل كاحد منهم ال يتو 
منافسيو،فاستدرجتهم فرنسا، فأضعف بعضهم بعضا، كنزؼ بعضهم دماء بعض، ٍب قضى عليهم الواحد الواد تلو 

 .اآلخر
كم ُب إدارهتا ٛباما، إذ ٰبتاج ضبط ٝبيع األمور حاتساع رقعة الدكلة ؛ حيث أف اتساع أية دكلة ٯبعل من الصعب الت* 

ستخداـ عدد كبّب من ا٤بوظفْب كا١بيوش ، كاألسلحة كالذخائر ، كٓب تكن كىنىدكغو ُب حالة من االستقرار فيها إٔب ا
 ٲبكنها من تنظيم ىذه األمور ٩با أدل إٔب ىشاشة الشؤكف اإلدارية.

إٔب بطريقة عشوائية هتورية دكف نظر  الذم كاف بينو كبْب فرنسا، ا٤بيثاؽ وطرسة "بابىمبا ترتورل"، ُب نقضخ *
 .دافعالعواقب،كذلك أنو كاف أساء تقدير الفرنسيي كٓب يكن يتوقع قدرهتم على تدمّب سور سيكاسو با٤ب
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ع، كالرشاشات ا٢بديثة، 5ادؽ كا٤بداؼحيث كاف مزكدا بالبن ؛*فوؽ فرنسا العسكرم الذم أجهز على سيكاسو أخّبا
 .باإلضافة إٔب ا١بيش ا٤بدرب

 ّالٝبد ١ىٮىذٳٕٴ اخلبسعٺخ
الميدك جلىب،  هدعُب  من ناحية الشماؿ، عبلقة طيبة مع جّباهنا، اللهم إال مع ٩بلكة سيغوكىنىدكغو ٤بملكة  ن ٓب تك

نوب الغريب، كمع الشرؽ، كمع البوبو ُب ا١بنوب كا١بنوب ك كإال فقد عاشت ُب حركب دائمة مع ٩بلكة كونغ ُب ا١ب
 .بالسبلـ الشامل كما أف داخل الدكلة ٓب تتمتع   .سامورم ُب كاسلوف ُب الغرب

ات ظلت بْب الدكلتْب قككانت العبلقات بْب فرنسا ككىنىدكغو مشوبة بالشك كالريب، كلكن مهما يكن فإف ىذه العبل
ـ.؛ ككاف الفرنسيوف يبحثوف عن حليف قوم كموثوؽ بو ُب ا٤بنطقة  1898ـ إٔب سقوط سيكاسو عاـ1885منذ عاـ

كحليف ٥بم؛ ليتفرغوا ٢برب سيغو، تاركا سيكاسو  خريب)مإب حاليا(، فاللقياـ بربنا٦بهم التوسعي ُب السودا٘ب الغ
الشرؽ، فوقعت ناحية يحارب ملوؾ سيغاسو ا٤بلكى سامورم تورل بالوكالة عنهم، أك ٲبنعوا تقدمو على األقل إٔب كس

كوف من ) أمدك بن كبْب كفد كىنىدكغو ا٤بي ا٤بقيم ُب كام كىو)أرشينارد(،بْب ا٢باكم الفرنس ـ1885اتفاقية ُب يونيو
 تشيىبا(، ك)بىنبانتشيِب(، ك)أمرك جباتى(،نيابة عن سيكاسو" تشيىبا" كًب التوقيع بعد بضعة أياـ على ا٤بيثاؽ كمن بنودىا:

 .Sanokoعن  45ُب رسالتو العلمية: ا٤باجيستّباه   ٔبامعة ا٤بلك فيصل ،ص  يد سانوغو)حسب ما نقلو:مرتضى سع
Soumaila .p45 

 اية السلطة الفرنسية.دكغو" ٙبت ٞبكضع "كىنى-
 الٲبكن أف يوقع تشيىبا تراكرل على أية اتفاقية مع جهة أخرل من دكف إذف فرنسا.-
 ٱبربى حاكم "ٗباكو" ٔبميع األحداث الٍب ٘برم ُب الببلد اَّاكرةلػػ"كىنىدكغو".-
 تؤسس فرنسا ُب "كىنىدكغو" قواعد عسكرية كطرقا.-
 ىدكغو".نيْب ُب"كىتكوف التجارة حرة للفرنس-
 ٲبكن للمكتشفْب كا٤براسلْب أف يعربكا "كىنىدكغو" ٕبرية.-
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   خبدتخ 
 ا٢بمد هلل ، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل األمْب كآلو كصحبو أٝبعْب كبعد: 

 السبلـ عليك أيها ا٤بتحمس ٤بعرفة شيء من تاريخ أمتنا اَّيدة، كرٞبة اهلل كبركاتو.
ف تتمتع ٗبا تضمنتو صفحات ىذه أة _ يودعك كداع ٧بب لك، راغب ُب _ صاحب ا٤بوسوعكبعد فإف صديقك 

 .كنضا٥با ضد ا٤بستعمرصداىا ٥با كاف   ك٩بلكةا٤بوسوعة من تاريخ شعب عريق، كمنطقة عريقة، 
 ا٤بمتع.خذ الدركس كالعرب من سّبة ا٤بلوؾ كاألحدث الٍب سردت ُب ثيايا ىذا السٍّفر أكيرجو منك أف التتواٗب عن 

كما ضرنا ، فيكوف لك أسوة بالعاملْب اَّدين، كٙبذر من البطالْب ا٣باملْب .أدراسة التاريخ  أف تعترب ٗبا تقر فإف ركح 
 خذ العربة من التاريخ؛ حيث ندرس التاريخ اإلسبلمي أك القومي للتسلية فقط، ال للقدكة أمعشر األفارقة إال ترؾ 

 .إقامة دكلة إسبلمية تيوقراطية حٌب اليـوكأف تدرؾ أف باإلمكاف كاالعتبار.
، كذلك الترورى في كىنىدوغومملكة كقد بذؿ لك صديقك ُب ىذه ا٤بوسوعة قصارل جهوده ليتحفك ٔبزء من تاريخ 

بركايات كثّبة من قبل ا٤بداحْب، لغرض التلميح كالتنويو، ال لئلحاطة كاإل٤باـ ٔبميع تواريخ ىذه اإلمرباطورية الٍب حظيت 
صاصْب، كذلك  نظرا لوجود أحفاد، أك أحفاد أحفاد من عايشوا ا٤بملكة، سواء استفادكا من خّباهتا، أك اكتوكا كالق

, علما بأف ك من ا٤بؤرخْب الذين نقلت عنهمأفيها من خطإ فمِب  كي ػػاهلل، كما يى فما كجدت فيها من صواب فمن بنّباهنا.
 .كلعل فيما نقلنا ىاىنا كفاية شذكف، ك، حديث ذ من سيكاسو ا٢بديث عن األبطاؿ ا٤بغاكير

 فإٔب اللقاء مع موسوعة أخرل ، أال كىي موسوعة إمارات كدكيبلت مإب، كقبل ذلك نقوؿ لشعب ماندل
 ، نستعيد)ػ( بها تلك الممالك والمناقب الدارساتكىنىدفهل من نهضة، يا 

 إلى اعلى النػػػػػػػػػػػػجـو الزاىرات سيكاسوىػػػػػػػػػػػػػػػػػل من نجدة منكم فنسمػػػػػػػػػػػػو)ػ( يا 
 تباركت ما تقدر يكن فلك ا٢بمد فهل عائد ذلك الزماف الذم مضى)ػ(

 )^( أبو ٘باف/ عبد القادر بن ٘باف كجّبل  )^(
 ـ2014/ فربايرىػ   ا٤بوافق 1436/  ربيع الثا٘بطوىب 
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 469ٙٲبسط اجلضء ا٥ضب٬٩
 469 ٩بلكة كينيدكغو) سيكاسو( 

 470 لكتاببْب يدم ا
 470   عن اإلمرباطوريات القدٲبة  توطئة 

 472 الفصل األكؿ
 472 حملة تارٱبية عن إمارة الفوالٗب ُب )ماسينا
 472 الفصل األكؿ: من ىم شعب كينيدكغو

 472 /أصوؿ شعب السينيفو  كا٤بينيانكا1
 472 ( Kenedugu) معُب )كىنىدكغو (

 472 عناصر سكاف كىنىدكغو
 473 ،  قائمة ملوؾ سيكاسوٛبهيد ملوؾ كةنىدكغو من البداية إٔب سيكايو تشيىبا: :  ل الثا٘بالفصػػػ

 475 ـ(.1845ـ  إٔب  1834ملك انياناماغا من )
 476 ـ(.1848ـ  إٔب  1845ملك "تيىموغو كونكو "من )

    477 ـ(.1860ـ  إٔب  1848ا٤بلك "دابيبل تراركل "من )
 478 ـ1856عاـ  بلد) غانادكغو(بحرب ( ( حرب كابولوندكغو 21

 479 ـ1857حرب كل من: انتوسو، بانينكو، سوغوال، كوتشيبوغو،سوركنتو، انفيبل (عاـ(3
 479 ـ1858( حرب : انيانغيبل، ككوغولو، كساجانٌا: عاـ 4

 479 ـ(.1859 -ـ1858( حرب )دكمانابا ( ما بْب عامي )5

 479 فاة دابيبل تركرل،  ك عودة دابيبل من غزكاتو إٔب بوغوال

 480 ـ(.1862ـ  إٔب  1860ا٤بلك "داكالبا تراركل "من )
 480 ـ(.1866ـ  إٔب  1862ا٤بلك "مولوكونانفا تراركل "من )

 480 ـ(.1866ـ  إٔب  1862ا٤بلك "مولوكونانفا تراركل "من ) 
 481 ا٤بلك سيكاسو تشيىبا

 482 معُب سيكاسوسيكاسو ، ك تأسيس   1893ـ إٔب 1866تركرل من  أعماؿ تشيىبا
 483 ـ1870(حرب "فافا" ملك ٩بلة :كينياف: عاـ 1
 483 ـ.1872(حرب "فانغا كتارا"2
 483 ـ(:1888ـ _ 1877(حرب "انيىغىلىدكغو، ككابولوندكغو(عاـ 3
 483 (حرب غانادكغو الثانية 4

 484 ـ1886ـ  إٔب  1881حرب سامورم األكٔب "من )
 484 حرب سامورم الثانية
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 484 ـ1888ـ  إٔب  1887حصار سيكاسو "من )
 485 أسطورة:) ا٤ببارزة اإلفريقية(.

 487 ـ1888العودة من حصار سيكاسو عاـ 
 487 عبلقة كىنىدكغو مع فرنسا ُب عهد تشيىبا

 488 ٦بيئ الكابتْب "كىنكاندكف"
 Tenguerila) 488(معركة تىنغىريبل) 1

 489 ـ1889 (Lutana)حصار لوتانا
 489 ـ1889 (Lutana)حصار كينياف

 491 حصار تشيىرىن، كنانىػرىنغيو
 492 بْب تشيىباتركرل ، كأمادك ا١بلىب
 493 كحاف كقت رحيل )تشيىباتركرل
 494 نقل جثماف تشىيبا إٔب سيكاسو

 494 ـ1998ـ  /1893ا٤بلك: بابىػػمبا تراكٔب:
 494 بابىمبا كسامورم تورل بْب

 495 فرنسيْببْب بابىمبا كال
 495 غزكات بابىمبا التوسعية

 496 ( Sinemaoloفتح سينىماكلو )-3،ـ1894٪بدة "فولونٌا "كإغاثتها عاـ -Turuka،2حرب تورككا:-1
 496 ـ1894( Kanoroمعركة منطقة "كانورك)-2،ـ1894( Tapireحرب تافّبل )-4
 496 (Guwalaـ)1895/حرب غواال 7، ـ1895/القضاء على ثورة ا٤بينيانكا 6
 497 (Moso duguـ )1896/حرب موسودكغو 8
 497 (Tenguerelaـ )٧/1896باكلة إجبلء جيش سامورم نورل من )تىنغىرىػبل( 9

 497 ـ1897الفضاء على ثورة غانادكغو عاـ  10
 498 ـ1897إٔب سيكاسو (Morison)بعثة الكولونيل موريسوف

 499 ـ1898حرب ا٤بنيانكا 
 500 احتياط بابىمبا

 500 ـ1898صار سيكاسو ٍب احتبل٥با على يد االفرنجخ
 500 هناية ٩بلكة كىنىدكغو

 501 ـ.1/5/1898انتحار بابىمبا: 
 501 مصّب بقية أمراء سيكاسو)أبناء األسرة ا٤بلكية(.

 502 (  ٠Sikaso Samawa Ngiyehباكا ا٪بيػيىو كوٌٗب) السياؼ: ) قصة
 503 كغواألحواؿ العامة ُب ٩بلكة كىنىد
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 503 ج ػ ، ب ػ نظاـ القضاء ، أػ نظاـ ا٢بكمم: أكال/ التنظيم اإلدار 
 504 التنظيم االجتماعي، التنظيم العسكرم 

 504 ىػ  ػ ا٢بياة االقتصادية
 504 ك ػ ا٢بياة الدينية

 504 ز ػ ضعف ا٤بملكة كسقوطها
 505 عبلقات كىنىدكغو ا٣بارجية

 506 حاٛبة
 507 الفهارس

  
 

 

 مم٢٦خ ١ىٮىذٳٕٴ٭ٲبٹخ ربسٹخ 

 
 كجيرى للتربية والبحوث التاريخية مؤسسة
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( F. G. E. R.H) 
 66877607     yahoo.fr@bguidiera 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على محمد وسلم
ثني ٹذٷ ا٢٥زبة 

بائل لتعارفوا ( كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل األمْب،  قا٢بمػد هلل القائل ) يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبا ك 
 بعثو ذكرا )شرفا (لو كلقومو.  كآلو كصحبو أٝبعْب: ٧بمد بن عبد اهلل الذم كاف م

فيقوؿ العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب: عبد القادر بن تيجاف بن الٓب)٧بمد سّبل( بن أيب بكر )صديق( بن ٧بمد بن إبراىيم بن ٧بمد   ٳثْذ:
 ـ ٗبدينة طوىب) شرفها اهلل بالعلم كالدين(1967كجّبل الطويب من مواليد عاـ 

الشيخ عمر بن ن ا٤باضي العريق،  كالدكر الريادم الذم لعبو عإٔب الراغبْب ُب معرفة شيء  و" اقدمالفوالنى" في فوتا٩بلكة"خ ىذا تاري
 قوية على ٛبكن من تأسيس ٩بلكة فوالنية تيوقراطية ، جنوب الصحراء، الذمةسعيد تاؿ، زعيم الطريقة التيجانية كمؤسسها ُب إفريقيا الغربي

أكاسط القرف ُب ف بالقطر السنغإب، ٍب امتدت ٫بو ا٤بشرؽ لتضم جزءا كبّبا من دكلة السوداف الفرنسي قدٲبا)مإب حديثا( فوتا تورك  أراضي
 .التاسع عشر ا٤بيبلدم 

 تيوقراطية قياـ ٩بلكة  مناطق:) فوتا توركف، كايس، بيليدكغو، كارتا، سيغو، ماسينا(منذ أكاسط القرف التاسع عشر ا٤بيبلدمفقد شهدت 
( ُب ا٤بركز القيادم لدكؿ إفريقيا الغربية ماليكريثة إمرباطورية)غّبىا كأصبحت ىذه ا٤بملكة مع  الشيح عمر بن سعيد تاؿ،قوية على يد 

 إٔب أف اصطدمت باالستعمار الفرنسي ُب هنايات ىذا القرف نفسو، جنوب الصحراء،
غّب أننا ىنا ال نشّب إٔب كالركايات الشفوية، ن ا٤براجع العربية كاألجنبية، كسنركم تفاصيل تاريخ ىذه اإلمرباطورية معتمدين على العديد م

ٔب ذلك ا٢بْب نعتذر إٔب إك  -سنذكر ا٤براجع كا٤بصادر ُب آخر ا٤بوسوعة، نظرا لظركؼ العملا٤براجع مباشرة ُب ىذا السفر،  حيث أننا 
 ١بانب.  القراء األعزاء، كالنقاد ا١بهابذة الفحوؿ،  عن التقصّب ُب ىذا ا

على صياغة ا٤بعلومات بلغة عربية سليمة كاضحة؛ ألف ترٝبة التاريخ اهلل كوف قد كفقت لسرد تارٱبها كما ينبغي،  كأف يعينِب أ كأرجوا أف 
 . من اللغات األجنبية إٔب العربية ٗبكانة من الصعوبة ال يسلم من العثار فيها إال القليل من الفحوؿ

 وقوتي  . ومػػػػػػػػػػػػػا لي إال ستره متجػػػػػػلال ػػػػػػػاميتصػعوباللػػػػػػػو حولي وا
 عليك اعتمادي ضارعا متوكال . فيارب أنت اهلل حسبي وعدتي  :

 كأسأؿ اهلل العظيم رب العرش الكرٙب أف يبارؾ فيها،  كٯبعلها لبنة من لبنات سور حصْب،  يسعى ُب بنائو الغيوركف على إفريقيا الغربية
ء كحضارهتا العريقة،  ُّدؼ العودة إٔب ا٤باضي اَّيد،  كالتنقيب عن ا٢بضارات الٍب ٛبتعت ُّا ا٤بنطقة من قبل. كمن ٍب جنوب الصحرا

 عودة ٞبيدة إٔب الديانة كاللغة اللتْب عملتا دكرا بارزا ُب إرساء قواعد ىذه ا٢بضارات،  كنقل فصو٥با إٔب األجياؿ البلحقة. 
٥ٞذميخ (رٴىئخ) ٬ّ اإل٩رباىٴسٹبد ا 

كل الشعوب كاألمم ٥با ُب تارٱبها صفحات ٦بيدة،  كأدكار حضارية،  تعتز ُّا أٲبا اعتزاز،  ىذه الصفحات ىي صفحات الكفاح من 
 أجل نيل ا٢برية،  ككسر شوكة القهر،  كٙبطيم قيود االستعباد كاالستعمار. 

غّب أف ا٢بالة ٓب  ، ودياف كيستوطنها شعوب متعددكف من السود كالبيضكانت الصحراء الكربل ا٢بالية أرضا خصيبة تكثر فيها األهنار كال
فهجرىا سكاهنا السود إٔب مناطق أخرل أكثر رطوبة كأقرب إٔب األهنار  تدـ،  إذ تعرضت الصحراء لتغّبات بيئية أدت إٔب جعلها جدبة، 

 ىللسونينك (كغادكمرباطوريات متعددة منها: إمرباطورية غانة). كبعد استقرارىم ُب تلك ا٤بناطق أسسوا إكالشرؽكا٤بياه ُب ا١بنوب كالغرب 
ُب منطقة فلتا  ٩بالك ا٤بوشي -للكورك كرك  نغامسو نكا،  إمرباطورية الي، إمرباطورية مإب للمانللكناٌب من السوننكى إمرباطورية الصوصو _

 كالولوفوػ كالسّبير-ُب غانا األشانٌب –ُب بنْب األكيو –يا ا٢باليةككلها ُب نيجّب الكاٖب ُب بورنو –اإلٲبو  –اإليبو -ا٥بوسا  -  العليا حاليا
 . كغّبىاكالسينيفو ُب كينيدكغو -كالبمبارا ُب سيغو ككارتا-ٍب الفبلٗب ُب ماسينا كسوكوتو -للفبل٘ب ُب فوتا كالتكاررة-ُب السنغاؿ 

د نالت ىذه اإلمرباطورية شهرة تارٱبية، ُب العصر ا٢بديث  تاسعة ىذه اإلمرباطوريات كاإلمارات: إمارة الفوالٗب ُب فوتا، كق ٳ١ب٭ذ
 كنالت قسطا من قصص ا٤بغنْب كالقوالْب، كأدركها االستعمار األكركيب. 
**** 
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 ا٥ٚقـــ٤ األٳ٣ 

 حملخ ربسخيٺخ ٬ّ ئ٩بسح ا٥ٚٴال٭ٶ يف )ٝٴرب رٴسٳ٫(
 ا٥ٚق٤ األٳ٣: ٬٩ ٱ٨ ؽْت ا٥ٚٴال٭ٶ؟

 ٚٴال٭ٶ:/أفٴ٣ ؽْت ا1٥ 
يس ٩بلكة ماسينا إٔب شعب الفوالٗب، كىناؾ اختبلؼ كاسع بْب الباحثْب حوؿ أصوؿ ىذا الشعب؛ ىل ىم عرب، أـ أهنم *يرجع تأس

يهود من بِب إسرائيل؟ أـ قدماء ا٤بصريْب؟ أـ أهنم مولدكف من بْب الرجاؿ الرببر كالنساء السو٘ب كيات، كلكن نظرا الندماجهم مع 
أف جزءا كبّبا منهم ٓب يعد يتحدث لغتو الفوالتية األصلية، حيث أصبح جزءا ال يتجزأ عن القبائل الٍب  ةا٤بواطنْب األصليْب "السود" لدرج

.  كيشّب البعض إٔب أهنم ا٤بؤسسوف األكلوف ٤بمملكة كاغادك، كى و تعيش معها : كفبل٘ب كاسولوف ػ رغم كجود أمة منهم تتكلم ُّا إٔب اليـو
 اغادك".رأم مرجوع كما أسلفنا ُب موسوعة "ك 

كينتشر جنس الفبلٗب ُب معظم مناطق مإب ك٥بم ٘بمعات كبّبة ُب كل من ماسينا بإقليم سيغو، ككاسولوف بإقليم سيكاسو، كموبٍب، كبانج 
، انيوركف دم ساحل، دكرل، ككام، ك٥بم جاليات صغّبة ُب كثّب من مناطق مإب. كينتشركف كذلك ُب دكؿ: السنغاؿ، كغينيا  اعار 

ينيا بساكك، كموريتانيا، كسّباليوف، كالنيجر، كنيجّبيا، كبوركينافاسو، كالكامّبكف، كبىنْب، كتوغو، ككونغو الدٲبقراطية، ككوت كوناكرم، كغ
ر دايفوار، ككسط أفريقيا، كليبّبيا، كسّباليوف، كتشاد، كالصوماؿ، ككينيا، كأعإب البحر األٞبر ُب السواداف، كمصر، كغّبىا، أم ُب أكث

  إفريقيا.أجزاء غريب
من السكاف، فإف الفوال٘ب أقلية ُب بقية ىذه الدكؿ،  41كباستثناء غينيا كوناكرم الٍب يشكل الفوال٘ب فيها أغلبية؛ حيث يبلغوف %

 كسنورد النسب ا٤بئوية للفوال٘ب ُب كل من ىذه الدكؿ ُب آخر ىذه ا٤بوسوعة إف شاء اهلل تعأب.
 رٞغ٪بد ا٥ٚٴال٭ٸ

 : ينقسم الفوالٗب من حيث اكطاهنم ك٧باؿ إقامتهم إٔب ثبلثة أقساـ:أوال/ من حيث المناطق*
 (.Wayimbe Remaybe(.كُب فوالنية مإب يقاؿ ٥بم: كاٲبىب رىػػمايىب)ن Mbororoا(البدك الرعاة )امبورك  

 Bugu turu( كىم من يقاؿ ٥بم بالبمربية ) Karchin kobe(أك)كارشْب كوىبEgu hodiب(ا٢بالوف ا٤برٙبلوف )إىغو ىودم 

ni Bugu joo فولىب( .)fulbe) 

 (.كيبلحظ أف ىذا االسم إ٭با أطلق عليهم ألف سكاف ا٤بدف أصحاب مهن،Torobeج( سكاف ا٤بدف )توركىب 

 ينقسموف من حيث الطبقات االجتماعية إٔب أربعة طبقات أيضا:*ثانيا/ من حيث الطبقات: و
،  (Fulbe)، كيقاؿ ٥بم أيضا: فولىب(Dimo)( كمفرده دٲبو Rimbeرٲبىب ) : كيقاؿ ٥بم)ا(النبالء، أو األقحاح، أو العريقوف

 .(pullo)كمفرده فيلو
 seyabe)(كىم الذين يقاؿ ٥بم ُب أدماك سىياىبNwenyi(، كمهم )انويِب   Torobe، ) توركىب السوقة أي أصحاب المهنب(

( كذلك )بامبادك: Jawando، كا١باكندك )Mabo ياف . كيعترب منو من ىذه الطبقة، ا٤بداحوف كالق(Seyado)كمفرده سىػػياد
Bambado ،كمن ا٤ببلحظ أف ىذه الطبقة ىي أكرب الطبقات، كيزاكؿ أفرادىا ٝبيع ا٤بهن: ٪بارة، نساجة، خياطة، إسكافية، حدادة)
 صياغة......اْب

 ، كمفرده  Maccube، كقد يقاؿ ٥بم ماتشوىب(Dimajo)كمفرده دٲباجو (Rimabe)ج(العبيد: كىم )رٲباىب 

 (، كإف كاف تشفاتو ايضا ٗبعُب) سرقى( أم البيضاف.Tchapatiكقد يقاؿ ٥بم تشافاتو )  Maccido)ماتشيدك:
(أم الذين أخذكا عادات الفوال٘ب كتقاليدىم، كتأثركا ُّم، كليسوا بفوال٘ب،  Yimbe Pullakuد( ا٤بتفوالنيوف )يًػػػػمىب فوالٌكو 
 لكن السكُب حو٥بم كاضطركا إٔب ترؾ ٥بجتهم ٛباما،كفبلنيي كاسولوف، غنادكغو، كبانيكو مثبل. كا١بوغورامى، أك أهنم فوال٘ب ك 

   ثالثا/ من حيث اللهجة:* 
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للفوالٗب ٥بجات كثّبة، غّب أهنم يتفاٮبوف فيما بينهم، كيعرؼ بعضهم منطقة بعض من خبلؿ ٥بجتو، كلكن ٲبكن تقسيم الفوالنية إٔب لغة 
 تإب:الشرؽ كلغة الغرب كال

 ) ٥بجة ماسينا، نيجّبيا، نيجّب، كامّبكف،،، كغّبىا( كىم الذين ٱبتموف ٝبلة السؤاؿ بالنوف مثل:الفوالنية الشرقية(1
(ada waawi Sendude pullo .e Maccudo na?) 

 )٥بجة غينيا ك٧بيطها، سنغاؿ، موريتانيا( كىم الذين ال ٱبتموف ٝبلة السؤاؿ بالنوف: (الفوالنية الغربية 2

ada waawi Sendude pullo .e Maccudo?)) 
 كمعُب ا١بملتْب) ىل تعرؼ الفوال٘ب األصيل من ا٤بشكل ؟،

 ( كاإل٪بليز فوال٘بpeull*كأما تسميتهم فيقاؿ ٥بم:: فوالٗب، فوال، فواله، فولبػػى، فيبلىتة، فىػبلٌتة. كالفرنسيوف يقولوف)

Fulani   or  Fula ، or Fulah.) 
 ٴسٳ٫:ٙـــٴرب ر/أفٴ٣ 2

I  الشيخ عمر تاؿقبل فػػوتا ػ التطور التاريخي:          أػ مملكة: 
منطقػػػة فوتػػػا تػػػوركف ، مشػػػاؿ شػػػرؽ السػػػنغاؿ، كجنػػػوب غػػػرب موريتانيػػػا، كيشػػػقها هنػػػر السػػػنغاؿ الػػػذم ينبػػػع مػػػن فوتػػػا جػػػالوف ٔبمهوريػػػة تقػػػع 

 مدينة"سانلوم" السنغالية. عرب ٝبهورية مإب متجها ٫بو احمليط األطلسي ليلتقي بو عند "غيػنياكوناكرم"
صػل كبعد استقبلؿ كل من البلدين"السنغاؿ" ك"موريتانيا" اعترب النهػر تلقائيػا حػدا طبيعيػا بينهمػا، غػّب أف النهػر كإف كػاف عػامبل طبيعيػا للف

ينػا، كعوائػد. كا٤بظهػر اإلدارم، إال أنو ُب كاقعو ٓب يستطع فصل صبلت الرحم بػْب سػكاف ضفتيو:الشػرقية، كالغربيػة، فالسػكاف ىػم لغػة، كد
 و عند كبل ا١بانبْب، فهذه ا٤بنطقة ىي الٍب تعرؼ عند الناس باسم)فوتا تورك(كقد كاف ا٠بها القدٙب)تكركر(.ارم كالثقاُب ىو نفسا٢بض

ينػػة) ( كينتهػػي عنػػد مدDagana podorكاسػػتنادا إٔب ا٤بفهػػـو ا١بغتػػارٱبي لػػدل الفػػوتيْب فػػإف اإلقلػػيم يبػػدأ عنػػد مدينػػة )داغانػػا بػػودكر
رل كبػػّبة بطبيعػػة ا٢بػػاؿ (كىنػػاؾ مػػدف أخػػMatama"مػػن مقاطعػػة)ماٛبا  Njurole(،الواقعػػة علػػى مشػػارؼ كادم"ا٪بػػوركؿAlanaأىالنػػػػا

"، كأمػا ُب ا١بانػب ا٤بوريتػا٘ب بالضػفة   Njum"، ك"ا٪بػـوTchilon"، ك"تشػيلوف  kenbel( ك"كنيػلworsogiأمثػاؿ: ككرسػوقي)
(، كمقامػػػػا ) bababi(، كبابػػػػاىب ) bogi(، بػػػػوقي ) kayhiidالفوتيػػػػة فيهػػػػا ىػػػػي: كيهيػػػػدم)  مالية مػػػػن النهػػػػر، فػػػػإف أىػػػػم ا٤بػػػػدفالشػػػػ

makama (كمونفيل ،)monfilاْب...،) 
كُب كل مدينة من ىذه ا٤بدف قائم مقاـ، يشرؼ على إدارة ٦بموعة كاسعة من ا٤بدف كالقػرل تتفػاكت أحجامهػا بػْب كبػّبة كمتوسػطة ا٢بجػم 

 . ككدياف تنتشر فيها أكواخ البدك من الفوالنيْب كغّبىم كصغّبة، باإلضافة إٔب سهوؿ
 :٩ْىن ٙٴرب رٴسٳ٫

ال٪بد السم)فوتا( ذكرا لدل ا٤براجع القدٲبة،فاللذين كتبوا عن حوض هنر السنغاؿ كانوا يستخدموف ُب الغالب األعم اسم)تكركر( كإشػارة 
مر ٧بمػد صػاّب ُب كتابػو: الثقافػة الغربيػة اإلسػبلمية ُب الغػرب اإلفريقػي: )) إٔب ا٤بناطق الواقعة عند دلتا هنر السنغاؿ، ككما يقوؿ الدكتور/ع

كأما شيوع اسم )فوتا( فإنو ليس بالشيء القدٙب، بناء على كثّب من الركايات، كيػرجح جػزء مػن البػاحثْب أف اسػم )فوتػا(، ظهػر إٔب الوجػود 
 ((اىػ…" Dinankubeُب عهد "دينانكوىب

 كؿ كاف)تكركر(، فكيف ٙبوؿ االسم إٔب)فوتا توركف(؟.كإذا تقرر أف اسم )فوتا( األ
 ىناؾ ٙبليبلت عديدة ٥بذا االسم منها:

(حسب قوؿ: سّبم عباس كبا: فإف كلمة )فوتا توركف( مكونػة مػن كلمتػْب ٮبػا فوتػا: كمعنػاه) تػرؾ ( كتػوركف، كمعنػاه: )األصػناـ( كعلػى 1
ل ا٤بنطقة الذين تركوا عبادة األصناـ، كقد رد الدكتور :عمر ٧بد صاّب ىذا التوجيو ىذا التخريح يكوف ا٤بعُب ) ترؾ عبادة األصناـ(، أم أى

 معنويا كلفظيا ُب لغة الفوال٘ب.
، ك)تورك(  (KolyTenguela)(كقيل إف االسم مشتق من كلمتْب ٮبا: ) فواتا( كىي امرأة مشهورة،كىي زكجة الفوال٘ب كوٕب تنغيبل 2

 ، كعلى ىذا فيكوف ا٤بعُب) عند السيدة فوتا الٍب ُب تكركر(. كىي الكلمة ا٤بنحرفة من )تكركر(
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، كصوصو، كثانيتهما)توركف( ، حْب إحداٮبا: ) فوتا( ا٤بنحرفة من فوال بلغة خاسوي(أف االسم مشتق من كلمتْب ٧برفتْب من ا٠بْب صح3
كلمة) فوتا(كيسػكنها الفبلنيػوف كمنهػا) فوتػا جػالوف(، ا٤بنحرفة عن )تكركر(، كيؤيد ىذا الرأم أف ىناؾ عددا من ا٤بناطق الٍب يضاؼ إليها  

 )فوتا بوندك(، ك)فوتا ماسينا(.
"خاؼ ا٤بلك"، فالكلمة مكونة  تكرورُب مقابلة إذاعية: ))قيل إف معُب  –رٞبو اهلل  –فقد ذكر الشيخ ٧بمد عبد القادر :٩ب ر٢شٳسٳأ

أف أكؿ من ملك ا٤بنطقة رجل قدـ من منطقة ا٢ببشة فرارا من ا٤بلك، أم)ا٤بلك(، كذلك  رور،("2،ٗبعُب )خاؼ(  تك(1من كلمتْب ٮبا: 
 علم.ي ُّذا االسم.....( كاهلل تعأب أفسم

 األؽٴا٣ ا٥غٺبعٺخ يف ٙٴرب رٴسٳ٫ ٝج٤ ا٥ؾٺخ ّ٪ش رب٣
قلػيم السػادس  ٩بلكػة غانػة ككانػت تشػكل اإل مػن اءز رؼ باسػم )تكػركر(، كعلػى ىػذا األسػاس فإهنػا كانػت جػعػقلنا بأف ىذه ا٤بنطقػة كانػت ت

مػن إمرباطوريػة الصوصػو، ٍب إمرباطوريػة مػإب، ٍب إمرباطوريػة السػونغام، كقػد مػر ا٢بػديث ُب  امن أقػاليم إمرباطوريػة )غانػة(.ٍب أصػبحت جػزء
 ذلك:ادىا كمن ٟبتْب كبْب الثوريْب من أبناء)تكركر( ككيف ًب إلعارؾ الٍب كقعت بْب أباطرة الدك ثنايا تاريخ مإب كالسونغام عن ا٤ب

 ـ(.1300 –ـ 1285 "ساكورا"، أك " سابو كورا" ُب عهد ا٤بلك ا٣بامس  ٤بإب(1
 ـ(.1332 –ـ 1312 (كُب عهد كانكو موسى حيث حارب تكركر الغربية)جاغا(،2
 ثورة جاجى تينكبل جاغٌب.حيث حارب ـ( 1481 –ـ 1474مانسا كيلْب الثا٘ب) (كُب عهد3
تفاقم ثورة الفبل٘ب كالتكاررة) الفوتيوف(. حيث ٙبالفوا معا ضد ا٤باليْب ا٤بقيمْب حيث ـ(.1530 –ـ 1496( كُب فَبة الفراغ الثا٘ب ) 4

 ـ.1530(، كأقاموا فيهم مذٕبة كربل عاـ Fallimmeوض هنر )فالٌىنمىحقي 
 ـ.1515عاـ  ًب احتبلؿ تكركر كضمها إٔب السونغام ُب عهد أسكيا ٧بمد( ك 5

 سٳ٫األعش ادل٢٦ٺخ ا٥زٸ ؽ٢٪ذ ٙٴرب رٴ .
 ٧(.1000-٧ 850)٬ ٩ (Jaogo ٴٕعشح (عب أٳ(أ1

، كسػبك النحػاس، كػذا ا٢بػدادة، كصػنع األسػلحة ا٢بديديػة،  سػرة مػاىرة ُب صػناعة الػذىبككانت عاصػمتهم ُب: "غػودك"  ككانػت ىػذه األ
لػى مػادة ا٢بديػد، ككانػت تػذكيب األحجػار للحصػوؿ علكما كانت ٥بم مهارة مدىشة ُب بناء الفخػارات، ك٥بػم طػرؽ راقيػة ُب بنػاء األفػراف 

سػػتطيعوف ٙبويػػل ي٥بػػم أصػػناـ يعبػػدكهنا، كيػػركل عػػنهم أهنػػم كػػانوا يتعػػاطوف السػػحر، ككػػانوا علػػى درايػػة بعلػػم )الكيميػػاء القػػدٙب(، فكػػانوا ُّػػذا 
 ّبات(.(، أم) ا٤بكاف كثّب ا٣بNiamandiriكقد عرفت ٩بلكتهم كذلك باسم)نيمانًدرم  األحجار ذىبا، كتغيّب ا٤بواد إٔب شيئ آخر.

 (.Gaمل لقب)جا ٠بيت األسرة بو، ككانت األسرة ٙب فنا التاريخ بأ٠باء كثّب من ملوكها، ماعدا األمّب)جا أكفو( الذمكٓب يتح
ـب (2

َّ
 ٧(، 1300 _٧ 1000( ٬٩ )Mannaأعشح )٩ٮ

ـ ُب عهػدىم، ُب بػبلد فوتػا، (كُب بعض الركايػات أهنػا ىي:تكػركر/ كقػد انتشػر اإلسػبلTchikitteككانت عاصمتهم ُب مدينة)تشيكيتٌػى 
(، الػػذم ٙبمػػس لنشػػر War gabi( أك )كارجػػايب War jaeكغػػدا ٗبثابػػة الػػدين الر٠بػػي للدكلػػة، كخاصػػة ُب عهػػد ا٤بلػػك ) كارر جػػائي

(  Lebbiـ، كقػػدـ ابنػػو)لييب 1056اإلسػػبلـ، قبػػل ٦بػػئ ا٤بػػرابطْب، ٍب ٙبػػالف مػػع ا٤بػػرابطْب ُب أكؿ ظهػػورىم ُب حػػوض هنػػر السػػنغاؿ، عػػاـ 
 رابط ٰبارب معهم،كم

تهرت ىذه األسرة  بالفركسية كا٤بهارة ُب استعماؿ السيوؼ، كا٤بغامرة ُب صيد الوحوش، ككانوا ٧باربْب أشداء، حٌب ليضرب ُّػم ُب كقد اش
 احمللي الفوٌب.فوتا من أجاد الفركسية فيقاؿ: )فارس كال فرساف ٞبد منٌػا( كىو اسم ألحد ملوكهم، كمعُب ) من ا( :ا٤بقتدر ، ُب التعبّب 

 ٧(،1400 –٧ ٬٩1300 ) (Tonjogأعشح )رٴجنٴٛ (3
 :قواؿ منهاكقد اختلف ُب أصل ىذه األسرة، على  أه 

ا٤بلك ا٣بامس  ٤بإب:سابو كورا، أك أ(فمن قائل أهنم كانو يغينوف مقبل ملوؾ) ماندينغ( حيث ًب احتبلؿ ا٤بنطقة ُب عهد) سابوكور ( 
ٗبثابة )باشاكات( يعينهم ملوؾ )مإب( على منطقة فوتا ، ككازامانس، كغّبىا، كلعل ىذا القوؿ ىو  فكانوا ـ(.1300 –ـ 1285ساكورا 
 األرجح.
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 ب(كمن قائل أهنم ا٤بندينغ الساكنوف ُب ا٤بنطقة، كأهنم ٛبكنوا بأنفسهم من حكم أرجاء من فوتا دكف أف ٲبثلوا أحدا.
 ، كماندينع، كسّبير، كقبائل جارا، كجاكارا....اّب.ج( كقيل إهنم عبارة عن مزيج من بقايا أسرة)جا أكغو(

كمهما يكن من أمر فإف ىذه األسرة ٓب ٙبكم كل فوتا توركف، ككاف ٥بم ٩بثلوف ُب سبع ٧بافظات أطلق عليهما اسم)) فربا 
Faraba(ككاف ٦بموع ىؤالء )الفرابا( يتوزعوف ُب ا٤بدف التالية: كيهيدم)Kayhiid،جوؤكؿ ،jGu wol جيلوفTchilon. 

 ٧(.1537 –٧ ٬٩1400 )(Tagaعشح )ربٕب (أ4
، كىؤالء فبلنيوف أقحاح، ككاف Lamtooro، كالمتورك Termrs، كتّبمىسLamtagaكيعرؼ عهدىم بعدة أ٠باء منها: المتاغا 

 .(Fulbe Saybuube(كينتسبوف إٔب فخذ من الفوالنيْب يعرؼ باسم) فولىب سايبويب Ardoيطلق على كل حاكم منهم ) أرطو 
(، ككانت ىذه األسرة مشهورة باألنفة Meriككانت عاصمتهم ىي مدينة)مىػػرم (Dulo sow)كأكؿ من ملك منهم ىو : )دكلو صوه

ا من إٔب حد الصلف، كاالعتداد بأنفسهم، كاالعتزاز بأنساُّم، كما كانوا يزاكلوف الزراعة كفبلحة األرض ترفعا، كإ٭با قطعوا ألقربائهم كثّب 
 ية ا٣بصبة، كملكوىم إياىا، ككانوا يفرضوف ضريبة)خراجا( على ا٤بزارعْب ٩با تنتجو أراضيهم.األراضي الزراع

 ٧(،1776 –٧ ٬٩1537 )(Denankubeأعشح )دىٮب٭٢ٴثٸ(5
كىذه ىي األسرة ا٣بامسة الٍب حكمت ببلد فوتا، كتعترب أ٤بع أسرة حكمت ىذه ا٤بنطقة، ٤با امتاز بو عهدىم من أحداث أثرت على كل 

(  N’kubiمعناه الوادم أك ا٤بكاف الذم نزحت منو ك) deenaي ا٤بنطقة ُب كافة ا٤بستويات كاَّاالت، كالظاىر أف كلمة )دىنا نواح
 (.Deenaأم اآلٌب من فالكلمة ٗبعُب: )اآلتوف من دىنا 

 ية حوؿ مكاهنم األصلي:كٚبتلف الركايات التارٱب
سػػهم ملوكػػا ير، كاحتلػػوا فوتػػا عنػػوة، كفرضػػوا أنفكجػػاءكا ٝباعػػة ٧باربػػة قويػػة، كغػػزاةن مغػػاك  ائػػل أهنػػم زحفػػوا مػػن الشػػماؿ الشػػرقي لفوتػػاا( فمػػن ق

 .عليها
فالثابػت أهنػم جػاءكا مػن الشػرؽ إٔب  ب(كيقوؿ يوسف فٓب الكاتب كا٤بؤرخ ا٤بوريتا٘ب: إنو بناء علػى الركايػات الشػفوية، كقليػل مػن ا٤بكتػوب،

ت، كٓب يكػن فيهػا حػاكم ٲبلػػك سػائر أطػراؼ الػببلد ٙبػت أمػرة كاحػدة ٯبمػع مقاليػد الػػببلد فوتػا ُب كقػت كانػت الببلد)غارقػة( ُب االضػطرابا
( زعػػيم "دينػػانكويب" دكرا ُب اهنيػػار  Koliبيػػده، كيػػتحكم علػػى الشػػؤكف كاَّريػػات ُب نظػػاـ صػػاـر كمتكامػػل، كىنػػاؾ قػػوؿ ُب أف ؿ)كػػوٕب

نطقػػة، قػػاـ بطػػرد كػػل الػػذين كػػانوا مػػوالْب ١بولػػوؼ ُب تػػورك،)غرب حكومػػة )جولػػوؼ ( الكبػػّبة، كبعػػد ٦بيئػػو إٔب فوتػػا كبػػث سػػيطرتو علػػى ا٤ب
 .فوتا(،حيث كاف جزء من ىذه ا٤بنطقة خاضعا ٢بكم ٩بلكة جولوؼ

ج( كيرل د/عمر ٧بمد صاّب أنو: لعل النظرية ا٤بقبولة اليػـو عنػد البحاثػة كالدارسػْب لتسػاكقها كمنطػق األشػياء، أف الرجػل ىػذا قػد أتػى مػن 
(ُب غػػريب بونػػدك، كىػػذا القػػوؿ شػػبو اَّمػػع عليػػو اآلف يعطػػي شػػيئا مػػن Bajarركر، كىػػو اإلقلػػيم ا٤بعػػركؼ باسػػم)ٔبر جنػػوب غػػرب فوتػػا تػػو 

 .ا٤بعقولية ُب كونو ذا يد كضلع ُب األحداث الٍب دارت ٗبملكة جولوؼ
أمػر يإلقػاء القػبض عليػو كتقدٲبػو  د(أهنم قدموا من أرض بوندك، كسبب ٦بيئهم إٔب فوتا تور، أف رجبل من )فوتا فوتوركف(قتل نفسا، كصدر

إٔب العدالػػة لبلقتصػػاص منػػو، فهػػرب  الرجػػل خقيػػة إٔب بونػػدك حيػػث كػػوٕب، كاسػػتجار بػػو، كىػػو الػػذم حثػػو كحرضػػو علػػى غػػزك فوتػػا، بعػػد أف 
و مػػن لومػػات ىػػذا ا٣بػػائن، كمػػا لديػػأطلعػػو علػػى سػػائر أحوا٥بػػا كأكضػػاعها قػػوة كضػػعفا، فصػػادؼ كبلمػػو رضػػا ُب نفػػس كػػوٕب، كاسػػتفاد مػػن مع

 بار جاسوسية.أخ
مرتزقة، كٓب يكونوا كلهم ُب كٙبت تصرفو جيش عرمـر من احملاربْب األشداء، كانوا ٗبثابة  (Koly  Tenguela)جاء ىذا الزعيم احملارب

ويػة باسػم) ( ككػاف يطلػق علػى ىػؤالء ا١بنػود اَّهولػو ا٥بBahع من الفوالنيْب، أما كوٕب نفسػو فقػد كػاف فبلتيػا صػميما مػن عائلػة )بػاه الواق
(.كأيػا كػاف أصػوؿ ىػؤالء كمصػادر انتمػاءاهتم العرقيػة، فقػد كانػت اللغػة الفوالنييػة كقاسػم مشػَبؾ أداة تعبػّب Sebebe koliسػيبيب كػوٕب 

 كتفاىم بينهم.
محػل اتفػاؽ، كٓب يػرك كمن ميزة ىذه األسرة كوهنم رجاال يضرب مب ا٤بثل ُب الشجاعة كاإلقداـ، كاالعتزاز بالفوالنية كقوميةػ كأما فركسيتهم ف

ػػا،كيكفي دلػػيبل علػػى ذلػػك أف أشػػهر مػػن نسػػجت عنػػو األسػػاطّب كسػػردت عنػػو  عػػن ملػػك مػػن ملػػوكهم أنػػو كػػاف مَباخيػػا أك مػػَبددا كعًّػػا ككسن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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( منهم، فالفوالنيوف ُب كل مساكنهم على تباعدىا، يعرفوف ا٠بو،  Samba Guelajo jeguiا٢بكايات كىو: ) سامبا فيبلج جىكي
حػػٌب زعػػم الػػبعص مػػن ال يعرفػػو أنػػو مػػن األ٠بػػار إال كسػػردت فيػػو حكايػػة مػػن حكايػػات بطوالتػػو، كقصػػة مػػن قصػػص مغامراتػػو كمػػا مػػن ٠بػػر 

 صية أسطورية كٮبية) كىناؾ كتب عنو(،شخ
 (. حيث ٙبالفوا معا ضدكلشدة ثورة ىذه األسرة فإف ملك مإب ) مامدم األكؿ( استنجد بالربتغاليْب للقضاء على ثورهتم،كما أهنم 

 .(، كأقاموا فيهم مذٕبة كربلFallimmeوض هنر )فالٌىنمىحا٤باليْب ا٤بقيمْب قي 
 ٧(.1880 –٧ 1776(ؽ٨٢ اإل٩ب٩ٺخ )رٴسٳثٶ(٬٩ )6

 بعد ثورة إسبلمية ٗبعُب الكلمة، قادىا الشيخ العآب الفقيو ) سليماف راسْب باؿ(، فاستطاع األخػّب ٙبػريض الػببلد برمتهػا ضػد حكػم فػولىب
عماده كتاب اهلل كسنة رسولو، كاستمر ىذا  بذلك يكوف قد أهنى حكما كأقاـ آخر ُب فوتا تورك، كىو حكم اإلمامة كاألئمة،دىنانكوىب، ك 

 ـ.1880النظاـ ُب بعض مناطق فوتا إٔب استيبلء الفرنسيْب للببلد هنائيا عاـ
 (.53-  40. ص  )، تأليف د/عمر ٧بمد صاّبمية ُب الغرب اإلفريقي*كللمزيد ٲبكن الرجوع إٔب كتاب: الثقافة العربية اإلسبل

فهي منطقة كسط ٝبهورية غينيا كوناكرم ا٢بإب،كينبع من ىضباهتا هنرا: النيجّب، كالسنغاؿ، ككانت  :Futa jallon*وأما فوتا جالوف
ـ إٔب 1751مػن  إبػراىيم،ـ، كبعػد كفاتػو خلفػو ابنو:سػورم 1751إٔب  1725فيها اإلمامية ُب عهػد الشػيخ العآب)ألفػا إبػراىيم( مػن عػاـ 

ـ.ككانػػػػت 1896ـ، إٔب ا٤بلػػػػك بوكػػػػار بػػػػايرك الػػػػذم قبػػػػل ا٢بمايػػػػة الفرنسػػػػية عػػػػاـ 1791ـ إٔب 1784ـ، ٍب خلفػػػػو ابنػػػػو سػػػػعيد مػػػػن1784
 /(Timboعاصمتهم ُب )تيمبو 

كانت فيها اإلمامية ، ففي القطر السنغإب أيضا، بْب فوتا توركف ُب الشماؿ،كفوتا جالوف ُب ا١بنوب،ك Futa Bundu*وأمافوتا بوندو
قيػت ىػذه الدكلػة حػٌب ـ، كب1785 –ـ 1764ـ، ككاف ابنو أٞبػد عايػا، أكؿ إمػاـ ُب فوتػا بونػدك، مػن 1680ُب ذرية مالك سي،ا٤بتوَب 

 (.Bubakar Sa’adaر بن سعيد تاؿ، ٍب احتلها الفرنسيوف ُب عهد اإلماـ)أبوبكر سعادة مـ عندما احتلها الشيخ ع1856عاـ 
ضب٭ٸ ا٥ٚقـــ٤ ا٥ 

 "٬٩ ٭ؾأح ا٥ؾٺخ ّ٪ش ث٬ عْٺذ رب٣ ئىل رأعٺظ ا٥ذٳ٥خ
 دتٲٺذ/

يد تاؿ، كقد عا٢باج عمر بن س ليس من صلب موضوعات ا٤بوسوعة، كإ٭با ىو كسّبة ذاتية عن الشيخ إف ىذا الفصل الذم ٫بن بصدده،
ف ا٤بداحْب كالقوالْب انتحلوا حولو ية ُب حياتو، كما أز ا١بانب العقدم كا١بوانب الكرامأيلٍّفت ُب سّبتو الذاتية مؤلفات كثّبة ٙباكؿ إبرا

ىب بالسنغاؿ(، عن رحلة كما جرل بينو كبْب العآب)قىػراف جايب ُب طو  قصصا كثّبة منذ ما قبل ٞبل أمو بو، كبعد ا٢بمل، كنشأتو، كتلمذتو،
٤بقدس إٔب مكة بات اأنو ُب طريق من بيت لب علماء أىل مصر كا٢بجاز كالشاـ، ككيف عاِب اَّنوف ُب بيت ا٤بقدس، ك حجو ككيف غ

مر بن سعيد تاؿ، يذىب إٔب مكة فبل ٯبد مثلو ىناؾ، كٱبرج منها كال قوؿ أحدٮبا لآلخر: ىذا ىو الشيخ عٙبت شجرة، فسمع طائرين ي
ركف كرامات كأشياء كقعت يَبؾ مثلو فيها، كقاؿ اآلخر بل سيجد إماـ مكة أقلف فيعزلونو كٯبعل الشيخ إمامهم قبل أف يرٙبل منها، كيذك

٩با ٓب ينزؿ اهلل بو سلطانا( فنلفت انتباه القارئ أال يلومنا إذا ٓب ير مثل تلك القصص ُب ىذه ا٤بوسوعة ألف معظمها )لو ُب رحلتو، 
تدركف كإطراءات، ال أساس ٥با من الصحة. كذلك أف الصوفية مولعوف بسرد مثل ىذه القصص؛ ٩با جعل الكتاب كا٤بداحْب يس بأكاذي

 أموا٥بم كاحَبامهم بسرد مثل ىذه القصص األسطورية.
بار األقرب إٔب الصواب كا٤بعقولية كنطرح ما عدا ذلك، ٩با ىو مناسب للسّبة الذاتية دكف الركاية التارٱبية، فهناؾ كفيما ىنا سنكتفي باألخ

 ا١بوانب الذاتية.ك فرؽ بْب ا١بوانب التارٱبية 
 ٭غجٰ:

ف بن ٨بتار سانبا تاؿ، كأمو "سوكونا آداما"بنت اإلماـ سرم بن دنب بن سرم كلذا كاف يقاؿ لو)كودا أداما( ىز عمر بن سعيد بن عثما
 أم آخر أبناء أداما.كىو عاشرىم،ككاف لسعيد عثماف كالد الشيخ عمر اثنا عشر كلدا ىم:
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/ تّبنو بوكار 9/ تّبنوىايب 8/ألفا أٞبد7توامي / تفسّبك أن٨/6بتار)توُب شابا(5/زينب سّبم)فقدت(4/أكماكاال 3/إبراىيما 2/فاطمة 1
 / علي .12/عثماف 11الشيخ عمر 10

 ٳربسٹخ ٩ٺالدٯ: ٯ٩ٴ٥ذ
( ٗبنطقة فوتاتوركف. كذلك ُب أكاخر podorكلد ُب بلدة صغّبة بإقليم "فوتا توركف" بالقطر السنغإب، تدعى ) ىالوارا(،قرب )بودكر

حسب ا٤بصادر ( ككاف أبوه سعيد عثماف ٨بتار سانبا ينتمي إٔب قبيلة 1798ـ أك 1797ـ، أك 1795ـ أك 1794شعباف،عاـ )
 ـ بعد سقوط أسرة  "دىنانكوىب ".1776"توركىب" اإلمامية الٍب أخذت السلطة سنة 

 ٭ؾــأرٰ:
د ُب الركايات الٍب كلد الشيح عمر بن سعيد ألسرة ُّا رجاؿ صا٢بوف أتقياء، كتعلم القرآف ُب البداية على يد كالده، كتبعا ٤با ىو كار 

تتحدث عنو فقد ظهرت عليو مظاىر النبوغ منذ نعومة أظافره، كما برزت منذ سن مبكرة استقامتو كقوة شخصيتو كعزمو ُب كل حْب على 
 ا٤بزيد من ا٤بعرفة.

 .سؽالرٰ ٥ي٦ت ا٨٦ْ٥
ٌب ٤با بلغ ا٣بامسة عشر من عمره ترؾ مة ُب رحبلهتم لطلب العلم كٙبمل ا٤بشاؽ ُب ذلك، فإف الشيخ عمر الفو ئتباعا لسنة األاك 

فتعلم منو اللغة  قريتو)ىلوار( لطلب العلم ُب منطقة فوتا تورك، "فسافر أكال إٔب قرية دربس، كدرس على الشيخ بسمور األمْب بن عبد اهلل،
عركض، كاستمع إٔب دركس من كتعلم منو ال ،العربية كالفقو كالنحو كغّبىا من الفنوف".ٍب ذىب إٔب)سْب فالل( عند الشيخ أٞبد حلم

 ( كمكث فيها مدة، كنسخ فيها ألفية النحو.Hourdoulleلد)ك دور ٨بتصر ا٣بليل. ٍب سافر إٔب قرية ى
( ُب فوتا جالوف الٍب Satinaـ ترؾ ا٢باج عمر منطقة فوتا تورك، كا٘بو إٔب مدينة ساتينا)1814كُب عاـ  عٚشٯ ئىل ٙٴربعب٥ٴ٫: 

)ىلوار( لطلب العلم على أيدم علمائها، كبدأ طلبو للعلم على علمائها، كفتح لنفسو كٌتابا لتعليم القرآف تبعد مئات األمياؿ من مدينة
 الكرٙب كا٢بديث النبوم الشريف ألطفاؿ القرل كا٤بدف.

عرؼ ىناؾ على كقد قصد عمر تاؿ بعد ذلك "كالتا" ٤بتابعة دراستو ُّا على يد الفقيو الصاّب الكبّب"سيدم مولود فاؿ"، كيقاؿ: إنو ت
 الطريقة التيجانية.

 كلعل أكرب الشيوخ الذين درس عليهم كاستفاد منهم ا٢باج عمر ىو الشيخ عبد الكرٙب الناقل، كقد التقى بو 
ككاف قادما من الشماؿ، فرافقو الشيخ عمر إٔب ببلده فوتا جالوف متتلمذا عليو، كاطلع خبل٥با على عديد من ، الشيخ عمر ُب زيارة لو

بن الناقل الفو٘بلي،  ُب حلو كترحالو ُب األرجاء ا٤بختلفة ٤بنطقة فوتا جالوف، كتوثقت  ات كبار ا٤بتصوفة. كقد رافق الشيخ عبد الكرٙبمؤلف
 صبلهتما، كلقنو الطريقة التجانية.

  ٩إ٥ٚبرٰ:
بالعربية ُب"ديغونكو" عاـ  كمن أعمالو: كتاب"الرماح"كىو كتاب يربز فيو الفرؽ بْب حزب الرٞباء كحزب ا٤بغلوبْب، كقد كتب

ـ.كىناؾ كتاب"السيوؼ"، ككتاب"سفينة ا٣بّب للرجاؿ الضعاؼ كالشجعاف" ٍب كتاب" النصائح" الذم يشرح فيو الشيخ كاجبات 1845
 ا٤بسلم.

 كمن مؤلفاتو كما ذكر ٧بمد ا٢بافظ ُب كتاب"ا٢باج عمر الفوٌب" سلطاف الدكلة التيجانية ُب غرب إفريقيا ( ما يلي:
كتاب ُب   -4  قصيدة ُب التوسل بالنيب صلى اهلل عليو كسلم -3 رسالة سوؽ ا٢ببيب -2 رسالة ُب ذكر كرامات حزب السيفي -1

رماح حزب الرحيم على ٫بور حزب الرجيم. تاريخ الفراغ من  -6  رسالتو ُب مبايعة أىل سنسند كأحداث سيغو -5  الوعظ كاإلرشاد
سيف ا٢بق ا٤بعتمد ُب ما كقع بْب الشيخ عمر كأٞبد  -8  الغافلْب عن قبح اختبلؼ ا٤بؤمنْب تذكرة -7  ىػ.1261رمضاف  3تأليفو: 

منظومة على حركؼ قولو  -10   رسالة ُب النصح كالتحذير موجهة إٔب أٞبد بن أٞبد ا٤باسِب -9   بن أٞبد بن أٞبد) بياف ما كقع(
ري -11   تعأب} كاهلل يعصمك من الناس{

ي
 منظومة ُب التوحيد -12  دمكتوب ُب آداب ا٤ب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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تذكرة ا٤بسَبشدين كفبلح الطالبْب، نظم ٤بقاصد قولو تعأب} يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم{  -14   أجوبة على مسائل فقهية -13
 -16  ا١با٘ب سيوؼ السعيد ا٤بعتقد ُب أىل اهلل كالتجا٘ب على رقبة الطريد ا٤بنتقد -15  ىػ.1244شواؿ  4اآلية. تاريخ تأليفها الثا٘ب: 

 ىدية ا٤بذنبْب إٔب كيفية ا٣ببلص من حقوؽ اهلل
السفينة على  -20   قصيدة ُب مدح أمّب دكو كقومو -19   أصوؿ الديانة اإلسبلمية -18  كسب الفقّب ُب مدح النيب البشّب  -17

 .ي إٔب الرعيةإٔب اهلل من الراع ي ا٤بقاصد السنية لكل موقف) موفق( من الداع -21   ابن مهيب كالفازازم
 فٚبرٰ:

كاف الشيخ عمػر بن يعيد تاؿ ٫بيف ا١بسم، طويل القامة، ككاف يبدك على ٧بياه ىدكء يتعارض مع حدة نظرتو، كيقاؿ بأنو ٓب ييػػر أبدا 
 ياض،كٓب يكنمبتسما،  ككاف لباس الشيخ متواضعا، كالربنوس الذم كاف يرتديو كالعمامة الٍب كاف يضعها على رأسو كانا دائما ناصعي الب

 ركف سنتيميَبا.شٰبمل معو سبلحا، كإ٭با كاف ٰبمل معو السبحة التيجانية، ككاف يتوكأ على عصا من ا٣بشب طو٥با مَب ػوٟبسة كع
ككاف على جانب كبّب من العلم، كلذلك فإنو كاف يعطي أٮبية كبّبة للَببية كالتهذيب الركحي، خاصة فيما يتعلق بتعليم القرآف،كما كاف 

 ا كمربيا، ككاف أيضا كاتبا ٝبع بْب الفكر كسبلسة األسلوب،كما كاف خطيبا بارعا ذكيا.إمام
 كاف للشيخ عمر ٦بلس كبّب يتكوف من كبار الصلحاء، أك من بعض أمراء"فوتا"، ككاف يستشّبىم قبل اٚباذ القرارات ا٥بامة.عٺبعزٰ: 

عو الشخصي، كٗبا هنجو من سياسة التكامل على الصعيد االقتصادم ككاف الشيخ ذكيا، فطنا استطاع أف يطبع السوداف الغريب بطاب
لو ُب ىذا ا٤بضمار: )) ال تسألوا شخصا عن أصلو لكي ٙبكموا عليو، بل اسألوا اكاالجتماعي، فقد شجع التمازج السكا٘ب، ككاف من أقو 

التمازج  ا٤برغوب فيو؛ حْب اختار زكجات لو من  عما قدمو من خدمات لببلده كدينو....((، ككاف الشيخ يقدـ من نفسو ا٤بثاؿ على ىذا
ا١بماعات الٍب انتصر عليها، كحْب كاف يعْب على رأس بعض األقاليم كالة من بْب العبيد أك من بْب احملررين، ككاف كل كاحد من ىؤالء 

ف ا٢باج عمر يعمق إٲباف طلبتو ٕبصص يؤدم دكرا ىاما ُب الدكلة الدينية، حسب خصالو األخبلقية كاإلنسانية، كمؤىبلتو العسكرية، ككا
 من الوعظ كاإلرشاد.

 اعزؾٲبدٯ عٲبدٯ ٳ
 ٕبضرتو اثنتاف ك ثبلثوف غزكة ك السرايا الٍب أرسلها رضي اهلل عنو ٟبسوف سرية عدد غزكات الشيخ عمر الفوٌب رضي اهلل عنو الٍب كقعت

 صل الثالث، إف شاء اهلل تعأب.كسيأٌب تفاصيل ىذه الغزكات ُب الف .فا١بملة اثنتاف ك ٜبانوف كقعة
 .سؽ٦زٰ ئىل احلظ

ـ، كاستغل ىذه 1827ك٤با بلغ الثالثة كالعشرين من عمره)كقيل: ا٣بامسة كالعشرين(، سافر إٔب مكة ا٤بكرمة؛ ألداء فريضة ا٢بج كذاؾ سنة 
كاف ا٢بج قناة رئيسية من  ة الشيخ؛ حيثالفرصة لبللتقاء بعدد من ا٤بلوؾ كالعلماء ا٤برموقْب، كقد كانت ىذه الفَبة جد ىامة ُب حيا

ا٤بناسبات الٍب تربط بْب علماء ا٤بسلمْب من كل أرجاء العآب اإلسبلمي، كىو  أحدقنوات االتصاؿ بْب شٌب مناطق العآب اإلسبلمي، كىو 
٦بالس العلم ُب تلك ا٤براكز، مثل  رحلة علمية لطبلب العلم يلتقوف أثناءه بكبار الشيوخ كالفقهاء، كُب ا٤براكز الٍب ٲبركف ُّا كٰبضركف

 األزىر كٛببكتو، كقد يقيم بعضهم فَبة ُب تلك ا٤براكز، كخاصة ُب ا٢برمْب الشريفْب، كيرجعوف بعد ذلك إٔب بلداهنم ٰبملوف لقب"ا٢باج"،
 كيعقدكف ٦بالس للعلم ُب مدهنم كقراىم كيتوافد عليهم طبلب العلم ألخذ العلم. 

مع شيخو عبد الكرٙب الناقل للذىاب معا للحج، كاتفقا على طلب الزاد ٍب ا٣بركج للحج، كذىب الشيخ عمر الشيخ عمر تاؿ تفق كقد ا
ىػ 1241كزكجتو، كذلك ُب عاـ  سعيدإٔب فوتا تورك لطلب الزاد كلوداع أىلو، كبعد أف مكث مدة كدع أىلو كغادر فوتا مع أخيو علي بن 

 ـ.1826ا٤بوافق 
ماسينا"حيث مكث برىة ُب انتظار شيخو عبد الكرٙب ابن النافل الفو٘بلي، غّب أف شيخو أرسل إليو فيما ٔب "كقد انطلق الشيخ غمر تاؿ إ
 ىو. إالخادـ  اباالنطبلؽ؛ نظرا ألف أمو مريضة كيس ٥ببعد أنو يعفو عنو، كيأذف لو 

بارم" مؤسس ٩بلكة "ماسينا" ؛ ٤با توسم فيو من  خبلؿ إقامتو ُب "ماسينا" توطدت العبلقات بينو كبْب أىلها، كأكرمو الشيخ " أٞبد لوبو
 سكناه ُب "ٞبد اهلل" أدرؾ الشيخ أٞبد لوبو بارم بأف الشيخ عمر تاؿ شاب ٦بتهد جدا كيتمتع بعقل راجح، كجدية  النبوغ كالنجابة، فقي
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 بالغة ؛ ال يتعب ُب طلب العلم كال يتكاسل ، كال يفَب. فأعطاه ىدايا كتكرمات،  كزادا كثّبا.
ثماف داف فودٚب عٍب انتقل الشيخ مارا بتومبوكتو، كأيرل من أرض الطوارؽ، إٔب سوكوتو بشماؿ نيجّبيا ؛حيث ا٣ببلفة اإلسىبلمية )

مرأة ىناؾ، كيقاؿ بل تزكج امرأتْب) كاهلل اكأكالده(، كقضى ىناؾ سبعة أشهر،  توطدت خبل٥با العبلقات بينو كبْب أىلها، كيقاؿ إنو تزكج 
 يقاؿ بأنو  إ٭با تزكج منهم عند عودتو، لعل ذلك ىو الصواب.أعلم( إذ 

 ٧بمد الغإب ـ، ك٤با قضى حجو التقى بالشيخ )1828طلق من سوكوتو إٔب فزاف، فمصر، ٍب ا٢بجاز، فحج ُب ذلك العاـ عاـ نٍب ا
كبعد ٛباـ ا٤بناسك ارٙبل  يفة لو قبل موتو،ا٤بشهور، الذم كاف الشيخ أٞبد التيجا٘ب قد عينو خل ا٤بغريب (كىو ربيب الشيخ أٞبد التجا٘ب،

نو أكراد الطريقة ق، حيث لقدر ثبلث سنْب، قد مكث الشيخ ُب خدمتو معو إٔب ا٤بدينة ا٤بنورة على ساكنها أفضل الصبلة كأزكى السبلـ 
 التيجانية مرة أخرل،

كما تعلم منو)االستخارة( كىكذا، كبعد تلقيو األمر ذلك أنو التقى ُب مكة ٗبحمد العإب،كحصل منو على لقب: "خليفة ببلد السوداف"  
 بالعودة لتطهّب الببلد من الوثنية، رجع عمر تاؿ إٔب موطنو األصلي.

ٍب كدعو قافبل إٔب بيت ا٤بقدس،فحضر حلقات علماء كبار من الشاـ، ٍب عاد مرة أخرل إٔب ا٢بجاز كمنها عرب البحر األٞبر إٔب مصر،  
نزؿ ضيفا على أمّب  يها، كمن مصر انطلق إٔب بوكرنو،كقد حاكلوا قتلو ىناؾ، فخرج منها إٔب سوكتو، حيثحيث حضر ٦بالس العلماء ف

، كمكث ىناؾ سبع سنوات تقريبا، كتزكج من بنات الشيخ ٧بمد بن الشيخ عثماف فودم (Belloو)لٌ ىا٤بؤمنْب الشيخ ٧بمد ب
 ف" كا١بعبوب" كغّبٮبا.(،كمن سوكوتو زار كثّبا من ا٤بناطق أمثاؿ" فزاBelloبىلو)

ظمى ُب سوكوتو ككاد يستقر ىناؾ، لو أف أحد اإلخوة ذىب إليو كطلب منو العودة إٔب مسقط رأسو، فأذف لو عكيقاؿ بأنو ناؿ كرامة 
بن  السلطاف ٧بمد بىلو بعد شفاعات كثّبة، فانطلق من سوكوتو ككاصل ا٤بنسّبة حٌب نزؿ ُب ماسينا، ككاف عليها األمّب) أٞبد شيخو(

ـ(،كىو بدكره أكـر ا٢باج عمر تاؿ كعظمو، كرحب بو؛ ألنو ٓب يكن ليحسد الشيخ عمر تاؿ 1836)الشيخ أٞبد لوبو بارم،كذلك عاـ
شيخ ُب درجة حجو، ككثرة أتباعو، ككثرة مالو، كلكن ٦بيئو بالطريقة التيجانية، كذيوع صيتو كٛبادم طعنو ُب الطريقة القادرية ، جعل أمادك 

خ عمر تاؿ من ماسينا، فخرج منها خائفا يَبقب حٌب كصل إٔب سيقو، كقد ذكرنا ما حدث بينو بْب ملك سيغو ُب معرض يطرد الشي
ا٢بديث عن ا٤بلك"تيىفولو جار" كلكن نرل أف نعيد القصة بتمامها ىنا مرة أخرل كإف كاف يؤدم إٔب تطويل ا٤بوسوعة، كنعتذر على القراء 

 ُب ذلك فنقوؿ:
 ٝبٙال ٬٩ احلظ: رب٣ ثغٺٖٴ؛ ٩شٳس ا٥ؾٺخ ّ٪ش

ـ، ككانت 1837ُب عهد "تشيفولو" قدـ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ قافبل من مكة ا٤بكرمة، بعد أداء فريضة ا٢بج، فدخل سيغو عاـ
الكهنة قد تنبأت بأنو سيقدـ على سيغو دركيش فوال٘ب تكوف هناية ٩بلكة سيغو على يديو))كذب ا٤بنجموف كلو صدقوا((، فأخرب 

غورامى الشيخ عمر تاؿ ُّذا ا٣برب، كأف ا٤بلك ا٢بإب قاس جدا، كمتغطرس، كلكن ٰبَـب أخواتو، فلينزؿ على أخت ا٤بلك) نوغوبا ا١بو 
  gore luuka wala basiجارا(، فإنو إذا فعل ذلك فلن ٲبسو بسوء، فقاؿ الشيخ عمر بالفوالنية ) عور لوؾ كال باس مي نا٘ب  

mi nani،كقالت لو: مرحبا، من أين كإٔب أين؟ فقاؿ ،فنزؿ ٔبماعتو ضيفا على أخت ا٤بلك، فرحبت بو كأكرمتو، ( أم: نعم لقد فهمت
فقالت: مرحبا كأىبل كسهبل، ىنا  حلوار ُب فوتا جالوف،ػسقط رأسي بأنا اآلف  قافل من  ا٢بج كقاصد مأنا فوٌب، ككنت ذاىبا إٔب ا٢بج ك 

 سيغو، كأخي ىو ا٤بلك
سلم عليو،فلما دخلت عليو كقصت لو قصص الضيف، قاؿ لساقيو)كاداموسوال( اسقِب، فأسقاه ثبلث فذىبت بو إٔب أخيها لي

( كا٤بنشد ينشده، فلما أفاؽ قليبل، رآه ، كقد اٞبرت عيناه فكانتا كردة كالدىاف،فلم يرحب n’konin kunjeeدناف)انكو٘ب كو٪بى 
ابنا، ك   22(.... فقالت لو ) نوغوبا جارا( يا "تشيفولو: إف أبانا قد كلد   تو:) قد ٠بعت، كرأيت ضيفكً خبالضيف، كإ٭با اكتفى بقولو أل

بنتا، أنت شرىم ٝبيعا، قد قاؿ كل الناس إنك شرير كمتغطرس، صحيح أنو قيل لكم بأف ملككم سينفُب بيد أحد الفبلتو، كلكن لئن 17
 فولو" قد ٠بعت.فضل منك،... فقاؿ "تشيأاء أبينا نصاب ىذا الضيف شر، فيسكوف ٝبيع أبأ

 بضيفو، فعقد الثبلثة ٪بول )اجتماعا مغلقا(، فقاؿ لو: يا أيها الفبل٘ب: لقد علمت أنك تضمر ا١بهاد ٌبٍب إف "تيفولو" دعى أختو أف تأ
بْب جنبيك، كلكن أطلب منك أف ال تأٌب سيغو ما دمت حيا،  فأجابو الشيخ عمر تاؿ : )غورل( ال أقبل ذلك كال أعاىدؾ بذلك ؛ 
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ف شريعتنا ال ترضى بذلك إال إذا أسلمت. فغضب ا٤بلك كاستشاط غضبا، فقالت "نوغوبا جارا" للشيخ : لقد أسات ا٤بخاطبة، أال أل
 تعلم أنو ملك، فكيف تطلب منو التوبة، لقد  جاكزت ا٢بد،كحينئذ ظن الشيخ نفسو أنو ارتكب جرٲبة. 

 بل قبض عليو كأكدعو السجن(؛ ٤بقولتو ىذه. رىن اإلقامة ا١بربية ) كقيل :  عفأمر بو ا٤بلك أف يوض
نو كاف يرافقو ألف مرافق كنيفا، كىو الذم أُّم أمره عند ملك سيغو ) فأك جس منو خيفة(، حٌب قاؿ : إف ىذا يريد أف يكوف ألك 

اف شابا كجيها متمتعا كك –٧باربا)كىلى ماسونيا(، كليس رجل دين) دركيشا(، كلكن العآب الفبل٘ب الذم كاف ُب سيغو ُب ذلك الوقت 
كا٠بو ) تشورنو عبدؿ(، فتشفع إٔب "تشيفولو" كاسَبضاه ، كطلب منو أف يعفو عن الشيخ عمر بن سعيد تاؿ، الدركيش  –بالشعبية 

ا٢باج)حجي تا مورم(؛ لئبل يكوف ذلك إساءة لسمعة دراكيش سيغو، فيقاؿ: إهنم ىو الذين حسدكا)نقموا( على الشيخ عمر تاؿ، 
 ٤بلك عليو، كلئبل يكوف شؤما على سيغو، ألف حرمة بيت اهلل عظيمة، فرضي ا٤بلك، كقبل شفاعة "تشورنو عبدؿ"كحرضوا ا

ف بك من ا٤بلك أف يتوب، كلوال الضيٍب إف أخت ا٤بلك دخلت على الشيخ عمر كقالت مرة أخرل: لقد أخطأت خطئا فاحشا ُب طل
 da ye kalen don، da قوؿ ا٤بثل البمربم) داٚب كالىن دك، داٚب كالىن انبوكالضيافة لقد آذا٘ب كبلمك ىذا، كلكن ال بأس كما ي

ye kalen bo.(أم:) أتبع ا٢بسنة السيئة ٛبحها(. كسنشفع لك حٌب ٚبرج من ىذا ا٤بأزؽ 
لو" الرٞبة ربو أف يتلطف بو، كٱبرجو من ىذا ا٤بأزؽ، فألقي ُب قلب "تشيفو  عمر بن سعيد تاؿ دعاككما يقوؿ القوالوف، فإف الشيخ 

كالعطف، فاستدعى أختو أف تأٌب بضيفها، فلما دخل عليو، سألو بلطف، كأجابو الشيخ بلطف كلْب، كأف التوبة ليس بواجب، كأنو ٓب 
ء يقل ما قاؿ احتقارا للملك، كإ٭با فقط؛ ألف الشريعة ال تقبل أف يتعهد أحد لغّب ا٤بسلمْب أنو ال ٰباربو؛ إال إذا أسلم أك يقبل بإعطا

ائة، كلفها ُب سو القركف ا٤بأريد أف أدخل ُب أمركم، فأسلم "تشيفولو جارا" سرا ، كحلق من ر ى بقولك، أرضأ١بزية(، فقاؿ لو"تشيفولو": ا
كأطلق سراح ا٢باج عمر ، فمر كٓب يأت إٔب سيغو ُب  كعلمو الشيخ سور الصبلة ثبلثة أشهر،ألو الشيخ ُب رأسو.  قلنسوة قماش، كدعا

 .و جاراحياة "تشيفول
 ٩ٴاف٦خ سؽ٦خ ا٥ْٴدح ئىل ٙٴرــب:

رض فوتا أإٔب  ا٤بطاؼ ليعود ُب هناية ،رض كىنكىن الفاىم ٧بمودأكنكبا حيث تبلقى مع مريده الصادؽ ملك  ارٙبل الشيخ من "سيغو" إٔب
كبدأ الشيخ ينتقل ُب األماكن، ، خذكا عنو الطريقة التجانيةأرؤساء األقاليم ك  حيث مكث فيها قبل القتاؿ اثنا عشرة سنة جاءه خبل٥با

كبل فوصل إٔب قرية)حّبل(، من قرل فوتا فبايعو الشيخ ألفا عمر ىناؾ،ٍب انتقل إٔب قرية)حورًفندل( فلقيو ىناؾ "تّبنو ألفا بٍيلى"فبايعو،ك 
، ٍب ارٙبل من ىناؾ كأخذ طريق الرجلْب من رؤساء أىل )بوسييا( ٍب انتقل إٔب قرية)غىػناًر( فبايع لو تشّبنو عاؿ جلو،مع كثّب من أصحابو

)غىجاغا( ُب ساحل البحر،ككاف أىل كل قرية ٰبملوف متاعو حٌب يوصلوه إٔب القرية األخرل، حٌب كصل قرية )بكىيل (ككاف عليها حاكم 
ك( كلقي فيها اإلماـ نصرا٘ب)كومنداف( فمنعو ُب بادئ األمر، ٍب أذف لو كأكرمو كقدـ لو ىدايا كثّبة، ٍب انتقل من )بكيل( إٔب قرية)بوند

(، ٍب سىًغدى، ككلد ىناؾ ابنو ٧بمد البشّب، فاستودع أىلو ككلده عند اإلماـ سغدى، ٍب عرب النهر الصغّب)فاليىمى(حٌب كصل إٔب قرية )كو٪بورك
رين(، فلما ٝبع قومو أخذ طريق )ينخلوا( كأراد مالك األرض ىناؾ أف ٲبنعو، كلكنو تركو أيضا ٤با قاؿ لو) خذ أرضك كاترؾ أرض اهلل للما

د فيها أىلو سا٤بْب فارحْب بقدكمو، ٍب طلب ج٢بربو خافوا من حرب الشيخ، فمر الشيخ حٌب كصل إٔب قرية) جونكونكو( مرة أخرل كك 
 من مالك أرض فوت جلو موضعا يسمى) دىنغّبام(.

 على أف يسكن ُب ذلك ا٤بوضع انبا غيمبا ساخو()ت للهجرة بعد أف اتفق مع ملكها1265عاـ  اٚبغّب دن ككاف استقراره النهائي ُب ٧بل
و ا٣بّبات ك الربكات ك أخذ فُّ كطنا إسبلميا ٙبي  مقابل دفع جزية مقدارىا صاع من الذىب كل عاـ حيث عمرىا الشيخ رضي اهلل عنو كصار

ك ُب العاـ ، ية ك ينشر الطريقة التجانيةاآلفاؽ ك جعل رضي اهلل عنو يدرس العلـو العقلية ك النقل الناس يأتوف إليو أفواجا ك فرادل من كل
باآلالت  الناس كعادتو ك يلقنهم األكراد التجانية ك يتجهز ظابتداء ا١بهاد ك ٓب يزؿ يع الثالث عقد ٥بم درس تفسّب القرآف ك ذلك قبل

 .رماح ك ا٢بربية من بندقيات ك سيوؼ ك نباؿ
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ا٥ٚقـــ٤ ا٥ضب٥ش 
 رأعٺظ مم٢٦خ ٙٴرب ٳ٩شاؽ٦ٰ

غونكو" ٍب بعد ذلك ُب "دىنغّبام" حيث هتيأ بشكل كامل للقياـ بدعوتو، فاشَبل أسلحة من ُب"دٯب لشيخ عمر تاؿ ُب البدايةكاستقر ا
غت األكركبيْب الذين كانوا يوجدكف ُب ذلك الوقت على الشواطئ ُب "سّباليوف"ك"أيوبونغو" ك"ريونونيو" كٝبع ا٤بؤف، كقاـ ٕبملة للتجنيد بل

 ـ،1846ذركتو ُب سنة
،كقيل)ينب ساخ(، حيث أف تامبا غيمبا أراد طرد (ساخو كقد استهل الشيخ عمر قتالو ٗبضيفو كمنزلو ُب ) دينغرام( ا٤بلك)تامبا غيمبا

ػأرسل إليو ٲبنعو من فالشيخ كطبلبو حسدا ٤با رأل من كثرة طبلبو كأنو بدأ يشَبم األسلحة كاآلالت ا٢بربية من ا٤بدافع كالسيوؼ كالنباؿ، 
 فأظهر لو الشيخ السمع كالطاعة، كأكـر رسلو كعاملهم معاملة طيبة، ٩با كاف سببا ُب إسبلـ زعيم رسل ا٤بلك كىو) جإب موسى(. ذلك،

كيقاؿ بأف جلي موسى) جلي ببل( كاف لديو زكجة كاحدة حسناء فائقة ا١بماؿ، ككاف ٤بضيفو )تامبا غيمبا( كيقاؿ لو أيضا )تامبا بوغارم 
ربعة نسوة، فطلب من )جلي موسى ( أف يتنازؿ لو عن زكجو الوحيد ليجعلها خامسة، ٩با جعل جلي ببل ٲبقتو ، كيفر إٔب ُب تامباكوندا( أ

 الشيخ عمر ليسلم، كيذكر لو القصة.
ف يبلغوا ابو أحيمبا، كأمر أصغا٤بهم أف جلي موسى ٤با رجع إٔب الشيخ عمر تاؿ أرسل بسيفو، كفرسو، كبندقيتو، درعو)جلواره( إٔب تامبا 

الشيخ أنو اختار ا٤بقاـ مع الشيخ عمر تاؿ، كأنو أسلم كدخل ُب دين اهلل، فلما رجع أصحابو ٖبرب ذلك، غضب ا٤بلك غضبا شديدا، 
كأرسل الرسوؿ إٔب الشيخ عمر أف يسلم إليو مداحو بسرعة، كإال فسّبيو ما اليطيقو، فلما جاء ا٣برب ٝبع الشيخ طبلبو كاستشارىم ُب 

وؿ تسليمو، كلكن ُب األخّب تغلب الذين قالوا إنو ال ٯبوز تسليمو إٔب الكفار كلو أدل حفاختلفوا  يمبا،غي موسى( إٔب تامبا تسليم )جل
 عتم، فرجعوا كقصوا عليو القصص ٛباما.ذلك إٔب أف يقتلوا ٝبيعا كيفُب أموا٥بم، فقاؿ الشيخ للرسل : ارجعوا كاذكركا ٤بلككم ما ٠ب

 ـ1854ىػ ا٤بوافق 1268 ؽقبس دىٮٖرياٷ"
أمر ا٤بالك تامبا غيمبا بطبوؿ ا٢برب فقرعت، كاجتمع ا١بيش من كل مكاف، فأخربىم أف يريد )دينغّبام( ليخرُّا على أىلها، كيستأسر 

قـو تامبا قيانو)جلي ببل( ، فجاءكا كحاصركا ا٤بدينة، فأمر الشيخ طبلبو أال يبدؤكىم با٢برب، حٌب يكونوا ىم البادئْب،  كُب الصباح بدأ 
ا١بيشاف ساعة ٍب ىـز أىل تامبا، كقتل منهم كثّب، فولوا  اقتتلغيمبا با٢برب، فقاؿ الشيخ عمر لطبلبو: ) خذكا ا٢بمّب أبناء األرجاس( ك 

 ىاربْب، فتتبعهم الشيح عمر ٔبيشو حٌب جاء إٔب مدينة) تامبا كوندا( 
غيمبا أرسل إٔب الشيخ عمر بأنو أسلم، كأنو يريد منو أف يفك ا٢بصار، ٤بدة ثبلثة أشهر، ٍب إف تامبا  كحاصرىا،ؽقبس رب٩جب١ٴ٭ذا :

كينصرؼ كيَبؾ أحد طبلبو ليعلمهم اإلسبلـ كالقرآف، كالورد التجا٘ب، فعرض الشيخ عمر ذلك على طبلبو فخافوا ٝبيعا من غدر تامبا 
اؾ، فمكث مع أىل )تامبا(،كرجع الشيخ عمر إٔب غيمبا، إال الطالب) سليماف غىساما جايب ( السونينكي ، فإنو تربع بالبقاء ىن

 )دينغّبال(.
 ٩ٞز٤ رب٩جب ٕٺ٪جب يف عب٥ٴ:

 قرية)ًغيفدم(، ُباف مقيما  إٔب ملك )جالوف(،كىو )بنجوغو(  ككبعد رجوع الشيخ عمر تاؿ إٔب )دينغّبام(، أرسل تامبا غيمبا رسوال
 ى حرب الشيخ عمر تاؿ ُب ) دىينغّبام(،ٱبربه بأنو قادـ عليو ٔبيش عظيم، كيريد منو أف يتعاكنا عل

كقد ٙبرؾ تامبا غيمبا إٔب )غيفدل( كأخذ معو )سليماف غساما جايب ( قهرا كربطو كسار بو معو، كُب الطريق أراد تامبا غيمبا أف يغدر 
و أيضا أضمر الغدر بو، كقاؿ با٤بلك بنجوغو، فقاؿ لقواده: ) إذا إذا خلوت ببنجوغو( ألسألو فاقتلوه، لنملك أرضو كمالو، ككاف بنجوغ

 لقواده : ) إذا قدـ تامبا غيمبا كنزؿ فاقتلوه(،لنأخذ مالو كٝبيع قومو.
رسل إليو أفلما كصل تامبا غيمبا أرسل رسوال إٔب بنجوغو ، قبل نزكلو، ليخرج إليو كٱبتليا للتشاكر ُب طريقة ٧باربة الشيخ عمر تاؿ، ف

 ألف عادتنا أف ينزؿ الضيف القادـ أكال، فأرسل إليو تامبا غيمبا: كلكن عادتنا أف النتكلم أك انزؿ أكال قبل أف نتشاكر؛ بنجوغو، بلً 
ادـ ا٤بلك) عبده(، فغدر بو القواد فقتلوه، كأخذ كج  إليو، فاضطر إٔب النزكؿ على خنتشاكر مع ا٤بضيف قبل أف ننزؿ، فأىب بنجوغو ا٣بر 
من األسر، كأمره با٤بسّب إٔب الشيخ عمر تاؿ ُب دينغّبام، فلما كصل إٔب الشيخ كأخربه  بنجوغو ٝبيع أموالو، كأطلق سليماف غساما جايب
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مر بذلك ، وغو ذلك، فرجع الرسوؿ إٔب الشيخ عٗبا حدث، أرسل الشيخ عمر رسوال إٔب "بنجوغو" يطالبو بأف يدفع الغنائم، فأىب بنج
 .يفر كقف الشيخ ا٢برب حٌب ينتهي ا٣بأككافق ذلك دخوؿ ا٣بريف ف

 ؽقبس عب٥ٴ٫:
بعد أف انتهى فصل ا٣بريف، كحلوؿ الربيع، استعد الشيخ عمر تاؿ لقتاؿ أىل جالوف ُب)ًغيفدم(، فحارب ا٤بلك با٪بوغو فيها، كتغلب 

 عليو كٛبكن من قتلو، كقتل أخويو، كعاد إٔب )دينغرام( بالغنائم.
 الشيح دعوتو، فتجهز للسّب إليو، كُب طريقو فتح قرية )غّبيبنت (، ٍب إف ملك أرض) يونخ( أرسل إٔب الشيخ عمر يستدعيو إٔب قريتو، فلىب

ات خاؼ من الشيخ عمر تاؿ كىرب مع حكقتل ملكها، ٍب فتح قرل أخرل قبل الوصوؿ إٔب ) يونخ(، فلما ٠بع ملك ) يونخ( ُّذه الفتو 
ئ مدعوه(، حٌب أضحك ا١بميع، ين داع ىارب قبل ٦بقومو إٔب ا١بباؿ، فدخل الشيخ القرية كٓب يلق أحدا،كقاؿ كلمتو ا٤بشهورة: )عجبا م

رمنا ( كخرب القرية.  كاخَبؼ ىناؾ،كبعد ا٣بريف حارب أىل قرية )سو
ثٮب:

ْ
 ؽقبس ٝشٹخ ٙش

ارجها ٧باصرا، حٌب ٙبّب من فتحها، كبقي ٧باصرا ٥با حٌب جاءه جيش  خمكث ُب فٍب سار إٔب إٔب قرية) فػىٍريىنا( فاستعصت عليو دخو٥با، 
 ناطق أخرل من بوندك، كحاربوا أىل القرية فحافوا كىربوا فاحتلت القرية ببل قتاؿ.كثّب من م
 ٮب:ٕٙزؼ ٩ب

بعد فتح فٍربنا، أرسل الشيخ القائد "٧بمد جا" على رأس جيش عظيم إٔب قرية)ماغانا(، فسار إليها كدخلها ببل قتاؿ، ككاف ملك القرية 
(، فأرسل رسوال إٔب الشيخ ٱبربه بفتح ال قرية كيستأمره ُب شأف األسرل، فأرسل إليو يأمره بقتل ٝبيع زعماء القرية إال حامل الرسالة، )ًبرىؾى

 .فقتلهم ٝبيعا كحرؽ القرية، ففر بقية سكاهنا، إٔب ساحل )غيدٲباغا(
 ؽشة عٴ٭٢ٴ٭زٴسٳ:

ا، كأرسل رسوال إٔب الشيخ عمر كأخربه بعد خراب قرية)ماغانا(، كمقتل ساداهتا، تتبع "٧بمد جا" فلوؿ الفارين إٔب )جونكوتورك(، فحاصرى
فلما علم زعماء السونينكى من أتباع الشيخ عمر تاؿ، كىم: فودٚب بكر سيسى، كفودٚب ٧بمود ماغا  با٣برب، فأمره ٕبرب القرية كفتحها،

إنك أمرت بقتاؿ أىل )غيدٲباغا( سينيب، كفودٚب ًدًبُب، كإبراىيم جانغانا، كعثماف جانغانا، كغّبىم، جاءكا إٔب الشيخ عمر تاؿ كقالوا لو 
 كىم أىلنا، ك٫بن إ٭با بايعنا لك ليسلىم قومنا من ا٢برب كالرؽ، فأجاُّم الشيخ: إف كنتم قادرين على السّب بسرعة إٔب ٧بمد جا برسالٍب

جا، فسلموا إليو براكة كأمرم أال ٰبارب أىلكم، كأظن أنكم قد تأخرًب، فجدكا ُب السّب حٌب كصلوا إٔب جونكونتورك كٓب يدخلها ٧بمد 
الشيخ، ٍب تقدموا إٔب القرية كفاكضوىم على الدخوؿ ُب التيجانية كأخذ البيعة للشيخ، فتم االتفاؽ على ذلك،كدخلت القرية ٙبت راية 

 الدكلة العمرية التيجانية.
ٮٞٴسٳ

ُ
 ٝذٳ٧ ا٥ؾٺخ ّ٪ش ئىل ث

(، كمن ىنا أرسل إٔب الشيخ ألفا عمر كابا، من )جوـي( فقدـ عليو ٙبرؾ الشيخ عمر تاؿ من قرية)فٍربانا( إٔب )غاجاكا( كنزؿ ُب) بي  نقوري
 وف ٔبيش ا٤باساسي ٰباربوهنم:ماىم ُب ىذه القرية إذا ُّم يقاجئنيكب ىناؾ،

 قهلى(.فقسم الشيخ جيشو إٔب قسمْب: دفع أحدٮبا إٔب أٞبد عاؿ، كأمره بعبور النهر بقرية)جىخىنذنفى( كتقدـ الشيخ باآلخر إٔب قرية)سيتػٍ 
لوا إٔب خفلما عرب أٞبد عاؿ النهر لقي جيش ا٤بساسي، كاشتد بينهم القتاؿ، ُب قرية)كيجير( كىـز ا٤بساسي ُب األخّب،كفركا حٌب د

 فأفسدكا القرية، مع جيشو، ،القرية نفسهاإذا بالشيخ عمر يقدـ عليو إٔب  م أٞبد عاؿ، كبينماىم ىو ُب حصارىم،قرية)سيتيقلى( كتتبعه
 ، كقد كثر القتلى يومئذ كال يعلم عددىم إال  اهلل. كىزموىا

يش فبات ُب قرية)كونما حوتو(، كجاءه رسوؿ من )موربو سافًػػر( بأف ينظره ليومْب، فاستشار طبلبو كبعد خراب )سيستيقلي( مر الشيخ با١ب
مر إٔب قرية)ًقرٍج( كبات فيها، كجاء إليو مرب ا، ك م1853ما عاـ) كونياكارم( ففتحهقريٍب)ماميا( كفلم يرضوا بذلك، كُب الصباح مر إٔب 

عد جيشو ٢برب قرية )يىليماٗب(، فلما بات حارُّا ُب الصباح إٔب الزكاؿ كقبل أزؿ ُّا، ك نساًفر  كبايع لو، ٍب مر من ىناؾ إٔب قرية)ياًغيُب( ك 
 ، كحرضهم على قتاؿ مدين.سر من أسر، ٍب قاـ كاعظا ُب قومو كرغبهم ُب ا١بنةأالظهر خرُّا، كقتل فيها من قتل ك 
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 ٙزؼ ٩ذٹٮخ
قبل الغركب، كبات فيها ، ٍب مر إٔب أرض )غيدٲبىى(،كنزؿ ُب قرية)فنغا( كٓب ٯبد ُّا أحدا، فمر  ٍب حارب مدين يوما كاحدا كاستؤب عليها،

( من ا٤بساسي، فبايع لو كأخربه أف ا٤بساسي ٦بتمعوف ُب قرية )جوغا(، كطل ب منو أف ٲبهلو حٌب يكلمهم ُّا كلقيو ُب الطريق )كىنكي
ليدخلوا ُب شأف الشيخ طواعية دكف قتاؿ، فأذف لو بذلك، فانطلق إليهم كأخربىم أف القبل ٥بم ٔبنود الشيخ عمر تاؿ، كلذا فبل خّب إال 

 فركا إٔب انيورك عند مادم كا٪با.ُب االمتثاؿ ألمره،فلما ٠بعوا ذلك 
 ا٥ؾٺخ ّ٪ش ٳٙزٴػ ١بسرب) مم٢٦خ ادلغبعٸ(:

ـ، كمع أنو ا٠بو ٧بمد، إال 1844ف مامادم كا٪باف بن سّبابو، آخر ملوؾ ا٤بساسي، تؤب ا٤بلك بعد كفاة أخيو، انياغالىن غاراف، عاـ كا
أنو ٓب يكن مسلما، بل كاف مشركا متوغبل ُب الشرؾ، ككاف كثنيا كبّبا؛ فكاف لو ثعباف كبّب ُب قفص كبّب، فكاف يستقسم بو ُب ٝبيع 

ـ، فلما ٓب تناسبو تلك ا٤بدينة 1845اـ من توليو ا٤بلك، حوؿ العاصمة من ) يىليماٗب( إٔب مدينة )كاجى= كاقػيلُّو ( عاـ أموره. كبعد ع
 ـ.1848أيضا، أجلى ا١باكارا من قبيلة ساغوٗب عن مدينة )انيوركف( كاٚبذىا عاصمة لدكلتو، كذلك عاـ 

ركر ست سنوات من حكمة إذا بو يفاجأ بالشيخ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ الفوٌب، لكن مامادم كا٪باف ٓب ٲبتع ٗبلكو طويبل؛ إذ أنو بعد م
 ـ1854يهاجم أك ينقض على ببلد ا٤بساسي بطبلبو األبطاؿ ا٤بتوكلْب الفدائيْب)بالعي النفوس(، مع البنادؽ كالباركد كالبنادؽ، عاـ 

لعظيم، فجهز قائد فرسانو )غوندك سانو( مع جيش كبّب، كأمره كا٪با" بقدـك الشيخ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ، كخرب جشو ا  م٠بع "ما مد
أف ٰباكؿ كل احملاكلة بسرعة، حٌب ال يتمكن الشيخ عمر تاؿ من دخوؿ كارتا، كلكن رجاؿ البنادؽ للشيخ عمر تاؿ الفوٌب ىـز ىذا 

ف كأخربه ٗبا رأل من عظمة قوة ا٢باج كا٪با" ُب انيورك   مالقائد كشتت ٝبوعو، كفر القائد)غوندك سانو( نفسو حٌب دخل على "ما مد
عمر، كأف جنود الشيخ ليس فيهم حامل قوس، بل كلهم مدججوف بالبنادؽ، كليس من بينهم جباف، بل كلهم شجعاف أبطاؿ يبحثوف 

عن ا٤بوت ُب مظانو، كليس فيهم راجل، بل كلهم فرساف. كقد أثار ىذا الوصف الذم كصف بو)غوندك سانو( جيش ا٢باج عمر 
كا٪با" كميع أمعاءه، ككضعو ُب حّبة من أمره، كظن أف المناص من سقوط الدكلة ُب يد الشيخ عمر   م،ذعرا كبّبا ُب نفس "ما مدتاؿ

 تاؿ، فميًلئى من الشيخ كجيشو رعبا. كىم بأف يتؤب منهم فرارا!!.
، كأنو دخل كونياكارم، فوجدىم ٝبيعا قد كا٪با" بأف ا٢باج عمر تاؿ قد عرب النهر ُب )تونتوغؤب ( شرقي )كام(  مٍب ٠بع "ما مد

قرية  ىاجركا خوؼ ا٢برب، فتوجو إٔب )سىرك( كأشعل نّباف ا٢برب على الفرساف ىناؾ بكل قوة، كببل ىوادة، ٍب ٙبرؾ من ىناؾ إٔب
الدركيش احملارب  ضاريتْب ، كاف النصر ُب كل منهما حليف الفوتيْب بقيادة  ) يىليما٘ب(، كخاض ىو كالبمبارة معركتْب )ىاتاكل(،

تشفع إليو اسالبندقي الباركدم الرصاصي، كأنو خرج من ىناؾ إٔب _)تانغو( _ كأف أحد ا٤بداحْب ) جإب( ا٤بسلمْب كا٠بو)قا٪بو جىلي( 
ىناؾ  أف يوقف الباركد، حٌب يكلم ا٤بساسي ليخضعوا لو عن طريق السلم، كلكن الشيخ ا٢باج عمر ٓب يأبو بو، كٓب يلتفت إليو، كٙبرؾ من

، كُب سينيب أتعب العطش جيشو، ككادكا يهلكوف من العطش، كحسب قوؿ ( كقيل: )سامبوٗب إٔب )جوكا( ػ كٙبرؾ من ىناؾ إٔب )سينيب(
 ) جوغورامى( فإنو استسقى ىناؾ فأغيث ٗبطر غزير سقى منو ٝبيع جيشو كارتوكا.

فجاءه ملوؾ من ٟبس دكؿ لشرب السويق أمامو ) إعبلف  ) كرىورك(،فَبة، ٍب انتقل منها إٔب  بقي ا٢باج عمر تاؿ الفوٌب ُب )سينيب(،
 ا٣بضوع كالتبعية لدكلتو(، كىؤالء ا٤بلوؾ ىم:

 (ا٤بلك نوح، ملك فوتا كينغي3منك ا٤باساسي.        "كا٪با مما مد"(ا٤بلك: 1
 (ملك ا١باكارا )كاركنعا(4( ا٤بلك: سانبوٗب، ملك باغونو الفوال٘ب.     2 

 اسا(، ملك الكاغورك.(ا٤بلك)مانك5
 كقد بايع كل ىذه ا٤بلوؾ عن دك٥بم، كسلموا ببلدىم إٔب ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ، بيعة كتسليما غّب مقركنْب بأم شركط.

 كبعد أخذ البيعة على ىؤالء ا٤بلوؾ كدك٥بم، ٙبرؾ الشيخ عمر تاؿ من )سينيب( مع ا١بموع إٔب عاصمة ا٤باساسي )انيورك(، فلما كصلوىا، 
مقاليد قصر ا٤بساسي، ٗبا فيها من أمواؿ كخدـ كحشم، مع نسائو، كاصطفى فقط حرة كاحدة كعبدا كاحدا،  "كا٪با مما مد"لو  سلم

 كدخل حفشا حقّبا حٌب أنو ليس لو باب مغلق، فتعجب الناس من تصرفو ىذا فأجاُّم ) إف السهم الذم يرمى بو السم، سيبقى يوما ما 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 لوا ما نالوا من أمواؿ عن طريق السلب كالنهب، كىا قد ذىب الكل كذلك ُب النهب كالسلب (.ُب السم( أم أف ا٤بساسي نا
للشيخ عمر تاؿ من تنازؿ كخضوع كبيعة، إال أنو قتل  "كا٪با مما مد"كلكنو ا٤بلوؾ كالسياسيوف، ال رٞبة ُب قاموسهم، فمع كل ما قدـ 

اتو على طبلبو ا٤بغاكير دكف رعاية ٢برمة العهد كالبيعة، كبذلك اليـو انتهى ملك أبناءه ٕبضرتو كعلى مشهد منو، ٍب فرؽ ٝبيع نسائو كبن
ـ 1854ـ. كقد مكث الشيخ بعد ذلك ثبلث سنوات ُب ٧باكلة إخضاع بقية مناطق ا٤باساسي ُب كارتا من )1854ا٤باساسي. كىو عاـ 

– 1858.) 
ت لديو أكثر من أربعة نسوة فلينزؿ عن باقيهن كيرسلهن إليو ُب انيورك، فكل من كان كأرسل قائده عمر تشّبنو بيلى أف ينظر ُب ا٤بساسي،

ففعل ذلك ) تشرنو عمر بيلى( حٌب كصل إٔب قرية)دياشي قبلج جارسو(، قاؿ أىلها : إف ىذا ليس بدين اهلل، كإ٭با ىذا طلب النساء، 
رجل،  300شيخ عمر ليمده با١بنود، فجاءه ا٤بدد (، فأرسل رسوال إٔب الKinba فحارُّم حٌب تغلب عليهم، فهربوا على ) ًكٍنىب

فحارب أىل )كنىب( سبعة أياـ ٍب تغلب عليهم، فقدـ عليو الشيخ ىناؾ، كقد ىرب أىلها إٔب )الغاماٗب( ، فلما جاء الشيخ مر ُّم إٔب 
لوا قتاال شديدا، كقتل من جيش ألفا قرية)انياعاٗب(، فلما كصلها، أرسل ألفا عبدؿ ٔبيش عظيم إٔب ا٤بساسي اَّتمعْب ُب)خريتك(، فاقتت

 .عبدؿ أكثر من ألف شهيد
 كجاء الشيخ بنفسو كحارُّم كتغلب عليهم، كقتل منهم كذلك مقتلة عظيمة، فهرب كثّب منهم كعربكا النهر، ٍب رجع الشيخ إٔب انيورك.

رجل من أىل انيورك،  200جاؿ الشيخ عمر كقد حاصر البمبارة الشيخ ا٢باج عمر تاؿ داخل انيوركف، فلما طالت مدة ا٢بصار، ٝبع ر 
كبدءكا يقتلوهنم، فلما أحس "مارم كا٪با" أف القتل رٗبا يصل إليو، فر حٌب دخل على الشيخ يشكو رجالو فيما يقوموف بو، كيسألو، فقاؿ 

ظنوا أف الشيخ كرجالو خارجوف لو الشيخ بأنو ال علم لو بذلك، كأمر بإيقاؼ إطبلؽ الرصاص، كلكن احملاصرين ٤با ٠بعوا طلقات البنادؽ 
 إليهم، ففكوا ا٢بصار ككلوا ىاربْب.

(، فذىب ُّم إٔب  Segueroكُب أثناء حصار انيوركف على الشيخ عمر تاؿ، كاف ا٤باساسي قد انضموا إٔب أحد قوادىم كا٠بو) سىغىرك 
جندم، فلما خرج  1000ن جيش ألفا عثماف كولومينا، ككاف على جيش ا٢باج عمر تاؿ فيها طالبو) ألفا عثماف(، فقتل )سىغىرك( م

الشيخ عمر تاؿ من ا٢بصار ُب انيورك، توجو إٔب كولومينا؛ لنجدة قائده ألفا عثماف، فوجد أنو قد ٛبكن من طرد )سىغىرك(، فلما كصل 
 الشيخ تأٓب كثّبا من مقتل ذلك األلف من طبلبو.

ابا( ُب "كا٪بارم"، فحاصرىا، كلكنو ٓب يتمكن من الدخوؿ إليها، حٌب طلب ٍب ٙبرؾ الشيخ عمر تاؿ من كولومينا، إٔب حصار القائد )د
ا٤بدد من مناطق أخرل، فلما أتتو األمداد ٛبكن من دخوؿ القرية، فوجد أف أىل ا٢بصن قد خرجوا فرادل ُب جنح الليل، كاختفوا ٛباما. 

د أف "مادم كا٪با" إ٭با بايع لو تظاىرا فقط، مع أنو ٰبرض فتأٓب ا٢باج عمر من ىذا الفوت، كأخذ" مامادم كا٪با" كقتلو؛ ألنو اعتق
 البمبارة على قتالو ُب ا٣بفاء.

كا٪با" انقطع ملوؾ ا٤باساسي، كأكمل الشيخ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ بقية فتوح ا٤باساسي، ُب غيمو، كفتح كاسوف   مكبقتل "ما مد
ـ  ُب " مدين" قرب كام ، ٩با اضطره إٔب التخلي عن ىذه 1857ـ، كسابوسّبل، كلكنو اصطدـ بالفرنسيْب منذ عاـ 1856عاـ

ا٤بناطق، تاركا هنر السنغاؿ كما كراءه للفرنسيْب، ليواصل الفتوحات ُب ا٤بشرؽ حيث استقر ُب) انيوركف، كبيليدكغو، كسيغو، كماسينا، 
شيخ عمر نفسو ذىب ُب نفس ىذا العاـ إٔب ـ، كما أف ال1859كاحتل قائده ألفا عثماف بقية ببلد فوالدكغو، كخرب عاصمتها بانغاسي

(. كأما بقية ما جرل بْب الشيخ ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ، كأىل سيغو، كماسينا، فقد تقدـ Mrikoyaعاصمة بيلىدكغو) مىريكويا 
 الكبلـ على ذلك ُب معرض ا٢بديث عن سيغو، كسيأٌب بقية ا٢بديث فيما بعد.إف شاء اهلل تعأب.

 ٳعٴ٩جٴٕٴ، ٳ٩بسٹٮب:ٙزؼ ٩ٮبىٜ عبٱٴ٭ٴ، 
كغّبىا من مناطق   كفتح منطقة جاىونو: ياغيُب، كغورم، كسامباف اكانو، كدكغو فّبم، كجونغاغا، كغّبىا، ٍب مناطق جومبوغو مارينا

؛ سونينكارا، ك٤با دخل جاىونو احتلف علماء ا٤بنطقة ُب شأف الدكورل ا٤بوجودين ُب "غورم" فذكر البعض للشيخ عمر أنو ٯبب قتا٥بم
وف ألهنم مرتدكف، كقاؿ البعض كمنهم علماء"ياغيُب" ال ينبغي قتا٥بم كإ٭با حكمهم كحكم أىل الذمة يدعوف إٔب الطريقة التيجانية، كييعل ل
 حٌب يفهموا اإلسبلـ، كإال فليس ُب حرُّم  خّب لكبل الطرفْب، فاقتنع الشيخ ُّذا الرأم، كدىاىم إٔب الطريقة التيجانية كعللهم، فرضوا
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بالدخوؿ ُب الطريقة، كقالو: )) ندخل معك ُب الطريقة كلكن بشرط أف تدعو لنا ((، فعاىدىم الشيخ أف يدعوىم، كلكن ٤با سأ٥بم ما ذا 
 تريدكف من دعاء قالوا: ) نريد أف تدعو لنا )أننا إذا هنضنا لكل امر فلنحصل عليو، كال نعجز عنو، ككل أمر قصدنا من سوء فبل يصيبنا(.

يخ ندـ على ما أعطاىم من عهد، كلكنو قاؿ: أدعو لكم ُّذا الدعاء كلكن عليكم أيضا أال تأخذكا حق كبّب كتعطوه إٔب ككأف الش
 صغّب.

كٓب يقع قتاؿ بْب الشيخ غمر كأىل "غورم" إال أنو بعد كفاتو قاـ ابنو ) الميدك جلىب( بتخريب "غورم" كذلك حينما انطلق أىل "غورم" 
بن الشيخ ٧بمد األمْب درامى؛ ليكوف إمامهم، كيعطوا إليو زكواهتم، كقالوا: )) إف اهلل كاحد كلكن ليس ىناؾ كجاءكا بالشيخ شعيب ا

دركيش كاحد ((، كذلك أف أىل "غورم" قتلوا ثبلثة من أىل قرية"قّبسينواٗب" فأراد أٞبد سيكو أف يصلح بينهم، فقضى بأف يقتل ثبلثة 
، فقتل منهم ثبلثة، كلكن أىل "غورم" ندموا بعد ذلك، فقالوا أهنم لن يعطوا زكواهتم مرة أخرل مثلهم من أىل"غورم" فرضي أىلها بذلك

إٔب ) الميدك جيلىب(، فاستدعوا شعيب درامى ليكـو اإلماـ ٥بم، فحاصر الميدك جيلىب ا٤بدينة؛ خٌب يعطوه شعيب درامى، فرفضوا، ٩با  
 يتمكن من القبض على الشيخ شعيب بن ٧بمد األمْب درامى. كاف سببا ُب ٚبريب ا٤بدينة، كلكن الميدك جيلىب ٓب

 ا٥ؾٺخ ّ٪ش ث٬ عْٺذ ٳأٱ٤ عبسا:
( ليأتوا ليسلموا، ٤Jaguibeبا استقر الشيخ عمر بن سعيد تاؿ ُب ) انيورك( كدانت لو ٩بلكة ا٤بساسي، أرسل رسوال إٔب أىل )جاغيىب

يىب غأىل جا تشاكر ( ذلك األمر، فلماKarungaرا، فكره ) كركنغا جاكارافلما جاء الرسوؿ توجو إٔب نوح، كٓب يتوجو إٔب شيخ ا١باكا
 ،(أنا لست من شأف الدراكيش ُب شيء، كال سيما الدركشة الفوالنية( : ))ليجيبوا الرسوؿ قاؿ ٥بم )بّبانٌب كركنغا جاكارا(

 أربعة ىم: الكن ُب األخّب اتفقوا على أف يرسلوا أربعة أشخاص ليعلنوا بيعتهم للشيخ فاجتارك ك 
 / بّبانٌب كاركنغا.4/ ىند جامّبل  3/ديغو ماميدل   2/ نوح  ك1  

ركنغا أل الشيخ عمر تاؿ ضفرات ُب رأس كاكأعلنوا إسبلـ ا١باكارا كأخذ البيعة للشيخ، كبينماىم ُب ا٢بديث ر  ،فأتوا الشيخ ُب انيورك
 الشرع، فقاؿ لو كاركنغا: لقد كجدت أيب على ىذا، فقاؿ لو الشيخ جاكارا، فقاؿ لو : عليك أف ٙبلق ىذه الضفرات ألف ىذا ال ٯبوز ُب

 لقد كجدت أباؾ على كذب.  
فقاؿ لو كاركنغا: يكذب أيب! إف ىذا الدركيش ال يعجب من شخص، كقد قلت من قبل أ٘ب لست من شأف الدراكيش ُب شيء، كال 

 ال ظل السماء، سيما الدركشة الفوالنية(، فاآلف الٯبمعِب كإياؾ ياعمر أم شيء إ
كىكذا ارتد كركنغا جاكارا، كارتد معو من أىل جاغيىب من ارتد، فخرج الشيخ عمر حملاربتهم ُب )جغيىب( فوصلها يـو ا٣بميس ليبل، كُب 

 الصباح حارب أىل) جغيىب( قتاال مريرا كتغلب عليهم كصلى ُّم ا١بمعة، كىرب الناجوف إٔب أرض )باغونو(.
 ٙزؼ ثب٭جٺٖٴسٳ:

غورك ككاف يفيهم البطل ) كاركنغا جاكارا( مع جنيو) ماما دكنا(، إٔب ناحية باغونو، فلما كصلوا بانب جوف من موقعة جاغيىب ككاففر النا
عليها ا٤بلك عبد اهلل حوص، فانضموا إٔب أىلها ، فجاء إليهم جيش الشيخ عمر تاؿ متبعا آثارىم كحارُّم  قتاال مريرا، استشهد فيها 

 م ىزموا ُب األخّب كانتصر جيش الفوتيْب.كلكنه خلق كثّب،
 ٙزؼ ثغبٝب:

 أمر أىل بساقا فسدكا اآلبار الٍب ُب خارجقد  جاكارا  فوجد كركنغا بعد خراب بانبيغورك فر كركنغا إٔب بساقا، فاتبعو الشيخ عمر تاؿ،
 كركنغا جاكرا ُب ىذه ا٤بعركة..  ف يهـز القرية، كقتل أخاأالقرية، فجاء ا١بيش عطشانا، فجاء الشيخ ٔبيشو كلكنو استطاع 

و كيقاؿ بأف الشيخ ٤با أرسل رسوال إٔب أىل بساقا يطلب منهم الدخوؿ ُب الطريقة التيجانية، كتسليم ) كاركنغا جاكارا ( غليو، فأرسل إلي
ا٤بساسي كأقاموا سهرة ليلية، أىل غانا بأهنم يقبلوف الدخوؿ ُب حافو، ككاعدكه أف يقدـ إٔب ا٤بدينة ليبايعوه، كُب بارحة قدكمو احتفل 

( فسألتهم ماذا قلتم؟  Nalen patumaفعندما كانوا  يتناكلوف العشاء  كانت ىناؾ قينة مشهورة كذات صيت، كا٠بها ) نالىن فاتوما 
 قالوا نريد أف نتوب غدا، فقالت: ٓب يتب آباؤكم كٓب يتب أجدادكم، فكيف تتوبوف؟.
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لة الطرب)برانْب سابا( كدقتها ثبلث مرات، كصرخت ثبلث مرات فقالت) آىػً ، لقد فِب ا٤بساسي، أخذت نالىن فاتوما آ كبعد ما تعشوا
 لقد فِب  أحفاد موسزكور بو، لقد فِب أحفاد سّبابو، لقد فِب أحفاد دينينبابو، لقد فِب أحفاد دىسى كورك..... أال تستحيوف، أال تنعوف

( ك٤با  Barani كيف تتوبوف للدريش كقريعو)برا٘ب (Nte keni Molo. Nte wayin nyreأنفسكم ، أخشفا كسوء كيلة:)
 يدر بينكم كبينو قتاؿ، كٓب يدحن بينكم كبينو دخاف !!؟ .

كقد فتنت مقولتها ىذه زعماء ا٤بساسي، فقالوا: )) كفي عن الكبلـ يا نالىن فاتوما، فلن نتوب بعد ىذا، بل  اذىبوا كقولوا للدركيش ) 
٫بن الذين كنا قلنا بأننا سنتوب، كلكننا لن نتوب ما ٓب تشتعل نار كٓب ٚبرج دخاف ، اذىبوا كقولوا لو أنو إف دخل  ( أنناBarani كقريعو

 (، كىي شجرة طويلة ٜبرىا مغطى بفشرة معينة تشول كتؤكل.Sebe القرية غدا، فسنريو شيئا أطوؿ من النارجيلة) سىىب
ف كفة ا٢برب ٓب تكن متكافئة، حيث ٛبكن الشيخ من ىزٲبة القرية، كقتل معظم أقيا٥با كُب الصباح تقدـ الشيخ، ككقعت ا٤بعركة، غّب أ

 .كسراهتا، كأسبح األطفاؿ ىم أرباب البيوت.....  كاهلل أعلم
 ٴػ أخشٵ يف ٩ٮيٞخ ١ٺٮٖٸ ٝج٤ عب٭ٚبٕب:ٙز

يقبض على البطل السونينكي) كاركنعا  يذكر  ا٤بداحوف كالقولوف كثّبا من القرل الٍب حارُّا الشيخ عمر بن سعيد تاؿ، من أجا أف
( كغيمو كورا،كاًمًتنغى، بانباغىدل، المبانغوبو، المبيدك، جاغانغيدك، menemenoقرية/ منها: مىنىمىنو) 33جاكارا(، كيوصلوهنا إٔب 

 زكات الشيخ كما كقع ٛباما(.جينتشى، نومو، جىورا، يىرىرل، عوركمّبا، انيوغومّبا، تركنغومىب، تومبيبل. )كُب الواقع أنو يصعب ترتيب غ
 قخ أعيٴسٹخ:ٝ

كيذكر القياف قصة طويلة فيما جرل بْب  البطل السونينكي "اكاركنغا جاكارا" كبْب الشيخ عمر بن سعيد تاؿ، كيشّبكف خبلؿ سرد ىذه 
عمر تاؿ من غلبتو طيلة سبع  األساطّب إٔب أف أـ "كاركنغا جاكارا" كانت مطيعة لزكجها، كلذلك بارؾ اهلل ُب ابنها، كٓب يتمكن الشيخ

سنوات أك أكثر، بل يقاؿ: إف "جإب باال" مرة قاؿ للشيخ عمر تاؿ: ) لقد اعتابك أىل فوتا، كأنا سأبلغك ما قالوا. لقد قاؿ أىل فوتا: 
ع سنوات، كُب كل لعل اهلل قد سلب منك ما كاف قد أعطاؾ من كرامة كإجابة دعوة، كإال فكيف ٓب تتغلب على "كاركنغا جاكارا" منذ سب

 قرية تنزؿ ُّا يأٌب كيدؽ طبلة)عيمبا( كيفتك بشاب كيعود، كيأخذ الدكاب كينطلق دكف أف يصاب بأذل(!؟
 فقاؿ الشيخ عمر بن سعيد تاؿ: ) أكى قد قاؿ أىل فوتا ذلك!؟ (، قاؿ جإب باال: ) نعم، لقد قالوىا(.

خ عمر جيبو، كنادل" كاركنغا جاكارا" فأجابو كاركنغا ُب جيبو، بصوت ٠بعو فقاؿ الشيخ : إذف اٝبع أىل فوتا، فلما ٝبعهم، فتح الشي
زكجها ا١بميع، فقاؿ الشيخ عمر تاؿ: ) إنو ليس النزاع بيِب كبْب "كاركنغا: نفسو، كإ٭با ا٢برب بيِب كبْب أـ كاركنغا؛ ألف ا٤برأة إذا أرضت 

 (. kanntan galleنتنغأٌب هنا تلد النجباء القدراء كىو ما يقاؿ لو بالسونينكية) كا‘ؼ
، ففتحها.ككانت مدينتْب، سانفاغا قاسى، كسانفاغا كركنبا, كىي مدينة يسكنها مر الشيخ إٔب سانفاغاٍب تقدـ  عب٭ٚبّب:ٙزؼ 

 السونينكى، كالبيضاف من السراقى,ُب أطراؼ منطقة باغونو انيامى,
غٞبسٵ 

َ
 ٙزؼ ٝ

بارم، أرسل أىل ماسينا جيشا عظيما بقيادة) بكر ٞبد صاّب (حملاربة الشيخ فوصلوا ُب عهد أٞبد بن أٞبد شيخو بن الشيخ أٞبد لوبو 
 قرية)قوسقارل(، كٛبركزكا فيها، فأرسل الشيخ عمر تاؿ القائد ألفا تشىرنو مر بػىٍيلى ٔبيش لقتا٥بم ُب )قوسقارل( فالتقى ا١بيشاف كدارت

 دده، ككٔب أىل ماسينا األدبار مع جيش سيغو.بينهما معركة رىيبة قتل فيها من ا١بيشْب ما اهلل أعلم بع
 :ٙزؼ عب٭ٖشٹذٵ ٳٕٺ٪ٴ ١ٴسا ٳ٥ٴٕب

يضا، كفتح قرل كثّبا أبعد حرب )قسقىارل( ارٙبل الشيخ عمر تاؿ من سانفاغا إٔب جنغّبيدل فاحتلها، ٍب انتقل إٔب غيمو كورا ففتحهها 
 ، ٍب مر عليهم إٔب قرية ) لوغا( فحارُّا كفتحها.ُب تلك األثناء منها: بانباغيدل، كمينيمىنو، خّبم عيدل، كغّبىا

 ٙزؼ  عبال ٳعبثٴ عريٵ:
فلما فرغ منها ارٙبل إٔب قرية سابو سّبل  ارٙبل الشيخ عمر تاؿ من غيمو كورا إٔب قرية )جاال( فنزؿ فيها كفتحها، كأمر ببناء سور حو٥با،

 كفتحها.
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  ؽشة ٩ذٹ٬:
لسنغاؿ )فهدرب (ىو التوسع الفرنسي ٫بو السوداف ] مإب [ كال يتم ذلك إال ببناء قبلع كاف ا٥بدؼ الرئيسي للحاكم االستعمارم ُب ا

ـ حيث قابل ٧1855بصنة على طوؿ ٦برل هنر م السنغاؿ كالنيجّب ،فاختار مدين لينطلق منها الحتبلؿ مإب ،فوصل فهدرب إليها عاـ 
القلعة على الفور. ٍب كقع معاىدة مع زعماء خاسو، ٍب عاد إٔب ساف  ا٤بلك  سامببل جالو فباعو أربعة ىكتار من األرض فشرع ُب بناء
 جنديا. 50لويس بالسنغاؿ ،كاستخلف ) بوؿ ىوؿ ( على القلعة على رأس 

ُب  ، فسار إٔب مدين ليهاٝبها، فوصلها٤با كصل الشيخ عمر تاؿ إٔب سابوسّبل ٠بع بأف النصارل بنوا قلعة بقرية)مدين( قرب خاٚب
ىاجم القلعة الفرنسية ُب مدين الٍب كانت تابعة للحماية الفرنسية فردتو ا٢بامية الفرنسية ا٤بسلحة ككبدتو ك ـ  1857 /أبريل /عاـ1

خسائر فادحة ،غّب أنو أعاد الكرة كاحملاكلة مرتْب كبلٮبا باءت بالفشل الذريع،ٍب جاء ا٤بدد الفرنسي من بىٌكيل لنجدة مدين بقيادة 
رجل فاضطر الشيخ عمر ُب اليـو التإب إٔب االنسحاب إٔب  مدينة  سابوسّبل كاضطر 500مع  ـ1857/يوليو/17فيهدرب ُب 

ـ. ككاف من بنود ىذه ا٤بعاىدة : إيقاؼ القتاؿ، كحرية التجارة ، كأف 1860/سيبتمرب 20بعدىا إٔب عقد معاىدة مع فيهدرب ُب 
فَبؾ عمر الشماؿ كتوجو إٔب  لشيخ عمر كيسراىا لفرنسا، (حدا بينهما ٲبناىاFanwa binne فانوابيٌُب يكوف النهر األسود) 

 يث فتح سيغو كماسينا كما أسلفنا.الشرؽ ح

ٴ٭ذٳ
ُ
 ٙزؼ ث

لما فرغ الشيخ من بناء سور حوؿ انيورك، كالظاىر أف ىذه القرية غّب قرية)فوتا بوندك الٍب ُب القطر الغبيِب(،كإ٭با تقع داخل مإب، ف
ها بوبكر سعد، ككاف قد ارتد منذ ارتد ا٤بساسي، فلما ٠بع بقدـك الشيخ ىرب إٔب ٧بمية النصارل ُب توجو إٔب قرية بوندك، ككاف علي

) سيندىبو(،فلما دخل الشيخ القرية أمر بَبحيل ٝبيع أىل بيندك إٔب انيورك كأسكنهم فيها، ٍب مر الشيخ إٔب قرية )تورل فند( كاخَبؼ 
 .ىناؾ

فيها، ٍب خرج إٔب أرض )باغونو( ، كنزؿ ُب قرية) باًكيى(، ٍب حارُّم إٔب قرية )مدكي( كقيل) كبعد ا٣بريف رجع إٔب ) انيورك(، كمكث 
 مارغويا(، كحارُّم كأفسد القرية. 

كاف قد حارب  أىل تومورا، كُب األخّب ا( حٌب كصلها كبُب فيها حائطا، ك ليواصل الفتوحات ُب ا٤بشرؽ فرجع إٔب لوغا، كأخذ طريق )كونت
 و٥با. فبِب .حُب) انيوركف(، كأمر ببناء سور  رجع حيث استقر

 :  دا٭ٚب عبسٹغٴ  ٙزؼٍو 
، فبدأكا الغزك ُب دانفاف ، ُب سبمتمرب من نفس العاــ دخلت طبلئع جيش ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ أرض سيغو1860كُب عاـ 

جو بابنة لو، كبعث معها ٖبمسمائة من العبيد من عليها "دكميب جاريسو، ككاف صهرا للملك بىػػػػنا علي جارا، الذم زك  جاريسو أكال، ككاف
فأشار عليو نيم بأف يقبل التوبة لشيخ عمر نظرا لقوتو نيماغا"نيم "فاستشار دكنيب إمامو  ( Jelenin kalaٞبلة الفؤيس) جىلىنْب كبل

خ عمر أف يساعده دكنيب حٌب العسكرية ،فقبل دكنيب مشورتو، غّب أف زكجة دكنيب ]كىي ابنة بًنىا علي صاحب سيغو الذم يريد شي
فرجع دكنيب إٔب  نىا علي ُب سيغو،ىً شيخ عمر تاؿ يريد القضاء على ملك أبيها بالألف  ؛يتمكن من ٧باربتو [جعلتو ينثِب عن ىذا القرار

مساء  ٤بدينة،كىاجركا من ا اإلماـ كصارحو القوؿ بأنو لن يتوب للشيخ عمر ،كنصحو با٣بركج كفتح األسوار ٤بن يريد ا٣بركج فخرجوا
 عمر دنفا عنوة كقتل دكنيب خك٤با فتح شي ،بل جلو :كقيل ُب ألواح طبلبو كل أجزاء القرآف الكرٙب، نيماغا" نيمترؾ اإلماـ "كقد  االثنْب،
ئن نيم كذىبو ٍب اطلع على خزافأمر بالصبلة عليو كتشييع جثمانو،  جانية،يكالقلنسوة الت ثة دكنيب فإذا ىو البس البذلةجيئ إليو ٔب جارس،

كنت كعلى ألواح طبلبو كفيها جل القرآف تبْب لو حقيقة أىل دنفا كأنو ماكاف ينبغي لو ٧باربتهم فقاؿ لقبيلة )بػىلىّبا( لقد خدعتمو٘ب فما  
ه كأطلق فإ٘ب أفك إسار أدرم أف ُب دنفا مثل ىذا العآب ،كلكن علي عهد من اليـو إٔب هناية العاـ أف كل من أسر من قـو ىذا العآب 

اهتم أىل دنفا جفي بن بكر بن ا٢باج سآب الذم كاف يشفع ٥بم كيريد أف يصلح بينهم كبْب الشيخ عمر بأنو ٓب يقم ٗبا كاف كقد  ،سراحو
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، كعملوا على طرده بكل كسيلة فلم يقبلوا منو العذرينبغي أف يقـو بو كإال ٤با استطاع الشيخ عمر أف يدخل ُب دنفا ، فحاكؿ إقناعهم 
  ىلو من ا٤بدينة.كأ

 ٦ٶ:ىجبرٴ٫ د٩ج٥ (janban guineا٥ؾٺخ ّ٪ش رب٣ ٳئثبؽخ ا٦ٖ٥ٺٴ٫)
كالغليوف كغّبىا(، ككاف معو ,كاف الشيخ قد منع منعا باتا على منتحلي الطريقة التيجانية، تناكؿ أم نوع من التبغ) السيجارة، كالشيشة، 

واع، كمن بينهم ) باتوف دامبىلى(، ككاف ىذا الرجل بطبل مغسبل بآيات ا٢بديد من الكماة ا٤بغاكير كاألبطاؿ من ىو مولع بتناكؿ ىذه األن
 كطبل٠بو) على زعمهم(، كيقاؿ أنو ٤با انتهى ٧برزه من عسلو، قاؿ لو : )إنو لن تتطلق عليك بندقية قط، ال بندقيتك، كال بندقية غّبؾ(.

، فكاف يربط كسطو بثبلثْب فويسا.  كقد أبلى (jelenin kala كمن أجل ذلك ترؾ باتوف دامبىلى البندقية، كجعل ٰبمل )الفؤيسات
ىذا الطل مع الشيخ عمر تاؿ ببلء حسنا ُب ٝبيع ا٢بركب الٍب شارؾ فيها، ككاف ىو كالبطل السونينكي اآلخر "كوماغاف ماغاسا" من 

( أم:  tuuburoمن طبقة ) توبورك  حّبة رحاؿ الشيخ عمر تاؿ، رغم أهنما ٓب يكونا قائدين من قواد الشيخ ا٤بشهورين؛ ألهنما
 ا٤بسلمْب ا١بدد، كٓب يكن الشيخ يوليهم غالبا مناصب عليا ُب القيادة العسكرية، العتبارات معينة.

 ة:كٗبا أف الشيخ قد منع تناكؿ ىذه األنواع من الدخاف، فقد ترؾ باتوف دامبىلى ما كاف مولعا بو من الغليوف، كىو ما يقاؿ لو بالسونينكي
  (Juqumuأكjanban guine  ،كاشتد القتاؿ بْب الطرفْب، كارتفع دخاف البنادؽ ،)(، حٌب إذا كاف يـو معركة )دانفاف جاريسو

كفاحت ركائح الباركد، عادت حليمة إٔب عادهتا القدٲبة، كحن باتوف دامبىلى إٔب الغليوف، كلكنو ٓب يشأ ٨بالفة الشيخ فيما منعو، فصعد 
قف بْب الفريقْب يستنشق الدخاف الصاعد، كيتمتع بذلك كيعتاض بو عن الغليوف، كيزعم القياف أنو ٤با صعد سور "دانفاف جاريسو" كك 

السور، أصبح رصاص البنادؽ من كبل ا١بانبْب ال يصعد؛ نظرا لشدة أثر حرز باتوف دامبىلى الواقي من ا٢بديد, فاشتكوا ذلك إٔب الشيخ 
 اتوف دامبىلى ىو السبب(!!عمر تاؿ، فأرسل من ٕبث عن السبب فإذا ب

فأمر الشيخ بإيقاؼ ا٢برب، فلما كضعت السيوؼ لبلسَباحة، أمر  الشيخ عمر تاؿ  بأف يستحضر باتوف دامبىلى، فلما حضر سألو 
، سألو، قاؿ: ) أيها الشيخ ا١بليل، إنك منعت الدخاف على أتباعك ٝبيعا، كأنا فرد منهم، كٓب أرد ٨بالفتك، كلذا ٤با ارتفع الدخا ف اليـو

أردت أف أعتاض من الغليوف باستنشاؽ بعض دخاخْب الباركد,...(، ٍب استطرد قائبل: ) أما أنا فلم أكن أريد إيقاؼ ا٢برب، أل٘ب كنت 
 ُب متعة ال تدانيها متعة(,

باتوف : ) أما أنا فبل قاؿ الشيخ عمر تاؿ: أرأيت الرصاص كالذخائر الٍب تأٌب من قبلنا أك من قبل أعدائنا، أٓب تكن تصيبك(؟ فاؿ: 
 يدخلِب ا٢بديد، كال ينطلق علي أصبل، ىكذا غسلِب ا٤بغىسٍّلوف ٕبركز ا٢بديد..(. 

قاؿ الشيخ: ) أأنت تشرب الغليوف، كمولع بو إٔب ىذه الدرجة(؟ قاؿ باتوف دامبىلى: نعم,  فاستدعى الشيخ عمر تاؿ، رؤساء األجناد 
 لتبغ ٔبميع أنواعو، إال على باتوف دامبىلى,,(.كا٤براقبْب كا١ببلدين كأبلغهم أنو منع ا

 ٙزؼ ا٭ٴا٭ٴ:
بعد خراب دانفا جاريسو، تقدـ الشيخ صوب ا١بنوب، ففتح مدينة ) انوانو( كاستقر فيها، كمن ىناؾ أرسل القواد لفتح ا٤بناطق كاإلمارات 

ها ُب التجانية، كعقد ٥بم الراية،ككاف الشيخ سعيد بن ريبة، كيقاؿ بأف تقدـ بنفسو إٔب مدينة ) طوىب ( عاصمة القرل السبع كدخل أىلقال
عثماف بن ا٢باج أمْب من زمبلء الشيخ عمر ُب الدراسة، كقد ذىب إليو ىذا الشيخ كىو ُب) مدين( ليأٌب إٔب طوىب كيدعو ٥با لتتقدـ على 

بل قد توُب، فأعطى راية الطوبيْب، كالقيادة جاراهتا، كلكن قدـك الشيخ عمر إٔب ا٤بنطقة كجد الشيخ سعيد بن عثماف بن ا٢باج أمْب سي
 العسكرية ألخيو من أـ كىو )ا٤باـ تّبيرا(،

 ا٥زقذٷ ذلغ٪بد عٺٖٴ:
كُب )انوانو(تصدل الشيخ كأتباعو لسريٍب ) كباف باجي ( ك)مانتشى جار(، كخاض ضدٮبا معارؾ ضارية، ٚباذ أثناءىا جيش سيغو من 

يو)بينا علي جارا كصرح لو بأف جيش سيغو القبل ٥بم ٔبنود الشيخ عمر تاؿ، كعرض عليو خأإٔب  اتوف جوف كغّبىم، كرجع مانتشى جار 
 أف يقسموا الذىب ا٤بلكي الوراثي بْب أبناء مونزكف،كيتفرقوا، فرفض ) بىنا علي ( كقد تقدـ ذلك ُب معرض ا٢بديث عن ٩بلكة سيعو.
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 ٙزؼ ا٭ٺب٩ٺٮب:
ؿ ٔبيشو إٔب انيامينا، كالتقى ٔبيش ٩بلكة سيغو ىناؾ كعلى رأسها )كباف باجي (، كاقتتلوا ُب بعد احتبلؿ قرية انوانو، توجو الشيخ عمر تا

موضع) غيريٍك( فتغلب عليهم الشيخ عمر تاؿ، كلوا ىاربْب إٔب سيغو، ككجد فيها "تاتا جارا" ابن علي جارا مقتوال، ككاف ىو القائد على 
 قر ُّا، كمكث فيها.تكاس ،انيامينا خطق تابعة ٤بملكة ا٢باج عمر تاؿ. فدخل الشيمعسكر )معقل( انيامينا، كبذلك أصبحت ىذه ا٤بنا

 :١بسٳ٭ٖب عبٳاسا ٝقخ إزٺب٣
فأرسل إليو ) زان ػػا(  عرين لو بقرية ٤با استقر الشيخ عمر بن سعيد تاؿ ُب انيامينا، سأؿ عن خصمو اللدكد) كاركنغا جاكارا( فقيل إنو ُب

( أف الشيخ عمر بن سعيد تاؿ إ٭با تغلب على "كاركنغا" جاكارا " من خبلؿ عملية تآمر مع  jeliذكر القوالوف), كقد .ا١بيش فقتلوه ىناؾ
مداح كاركنغا ، من ا١بوغورامى، كزكجة" كاركنغا"، كذلك أنو أرسل من أطمع ا١بوغورامى أنو إذا استطاع أف يعْب الشيخ على قتل سيده، 

فذىب ا١بوغورامى إٔب زكجة" كاركنغا" كأغراىا ٖبيانة زكجها، كأهنا إف فعلت ذلك فإف الشيخ فإف الشيخ سوؼ يعطيو جيعبل عظيما، 
سيزكجها إٔب ابنو ) اٝبد سيكو(، كستتمتع بكل خّبات الدنيا، كٰبملها الوصيفات حٌب إٔب مغتسلها، كستسَبيح من ا٣بدمة الكثّبة الٍب 

كجها" كاركنغا جاكارا" يوميا. كجعل يقوؿ ٥با ) ليس العيب ُب ال أعرؼ، كلكن العيب أثقلت كاىلها، كالٍب تتمثل ُب القياـ بطبخ أدكية ز 
 (...ُب ال أدرم أ٘ب ال أدرم

اقتنعت زكجة "كاركنغا" ٗبقولة ا١بوغورامى، فواعدتو على أهنا ستحاكؿ ا٢بصوؿ على طلسمو السحرم قبل كل شيء، فذىب ا١بوغورامى 
 ٍب رجع كأمضى ثبلث لياؿ ينتظر الطلسم.كأبلغ الشيح عمر بن سعيد تاؿ بذلك، 

كبالنسبة لزكجة "كاركنغا جاكارا" فإهنا أمضت تلك الليإب الثبلث تعلل زكجها، كتسألو عن كيفية مبلعبتو للرحاؿ، ككيف يفتك بالرجاؿ، 
من قتلى لو حٌب قالت ا٥بامة ؿ ككم أيتم من أكالد، ككم رم ل من نساء، ككم أكتر من أخوة، ككم أثكل من أمهات، كأفجع من آباء، ككم 

اسقو٘ب..... كاستمرت تسأؿ عن طبل٠بو، كحركزه، كقركنو، حٌب سألتو عن طلسم االقتدار كالسيطرة، فقاؿ ٥با ٘باكزم ىذا، قالت: البد 
ة، كقاؿ: ) إنك عنيدة أف أعرؼ ماىية ىذا الطلسم، قاؿ كاركنغا/ أما ىذا فبل، ، فمازالت تغللو حٌب سلم إليها الطلسم، ُب الليلة الثالث

ال تبدئْب شيئا حٌب تصلي إٔب تضعي يدؾ عليو كتستقصيها، كال ينفع معك تعليل، انظريو بسرعة كرديو إٕب....(، فلما قبضت على 
الطلسم جعلت تقلبو كتتعجب منو، كتعلل "كاركنغا جاكارا" كٛبسح ىامتو، كتقبلو بريق لطيف من ثغرىا ا٤بوشومة)ا٤بسودة( حٌب ناـ، 

فتلطفت كخرجت إٔب الدىليز، كا١بوغورامى نائم فحركتو، كسلمت لو الطلسم، فانطلق ُّا إٔب "الشيخ عمر تاؿ: ُب "انوانو"، فقاؿ لو 
 الشيخ عمر تاؿ، نعم لقد رأينا ىذا، كلكن ارجع كاسأ٥با مٌب ينطلق رجالنا للقبض على زكجها. 

 فقالت لقد رجعتها إليك، قاؿ: ) ما رجعتها إٕب(، قالت: ) لقد رجعتها إليك(، ك٤با استيقظ "كاركنغا جاكارا" سأؿ زكجتو عن الطلسم،
 قاؿ: فأين ا١بوغورامى؟ قالت: ال أدرم أين ذىب، قاؿ" كاركنغا جاكارا" نعم يا امرأة اعلمي أ٘ب لست امرؤنا عاديا، كإنو ُب اليـو الذم

سم إٔب ا١بوغورامي كانطلق بو إٔب "انوانو"؛ ليسلمو إٔب الشيخ عمر تاؿ أموت فيو فستموتْب أنت كا١بوغورامى قبلي,,,, لقد دفعًت الطل
 الفبل٘ب، كلكن سنشوؼ العاقبة.

كُب الصباح قدـ ا١بوغورامي بعدما ارتفع النهار، كقاؿ لػ"كاركنغا جاكارا" لقد كاف عجل من العجوؿ مفقودا، فانطلقت إٔبث عنو، كٓب 
 ؿ لو كاركنغا، ال بأس. أعثر عليو إال لعد ما ارتفع النهار، فقا

ٍب إف ا١بوغورامي تلطف حٌب سأؿ زكجة" كاركنغا جازرا" عن مٌب ٲبكن أف يأٌب رجاؿ الدركيش الفوال٘ب للقبض على زكجها، فقالت، ال 
ُب النساء يـو  حٌب يأٌب يـو ا١بمعة؛) ألنو ال تغسل أثوابو إال يـو ٝبعة...... فإذا كاف يـو ا١بمعة فليقدموا، فإف كاركنغا جاكرا يكوف

 ا١بمعة) أم يكوف خاليا عن أموره  كأدكاتو الرجولية(.
كُب يـو ا١بمعة خلع "كاركنغا جاكارا" ألبستو السحرية، كسلمها إٔب زكجتو لتغسلها، كلبس لباسا عاديا، كجلس ٙبت األرزة يعزؼ لو 

داحو ما ىذا الغبار، فقاؿ لو ا٤بداح: يا مغوار "زانا"ك "ببلنسا" مداحو،  كالزكجة تغسل ا٤ببلبس الرجولية، إذا بو يرل غبارا عاليا، فقاؿ ٤ب
 ىذا غبار الدركيش احملارب، ىذا غبار الدركيش الذم ال يتعب، ىا قد طلعت خيوؿ الدركيش احملارب.
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ه ا٢بياة الدنيا, فقرب فقاؿ لو "كاركنغا جاكرا": إنِب اليـو أموت ببل شك، كلكِب لست إنسانا عاديا، كسرل ما ذا أفعل قبل أف أفارؽ ىذ
( فارس، ففرقهم شذر مذر، كقصم ظهر كثّب منهم، ٍب 200فرسي، فصعد فرسو، ككقف ينتظر ا١بيش الفوٌب، فأقبل إليو  ٦بموعة)قيل 

أمطارا عاد مثلهم، فقصم ظهر كثّب منهم، كىكذا مرارا، حٌب تعب "كاركنغا"كأعيا من القتاؿ، فأحاطوا بو كأمسكوه، كأطلقوا عليو البنادؽ 
فعجزكا.,, فقاؿ ٥بم "كاركنغا جاكارا": ) إنكم لن تستطيعوا فتلي حٌب أريكم طريقة قتلي، كىو  فلم تصدؽ النّباف، كحاكلوا قتلو كل ٧باكلة

، كحينئذ تقدر  كف أف تأخذكا حجرتْب، كتضعوا رأسي على إحداٮبا ٍب ترضوه باألخرل؛ كذلك أ٘ب ال أريد البقاء على قيد ا٢بياة بعد اليـو
 على قتلي.....(، ففعلوا ذلك كأردكه قتيبل,

، كبعد مقتل "كاركنغا جاكارا" انطلقوا بزكجتو كا١بوغورامى إٔب الشيخ عمر تاؿ، فسأؿ ا١بوغورامي ما ذا  كاف "كاركنغا جاكارا" يفعلو لك
ب عليو اإلداـ، كأنو ىو الذم ( كسكسو، كيصborotoفحدثتو أف "كاركنغا جاكارا" كاف صديقو ا٢بميم، كأنو ىو الذم كاف يوزع)

يقوؿ لكاركنغا جاكار: ) كيٍل (، كإال فبل يأكل.  فقاؿ لو الشيخ عمر تاؿ: أحقا أنك استطعت أف تفعل ىذه الفعلة بالشخص الذم فعل 
 ز رأسو.لك كل ىذه ا٢بدمة،؟ إنك ال تستحق إال القتل، اذىبوا بو كانقصوا من ظلو) أم: أعدموه(, فانطلقوا بو إٔب السياؼ فح

 ٍب سأؿ زكجتو العركبة: مااذا كاف يفعل لك زكجك، فقالت كبلما ٝبيبل أنيقا على غرار ما ُب حديث أـ زرع: 
ى ًمٍن شىٍحمو عىضيدىم ، كىٔبى حىًِب فػىبىًجحى كىاريكنغىا جىاكىارىا" "، كىمىا كىاريكنغىا جىاكىارىا" ": زىٍكًجي ٍت ًإٕبى  نػىٍفًسي، كىجىدى٘ب ، أىنىاسى ًمٍن حيًليي أيذي٘بى ، كىمىؤلى

هي أىقيوؿي فىبلى أيقػىب حي، كىأىٍرقيدي فىأىتىصىب حي بىساقامىةو بً ُب أىٍىًل غينػىيٍ  ، فىًعٍندى ، كىدىاًئسو كىمينىقي رىًفيعي ، كىكىافى ، كىأىٍشرىبي فىأىتػىقىن حي ، فىجىعىلىًِب ًُب أىٍىًل صىًهيلو كىأىًطيطو
ػػػػػػػرىاحً كىًثّبىاتي   بػىقىػػػره لىوي كى ، قىرًيبي البػىٍيًت ًمنى الن ادً اًد، عىًظيمي الر مىاًد، الًعمىاًد، طىوًيلي النٍّجى 

ى
ٍعنى صىٍوتى ا٤بًٍزىىًر،ا٤ب ىسىارًًح، كىًإذىا ٠بًى

أىيٍػقىن  أىنػ هين   ، قىًليبلىتي ا٤ب
 :ىىوىاًلكي 

كىلىٍيًل هًتىامىةى، الى حىرٌّ كىالى قػيرٌّ، كىالى ٨بىىافىةى   الزكج الكرٙب الذم كاف ليلو فقاؿ ٥با الشيخ عمر بن سعيد تاؿ:) أحقا أنك استطعت أف ٚبوف ىذا 
ينى يػيٍرتػىقىى  سىٍهبلن  فىًهدى، كىًإٍف خىرىجى أىًسدى،ًعندىؾ ً ًإٍف دىخىلى ، كىالى سىآمىةى  ىسُّ كىكىافى  ،،يػيٍنتػىقىلي  اكى ٠بًى

، كىالرٍّيحي رًيحي زىٍرنى  ًمٍنوي  ا٤ب ييوًلجي الكىف  كى  بو مىسُّ أىٍرنىبو
. اًء، أىٍك خىانػىٍتكى دىاءه،  اطىبىاقىاءي، كيلُّ دىاءو ٥بىى  ،يىايىاءي ,,إنك لىعى لًيػىٍعلىمى البىث  ًإ٘بٍّ ، أجرؤ على كزاجكالى إ٘ب  ،كيبلًّ لىكى   تٍ أىٍك ٝبىىعى  سىل مىٍتكى ًإٔبى اأٍلىٍعدى

، مىا بػىلىغى أىٍصغىرى آنًيىًة عندمفػىلىٍو ٝبىىٍعتي كيل  شىٍيءو ًؾ. كىٔبيىرى ًؾ أىذٍكيٍر عيجىرى  ؾً رٍ ًإٍف أىذٍكي  ا،ٚبَبيِب كما خَبت بزكجك األكؿ كارزنغأىخىاؼي أىٍف الى 
 "كاركنغا جاكارا"، اذىبوا ُّا كانقصوا من قامتها) أم: أعدموىا(، جزاء كفاقا,

 ا مثلو من ا٣بائنْب ببعيد,كىكذا جازل الشيخ عمر بن سعيد تاؿ ىذين ا٣بائنْب، جازاٮبا جزاء سنمار, كم
 (.Jaba &  wqitalaٙزؼ عبثب ٳٳٹزبال )

 ٍب أرسل إٔب قرية )جابا( جيشا فخربوىا كاحتلوىا، ٍب مر الشيخ عمر بن سعيد تاؿ إٔب) ككيتاال( ككجد عليها ا٤بلك )تاتا( ك)ًكيمْب(
 اثِب عشر ألف جندم فحارُّم ثبلثة أياـ ٍب تغلب عليهم، كقتل ٝبيع رؤسائهم.

 :اؽزال٣ عب٭غب٭ذٵ
ـ، كمن ٍب عـز على احتبلؿ مدينة سيغو نفًسها، ككافق ذلك ٦بيء 1860ٍب احتل ا٢باج عمر تاؿ " سانساندل" بسرعة خاطفة، عاـ 

 لنجدة سيغو ضد الدركيش ا٢باج عمر تاؿ )حجي تا مورم(، ككاف جيش ماسينا مكونا من: إمدادات أمادك آمادك من ماسينا،
 15.000فاَّموع  بندقي فحسب، 1000، ككلهم أصحاب قوس كرماح،  ج( ٞبلة البنادؽ:6000(ا٤بشاة:، ب8000ا(الفرساف:

جندم، فأضاؼ بينا علي جار إليهم جيش سيغو، الذين كانوا ٝبيعا أصحاب قوس كرماح، ماعدا قلة منهم من ٞبلة البنادؽ، كرغم كثرة 
 ىزٲبة ا١بيش كترجيح كفة القتاؿ ١بيش الشيخ عمر تاؿ؛ ألف ٝبيع جيشو كانوا جيش الدكلتْب إال أف قلة السبلح )البنادؽ( كاف سببا ُب

 .من ٞبلة البنادؽ
 .كاف قائد جيش ماسينا الذم جاء لنجدة سيغو ىو القائد: بالوبو؛ خاؿ ا٤بلك أمادك آمادك

سينسا٘ب، كأشعلوا نّباف ا٢برب، كتبلحم  فويجٍّهوا إٔب "سينسا٘ب؛ إلنقاذىا من الشيخ عمر بن سعيد تاؿ، كالتقى ا١بيشاف بو ُب ضاحية
، كُب األخّب استطاع جيش ا٢باج عمر تاؿ ، ا٤بزكد بالبنادؽ من تفريق ٝبوع أىل ماسينا،  ، كاٍقمطر  ا١بيشاف، كاشتد القتاؿ، كاسبكىر 

 كىزٲبتهم.
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قنط من النصر، كدخل مدينة سيغو كغلًّق فلما رأل بىنا علي جارا ٚباذؿ جيشو، كاهنزاـ جيش ماسينا أماـ جيش ا٢باج عمر تاؿ، جزع ك 
على نفسو حصنها، فتقدـ الشيخ ٔبيشو حٌب حاصر  ضواحي سيغو، ك٤با ٛبكن من فتح بعض نواحيها، أفلت منو بىػنا علي، ففر كىو 

ارس( من شهر )م 10منكسر األمل، إٔب "ماسينا"كاستجار بأمّبىا كملكها أمادك آمادك بارم، فدخل الشيخ عمر تاؿ سيغو ُب 
 .ـ1861

 ٙزؼ ٩ذٹٮخ عٺٖٴ:
و عاصمة غبعد ىزٲبة جيش سيغو مع جيش ماسينا أماـ الشيخ عمر تاؿ ُب سانساندل، تقدـ الشيخ ٫بو ا١بنوب ليحارب مدينة سي

دك المي ٩بلكة البمبارة ُب سيغو، فدخلها كقد فر ملكها )بىنا علي جارا( إٔب ماسينا، فمكث ُب سيغو كعْب عليها ابنو أٞبد سيكو )
ـ، كيقاؿ بأنو كٔب عليها ابن أخيو تيجاف أمادك كأمر ا١بميع بطاعتو، كأال ٱبالفو أحد من الناس أك من 1861جيلىب(،ككاف ذلك عاـ 

 ابناء الشيخ، ٍب ٤با فتح ماسينا كاستقر ُّا استدعاه ليوطد األمور ُب ماسينا، كعْب أٞبد سيكو على  سيغو، ككانت أمورىا قد ىدأت نوعا
 كاهلل أعلم.ما.....

 زلبٳ٥خ ٩بعٺٮب اعزْبدح عٺٖٴ:
ك بينا علي جارا، ليذىبوا كيطردكا ا٢باج عمر تاؿ من سيغو، فجاءكا  "بالوبو"جندم، كأرسلهم بقيادة  30.000أعد أمادك آمادك 

هتم، فتقاتلوا قتاال يوما، خرج إليهم الشيخ عمر تاؿ ٔبيشو ٤ببلقا 14كيلومَبات، كبعد قدكمهم ب8كعسكركا ُب ضاحية سيغو على بعد 
فر بينا علي جارا، كدخل شديدا، كبعد صوالت كجوالت بْب الزحفْب استطاع ا٢باج عمر تاؿ من ىزٲبة ماسينا كأعواهنم، فشتت مشلهم، ك 

كما   ىناؾ، )ٲبْب بانْب(، فتتبعهم ا٢باج عمر تاؿ كطبلبو األبطاؿ، ذكك البنادؽ، فقبضوا على بينا علي جارا، كأخيو "سوما جارا"ُب"تونا"
قبض على "بالوبو" نفسو ُب ىذه ا٤بعركة، فوضعوا ُب السجن، كصفدت أرجلهم بالقيود، غّب أف اإلماء البلٌب كلفن بطبخ الطعاـ ٥بم 
احتلن حٌب زكدهنم بنصاؿ الفؤكس؛ حيث أخرف العشاء ُب إحدل الليإب إٔب ثلث  الليل، ٍب جئن كقد كضعن أنصاؿ الفؤكس ٙبت 

أ حرس ا٢ببس التنقيب عما ٙبت الطعاـ كعادهتم، فلما تناكلوا الطعاـ كرأكا األنصاؿ، أخذكىا كفكوا ُّا القيود عن الكسكس، فاستبط
 أرجلهم، كىربوا من السجن، كالتحقوا باألمّب " أمادك آمادك" ُب ماسينا.

 ة ٩بعٺٮب:ٳؽش
(بْب ٞبد )كايا كإبكعسكر ٔبيشو بضاحية   خل ماسينا،بعد احتبلؿ "سيغو" كاصل الشيخ عمر تاؿ ا١بهاد كفتح بقية ببلد سيغو، ٍب د

( كبدأ حصار منطقة ٞبد اهلل شيئا فشيئا، ككاف يريد أف يستدرج أىل ماسينا، كيعللهم حٌب يستسلموا دكف حرب   sofaraكسوفارا اهلل
كفبل أف تقع ا٤بعركة الفاصلة بْب  كبّبة، فكانت ىناؾ مراسبلت، كعمليات ٘بسس كاستخبار عن أسرار أىل ماسينا السرية) الدعائية(،

الدكلتْب ا٤بسلمتْب، كقعت ُب ىذه الفَبة ثبلثة أحداث ارتبطت تارٱبيا بثبلث شخصيات فدائية باسلة من جيش الشيخ الدركيش " ا٢باج 
 عمر بن سعيد تاؿ" نسردىا ىنا للتمليح فقط ؛ كإال فليس ٥با أثر تارٱبي كبّب، ك٫باكؿ اختصارىا: كىي:

 ٴ٩بٕب ٩بٕبعب، ٳّجذ اهلل ٩بثٶ:=ٝقخ 1١
٤با كرب  أعطاه  من منطقة ماغانا بكاغوركتا،،kommagan magasa«كوماغاف ماغاسا»يذكر ا٤بؤرخوف كالقصاصوف:  أف  السيد 

شفاء أبوه ماال كثّبا، كعبيدا، كقاؿ لو" انطلق سائحا ُب الدنيا، كإبث عن شفاء ا٤بوت) الواقي من ا٤بوت(، فكل دركيش لقيت عنده 
 ا٤بوت؛ فادفع غليو ىذه األمواؿ، فساح ُب األرض ، كمر على كثّب من الدراكيش ُب سونيكارا كغّبىا، فكل من كصل إليو يقوؿ لو:

 (..Inke yani Kommagan Magasa, Balumaga ndo Qunba Maga, Lunqun  Jaba ro kanda 
qotte magan Jaba, Hendan Muuru ro Sugunan muuru, Muuru Sagonanken do Muuru  
dabolanke, Qabila Banjugu ro Sira waali, Danben ta Kagoro ya qo syhillingara…..) 

(، كأيب ىو الذم أعطا٘ب ىذا السيف الذم Jibe tuntuلقد أحسن إٕب أيب؛ فأيب ىو الذم  أعطا٘ب ىذا ا٢بصاف األصيل) جىب تونتو
( ذك ا٤بطلقْب، فلقد أحسن إٕب أيب، ٍب أعطا٘ب Qranyu ذم أعطا٘ب ىذه البندقية، إهنا )قرنيوتراه معلقا علي إنو  السيف البتار، كىو ال

دكاء للموت   ماال كثّبا على أف إٔبث عن شفاء ا٤بوت كدكائو، فيقوؿ لو ذلك الدركيش:) يا كوماغا، أنا ال عرؼ شفاء ا٤بوت، كال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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و الدركيش ) إليك عِب يا كوماغاف، امرر علي (, كُب األخّب نزؿ على عآب ُب أصبل(, فيقوؿ لو كوماغا: ) إذف أنت ٓب تتعلم(، فيقوؿ ل
: إف الدراكيش الذين مررت عليهم ٓب «كوماغاف ماغاسا»قرية ) طوىب ( كا٠بو ) قىػراف جايب(، فلما ذكر لو خربه، قاؿ لو الدركيش: )يا 

أغسل حصانك فبل يدخلك ا٢بديد، كما ال يدخل حصانك، يفهموا قصد أبيك، أما عندم فعندم شفاء ا٤بوت؛ كذلك أ٘ب أغسلك ك 
: ىو شفاء ا٤بوت، الذم عناه «كوماغاف ماغاسا»بل حٌب إف البندقية الٍب لديك بنفسك ال يدخلك فضبل عن بندقية غّبؾ(, كىذا)يا 
 أبوؾ، كإال قليس للموت ضفاء قطعا، كإ٭با ىناؾ شفاء ا٢بياء كدكاؤه، كعلبة الرجاؿ.

 ا٤باؿ كالعبيد كانصرؼ. «كوماغاف ماغاسا»الطويب ) قراف جايب( ،كاعطاه  فغسلو العآب 
كلد بكر، كذلك أنو ٤با سأؿ عن أم مكاف ٲبنكن  100ك٤با رجع كوماغا ماغاسا، كجد الشيخ عمر قد جاء إٔب ماغنا، كقاؿ أنو يطلب 

ىب إٔب كاغوركتا، فإف النساء الكاغوركيات مطيعات أف ٯبد األبناء النجباء الذين ٲبكن أف يعتمد عليهم، ُب حركبو، فقيل لو: اذ
 ألزكاجهن كمتواضعات ٥بم.

كلدا بكرا، فلما قدـ قاؿ لو أبوه : )لقد طاب ٕب ٦بيئك جدا، فهذا  99كعند قدكمو كجد كوماغاف الشيخى عمرى تاؿ كقد حصل على 
 را، كأرجو أف تكوف مكمل ا٤بائة (.كلدا بك 99كلد بكر، كقد حصل على  100الدركيش ا٢باج عمر تاؿ جاء يبحث عن 

فقاؿ "كوماف ماغاسا" : ) أنا ال أكوف مكمبل للكاغورك، فقولوا للدركيش أف يكتفي بالتسعة كالتسعْب كلدا بكرا الذين حصل عليهم،  
 كيَبكِب، أك يأخذ٘ب كيَبؾ أكلئك التسعة كالتسعْب، كأنا أكفيو عن كل ما يريد أف يكلفهم القياـ بو...(.

 كلدا بكرا(؟ 99قيل ذلك للشيخ عمر تاؿ، قاؿ: )إف ىذا لىولد مدلل كفاسد، فكيف ٲبكن لشخص كاحد أف يكفي عن  ك٤با
اثنا عشر ألفا(، قاؿ: )إذا بًتم أك أعرستم ُب  12000: اسألوا الدركيش: ) كم معو من ا١بيش( ؟ قاؿ: ) «كوماغاف ماغاسا»فقاؿ 

اؿ الشيخ عمر: ) يقاؿ: بات ىنا الشيخ عمر تاؿ(. قاؿ كوماغاف: )...فعجبا إذا أنت مكاف فمن يذكر ا٠بو، فيقاؿ: بات ىنا(؟ ق
فقط( ؟  قاؿ الشيخ: )ذلك أل٘ب ارتضعت تلك  99جندم، فكيف ال يقاؿ اسم غّبؾ بدال من  12000كحدؾ يذكر ا٠بك بدال عن 

أمي" ٍب استطرد" كوماغا ماغاسا" قائبل: ) كال  الربكة من ثدم أمي(. قاؿ" كوماعاف ماغاسا"، "كلعلي كذلك ارتضعت ذلك من ثدم
 أظن اهلل قاؿ أف أمك كحدىا ىي الٍب إذا رضيت لزكجها؛ تلد ابنا ٪بيبا، كإذا رضيت امرأة أخرل لزكجها؛ ال تلد كلدا ٪بيبا(.

قاؿ:) إذف ٬بتاره كحده كنتخلى  كحينئذ خػح "كوماغاف ماغاسا" الشيخ عمر تاؿ ُب الكبلـ، فلما أفحمو ُب ا١بداؿ، كأ١بأه إٔب ا٢بيدة، 
 عن التسعة كالتسعْب الباقْب...؛ ألف الذم يتكلم عند نفوح شذا الدـ الطرم) حوريقاٚب(، لىػهو رجل أٲبا رجل(,

مع الشيخ عمر بن سعيد تاؿ ٰبارب معو، كانطلق معو مداحاه ا٢بسن كا٢بسْب، كفتح مع الشيخ عمر كل  «كوماغاف ماغاسا»انطلق 
انتهى الفتح إٔب حصار ماسينا؛ ففي حصار ماسينا عطش ا٣بيل، ككاف أىل ماسينا قد أرصدكا على مائهم حارسا، ىو عبد  الفتوح حٌب

اهلل ماىب، ككاف فارسا مغوارا، ال يدخلو ا٢بديد، ككقحا ، كال يطلق الرصاص على شخص آخر كبينهما مَباف، فقاؿ الشيخ من يذىب 
قائبل : أنا، فأعرض عنو، الشيخ حٌب كرر ذلك ثبلث مرار، كل ذلك  «كوماغاف ماغاسا»فانتدب ليسقي لنا ا٣بيوؿ من هنر ماسينا، 

 .«كوماغاف ماغاسا»ينربم 
ذكد فأذف لو الشيخ، فانطلق با٣بيل كتبعو ا٤بداحاف ا٢بسن كا٢بسْب، فطرد ا٣بيل حٌب أكردىم ا٤باء، كبدأ ا٢بيل يشرب، فقاـ عبد اهلل ماىب ي

 ؿ: )أم كقح جاء ٕبيل فوتا ىنا؟ أال يعلم أف ىنا ماسينا، كال يسقى ُب ىذا النهر خيل أجنيب(.   ا٣بيل عن ا٤باء كيقو 
فقاؿ" كوماغاف ماغاسا": ) أم كقح يذكد ا٣بيل البهم عن ا٤باء(؟ قاؿ عبد اهلل ماىب: )من أنت (؟ قاؿ "كوماغاف ماغاسا": ) إنك تعرفِب 

ح الذم يتحدث عنو أىل فوتا(؟، قاؿ: نعم، كمن أنت؟. قاؿ عبد اهلل ماىب: ) كأنت أيضا (، فقاؿ عبد اهلل ماىب: ) آنت كوماغا الوق
تعرفِب(. قاؿ كوماغا: )آنت عبد اهلل مايب الوقح الذم يتحدث عنو أىل ماسينا(؟ قاؿ: نعم, قاؿ عبد اهلل ماىب: فإياؾ أقصد، قاؿ  

إعصارا (  فالتقيا ببندقيتيهما، فأطلق عليو "كوماغاف ماغاسا" الطلقو، كوماغاف ماغاسا: ستجد٘ب لك با٤برصاد. )فإف كنت رٰبا فستلقى 
فتلقاىا بيده، كقاؿ: ىذه حسباف الرماد، إف ىذا ال يؤثر على رجل ىنا ُب ماسينا، فقاؿ لو كوماغا: نعم إنو ٓب يصبك كلكنو أ٢بق كثّبا 

كقاؿ" ) ىل ىذا كل ما عندؾ(؟ فقد كنت أظن أف عند دليبل آخر.  من غّبؾ باآلخرة، فأطلق عليو الطلقة الثانية فتلقاىا بنفس الطريقة.
كوماغاف »قاؿ لو "كوماغاف ماغاسا": ) إذف فألق ما أنت ملق، كأفرغ ما ُب جعبتك(, فأطلق عبد اهلل مايب كذلك طلقتْب على 

 الرجاؿ عندنا(, ، فتلقى كبل الطلقتْب بيده، كقاؿ : )ىذه لعبة الصبياف عندنا، كال تأثّب ٥بذا على«ماغاسا
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 فقاؿ لو عبد اهلل ماىب: ) ..صحيح أنو ٓب يصبك، كإال فقد أصاب كثّبا من أمثالك كفرقهم بينهم كبْب الدنيا...(. 
 

، كأخرج ر٧با يسمى: ) ياتػػىحا -كىو سوط مصنوع من جلد- (Hatakeleكبعد ذلك أخرج عبد اهلل ماىب الدرة ) حتكىلى 
yaataha اىرب كإال فإف ىذه الدرة  كالرمح ال ٱبطئاف أحدا، فالذم ىو من السّب ىو «كوماغاف ماغاسا»(، ، كقاؿ: ) إذف يا :

 الفرار، فافعل، كإال فسأفرؽ بينك كبْب الدنيا كالت حْب مناص من ذلك(.
درة  كالرمح ال ٱبطئاف ك٤با رأل ا٢بسن كا٢بسْب الدرة، قاال للبطل "كوماغاف ماغاسا": ) يابالوماغا كقومبا ماغا... اىرب؛ ألف ىذه ال

 أحدا؛ فنحن نعرفهما، كنعرؼ أف فيها ٠با ناقعا، فاىرب ؛ ألف األسد يقوؿ ) ليس الفرار بشر، كإ٭با الشر ُب عدـ الكر بعد الفر (، فقاؿ
، كُب ىركيب إنقاذ ٣بيل فوتا؛ حٌب ال يصي«كوماغاف ماغاسا» بها أىل ماسينا، : )نعم إنِب منذ خلقِب اهلل، ٓب أفر، كلكِب سأىرب اليـو

 فطارد ا٣بيل حٌب أكقفها على الشيخ عمر تاؿ مع جيشو.
)اليكِب( ذىب ٖبيل فوتا إٔب ماء ماسينا...(؟، فخرج  : أم «كوماغاف ماغاسا»كجاء عبد اهلل ماىب كجعل يشتم كيقوؿ: أم كذا,,, أبو

 غا: فهيا، فتبلقيا كضربو عبد اهلل ماىب بالدرة، فأرداه فتيبل....كذابو )اليكِب( جاء يشتم ىنا، فقاؿ عبد اهلل ماىب: إياؾ أقصد, قاؿ كوما
م أراد جيش فوتا ا٥بجـو على عبد اهلل، فقاؿ ٥بم الشيخ عمر تاؿ: ) خلوا سبيلو كاىتموا ٕبنازة أخيكم، أما عبد اهلل فسينتهي أمره، فاىت

ا٤باء أصيب با١بنوف، فجعل يفر عن نفسو، كيقوؿ: إف كرائي   أىل فوتا ٔبنازة "كوماغا ماغاسا"، كأما عبد اهلل ماىب، فإنو ٤با رجع إٔب
كوماغاف »كوماغا يطارد٘ب..... إف كرائي كوماغا يطارد٘ب....فأخذه أىل ماسينا كأكثقوه ُب ا٢بديد، كقبل أف يفرع من جنازة 

[.،كاف عبد اهلل ماىب قد فارؽ الدنيا.]إٔب دياف يـو الدين ٭بضي........ كعند اهلل ٘بت«ماغاسا  مع ا٣بصـو
 :=ٝقخ رٺغب٫ أ٩بدٳ2

أرسل الشيخ عمر بن سعيد أبن أخيو كىو: ) تيجاف بن ألفا أمادك ( إٔب أمّب "ماسينا" السيد: ) أمادك بن أمادك سيكو بن الشيخ أٞبد 
 ا علي جارا ( ملك سيغو، بارم (، يذكر بالقرابة الفوالنية الٍب بْب دكلتيهما، كتوديع جده إياه من قبل، كيطلب منو أف يقدـ إليو ) بىن

يريد حٌب يتو بو، فانطلق "تيجا٘ب آمادك" ك٤با كصل إٔب باب ٞبد اهلل، كتب على باب ا٤بدينة ) السبلـ عليكم كرٞبة اهلل (؛ كذلك ألنو  ال 
قاؿ لو: لقد أرسلِب أف يسلم على األمّب ) أمادك آمادك(، ككاصل السّب داخل ا٤بدينة، حٌب كقف على " آمادك آمادك" من دكف سبلـ، ك 

 أيب الشيخ عمر بن سعيد تاؿ: أف أذكرؾ بالقرابة الٍب بْب دكلتينا الفوالنيتْب ، كأف جدؾ الشيخ أٞبد لوبو بارم، قد استودعِب إياؾ من
تعكر الصفو  كيريد منك أف تسلم إليو ) غرغرتو ا٤بتعبة(، إف كنت ال تريد أف –ملك سيغو ا٥بارب  –قبل، كأنو قد طارد غرغرة كأتعبها 

 بْب الدكلتْب.
 ك٤با انتهى من خطابو كرسالتو البَباء، قاؿ أصحاب األمّب: إف ىذه لوقاحة، فكيف تدعل علينا بدكف سبلـ، فقاؿ ٥بم األمّب: )دعوه، فإنو

 قد سلم، كُب تقديرم أنو كتب السبلـ على باب السور..(.
لو، لقد ٠بعت قولو، كأريد أف يَبؾ ٕب الغرغرة ا٤بتعبة، فسأيتػىويبو، كىو بنفسو يعلم  قاؿ " آمادك آمادك" لتيجا٘ب آمادك:) ارجع إٔب أبيك كقل

اف شأف ا٤بستجّب عظيم، كال ينبغي خفراف مسلم ُب ذمتو، كليتذكر أنو رفض تسليم من استجار بو من قبل ) جإب ببل (,مداح ) تامبا 
(، تقوؿ أنك  hari tinduroكأبلغ ىذه الرسالة العريانة )حارم تيندكركغيمبا(.  فقاؿ لو" تيجا٘ب آمادك" : ) ال أستطيع أف أذىب 

أف الكافر تػيتىػػػػػػًوػيبو، كقد خرجنا من طوىب حٌب إٔب سيغو، كٓب تتوبو إٔب اآلف ، فمٌب تتػػػػػوبو؟ ادفع إٕب الغرغرة حٌب أذىب بو، كاعلم 
اربة، فقاؿ لو األمّب" آمادك آمادك" انطلق راشدا، كأبلغ عمك الرسالة؛ فما على كمبىسًملىو) ميٍؤًكيو( كبلٮبا كافراف، فسلم إٕب الغرغرة ا٥ب

 الرسوؿ إال الببلغ.
 عاد تيجا٘ب آمادك إٔب عمو الشيخ عمر تاؿ، كأبلغو ما جرل، كقاؿ إنو ال ينفع صلح مع أىل ماسينا، فبل بد أف ٫بارُّم,

 :Batun danbele=ٝقخ ثبرٴ دا٩جٺ٦ٶ3
( يبحث عن سر أىل ماسينا، بعد أف كفض األمّب"أمادك آمادك"  sofara كسوفارا ،)كايا كاؿ(بْب ٞبد اهللبقي الشيخ ُب ضاحية

ا٤بصا٢بة، كتسليم ) بىنا علي جارا(،  ككعادة الصوفية كالطرقيْب ُب االعتماد على التنبؤات كاالستكشافات، فقد أمر الشيخ بعض 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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معينة، حٌب يهتدكا إٔب معرفة طريقة التغلب على ماسينا الٍب ٙبدث الركباف كثّبا عن  ا٤بصطفْب من أصحابو، أف يقوموا برياضات ركحية
 حصانة عاصمتها ٞبد اهلل، كإحاطتها بأنواع من ا٢بركز كاألدعية.

 كُب الصباح بعد صبلة الصبح، سأؿ الشيخ أصحابو إذا كاف أحد منهم رأل رؤيا حوؿ االنتصار على ماسينا، فجعل الرجل يأٌب يقوؿ:
رأيت كأ٘ب أمسكت اثنْب أك ثبلثة من أىل ماسينا، كيقوؿ آخر: لقد بات سيفي ُب الدماء البارحة، كذكركا أنواعا من ا٤بنامات كالرؤل، 

 كلكنها ٓب تكن مقنعة.
ماؿ، كصبلة ك٤با انتهى ا١بميع من قصص رؤاىم، تقدـ األمّب" تيجاف أمادك"، كقاؿ : ) يا أبت إ٘ب ٤با صليت النافلة، كأنزلت ذات الك

الفاٙبة، كالصبلة النارية ، كأخذت مضجعي، ٓب ألبث أف جاء٘ب شخص فأيقظِب كانطلق يب إٔب ماسينا، حٌب كردنا ماء هنرىا، فإذا عليها 
حارس مدججْب بالسبلح، ككلهم من حذاؽ الرماة، كإذا ُب النهر ٛبساح كبّب، فقاؿ ٕب:] إف ىذا التمساح ىو الذم يوجد ُب  300

التغلب على ماسينا، فقد كضعوه ُب بيضة كألقموه ىذا التمساح، كال ٲبكن التغلب على ماسينا إال بقتل ىذا التمساح كإخراج جوفو سر 
ما ُب جوفو من السر ا٤بطلسم ألىل ماسينا,,[ٍب قاؿ ٕب:] كإذا جاء شخص للقبض على التمساح، فإنو سيجد كل ا٢براس نائمْب، كلكنو 

و من ا٤باء استيقظ ا٢براس ٝبيعا؛ فيقتلوف من يريد الفتك بتمساحهم، فإذا كجدًب من يقبض على ىذا التمساح، إذا أمسكو كأراد ا٣بركج ب
را لتعرفت على تغلبتم على ماسينا، كإال فبل..[, قاؿ "تيجا٘ب آمادك" فو اهلل يػػػا أبًت ٓب أشك ُب الرؤيا أبدا، ككما أرانيها ليبل، فلو رأيتو هنا

 ينتدب لفيض ىذا التمساح، كأنا أذىب كأيريو ا٤بكاف...(. ا٤بكاف، فإبث عمن
صاحب قصة  -ندب الشيخ عمر تاؿ من يذىب ٥بذه ا٤بهمة، ثبلث مرار أيضا، لو يتكلم أحد، فانتدب البطل الكمي) باتوف دامبىلى ( 

٢بياة ٤با تكلمت، كلكنو ٗبا أنو ليس اليـو فقاؿ : نعم أنا اليـو أذىب، كلو كاف "كوماغاف ماغاسا" على قيد ا -الغليوف ُب معركة دانفا 
 خيا، فأنا انتدب، كإ٭با رؤية ا٤بكاف ىو األصعب، كإال فأنا ال يعجز٘ب ثبلٜبائة حارس، فمر "تيجاف أمادك" ليشّب علي با٤بكاف فقط,

لما سأ٥بما ا٢براس، قاال : ٓب نأت انطلق "تيجاف آمادك" مع" باتوف دامبىلى" حٌب اقَببا من ا٤بكاف، كرأيا ا٢براس، كالنهر كالتمساح، ف
 لبأس، كإ٭با فقدنا بعض خيولنا، فجئنا نبحث عنها,  قاؿ ا٢براس: ال يصل ىنا خيل ىائمة، انطلقا راشدين.....

استعد "باتوف دامبىلى" كأخذ معو ا٢بباؿ الذم يربط ُّا التمساح، كادىن بدىونو، كلبس حركزه كطبل٠بو، كربط كسطو بفؤيساتو، كانطلق 
هنو النهر ، ٰبدكه نشوة االنتصار كالسمعة الطيبة الٍب ستجعل ا٠بو يسجل ُب سجل ا٣بالدين، حٌب جاء النهر ، فإذا هنر ضحضاح ٗباء 

 غّب غٍمرو، كإذا با٢برس الثبلٜبائة نائمْب، حٌب أف لبعضهم شخّبا، كلبعضهم غطيطي.
ارعة، حٌب ربط التمساح كأراد أف ٱبرج بو، فما كصل دفة النهر إال دخل "باتوف دامبىلى" النهر ، كأمسك التمساح بعد شد كجذب كمص

كقد استيقظ ا٢براس الثبلٜبائة، فطرح التمساح كاستقبلهم بفؤيساتو الصغّبة، يشدخ رؤكسهم كيثلغها حٌب أ٢بق كثّبا منهم باآلخرة، كالذ 
 ماسينا: ) حركز ُب ٛبيمة، ُب بيضة (,ففكو كأبطل مفعولو, باقيهم بالفرار، فأخذ التمساح كقدـ بو إٔب الشيخ ففشق بطنو، ككجد فيو سر

كيزعم ا٤بداحوف أف ىذا ىو السبب الذم جعل الشيخ عمر بن سعيد تاؿ يتغلب على أىل ماسينا,) كقد قلنا أف ىذه األمور ال تتفق مع 
، كٲبكن االستفادة منها ....(, كنستغفر اهلل. السنة النبوية ا٤بطهرة، ككن إ٭با نركيها فقط ألهنا تاريخ القـو  للباحثْب عن عقائد القـو

 ٩ْش١خ ٩بعٺٮب احلبمسخ:
جندم من الطبلب ا٤بتوكلْب، فهاٝبوا جيش ا٢باج عمر تاؿ  50.000ككاف أمادك آمادك ُب  كاف البد ٩با البد منو، فالتقى ا١بيشاف،

فكانت معركة دامية، كمع أف جيش  ركاح حصدا،بكل شجاعة كتضحية كاستشهاد، كأمضوا يوما كليلة ُب قتاؿ شديد مرير ٰبصد األ
أمادك آمادك كاف يعوزىم البنادؽ إال أهنم كانوا أكثر من جيش ا٢باج عمر تاؿ بكثّب، حيث كانوا ٟبسة أضعافهم أم: ) كاف جيش 

يش فوتا، كسد جندم مزكد بالبنادؽ (، كلكثرة عدد ماسينا، فإهنم ٛبكنوا من حصار ج10.000جندم، كجيش فوتا  50.000ماسينا 
ا٤بنافذ كا٤بدد إليهم، حٌب نفد ما عندىم من القوت كالرصاص، كلكن الباركد) مسحوؽ الرصاص(، كاف كثّبا لديهم، كىو ال يقتل، 

فاضطر ا٢باج عمر تاؿ إٔب إيقاؼ ا٢برب، كلو شعر أمادك أمادك بذلك، لتمكن من ىزٲبة ا٢باج عمر تاؿ ٗبواصلة ا٢برب، كلكنو أكقف 
 ا، ٤با رأل أف فوتا أكقف ا٢برب، لّبيح جيشو.ا٢برب أيض
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لقد كاف إيقاؼ ا٢برب خبلؿ ىذه األياـ ا٣بمسة سببا ُب ىزٲبة أمادك آمادك؛ ألف حدادم الشيخ عمر تاؿ استطاعوا خبلؿ ىذه األياـ 
نو من معرفة أسرار رصاص، كما ٛبكن خبلؿ ىذه األياـ عن طريق عيو  50.000رصاص يوميا، فلما أٛبوا صناعة  10.000من صناعة 

 ماسينا، كمقر أمادك أمادك نفسو. 
قاـ ا٢باج عمر تاؿ ُب اليـو السادس، كذبح كل األغناـ الٍب كانت لديو، كأطعم جيشو كأشبعهم، كقسم جيشو إٔب عدد ا١ببهات الٍب 

رآه آمادك آمادك أصدر أكامره بإطبلؽ  يكوهنا جيش ماسينا، كتوجو ا٢باج عمر نفسو مع فريقو، إٔب ا٤بعسكر الذم فيو آمادك آمادك، فلما
البنادؽ، كالرمي بالسهاـ بكل جدية، بينما الشيخ عمر تاؿ كجيشو يتقدموف ٙبت أمطار الرماح كالسهاـ كالرصاص دكف أف يطلقوا 

 –مَبا  50ينا على بعدرصاصة )) ٩با يدؿ على ا٣بربة ا٢بربية؛ ألف ىؤالء كانوا يرموف ُب الفراغ((، فلما اقَبب الشيح عمر كجيشو من ماس
حيث تصيب البندقية ا٥بدؼ ، أصدر الشيخ أكامر ببدء إطبلؽ الرصاص بقولو ) أيو ، أيو (، كىناؾ بدأ جيشو بإطبلؽ البنادؽ، كقد  

هنزموا، كانوا ُب معظمهم فرسانا، فلما اشتد القتاؿ تؤب جيش ماسينا الذين كاف معظمهم مشاةن بالبنادؽ، أك فرسانا بالقوس كالرماح، فا
كبقي آمادك آمادك نفسو مع بعض الشجعاف الكماة ا٤بتوكلْب كاقفْب، رابطي ا١بأش، كقد جرح آمادك آمادك ككسرت إحدل يديو، كمع  

كل ذلك فإنو استطاع أف يشق الطريق بينهم دكف أف يستطيع أحد أف يوقفو، كما ٓب يستطع أحد أف يتتبعهم ُب تلك الفَبة، فدخل مع 
ُب هنر )با٘ب (، كانطلقوا حٌب دخلوا هنر النيجّب، كمركا ٗبدينة "موبٍب" قاصدين تومبوكتو، ك٤با علم الشيخ عمر تاؿ بانفبلت  ٝباعتو الباقية

آمادك آمادك، من ا١ببهة، أرسل بعض فرسانو الكماة مع ألفا عمر، ليطاردكه بكل سرعة، فانطلقوا يطاردكهنم حٌب قبضوا على آمادك 
 ....و، ككتبو، على مًب هنر النيجّب، كأرجعوىم إٔب موبٍبآمادك كمن معو مع ذىب

كأرسلوا رسوال إٔب الشيخ عمر تاؿ، بأنو قد قبض على ملك ماسينا آمادك آمادك، كأنو ٦بركح جرحا عميقا نافذا، كأنو يعا٘ب من ا١بركح 
ـ. كبذلك أصبحت 1862ُب موبٍب عاـ كآثار الرصاص، أصدر مرسوما ملكيا باإلجهاز عليو، فقاـ القائد ألفا عمر بقطع رأسو، 

 "ماسينا" أيضا من ضمن ٩بلكة ا٢باج عمر بن سعيد الفوٌب.
ـ، 1862" علي جار" كأخيو"سوما جارا" ٤بدة سنة كاحدة كىو  على كحسب قوؿ كانٌب سليماف ) رٞبو اهلل( فإف الشيخ عمر تاؿ قبض

ـ، كبذلك ٟبدت  1863لى الفبل٘ب كيعيدكا بينا علي إٔب السلطة، فقتلهما سنة ٍب ٤با تبْب لو أف البمبارة إ٭با ينتظركف الفرصة لينقضوا ع
كبذلك اليـو اختفت ٩بلكة سيغو عن الساحة السياسية، كمملكة ٗببارية، ككٔب  كثّب من ا٢بركات الفدائية كثبط قلوُّم حياؿ ا٢برب.

 عليها الشيخ عمر تاؿ )حجي تا مورم( ابنو أمادك جولىب )الميدك(.
 ٥ؾٺخ ّ٪ش رب٣ يف ٩ذٹٮخ "محذ اهلل"دخٴ٣ ا

 بعد مقتل أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بلك أمادك بن أمادك سيكو، بن الشيخ أٞبد لوبو بارم، توجو الشيخ عمر تاؿ إٔب مدينة ٞبد اهلل، فدخلها، ببل
 ـ،1862/مايو/16مقاكمة، كبايعو أىلها، ككاف دخوؿ الشيخ عمر تاؿ إٔب ماسينا ُب 

ُب "ٞبد اهلل" سنة، ٍب ٝبع قادة جيوشو كتنازؿ البنو أٞبد، كأمره با٤بسّب إٔب "سيغو" لكوهنم حديثي عهد كقد مكث الشيخ عمر تاؿ 
 كبا٪باغارا بأرض الدكغوف. بالتيجانية، فرجع ابنو أٞبد ببعض ا١بيش إٔب "سيغو" ككاصل بقية ا١بيش الفتوحات ُب أرض ماسينا.

 ٦ّٶ ا٥ؾٺخ ّ٪ش رب٣: ؽقبس"محذ اهلل"
ـ ، شعر أىل ماسينا بقلة عدد ا١بنود الذين بقوا مع ا٢باج عمر تاؿ ُب ماسينا، فأشعلوا نار الثورة، ككتبوا إٔب البكائي 1864كُب عاـ 

فوافاىم على رأس جيش كبّب انضم إليو أعواف األمّب  -ككاف زعيم الطريقة القادرية ُّا -ككاف قد فر إٔب شينقيط  -الكونٍب ُب "تومبوكتو"
سيكو ا٤بقتوؿ، فحاصركا ٞبد اهلل ثبلثة أشهر ، فأرسل الشيخ عمر إٔب ابن أخيو" تيجاف أمدك" يطلب منو ا٤بدد كالنجدة،  أٞبد بن أمادك

كلكن تيجاف أمدك تأخر ، كُب األخّب ٛبكن الشيخ من اخَباؽ ا٢بصار، كخرج إٔب جبل على بعد ثبلثة أمياؿ حيث حوصر من جديد.ك٤با 
مر بن سعيد أف ٰبيك لعبة بأىل ماسينا، حيث أرسل إليو  أحد ا١بوغورامى) ٧بمد إ٠باعيل(، عد الشيخ اقَبب قدـك تيجاف أمادك، أرا

ف بأنو يريد التوبة كاعتناؽ الطريقة القادرية، فليستقبلوه غدا لذلك، فلما كصل الرسوؿ كبلغ ا٣برب، استشاركه ُب األمر، فقاؿ إف ا٢بق أ
٩با جعل أىل ماسينا يستميتوف ُب القضاء  على غرة، ليأخذكم د غد، كلذا فإف الشيخ إ٭با يوٮبكمالشيخ ينتظر ابن أخيو القادـ غدا أك بع

 .على الشيخ قبل قدـك ٘باف أمادك
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 ػ  ـ1864/ىػ 1280اعزؾٲبد ا٥ؾٺخ ّ٪ش رب٣ 
شديدا  استشهد خبل٥با  أىل ماسينا، كتقاتل ا١بيشاف قتاال فطاردهبعد خركج الشيخ عمر تاؿ من ماسينا، ١بأ إٔب منطقة با٪باغارا، 

 الشيخ عمر تاؿ: 
 تشهاد الشيخ عمر بن سعيد تاؿ على ثبلثة أقواؿ:سكقد تضاربت أقواؿ ا٤بؤرخْب ُب طريقة ا

: ) سأفعل و(أنو ٤با دخل الكهف مع ٦بموعة من جيشو كبعض أبنائو، ككاف الكهف ٨بزنا للذخائر كبقية الباركد، فقاؿ الشيخ لطبلب1
رؼ أف أىل ماسينا إذا قبضوا علي، فإهنم ال٧بالة سيخزكنِب قبل أف عاهلل تعأب، كلكِب مضطر إٔب فعل ذلك، أل٘ب أئا الٰببو يشاليـو 

ليبق، كإف عندم رجاء كبّبا عند اهلل فيقتلو٘ب، ٍب يقتلونِب، كبناء على ذلك فإ٘ب سأفجر الباركد فمن أراد أف ٱبرج فليخرج، كمن أراد البقاء 
يئة ٤با قمت بو من أكراد كقراءة قرآف كىداية للناس، فلما قاؿ ذلك خرج من خرج من طبلبو، كبقي آخركف فأشعل أف يغفر ٕب ىذه ا٣بط

 .األقواؿ حالنّباف ُب الباركد كفجر الكهف فماتوا ٝبيعا، كلعل ىذا القوؿ أرج
اج عمر قضى ُب ذلك اإلنفجار، كلكن تبٌْب أنو ُب غمرة القتاؿ انفجرت براميل من الباركد ٧بدثة دكيًّا ىائبل، كظن البعض أف ا٢ب( أنو 2

لكن بعض القركيْب دٌلوا جيش دخل إٔب كهف ُب ذلك ا١ببل كمعو بعض أكالده كىم ُب غاية اإلجهاد، ككانوا ينتظركف كصوؿ ا٤بدد. ك 
: )مكي، كبعض أكالده على الكهف، فعمد إٔب إشعاؿ النّباف ُب مدخلو فنفىذى الدخاف إٔب داخل الكهف. كتوُب ا٢باج عمر يناماس

  .ـ1864اختناقا ُب القلعة سنة مع مرافقيو كماحي، كىادم(،
ٙبوؿ الشيخ عمر تاؿ إٔب طائر ُب ا٥بواء، كٓب يعثر لو على  باب الكهف، ُب كجاء أىل ماسينا كأضرموا النّباف ( أنو ٤باد دخل الكهف3   

 .ك لو من العمر سبعوف سنة 1280/1864ك عاـ ٝبيعا ك كاف ذلأثر بعد ذلك، كىذه الركاية أضعفها كأغرُّا.
، ُب األمر فقاـ با٣ببلفة ف علم ما حصل لعمو إٔب أف أخضعهم ك استتب لوأٔبيشو كنشب بينهم القتاؿ بعد  تيجا٘ب أمادكٍب كصل 
 ماسينا.

 1864/٧1892٧ا٥ؾٺخ ّ٪ش رب٣ ٬٩ ؤ خ٦ٚب
 ىي:  يات ، أك مقاطعات كبّبةكالأصبحت دكلتو الواسعة مقسمة إٔب ثبلث بعد كفاة الشيخ عمر بن سعيد تاؿ، بتلك الطريقة ا٤بأساكية، 

أخي الشيخ عمر تاؿ، ، كقد بقي على ملك ماسينا حٌب كفاتو عاـ  منطقة "ماسينا"، ٙبت إمارة "تيجاف أمادك" تاؿ ابن  ألفا سعيد، (1
 ـ.1887

 ـ1892كقد بقيت سيغو ٙبت إمارتو حٌب عاـ  .سيغو: كعليها ابنو أٞبد سيكو ا٤بشهور ) الميدك ا١بلىب(( منطقة "2
 ـ، كقد أسقط االستعمار كل ىذه ا٢بكومات كٙبكم عليها حٌب1884( منطقة: كارتا" ٙبت إمارة منتقى بن شيخ عمر تاؿ حٌب عاـ 3

: ٝبهورية مإب. كإل1960عاـ  عن الدكلة العمرية الفوتية ك نبذة يسّبة يـ. ٍب نالت استقبل٥با لتكوف مع غّبىا من ا٤بناطق ما يسمى اليـو
 التيجانية بعد غياب مؤسسها) الشيخ عمر بن سعيد تاؿ(.

 ٧(٧1887   د1842 كلدرٺغب٭ٸ أ٩بدٳ ث٬ أ٥ٚب رب٣: 
مادك" ىو األخ بْب ثبلثة كعشرين كلدا، ك"ألفا أ ىو تيجا٘ب أمادك تاؿ، ا٤بلقب أيضا )الشيخ تيجا٘ب(، كىو ثا٘ب أبناء" ألفا أمادك" من

 كوتو"، كقد كلد حوإبللسلطاف"٧بمد بيلو" سلطاف "سو  خو الدتو "حسنة "فقد قيل إهنا ابنة  ألشيخ عمر بن سعيد تاؿ، أما ك األكرب ل
 ـ.1842سنة
اؿ األسرة، ككاف من بْب ىؤالء األطفاؿ الذين اختاركا لشيخ عمر بن سعيد تاؿ، على غرار أطفٗبدرسة عمو ا  «تيجا٘ب أمادك»التحق  كقد

فأخذ قسطو من ا٤بعارؾ الذم خاضو عمو الشيخ عمر تاؿ، فكاف منذ أيامو األكٔب ٰبمل ُب  قادىم إٔب أف يكونوا ٧باربْب، الطريق الذم
 نفسو جرثومة ا٢برب.

ـ، ككانت ىيئتو توحي بذكاء، كنظراتو الثاقبة تتابعك ُب  1887يقوؿ عنو ا٤ببلـز الفرنسي) كاركف( الذم كاف التقى بو ُب باديانعارا عاـ 
ل حركاتك، كبالرغم من االرتعاشة الٍب كانت ٛبيز صوتو، كبالرغم من ضخامة تقاطع كجهو،  فقد كاف اإلنساف يشعر كىو أمامو، بأنو ك

 أماـ زعيم يفوؽ من عداه من السود.......(.



 
537 

ْب احتلها ُب اليـو السادس ف استقر ُب ٞبد اهلل عاصمة ماسينا، حيخ عمر بن سعيد تاؿ فتوحاتو إٔب أتابع تيجا٘ب أمادك مع عمو الش 
ـ حوصر الشيخ عمر بن سعيد تاؿ من قبل قوات  فوالنيي ماسينا، ككونتا، الٍب 1863ـ، كلكن منذ عاـ 1862من شهر مايو عاـ 

 .ٙبالفت ُب ىذا الظرؼ، كالذم كاف يقودىا بالوبو من جهة، ك"سيدنا" البكام من جهة أخرل،
تاؿ، استدعى كبار رجاالتو كتشاكر معهم ُب األمر، فتوصلوا إٔب ضركرة طلب ٪بدة كتعزيزات  كعندما اشتد األمر بالشيخ عمر بن سعيد

رب شقوؽ ا٢بصوف زاحفا عق، فتسلل ٘با٘ب أمادك نليستنقذكا ُّا، فطلبوا من تيجاف أمادك بن ألفا، أف ٱبَبؽ ا٢بصار ا٤بضركب عليهم كا٣با
ىػ اا٤بوافق 1280/شعباف:11الٍب ٙبيط با٤بنطقة، خرج ُب ليلة ا٣بميس كة مكتسحا كعورة ا١بباؿ ا٣بطّبة لُب ظبلـ لياؿ حا

ـ، حٌب كصل إٔب ا٤بناطق البعيدة عن نفوذ الثائرين احملاصرين ٤بدينة"ٞبد اهلل" فأخذ يبحث كيفاكض للحصوؿ على القبائل 21/1/1864
قيادة أٞبد سيكو بن الشيخ عمر الفوٌب، كخليفتو الٍب تقبل الدخوؿ ُب التحالف مع ا١بيش العمرم ا٤بَبابط ُب مقاطعة"سيغو"ٙبت 

ّب أخّبا إٔب االتصاؿ بقبائل الدكغوف، كالبوزك، كالتومبو، كاألكؿ، كٓب ٰبصل تيجاف أمادك على ا٢بلفاء ا٤بطلوبْب بسرعة،حٌب حدل بو التف
ت ُب حوزة كير الذىب كالفضة الٍب كانوؿ ُب التحالف مع ا١بيش العمرم مقابل حلية أساخالوثنية البدائية، فوافقت على عرضو، للد

 تى ُّا من قصر الدكلة العمرية ُب"ٞبد اهلل".تيجاف أمادك، ككاف قد أ
تطاؽ من كثرة البؤس، فقرر الشيح عمر أف ٱبرج للقاء ابن أخيو ) تيجا٘ب أمادك( الذم كاف  كلكن بعد تسعة أشهر أصبحت األكضاع ال

ة"الدكغوف" فأشعل النار ُب ا٤بدينة، كاستغل الفوضى العارمة الٍب نتجت عن ذلك للفرار إٔب) عاقد بعثو إٔب ا١ببل  لطلب اإلغاثة من ٝب
 ي، كىادم.حبنائو: ماكي، كمايمبىرل(  فقتل ىناؾ مع ثبلثة من أديغ

لعمو، كُب ىذه بعد ذلك بقليل ُب مكاف ا٤بأساة، على رأس جيش كبّب من ا٤برتزقة الدكغوف، كأقسم أف يثأر   «تيجا٘ب أمادك»كقد كصل
ب عليو القياـ وريتو) فوتا توركف(، كقد فهم أف أكؿ ما ٯبالفَبة بالذات دخل التاريخ ليخلف عمو ا٢باج عمر سعيد ُب ىذا ا١بزء من إمرباط

اف حوؿ سيدنا البكام" ككاف ىذاف الزعيماف بدءا يتنازعرجْب عن طاعتو :بالبو"ك"بو ىو ٙبقيق السلم ُب الببلد بإخضاع الزعيمْب ا٣با
 .يخ عمر تاؿشا٢بكم مباشرة بعد كفاة ال

كٙبالف "أىل ماسينا:   «تيجا٘ب أمادك«عات ال تعرؼ التوقف، بْبكأصبحت "ماسينا" منطقة مضطربة ُب ىذا الوقت، تطبعها صرا
قْب أمرا غريبا، فقد كالػ"كونتا" من جهة، كبْب "أىل ماسينا" كالػ"كونتا" أنفسهم من جهة أخرل، كقد كاف ىذا االنقساـ بْب الفري

 تعاضدت جهودٮبا من أجل القضاء على ا٢باج عمر تاؿ،كلكنهما دخبل بعد ذلك ُب حرب بينهما الىوادة فيها. 
ومبوكتو" ك"ٞبد اهلل "ماسينا"نفس ا٤بوقف بالنسبة لغزك ) فوتا(٥بما،فبينما كانت "تومبوكتو" تنظر إٔب ىذا الغزك ُب تكُب الواقع ٓب يكن لػ"

يقة، كانت "ٞبد اهلل" تدرؾ ا٤بواجهة ُب أبعادىا ة، كتسعى إٔب إيقاؼ توسع ىذه الطر يجانياع بْب الطريقتْب: القادرية كالتر ضوء الص
السياسية، بوصفها صراعا من أجل السلطة ٤براقبة الببلد الواقعة بْب السنغاؿ كالنيجر، كىكذا اهنك  أىل"ماسينا" ك"كونتا" قواٮبا قي 

بكهما النزاع الذم داـ مدة طويلة، كمكن تيجا٘ب أمادك من ىزٲبة كل منهما على حدة، كٛبت فرض سيطرتو الكاملة كقد أر  حركب مدمرة،
 على ماسينا.

 ا٥ْبف٪خ ئىل "ثبجنب٭ٖبسا":  «رٺغب٭ٸ أ٩بدٳ»٭٤ٞ 
ورية، فقد حاكؿ أف يضفي ُب خلفا لو ُب ىذا ا١بزء من اإلمرباط «تيجا٘ب أمادك»اؿ، ٓب يكن ىو الذم عْب ٗبا أف الشيخ عمر بن سعيد ت

البداية على سلطتو صبغة ا٤بشركعية، كىو ما دعاه إٔب استعادة األشياء الٍب ارتبطت بالطقوس الدينية عند ا٢باج عمر تاؿ؛ كسبحة الشيخ 
لٍب شعر فيها بدنو إٔب ابنو" أٞبد سيكو"كذلك ُب اللحظة اشيخ قد ترؾ ىذه األشياء عند حدادو؛ ليسلمها كسجادتو، كالتعاكيذ، ككاف ال

٥بذه األشياء صرح ١بماعة )ماسينا( أف النيب صلى   «تيجا٘ب أمادك»ككاف الشيخ عمر قد عْب ابنو ىذا خلفا لو، كلكن عند تسىلُّم  أجلو،
صعب عليو أف ّب أنو كاف من الغليو كسلم ىو سلمها إليو، فاستطاع بذلك أف يدفع ٝباعة "ماسينا" إٔب االعَباؼ بو، كريثا للشيخ، عاهلل 

 يفرض مشركعية سلطتو على السكاف، فلجأ إٔب فرضها بالقوة.
" على جبل"دكغوف" با٪بانغارازك "ماسينا"، كقد عرؼ كيف ينظم معاركو األكٔب فجعل عاصمتو فيها"غكما أنو استغل انقساـ أعدائو ل

دمات السكاف احملليْب، كلفرض سيطرتو على خ كذلك ألسباب أمنية، من حيث يصعب الوصوؿ إٔب ىذه ا١بباؿ، ٍب لضماف ا٤بزيد من
ا٤بنطقة، خرب جيشو القوم مناطق بأكملها مثل" سيبّبا" ك:ماسينا" اللتاف كانتا ألمد طويل ُب منأل من سيطرتو، ٍب"فارٲباكى" 
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ٌب يسهل القدرة على ٙبريكهم انغارا" كذلك فعل بالنسبة ١بماعة "بوزك" ح٪بك"كونارل" كقد فر عدد كبّب من الفوالٗب، أك ًب نقلهم إٔب"با
ُب تغيّب الكثافة السكانية ُب   «تيجا٘ب أمادك»من اجل نقل القوات بواسطة الزكارؽ، كقد تسبب ىذا النقل ا٤بكثف للسكاف بتدبّب

الداخلية لنهر النيجر، ا٤بنطقة.فقد نقل سكاف األراضي الٍب تغطيها ا٤بياه إٔب األراضي الٌب انكشف عنها ا٤باء ُب ا٤بنطقة الشرقية من الدلتا 
اجياتو ح" كضواحيها من أجل أف ٯبعل ٙبت تصرفو احتياطيا ىاما من الرجاؿ لتلبية با٪بانغاراكساىم بذلك ُب زيادة عدد سكاف 

 .العسكرية بصفة خاصة
ف أمبلكهم، كما أف كقد ساىم ىذا كلو ُب ارتفاع اإلنتاج ُب ٪بد"دكغوف" كإفبلس ا٤بناطق الٍب أخبلىا من سكاهنا، كقد سلب السكا

حيانا يتابع قوات "ماسينا" بقيادة:بالوبو" ، يكن ٱبلف إال ا٢بسرة، ف ظركؼ ا٢برب كانت تسمح بنهب مستمر، فحيثما مر جيشو ٓب
كأحيانا أخرل يتابع فرقا من جيش الػ"كونتا" باإلضافة إٔب قمع بعض انتفاضات الفوال٘ب ُب ) غوندك(، أك بعض حركات الترـب الصادرة 

  .عن أىل"دكغوف" الذين أرىقهم ابتزاز ) الفوتيْب( ٥بم
أف الغنائم فيها كانت ىي احملرؾ األساسي للمحاربْب، كأف ٜبرة االنتصار كانت غالبا ما كانت   «تيجا٘ب أمادك»ككاف ا٤ببلحظ ُب حركب 

، كقد أدل ىذا األمر إٔب حاالت من درة العدك على رد اقظهار الفرح ٗبا غنموه، غافلْب عن إتضيع بسبب تسرع احملاربْب ُب  ٥بجـو
 الفشل الذريع.

شيئا من ا٢بس   «تيجا٘ب أمادك»ـ، كبعد حركب دامت عشرين عاما دكف انقطاع ساد ا٥بدكء ا٤بنطقة، كعند ذلك أظهر 1880كُب سنة 
صا٢بة أىل"ماسينا" كتسامح ُب اَّاؿ السياسي، فقد حافظ حيثما كاف ذلك ٩بكنا على التنظيم اإلدارم، كا٤بإب ٤بملكة"دينا"كقد حاكؿ م

الديِب مع ٝباعة الػ"بوزك"، ك"بامبارا" كالػ"دكغوف" الذين كانوا حديثي عهد باإلسبلـ. كقد دعا كل أكلياء"ماسينا" لبلستقرار ُب 
ىُب" ك"تومبوكتو" كلكن رغم " بذلك مركزا ثقافيا كدينيا ىاما، على غرار"جبا٪بانغارا" فأصبحت "كأسست كتاتيب قرآنية عديدة،با٪بانغارا"

كاف يطبق الشريعة على ٝبيع ا٤بسلمْب، إال أنو ٓب يكن متشددا بالنسبة العتناؽ السكاف لئلسبلـ كتطبيق أركانو،    «تيجا٘ب أمادك»أف 
اسينا" ُب عهد كلذلك ٓب يصل اإلسبلـ إٔب ٦بموع الَباب الذم ًب احتبللو إٔب األكج الذم كاف قد بلغو ُب ا٤بملكة الدينية، أم: "م

بالسياسة أكثر  «تيجا٘ب أمادك»ىتماـ"سيكو أمادك". كما أف ا٤بظاىر الٍب كانت تدؿ على تقدـ الطريقة التيجانية ظلت ضعيفة نظرا ال
 من أم شيء آخر.

"ماسينا" غّب أنو  " ا٤ببلـز الفرنسي "كاركف"لتوقيع معاىدة للتجارة كالصداقة مع ملكبا٪بانغاراـ، حضر إٔب"1887كُب شهر يوليو سنة  
ّبك سيدك" كيقاؿ لو) سعيد شبق بو خلفو"، ك٢ب"بعد عشرة أياـ من عيد األضحى الذم كافق السمة ا٤بذكورة أعبله/ توُب "تيجا٘ب امادك

ئب الٍب باحىًب("ثبلثة أشهر بعد ذلك، كقد مات كل منهمامتأثرا بوـر ُب البطن كُب الرأس، فانتشرت إشاعات مفادىا أف فرنسا كراء ا٤بصا
 حلت ٗباسينا، كبعد كفاتو خلفو أخوه ٧بمد األمْب، حٌب جاء أخوىم األكرب كملك أرض ماسينا عامْب، فدخل ا٤بستعمر الفرنسي.

 ٧(٧1898  ـ 1863) ّٲذ أمحذ عٺ٢ٴ ث٬ ا٥ؾٺخ ّ٪ش رب٣
 أ٩ري ادلإ٩ٮني) ال٩ٺذٳ عٺ٦ىب(

ليب( أم "أمّب ا٤بؤمنْب" أحد الوجوه البارزة ُب تاريخ السوداف الغريب ىو أٞبد سيكو بن الشيخ عمر بن سعيد تاؿ ا٤بشهور ب) الميدك ج
 ُب هناية القرف التاسع عشر، ٤با قامت بو من مقاكمة للتدخل االستعمارم مقاكمة عنيفة.

 ل: إنو ـ  ُب سوكوتو بببلد ا٥بوسا ُب نيجّبيا، كقي1836/يونيو/21ـ، كقيل: إنو كلد بتاريخ 1833كلد أٞبد سيكو حوإب ٩ٴ٥ذٯ:
 ( كىي على ما يبدك ابنة السلطاف) ٧بمد بيلو(،Nene Sqturuـ، ككالدتو )نػػػىُب ساتورك1834ىػ (، ا٤بوافق 1250)

 ٭ؾأرٰ:
 –ماداـ كالده ذلك العآب كاَّاىد  –بولده، كلكن الشك أنو يكوف  ونشأ أٞبد سيكو ُب)دينغّبام( كال يعرؼ تفاصيل حياتو قبل التحاق

ٔب تعاليم الطريقة التيجانية، كقد التحق لوالده بعد االستيبلء على إضافة إلتو كشبابو تربية إسبلمية، كتلقى ثقافة دينية قيمة، قد ترىب ُب طفو 
ـ. كمنذ ذلك التاريخ بقي أٞبد سيكو تاؿ كما ىو شأف إخوتو، ٔبانب الشيخ عمر الذم 1859"مّبكويا" عاصمة "بيلىدكغو" سنة 

 .و كتكوينو الديِب كالركحيلعب دكرا حا٠با ُب تربيت
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 خالٙزٰ :
 ـ، كبعد دخوؿ )مدينة ٞبد اهلل( الٍب كانت عاصمة ٩بلكة )ماسينا(، استدعى ا٢باج عمر تاؿ ابنو أٞبد سيكو، كتنازؿ لو 1863كُب سنة 

 تفظ حكل سلطاٌب كٓب أعن ٝبيع سلطاتو؛ حيث قاؿ أماـ الناس: ) أال فاشهدكا  أ٘ب أطلب منكم أف تتوجهوا إليو، فقد تنازلت لو عن  
كىكذا أصبح أٞبد سيكو تاؿ ُب سن الثبلثْب متوفرا على السلطات الٍب هتيئو إلقامة االستقرار كالنظاـ ُب اإلمرباطورية الٍب نها بشيء(. م

 .تقرار ُب أم منها(كرثها عن كالده. ككاف كالده قد أهنى مهمتو الٍب تتمثل ُب )٘بوالو كىو ٰبمل عصا القيادة من بلد إٔب آخر دكف االس
جل الدفاع عن ىذا ه، كقد بذؿ طيلة حياتو جهودا من أمن ا٤بعرفة كعلى دراية بالوضع السياسي لبلد كاف أٞبد مثل كالده على سعة

 ـ(، بلقب أمّب1874البلد، ككاف دينا كرجل دكلة مرموقا، فقد تابع بكل إٲباف كدقة العمل الذم كاف قد بدأه كالده، كقد لقب ُب سنة)
ي لئلمرباطورية، كقد حالرك  الزعيما٤بؤمنْب )الميد جيلىب(،كذلك ٘بسيدا إلرادتو ُب أف يكوف متميزا عن بقية قادة العآب، فكاف ا٢باكم ك 

 طبقت الشريعة اإلسبلمية ُب عهده.

  
 أمحذ عٺ٢ٴ رب٣ ٳا٥ٞنبء ٦ّٶ ا٥ٚنت ا٥ذاخ٦ٺخ

 سنة ٙبديات كثّبة ُب تنظيم الدكلة الٍب كرثها، كُب إدارهتا كا٢بفاظ على كحدة  ٞبد سيكو خبلؿ عهده الذم داـ أربعا كثبلثْبكقد كاجو أ
كياهنا، فقد اصطدـ بقول معادية، كثّبة كمتنوعة، أفقدتو ُب النهاية تلك الدكلة، كٲبكن إٝباؿ تلك التحديات كالصعوبات ُب األمور 

 التالية:
سرة أٞبد سيكو، فكاف إخوتو بْب أفراد أ ستقبلؿ ، فقد تفككت كحدة الدكلةالذين كانوا يطمعوف ُب اال :من قبل إخوتو معارضتو( 1

ُب الواقع مستقلْب ُب ا٤بقاطعات الٍب كانوا على رأسها، على الرغم من اعَبافهم ا٤ببدئي بسلطتو، كقد ثار عليو بعضهم فعبل، كتآمر مع  
مرات الفتح بعد ا١بهاد الطويل، بدؿ الدخوؿ ُب حركب جديدة، كمن كبار أعياف الفوتيْب) التكاررة(، الذين كانوا يرغبوف ُب التمتع بث

 كاف )مصطفى( ُب )انيورك(.كما  ىؤالء اإلخوة) حبيب( الذم كاف ٰبكم) دينغّبام(،  
يقة من ا٤بعادين ) للطريقة التيجانية(، فقد ضمت شعوبا قبلية ٨بتلفة فيما بينها عنصرا كلغة كثقافة كطر  :في دولتو تمرد بعض الشعوب(2

ك٭بط حياة، ناىيك عن اختبلفها عن الشعب ا٢باكم ٥با ا٤بتمثل ُب )الفوتيْب(؛ الذين ٓب يكن عددىم يزيد على ٟبسْب ألفا، بل إف 
 ا٤بسلمْب أنفسهم من شعوب تلك اإلمرباطورية كانوا ُب تنافس بينهم على السلطة كالنفوذ، كعلى الطريقة الصوفية الٍب تبعها كل فريق، كال

عمر  جك التنافس بْب الطريقة القادرية ا٤بنتشرة بْب قبائل الفوال٘ب ا٤بسلمْب ُب "ماسينا"، كبْب الطريقة التيجانية الٍب عمل ا٢با سيما ذل
 برز ىذه الشعوب ا٤بتمردة ) البمبارة( الذين كانوا قد استوطنوا  حوض النيجّب.فرضها ُب ا٤بناطق ا٤بفتوحة، كأعلى 

فقد ثاركا على ا٢باج عمر تاؿ نفسو، كقتل ُب إحدل معاركو، إال أف تيجا٘ب  :أىل تومبوكتو مع الكونتيين(شعب ماسينا الفوالنيين، و 3
ـ،كانتقم لعمو الشهيد انتقاما شديدا، كغدا ىو ا٢باكم 1864ىػ  / ا٤بوافق 1280أمدك ابن عم الشيخ قضى على ثورهتم بعنف عاـ

مع فرنسا كعقد صبلت طيبة ( كد كفاة اخيو )تيجا٘ب امادعالف )عقيبو تاؿ( بقد ٙبك  ـ،1887ىػ  1305ا٤بستأثر بالسلطة فيها حٌب 
ـ حاكما ٤باسينا كتوجتو ملكا 1892ىػ ا٤بوافق 1311معهم، ككاف من ٜبار تلك التحالف، أف عينتو فرنسا بعد سقوط)جىُب( عاـ 

 .عليها
أف يصبح سيدا لكل ا٤بنطقة الٍب خلف فيها كالده مع هناية استطاع بفضل ما كاف يتميز بو من ذكاء كشجاعة نادرة ،  كلكن أٞبد سيكو

ـ، باستثناء )ماسينا(،فقد ٛبكن من طرد البمبارة من  انتاكا، كما ٪بح ُب مسّبتو على "انيورك" كانتصر على أخويو الثائرين 1874عاـ 
ىػ ا٤بوافق 1296سجن ىاـ تا ُب الٌب ماحضده، كٮبا )حبيب: حاكم دىنغّبام، كمصطفى  حاكم انيورك( كقبض عليهما كسجنهما 

عاد إٔب الطاعة متمردم ) جافونو(، كاستؤب على )سيبو غورم( كأعاد للتجارة حريتها على الضفاؼ العليا لنهر النيجّب ، ـ، كأ1879
 فغدا ُّا أمّب ا٤بؤمنْب الوحيد.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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:(ضعف اقتصاد الدولة وشح مواردىا4  
إلنتاج الرئيسي فيها كاف الصمغ كيليو الفوؿ فاة ُب صميمها، الضعف االقتصادم؛ الداخلية الٍب ضربت ىذه الدكل -لكمن ا٤بشاك

السودا٘ب كالعاج، كريش النعاـ، كالعبيد، كبعض الذىب، ككاف تعدد الشعوب كاختبلؼ ثقافتها، كتعقد النظاـ  النقدم ُب الدكلة سببا ُب 
ىذا إٔب نقص موارد الدكلة من ٨بتلف الضرائب كخاصة أف كل مدينة  ضعف ا٤ببادالت التجارية، ناىيك عن ا٢بركب ا٤بستمرة، كقد أدل 

 كانت تعمل لبلحتفاظ ٗبواردىا لنفسها.
 :(االفتقار إلى جيش قوي5

ٓب يستطع أٞبد سيكو أف يسيطر على أ٫باء الدكلة الٍب كانت تعوزىا الوحدة ا١بغرافية ، كيرىب بو أعداءه الداخلْب كا٣بارجْب، فقد كاف 
(الطلبة، كىي مؤلفة من مريدم ا٢باج عمر قببل ، أك طلبتو، كأفرادىا من التكركر ا٤بسلمْب  الذين جاىدكا معو ٕبماسة 1ْب جيشو من فئت

 / ك)الصوفا( كىي من أسرل األقواـ اآلخرين، ككثّب منهم من البمبارة الوثنيْب.2كاندفاع، 
ى األرض مع أسرىا، كنعمت بالغنائم الٍب حازت عليها، فكانت ٥با على اما الفئة األكٔب: فقد مالت إٔب حياة الدعة، بعد أف استقرت عل

سرىا، كقد عاد كثّب منهم  إٔب فوتا، كتركوا العاصمة أالدكلة)ميزة( كمعفاة عن الضرائب، كقد ملت من القتاؿ؛ ألنو يبعدىا عن قراىا ك 
ة طالب كمريد، كمن ٍب كاف عليو أف يعتمد على كثر من مائأـ 1780ىػ ا٤بوافق 1297سيغو، حٌب ٓب ٯبد أٞبد سيكو منهم عاـ 

 )الصوفا(، كىم من الشعوب األخرل غّب تكركر الٍب ٓب تكن ٥با صبلت طيبة مع الدكلة.
ف ا١بيش كاف ينقصو الفرساف كا٤بدفعية )البنادؽ( ما كاف أماـ أٞبد سيكو إال أف يسعى للحصوؿ على السبلح من أكيضاؼ إٔب ما ذكر 

، اللتْب شرعتا ُب تثبيت أقدامهما ُب الغرب اإلفريقي، كما كانتا مستعدتْب لبلستجابة ٤بطالبو إال بثمن باىظ من " فرنسة أك إنكلَبة
ٞبد سيكو عن مغاٖب أرضية، ك٥بذا كاف ٝبع أٞبد سيكو ١بيشو ُب أثناء ا٤بهمات ا٢بربية ا٤بستعجلة أاالمتيازات التجارية" أ ك٥بذا تراجع 

ك العقبات فإف ىذا ا١بيش أبلى ُب مقاكمة الفرنسيْب ببلء حسنا، كالسيما ُب حصار ا٤بدف، كإف ٓب ٙبقق النصر بطيئا كصعبا، كمع كل تل
 ا٤بنشود.

 أمحذ عٺ٢ٴ رب٣ ٳا٥قشاُ ٩ِ ا٥ٞٴٵ اخلبسعٺخ:
ٙبديات، ٓب كما كاجو اٞبد سيكو تاؿ) الميدك جيلىب( صراعا داخليا، كٛبكن من التغلب على معظمها، فكذلك كاجو صراعا خارجا، ك 
 يتمكن من التغلب عليها، بل إف ىذه الصراعات أكدت ٗبملكتو، كقصرت من عمرىا ا٤بأموؿ, كمن من مظاىر ىذا الصراع:

من الزعماء ا٤بسلمْب ُب ا٤بنطقة ذاهتا، أك ما ٯباكرىا، كأبرزىم ا٢باج ٧بمد األمْب درامى.  ثشٳص ٩ٮبٙغني ألمحذ عٺ٢ٴ:ا(
 فرنسي.كسامورم تورل، كاالستعمار ال

ـ ُب مدينة"غو٪بورك"، 1850مو1840كىو:مبلمْب  دٲببا ديباسي درامى، من مواليد  ما بْب عامي أوال: الشيح محمد األمين درامى: 
كىو ابن ألحد أكليا"السونينكى، ككاف ٰبلم ُب إعادة بناء إمرباطورية غانة القدٲبة ليكوف لئلسبلـ فيها مقاـ عظيم،، كبعد دراساتو ُب 

القرآف الكرٙب" ٍب "باكىل"، ٍب ا٬برط ُب ٞبلة ا٤بسلمْب ضد الوثنيْب ُب غامبيا، فاعتقل فيها ٤بدة عشر سنْب، ٍب ٤با  حفظك" حيث "غو٪بور 
 اطلق سراحو، أنطلق إٔب "تونس" لسبع سنْب تزكج خبل٥با زكجتو) شرية بنت موسى(،

ليبيا، كمصر، كالسوداف، كتشاد، كسوكوتو، كتومبوكتو، كماسينا، حيث  إف شهرة ٧بمد األمْب درامى جلب إليو كثّبا من األتباع، كقد مر ب
ـ، بلغ :باماكو، 1885كاف يستقبل ُب ىذه ا٤بدف كأنو ا٤بهدم ا٤بنتظر الذم سيحل العدؿ كاإلٲباف بعآب يقَبب من هنايتو، كُب سنة 

فوالىب" ك٤با كصل إٔب قريتو "غو٪بورك" استقبل استقباؿ كتتبع خط ا٤بواقع العسكرية الفرنسية إٔب كايس، مركرا ب" كوندك" ك"كيتا" ك"با
األبطاؿ، كخبلؿ األياـ العشرة الٍب استمرت االحتفاالت فيها بعودتو كاف ٰبث شعب السونينكى على إعادة بناء" إمرباطورية غانة" 

 كإٔب النضاؿ ضد كل أعداء اإلسبلـ.القدٲبة، 
مكوف من ٟبسة آالؼ مقاتل، كخاض معارؾ ال ىوادة فيها ضد الوثنيْب  ٍب توصل الشيخ ٧بمد األمْب درامى إٔب حشد جيش

ُب)غامبيا(، كما أثار انتفاضة ضد الفرنسيْب من )كايس( على )ماتاما(،على طوؿ هنر السنغاؿ، كُب مدف: تامبونكانو، كدرماٗب، كدرىب، 
 ككورل، كالنيتونكا.........
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ادك سيكو(، كمد العوف ألبيو ُب ٨بتلف ا٤بعارؾ الٍب خاضها، كٖباصة ُب باكىل، كقد حارب الشيخ صوايبو بن ٧بمد األمْب ضد )أم
كىكذا أصبح ٧بمد األمْب يقتطع لنفسو جزءا من منطقة كايس من ٩بلكة الفوتيْب إٔب أف أعدمت القوات الفرنسية ابنو: صوايبو درامى ُب 

ى نفسو ُب معركة" نغوغاسوكوتا"، حْب طاردتو القوات الفرنسية ـ، ٍب ٛبت ىزٲبة ٧بمد األمْب درام1887/مايو سنة25باكىل بتاريخ 
قد جرح الشيخ ٧بمد األمْب ٔبركح ُب فخذه، كُب طريقو إٔب ا٤بركز العسكرم الفرنسي ك مستعينة ٕبلفائها األفارقة من أمثاؿ: موسى مالو. 

 ـ.1887فقد الكثّب من دمو كمات ُب بلدة"كوتينغ" ُب ديسمرب 
د ظهر سامورم ُب "كانكاف" ُب اَّرل األعلى لنهر النيجر/ كتقدـ مشاال ، كىدد دكلة أٞبد شيكو، إال أنو اصطدـ كق ثانيا/ ساموري:

 بالفرنسيْب الذين كانوا يتقدموف ىم أيضا ُب أرضو، كبعد خطة سبلـ معهم عاد فدخل ُب حرب.
 ثالثا/االستعمار الفرنسي للسوداف العربي:

ـ، 1638ُب السنغاؿ الٍب كانت قد احتلتها منذ عاـ Sant Luis) سع عشر من مدينة سانت لويس )فقد خرجت فرنسة ُب القرف التا
لتتقدـ ٫بو الشرؽ با٘باه كادم هنر السنغاؿ، كعملت على أف تستعمر الببلد تدرٯبيا بشٌب الوسائل، ككاف ٮبها أف تصل إٔب هنر النيجر، 

تقدمها با٢باج عمر  ثناءعرب الصحراء  كتستفيد من خّبات السوداف، كاصطدمت ُب أقبل أف يسبقها إليو إنكلَبة، كأف ٛبد خطا حديديا 
ـ 1760ـ، كقاكمها  بشدة، كىاجم حصوهنا  فسعت لعقد معاىدة معو عاـ 1754ىػ ا٤بوافق 1271علن ا١بهاد عليها عاـ أتاؿ، الذم 

ٞبد سيكو، كٓب يعمد أخططها ُب احتبلؿ ا٤بنطقة سلميا مع ابنو  ٘بعل ا٢بدكد بينهما هنر السنغاؿ، لكن ا٤بعاىدة ٓب ٙبَـب ، كتابعت فرنسة
ُب األكؿ إٔب ٧باربة فرنسا ألنو كاف يريد السبلـ ليعيد لدكلتو كحدهتا، كينظم شئوهنا ، كجرت مفاكضات بْب الطرفْب ثبلث مرات لعقد 

ـ. كلها ٓب 1887من ك1880ـ ك1866عاـ  معاىدة  تسهل لفرنسة سبل التجارة، كٙبدد  فيها مناطق نفوذ كل منهما، ككاف ذلك
تسفر عن عقد معاىدة؛ ألف فرنسة كانت تريد ا٤بزيد من "االمتيازات" كقررت أخّبا ُب الربع األخّب من القرف التاسع عشر القضاء على 

 دكلة فزتا تزركف عسكريا، كالتخلص من حاكمها أمادك سيكو.
ـ، كلكن أٞبد سيكو ٓب ٯبابو فرنسة حربيا إال عندما ىاجم القائد الفرنسي أرشينارد 1870كقد ابتدأت العبلقات تسوء بْب الطرفْب عاـ 

 ـ.1890مدينة "سيغو"عاـ
ف تقدـ ُب أنصار االحتبلؿ األجنيب، فقد كاف ىؤالء  يركف أف ثركات هنر النيجر ٲبكن أ*ٓب يكن بركز أٞبد سيكو ٗبظهر القوة لّبكؽ 

ٞبد سيكو عائقا جديا أاريف الٍب أنفقتها فرنسا ُب السوداف، ككاف كقوع األراضي ٙبت نفوذ امة ك٘بارية لتعويض ا٤بصعصورة ضرائب 
ٞبد سيكو مع الفرنسيْب ُب اليـو الثا٘ب أىدافهم، كبالرغم من ا٤بعاىدة الٍب كقعها أٯبب على الفرنسيْب ٚبطيو لكي يتمكنوا من ٙبقيق 

ٞبد سيكو، ككذلك حسن تدبّبه لؤلمور قد جعبل منو أكاف ٲبيز سلوؾ   مالذ من ب" غورم" فإف طابع الكتماف1887عشر من مايو 
 دائما عدكا لدكدا للفرنسيْب،

نكم غزكًب بلدم، دكف إذف أك حق ، كاستهنتم ٗبا بيننا من معاىدات. لذلك أٞبد سيكو يردد ٨باطبا الفرنسيْب: ) ال تنسوا أكقد كاف 
 يها رجالكم األقوياء(.فإنِب سأطالب مدل ا٢بياة باألرض الٍب يهيمن عل

 احلَش ا٥زغبسٷ(:ٙشك زلبٳ٥خ ٩ٞبىْخ ا٥ٚش٭غٺني: )
كقد حاكؿ أٞبد سيكو بالفعل، بالرغم من بعض مظاىر التسوية كاالتفاؽ التكتيكي ا٤بؤقت أف يقاـك باستمرار الوجود الفرنسي ُب 

 إطار ىذا الصراع منع منعا باتا على كل ساكِب الضفة السوداف، فلقد كاف يواجو الصراع الصامت للفرنسيْب، بعداكة كاضحة كمعلنة، كُب
بقارىم كٞبّبىم أك أم حبة من الذرة، كما منع الناس أاليمُب لنهر السنغاؿ، )كىي الضفة الغنية كا٤بستقلة فبلحيا (أف يبيعوا إٔب الفرنسيْب 

 ف يشتغلوا ٞبالْب للفرنسيْب كمن التعاكف معهم ُب أم عمل.أ
ذلك ٗبنعهم بيع األسلحة كالعتاد الذم ٰبتاجو أٞبد سيكو، ككانت ٥بذه ا٢بالة عواقب كخيمة؛ فقد تدىورت األكضاع كرد الفرنسيوف على 

ـ، كٓب يعد ىناؾ مفر من ا٤بواجهة بْب ا٣بصمْب، كىكذا استنفر األمّب خيالتو للهجـو على خطوط االتصاؿ 1888بسرعة بدءا من سنة 
ن األكدية إٔب"كارتا" كقد ٛبيزت السنوات البلحقة بسقوط النقاط القوية ُب إمرباطورية أٞبد الفرنسيي ، كحث السكاف على ا٥بجرة م

أبريل  25ـ، ك"أكشيبوغو" ُب 1890ـ، كالعاصمة "سيغو" ُب إبريل 1889سيكو بعد مقاكمة عنيفة، فسقطت "كوندياف" ُب فرباير 
 ـ، ٍب :كونياكارم" ُب يوتيو من نفس السنة.1890
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ضب٬٩ ا٥ٚقـــ٤ ا٥ 
 مم٢٦خ ٙٴرب٭ٲبٹخ 

ـ، ككاف أٞبد سيكو قد انتقل منها إٔب ) انيورك( الٍب انتزعها من أخيو) منتقى 1890ىاجم القائد الفرنسي أرشينارد مدينة "سيغو"عاـ
كحاكؿ أٞبد  ـ، كتوأب سقوط ا٤بدف،1890تاؿ(، كترؾ ابنو )مداف تاؿ( ُب مدينة سيغو، الٍب سقطت بيد الفرنسيْب ُب أبريل نيساف عاـ 

سيكو اسَبداد بعضها بالتعاكف مع بعض إخوتو الذين بقوا ٨بلصْب لو، كلكنو ٓب ينجح كاتضح ضعف جيشو حْب ىوجم ُب انيورك أماـ 
ددتو ثرة زكجاتو كأكالده ُب أ٫باء إفريقية، كنفذت ما ىعا١بيش الفرنسي ا٤بزكد با٤بدفعية ، كالبنادؽ ا٢بديثة، ك٤با ٓب يستسلم، ىددتو فرنسة ب

إال أنو  (Bandiagaraكم، من بندياغارة )100على بعد   (Douenzaبو فا٘بو ىو كبعض جنده ا٤بخلصْب شرقا ٫بو "دكينتزة")
 اضطر إٔب االلتجاء إٔب أخوالو ملوؾ "سوكوتو" ُب ببلد ا٥بوسا، حيث توُب ُب ا٤بدينة الٍب كلد فيها، كٓب تبق فرنسا على أخيو )عقيبوا(

 ـ، كاستعنت عن خدماتو، كبذلك سقطت دكلة تكركر.1902ق، ا٤بوافق 1321سينا إذ سلبتو سلطانو عاـ طويبل، ُب حكم ما
الف ،  كما  حـ نظم ا٤بقاكمة ُب "ماسينا" كعرض على"تيىبا" ك"سامورم تورل" الت1891ك٤با ىـز أٞبد سيكو ب "انيورك" ُب يناير سنة 

ضد الفرنسيْب، ك٪بح ىذا العآب ُب مهمتو عند ا٢باج"بونغوٌب" زعيم قبائل الػ"بوؿ"  كلف العآب "بادم طالب ٧بمود" بالدعوة إٔب ا١بهاد
 يضا عند زعماء "موتيمى" ك:سوكولو" ك"كاالرم" ك"كابانكاك"،أب"تامباال" كما ٪بحت دعوتو 

 االستعمارية،كانت نتيجة ىذا التحالف ظهور ا٤بقاكمة ٗبنطقة" سيغو" ك"غينيكاالرم: كأرض" سانساندينغ" ضد السلطة ك 
ـ، مايلي ) كاف أٞبد سيكو يعمل على أف يضع أمامنا صعوبات ُب ا٤بناطق 1893-ـ 1892كقد كتب "أرشينارد" ُب تقريره عن ٞبلة 

سيغو" بل كاف يبعث من يقـو من " االٍب كنا ٫بتلها، كذلك بدفع السكاف إٔب العصياف، ككاف يهاٝبنا مشاال من"سانساندينغ" كشرق
ية داخل الَباب الذم كاف ٙبت سيادتنا، كما كاف ٯبمع ضدنا ُب نفس الوقت باسم اإلسبلـ كل السود الذين كاف يرل مليات ىجومبع

 فيهم القدرة على ا٤بقاكمة.
صبح من البلـز ٧بو ما تبقى ألٞبدك من االحَباـ، كذلك بطرده من آخر ٩بلكة كاف كالده قد أقامها ، كحرمانو من مساعدة توكلور(( ألقد 

 ػأى
" كاستؤب عليها، كبعد معارؾ )دكينتزا( ك"داال"، كىامبورم، انسحب أٞبد با٪بانغاراكجيُب" ك"" أحاميات "موبٍب" ك دكقد ىاجم أرشينار 

 سيكو ٫بو الشرؽ عرب أريبند، كليبتاكو، إٔب توركدم، ٍب"باغا" كعندئذ نصب الفرنسيوف أخاه ) أغيبو تاؿ( ملكا على ماسينا،
 دئذ ُب) دكنغا(.بالنيجر، ٍب تركها عند اقَباب القوات الفرنسية، ك١بأ إٔب)زامفارا( ٍب إٔب "سوكوتو".كاستقر األمّب عن

ف أىػ ب) مايكولوكي(، كتؤكد الركاية 1316ـ، ا٤بوافق 1898ـ أك 1897كتوُب أٞبد سيكو ُب اليـو ا٣بامس عشر من شهر ديسمرب 
ظ سر ا٤بكاف الذم دفن فيو، ٞباية لو من تدنيس الفرنسيْب، فهو الرجل الذم كاف ٯبمع اتباعو بنوا مائة قرب شبيو بقربه كتعاىدكا على حف

 بْب خصاؿ كثّبة منها االستقامة كا٢بكمة كالصرب كالدقة ُب القرار.
مكة، باإلضافة إٔب كقد تؤب أخوه) باسّبك( ُب ا٤بنفى زعامة قبائل توكلور، كتابع ا٥بجرة إٔب سوداف النيل، ٍب إٔب ا٤بدينة ا٤بنورة، ٍب إٔب 

 مشاركتو إٔب جانب ملوؾ ا٥بوسا، ُب معركتو ا٢با٠بة ب)بوريِب( ضد الغزاة اال٪بليز.
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 ِا٥ٚقـــ٤ ا٥زبع 
 مم٢٦خ ا٥ٚٴال٭ٶ يف ٙٴرباألؽٴا٣ ا٥ْب٩خ يف 

 :ا٥ضٞبٙٺخ ٳاحلٺبح  ٳا٥ٞٴح احلشثٺخ، ٳا٥يجٞبد االعز٪بّٺخ،  : ا٥زٮَٺ٨ اإلداسٷ1
 حاج عمر تاؿاإلدارة والجيش في ظل ال

ٓب يكن ٜبة سلك إدارم ينتظم فيو موظفوف. بل كاف ا٢باج عمر ٱبتار من بْب قرابتو كذكم الثقة من ميريديو كمن عبيده 
ـٌ مىدنية.  ا٤بخلصْب، حيٌكامنا للمناطق أك قادة للسرايا أك منتدبْب ٤بها

اطنا بعيلماء ٧بن كْب أغلبهم من رفا ؽ دربو األكائل كمن الذين ٛبٌيزكا بأخبلؽ عالية ككفاءات كٯبسد الشيخ اإلدارة ا٤بركزية ٧بي
 قتالية مشهودة.

ُب الشماؿ إٔب دينغّبام ُب  ككانت الدكلة ٛبتد من منطقة كيدم ماغو ُب الغرب إٔب تنبكتو ُب الشرؽ كمن انيور 
كا٤بمالك السابقة، ُب غالب  ا١بنوب. كقد ًب ٛبصّبىا على النحو التإب، مع مراعاة ا٢بدكد ا٤بوركثة عن الدكؿ كاإلمارات

 األحياف:
 : شرقي فوتا جالوف، مدينتها دينغّبام.دينغيراي-1
 : تتبع كوندياف.بافينج -2
 كديانغّبتى. فوالدوغو -3
 : عاصمتها فارابوغو.كارتا بينى -4
 : تتبعو عتبة منطقة بيليدكغو مع أكيٌسبوغو.باخونو -
 .كاصمتها انيور : ميضافا إليو منطقة كينغي، عقولى كارتا -5
 : عاصمتو كونياكرم.ديونبوخو -6
 مع كرٲبيس. كانياريمى -7
 .أراضي جاال -8
 : بْب هنر النيجر كرافد با٘ب، عاصمتها سيغو.بالد سيغو   -9

 : عاصمتها ٞبد اهلل ٍب باندياغرا.ماسينا -10
اطة بسور أك تضم حصنا منيعا ككذلك ا٤بدف ذات األٮب  ية.ككانت عاصمة كل منطقة ٧بي

  :/ا٥ٞٴح احلشثٺخ2
 عرؼ جيش ٩بلكة فوتا بالشجاعة كاالستماتة، كقد كاف ىذا ا١بيش مدربا، كمكونا من:

 ػ ا٤بشاة كىم األقل، كالفرساف كىم األكثركف.1
 ػ ٞبلة األسلحة البيضاء ) السيوؼ كالرماح، كالسكاكْب كالنباؿ كا٢براب كا٣بناجر,,,(.2
 ، مع الباركد، كالرصاص.ػ ٞبلة األسلحة الثقيلة) البنادؽ3

كقد كاف ٲبيز ىذا ا١بيش عن غّبه، أنو كاف ٰبارب بعقيدة ا١بهاد كالشهادة ُب سبيل خدمة الطريقة التيجانية، كقد أقنعهم الشيخ ٗبراتب 
 عليا ينالوهنا ٕبسب دفاعهم عن ىذه الطريقة، ٩با شجع كثّبين على االستماتة كالتحلي بالركح الفدائية، 

ؾ ىذا ا١بيش لؤلسلحة ا٤بتطورة) ُب ذلك الوقت ( ٩با ساعده على التغلب على منافسيو الذين ٓب يكونوا ٲبلكوف مثل لديو كما أف امتبل
 من كميات األسلحة النارية ا٤بتطورة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
544 

 :ٳاخلالفخ
 جيش ا١بيش الذم تشكل، ُب البداية، من ٦برد متطوعْب أ٥بب ٞباسىهم كعظي ا٢باج عمر، قد ٙبو ؿ شيئا فشيئا إٔب فأ

 .Tuburo، التوبورك(sofa)ذم جنود متمرٍّسْب مثل: الطاليىب، الصوفة
كٲبثل الطاليىب النخبةى، كىم من منطقة فوتا كمسلحوف بالبنادؽ كبالسيوؼ كٲبتطوف ا٣بيل. كىم معركفوف باإلقداـ 

شاة كينحدركف من أصوؿ ٨بتلفة كأكثرىم من جا (sofa)كبا٢بماس الشديد. أما الصوفة
ي
ال كمن أركمة بنبارية. فهم ا٤ب

كىم مسلحوف بالبنادؽ أيضا كبالسبلح األبيض. كيتألف الصوفة من سريتْب تضم كل سرية ثبلث كتائب. ىذا، بينما 
 جاكراك  ٍب "كاغوركتا،كمن قبيل،على ا٢بديثي العهد باإلسبلـ. كىم أمم شٌب أغلبهم من البنربا  Tuburoييطلق التوبورك

 ة خاسو كمن السومونو. كالصوفة كالتوبورك كبلٮبا ٙبت اإلمرة ا٤بباشرة للطاليىب.كمن منطق " السونينكيتْب،
. 12ـ، كىي السنة الٍب غىنىمى فيها ا١بيش من الفرنسيْب قطعٍب مدفعية عيار 1858ككاف للجيش مدفعيتو منذ سنة 

 .1860إضافة إٔب أسلحة إسبانية ثقيلة كعتيقة كأخرل غنمها ا١بيش ُب سيغو سنة 
 يجٞــبد االعز٪بّٺخ/ا٥ 3

 كانت ا٢بياة االجتماعية ُب فوتا العمرية مكونا من أربعة طبقات:
 ػ النببلء: كىم ا٤بلك، كمريدكه من الطلبة،  كالفرساف، كحكاـ األقاليم من األمراء كغّبىم, ككبار ا٤بداحْب، كالعلماء1
ا٤بزارعْب، كأرباب األغناـ، كصيادم األ٠باؾ، كغّبىم، كىم ػ:األحرار  األقحاح: كىم أصحاب ا٤بهن كا٢برؼ اليدكية. من التجار ك 2

 السوقة,
 (، كىم ا٤بداحوف، كالقصاصوف، كا٢بدادكف، كاإلسكافيوف، كصغار ا٤برتزقة من ا١بيش. Nyamakalaالتبعيوف) انياماكاال -3
 الزراعة كغّبىا.الغبيد، كىم أسرل ا٢بركب ، أك الذين بيعوا ُب أسواؽ النخاسة، ككاف يقع عليهم أعماؿ  -4

كا٤ببلحظ أف ىذه التقسيمات باعتبارات معينة، كإال فكل ٦بتمع من اَّتمع ا٤بإب من ٩بلكة مإب  إٔب اليـو مكوف من ثبلث طبقات ىي: 
 األحرار الوجهاء، كالسوقة) الطبقة الوسطى( كالعبيد.

 :االٝزقبدٹخاحلٺبح 
فوتا، اعتمدت ا٢بياة االقتصادية، على الزراعة، كالتجارة، كتربية ا٤بواشي، كالضارائب، كغّبىا من الدكؿ كاإلمرباطوريات الٍب سبقت ٩بلكة 

 كإ٭با كاف ا٤بصدر االقتصادم ا١بديد ىو: الغنائم الٍب تأٌب من الشعوب ا٤بهزكمة،.
 ككذلك بيع ا٣بيوؿ, ،إلنتاج الرئيسي فيها كاف الصمغ كيليو الفوؿ السودا٘ب كالعاج، كريش النعاـ، كالعبيد، كبعض الذىباككاف 

كاف تعدد الشعوب كاختبلؼ ثقافتها، كتعقد النظاـ  النقدم ُب كقد تقدـ أف ىذا االقتصاد قد تأثر كثّبا ُب عهد ) ألٞبد سيكو(؛ حيث  
كخاصة  الدكلة سببا ُب ضعف ا٤ببادالت التجارية، ناىيك عن ا٢بركب ا٤بستمرة، كقد أدل ىذا إٔب نقص موارد الدكلة من ٨بتلف الضرائب

 أف كل مدينة كانت تعمل لبلحتفاظ ٗبواردىا لنفسها.
 احلٺبح ا٥ضٞبٙٺخ:

ليست ىناؾ صورة كاضحة عن مبلمح ا٢بياة الثقافية ُب ىذا العهد، كإف كاف من العركؼ أف الشيخ نفسو كاف متبحرا ُب 
تلقْب التائبْب ا١بدد)  العلـو اإلسبلمية، كأف االىتماـ بتعلم القرآف كاف منتشرا ُب ا٤بنطقة، كما كاف يتم

( ٗببادئ اإلسبلـ، كتعلم سور الصبلة، كاألكراد التيجانية، إال أنو ال ٲبكن أف يقاؿ إنو طرأ تطور جديد Tuburoتوبورك
على ا٢بياة الثقافية ُب ا٤بنطقة، كخاصة أف االنشغاؿ با٢بركب كا٤بعارؾ من ىنا كىناؾ ٓب عامبل مشجعا على التعمق ُب 

، غّب أف كتبة ىي ىذه ا٤ب كمن ا١بدير بالذكر أف بعض ٨بطوطات .أىم أثر ثقاُب ُب الدكلة ىي ا٤بكتبة العمرية العلـو
 كإليك تعريفا موجزا بالكتبة العمرية:.نسخ يتيمة
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شٹخ
َ
٪

ُ
 ادل٢زجخ ا٥ْ

 ـ، مدينة سيغو، ٓب تلبث أف كقعت على خزانة ىامة للمخطوطات العربية.٤1890با احتلت القوات الفرنسية، سنة 
كىي عبارة عن مكتبة ا٢باج عمر الٍب ٝبعها خبلؿ رحلتو العلمية الطويلة كآلت ملكيتها، بعد كفاتو، إٔب ابنو أٞبدي 

 شيخو.
ـ كإيداعها ُب 1901ك 1898كقد صادر العقيد آرشينارد ىذه ا٣بزانة كنقلها إٔب باريس، حيث ًب حبكها بْب سنٍب 

 ا٤بخزكف العريب من ا٤بخطوطات ا٤بشرقية.
ـ، نشر إدموند اببلنشى عمبل كتابيا عن ا٤بخطوطات العربية الٍب اقتنتها ا٤بكتبة الوطنية الفرنسية بْب 1925سنة  كُب

ـ كأشار إٔب كجود ىذه اَّموعة ا٤بدعٌوة غالبا مكتبة أٞبدي أك خزانة آرشينارد. كلكنو ٓب ييفًصح 1924ك 1884سنٍب 
ـ، بنشر مقاؿ عنوانو:" مساٮبة ُب التعريف باألدب العريب 1950، سنة عن ٧بتوياهتا. إٔب أف قاـ األستاذ جورج فاجدا

ـ مقاال آخر ضٌمنو جردا لنفائس 1953ُب إفريقيا الغربية" عىرىضى فيو لتحليل مسهب لوثائق ىذه ا٤بكتبة. ٍب نشر سنة 
الوطنية الفرنسية، الٍب ٛبت ا٤بكتبة، ىو األكؿ من نوعو. كذلك ُب إطار الفهرسة العامة للمخطوطات العربية ُب ا٤بكتبة 

 ـ، ُب دليل مصادر تاريخ إفريقيا، بإشراؼ من اليونسكو.1967إعادة نشرىا، سنة 
ـ، إٔب أٮبية ىذه اَّموعة، ُب مقاؿ نشره ٙبت 1959ككاف األستاذ ىػ. ؼ. س. ا٠بيث، قد لفت اإلنتباه، سنة 

 شيف سيغو ٭بوذجا".عنواف:" ا٤بخطوطات العربية مصادر لتاريخ السوداف الغريب: أر 
ـ، كصدر سنة 1982ـ، كاكتمل سنة 1979إال أف ا١برد التاـ كا٤بفص ل، ىو دكف أدٗب شك، ذلك الذم انطلق سنة 

ـ. كىو ٜبرة سنوات طويلة من عمل فريق دكٕب من الباحثْب ينتموف لدكؿ عديدة: الواليات ا٤بتحدة اآلمريكية، 1985
ن ا١برد السابق ُب أنو يذكر ٝبيع ا٤بخطوطات مهما كاف مصدرىا كمهما كاف تونس، النيجر، مإب، فرنسا. كٱبتلف ع

 ا٤بؤلف ٦بهوال.
كٛبثل ىذه اَّموعة كاحدة من أغُب خزانات ا٤بخطوطات العربية ُب إفريقيا جنوب الصحراء كأحسنها حظا من حيث 

 .كرقة تزف أكثر من نصف طن ٦120.000بموعا أم ما ٲبثل  518ظركؼ ا٢بفظ. إذ تضم 
عبلكة على ما تزكٍّد بو من إنارة الطريق الٍب سلكٍتها العلـو كا٤بعارؼ اإلسبلمية إٔب إفريقيا الغربية، فإهنا ٘بلو الظبلـ عن 

التاريخ السياسي كاإلجتماعي ٥بذه ا٤بنطقة ُب القرف التاسع عشر ا٤بيبلدم، ٗبا توفره من رصيد جديد ُب ىذا الشأف. 
در التاريخ اإلقتصادم لنفس ا٤بنطقة كالوثائق اإلحصائية لدافعي الزكاة كلرؤكس ا٤بواشي ىذا، إضافة ٤با ٙبويو من مصا

ك٢بصاد الغىبٌلت كألعداد العبيد الذين غنمهم جيش ا٢باج عمر، فضبل عن إحصائيات لقطع السبلح كللذخّبة كألعداد 
 ا٤بقاتلْب كقوائم بأ٠باء القيرل كعقود ٘بارية إْب...

 رافية كاسعة ٛبتد من فوتا تورك إٔب أراضي ا٥بوسا مركرا بفوتا جالوف كماسينا كمنطقة تنبكتو.كىي كثائق ٤بنطقة جغ
كىكذا، فإف ٨بطوطات دينة ماسينا كقبيلة كنتو كدكلة سوكوتو، أم ا٤بكامن الرئيسة للحراؾ الثقاُب ُب غريب إفريقيا ُب 

 ذلك العهد، ٩بيىث لةه ُب ىذه اَّموعة.
٨بطوطا، دكف احتساب النسخ ا٤بكٌررة، تشكل أساسا  40ماف داف فودٌم، ُب اَّموعة، عن كتزيد ٨بطوطات آؿ عث

 مؤلفات كرسائل لعثماف نفسو كألخيو عبد اهلل ٍب البنو ٧بمد بلُّ.
 كما تضم اَّموعة عددا ىاما من مؤلفات الشيخ سيدم ا٤بختار الكبّب كابنو سيدم ٧بمد، من بينها ىذه العناكين الٍب 
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 ُب رأينا، أكثر ا٤بؤلفات ٛبثيبل لؤلدب الكنٍب: تعترب،
 ا١برعة الصافية كالنفحة الكافية، ُب علم الشريعة -أكلياء اهلل األخيار، ُب التصوؼ جذكة األنوار ُب الذب عن مناصب -
لطيب ُب فح ان - كطرد الوسواس ا٣بٌناس، ُب التصوؼزكاؿ اإللباس  -ٙبفة ا٤بودكد، ُب اللغة العربية فتح الودكد بشرح  -

ريد، ُب التصوؼ جيٌنة -  الصبلة على النيب ا٢ببيب
ى
ريد دكف ا٤ب

ي
 الطرائف كالتبلئد، ُب الَباجم كالسٍّّبى  -  ا٤ب

ىذا، كيوجد بْب ٨بطوطات اَّموعة كثائق باللغة الفبٌلنية ىي عبارة عن نصوص بيداغوجية كاف ييسَبشىد ُّا ُب منطقٍب 
 ماسينا كفوتا جالوف.

يد اَّموعة كذلك: عدد ىاـ من مؤلفات ا٢باج عمر ككتاباتو عموما كنسخه من ا٤بصادر الٍب اعتمدىا. كيعترب  من بْب رص
 كتاباه: الرماح، كبياف ما كقع؛ ُب طليعة مؤلفاتو دكف ريب.

 ٴا٤٩ ٭ٲٴك مم٢٦خ ا٥ٚٴال٭ٶ يف  ٙٴرب:ّ
 ة الفوتية على يد الشيخ ا٢باج عمر تاؿ،دعنا نناقش باختصار تلك العوامل الٍب ساٮبت ُب ٪باح تأسيس حكم الدكل

 كاف أكؿ عوامل ٪باج تأسيس الدكلة العمرية ببل شك ىو كفرة ا٣بربة ا١بهادية ا٤بكتسبة من أماكن  ْب٤٩ األٳ٣: ٥ا
أخرل؛ الدكؿ العربية، مصر، بورنو، سوكوتو، كماسينا، فقد كانت ىذه ا٣بلفية  مساعدا أعظم لو عندما خطط كأشعل 

يجا٘ب ُب "فوتا جالوف" يضاؼ إٔب ىذا ا٤بعْب شخصيتو ا٤بشهورة علميا كعقليتو العبقرية كعآب جهبذ كداعية، ٩با ا١بهاد الت
 أكسبو كثّبا من األتباع كا٤بريدين ا٤بطيعْب ا٤بخلصْب.

اررة كأىم من العاملْب فوؽ رٗبا يكوف: الطريقة التيجانية، الٍب استطاع أف ينشرىا بْب شعب التكْب٤٩ ا٥ضب٭ٸ: ٥ا
)الفوتيوف( كا٤بانيكا، فلسفة ا٤بساكاة للطريقة التيجانية، كمعارضتو للطريقة القادرية الٍب تنتقي األمراء القياديْب، السهولة 
األساسية ُب تعليم مبادئ اإلسبلـ ، كادعاؤىا الفضل على الطريقة القادرية. كل ىذه األمور كانت أفكارا تدعى أهنا 

 العاديْب على الدخوؿ ٙبت راية ا٢باج عمر تاؿ. جذبت عددا كثّبا من الناس
 ْب٤٩ ا٥ضب٥ش: ٥ا

العامل الثالث ىو مثل ما كاف ُب سوكوتو، كماسينا، كىو معارضة ا٢بكاـ ا٤بعتدين ا٤بضطهدين ،لصاّب العامة ا٤بظلومْب 
كسب أصحاب للشيخ من قبل الطبقة ا٢باكمة، كاعتقاد) كرجاء( أف ا١بهاد سيدفعهم إٔب حالة أفضل للحياة كيساعد ل

 عمر،
 ْب٤٩ ا٥شاثِ: )ا٥ْ٪٦ٺبد ا٥ْغ٢شٹخ( ٥ا

عامل العمليات العسكرية كاف العامل األىم، كاف ١بهاد الشيخ عمر ميزة خاصية، كىي أنو سبق بفَبة طويلة من 
ئر ا٢بربية، االستعدادات) أعد لو إعدادا جيدا(،خبلؿ ما ٝبع كامتلك ٨بازف كثّبة من األسلحة النارية األكربية، كالذخا

الٍب سببت ٪باحو كتفوقو العسكرم، كمن ا١بدير بالذكر أف تفوقو األكلية) منذ أكؿ كىلة( رفعت من ىيبتو، كنفوذه، 
 كجذب كثّبا ٩بن يشمل ا٢برفيْب من سانت لويس، ٤بشاركة جيشو.
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 ّٴا٤٩ مْ٘ ئ٩رباىٴسٹخ ٙٴرب
 :(مشاكل خلفاء السيخ عمر تاؿما يصدؽ أف يطلق عليها: )كىي 

لىب (،كٓب ـ، بابنو ) أمادك سيكو ا٤بشهو ب)الميدك ا١ب1864لقد استخلف الشيخ عمر بن سعيد تاؿ، بعد كفاتو عاـ 
يكن أمادك سيكو ناجحا مثل أبيو ُب الشئوف اإلدارية اك القيادة العسكرية، ككاف ىذا من جراء ا٤بشاكل الضخمة الٍب 

 كرثها من إدارة كالده.
لدكلتو طريقة سوكوتو، فكانت اإلمرباطورية مقسمة إٔب إمارات ، حيث عْب على كل فقد اتبع حكم الشيخ عمر 

إمارة)مقاطعة( أحد أبنائو، أك إخوتو، أك عبيده ا٤بفضلْب كأمراء أك حكاما، كقد عمل ىذا النظاـ ٔبد عندما كاف الشيخ 
ٓب يكن ٲبلك مثل نفوذ  أبيو العظيم،  حيا، كلكن بعد كفاة الشيخ فإنو سرعاف ما أصبح غّب عملي؛ ألف ابنو أٞبد سيكو

كال  نوع كاريزماه )شخصيتو السحرية، اك ا١باذبية( فلم يستطع أف ٰبصل على كالء إخوتو األشقاء أك اإلخوة ألب، أك 
بِب أعمامو الذين كانوا ُب رتبة أمراء، فانقسمت اإلمرباطورية بذلك إٔب صراعات أسرية، كثورات ضد حكم أمادك سيكو 

في ماسينا مثبل  ثار أمّباف كأعلنا أنفسهما مستقلْب، كُب الواقع أف كل األمراء أصبحوا مستقلْب ٙبت حكم أٞبد تاؿ، ف
 سيكو، كقد ازدادت ىذه ا٢بالة سوءا نتيجة لضعف القوة العسكرية ألٞبد سيكو.

دع ا٤بقاطعات الثائرة صعبا،  كقد أدل النزاع السياسي بْب أعضاء األسرة ا٢باكمة إٔب انقساـ كالء ا١بيش، كىذا جعل ر 
كما صعب إكماؿ فتح مناطق البمبارة الٍب ٓب يتم إخضاعها لفوتا، ففي الواقع أف كثّبا من مدف البمبارة ٓب تكن قد 

فتحت ُب كسط اإلمرباطورية، كبقيت مستقلة، كقد كاف التآمر ) التواطؤ( بْب ىذه األراضي ا٤بستقلة كتلك احملتلة كاف 
 تمر طيلة عهد أٞبد سيكو تاؿ،يشكل ا٣بطر ا٤بس

كأيضا فإف ا١بيش الفوتيْب)التوكلور( الذين ىيمنوا على جيش الشيخ عمر تاؿ أصبحوا غّب شعبيْب)مرغوب فيهم( بْب 
ا٤بناطق احملتلة من شعب "ماسينا" لسوء أخبلقهم، كجشعهم كطمعهم، كٓب يكن ىذا غريبا للجيش الفوٌب أف يتصرؼ) 

  البمبارة، كأف يضطهدكا كيستخفوا)ٰبتقركا(  الشعوب احملتلة)ا٤بهزكمة(.يتخلق( كقوات أجنبية بْب
كقد حاكؿ أٞبد سيكو حل ىذه ا٤بشكلة ا١بندية بتحريك ا١بيش الفوتيْب  لكسب كالء ا٤بناطق احملتلة، كلكن ىذه ا٣بطة 

 ٤بستعمر الفرنسي،)القياس( قد تسبب)أدل( ُب األخّب إٔب إضعاؼ مركز ا١بيش االمرباطورم . كمقاكمتو ضد ا
/ ككانت ثالث مشاكل أٞبد سيكو ىو سطوة)ىيمنة( التنازع كالتنافس  بْب القادرية، كالتيجانية، الٍب كرثها من كالده 3

الشيخ عمر تاؿ، فقد كاف من أكٔب اىتمامات الشيخ عمر تاؿ فرض الطريقة التيجانية ُب ماسيناػ الٍب كانت منطقة 
ـ، كقد كاف 1864ة)معقل القادرية(، كقد أدل ذلك على الثورة حٌب كلفتو نفسو عاـتسيطر عليها الطريقة القادري

ا٣ببلؼ القوم الواضح بْب الطريقتْب االسبلميتْب إٔب تقسيم اإلمرباطورية حٌب إٔب سقوطها، كبسبب انقساـ الوحدة 
ودية بْب أٞبد سيكو كسامورم السياسية ُب إمرباطورية أمادك سيكو، كضعفها العسكرم، كفقداف)انعداـ( العبلقات ال

الذم جعل التحالف ضد الفرنسيْب مستحيبل، كفوؽ الكل التفوؽ الفرنسي من ناحية التسلح كالقوات ا٤بدربة تدريبا 
جيدا،  كل ىذه األمور ساعدت فرنسا ُب إسقاط إمرباطورية أٞبد سيكو الفوتية، كلذا ٤با سقطت كل من "ماسينا" 

ـ ضحية 1898ـ، ىرب أٞبد سيكو إٔب سوكوتو، موطن أمو حيث توُب ىناؾ عاـ 1893ك"جىُب" ُب يد فرنسا عاـ 
 .لئلمربيالية الصليبية الفرنسية ُب غرب إفريقيا ُب القرف التاسع عشر
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   خبدتخ 
 ا٢بمد هلل ، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل األمْب كآلو كصحبو أٝبعْب كبعد: 

 ء من تاريخ أمتنا اَّيدة، كرٞبة اهلل كبركاتو.السبلـ عليك أيها ا٤بتحمس ٤بعرفة شي
كبعد فإف صديقك _ صاحب ا٤بوسوعة _ يودعك كداع ٧بب لك، راغب ُب اف تتمتع ٗبا تضمنتو صفحات ىذه 

 ا٤بوسوعة من تاريخ شعب عريق، كمنطقة عريقة، ك٩بلكة كاف ٥با صداىا كشهرهتا اإلقليمية ُب العصر ا٢بديث.
 عن اخذ الدركس كالعرب من سّبة ا٤بلوؾ كاألحدث الٍب سردت ُب ثيايا ىذا السٍّفر ا٤بمتع.كيرجو منك أف التتواٗب 

فإف ركح دراسة التاريخ  أف تعترب ٗبا تقرا، فيكوف لك أسوة بالعاملْب اَّدين، كٙبذر من البطالْب ا٣باملْب .كما ضرنا 
 اإلسبلمي أك القومي للتسلية فقط، ال للقدكة  معشر األفارقة إال ترؾ اخذ العربة من التاريخ؛ حيث ندرس التاريخ

 .كاالعتبار.كأف تدرؾ أف باإلمكاف إقامة دكلة إسبلمية تيوقراطية حٌب اليـو
، كذلك فوتا توركفكقد بذؿ لك صديقك ُب ىذه ا٤بوسوعة قصارل جهوده ليتحفك ٔبزء من تاريخ ٩بلكة الفوالٗب ُب 

اـ ٔبميع تواريخ ىذه اإلمرباطورية الٍب حظيت بركايات كثّبة من قبل ا٤بداحْب، لغرض التلميح كالتنويو، ال لئلحاطة كاإل٤ب
كالقصاصْب، كذلك  نظرا لوجود أحفاد، أك أحفاد أحفاد من عايشوا ا٤بملكة، سواء استفادكا من خّباهتا، أك اكتوكا 

خْب الذين نقلت عنهم، علما بأف بنّباهنا.فما كجدت فيها من صواب فمن اهلل، كما يكن فيها من خطإ فمِب اك من ا٤بؤر 
 حديث ذكف شذكف،كلعل فيما نقلنا ىاىنا كفاية، كعن اقطاب التيجانية،ا٢بديث عن الفوال٘ب األبطاؿ ا٤بغاكير ،

 فوتا توركف، كقبل ذلك نقوؿ لشعب سامورم تورلفإٔب اللقاء مع موسوعة أخرل ، أال كىي موسوعة 
 الممالك والمناقب الدارسات ، نستعيد)ػ( بها تلكفوتُ فهل من نهضة، يا

 إلى اعلى النػػػػػػػػػػػػجـو الزاىرات تكروروىػػػػػػػػػػػػػػػػػل من نجدة منكم فنسمػػػػػػػػػػػػو)ػ( يا 
 فهل عائد ذلك الزماف الذم مضى)ػ(تباركت ما تقدر يكن فلك ا٢بمد

 )^( أبو ٘باف/ عبد القادر بن ٘باف كجّبل  )^(
 ـ2015/ أبريلىػ   ا٤بوافق 1436/  ةالثاني ٝبادلطوىب 
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 510ٙٲبسط اجلضء ا٥زبعِ
 510 ٩بلكة الفوالٗب ُب ماسينا 

 511 بْب يدم الكتاب
 511   عن اإلمرباطوريات القدٲبة  توطئة 
 512 من ىم شعب الفوالٗب؟ فوتا توركف (حملة تارٱبية عن إمارة الفوالٗب ُب ) :.الفصل األكؿ.

 512 *أكال/ من حيث ا٤بناطق:    تقسمات الفوال٘ب، ٗب/أصوؿ شعب الفوال1
 513 /أصوؿ فػػػوتا توركف2
I 513 ػ التطور التارٱبي:          أػ ٩بلكة فػػوتا قبل الشيخ عمر تاؿ 

 513 معُب فوتا توركف
 514 األحواؿ السياسية ُب فوتا توركف قبل الشيخ عمر تاؿ

 514 األسر ا٤بلكية الٍب حكمت فوتا توركف
 514 ـ(.1000-ـ 850( من )Jaogo(أسرة (جا أكغو 1
 514 .ـ(1300ـ _ 1000( من )Manna(أسرة )من ػا 2
 514  ـ(1400 –ـ 1300( من )Tonjog(أسرة )تو٪بوؽ 3
 515 ـ(.1537 –ـ 1400(من )Taga(أسرة )تاغا 4
 515  ـ(1776 –ـ 1537(من )Denankube(أسرة )دىنانكويب5
 516 ـ(.1880 –ـ 1776)توركىب(من )(حكم اإلمامية 6

 Futa jallon 516فوتا جالوفب ا٤براد
 Futa Bundu  516بوندك ا٤براد بفوتا*

 516 من نشأة الشيخ عمر بن سعيد تاؿ إٔب تأسيس الدكلة : .الفصػػػل الثاني
 516 مولد  ، نسبو ٛبهيد/
 517 نشػػأتو:، تاريخ ميبلده:مولده 

 517 رحبلتو لطلب العلم.
 517 سفره إٔب فوتاجالوف

 517     مؤلفاتو:
 518 سياستو     صفاتو:

 518 استشهاده جهاده ك
 518 رحلتو إٔب ا٢بج.

 519 مركر الشيخ عمر تاؿ بسيغو؛ قافبل من ا٢بج
 520 مواصلة رحلة العودة إٔب فوتػػا
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 521 .الفصػػػل الثالث.
 521 تأسيس ٩بلكة فوتا كمراحلو

 521 م"  حصار دىنغّبا
 521 حصار تامباكوندا

 521 مقتل تامبا غيمبا ُب جالو
 522 حصار جالوف

 522 حصار قرية فٍربنا
 522 فتح ماغنا

 522 حرب جونكونتورك
 522 قدـك الشيخ عمر إٔب بينقورك

 523 فتح مدينة
 523 مر كفتوح كارتا) ٩بلكة ا٤بساسي(:الشيخ ع

 524 ريناناطق جاىونو، كجومبوغو، كمافتح م
 525 الشيخ عمر بن سعيد كأىل جار

 525 فتح بانبيغورك
 525 فتح بساقا

 526 فتوح أخرل ُب منطقة كينغي قبل سانفاغا
 526 فتح سانفاعا: فتح قىسقارل

 527 ، كجاال، كسسابوسّبلفتح جانغريدل كغيمو كورا كلوغا
 527  حرب مدين: التصادـ مع الفرنسيْب للمرة األكلة

 527 فتح  دانفا جاريسو، و بيوندكفتح 
 528 ( لباتوف دمبىلىjanban guineالشيخ عمر تاؿ كإباحة الغليوف)

 528 فتح انوانو
 528 التصدم ٥بجمات سيغو

 529 قصة اغتياؿ كاركنغا جاكارا، فتح انيامينا
 530 (.Jaba &  wqitalaفتح جابا ككيتاال )
 530 احتبلؿ سانساندل

 531 فتح مدينة سيغو
 531 ٧باكلة ماسينا استعادة سيغو

 531 حركب ماسينا
 531 =قصة كوماغا ماغاسا، كعبد اهلل ماىب:1
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 533 =قصة تيجاف أمادك2
 Batun danbele 533=قصة باتو دامبيلى3

 534 معركة ماسينا ا٢با٠بة
 535 دخوؿ الشيخ عمر تاؿ ُب مدينة "ٞبد اهلل"

 535 اؿحصار"ٞبد اهلل" على الشيخ عمر ت
 536 ػ ـ 1864ىػ /1280استشهاد الشيخ عمر تاؿ 

 536 ـ1892ـ/1864خلفاؤ الشيخ عمر تاؿ من 
 536 ـ(1887ـ   ت1842ن ألفا تاؿ: كلد تيجا٘ب أمادك ب

 537 العاصمة إٔب "با٪بانغارا":«  ادكتيجا٘ب أم»نقل 
 538 كفاة تيجاف آمادك كاستخبلؼ أحيو) بشّبك(

 538 يدك جيلىب(أمّب ا٤بؤمنْب) الم
 538     نشأتو:،    مولده: 
 539 تاؿ كالقضاء على الفًب الداخلية أٞبد سيكو، خبلفتو 

 539 ( معارضتو من قبل إخوتو1
 539 (ٛبرد بعض الشعوب ُب دكلتو2
 539 (شعب ماسينا الفوالنيْب، كأىل تومبوكتو مع الكونتيْب:    3
 540 (ضعف اقتصاد الدكلة كشح مواردىا4
 540 (االفتقار إٔب جيش قوم5

 540 أٞبد سيكو تاؿ كالصراع مع القول ا٣بارجية
 540 أكال: الشيح ٧بمد األمْب درامى

 541 ثانيا/ سامورم
 541 ثالثا/االستعمار الفرنسي للسوداف العريب

 541 ٧باكلة مقاطعة الفرنسيْب: )فرض ا٢بظر التجارم(
 542 فوتاهناية ٩بلكة   .الفصػػػل الثامن .
 543 .الفصػػػل التاسع .

 543 : التنظيم اإلدارم كالقوة ا٢بربية، كالطبقات االجتماعية،  كا٢بياة  الثقافية1 :األحواؿ العامة ُب ٩بلكة الفوالٗب ُب فوتا
 543 اإلدارة كا١بيش ُب ظل ا٢باج عمر تاؿ

 543 /القوة ا٢بربية: 2
 544 /الطبقػػات االجتماعية 3

 544 القتصاديةا٢بياة ا
 544 ا٢بياة الثقافية
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 545 ا٤بكتبة العيمىرية
 546 عوامل هنوض ٩بلكة الفوالٗب ُب  فوتا

 547 عوامل ضعف إمرباطورية فوتا
 548 خاٛبة

 549 الفهارس
 

 

 

 

 الشيخ عمر بن سعيد تاؿ الشيخ عمر بن سعيد تاؿ
 

 

 أحمد شٌخو بن الحاج عمر تال) المٌدو جٌلبى(

 

 

 )القائد( ألفا عمر تٌونو باٌلى
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 [{11}]٩ٴعٴّخ ربسٹخ  ٩ـــبيل
 اجلضء ا٥ْبؽش

 دٳ٥خ عب٩ٴسٷ ) ٳاعٴ٥ٴ٫ (
 إفسيقيا(  )دًىت  بٌّافازث 

 
 

 وجريى ؾحس اًلاذز جن ثَجان جن المل

 مسٍص اًخـَمي مبسازش ذاز اًلصبٓن واذلسًر تعوىب

 

 
Histoire   de l' Empire du  Samory  Toure (Wasolon) 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على محمد وسلم
ثني ٹذٷ ا٢٥زبة 

بائل لتعارفوا ( كالصبلة كالسبلـ على قمن ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبا ك ا٢بمػد هلل القائل ) يأيها الناس إنا خلقناكم 
 رسوؿ اهلل األمْب،  ٧بمد بن عبد اهلل الذم كاف مبعثو ذكرا )شرفا (لو كلقومو.  كآلو كصحبو أٝبعْب:

( بن ٧بمد بن فيقوؿ العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب: عبد القادر بن تيجاف بن الٓب)٧بمد سّبل( بن أيب بكر )صديق ٳثْذ:
 ـ ٗبدينة طوىب) شرفها اهلل بالعلم كالدين(1967إبراىيم بن ٧بمد كجّبل الطويب من مواليد عاـ 

ن ا٤باضي العريق،  عأقدمو إٔب الراغبْب ُب معرفة شيء المشهورة ب)مملكة واسولوف(" دولة ساموري تورىخ "ىذا تاري
ل، زعيم ا٤بقاكمة الفرنسية ُب إفريقيا الغربية، جنوب الصحراء، الشيخ أ٤باـ سامورم تور كر الريادم الذم لعبو 600كالد

ماندل ، ٍب امتدت ٫بو الشماؿ، كالشماؿ الشرقي لتضم  أراضي قوية على ٛبكن من تأسيس دكلة شبو إمرباطورية، الذم
 أكاسط القرف التاسع عشر ا٤بيبلدم .ُب جزءا كبّبا من دكلة السوداف الفرنسي قدٲبا)مإب حديثا( 

كوناكرم، كاسولو، ماندل، مشاؿ ليبّبيا، كجزء من ساحل العاج(منذ أكاسط القرف التاسع   -مناطق:) غينياد شهدت فق
الذم كاف ٰبلم ُب إقامة إمرباطورية  الثائر العظيم " سامورم تورل"،قوية على يد تيوقراطية  قياـ ٩بلكة  عشر ا٤بيبلدم

( ُب ماليكريثة إمرباطورية)غّبىا مع  دكلةكأصبحت ىذه ال غرب إفريقيا، على حساب ٩بالك ا٤بلوؾ كالزعماء ا٤بتناحرين ُب
 إٔب أف اصطدمت باالستعمار الفرنسي ُب هنايات ىذا القرف نفسو. ا٤بركز القيادم لدكؿ إفريقيا الغربية جنوب الصحراء،

غّب أننا كالركايات الشفوية، جنبية، كسنركم تفاصيل تاريخ ىذه اإلمرباطورية معتمدين على العديد من ا٤براجع العربية كاأل
كذلك  –_ إف شاء اهلل تعأب  بآخر ا٤بوسوعةا٤براجع  سنلحقىنا ال نشّب إٔب ا٤براجع مباشرة ُب ىذا السفر،  حيث أننا 

 ٔب ذلك ا٢بْب نعتذر إٔب القراء األعزاء، كالنقاد ا١بهابذة الفحوؿ،  عن التقصّب ُب ىذا ا١بانب.إك نظرا لظركؼ العمل، 
على صياغة ا٤بعلومات بلغة عربية سليمة كاضحة؛ اهلل كوف قد كفقت لسرد تارٱبها كما ينبغي،  كأف يعينِب أ كأرجوا أف 

 .ألف ترٝبة التاريخ من اللغات األجنبية إٔب العربية ٗبكانة من الصعوبة ال يسلم من العثار فيها إال القليل من الفحوؿ
 وقوتي  . ومػػػػػػػػػػػػػا لي إال ستره متجػػػػػػلال تصػػػػػػػػاميعوباللػػػػػػػو حولي وا

 عليك اعتمادي ضارعا متوكال . فيارب أنت اهلل حسبي وعدتي  :
كأسأؿ اهلل العظيم رب العرش الكرٙب أف يبارؾ فيها،  كٯبعلها لبنة من لبنات سور حصْب،  يسعى ُب بنائو الغيوركف على 

العريقة،  ُّدؼ العودة إٔب ا٤باضي اَّيد،  كالتنقيب عن ا٢بضارات الٍب ٛبتعت  إفريقيا الغربية جنوب الصحراء كحضارهتا
ُّا ا٤بنطقة من قبل. كمن ٍب عودة ٞبيدة إٔب الديانة كاللغة اللتْب عملتا دكرا بارزا ُب إرساء قواعد ىذه ا٢بضارات،  كنقل 

 فصو٥با إٔب األجياؿ البلحقة.
 ـ2015ىػ  ا٤بوافق 1436 أبوتيجاف / عبد القادر كجّبىطوىب 

) رٴىئخ) ٬ّ اإل٩رباىٴسٹبد ا٥ٞذميخ 
كل الشعوب كاألمم ٥با ُب تارٱبها صفحات ٦بيدة،  كأدكار حضارية،  تعتز ُّا أٲبا اعتزاز،  ىذه الصفحات ىي 

 صفحات الكفاح من أجل نيل ا٢برية،  ككسر شوكة القهر،  كٙبطيم قيود االستعباد كاالستعمار.
 ، ل ا٢بالية أرضا خصيبة تكثر فيها األهنار كالودياف كيستوطنها شعوب متعددكف من السود كالبيضكانت الصحراء الكرب 

فهجرىا سكاهنا السود إٔب مناطق  غّب أف ا٢بالة ٓب تدـ،  إذ تعرضت الصحراء لتغّبات بيئية أدت إٔب جعلها جدبة، 
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. كبعد استقرارىم ُب تلك ا٤بناطق أسسوا لشرؽكاأخرل أكثر رطوبة كأقرب إٔب األهنار كا٤بياه ُب ا١بنوب كالغرب 
، إمرباطورية للكانٌب من السونينكى إمرباطورية الصوصو _ ىللسونينك (كغادكإمرباطوريات متعددة منها: إمرباطورية غانة)

اإلٲبو  –يبو اإل-ا٥بوسا  -  ُب منطقة فلتا العليا حاليا ٩بالك ا٤بوشي - بوركك للكور  نغامسو نكا،  إمرباطورية اليمإب للمان
 كالتكاررة-ُب السنغاؿ  كالولوفوػ كالسّبير-ُب غانا األشانٌب –ُب بنْب األكيو –ككلها ُب نيجّبيا ا٢باليةالكاٖب ُب بورنو –

 ٳ١ب٭ذ .كغّبىاكالسينيفو ُب كينيدكغو -كالبمبارا ُب سيغو ككارتا-ٍب الفبلٗب ُب ماسينا كسوكوتو -للفبل٘ب ُب فوتا
"، ا٤بشهورة) بدكلة كاسولوف(. كقد نالت ىذه اإلمرباطورية مملكة ساموري تورىوريات كاإلمارات: "عاشرة ىذه اإلمرباط

 شهرة تارٱبية، ُب العصر ا٢بديث  كنالت قسطا من قصص ا٤بغنْب كالقوالْب، كأدركها االستعمار 
 األكركيب.

   ا٥ٚقـــ٤ األٳ٣ 

 (حملخ ربسخيٺخ مم٢٦خ اإل٩ب٧ عب٩ٴسٷ رٴسٵ يف )ٳاعٴ٥ٴ٫
 ا٥ٚق٤ األٳ٣: ٬٩ ٱٴ عب٩ٴسٷ رٴسٵ

 ٭غــجٰ:/1
 ىو: سامورم تورل ابن النفيا تورل، بن بينكو تيىنا، بن صديق تورل.

 أف٤ ٝجٺ٦خ ا٥زٴسٵ:/1
ينحدر سامورم من عشّبة "تورل"، كىذه العشّبة ترجع ُب أصلها إٔب لقب عسكرم أكثر منها لقبا قبليا، أك لقبا لبيت 

 (.علم، كمعُب الكلمة )الفيل
كأصل ىذه القبيلة، أف ملوؾ السونينكى ُب"كاغادك" ٗبملكة غانة القدٲبة، كانوا يسموف بالتورم)الفيل( من قبل الشعب، 

كذلك لئلشارة إٔب كثرة ما يسمعوف من األخبار، فمثلوا أذهنم بأذف الفيل، ككاف ا٤بلوؾ أيضا يتخذكف بعض ا١بنود 
 الضخاـ العمالقة؛ يسموهنم) تورل(.

ا٤بؤرخ كانٌب سليماف رٞبو اهلل تعأب، أف ملوؾ "كاغادك" من السيسى الذين كانت عاصمتهم ُب "كوميب صاّب"   فقد ذكر
مقاتل، من ا٤بشاة، كلكن كانت  200.000كانوا ملوكا عظاما، كأباطرة كبارا، ٕبيث كانوا يستطعيوف أف ٱبشدكا 
كشجاعتو؛ كمن تلك االسنرتيجيات اختيار الشباف  لديهم خطط عسكرية أخرل) اسَباتيجيات حربية( غّب كثرة ا١بيش

الكملة ا٤بمتلئْب الغبلظ الشداد، كجعلهم صنفا كاحدا)جيشا( متفرغا، كيسموهنم ُب لغتهم السونينكية"تورل" كىو ما 
يسمى با٤بانيكاكية) سىنمبا، أك ساما(؛ كذلك لضخامة أجسامهم كطوؿ قامتهم.بالنسبة إٔب العدك، فكانت معاينتهم 

يل ٠بـو العدك، كٰبّبىم، كيبهرىم، كيهلعهم،)تزيغ أبصارىم، كتبلغ قلوُّم ا٢بناجر، كيظنوف ُّم الطنونا(، فلم يكونوا يز 
ٰبصلوف على رباطة جأش ُب ا٤بعركة بعدي،كىذه الطريقة من تركيع العدك ىو الذم كاف سببا لتحقيق أغلب انتصارات 

 ملوؾ كوميب ُب ا٢بركب.
ورل" كجاىهم، ُب ٝبيع أ٫باء دكلة"كاغادك" كمن أجل ذلك ا١باه، كاف يتم  من التورل اختيار: كىو الذم كسع رئي "الت

 األمراء)فارين(، كقواد أركاف ا١بيش)كىلىٍب(، كالركاد) داٌب(، كالكابتْب)انيميد(، كرؤساء الفرساف)سوفاكوف(.باستمرار.
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 ١ٺ٘ حتٴ٣ ا٥زٴسٵ ئىل )دساٳٹؼ(
ـ(، أجربكا 1078-ـ 1077" ، كحاربوىا، كاحتلوىا "كحكموىا طواؿ عشر سنوات) ٤با جاء ا٤برابطوف إٔب" كاغادك

السونينكى على اعتناؽ اإلسبلـ، كتطبيق شعائره ُب ا٢بياة اليومية؛ كقد اشتدت كطأة إجبارىم على أعياف الدكلة أم) 
التعلم طوعا ككرىا،كجعلوىم غلماء األسرة ا٤بلكية السيسىوية، كذرية الزعماء من التورل(، ألهنم أجربكا القبيلتْب على 

 كدراكيش متفوقْب.
ك٤با تزعزع أمر"كاغادك" كبعد أف تعلم كثّب من السونينكى ، كانعدـ االستقرار ُب " كاغادك" ، بْب ا٤برابطْب أنفسهم، ٍب 

سبلمية، كقد بقي بينهم كبْب السونينكى، قإف ا٤بتعلمْب ساركا على كجو األرض، للدركشة ، كتعليم التبلميذ، كالدعوة اإل
السيسى كالتورل الذين توجهوا إٔب "ماندين"، حٌب ٞبلوا لقب دراكيش ماندىن، ) ماندىن مورم(، كُب األكؿ: كانت 

"ماندىن مورل" ٟبسة: الشرفاء، السيسى، البىرىٌب، تورل،سيبل،ٍب أضيف إليهم "جا٘ب"، إٔب جانب ا١بايب، كا١باغيٌب، 
 بيتا، كنيفا، كلكن ليس ىنا ٧بل بسطها. 20م" إٔب كاليـو يصل عدد أسر"ماندىن مور 

 ٧(.1600فذٹٜ رٴسٵ عذ"أدلب٧ رٴسٵ)
ُب كيفية اقتطاف ماندىن قدٲبا، ٓب يكن الدركيش كال ا٤بداح يعجز عن مكاف للسكُب فيو؛ ألف كل األماكن كانت ُب 

 ا بصفة دراكيش ُب كثّب من قرل ماندىن.حاجة إليهم دائما، كلذا كانوا يوزعوف بْب مدف ماندىن ، كلذا فإف "تورل" كانو 
كاف بعض التورل ساكنْب ُب إحدل مدف ماندىن كا٠بها"برانسا" قتحرؾ أحد أبناء تلك ا٤بدينة من التورل، ككاف جادا، 

ـ(، 1621ـ ػ 11418سنوات مابْب عامي )207رابط ا١بأش، جسور القلب، عا٤با، ُب فَبة ا٫بطاط"ماندىن" كىي 
ـ، كٗبا أف ا٠بة  1600صة بو على ضفاؼ هنر سنكرا٘ب، داخل منطقة"جوماككنيا" ُب حدكد فذىب كأسس قرية خا

"؛ كألنو كاف جادا مثل شجر)ًبرم(، فقد استقر ىناؾ ُب عملو Sidikila كاف"صديق" فقد ٠بى القريةب"صديقيبل
ثبات كصرب تاـ، كقد بورؾ فيو ىناؾ، كحكمتو،، كمزاكلة الزراعة، كالتجارة، كتعليم التبلميذ، كالدركشة معا ٔبد كاجتهاد، ك 

 كخلف ذرية طيبة ككثّبة.
كبعد تأسيس "صديقيبل" بقرف كاحد، قاـ بعض أحفاد صديق تورل من جراء اتساع النزاع بْب اإلخوة األقرباء، فاستقركا 

كالتجارةػ  ـ، كىم بدكرىم استقركا ىناؾ ُب الزراعة،1700ُب منطقة"غىرىدكغو"قرب"بارك" ُب "بينكو" ُب حدكدعاـ 
كالتدريس، كالدركشة، ككاف نقلة التنبوؿ "كوال" من مناطق الغابات ُب كيسيدكغو، ٲبركف ب"بينكو" ككذلك ناقلوا ا٤بلح، 

أم أف القرية كانت تقع على الطريق الرئيسي  لناقلي ا٤بلح من السواحل، كمعُب ذلك أهنم كانوا مقيمْب على طريق 
 التجارة.

 (Binko Tiena) :ثٺٮ٢ٴ رؾٺىٮب
كاف اسم ىذا التورم من بينكو)مامدم كلىن(، ككاف على حافة الشارع الرئيسي، كقد كاف شكورا كبّبا، ك٧بييا كبّبا، 

كملذذا للتحية على الناس ا٤بارين بو، ككل من ٲبر بو يرفع عقّبتو إليو بالتحية إف كاف ُب الصباح يقوؿ لو) ألو ٘ب تيىػػنا ، 
(، كقد ٙبوؿ ىذا السم فيما Tienaّب، كُب اللغة ا٤بانيتكاكية القدٲبة كاف يقاؿ لصباح)تيىناألو ٘ب تشيىنا( أم صباح ا٣ب

 بعد إٔب)تشيىنىن( ك)تشيىًنْب(.
 .تورى سيكو تيجافكقد كلد ٥بذا الرجل أكالد كثّبكف: منهم:

 ككلد لو بينكو مودم.ككلد لبينكوف مودم بكر كلىْب.ككلد بكر كلىْب فابو.
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أجل تعدم كجرأة إخوة أبيو عليو ُب بينكو، فانتقل إٔب أف استقرعند ا١بوماندل، ُب مزاكلة الدركشة كقد ىاجر فابو من 
كإعداد األدكية الشعبية ُب قرية تسمى ) كوفيبلكورك(، كىذه القرية بْب" توركف" ، ك"كونينيا"، ككاف لو أكالد ىناؾ، ٍب إنو 

 ، فجعل بينو كبْب كوفيبلكورك ميبل كاحدا،٤با اختلف ابنو الثالث مع إخوتو، كىو) انفافىديغى(
قاستقر غند )مانيانببل( ُب" مانيانببلدكغو"، كتزكج ىناؾ امرأة تسمى) سا كمارا(، فقيل أهنا من بنات كمركيي جوماندل 

 األصوؿ، كقيل إهنا من إمائهم كموالهتم.
دم،كلكن ٗبا أف اسم أمو)سا( كانت تضاؼ كقد ٠بى انفافىديغى ٪بلو األكؿ من امرأتو)سا كمارا(باسم جده، بينكوف مو 

إٔب ا٠بو فقيل) سػػا مودم(كما كانت عادة ا٤بانينكا أف يضيفوا اسم أـ الولد إٔب أ٠بو، كذلك أف كل أبناء الرجل كانوا 
يسموف ابنهم األكؿ باسم ابيهم، ككذلك البنت البكرة باسم أمهم، فمن أجل التمييز بيْب ا٤بسمْب باسم كاحد كاف البد 

من إلضافة اسم األـ إٔب اسم الولد أك البنت، كقد توسع ُب ذلك حٌب أصبح يضاؼ اسم األـ إٔب اسم الولد كإف ٓب 
 يكن ٜبت ٠بي آخر لو ُب البيت.

ٕٶ، أٳ عب٩ٴسٹٖٶ، أٳ عب٩ٴٹذٕٶ
ُ
ٴد

ُ
 عب٩

ٍب ىي: ) ا٤بؤدب( ُب لغة "ماندٚب" قدٲبا، فإف :مودك، كمودم، كمورم،كلها كاحدة؛ ألف كلها مأخوذة من العربية ال
كمعناه مغلم األكالد كمربيهم، كغارس اآلداب ا٢بسنة ُب نفوسهم، كىذه الكلمة)مؤدب( ٢بينت )أفسدت( ُب لغة 

"(،كلذلك يقاؿ للشخص الواحد: ناميد،  ا٤باندل، حٌب أصبحت) موديبو(ك"مودم" ك"مورم"، ك"مود"، ك"ميري
كنومورم،كلذا قيل ٢باكم ساننكودك حينئذ ) سوناميدك(،أك)  =نامودم= نامورم =.  كيقاؿ آلخر: نوميد، كنومودم،

 سونامودم، أك سونامورم(.
ٍب إهنم أضافو كلمة)غػى( إٔب اسم ابن )انفافىدىغى( فقالو) ساموديغى(؛ ألف بشرتو كانت بيضاء، كما كانت بشرة أبيو 

يل إٔب ا٢بمرة القانية. ككذلك كاف لو ٠بي انفا فىدىغى بيضاء نقية، ككما كاف جده )مامادم كلْب( أبيض البشرة حٌب ٲب
 آخر أسود فاٞبا)مو٘ب مو٘ب(،ككاف يسمى)سامودم فْب(ككاف ىو يسمى) ساموديغى( من أجل التمييز بينهما.

كقد كلد لساموديعى بن انفافىديغى ابن كاحد ُب قرية"مانينيانببلدكغو: ك٠باه " النفيا تورل "،كقد كيفٍّق " النقيا تورل" 
ح اهلل ُب التجارة،كالنساجة، كالصيد، حٌب استطاع أف يشَبم قطيعا من البقر، كأصبح صاحب حظّبة، كتزكج ىذا، ففت

نساء كثّبات، كأ٪بب منهن أكالدا كثّبين، كقد كاد نفش أبقاره ا٤بتتإب للزركع أف يكوف سببا ُب حدكث نزاع  كمفاركة 
غنامو،كذىب كاستقر ُب)ساننكورك(قنقبل؛ ألهنا قرية كمركية صغّبة ، بينو كبْب أىل)مانينيانببلدكغو(، فابتعد عن القرية بأ

 ال تكثر ا٢بقوؿ ُب ٧بيطها، كإ٭با يطيب تربية األغناـ ُب مثل ىذه األماكن، أكثر من ا٤بناطق الزراعية.
 صٳعبد رٺ٪ٴ ال٭ٚٺب ٳأٳالدٱ٬:

 أختو) ماسا(.كأ٪ببت لو كلدين ٮبا: ساموديغى، كىو بكر أكالده، مع  األولى: )سوغونا(=
كالثا٘ب ىو -كقد أ٪ببت لو ابنْب ٮبا: )مانينغى مامدم(، كىو كساموريغى شبو توأمْب) فامافيبلنْب(،  =الثانية )مانينغى(،

 )مانينغى مورم( كىو الذم كاف يسمى فيما بعد) سادا مودم(.
ككاف أحب األكالد إٔب تيموغو ككانت عركبتو،كقد أ٪ببت لو كلدا كاحدا ىو: )ماسادا مامدم( =والثالثة )ماساداف(

 النفيا؛ ألف أمو كانت عركبتو.
 (، كقد أ٪ببت لو ثبلثة أكالد: كىو: كيمى بوركما، كيمى النسايي، ككىمى أمارا.والرابعة )كيمى أو تشيىمى=
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فلم نعرؼ  كىؤالء النسوة األربع ىن اللواٌب نكحهن "تشيىموغو النفيا" أكال، كرزؽ منهن بستة أكالد ذكور، كأما بناتو،
إال بنتا كاخدة ىي ابنة)سوغونا( كا٠بها)ماسا(،كقد أ٪ببت ابنا كاحدا يسمى باسم "مانسا مامدم" كقد كاف ىذا الولد 

 مدلبل ُب غهد ا٤بلك أ٤باـ تورل؛حيث ٓب يكن ٯبرل عليو أحكاـ الدكلة كقوانينو؛ ألنو ابن أألخت الشقيقة للملك.
كلدا، كلكنهم ٝبيعا  14زكج نسوة صغّبات أخرل، خبلؿ ملك ابنو،كرزؽ منهن كلكن يقاؿ بأف "تشيموغو النفيا" قد ت

 ماتوا، كإ٭با بقي فقط أبناء نسوتو الكبار األربع كىم سبعة أكالد كالتإب:
الذم كاف يسمى أيضا) سوغونا مودك(، كقد كجد ىذا االبن األكؿ)البكر( اتشيموغو النفيا ساموديغى تورى: األكؿ/

 األب إذ ذاؾ مقيما ُب "مانيانببلدكغو"، كىو الذم أصبح حاكم ساننكورك،ـ، ككاف 1830عاـ
 ـ:1898 –ـ 1865ُب ا٢بكم،على رأس ا١بيش العرمـر مابْب عامي  33سنة، أمضى منها 70زقد عمر 

ا ـ، ك٤ب1831: كقد التوأـ أل٤باـ سامورم تورل من قبل األب، ككلد بعد سامورم بسنة عاـ مانينغى مامدي تورىالثا٘ب/
ذىب ساموريغى إٔب إنقاذ أمو عند سئرئ بّبٲبا، ُب"مدين سوكودا"، فإف تشيموغو النفيا قاؿ أنو ال بد أف يتزكج"مانينغى 
مامدم" خطيبتو البكر، فقاؿ بأنو اليستطيع أف يرث أخاه كىو حي، ك٤با يأٌب حرب موتو، ألف مثل ذلك سريعا ما يدخل 

ة، بعدما يتؤب الشيخ الذم كاف سببا سيئا ُب ذلك. كقد قيل قدٲبا بأف األثر البغضاء بْب اإلخوة، كيؤدم إٔب القطيع
 الباقية)الوكت( من ا٣ببلؼ النسوم مثل شوؾ السعداف)غوانكوندك كونكى(.

كىو الذم كاف ا٢بامي كا٤بشرؼ على الببلد احملتلة من قبل"سامورم تورل" كاقتفاء آثار  مانينغى موري تورى:الثالث:
 اجرين، كلذا قيل لو) سادا مورم(،ك)انيىتا مورم(.الفارين ا٤به

ككاف ابن "سادا مورم، أكرب أبناء إخوة أ٤باـ سامورم ٝبيعا، كقد كلد ُب ) جىُب مارينا( ُب منطقة "توركف"، ك٤با ٠بي 
نة الثانية باإلماـ، فقد ٠بي إذنا ) كىلىٍب (،كلكن أضيف إليو اسم مكاف كالدتو فقيل) مارىنا كىلىٍب(،كقد تزكج باالب

لسامورم تورل كىي)سادانكىن( إال أنو ٓب يعمر طويبل بعد ىذه الزكاج، فمات كىي حامل،حيث أف بندقيتو كقعت على 
األرض كانطلقت عليو ُب العرض العسكرم، فكاف فيو حتفو. فتزكجت ) ساداكْب( من بعده برئيس دراكيش أبيها 

 )النسانا كركما بن فودل كركما(.
 نغى مامدم" )بو غىماف( ك)بو فيماف(كمن أبنا "ماني

 *أما أكالد بوغيماف، فمنهم: )بىنتو ساداف(،)مادكنينيٌنا( ُب كوناكرم.
 *كأما أبناء "بو فيماف" فمقيموف ُب كينديا.

ككاف ىو ابن)ماساداف( عركبة تشيموغوك النفيا، ككاف فريد أمو، كلذا استوصى بو الشيخ لدل ماساداف مامادي:الرابع:
ثّبا،أال يوجهو إألل ا٢برب أحد قط؛ ألنو كحده من أمو، كقد بدأ أ٤باـ سامورم تورل تعيينو حْب كاله على إخوتو ك

)داميسا كودك( على قبيلٌب)جوما، ككولونكاال(، كقد كلد لو كلد ىنا فسماه باسم أخيو سامورم تورل فقيل لو)داميسا  
عا ُب شركة)فاك(، كمن أبناء ماساداف مامدم)سىرل بوراما(، كىلىٍب(، ككاف ابنو الثا٘ب )مورم غورك(، ككاف يعمل بائ

 ككاف ابن ىذا الرجل)موسى تورل( من أعضاء احملكمة العليا بغينيا.
 كابنو الرابع ىو)كاريفا تورل( كقد سكن ُب)ميسامانٌا(، كأما ابنو ا٣بامس فأقاـ ُب )سانكرا٘ب نافاجي(.

دـ مشاركتو ُب ا٢بركب، ألنو صفة ا١ببناء، فاشَبؾ ُب معركة ضد :استحيا ماسادا مامدم من عوفاة ماسادا مامدي
الفرنسيْب، حيث انطلق إلزالة ا٤بعسكر الفرنسيي)سوفاكومبوف( ُب )انياغاسوال(، فهاجم بطريقة عنيفة حٌب جرح جرحا 
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ب منهم أف يذىبوا بو الٲبكن أف ينقى معو على قيد ا٢بياة، فحملوه إٔب)داميسا( لعبلجو، ك٤با علم أنو ال٧بالة ىالك، طل
 إٔب قرية يكثر فيها ا٤بسلموف، كأف يقرب ُب ا٤بكاف الذم ٲبوت فيو، فذىبوا بو إٔب ) باتى نافاجي( فمات ىناؾ.

كقد ٠باه تشيموغو النفيا ٔبده)فابو تورل(،كلكن سامورم ىو الذم حوؿ ا٠بو أخّبا إٔب )إبراىيم( كىمى بوراما:ا٣بامس:
بوركما(،ٍب أضاؼ ا١بميع إليو اسم أمو فأصبح)كىمى بوراما(، كقد أصبح بطبل عظيما، كذا الذم أصبح تلفظو فيما بعد)

 ـ.1888صيت ك٠بعو كشهرة كبّبة ُب ا٤بعارؾ الٍب خاضها سامورم تورل،، كقد استشهد ُب معارؾ سيكاسو عاـ
( ك)ابنة سىرل بيركالم كقد تزكج كىمى بوراما ثبلثة نسوة اسم كل كاحدة منهن)كونيوبا(؛ كىن: )كانكاف كونيوبا

 كىي)كونيوبا سيسى(، ك)غوانكوندك كونيوبا(، ابنة غوانكوندكساجي.
 كقد عرؼ من أبناء "كىمى بوراما" تسغة أكالد ىم:

/سامورم تورل) ككاف مقيما ُب 5/يوسف تورل  4/كومودك ساداف أمارا  3/كاغى مورم  2/ميسامانٌا كىليٍب  1
/كونيوبا كراٌمو، كىو الذم استقر 8تورل ُب قّبكاٗب،كأمو ابنة )ماليكابا سىرل( /بو 7/كاغى سيكو  6"كيسيدكغو"  

 ُب )غىنكوجيدا( ُب الدلتا الشمالية منو، كتوُب ىناؾ.
 /سىرل، كىو الذم أقاـ عند دركيش قرية "سادانكىن"، كقد ذىب معو إٔب الغابوف، ككاف لو أربعة أكالد.9

 ضا ُب بعض ا٤بعارؾ، كعرؼ من أبنائو:كقد اشتشهد أي كىمى النسايي"السادس/"
(كراٌمو مامدم سيسي تورل، كىو ٠بي "كرامو مامدم "الذم تؤب رئاسة الدراكيش بغد كفاة )٠بيو( كبعد فساد 1

 ا٤بعارؾ أصبح مامدم ىذا خياطا ماىرا ُب كانكاف.
 (صديق تورل)سيديكي( كقد أقاـ ُب "كركسا".2
 ىو الذم التحق ٖبدمة ا١بمارؾ ُب غينيا.(يوسف تورل، كىو كالد"توري كىلىن" ك 3

كىو كحده الذم ٓب يشتشهد ُب ا٤بعارؾ، كقد رزؽ بابن كاحد فقط، كقد استقر ُب قرية)غاالكو(، كىمى أمارا:السابع:
 كىو الذم رىب أكالد أخيو )كىمى النسايي( حٌب كاف ُب ظن ا١بميع أهنم من صلبو ٛباما.

 ادلض٤ ادلب٭ٮ٢بٳٷ
 ( N’jede k0 le fasayin. N’ lon ko le teم، انلوف كو ٔب تى  ا٪بىدل كو ٔب فاسا

توارث الناس ىذا ا٤بثل عن الشيخ تشيموغو النفيا تورل كأصبح يقاؿ ٤بن شفعت لو فلم تيقبل شفاعتك كأراد أف يلومك 
 على التقصّب.

ف ىذا االبن من سائسي : أف أحد معارؼ الشيخ تشيموغو النفيا، كجلسائو كندمائو كاف لو ابن كحيد، فكاوأصلو
دكاب سامورم، كمن الطوافْب عليو، فتواطأ مع ٝباعة أخرين على اغتياؿ سامورم تورل، ٍب إهنم خاف بعضهم بعضا، 

فأبلغوا ا٤بلك ٗبحاكلة االغتياؿ، فتم ضبطهم كالتحقيق معهم، كقبض عليهم كأدينوا باإلعداـ، فتوصل كالد ىذا االبن إٔب 
 ابنو الوحيد؛ ألنو قد كىن العظم منو كاشتعل الرأس شيبا، كبلغ من الكرب عتيا، كيتمُب أف يعيش النفيا تورل ليشفع لو ُب

 ابنو ليكوف كليا يرثو من بعده.
فتشفع تشيموغو النفيا بنوع من التواضع ٓب يكن يفعل مثل ذلك من قبل، كمهد لشفاعتو بكلمات ا٢بناف، ٍب صرح 

( عن الولد كتبْب لو أنو من ٧باكٕب االنقبلب ا٤بدبر، Samawaديو كزبانيتو)البنو ٗبا يريد، فلما سأؿ سامورل جبل
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اعتذر إٔب كالده بأنو ليس من ا٤بمكن بأم حاؿ إطبلؽ سراح رجل خطّب كهذا؛ لئبل يرم طريقة اغتياؿ ا٤بلك لزمبلء 
 آخرين.

ا شيخ النفيا،بأم حاؿ أنت فلما رجع تشيموغو النفيا إٔب صديقو خإب الوفاض، كٖبفي حنْب، قاؿ لو الصديق) ي
 عاجز عن أ٤بػاـ ُب ىذا !! أليس ابن ابنك من الصلب(؟ أم

(E. tiemo lanfiya. Ile kanya to Alimamin ko nim fan yiman nedo. 
I jede ko le te ba? 

 فقاؿ لو الشيخ: ) إنو ابِب،من صليب، كلكن ليس معلومي.
( N’jede k0 le fasayin. N’ lon ko le te) 

 1896٧ٙبح رؾٺ٪ٴٕٴال٭ٚٺب يف ؽذٳد ٳ
 

ـ، طرد ا٤بستعمر الفرنسي أ٤باـ سامورم تورل، من كل من" بيساندكغو" ك"كّبكاٗب" فتحوؿ 1891ُب عاـ 
ـ(، كعند خركج سامورم تورل 1892 –ـ 1891إٔب)ماندكغو(،عند شواطي خليج غينيا، كأمضى ىناؾ سنتْب)

نو أف يتحركوا معا إٔب ا٤بشرؽ،ليتحامو ا٤بستعمر ٛباما، فأيب الشيخ بتاتا، من)كّبكاٗب( كجد أباه ُب )ساننكودك( كطلب م
كقاؿ:إنو لن يذىب إٔب أم مكاف آخر، كإف قربه ُب ) ساننكودك(، كلكن حسب الركايات، فإنو ُب األخّب رضي بعد 

يا أيضا، كبدأ تورل ُب تعليبلت،باالنطبلؽ مع ابنو ٫بو ا٤بشرؽ حيث أقاموا ُب)داباكبل(،بساحل العاج،على خليح غين
غزكاتو، كمعاركو ُب نواحي تلك ا٤بنطقة، تاركا أباه ُب مقره ُب)داباكاال(، كبينما ىو ُب )كانكولوندك( إذا بأبيو يتوَب ُب 

عيابو، فلما أتاه نعيو ٙبرؾ بسرعة مع جيشو الكبّب إٔب) داباكاال( كجعل مراسيم جنازتو أمرا عظيما،)جينداف بيليىبىلى(. 
قوؿ البعض إف تشيىموغو النفيا قد توُب ُب)كانكولوندكغو(، كلكن الصحيح أف نعيو ىو الذم أتى إٔب سامورم كقد ي

تورل فيها، كإال فقد توُب ُب)داباكاال( كما أسلفنا، كقد كاف لو من العمر ما يقارب تسعْب سنة؛ ألنو توُب قبل ابنو بأربع 
 سنة. سنوات فقط، كقد توُب ابنو سامورم كعمره سبعوف

 أٳالد عب٩ٴسٷ رٴسٵ
اكلدا؛ الذكور  139ـ(، كاف أكالده الباقْب على قيد ا٢بياة، يبلغوف1898عند القبض على اإلماـ سامورم تورل عاـ )

 (،كلكن التاريخ ٓب ٰبفظ من ىؤالء إال ثبلث بنات، كعشرة أكالد كنيفا.56( كاإلناث )84)
 أ٩ب ثٮبد عب٩ٴسٷ

 ىرل تورل./س3/سادانكى ىاكا 2/سوناسى   1
: الٍب كانت البنت البكر لئلماـ سامورم تورم، فقد كانت مقيمة ُب)أكجيُب(عند التورل الذين أما سوناسى تورى*

 ىناؾ.
 إٔب بعض دراكيش القادرية من كرانكو، كا٠بو)أىنسا فاديغا(.-ىبة هلل  -( فقد تزكجت سىرى تورى*كأما )
رم تورل،فقد أسلفنا أهنا تزكجت أكال إٔب )مارينا كىلىٍب(،ابن مانينغى ( ابنة عركبة اإلماـ سامو سادانكى ىاوا*كأما )

مورم تورل، ٍب ٤با توُب عنها ُب كقت مبكر، زكجها سامورم تورل إٔب رئيس دراكيشو )النسيُب كركما(، ٍب أخذىا منو، 
فإف حراس  فاستعصى زكاجها، كعضلت كبقيت عانسة إٔب يـو القبض على سامورل، كبعد القبض على سامورم،
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الفرنج) توبابو ؾى سوباسي(، ىجموا على نسائو كبناتو سبهلبل)جوبوجابا(،فأخد سوباسي)كانتارا( امرأتو)جاكيٌب(بنت 
)جامارك الجي ( الٍب كانت مقيمة معو.  كأخذ )جيديبلف ساراساف سامبو( ابنتو )ساداكىن ىاكا( كجعلها زكجتو، كقد 

 كأبناؤه مقيموف ُب كوناكرم.أ٪ببت لو كلدين أحدٮبا )ىاكا مامدم( 
 ٳأ٩ب أثٮبء عب٩ٴسٷ رٴسٵ 

 ابنا ذكرا، كلكن الذم عرؼ التاريخ أ٠باءىم عشرة أبناء فقط، كقد  86كما أسلفنا، فإف أبناء سامورل كانوا يبلغوف 
مامدم جا٘ب"  كلدا كلكنو ذكر منهم عشرة، كٓب يورد أ٠باء الباقْب، ٍب إف ٧بقق كتابو" بابا  13ذكر كانٌب سليماف أهنم 

كذلك ذكر أنو ٓب يطلع على أ٠باء ىؤالء الثبلثة، ال من كتابات كانٌب سليماف، كال من غّبه، كإليك نبذة عن حياة 
 ىؤالء العشرة مع ذكر ا٠بائهم:

 : كىو الذم كاف أحب أبناء ا٤بلك إليو، كأكثرىم دالال.ماسى مامدي تورى/1
مامدم(؛ ألنو كصل خرب كالدتو إٔب سامورل قبل االبن األكؿ، فأخذ  : كيقاؿ لو:)كودك ماسىمامدي تورى مانانغى/2

 اسم البكورية لذلك.
ـ، ُب حْب كاف سامورل كأخوه مانينغى مورم قد ذىبا كعسكرا 1869: كقد كلد عاـ كراموغو جاُولىن/3

 )مورم شوارل(؛دركيش بضاحية)انيونسوف موريدكغو(، كحاصراىا، ك٤با كضعت ا٤برأة ىذا الولد ليبل، انطلق سامورل إٔب
القرية)انيونسوف موريدكغو(، كدخل عليو ليبل، كقاؿ: لقد كضعت زكجٍب الليلة مولودا ذكرا ، كقد ٠بيتو با٠بك،لتعلم أ٘ب 

منذ القدٙب ٧بب لك جدا، كحٌب ىذه ا٢برب الٍب على بابكم ليس ٕبريب، إ٭با ىي حرب أخي)مانينغى مامدم(، إنِب 
ارىب قرية دركيشية)موريدكغو(؛ ألف التورل أنفسهم من نسل عاجز عن صرفو عن ىذه ا٢ب رب، كأنا ٧بتاج إٔب أف الٙبي

دراكيش ماندىن)ماندىن مورم(، كال ينبغي أف ٰبارب دركيش دركيشا،كلكنو ٓب يسمع كبلمي قط، كقد منعِب ىذا من 
 أمر عظيم.

ل ٝبيع أنواع الدعوات على)مانينغى مامدم( كحينئذ، فإف ) كراموغو شوارل( قد رضي عن سامورم، كقبل اعتذاره، كفع
 حينئذ.

، كىو الذم كافق  كقد أجيبت دعوات الدركيش؛ ألف مانينغى مامدم استشهد ُب معركة صباح ذلك اليـو
، ليطردكا سامورم تورل كٝباعتو من )انيونسوف موريدكغو(، كيفكو ا٢بصار عن  ٦بيئ)غوانكوندك ساجي( كجيشو العرمـر

 القرية.
 Kenyeba  kudaسنة، كافق ذلك معاىدةسبلـ )كينىبا كودا(أم ) 17د )جاكلىن كراموغو( بكبعد ميبل

benben kalanoya)ـ، فأرسلو سامورم تورل مع )سانساندل أمارا  1886( بْب سامورم كالفرنسيْب،عاـ
د استقبلؿ فرنسا، كوياتى(،ُب ذلك العاـ. فقيل كسفّب لدل فرنسا دليبل على إظهار حسن النية، كقيل بل ٤بوافاة عي

كلكن عندما عاد جاكلْب كراموغو،كبدأ ٰبكي ما رأل ُب فرنسا ُب اليـو الثا٘ب من عودهتما، فإنو أخطأ ُب ا٤ببالغة ُب 
 هتويل أمر فرنسا كالتخويف منها، ما دعا سامورم إٔب قتلو؛ لئبل يتسبب ُب ٚبويف بقية الناس.

سامورم،كأعقلهم كأظرفهم، كقد عمر طويبل، إذ عاش ما يقارب : كىو الذم كاف أشجع ٝبيع أبناء مختار تورى/4
 كلدا. 13ـ(.كقد خلف كراءه 1957-ـ 11872سنة)86

 :مانانغى تشيىموغو6مامينيى داود      /5
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حاكما أكؿ)جاماناتيغي(، على منطقة  -بعد القبض على سامورم  -كىو الذم نصبو االفرنج  /جاولىن إبراىيم:7
نو رأل كثّبا من نوع ثياب سامورم مبيعة عند ىذا الشاب، كقاؿ أنو إذنا يريد أف يلبس كل إنساف قّبكاٗب، فقتل شابا؛أل

 نوع الثياب الذم كاف أبوه يلبسو كٲبنع العامة أف يلبسوه، فلما قتلو، فإف اإلفرنج أيضا قتلوه قصاصا.
 /مامدي تورى.9/ماميني مامدي.    8

بة سامورم كابنو ا٤بدلل ا٢ببيب،كقد كلد كسامورم مع )باتى كابا( ُب كىو الذم كاف ابن عرك :سادانكىن موري:10
ـ، كقد ٠باه سامورم باسم ملك ا٤بانينكامورم كىو) كراموغو مورم كابا(، كبعد 1877)مانفرا داال(، ُب حدكد عاـ 

الغابوف، فبقي ىناؾ القبض على سامورم فإنو كاف االبن الوحيد الذم نفاه ا٤بستعمر مع سامورم ، ك"موريفْب جاف" إٔب 
بعد كفاة مرافقىٍيو، حٌب ٛبكنت كساطة)سادانكىن ىاكا( كمساعدهتا لو من إرجاعو إٔب أرض الوطن مرة أخرل 

 ـ.1927عاـ
 ا٥ٚقـــ٤ ا٥ضـب٭ٸ 

 حملخ ربسخيٺخ ٬ّ ؽجبة عب٩ٴسٷ رٴسٵ(
 ٬٩ ا٥ٴالدح ئىل رأعٺظ ا٥ذٳ٥خ

 ا٥ٮغت ٳا٥ٴالح::
ـ، ُب قرية ساننكورك، من 1830بن بينكو تشيىنا، بن صديق تورل، من مواليد ىو سامورم تورل ابن النفيا تورل، 

 أعماؿ "مينيانباالدكغو" ُب إقليم"كانكابا".
فهي "سوغونا كمارا"كىي من منطقة"كيرككودك"، ككانت الزكجة األكٔب لتشيموغو النفيا، كلكنها كانت  أما أمو:
ؽ بْب، ٩با بغض سامورم تورل إٔب الشيخ من أجل مفاركة (، ككانت بينهما خبلفات كشقاgualo mousoفريكتو)

 أمو.
نغام و ضمن إمرباطورية مإب اإلسبلمية. كعندما حلت إمرباطورية ص "جيِب". ككانت قبيلة تورم تعيش حوؿ مدينة 

 كتوجهت إٔب أعإب هنر النيجر." جيِب "اإلسبلمية مكاهنا تركت القبيلة مدينة 
 وك٤با بلغ سن ،بقية أبناء الديوالنشأة عن تو "الديوال" التجارم. كلذا ٓب ٚبتلف نشأ كاف سامورم ينتمي إٔب ٦بتمع

كعاش ىناؾ فَبة يعمل ُب  ،ُب إحدل القرل اَّاكرة ،على بعد عشرين ميبل ،جهاك السابعة ذىب للعيش مع خالتو كز 
 وؿ التجارة كالزراعة.ك٤با عاد إٔب أبيو مرة ثانية قاـ أبوه بتدريبو على أص ،ا٤باشية رعيالزراعة ك 

كبدأ يرعى أغناـ أبيو، كطلب من أبيو أف يشَبم لو بندقية، فلما رفض الوالد شراء البندقية، مع ما كاف بينو كبْب أـ  .
سامورم من شقاؽ بْب، فإف سامورم ترؾ ابقار أبيو كفر إٔب مكاف أخوالو ُب "كرككودك" مرة أخرل، فلما كصل ىناؾ، 

 ـ(.1847صغّب، ككجهوه إٔب التجارة ُب الغابات، ككاف ذلك ُب العاـ الثامن عشر من عمره) أعطاه أخوالو رأس ماؿ
 أعش أ٧ عب٩ٴسٷ يف ٕٺجزٰ

 ىناؾ ركايتاف ُب سرد قصة أسر أـ سامورم تورل أكردٮبا كانٌب سليماف كٮبا:
) سوغونا( ىي الٍب أىربتو، من ما انطلق سامورم تورل فإف كالده"تشيىموغو النفيا" قاؿ بأف أمو الرواية األولى تقوؿ:

 رعي األبقار، فإذنا عليها أف تذىب بنفسها إٔب رعي األبقار، كىكذا أصبحت أـ سامورم راعية أبقار.
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كبينما "سوغونا كمارا" ُب رعي األبقار، إذا ٔبيش "سىرل بريكالم" ذات يـو يغّبكف على ٝبيع سرح ساننكورك، 
لك أصبحت أـ سامورم سوغونا كمار أمة رقيقة لدل سىرل بركالم ُب)مدين كضواحيها،ٍب ذىبوا بالرعاة معهم، كبذ

 سوكودا(، كلكن ىذه الغارة ٓب تأت على ٝبيع أبقار تشيىموغو النفيا.
 ُّذا ا٤برابط.كقبل أف  ٬بوض فيما قاـ بو سامورم تورل حياؿ ىذا األمر، فإنو ٰبسن أف نعرؼ تنبيو: ىاـ " ))

" ُب مدينة كانكاف الواقعة ُب ىلي سيسي"مورم ك سىرل بوراما سيسى" ا٤بشهور ب" ـ ظهر ا٤برابط1835ففي عاـ
كناشد ا٤بسلمْب ىناؾ إٔب إعبلف ا١بهاد ا٤بقدس ضد القبائل  ،مرتفعات فوتا جالوف ٗبا يسمي اليـو بغينيا ػ كونا كرم

ىذا ا٤برابط أف كانكاف غّب  ا أحس ك٤ب ككاف مقيما ُب قرية) بىكونكو(، الوثنية الٍب كانت مشغولة بصراعاهتا الداخلية.
حيث أسس قرية )مدينة  مستعدة للجهاد. قرر مع ٝباعة من رجالو إنشاء ٦بتمع جديد ُب الصحراء جنوب تلك ا٤بدينة.

باكتماؿ قوتو أعلن ا١بهاد  ىلي سيسيكعندما شعر مورم ك  كودا(، كقد بارؾ اهلل ُب أمره ىناؾ حٌب أصبح ملك حرب،
ككوف أكؿ ٩بلكة إسبلمية صغّبة ُب ىذه ا٤بنطقة بعد اهنيار كسقوط  ،أغار على ا٤بدف اَّاكرةـ ك 1835ا٤بقدس عاـ

يسعى للقضاء على النظاـ القدٙب ١بماعات  ىلي سيسيمورم ك ككاف ك صنغام.  ،مثل مإب ؛اإلمرباطوريات الكربل
 (( اىػ.٩بلكتو ا١بديدةأىل الزكاة على  الديوال. كفرضً 

سامورم تورل، كىو ُب الغابات، أف أمو قد أسرت، كأف كالده ٓب ٰبرؾ ساكنا ُب ٧باكلة إنقاذىا، عاد ك٤با بلع إٔب مسامع 
مسرعا إٔب ساننكورك، ككاف قد امتلك بندقية كاحدة)لوسي( ُب سفره ىذا، ك٤با عاد إٔب ساننكورك طلب من أبيو أف 

لعبودية، كلكن الوالد أجابو قائبل: إذا كنت جئت يدفع إليو بعض األبقار؛ ليجعلو فداء ألمو، حٌب ٱبلصها من ربقة ا
بشيء من ٘بارتك ُب الغابات، فهو الذم تذىب بو لفداء أمك بو، كإال فبل ٲبكن أخذ شيئ من البقية الباقية من 

 أبقارم أبدا.
ٔب "سىرل كعندما عجز سامورم عن إقناع أبيو، ببيع األبقار فداء كفكاكا ألمو، ألقى بندقيتو على عاتقو، كانطلق إ

 ـ(.1855سنة،) 20بركالم" ُب "مدين كودا"، كالتحق ٔبيشو، ككاف عمره يومئذ حوأب
سنوات ُب ا١بندية عند السيسى، كاصبح فارسا مغوارا، كبطل حرب ، ك٤با انتهى كٛبكن من فكاؾ أمو، قاـ  7كقد أمضى 

 سنة. 27مره يومئذ ـ، ككاف ع1862من ىناؾ، كٙبرؾ مع أمو راجعْب إٔب "ساننكورك"، كذلك عاـ 
 الرواية الثانية

كىناؾ ركاية ثانية تدؿ على أف سامورم ٓب يهرب إٔب أم مكاف آخر، فضبل عن أف يكلف أبوه أم و )سوغونا( برعي 
 سامورماألبقار، كلكنها تشّب إٔب أنو امتلك البندقية من غّب أف يدفعها إليو أبوه، كتذىب بعض ىذه الركايات إٔب أف 

على ٘بارة السبلح  ليدربو "ساحل العاج"عامنا أرسلو أبوه إٔب صديق لو فيما يسمى اليـو بدكلة 18 بلغتورل عندما 
كالباركد. كمن خبلؿ ذلك عرؼ سامورم أماكن ا٢بصوؿ على السبلح عندما بدأ يفكر ُب بناء إمرباطوريتو. لذا قضى 

خبلؿ ىذه ا٤برحلة سافر إٔب عدة مناطق ُب  ،فة التجارةباإلضافة إٔب ٩بارسة حر  ،الدراسة كالتفكّبُب اإلماـ معظم كقتو 
 .السوداف الغريب فاطلع على نظاـ حياة عدة ٦بتمعات ىناؾ

 أما كيف أيًسرت أمو، فتقوؿ ىذه الركاية:
)) ُب يـو من األياـ، عندما كانت)سوغونا كمارا( قادمة من سوؽ" كونساف كودك" أخذىا فرساف)سىرل بيركالم( ملك 

سى، كذىبوا ُّا كجعلوىا رىينة )غواكودك( ُب عاصمة ملك مدينة كودا السيسىوم)غىلىباف(،ك٤با انتشر خرب مدينة السي
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ذلك كضجيجو إٔب الدار، قاؿ سامورم ألبيو أف يعطيو ثبلثة أبقار ليجعلها فكاؾ امو من اإلسار، فقاؿ لو األب: 
(، ٕبيث ال توجد أمك من ا٤بلك، كال يرد األبقار ال.ال.ال، كبل )إل،إل،إل(٨بافة أاليكوف سوأين)حشفا كسوء كيلة

ًد ذلك شيئا، كما النت قناة أبيو ٕباؿ، فلما رأل ذلك،  أيضا، فاسَبضى سامورم األب بكل طريقة، كتشفع إليو فلم ٯبي
فأنشأ قاؿ ألخيو)مانينغى مامدم( أف يبقى لدل أبقار أبيو يرعاىم، كأنو سينطلق صفر اليدين إلنقاذ أمو من العبودية، 

األخ يستعطفو كيتحنن إليو، كيَبجاه أال يذىب، حٌب أجهش االثناف ٝبيعا بالبكاء، كلكن كاف الذىاب قدرا ٧بتوما على 
 سامورم.

كُب يـو من األياـ، أخذ سامورم بندقيتو كحدىا،كألقاىا على عاتقو كأخذ طريق "مدينة كودا" ك٤با كصل إٔب مدينة، 
ىو الذم كاف ملك ا٢برب)كىلىمانسا( خليفة أبيو،)مورم كلىن سيسى(، فقاؿ لو كقص على سىرل بيركالم القصص، ك 

 سامورم تورل:
) إف فرسانك ىم الذين قبضوا على أمي، كجاءكا ُّا ىنا عندؾ،كجعلوا إخوٌب) أيتاما(، كصّبكا أيب أعزب)تشيىغو(، كىذا 

دا بك، كراغبا إليك ُب أف ٘بعلِب ُب العبودية األمر الذم أصابتِب فاجعتو، كغلب علي ٥بفانو، فلذا كصلت عندؾ مستنج
 بدال من أمي، كأف تدخلِب ُب جنديتك، حٌب أحصل على فكاؾ نفسي يوما ما فأرجع إٔب األىل.

فلما سألو ملك ا٢برب)سىرل بركالم( عن ا٠بو كمكاف قدكمو، فذكر لو ٝبيع ذلك، مع لقبو، فرح فرحا شديدا، كقاؿ: 
كلقد طاب ٕب طريقة قصصك، كعرضك، فأىبل كسهبل كمرحبا بك،كلكن ال بد من إمبلء  ىكذا يفعل األكالد النجباء،

 شركط االشَباؾ ُب ا١بندية ٤بن يريد االلتحاؽ ُّا عندم:
 إذا أخذت أسّبين، فلك أسّب كاحد، كاآلخر غنيمة يدفع إٔب ملك ا٢برب.-
 ذا أسرت ثبلثة أشحاص فلك أسّب كاحد، كاالثناف للملك.-
 ربعة فلك اثناف كللملك اثناف.إذا أسرت أ-
 إذا أسرت ٟبسة فلك اثناف كللملك ثبلثة.-
 إذا أسرت ستة، فلك ثبلثة كللملك ثبلثة...... كىكذا.-

 قبل سامورم تورل ىذه الشركط، كالتحق ٔبندية ا٤بلك السيسىوم )سىرل بركالم(.
مدينة، فقاؿ: ) لو كانت عندم أنا بنفسي ك٤با ٕبث "سىرل بركالم" عن خرب أـ سامورم، كجدىا عند أحد جّبانو،ُب 

؛ ألنو متوكل، كجاد، كبار بزالدتو، كىو ما يقاؿ لو با٤باندل:)مويباالندم(.  لكنت أعطيتها إٔب ابنها ُب نفس ذلك اليـو
كُب ا٢برب األكٔب الٍب شارؾ فيها سامورم تورل، فإنو أسر فيها أسّبين، فأخذ ا٤بلك أحدٮبا نافلة ،كدفع اآلخر إٔب 

ا٤بلك جزءا من فكاؾ أمو، كقد كاف سامورم ذكيا عاقبل لبقا، ماىرا، حيث تعلم فنوف القتاؿ بسرعة، كتفوؽ فيها، حٌب 
على  كثّب من قواد الفرساف)سوفاكوف( ا٤بواطنْب، كأيضا كاف جسور القلب، كلذا فقد كاف يأسر أسارل ُب كل 

أمو قد اشَبط عليو كفكاؾ ألمو، كاحدا كاحدا، حٌب انتهى.  معركة،حٌب ٛبكن من تسديد العبيد السبعة الذين كاف رب 
ٍب قضى ىناؾ سبع سنوات ُب تلقي التدريب، كتعلم فنوف القتاؿ، ألف ملك ا٢برب كاف يوقف ا٢برب ُب ا٣بريف حٌب 

 بعد موسم ا٢بصاد.



 
565 

 اإلسٱبفبد مب٠٦ عب٩ٴسٷ
أك ٙباؾ حوؿ بداية أمره قصص من قبيل التنبؤات إف رجبل عظيما كعبقريا مثل سامورم، البد أف تكوف لو إرىاصات ، 

ٗبستقبل باىر كمشرؽ لو، كلذا فقد أكرد ا٤بؤرخوف تنبؤا تنبأ ُّا الدركيش)موريفىدل(كالد الدركيش)كرامو النسينا(، 
 كمفادىا كما يلي:

ىو كالد"كرامو ***ُب يـو من األياـ استحضر "سىرل بركالم" دركيشا مقتدرا عظيما)سينكوال(كا٠بو) مورم فىدل( ك 
 النسينا"، كطلب منو أف يدعو اهلل لو ك٣بلفو ليستمر ُب الرقي كالرفعة كٲبتلك كل الدكلة، فدخل الدركيش ا٣بلوة.

ك٤با انتهى من العمل، خرج كقاؿ للملك: إنك إف شاء اهلل لن ٚبزل فيما بقي من عمرؾ أبدا، كلكن الثبات كالرفعة الٍب 
شخص آخر، كىو شاب يافع، بل ىو ُب جندؾ اليـو ىنا، كىذا الذم أرا٘ب اهلل)كاشفِب تطلبو ٣بلفك، فقد كىبو اهلل ل

 بو( ُب ا٣بلوة، كلكن ال أعرؼ ا٠بو، كلكن إذا رأيتو فإ٘ب ال أجهلو كال ٰبفى علي.
فامر ا٤بلك بالعرض العسكرم)برابو( مساء ا١بمعة، كاستعرض كل ا١بيش كاستعرضهم كاحد بعد اآلخر أماـ الدركيش، 

لكنو ٓب يره ُب الذين مركا امامو؛ ألف سامورم كاف قد ذىب لغسل ثيابو ُب النهر، كٓب يكن االستعراض ُب حضرتو.  ك 
 ك٤با ٓب ير الشاب ا٤بنشود بْب ا١بماعة استعرب الدركيش كا٤بلك كبلٮبا كٙبّبا.

انوا قد ذىبوا إٔب النهر لغسل ك٤با جاء سامورم من النهر، فإف قواد الفرساف)سوفا( ذكركا للملك بأف بعض ا١بنود ك
الثياب،كأف يستدعيهم، فلما حضركا ، رأل الدركيش سامورم، فأراه ا٤بلك، كقاؿ لو ما ٰبتاج أف يتعب نفسو)يضر( ُب 
طلب شيئ آخر من أمر سامورم؛ ألف اهلل قد جعلو ملك ملوؾ)مانسا( كال راد لقضائو،كلن يستطيع أحد أف ٲبنع ىذا 

 األمر كائنا من كاف.
فحينئذ دعا سىرل بركالم سامورم ُب إحدل الليإب كقاؿ لو : ) لقد )أريت( ذكر ٕب عبلمتك، كأنك ستكوف عظيم 

،، فإذنا فقد استخلفتك خلفي هلل كنبيو بسبلـ ...(  يـو
سامورم  ٍب إنو أفرح سامورم كثّبا، فأعطاه عباءات )بيدينكا(، كثيابا كثّبة فاحرة،كأمواال كثّبة، ككافق ذلك زمن اىتماـ

 بالرجوع إٔب مسقط رأسو، ككاف قد انتهى من فكاؾ أمو.
 ّٴدح عب٩ٴسٷ ٳأ٩ٰ ئىل عب٭ٮ٢ٴسٳ

سنوات عند السيسى ُب ) مدينة كودا(، كتلقى خبل٥با قسطا من ا١بندية، حٌب أصبح 7بعد أف أمضى سامورم تورل 
 ـ.1862مسقط رأسو كذلك عاـ  قائدا بارزا، كبطبل مهابا، كما ٛبكن من ٚبليص أمو من ربقة الرؽ، عاد إٔب

ففي يـو من األياـ، أبلغ سامورم إٔب ا٤بلك بأنو سيبتكر مع أمو غدا، قافلْب إٔب "ساننكورك"، فأذف لو ا٤بلك بذلك،  
كقد ابتكر سامورم مع أمو، كأخذا طريق "ساننكورك" ، ك٤با ابتعدا من )مدينة كودا( بقليل، خاؼ سامورم من خيانة 

َبكا الشارع العاـ، كأخذا الطرؽ الصيدية الوعرة، كىو حامل متاعها ٲبشي أمامها، كىي تدعو لو، بأف الفرساف)سوفا(، ف
يبارؾ اهلل فيو، .كأف يهب لو أزكجا صا٢بات، كذرية صا٢بْب، كأف ينقذه من كيد الكائدين، كأف يثبت أمنو، كىي ُب كل 

زكجها، كٓب تعصو، كٓب ٚبل بشيء من ا٢بقوؽ الزكجية، ذلك نتوسل إٔب اهلل تعأب أف ٯبيب دعاءىا إف كانت ٓب ٚبن 
 كٕبق الوالدة على كلدىا الذم استغُب عن خطيبتو الكاعب إلنقاذىا......

كقد قطعت سوغونا الطريق ُّذه األدعية، كالكلمات الثرثارية، كالبكاء، حٌب دخبل على الشيخ تشيموغو النفيا 
 مباركة لسامورم تورل. ُب"ساننكورك"، كىو بدكره دعا بدعوات كثّبة
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 ك٤با كصل سامورم إٔب ساننكورك، كجد أف أباه قد رد خطبتو إٔب أىل خطيبتو، كأخذ بقر ا٢بطبة.
 ثٴػ عىشٵ ثشٳالٷ ثب٥غش ا٥زٷ ١ب٫ ثٺٮخ ٳثني عب٩ٴسٷ

الدركيش  بعد أف انطلق سامورم مع أمو قافلىْب إٔب "ساننكورك"، أخرب "سىرل بركالم" أخاه"سىرل بوراما" ٗبا تنبأ بو
 )كرامو مورم فىدل( ُب شأف سامورل، فقاؿ:

)) أخي : إف "كراموغو مورم فىدل "قد أشار ٕب بأف سامورم ىو الذم ذكر لو ُب استخارتو، كأنو ىو الذم أريو ُب 
 خلوتو، بأنو سيملك كل ماندل، كلذا فأنا استخلفتو ذريٍب من بعدم، كزكدتو ككدعتو كأمو، كقد ابتكرا كانطلقا صباح

.  اليـو
كما أف أبلغ "سىرل بركالم" أخاه "سىرل بوراما"، ُّذا ا٣برب، حٌب استشاط غضبا، كأربد كز٦بر كأرغى على أخيو ، 

؟. ك٤باذا ٓب تقل ٕب ىذا ا٣برب ُب كقت مبكر، لنبحث عن حيلة للتخلص منو إال  كقاؿ: ٤با ذا ٓب تقتل ذلك ا٣بليفة ا٤بوىـو
ن عند أخيو، كعلى الطوؿ فإنو حرؾ الفرساف)سوفا( ليتتبعوا آثار سامورم كأمو بعد انطبلقو؟، فخرج سىرل بوراما م

قصصا، كأعطاىم األكامر أف يقتلوه ٗبجرد أف تقع أعينهم عليو،كأف يهدكا إليو رأسو، كيأتوه بأمو ليجعلها أمة يتسرل ُّا، 
أخذ طرؽ الصيادين الوعرة، كلذا فإف كلكن كما أسلفنا فإف سامورم قد استشعر ىذا االقتفاء، فَبؾ الطريق العاـ، ك 

 ىؤالء ا٤بقتفْب الذين يعثهم سىرل بوراما ٓب يلقوٮبا، كٓب يقفوا ٥بما على أثر.
 ا٥ٚقـــ٤ ا٥ضـب٥ش 

 حملخ ربسخيٺخ ٬ّ رأعٺظ دٳ٥خ عب٩ٴسٷ رٴسٵ(
 ٧ ئىل االفيذا٧ ثب٥ٚش٭غٺني ّب٬٩1862٧ ا٥زأعٺظ 

اء جيش "مدينة كودا" إٔب "ساننكورك" كما حو٥با فأخذكا ٝبيع بعد عوة سامورم تورل إٔب مسقط رأسو بأياـ، ج
أبقارىم، كانطلقوا ُّا. فطلب سامورم من الشيوخ أف يضيفوا إليو شباب القرية القتفاء آثار ىذه ا٢برب، كاسَبجاع دكاب 

ء آثارىم ، لئبل يوجهوا القرية منهم، فلم يرض الشيوخ بذلك؛ ألهنم قالوا: األحسن تركهم ليذىبوا باألبقار، كيَبؾ اقتفا
 ا٢برب إٔب القرية بدال من الغارة على السرح  كحدىا.

*فلما رفض الشيوخ تزكيد سامورم تورل بالشباف القتفاء آثار جيش)مدينة( ا٤بغّبين على سرحهم، قاؿ ٥بم سامورم 
كأهنم كثّبكف كلكن ما أجبنهم)  تورل: ال عليكم أف ٚبافوا، فإ٘ب قد عرفت ٝبيع خبايا زكايا جيش "مدينة كودا" كأسراره،

الهناية ١ببنهم( ألنو ال أحد منهم يريد أف ٲبوت ُب ا٢برب لشدة ا١بنب كا٣بور، كمن الصعب جرأهتم على ا٥بجـو على 
دكلة، أك قرية كبّبة، كلذا تراىم إ٭با يغّبكف على سرح ا٤بدف ُب ا٣بارج، كينطلقوف ُّا، أك يهجموف على األفراد كيأسركهنم، 

 يوجد ٥بم مقتف.كال 
كقد اقتنع الشباب بكبلـ سامورم ىذا؛ ألهنم علموا أف سامورم يعرؼ كل أحواؿ حرب )مدينة كودا(، فتجاسرك 

حينئذ، كانضموا إٔب سامورم تورل القتفاء آثار جيش السيسى، ككاف جيش مدينة كودا ٤با كصلوا إٔب العراء أقاموا ىناؾ، 
ا عشاء ٥بم، أك)كجبة مسائية(؛ ألف الطريق قد طاب جدا؛ فقد غنموا كثّبا، كرقصوا كذٕبوا بعض األبقار كشىوىٍكا ٢بماهن

 ٙبت الليل ا٤بقمر فرحْب، بينما سامورم كشباف ساننكورك قاعدكف ُب غابة غّب بعيدة عنها يَبقبوهنم.
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، كلكن بع ض األفراد الزالوا ُب ك٤با جن الليل، كمضى ا٥بزيع األكؿ منو،تعب جيش مدينة كودا، كاضطجعوا كبدءكا النـو
( أم ٤با هتجد الليل، أحاط ُّم سامورم Sou wolojinkonا٢بديث، ٍب انقطع السمر ٛباما، ك٤با بلغ السحر )

كشبابو من ثبلث نواح، إال ناحية مدينة كودا، فقد تركوىا مفتوحة ليتمكن ا١بيش من الفرار إليها، ككاف سامورم كشبابو 
أصبعا، )كذلك مقدار   11اركد األبيض)دكف ذخّبة حية(، فشحنوا كل بنقية ٗبقدار قد رصوا بنادقهم كشحنوىا بالب

 كبّب(،فأطلقوا كل البنادؽ دفعة كاحدة ٧بدثة دكيا كبّبا، كأتبعوا ذلك بالصرخات،كالصياح ُب كل ناحية.
هم أف جيشا  استيقظ جيش سىرل بوراما مذعورين، كقد أحاط ُّم أصوات البنادؽ كدخاهنا من كل مكاف، فخيل إلي

كبّبا ىجم عليهم، كٗبا أف ناحية "مدينة كودا" كحدىا ىي الٍب ٓب يكن  ُّا صوت مدافع، فقد انطلقوا ٫بوىا، اليلوم 
 بعضهم على بعض، بعد أف تركوا بنادقهم كسيوفهم من كرائهم، كالذكا بالفرار إٔب مدينة كودا كىم ٯبمحوف.

هم سامورم كشبابو يطلقوف الباركد األبيض إٔب ميل كاحد، ٍب عادكا كأخذكا كبعد أف الذ جيش سىرل بوراما بالفرار، تتبع
٩بتلكات جيش "سىرل بوراما" مع أبقار ساننكورك، كعادكا أدراجهم، ككاصلوا السّب ُب نفس تلك الليلة، خٌب الح 

ار ما عدا القبلئل الٍب ًب  الفجر كانبلج فلق الصباح، فدخلوا مدينة)ساننكورك( كقد اىتم ُّم كل شيخ، فجاءكا بكل األبق
ذٕبها كشواءىا من ًقبىل جيش سىرل بوراما،غّب أف الغنائم الٍب تركوىا) السيوؼ، كالسكاكْب، كالبنادؽ( كاف ٜبنها أكثر 

بكّب من ٜبن األبقار ا٤بذبوحة. كٓب يبق أم مغيظة)حسرة( ُب اىل ساننكورك بعدي ،ككاف ذلك سببا ُب كضع القبوؿ كا١باه 
ُب القرية، بسبب األدعية ا٣بالصة الٍب فعلها الشيوخ ُب مقابل فرحهم ٗبا قاـ بو، كما أف ٝبيع الشباب كضعوا لسامورم 

 ـ(.1863سنة)28عليو أمانتهم كعلقوا عليو آما٥بم، ككاف عمره يومئذ 
رئيس  ** بعد ىذه ا٤بعركة، كثق ٝبيع السباب بشحاعة سامورم، كرباطة جأشو، كرجاحة عقلو، كحكمتو، فنصبوه

رٍئ أىلى  الشباف، كقد كصل صيت ىذه ا٤بعركة)جا٪بوف( إٔب أىل مدينة كودا، فتحسر سىرل بوراما كقاؿ: ) ٓب ٯبي
ساننكورك، على اقتفاء آثار جيش مدينة كودا إال ذلك الركٯبلي الطويل الفكْب)غىلىنجاف(الذم خرج من عندنا ، يقاؿ لو 

، سامورم، كلكن اللـو ،كل اللـو على أخي )سى ، لكاف الكل مسَبٰبا منو اليـو رل بركالم(؛فلو أنا قتلناه ُب ذلك اليـو
 فقاؿ لو األخ: ) كمن يقدر على رد قضاء اهلل كقدره؟.

 وفاة سىرى بروالي:
ُب ا٤بلك من بعده، فوسع جيش مدينة كودا كدرُّا  "كٓب ينشب "سىرل بركالم" أف توُب، كخلفو أخوه "سىرل بوراما

 ذ مناطق كثّبة، كلكنو ٓب يتغلب على شاب ساننكورك ا٤بلًك سامورم تورل قط.كشجعها كثّبا، كأخ
 حرب غوانكونو ساجي

بعد حادثة مدينة كودا، ىجم جيش ا٤بلك"غوانكوندك ساجي" على سرح ساننكورك على حْب غفلة من أىلها، كأخذكا 
، كفركا ُّم.فحشد سامورم الشباب مرة أخرل النساء من النهر،كما أخذكا األكالد الذين كانوا ُب طرد الطيور من ا٢بقوؿ

كاقتفى آثارىم، فذىبوا كصاحوا عليهم ليبل كذلك، كأخذكا منهم قومهم كدكاُّم، كقبضوا على كثّب من جنود ساجي، 
فكاف ذلك بداية بركز اسم سامورم كشهرتو ُب كل من مناطق) توركف، ككونينيا،ككىرانكو، ككاسولوف(، أنو خبّب ُب ا٢برب 

ضافة إٔب الشجاعة، كمع كل ذلك فهو رحيم، يرؤؼ بزمبلئو، كأنو ال ينبغي أف يستهْب بو أحد بعدي، بل ال بد أف باإل
 ٰبسب لو ألف حساب، كبذلك فإف معظم شباب الدكؿ فركا إليو، كقصدكه ُب ساننكورك لبللتحاؽ ٔبماعتو.
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 ا٥زؾبٛ عب٩ٴسٷ جبٺؼ )ثٺزٸ عٴا٭ٶ = ؽٴاسٵ(
 ٧(٠٦٩1864 رٴسٳ٫ ّب٧)

ـ ، ذىب سامورم تورل كالتحق بنفسو ُب جيش )بيتكي سىواٗب( كقيل)سيواٗب ، أك شوارل(؛ ألف 1865كُب عاـ 
بيتيكي كاف مدافعا)مناضبل( كٓب يكن ٧باربا غازيا، كلذا ٤با تؤب قيادة قوات بيتيكي فإنو صنفها كدرُّا كقواىا جيدا، 

القرل كغنموا غنائم كثّبة، كاستمرت ا١بماعة تزداد يوما بعد كقصده كثّب من زمبلئو الشباف ىناؾ، فاحتل معهم بعض 
.  يـو

كٗبا أف "بيتكي شوارل" كاف ال يرغب ُب ا٢بركب كالغزكات الكثّبة، فإنو طلب من سامورم أف يرد إليو جيشو كيعتزؿ 
أنو )بيٍب( الٰبب ا١بندية؛ ألنو من شيطاف إنسي مريد، كغاز معتدو، يشن ا٢برب على ا١بّباف كاألصهار كمصاىريهم، ك 

 مثل ىذه األموار العدكانية.
رد سامورم تورل رجاؿ "بيتكي سورارل" إليو؛ غّب أف الشباب العزاب الذين كانوا قد انضموا إٔب ا١بيش ُب عهد 

سامورم كانوا أكثر بكثّب من قوات بيتكي، كحينئذ ٝبع سامورم تورل رجالو كاستمر ُب تدريبهم كتقويتهم،كأصبح 
ـ، ككافق ذلك 1865ىٍب( كمن ذلك الوقت قيل لسامورم )كىلىٍب( أم صاحب القوات ا٤بسلحة،كذلك عاـ٧باربا)كىل

 كفاة "ملك توركف)بيتيكي سوارل( فانتقل ٝبيع رجالو إٔب حزب سامورم.
 عب٩ٴسٷ رٴسٵ ٳرأعٺظ اإل٩رباىٴسٹخ

م ُب إقامة إمرباطررية عظمى ـ، فإنو حل1865كمن كوف سامورم صاحب ا٢برب)كىلىٍب( ُب حياة بيتيكي شوارل عاـ
 33على حساب ا٤بلوؾ ا٤بتناحرين ُب ا٤بنطقة، كُب ٙبقيق تنبؤ الدركيش)كرامو مورم فىدل(، فأقاـ دكلة كربل خبلؿ 

ـ /  إٔب فساد حربو كالقبض عليو 1865سنة،سنركم شيئا من تفاصيل شؤكف ىذه الدكلة من تأسيسها عاـ 
 ـ .1898عاـ

 ٙزٴؽبد" عب٩ٴسٷ" األٳىل
ـ؛ فإف سامورم تورم قد فتح ببلدا شاسعة كضمها إٔب منطقة "توركف"، كمن تلك الببلد: 1880ـ إٔب 1868من عاـ 

منطقة :مومادكغو"  ككانت ٙبت إمارة )كرككودك فاميودك( ، كسانكراف، كأمانا، كباليا، كغىرىدك، ككولونكىبلف، 
 بوراما(.كساكودك،كجىمىرىػن، ككينادك، كجوما، كما قبض على ) سىرل 

ـ( كحاصر مدينة "كانكاف"، كذلك إثر خبلؼ كقع بينهم كبْب أىل "كانكاف"كإال فقد كاف 1880ٍب انطلق عاـ)
تعاكف معهم، كطرد عنهم بعض الغزاة الوثنيْب، كعاىدىم أف يساعدكه بالدعوات، كأنو اٚبذىم دركايش لنفسو، كلكن 

 حرب بعض السيسى قرفضوا ذلك... كاستمرت الردكد بينو أىل كانكاف اختلفوا معو حْب طلب منهم أف يساعدكه ُب
كبينهم، حٌب قالوا لو: إنو ال ٲبكن ٧باربة ) مانينكا مورم( إلنساف كافر كثِب مثلو.....فرد عليهم.. أف ما يدعونو من  

كونو كافرا ال دليل ٥بم على ذلك، كذكرىم بأنو نفسو تورل كالشك أف التورل أعرؽ من غّبىم كالدكركشة 
 ا٤بانينكاكية)مانينكاموريا(.ككاف ُب كانكاف يومئذ) كرامو دام ( الذم حرضهم على عدـ الرضا.

ـ(، عندما شرب أىل كانكاف لو السويق) خضعوا 1881كقد استمر سامورم ُب فرض ا٢بصار على كانكاف حٌب عاـ )
 لو( كلكن )كرامو دام قد فر (.
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٤بعارؾ الطاحنة، فإف كثّبا من ا٤بمالك كاإلمارات الصغّبة خافت على كىكذا أخذ ٝبيع ا٤بناطق الذىبية، كخبلؿ ىذه ا
 نفسها من سيطرة سامورم تورل.

 عب٩ٴسٷ رٴسٵ ٳاال٭زٞب٣ ئىل )ثٺغب٭ذٳٕٴ(.
انتقل سامورم إٔب كسط "توركف" ُب مدينة)بيساندكغو(، كاٚبذىا عاصمة لدكلتو، كُب ىذه الفَبة طابت العبلقة بينو كبْب 

 كاٚبذىم أصدقاءه ك٧ببيو كبطانتو،كأصبح من طبلُّم)مريديهم(، كيرسل إليهم ا٥بايا للتربؾ ُّم.دراكيش كانكاف، 
 ٙغبد حتب٥٘ األؽضاة ا٥ٴصٮٺخ ) رٴ٭زٺٖٸ(

، ٝبع Nantene Famoudou koromaعندما ذاعت صيت سامورم، فإف نانتىُب فامودك كركما
ا٥بيمنة الدركيشية، ألسقاط العادات كالتقاليد القدٲبة ٤باندل) الوثنيْب)سينينكى( كأبلغهم قائبل: ) إف ىذه بداية اتساع 

الذىاب بطريقتها ا٤بثلى(، فإذا على ٝبيع الوثنيْب)اإلحيائيْب( أف يقفوا ُب خندؽ كاحد ضد ىذا األمر ا١بديد، كأف 
السيسى من)مدينة  ٯبمعوا كيدىم ٍب يأتوا صفا،ليقمعوا ىذه القوة الناشئة)قوة سامورم( أكال، ٍب يقضوا على ىيمنة 

 كودا(،كيلحقوا ُّم دراكيش كانكاف)كانكاف مانينكا مورم(،ليوقفوا ا٢برب الدركيشية ٛباما.
كعندئذ اتبع كل الوثنيْب ا٤بلك"كرككودك فامودك"فاجتمعوا على ٧باربة سامورم، كٙبركوا با١بيش ٫بوه، كما أهنم استدعوا 

جكٌب(ليساعدىم ُب ىذه ا٢برب مع ٝبيع أعوانو كا٤بتحالفْب معو، فالتقى قائد قوات "كاسولو" كىو)كىلىٍب جاننمػػُّر أجي 
ا١بيشاف على سامورم ُب عاصمتو، كحاصركا مدينة ) بيساندكغو( من كل مكاف، حيث عسكر الوثنيوف مع "كرككودك 

 الضاحية الغربية فامودك كركما" ُب الضاحية الشرقية كا١بنوبية، بينما عسكر)كىلىٍب جاننمػػُّر أجي جكٌب(كحلفائو ُب
 كالشمالية،كقد عسكر ىؤالء ٝبيعا ُب ا٤بساء، كتبوأ ا١بميع مقاعد للقتاؿ.

 :حيلة ساموري في تخذيل األحزاب
كاف من حسن حظ سامورم أنو كانت بينو كبْب)كىلىٍب جاننمػػُّر أجي جكٌب(تعارؼ، كصداقة، فقد ) أجي جكٌب( 

ـ صديقو القدٙب ٤بناصرة عدكه، استعد ٥بم عسكريا، كمعنويا، كبعد تفكّب مضيف سامورم أياـ كاف تاجرا، فلما ٠بع بقدك 
ُب طريقة ا٣بركج من ىذا ا٤بأزؽ، فإف معرفة سامورم السَباتيجية ا٢برب كتكتيكها ىدتو إٔب أف ٰباكؿ استمالة صديقو 

 القدٙب)جاننمػػُّر أجي جكٌب(.
ى)جاننمػػُّر أجي جكٌب(.ُب معسكره، كقاؿ لو: ]..لقد ك٤با جن الليل كناء بكلكل، قاـ سامورم كتلطف حٌب دخل عل

علمت أ٘ب صديقك قدٲبا، كقد كنت مضيفي يوـى أنا ُب التجارة، كا٢برب الٍب استدًعيت من أجلها إ٭با ىي حرب ظلم 
كاعتداء؛كإ٭با اعتدم علي عبثا باطبل) ببل حدث أحدثتو(،كليس بيِب كبْب"كرككودك مانسا" أم خبلؼ إال التعظيم 

االحَباـ، كاعلم أف شأف الوثنيْب)سينينكى( ىو الزج بأىل كاسولوف ُب خضم ا٢بركب، ٍب ىم يأكلوف غنائمها،فهم إ٭با ك 
يستغلوف أىل كاسولوف، ٍب إنو لو تركنا ذلك جانبا؛ فإف سبب ىذه ا٢برب كا٥بدؼ األساسي منها ىو تقوية 

أنت كذلك "دركيش" ألنكم )ا١بكٌب( بيض، ٍب ثالث شيئ: الوثنية)اإلحيائية( على ا٤بسلمْب، كالفوالنيوف مسلموف، ك 
فإ٭با أنتم كأنا على دين كاحد كىو االسبلـ؛ فإذا ال ينبغي أف تعينوا ىؤالء الوثنيْب على حبيبكم كدكريش مثلكم . كعلى 

ىيبة ليكوف ىذا فمن أجل أال ترجع صفر اليدين كُب لغة ا٤باندل) من أحل أال يستمر السبيل يسألك (، فهاؾ ىذه الذ
 زادؾ ُب العودة، كأرجوؾ أف تنسحب من ىذه ا٢برب ٛباما [اىػ
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ككاف  الذىب الذم أىداه سامورم إٔب)جاننمػػُّر أجي جكٌب(.مؤل صاع)ساسافا(، فجمع الرجل جيشو ُب نفس تلك 
 سامورم يقوؿ لو: الليلةة، كشاكر قومو: ) على أف تنسحبوا من ىذه ا٢برب ٛباما( فاتفق مع قومو على ذللك،فأرسل إ ٔب

لقد اتفقت مع قومي على أننا النطلق رصاصة صباح غد، كإ٭با نكتفي بوضع الباركد فقط ُب البنادؽ، كنطلقها مرة 
كاحدة ٍب ننصرؼ كنتؤب فارين إٔب ديارنا، فسر سامورم كقومو بذلك، كفعبل فإف الفوال٘ب من كاسولوف كٌفوا ُّذا العهد، 

باح، أطلقوا الطلقات األكٔب ككلوا مدبرين، كقـو "فامودك" ينادكهنم إٔب أين يا أىل "كاسولوف"، فلما التقى ا١بمعاف ُب الص
 قيقولوف إنا بريئوف منكم، إنا نرل ما التركف، إنا النقاتل دركيشا مثلنا.

ت كبفرار كاسولوف مع قائدىم)جاننمػػُّر أجي جكٌب(. فإف سامورم تغلب على "كركدكغو فامودك كركما" منذ كق
الضحى)سونتىلى(، كأما فامودك نفسو، فلم يقبض عليو إال بعد ا٤بغرب، ككانت ىذه ا٤بعركة بداية سامورم ُب التغلب 

 على ملوؾ ا٢برب)كىلىمانيا(، كما كاف سببا ُب توسيع ىيبتو، كشعبيتو، كذاعت ٠بعتو كصيتو ُب ٝبيع أ٫باء ماندل.
لوؾ مدينة كودا السيسىويْب جدا؛ ألنو إ٭با كاف ٲبتنعوف من ا٢برب مع *كقد طابت قدرتو كانتصاراتو ُب ىذه ا٤بعركة، ٤ب

سامورم ألجل فامودك، كلكن ملوؾ السيسى أيضا بدأك يتوجسوف خوفا من طريقة توسع جنديهم القدٙب، غّب أهنم 
بدأت تتؤلأل ُب اآلفاؽ، ذىبوا كىنأكه على انتصاره على فامودك، كىنأكه أيضا با٤بلكية ا٢بربية)كىلى مانسايا( ا١بديدة الٍب 

فجددكا إرضاءه بذلك أيضا، ٍب ذكركا لو أهنم قد ٙبّبكا ُب االستمرار ُب طلب الذىب ) استغبلؿ ا٤بناجم( ألنو قد أخذ  
كل منطقة "توركف".كحينئذ قاؿ سامورم، لقد أعطيتكم كل منطقة"توركف" مع "كرككودك نونكودك(، فتحرؾ ملك 

 كسط توركف؛ ألف سامورم قد ٚبلى لو عن ٝبيع تلك ا٤بناطق. السيسى إٔب مدينة؟نونكزدك( ُب
كعندما سألو قومو فقالوا: إذا تنازلت عن كل منطقة" توركف" كسلمت مقاليد أمورىا إٔب السيسى، قكيف تفعل أنت 

 بنفسك ؟ فقاؿ أما أنا فأذىب كإٔبث لنفسي مكانا خاصا ُب منطقة"سانكراف".
 ٳٙذ أٱ٤ ١ب٭٢ب٫

مورم تورم عن منطقة "توركف "للسيسى من "مدينة كودا"، كافق ذلك ٦بئ كفد "كانكاف" كمعهم بعد أف تنازؿ سا
الشاعر ا٤بفوه، كاألطلق لسانا، من ٝبيع شعراء كقياف كمداحي منطقة )جوما سانساندل( كاسم ىذا القواؿ) أنسومانا  

مو مورم" الذم كاف رئيس الوفد، ك٤با كصلوا كوياتى(، ك٤با اقَببوا من )بيساندكغو(، كضعوا جلمودا صلبا على رأس "كرا
كقفوا على سامورم نفسو كطلبوا منو أف يساعد الدركيش)كرموغو مورم( على النزكؿ، فادرؾ قصدىم، فأمر غّبه بإنزالو 

 ) كما قيل: لتقم صاحبة ا٢باجة إٔب حاجتها(،ٍب دخلوا ا٣بيف)تونغو(، كقصوا عليو قصىصىهم كالتإب:
هلل، ٍب نستغيث بالدركيش ا٤بلك، أف يعيننا، كيبعد عنا صوت طبوؿ كدفوؼ كأبواؽ )) جئنا نستغيث با

اإلحيائيْب)سينينكى(،عن ) باتػػى (، فقد آذكنا، من الغارات كاللصوصية كقطع الطريق كالصعلكة، كليس ما يفعلوف من 
 حسن ا١بوار كإطابتها.

الدعوات ُب اليـو الذم ٰبتاج إٔب دعائهم، فإذا كقع قبل سامورم مساعدة أىل كانكاف،على شرط أف يساعدكه أيضا ب
 ُب كرطة فليساعده أىل)باتى( أيضا على ا٣بركج من ذلك ، فوافقوا على ذلك.

ك٤با ٙبرؾ سامورم تورل كانطلق إٔب ٧باربة ٧بيط كانكاف، ، أعطى جيشا إٔب أخيو) غينكاف تشيىموغو(، كأرسلو إٔب 
فرسا،  90رب ) كرانتوف كايتا(، أف يفسد حرُّم ُب قرية)باالف كيلوبا ( كأخذ منهم "سانكراف، كىامانٌا"فاستطاع ملك ا٢ب

 كأسر كثّبا من جيشو.
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فقاـ ا٤بلك)سامورم( نفسو فبدأ ب) كيريكالمينْب( كجعلو فبلنيا مقتوال)فيبلسو( كاحتل)عىرىدك(، كأخذ)بارك 
ل)كورا( ك)كىلىٌب(،كبفي يثّب النقع ُب نواحي جىدابا(،كصعد إٔب)سنكراف(، فأخذ )كومبانكودكنىن موركجاف(، كاحت

النهر، كحارب )باليا( كأخذ)سارايا(، كمن ىناؾ أخذ ) كولونكاالف(،ككصل القرل الصغّبة كأخذىا، كأخذ)ديكرا(،ككاف 
 رجاؿ)كولونكاالف( حينئذ قد ١بئوا إٔب حصن)نورا(، ينتظركف مقاكمة سامورم فيها.

أىل ) ىامانا( بأهنم إف كانوا اليريدكف ا٢برب، فليلقوه ىناؾ، كليشربوا لو بقي سامورم ُب )ديكرا( كأرسل إٔب 
السويق)يعلنوا خضوعهم كتبعيتهم لو(، كإال فيسجدىم ىناؾ اآلف كٯبعل ببلدىم ببلقع، ككاف قد احتل معو ٝبيع الناحية 

علنوا تبعيتهم لسامورم داخل األخرل ٥بامانا كىو ٰبارب سانكراف، كلذا فإف كل شباب )ميسارين ( خافوا كذىبوا كأ
قرية)ديكرا(، ك٤با ٛبثلوا أمامو ، سأ٥بم من الذم حارب أحاه )غىنكاف تشيىموغو(،كأخذ خيلو ُب الفاـ ا٤باضي ُب)باالف 

 كيلوبا (؟.
ففقاؿ )كرانتوف كايتا( أنا الذم فعلت ذلك.فقاؿ ا٤بلك: أعفو عن ٝبيع أىل)ٮبانا( كلكن لن أعفو عنك... فاسَبضاه 

اس كتشفعوا إليو، أف يعفو عن ٝبيع ٮبانا،؛ ألهنم إ٭با جاءكا إلعبلف التبعية ٝبيعا معا، كٓب يعهد من قبل أف أحدا يقتل الن
معلن التبعية)ا١بانح إٔب الصلح(، فلما قيل ذلك رضي ا٤بلك كعفا عنو، كقاؿ كلكن بشرط أف يعاىد٘ب على أف يقـو ٗبثل 

ف تشيىموغو( ُب العاـ ا٤باضي، يفعل ٕب مثلو ىذا العاـ ُب حرب مدينة الشجاعة الٍب أبداىا ُب حرب أخي)غىكا
 (، فلما قبل )كرانتو كايتا( ذلك الشرط، ٙبركوا ٝبيعا صوب)نورا( ك فرضوا عليها ا٢بصار طوقا.Nora)نورا

يع أف يتبع ) كعند ٙبرؾ سامورم إٔب حرب )نورا( فإنو أعلن أف قيادة ىذه ا٢برب بيد )كرامو دام كابا(،كأف على ا١بم
داًم( ُب حرب مدينة)نورا(، فإذا ب)دام كابا( ال يريد أف ينصح للملك ُب ىذه ا٢برب؛ ألنو علم كاستنبط منذ زمن أف 
سامورم إذا أراد أف يقتل أم صديق لو، فإ٭با يوليو قيادة ا١بيش ُب ا٤بعارؾ الشديدة، كٯبعلو ُب ساقة ا١بيش، حٌب يهلك 

 فيها.
ا٢برب، ابتكر ا١بميع إٔب )نورا(، كٓب ٱبرج )دام كابا( من ميقامو، فلما علم سامورم بذلك ترصد  فلما كانت صبيحة يـو

جيدا ؿ)دام كابا(ففر) دام كابا( إٔب )دينغّبام(، فذىب كأخرب )عاقب بن الشيخ عمر( الذم كاف سامورم يتربؾ 
نو سينطلق ٢بربو ُب فوتا توركف أيضا، فأرسل بدعائو، كأبلغو أف ا٤بلك)سامورم( يقوؿ أنو إذا فرغ من حرب ماندىن، فإ

عاقب تاؿ رجبل إٔب سامورم يسألو عن ذلك، فقاؿ ا٤بلك: لن يذىب أحد ليكذب علي ىذا الكذب إال أخي )داًم  
 كابا( الذم ذىب ىناؾ.

قد أهنى تلك كلكن إف شاء اهلل، فلن يفوتِب )دام كابا( ىنا()إف لو معي موعدا لن ٰبلفو(، كلكن الدركيش )عاقب تاؿ( 
ا٢برب، كا٣ببلؼ بْب )دام كابا( ك" ا٤بلك سامورم تورل"، فأهنى ا٤بلك تلك ا٢برب، كجعل علة إهنائو) إف ا٤برء السيئ 

لبلنساف ا١بيد ىو الذم ٱبببو إٔب ا١بميع(. )كمعُب ىذا أف عدكؾ إذا عرؼ بالسوء كالغدر، فإف تصرفو ىذا سيصرؼ 
 الناس اليك، كٰبببك إليهم(.

صل سامورم مع كرانتو كايتا إٔب )نورا(، كحاصركىا، كرأل ملك ا٢برب فيها، كىو )كاركنغا( أنو لن يستطيع مقابلة ك٤با ك 
جيش سامورم كىزٲبتو، كال يستطيع دفعو عن باب)نورا( فإنو ذىب إٔب ا٤بلك كقد استصحب معو قواال طليق اللساف،  

 التبعية لو، كشرب السويق لو.كىوشاعر ا٢برب، فحيا ا٤بلك، ٍب أهنى التحية بإعبلف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ك٤با انتهى خضوع )كولونكاالف( سأ٥بم ا٤بلك قائبل:  لقد ٠بعت أنكم أنتم القـو الذين دأُّم ٧باربة الدراكيش ىنا قدٲبا؟ 
 فهل ذلك صحيح؟

اج عمر أتى فقالوا : إ٭با قاتلنا "سعيد تاؿ"كحده، كلكننا ٓب ننتصر عليو كلكن ا٢بقوؽ ىي الٍب تغلبت عليو؛ كذلك أف ا٢ب
ىنا، فأكرمناه على قدر طاقتنا، كطلبنا منو الدعاء، فدعا لنا، ككاف ذلك ٕبضرة ابنو سعيد تاؿ، كبعد أف انتقل إٔب الدار 

اآلخرة، استمررنا ُب إرساؿ ا٥بدايا التربكية إٔب ابنو)عاقب تاؿ(، كنفعل لو ٝبيع أنواع تكرٙب  ا٤بريد لشيخو، كُب يـو من 
سعيد تاؿ كا٢برب على بابنا، كٓب نعلم ما السبب، كال أية جرٲبة فعلنا،فأرسلنا إليو رسبل خارج القرية األياـ: إذا ٫بن ب

يسألونو ألم سبب ٰباربنا؟ فقتل بعض أكلئك الرسل ، كفر البعض ليخربكنا بذلك، فحينئذ توسلنا إٔب اهلل  ٕبرمة ا٢باج 
 عمر تاؿ، فأعاننا اهلل على الظآب ىكذا.

حقا، معكم ا٢بق ُب قتل" سعيد تاؿ"، كلكن عليكم أف تسلموا إٕب يده كرأسو، فلما أتوا برأسو كيده،  فقاؿ سامورم:
 أرسل ُّا إٔب أخيو ) غاقب تاؿ( ليقـو ٔبنازة أخيو.

 ٙزؼ عـــٴ٩ب
انا  ٙبرؾ سامورم تورل من "كولونكاالف" قاصدا جوما،فلما اقَبب منها، طلب منو القواؿ الكبّب الطلق اللساف) أنسوم

قاؿ للملك:  –الذم كاف ُب كانكاف، كالذم ذىب مع كراموغو مودم لبلستغاثة با٤بلك ُب بيساندكغو  -كوياتى( 
مادمت قد قدمت حملاربة قريٍب، كمسقط رأسي، فا٠بح ٕب أف أكلم إخوٌب أكال، ليقبلوا ا٣بضوع كاالستسبلـ كالتبعية قبل 

 للت ) باليا، كسانكراف( من قبل.أف يقتلوا عن بكرة أبيهم عبثا كباطبل، كما احت
فقبل ا٤بلك مقالة القواؿ ، كانطلق "أنسومانا كوياتى" فجمع أىل "جوما" ككلمهم كثّبا،كقاؿ ٥بم ُب أنفسهم قوال عظيما، 

أف يقبلوا الصلح كالتبعية، لئبل يستأصلوا كيقتلوا عن بكرة أبيهم باطبل، كقاؿ ٥بم: إف كل ما تعتمدكف عليو)كلما عليو 
يكم(، ليس بضاري ا٤بلكى شيئا، بل لدل ا٤بلك مضاده، ألف ا٤بكاف الذين تذىبوف كتأخذكف مضاد ا٢بديد من أىلها أيد

كىو) بورفًينيا( فقد أخذت حرب سامورم تلك الدكلة كلها ُب صبيحة كاحدة. ك٤با ٲبل الشمس عن كبد السماء... 
أيديهم خلفهم لو، قد حضع لسامورم كشرب السويق لو، بعد كىاىو "كرانتوف كايتا" الذم كاف يضع كل أبناء ا٤بسارين 

أف تشفع إليو ٔبميع ألفاظ ا٣بضوع كالتذلل، كألنو قد اقتطع كأخذ ٝبيع الناحية األخرل ؿ) ٮبانا( ٕبضرٌب كأنا شاىد بأـ 
 لتهمعيِب،عندما كاف ٰبتل سنكراف، فهذا الذم رأيتو عند ا٤بلك، فقد رأيت قتالو أىل "كولونكاالف"مع بطو 
 ، ك"كىلىٍب كارانكا" مع شجاعتو فإنو قد اسنرضى كاستعطف سامورم لّبضى عنو كيشرب السويق لو.

:ىو االستسبلـ كا٣بضوع كالتبعية للملك، كإف الشجاعة الٍب فإذا : أفضل األفكار كأحسن الرأم، كالرأم ا٤بقدـ اليـو
تهور، ككل من يرفض أخذ ذرة ا٢بسرة)موٗب كيسى(، ٙبمل اإلنساف على أف يتسبب ُب استئصاؿ نفسو، ٥بي ا٢بماقة كال

فعليو أف يستعد ليـو يؤحذ فيو جناحاه كيسحق  سحقا، طوعا ككرىا ، كقد ٠بعتم قدٲبا ا٤بثل" إف ا٤بيت ال ٱبرج حسرة" 
Souti Mone bola  إذا عليكم أف ترضوا بقبوؿ نواة ا٢بسرة،)موٗب كيسى(.لتستطيعوا أف ٚبرجوا ا٢بسرة يوما ،]

 .آخر
*ك٤با انتهى أنسومانا كوياتى،من مقولتو، كإسداء نصائحو،إلخوتو أىل )جوما (، فإهنم حافوا كذعركا كأعلنوا ا٣بضوع 

كالتبعية للملك سامورم، فلما خافوا ىم، كىم الذين كانوا من أجسر الناس ُب ا٤بعارؾ كجبهات القتاؿ من قبل، فمن 
 يتجرأ على ا٤بلك بعد ىذا ؟
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وما ا٣بضوع، قاـ من ىناؾ، كاحتل)باليما٘ب(، ُب طريقو إٔب حرب )سولوبا مورك( ُب "كو٪باف"، بعد أف قبل أىل ج
فأحاط ٝبيع نواحي)ساكودكغو( با١بنود ُب مساء كاحد، فاضطركا إٔب ا٣بضوع كالتبعية فأصبحت مدينتهم من نصيب 

 ا٤بلك.
ذ ) جىرىن( أخذ الدجاج، ككاف ىذا انتهاءه من فتح تقدـ سامورم إٔب األماـ، فاٙبا) كيونادك( ُب طريقو، كانطلق إٔب أخ

 ٝبيع مناطق )باتى (،كقد دخل كنكاف من الناحية الٍب خرج منها. بعد أف ظهر ٝبيع ٧بيطها.
 اؽزٚب٣ ١ب٭٢ب٫ ثشعٴُ عب٩ٴسٷ

ايات عندما عاد سامورم إٔب كانكاف، استقبلو أىل )باتى( بالفرح كالسركر كالرقص، كٝبيع أصناؼ التحيات، كأ٠بى غ
(كاختطب ىناؾ، أماـ أعياف Mogo nyuman yiriالتها٘ب، فتوجو إٔب ظل شجرة الصا٢بْب)مونيوما نّبم( )

 )باتى(.
قص عليهم القصص، كقاؿ: ) لقد انتهيت من عملكم، كال أجرة لذلك، كإ٭با فعلت ذلك طلبا لربكتكم، لتدعوا ٕب، ,

 يكم أف تعينو٘ب على ذلك (.كلكن إذا حصلت على أمر ٰبتاج إٔب مد يد يوما ما فعل
قبل أىل كانكاف ىذا الشرط لسامورم تورل، كٓب يعلموا أك يتنبهوا أف سامورم إ٭با يوعز إٔب حرب السيسى من )مدينة  

كودا(  أك يػيوىرٍّم ُّا، كيومئذ ُب كنكاف: ما أكثر الدعوات ا٤بباركات، كالًقرل ا٣باصة، كٓب يغادركا ذلك ا٤بكاف حٌب تعاىد 
 بعض ) جومْب(، ككاف من ألفاظ)بنود( ا٤بعاىدة ما يلي:بعضهم ل

قاؿ الكابا )كانكاف كابا(: ) أيها ا٤بلك، لقد قاتلت أعداءنا كأخضعتهم لنا، كأزلت عنا الضيق كا٢بصار،كإف شاء اهلل، 
كرانتا ٘ب ٫بن كذلك سنعينك على ٝبيع أعدائك قاطبة، لقد أصبح ما بيننا كبينك اليـو كما بْب الوريد كحبلو)دكنون

(، ككا٤بثل:) كيػٍن ٕب أكن إياؾ( لقد أصبحنا اليـو شيئا كاحدا، كعدكؾ عدك Dunun karanta ni tonboتومبو
 لنا، كمؤيدكؾ مؤيدكنا) نوإب من كاليت، كنعادم من عاديت(.

 فلما انتهوا من الكبلـ، تناكؿ سامورم الكبلـ بدكره فقاؿ:
 ، كإف شاء اهلل إذا علمت عدكا آخر غدا أك بعد غد فسأزيل عنكم خطره )) إ٘ب قد طردت عدككم عن بابكم اليـو

أيضا،كلقد اٚبذتكم أساتذٌب)أصبحت من مريديكم(، كدراكيشي، رجاء أنكم إذا رأيتمو٘ب ُب أم أمر معجز ٕب 
 فلتساعدك٘ب ُب ذلك(.

 اندكغو(.كبعد أف انتهوا من ا٤بعاىدة كإبراـ االتفاقيات بينهم، عاد سامورم إٔب مقره ُب)بيس
 ؽشة ٳاعٴ٥ٴ٫

ٍب حارب سامورم منطقة "كاسولوف" كأخذ كثّبا من شباهنا، كارسلهم إٔب ا٤بدارس ُب ٝبيع قرل )باتى(. كىم الذين كانوا 
 يسموف ُب"باتى" ) فيبلكرانٌادين( أم الطبلب الفبلنيوف.

ئن احملبْب الجي() كانينيوف كعند تغلب سامورم على "كاسولوف"، قبض على)جاميرك الجي( كقاؿ لو: ) ىذا ىو خا
جانفا الجي(، أٓب أستودعك ذىيبة من قدٙب الزماف؟ فجاء الرجل بصاعو من الذىب)ساسا(، كرده عليو كما ىو، فقاؿ 
مهما يكن: فبل بد من قتلك ؛ ألف الذم ٱبوف أصدقاءه كمؤيديو، ال يؤمن عليو أال ٱبوف غّبه، كال يعجز ىو أف يغدر 

 ذىبا، فإنو تعس عبد الذىب. بغّبه،إال إذا ٓب يعط
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ٍب إف أىل كاسولوف ثاركا كٛبردكا بعذلك، فاستعادىم سامورم، ٍب شقوا عصا الطاعة للمرة الثالثة، فأصدر أكامره بأف يقتل 
ٝبيع السكاف،، كقاؿ: إف الفوال٘ب األبيض كالفوال٘ب األسود كلهم سواء، كاألحسن ىو إضعاؼ الفوال٘ب كإعدامو، فجعل 

 خوف ُب صور ا٤بلك) الصفارة كا٣بشب ا٤بسندة(، فيقولوف ُب الغناء:ذلك الناف
. [wasolon teeko saba : O ma tau to fylalu la] 

 ٭ٲبٹخ أ٩ش عٺغٺٸ ٩ذٹٮخ ١ٴدا
 ُب األحّب رأل )سىرل بوراما( أف سامورم تورم قد امتلك كل الدكلة، مع أنو ٓب يضف شيئا إٔب مقاطعة "توركف" 

يسى، فتحسركا كقالوا" لقد تغفلنا، ك احتاؿ علينا؛ فأغطانا منطقة "توركف ا١برداء، كأبقى لدل نفسو الٍب كاف كىبها للس
 األماكن الغنية بالثركة، كأهنم أيضا سيذىبوف كيبحثوف ألنفسهم عن أماكن ُب)كيرانكو، كسنكراف....

ف حكاـ سامورم مباغتة،فاحتلوا)  *كحينئذ، حرؾ )سىرل بوراما( ابنو )مورم الًم( مع سرية كاحدة، فطفقوا يقتلو 
كيرانكو، كسنكراف(، كطردكا حاميات ا٤بلك من كثّب من ا٤بناطق، كانطلقوا حٌب استقركا ُب قرية كسط سنكراف كا٠بها) 

 ًسلينكودك(.
ك٤با بلغ خرب ذلك إٔب ا٤بلك، ذىب كحذر  كعتب )سىرل بوراما( للمرة األكٔب)جاسىرل مادا(، كطلب إليو أف يستدعي 

و كٱبرجهم ٛباما من "كرانكو، كسنكراف"، فزعم ا٤بلك السيسىوم أنو لن يفعل ذلك أبدا، كقاؿ أف شباب ا٤بلك) قوم
رجالو( ذىبوا ىناؾ شجاعة، ككذلك ذىب شبابو) أم جيش السيسى( رجولة كشجاعة، ك٤باذا ٓب يستطع سامورم أف 

 كٰبذر٘ب) كيعتبِب( ،فانا إذا لن أستدعي رجإب قط، ٰبذر أك يعتب كيلـو رجالو ا١ببناء )تشيئبا جيتو (، حٌب يأتتيِب
كٍليفعلن  سامورم ما شاء أف يفعل ) فليقض إلينا كال ينطرنا(، كقاؿ ماذا أقوؿ ُب ٦برد اصطداـ الشباب بعضهم ببعض؟ 

م، ٩با  ، أال يعَبؼ القط بعجزه كبطبلحو، حٌب يقوؿ غضِب الفأر؟، ا٤بهم أنو ذكر كلمات رفض كتعريض كثّبة لسامور 
 كدر الصفو بينهما، كأشعل حربا كانت هنايتها احتبلؿ ) مدينتو(،كإسقاط دكلة ملوؾ السيسى فيها.

*غـز سامورم على قتاؿ سيسىويي مدينة كودا، كقد كاف خائفا منهم قدٲبا؛ ألهنم دراكيش، كأصحاب قوس كحراب 
 .قدٲبة) رماية(، ككاف يزعم أهنم يعرفوف كل فنوف كحيل ا٢بركب قدٲبا

إٔب أىل )كانكاف(ليأتوا كيعينوه ُب حرب سيسىويي مدينة كودا،  كأنو ال ٱبب أف ٰبارب دركيشا  أرسل سامورم رسوال
ُب الدنيا أبدا، كأنو قد ٙباشى السيسى ٛباما، كلكن السيسى استفزكه ٛباما ،كباستمرارو حٌب أتى األمر إٔب ما مناص منو 

.أال كىي ا٢برب، كقد أصبحت ىي األمر احمل  تـو
*ككاف ُب اغتقاد سامورم أف أىل "كانكاف" إذا جاءكا عنده ُب مثل ىذه ا٢بركب؛ الٍب قد تكوف قوة األعماؿ الدركيشية 
فيها أقول كأ٪بع من قوة العمليات العسكرية كطلقات الباركد، فإنو سينتصر على السيسى بسرعة؛ ألف السيسى كما أهنم  

لكانكاكيْب أيضا متقدموف فيها، كعلى فرض أهنم ٓب يساعدكا ا٤بلك من أجل متفوقوف كمتقدموف ُب الدركشة، فإف ا
 إحسانو القدٙب ٥بم، فعلى األقل يساعدكه من أجل أف ال ٱبمط ا٢برب على أبنائهم ا٤بأخوذين ُب ا١بندية لدل ا٤بلك.

)باتى(، كائتمركا ُب  ٤با كصل شأف طلب النجدة كاإلسعاؼ من قبل سامورم إٔب أىل كانكاف، فإهنم ٝبعوا ٝبيع قرل
شأف إخراج األمداد، فلما تشاكركا أٝبعوا أمرىم على أنو ال ٯبوز ٥بم أف يساعدكا سامورم تورل على سيسىويي مدينة  

كودا؛ ألهنم إخواهنم، كىم مسلموف أيضا ، كال ينبغي ٤بسلم أف يطلق الرصاص على مسلم مثلو أبدا، اللهم إال إذا 
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بغي قتالو حٌب يفيئ إٔب أمر اهلل. قالوا: ك٫بن ىنا ُب كانكاف، ٓب يصلنا أم أذل من أىل اعتدل عليك كبغى عليك، فين
 مدينة كودا؛ إال التعظيم كاالحَباـ.

كقد تكلم ) كراموغو مورم كابا( كأبلغ ا١بميع قائبل: ) إنو ٯبب عليكم أف تدفعوا أناسا، ) ٙبرجوا ا٤بدد(، ألف العهد 
 ورل قدٲبا، كتفرقتم عليو إ٭با ىو اإلمداد.......الذم اتفقتم عليو مع سامورم ت

كعندما كنا نوافق على شركط االتفاقية لتورل، فإننا ٓب يذكر ٛبييزا بْب أمر ٱبص ا٤بسلمْب، أك ٱبص الكافرين،ُب ذلك 
، كالشيئ الذم ٓب يقلو ا٤برء عند مربطو، فبل ينبغي أف يقولو عند مكاف حل رباطو، كقد قاؿ اهلل ُب كت ابو العزيز: ) اليـو

 كأكفوا بالعهد إف العهد كاف مسئوال(،فكل كاحد يسأؿ عن عهده إف كاف كُب ُّا أك ٓب يوؼ ُّا.
كُب األخّب قاؿ أىل)باتى( مهما يفعل كراموغو مورم من أمر، فإهنم لن يشيحوا السبلح، كلن يشرعوىا  ُب كجو أمثا٥بم 

كف الكبّب)كرىكىتىبا(كآكل الضفادع، كثِب)بو٪باف( قدٙب، تائب من ا٤بسلمْب، من أجل رجل )كونياكا( آكل ٢بم ا٣بلز 
حديث عهد باإلسسبلـ، قالوا : كإف سىرل بوراما ابن خالتنا؛ ألف أمو )سىرل( ىي ابنة باكونكو )بوراما سيسى جاف(، 

تو أكثر من كبقطعو رفىض أىل كانكاف مساعدة سامورم تورل، كمع أف رفضهم قد آذل ا٤بلك، إال أف كبلمهم السيئ آذ
 رفضهم،،كاشتدت عليو مرارا حٌب ٛبكنت منو. كاستحكمت من مفاصلو.

(:إذا أنا كافر، كلكن أىل كانكاف ٓب يقولوا ٕب ىذا يـو عقد Pakiقاؿ ا٤بلك تورل كىو متحسر متغيظ: ) )فاكي
عتدل عليك فإنك تطرده التعاىد كاالتفاقية،)جوف مْب(، كلكن حٌب نفرض أف اإلنساف الٰبارب مثلو مسلما، فإنو إذا ا

كتدفعو كتعتلو عنك، كقد تقوؿ: )ال يأكل ا٤بانينكا مورم ىذه الشيئ(،كلكن أما أف تقوؿ: )ال يقوؿ ا٤بانينكا مورم ىذا 
 القوؿ(، فبل، فليس ىناؾ ما يتورع عن قولو......

، إذا لقد حنثوا كنقضوا معاىدة أحقا أف أىل كانكاف يقولوف أهنم ال يوجهوف البندقية)فونكارم( إٔب مثلهم من ا٤بسلمْب
الصلح كالسبلـ الذم كاف بيننا، فإذنا البد أف نطرح ا٤بصا٢بة جانبا، ك٫بو٥با إٔب تبعية كخضوع، أك ٪بعلها حبا، فمن حقق 

 الغلبة كالنصرة تسند إليو األمور، فيتوالىا دكف غّبه.
ث مرات يريد أف يذىب؛ كلكن الناس ٓب يقبلوا ك٤با عجز "كراموغو مورم " عن إقناع أىل ) باتى(، قاـ بنفسو ثبل

 ذىابو، كُب كل مرة يعيده اىل كانكاف على شاطئ البحر.
ك٤با كصل رد أىل كانكاف إٔب سامورم، أرسل إليهم سرية كاحدة إٔب منطقة سنكراف، فقبضوا على) مورم الم( كرجالو، 

كأرسل مبعوثا إٔب )سىرل بوراما( يقوؿ لو: يا أبت لقد  فقتلوا قواد فرسانو)سوفا(، كجاءك بنفسو حيا إٔب سامورم تورل،
 قبضت على أيخىي  مع رجالو، كلن أقتلهم، كلكن لن أدعهم.

كاستمر سامورم ُب اعَباض )سىرل بوراما( كرجالو، كيأخذىم شيئا فشيئا، حٌب انفض من كاف حوؿ الشيخ من 
ذىب سامورل عند الشيخ)تشيىموبا( كُب ذلك الوقت ٓب الرجاالت،كأصبح صفر اليدين من ا١بيش، كُب يـو من األياـ، 

يكن عنده أحد، كطلب منو أف يذىب معو إٔب ) بيساندكغو(، ليذىب كيقضي بينهم ُب أمر، فإذا ذلك ىو عْب القبض 
 عليو، األمر الذم كانت عاقبتو القتل.
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 ٧(٧1881   /1880ؽقبس ١ب٭٢ب٫ )
دا" فإنو أرسل ٝبيع إخوتو بقيادة أخيو)كىمى بوراما( لينطلقوا إٔب  بعد أف تغلب سامورم على سيسىويي "مدينة كو 

 كانكاف، كيفرضوا عليها ا٢بصار، كانو بنفسو منطلق إٔب قتاؿ)غوانكوندك ساجي(.
كقد أكصاىم ال يطلقوا طلقة على أحد،كال يقتلوا أحدا، كال يربحوا من باب كانكاف، كال يسمحوا ألحد أف ٱبرج منها، 

ا٤بدينة، إال بعد أف ٱبضعوا ٝبيعا كيرضوا بشرب السويق، كمن أراد أف ٱبرج فليضربوه بالسوط )نانو  كال يدخلن أحد
بونساف( إال أف يقبل أىل كانكاف ا٣بضوع كالتبعية،طوعا أك كرىا، كأنو حٌب لو انفلت منهم ٝبيع أىإب كانكاف، فبل 

سامورم إٔب كانكاف كحاصركىا ٤بدة تسعة أشهر فيما يسمحن أبدا أف ينفلت منهم)كراموغو دام كابا(، فانطلق إخوة 
 ـ(.1881ـ  /  1880بْب عامي)

 ؽشة ٕٴا٭٢ٴ٭ذٳ.
ٙبرؾ سامورم ٫بو )غوانكوندك ساجي(، فوجده مقيما ُب قرية ا٠بها)غوانكوندك(، كىذه القرية تقع على جباؿ شاىق، 

اد الصعود إليها من العدك، فإهنم ال يتغبوف من الصعب الوصوؿ إٔب أعبله، كال سبيل إٔب احتبلؿ القرية؛ ألف من أر 
 أنفسهم بإطبلؽ رصاص عليهم، كإ٭با يكتفوف بدرج أحجار كبّبة إليهم فتقتلهم كتبيدىم.

ك٤با رأل سامورل ذلك، كأدرؾ صعوبة الوصوؿ إٔب )غوانكوندك ساجي( بالقوة العسكرية، تفكر ُب حيلة أخرل للتغلب 
ا إلمداده، ٍب إنو احتاؿ كدبر مكيدة حٌب اتصل بامرأة)غوانكوندك( العركبة، كأعطاىا عليو، فارسل إٔب جيوش آخرين ليأتو 

مؤل علبة الشيشة)َب أك سّببرا ( من الذىب، كطلب منها أف تساعدىا ُب القبض على زكجها، كأهنا إف فعلت ذلك فإنو 
خادماهتا كإمائها شهرا كامبل، سيتزكجها، كٯبعلها عركبتو، فوافقت زكجة)عوانكوندك ساجي( على ذلك، كأمضت مع 

كىن يصبنب ا٤باء على بيت الباركد، كيبللن مسحوؽ الباركد، فلما علمت بأف الباركد قد فسد كبطل مفعولو،ٛباما، 
أرسلت إٔب سامورم ٚبربه با٣برب، فحرؾ ا١بيش ٫بو ا٤بدينة كحاكؿ اقتحاـ ا٤بدينة كلو بثمن باىظ من األركاح، فلم ٓب ينفع 

رة نظرا لكثرة ا١بماعة، ك٤با ١بأ أىل )غوانكوندك( إٔب بيت الباركد ليشحنوا البنادؽ كيطلقوىا على سامورم إلقاء ا٢بجا
كجنوده، إذا بالباركد مبلل كمبطوؿ الفاعلية، فأسقط ُب أيديهم، فتقدـ جيش سامورم كدخلوا ا٤بدينة عنوة، كقبضوا على 

 ا٤بلك) عوانكوندك ساجي(.
 ٧(٧1881   /٢1880ب٫ )ثٞٺخ احلذٹش ٬ّ ؽقبس ١ب٭

اشتدت ا٤بضايقات على أىل كنكاف،حٌب أضرُّم كأكأُّم، كجوعهم ، حٌب أهنم طفقوا ٰبرقوف جلود الضأف القدٲبة، 
(، فبدأك Sise Bubagaكيطبخوهنا كيأكلوىا، ككاف ىناؾ دكدة تكوف ُب تراب السباطة، يقاؿ ٥با )دكدة الدجاج( )

 حٌب مات كثّب منهم. ينقبوف عنها  كيأخذكهنا كيأكلوهنا،
:قاـ أىل )كاريفامودكيا( ذاىبْب إٔب طرد قواد فرساف سامورم من باب إخواهنم، فذىبوا كىجموا على الفرساف)سوفا( 

خارج كانكاف.فطردىم فرساف سامورم كفعلوا ُّم شر أنواع القتل،كأحدثوا فيهم مذٕبة عظمى، ُب مشارؼ 
 الوادم ىناؾ. قرية)غوتوركف(،كقتلوا معظمهم فيما بعد ُب

كعندما علم ) كراموغو دام كابا( أنو ال سبيل إلزاحة فرساف سامورم عن باب كانكاف بأم حاؿ، كأنو إف عاد سامورم 
إٔب كانكاف ك٤با يعلنوا ا٣بضوع كالتبعية)شرب السويق(، فبل شك أنو سيخرب ا٤بدينة، كليس يريد شخصا آخر، كإ٭با 

كخرج ُب كضح النهار، كمر على جيش سامورم، كفيهم ٝبيع إخوة سامورم دام كابا(، فاستعد ( :يريده ىو،أم 
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الست)مانينغى مامدم تورل، مانينغى مورم تورل،ماساداف مامادم، كىمى بوراما، كىمى النسايي ،كىمى أمارا (، فشق 
رقة، كٓب يستطع أحد طريقو بينهم ُّدكء تاـ، على فرسو األبلق، كىم ينظركف إليو كاٝبْب، ككأهنم مأسوركف ٔباذبية خا

إيقافو، كال اقتفاء أثره إلرجاعو. كانطلق )دايي كابا( إٔب قرية)نافاجي ( كعند خركجو أكصى أىل كانكاف بأف يقبلوا 
 التبعية، كيرضخوا ٢بكم سامورم بعدما يتؤب ىو، لئبل يفُب الناس موتا با١بوع،كأما ىو نفسو فلن يشارؾ ُب ىذه التبعية.

ابا، فإف القواؿ الطلق اللساف) أنسومانا كوياتى( قاـ، كذىب إٔب) كىمى بوراما( بضاحية كانكاف ػػػػػػػػ كبعد مغادرة دام ك
كقد مر معنا أف ىذا القواؿ اللسن ىو الذم أقنع أىل "جوما" بقبوؿ التبعية كا٣بضوع لسامورم ػػػػػػػػ فقاؿ: يا أنت "كىمى 

 ’ا ُب كانكاف؟  أـ أنك نسيت عن الوصية ؟بوراما" أٓب يوصك ا٤بلك:)سامورم( أال تقتل أحد
قاؿ كىمى بوراما: ٓب أنس الوصية، كٓب ٚبرج من بطِب، كأنا أيضا ٓب أقتل أحدا من الناس،كلو كنت أريد أف أقتل أٓب -

 أكن قد أفنيت أىل كنكاف قتبل؟ ىذه القرية الٍب ليس ٰبيطها حصن ، إال حظّبة الشياه.
أنك ٓب تقتل أحدا بالرصاص، كٓب تقتل أحدا بالسيف، كلكن الذين قتلتهم جوعا  قاؿ لو أنسومانا كوياتى: صحيح-

 الحصر ٥بم، كالقتل قتل، كإف تعددت أسبابو ككسائلو.
قاؿ كىمى بوراما: إف ذلك عائد إٔب أىل كنكاف أنفسهم؛ ألهنم رفضوا  ا٣بضوع كإعبلف التبعية، فلو شربوا السويق -

 يت على باُّم الليلة.اآلف لفككت ا٢بصار عنهم، كلن نب
قاؿ أنسومانا:لقد علمت أ٘ب أنا الذم أقنعت أىل )جوما( با٣بضوغ كقبوؿ التبعية للملك، كلن أعجز عن إقناع أىل  -

كنكاف با٣بضوع، كلكن أىل كانكاف ال يستطيعوف الذىاب إٔب مكاف إعبلف ا٣بضوع) مكاف شرب السويق( ٤با ُّم من 
 جوع كخصاصة.

مائة صرة من األرز)مالوكيسى فوفو(، ليوزع بْب أىل كانكاف كٯبعلوا ذلك عشاءىم، كيبايعوا صباح فأرسل كىمى بوراما 
الغد، ك٤با أصبح الصباح كارتفع النهار، ٝبع أنسومانا كل أعياف القرية، ٙبت شجرة الصا٢بْب) مونيوماف يّبم(،فكلمهم 

 ٔب بيعة أم:) تبعية كخضوع(.حٌب أقنعهم، فبايعوا لسامورم، كىكذا ٙبولت ا٤بصا٢بة كالذمة إ
كبعيد انتهاء أىل كانكاف من ا٤ببايعة كافق ذلك قدـك سامورم، من قتاؿ) غوانكوندك ساجي(،فسأؿ : أين أخي )داًم 

كابا(، ما فعل أخي دام كابا؟ فقالوا إف أخذ البيعة ٓب يكن ٕبضرة )دام كابا( فقد خرج، كلقد فر منذ، منذ.   ك٤با قيل 
ظ )استطاؿ، كاحرف (على إخوتو، فسب كجدٌع، كقاؿ: كيف خرج )دايي كابا( من بْب ظهرانيكم كأنتم ذلك للملك: تغي

ُّذا ا١بم الغفّب،كقد قلت لكم عند انظبلقكم، أنو حٌب لو انفلت ٝبيع أىل كانكاف، فبل تسمحين  أف ينفلت دام كابا 
أفواىكم،؟ فأقسمت باهلل اليفوتن دام كابا ٕباؿ من ٕباؿ؟ عجبا لكم، أخرج دام كابا من بْب ظهرانيكم كأنتم تفتحوف 

 األحواؿ، فلئن كاف قد ابتغى نفقا ُب األرض أك سلما ُب السماء فتابعوه حٌب تاتو٘ب بو.
ٍب إف سامورم بْب لكراموغو مورم بأنو قد خانو كأىرب أخاه دام كابا، كأنو ال ينبغي لو قط أف يقبل بيعة أىل كانكاف 

 كا٢باؿ ىكذا.
 لو كراموغو مورم: إنو ال طاقة ٕب بشأف أخي، كأنت بنفسك قد علمت قدٲبا أ٘ب الطاقة ٕب بشأف أخي. فقاؿ

كبينما سامورم ُب الشك كالَبد ىل أف كراموغو مورم ىو الذم أىرب أخاه، فإف صح ذلك فإنو سيقتلو بأحيو، أـ أف 
) ال يعرؼ أحدٮبا حاؿ اآلخر (،إذا بو يسمع بأف داٚب كابا، قد كصل إٔب ) داٚب كابا ليس بينو كبْب أخيو تواطؤي

(،كبينهما مسافة، صغّبة فقط. فأرسل ا٤بلك إٔب ملك jin fudu(،كٮبا قريتاف ُب سور كاحد)Kaba، ك كابا Firaفّبا
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"فّبا" كىو)جوال (، كإٔب ملك"كابا: كىو)مانيب( ليقبضا على داٚب كابا قبل ٦بيئو، كأال ٱبرج من غّب شعور منهما.كٓب 
شب سامورم أف دخل "كابا" كقاؿ ٥بم أف يسلموا إليو )كراموغو دام كابا(، كإال فسيحتل القرية كٱبرُّا حاال،، ككاف ين

سامورم ُب ىذه ا٤برة قد جاء مع ٝبيع إخوتو الستة،ُب مطاردة دام كابا،فقاؿ )مانيب( ملك كابا أف األحسن تسليم 
( كىو) جوال( قاؿ: ال ٲبكن تسليم دام كابا؛ ألنو مستجّب ُّم، كأمر دام كابا، حٌب ال ٚبرب ا٤بدينة، كلكن ملك )فّبا

 ا١بوار شديد عند اهلل.
فلما كثر الكبلـ كا٣ببلؼ حوؿ تسليمو كغدـ تسليمو، قاؿ ٥بم دام كابا، ال عليكم، فإف قريتكم لن ٚبرب من أجلي، 

 (.Soun tele guee غى كإف شاء اهلل سوؼ أغادر صباح غد كقتى الضحى ، ُب كضح النهار )سونتيلى
ك٤با ارتفع النهار كأفطر الناس، توضأ دام كابا، كصلى سبحة الضحى ُّدكء كاطمئناف كسكينة، ٍب امتطى صهوة فرسو، 
فخرج من القرية ُب كضح النهار، كٕبضرة ا١بميع؛ سامورم كإخوتو كجيشو، فشق صفهم ُّدكء كسكينة ككقار، كالكل 

 خارقة، كنظر إليو الكل حٌب اختفى، كٓب يوجد لو مقتف. كاقف كاىل ككأنو ٦بذكب ٔباذبية
 ك٤با ابتعد ٛباما، كاف ىناؾ قواؿ يقاؿ لو)أرافاف جىلي(،فقاـ يثِب على)كرامو داٚب كابا(، كيقوؿ

 Jenabu Fadiman den. Jenabu Fadiman يا ابن زينب الشجاعة   :  يابن زينب الشجاعة
den. 

سةالدركيش ك درا  Mori ni Kala.  Mori ni Loni كالعلم: الدركيش    ال
أٓب تركا أبن زينب الشجاعة منطلقا ُب حضرة ا١بميع  كُب 

 كضح النهار
Alu ma Jenabu Fadiman den waato 
ye. Be nyena. Suntele guee do? 

 ?Alu ma tie waato ye أٓب تركا الرجل ذاىبا.
عياب  أيها الرجل غّب ا٤بقتفى، كلكن ىذه ا٤برة ٓب يكن ُب

 أحد من أبناء النفيا.
Ile tie, Sagada bali. Nka nin senna ta 
ma ke Lanfiya den si  ko 

كمعُب ىذا الكبلـ ، كمغزاه ىو التعريض با٤بلك سامورم تورل، الذم كاف قد أىاف إخوتو، كال مهم؛ أف خرج "دام  
بل كسوليا كبطٌاليا ُب ذلك،)فعلوا ذلك جبنا كابا" بْب ظهرانيهم، من كانكاف كىم ٝبع كا٢بظّبة، كأهنم فعلوا فع

كخورا(،. فإذا خرج ذلك الرجل نفسو ُب حضرة سامورم نفًسو كغلى مرأل منو كمسمع، كُب كضح النهار، كذىب 
حيث أراد، دكف أف يعَبضو أحد، أك يقتفي أثره ، فمعُب ذلك أف رجولة كمعرفة )داٚب كابا( كقدرتو أكسع كأعلى من 

 ٤بلك كمعرفتو.رجولة  كقدرة ا
امشأز سامورم من ىذا الكبلـ ،فقاؿ : من ىذا ا٤بتكلم؟ إنك خطيب مفوه، كإنك متفيهق فاقَبب مِب قليبل حٌب أزيد 
فاؾ فهقا، فشرشر شدقيو إٔب فقاه، فمات القواؿ، كىو يقوؿ : مهما يكن فقد أبلغت ماعندم، كىذا الذم علينا ٫بن 

 القوالْب. فحز رأسو.
سنة ُب  11داٚب كابا، إٔب أمّب ا٤بؤمنْب أمادك سيكو) الميد كجيلىب( ُب سيغو، حيث أمضى  ككاف ذلك انطبلؽ

ا٤بهجر، )فوندم ما بورم( فلما طرد اإلفرنج) أمادك سيكو( من سيغو، طلب داٚب منو أف يوصلو إٔب كانكاف،كقد كاف 
 كانكاف،، ككاف) باتػيريبا الم( ىو ا٢باكم على  جاء حملاربة ا٤بلوؾ اإلفريقيْب قدٲبا، فقدـ أرشينارد كداٚب كابا معا إٔب
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كانكاف من قبل ا٤بلك سامورم تورل،فكاف ذلك بداية ا٢برب بْب سامورم كاإلفرنج ُب أرض كانكاف، كذلك أف الفر٪بة  
 كانوا قد بدأك يأخذكف فكرة نبذ صداقة سامورم تورل.

يما بعدي كىمى بوراما، فالتقى باإلفرنج ُب ٗباكو، على شاطئ بعد مغادرة كراموغو داٚب كابا، من منطقة كابا،  اقتفى أثره ف
 ( كٓب تقع حرب؛ ألف العبلقات ما زالت قائمة، رغم التوتر.Woyo- wayan ko) ككيو كايانكو

كبالنسبة لسامورم تورل؛ فإنو ٤با ٓب يقبض على داٚب كابا،عاد إٔب عاصمتو بيساندكغو، كعْب "باتركبا الم"حاكما على  
 كقبض على كراموغو الم كذىب بو ، ليودع ُب السجن مدل ا٢بياة.كانكاف، 

   ِا٥ٚقـــ٤ ا٥شاث 

 ثني عب٩ٴسٷ ٳ ا٥ٚش٭غٺني
ليس لدينا إٔب حد اآلف معلومات كفّبة عن طبيعة بدايات العبلقات بْب سامورم تورل كالفرنسيْب،كإف كاف من ا٤بعلـو 

ـ، قبل أف يصلوا إٔب أرض غينيا كغّبىا، كلكن ال 1855ـ أف الفرنسيْب قد كطئت أقدامهم أرض السوداف منذ عا
 ندرم مٌب التقوا بسامورم تورل.....

 كقد ذكر كانٌب سليماف، أف القتاؿ دخل أخّبا بْب سامورم كالفرنسيْب، بعد أف بدأك األمر بالصداقة أكال.
أرسلت الكولونيل"كوركس"  ـ، كانت ا٢بكومة الفرنسية)بورك( قد1881ـ /1880فمنذ ما قبل حصار كانكاف عاـ 

إٔب سامورم، أف فرنسا تطلب منو أف يتفقوا على أمر كاحد،فلما قدـ ) كوركس( كجد ا٤بلك يعا٘ب من أالـ ُب السن ُب 
بيساندزغو، ككاف مع"كوركس" طبيب فعاِب سن سامورم كأسكن آالمها ٛباما، كقد أىدت ا٢بكومة الفرنسية"بورك" 

بها من األشياء الٍب تعجب األفارقة من قدرة البيض على الصناعة كالتدبّب، كٚبوفهم من ىدايا كثّبة إٔب ا٤بلك، كأغل
 حرب فرنسا.

كقد اختطب  "كوركس" أماـ سامورم، ككاف ٩با قالو : ) إف الرئيس أرسلِب من باريس إلليك أيها ا٤بلك بأف حكومة 
ا للملك، ٙبارب لو، كٚبضع كل األماكن لو، كأف على فرنسا تريد أف تكوف كا٤بلك صديقْب متصادقْب، كأهنا تكوف بػينػىيًّ 

ا٤بلك نفسو أف يَبؾ السبلح، كيتخلى عن ا٢برب، كٱبلي األمر عند فرنسا؛ ألف ا٤برء ال يَبؾ ا٤بشحذ)مغرؼ النار( عنده 
َبؾ الغزكات كىو ما يقاؿ لو با٤باندل)بػىرىاف(، ٍب ٙبرؽ النار يديو، كليجلس ا٤بلك ُب ٦بلس الشيخوخة ُب مكاف كاحد، كي

ٛباما، كستفعل)بورك( كل غزكاتو لو، كأف يعطي سامورم إليها مكانا تسكن حاميات ا٤بلك ُب تلك األماكن، ليساعدكا 
 ا٤بلك ُب تدبّب شئوف الببلد، كيعلموا األكالد الوسائل ا٢بديثة للصناعة،  كيوفركا ا٣بّب كالسعادة ُب أفريقيا.

 ، كأجاب كالتإب:ففرح سامورم بببلغ فرنسا فرحا شديدا
) لقد طاب ٕب ىذا، كسر٘ب كناسبِب،  كأنا أيضا ال إٔبث عن شيء إال الصلح كالسلم كالوفاؽ، إذا فقد قبلت إعطاءىم 

مقرا كأعينهم على اقتطاهنا بكل ما أكتيت من قوة، غّب أ٘ب ال أستطيع أف أضع عن عاتقي السبلح، أك أضع البندقية 
على ٝبيع أشيائي ُب ا٢برب) أم: رزقي ٙبت ظبل سيوُب كبنادقي(، حٌب ىذه الرسالة الٍب  ُّذه الطريقة؛ أل٘ب إ٭با أحصل

تتضمن طلب فرنسا مِب الصداقة،فإف ٞبل البندقية ىو الذم أكصل إٕب ٝبيع ذلك، فإذا ٚبليت عن ا٢برب، فكيف أفعل 
قيرىينة( الٍب عرفت ُّا، فإ٭با تريد ٘بهيل ؟ ءأجلس مكتوؼ اليدين؟ كقد قيل ُب ا٤بثل قدٲبا: )) إذا حلقت الضُّفىّبة )ال

 الناس عنك ((.
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*بقي "كوركس" يسَبضي سامورم، كيطلب منو أف يقبل عرض حكومة فرنسا كاقَباحها، حٌب يقلع عن ا٢برب، كأنو 
 سيكوف ا٤بقاتل لو، حٌب قاؿ ا٤بلك أخّبا: لقد قبلت التخلي عن ا٢برب بناء على اتفاقيتنا، كلكن لن أدع ا٢برب حٌب

 تبدأكىا ٕب أكال، كبذلك ٛبت االتفاقية بْب فرنسا كا٤بلك.
 طلب الكولونيل"كوركس" الطريق للعودة؛ كأنو ذاىب إٔب إببلغ فرنسا ٗبا ٛبخضت عنو االتفاقية.

يورد كانٌب سليماف ىنا قصة إرساؿ )جاكيلىن كراموغو تورم، ك"سانساندك أمارا( إٔب باريس، كلكن الظاىر   ٩الؽَخ:
 ـ. كسنبثت القصة ىناؾ.1886هماكانت بعد معاىدة "كينيىبا كودا" عاـ أف رحلت

 ّضميخ ٙش٭غب ٦ّٶ زلبسثخ ادل٠٦ "عب٩ٴسٷ رٴسٵ|"
عزمت فرنسا على ٧باربة سامورم، فأنشأت عواصم كقبلعا ُب األراضي التابعة لسامورم، فعْب حاكما ُب سيغّبين، كٓب 

عره بو، كبقي ا٤بلك ُب ا٤بشرؽ، فلما ٠بع أىل كاسولوف بتعيْب تطلب إذنا من سامورم ُب شيئ من ذلك، بل ٓب تش
 حاكم آخر ُب سيغّبين، ٛبردكا على سامورم،كأيضا ٛبرد كل منطقة سيغّبين عن ا٤بلك معتمدين على فرنسا.

بقي ا٤بلك ُب ا٤بشرؽ، كأرسل حرمو السيدة) تيدانكى تورل( كىي حامل إٔب بيساندك لتضع كلدىا ىناؾ، فأخذىا أىل 
كاسولوف؛ كىم حديثو عهد بثورة كردة عن ا٤بلك،فانطلقوا ُّا إٔب اإلفرنج)توبابو(،ُب سيغّبين، فتغيظ عليهم اإلفرنج 

كاحرنُّوا عليهم، كأخذكىا كردكىا إٔب ا٤بلك. كإ٭با فعلت فرنسا ذلك من إجل أف ٚبفي عن ا٤بلك عْب ٙبريضها الناس 
 على الثورة عليو.

قد حاربوا )مونتغا تاؿ( ابن الشيخ عمر بن سعيد تاؿ،ُب انيوركف، كتغلبوا عليو، كطردكا أمّب  *ٍب ٠بع سامورم أف اإلفرنج
ا٤بؤمنْب)الميدك جلىب( ابن ا٢باج عمر تاؿ من )سيغو(،كأف القائد) أرشينارد ( ىو الذم فعل كل ىذا، كأنو أخذ 

رب ضد سامورم، فأصبح ا٢برب بْب "كراموغو دام كابا"ليشيعو ُب عودتو إٔب كطنو" كانكاف"،كمساعدتو ُب ا٢ب
سامورم كاإلفرنج اآلف جهارا هنارا، مبارزة الخفاء فيها، الٲبكن لليد أف تستقبلو أبدا، فعند ذلك علم سامورم أف فرنسا 
قد حرضت كثّبا من أىل دكلتو على الثورة كالتمرد عليو، كما  أهنا قد أقامت معاقل ُب كل من: كانكاف، كسيغّبين، من 

شعاره بذلك،كما رأل بأف اإلفرنح قد حيبٍّبوا إٔب أىل ىذه ا٤بناطق، كرغبوا ُب البقاء ٙبت ٞبايتهم. كىو يشهد كيرل غّب إ
أف قوة فرنسا العسكرية أكرب من قوتو بكثّب، فلما تأكد من كل ذلك، فإنو ٚبلى عن الغرب لفرنسا، كا٘بو يواصل 

نيا،)غىنكوجيدا(كىي مناطق) ماكي ، كويادكغو، كورك، سينىفو، فتوحاتو ٫بو ا٤بشرؽ،ك كاف ذلك ٙبولو ٫بو خليج غي
 جاماال، ًجيمينْب، دىكاال، داباكاال، كدكؿ: غوتو، كتوف.....( .

كانت فرنسا قد استقرت "كيتا" كبنت فيها قلعة، كقد طلبوا أف يبنوا معقبل ُب) انياغاسوال(،على   1880*كلكن ُب عاـ
ـ، ككاف سامورم تورل 1881اؾ من الوصوؿ إٔب مناطق ) بورل( الذىبية عاـ من كيتا، ليستطعوا كىم ىن 120بعد 

قد احتل بورل، كأدخل ا٤بصا٢بة كالوفاؽ بينو كبْب ملك "كابا" كىو)مانيب كايتا(،كقد كاف "مانيب" إ٭با بايع لسامورم 
أىل"ًكينيىدكبا" الذين  كخضع لو، من أجل أف ينتصر على كماركيي ) جوال( الذين كانوا ملوؾ"فّبا"، كلينتصر على

يقوموف بالقرصنة على سفنو ا٤بتجهة ٫بو سيغو؛ ألف سيغو ىي الٍب كانت ٙبكم "كابا" من قبل، كٓب يكن أىل 
 )كينيىدكبا( ٩بن يصيبهم ا٢بديد) كانوا ٧بصنْب يآيات ا٢بديد(.



 
581 

اطق ا١ببلية ىناؾ، ككانت كل من ـ نفسو،كاف ا٤بلك أرسل )مانينغى مورم( إٔب نواحي "بورل" حملاربة ا٤بن1881كُب عاـ
"انياغاسوال" قد كقعت بيده من قبل، فإذا أف اإلفرنج أيضا ُب طلب بورل، كيريدكف أيضا أف يؤسسوا معقبل )قلعة( ُب 

 انياغاسوال، فكاف ذلك اصطداما بْب اإلفرنج كسامورم تورل.
فرنج الذين ُب"كيتا" القائد"بورنييس ـ، انطلق سامورم كحاصر"ًكينيىرا"، كقد حرؾ اإل1882ٍب قي بدايات عاـ

ديسبورد"٤بساعدة)كينيىرا( ُب حرُّا ضد سامورم تورل،فوجد أف ا٤بلك قد فرغ من احتبلؿ ا٤بدينة، كلكن "ديسبورد" قد 
ـ، فكانت معركة ضارية أشعل فيها سامورم تورل نار ا٢برب 22/1882ىاجم معسكر تورل ُب أبريل)كونغو عىو( 

 نج، حٌب فركا ككلوا مدبرنن كغربكا البحر بأشد أنواع العجلة,ببلىوادة على اإلفر 
ك٤با رأل اإلفرنج أف سامورم قوم الشوكة ،أرسلوا إليو رسوال ُب طلب الصلح كعقد معاىدة سبلـ بْب الدكلتْب، ُب 

ا٤بلك  ـ.فأىدكا إٔب ا٤بلك ُب ذلك سرجا من الذىب، كلكن1882"بيساندكغو، كىو ما عرؼ ٗبعاىدة بيساندكغو عاـ 
 ٓب يقبل شركط اإلفرنج ، ألنو كاف قد عـز على حرُّم، ككانت عينو مفتوحة جدا على كثرة ٝباعتهم.

ـ أرسل سامورم أخاه) كىمى بوراما( إٔب الشماؿ ٫بو"ٗباكو" فالتقى ببعض قوات اإلفرنج على 1883كُب العاـ التإب 
ئل أبريل)كونغو دييب(،ككاف رئيس القوات مارس،)تارابا( كأكا 31( ُبWoyo-wayan koشاطئ)ككيو كيانكو

من رماتو أصحاب البنادؽ، فشن )تورل فابو( نار حرب ضركس على "فورنيو  202الفرنسية ىو: )فورنيىو(مع 
كقومو"حٌب أخفى بعضهم عن بعض، كشتت مشلهم، فلجأكا إٔب معقلهم ُب ٗباكو، ٍب استعدكا كعادكا يوما آخر، 

م إٔب معقلهم)قلعتهم( ُب ٗباكوا، كقد كاف فرساف ٗباكو ُب ىذه ا٢برب ُب تأييد سامورم فطارىم)فابو تورل( حٌب أدحله
تورل، كلكن ملكها)تيٍب انيارل(كاف مع فرنسا كضد فابو. حقا أف من ا٤بعارؾ الفاصلة بْب فرنسا كا٤بلك ىي معركة ) 

 ككيو كيانكو( ىذه.
حيها من اإلفرينج،كقطع السلك ا٥باتفية بْب ٗباكو ككيتا، كٓب عجز )فابو( عن احتبلؿ قلعة ٗباكو، كلكنو أخذ ٝبيع نوا

ـ مطلقا. إال أنو 1884يوجو "بو كالىف" الذم كلفتو فرنسا ٗبتابعة حرب سامورم، أية حرب إٔب سامورم خبلؿ عاـ 
 بقي ٯبمي ا٤بناطق الٍب ًب احتبل٥با من قبل.

ك سامورم، فاستطاع"كومبو" من إبعاد "مانينغى ـ، استعدت فرنسا،كذىبت لبلنتقاـ من ديوف ا٤بل1885كُب عاـ
مورم" كجنوده من مناطق "انياغاسوال" ٛباما، كقد كاف مانينغى مورم ذىب حملاصرة "فرانسوا لوفىل" ىناؾ، ٍب ٓب ٲبكث 

 ـ.1886أف انطلق "كومبو" مع ٝباعتو إٔب طرده من منطقة)باكوم(ُب يناير 
يش ساموم، كىم ٧باصركف لقرية)بورل نفاجي(، كلكن جيش سامورم ٛبكنوا ٍب انطلق "لوفىل" ك"كومبو" إٔب مهاٝبة ج

 ـ.1886من طردىم حٌب كلوا ىاربْب، كالتجأكا إٔب حصن) انياغاسوال(،ُب فرباير
 ٩1886٧ْبٱذح "١ٺٮٺىجب ١ٴدا" ّب٧ 

ُب مارس  أرسلت فرنسا كفدا إٔب ا٤بلك سامورم، كىو مقيم ُب)كينيىباكودا( لطلب الصلح،كعقد ا٢بوار، كذلك
 ـ، ككاف الذين أرسلتهم فرنسا للمصا٢بة ىم: الكولونيل/ تورنييىو،  الكابتْب/ فىركج ، الكولونيل/ مامادم راسْب1886

 جنديا. 30) من الولوفو(، ا٤بَبجم)راسْب(، مع 
 مارس ، كاتفقوا حينئذ على: 29انتهى ا٢بوار)ا٤بؤٛبر( ُب 

 بيد سامورم تورل، كيَبؾ ٲبناه بيد فرنسا،أف يَبؾ ٝبيع الضفة الشمالية لنهرجوليبا -
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كلكن ٤با ظهر بأف السيد سامورم تورم قد ازدرل كتقاؿ  نصيبو من التقسيم، فإف فرنسا أعطتو بعض نواحي ٲبُب النهر 
أيضا، كأضافتها إٔب نصيب سامورم، كىي األراضي الٍب قاؿ تورل بأنو اليستغِب عنها كىي) سىكى، كبوريو(،ككاف ذلك 

 ـ.1886بريل)كونكودييب(ُب أ
ككاف سبب ىذه ا٤بصا٢بة كا٤بوادعة ا٢بربية،كالزيادة ُب نصيب سامورم؛ أف اإلفرنج قد كاجهوا حربا أخرل ُب 

السنغاؿ،كىي ) حرب الشيخ ٧بمد األمْب درامى (،فأذنت فرنسا بتنازالت لسامورم، حٌب ٚبف ا١ببهة الشرقية ػ جبهة 
الشيخ ٧بمد األمْب درامى ُب السنغاؿ كغامبيا، كلكن سامورم ٓب يكن على علم بذلك،  سامورم ػ كيتفرغ اإلفرنج حملاربة

 كإال لكاف ذلك أحسن فرص ٧باربة اإلفرنج لديو ُب ذلك ا٢بْب.
٥ى٬ ١شا٩ٴٕٴ ئىل ثبسٹظ 

ُ
 1886٧سؽ٦خ عبٳ

فرنج،ليوافق عيد يوليو، ُب ُب مؤٛبر "كينيىددكبا" للحوار كاالتفاؽ، أعطى ا٤بلك سامورم ابنو)جاكلْب كراموغو( إٔب اإل
شخص مع ابنو، باإلضافة إٔب)  200ـ(، كأرسل ا٤بلك 1870سنة، ألنو كلد عاـ ) 17باريس، ككاف عمر االبن يومئذ 

 30منهم ُب )كايس(،كذىب منهم  177سانساندك أمارا(، كىم الذين سافركا ُب تلك الرحلة إٔب باريس، كقد انتهى 
سخصا، كاستقل باقيهم السفينة الٍب ألقتهم على شاطئ طولوف )كقيل:  20ؾ أيضا إٔب سانلويس، كانتهى إٔب ىنا

ليوف(، ك٤با نزلوا ُب ميناء طولوف الفرنسية، استقبلتهم القوات الفرنسية بالعرضات العسكرية ا٤بتنوعة الٍب أُّرهتم.كمن 
ستقصاء ذكر ما رأكا ُب تلك الرحلة من طولوف استقلوا القطار إٔب مكاف ا٢بكومة"بورك" ُب العاصمة باريس، كالٲبكن ا

عجائب،كعند كصوؿ "جاكلىن كراموغو" كمرافقيو إٔب باريس فإف ) كوؿ غىرىفي( ىو الذم كاف ُب رئاسة ٝبهورية فرنسا 
يومئذ،أحسن استقبا٥بم كأكرمهم، ككذلك قائد أركاف ا١بيش"بوالنشٓب" الذم كاف  ا٤بسؤكؿ عن ا٢برب، كما أكرمو 

أكثر من غّبه، كقد أركا ابن سامورم تورل كمرافقيو كل ما ٱبيف اإلفريقي من األبيض، ُب باريس كأحسن ضيافتهم 
 كطولوف..

كغند ما حاف عودهتم إٔب إفريقيا، قيل ١باكلْب كراموغو أف يذكر ما يهواه من األشياء، ليعطاه، فلم يقل كراموغو شيئا 
 ة  "بورك" كاف يريد أف يعطيو كل شيئ إال البندقية غّب أف طلب البندقية كالرصاص، كلكن ا٢بكومة الفرنسي

ألهنم كانوا يريدكف أف يعتزؿ أبوه ا٢برب،٩با جعلهم يعللوف كراموغو، فأكٮبوه بالرضا، كأعطوه × كالرصاص كالذخائر ا٢بية
ا٤بشحوف، ك٤با بندقية فقط سلموىا إليهم،  كأف باقيها الكثّبة قد انطلقت قبلهم إٔب سانلويس بالسنغاؿ عرب الفلك  50

كصلوا إٔب "نارا" كىي سانلويس، قيل ٥بم بأف ا٤بعدات ا٢بربية قد ذىب إٔب"كام مدينة" ك٤با كصلوا إٔب"مدينة" أرل 
حاكمها أسلحتهم ا٣باصة:بنادقهم كرصاصهم، كذخائرىم ا٢بية إٔب كراموغو، كأخربه أف ىذه ىي معداهتم كرصاصهم 

كقاؿ ٥بم: انطلقوا إٔب بيساندكغو، كسنحملها على رؤكس الرجاؿ ليوصلوىا إٔب  الٍب جاءت من عند "ا٢بكومة الفرنسية"،
 بيساندكغو، كال ٲبكن سّب ا٢بمالْب ُب موكب "كراموغو"؛ لئبل يؤخركىم.

فإذا بفرنسا إ٭با كانت تعللهم ُّذه األقواؿ الكاذبة،ك٤با كصل الوفد إٔب بيساندكغو، ٝبع سامورم الناس، ليخربكا الناس 
فرت عنو الرحلة، فقاـ القواؿ" أمارا كوياتى" يبلغ ما رأكا ُب باريس،ككاف لبقا حاذقا،يعرؼ أسلوب ٨باطبة ا١بمهور، ٗبا أس

ك٨باطبة الرؤساء على انفراد، فأخذ يعرؼ بعضها كيعرض عن بعض، كبينما أمارا كوياتى يبلغ إذا ٔباكيلىن كراكوغو 
ق الصريح الذم الشك فيو ىو أف ٩بتلكات اإلفرنج أعظم ٩با عندنا يقاطعو فجأة؛ فبدأ الكبلـ كقاؿ: يا أبت إف ا٢ب
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بكثّب، كليسوا بأقراف لنا ُب ا٢برب قط، فإف ٓب تتخلى عن ا٢برب كتبايع)تشرب السويق( لؤلبيض )لذم األذف ا٢بمراء( 
 فسيقبضوف عليك،كٱبزكنك عبثا، كلقد علمتى ٛباما أهنم ليسوا بشرا إ٭با ىم جن (.

م أف كبلـ  جاكلىن كراموغو حق، كلكنو ساءه ا١بهر بو ىكذا أماـ الرعية، ألنو لو رده إٔب أكٔب اللباقة كاف سامورم يعل
لعلمو الذين يستنبطونو منهم، فلم يتمالك أف قتل ابنو)جاكلىن كراموغو(، فيقاؿ بأنو ما أف انتهى من مقالتو حٌب أمر 

 غطي بو، كقتلو لتصرٰبو بنقطة ضعف ا٢بكومة أماـ الرعية، سامورم بالقبض عليو فاكقفو كأمر بالطوب فبِب حولو حٌب
 كقيل: إ٭با تركو لفَبة ٍب قتلو ُب )قىركاٗب( كقربه ىناؾ.

كادرع سامورم ٥بذا القتل بأنو كاف األحسن أف جاكلىن ينصحو فيما بينو على انفراد ُب البيت سرا، بعد الببلغ العاـ، 
يطلب الصلح مع فرنسا بطريقة تفكّبه ا٣باصة، كبطريقة ال تعرؼ ا١بيوش فعندئذ، ىو يبحث عن ٨برج كحل لؤلزمة، ف

 كالعساكر مناطو.
كبقتل سامورم البنو، فإف ذلك أيأس اإلفرنج من جدية ا٤بصا٢بة معو ٛباما، حٌب اغتقدكا بأف سامورم لن يقبل التعاكف 

د مع سامورم؛ ألف من كصلت قسوتو إٔب قتل ابنو بينو كبْب فرنسا، كعندئذ عـز الفرنسيوف أال يطلبوا أية مصا٢بة فيما بع
 من الصلب، إ٭با يقاتل بالقوة حٌب يقبض عليو.

ككافق ذلك مؤٛبر حكومات أركبا ُب برلْب.لتقسيم أفريقيا، بْب سبع دكؿ منها ىي: فرنسا، إ٪بلَبا، أ٤بانيا، أسبانيا، 
مر ا٤بستعمركف ُب قتاؿ بعضهم بعضا باطبل، كاالستمرار بىلجيكا، إيطاليا،الربتغاؿ، كقالوا بأف التقسيم أفضل من أف يست

ُب فتح اعْب ا٤بلوؾ األفارقة بعضهم على بعض، كُب ىذا القسيم الربليِب، فقد كقعت دكلة سامورم من ضمن األراضي 
 ا٤بسلمة لفرنسا، كما اتفقوا على أف ال يبيع أحد سبلحا إٔب مواطِب مستعمرة دكلة أخرل.

حينئذ أف سامورم سوؼ لن ٰبصل على بنادؽ جديدة كمتطورة من اإل٪بليز مرة أخرل كعادتو من ك٤با علم عند فرنسا 
 ناحية سّباليوف، طفقت فرنسا ال تكلم سامورم بأم كبلـ طيب، كال خطاب تنم عن مبادلة االحَباـ.

 ٩1887٧ْبٱذح "١ٺٮٺىجب ١ٴدا"ا٥ضب٭ٺخ ّب٧ 
ة) جاكيلىن كرٛبوغو( ك"سانساندك أمارا"، فإف فرنسا اضطرت إٔب عقد ـ، كعود1886بعد معاىدة كينيبا كودا األكٔب ىاـ 

ـ،كذلك بعد مفاكضات 1887فرباير 14معاىدة أخرل مع سامورم،ُب بيساندكغو، كًب  التوقيع على ىذه ا٤بعاىدة ُب 
 كمداكالت كثّبة. ككاف الوفد الفرنسي مكونامن:

 عسكريا. 12مع الكولونيل/فىركز ، الرائد/ فيبلت،  الطبيب/ فاراس،
 ككاف من بنود االتفاقية:

 -إعطاء ٝبيع األراضي ا٤بطلة على النهر الكبّب) النيحّب( لؤلبيض الفرنسي، باإلضافة إٔب "تينكيسو" حٌب إٔب ) أكوسا
 شيبّبيدكغو(.

 موادعة ا٢برب بْب الدكلتْب.-
 _ تتعهد فرنسا بإعطاء مساعدات عسكرية كبّبة، إٔب سامورم.

سيْب اليفوف بتلك الوعود الٍب قطعوىا على أنفسهم ُب تزكيد تورل باألسلحة، فلم ٲبكث موادعة ا٢برب فإذا أف الفرن
 .ـ(1891ـ  /1887بينهما إال أربع سنوات) 
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 ."ثني عب٩ٴسٷ ٳ"ثىٮزٴ ٩ب٩بدٷ رٴسٵ(
كاسولوف بشٌب  كاف بينتو ٩بادم من الغزاة)ملوؾ ا٢برب( ُب) أكجيُب(، ككاف قد ملك ٝبيع تلك النواحي، كآذل أىل

أنواع التعب،كالضيق، ككانوا يسمونو )مامادم( كحٌب لوقلت لدار أحد من أىل كاسولوف)بىنتو ٩بادم(، لذىب إٔب دارؾ 
 كقاؿ) بينتو ٩بادم نوف بولو(.

، فإما أف يقبض عليو أسّبا، أك يقتلو ، كإذا طارده فارس  ككاف إذا ركب الفرس كلقي أم كاسولوم قي ذلك اليـو
نو يركض أمامو، فإذا اتبعو ُب العٍدك كركض الفرس،)فّبٌم( فإنو يذىب فجأة فيحرؼ الطريق مرة كاحدة، فإذا آخر،فإ

 ٘باكزه الفارس على الطريق فإنو أيضا يتتبعو كيقتلو.
كمن أجل أنو كاف يفتك با٣بصم شر فتك، فاحيانا يقوؿ لو: افتح جيبك، افتح جيبك ؛حٌب أجعل عينيك فيو، فيضربو 

رأسو با٢بربة)تودم( فيسقط عينيو ُب جيبو، ٍب يرض رأسو  كيثلغو، فلذا تشاءـ منو أىل"كاسولوف" كاعتقدكا أف  ُب أـ
 شؤمو إ٭با ىو نابع من ا٠بو فتحامو ذكر ا٠بو بتمامو ىكذ)بىنتو مامادم( كاكتفوا ب)٩بادم ( فقط.

أنو شجاع إٔب أقصى غايات الشجاعة، أم جاء سامورم ككجد ذلك الرجل)بنىتو ٩بادم( ملك حرب ُب أكجينيو، فرأل 
ذا شجاعة المتناىية، كلكن ما عنده ٝباعة حرب، كليس عنده مدافع، كال بنادؽ حديثة، كلذا عجز عن احتبلؿ ٝبيع 
"كاسولوف" ك"كفانا(، كقد رأل سامورم أنو ك٩بادم كبلٮبا من صنف كاحد؛ ألنو أيضا تورل، فقاؿ لو سامورم إذنا، يا 

رب كاحدة، أم لنوحد صفنا، كذلك أكرب قوة)ففي االٙباد قوة(، كأريد منك تذكر األمور الٍب تضر بك أخي لنجعل ا٢ب
ىنا، كأنا أعينك ُب ا٢بصوؿ على ٨برج منها، كالتغلب عليها...  فقاؿ"بىنتو ٩بادم" إف بنابر )كفانا( ىم الذين آذك٘ب 

 نا بينٓب(.ىنا بكل أنواع األذم،ألهنم إ٭با عند السهم ا٤بسمـو فقط)كو 
، كىو البنادؽ ا٢بديثة)الرشاشة(، كا٤بدافع)لونكا( كىو الٍب تقتل  قاؿ سامورم: إف عندم الدكاء األ٪بع للسهم ا٤بسمـو
صاحب السهم ُب ا٤بسافة البعيدة، ُب الفيفى، ٕبيث ال يصيب فيها صاحب السهم، ككذلك ُب الغابات، الٍب التنفع 

من قواده كىم: ) تانكوليو، ديكا مورك، موساحاف، كاليبا(ككاف لدم كل كاحد منهم فيها السهاـ، فاستدعى سامورم أربعة 
بندقية، عند كل قائد، كأما ) سويا انغولو( فكاف عنده من ا٤بدفع 8000من البنادؽ نوع)فيسكراف( 

لق قائد ()داتاف(،كلعلها) الرشاشة(، كىو ا٢بارس الشخصي للملك،مع األبكار حامبلت ذىبو ، فانط740التقليدم)
كاحد فقط إٔب كفانا، فجعلها  كأف ٓب تغن باألمس، فاحتل سامورم ٝبيع تلك ا٤بنطقة، كسلم مقاليدىا إٔب)بىنتو ٩بادم 

 تورل( كمر منطلقا ٫بو ا٤بشرؽ.
 ثني عب٩ٴسٷ، ٳ٦٩ٴٟ احلشة يف عٺ٢بعٴ

 تمهيد:
 استفزاز ملو ا٢برب ُب سيكاسو، ألنو بعد أف فرغ ا٤بلك)سامورم( من أخذ ٝبيع ملوؾ ا٢برب ُب ٧بيط )ماندل(، بدأ ُب

علم أهنم كحدىم أعظم ملوؾ ا٢برب؛ من الذين ينطقوف لغة)انكو(،الذين ٓب يقعوا ٙبت يده أكال، كأما منطقة "سيكو" 
الٍب كراء "سيكاسو"، من ناحية الشماؿ؛ فإنو كاف ال ٰبب أف يصطدـ بدكلة أبناء ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ، كقد كانت 

 إمرهتم.سيغو ٙبت 
*أرسل سامورم شخصا إٔب سيكاسو للريادة) البحث عن حالة سيكاسو(، فارتاد سيكاسو كفهم ٝبيع أحوا٥با 

 كمداخلها ك٨بارجها، فعاد كأخرب سامورم ٗبا رأل فقاؿ:
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 ) إف إف أصل ملوؾ سيكاسو  الَبكريْب من منطقة) غوتوال( كالقوة الٍب فيهم اليـو ُب سيكاسو ال حد ٥با، ككصف لو
سور سيكاسو ا٢بصينة كأف الفارسْب يركضاف فرسهما غليو متزاكيْب دكف أف يصيب أحدٮبا االخر، كأف جيشهم كذلك 

يعرفوف ا٣بيل ٛباما، كأف اسم ملك حرُّا) تشيىبا تركٔب(،ما أحكمو كما أعقلو، كما أذكاه، كما أدىاه،كأما إخوانو فما 
كخاصة أخواه) بابىمبا، ك فو ( فكبلٮبا ال يهاباف ا٤بوت، ٍب إف  أشجعهم، كما أسرعهم إٔب التضحية من أجل الوطن،

معلمو ىو نفس دركيشو،كا٠بو)عثماف سانوغو(كلكن ا١بميع يدعونو)بانفوال كيلىنتيغي( أم: صاحب القلنسوة ا٢بمراء؛ 
ف سانوغو ىو ألنو كاف يرتدم دائما قلنسوة طويلة ٞبراء، ٍب إف ىناؾ أيضا بعض الدراكيش من الشرفاء، كلكن عثما

 رئيس الدراكيش، كأنو اليأكل أحد من دراكيشو البامية.
فاستدعى ا٤بلك)سامورم تورل( أىل"عوتوال" كسأ٥بم عن تاريخ أصوؿ ملوؾ سيكاسو، فقصوا عليو القصص من 

...... كذلك كما أسلفنا ُب ٩بلكة "كىنىدكغو ُب ا١بزء الثامن من ىذه ا٤بوسوعة " كقد سرد  التأسيس إٔب ماىم عليو اليـو
كانٌب سليماف ملخصو، ُب ىذا ا٤بوضع، عّب أننا النرل مناسبة لذكره ُب ىذا ا٤بوضع،كقد ٙبدثنا عن ىذه ا٢بركب ُب 

 ا١بزء الثامن من ىذه ا٤بوسوعة، ُب معرض ا٢بديث عن حصار سيكاسو، كسنعيد ملخصها فيما ىاىنا:
 ٧1886٧  ئىل  ٬٩1881 )"أٳال/ ؽشٳة عب٩ٴسٷ األٳىل 

(، إٔب  Bole Mamuruـ، أرسل "سامورم تورل" سرية كاحدة كعْب على رأسها) بوليو مامورك1881 ُب عاـ
(، ليقوؿ لو أف يأٌب كيشرب السويق لو، فخرج :تشيبا" Dalage = Dilaje"تشسىبا" كىو ُب )دىالجى أك ًديبلجى

عنها، ٍب إنو أخذ ٝبيع أىل دالجى كذىب  بسرية ٤ببلقاهتم، فالتقى ببوليو مامورك كجيشو، كقاتلو كىزمو ُب دالجى،كطرده
 ُّم إٔب سيكاسو؛ لئبل يستأصلهم سامورم من غّب جرٲبة ارتكبوىا.

ـ( أرسل سامورم تورم جيشا آخر بقيادة ) أمارا جىلي، كماكيلىن نوموكى (، 1882كُب العاـ الثا٘ب من ذلك، عاـ: )
 فتعلب عليهم تشيبا كطردىم كأخرجهم من غنادكغو ٛباما.ليحتلوا" عنادكغو" فالتقى ُّم"تشيبا" ُب قرية)انتوباسو (

(، كىي من قرل "بوغو٘ب"فحاصرىا حصارا ٧بكما، ككاف koniـ، ذىب ) كىمى بوراما( إٔب قرية)كو٘ب1885كُب عاـ
"تشيبا نفسو ُب ىذه القرية،فطردكه منها كأخرجوه من تلك ا٤بناطق، كلكن ا٢بركب الٍب كقعت بْب سامورم تورم 

ـ فخاض معارؾ  1886مر الفرنسي ُب أ٫باء ٗبانانا، ىي الٍب جرأت "تشيبا" على جيش سامورم تورل ، عاـ كا٤بستع
كثّبة ضد جيش سامورم تورل،ُب كثّب من أ٫باء أرض البمبارة، كىي الٍب اعتربت باالصطدامات األكٔب بْب تورل 

 كتشيىبا.
 صب٭ٺب/ ؽشة عب٩ٴسٷ ا٥ضب٭ٺخ

 1888٧ ٧  ئىل ٬٩1887 )"ؽقبس عٺ٢بعٴ 
 ا٥غجت ادلجبؽش حلشة عٺ٢بعٴ:** 

رأل اإلماـ سامورم تورل، أف معاىدة "كينيىباكودا" الثانية فد اقتطعت من دكلتو ا١بانب الثا٘ب، ككجب عليو ٗبوجبو 
التخلي عن األراضي من )تىنكىسو( إٔب )سيبّبيدكغو(، ككاف قد فقد قبل ذلك الناحية الغربية لدكلتو، فأراد أف يوسع 

دكلتو على حساب دكلة "سيكاسو تشيىبا" من الناحية الشرقية. ككاف سامورم ُب ذلك الوقت يطمع أف ٲبده  مساحة
 ـ.1887اإلفرنج باألسلحة كا٤بعدات العسكرية قريبا، حسب بنود معاىدة "كينيىباكودا"الثانية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ر بساندكغو، ككاف من بنود االتفاؽ ـ، ًب االتفاؽ بْب سامورم كالفرنسيْب ُب مؤٛب1887مارس)تارابا( عاـ  21فبتاريخ 
 ما يلي:

(أم يزكد الفرنسيوف السيد سامورم تورل باألسلحة،  كأف يَبؾ لو ببلده الٍب ٰبكمها، كال ٰبارب أية منطقة ٰبكمها 1
 السيد تورل.

( إٔب (أف يتنازؿ السيد تورل عن بعض ا٤بناطق الشمالية للفرنسيْب، كيكوف حدكد الدكلتْب هنر جوليبا )النيجّب2
)تينكيسو(، كقد أفقدت ىذه االتفاقية ُب بيساندكغو السيد تورل كثّبا من مناطق دكلتو الغربية كالشماؿ العربية كلكن ٤با 

كجد مقابل تلك األراضي من أسلحة متطورة من الفرنسيْب، فأراد أف يوسع دكلتو من ناحية ا٤بشرؽ على حساب ببلد 
صحوه بأال ٰبارب سيكاسو ٕباؿ من األحواؿ، فإنو ٓب يطعهم ُب ىذه ا٤برة؛ سيكاسو تشيىبا، كمع دراكيش سامورم ن

 نظرا الضطراره إٔب ا٢بصوؿ على منفذ.
مارس، قاـ السيد تورل ُب الشهر التإب ٤بارس، كىو:)أبريل( إٔب  23فلما انتهى جدكؿ أعماؿ مصا٢بة بيساندكغو ُب 

 ـ(.1887ـ)٧باربة "كنيدكغو" ٔبميع فيالقو التسعة من نفس العا
شهرا؛سنة كثبلثة أشهر سواءا للسائلْب. كفيما بْب شهر مايو"داباتا" إٔب أكت"دبابيبل" عاـ  15كقد استمر ا٢بصار ٤بدة 

ـ فإف سامورم بدأ يهاجم القرل التابعة لكينيددكغو  ببعض السرايا، بينما تبقى ٦بموعة  ٙباصر سيكاسو، ككاف 1888
(، ككانت قرية استعصت Nantiyaniتورل ُب ىذه الفَبة مدينة)نانتيا٘ب  من ضمن الببلد الٍب غزاىا السيد 

على"تسيبا" من قبل، كقد أفقدت معارؾ تورل مع أىل ىذه القرية كثّبا من خّبة رجالو كقواد الشجعاف؛ نظرا لشجاعة 
 أىل)ناتنتيا٘ب( .

االف(، كانط لق إٔب داباكاال كأقاـ ُّا، كحارب أىل كما غزا مدينة)كورككو، كخضع لو أىل كونغ، كحارب )جيمنْب كٝبى
"غوتوال"، كحْب كاف ٰبتل )كونغ( اصطدـ باإل٪بليز ُب مدينة)بىرىكوموف( فعاد أدراجو، ككاف رجالو الزالوا على حصار 

 سيكاسو.
القصد كطلب سامورم ا٤بساعدة من اإلفرنج ليتمكن من التعلب على "تشيىبا"، فإذا أف الرائد"عالييِب" ٗبا أنو ٓب يعرؼ 

ا٢بقيقي لسامورم، فإنو يريد أف يساعد "تشيىبا" سرا على سامورم تورل،مع أف الواقع أف سامورم كتشيىبا متساكياف ُب 
الطمع كالطموح ُب التوسع، كلكن حرب سيكاسو إ٭با طابت لفرنسا) كانت فرنسا ىي ا٤بستفيدة الوحيدة من ىذه 

ـ / 1889م تورل كتفرغت ٢برب "الميد جيلىب" ُب ما بْب عامي)ا٢برب(؛ ألهنا أراحتها ُب ا٢برب من جبهة سامور 
 ـ(.1890

( جندم من ا٤بشاة، 15000( جندم، منهم )20.000كمع ما كاف لدل سامورم من جيش كبّب تقدر ب)
( جندم من الفرساف، فإف سامورم كاف يتطلع إٔب مساعدة الفرنسيْب باألسلحة كالعتاد، كما ًب االتفاؽ عليو 5000ك)
مؤٛبر بيساندكغو، كإذا ب"تشيىبا" أيضا ىو اآلخر حليف للفرنسيْب، كٲبدكنو باألسلحة. كُب ىذا ا٤بوقف فإف حاكم ُب 

( ٓب يرض بإرساؿ أسلحة إٔب سامورم تورم ُب ىذه ا٢برب؛ ألنو ال يعرؼ بعد مدل Galieniفرنسا) غالييِب
فو ا٣باص من ىذا الشأف، كما أنو ٓب يرسل سبلحا إٔب مصداقيتو ُب االلتزاـ ببنود معاىدة "بيساندكعو" كال يعرؼ موق

"تشيىبا" أيضا، كإ٭با اكتفى بتحريضو على عدـ الرضوخ لسامورم تورل؛ فإذا با٤بستعمر الفرنسي يريد أف يضرب 
 عصفورين ٕبجر كاحد، بل ثبلثة عصافّب:
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رب "الميدك ا١بلىب تاؿ" ُب كل من فكاف يريد أف يستمر النزاع بْب سامورم كتشيىبا ليتفرغ ىو) أم ا٤بستعمر( ٢ب-
 سيغو، كبىلىدكغو، ككارتا.كماسينا ، كدينغّبام.

كقبل أف ينتهي الفرنسيوف من حرب الميدك ا١بلىب تاؿ كإخوتو ُب ىذه ا٤بناطق، يكوف سامورم تورم، كتشيبا قد أتعب -
 على ما تبقى فيهما من قوة.بعضهما اآلخر كأضعف بعضهما قوة بعض كفشبل كذىبت رٰبهما. فييٍجهز الفرنسيوف 

كلكن السيدين" تورل كتشيىبا ٓب يفهما ىذه ا٤بكيدة، كال فهمها الميدك ا١بلىب؛كلذا بقي سامورم ٰباصر سيكاسو، 
يوما، ككاف ُب  20(، فمكث عنده  Luis Gostaf  Benchieفجاءه قائد فرنسي ا٠بو) لويس غوستاؼ بىنشيو

رساؿ األسلحة، ليتغلب على خصمو بسرعة، فإذا بو إ٭با ىو ُب طريقو إٔب أرض ظن سامورم أنو قدـ للمباحثو ُب شأف إ
ا٤بوشي)موشيدكغو( ليقطع الطريق أماـ اإل٪بليز لئبل يسبقوىم إٔب ا٤بنطقة، كقد تظاىر )بىنتشيىو ( كمصلح بْب ا٣بصمْب 

السر، ليتمكن أرشينارد من حرب أبناء لينهيا ا٢برب الٍب بينهما، مع أهنم ىم الذين يشعلوف نار ا٢برب بْب الفريقْب ُب 
 ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ، الذين ىم الميدك ا١بلىب كإخوتو ، فيحارُّم ُب راحة باؿ.

كقد مكث تورل ُب انتظار إرساؿ فرنسا باألسلحة، فأرسل رسوال إٔب ) غالييِب( يذكره أف العهود كا٤بواثيق الٍب تعاىدا 
، ال بد من أخذىن كشرشرة عليو ُب "بيساندكغو" قد حاف كقتو، ك  أف نساء سيكاسو البلٌب يشتمنو ُب األغا٘ب كل يـو

أفواىهن إٔب اقفيتهن ؛كما شتمنو.ككاف)غاليىِب( يرسل ا٤بساعدات ا٣بفيفة سرا إٔب تشيىبا، مع التشجيعات بعدـ الرضوخ 
 ل الكاذبة كالتسويفات.، كترؾ الفرنسيوف ٝبيع رسائل سامورم دكف جواب، مستمرين ُب انتحاؿ األكاذيب كالعل

كقد بقي كل من تورل كتشيىبا يبحثاف عن مدافع ا٥باكف من فرنسا، مع أف فرنسا التسمح بدفع أم سبلح قوم إليهما، 
كإ٭با يدفعوف أسلحة طفيفة إٔب تشيىبا؛ ألنو نظرا لفرط أطماع سامورم تورل كارتفاع سقف مطالبو، فإهنم كانوا يركف أنو 

 نسا كالدخوؿ ُب ٞبايتها بسهولة، كلذا ٓب يستطيعوا أف يوجهوا إليو مساعدة ىامة.لن يرضى با٣بضوع لفر 
 1888٧سِٙ احلقبس  ٬ّ عٺ٢بعٴ ّب٧ 

٤با أيس اإلماـ سامورم تورل من أخذ سيكاسو، أعلن اليـو الذم يفك فيو ا٢بصار، ككاف ذلك نفس اليـو الذم كاف 
٢بصن كا٥بجرة إٔب مكاف آخر، فتحرؾ اإلماـ سامورم تورل ، كترؾ أىل سيكاسو الذين أتعبهم ا١بوع يريدكف فتح باب ا

 ٠بعة طيبة لسيكاسو تشيىبا، فقد عجز عنو سامورم ٛباما.
كمن األسباب ا٥بامة الٍب أسرعت قي رفع ا٢بصار؛ أنو بينما السيد تورل ُب ىذا ا٤بأزؽ ، كردتو األنباء بأف أىل كاسولو 

قطعوا الطريق أماـ ناقلي ا٤بّبة إٔب ا١بيش، كأف ببلدا أخرل من دكلتو قد ٛبردت، قد ٛبردكا كشقوا عصا الطاعة، كأهنم 
ألهنم كانوا ٠بعوا من الشائعات أف ا٤بلك قد قتل ُب حصار سيكاسو، كما ٠بع أف بعض رعاياه قد عربكا النهر كٙبولو 

ا٥باتف إٔب )سيغّبين(، كأف القائد الفرنسي ) إٔب الفرنسيْب ُب الناحية الشمالية للنهر) النيجّب(، كأف الفرنسيْب قد أكصلو 
( قد انطلق إٔب "كابا" كاحتل حصنها من يد ) ماميب كايتا( الذم كاف قائد سامورم Maraba faliyriمارابا فاليىرم 

شهرا( إ٭با كانت عليو خسارة  15البحرية) األدمّباؿ( فأدرؾ سامورم تورل أف حصار سيكاسو ٥بذه ا٤بدة الطويلة)
جندم آخرين ُب ىذه ا٢برب، كٛبردت ٩بالكو  8000،بدكف جدكل؛ ألف أغلب جنوده األبطاؿ قد قتلوا ُب ككباال

 القدٲبة ُب ماندين، كأف األمر قد طاب للفرنسيْب، كاستفادكا منو، ألهنم تفرغوا لقتاؿ الميدك ا١بلىب.
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 صب٥ضب/ ثني ثبثى٪جب ٳعب٩ٴسٷ رٴسٵ
ىبا تركٔب قد مات، كأف أخاه بابىمبا تركٔب الذم خلفو، ليس لديو أم رغبة ُب ٤با بلغ إٔب مسامع سامورم تورل أف تشي

ا٢برب كليس لديو قلب جسور ٧بب للحركب، فتوجو سامورم تورل مرة أخرل إٔب كىنىدكغو ليحتلها كيأخذ سيكاسو 
ـ، 1893اـ ( مرة كاحدة عTenentu( ك)تىنىنتوbuguniالٍب عجز عنها من قبل، فحاصرت قواتو كبل من )بوغو٘ب

(ىو الذم أعجز سامورم ُب ىذه ا٤برة. كلكن اإلماـ  boingehكُب ىذه البداية، فإف اعَباض القائد الفرنسي ) بوانيو
ـ.كمن ىناؾ أعد 1893( ُب بقية عاـ guenسامورم تورل مر كتوجو إٔب ا١بنوب الشرقي عند شواطئ البحر ُب )غىن

ـ كلكن اإلفرنج ٞبوا بابىمبا أيضا من غزك 1894من ا٤بشرؽ عاـجيشا آخر إٔب حصار سيكاسو مرة أخرل.فوجههم 
ـ، كُب ىذه ا٤برة فإف سامورل تورل ُب حالة 1895اإلماـ سامورل تورل.ٍب إف البيض ردكا سامورم عن سيكاسو عاـ 

مادا الغضب كالنزؽ على أىل كونغ؛ خرب قراىم كهنبها كشتت مشلهم، كفرقهم شذر مذر؛ ألهنم قد ٘باسركا عليو اعت
 على ٦بئ اإلفرنج، حٌب كانوا يعَبضوف رسلو كيهاٝبونو كيغتصبوف ما بأيديهم.

 1888٧ثني عب٩ٴسٷ ٳا٥ٚش٭غٺني ثْذ ؽقبس عٺ٢بعٴ ّب٧ 
بينما السيد سامورم تورم ُب حصار سيكاسو، إذ ٠بع بأف أىل منطقة كاسولوف ككثّبا من ٩باليكو القدٲبة بدأت بالتمرد 

لفرنسيْب قد مدكا خط ا٥باتف إٔب سيغربين، كأف بعض قومو قد بدأكا يعربكف النهر لينضموا إٔب كالثورة على كالتو، كأف ا
اإلفرنج، كأف قائد فرنسا ) فاليىر( قد احتل حصن"كابا" كأخذىا من "ماميب" الذين كاف ٯبكمها بإمرة من سامورم 

 تورل.
ا أصيب با٢بّبة؛ ألنو رأل أنو قد ترؾ ا١بانب الثا٘ب كبسماع ىذه األخبار السيئة، تعجب اإلماـ سامورم تورل كثّبا، كم

لدكلتو لفرنسا، ُب معاىدٌب )بيساندكغو / كينيىباكودا(،من أجل أف ٰبصل على إمداد)ٛبوين( فرنسي باألسلحة، فإذا أف 
 قلوُّم عن ذا األذف ا٢بمراء)اإلفرنج( العهد ٥بم، كالذمة، فبل يرقبوف ُب إفريقي إال كالذمة، يرضونو بأفواىهم كتأىب

التموين باألسلحة، كأكثرىم كاذبوف، فلم ٰبصل على ا٤بساعدات العسكرية من فرنسا، بل إف فرنسا بدأت ٙبرض 
 ا٤بمالك الباقية بيد سامورم على التمرد عليو، كالثورة ضده.

 ىذا ـ، بعد أف خسر خّبة رجاالتو، ُب1888ففك ا٢بصار عن سيكاسو، كعاد أدراجو إٔب عاصمتو) بيساندكغو(
ا٢بصار، كما صاحبها من حركب أخرل ُب ٧بيط سيكاسو، كُب الواقع فإف حصار سيكاسو ٓب يزد اإلماماـ سامورم 

تورل إال خسارا؛ حيث أنو ٓب يتمكن من فتح ا٤بدينة، كقد فقدا كثّبا من أراضيو القدٲبة، كلكن مع كل ىذا فإف الرجل 
 ٓب يستغن عن سيكاسو.

ٍب أرسل رسوال إٔب اإلفرنج ُب ) سيغّبين( يعتب عليو،كأنو قد عتب على فرنسا ُب عدـ  عاد ا٤بلك إٔب بيساندكغو،
مساعدهتا لو ضد "تشيىبا"، كلعدـ الوفاء بالعهد، كأنو ما كاف يظن أف فرنسا تفعل مثل ىذا النكث للعهود،، كلكن بعد 

 سنة كاحدة فإف" أرشينارد"جاء بدال من "غالييِب"
 ٩1889٧ْبٱذح ) ا٭ٺـــأ١ٴ(  .

يناير، كذلك ٗبدينة) انيػػاكو(كُب ىذه 13ـ، فإف سامورم تورل كفرنسا كقعا معاىدة أخرل ُب 1889ُب مستهل عاـ 
 ا٤بعاىدة ًب ما يلي:

 تنازؿ سامورم عن كل من)كولونكاالف، بالًػيا، أمانا، كيالدا(،كما حو٥با ٝبيعا لفرنسا.-
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ـى سامورم تورل با٤بعدات الع  سكريةكاألسلحة الثقيلة ُب حربو ضد سيكاسو._ تزكد فرنسا اإلما
كبعد ا٤بعاىدة أرسل سامورم ذىبا كثّبا إٔب حاكم "سيغّبين"؛ من أجل إسراع إرساؿ األسلحة، كلكن أرشينارد 

 الذم كاف قد خلف "غالييِب" استلم الذىب، كٓب يرض بإرساؿ النجدة أك اإلمداد باألسلحة.
 ـ.1889/مايو/28دعوا سامورم لعقد مؤٛبر ُب)سيغّبين( بتاريخ *كُب نفس ىذا العاـ فإف اإلفرنج است

 كلكن السيد تورل أرسل شخصا آخر للمشاركة قي ىذا ا٤بؤٛبر.
ك٤با أيس سامورم من ا٢بصوؿ على التموين الفرنسي با٤بعدات العسكرية، فإنو ١بأ إٔب اإل٪بليز مرة أخرم من 

على ىذه األسلحة، بدأ االستعداد السَبجاع األراضي الٍب كاف تنازؿ  ناحية)سّباليوف(، فزكده بأسلحة قليلة، فلما حصل
 عنها ُب معاىدة" انياكو"؛ألف أرشينارد ٓب يرض بالوفاء بالعهد ُب إرساؿ األسلحة.

ك٤با ٙبرؾ سامورم السَبجاع ىذه ا٤بناطق، اصطدـ بالقائد الفرنسي أرشينارد، فانقض عليو أرشينارد كاألسد الكاشر 
 خذ منو تلك ا٤بناطق باإلضافة إٔب ٝبيع ا٤بناطق احمليطة ب)كيركسا(.أنيابو، فأ

فحرض سامورم تورل ملك "دينغّبام" كىو"عاقب تاؿ"، بالتمرد على الفر٪بة، فتواطأ عاقب تاؿ مع ا٤بلك) مانسا 
 ـ.1889نفس العاـسوريبا( فحرضا "باليا" على التمرد عن فرنسا، كلكن الفر٪بة قد أرسلوا جيشا عسكريا ألخذ باليا ُب 

ـ، كقد استفادت فرنسا 1889كُب األخّب يئس اإلماـ سامورم تورل من أمور الغرب لدكلتو، فا٘بو صوب الشرؽ عاـ
من ىذا اال٘باه ٫بو الشرؽ، حيث تركت سامورم جانبا، كتفرعت لقتاؿ أمّب ا٤بؤمنْب)الميدك جيلىب( أٞبد سيكو بن 

ـ، كانتقل 1884ك جلىب( قد ترؾ ابنو)مداف ( خلفا لو على سيغو ُب مارسعمر تاؿ،ُب سيغو، ككاف أٞبد سيكو)الميد
إٔب) انيورك( حملاربة إخوتو ىناؾ، ٍب اصطدـ بالفرنسيْب الذين ىزموه ُب )انيورك(، ففر إٔب ا٤بشرؽ ُب)باجانغارا( عاـ 

 ـ،1891
ت عسكرية كثّبة من اإل٪بليز، ُب كبينما كاف الفر٪بة منهمكْب ُب ٧باربة الميدك جيلىب،فإف سامورم حصل على معدا

سّباليوف،فنظم جيشو مرة أخرل، كزكده بالسبلح، كغّب من تكتيكاتو ا٢بربية، كلكن فرنسا مثمثلة ُب الرائد) كىنكاندكف( 
كسعت عبلقاهتا مع تشيىبا ُب سيكاسو، كعقدت معو اتفاقيات عسكرية؛ حٌب انطلق جيشاٮبا معا إٔب حصار) فافا( 

 ُب)كينياف(.
ا ٠بع سامورم بذلك أرسل سرية كاحدة ٤بساعدة أىل"كينياف"، كطرد فرنسا كتشيىيبا من باب كينياف، كلكن ىذا فلم

ا١بيش ٓب يستطع أف يزحزح فرنسا كحليفتها سيكاسو، فذىب سامورم بنفسو ليعرب النهر ُب معرب "كابا" لينطلق 
 كنو اعَبض ىناؾ أيضا.كيستعيد الببلد الٍب استولت عليها فرنسا مشاؿ هنر جوليبا، كل

 ّٴدح داٹـٸ ١بثب ئىل ١ب٭٢ب٫
ـ، ٙبرؾ "كراموغو داٚب كابا" كالقائد الفرنسي)أرشينارد( من سيغّبم إٔب احتبلؿ "تينكيسو"، فتم 1891/مارس/3ُب 

ورم(، أياـ(،ككاف على كانكاف يومئذ السيد "باتيررباالم" كٰبميو)سادانكىن م 8احتبل٥با، ٍب مرا إٔب "كانكاف") مسّبة 
أبريل،مع الظهر، ليجد أف"باتيررباالم" ك "سادانكىن مورم" قد 7فدخل أرشينارد ككراموغو دام ُب كانكاف بتاريخ 

، كأشعلوا النار ُب األكواخ) سياسة األرض احملركقة(،كذىبوا إٔب  أخرجا ٝبيع أىإب كانكاف صباح ذلك اليـو
 مشاؿ)ميلو(،فجاء داٚب ليقف على األطبلؿ)كينىن(.
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ا كصل أرشينارد إٔب كانكاف، كاف يشكو من مرض ما، كلكن ُب نفس اليـو الذم دخل ُب كانكاف، فإنو أعد جيشا ك٤ب
ضخما لقتاؿ) بيساندكغو(، أرسلو بقيادة ا٢باكم )ىوغوىِب(، فلما كصل ا١بيش إٔب أكؿ معاقل سامورم تورل 

( فارس ىناؾ،فقتل ىناؾ 1500لطريق أمامو،فتناكش مع)ُب)كوكين ا(ُب الثامن من الشهر،فإف الفرساف) سوفا( قد قطعوا ا
 آخرين، 6القائد"بولودك أكريسات"،مع راميْب،كجرحوا 

 من مدافع ا٥باكف. 6كقد كاف عند الفرنسيْب 
كُب التاسع من الشهر نفسو فوجئوا أيضا بالفرساف،ُب باب الغابات الطويلة لقرية) ًبًدين(، فقتل ىناؾ) إبرا ساؿ(، كجرح 

)كو أيليو( كُب ظهر ذلك اليـو عبأ سامورم ٝبيع ا١بيش، كطرد العدك ٛباما من باب )بيسانوغو(، كقد   العريق
 كاف)ىوغوىِب( ينتهي إٔب "بيساندكغو" كيرجع إٔب"كانكاف" كلكن القواد قد طردكىم باستمرار إٔب داخل "كنكاف".

من البنادؽ كالذخائر ا٢بية)الرصاص(، بيد  أبريل، كانطلق تاركا مدافعو األربعة، ككثّبا 13قاـ أرشينارد ُب 
الكابتْب)انياميد( "بىجانسوف" كرجالو الرماة،ُب كانكاف، كما استبقى عريفا إفريقيا)كافوراؿ( كاحدا، كعشرة رماة ُب 

 )باتى نافاحي(،قي ٞباية تلك ا٤بنطقة.
تاؿ بن شيخ عمر تاؿ( إٔب فرنسا،  كانطلق أرشينارد ُب طريقو إٔب منطقة:دينغّبام" حيث استطاع أف يستميل )عاقب

فماؿ إليها كٚبلى عن أخيو) الميد جيلىب( ُب سيغو، كبذلك دخلت "دينغّبام" ٙبت ا٢بماية الفرنسية، كستجازيو فرنسا 
 ـ.1907)تثيبو( على ذلك بتنصيبو ملكا على )ماسينا( كإقامتو ُب)باجانغارا(. إٔب حْب كفاتو ىناؾ عاـ

ي كابا" كالفر٪بة ُب كانكاف، بقي سامورم تورل ُب ا١بانب الشمإب ؿ)ميلو(، كسد معابر *عندما دخل "كراموغو داي
النهر من كل ناحية، فلما كصل ا٢باكم)كومنداف( )ىوغوىِب( إٔب سيغّبين، أرسل بعض النجدة كاإلمدادات إٔب 

 26إلمدادات ُب كانكاف ُب كىي الباركد كالذخائر ا٢بية)الرصاص، كالبنادؽ(، فدخلت ىذه ا´بىجانسوف ُب كانكاف،
، أضاؼ "بىجانسوف" إٔب نفسو ا لرماة إٔب) داباديك(؛ إلبعاد الفرساف)سوفا( عن  1891:يونيو ـ. كُب صباح ذلك اليـو

كانكاف،فوجدكا أيضا أف )دابادك( أيضا خالية ٛباما،فمركا ُّا، كُب الطريق فوجئوا بالفرساف ُب كمْب نصبوه أمامهم على 
حوا كثّبا من الرماة، فَباجع) بىجانسوف( كرجالو ككلوا ىاربْب، فطاردهتم الفرساف حٌب أدخلوىم ُب كلم. قجر   20بعد 

"كانكاف"، كقد توقف الفرساف ُب تلك ا٤برة عند ماء )ميلو(، كبعد ذلك احتل بعض رجاؿ سامورم تورل "ميلو" 
 يبىكو ( ذىب كاعَبضهم./مايو، ككانوا يريدكف أف ٲبركا ٔبانب كانكاف، كلكن )ًبرً 20براحتهم ُب 

ـ، عرب جيش آخر من جيش سامورم من ناحية)كيرىينبا(؛ليمركا أماـ كانكاف، كلن  1891/مايو)داباتا(/22كُب 
 الكابتْب )انياميد( " أرالبًيىس" قد اعَبضهم.

ىذه ا٤بواقع كانت ك٤با علم سامورم تورل أنو لن يتمكن من استعادة كانكاف ٕباؿ، ذىب ليحارب) باليا( ك)كيالدا(؛ ألف 
قد كقعت ٚبت ا٢بماية الفرنسية،كلكن فرنسا ٓب تكن قد عينت عليها كاليا كال )حامية(فانطلق سامورم تورل، كأشعل 

 عليهم ٝبيع أنواع النّباف ُب غفلة من الفر٪بة.
" الذم كاف ـ، ققد اتفق كل من" بىجانسوف"، الذم كاف ُب كانكاف، ك"رىجو1891كلكن ُب هناية يونيو)كاشيوارا(،

معينا ُب "كركسا"، كالنقيب"مارتيجي" الذم كاف معينا من قبل)عقيب تاؿ( ُب "دينغّبام"، اتفق كل ىؤالء كتعاكنوا على 
 طرد الفرساف من نواحي ) سانكرا٘ب، كباليا، ككيرادا، ككركسا( ٝبيعا.
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ع الكثّبة ٢برب ـ، فإف فرنسا حشدت ا١بمو 1891كُب هناية ذالك العاـ ُب شهر)كولينكوٕب(ديسمرب
ـ،كبعد اسَباحة ثبلثة أياـ، ٙبركوا من "كانكاف" 1892/يناير/6سامورم،ُب)سيعّبين( فوصل ا١بيش إٔب "كانكاف: ُب 

 ـ.فقابلهم فرساف سامورم بباب "سونىب" ُب ا٢بادم عشر من الشهر.9/1/1892قي 
فرئي تورل نفسو ُب ىذه ا٤بعركة، ككانت حربا كبعد معارؾ ثبلث ساعات كٔب الفرساف ىاربْب لينتظركىم ُب باب)جانبا(، 

شخصا، كُب ىذه ا٤بعركة  21جنديا) من بينهم ثبلثة فر٪بة(، كجرح منهم 12شديدة على الفرنسيْب، حٌب قتل منهم 
استشهدأحد قواد فرساف سامورم كىو"بنغإب كوناتى" الذم قتل قاتلو؛ ألف الفرنسي الذم رماه بالرصاص كجرحو، فهو 

 كقتلو ُب نفس الوقت، أما )بنغإب كوناتى(، فقد مات بعد ذلك. أيضا رماه
 0اؽزال٣ ثٺغب٭ذٳٕٴ 

ـ، احتل الفر٪بة "بيساندكغو" عاصمة سامورم تورل، كأقاموا ىناؾ ا٤بعسكر، فغادر سامورم 18892/يناير/ 12*كُب 
 ىناؾ، كانتقل إٔب "ساننكودك" ك"قّبكاٗب".

ـ، من "بيساندكغو" إٔب :قّبكاٗب" "ساننكودك" فاحتلوٮبا 1892/يناير/22اريخأياـ ٙبرؾ الفر٪بة بت 10كبعد اسَباحة 
ـ، ككاف سامورم قد انسحب من القريتْب، كعند انسحابو أشعل النّباف ُب أكواخهما 1892/يناير/26بتاريخ 

 ككٔب.فوجدت فرنسا القريتْب حاليتْب.
 ى )مادىمبا(ُب "سانساندل")سىنسانْب(كمن ىناؾ ٠بع الفرنسيوف بأف ثورة أىل ماسينا يكاد يتغلب عل

ككاف الفرنسيوف قد عينوه ىناؾ، .كما ٠بعوا بأف "سيكاسو تشيىبا" قد مىو ت ا٢بب مع فرنسا)فرؾ معاملة فرنسا(، ككاف 
 ـ.1892ذلك ُب فربابر

 عٺبعخ عب٩ٴسٷ ثْذ عٞٴه ّبف٪زٰ)ثٺغب٭ذٳٕٴ(
 االنسحاب من كل من ) بيساندكغو، كساننكودك، كقّبكاٗب بعد احتبلؿ الفرنسيْب لعاصمة سامورم تورل، كاضطراره إٔب

 ـ، فإنو قسم جيشو إٔب فرقتْب كبّبتْب:1892(،ُب عاـ
 أما الفرقة األكٔب فقد تركها ُب الغرب كككل إليها مواصلة النضاؿ ضد فرنسا من أجل اسَبداد األراضي الٍب ًب احتبل٥با. -
و ا٤بشرؽ للبحث عن مواقع جديدة، فطلب "سامورم تورل" الصداقة، كالعبلقة كأما الفرقة الثانية فانضم إليها بنفسو ٫ب-

مع أمّب ا٤بؤمنْب ) الميد جيلىب تاؿ(، فلما ٓب يقبل ذلك، مد يده ٤بلوؾ فوتا،فبقي ملوؾ فوتا كاٝبْب مَبددين، فأرسل 
الٗب،ُب حنوب فوتا،ُب)فيتابا( حيث  سامورم تورل سرية القائدى"تشيىموغو ًببلؿ" إٔب أحد أعداء )فيبل مانسا( ملوؾ الفو 

كاف السيد" أباؿ" قد اقتطع لنفسو تلك ا٤بناطق من فوتا،كبِب فيها حصنا منيعا،ُب عاصمتها)بوكىتو(، فانطلق 
 ـ.1892"تشيىموغو ببلؿ" كطردىم منها، كاحتل ٝبيع دكلة)فيتابا( حٌب كصل إٔب )لىكولىنٌب( 

ة سامورم تورل، كأدخلوا بينهم كبينو التبادؿ التجارم خاصة) تبديل العبيد فلما رأل ملوؾ الفوالٗب ذلك، قبلوا مصادق
 بالقوت كا٤بواد الغذائية(، كأما بالنسبة للجيس الذم توجو مع سامورم نفسو ٫بو ا٤بشرؽ، فقد حقق انتصارات كثّبة.

حرؾ مرة أخرل ٫بو ـ ٠بع سامورم تورل بأف سيكاسو تشيىبا قد مات، ُب أكائل السنة، فت1893ك٤با دخلت سنة 
سيكاسو، يريد احتبل٥با؛ ألف حلف "تشيئبا" كىو"بابىمبا تركرل" ٓب يكن رجل حرب قوم، فأردا سامورم أف يبدأ بببلد 

بسيكاسو، ليكوف ملك ملوكها، كٰبتل ٝبيع ببلد السىنىفو)سىنىفو دكغو( ك)نافانا( أك) كفانا( ٝبيعا؛ لينطلق منها إٔب 
 ي )بوغو٘ب(.مناطق )ٗبربانٌا( ُب نواح
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راـ إٔب تلك ا٤بنطقة لرفع كقلع  600كبفي سامورم ُب حصار )بوغو٘ب( ك)تىنىنتو(، فأرسلت فرنسا القائد ) بوانيىو( مع 
يد سامورم عنها، كالعمل بكل جهد على أف ٰبجز سامورم من التقدـ ٫بو سيكاسو، حيث فيها ا٤بلك"بابىمبا تركرل" 

تهي بوانيو كرماتو .أدكاتو الٍب ٘بر با٢بمّب )البغاؿ( ليصلوا ىناؾ،كانت سرية حديث العهد با٤بلك، كلكن قبل أف ين
سامورم قد انتهت من احتبلؿ )بوغو٘ب، كتىنىنتو (، فلما كاف ذلك انطلق ) بوانيػػػػػو(إٔب سامورم نفسو، ُب 

)ساما، ساما( ككاف يظن أنو نواحي)كاسولوف كولونْب(، كُب ىذه ا٤بعركة قبض )بوانييو( على السيد) أمارا جإب(، كقاؿ
 ىو نفس سامورم تورل.

*كبد ذلك انطلق )بونيىو( فعسكر ُب أطبلؿ بوغونْب، ك تىنىنتو، ككاف رجاؿ سامورم قد انتهوا من احتبل٥بما كخرجوا 
 عنها، ككاف ذىاب )بوانيو( ُب ىذه ا٤برة ىو الذم حـر سامورم من احتبلؿ سيكاسو.

ـ كاف رجاؿ سامورم الذين ُب ا٤بغرب،على 1893ػػو ُب مناطق بوغو٘ب ُب ديسمرب*كحْب توقفت حرب سامورم كبونيى
ا٢برب ٙبت األدغاؿ من أجل أال يقطع الفرنسيوف طريق "فرانا" الذم كاف طريق التموين باألسلحة من سّباليوف، 

دا، كأقاموا مغسكرا ُب فأرسلت فرنسا القائد" ريشارد" ٢برب سرية سامورم ُب تلك ا٤بناطق، فبهد٥بوا ا١بيش ىناؾ جي
 )بىػػػػػػبل (.

عند ذىاب رجاؿ سامورم إٔب حرب األدغاؿ)الغابات(، كصلوا إٔب بعض ا٤بناطق الٍب احتلها اإل٪بليز ُب مشارؼ ببلد 
سّباليوف، ُب شرقها، فقاـ اإل٪بليز بطردىم منها، كبقيت فرنسا كاإل٪بليز ٙبارباف رجاؿ سامورم من الناحيتْب،حٌب 

ـ، ككل منهما يظن أف اآلخر جيش سامورم كقواده)سوفا(،كُب ىذه 1893/سبتمرب 23ت الدكلتْب ُب اصطدـ قوا
 أشخاص. 10شخصا، كمن جانب اإل٪بليز  11ا٢برب الٍب كقعت خطئا بْب ا١بانبْب قتل من ا١بانب الفرنسي 

م خيوؿ "موشيدكغو" ـ، ٙبوؿ سامورم إٔب شواطئ خليج غينيا، كجعل يشَب 1893كُب نفس ذلك الوقت ُب هنايات 
 من التجار، كيشَبم األسلحة اإل٪بليزية.من ٘بار ساحل الذىب) غانا حاليا(.
 ثني عب٩ٴسٷ ٳأٱ٤ ١ٴ٭ٔ

بقي سامورم مقيما ُب )داباكاال(، فسمع بقرية علم كدركشة كربل ُب كونغ، كعن سعة علمهم، كاستقرار مدينتهم 
يش تلك ا٤بنطقة، كارسل مائة عبد، كثبلثة أرطاؿ من الذىب، إليهم كمكانتها، كدكرشتهم، فطلب الدعاء كالعوف من دراك 

(، فطاب ذلك ألىل "كونغ" جدا، فأكفدكا عدة Tinkinُب طلب بركة الدعاء منهم كىو ما يسمى باالنكو)تينكْب
 دراكيش كبار مع "مصطفى سانوغو" إٔب الدعاء لسامورم كشكره على ا٥بدية،ُب)داباكبل(.

 مْب(، بينهم كبْب ا٤بلك،كبايعوا اإلماـ ، على أف يساعدىم على ٞباية قرية "كونغ" فعقدكا ا٤بصا٢بة)جوف
فعْب ا٤بلك عليهم )جىلي موسى سانو( ملكا على"كونغ" من أجل أال يذىب أحد الفرساف ا١بسورين )انيادكغىلىن(، 

 غفلة من ا٤بلك، أك فيسرقوا الناس من "كونغ" أك ال يهجم بعض الغزاة كا٤بغّبين على أىل "كونغ" على حْب
 أحد الصعاليك ) تىرل( كقطاع الطرؽ.

كقد أكصى ا٤بلك سامورم تورل ا٢باكمى ا١بديدى "جىلي موسى" أف يرعي ٝبيع أخبلؽ أىل" كونغ"، كديانتهم، كمعرفتهم 
للدركشة، كأف يراقبهم كذلك عن كثب)غىلين( أيضا؛ حٌب ال يتواطأك مع عدك آخر على خيانة ا٤بلك سامورم، 

رأل )جىلي موسى( أف أىل كونغ دارسوف كعلماء) يعرفوف السر كالبياف(، كاهنم قدراء، كأهنم ٦بدكف ُب ك 
الصبلة، كلكن أخبلقهم فاسدة، فليس لديهم خلق فاضل، كالٱبافوف اهلل ُب ارتكاب أم نوع من ا٤بعاصي، فهم 
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الكذب، كأهنم ال ينتهوف عن أم  فاجركف، كىم مسافحوف كمتخذك أخداف، كأهنم يشربوف ا٣بمر)غػى  (كيقولوف
منهي، كأهنم يفعلوف ٝبيع أنواع النفاؽ، كالكذب كا٣بيانة،كالغش. كأهنم مفرطوف، كمعجبوف بأنفسهم، 

كاليعجبهم أحد، كأهنم ٰبتقركف كل من سواىم، كأهنم خائنوف كأفظاظ غبلظ القلوب أجبلؼ، كال يتورعوف عن 
 .أم قوؿ

قهم السيئة ىذه إٔب ا٤بلك،ٓب ينهو ذلك عن طلب التربؾ ُّم، كُب يـو من أألياـ قدـ فلما أبلغ )جىلي موسى( ٞبيع أخبل
فرنسياف من ناحية )بساـ( على شاطئ األطلسي،كٮبا] بىنجى، كتػيريسيل أفيلىو [فرضي أىل كونغ بعقد ا٤بصا٢بة 

ذلك إٔب  معهما أيضا، كخانوا سامورم،كأعطوا ٝبيع أخباره إٔب الفر٪بة، فأبلغ )جىلي موسى( كل
سامورم)فتحملها( كصرب عليها ٝبيعا كحلم عليها، ، ككاف قوؿ  الفر٪بة أهنم قادموف ٗبدافع ا٥باكف للدفاع عن  

كونغ كٞبايتها ُّا ىو الذم شجع أىل كونغ كٞبلهم على التمرد كا٣بركج على سامورم تورل، كرسلو؛ ألنو من 
يشَبكف ا٣بيوؿ األصيلة ليبيعوىا إٔب سامورم ُب بساندكغو قدٙب الزماف فإف السونينكى ىم الذين كانوا يذىبوف ك 

، كأماكن إقامتو، كُب األخّب احتلت فرنسا ٝبيع ببلد السونينكى، كمنعتهم من بيع ا٣بيوؿ إٔب سامورم، فحوؿ 
 (،Traffic السونينكى التجارة الظاىرة إٔب التجارة ا٤بخفية) التهريب ( أك ما يسمى ) ترافيك

ينكى ٖبيوؿ كثّبة ليبيعوىا إٔب سامورم تورل ُب مقره ب)داباكاال( فوجدكا عيوف فرنسا قائمْب ُب قاـ أكلئك السون
الطرقات ُب كل النواحي،فانطلق السونينكى با٣بيوؿ إٔب"بوبو جوالسو" ٍب أرسلوا شخصا إٔب سامورم إلخباره 

رساف)سوفا( ليستقبلوا ا٣بيوؿ ُب ( عبدا، كسلمهم إٔب الف28ٗبا حدث،فدفع ا٤بلك سامورم ٜبن أكلئك ا٣بيوؿ )
) بوبو جوالسو(، فنصب ٥بم أىل كونغ كمينا،ٖبارج كونغ، ففاجأكىم بإطبلؽ الرصاص عليهم، فقتلوا بعض 

 .قواد الفرساف كأخذكا العبيد، فأبلغ القواد الذين أفلتوا ك٪بوا من الكمْب ا٣برب إٔب اإلماـ سامورم تورل؛
ن الفرف الشجعاف، كأعطاىم العبيد مرة أخرل، كُب طريقهم أيضا كجدكا أف أىل  فأرسل سامورم قواد فرساف آخرين م

نذىر ىو األسد (أك ) اليلدغ ا٤بؤمن ُب جحر 
ي
كونغ قد نصبوا ٥بم كمينا آخر، كقد قيل ُب ا٤بثل) الرجل ا٤ب

ة، فأسرعو مرتْب(،فلما اقَببوا من أىل كونغ قاب قوسْب أك أدٗب، أطلق عليهم كمْب  أىل كونغ الرصاص فجأ
كحلوا األكا٘ب)ناغا( كأخرجوا البنادؽ كالرشاشات)داتاف(، كبدأكا بالرد با٤بثل كاالنتقاـ، فقتلوا نصف الكمْب، 

 كأسركا أربعة منهم، كبعثوا ُّم إٔب سامورم.
م ىم الذين فلما سئلوا فقالوا إهنم من السكاف أألصليْب لكونغ، كليسوا حلفاء ُّا، بل ىم من أبناء األقياؿ، كأف آباءى
أمركىم با٥بجـو كالقرصنة الربية)قطع الطريق(، فقاـ سامورم كانطلق ُّم إٔب كونغ، فذىب كأقاـ ُب خارج 
ا٤بدينة، كأرسل السائلْب إٔب داخل القرية، فلما جاء األعياف أراىم سامورم األربعة ا٤بأسورين ، كقاؿ ٥بم 

 سامورم:
 ا.ىل تعرفوف ىؤالء ؟     قالوا: إهنم أبناءن-
 قاؿ ا٤بالك: فهل أنتم الذين حرضتموىم على ا٣بركج على رجإب كالتعدم عليهم؟-
 قالوا:نعم.-

 فلما اعَبؼ أىل كونعغ ٖبلقهم، قاؿ ٥بم ا٤بلك" فما الذم ٞبلكم على ذلك؟
 فقالوا:طمعا ُب ا٤باؿ، كرغبة ُب الثركة.-
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ا مثلي ما ٓب أضطر إٔب ذلك، فإذنا أحضركا قاؿ ٥بم سامورم:إف ذلك يصلح أف يكوف علة، كلكِب لن أحارب مسلم-
 الذين أخذٛبوىم قبل كل شيئ، كسنأٌب إٔب حكم األخّبين بعد ذلك. 28العبيد اؿ

فقالوا: إهنم يذىبوف كيتشاكركف ُب البيت أكال، ٍب يأتوف با٢بواب، فلما ذىبوا ٓب يتفقوا على إعادة أسرل ا٤بلك إليو،كأهنم 
، فرجعوا كذكركا إف أعادكا ذلك فإف ا٤بلك سيقو  ؿ شيئا آخر) سيطالب بأخرل(؛ ألنو منذ القدٙب معتد ، ظلـو غشـو

لسامورم أهنم لن يستطيعوا أف يعيدكا العبيد مرة أخرل، ٍب إف عليو أف يرفع ا٢بصار عن باُّم، كإال فسيكوف ذلك ضررا 
 اآلف. كذكركا ٝبيع أنواع كلمات التخويف للملك.

 بلحف، كقركد، عن طريق الدركشة.أهنم سيحولوف القرساف إٔب س-
 أف لديهم كثّبا من الذخائر ا٢بية كالرصاص، الٍب ٲبكن رمي العدك ُّا عن بعيد فتقتلو.-
 أف منهم أناسا إ٭با دماؤىم ا٢بليب ا٣بالص.-
 (،Telejikaأال يلعب ُّم كافر)تىلىجيكا-
 أهنم قد أفسدكا جيش سيكاسو ُب كونغ من قبل.-
 حذر مغبة قتا٥بم.فلينتبو سامورم ، كلي-

الذين قبضوا عليهم، كإنو الٱبطو خطوة  28قاؿ سامورم ٥بم: إنو ال ٰبب حربا، كلكن عليهم أف يسلموا فقط قومو اؿ
 بدكهنم.

، فإف غدا سيكوف مأساة عليو.-  كُب ا٤بساء جاءكا كقالوا: إف ٓب يغادر ا٤بلك باب مدينتهم اليـو
باُّم، كأصبح الصباح، عزموا على القتاؿ،فلما كاف أحد أبناء ا٤بلك قادما من فلما بات ا٤بلك سامورم ىناؾ، كٓب يغادر 

مكاف غسل ا٢بصاف ُب الصباح ، أخذكا ١باـ فرسو، فرموه كقتلوه، فكاف ذلك بداية إلشعاؿ نّباف البنادؽ بينهم،  ك٤با 
دراكيشها الكبار كاجتمعو  يصل النهار إٔب كقت الزكاؿ حٌب خربت كونغ كاحتيلت، كتفرؽ أىلها شذر مذر، كانطلق

ُب)جامو( فانطلق القواد كحاصركىم كذٕبوىم ٝبيعا، فما أبقوا منهم من باقية، كأسركا األكالد كالنساء)السيب( كاٚبذكىم 
عبيدا، كأشعلوا النار ُب األكواخ كغّبىا فأصبحت رمادا تذركه الرياح، كأصبحت البيوت يبابا بعد سكاهنا ا٤بغركرين 

 بالدركشة.
ا عادت فرنسا لتزكيد أىل كونغ با٤بدافع، كما كعدت، كجدت القرية خربة، ما فيها من داع كال ٦بيب، فما ىي إال ك٤ب

 أكواخ ٧بركقة، أك بيوت خاكية على عركشها، كآبار معطلة.
ٴ (أٳ احملَٴسٳ٫

ُّ
 ثني عب٩ٴسٷ ٳاحمل٪ٺني)رٴ ٭

ىل ٳاأل٭ٺٸ
ُ
 ٳٱ٨ ٝجبئ٤ ا٥جبٳ

مناطق)مارابا جاسا، ككاتشيوال(، استعد لقتاؿ" الباكئب" ك "األنيي"، كقبل أف ينتهي  عند كصوؿ سامورم إٔب ا٤بشرؽ، ُب
من السؤاؿ كاالستفسار عن أحواؿ ىاتْب القبيلتْب، فإهنم علموا أنو لن يعجز عنهم، فجمعوا لو ىدايا كثّبة كقدموىا 

كل شيء ىو القتل، كاالستعباد، كإهنم يطلبوف   إليو، كبايعوا لو)شربوا لو السويق(، كقالوا لو: إف أخوؼ ما ٬باؼ منو من
من سامورم طلبا أكيدا أف ٰبميهم من األمرين، فقبل سامورم بيعتهم كٞبايتهم كأعلن ٞبايتهم لكل قواد الفرساف، أم 

 أنو: )حظر االعتداء عليهم(.
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لىن(،ٲبكن أف ٱبتفوا كيسرقوا كٗبا أف سامورم يعرؼ من طبيعة قواده أف بعض القواد ا٤بخالفْب) صعيب القياد: تولو غى
الباكٕب كاألنيي  أكٱبتطفوىم ُب الغارات ، فإنو ٠بى القبيلتْب باسم) احملميْب( )توف نو( أم أنو حظر قتاؿ أحد من 

 القبيلتْب أك قتلو، أك استعباده ، على نفسو فضبل عن غّبه.
فأصبح اسم الباكئب كاألنيي إذنا ) تو نو( أم كأف كل )سوفا( قائد خالف ذلك، فإنو سيكلفو نفسو) تقع عليو ضريبتو(،

احملظورك االعتداء عليهم.كٗبا أف سامورم كقومو إ٭با رأك الطائر) البطة ( عند ىؤالء القـو فقد ٠بوه إذا ) توف كونو( أم 
؛ ألف كثّبا بطة احملميْب، كإال فأصل اسم البطة ُب لغة االنكو ىو) دككيوف(.كإف كانت ىذه الكلمة كذلك كلمة إ٪بليزية

من الناس الذين كانوا يذىبوف إٔب سّباليوف لشراء البنادؽ عرفوا البطة ىناؾ، فسموىا باسم اإل٪بليز)دكؾ (، كٗبا أهنا 
ليست من الدكاب القدٲبة عندنا فإف الناس يتشاءموف ُّا، فبل تقدـ ُب أم شيئ من الصدقات التقليدية، كال ُب حلواف 

 راكيش، كغّبىم. كلكن)) العدكل كال طّبة((.الكهاف أك العرافْب، أك الد
 اؽزال٣ دٳ٣ خ٦ٺظ ٕٺٮٺب ٬٩ ٝج٤ عب٩ٴسٷ

 )ٕى٬ ١ٴعٺذا(
ـ، ٍب عادر باب سيكاسو ُب 1888لقد علمت أف السيد تورل كاف قد انتهى من حصار سيكاسو ُب مايو)دابتا( عاـ 

غو، ككونغ(،كما حو٥با ُب طريق ا٢بصوؿ ـ، كرجع أدراجو إٔب بساندكغو، ٍب ٛبت مبايعة كل من) موسودك 1888سبتمرب 
على سيكاسو، ٍب ًب ا٢بصوؿ على ما حوؿ سيكاسو، كلكن ا٢بصار قد رفع عن سيكاسو ُب ا٤برة األكٔب، ٍب توجو إٔب 

 ـ، عندما ٠بع بوفاة "تشيىػبا تركٔب" كأف خلفو )بابىمبا( ليس ملك حرب قوم.18893سيكاسو مرة ثانية عاـ 
ـ، أنو لن يقدر على الوصوؿ إٔب سيكاسو من الناحية الغربية، 1893م تورم ُب هنايات عاـ كعندما تأكد لدل سامور 

ـ، من أجل أف يبقى ىناؾ ليصل إٔب سيكاسو من الناحية الشرقية، 1894ٙبوؿ إٔب ببلد خليج غينيا ُب مستهل عاـ 
كىذه ا٤بناطق ا١بديدة ىي] باكلىػػىنا، ككانت ىذه ا٤بناطق أكرب مساحة من األراضي ا٤بمتلكة لديو من قبل، ُب) ماندل(.

ًجيمينْب، جاماالف، غوتو، كونغ [، كعند كصوؿ سامورم جديدا  إٔب ىذه ا٤بناطق  ُب ىذه ا٤برة، كجد أف الفرنسيْب قد 
سبقوه إٔب ىذه ا٤بناطق أيضا، ُب أخذ األراضي كالقرل، كلكنها ٓب ٙبتل تلك ا٤بناطق بالسبلح كالعنوة، كحينئذ تيقن 

رم من سعة أطماع فرنسا ىناؾ،  كلذا فإنو طفق يرسل البعوث إٔب رئيس الفر٪بة ُب ) كام( يطلب منو إهناء ا٢برب سامو 
ـ، كلكن السبب ا٢بقيقي من بعث ىذه البعوث؛ إ٭با كاف من أجل أف يتمكن من 1894) توديع ا٢برب( لتاريخ 

بالتحدم كالتعجيز، فلما رأل سامورم أف الفرنسيْب االستعداد للحرب، كلكن الفر٪بة أجابوه إٔب الصلح بشركط أشبو 
 علقوا إهناء ا٢برب بشركط قد ال يستطيع ىو أف يلتـز بالوفاء ُّا، فإنو أيضا ٓب يرض بقبوؿ ىذه الشركط.

ك٤با ٓب تتمكن ا٤بصا٢بة، فإف سامورم تورل أيضا بدأ ٰبارب الببلد احملتلة من قبل فرنسا، كبقي كىو مقيم ُب) 
( فاحتل"باكيلىنا" فبايعوه كذكركا لو أنو الشيء أخوؼ عندىم من القتل كاالسَبقاؽ،كأف على سامورم أف ماراباجاسا

ٰبميهم من ذينك األمرين، فقبل سامورم ذلك ككضع حظرا على قتلهم أك اسَبقاقهم على نفسو فضبل عن غّبه،حٌب 
 ٠بوا ب) توف نو(، كما أسلفنا.

ٔب)داباكاال( كاستقر ُّا، فحارب"جيمينْب، كٝباالف، كككل ابنو ٨بتار ـ انطلق سامورم إ1897كُب مايو عاـ 
ٕبرب"غوتو" كككل " سادانكى مورم" باحتبلؿ) كاليتا( كىي فلتا العليا،فاستطاع من أخذ) كا ، ك بولىػػو، كسانكانا(، 

 فعْب عليهم "سادانكيو مورم كاليا كيقيم ُب )بونا(.
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ف سادانكى مورم قد اصطدـ باإل٪بليز،قي تلك ا٤بناطق، كلكنهم رضوا بأف ـ، فإ1897كُب سبتمرب ) توالفْب( عاـ
 يَبكوا تلك ا٤بناطق بيد سامورم تورل، من أجل أف ٰبصلوا على دكؿ أخرل كثّبة قبل الفرنسيْب.

كىو ـ، إال )بونا فقط( كحدىا، 1897كُب األخّب فإف اإل٪بليز طردكا رجاؿ سادانكى مورم من ) بوليو( كما حو٥با،عاـ 
أيضا أم:) سادانكى مورم( قد ىـز بعض جيوش اإل٪بليز كُّد٥بم ُب باب)بونا(، الذين جاءكا الحتبلؿ )بونا(، ككاف 

رئيس البعثة اإل٪بليزية الذين ذىبوا إٔب )بونا( ليخربكا سادانكى مورم با٣بركج، ا٠بو) ىىندىريسوف(،فقبض عليو سادانكى 
أرسل رسوال إٔب ابنو احملبوب إٔب قلبو أال ٰبارب اإل٪بليز، فكاف ذلك سببا ُب  مورم كقيده با٢بديد، كلكن سامورم تورل

إطبلؽ سراح ) ىىندىريسوف(، مع ترؾ ٝبيع ا٤بناطق بيد اإل٪بليز عدا )بونا( نفسها حيث يقيم فيو، كمع كل ذلك فإف 
 اإل٪بليز ٓب يقبلوا مصادقة سامورم تورل مرة أخرل.

، فقد كاف سامورم يبحث عن طريق للعودة إٔب سيكاسو) فقد كاف يلهث على  كمع أف ىذه األمور كلها قائمة
 سيكاسو(، من قبل ا٤بشرؽ، كلكن فرنسا علمت بذلك فكانت تقطع الطريق أمامو كلما ٙبرؾ ٫بو سيكاسو.

كمن أحل ا٢بصوؿ على سيكاسو، فإف كبل من جيش : سامورم نفسو، كجيش "سادانكى مورم"، كجيش"تيىموغو 
االتقوا ٝبيعا ُب) بوبو جوالسو( فاحتلوىا ٛباما،مع أهنا كانت ٙبت سيادة فرنسا، كلكن ٓب يكن ُّا حامية ُب ببلؿ"، 

نفس ا٤بدينة، كٓب تقبل ا٢بامية الفرنسية الٍب كانت مقيمة ُب" بوركموف" ك"جيبو" بالذىاب لنجدة بوبو جوالسو، 
 امر بالنجدة.كٞبايتها،كادرعوا ) جعلوا علة رفضهم( بأنو ٓب تأهتم أك 

كلكن سادانكى مورم، ٠بع كىو ُب بوبو جوالسو، بأف فرنسا قد خلفتو ُب ) بونا( كاحتلتها( فعادكا بسرعة ؛ لئبل يأخذ 
الفر٪بة منهم كل أراضيهم احملتلة من قبل، كلكن سامورم أخّبا قاؿ لفرنسا: إنو أخرج سادانكى مورم من )بونا( لتحتلها 

سامورم مقيما ُب) جيمينْب( كيفعل كل مسّباتو كغاراتو ٍب يعود ىناؾ، ككل ذلك عاـ فرنسا، كُب ذلك الوقت كاف 
 ـ.1897

، كلذا حصل سامورم سعة حملاربة 1896كاعلم أنو كانت ىناؾ مشاكل على مقاتلي فرنسا ُب أفريقيا الغربية ُب عاـ 
ف السبب يكمن ُب ا٤بشاكل ا٤بالية، أف الرب٤باف ٝبيع تلك الببلد ا١بوالكية،)جوال ٝبىىانا(،دكف فرنسا، ُب ذلك الوقت، ككا

 الفرنسي ٓب يرض با٤بصادقة على ميزاينة ضحمة ُب ذلك العاـ لصاّب حرب إفريقيا.
ٴا٫ ) ٦ّٶ ٩ؾبسٗ ثٴ٭ب(.

ُ
 ؽشة ٙب٭ٺٮٖ

من فرسانو )سوفا(،  8000ـ، التقى الكابتْب الفرنسي"بوركلو" كرماتو، بالسيد سادانكى مورم ك1897/ مايو 16ُب 
استطاع أف يقنع )بوركلو( بأنو كاف متقدما إٔب )بونا( لتسليم مقاليدىا إٔب فرنسا، كأف ينطلقا معا، فلما أخذكا الطريق ف

من شهر مايو، ىجم عليهم السوفا)الفرساف( ُب طريقهم إٔب )بونا( ُب مكاف  20كىم يسّبكف معا حٌب يـو 
(، كالعريف)داٌب( "بوناس" كالعريف)سارزاف( "مىكوىكيػو ًكيًكج"،  يسُب)فانينغواف( فقتلوا الكابتْب)انياميدا( ) بوركلو

 كقبضوا على ٝبيع الرماة،  إال الثبلثة الذين كاف سبب إطبلؽ سراحهم أف يبلغوا عن مصّب رفاقهم.
لو( ككاف بعض رجاؿ فرنسا قادمْب من )فرنسا( إٔب سامورم تورل للتفاكض كا٤بصا٢بة كا٢بوار،فلما ٠بعوا نبأ مقتل)بورك 

كرفاقو، تيقنوا أف فرنسا ال ٲبكن أف تتوافق كتتصاّب مع السيد سامورم تورل بعدي، فدخلوا على سامورم ُب داباكاال ُب 
ـ، فسر ُّم سامورم تورل فرحا شديدا، كلكنو ٓب يرض بقبوؿ أم شرط من الشركط 1897شهر يونيو )كاشيوارا(عاـ 
 الٍب أرادكا أف ٲبلوىا عليو.
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ورم أنو نادـ كآسف جدا ٤بقتل)بوركلو( كرفاقو، كأنو ليس من فعلو، كٓب يكن ٩با ٰببو أك يتواطأ عليو مع كقد بْب ٥بم سام
غّبه، كلكنهم علموا فيما بعد أنو ٤با ًب قتل )بوركلو( كرفاقو فإهنم كضعوا رؤسهم ُب ا٤بلح ؛ لئبل تنًب بسرعة ٍب أرسلت 

قاـ عرضا عسكريا لذلك كاٚبذه عيدا كبّبا، كتقبل هتا٘ب الناس إٔب سامورم تورل ؛ الذم فرح بذلك فرحا شديدا، كأ
 بذلك.

فلما علم ذلك فإف فرنسا قد ٚبلت عن ٝبيع أنواع ا٤بصا٢بة مع السيد سامورم، كفقدت الرجاء ُب مصادقتو، كٓب يبق إال 
 ا٢برب علنا.

كه من ضفاؼ )كاليتا( ا٤بنخفضة، أم: ـ فإف اإل٪بليز أيضا عزموا على ٧باربة سامورم تورل، فطرد1897كُب يونيو عاـ 
:)ٝبهورية غانا(،كأخذكا منو كبل من ) بوندكغو، كبوليو، كبونا(،حٌب اعَبضت فرنسا اإل٪بليز ُب  ساحل الذىب كىي اليـو

 ) بوندك، كبونا(كاضطركا إٔب ا٣بركج منهما؛ ٕبجة أف فرنسا ىي الدكلة األكٔب الٍب دخلت تينك ا٤بدينتْب.
ـ فنشرت ا١بيوش ُب كل النواحي، لقطع الطريق بْب 1897وكلت على حرب سامورم ٛباما،عاـ *عزمت فرنسا، كت

ـ، كاحتلوا ) منطقة أكجينيو( ُب ذلك 1897سامورم كٝبيغ متوجهاتو كمذاىبو، فأخذكا منو ) كونغ( ُب سيبتمرب عاـ 
ـ، حٌب 1898ػػػػايىػػمبا" ُب شهر يوليو/الشهر نفسو، كما انطلق الكولونيل) أكدل أيكدك ( إٔب احتبلؿ سيكاسو من يد "ب

 فر )فو ( أخو  بػػػػايىػػمبا إٔب مكاف سامورم.
كقد أصاب ىدـ سور سيكاسو كهتاكيو الفرساف)سوفا( ٖبيبة األمل، الذين كانوا قد ١بأكا إٔب سامورم تورل، فلما أبلغوا 

 ؛الذم كاف بناه ُب مقره )باندا( ك٠باه سامورم تورم بذلك فإنو أيضا فقد األمل كاالعتماد على السور ا٤بتْب 
 ) بورم باندا(.

 ـ. كالتجأ إٔب ناحية 1898/إبريل/ 2كقد سدت الفر٪بة قبلو ٝبيع ا٤بتفسات، حٌب اضطر إٔب ترؾ ) بورم بانا(،ُب 

ناحية )  ) سىغىبل(، كلكن الفرنسيْب كانوا قد نشركا معسكرا ضخما ُب) طوىب: ماك توبا(، فانطلق تورل إٔب أف أقاـ ُب
داناٗب(ُب قرية تسمى) دك كىػػو(، كمن ىناؾ أرسل رسالة إٔب )أمارا فاتيكي( ُب "طوىب" ليدفعها إٔب ا٢باكم الفر٪بي ُب 

طوىب كىو: ) دىبلتريس(،ككانت تلك الرسالة تتضمن: ] أف يأذف لو الفر٪بة ُب إهناء ا٢برب، ليعود ىو إٔب قريتو 
 )ساننكودك(كيقيم ُّا للزراعة

جاب)دىبلتريس( على ىذه الرسالة، بأف سامورم إف كاف جادا ُب إهناء ا٢برب، كالتخلي عنها؛ ليتوجو إٔب الزراعة، كقد أ
 فلينفذ ىذه الشركط كا٤بطالب:

 فليبعث إليو حاال ُب طوىب، بابنيو :سادانكى مورم، ك٨بتار، ببل تواف.-

 50000ٍب ليخلي سبيل ا١بيش كاألتباع الذين عنده ككانو قرابة -
 ٍب ليبعث إٔب طوىب ٔبميع أسلحتو.-

 كأف ىذه األمور فقط كحدىا ،ىي الٍب ٘بعل فرنسا تثق بتخلي سامورم عن  كبلـ ا٢برب، كحينئذ
 فسيسمحوف لو بأف يعود إٔب ساننكودك لئلقامة ُّا كما يريد.
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سنوات ، ٍب أربط نفسي فلما قرأ سامورم الرسالة، قاؿ: أل ، عجبا: أيعجز  الفر٪بة عن القبض علي طيلة ىذه ال
كأقيدىا، كأسلمها إليهم؟ حقا ػ أما كاهلل ػػ فلن أستطيع ذلك، أبدا، فاذىبوا كقولو لدىبلتريس أ٘ب أقوؿ لو : ال ، لن أفعل  

ذلك، كعلى الرجل إذا رقض شيئا أال ٰبفيو، بل عليو أف يصرح بو، اذىبوا كقولو ؿ: ) انتىلى( أ٘ب لن أفعل، فلم كلن 
 بد اآلبدين إٔب العلوج)فرىكومى(.أسلم نفسي أ

كلقلة ا٤بنتفسات لسامورم تورم، فإف ا١بوع بدأ يدب بْب جيش سامورم شيئا فشيئا، فبدأ بعض قواد الفرساف)سوفا( 
 يهربوف إٔب الفر٪بة.

لىمو( راـ ُب مطاردتو،ُب  )غى 200قاـ ا٤بلك سامورم من ) دك كىػػو(، إٔب )غىلىمو( بليبّبيا، كقاـ )غيورك( أيضا ب
 كا٥بدنةأيضا، ككاف سامورم قد بعث برسالة أخرل إٔب ) دىبلتريس( ُب طوىب، كذكر فيها بعض شركط الصلح 

 ا٥ٞجل ٦ّٶ ادل٠٦ عب٩ٴسٷ رٴسٵ
ىػ 1334رجب  13كبقي ُب انتظار الرد على نلك الرسالة، ُب عىليمو، ففاجاه "غورك" كرجالو ىناؾ بتاريخ ا٣بميس 

 كاف ذلك ىو القبض عليو.ـ.ف29/1898ا٤بوافق سبتمرب 
كُب يـو أخذه فإف : باراتيىىر، كجاكىن، كٜبانية رماة ىم الذين دخلوا عليو ُب بيتو، فبقي سامورم على قراءة القرآف فرآىم 
قادمْب إليو، فقاؿ لو الرامي) فيلفىن كايتا(: ياسامورم قف، فقد ًب القبض عليك. فتقدـ إليو) براتيىػر فألقى القبض عليو 

 و إٔب جاكىن.كسلم
فلما قبضوا عليو ذىبوا بو إٔب غرفتو، فأتاىم )غورك( الذم كاف رئيس البعثة.  ككاف سادانكى مورم، كجنوده ُب القتاؿ 

كلم، فلما ٠بعوا نبأ إلقاء القبض عليو، أسرعوا إٔب ٪بدتو با٤بدافع كالبنادؽ كالرشاشات، ككاف بإمكاهنم   12على بعد 
ة الٍب ألقت القبض عليو، كلكن ا٤بلك سامورم تورل قاؿ ٥بم: بإٲباف كرباطة جأش: كفى، التعلب على اَّموعة الصغّب 

 أتركوا األمر ىكذا اآلف، فقد كفى األمر الذم نفذ قدٲبا.

ـ،  أخذ غورك كسامورم تورم كأعياف رجاؿ حربو، 1898كُب اليـو الثإب من إلقاء القبض عليو ُب أكؿ أكتوبر)كونبٍب(/
 15سامورم نفسو، كساندانكى. مورم، ك٨بتار  ابنا سامورم، كموريفينجاف، كانيامانكاندل أمارا، ك طريق ) بىبل(،]

عبدا، كبعض األعياف[، كأطلق سراح بقية الناس لّبجعوا إٔب مساقط رءكسهم، كأما البقية فانطلقوا إٔب  50امرأة ك
 ا٤بعسكر الكبّب ُب) طوىب(.

ورل ا٤بقبوض عليو، عند )غورك( إٔب ) بىػػبل( ككاف رئيسهم )داٌب: جانكى(، راميا ُب مرافقة سامورم ت 50كاف ىناؾ 
/ أكتوبر)كونبٍب( 17ك)سارجاف براتيىر(ك )دىبلتريىس، كقاموا من طوىب كأخذكا طريق بىػػبل، كدخلوا ٝبيعا ُب بىػػبل ُب 

 ـ.1898/

كٞبلوه ا٤بسئولية، كلكن انياماكاندل أمارا قاؿ فأجركا ٧باكمة قتل) بوركلو( كرفاقو ىناؾ، كأهتموا ساندانكى مورم بذلك 
 بأنو ىو ا٤بسؤكؿ عن قتلهم، كأف ساندانكى مورم ال يد لو ُب قتلهم، فحكموا على انيامنكاندل أمارا باإلعداـ فورا.

من الشهر إٔب )قّبكاٗب(، إٔب كانكاف، إٔب  26بعد اسَباحة عشرة أياـ، قاموا مع سامورم تورم من بىػػبل، ُب 
 ّبم،إٔب انياغاسوال، كمنها إٔب) كايس(.سيغ
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 ٝشاءح ٭ـ احل٨٢ ا٥قبدس ٬٩ )ثبسٹظ( ٦ّٶ ادل٠٦ عب٩ٴسٷ رٴسٷ
ك٤با كصلوا إٔب )كايس( فإف رئيس أركاف ا٢برب)كىلىتغي("تىرىتينياف" قرأ على ا١بمهور كثيقة ٧باكمة سامورم تورل 

 الصادرة من فرنسا  كىي كالتإب:

ت،كأفسدت كخربت،كفعلت ىذا الفساد كلو، كإف الشيئ الذم كنت تستحقو ىو إنك سامورم قد ظلمت كاعتدي-1
القتل، كلكن ٗبا أف )غورك( الذم ألقى القبض عليك قاؿ: إنو لن يفعل بك شيء) أعطاؾ األماف( كال بأحد من 

 أبنائك، فاحَباما ٥بذا القوؿ، فقد أعفتك فرنسا من القتل.

ف( ستنطلقاف إٔب السجن مدل ا٢بياة ُب الغابوف، كسيلتحق بكما إنك سامورم تورل، كصاحبك )مورم فينجا-2
 سادانكى مورم ىناؾ.

 إبنك ٨بتار كبقية األعياف سيقضوف فَبة طويلة ُب السجن ُب صحراء) سولوكا(.-3
ـ. عن عمر يناىز 1900كىكذا ًب ترحيل سامورم مع رفيقو إٔب جزيرة) أكغول( بالغابوف، فتوُب ىناؾ بعد عامْب ُب 

 .عاما. فرٞبو اهلل رٞبة كاسعة 70

 
 
 

 

 

 553ٙٲبسط اجلضء ا٥ْبؽش
 553 دكلة سامورل تورل)كاسولوف(

 554 بْب يدم الكتاب
 555 الفصػػػل األكؿ

 555 حملة تارٱبية ٩بلكة اإلماـ سامورم تورل ُب )كاسولوف(
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 555 /أصل قبيلة التورل:1/نسػػبو، 1من ىو سامورم تورل 
 556 ٔب )دراكيش(كيف ٙبوؿ التورل إ

 556 ـ(.1600صديق تورل جد"أ٤باـ تورل)
 556 (Binko Tiena) :بينكو تشيىنا

 557 ساميوديغى، أك ساموريغى، أك سامويدغى
 557 زكجات تيمو النفيا كأكالدىن:

N’jede k0 le fasayin. N’ lon ko le te ا٤بثل ا٤باننكاكم:         559 
 560 ـ1896كفاة تشيموغوالنفيا ُب حدكد 

 560 /بناتو  1أكالد سامورم تورل  
 561 كأما أبناء سامورم تورل

 562  الفصػػػل الثػا٘ب 

 562 حملة تارٱبية عن شباب سامورم تورل(من الوالدة إٔب تأسيس الدكلة

 562 النسب كالوالة

 562 أسر أـ سامورم ُب غيبتو، كانظبلقو إلنقاذىا من الرؽ
 565 ماإلرىاصات ٗبلك سامور 

 565 عودة سامورم كأمو إٔب ساننكورك
 566 بوح سىرل بركالم بالسر الذم كاف بينة كبْب سامورم

 566 الفصػػػل الثػالث
 566 ـ إٔب االصطداـ بالفرنسيْب 1862حملة تارٱبية عن تأسيس دكلة سامورم تورل(من التأسيس 

 568 ـ(1864التحاؽ سامورم ٔبيش )بيٍب سواٗب = شوارل(ملك توركف عاـ)
 568 سامورم تورل كتأسيس اإلمرباطورية

 568 فتوحات" سامورم" األكٔب
 569 سامورم تورل كاالنتقاؿ إٔب )بيساندكغو(.

 569 فساد ٙبالف األحزاب الوثنية ) تونتيغي(
 579 حيلة سامورم ُب ٚبذيل األحزاب

 570 كفد أىل كانكاف
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 572 فتح جػػػوما
 573 امورماحتفاؿ كانكاف برجوع س

 573 حرب كاسولوف
 574 هناية أمر سيسيي مدينة كودا

 576 ـ(1881ـ   /1880حصار كانكاف )
 576 حرب غوانكوندك.

 576 ـ(1881ـ   /1880بقية ا٢بديث عن حصار كانكاف )
 579 الفصػػػل الرابع

 579 بْب سامورم ك الفرنسيْب
 580 عزٲبة فرنسا على ٧باربة ا٤بلك "سامورم تورل"

 581 ـ1886معاىدة "كينيىبا كودا" عاـ 
 582 ـ1886رحلة جاكيلىن كراموغو إٔب باريس 
 583 ـ1887معاىدة "كينيىبا كودا"الثانية عاـ 

 584 بْب سامورم ك"بىنتو مامادم تورل(.
 584 بْب سامورم، كملوؾ ا٢برب ُب سيكاسو

 585 ـ1886ـ  إٔب  1881أكال/ حركب سامورم األكٔب "من )
 ـ1888ـ  إٔب  1887ثانيا/ حرب سامورم الثانية حصار سيكاسو "من )

 ** السبب ا٤بباشر ٢برب سيكاسو:
585 

 587 ـ1888رفع ا٢بصار  عن سيكاسو عاـ 
 588 ثالثا/ بْب بابىمبا كسامورم تورل

 588 ـ1888بْب سامورم كالفرنسيْب بعد حصار سيكاسو عاـ 
 588 ـ1889معاىدة ) انيػػػأكو( 

 589 ودة دايػي كابا إٔب كانكافع
 591 احتبلؿ بيساندكغو

 591 سياسة سامورم بعد سقوط عاصمتو)بيساندكغو(
 592 بْب سامورم كأىل كونغ

 594 بْب سامورم كاحملميْب)تو نُّو (أك احملظوركنوىم قبائل الباكئب كاألنيي
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 595 احتبلؿ دكؿ خليج غينيا من قبل سامورم)غىن كوجيدا(
 596 انينغيواف ) على مشارؼ بوناحرب ف

 598 القبض على سامورم تورل
 599 قراءة نص ا٢بكم الصادر من باريس على سامورم تورل .

  600 الفهارس
 ٦٩ؾٜ ثجْل أ٥ٚبً ) ا٭٢ٴ(

 Binnawule يناير
 Concogue فرباير
 Tarabat مارس
 Conco dibi أبريل
 Dabata مايو
 Washiwara يونيو
 Carifo يوليو
 Dababila أكت

 Tulafins سبتمرب
 Conbiti أكتوبر
 Nene ba نوفمرب

 Colin colin ديسمرب
  

 Nyamida الكابتْب
 Fadin الكولونيل

 Sarjan االعريف
 Kelety ا١بنراؿ

 maraba kanda Cmandant  ا٢باكم  كوما 
 Lietenan مبلـز

 
 مؤسسة كجيرى للتربية والبحوث التاريخية

Fondation  Guidiera pour l'education et richershes Historique 

( F. G. E. R.H) 
 66877607     yahoo.fr@bguidiera 
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 [{11}]٩ٴعٴّخ ربسٹخ  ٩ـــبيل
 اجلضء احلبدٷ ّؾش

 دٳ٥خ ٩ــــبيل ) ا٥غٴدا٫ ا٥ٚش٭غٸ (
 ٧(٬٩2115 االعزْ٪بس ئىل ٩ب ثْذ االعزٞال٣ ،ّب٧)

 ايل احلديثت()مجيٌزيت ٍ 

 
 

 وجريى ؾحس اًلاذز جن ثَجان جن المل

 مسٍص اًخـَمي مبسازش ذاز اًلصبٓن واذلسًر تعوىب

 

 
Histoire   de Republique  du  Mali(1855-2015) 

)^( )^( )^( 

 
 كجيرى للتربية والبحوث التاريخية مؤسسة

Fondation  Guidiera pour l'education et richershes Historique 

( F. G. E. R.H) 
 66877607     yahoo.fr@bguidiera 

()^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^( )^ 
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 بسٌ اهلل اىسمحِ اىسحيٌ
 وصلى اهلل على محمد وسلم

ثني ٹذٷ ا٢٥زبة 
بائل لتعارفوا ( كالصبلة كالسبلـ على قلقائل ) يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبا ك ا٢بمػد هلل ا

 رسوؿ اهلل األمْب،  ٧بمد بن عبد اهلل الذم كاف مبعثو ذكرا )شرفا (لو كلقومو.  كآلو كصحبو أٝبعْب:
الٓب)٧بمد سّبل( بن أيب بكر )صديق( بن ٧بمد بن فيقوؿ العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب: عبد القادر بن تيجاف بن  ٳثْذ:

 ـ ٗبدينة طوىب) شرفها اهلل بالعلم كالدين(1967إبراىيم بن ٧بمد كجّبل الطويب من مواليد عاـ 
كاألحداث الٍب كقعت منذ النصف ن ا٤باضي العريق،عأقدمو إٔب الراغبْب ُب معرفة شيء "دولة مالي الحديثةخ "ىذا تاري

التاسع عشر، إٔب بدايات القرف العشرين، من ٧باكلة الستعمار ا٤بنطقة، كما نتج عن ذلك من حركات الثا٘ب من الفرف 
على سبعة عقود، فيقظة الشعوب  ن الفعلي للمستعمر، خبلؿ ما يربونضالية كمقاكمة ضد ىذا االستعمار، ٍب التمك

 ية، كاقتصادية، كاجتماعية كثقافية .اإلريقية، ٍب االستقبلؿ، كما تبع االستقبلؿ من تغّبات سياسية ، كأمن
كسنعتمد ُب سرد ىذه األحداث كثّبا على ما كرد ُب الرسائل كالبحوث العلمية، ك ا٤بقررات الدراسية، مع الزيادة   

عليها، كذلك من أجل أٯباد تناسب بْب الكتب العادية، كبْب ا٤بقررات الدراسية، حٌب ال ٰبدث بلبلة كتشويشا ُب 
 ب، كاهلل نسأؿ أف يوفقنا للصواب.ى الطبلا٤بعلومات عل

على صياغة ا٤بعلومات بلغة عربية سليمة كاضحة؛ اهلل كوف قد كفقت لسرد تارٱبها كما ينبغي،  كأف يعينِب أ كأرجوا أف 
 .وؿألف ترٝبة التاريخ من اللغات األجنبية إٔب العربية ٗبكانة من الصعوبة ال يسلم من العثار فيها إال القليل من الفح

 وقوتي  . ومػػػػػػػػػػػػػا لي إال ستره متجػػػػػػلال تصػػػػػػػػاميعوباللػػػػػػػو حولي وا
 عليك اعتمادي ضارعا متوكال . فيارب أنت اهلل حسبي وعدتي  :

) رٴىئخ) ٬ّ اإل٩رباىٴسٹبد ا٥ٞذميخ 
ٲبا اعتزاز،  ىذه الصفحات ىي كل الشعوب كاألمم ٥با ُب تارٱبها صفحات ٦بيدة،  كأدكار حضارية،  تعتز ُّا أ

 صفحات الكفاح من أجل نيل ا٢برية،  ككسر شوكة القهر،  كٙبطيم قيود االستعباد كاالستعمار.
 ، كانت الصحراء الكربل ا٢بالية أرضا خصيبة تكثر فيها األهنار كالودياف كيستوطنها شعوب متعددكف من السود كالبيض

فهجرىا سكاهنا السود إٔب مناطق  راء لتغّبات بيئية أدت إٔب جعلها جدبة، غّب أف ا٢بالة ٓب تدـ،  إذ تعرضت الصح
. كبعد استقرارىم ُب تلك ا٤بناطق أسسوا كالشرؽأخرل أكثر رطوبة كأقرب إٔب األهنار كا٤بياه ُب ا١بنوب كالغرب 

، إمرباطورية  من السونينكىللكانٌب إمرباطورية الصوصو _ ىللسونينك (كغادكإمرباطوريات متعددة منها: إمرباطورية غانة)
اإلٲبو  –اإليبو -ا٥بوسا  -  ُب منطقة فلتا العليا حاليا ٩بالك ا٤بوشي - بوركك للكور  نغامسو نكا،  إمرباطورية اليمإب للمان

 اررةكالتك-ُب السنغاؿ  كالولوفوػ كالسّبير-ُب غانا األشانٌب –ُب بنْب األكيو –ككلها ُب نيجّبيا ا٢باليةالكاٖب ُب بورنو –
  .كغّبىاكالسينيفو ُب كينيدكغو -كالبمبارا ُب سيغو ككارتا-ٍب الفبلٗب ُب ماسينا كسوكوتو -للفبل٘ب ُب فوتا

كالدكؿ: دكلة مإب، كىي ا٤بعركفة باسم) السوداف الفرنسي( ا٤بشهورة خرل ىذه اإلمرباطوريات كاإلمارات،أ ٳ١ب٭ذ
 ب)مهورية مإب (.
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  ( ٩بيل احلذٹضخ٦٥ؾذٹش ٬ّ مجٲٴسٹخ ) دتٲٺذ  

إف ٝبهورية مإب ا٢بديثة كريثة عدة إمرباطوريات ك٩بالك ،كثنية ، كإسبلمية، قامت على أرضها منذ القرف الثا٘ب ا٤بيبلدم 
تقريبا إٔب أكاسط القرف التاسع عشر ، كىذه ا٤بمالك: ] إمرباطورية غانة  ػ إمرباطورية مإب ػ إمرباطورية الصنغام ػ 

يا ػ ٩بلكة ا٤بلثمْب الصنهاجية ػ ا٤بملكة الدينية للفبل٘ب ُب ماسينا ػ ٩بلكة التوكلور للفبل٘ب ُب فوتا ػ دكلة إمرباطورية األسك
سامورم تورل ُب كاسولوف [،  ككل ىذه ٩بالك إسبلمية ػ كىناؾ عدة ٩بالك كثنية كىي :] ٩بلكة البمبارة ُب سيغو ػ ٩بلكة 

 .ا٤باساسي ُب كارتا ػػ ٩بلكة كينيدكغو ػ [
*دخل اإلسبلـ ىذه الدكلة منذ القرف الوؿ ا٥بجرم ،كىو القرف السابع ا٤بيبلدم، كمن أرضها انتشر إٔب معظم مناطق 

إفريقيا الغربية السوداء جنوب الصحراء،حيث قاـ أباطرهتا كملوكها بنشر اإلسبلـ ، كما ٙبمس أبناؤىا لنفس ىذه ا٤بهمة، 
  ا٤بناطق ا٣برل.سواء عن طريق التعليم، أك عرب التجارة ُب

*كقد ٙبدثنا ُب األجزاء العشرة ا٤باضية عن ىذه الدكؿ ، كا٢بياة السياسية، كاإلدارية، كاالجتماعية، كاالقتصادية، كالعقلية، 
ا يسّبة عن جهود بعض ا٤بلوؾ لنشر الثقافة العربية اإلسبلمية، كما أشرنا إٔب  كالثفافية، كالعسكرية لكل دكلة، كنػيبىذن

 ىذه الدكؿ، كأسباب ضعفها كسقوطها. أسباب قوةه
كقد تعرضت ىذه الدكلة ُب أكاسط القرف التاسع عشر ا٤بيبلدم ٢بملة استعمارية فرنسية، أدت ُب األخّب إٔب إسقاط 

ـ، إٔب 1855ٝبيع الدكؿ كاإلمارات كا٤بمالك الٍب كانت قائمة) الدينية منها، كالوثنية(، بدأت ىذه ا٢بملة منذ عاـ 
 ( من دخوؿ اإلسستعمار إٔب خركجو.105ـ، أم أف الدكلة قضت زىاء )1960هناية عاـ 

كُب ىذا ا١بزء ٫باكؿ أف نسلط الضوء على طرؽ دخوؿ االستعمار إٔب مإب؛ كيف دخل؟ ككيف قوبل من قبل الزعماء 
الفرتسي؟  كا٤بصلحْب ؟، ككيف انتهت ىذه ا٤بقاكمات كلها؟ ككيف كاف كضع ا٤بواطنْب ٙبت نّب ا٢بكم االستعمارم

كأم صراع كقع بينو كبْب الثقافة العربية اإلسبلمية؟، كما ىي القيود كالعراقيل الٍب كضعها ا٤بستعمر للحد من قوة اللغة 
العربية؟ كمذا عن يقظة الشعوب اإلفريقية كآثارىا؟  كالكفاح السياسي للتحرير ُب مإب، كنشأة ٝبهورية مإب ، كاألحداث 

ؿ ُب عهود الرؤساء) موديبو كايتا/ موسى تراكرل/ ألفا عمر كونارل/ أمادك ٛباف تورل/ أمادك أيا الٍب كقعت بعد االستقبل
ساغانوغو/جونكوندا تركرل/ إربراىيم أيب بكر كايتا" ماندىن ماسا"(.ٍب بعد ذلك حملة جغرافيية عن ٝبهورية مإب، يليها 

 ملحق با٤بدف العلمية ُب مإب. 
رءكس أقبلـ ُب ىذه ا٤بوضوعات؛ ليسهل على القارئ بعد ذلك البحث كالتعمق ُب ىذه  كالشك أننا ىنا إ٭با نذكر

ا٤بوضوعات من خبلؿ كتب أخرل متخصصة ُب كل موضوع من ا٤بوضوعات ا٤بتداكلة ىاىنا، كذلك أف التاريخ القريب 
ارعة، كلعل ما ننقلو ىنا يصعب الكتابة فيها بتعمق ُب كتاب كاحد، نظرا لكثرة الوقائع كاألحداث ا٤بستجدة كالتمس

(للقارئ العادم. فهي بداية للمجتهد ُب دراسة التاريخ، كهناية back Groundيكفي أف يكوف حجر أساس )
 للمقتصد.  نسأؿ اهلل تعأب أف يعيننا على سرد األمور على حقيقتها، إنو كٕب ذلك كاالقادر عليو.
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   ا٥ٚقـــ٤ األٳ٣ 

 حملخ ٬ّ مجٲٴسٹخ ٩بيل
 ٧( ٧1960( ئىل ّب٧ االعزٞال٣ )1855االعزْ٪بس) ٬٩ ّٲذ

 رْشٹ٘ االعزْ٪بس:/1
يقصد بلفظ االستعمار: قياـ دكلة بفرض سيطرهتا الكاملة خارج حدكدىا على شعب دكلة أخرل، كبدكف موافقة كرضا 

الداخلية كا٣بارجية، أىلها، كتقـو ىذه  السيطرة على استغبلؿ اإلقليم ا٤بستعمر كسكانو، ٩با يفقد ىذه اإلقليم سيادتو 
 .4فيصبح إقليما مسستعمرة كليس دكلة سيادية

كعرفو الدكتور) ٧بمد عوض ٧بمد( بأنو:) العمل أك ٦بموعة من األعماؿ الٍب من شأهنا السيطرة أك بسط النفوذ بواسطة 
أك على األرض دكلة أك ٝباعة منظمة من الناس على مساحة من األرض ٓب تكن تابعة ٥بم، أك على سكاف تلك األرض 

 (.5كالسكاف ُب آف كاحد
كقد عرفو الدكتور"كوامي انكركما بأنو: سيطرة دكلة على دكلة أخرل كاستخداـ ىذه الدكلة ا٤بستعمرة قوهتا الصناعية 

 ا٤بتفوقة إلخضاع شعب آخر كاستغبللو اقتصاديا.
ا ترتبط، كتقيد الدكلة األـ مستعمراهتا ، فاالستعمار عند د: انكركما) رئيس ٝبهورية غانا سابقا( ىو السياسة الٍب ُّ

 .6زتوجهها من أجل ٙبقيق مصا٢بها االقتصادية ا٣باصة
كاالستعمار نتيحة لآلمربيالية األكركبية الٍب حدثت ُب أكركبا الغربية، كال بد من التعرج عليها؛ حٌب يتبلور للقارئ ا٤بعُب 

 ا٢بقيقي لآلمربايالية، كالتفسّب ا٤بنطقي لبلستعمار. 
(^) 

 (^االستعماريت: أسبابها وانفعاالتها  ) اإلمربياليت( ^) 
: اإلمربيالية  كلمة أطلقت على التوسعية الٍب قاـ ُّا األكركبيوف على حساب بقية الدكؿ ُب ظل / رْشٹٚٲبأٳال

 .قيادة قوتْب رأ٠باليتْب ٮبا ) بريطانيا كفرنسا (
 20ػ-19ثة الٍب أعقبت النهضة الصناعية ُب أكربا، خاصة ُب القرنْب مما الشك فيو أف االمربيالية االستعمارية ا٢بديف

 ا٤بيبلديْب ٛبتد ٔبذكرىا إٔب حركة الكشوؼ ا١بغرافية األكربية الٍب تعد مقدمة لئلمربيالية االستعمارية ا٢بديثة.
القتصادية كالسياسية : سيطرة الدكؿ الصناعية الكربل على الشئوف ابتعريف آخر ىوكتعٌرؼ االمربيالية االستعمارية 

 كالثقافية لعدد من البلداف الضعيفة ُب العآب ، خاصة البلداف الغنية ٗبواردىا الزراعية أك ا٤بعدنية.
 كلذا فإف اإلمربيالية االستعمارية ٗبعناىا التقليدم: ىي حركة تسلط كسيطرة كاستغبلؿ ٤بوارد الغّب كقدراهتم البشرية.

                                                           
44
 .657انظر كتاب موجز تارٌخ تارٌخ أفرٌقٌا الحدٌث والمعاصر، د/فٌصل محمد موسى بجامعة سبها اللٌبٌة ص  - 

5
عطا هللا الجمل، وعبد هللا عبد الرزاق:  ، نقال عن الدكتورٌن: شوق85ً-83( ص 6557محمد عوض محمد:االستعمار والمذاهب االستعمارٌة )القاهرة  - 

 61تارٌخ أفرٌقٌا الحدٌث والمعاصر ص

6
الدكتورٌن: شوقً عطا هللا الجمل، وعبد هللا عبد الرزاق:  63م( ـ 6553د: كوامً انكروماا: نحو تحرٌر المستعمرات )ترجمة عبد العزٌز عتٌق)  - 

 . 65تارٌخ أفرٌقٌا الحدٌث والمعاصر ص
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وسعية بشكل حقيقي مع ظهور الثورة الصناعية كتطوًر النظاـ االستعمارم ُب أكربا ظهرت ىذه الت ٍٲٴسٱب :صب٭ٺب /
 الغربية ،ُب القرف التاسع عشر .

 : ىناؾ عدة أسباب متضافرة أدت إٔب قياـ اإلمربيالية االستعمارية ا٢بديثة منها:أعجبثٲب ٳا٥ذٳاِٙ ئ٥ٺٲب/ صب٥ضب
 ( اقتصادية:1

 الصناعة لدل عدد من الدكؿ الصناعية الكربل إٔب زيادة حاجة ىذه الدكؿ إٔب ا٤بواد فقد أدل النمو السريع كا٤بتزايد ُب
 ا٤بواد األكلية البلزمة ُب الصناعة ،كا٤بعادف كا٢بيوانات ،كالشام كالقطن كا٤بطاط كالتبع كغّبىا. ؛ كىيا٣باـ

 ، خارج أكركبا.ا٢باجة إٔب أسواؽ لتصريف ىذه ا٤بنتجات الصناعية فيهاٍب 
ُب ا٣بارج كىو ما ٛبثل ُب البنوؾ كا٤بشاريع الزراعية كالتجارية  ةاستثمار رؤكس األمواؿ الفائضل ىذا السبب أيضا:كقد مش

 كالتدريبية .
 استيطانية:اجتماعية و ( 2

ففي الوقت الذم حدثت فيو الثورة الصناعية كالتقدـ العلمي، كاف عدد سكاف دكؿ أكركبا يتزايد، ٥بذا نظرت الدكؿ 
ة إٔب ا٤بستعمرات على أهنا منفذ ٢بل مشكلة ازدياد السكاف ػ مثل االستيطاف اإل٪بليزم ُب جنوب إفريقيا ، األكربي

ُب النمو السكا٘ب ُب الدكؿ األكركبية ٩با كثر  الٍب ٛبثلثا٤بشاكل اإلجتماعية كبعبارة أدؽ ، فإف  كالفرنسي ُب كنػدا.
 ية كهتديدات لؤلمن كالشذكذ ا٣بلقي.البطالة الٍب خافت ا٢بكومات أف ال تؤدم حركب أىل

 :ةوديني ة( ثقافي3
فقد قامت بعض الدكؿ االستعمارية باستغبلؿ الفكر كالثقافة ٣بدمة مصا٢بها االستعمارية، فأنشأت ا٤بدارس كا٤بعاىد 

على إخضاع  عونا ٥بااألجنبية كا٤بستشفيات كمراكز التنصّب كغّب ذلك من أجل أف تكوف ىذه ا٤براكز الثقافية كالفكرية.
 للمستعمر كلغتو كثقافتو.

 استراتيجية وأمنية: /4
التسابق إٔب امتبلؾ ا٤بواقع ا١بغرافية ا٥بامة كاالسَباتيجية كا٤بضايق  كا١بزر ا٤بهمة كالرؤكس كا٤بوانئ الطبيعية، كالبحار كىو 

 7الٍب تطل على العآب ا٣بارجي.
 ٲب:٩شاؽ٦ساثْب:/ 

 مرت اإلمربيالية ٗبراحل منها :
/ الرحبلت الكشفية لتمهيد التدخل 3/ البعثات التبشّبية   2/تزايد التغلغل االقتصادم ُب الدكؿ ا٤بستعمرة  1

 . /استعماؿ القوة العسكرية لفرض السيادة اإلمربيالية4االستعمارم  

                                                           
7
موجز تارٌخ تارٌخ أفرٌقٌا الحدٌث  ، وكناب:16- 67: شوقً عطا هللا الجمل، وعبد هللا عبد الرزاق: تارٌخ أفرٌقٌا الحدٌث والمعاصر من الدكتورٌن - 

 .618-655والمعاصر، د/فٌصل محمد موسى بجامعة سبها اللٌبٌة ص 
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   (. 1884٧8ا٥ضب٭ٸ) ٩إدتش ثش٥ني: ٬٩ ٩َبٱشٱبخب٩غب/ 
 كذلك أنو  عقد مؤٛبر آخر ٖبصوص القارة اإلفريقية، 1885/فرباير /26ـ إٔب 1884/ نوفمرب/15ُب الفَبة ما بْب 

كاف ىناؾ نزاع حاد بْب الدكؿ االستعمارية) فرنسا ، الربتغاؿ ، بلجيكا ( فيما ٱبص ا٢بوض الكنغوٕب، فقد طالبت 
بشأف ا٢بوض ،كاحتلها  الربتغاؿ ٗبصب هنر الكونغو لكوهنا أكٔب الدكؿ احملتلة،بينما عقد فرنسا معاىدة مع ا٤بلك ماكوكو

استنلى الذم كاف ُب خدمة بلجيكا،فقامت ا٤بشكلة ُب ٤بن ا٢بق ُب امتبلؾ ىذا ا٢بوض االسَباتيجي،كحسما للنزاع 
 13ـ ُب برلْب حضره 1885/فرباير /26ـ إٔب 1884/نوفمرب /15دعت أ٤بانيا  إٔب عقد مؤٛبر ٢بل النزاع فعقدت من 

 اٚبذت فيها مايلي:دكلة ككاف من أىم القرارات الٍب 
 لكا لبلجيكا./حرية ا٤ببلحة ُب حوض هنر الكونغو مع بقاءه مً 1
 /حرية  ا٤ببلحة ُب هنر النيجّب.2
 /ال تعلن أية دكلة ٞبايتها على أية منطقة إال بعد أف تطلع باقي الدكؿ األخرل على ذلك.3
 بدال من االدعاء اَّرد. /ال تقـو أية دكلة بضم أم بلد إال إذا كاف ذلك مؤيدا باحتبلؿ فعلي4
 /للمستعمر ا٢بق ُب استبداؿ مستعمرتو أك التخلي عنها كما ٰبلو لو.5

كبناء على توصيات كقارات ىذا ا٤بؤٛبر قسمت أفريقيا كعكة بْب الدكؿ التوسعية.كما كاف سببا ُب توجيو  االىتماـ إٔب 
  اطورية العثمانية بْب أنياب ا٤بستعمرين.االستعمار قي مشاؿ آسيا ككسطها كشرقها ،كأدل إٔب تقسيم اإلمرب 

   
  

 
 

 

                                                           
تم التوقٌع على معاهدة بٌن ممثلً الدول م 1878/ٌولٌو / 13ففً الٌوم ىناؾ مؤتر برٕب األكؿ ٖبصوص القارة اآلسيية،  -8

/أخذت روسٌا كال من :  بسارابٌا ، باطوم  ، فارس ، 1اإلمبرٌالٌة برئاسة بسمارك وكانت أهم بنود هذا المؤتمر:
/اعترف 3/اعترف باستقالل رومانٌا التام وأعطٌت) دبروجة ( فً مقابل تنازلها عن بسارابٌا التً أعطٌت إلى روسٌا.2واردهان.

/تقرر أن تحتل النمسا مقاطعتً البوسنة والهرسك على أن تبقٌا تحت سٌادة السلطان 4استقالل كل من الصرب والجبل األسود.ب
/منحت بلغارٌا استقالال داخلٌا وبقٌت تابعة للسلطان وانتزعت الرمٌلى الشرقٌة التً أبقٌت ضمن ممتلكات 5 عبد الحمٌد الثانً.

 حصلت برٌطانٌا على جزٌرة قبرص من الدولة العثمانٌة./6السلطان عبد الحمٌد الثانً 
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   ا٥ٚقـــ٤ ا٥ضـــب٭ٸ 
 الغزو االستعماري

 نبذة عن البعثاث االستطالعيت والزواد الذين ارتادوا مايل
نتجها ا٤بصانع أرسلت فرنسا كبريطانيا ركادا لّبتادكا داخل القارة اإلفريقية بغية إٯباد أسواؽ جديدة تستهلك البضائع الٍب ت

/ 1بازدياد ،كأهنا ال تكفي ا٤براكز التجارية ا٤بطلة على الشواطئ ُب استهبلؾ ىذه السلع ككاف الركاد الذين  زاركا مإب: 
 / مونتيو 5/ بينجر  4/ ىنرم بارث 3/ رينيو كايٌيو 2مونغو بارؾ 

من غامبيا فاكتشف هنر النيجر  (،ؾمونغو بار األسكوتبلندم )ـ انطلق اإل٪بليزم 1795:ُب عاـ  مونغو بارؾ/ 1
لنهر صب الكبّب ا٤بللوصوؿ إٔب من سيغو ٍب ُب رحلة أخرل  ركب زكرقا  ،كحاكؿ الوصوؿ إٔب تومبوكتو ا٤بشهورة ففشل

 ـ.1806فغرؽ مع مبلحيو ُب عاـ  النيجّب،
ٔب ا١بنوب فوصل تومبوكتو ـ انطلق رينيو كايٌيو  من شواطئ غينية إ1828إٔب  1827/فيما بْب عامي  رينيو كايّيو/ 2

 مارا بسيقو كتنكر ُب لباس عريب حسا٘ب.
ـ جاب ىنرم بارث أراضي أيّب ك٩بالك ا٥بوسا كالبورنو حٌب كصل إٔب تومبوكتو  1880:كُب عاـ  ىنري بارث/ 3

 كمكث فيها ٜبانية أشهر 
مدين القاعدة الفرنسية فمرت ُب ـ قامت بعثة بقيادة ماج ككينتْب من 1864/ نوفمرب /25: ُب  بعثة ماج وكينتين/4

طريقها إٔب سيقو ،ككاف ا٥بدؼ ا٢بصوؿ على تنازالت ترابية  من قبل أٞبد تاؿ ملك سيغو ،فلما كصبل إٔب سيغو 
 حبسهما أٞبد بن شيخ عمر تاؿ ٤بدة سنتْب ٍب عادا ٗبعلومات كفّبة عن حوض هنر النيجّب.

لييِب مدين صوب كيتا،ُب ٧باكلة ا٤بفاكضة مع أٞبد تاؿ بشأف مد ـ غادر غا1880/ مارس / 20/ ُب  بعثثة غالييني/5
خط حديدم عرب ببلده ،كتوقيع معاىدة ٚبوؿ فرنسا حق بناء مراكز ٥با ُب الببلد،ك٤با كصلت البعثة إٔب انغو قرب سيغو 

عة ُب كيتا. ـ عندما ٠بع ببناء قل1881/ مارس 21ألقى أٞبد القبص عليها كفرض عليها اإلقامة ا١بربية حٌب ُب 
 كٗبعلومات قيمة عن خط السكة ا٢بديدية كعن أماكن بناء القبلع ُب ا٤بستقبل. 

ـ عزمت فرنسا على احتبلؿ ٝبيع ببلد أفريقيا الغربية فجهزت بعثتْب على 1887:كُب عاـ بعثتا بينجر و مونتيو6/7
يث كصل إٔب كل من  كليسى بوغو، بوغو٘ب رأسيهما: بينجر كمونتيو: فأما بنجر فتوجو من ٗباكو إٔب الشماؿ الشرقي  ح

ـ.كقد 1889/مارس /20، سيكاسو ، كونغ بوبوجوالسو إٔب أف انتهت رحلتو ب )غراف بساـ ( بساحل العاج ُب 
 كصل بذلك ما بْب السوداف كساحل العاج  كٝبع خبل٥با الوثائق االقتصادية كالقبلية للمناطق الٍب مر ُّا.

ـ ،حٌب كصل سوكوتو مركرا بليبتاكو من ببلد ا٤بوشي ٍب 1890/أككتوبر 4ت لوس  ُب : فقد غادر سان وأما مونتيو
 ـ كمنها إٔب ليبيا،فتمكنت 1892/أكت عاـ  25كصل ببلد بورنو حٌب كصل إٔب انغى ٘ب على ضفة ٕبّبة تشاد ُب 

 شهرا من كصل غرب ككسط  كمشاؿ إفريقيا بعضها ببعض.  27فرنسا ُّده الرحلة الٍب استغرقت 
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 ثذاٹخ اعزْ٪بس ٩بيل
 كاف ا٥بدؼ الرئيسي للحاكم االستعمارم ُب السنغاؿ )فهدرب (:ثٮبء ٦ْٝخ ٩ذٹ٬

ىو التوسع الفرنسي ٫بو السوداف ] مإب [ كال يتم ذلك إال ببناء قبلع ٧بصنة على طوؿ ٦برل هنر م السنغاؿ كالنيجّب 
ـ حيث قابل ا٤بلك  سامببل جالو فباعو 1855عاـ ،فاختار مدين لينطلق منها الحتبلؿ مإب ،فوصل فهدرب إليها 

أربعة ىكتار من األرض فشرع ُب بناء القلعة على الفور. ٍب كقع معاىدة مع زعماء خاسو، ٍب عاد إٔب ساف لويس 
جنديا.كقد حاصر اَّاىد ا٢باج عمر تاؿ ىذه القلعة ُب  50بالسنغاؿ ،كاستخلف ) بوؿ ىوؿ ( على القلعة على رأس 

 ـ فقاكمو بوؿ ىوؿ إٔب أف أتتو النجدة من سانت لويس.1857عاـ 
 )^(  اؽزال٣ ١ٺزب ٳمبب١ٴ)^(

اشتدت عزٲبة الفرنسيْب على التقدـ ٫بو السوداف )مإب( فنظم الكومنداف بور٘ب ديسبورد عددا من ا٢بمبلت يقصد ُّا 
 احتبلؿ كل من كيتا كٗباكو.

ـ فأعطى سكاف كيتا 1881/ فرباير 7لسنغاؿ إٔب كيتا ُب :كصلت بعثة  من مدين متبعة ٦برل هنر ا ١ٺزب/ أٳال
 كالءىم لو ،كبُب قلعة فيها .كقد سخط أىل غوباكو ضد االحتبلؿ فهاٝبهم بور٘ب.

/ٙبوؿ 2/انقطاع طرؽ القوافل من الشماؿ إٔب ا١بنوب   1كاف من نتائج ىذا االحتبلؿ آثار خطّبة على مإب منها:    
 اة فاٙبْب.الفرنسيْب من مفاكضْب إٔب غز 

ـ بقيادة ) أرشنارد ( فوصلت إٔب ٗباكو ُب أكؿ فرباير فاستقبل 7/1/1883انطلقت بعثة من كيتا ُب  :مبب١ٴ/صب٭ٺب
 من قبل ٌب ٌب انيارل أخي  بّباما انيارل زعيم القرية ،ككااله زعماؤىا فبُب فيها قلعة.

الػذم كػاف يسػعى إٔب إعػادة فػتح طريػق القوافػل مػن  كقد أسػفر ىػذا الحػتبلؿ عػن مواجهػة اإلمػاـ سػامورم بػن الفيػا تػورل 
 الشماؿ إٔب ا١بنوب لتعلق مصاّب إمرباطوريتو ُّا.

   :ٳ٭ٲبٹزٲب ٭جزح  ٬ّ ؽش١بد ادلٞبٳ٩خ مذ االعزْ٪بس ا٥ٚش٭غٸ
ُب حْب كشفت فرنسا عن نواياىا التوسعية كاف عليها أف تواجو مقاكمة من قبل ا٤بلوؾ كا٤بصلحْب كاألباطرة الذين كانوا 

 السوداف،كانت ىذه ا٤بقاكمات :
/ يونيو عاـ 4/مايو، ٍب ُب 11:حْب حاصر قلعة مدين ُب أبريل ،ٍب ُب أوال/مقاومة الشيخ عمر بن سعيد تاؿ 

 ـ.ككلها باءت بالفشل ٩با اضطره إٔب عقد معاىدة مع ا٤بستعمر فيهدرب.1857
ـ ٍب على  غاليِب عاـ 1864ماج ككينتْب عاـ الذم قبض على ركاد فرنسا:  ثانيا/مقاومة أحمد بن الشيخ عمر:

ـ كىذا األخّب أيضا اضطر إٔب عقد معاىدة مع غالييِب.ٍب بعد مقتل الشيخ ٧بمد األمْب درامى قاكمهم أٞبد ُب 1880
 انيورك ُب معارؾ رىيبة ،ٍب انسحب منها إٔب ا٤بشرؽ حيث قاكمهم ُب جُب كٔبانقارا إٔب أف توجو ُب األخّب إٔب سوكوتو .

:فقد قاـك ىذا البطل السوننكي كا٤بصلح اَّاىد االستعمار ُب مناطق  مقاومة الشيخ محمد األمين درامى ثالثا/
 غوشوىب مقاكمة شديدة ،انتهت بأسره كقتلو عندما خانو أىل غوتشوىب كدلوا ا٤بستعمر الفرنسي على مكانو.

ـ ٍب ُب ٗباكو عاـ 1881ْب ألكؿ مرة ُب كيتا عاـ : اصطدـ بالفرنسي مقاومة ساموري تورى ابن الفيا تورى رابعا/
ـ كبعد معارؾ ضارية خاضها ضد الفرنسيْب قرر التفاكض مع الفرنسيْب فعقد معهم معاىدة  سبلـ ك٘بارة ُب  1883
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ـ. ٍب اجتاح 1889ـ ٍب معاىدة انياكو عاـ 1887ـ ٍب قبل تنازالت ُب معاىدة بيساندكغو عاـ 1886كينياكورا عاـ 
نسي بقيادة )) ىيمبّب (( دكلة سامورم احتل بيساندكغو كساننكورك بعد حرب مرير بْب سامورل فيها سياسة طابور فر 

إٔب  1892ـ ٍب تبع ذلك احتبلؿ  فرانا على يد غومبّب مابْب عامي 1892ـ إٔب 1891األرض احملركقة كذلك من عاـ 
 9ـ1898م تورل عاـ كُب األخّب ًب الفبض على سامور ـ . 1895ـ ٍب ُب كونغ عاـ 1893
ـى ا عى يبى شً تٍ  اةً فى كى  دى عٍ بػى كى  ،انسى رى فػى  عى مٌ  ةو بى يٍّ طى  اتو قى بلى عى بً  ظى فى تػى احٍ ًد ا قى يبى شً و تٍ اسي يكى سً  افى : كى ابَ مْ يابِ بَ  ةُ مَ اوَ قَ مُ /خامسا/  اءى جى  ػم1893 ا

بىاءي ابى مٍ يابً بى  وهي خي أي  ٍتوي ا٢بٍىًمي ةي كىاإٍلً فىأخىذى  يدً كً ٍو تػى كى   ةً دى اىى عى مي الٍ  يتً بً ثٍ تى لً  ٍيوً لى إً  ةن ثى عٍ ك  بً كدي ل أى كدً أي  يلي ونً ولي كي الٍ  لى سى رٍ أى فى  ،ةى دى اىى عى مي ى الٍ غى لٍ أى فى  ، ى
 ٔبى إً  ةن قى رٍ فً  تٍ لى سى رٍ أى فى  ًاٍحًتبلىؿى ًسيكىاسيو،ا نسى رى فػى  تٍ رى ر  قى فػى . هً ارً وى ًٔبً  ةن ي  نسً رى فػى  ةن امى قى إً  هى رً ا كى بى مٍ يابً بى  ن  كً لى كى  ،انسى رى فػى  عى مى   اتً قى بلى لعى اٍ 

ـى عى  يلو رً بٍ /إً 15 و ُب اسي يكى  سً ٔبى إً  ةي قى رٍ فً الٍ  هً ذً ىى  تٍ لى صى كى كى  ،واسي يكى سً  ، تً أى دى بى ـ كى 1898 ا  ةً مى اصً عى الٍ  نِ ا عَ بَ مَ يابِ بَ  عَ افَ دَ فَ  اٍلمىعىارًؾي
) سيوًر نً صٍ  ا٢بًٍ ا ُب وىى حي تى  فػى ًٍب ال    وؽً قي الشُّ  رى بػٍ عى  ةً ينى دً مى الٍ  وؿى خي دي  وفى يُّ نسً رى لفى اٍ  اعى طى تى سٍ اً  ـ1898وايي مى  ؿً ك   أى ُب ، كى بلن اسً ا بى اعى فى دً 

 .رى حى نتى اً  ةى كى رى عٍ مى الٍ  رى سً خى  وي ن  ا أى بى مٍ يابى ل بى أى ا رى م  لى .فػى ( Tata kogoًسيكىاسيو
 : ؽِ ارِ وَ الط   ةُ مَ اوَ قَ مُ / اعً ابِ رَ 
 ي  نسً رى فى الٍ  طى ابً وا  الض  مي اكى قى ، فػى  مى ىً دً بلى بً لً  يٍّ نسً رى فى الٍ  ؿً بلى تً حٍ ااًل  د  ضً  ةً حى لً سٍ اأٍلى بً  ةو مى اكى قى  مي ُب  ؽي ارً وى الط   لى خى ـ دى 1893 اـً عى  ةً ايى دى بً  عى مى 
 و ُب تي وكٍ بي ومٍ  تي ُب  ؽي ارً وى الط   ـى اكى قى  ٍبن   ،وً الً جى رً  بً لى غٍ أى  عى مى  ّبً كمً كرٍ  أي ُب  وهي لي تػى قػى ـ كى 1983 ربىً مٍ يسى  دً ُب  اارى ابى كى   ةى كى ٍر ن بً مً  بً رٍ قي الٍ بً  كبٍ أي 

ـى أبريل عى  15ُب  ٍبن   ـ،،1894/ يناير/10 ى لى ا عى ومن جي ىي  اؿً كى رى أى  دى ٍٞبى أى  دً م  ٧بيى  ةً ادى يى قً بً  يفٍ ل غً ّبً غً  ْبٍ تً   ؽي وارً طى  ن  ـ شى 1894 ا
ا يهى وا فً يبي صً أي  مٍ هي نػ  كً لى م  كى كرً اكي   دى ُب  ؽي ارً وى الط   ـى اكى قى  . ٍبي  وً اطً ب  ن ضي مٍّ  ّبو ثً كى   عى مى  وٍ ييً انٍ وى بػى  يلً ونً ولي كي الٍ  لى تً قي ا كى وبى اكي  تى ُب  ةً ي  نسً رى فى الٍ  اتً و  قي الٍ 
 اـً  عى ٌب  حى  رى مً عٍ تػى سٍ مي الٍ  ينى دً  مى كٕبٍّ أي   لي ائً بى قػى  تٍ مى اكى ا قى مى ـ ،كى 1894 سو ارً مً  23 ُب  رً وفٍ جي  افٍ ندى ومى كي الٍ  دً ى يى لى عى  ةو يرى رً م   ةو ٲبى زً ًُّى 

 ـ، حيث قتل رئيسهم قيهركف أغ األنصار.1916كمة حٌب عاـ .كتابعت قبائل الطوارؽ ا٤بقاـ1903
 ثورة بيليدوغوخامسا/

 ـ، حدثت ثورة بيلىدكغو ضد ا٤بستعمر الفرنسي، بقيادة )جوسى 1915/مارس عاـ 18/فربار، إٔب 23فيما بْب 
٢برب؛ (كيقاؿ بأف كومْب جوسى نفسو ٓب يكن راغبا ُب ا Koummin goseتراكرل( ا٤بشهور ب) كومْب جوسى 

ألنو من عمل ُب ا١بيش الفرنسي من قبل، كلكنهم أجربكه على ذلك، كقد حاربتهم فرنسا بالرشاشات كا٤بدافع الثقيلة كًب 
التغلب عليهم، فلما علم كومْب جوسى أنو خسر ا٤بعركة أشعل النار ُب بيت الباركد فمات فيها مع زكجتو. كمن اختار 

بندقية )تقليدية(، فتم أحراقها، كعملية لتجريد ا٤بنطقة من السبلح، كما  4000ا٤بوت من األحرار. كقد ٝبعت فرنسا 
(، Konegue(، ك)كونىغىGarantigui jara(ك)غارانتيغي جاراKaton  Jaraًب القبض على )كاتوف جارا

 .10(Marakala npieك)ماركاال انفٓب 
 سادسا مقاومة الدوغوف:

جنغارا، فتم االستيبلء على ا٤بناطق التهامية)ا٤بنخفضة(، كٓب يصل كما قاكمت قبائل الدكغوف) كادك( ُب مناطق با
االستعمار إٔب ا٤بناطق النجدية)ا١ببلية الوعرة كالشاىقة(، كيقاؿ بأف ا٤بقاكمات كالثورات استمرت ُب ىذه ا٤بناطق حٌب 

 ـ تقريبا كاهلل أعلم.1930حدكد 
                                                           

9
 .232محمد فاضل علً باري، وسعٌد إبراهٌم كرٌدٌه :المسلمون فً غرب إفرٌقٌا تارٌخ وحضارة ص - 

10
 .662(ص  Mali Donbawuألفا عمر كونارى، ومادام كونارى آدام باه : تارٌخ مالً الكبٌر ( الترجمة البمبرٌة ) - 
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 :سابعا/ مقاومة البوبو والمينيانكا 
 ببلد البوبو كا٤بينيانكا فييما بْب شهرم اككتوبر كنوفمرب،ُب منطقٍب ) كوتياال، كساف(, ـ، ثارت1915ُب عاـ 

 :اتِ مَ اوَ قَ مُ الْ  ةُ ايَ هَ نِ 
ارًًج ، ًإٔبى ا٣بٍى  مٍ هي ضي عٍ بػى  يى فً ني كى  ،اهى ائً مى عى زي  ضي عٍ بػى  لى تً قي  ثي يٍ حى  ؛ـ1898 اـً عى  وؿً لي حي  لى بٍ قػى  لً شى فى الٍ بً  ةً مى اكى قى مي الٍ  اتً كى رى حى  مي ظى عٍ مي  تٍ اءى بى 
ـ 1916، كحٌب ـ 1910 اـً  عى ٌب  حى  وفٍ كغي الدُّ  دً بلى  بً ُب  اؿً ضى النٍّ  ةي هى بػٍ جى  تٍ يى قً بى كى  ،ري خى اآٍلى  ضي عٍ بػى الٍ  اّبىى ا صى مى كى   ، مٍ هي ضي عٍ بػى  رى حى انتى كى 

رىاهًتىا، يػىتىصىر ؼي كى  رً مً عٍ تػى سٍ مي لٍ لً  وُّ ا١بٍى  بلى خى كى  ،اتي مى اكى قى مي الٍ  تً مى دى عى انػٍ  ٍبي  ُب ببلد الطوارؽ،  يػٍ ا ييرًيدي، فىحىكىمى اٍلًببلىدى كىنػىهىبى خى مى
ٍكلىًة، كىاٍحتػىفىظى بًتػىٍوًجيًو ااًلٍقًتصىاًد.1960كاستغل أىبٍػنىاءىىىا حىٌب  عىاـً   ـ ًحْبى أىٍعطىى ااًلٍسًتٍقبلىؿى السٍّيىاًسي  لًلد 

() بػىٍعدى قى ْبى يٍّ الً مى الٍ  لي شى فى  عي جً رٍ يػى .كى  لِ شَ فَ الْ  ابُ بَ سْ أَ  ًر الل ًو تػىعىأبى  ا:هى نػٍ مٍّ  ابو بً سٍ أى  ةً د   عً ٔبى إً  دى
ن ا عى هى ضً عٍ بػى  اؿي زى عً انٍ كى  ةً مى اكى قى مي الٍ  اتً هى بػى جى  تي تُّ شى ػ تى 3  اءً مى عى الزُّ كى   وؾً لي مي الٍ  ٍْبى بػى  اتً فى بلى ا٣بًٍ  ودي جي / كي 2  مُّ رٍ كى سٍ عى ا الٍ نسى رى فػى  ؽي وُّ فى / تػى 1
 .ضو عٍ بػى 

 االعزٖـال٣ االعزْ٪بسٷ:
انتهاء ا٤بفاكمات خبل ا١بو للمستغمر الفرنسي ؛ يبيض كيصفر كيف شاء من دكف رقيب ، كذداؾ ٙبت غطاء بعد 

االستعمار على امتصاص خّبات ا٤بستعمرات الزراعية كا٤بعدنية،كشجع الشركات األجنبية ىذا لقد ركز االستعمار، ك 
الت الٍب ٚبدـ الدكلة ا٤بستعمرة. كحاكلت ىذه الشركات االحتكارية على استثمار أموا٥با ُب ا٤بستعمرات ، خاصة ُب اَّا

 استغبلؿ اقتصاديات الببلد ا٤بستعمرة ُب كقت قصّب ألهنا كانت دائما تتخوؼ من الثورات ا٤بعادية لوجودىا.
الدكؿ  كركز ٝبيع ٧باكالتو على أف تظل الشعوب ا٤بستعمرة تعمل ُب الزراعة لتنتج ا٤بواد ا٣باـ الزراعية الٍب تغذم صناعة

 ا٤بستعمرة، كلتكوف سوقا فسيحا أماـ ا٤بصنوعات الٍب تنتجها الدكؿ االستعمارية.
 خاالعزْ٪بسٹعٺبعخ 

ر٠بت قرنسا سياستها االستعمارية ُب إفريقيا على أساس فلسفة معينة، كىي نظاـ ا٢بكم ا٤بباشر، كذلك بعد أف قضت 
كانت موجودة ُب الببلد األفريقية الٍب خضعت ٥با، كأخضعت ىذه   فرنسا على ٝبيع الزعامات القبلية كاحمللية كالنظم الٍب

الببلد كشعوُّا ٙبت حكمها ا٤بباشر، كحٌب ٤با اضطرت فرنسا ُب األخّب إٔب االقتداء بلنظاـ الربيطا٘ب فتبنت نظرية ) 
م؛ فإف األمر ٓب يهدؼ ا٢بكم غّب ا٤بباشر( فغّبت سياستها االستعمارية، كحاكلت إشراؾ بعض العناصر اإلفريقية ُب ا٢بك

 لتنفيذ سياسة نظاـ ا٢بكم غّب ا٤بباشر؛ إذ ظلت السلطة ا٢بقيقية ُب يد القوات العسكريْب ، كا٤بوظفْب الفرنسيْب.
كالعجيب أف السياسة االستعمارية الفرنسية بنيت على بعض ا٤ببادئ الرباقة ُب مظهرىا الٍب أعلنتها الثورة الفرنسية، فقد 

على أف ٝبيع سكاف ا٤بستعمرات ٯبب أف يكونوا مواطنْب فرنسيْب، ٥بم نفس ا٢بقوؽ، كعليهم نفس استند الفرنسيوف 
(، كا٤بقصود ُّا صبغ (Asimilationنظرية االمتصاص أو االستيعاب(أي الواجبات، كعلى ىذا األساس قدمت )

اُب( كلغتهم، كتقاليدىم، كنظمهم ا٤بستعمرات الفرنسية بالصبغة الفرنسية عن طريق فرض ثقافة الفرنسيْب)استعمار ثق
االجتماعية، كالسياسية على اإلفريقيْب؛ حٌب يستوعبوىا ٛباما، فيصبح تفكّبىم كا٘باىهم ُب ٨بتلف نواحي ا٢بياة ٛباما  

كالفرنسيْب، كيتطلب ىذا بالطبع قطع كل صلة لئلفريقي بتارٱبو القومي كحضارتو اإلفريقية ٗبختلف مظاىرىا كمقوماهتا، 
رب تدرٯبيا الثقافة الفرنسية ٗبا يتصل ُّا من تقاليد ةمظاىر حضارية ، كيرتبط تارٱبيا كاجتماعيا كسياسيا باألـ ٍب يتش

 الكربل فرنسا.
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كقد كانت كل مستعمرة فرنسية خاضعة ٢باكم عاـ فرنسي يتلقى أكامره من كزير ا٤بستعمرات ُب باريس، كيعاكف 
إلضافة إٔب)٦بالس استشارية( أخرل متخصصة ُب بعض الشئوف كالتعليم، الوزير)اَّلس األعل على ا٤بستعمرات(،با

كالشئوف الصحية، كبعاكف ا٢باكم ُب ا٤بستعمرة ٦بموعة من ا٤بواطنْب الفرنسيْب تعينهم كزارة ا٤بستعمرات لّبأسوا اإلدارات 
 ا٤بختلفة ُّا.

جعوا موقفهم ، كسياستهم مع الدكؿ ا٣باضعة كقد ألزمت األحداث العا٤بية كالٍب مرت بفرنسا ذاهتا ساسىتها بأف يرا
لنفوذىم، كأدل ىذا إٔب عقد عدة مؤٛبرات ٤بناقشة عبلقة فرنسا األـ ٗبستعراهتا، كمن أىم ىذه ا٤بؤٛبرات)مؤٛبر برازافيل( 

ـ، كقد ترتب على ذلك أف أصدرت فرنسا عدة دساتّب لتطوير عبلقاهتا ٗبستعمراهتا األفريقية من أٮبها 1944عاـ 
ـ، الذم نص على منح ا٤بستعمرات الفرنسية 1958ـ كدستور ديغوؿ 1946تور ا١بمهورية الرابعة ُب أكتوبردس

 . 11استقبل٥با
 ٳمِ ادلٴاىٮني يف ٤ٍ احل٨٢ االعزْ٪بسٷ ا٥ٚش٭غٸ

 اٚبذت فرنسا مستعمراهتا مصادر للمواد ا٣باـ كاأليدم العاملة الرخيصة ، كمنافذ لتصريف البضائع ، كمراكز لتوظيف
رءكس األمواؿ الفائضة كغّب ذلك من ا٤بصاّب االستعمارية ، ككانت ٝبيع ا٤بشركعات  كا٣بدمات العامة ُب ا٤بستعمرات 

ٛبوؿ ُّدؼ خدمة مصاّب ا٤بستعمرين ذ اهتم ، ككانت السياسة االقتصادية  ىي هنب الثركات الزراعية كا٤بنجمية 
يرضي أىداؼ ا٤بستعمرين  ، كأيضا كاف ىناؾ تزايد مستمر ُب للمستعمرات،كيوجو االقتصاد ُب ا٤بستعمرات توجيها 

 صادرات فرنسا إٔب مستعمراهتا مع االرتفاع الفاحش كا٤بستمر  ُب أسعار منتجاهتا ا٤بصدرة .
كُب ٦باؿ الزراعة كانت فرنسا تطرد ا٤بزارعْب ا٤بواطنْب من األراضي ا١بيدة ليقـو بزراعتها ا٤بستوطنوف ا١بدد أك الشركات 

 ستعمارية حٌب أصبح الفبلحوف اإلفريقيوف ال ينتجوف من الغبلة الزراعية ما يكفي لسد حاجاهتم.اال
فرض الفرنسيوف العمل اإلجبارم على اإلفريقيْب مع ضآلة األجور، كزيادة كمية العمل ا٤بقررة على العامل باستمرار، 

 للعماؿ.كحسم مقابل ما ال ينجز منها، كالظركؼ ا٤بعيشية كالصحية الصعبة 
ُب ٦باؿ التعليم  ٘باىل الفرنسيوف كل ا٢بضارات األفريقية كالتقاليد كالعادات الوطنية الٍب تربط األفريقيْب ٗباضيهم ،  

كبأكطاهنم  كٓب تعر فرنسا اىتماما بدراسة عادات كتقاليد كلغات الشعوب اإلفريقية إال بعد أف ظهر فشل نظرية 
ـ ، ككاف 1938(عاـ  I F A N )) ا٤بعهد الفرنسي إلفريقيا السوداء( ) االمتصاص )االستيعاب( فأنشأت بذلك

نصيب اإلفريقيْب من التعليم ضئيبل  ككاف التعليم ا٤بتاح ٥بم ال يتعدل  على كل حاؿ التعليم  االبتدائي ، كحٌب عاـ 
نياهتا ٧بدكدة  بينما كانت ـ كانت البعثات التبشّبية الكاثوليكية ىي ا٤بسئولة عن نشر التعليم ،كقد كانت إمكا1903

 فرص التعليم للمراحل الثانوية بل كالعالية متاحة ألبناء ا٤بستوطنْب الفرنسيْب .
أما عن مناىج الدراسة  فكانت تسّب على  النظاـ الفرنسي على طوؿ ا٣بط ،حيث كانت هتتم فقط بلغة فرنسا  

األ٦باد التارٱبية كا٢بضارية بينما قدمت لئلفريقيْب تارٱبهم  كثقافتها كحضارهتا ،كقد خلقت ىذه ا٤بناىج  لفرنسا كثّبا من
 ُب أبشع صورة مشوىة ليشعر اإلفريقيوف بتخلفهم ُب ٝبيع مظاىر ا٢بياة.

                                                           
11
 ,637/233طا هللا الجمل، ودغبد هللا عبد الرزاق إبراهٌم، تارٌخ إفرٌقٌا الحدٌث والمعاصر ص د شوقً ع - 
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كُب اَّاؿ الصحي كاف نصيب اإلفريقيْب  من العبلج ضئيبل جدا  ، ككانت نسبة الوفيات ُب ا٤بستعمرات اإلفريقية تثّب 
كفقد األدكية  كعدـ كجود أماكن ُب ا٤بستشفيات  كقد كصلت نسبة الوفيات  بْب األطفاؿ )ُب  الرعب لقلة عدد األطباء

 . 12% ُب بعض األقاليم 60أفريقيا السوداء( إٔب 
   ا٥ٚقـــ٤ ا٥ضب٥ش 

 االعزْ٪بس ٳا٥قشاُ ٩ِ ا٥ذساعبد ا٥ْشثٺخ اإلعال٩ٺخ
كبعض مدف مإب، نتج عن ىذا السقوط هنب الَباث ـ كاستيبلء ا٤بغاربة على تنبكت، 1591بعد الغزك ا٤بغريب عاـ 

الديِب كالعلمي للمنطقة، كقضوا على كثّب من العلماء كىاجر بعضهم إٔب دكؿ أخرل، كُّذه ا٢بادثة بدأت مرحلة 
اال٫بطاط كالركود العلمي كالثقاُب ُب الببلد، كأصبحت جامعة سانكورل ُب خرب كاف، ككانت قبل ذلك  إحدل 

 مية العريقة ُب العآب.ا١بامعات اإلسبل
كبعد ىذه ا٤برحلة قامت الكتاتيب ػ بقايا الكياف ا٤بتهدـ ػ بدكر ملموس ُب ٙبفيظ القرآف الكرٙب كدراسة بعض الكتب 

 الفقهية على ا٤بذىب ا٤بالكي، فأنشئت ُب ربوع الببلد اَّالس العلمية، كا٣ببلكم.
ـ، ٍب بعد دخوؿ االستعمار 1857ـ، إٔب دخوؿ االستعمار 1591ىكذا كانت أحواؿ التعليم اإلسبلمي ُب مإب من 

 ـ.1946حٌب عاـ 
٤با دخل االستعمار لقي معارضة شديدة من ا٤بلوؾ كالزعماء كا٤بصلحْب الذين كانوا ُب ا٤بنطقة، ككاف معظم ىؤالء 

أقول من عارض ا٤بستعمر مذ مسلمْب، كمثقفْب بالثقافة اإلسبلمية، كمهتمْب باللغة العربية كعلمائها كمتعلميها، بل كاف 
دخولو الشيخاف: الشيخ عمر بن سعيد تاؿ، ك اإلماـ سامورم تورل؛ ككبلٮبا من أسرة علمية مشهورة؛ فلما ٛبكن 

االستعمار عمل كعادتو على ٩بارسة كافة الوسائل لعرقلة مسّبة ا٤بدارس اإلسبلمية، ألهنا رأت فيها السبلح األقدر على 
مارية الصليبية ُب الببلد، كلذا ٓب ترض ا٢بكومات االستعمارية أف تعتربىا مؤسسات تعليمية تتبع مكافحة األطماع االستع

 .13كزارة التعليم إداريا، بل اعتربهتا مؤسسات دينية ٚبضع لسلطات كزارة الداخلية كاألمن
 أعب٥ٺت االعزْ٪بس يف زلبسثخ ا٥ز٦ْٺ٨ ا٥ْشثٸ اإلعال٩ٸ

أساليب متعددة حملاربة الثقافة اإلسبلمية، ك٧باكلة ٧بقها، كاستيعاب الشعوب  كقد استعملت ا٢بكومات االستعمارية
 ا٤بسلمة، كسلخهم من ىويتهم اإلسبلمية، كسنذكر ىنا ثبلثة من ىذه األساليب:

 األسلوب األوؿ/ إصدار قوانين صارمة للتصريح بالمدارس وتطبيقها.
ـ يتضمن عدة بند للهيمنة على الكتاتيب 1957/يونيو22 ، بتاريخ96فقد أصدر ا٢باكم الفرنسي فهدرب القرار رقم 
 القرآنية كا٤براكز التعليمية اإلسبلمية، كجاء فيو.

 ػ ال يسمح من اآلف فصاعدا فتح مدارس إسبلمية كالتدريس فيها إال بعد ا٢بصوؿ على إذف من ا٢باكم.1
 ا٣بصوص إٔب ا٢باكم. ػ على ٝبيع الشيوخ الراغبْب ُب فتح مدارس إسبلمية تقدٙب طلبات ُّذا2

                                                           
12
 ,215/266للمزٌد راجع:د المرجع السابق، و موجز تارٌخ إفرٌقٌا الحدٌث والمعاصر  للدكتور فٌصل محمد موسى ص  - 

ة حالة الثقافة العربية اإلسبلمية قبل الغزك ا٤بغريب من كتاب: ، كٲبكن مراجع8-7التعليم اإلسبلمي ُب مإب الواقع كا٤بأموؿ ص   - 13
 16، ، كتاريخ السوداف للسعدم ص286-270التأثّب اإلسبلمي ُب غرب إفريقيا ص
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ػ تقـو ١بنة مكونة من طرؼ ا٢باكم، كتتألف من رئيس البلدية كمعلم يرشحو ا٢باكم بإجراء امتحاف على ا٤بعلمْب 3
 الراغبْب ُب فتح مدارس.

قارير ػ تقـو اللجنة ا٤بذكورة بالرقابة على ا٤بدارس اإلسبلمية، كعلى ا٤بدرسْب ُب ىذه ا٤بدارس أف يرفعوا كل ثبلثة شهور ت4
 عن أ٠باء كأعمار تبلميذىم.

سنة فزائدا إٔب الدركس  12ػ على ٝبيع ا٤بدرسْب ُب ا٤بدارس اإلسبلمية أف يرسلوا تبلميذىم الذين يبلغوف من العمر 5
 ا٤بسائية ُب ا٤بدارس الفرنسية الٍب تديرىا اإلرساليات ا٤بسيحية.

كعند إدانتو تطبق عليو العقوبة ا٤بنصوص عليها ُب ا٤برسـو ػ ٰباؿ كل من ٱبالف ما كرد ُب ىذا القرار إٔب احملكمة، 6
 ـ.26/4/1845ا٤بلكي الصادر ُب 

ػ سيوزع ىذا القرار على ٝبيع ا٤بعنيْب، كسيتم نشره ُب ا١بريدة الر٠بية للمستعمرة  ) امباكى نقبل عن الوثائق اإلدارية 7
 (.446ػ445ـ الفقرات 1857أكتوبر 82للسنغاؿ، رقم 

بعْب سنة من تطبيق مكافحة التعليم اإلسبلمي بدكف جدكل، أصدرت اإلدارة االستعمارية قرارات أخرل كبعد مركر أر 
ـ أصدر ا٢باكم الفرنسي قرارا يتضمن ست عشرة مادة 1896/مايو/9أشد صرامة ضد ا٤بدارس القرآنية كالعربية. فبتاريخ 

 منها:
 العاـ.: إف فتح مدرسة إسبلمية يتطلب تصرٰبا من ا٢باكم 1ػ مادة

: يعتمد على ىذا التصريح بعد اقَباح من مدير الشؤكف الداخلية كبعد موافقة السلطات البلدية، كعلى الراغبْب 2ػ مادة 
 ُب ا٢بصوؿ على التصاريح توجيو طلباهتم إٔب اإلدارة الداخلية مرفقة ٗبا يلي:

 أ ػ شهادة قضائية تثبت عدـ إدانتو ُب قضية.
 سلوؾ من بلدية ا٤بدينة.ب ػ شهادة حسن السّبة كال

 ت ػ شهادة ا٤بيبلد.
 : البد أف ٯبتاز ا٤برشحوف أماـ ١بنة مكونة من رئيس البلدية كالقاضي كمدرس العربية،3ػ مادة 

 أك مواطن معركؼ لو إ٤باـ باللغة العربية.
 كجاء بعد ذلك:

ة العامة كاقَباح من مدير الشؤكف : يتم إغبلؽ ا٤بدارس بقرار من ا٢باكم العاـ بناء على ٧بضر من الشرط5ػ مادة 
 الداخلية.

( سنة أثناء أكقات 15_6: ال ٲبكن للمدارس اإلسبلمية من اآلف فصاعدا قبوؿ تبلميذ تَبكاح أعمارىم بْب )10ػ مادة 
 الدراسة ُب ا٤بدارس العمومية.

سيعاقب بغرامة مالية : كل من يفتح مدرسة خاصة بدكف تصريح أك يوصل ُب تشغيلها بعد سحب التصريح 11ػ مادة 
 ( أياـ. 5_1(فرنك. كيسجن ٤بدة تَبكاح بْب ) 15ػ1تَباكح بْب) 

 : ستعلن ىذه البلئحة بالفرنسية كالعربية ُب ٝبيع ا٤بدارس اإلسبلمية.13ػ مادة 
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 .14ـ1896: يبدأ تطبيق ٝبيع البنود الواردة ُب ىذا القرار مع بداية العاـ الدراسي القادـ 15ػ مادة 
 Williamـ كتب ا٢باكم العاـ ٤بستعمرات فرنسا ُب غرب إفريقيا ) كلياـ بونٌب  1910/أغسطس 22يخكُب تار 

Pounty) ،رسالة خاصة إٔب مفتش التعليم الر٠بي اإلسبلمي، قاؿ فيها: ) ال ينبغي أف نضيع أية فرصة لنشر لغتنا
تِب أنو حٌب ُب ) ساف لويس ( فعدد التبلميذ كٚبفيض عدد التبلميذ الذين يذىبوف إٔب ا٤بدارس القرآنية فقط. كقد أجرب 

( تلميذا 1.300( تلميذ، ُب حْب أف أكثر  من )500الذين يتابعوف دراستهم ُب مدارس ا٤بدينة األربع ال يزيد على )
يتجمعوف حوؿ الشيوخ ُب ا٤بدارس القرآنية. كال ٯبوز أف ندعم ا٤بدارس القرآنية، بل علينا أف نتجنب كل ما يعزز نشر 

 15دين ال يؤمن معتقدكه بسيادتنا، ال تركقهم األفكار ا١بديدة الٍب ندعو إليها....(
ـ, ما يلي:  ) إذا ربطنا األحداث كالوقائع يبدياف أف الدعوة 1959كجاء ُب تقرير ٥بذه السلطات بعثو حاكم غاك عاـ 

 ارس اإلسبلمية الٍب تتدفق على ا٤بناطق  الغربية كا١بنوبية للببلد كا٤بتمثلة ُب تعدد ا٤بد
كما ٙبظى بو من مكانة عالية ُب األسر، ٲبكن التكهن بأف تأثّب اللغة الفرنسية ُب ىذه الببلد ُب ا٤بستقبل القريب ٲبكن 

 16أف ٯبد ُب اللغة العربية منافسا قويا (
 األسلوب الثاني / سياسة االحتواء والمهادنة:

اإلسبلمي ٛبهيدا الحتوائو، فحْب أدرؾ ا٤بستعمر الفرنسي عدـ جدكل من األساليب الٍب سلكها ا٤بستعمر مهادنة التعليم 
قراراتو حياؿ ا٤بدارس العربية اإلسبلمية، كأهنا عقيمة؛ ال تستطيع إعاقة نشر الثقافة العربية اإلسبلمية، ابتكر طريقة أخرل 

 الثقافة االستعمارية باللغة العربية.الحتواء الثقافة العربية، كٙبويل اَّتمع، كذلك عن طريق تأسيس مدارس عربية تنشر 
( ككاف A.O.Fكقد بدأت فكرة إنشاء ا٤بدرسة العربية ا٢بديثة على يد ا٢باكم االستعمارم ٤بنطقة إفريقيا الفرنسية)

ىدؼ ىذه الفكرة إٯباد مدرسة تؤىل الكوادر الذين يستخدموف مصاّب ا٤بستعمرين، ألهنم كجدكا أف اللغة العربية ىي 
لغة التعامل اإلدارم ُب ا٤بنطقة، كتعد كسيلة أيضا ٤براقبة تربية كتعليم أبناء ا٤بسلمْب كتوجيههم حسب الٍب كانت 

 سياستهم االستعمارية.
ـ،ٍب أغلق ألسباب غامضة، ٍب أعيد افتتاحها مرة 1906فأنشأت ُب مإب أكؿ مدرسة عربية حديثة ُب مدينة جُب عاـ 

 للغة العربية لنشر ا٢بضارة الفرنسية ـ ككاف ا٥بدؼ منو استخداـ ا1908أخرل 

                                                           
ىػ(نقبل عن اإلرشيف 1419ػ امباكى، خدٙب ٧بمد سعيد، التعليم اإلسبلمي ُب إفريقيا؛الواقع كا٤بأموؿ ُب السنغاؿ، ٕبث غّب منشور) 14

، 75-74ـ  من ص2004ىػ ا٦1424بلة قراءات إفريقية العدد األكؿ: رمضاف )(،475ك 474الرقم  1898 للسنغاؿ/ مايو،الوطِب
 علما بأف السنغاؿ كمإب كبلٮبا كانتا ٙبت حاكم كاحد، ككانت القرارات تسرم على ٝبيع ا٤بستعمرات الفرنسية ُب غرب إفريقيا.

 

 (F/92J76عن األرشيف الوطِب للسنغاؿ،) نقبل  75-74كؿ ص ة العد األ٦بلة قراءات إفريقي ػ امباكى خدٙب ُب15

 ـ1959تقرير إقليم غاك ) السنوية ػ ، نقبل عن األرشيف الوطِب ، التقارير السياسية 9ػ التعليم اإلسبلمي ُب مإب ؛الواقع كا٤بأموؿ ص 16
 ، 75-74ـ  من ص2004ىػ ا٦1424بلة قراءات إفريقية العدد األكؿ: رمضافك  ، ( 
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الغربية ُب بيئة مسلمة ٧بافظة؛ كلكن نظرا لقلة عدد الطبلب، كعدـ اإلقباؿ عليها، كرغبة اىإب تنبكت ُب ا٤بدرسة، 
 ـ.1910كابتعاث أكالدىم إٔب مدرسة جٌُب، أنشا ا٢باكم الفرنسي مدرسة ٩باثلة ُب تنبكت عاـ 

تدرٯبيا إٔب الفرنسية؛ كتعمبلف كلو عن طريق ا٣بداع على نشر الفكر الفرنسي، كهتيئة  بدأت ىاتاف ا٤بدرستاف تتحوالف
 ا١بو لنقل ا٢بضارة الفرنسية.كيبدك أف مدرسة جٌُب ًب إغبلقها فيما بعد.

ـ أصبحت مدرسة تنبكت خاضعة للنظاـ التعليمي العاـ بأفريقيا الغربية الفرنسية، كصارت ػ فعبل ػ 1934كُب  عاـ 
 (ككاف منهجها ثنائي اللغةArrete du Jullet 1934فعالة ُب اَّتمع ٗبرسـو )عضوة 

 17) العربية كالفرنسية ( 
كمن ىنا نبلحظ أف احملاكالت األكٔب إلنشاء ا٤بدرسة اإلسبلمية على الطريقة ا٢بديثة كانت عل يد ا٤بستعمرين، كذلك 

 طفولة األكٔب.لتحقيق أطماعهم، كلتحويل أبناء ا٤بسلمْب عن دينهم منذ ال
كقد اضطرت السلطات االستعمارية إٔب إعادة النظر ُب ىيكل تنظيم ىذه ا٤بدرسة الَببوم، كلوائحها الداخلية، 

كمناىجها؛٤با رأت أهنا ٓب ٙبقق أىدافها، كٓب ٘بد قبوال كبّبا من الشعب، فاٚبذت قرارا للحد من تأثّبىا الديِب، ككاف من 
 بنود تلك القرارات ما يلي:

التعليم اإلسبلمي ُب ا٤بدرسة يتكوف من ا٤بواد التالية: اللغة العربية من النحو كالصرؼ، كاألدب، كالشريعة  :7دةما
 اإلسبلمية، كاألحاديث النبوية، كتفسّب القرآف، كالتوحيد.

 18سو.: عند رغبة التبلميذ ُب تعليم اللغة الفرنسية فيسمح ٥بم بذلك, كلكن ٙبت إشراؼ مدير ا٤بدرسة نف8مادة
كىذا ديدف ا٤بستعمر الغريب ُب كل أرض ينزؿ ُّا، كمع كل الشعوب، يريد أف يغتصب ٩بتلكاهتا كينتهك حرماهتا؛ فإنو 

 يدرس طبائع السكاف، كيتعرؼ على ميو٥بم ليدخل عليهم من أسهل األبواب، كيقهرىم نفسيا كماديا.
سو مع شعوب آخرين ؛ فمثبل: يقوؿ الباحث ا١بزائرم  ككما فعل ا٤بستعمر الفرنسي ُب مإب فقد مارس ىذا األسلوب نف

عبد ا٢بميد بواربو" ترجع بدايات االىتماـ با٤بواد الثقافية الشعبية ُب ا١بزائر من طرؼ ا٤بؤسسة الر٠بية االستعمارية ُب 
 العصر ا٢بديث إٔب بداية االحتبلؿ الفرنسي للببلد ُب الربع الثا٘ب من القرف التاسع عشر. 

ؿ القوات العسكرية، كاف ال بد للغازم أف يعمل على استكشاؼ ا٣بصم، كمعرفة من يقاتل. كانت إذف ىناؾ فإثر إنزا
 19حاجة ٤بعرفة سكاف ا٤براكز الٍب ٛبكنت من احتبل٥با عسكريا معرفة ٚبدـ إسَباتيجيتو العسكرية.......

عة بأنو ال يوجد ُب غرب إفريقيا، كما يوجد كيقوؿ) جورج ىارل( ا٤بفتش الفرنسي لشؤكف التعليم: ) لقد كانت ىناؾ قنا
ُب ا١بزائر كتونس كا٤بغرب األقصى ثقافة إسبلمية، كىذا يدفعنا إٔب القياـ ببعض تنازالت ٥بذه ا٢بضارة الٍب سبقت 

                                                           
، ، كٙبليل نظاـ التعليم العريب األىلي 14، ككضعية ا٤بدارس العربية اإلسبلمية ُب ٝبهورية مإب ص  8ػ التعليم اإلسبلمي ُب مإب ص 17

 .157-156، ، كا٢بضارة اإلسبلمية ُب مإب ص5ُب مإب ص

 ـ27/9/1938الصادر ُب  2/89ار رقم اإلرشيف الوطِب ١بمهورية مإب قر ، نقبل عن 9-8إلسبلمي ُب مإب ص التعليم ا  18

 7ص  (،  ـ2007 دار النهضة للنشر )ا١بزائر:  1ا٢بميد ؛األدب الشعيب ا١بزائرم طػػ بواربو: عبد 19
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حضارتنا، كلكي يتم تسهيل قبوؿ تعليمنا الفرنسي لدل األىإب فقد كاف علينا أف نقبل التعليم اإلسبلمي العريب؛ حيث 
 .20كوف كاسطة بْب ا٤بدارس القرآنية كا٤بدارس الفرنسية، كنستهدؼ العمل على نسياف األكٔب كقبوؿ الثانية(ي

كيقوؿ خبّب الَببية ُب ا٤بخابرات ا٤بركزية ُب ا٢بكومة االستعمارية بالسنغاؿ: ) إف نسبة اإلقباؿ على مدارسنا على مستول 
أف ال يرتاد مدارسنا ا٤بنتشرة ُب الريف سول بضعة تبلميذ، بينما  القطر السنغإب تدعو للسخرية، كإنو ٤بن ا٤بؤسف

تستقطب ا٤بدارس القرآنية مئات الطبلب.....ال بد من فعل شيء بطريقة غّب مباشرة؛ ألف أم تدخل حكومي قد يأٌب 
 21بنتائج كخيمة (.

 األسلوب الثالث/ نهب الترات الثقافي اإلسالمي والحضاري إلى فرنسا:
ا٢باكم االستعمارم أرشينارد على خزانة الشيخ أٞبد تاؿ، كنقلها إٔب فرنسا. كىي الٍب عرفت ٖبزانة حيث استؤب 

، كىذا ليس غريبا من االستعمار فإف مكتبات أكربا مليئة با٤بخطوطات كالكتب العربية الٍب ًب هنبها، أك 22أرشينارد
 شراؤىا بثمن ٖبس من أصحاُّا.

ب الثقافة العربية اإلسبلمية بكل قواه، كبأساليب متنوعة، كلكن ذلك ٓب ٲبكنو من أف االستعمار حار  وخالصة القوؿ:
القضاء على الثقافة اإلسبلمية، بل استفاقت الثقافة اإلسبلمية من جديد، بعد ركودىا إثر الغزك ا٤بغريب كغّبىا، فأسس 

ـ كما بعدىا. كإٔب يومنا 1946ٕبلوؿ عاـ الغيوركف على الثقافة اإلسبلمية مدارس إسبلمية على غرار ا٤بدارس ا٢بديثة 
ىذا ٪بد بأف طبلب ا٤بدارس العربية أكثر من طبلب ا٤بدارس الفرنسية، ككذلك عدد ا٤بدارس العربية اإلسبلمية أكثر من 

ىإب تعداد ا٤بدارس الفرنسية، رغم كوف ا٢بكومة ىي الٍب تنفق على ا٤بدارس الفرنسية، كالدارس العربية إ٭با ينفق عليها األ
 ( .23كاحملسنوف؛ الذين ٯبعلوف نصب عينيهم قوؿ ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كسلم: ) خّبكم من تعلم القرآف كعلمو 

                                                           
٦بلة قراءات إفريقية العدد األكؿ:  47ا؛ ؛مشكبلت التعليم اإلسبلمي ُب كوت ديفوار:دراسة تقوٲبية،صيمبدػ بامبا: يوسف  20

 75، صـ 2004ىػ ا1424رمضاف

ـ   2004ىػ ا1424، ٦بلة قراءات إفريقية العدد األكؿ: رمضاف174ص ػ  ساتى: ، مهدم : اللغة العربية كصراع الثقافات ُب السنغاؿ21
 75ص

ـ أثر على الصعيد الثقاُب ، متمثل ُب اكتشاؼ ٨بزكف كبّب من 1890كاف الحتبلؿ مدينة سيغو من قبل القوات لفرنسية سلةػ  22
ية. كقد كاف األمر يتعلق با٣بزانة الٍب أسسها الشيخ: "ا٢باج عمر تاؿ" كأثراىا طيلة جياتو العلمية كالٍب كرثها بعده ابنو ا٤بخطوطات العرب

 أٞبدك الشيخ، كقد نقلت ىذه ا٣بزانة الٍب ًب االستيبلء عليها بعد احتبلؿ"سيغو" إٔب باريس تبعا لتعليمات العقيد "أرشينارد"كسلمت إٔب
ـ  1898ة ىناؾ، حيث ٛبت إعادة تغليف ا٤بخطوطات كتصفها ضمن ا٤بخطوطات العربية كالشرقية ُب الفَبة الفاصلة بْب ا٣بزانة الوطني

ـ، كحسب قوؿ د/ ٧بمود عبده زبّب فإف ىذه  ا٣بزانة مع غّبىا من ا٤بخطوطات الٍب مصدرىا  إفريقيا ما بعد الصحراء، ا٤بكتوبة 1901ز
 ٨بطوطة، كبعض ىذه النسخ فريدة. 518حالة صيانة جيدة، تصل إٔب باللغة العربية، كالٍب توجد ُب 

 155-553كللمزيد انظر:ا٣بضارة اإلسبلمية ُب مإب ؛خزانة ا٢باج عمر ص 

 5027ػ رقم 236ص 6ػفتح البارم بشرخ صحيح البخارم::كتاب بدء الوحي ، باب خّبكم من تعلم القرآف ك٤بو ج/ 23
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كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيما أخرجو اإلماـ مسلم كأبو داكد عن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم قاؿ: 
 (.24من ثبلث:إال من صدقة جارية، أك علم ينتفع بو، أك كلد صاّب يدكلو ) إذا مات اإلنساف  انقطع عنو عملو إال 

كال يقلقهم ما تنفقو الدكلة على التعليم العلما٘ب، كال ما ٙبصل عليو ا٤بدارس الفرنسية من الدعم ا٣بارخي ُب بناء ا٤بدارس 

إن الذيه كفروا ينفقىن أمىاهلم ليصدوا عه } ، كتدريب ا٤بعلمْب، كا٤بنح الدراسية إٔب ا٣بارج؛ألهنم يتذكركف قوؿ اهلل تعأب

( ليميز هلل اخلبيث مه 63سبيل اهلل فسينفقىهنب ثم تكىن عليهم حسرة ثم يغلبىن ولذيه كفروا إىل جهنم حيشرون)

 25.{ 63الطيب وجيعل اخلبيث بعضه على بعض فريكمه مجيعب فيجعله يف جهنم أولئك هم اخلسرون )

 )^(   ِا٥ٚقـــ٤ ا٥شاث)^( 
 )^(:ٹَٞـخ ا٥ؾْٴة اإلٙشٹٞٺــخ ادلغزْ٪ــشح)^(

بدأت اليقظة ُب كثّب من الدكؿ اإلفريقية ُب أعقاب ا٢برب العا٤بية األكٔب، غّب أف إضعاؼ االستعمار ٓب يتحقق إال بعد 
 ا٢برب العا٤بية الثانية لعدة أسباب منها:

 أػ الوعي لدى الشعوب المستعمرة:
بوا أفكارا جديدة جعلتهم يرفضوف احتقار ا١بنس األبيض ٥بم، كمن ٍب فإهنم شاركوا كاف احملاربوف القدامى قد اكتس

 مشاركة نشطة ُب حركات التحرير الوطنية إٔب جانب التجار كأصحاب ا٤بزارع الكربل كا٤بثقفْب الذين عملوا على 
 ل استعادة ا٢برية.إنشاء النقابات العمالية كاألحزاب السياسية الٍب كانت العمود الفقرم للكفاح من أج

 ب ػ اإلفريقانية) أي الشعور باالنتماء اإلفريقي (:
ػ إٔب 1919تعترب اإلفريقانية حركة هتدؼ إٔب ٙبقيق كحدة الشعوب اإلفريقية داخل اٙباد الدكؿ اإلفريقية خبلؿ الفَبة من 

 ـ ، كالٍب نظمت العديد من ا٤بؤٛبرات:1954
ـ كالذم شارؾ فيها الكاتب األمريكي الشهّب) كليم إدكارد 1945سَب)بربيطانيا(ففي مؤٛبرىا ا٣بامس ا٤بنعقد ُب مانتشي 

(كجػومو  1972ػ1909ـ( كبعض الزعماء األفارقة مثل كوامي انكركما)1978ػ1863بورقارديبوا()
ـ( طالب ا٤بشاركوف االعَباؼ با١بنس األسود كإلغاء كافة أنواع الظلم ضدىم كحق كل الشعوب 1978ػ1893كينياتا)

  تقرير مصّبه.ُب
ُب مؤازرة الكفاح السياسي قاـ) ليبولد سيدار سينغور( ٗبعركة ثقافية من أجل ٞبل البيض على االعَباؼ  الزنوجبةػ ج 

با٢بضارة الز٪بية اإلفريقية.  كقد أطلقت كلمة الزنوجة ُب النصف األكؿ من الثبلثينيات كبالتحديد بْب عامي 
 ـ.1913ـ(، كإٲبي سيزكار ا٤بولود ُب 2001ػ1906غور السنغإب)( على يد الشاعرين) سين1935ػ1933)

                                                           
 4310، رقم  73ص 5يلحق اإلنساف من الثواب بعد كفاتو ج/ ػ صخيح مسلم: كتاب الوصية؛باب ما24

 2880ػ رقم 22ص2ت ج/؛؛باب ما جاء ُب الصدقة عن ا٤بي كسنن أيب داكد؛، كتاب الوصايا
25
 . 81،87القرآن الكرٌم سورة األنفال، ألٌتان: 
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 د ػ تحرؾ منظمة األمم المتحدة:
لقد كافحت منظمة األمم ا٤بتحدة بشدة ضد النظاـ االستعمارم، كما ساندت بدكف ٙبفظ حركات الكفاح من أجل 

 االستقبلؿ.
 ىػ ػ تحرؾ الواليات المتحدة األمريكية:

تحدة األمريكية للنظاـ االستعمارم كاف ٥با ىدؼ اقتصادم حيث أف الصناعة األمريكية كانت إف معارضة الواليات ا٤ب
تواجو ُب ذلك الوقت مشكلة بيع منتجاهتا، بينما كانت القول االستعمارية)بريطانيا كفرنسا( تطبقاف قانوف )األفضلية 

الواليات ا٤بتحدة مساندة من أجل حصو٥با على اإلمرباطورية( يعِب أهنما كانتا ٙبتكراف أسواؽ ا٤بستعمرات لذا قدمت 
 ا٤بواد األكلية.

 و ػ المعارضة السوفياتية لالستعمار:
فبناء على ٛبسكو باإليديو١بية ا٤باركسية اللينينية الٍب تعلن أف ) ا٢برية ال ٙبقق لشعب ماداـ يظلم شعبا آخر( لذلك 

 ساندت حركات الكفاح من أجل االستقبلؿ.
 يويز ػ التأثير اآلس

كانت ا٤بؤٛبرات اآلسيوية للدكؿ األكٔب الٍب حصلت على استقبل٥با أثر كبّب ُب حركات التحرر ُب إفريقيا، حيث أداف 
ـ، بشدة األصولية كاالستعمار 1955ا٤بؤثر اإلفريقي األسيوم ا٤بنعقد ُب )باندكنغ( ُب إندكنيسيا، ُب شهر إبريل 

 كالعنصرية.
 عمار داخل الدوؿ المستعمرة:ح ػ  حركة القوى المناوئة لالست

أصبحت للقول الدينية كاألحزاب الشيوعية،ك٦بموعات من االقتصاديْب. معارضة حقيقية لبلستعمار ككانت ىذه القول 
 تندد باالعتداءات الٍب تقـو ُّا السلطات االستعمارية كتساند حركات االستقبلؿ.

 :يف ٩بيل ٬٩ أع٤ ا٥زؾشٹش ـ ا٢٥ٚبػ ا٥غٺبعٸ
ح لنيل االستقبلؿ ُب إفريقيا الغربية الفرنسية بالسلم عن طريق ا٢بركات النقابية. كُب إطار ا٤بؤسسات مثل ٛبيز الكفا 

ـ 1958ـ ك1946ـ ك1944اَّالس احمللية كبر٤باف باريس. كاف تطور األكضاع على مراحل ُب األعواـ التالية 
 ـ.1960ك

الفرنسية ُب مؤٛبر ) برازافيل( كأصدر ا٤بؤٛبر القرار بتمثيل الشعوب ٝبع الفريق ديغوؿ اإلداريْب الرئيسيْب من ا٤بستعمرات 
 ا٤بستعمرة ُب اَّلس التأسيسي للجمهورية الرابعة غّب انو استبعد كل فكرة حوؿ االستقبلؿ.

ـ، ككضع  ُب كل مستعمرة ٦بلس عاـ 1949ًب استبداؿ االٙباد الفرنسي باإلمرباطورية الفرنسية ٗبوجب دستور أكتوبر 
ـ اَّلس اإلقليمي , ككانت ىذه اَّالس العامة تصوت للميزانية كالضرائب دكف أف تكوف ٥با 1952صبح ُب عاـ أ

صبلحية سن القوانْب. كا٤بستعمرات الٍب طلق عليها فيما بعد) أراضي ما كراء البحار( كانت ٩بثلة ُب اَّلس الوطِب 
 الفرنسي بنواب ٠بحت ٥بم باألعماؿ التالية:

 حق التصويت* ٛبديد 
 ـ1946أبريل 11* إلغاء األعماؿ الشاقة كاإلجبارية ٗبوجب قانوف) ىوفوت بوانيو( الصادر ُب 
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*منح ا١بنسية لكل ا٤بواطنْب ا٤بنتمْب إٔب االٙباد مع إلغاء نظاـ إدارة ا٤بستعمرين ٗبوجب قانوف) المْب غيو( الصادر ُب 
 ـ1946/مايو7

ـ ظهرت نقابة ا٤بدرسْب إلفريقيا 1937قابية كاألحزاب السياسية، فمنذ عاـ ـ بتعدد التكتبلت الن1946*٠بح دستور 
ـ(، ككينزين كوليبإب ُب ساحل العاج، كأنشئت نقابة 1956ػ1897الغربية الفرنسية برئاسة مامادك كوناتى ُب مإب)

 ـ.1946لسوداف عاـ ـ، كُب السوداف الفرنسي أنشئ االٙباد اإلقليمي لنقابات ا1944ا٤بزارعْب األفارقة ُب عاـ
ُب البداية كانت مطالب النقابات ذات طابع اقتصادم كاجتماعي، لكنو بعد ا٢برب العا٤بية الثانية أصبحت العبلقة متينة 
بْب التطلعات االقتصادم كاالجتماعية كاآلماؿ السياسية. فقد تكوف العديد من الرجاؿ السياسيْب ُب ا٢بركات النقابية. 

(برئاسة فليكس .R.D.A USاسية األكٔب ُب إفريقيا الغربية ىي: ) التجمع الدٲبقراطي اإلفريقي)كأكرب األحزاب السي
ـ( كحزب ا٤بستقلْب ٤با كراء البحار بزعامة السنغإب: ليوبولد سيدار 1993ػ1905ىوفوت بوانيو)

 ـ(2001ػ1906سينغور)
ة االستعمارية، حيث أف فرنسا كانت متمسكة ـ ٓب تغّب طبيعة مركزية السلط1946كمن ا٤بهم أف نشّب إٔب أف دستور 

 جدا ٗبستعمراهتا ، فكانت القرارات تتخذ دائما ُب باريس كيقـو احملافظوف بتطبيقها ُب األراضي ا٤بستعمرة.
ـ عن 1950ػ 1948(ُب الفَبة من .R.D.A) US حاربت ا٢بكومة الفرنسية حزب التجمع الدٲبقراطي اإلفريقي

دة: تقليل عدد النواب ُب الرب٤باف الفرنسي، ككضع نظاـ ىيئة مزدكجة للناخبْب، كعدـ تطبيق طريق اعتماد إجراءات مشد
 االقَباع العاـ.

على الرغم من ذلك فإف حركة التحرير الوطِب أجربت الفرنسيْب على تغيّب موقفهم؛ فا٢بكومة االشَباكية الٍب كصلت إٔب 
سراع با٤بستعمرات ٫بو االستقبلؿ.  فقاـ الوزير الفرنسي ـ قررت اإل1955ا٢بكم ُب فرنسا ُب أعقاب انتخابات 

ـ( مع فلكس ىوفوت بوانيو كزير الدكلة بإعداد قانوف ا٤ببلؾ ُب 1986ػ1910للمستعمرات قاسطوف ديفّب)
ـ، ككاف ىذا القانوف ٲبنح كل مستعمرة مزيدا من االستقبللية. كألغت ازدكاجية ىيئة الناحبْب إٔب ىيئة 1956يونيو

كٗبوجبو أصبح االقَباع العاـ شامبل، كما كسع ىذا القانوف صبلحيات اَّالس اإلقليمية كأسس ٦بالس ا٢بكومة  موحدة
 علما باف رئيس ٦بلس ا٢بكومة كاف احملافظ، كنائب رئيس ٦بلس ا٢بكومة ىو رئيس األغلبية الرب٤بانية.

كقد اعَبؼ ىذا ا٤بؤٛبر ٕبق تقرير ا٤بصّب، كاعَبفت  ـ( عقد مؤٛبر  ُب ٗباكو يضم إقليم إفريقيا العربية،1957كُب عاـ )
فرنسا بذلك ألهنا خشيت اندالع ثورة ُب الببلد، كما حدث ُب ا١بزائر إذ كانت الثورة مشعلة ىناؾ.كأصدر رئيس كزراء 

فرنسا يومذاؾ قانوف اإلصبلح اإلدارم الذم ينص على إجرء انتخابات ُب كل إقليم لتأسيس ٝبعيات عامة تتؤب 
 .26شكيل الوزرارة، فناؿ السوداف الفرنسي حكمو الذاٌبت

ـ قاـ بتنظيم استفتاء حوؿ دستور ا١بمهورية ا٣بامسة كمستقبل 1958بعد عودة الفريق ديغوؿ إٔب ا٢بكم ُب سبتمرب 
تقبلؿ العبلقات بْب فرنسا ك٦بموعة ا٤بناطق كاألراضي)ما كراء البحار( بعد أف كجد نفسو عاجزا عن منع ا٤بسّبة ٫بو اس

الدكؿ ا٤بستعمرة. ككاف ٯبب على األفارقة أف ٱبتاركا بْب االستقبلؿ) كٓب يكن الفريق ديغوؿ يرغب ُب ىذا ا٣بيار( كبْب 
 االٙباد ُب إطار ما أطلق عليو ُب كقتو) اَّموعة الفرنسية(.
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تورل( ىي الدكلة ؾ كانت غينيا كوناكرم ٙبت قيادة ) أٞبد سيكو 1958خبلؿ االستفتاء الذم أجرم ُب سبتمرب
الوحيدة الٍب اختارت االستقبلؿ كقاؿ كلمتو ا٤بشهورة:) إننا نفضل ا٢برية ُب الفقر على العبودية ُب الغنػى( بينما أصبح 

دكؿ إفريقيا الغربية الفرنسية األخرل ) دكال شريكة( ٥با حكمها الذاٌب ٕبيث ٙبصل على ا٤بساعدة الفرنسية على أف تدير 
كدفاعها كاقتصادىا باالشَباؾ مع فرنسا. كقد نالت ىذه الدكؿ استقبل٥با بعد غينيا بعامْب دكف أف  سياستها ا٣بارجية

 تفقد عبلقتها مع فرنسا.
 ٭ٲبٹـخ االعزْ٪بس ا٥ٚش٭غٸ 

رأينا  قيما مر كيف مدت فرنسا نفوذىا إٔب كثّب من دكؿ غرب إفريقيا، كما رأينا ُب الفصل السابق أف الفرنسيْب قد لقوا  
اكمة عنيفة من شعوب ا٤بنطقة، كلعل أبرزىا ُب مإب،مقاكمة سامورم تورل، كأمادك سيكو بن الشيخ عمر تاؿ، مق

 كالطوارؽ ُب الصحراء، كقد ٪بحت بأسلحتها أف ٚبمد ىذه ا٤بقاكمة الوطنية.
ة الثانية، نتيجة كلك فرنسا ٓب تستطع أف تقف ُب كجو التيار التحررم الذم اجتاح القارة، خاصة بعد ا٢برب العا٤بي

للشعارات الٍب نادل ُّا ا٢بلفاء أثناء ا٢بربْب األكٔب كالثانية، كاالحتكاؾ اا٢بضارم بْب األفارقة كفّبىم، كما كصل إليو 
 بعض األفارقة من مستول ثقاُب، كٓب تنجح ٧باكالت الفرنسيْب أيضا لتهدئة ىذه ا٢بركات.

ـ، الذم ٗبوجبو تقرر استقبلؿ 1958(، ُب عاـجنراؿ ديغوؿضعو )كقد كاف آخر ىذه احملاكالت ىي الدستور الذم ك 
األقاليم ا٣باضعة لفرنسا،، كأف تكوف فرنسا مع ا١بمهوريات األفريقية الٍب تقبلو) رابطة ا١بماعة الفرنسية(، كىي شبيهة 

ـ ُب ىذا العاـ ـ ألف تذعن لؤلمر الواقع فاعَبفت عا1960بنظاـ ) الكومنولث( الربيطا٘ب,كاضطرت فرنسا ُب عاـ 
 \.27باستقبلؿ  دكؿ ا١بماعة الفرنسية، كعقدت مع كل منها معاىدة ٙبدد نوع العبلقة بْب البلدين

   ا٥ٚقـــ٤ اخلب٩ظ 

 حملخ ٬ّ مجٲٴسٹخ ٩بيل
 ٧2015.٧( ئىل ّب٧ ٬٩1960 ّٲذ االعزٞال٣ )

 = ر٢ٴٹ٬ احتبد ٩بيل1
اإلفريقية الذين تيقنوا خبلؿ أحداث ا٢برب العا٤بية الثانية أف  شهدت فَبة ما بعد ا٢برب العا٤بية الثانية يقظة الشعوب

البيض ٲبوتوف كما ٲبوت األفارقة السود، كرأكا أف نتائج ىذه ا٢برب أسفرت عن استقبلؿ كثّب من القوميات سواء ُب 
اؿ السياسي، كما أنشئت آسيا أك ُب أكركبا، فقامت ثورات شعبية، كدعوات إٔب اإلفريقية سواء ُب اَّاؿ الثقاُب أك ُب اَّ

 ( ُب عاـ R.D.Aأحزاب سياسية عديدة منها: التجمع الدٲبوقراطي اإلفريقي )
 ديغوؿـ أتى إٔب الرئاسية الفرنسية ا١بنزاؿ 1958(.كُب عاـ P.S.Pـ، أسس بعده ا٢بزب التقدمي السودا٘ب ) 1946 

 يا الفرنسية.فأدخل ُب نظاـ االستعمار الفرنسي تغيّبات قادت إٔب ٙبرير إفريق
) اٙباد مإب ( باسمـ:1959كقد كونت السوداف  قدٲبا ) مإب حديثا ( كالسنغاؿ اٙبادا فدراليا ُب يناير 

FEDRATION DU Mali ـ كلكن بعد شهرين ا٫بل االٙباد 1960/يونيو/ 20، كناؿ االٙباد استقبللو ُب 

                                                           
27
 .633/235د شوقً عطا هللا الجمل، ودغبد هللا عبد الرزاق إبراهٌم، تارٌخ إفرٌقٌا الحدٌث والمعاصر ص  - 



 
623 

 (1960سبتمبر 22) / ميالد مجهىريت ماىل:2
اٙباد مإب)السنغاؿ كمإب بعد انسحاب بنْب كفلتا العليا(، حدثت مشكلة مهمة من جراء ا٤بنافسة  بعد إعبلف استقبلؿ

على الرئاسة بْب سيغور، كموديبو كايتا الذم كاف الوزير األكؿ للفيدرالية ا٤بالية. كٗبجرد فوز موديبو ُب االنتخاب، ُب 
ارة ا١بيش ، كقد اعترب الساسة السنغاليوف ىذه اإلقالة ـ. فإنو سارع إٔب إقالة ٩بادك ا٪بائي من كز 1960/ أكت 10

 ٧باكلة إلضعاؼ السنغاؿ.
ـ اتفصلوا عن موديبو كمؤيديو، كأعلنوا ُب نفس اليـو استقبلؿ 1960/ أكت 20كلينتقم السنغاؿ فإف السنغاليْب ُب 

سومارل، الذم غضب من سوء  السنغاؿ.كبالنسبة لوفد السوداف الفرنسي)مإب(، فقد رجعوا إٔب مإب برفقة ا١بنراؿ
 ـ أعلنت مإب )السوداف قدٲبا ( استقبل٥با بوجهة النظر االشَباكية1960/سبتمرب/ 22كُب  تصرؼ السنغاؿ.
 (مفهـو الدولة:

الدكلة:ٝباعة من الناس مستقركف ُب أرض مشَبكة ذات حدكد كاضحة ك٥با شخصيتها ا٤بعنوية،كنظمها االجتماعية 
  الٍب ٚبضع ٥با كا٣باصة ُّا، ك٥با حكامها كاستقبل٥با السياسي. كالسياسية كاالقتصادية

 (^٧ ئىل ٹٴ٩ٮب)1960(٩بيل ٬٩ ^) 
ـ بعد ا٫ببلؿ الفيدرالية بْب مإب كالسنغاؿ، نالت ا١بمهورية السودانية سيادهتا 1960ُب الثا٘ب كالعشرين من سبتمرب 

 الوطنية كالدكلية ٙبت اسم ٝبهورية مإب,
 لٍب ميزت ٝبهورية مإب ىي:كمن أىم العهود ا

 ـ.1968ـ إٔب 1960* فَبة ا١بمهورية األكٔب من 
 ـ(.1991ػ1968*فَبة حكم اللجنة العسكرية للتحرير الوطِب كا١بمهورية الثانية)

 ـ.1991مارس 26* فَبة الثورة الشعبية 
 ـ إٔب يومنا ىذا1991* فَبة ا١بمهورية الثالثة الٍب تبدأ اعتبارا من 
 ٧1968.٧ ئىل 1960ٲٴسٹخ األٳىل ٬٩ * ٙرتح اجل٪
 أػ التطور السياسي:  السياسة الداخلية:

ـ، أصبح 1960/ سبتمرب 22ـ بعد إعبلف االستقبلؿ اختارت ٝبهورية مإب النظاـ االشَباكي ُب 1960ُب عاـ 
 موديبو كيتا رئيسا َّلس حكومة ا١بمهورية األكٔب.

 أرض مإب كأنشئت القوات ا٤بسلحة ا٤بالية.ـ غادر ا١بنود الفرنسيوف 1962يناير  20كُب 
 ـ ألقي القبض على كل من: 1962يونيو  20كُب 

)فيلي دابو سيصوغو( ك) ٞبادكف ديكو(ك) ا٢باج مارباقاسـو تورل(، نتيجة لبعض االضطرابات الناٝبة عن اإلصبلح 
 النقدم.

 ـ1964ـ إلى 1964ـ إلى 1963من 
 طِب بسبب ثورة الطوارؽ ُب أدراريغوغاس.ـ اضطرب السبلـ الو 1964ـ إٔب 1963من 

( نائبا من حزب التجمع الدٲبقراطي 80ـ. أجريت االنتخابات التشريعية األكٔب فاز فيها ٜبانوف )1946ُب إبريل 
 اإلفريقي.
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 ـ نظمت االنتخابات البلدية األكٔب ُب البلديات الثبلث عشرة ا٤بقامة ُب كقتو.1966/ يونيو 5كُب 
ـ ضد الرئيس الغا٘ب) كوامي انكركما( ًب تأسيس اللجنة الوطنية 1966فرباير  23نقبلب العسكرم ُب كرد فعل على اال
 للدفاع عن الثورة.

ـ، ككاف 1967أغسطس  22كىكذا منحت ىذه اللجنة الوطنية صبلحية موسعة، كحلت ٧بل ا٤بكتب السياسي ُب 
 كي.ذلك بداية الثورة النشطة الٍب ٛبيزت بتشديد النظاـ االشَبا 

 عضوا ٧بل اَّلس الوطِب. 28يناير حلت بعثة تشريعية مكونة من  28كُب 
 السياسة الخارجية:

 كانت السياسة ا٣بارجية ١بمهورية مإب ُب ظل النظاـ االشَباكي مبنية على مايلي:
 ٢بديث.( ٧باربة االستعمار التقليدم كا4( الوحدة اإلفريقية  3( التعاكف الدكٕب   2( ا٢بياد السياسي   1

 ـ كانت مإب عضوا مؤسسا ُب ٦بموعة الدار البيضاء الٍب قررت إنشاء ٦بلس اقتصادم إفريقي.1961ُب عاـ 
 ـ كقعت مإب على ميثاؽ منظمة الوحدة اإلفريقية .1968/ مايو 25ُب 

كالسنغاؿ ـ تأسس اللجنة ا٤بشَبكة لنهر السنغاؿ ُب ٗباكو ككانت تضم كبل من مإب كغينيا 1963يوليو  24كُب 
 ـ منظمة دكؿ هنر السنغاؿ.1968كموريتانيا، ٍب حلت ٧بلها ُب مارس 

ـ كُب إطار حل النزاع ا٢بدكدم بْب ا١بزائر كا٤بغرب ، التقى ُب ٗباكو كل من اإلمرباطور 1963أكتوبر  30إٔب  29كمن 
ـ(كالرئيس ا١بزائرم 1999ـ ػ1929ـ( اإلثيويب، كا٤بلك ا٢بسن الثا٘ب ملك ا٤بغرب 1975ػ1892) ىيبلسيبلسي()

 ـ(.1977ػ  1915ـ، كالرئيس ا٤بإب ) موديبو كيتا( )1916أٞبد بن بيبل ا٤بولود ُب 
ـ قطعت مإب عبلقاهتا الدبلوماسية مع بريطانيا العظمى بعد اإلعبلف عن استقبلؿ ركديسيا) زٲببابول 1965ُب ديسمرب 

 ا٢بالية(من طرؼ األقلية البيضاء.
يدت اللجنة الوطنية للدفاع عن الثورة التدخل العسكرم ٢بلف كارسو ُب تشيكوسلوفاكيا. ـ أ1968أغسطس  13كُب 

 من أجل تعزيز استقبل٥با السياسي: فأقامت ٝبهورية مإب عبلقات دبلوماسية مع ٝبيع الدكؿ الراغبة ُب السبلـ كالعدالة.
 ب ػ التطور االقتصادي:

خططا ٟبسية للتنمية كإنشاء شركات كمؤسسات تابعة للدكلة من  سعيا ُب إثبات استقبل٥با االقتصادم كضعت مإب
 ذلك:

ٙبديث األدكات الزراعية مثل آالت ا٢براثة، كا١برارة ، كآالت البذر ، كالعربات، إضافة إٔب استخداـ السماد الكيماكم 
 كالعضوم كا٤ببيدات، كل ذلك ساعدت على تقدـ النشاطات الزراعية تقدما ملحوظا.

ـ طورت إعداد السهوؿ 1961نيجر لزراعة األرز الٍب ًب ٘بهيزىا منذ العهد االستعمارم كتأميمها عاـ إف مؤسسة ال
 الزراعية كتدريب ا٤بستوطنْب.

ُب ٦باؿ تربية ا٤بواشي، كمن أجل تطوير ا١بنس البقرم أسست الدكلة مراكز البحوث الفنية ُب منطقٍب سوتيبا)باماكو( 
 ة الستغبلؿ اَّازر كملحقاهتا، من أجل تقييم ا٤بوارد ا٢بيوانية للدكلة:كنيونو ٍب أنشئت الشركة الوطني

 ُب ٦باؿ الصيد كاف ٨بترب موبٍب ا٥بيدكبيولوجي يهتم بدراسة األ٠باؾ سعيا إٔب زيادة الفوائد ُب ىذا القطاع االقتصادم.
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 ج ػ الصناعة:
 دكلة من بينها مايلي:ُب اَّاؿ الصناعي أنشئ العديد من الشركات كا٤بؤسسات التابعة لل

 * الشركة ا٤بالية للنسيج) كوماتيكس(
 * الشركة الوطنية للسجائر كالكربيت)سوناتاـ(

 * شركة مإب للمعلبات) سوكوما(.
 * مصنع دككابوغو للسكر.

8 )  شركة مإب ٤بنتجات الزيوت)سيبـو
 ؼ أم ]بوقو[ كغّبىا(.* مصنع مإب للسّباميك)إيسيما(.كالسراميك ٗبعُب ) صناعة الفخاريات كا٣بز 

 ـ للبحث كاستغبلؿ ا٤بناجم.1961* كأنشئت الشركة الوطنية للبحث ا٤بنجمي)سوناتارٙب( عاـ 
ٙبقق اإلنتاج الكهربائي بفضل كجود ٧بطتْب من بينهما ٧بطة دار السبلـ)باماكو( كسدكد كهركمائية صغّبة ُب سوتيبا 

 ـ.1961ُب األكؿ من يناير  كفيلو على سبيل ا٤بثاؿ، كأنشئت شبكة مإب للطاقة
 (.أٷ:ٙرتح ؽ٨٢ ا٦٥غٮخ ا٥ْغ٢شٹخ ٦٥زؾشٹش ا٥ٴىٮٸ ٳاجل٪ٲٴسٹخ ا٥ضب٭ٺخ)

 ٧1991.٧ ئىل ٩1968بيل ٬٩ 
ـ شهدت مإب أكؿ انقبلب عسكرم ُب تارٱبها. فقد قامت ٦بموعة مكونة من أربعة عشر 1968/نوفمرب 19ُب 

النظاـ االشَباكي للرئيس موديبو كيتا. كىذه اَّموعة الٍب أطلقت ضابطا ٙبت قيادة ا٤ببلـز األكؿ موسى تراكرل بقلب 
(، برزت عملها بوضع حد لتدىور كضع القوات ا٤بسلحة CMLNعلى نفسها اللجنة العسكرية للتحرير الوطِب )

 كتقلص ا٢بريات ا٤بتمثل ُب أعماؿ القمع كاالعتداء الٍب كانت تقـو ُّا ا٤بليشيات الشعبية.
عن طريق االستفتاء الشعيب مناسبة لعودة البلد إٔب ا٢بياة الدستورية العادية كإعداد  1974تور عاـ كاف اعتماد الدس

 نشأة ا١بمهورية الثانية.
 أػ التطور السياسي:

 إف استيبلء اللجنة العسكرية للتحرير الوطِب على ا٢بكم ٛبيز باألمور اآلتية:
 * تعليق الدستور مع منع كل من النشاطات السياسية.                   * إيقاؼ موديبو كايتا كعدد من معاكنيو.

 ككانت اللجنة العسكرية قد اٚبذت لنفسها ا٤بهاـ التالية:
 * اإلصبلح االقتصادم كا٤بإب.         * إعادة ا٢برية الفردية ُب احَباـ القوانْب ا٤بعموؿ ُّا.

 * العودة إٔب حياة دستورية عادية.                                       * ا٤بصا٢بة الوطنية.
 28ـ شكلت اللجنة العسكرية للتحرير الوطِب حكومة مؤقتة يرأسها  يورك جاكٌب. كُب 1968/ نوفمرب 22ففي تاريخ 

 19ـ كاعتبارا من 1960/ الصادر عن اللجنة العسكرية للتحرير الوطِب دستور 1ـ ألغى ا٤برسـو رقم 1968نوفمرب 
 ا١بكومة.بح رئيس اللجنة العسكرية موسى تراكرل ٯبمع بْب كظيفٍب رئيس الدكلة كرئيس ـ أص1969سبتمرب 

ـ اعتمد الدستور ا١بديد باالستفتاء كقد بقيت اللجنة العسكرية على السلطة لتحقيق األىداؼ 1974/ يونيو 2كُب 
 التالية:

 * تأسيس ٦بلس كطِب.   .* انتخاب رئيس ا١بمهورية باالقَباع العاـ   * إقامة حزب دستورم كاحد.
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ـ اقَبحت ١بنة التحرير الوطِب أف يكوف ا٢بزب الوحيد الذم تريد الدكلة إنشاءه ىو:) االٙباد 1976كُب سبتمرب 
(، كلكن قامت معارضة نشيطة Union Democratique du people Malienالدٲبقراطي لشعب مإب  

ر عليهم النشاط، كقاـ الطبلب ٗبظاىرات عدائية للحكم، كدعوا من السياسيْب الذين برزكا قبل االنقبلب، كالذين حظً 
 ـ(.1977إٔب التعددية ا٢بزبية، كما قامت مظاىرات بعد موت الرئيس السابق) موديبو كايتا( ُب السجن عاـ )

 ككانت ىناؾ مقاكمة داخل ا١بيش لعوة ا٢بكم ا٤بد٘ب، كخبلفات ك٘باكزات من قبل بعض األعضاء البارزين ُب ١بنة
ـ(، على أربعة ضباط أعضاء قي ١بنة التحرير الوطِب، بتهمة ٧باكلة 1978التحرير الوطِب؛ ٩با أدل إٔب إلقاء القبض ُب )

/ كرٙب دامبيلى 3/كيسم دكك ارا   2/ تشيىػكورك بغايوغو  1انقبلب ضد الرئيس ) موسى تركرل(، كىؤالء الضباط ىم: 
 /مارساؿ سيسوغو.4

أهنم ىم الذين كانوا يركف اٚباذ القمع العسكرم كسيلة للفضاء على ا٤بعارضة، كما ألقي  فتم القبض على ىؤالء مع
القبض على اثنْب كثبلثْب آخرين من كبار رجاؿ الشرطة كالقوات ا٤بسلحة؛ بتهمة العمل على تقويض أمن الدكلة 

 كالفساد.
 م تسعة من ا٤بدنيْب، كالباقي من العسكريْب.كزيرا، بينه 15ـ، أعيد تشكيل الوزارة، كضمت 1979كُب مايو)آيار( عاـ 

عودة مإب إٔب ا٢بياة الدستورية الطبيعية مع انعقاد ا٤بؤٛبر التأسيسي للحزب الدٲبوقراطي لشعب مإب  ـ1979يعترب عاـ 
% من ٦بموع 99، ككاف ا٤برشح الوحيد، كتأشيع بأنو احصل على كانتخاب موسى تراكرل رئيسا للجمهورية الثانية 

 .مقعدا 82من مرشحي حزب االٙباد الدٲبقراطي لشعب مإب ، ككاف  كما ًب تنظيم انتخابات تشريعية صوات.األ
(، كرفضت أف تعده فرعا من فركع A. E. Mـ حلت ا٢بكومة اٙباد الطبلؿ)1980كُب يناير)كانوف الثا٘ب( عاـ 

المتحانات، كعلى ا٤بنح الدراسية، كشكلت االٙباد الدٲبقراطي لشعب مإب،كذلك بعد احتجاجات الطبلب على طريقة ا
( ُب ا٤بؤسسات التعليمية، كًب احتجاز U,N,J.Mا٢بكومة كبديل عن اٙباد الطبلب ١بانا من حركة شباب ا٢بزب)

ـ توُب) كابراؿ( رئيس اٙباد الطبلب ُب السجن، كنتج عن ذلك حوادث 1980ا٤بئات من الطلبة، كُب )مارس(آذار 
 ا٤بؤسسات التعليمية أبواُّا أغلب أياـ السنة الدراسية. شغب كاحتجاجات، كأغلقت

ـ تبنت ا٢بكومة ا٤بلحق الدستورل، فزاد من مدة ا٤بكتب الرئاسي إٔب ست سنوات، 1981*كُب سبتمرب)أيلوؿ( عاـ 
 على حْب ا٬بفضت مدة اَّلس الوطِب إٔب ثبلث سنوات.

ركرل( ٤برحلة انتخابية ثانية، كأشيع بأنو حصل على ـ، أعيد انتحاب الرئس)موسى ت1985*ٍب ُب مارس)آذار( عاـ 
 % من ٦بموع األصةات.99.94

ـ أعاد الرئيس )موسى تركرل( تشكيل ا٢بكومة فسلم منصب كزارة الدفاع إٔب أقرب الناس 1986كُب يونيو)حزيراف(عاـ 
ُب مكتب رئيس ٦بلس الوزراء إليو كىو العقيد) سيكو لػي(، كعْب )٩بادك دامبىلى( كزير الصحة كالشؤف االحتماعية  

 ـ(، كرجع ٩بدك دامبيلى إٔب منصبو القدٙب،1988الذم أعيد إنشاؤه، ٍب عاد فألغى ىذا ا٤بكتب ُب يونيو)حزيراف( 
% من ٦بموع الصوات، كدخل 98,56كجرت ُب ىذا الشهر انتحابات اَّلس الوطِب فحصلت قائمة ا٢بزب على 

 اَّلس أربغوف عضوا جديدا.
ـ أعلن الرئيس موسى نراكرل عن إغبلؽ سجن ) تػىٍودىِب(، كٚبفيف األحكاـ 1988بتمرب )أيلوؿ( عاـ كُب شهر س

/ديسمرب )كانوف األكؿ( 6الصادرة ٕبق السجناء ، كُب الذكرل العشرين لتوٕب موسى تراكرل رئاسة ا١بمهورية أم ُب 
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اسيْب الذين اهتموا بالتورط ُب ٧باكلة سجينا، كاف من بينهم بعض السي 78ـ أعلن الرئيس عن إطبلؽ سراح 1988
 28سجينا. 237ـ(، كما صدر عفو آخر عن 1980االنقبلب غاـ(

كُب مواجهة الركود السياسي كاالقتصادم الٍب تشهدىا الدكلة، فرضت ا١بمعيات السياسية كالنقابية مثل ا٤بؤٛبر الوطِب 
قراطية ُب مإب) أدٲبا( كاالٙباد الوطِب لعماؿ مإب، ( كالتحالف من أجل الدٲبC.N.I. Dللمبادرة الدٲبقراطية) سينيد

 ـ.1991/ مارس 26كاالنفتاح الدٲبقراطي على السلطة. كقد أدل رفض ىذا االنفتاح إٔب سقوط النظاـ ُب 
 السياسة الخارجية:

 ٓب تتغّب ا٤ببادئ الٍب ارتكزت عليها السياسة ا٣بارجية ٤بإب ُب عهد ا١بمهورية الثانية.
 ـ أنشئت اَّموعة االقتصادية لدكؿ غرب إفريقيا ُب باماكو. 1970ُب حوإب  

ـ اتفقت مإب كالسنغاؿ كموريتانيا على تأسيس منظمة استصبلح هنر السنغاؿ ُب نواكشوط بعد 1972كُب عاـ 
 انسحاب غينيا كوناكرم.

 لس(.ـ أصبحت مإب عضوا ُب اللجنة ا٤بشَبكة ٤بكافحة ا١بفاؼ ُب الساحل) سي1973كُب عاـ 
 ـ بدأ أكؿ نزاع حدكدم بْب مإب كفلتا العليا)بوركينا فاسو(.1974كُب عاـ 

ـ كقعت مإب مع أربع عشرة دكلة أخرل ُب غرب إفريقيا على الوثيقة التأسيسية للمجموعة 1975مايو28كُب 
 االقتصادية لدكؿ غرب إفريقيا.

ف ىناؾ نزاع إقليمي منذ مدة طويلة بْب )مإب (، كذلك أنو كاـ نشب نزاع آخر بْب مإب كبوركينا فاسو.1985كُب 
(، كيشاع بأف ىذه Agacherكيلومَبا ُب منطقة )أغاشيػر    160ك)بوركيناغاسو( على شريط حدكدم ٲبتد على طوؿ 

ا٤بنطقة ٙبتوم على كميات كبّبة من ا٤بعادف الثمينة، كاشتد الصراع حوؿ ىذه ا٤بنطقة غأدل إٔب قتاؿ بْب الطرفْب ، 
ـ كاشتبكت قوات البلدين 1985ها )قوات توما سنكارا( البوركينابيو ضد ٝبهورية مإب، ُب ديسمرب "كانوف األكؿ"أشعل

بعضهما مع بعض، كاستمر القتاؿ ستة أياـ، كذىب ضحيتو ٟبسوف رجبل، كقصفت القوات ا٤بالية بعدىا قرل بركينابية 
األمر إٔب ٧بكمة العدؿ الدكلية الٍب طلبت من الطرفْب اضطرت األخّبة إٔب إيقاؼ ا٢برب  كطلب ا٤بفاكضة، كرفع 

ـ ٛبت اجتماعات طارئة كاقف إثرىا الرئيساف : 1986سحب قواهتما من منطقة النزاع، كُب يناير )كانوف الثا٘ب( عاـ
(، كاستؤنفت Agacherموسى تراكرل ، كتوماس سانغارا، على ا٤بصا٢بة، كسحب جيشهما من منظقة )أغاشيػر  

ـ، كقببل حكم ٧بكمة العدؿ الدكلية النهائي ُب ديسمرب(كانوف 1987ت السياسية بْب البلدين ُب (حزيراف ( العبلقا
 .29ـ. كالذم قضى ٗبنح كل طرؼ تصف ا٤بنطقة ا٤بتنازع عليها1986األكؿ( عاـ 
 االقتصاديب ػ التطور 

خطط من أحل ترقية االقتصاد، كًب ـ كضعت ا١بمهورية الثانية أسس االقتصاد الوطِب ا٢بر كا٤ب1990إٔب 1980من 
اعتماد خطة ثبلثية )ٛبتد لثبلثة أعواـ( ترمي إٔب تشجيع ظهور قطاع خاص من أجل أف يلعب دكرا حيويا ُب ا٢بياة 

 االقتصادية .

                                                           
28
 (.683 -685الصغحات) 65للمزٌد راجع: محمود شاكر، التارٌخ اإلسالمً، التارٌخ المعاصر غربً أفرٌقٌا ج/  - 

29
 (..685الصغحات) 65، التارٌخ المعاصر غربً أفرٌقٌا ج/للمزٌد راجع: محمود شاكر، التارٌخ اإلسالمً - 
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% من األيدم العاملة ُب الدكلة: الزراعة، كصيد األ٠باؾ، كتربية 85ككانت األكلوية للزراعة حيث كانت تشغل حوإب
 اشي.ا٤بو 

أعطيت األٮبية لتحديث األدكات الزراعية)آالت ا٢براثة كا١برارات كالعربات( إٔب جانب االىتماـ با٤بواد الداخلية ُب 
 الزراعة كتأطّب الفبلحْب.

 ـ نفذت أكثر من عشرين عملية تنموية ريفية لتأطّب  الفبلحْب كزيادة اإلنتاج أٮبها:1980إٔب  1972كمن عاـ 
 لتنمية الغزؿ كالنسيج.* الشركة ا٤بالية 

 * مشركع زراعة الفوؿ السودا٘ب كالزراعات الغذائية.
 * مشركع حوض النيجر األعلى.

 كقد أدت ىذه ا٤بشركعات إٔب ا٢بصوؿ على إنتاجات مهمة.
 كتطورت تربية ا٤بواشي كزاد عدد الرؤكس بفضل مشركع أطلق عليها) انداما( ُب منطقة يانفويبل، كمشركع تنمية ا٤بواشي

 ُب موبٍب كمشركع تنمية الساحل الغريب. أما برنامج تنمية الصيد فقد ٙبقق بفضل مشركع عملية الصيد.
 الصنػػاعة:

ـ كضع حجر أساس لسد منانتإب ُب إطار منظمة استصبلح حوض هنر السنغاؿ؛ بعد هناية بناء 1982/ مايو/11ُب 
 عاـ.مليوف كيلوػ كاط ُب ال 800ىذا السد كاف منتظرا أف ينتج 

 ـ بدأ تشغيل سد منطقة سلينكى الكهركمائي.1982كُب ديسمرب 
 بدأت مإب ُب استغبلؿ مادة الفوسفات من منطقة كليمس كا١بّب كالرخاـ ُب جامو كالذىب ُب كاالنا كسياما.

 أدت زيادة إنتاج الكهرباء إٔب تشجيع التنمية الصناعية كمن ٍب أنشئ العديد من ا٤بصانع منها
 ( مصنع مإب للنسيج) إيتيما(.2دا جالو كاإلخواف              ( شركة  سا1
 ( الشركة ا٤بالية لصناعة الدراجات)إماسي(.4( شركة مإب لؤل٠بنت)سوسيما(           3
 ( الشركة العامة إلنتاج الذىب ُب كاالنا)سوجيمورؾ(.6(شركة استغبلؿ منتجات الفوؿ السودا٘ب)سيباما( 5

 النقل واالتصاالت:
 إحراز تقدـ كبّب خاصة ُب قطاع الطرقات) طريق سيوارل ػ غاك ( كتعزز موقف الشركة الوطنية للمبلحة بفضل تشغيل ًب

 ـ.1975ـ ككاف قد ًب افتتاح مطار باماكو سينو الدكٕب 1982سفينة جديدة كانكو موسى ُب إبريل 
 ـ.1983لتلفيزيوف ا٤بإب ُب سبتمرب ُب ٦باؿ ا٤برئيات كا٤بسموعات ٛبثل أكثر اال٪بازات ُب بداية تشغيل ا

 الشؤوف المالية والتجارية:
ـ انضمت مإب إٔب االٙباد النقدم لغرب إفريقيا كاستبدلت العملة الوطنية الفرنك ا٤بإب بعد 1984/ فرباير 17ُب 

 % بالفرنك سيفا.50ٚبفيض قيمتها بنسبة 
ير الوطِب الذم تكثف ُب عهد ا١بمهورية الثانية، أدل إٔب إف التحرير االقتصادم الذم دعت بو اللجنة العسكرية للتحر 

 تصفية بعض الشركات كا٤بؤسسات التابعة للدكلة مثل سوميكس كسوكوراـ.
ـ كنتيجة لئلدارة االقتصادية السيئة كتدىور ا٤ببادالت أصبحت مإب خاضعة لربنامج اإلصبلح 1988ابتداء من 

 االقتصادم.
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 ج ػ التطور االجتماعي:
 نظاـ التعليمي أحداثا مهمة:سجل ال

 ـ1976* فتح ا٤بدارس ُب األرياؼ ُب 
 ـ1978*إدراج اللغات احمللية ُب النظاـ التعليمي من 

 ـ.1981* إعطاء صبلحيات لؤلقاليم ُب إطار إدارة التعليم ُب عاـ 
مإب لؤلدكية ـ كقد ساىم إنشاء مصنع 1978على  الصعيد الصحي، بدأت مإب تطبق سياسة العبلج األكٔب عاـ 

ـ بدأ تنفيذ الربنامج ا٤بوسع لتطعيم األطفاؿ 1986ـ إٔب تقليل اعتماد مإب على ا٣بارج، كُب عاـ 1983الطبية ُب عاـ 
 من صفر إٔب ست سنوات.

( ُب عاـ   ـ.1989كانت بداية نظاـ إنشاء ا٤براكز الصحية التجمعية) سيسكـو
 د ػ التنظيم اإلداري

ـ بإنشاء إقليمْب جديدين) تومبوكتو ككوليكورك( 1977ا٤بعتمد منذ ا١بمهورية األكٔب ُب عاـ ًب تعديل التنظيم اإلدارم
كمقاطعة باماكو، إضافة إٔب ٟبسة مراكز جديدة ىي ) جيما ككاٌب ، كبراكيلي، كدكيبل، كيوارك( كسبع بلديات جديدة) 

 اإلدارم ا١بديد ٤بإب كاآلٌب: بوقو٘ب إضافة إٔب البلديات الست التابعة لباماكو( بذلك أصبح التقسيم
 بلدية كقرية. 19مديرية ك 288مركزا، ك 46أقاليم كمقاطعة كاحدة،  ك7

 * ٙرتح ا٥ضٴسح ا٥ؾْجٺخ 
 ئ٣  ٩1991.٧بسط ٬٩26 

 :ـ1992نيو ـ إلى يو 1991مالي من 
موجودا منذ  ـ كقع انقبلب عسكرم على الثورة الشعبية لوضع حد لنظاـ ا٢برب الواحد الذم كاف1991مارس 26ُب 

 . كبذلك انفتح عهد جديد ٤بإب) عهد الدٲبقراطية كتعدد األحزاب(.1979
 أػ التطور السياسي:

ـ ىبت ريح الدٲبقراطية كا٢برية حوؿ العآب ، كأطلق عليها ) رياح الشرؽ( كٓب تكن مإب ٗبعزؿ 1990ابتداء من عاـ 
الوطِب للمبادرات الدٲبقراطية) سينيد( كالتحالف من أجل عنها.فد نظمت ا١بمعيات السياسية كالنقابية مثل ا٤بؤٛبر 
( كٝبعية مإب ٢بقوؽ  U.N.T.Mالدٲبقراطية ُب مإب) أدٲبا ( كاالٙباد الوطِب لعماؿ مإب) 

مسّبات كمظاىرات لبلحتجاج ضد الصعوبات االقتصادية كا٤بطالبة  1990( بدأت تنظم منذ A.M.D.Hاإلنساف)
 بالتعددية ا٢بزبية.

 26(إٔب ا٢بركة الدٲبقراطية، كقاـ بتنفيذ االنقبلب ُب A.T.Tم جزء من ا١بيش بقيادة أمادك توما٘ب تورل) انض  
ـ، كانتهت بذلك ا١بمهورية الثانية، أنشئ ٦بلس ا٤بصا٢بة الوطنية قبل أف ٙبل ٧بلو اللجنة االنتقالية 1991مارس 

 ـ.1991مارس28( ُب ٣CTSPببلص الشعب)
مارس الوثيقة األساسية حيث ًب تعليق الدستور كحل ا٢بكومة كاَّلس الوطِب كا٤بكتب 29ية من أعدت اللجنة االنتقال

 التنفيذم ٢بزب االٙباد الدٲبقراطي لشعب مإب.
 *كلفت اللجنة االنتقالية ٣ببلص الشعب نفسها با٤بهاـ التالية:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (اإلنعاش االقتصادم2( تعيْب رئيس كزراء                 1
(حل مسالة التمرد ُب الشماؿ كإجراء انتخابات تقود إٔب كضع مؤسسات 4ٛبر كطِب                 ( تنظيم مؤ 3

 ا١بمهورية الثالثة.
ـ إٔب التعددية ا٢بزبية الشاملة ككضع 1991/ أغسطس 12يوليو إٔب  29دعا ا٤بؤٛبر الوطِب ا٤بنعقد ُب الفَبة من 

 ـ.1992يناير 12ا٣بطوط العريضة للدستور ا٤بقبل الذم صوت لو ُب
ـ ًب االتفاؽ الوطِب لوضع حد ٤بشكلة التمرد ُب الشماؿ، كظهر العديد من األحزاب السياسية : 1992/ أبريل 11ُب 

، حزب ا٤بؤٛبر الوطِب   (A.D.E.M.A)التحالف من أجل الدٲبقراطية ُب مإب ، ا٢بزب األفريقي للتضامن كالعدالة
ٙباد القول الدٲبقراطية، حزب الدٲبقراطية كالتقدـ، كما عادت بعض ( ،حزب اS.N.U.Dللمبادرة الدٲبقراطية)

( R.D.A( ػ التجمع الدٲبوقراطي اإلفريقي)P.S.Pاألحزاب األخرل إٔب الساحة مثل : االٙباد السودا٘ب للتقدـ)
 كغّبه.

 * ٙرتح اجل٪ٲٴسٹخ ا٥ضب٥ضخ ا٥زٸ رجذأ اّزجبسا
 ٧(.2015)٧ ئىل ٹٴ٩ٮب ٱزا1992 أٳاعو ٬٩

شهرا إلعداد االنتخابات العامة عاـ  14لجنة االنتقالية ٣ببلص الشعب كا٢بكومة االنتقالية ُب ا٢بكم ٤بدة بقيت ال
 : االنتخابات البلدية ، كاالنتخابات التشريعية كاالنتخابات الرئاسية.1992
من حزب التضاA .D.E.M.Aـ أجريت انتخابات رئاسية فاز فيها ألفا عمر كونارل ٩بثل  1992كُب عاـ 

ـ فاز فيها ألفا عمر كونارل نفسو للمرة الثانية، كقد 1997للدٲبوقراطية ُب مإب، ٍب االنتخابات الرئاسية الثانية عاـ 
كاألحزاب ا٤بعارضة حيث أٝبعت  .A.D.E.M.Aحدثت اضطرابات كبلببلت ُب ىذا االنتخاب بْب ا٢بزب ا٢باكم 

م ا٢بزب ا٢باكم على إجرائها ُب ا٤بوعد احملدد،إال أف السيد ماري األحزاب ا٤بعارضة على مقاطعة االنتخابات بينما صم
)حزب االٙباد للدٲبوقراطية كالتقدـ( تطوع باالشَباؾ ُب االنتخابات إٔب جانب  .P.U.D.P بَبك جايب ٩بثل حزب

 ألفا عمر كونارل.
إٔب بلديات كصل عددىا (؛ فقسمت األقاليم Decentralisationـ تبنت الدكلة فكرة البلمركزية)1998كُب عاـ 

ـ كبالفعل قلد الفائزكف ُب االنتخاب 1999(جرت ا٤بنافسة على رئاستها ُب عاـ Communeبلدية) 703إٔب 
ـ 2002( ُب شهر سبتمرب من العاـ نفسو. ٍب أجريت االنتخابات الرئاسية عاـ  Maireا٤بناصب باسم) رئيس البلدية

 ـ.2007مادك توما٘ب تورل لفَبة رئاسية أخرل عاـ فاز فيها ا١بنراؿ أمدك ٛباف تورل.ٍب فاز أ
*يقاؿ بأف أمادك توما٘ب تورل كاف يسعى لفَبة رئاسية ثالثة، كلذا بدأ كثّبا من ا٤بشاريع طويلة األمد: جسورا، كطرقات، 

لقذاُب عاـ ك٦بمعات سكنية، كغّبىا، كما أنو كاف من أكرب أخطائو فتح باب الدكلة للفارين من ليبيا؛ بعد مقتل معمر ا
سيفا. كُب ىذه األثناء  50.000.000ـ؛ ليسكنوا ُب الشماؿ دكف ٘بريدىم من السبلح، مع إعطائهم مبلغ 2012

بدأت الشائعات تنتشر بشأف مقتل كثّب ا١بيش ا٤بإب ُب الشماؿ دكف أف تتخذ حكومة أمادك توما٘ب تورل أم إجراءات 
متطورة، كذلك ألسباب غامضة اليعلم تفاصيلها إال اهلل، غّب أنو  ردغية ٢بسم ا٤بوقف، أك تزكدىم بأسلحة كذخائر 

كانت أصابيع التهمة موجهة إٔب الرئيس أنو يريد ٛبديد فَبتو الرئاسية إٔب هناية تلك ا٢برب، ليتمكن اثناء ذلك من تعديل  
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تْب أف يتؤب فنرة رئاسية ثالثة أك الفقرة الٍب تتعلق بفَبة الرئاسة ُب الدستور، ليكوف يسمح للرئيس بدال من فَبتْب رئاسي
 أكثر ماداـ الشعب ٰببو.

ـ كقبيل انتهاء  الفَبة الرئاسية ألمادك توما٘ب تورل ، قامت ١بنة عسكرية بقيادة 2012/مارس/22كُب يـو ا٣بميس 
الكابتْب أمادك أيا سانوغو بانقبلب ضد حكومة ا١بنراؿ أمادك توما٘ب تورل، كتسمت ىذه اللجنة باسم 

(CNRDRE.اللجنة الوطنية إلقامة الدٲبوراطية  كإنعاش الدكلة ) 
  Committee National pou le Redressement de la democracie et de  

la restauration de l"etat) ) 
 مكث ىذه اللجنة ُب ا٢بكم مدة عشرين يوما، ٍب سلمت ا٢بكومة إٔب الوطنيْب ٙبت الضغوط الدكلية كاإلقليمية.

يوما  45ـ ًب تعيْب رئيس جديد ٤بإب) جونكندا تركرل( رئيس ا١بمعية الوطنية ٤بدة 12/4/2012ـ ا٣بميس كُب يو 
 تتمة الفَبة الرئاسية ألمدك توما٘ب تورل.

نفرا: أئمة ، أعضاء أحزاب سياسية، ٩بثلوف عن االنفبلبيْب  إٔب بركينا فاسو للتفاكض  80ٍب ذىب كفد كبّب)حوأب 
 45نكندا الببلد حٌب إٔب هناٚب ا٢برب كإجراء االنتخابات، بدال من و لقىػ فتم االتفاؽ على أف يدير جحوؿ القضايا العا

 .يوما فقط
 ـ ًب تعيْب موديبو جارا رئيسا للوزراء17/4/2012ٍب ُب يـو الثبلثاء 

اليم كانت سقت ُب ـ أعلن الطوارؽ قياـ دكلة أزكاد، كاالنفصاؿ عن دكلة مإب بثبلثة أق6/4/2012كُب يـو ا١بمعة 
أيديهم كىي كبداؿ، تومبوكتو، كغاك. غّب أف السلفيْب كأنصار الدين كتنظيم القاعدة ُب ببلد ا٤بغرب استطاعت أف 

تسحب البساط من ٙبت أرجل الطوارؽ، كأعلنت أهنا ال تريد االنفصاؿ كلكنها تطالب بإعطاء ا٢بكم الذاٌب ُب ىذه 
 األقاليم الثبلثة.

ـ، ىجمت ىذه ا١بماعات على منطقٍب موبٍب كسيغو ، حيث احتلوا كونا، كتقدـ بعضهم إٔب مدينة 2013كُب فرباير / 
قرب انيونو ُب سيغو، فاستنجد رئيس مإب ا٤بؤقت) جونكندا تركرل( بالفرنسيْب الذين لبوا النداء بسرعة،فقضوا   جبالي

ل.كًب القضاء على معظمهم، كما الذ الباقوف بالفرار، على ىذا التمرد ٗبساعدة كبّبة من دكلة تشاد، كقوات مإب البواس
 غّب أف حركة  الطوارؽ بقيت ُب كيداؿ ٙبت غطاء فرنسا ٢باجة ُب نفس يعقوب قضاىا، كلكن اهلل غالب على أمره.

ـ جرت االنتخابات الرئاسية، كفاز فيها السيد: 2013/أكت /11ـ إٔب األحد 2013/يوليو 28كُب الفَبة من األحد  
(ُب ا١بولة الثانية على منافسو إ٠باعيل R.P.M(، رئيس حزب  التجمع من أجل مإب)I.B.Kاىيم أبوبكر كيتا)إبر 

 ـ.4/9/2013الرئيس ا١بديد يـو األربعاء تنصيب (، كًب U.R.Dسيسى ا٤برشح  من حزب)
 ب ػ التطور االقتصادي:

% منها 50بناء أجهزة العمل الٍب ٚبرب حوإب  اىتمت اللجنة االنتقالية ٣ببلص الشعب باإلنعاش االقتصادم كإعادة
 ـ. ٍب تقييم ا٣بسائر ا٤بادية كتعويض الضحايا.1991أثناء أحداث مارس

ـ عقد االجتماع العاـ حوؿ التجارة كالصناعة كالسياحة كالصناعات التقليدية ٩با أدل إٔب تعزيز التحرير 1991ُب يوليو  
 االقتصادم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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لس الدائم للغرؼ الزراعية ُب مإب كشهدت الزراعات التجارية الرئيسية مثل القطن انطبلقا على الصعيد الزراعي أنشئ اَّ
 ـ أصبحت مإب ثا٘ب أكرب دكلة منتجة للقطن ُب إفريقيا.1998مهما. كُب عاـ 

 أما ٦باؿ تربية ا٤بواشي فقد  بقيت قليلة اإلنتاج على الرغم من ا١بهود ا٤ببذكلة ُب ىذا اَّاؿ.
ا٤بناجم ُب ا٤بساٮبة بشكل ملحوظ ُب ا٤بيزانية الوطنية علما أف إنتاج الذىب يعترب النشاط األكرب فيو، فبدأت كبدأ قطاع 

شركات كطنية كأجنبية كثّبة تتدخل ُب البحث كاستغبلؿ الذىب ُب مإب خاصة ُب سياما كسانسو كموريبل ُب إقليم 
ا٤بإب بقيت مإب دائما خاضعا لربنامج اإلصبلح االقتصادم  )سيكاسو(، كساجوال، ككينيبا ُب إقليم)كام( على الصعيد

 بينما تتواصل عملية خصخصة معظم الشركات العامة.
كىناؾ حركة لتأسيس ا٤بصانع ا٣باصة، كمصانع ا٤بشركبات، كا٤بياه ا٤بعدنية(الصحية(، كمصانع ا٢بديد، كمصانع الطاقة 

 تربية الدجاج.الشمسية، كمصنع ا١برارات كغّبىا.كما تعددت شركات 
 :والعمراني ج ػ التطور االجتماعي

ـ. 2008ـ إٔب 1998ُب ٦باؿ التعليم أعدت ا٢بكومة الربنامج العقدم لتنمية التعليم)بركديك( الذم يشمل الفَبة من 
 % كبناء مدرسة أك مركز دراسي للتنمية ُب كل قرية80كيهدؼ ىذا الربنامج إٔب ٙبقيق زيادة نسبة التتلمذ لتصل إٔب 

 إضافة إٔب التقليل من نسبة الرسوب أك ترؾ الدراسة.
يكوف التعليم باللغة الر٠بية الٍب ىي الفرنسية كباللغات احمللية، كأىم اإل٪بازات ُب ٦باؿ التعليم العإب ىو افتتاح جامعة 

 .1996باماكو ُب عاـ 
ـ أيضا فإنو 2008ـ إٔب 1998ة من أما الربامج العقدم للتنمية االجتماعية كالصحية)بركديس( الذم يشمل الفَب 

 سيسمح بتحسْب األكضاع الصحية للشعب.
كمن أجل إعادة بناء النظاـ القضائي، كضعت ا١بمهورية الثالثة الربنامج العقدم لتنمية العدالة)بركديج( كما بدأ بتنفيذ 

 طنْب.ـ لتحسْب األكضاع ا٤بعيشية للموا1999اإلسَباتيجية الوطنية ٤بكافحة الفقر منذ عاـ 
(، Logements Sociauxكىناؾ جهود حكومة لتوفّب ا٤بساكن للموظفْب ٧بدكدم الدخل كىو ما أطلق عليو ) 

(.كا٘بهت ا٢بكومات ٫بو إصبلح الطرقات، فتم نرصيف A.T.T. bougouكالٍب كانت تسمى بأكواخ أتىٌب) 
طوىب(،  –بنامبا(،ك)بنامبا -ك)ٗباكو كانغابا كما كراءىا(،–كام(، ك(ٗباكو   -انيورك(، ك)كٗباكو–طريق) ٗباكو 
جويبل (، كأعيد ٘بديد طريق سيغو، كفيو مشركع قائم ١بعلو طريقا ذا  –باركايلي(، ك)فانا  –ك)كونوبوغو 

(، باإلضافة إٔب الطرؽ الربية العديدة الٍب ًب تدشينها با٢بصى، مع تطور ملحوظ ُب بناء Deux voisا٘باىْب)
 رباء كا٥بواتف الثابتة كا١بوالة، كغّبىا.ا١بسور، كتوفّب خدمات الكه

 د ػ التنظيم اإلداري:
ُب النظاـ اإلدارم زاد عدد األقاليم بتأسيس كيداؿ الذم يضم أربعة مراكز، كبداية تنفيذ 

بلدية ريفية  703مركزا، ك 49أقاليم، ك 8(أم )ا٢بكم احمللي(أصبحت مإب تضم: Decentralisationالبلمركزية)
ت ا٢باضر يطلق على احملافظ على مستول مقاطعة باماكو كاألقاليم اسم ا٤بفوض السامي بينما تغّبت كقرية.ُب الوق

  تسمية مندكب ا٢بكومة ُب ا٤براكز كا٤بديريات إٔب حاكم مركز، كحاكم مديرية.
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نية انتخابا توما٘ب تورل( كانت ىناؾ اقَباحات، ك٧باكالت ١بعل اانتخاب ١بمعية الوط أمادكالرئيس )قي أكاخر عهد ك 
مزدكجا، ٕبيث ينتخب األعضاء من األقاليم كالعادة، كتنتخب ا٢بكومة ٦بموعة أخرل باسم) السيناتور (، ككذلك 

إقليما على األقاليم ا٢بالية، ككل ذلك من أجل توسيع قاعدة ا٢بكم،  11إقليما أم بزيادة  19تقسيم األقاليم إٔب 
كلكن تلك األحبلـ ذىبت أدراج الرياح مع االنقبلب كا٢برب األىلية ُب كمشاركة أقدر قدر ٩بكن ُب توٕب ا٤بناصب، 

 الشماؿ.
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 رؤساء يايل
 يىديبى كايتا-1

 ـ باماكو1915/يونيو/4ا٤بيبلد٧بل ا٤بيبلد 
 ـ1986ـ إٔب األطاحة بو :1960التنصيب ـ

 ا٢بزب: التجمع الدٲبقراطي اإلفريقي
 Union soudanaise – Rassemblement 

  democratique Africain 
 الكتاب ا٤بؤلف:

Partenariat entre la Municpalite et la 
societe civil  exemple de gestion des 
dechets urbains a Bamako 

 م.1977/مايو /16الوفاة 
 

  

 اجلنرال/يىسً تؤوري بن دابا 
 م،ـ ُب سىػبآتو بكا1936/سبتمرب/ 25ا٤بيبلد٧بل ا٤بيبلد 

 -ـ  1968/نوفمرب/19التنصيب 
 ـ.1991/مارس 26األطاحة

 ا٢بزب: االٙباد الدٲبقراطي لشعب مإب.
Union Democratique du people Malien 

 
  

  

 اندكتىر/ أنفا عًر كىناري
 ـ ُب كام1946/فرباير/2ا٤بيبلد٧بل ا٤بيبلد 

 ـ2012/يونيو/8ـ  إٔب 1992/يونيو/ 8التنصيب 
 Doctorat du Universite de varsovieالتعليم/ 

 ا٢بزب: التضامن الدٲبقراطي ُب مإب
Aliance pour la domocratie au Mali 
(Adema)– pqrti Africain pour la solidarite 
et la justice  

  sikasso tata    Grand dates du Maliالتأليف  : 
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 اجلنرال/أيادو تىياني تىري
 ـ ُب موبٍب1948وفمرب//ن4ا٤بيبلد ك٧بل ا٤بيبلد:

 ـ2002/يونيو/ 8التنصيب 
 ـ1012/مارس/22األطاحة 

 
  

 انكابتني/أياد حيا سانىغى
 ـ ُب سيعو1972ا٤بيبلد٧بل ا٤بيبلد 

 ـ  2012/أبريل/12ـ. إٔب 2012/مارس /22التنصيب 
كقد أعطي درجة: ا١بنراؿ ُب غهد خلفو/ جونكوندا تركرل، 

ئي الرئيس: إبراىيم أبوبكر كايتا، كمنصب الرئيس القدٙب، كلكن ٗبج
ًب القبض عليو كالزج بو ُب السجن؛ مع أنو أيد الرئيس ُب 

 االنتحابات، كال يعرؼ ما الدافع ا٢بقيقي كراء القبض عليو.
 

  

 األستاذ:جىنكىنددا تروري 
 ـ كاٌب.1942/فرباير/23ا٤بيبلد٧بل ا٤بيبلد 

 ـ2013/سبتمرب/4-ـ  2012/أبريل/12التنصيب 
    .Univerite Nice Sophiya Antipolis لتعليما

Universite d'Alger 
 ا٢بزب: التضامن الدٲبقراطي ُب مإب

Aliance pour la domocratie au Mali 
Adema – pqrti Africain pour la solidarite et 
la justice 

 

  

 األستاذ/ إبراهيى أبىبكر كايتا
 كوتياال  ـ ُب1945/يناير/29ا٤بيبلد ك٧بلو: 

 ـ،  كىو الرئيس ا٢بإب: 2013/سبتمرب /4التنصيب 
 ا٢بزب : التجمع من أجل مإب,

Rassemblement pour le Mali 
 Universite pantheon –sorbonm lyceeالتعليم        

 Janson-de-Sailym Universite Check*Anta-Diop 
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   ا٥ٚقـــ٤ ا٥غبدط 
 كهًت عن انطىارق يف يايل

 
 :( ا٥يٴاسٛ) ٦٥ؾذٹش ٬ّ دتٲٺذ  

إف من الصعب ٗبكاف ا٢بدبث عن الشعب الطارقي، كذلك لندرة ا٢بصوؿ على مصادر معتدلة، ال تنجاز إٔب أم 
٢بقائق التارٱبية ُب األحداث الٍب كقعت قي مشاؿ مإب غّب ٩بكن ، إذا ٰباكؿ كل من جانب، كما أف الوصوؿ إٔب ا

، كما ٰباكؿ كل جانب أف ٯبعل نفسو كأنو ا٤بنتصر ُب  الطوارؽ كالدانب ا٢بكومي أف يربز نفسو كأف الضحية كا٤بظلـو
د ما استطعنا إٔب ذلك سبيبل، كإف  نفس الوقت، كلذا ٫باكؿ أف نسرد ىنا ملخصا عن تاريخ ىذا الشعب، ٧باكلْب ا٢بيا

كاف موقفنا كاضحا من قضية الشماؿ، كىو الرفض التاـ لتقسيم ٝبهورية مإب، كانفصاؿ الشمل عنها، حيث أنو كإف 
مرباطورية )غانة(؛الذين أسسوا ‘قبلت دميع القبائل األخرل ىذا التقسيم، فإنو ال ينبغي للشعب السونيكى مؤسسي 

 انتقا٥بم من مدينة) بّبك( إليها، أف يقبلوا ىذا االنفصاؿ.مدينة تومبوكتو بعد 
كإ٭با نذكر ىنا ملخصات تعتمد على معلوماتنا الشخصية، ٍب على موضوعات استقيناىا من الشبكة العنكبوتية _ 

( كمن أراد الزيادة فيمكن أف يرجع إٔب اكتب أخرل؛ ألف ا٢بديث عن الطوارؽ حديث ذك Wikapediaكيكبيديا   
 ف ك٧بفوؼ با٣بطر، فا٤بتحدث كا٤باشي ُب أرضو م ٍشوىكة.شذك 

 الجزائر، في جنوب  الكبرى الصحراء( هم الشعة الذي يستوطن  الطوارؽ: )أٳال/رْشٹ٘ ا٥يٴاسٛ

 ، مالكيوف مسلموف سنيوف. كالطوارؽ  بوركينا فاسو، كمشاؿ  ليبياكجنوب غرب النيجر، وشمال  مالي، وشمال 
 ا١برمنتعلى كجو ا٣بصوص أحفاد  األمازيغ، كىم ك  الثبلث ٛباجق كٛباشق كٛباىقبلهجاهتا  اللغة الطارقيةكيتحدثوف 

منذ آالؼ السنْب ، كال تزاؿ رسوماهتم باقية إٔب يومنا  ا١بزائركجنوب  ليبياُب جنوب  الصحراء الكربلالذين استوطنوا 
، كبعد دخوؿ اإلسبلـ ا٤بنطقة تغّبت األكضاع برمتها فا٘بو جزء من ا١برامنت جنوبا  كا٥بقار طاسيليىذا على كهوؼ 

النواحي ا٣بصبة احمليطة  ٫بو الصحراء  ، كجزء ٫بو الشماؿ صوب السفوح ا١ببلية الصا٢بة للزراعة ، كما كاف يضرب ُب
جباؿ أطلس ، كنزلوا با١بزء الشرقي من  مراكش، كُب ا١بهات ا١بنوبية كالوسطى من ا١بزائر ، كأكغلوا ُب  ٔبباؿ أكراس

. كجاست قبائلهم ُب صحراء  هنر النيجر، كمنحُب  هنر السنغاؿحٌب مصب  احمليط األطلسي، كاستوطنوا ساحل  الكربل
كىكذا  ،كالبيزنطيْب كالونداؿ الركمافة ا٤بغرب القريبة من مراكش ، ُب توزع اعترب اضطراريا ، كاف سببو معارضتهم للغزا

انقسم األمازيغ إٔب جزأين رئيسيْب جزء ُب السهوؿ ا٣بصبة ُب الشماؿ ، كجزء ُب الصحراء ُب ا١بنوب كىم الطوارؽ . 
  :: الربانس كالبَب  ، كقد قسم النسابة الرببر إٔب قسمْب كبّبينصنهاجةٔب أما نسب الطوارؽ من األمازيغ ) الرببر ( فهو إ

 . كىم أبناء برنس ابن برالبرانس ، *
 . كىم أبناء مادغيس ابن بر الذم لقب باألبَبالبتر ، *

 ت صنهاجة الٍب ينتمي إليها الطوارؽ إٔب الربانسكنسب
الشعب الطارقي شعب مسلم من أصل سامي احتفظ ُّويتو ا٢بضارية األصلية كالتماشق لغتو الوطنية كحركؼ ىذه إذا ف 

( ٘بعل منو أحد الشعوب اإلفريقية النادرة الٍب ٛبتلك أٔبدية نظيفة يرجع كجودىا إٔب ثبلثة آالؼ تيفيناغاللغة تسمى )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Question_book-new.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Question_book-new.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_(_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%82_)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%82%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%BA
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سنة قبل ميبلد السيد ا٤بسيح عليو السبلـ تقريبا . كما تشهد على ذلك الكتابات كالنقوش الٍب ٛبثل الصحراء كأفريقيا 
ن بْب اللهجات األمازيغية الٍب حافظت على جذكر األمازيغية الٍب أميتت ،  كاللغة الطارقية ىي الوحيدة م ،الشمالية ..((

 لذم حافظ على أٔبدية تيفيناغكالطوارؽ ىم الشعب األمازيغي الوحيد ا ،ُب معجمعو األمازيغي  ٧بمد شفيقكما يفيد 
 صب٭ٺب/٩ٴاىٮٲ٨:

 بوركينا فاسو، كمشاؿ  النيجر، كمشاؿ  مإب، كمشاؿ  ليبيا، كجنوب غرب  ا١بزائريقع موطن الطوارؽ ُب جنوب 
 :دٹٮٲ٨صب٥ضب/

ُب القرف  دكلة ا٤برابطْبالطوارؽ مسلموف سنيوف مالكيوف ، كلقد كاف للطوارؽ دكر ُب نشر اإلسبلـ عندما أسسوا 
التارٱبية الٍب غدت من أكرب مراكز اإلشعاع ا٢بضارم كالديِب ، كمركزا  ٛببكتوكعندما أسسوا مدينة  ،ا٣بامس ا٥بجرم

  ،فريدا من مراكز التجارة ُب ا٤بنطقة بأسرىا 
 :عجت رغ٪ٺزٲ٨ ثب٥يٴاسٛساثْب/

اختلف ا٤بؤرخوف ُب تسمية الطوارؽ ُّذا االسم فمن قائل أف سبب تسميتهم بالطوارؽ نسبة إٔب طركقهم الصحراء 
، كٰبتمل أف تكوف ىذه الكلمة قد اشتقت  طارؽ بن زيادها ، كمن قائل أف سبب التسمية ىو انتساُّم إٔب كتوغلهم في

٤بلثمْب القريبة من العواصم ا٤بغربية ُب الشماؿ كىو كادم )درعة( الواقع جنويب من اسم الوادم الذم تسكن فيو قبائل ا
مراكش الذم يسمى بالطارقية )تاركا( كٝبعها توارؾ فأخذت ىذه الكلمة من الكتابات األكربية الٍب نقلتها من ا٤براجع 

اؿ التاء طاء يقوؿ األستاذ ٧بمد أٞبد العربية ُب غرب أفريقيا فكتبت باللغة العربية على شكلها ا٢بإب الطوارؽ بإبد
الشفيع ُب عنواف فرعي ُب ٕبثو عن الطوارؽ كيف يسمي ىذا الشعب نفسو؟ ))إف ىذا الشعب يطلق على نفسو 

)كلتماجق( كما ينطقو الطوارؽ ُب النيجر أك )كلتماشق( كما ينطقونو ُب مإب أك )كلتماىق( كما ينطقونو ُب ليبيا 
 : نطق ا٢برؼ قبل األخّب من ىذه الكلمة . كإذا ما حللنا الكلمة ٪بدىا تتكوف من جزأين كا١بزائر فاالختبلؼ ىو

 . أم أىل ، أصحاب:  َكلْ *
 ،كىذا يعِب أف الطوارؽ يعرفوف أنفسهم بأهنم أىل كأصحاب اللغة الطارقية. كمعناىا اللغة الطارقية:  تماشق*

: )) ىذه الطبقة من صنهاجة ىم ا٤بلثموف ا٤بواطنوف بالقفر كراء الرماؿ  عن الملثمين الطوارؽ ابن خلدوفيقوؿ 
ككجدكا ُّا ا٤براد  الصحراكية با١بنوب أبعدكا ُب اَّاالت ىناؾ منذ دىور قبل الفتح اليعرؼ أك٥با فاصحركا عن األرياؼ

كىجركا التلوؿ كجفوىا كاعتاضوا عنها بألباف األنعاـ ك٢بومها انتباذا عن العمراف كاستئناسا باالنفراد كتوحشا بالعز عن 
واتخذوا اللثاـ خطاما تميزوا الغلبة كالقهر فنزلوا من ريف ا٢ببشة جوارا كصاركا ما بْب ببلد الرببر كببلد السوداف حجزا 

 ...(( األمم بشعاره بين
م ، كلذلك ٠بوىم باللثمْب ، كىم قـو يتلثموف ، كال يكشفوف كجوىه) : الطوارؽ فيقوؿ ابن عذارل ا٤براكشيكيصف 

: إنو على عكس االعتقاد السائد ،  كىناؾ قوؿ آخر عن سبب عادة اللثاـ..كذلك عادة ٥بم يتوراثوهنا خلفا عن سلف
فإف ىذا اللثاـ الذم يضعونو ، ليس بلباس كقائي ضد رياح الصحراء كزابعها الرملية ، كلكنو عادة عريقة ُب القدـ تعود 

، حيث كاف قدماء الطوارؽ يضعونو بصفة رمزية لوقاية األنف كالفم ، كبالتإب مداخل ا١بسم من إٔب آالؼ السنْب 
أراد أف يربط لثامو اختفى عن األنظار  : إذا كقد ذكر ريكد ُب كتابو عنهم ، أف الرجل منهم [24]تسرب األركاح الشريرة .
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، حٌب عن أىلو ، كىو مفخرة يتمٌدحوف ُّا، كال يعترب الفرد كامل الرجولة ، كال عضوا فاعبل ُب اَّتمع ، إال بعد ارتدائو 
 م.اللثاـ عند بلوغو سن الرشد ، كىو ما يقيموف لو احتفاال كبّبا يعلنو فردا كامل العضوية ُب اَّتمع ا٤بلث

 ٩غب/ىجٞبرٲ٨ االعز٪بّٺخ:ؽب
 ينقسم اَّتمع الطارقي إٔب طبقات تبعا للوظيفة كا٤بكانة .

 قبائل ٚبتص بالعلم .(3 قبائل ٚبتص بالعلم كا٢برب معا (2قبائل ٚبتص با٢برب .(1 وىي:: الطبقة العلياا/
 كىم عامة الشعب ا٤بهتمْب بالرعي كالتجارة كاألعماؿ األخرل: امةعالطبقة الب/
 .العبيد(2ا٢برفيوف .(1كىم  : قة الدنياالطبج/

 :احلٺبح االٝزقبدٹخعبدعب/
قد ظل الفقر نسبيا ببل موطن ُب صحراء الطوارؽ طواؿ القركف ا٤باضية بفضل قوافل التجارة الٍب ٓب تنقطع يوما حٌب 

ذا سكاف الصحراء من دخوؿ الفرنسيْب كىيمنتهم على الصحراء كمنافذىا ، كإيقافهم لتلك العجلة كالشرياف اللذين أنق
:  ريقيحلقة كصل بْب الشماؿ األف الصحراء الكربلا٥ببلؾ مرات تلو أخرل ، فقد جعل الطوارؽ موقعهم قي كسط 

ٕبّبة ا٢بالية ( ، ككذلك سكاف  نيجّبياُب ٩بالك كاٖب كقرك )  وساا٥ب. كبْب قبائل  كليبيا،  كتونس،  كا١بزائر،  ا٤بغرب
، ككسط أفريقيا ، كحٌب ببلد غانا ٩با أىلهم ليكونوا ٘بار قوافل . ينقلوف إٔب ا١بنوب ا٤بلح الذم ٰبضركنو من بلما  تشاد
كما ينقلوف القماش كاألغطية كالفرش   ،النادرة قدٲبا ، حيث كاف ا٤بلح يباع بوزنو ذىبا  كىو من السلع تاكد٘بكمن 

ا٤بصنوعة من الصوؼ القادمة من الشماؿ، كٰبملوف من ا١بنوب الذرة كالدخن كاألرز إٔب منتجعاهتم ٍب يسّبكف ُب قوافل 
ل من الشماؿ إٔب ا١بنوب كالعكس مزدىرة ، قبل إٔب الشماؿ ٙبمل ريش النعاـ كا١بلود كالسيوؼ ، ك٤با كانت طرؽ القواف

االستعمار الفرنسي للمنطقة ، فقد سيطر الطوارؽ على طرؽ ىذه القوافل ، ككانوا يأخذكف اإلتاكات عنها ككذلك أجرة 
ما اآلف ا٣بربة لقيادهتا كٞبايتها . أم أف الطوارؽ كانوا قبل االستعمار الفرنسي يعملوف ٘بار قوافل كرعاة ُب آف كاحد ، أ

فيشتغل الطوارؽ بَببية ا٤باشية فقط من إبل كماعز كضأف ، كما يريب طوارؽ ا١بنوب ا٤بتواجدكف ُب منطقة السافانا البقر ، 
حيث ا٤بياه كفّبة . كيتخذ الطوارؽ من ألباف اإلبل كالبقر طعامهم الرئيسي ككذلك من ٢بومها ، كما تدىن نساء الطوارؽ 

كيقـو العبيد كا٤بوإب برعي ىذه ا٤بواشي كتفقدىا ، كينتقل الطوارؽ من مناطقهم ٫بو شعورىن كأجسامهن بالسمن . 
ا٤بناطق ا٤بمطرة تبعا لرعي مواشيهم ، كٰبتقركف الزراعة كال ٰبسنوهنا أصبل ، كيعتربكهنا من عمل العبيد كالطبقات السفلى ، 

بب ا١بفاؼ الذم ضرب منطقة الساحل كالصحراء كٰبَبفوف الصيد خاصة صيد الغزالف كالوعوؿ كالنعاـ كالزراؼ . كبس
، بسبب التهميش ا٢بكومي ، حيث ٓب تقم ىاتاف  كالنيجر مإبفقد تأثرت حياة الطوارؽ كثّبا خصوصا ُب دكلٍب 

 .الدكلتاف بأم مشاريع تنموية ُب مناطق الطوارؽ فيهما
 ربسخيٲ٨  :عبثْب/

 ٩ب ٝج٤ ا٥زبسٹؼا(
 عاصمة الجرمنتيين. جرمةآثار مدينة 

تعد حضارة ا١برمنتيْب أسبلؼ الطوارؽ ا٢بضارة الٍب ينتمي إليها أكؿ إنساف عرفو التاريخ كما تقوؿ ا٤بصادر، كقد تشتت 
 اليوناف(، كإٔب سومر)  كببلد الرافدينشرقا ،  كادم النيلجزء من ا١برمنتيوف ىذه القبيلة البدئية الكربل ، كانتقل إٔب 
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كقد أسس ا١برمنتيوف دكلة عظمى منذ أكثر من عشرين قرنا  [26]كببلد البلتْب مشاال مؤسسا ألكرب شتات عرفو التاريخ .
ُب كادم اآلجاؿ  جرمةُب الصحراء الليبية كحضارة متطورة كما يؤكد عآب اآلثار الربيطا٘ب ديفيد ماتينغلي، ككانت مدينة 

 عاصمة دكلتهم
قبل ظهور  ا٤بغرب الكبّبأسس ا٤برابطوف أسبلؼ الطوارؽ ، أكؿ دكلة ُب منطقة ا٤بغرب اإلسبلمي بكامل ا٤بعُب، فقد كاف 

 العصبية الصنهاجيةىذه الدكلة ٦برد إمارات صغّبة كمبعثرة مبنية على أساس قبلي. اعتمدت ىذه الدكلة ُب بدايتها على 
اـ عدد من قبائلها الكبّبة. ىذا االلتحاـ ٙبوؿ إٔب سند شعيب ٓب يلبث بدكره أف ٙبوؿ إٔب سند عسكرم ٓب بعد التح

 [28]يلبث ُب النهاية أف ٙبوؿ إٔب قوة، كعامل القوة االقتصادية ٥بذه القبائل من خبلؿ سيطرهتا على الطرؽ التجارية.
. كامتدت حدكد دكلة ا٤برابطْب  ا٤بذىب ا٤بالكيإصبلحية مبنية على  إسبلميةكعامل آخر مهم كىو قوهتم ا٤بتشبعة بركح 

ٕبّبة شرقا مزاٞبنة إياىا على  كإمرباطورية كاٖب،  [29]جنوبنا، هنر السنغاؿكحوض  شنقيطغربا كببلد  احمليط األطلسيحٌب 
٨بَبقا  البحر األبيض ا٤بتوسطضا حٌب كصل مشاال ، كامتدت حدكد الدكلة أي جباؿ أطلس. ك الصحراء الكربلُب  تشاد

يوسف بن . كعرفت أكج امتدادىا ُب عهد أمّب ا٤بسلمْب األندلس، كسيطرت على شبو ا١بزيرة األيبّبيةمياىو كدخلت 
. ككانت  معركة الزالقةكاٚبذىا عاصمة للدكلة . كدخل األندلس كأخضعها لسلطتو بعد  مراكشس الذم أس تاشفْب

كُب جنوب  كبنو ٞباد بنو زيرمكُب الشرؽ  غوفك٩بلكة أرا ك٩بلكة نافارا ٩بلكة قشتالة٘باكر سلطانو ُب الشماؿ كل من 
 .كغانا مإب،كل من ٩بالك بامبوؾ، كبورم، كلويب كإمرباطوريٍب الصحراء

 ا٥زبسٹخ احلذٹش(2
 ٩ٞبٳ٩خ ا٥يٴاسٛ ٥العزْ٪بس ا٥ٚش٭غٸ

ـ ضد أكب الضابط  1893من رجب عاـ  28, ففي معركة تيكابراتّب ُب  أزكاد االستعمار الفرنسي ُب الطوارؽقاـك 
كما ٛبكن   [3]كتيبتو ا٤بسلحة تسليحا جيدا عصريا بالسيوؼ كالرماح .  الفرنسي حيث ٛبكن الطوارؽ من القضاء على

ـ من إ٢باؽ ا٥بزٲبة  1894من يناير فاتح  15قائد قوات تْب جىرٯبيف ٧بمد أغ أكاب ُب تْب بيبل صبيحة السبت 
: سيدم زم ,  جوفر التحرؾ حٌب أسند ظهره إٔب بعض ا٣بونة من الطوارؽ , مثلبكوماندا جوفر , كٓب يستطع كوماندا 

كىو الذم فتح الطريق أماـ كوماندا جوفر ُب معركتو مع طوارؽ إمٍضريرًًتن على مشارؼ ياكوٌب آخر ذلك الشهر . ٍب إٔب 
ـ , كبعد استيبلء كوماندا جوفر على مقاطعة  1894من مارس  23تضحية تْب جرٯبّبؼ ُب معركة إين أكىٍركىر ُب 

ونداـ ٓب ٲبارس أسلوب ا٢بكمة بل فعل جيشو من سوؽ ا٤بواشي كحرؽ ا٤بكاتب العلمية ما ال يعد ك ال ٰبصى . غ
كثّبة من معارؾ خبلؿ عشر   كالعنف ال يوقف ٮبم األحرار فكاف أماـ االحتبلؿ الفرنسي للشعب الطارقي عقبات

: معركتا كيوم ك أجر بْب ا٤بستعمر ك كل ا٢برمة , كمعركة  سنوات , كمن أمهات ىذه ا٤بعارؾ بعد معركة إين أكىٍركىر
فيهروف أغ تاهتاست , كمعركة مزقرمة , كمعركة أغ إينىمارا كغّبىا . كدامت ا٤بعارؾ الطاحنة ضد االستعمار بقيادة 

ـ حيث تغلبت فرنسا بأسلحتها األكتوماتيكية ا١بديدة على الطوارؽ بسيوفهم  1903أظىٍربوؾ عاـ إٔب معركة  األنصار
 "األمينو كاؿ الشيخكرماحهم كذلك ٗبساندة ا٣بونة من زعماء اإلقليم , كلكن مقاكمة الطوارؽ ٓب هتدأ كٓب تنم ككبدىم 

, كهنج أال أغ البشّب منهجو ُب 1916عاـ ُب الفرنسيوف  وقتلخسائر من ىنا كىناؾ إٔب أف  "فيهركف أغ األنصار
 .مقاكمة االستعمار كآخركف غّبه
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1893
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A#cite_note-youtube.com-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1894
https://ar.wikipedia.org/wiki/1894
https://ar.wikipedia.org/wiki/1903
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تبلشت ا٤بقاكمات، كدخلت مناظق الطوارؽ ٙبت حكم ا٢بكومة الفرنسية، ٍب ٤با أعطت فرنسا استقبلؿ ا٤بنطقة ضرمت 
ٝبهرية مإب، كلكن ما لبث أبناء ا٤بنظقة أف أسسوا جبهة ٙبرير أزكاد،الٍب شكلها) ٧بمد بن  مناطق الطوارؽ ٙبت إمرة

 ٧بمود الشيخ(، ٍب انقسموا إٔب ٦بموعتْب:
 (أم:M.A.I.A/ا١ببهة العربية اإلسبلمية لتحرير أزكاد)1

(Mouvement Arabo Islamique pour liberation d"azawad).) 
 :(،أمM.P.L.Aأزكاد) / ا١ببهة الشعبية لتحرير2

Mouvement Peopulaire pour liberation d"azawad).) 
 ٍب قاموا بثورة كيداؿ ُب عهد الرئيس ) موديبو كايتا(. 

 ٳأعجبثٲب:م(1962) صٴسح ١ٺذا٣ /3
ُب مإب , فأرسل جنوده إٔب مشاؿ الببلد إلحصاء  االشَباكيةأنذاؾ أف يقيم ( موديبو كيتا) مإبٝبهورية حاكؿ رئيس 

كاء صينيا على ىيئة حقن كالعرب , ككاف ىذا االحصاء مغطا بأكذكبة تقوؿ إف ىناؾ د الطوارؽمواشي سكاهنا من 
ٙبقن ُّا ا٤بواشي فبل ٛبرض أبدا , كبدأ البدك على طيبتهم يصدقوف ذلك فاحضركا مواشيهم للتجمعات الٍب حددهتا ٥بم 

ككاف ا١بنود  ،ا٢بكومة ا٤بالية , كلكن جنود ا٢بكومة كانوا ٱبتموف ا٤بواشي ٖبتم الدكلة على اعتبار أهنا أصبحت ملكا ٥با 
, كشعر سكاف الصحراء من الطوارؽ كالعرب بنوايا ا٢بكومة , يقوموف بتجاكزات كاعتداءات على السكاف٥بم أيضا ُب ٘بوا

 كأهنم خرجوا من استعمار أبيض ليحل ٧بلو استعمار أسود , فكانت الثورة ا٣بيار الوحيد أمامهم  
 :أؽذاس صٴسح ١ٺذا٣/4

والالدي أغ ,  إيفوغاسشيخ قبيلة  زيد أغ الطاىرباجتماع ٦بموعة من قيادات ا٤بنطقة على رأسها  كيداؿبدأت ثورة  
أحد  وإلياسمن عرب أزكاد ,  ومحمد األمينمن شباب إيدناف ,  ويوسف أغ الشيخيفوغاس , من شباب إ بشير

ىذه الورطة إٔب بالثورة, ككانت , ناقشوا خبللو مشاكلهم كعددكىا , كقرركا أنو ال خبلص ٥بم من  الطوارؽأساتذة 
للمجموعة بنادؽ قليلة بعضها غّب صاّب للعمل , كبعضها بنادؽ صيد , كانطلقت الثورة بعمليات صغّبة تعَبض طريق 
دكريات جنود مإب كتستوٕب على إبلهم كسبلحهم كٛبنعهم من التوغل داخل ٨بيمات الطوارؽ كالعرب , غّب أف ا١بيش 

الفريقاف ٦بازر ضد  , كراتكب الثوار كأنصارىم , فهاجم ا٤بخيمات كبدأ يقتل بالرد  (بدأيب دييب النقبقيادة ) ا٤بإب 
رجبل من قادة الثورة إليها  35اللتْب سلمتا  ا١بزائرك  ا٤بغربكٓب تستطع مإب أف ٚبمد الثورة إال ٗبساعدة  بعضهما اآلخر،

ككاف من ،  لتفرض مإب بعد ذلك حكما عسكريا على مناطق الطوارؽ بعد الثورة ٍب يعدموا؛,باماكو, ليودعوا السجن ُب 
بْب من ألقي القبض عليهم) ٧بمد بن ٧بمود الشيخ(، كقد استمر ُب حبسو حٌب أطلق سراحو ُب عهد ) موسى 

 ٍب زالت. ـ، كذلك ألسباب سياسية، ككانت ا١ببهة قد ضعفت ، كانكمشت ،1968تراكرل(عاـ 
 /٭زبئظ صٴسح ١ٺذا٣:5

خوفا من بطش ا١بيش ا٤بإب  موريتانياك  ليبياك  ا١بزائرإٔب ىجرة ٝباعية للطوارؽ إٔب البلداف اَّاكرة  كيداؿأدت ثورة  
ـ ارتكب ا١بيش ا٤بإب  1962ثورة كيداؿ خبلؿ م، فحسب ادعاءات الطوارؽ، فإنو الذم أصبح مطلق اليد ُب أرضه

, من قتل كاستيبلء على ا٤بواشي كتسميم اآلبار, ٩با أدل إٔب ىجرة ٝباعية ٥بم إٔب  الطوارؽيد من ا١برائم ٕبق البدك العد
, لتجف اآلبار , كتذىب  كالصحراء منطقة الساحلت الذم ضرب ليأٌب بعد ذلك جفاؼ السبعينا,البلداف اَّاكرة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%88_%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84_1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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ُب عصرىا الذىيب  كنيجّبياالبقية الباقية من الثركة ا٢بيوانية, لتبدأ بذلك موجة ىجرة جديدة , ٫بو ا١بزائر كليبيا كموريتانيا 
ـ , أعلنت  1969على ا٢بكم ُب ليبيا  معمر القذاُب, كبعد أف استؤب العقيد  السعودية, كالبعض كاصل الرحلة ٫بو 

السلطات الليبية ترحيبها بالطوارؽ , كفتحت ا٢بدكد ٥بم , كأتاحت الفرص ألبنائهم لبللتحاؽ با٤بدارس ا٢بكومية , 
م ُب اإلدارات العمومية , كد٦بت شباُّم ُب ا١بيش اللييب , ليتلقوا تكوينا عسكريا ُب الكتيبة كضمت ا٤بتعلمْب منه

 ,ا٣بضراء الٍب شكلها القذاُب من الطوارؽ
 صب٩ٮب/ّٴدح عجٲخ ا٥زؾشٹش ئىل ا٥َٲٴس:

٘ب من عاـ حسب قوؿ الدكتور ٧بمود شاكر، ففد عادت  جبهة التحرير إٔب الظهور من جديد ُب بداية شهر ربيع الثا
ـ، على يد ) أيب بكر الصديق( الذم ألقي القبض عليو بغد مدة،عّب أنو ٛبكن من الفرار، 1982ىػ ا٤بوافق 1402

كانتقل إٔب موريتانيا، كأخذت ا١ببهة ُب التدريب العسكرم، كاالستعدادات للقتاؿ، كالظاىر أف أفرادىا شاركوا ُب ا٢برب 
 الليبية التشادية.

السلطات الليبية بشأف كعودىا ـ , فاكض العسكريوف الطوارؽ ُب ليبيا  1987 ا٢برب الليبية التشاديةبعد انتهاء ك 
، ـ1988ا٢بركة الشعبية لتحرير أزكاد ُب عاـ  إحياءالسابقة ا٤بتمثلة ُب مساعدهتم ُب ٛبويل ثورهتم, ليتم بعد ذلك 

 .30ـ1990كأصبح )إيا أغ غإب (األمْب العاـ للجبهةػ كتعددت عمليات ا١ببهة حٌب حدثت ُب األخّب ثورة 
  (1996-1990ثىرة انطىارق )تاسعا/

ـ بدأت الثورة , ٗبهاٝبة  1990ي عاـ فف؛ ـ  1962ثورة كيداؿ بعد  أزكادُب  للطوارؽىي الثورة الثانية ا/أؽذاصٲب:
, لّبد ا١بيش ا٤بإب  (Menakaا)ُب منطقة منك ا٤بإبا٢بركة الشعبية لتحرير أزكاد سجن كثكنة عسكرية للجيش 

الثوار , بعد أف فشل ُب   يو حٌب يدلوا على, كذلك للضغط علا٤بتهمْب ُب إيواء ا٤بتمرين  الطوارؽبا٥بجـو على ا٤بدنيْب 
، كقد كاف ا١بيش ا٤بإب يرد الطوارؽ إٔب موجة نزكح جديدة ىذه الضغوط علىكسب أم مواجهة مباشرة ضدىم, أدت 

َبين عليهم، بالعنف على الثوار الذين يرتكبوف ٦باز ضد ا١بيش ا٤بإب، فكاف ا١بيش يرد با٤بثل، كينتقم من ا٤بدميْب ا٤بتس
ا٤بذابح الٍب ك٤با رأت ا٤بنظمات ا٢بقوقية)البيض( أف كفة ا٢برب بدأت ترجح لصاّب ا٢بكومة ا٤بالية، ٙبركت  ىذه ؛ لتدين 

كتناست عما يقـو بو الثوار من ٦بازر ضد ا١بيش ا٤بإب، كضد السود ارتكبها ا١بيش ا٤بإب ضد ا٤بدنيْب الطوارؽ العزؿ, 
 jean pierreكرفع رئيس ا٤بنظمة الدكلية للدفاع عن حقوؽ األقليات " نطقة من غّب الطوارؽ، كالعرب القاطنْب ُب ا٤ب

valanti  يطالبو فيها بسرعة التحرؾ ُب قضية الطوارؽ ٕبكم عبلقات  فرانسوا ميَباف" رسالة للرئيس الفرنسي حينها
متو , كأف , كطالب فالنٍب من كل الفرنسيْب أف يعربكا عن عميق آالمهم للرئيس الفرنسي كحكو  مإبببلده ٔبمهورية 

, بعد ىذه الرسالة ٦بازر حسب تعبّبه يطلبوا ٗبحاكمة ا٤بعتدين من جنود ا١بيش ا٤بإب الذين ارتكبوا ٕبق ا٤بدنيْب الطوارؽ
 .تدخلت فرنسا كدعت سلطات مإب للجلوس إٔب طاكلة ا٤بفاكضات مع ا٢بركة الشعبية لتحرير أزكاد 

 :٧ 1991ارٚبٝٺخ دتٮشاعذ /1
موسى تراكرم لوقف ىجمات الثوار الطوارؽ , فالوضع الداخلي ال ٰبتمل , كالنداءات الدكلية ٙباصره سعى الرئيس ا٤بإب 

، مع ما يقـو يو الثوار ُب ا٤بقابل من ُب ازدياد ا٤بنطقةا٤بزيد من ا٣بسائر , كظاىرة ا٥بركب من يكبد الثوار ا١بيش ا٤بإب ك , 
                                                           

30
 (.668/666ص ) 65محمود شاكر، التارٌخ اإلسالمً، التارٌخ المعاصر ،غربً إفرٌقٌا الدزء  - 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84_1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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خسائر فادحة؛ ٩با اطر بعض ا١بيش إٔب ا٥بركب من ا٣بدمة  ىجومات على شكل عصابات متقطعة تكبد ا١بيش أحيانا
 العسكرية.

بعد زيارة للجزائر كلقاء بوزير الشؤكف اإلنسانية الفرنسي " كوشنار " عرب الرئيس تراكرم عن استعداده لبلستجابة لكل ك  
جنوب ا١بزائر ٕبضور  بتمنراستمطالب الطوارؽ , ليعقد اجتماع بْب ا٢بكومة ا٤بالية كا٢بركة الشعبية لتحرير أزكاد 

 :جزائرم قوم , كًب توقيع االتفاقية الٍب تنص على
 .كقف ا٥بجمات من الطرفْب/1
 . ككيداؿ,  ٛببكتوسحب القوات ا٤بالية من منطقٍب  /2
 .عمل على منح ا٤بنطقتْب حكما ذاتياال /3
 .باإلضافة إٔب ٚبصيص جزء من ا٤بداخيل لتنمية ا٤بنطقة  /4
 / منصب كزير ُب ا٢بكومة ا٤بركزية ُب ٗباكو.5
عد توقيع ـ، كلكن 1991/ يناير_ كانو الثا٘ب( 7ىػ، ا٤بوافق 1411/ ٝبادل اآلخرة 21وقد ٛبت االتفاقية ُب ب 

 ظاـ الرئيس موسى تراكرل بانقبلب عسكرم.أطيح بن بشهرين االتفاقية
 ،٧ ٩1991بسط  16ا٭ٞالة أ٩بدٳ رٴ٩ب٭ٸ رٴسٷ ّبؽشا/ 

 ٳأصشٱب ٦ّٶ ارٚبٝٺخ دتبسا٭غذ:
 / ئ٥ٖبء ارٚبٝٺخ دتشا٭غٺذ:1
انقبلبا عسكريا ضد الرئيس ا٤بإب موسى تراكرم , كقاـ باعتقالو كأعضاء حكومتو ,  أمادك توما٘ب تورمقاد ا٤بقدـ  

ن من ـ , كأعلن الغاء اتفاقية ٛبنراست ا٤بوقعة بْب ا٢بكومة كالثوار بعد شهري 1991مارس  16كاستؤب على ا٢بكم ُب 
كاٚبذت الدكلة إجراءات مشددة لقمع ٝبيع أنواع الثوارت سواء ُب توقيعها , كأعلن حالة الطوارئ ُب كل أ٫باء الببلد , 

ٓب ٯبد ا٤بدنيوف الطوارؽ سبيبل للنجاة من ا٤بوت سول ا٥بجرة , كقدرت مصادر صحفية عدد ا١بنوب أك ُب الشماؿ،
ألف نازح خبلؿ شهرين فقط من اندالع  200ب  كبوركينافاسو كموريتانيا ا١بزائر) مشاؿ مإب ( إٔب  أزكادالنازحْب من 

ألف  180ألف نازح , كُب ا١بزائر  100ت , فيما كصل العدد االٝبإب للنازحْب الطوارؽ ُب موريتانيا إٔب ا٤بواجها
 ألف نازح .  50كُب بوركينا فاسو ،نازح

 جتذد ادلٴاعٲبد ثني ا٥ضٴاس ا٥يٴاسٛ ٳاجلٺؼ ادلبيل/2
انشقت معظمها من ا٢بركة األـ " عاد الثوار الطوارؽ لشن ا٢برب ضد ا١بيش مإب , كنظموا أنفسهم ُب عدة حركات 

موسى تراكرم ُب , كالٍب كقعت اتفاؽ ٛبنراست مع الرئيس ا٤بإب  إياد أغ غإبا٢بركة الشعبية لتحرير أزكاد " الٍب يقودىا 
توزعت على ك  ،, رغم أف ا٤بواجهة ٓب تكن متساكية ٛببكتو:  ـ , كأصبح الثوار يهاٝبوف ا٤بدف الكربل , مثل 1991

كلد سيدم  لذىيب)ا١ببهة العربية اإلسبلمية لتحرير أزكاد , كيقودىا ا : الساحة األزكادية مشاؿ مإب ٟبس حركات , ىي
, كا١ببهة الشعبية لتحرير أزكاد  (عبدالرٞبن أغ فلو), كٛبثل العرب ُب أزكاد , كا١بيش الثورم لتحرير أزكاد كيقوده  (٧بمد

قْب من كل ا٢بركات الطارقية , , كا١ببهة ا٤بتحدة لتحرير أزكاد كىي فصيل يضم ا٤بنش (غسى أغ سيدم ٧بمد)بقيادة 
 ا٤بتكررة .كىي ا٢بركة األـ لكنها تصدعت بفعل االنشقاقات ( إياد أغ غإب(كا٢بركة الشعبية لتحرير أزكاد الٍب يقودىا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D8%BA_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D8%BA_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D8%BA_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 .٧ 1992رٴٝٺِ ادلْبٱذح ا٥ٴىٮٺخ /3
قد كاف الرئيس ا١بديد سياسيا ٨بنكا أتت أكؿ انتخابات ر٠بية ُب مإب بأستاذ التاريخ ألفا عمر كونارم رئيسا للببلد , ك 

( Ganad koyiكلبقا، فعمل على سحب ا١بيش ا٤بإب من ا٤بنطقة كتبديلها ٕبركة كطنية مدنية تسمى) غانداكوم 
ظمها من الصونغام) الكويرابورك( يساندىا ا١بيش بالتوجيهات كالتكتيكات، فشددت ىذه ا١ببهة ا٣بناؽ على مع

 –الطوارؽ، كُّدلتهم، ٩با أدل إٔب ىجرات ٝباعية من الطوارؽ إٔب الدكؿ اَّاكرة، ككاذ األمر يؤدم إٔب تصفية الطوارؽ 
للتدخل ٢بل القضية، كبعد مداكالت كثّبة بْب ا٢بكومة ا٤بالية عن الوجود، ٩با استدعى ا٤بنظمة الدكلية  -ليس العرب

على الطوارؽ التخلي عن فكرة الرئيس كاشَبط كا٤بنظومة الدكلية، رضخت ا٢بكومة ا٤بالية لتوقيع ا٤بعاىدة بْب الطرفْب، 
ا٤بنطقة باإلضافة إٔب االستقبلؿ كعرب عن استعداده ألم حل ُب إطار الوحدة الوطنية, فتم عقد اجتماع حضره ٩بثلو دكؿ 

للتوقيع على االتفاقية أك ما ٠بي ب" ا٤بعاىدة الوطنية " ـ  1992من أبريل  11, كذلك يـو  باماكوُب  فرنسا٩بثلي 
مشاؿ مإب على استقبلؿ ذاٌب ٧بدكد ُب إدارة شؤكنو كٱبصص جزء من ا٤بيزانية ا٤بالية لرفع  أزكادكٰبصل ٗبوجبها إقليم 

ل معيشة سكاف اإلقليم , كيتم انشاء مكتب ُب باماكو ٙبت اسم مكتب شؤكف الشماؿ لتقدٙب االقَباحات مستو 
البلزمة ٢بل معضبلت اإلقليم , كما يتم دمج عدد من الثوار الطوارؽ ُب ا١بيش ا٤بإب , على أف يتم دمج البقية ُب ا٢بياة 

كإنشاء ١بنة لتقصي ا٢بقائق حوؿ اَّازر الٍب كقعت  .تفاؽ كتفعيلوا٤بدنية , كطالب الطوارؽ بلجنة دكلية لضماف تنفيذ اال
حل ا٢بركات الطارقية الثائرة , كتسليم الثوار الطوارؽ أسلحتهم كٛبم ٗبوجب ىذه االتفاقية ُب الشماؿ ك٧باسبة مرتكبيها, 

 .دمج ٦بموعة من الثوار ُب ا١بيش ا٤بإب , لكن سرعاف ما ىربوا منوك  ,  ٛببكتوُب مهرجاف شعلة السبلـ ُب مدينة 
 :٧ ٩1996ٲشعب٫ ؽ٦ْخ ا٥غال٧ يف دتج٢زٴ /4

( ُب مهرجاف ٙبت اسم " شعلة السبلـ " , ٕبضور ٩بثلْب عن  أزكادمشاؿ مإب )  ٛببكتوًب توقيع اتفاؽ سبلـ ُب مدينة 
ة آالؼ قطعة سبلح , لتحرؽ . كًب با٤بناسبة ر٠بيا حل الدكؿ اإلفريقية كاإلسبلمية كاألكربية , كسلم الثوار الطوارؽ ثبلث

 ا٢بركات الطارقية الثائرة .

 
 . ٛببكتوـ ُب  1996نصب تذكارم إلحياء ذكرل مهرجاف " شعلة السبلـ " عاـ 

 :جتذد ادلٴاعٲبد ٩شح أخشٵ ثني ا٥ضٴاس ا٥يٴاسٛ ٳاجلٺؼ ادلبيل/5
عادت ا٤بواجهات بْب الثوار الطوارؽ كا١بيش ا٤بإب أكثر ضراكة , كتعذرت السلطات ا٤بالية بقلة االمكانيات ا٤بادية , كأف 

ا٤بباشر ُب عدـ تطبيق ا٤بعاىدة , كقامت ٕبملة دبلوماسية على الدكؿ اَّاكرة بقصد منع احتضاف القادة ذلك ىو السبب 
الطوارؽ , ك٪بحت ُب إقناع ىذه الدكؿ بطرد قادة الطوارؽ, كإجبارىم على العودة إٔب طاكلة ا٤بفاكضات كالرضى بالقليل 

 نود االتفاؽ ا٤برـب . كلو كاف شخصيا , كا٤بطالبة بالوسائل السلمية لتنفيذ ب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flammetombou.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flammetombou.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88
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 ٧ )ا٥ضٴسح ا٢٥ربٵ(.2012رٴسح ؽبدٷ ّؾش:  
خبلؿ ٟبس عقود , كقد  مإبضد دكلة  أزكادُب  الطوارؽىي إحدل الثورات العديدة الٍب قاـ ُّا  2012ثورة الطوارؽ 

 .ىذه الثورة ُّدؼ ٙبرير إقليم أزكاد كإعبلنو دكلة مستقلة  ا٢بركة الوطنية لتحرير أزكاداشعلت 
 :سحا٥زؾنري ٦٥ضٴ/1

كىي بالفرنسية:          ـ  2010ُب األكؿ من نوفمرب  ٛببكتوُب مدينة  ركة الوطنية لتحرير أزكادا٢بًب التحضّب للثورة بتأسس 
.(Mouvement Nationale pour lieration d'Azawad "M.N.L.A")) 

 2010/  11/  01رٺٮج٢زٴ يف  ا٥جٺب٫ ا٥زبعٺغٸ ٦٥ؾش١خ ا٥ٴىٮٺخ االصٳادٹخ/2
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم                                           

أكتوبر إٕب األكؿ من نوفمرب ,كقد  31ة من ٫بن أبناء الشعب االزكادم ا٤بؤٛبركف ُب مدينة تينبكتو التارٱبية ُب الفَب 
عاما كا٤بأساة الٍب تعرض كيتعرض ٥با الشعب  50استعرضنا ٦بمل التحديات الٍب يواجهها إقليم أزكاد منذ أكثر من 

ميش االزكادم كا٤برحلة ا٢برجة الٍب ٲبر ُّا اليـو على كافة ا٤بستويات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ك ما يعانيو من هت
كإقصاء كحصار كهتجّب كاستباحة للَباب االزكادم الطاىر من قبل كل من تسوؿ لو نفسو العبث بو, كٰبدث كل ىذا 

عاما . ككما يرل العآب كيشهد ,فقد ٠بحت مإب 50ٗبباركة كدعم من الدكلة ا٤بالية كُب هنج مستمر ضد األزكاديْب منذ 
يا كسهلت ٥با ٩بارسة أنشطتها ُب إقليم أزكاد ُّدؼ التعتيم على ا١برائم الٍب كتعاكنت مع ٦بموعات مرفوضة أزكاديان ك عا٤ب

ترتكب ُب حق الطوارؽ ك االزكاديْب عموما ٙبت مسمى مكافحة اإلرىاب حٌب أصبح أزكاد منطقة صراع النفوذ بْب 
ت ا٤بوصوفة باإلرىاب . ا٤بؤٛبر الدكؿ كا١بماعات ا٤بتطرفة كبات االزكادييوف بْب مطرقة ا١بيش ا٤بإب كسنداف ىذه ا١بماعا

 التاسيسي للحركة
كأضحى أزكاد عرضة لتدخبلت إقليمية كدكلية كل حسب مصا٢بو كأجندتو ا٣باصة كٓب يعد لؤلزكاديْب دكر يلعبونو سول 

ية دكر ا٤بتفرج ا٤بغلوب على أمره كىم ينظركف إٔب أرضهم تشوه كثركاهتم تنهب من قبل ا٢بكومة ا٤بالية كالشركات العا٤ب
ا٤بتعاقدة معها دكف أف يعرفوا شيئا عن طبيعة ىذه العقود ُب ظل غياب كلي ألم ٛبثيل حقيقي لبلزكاديْب يعكس 

 موقفهم ٩با ٯبرم على أرضهم.
ككعيا منا ٗبعانات شعبنا ا٤بستمرة منذ عقود من الزمن كاستجابة للضمّب ا٢بي ألبناء األمة الغيورين كدفاعا عن ا٥بوية 

ادية ا٤بهددة بالضياع كاستمرارا لنضاؿ اإلباء كاألجداد كالتزاما بالقيم اإلنسانية العا٤بية كاعتبارا كذلك الوطنية االزك 
 للمستجدات ا٣بطرة الٍب ظهرت علي الساحة االزكادية ُب السنوات األخّبة.

النهج السلمي للوصوؿ إٕب فإننا نعلن اليـو عن تأسيس كميبلد ا٢بركة الوطنية االزكادية كىي تنظيم سياسي ازكادم ٲبثل 
 األىداؼ ا٤بشركعة كاسَبجاع كافة ا٢بقوؽ التارٱبية ا٤بغتصبة

كىي توجو النداء إٔب ٝبيع أبناء أزكاد ٗبختلف انتماءاهتم االجتماعية كمناطقهم ا١بغرافية لبللتحاؽ ُّا مشددة على أٮبية 
ق األىداؼ الوطنية ا٤بنشودة كل حسب موقعو كحدة الصف كالكلمة كا٤بوقف السياسي كبذؿ كل ا١بهود ُب سبيل ٙبقي

 ك٦بالو .
إف ا٢بركة الوطنية االزكادية تعلن أهنا تتبُب هنج العمل السياسػػػػػػػػػػي ك القانو٘ب الستعادة كل ا٢بقوؽ ، كتنبذ العنف ، كتدين 

كرة التمييز بْب اإلرىاب بكل أشكالو سواء كاف إرىاب الدكلة أك إرىاب ا١بماعات كاألفراد مع حرصها على ضر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
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اإلرىاب كا٤بقاكمة ا٤بشركعة ، كىي تطالب دكلة مإب باالعَباؼ الكامل ٕبقوؽ الشعب االزكادم التارٱبية كاالستجابة 
ا١بادة ٢بل قضية أزكاد سلميا ،كىي ٛبد يد األخوة كالصداقة كالتعاكف لكل الدكؿ الشقيقة كالصديقة ، كما ترحب 

 عاؿ مع كل دكؿ كشعوب العآب كٝبيع ا٥بيئات الدكلية ا٢بكومية كغّب ا٢بكومية،كتتطلع إٕب عبلقات التعاكف الف
ك إف ا٢بركة الوطنية األزكادية تنبو كل ا٥بيئات كالشركات ا٤بتعاقدة مع دكلة مإب ُب مواضيع ٚبص إقليم أزكاد إٔب ضركرة 

األرض كما تنص القوانْب  سبقة ألصحابمراجعة ىذه العقود كإعادة النظر فيها باعتبارىا ك قعت بدكف ا٤بوافقة ا٤ب
 .الدكلية

 /حتب٥٘ احلش١بد ا٥ضٴسٹخ ٳاجلٲبدٹخ:3
عبلكة على ذلك فإف ا٢بركة ٙبالفت مع حركة ا١بهاد كالتوحيد ُب غرب إفريقيا كالٍب يعترب العارفوف با٤بنطقة أهنا نسخة 

ن، فحركة التوحيد كا١بهاد ُب غرب إفريقيا ظهرت عربية من حركة "أنصار الدين" الطوارقية، رغم أف تأسيسهما كاف بالتزام
إثر انشقاؽ قادهتا على تنظيم القاعدة بعد رفض ىذه األخّبة طلبهم تأسيس كتائب خاصة با٤بقاتلْب من أبناء القبائل 

ين استفادكا العربية ُب أزكاد، أسوة بسرية "األنصار" ُب تنظيم القاعدة الٍب تضم ا٤بقاتلْب الطوارؽ، لكن قادة القاعدة الذ
من ٘بربة االقتتاؿ الداخلي ُب ا١بزائر، قرركا امتصاص غضب رفاقهم ُب السبلح، كالتنسيق معهم،  -على ما يبدك  -

ٕبيث ٙبوؿ ا٣بصاـ إٔب تعاكف، كقد جسدت ا٢بركتاف تنسيقهما عمليا ُب صفقة ٙبرير ا١بندم ا٤بوريتا٘ب الذم كاف ٧بتجزا 
 د العناصر ا٤بطلوبة للحركتْب.لدل القاعدة، كأفرج عنو مقابل أح

كيقود حركة ا١بهاد كالتوحيد ُب غرب إفريقيا، القيادم البارز ُب ٦بموعة "األمهار" القبيلة "سلطاف كلد بادم" كٗبعية 
الناشط ا٤بوريتا٘ب السابق ُب القاعدة ٞباد كلد ٧بمد ا٣بّب، ا٤بكُب "أبو القعقاع"، كإليهما انضم عشرات ا٤بقاتلْب من أبناء 
القبائل العربية ُب مشاؿ مإب، لتصبح ا٢بركة بذلك كاجهة للتيار السلفي ا١بهادم ُب اَّموعات العربية بأزكاد، ٛباما كما 

شكلت "حركة أنصار الدين" الواجهة السلفية ا١بهادية داخل اَّموعات الطوارقية، كقد أعلنت حركة التوحيد كا١بهاد ُب 
، كنفذت عملية اختطاؼ لثبلثة رعايا غربيْب من ٨بيمات البلجئْب 2011اـ غرب إفريقيا عن نفسها ُب أكتوبر ع

الصحراكيْب قرب مدينة تيندكؼ جنوب ا١بزائر، كما أعلنت مسؤكليتها عن ىجـو انتحارم ضد معسكر للدرؾ ا١بزائرم 
 ر مارس ا١بارم.ُب مدينة تامنراست بداية شه

حركة أبناء الصحراء للعدالة اإلسبلمية: إضافة إٔب ا٢بركتْب السابقتْب توجد حركة "أبناء الصحراء للعدالة اإلسبلمية"، 
، عندما 2007كىي حركة أسستها ٦بموعة من أبناء الواليات ا١بنوبية ُب ا١بزائر، كقد أعلن عنها ألكؿ مرة ُب أكتوبر 

نفذت أكؿ عملية عسكرية ٥با، حْب قامت با٥بجـو على شركة نفطية ُب ا١بنوب ا١بزائرم ٗبنطقة "عْب اميناس"، غّب أف 
، كقد 2007الدكٕب ُب جنوب ا١بزائر فجر يـو الثامن نوفمرب  جانتأشهر عملية قامت ُّا ىي ا٥بجـو على مطار 

ٛبكنت السلطات ا١بزائرية حينها من استيعاُّا بواسطة مفوضات شارؾ فيها بعض أعياف ا٤بنطقة، كأعلنت ا٢بركة انتهاء 
ة أهنا تتخذ من مشاؿ مإب معلن 2011العمل ا٤بسلح، قبل أف تعود من جديد، كتصدر بيانا كشريطا مصورا، ُب سبتمرب 

مقرا ٥با، كتؤكد ا٤بعلومات ا٤بتوفرة أف ا٢بركة على صلة كثيقة بتنظيم القاعدة بببلد ا٤بغرب اإلسبلمي، كباتت تعتمد الفكر 
السلفي ا١بهادم هنجا ٥با، كتطالب بتطبيق الشريعة اإلسبلمية، كرغم أف ا٢بركة أعلن أف نشاطاهتا يقتصر على مواجهة 

زائرم، إال أف اعتناقا عناصرىا للفكر ا١بهادم ككجودىم ُب مشاؿ مإب، سيجعلهم شركاء ال ٧بالة ُب تأسيس النظاـ ا١ب
 الكياف السلفي ُب الصحراء األزكادية.
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"القاعدة" / الراعي الر٠بي للجهاد ُب أزكاد: بْب "ٝباعة أنصار الدين" السلفية الطوارقية، ك"حركة ا١بهاد كالتوحيد" 
ربية، ك"حركة أبناء الصحراء للعدالة اإلسبلمي"، يقف تنظيم القاعدة بببلد ا٤بغرب اإلسبلمي، فارضا نفسو السلفية الع

كصيا ركحيا عليهم، باعتباره صاحب قصب السبق ُب إدخاؿ الدعوة السلفية ا١بهادية إٔب ا٤بنطقة، كالتغلغل فيها، كيقر 
ة"، كإٔب منظرية كمفتيو يلجؤكف ُب حل القضايا الفقهية كالعلمية لو ا١بميع باألقدمية ُب "ساحة ا١بهاد كالدعوة السلفي

، على يد أمّب كتيبة ا٤بلثمْب "٨بتار با٤بختار" ا٤بلقب 2003الشائكة، كيعترب تنظيم القاعدة الذم كصل إٔب ا٤بنطقة سنة 
ٛبكن من استقطاب  "بلعور" أرسخ التنظيمات السلفية قدما ُب الصحراء الكربل عموما كمنطقة أزكاد خصوصا، كقد

الكثّبين ىناؾ رغبا كرىبا، حيث كانت يده تطاؿ خصومو ُب ا٤بنطقة تصفية كاختطافا، كعطاياه تغدؽ على مهادنيو 
كمواليو، ىذا فضبل عن أف قيادة التنظيم ُب الصحراء الكربل عرفت ُب الفَبة األخّبة ما ٲبكن أف يوصف بنصف 

كبعض التنظيمات األخرل، كإف كانت ىذه "ا٤براجعات" اقتصرت على  مراجعات، ساٮبت ُب انفتاحو على اَّتمع
جانب اآلليات العملية كترتيب األكلويات، كاالعَباؼ بارتكاب أخطاء خبلؿ السنوات ا٤باضية، مع االحتفاظ بالبعد 

 الفكرم ا١بهادم.
 .:أؽذاس ا٥ضٴسح/4

كٕبوزهتم أسلحة ثقيلة  مإبمشاؿ  أزكاداللييب إٔب إقليم بدأت الثورة بعودة آالؼ الطوارؽ الذين كانوا يقاتلوف ضمن جيش 
 2012. كُب يناير  للحركة الوطنية لتحرير أزكادـ , لينضموا  2011القذاُب عاـ بعد سقوط نظاـ العقيد الراحل معمر 

ُب مشاؿ شرقي مإب  ،كانى ىكم ،لهوؾغكأ،ـ بدأت ا٢بركة الوطنية لتحرير أزكاد ىجوما استغرؽ أسابيع على مدف تساليت 
برفقة  ما٘بأمادك تو بانقبلب عسكرم أطاح بالرئيس  أمادك سانوغو )الكابتْب(، كبعد قياـ النقيب ا١بزائرقرب ا٢بدكد مع 

حالة الفوضى الٍب نتجت عن االنقبلب لتبدأ  ا٢بركة الوطنية لتحرير أزكادضباط آخرين متوسطي الرتب , استثمرت 
 كغاك كٛببكتو كيداؿالفصل األخّب من ثالث ثورة كبّبة ُب تاريخ الطوارؽ , كقد أفضى ُب غضوف أياـ إٔب ٙبريرىا مناطق  

كحركة التوحيد كا١بهاد ُب ,  أنصار الدين:  . بيد أف ٝباعات مسلحة بعضها يرتبط على األرجح بتنظيم القاعدة , مثل
استغلت بدكرىا الوضع , كباتت تشارؾ ُب السيطرة على مدف رئيسة مثل ٛببكتو كغاك , كأعلنت ا٢بركة  غرب أفريقيا

ـ عن استقبلؿ أزكاد , كلكن اإلعبلف قوبل بالرفض الدكٕب  2012من أبريل  6 يـو ا١بمعة: الوطنية لتحرير أزكاد ُب
 .أك حق تقرير ا٤بصّب الذم تكفلو القوانْب الدكلية ،قليمي , دكف أم مراعاة لبلعتبارات اإلنسانية كاإل
  /٭زبئظ ا٥ضٴسح ٳرجْبرٲب:5

) جونكوندا تراركرل( بالفرنسيْب، لتحرير األقاليم الثبلثة احملتلة من قبل ا١بماعات اإلسبلمية استنجد الرئيس ا٤بإب
بسرعة؛ ألف خليفتها الرئيسية ) ا١ببهة الوطنية لتحرير أزكاد( كانت قد فقدت السيطرة  ا٤بتحالفة، فلبت فرنسا الطلب

على ا٤بنطقة، فشنت فرسا مع القوات الربية الشادية ىجوما شعواء على ىذه ا١بماعات بالطائرات كالدبابات، حٌب 
 مإب كا١بزائر، كقد طاردهتم فرنسا اضطرهتم إٔب التخلي عن ا٤بدف كاللجوء إٔب الربارم، كخاصة كاحات) تيساليت( بْب

كتشاد مع ا١بيش ا٤بإب ُب ىذه األدغاؿ، كقتل منهم من قتل، كما قتل من ا١بيش الفرنسي كالتشادم كا٤بإب من اهلل أعلم 
 بعددىم.

يها، زىي ٍب تدخلت ا٤بنظمة الدكلية ُب النزاع القائم ُب مشاؿ مإب، حيث قامت بإرساؿ قواهتا إٔب ا٤بنطقة ا٤بتنازع عل
(أم ) (، كعملت فرنسا على منع القوات ا٤بالية من السيطرة على أرض كيداؿ؛ حٌب N.I.S.M.Aقوات "نيسما")

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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فهم معظم ا٤باليْب ُب األخّب أف فرنسا إ٭با تدخلت من أجل القضاء على الطوائف الدينية، كٛبكْب ) ا١ببهة الشعبية 
را( حاكؿ كسر ىذا ا٢باجز بتنظيمو رحلة إٔب )كيداؿ(، إال أف ىذه لتحرير أزكاد(.كرغم أف الوزير األكؿ ) موسى ما

الرحلة لقيت انتقادا شديد من الداخل كا٣بارج، حٌب أدت ُب األخّب إٔب إقالة الوزير األكؿ، كتعيْب السيد) موديبو كايتا( 
 بدال عنو.

كض من أجل تسوية ا٣ببلفات، كعقد اتفاقية كقد ًب عقد لقاءات كمؤٛبرات كثّبة، ُب بوركينافاسو، كا١بزائر ، كذلك للتفا
 Accordيضمن اَّتمع الدكٕب تنفيذىا كٛبو٥با الدكؿ ا٤با٫بة. فتم االتفاؽ أخّبا على ما ٠بي باتفاقية ا١بزائر ) 

d"Alger)ئية، (, كقد ترٝبت بنود ىذه االتفاقية إٔب  كثّب من اللغات: العربية،الفرنسية، كاال٪بليزية، كالبمربية، كالصونغا
 كالفوالنية، كالتماشيقية)الطارقية(، كلكن لؤلسف ) دكف السونينكية(؟!.

كرغم أنو ًب التوقيع أخّبا على االتفاقية من ثبل كل من الطرفْب، إال أف العمليات ا٢بربية ال زالت قائمة، ٕبيث يقـو 
ُب ا٤بدف، كالبلدات، ككاف آكاخرىا:  بعض ا٤بنشقْب من ا٢بركات االنفصالية ُب الشماليو با٥بجـو على ا٤برافق العامة

ـ، ٍب على حاميات ا١بيش ا٤بإب ُب دائرة) نارا(، ُب نفس الشهر، ٍب 2015ا٥بجـو على قرية فكوال، ُب شهر يوليو 
( ٗبوبٍب  Seware ا٥بجـو على قوات مإب ُب) غورما راركس، ُب نفس الشهر، ٍب ا٥بجـو على فندؽ ُب مدينة ) سيوارل

ـ،  كُب كل من ىذه ا٥بجومات يتم التغلب على ا٤بهاٝبْب، كلكن مع خسائر ُب األكراح 2015أكت  / من شهر7ُب 
 كسقوط العشرات من ا١برحى من بْب ا٤بدنيْب كغّبىم.

 :رجْبد ا٥ضٴسح
إٔب كأما الطوارؽ كبعض العرب ، فقد نزحوا  أما السود فقد نزىوا إٔب جنوب مإب،, الشماليْبأدت الثورة إٔب نزكح آالؼ 

ألف الجئ, كُب بوركينا فاسو  75, حيث يبلغ تعداد البلجئْب األزكاديْب ُب موريتانيا قرابة  كبوركينا فاسو,  موريتانيا
كما كاف من تبعاهتا أيضا زعزعة األمن كاالستقرار داخل الدكلة، كانتشار ا٣بوؼ، كما نشط ألف الجئ . 34قرابة 

مة ٕبل مشكلة الشماؿ. ٩با كثر االنتقادات على حكومة لرئيس اللصوص اآلخركف كقطاع الطرؽ نتيجة النشغاؿ ا٢بكو 
 (.I.B.Kaإبراىيم أبوبكر كايتا)

 صب٭ٸ ّؾش/ ؽذٹش ٬ّ ؽش١زٸ: ا٥زٴؽٺذ ٳاجلٲبد، ٳأ٭قبس ا٥ذٹ٬
 ؽش١خ ا٥زٴؽٺذ ٳاجلٲبد يف ٕشة أٙشٹٞٺب/ 1

ادت شهرهتا كخصوصان ُب مشاؿ ، كمنذ ذلك ا٢بْب ز 2011برزت حركة التوحيد كا١بهاد ُب غرب أفريقيا ُب أكاخر عاـ 
، كتوصف ا١بماعة بأهنا "ا١بماعة اإلرىابية ا٤بسلحة األكثر إثارة للرعب ُب مشاؿ مإب،" كفقا 2011مإب. منذ ديسمرب 

 مايو. ٤20بوقع صحيفة ليربتيو ا١بزائرية ُب 
ف بأهنا مسلحة بشكل جيد ك٩بولة مايو أف ا٢بركة الٍب توص 3كذكر موقع صحيفة الوطن ا١بزائرية ُب تقرير صادر بتاريخ 

 بشكل جيد أيضا، أصبحت "أخطر منظمة إرىابية ُب مشاؿ مإب".
مايو: "تيعرؼ ا٥بضبة الصحراكية الشاسعة ا٤بمتدة من منطقة  20كما قاؿ تقرير نشر ٗبوقع صحيفة ليربتيو ا١بزائرية ُب 

د كا١بهاد ُب غرب أفريقيا حيث تفرض ا٢بركة تساليت ُب أقصي مشاؿ مإب إٔب مدينة غاك بأهنا معقل حركة التوحي
سيطرهتا ببل منازع على عدد من القرل ُب تلك ا٤بنطقة." كقالت مصادر جزائرية إف ا٢بركة ىي أيضا "أكثر ا١بماعات 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88


 
648 

ا٤بسلحة نفوذا ألهنا تتشكل من عصابات لتهريب ا٤بخدرات، كألهنا أيضا استولت على كمية كبّبة من األسلحة الثقيلة 
 دمة من ليبيا."القا

كأضافت صحيفة ليربتيو ا١بزائرية أف ىذه ا١بماعة ا٤بسلحة "ال تفوت فرصة لتضيف ا٤بزيد إٔب خزائنها باللجوء إٔب 
عمليات االختطاؼ باإلضافة إٔب هنب ا٤بدف." كمن الصعب تقييم مدل صحة ىذه التقارير الصحفية كخاصة ألف 

 للجماعات اإلسبلمية ا٤بسلحة.كسائل اإلعبلـ ا١بزائرية بشكل عاـ معادية 
كقد أعلنت حركة التوحيد كا١بهاد عن مسؤكليتها عن اختطاؼ ثبلثة رىائن أكربيْب، إيطإب كإسبانيْب، ُب غرب ا١بزائر 

 .2012ُب ابريل  گاك، كسبعة دبلوماسيْب جزائريْب ُب مدينة  2011ُب أكتوبر 
مليوف دكالر إلطبلؽ سراح  15مليوف دكالر مقابل إطبلؽ سراح الرىائن األكربيْب، ك 30كقالت تقارير إف ا٢بركة طلبت 

كاف الصحراء الغربية ًب اعتقا٥بم من قبل الدبلوماسيْب ا١بزائريْب. كما تطالب ا٢بركة نفسها بإطبلؽ سراح اثنْب من س
 القوات ا٤بوريتانية. 

كتفيد التقارير بأف حركة التوحيد كا١بهاد ُب غرب أفريقيا "انفصلت عن ٝباعة القاعدة ُب ببلد ا٤بغرب اإلسبلمي لكي 
 تنشر فكر ا١بهاد ُب غرب أفريقيا بدال من أف تكتفي فقط ٗبنطقة ا٤بغرب أك منطقة الساحل".

أبريل: "تتشكل حركة التوحيد كا١بهاد ُب غرب أفريقيا ُب األساس من  28موقع صحيفة لو كوريو ا١بزائرية ُب  كقاؿ
موريتانيْب كماليْب كىي تعمل نيابة عن ٝباعة القاعدة ُب ببلد ا٤بغرب اإلسبلمي"، بينما تقوؿ صحيفة الوطن ا١بزائرية إف 

 ا٢بركة "تتشكل ُب األساس من عرب".
واضح ما ىو تشكيل القيادة العليا للحركة، لكن ٞباده كلد خّبك يوصف على أنو زعيم ىذه ا٢بركة، كذلك كليس من ال

كفقا لصحيفة لو كوريو ا١بزائرية الٍب كتبت: "كلد خّبك ىو زعيم حركة التوحيد كا١بهاد ُب غرب أفريقيا كعضو اَّلس 
 نو ا٤بتحدث الر٠بي باسم ا٢بركة.االستشارم للحركة"، بينما يوصف عدناف أبو كليد صحركام بأ

 :أ٭قبس ا٥ذٹ٬/ ؽش١خ 2
كىو من  إياد أغ غإب"حركة انصار الدين" حسب مؤسسيها ىي حركة شعبية جهادية سلفية اسسها الزعيم التقليدم 

أبناء اسر القيادات القبلية التارٱبية لقبائل االيفوغاس الطوارقية قاد ٛبرد ضد ا٢بكومة ا٤بالية ُب بداية تسعينات القرف 
 ا٤باضي ككاف عندىا قائدا قوميا اقرب إٔب الفكر اليسارم القومي الوطِب منة إٔب الفكر اإلسبلمي.

ُب جدة  مإبعمل قنصبل عاما ١بمهورية  1992ْب ا٢بكومة ا٤بالية كا٤بتمردين الطوارؽ عاـ كبعد توقيع اتفاقية السبلـ ب
توجها دينيا انتهى بو إٔب اعتناؽ الفكر السلفي ا١بهادم كمع سقوط نظاـ العقيد  لكن الرجل عرؼ ُب سنواتة األخّبة

كاٚبذ من سلسلة جباؿ اغارغا مقرا لو كبدا ُب ٘بميع ا٤بقاتلْب الطوارؽ  أزكادعاد الرجل إٔب  معمر القذاُباللييب الراحل 
 ليكوف نواة تنظيمو ا١بديد "حركة انصار الدين".

مي إليها كبعض ا٤بقاتلْب من قبائل طوارقية أخرل فيما بدل بعد أف تداعى اليو ا٤بئات من أبناء قبيلة االيفوغاس الٍب ينت
كاضحا انو استثمار ٤بكانتو االجتماعية كتوجهو السلفي الفكرم، شرع ُب استغبلؿ ٜبار عشر سنوات من عمل عناصر 

نفصإب لدل "تنظيم القاعدة" ُب ا٤بنطقة فجاءت االستجابة لدعوة اياد غإب مزدكجة حيث تليب البعد القبلي كالقومي اإل
 الطوارؽ كتتناغم مع الدعوة ا١بهادية ا٤بنتشرة ُب ا٤بنطقة.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D8%BA_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AF
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كقد دشن اياد غإب نشاطة العسكرم با٥بجـو غلى مدينة اغيلهوؾ ُب أقصى الشماؿ ا٤بإب حيث توجد قاعدة عسكرية 
تحامها كالسيطرة ٧بصنة تابعة للجيش ا٤بإب سيطر عليها ٍب ما لبث اف ىاجم قاعدة تساليت العسكرية كٛبكن من اق

 عليها.
كاعلن عزمو تطبيق الشريعة اإلسبلمية ُب ا٤بناطق الواقعة ٙبت سيطرة حركتو حيث اسس ٦بالس ٧بلية تسّب شؤكف ا٤بدف 

 كالبلدات الٍب سقطت ُب يد مقاتليو.
الٍب تتشكل أساسا من "توماستيْب" )نسبة إٔب كلمة توماست كتعِب  ا٢بركة الوطنية لتحرير أزكادٙبالفت ىذه ا٢بركة مع 

ة الطوارقية( كليرباليْب كمستقلْب، كآخرين ال يعرؼ ٥بم انتماء إيديولوجي، ك تعد حركة كطنية غّب جهادية، القومية باللغ
تسعى الستقبلؿ إقليم أزكاد كإقامة دكلة مدنية فيو، ك٥با جناحاف أحدٮبا عسكرم كاآلخر سياسي، كبالرغم من ٧باكالهتا 

كل سكاف اإلقليم ٗبن فيهم العرب كالفوالف كالسونغام، فضبل عن الَبكيج ُب أدبياهتا لنفسها باعتبارىا حركة ٛبثل  
الطوارؽ، إال أف الواقع يعكس لوحة أخرل للحركة، قوامها بعد قومي قبلي، فرغم كجود عناصر عربية ك٦بموعات من 

ن مقاتلي بعض قبائل الطوارؽ ا٤بختلفة ُب صفوؼ ا٢بركة، تبوأ بعضهم مناصب قيادية فيها، إٔب أف السواد األعظم م
ا٢بركة، ينتموف إٔب قبائل "االيديناف" الطوارقية، كإليهم أسندت القيادة العسكرية، الٍب توالىا الضابط السابق ُب ا١بيش 

اللييب "٧بمد ناجم"، كمعو قادة آخركف انضم إليهم مقاتلوف من أبناء قبائلهم، كما ىو حاؿ العقيد السابق ُب ا١بيش 
قود فيلقا من مقاتلي قبيلة "مشاف مس"، كالقائد ا٤بيدا٘ب "اباه موسى" الذم ا٫باز إليو ا٤بإب "الصبلة خضي" الذم ي

 مقاتلوف من قبائل "االيفوغاس"، قبل أف يعودكا ٗبعيتو أدراجهم إٔب "حركة أنصار الدين" اإليفوغاسية ا٤بنشأ.
د من ا١بيش ا٤بإب، عرب ىجومها على ككانت ا٢بركة الوطنية لتحرير أزكاد سباقة إٔب إطبلؽ الشرارة األكٔب للحرب ض

مدينة "منيكا" بشماؿ شرؽ أزكاد ُب شهر يناير ا٤باضي، كسيطرهتا الحقا على مدينة "لّبة" ُب القسم الغريب ألزكاد قرب 
ا٢بدكد مع موريتانيا، بيد أف الظهور القوم للحركة الوطنية عشية انطبلؽ شرارة ا٢برب بدأ يَباجع شيئا فشيئا، لصاّب 

صيل الثا٘ب من ا٤بتمردين الطوارؽ، كىو "حركة أنصار الدين" ذات التوجو السلفي ا١بهادم، حيث أعلن عدد من قادة الف
ا٢بركة الوطنية انضمامهم ألنصار الدين، كاف آخرىم القائد العسكرم "اباه موسى" الذم أعلن مع عشرات من مقاتليو 

 انضمامهم ٢بركة أنصار الدين. 

 

ا٢بركة الوطنية لتحرير الٍب أعلنت  أزكادخارطة دكلة 
 .استقبل٥با كٓب ٙبظ باالعَباؼ الدكٕب أزكاد
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   ِا٥ٚقـــ٤ ا٥غبث 
 شاٙٺخ ٬ّ مجٲٴسٹخ ٩بيل:حملخ عٖ

 مجــهىريت مــــايل 
 ػ اقتصادىا ػ أىم المدف . شعوبها ػ دياناتها ػ نسبة المسلمين -، عدد سكانها ،حدودىا موقعها، مساحتها

 أوال/ موقعها:
، حيث أف الصحراء الكربل تغطي نصف تقع ٝبهورية مإب  ُب قلب منطقة غرب إفريقيا كىي دكلة ساحلية صحراكية

٥با، ُب حْب تكثر ا٢بشائش  ا٣بضراء ُب باقي قطرىا، كخاصة القطر ا١بنويب الغريب منها،، كٛبتد ٝبهورية مإب عرضا مشا
شرقا. فا٤بوقع ا١بغراُب للدكلة تسمح بوجود ثبلثة  41غربا، ك 121ٍٍ مشاال، كبْب درجٍب  25ػ 111من درجٍب  

 خ االستوائي.أقاليم مناخية مكملة بعضها للبعض كتتميز بغياب ا٤بنا 
 : مساحتهاثانيا :

 .31, كىي  دكلة قارية 2كلم241.042.1تبلغ مساحتها الواسعة الٍب تبلغ 
 :ثالثا: حدودىا

ٙبدىا سبع دكؿ: ا١بزائر ُب الشماؿ، ككوت ديفوار، كغينيا ُب ا١بنوب الغريب، كبوركينا فاسو، كالنيجر ُب الشرؽ، 
 كالسنغاؿ كموريتانيا ُب الغرب.

 32نسمة.2.4.244241ـ(  2119بلغ عدد سكاف مإب ) بتعداد عاـ   كانهاعدد سرابعا:
 (:التركيبة الشعبية): شعوبهاخامسا : 

 إف سكاف مإب قليلة با٤بقارنة مع ا٤بساحة الواسعة للدكلة كتوزيعو غّب متكافئ كيتكوف السكاف من 
 : ٟبسة شعوب رئيسية ىي

 / الطوارؽ كالعرب.د/  الفبلٗب    ج   السنغام   / ب         33( wANGARA/ ا٤باندينغ) كنغاراأ 
 أ/ شعب الماندينغ:

 كا٠بها األكؿ تارٱبيا ىو ) كنغارا (، كتعِب كلمة ماندينغ ٦بموعة الشعوب الذين يتكلموف بلغة ماندم، 
 % من ٦بموع سكاف مإب تقريبا.55كتقدر نسبتهم ُب مإب حوإب 

 رىا:كتتفرع من أصل ىذا الشعب عدة قبائل أشه
 كتربية ا٤بواشي. ة) السراكؤب( ُب مشاؿ إقليم كام ككوليكورك سيغو كموبٍب كيزاكلوف مهنة التجارة كالزراع السوننكىػ  1

                                                           
 1ع ، طللصف التاس ا١بغرافياٝباعة من األساتذة ا٤بتخصصْب،  انظر:الدكلة القارية ىي الٍب ال تطل على ٕبر ) ال ٛبلك منافذ ٕبرية( ػ 31

 مليونا ، كنيفا. 15ـ 2013. كقد صار العدد ُب عاـ مصدر سابق 38ص (،  Edition tropic، ) ٗباكو: 

 مصدر سابق 99ص،  maliba kera anw taye Notre Mali"، "انظر ػ  32

 من ىذه الرسالة 14سيأٌب ا٢بديث عن ىذه الشعوب ُب الفصل الثا٘ب : حملة تارٱبية عن مإب  ص ػ  33
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كيكثركف ُب مناطق كوليكورك، ككام، كيهتموف بالزراعة كالصيد الربم، ُب أغلب األحياف,  الماننكا والخاسونكى:ػ 2
 إٔب جانب التجارة,

 قطنوف ُب مناطق سيغو، ٗباكو، سيكاسو، ككوليكورك،كيعيشوف غالبا على الزراعة.: كي البمبرةػ 3
 : كىو مشكل من قبائل ا٤باندم، مهمتهم التجارة فقط، كيعيشوف ُب معظم ا٤بدف الرئيسية ُب ا١بمهورية. الديوالػ 4
 : كيعيشوف ُب منطقة سيكاسو غالبا.السينوفوػ 5
 يم سيكاسو غالبا.: كىم متواجدكف ُب إقلالمنيانكػاػ 6
: كينتشركف ُب األغلب األعم ُب ا٤بدف ا٤بطلة على األهنار، أك ا٤بستنقعات، كالبحّبات الكربل، كخاصة ُب البوزوػ 7

 منطقٍب سيغو كموبٍب ككوليكورك، كعملهم ا٢برُب ىو صيد األ٠باؾ كالتجارة ُّا.
لقبائل األخرل حيث ا٪بذبوا مع مهنة الصيد كالتجارة : كىم كالبوزك موطنا، كحرفة، إال أهنم مشكلوف من االسومونوػ 8

 فيها كيغلب عليهم بيع السمك أكثر من صيده.
 ) كادك(كيعيشوف بْب ىضاب منطقة با٪بغاراالدوغوفػ 9

 ػ ُب منطقة سيغو كغّبىا. البوبوػ 11
وركينافاسو ػ ساحل العاج كمن ا١بدير بالذكر أف شعب ماندينغ بفركعو ا٤بختلفة لو حضور كبّب، ُب كل من : مإب ػ ب

 "كوت ديفوار" ػ غينيا كوناكرم ػ السنغاؿ ػ غامبيا .
 :34ب/ شعب السنغاي

 يتكوف ىذا الشعب كسابقو من قبائل  فرعية ٨بتلفة، كمتحدة ُب اللغة كاألعراؼ ػ كالسوركو، 
% من ٦بموع 12ر نسبتهم بأكثر من كالغابييب ػ كالغاك ػ كتكوف ُب ٦بموعها أكرب األجناس بعد ا٤باندينغ ُب مإب؛ إذ يقد

سكاف مإب، كيعيشوف ٗبحاذاة هنر النيجّب، ُب مناطق غاك، كتنبكت، كموبٍب ، كجنػى، كيشتغلوف بالتجارة كالصيد 
كالفبلحة، كينتشر أبناء ىذا الشعب ُب كل من : مإب ػ النيجّب ػ بركركينافاسو ػ غانا ػ بنْب ػ كٝبهورية السوداف ُب شرؽ 

 إفريقيا.
 ج/: الفالني

%، كمعظمهم يعملوف ُب ٦باالت تربية ا٤بواشي، كرعي األبقار، فاعتمد 11كتبلغ نسبتهم من ٦بموع سكاف مإب 
 اقتصادىم ُب ا٤بنطقة على تربية ا٢بيواف .

كىناؾ اختبلؼ كاسع بْب الباحثْب حوؿ أصوؿ ىذا الشعب؛ ىل ىم عرب، أـ أهنم يهود من بِب إسرائيل؟ أـ قدماء 
يْب؟ أـ أهنم مولدكف من بْب الرجل الرببر كالنساء السوننكيات،، كلكن نظرا الندماجهم مع ا٤بواطنْب األصليْب ا٤بصر 

                                                           
، ٗبعُب أىل ا٤بدينة. كما يطلق عليهم : إسابورك ٗبعُب القاطنوف على ضفاؼ النهر، أما كور بلق عليهم ُب الوقت الراىن كوير يط ػ 34

ور التسمية ا٤بشهورة ٥بذه القبيلة ُب ا٤بصادر التارٱبية العربية منها كاألجنبية فهي: " صنغام، أك سونغام " ك٥با حضور تارٱبي منذ العص
نا ىذكإليها يررجع فضل تأسيس ٩بلكة الصنغام، كقد ٛبيزت ىذه القبيلة حرفيا ، بالعلم كالتجارة كتربية ا٤بواشي.  كللمزيد الوسطى إٔب كقت

-10ص ( ، ـ1997مكتبة التوبة، )الرياض:1ط ا٢بركة العلمية كالثقافية كاإلصبلحية ُب السوداف الغريب، مايغا، أبوبكر إ٠باعيل ،راجع
13  
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"السود"لدرجة أف جزءا كبّبا منهم ٓب يعد يتحدث لغتو الفبلتية األصلية، حيث أصبح جزءا من ال يتجزأ عن القبائل الٍب 
.  كينتشر جنس الفبلٗب ُب معظم مناطق مإب تعيش معها : كفبل٘ب كاسولوف ػ رغم كجود أمة م نهم تتكلم ُّا إٔب اليـو

ك٥بم ٘بمعات كبّبة ُب كل من ماسينا بإقليم سيغو، ككاسولوف بإقليم سيكاسو، كموبٍب، ككام. ،ك٥بم جاليات صغّبة ُب  
بوركينافاسو، كالكامّبكف، كثّب من مناطق مإب. كينتشركف كذلك ُب السنغاؿ، كغينيا، كسّباليوف، كالنيجر، كنيجّبيا، ك 

 35كغّبىا؛أم ُب أكثر أجزاء غيب إفريقيا كخاصة ُب الدكؿ العربية كمشإب الدكؿ الٍب ىي جنوب شرقي ا٤بنطقة
  :36د/ العرب والطوارؽ

 % من ٦بموع سكاف ٝبهورية مإب, كأغلبهم من البدك الرحل، كيشتغلوف 3كٲبثل ىذاف الشعباف معا 
 التجارة ُب األجزاء الصحراكية من مناطق كيداؿ، كتنبكت كغاك، كيعيش برعي األغناـ، كاإلبل، ك 

 ٝباعة منهم كخاصة العرب ُب مدينة تنبكت كمشا٥با.
 ا :دياناتهسادسا: 

توجد ُب ٝبهورية مإب ديانانتاف من األدياف السماكية؛ ٮبا: اإلسبلـ، ا٤بسيحية) الكاتيوليك كالربكتستانت ( كإٔب جانب 
  يوجد بعض ا١بماعات من عبدة األكثاف.ىاتْب الديانتْب

 ننسبة المسلميسابعا: 
ـ، كىناؾ بشارات تدؿ على أف النسبة أكرب من ىذا 1992% تعداد 95يشكل ا٤بسلموف ُب ىذا القطر اإلفريقي نسبة 

تحوؿ الوثِب القدر، إلعبلف ا٤بستمر من ا٤بسيحيْب كالوثنيْب إسبلمهم، كال يتحوؿ مسلم إٔب ا٤بسيحية أبدا، كلكن قد ي
من الوثنية إٔب ا٤بسيحية، كلكن ذلك ال يؤثر على نسبة ا٤بسلمْب كإ٭با يقلل من نسبة الوثنيْب لصاّب النصرانية فقط، 

 فلينتبو لذلك جيدا.
 ثامنا: أقتصادىا:

 بناء على موقعها ا١بغراُب فإف االقتصاد ُب مإب يعتمد على النشاط الزراعي كالرعوم.
اؿ ُب طور البداية نظرا لقلة ا٤بوارد، كتستورد الدكلة الوقود. ككانت الدكلة تسيطر على القطاع أما الصناعة: فبل تز 

االقتصادم إال أنو بعد سقوط نظاـ الرئيس موديبو كايتا، بدأ ظهور شركات ٗببادرة من رجاؿ األعماؿ كالتجار احملليْب، 
 بعة للدكلة.ك٠بحت الدكلة ٕبرية التجارة، كخصخصة كثّب من ا٤بؤسسات التا

 كٙبظى األرياؼ بالتطوير نتيجة التعاكف مع األطراؼ ا٣بارجية خاصة، أبناؤىا ُب ا٤بهجر، كا٤بنظمات ا٤بشاركة ُب التنمية.
                                                           

ا٥بيئة ا٤بصرية العامة ، )1طمع حركة اإلسبلـ ُب إفريقيا. للدكتور غبده بدكم  ، كمصدر سابق، 15ص ،اإلسبلمي انظر التاريخ  ػ 35
 . 173-171ص  ( ، ـ1970للتأليف كالنشر 

ف، : الطوارؽ/ ىم قـو يعرفوف بتماشق أم" اللغة الطارقية، كينتشركف ُب الصحراء الكربل، ما بْب ٝبهورية مإب إٔب حدكد السودا 36
كبالتحديد: مإب، كالنيجر، كتشاد، كجنوب غرب ليبيا،كجنوب شرؽ ا١بزائر، كيعرفوف با٤بلثمْب؛لوضعهم اللثاـ على كجوىهم، كيقوؿ عنهم 

تح، ابن خلدكف: )) ىذه الطبقة ىم ا٤بلثموف ا٤بواطنوف بالقفر كراء الرماؿ الصحراكية با١بنوب، أبعدكا ُب اَّاالت ىناؾ منذ دىور قبل الف
ككثركا  يعرؼ أك٥با، فأصحركا عن األرياؼ ككجدكا ُّا ا٤براد...... كاٚبذكا اللثاـ خطاما ٛبيزكا بشعاره بْب األمم ، كغفوا ُب تلك الببلد  ال

)ابّبكت: دار العلم للمبليْب  1كتعددت قبائلهم.  انظر:ابن خلدكف ، العبلمة عبد الرٞبن بن خلدكف ا٤بغريب . تاريخ ابن خلدكف ط
 35ص،( ) القاىرة: مؤسسة ذم قار 3ط، الطوارؽ غرب الصحراء الكربل كالقشاط، ٧بمد سعيد،، 6/681،  (1989
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 :الزراعة
% من األيدم العاملة من 81ٛبثل الزراعة كالرعي الركن األساسي لبلقتصاد ُب مإب، كيعمل ُب ىذين القطاعْب حوإب

 قطاع الزراعي بوجود نوعْب :السكاف، كيتميز ال
 أ ػ الزراعة التقليدية:

 كىي الزراعة الٍب ٓب تتغّب تقنياهتا منذ فَبة طويلة حيث تعتمد على احملراث اليدكم الذم يتطلب ٦بهودا كبّبا.
 ب ػ الزراعة الحديثة:

 لنوع ا٢بديثإٔب جانب الزراعة التقليدية ىناؾ أنواع جديدة من الزراعة يشق طريقو ُب األرياؼ كىو ا
من الزراعة ا٤بعتمدة على آلة ا٢براثة استخداـ األبقار،أك ا٢بمّب أك ا٣بيوؿ. أك ا١برارة ا٤بيكانيكية، إٔب جانب استخداـ 

 األ٠بدة الكيماكية كا٤ببيدات كانتقاء ا٢ببوب ا٤بخصصة للزراعة.
 كأىم ا٤بواد الزراعية ُب مإب ىي:

ة، كالفوؿ السودا٘ب، كقصب السكر، كزراعة البقوليات كالفواكو خاصة ُب الدخن،كاألرز، كالذرة الشامية، كالغليظ
 سيكاسو كسيقو ككوليكور، كزراعة الشام كالتبغ. 

ُب إنتاج القطن، أما النشاط الرعوم فيمكن القوؿ أف مإب دكلة رعوية بكل ما ُب  ؿىذا كٙبتل مإب حاليا ا٤بركز األك 
 وجود ُب ٝبيع مناطقها كلو بدرجات متفاكتة.العبارة من معُب ؛حيث إف ىذا النشاط م

 :الصنػػاعة
ال يزاؿ القطاع الصناعي ٰبتل مكانة غّب كبّبة نسبيا ُب االقتصاد على الرغم من النمو السريع كا٤بشجع ٥بذه القطاع فإنو 

 بات معتمدا على ٙبويل ا٤بنتجات احمللية.
  موارد الطػاقة:

 قيامها على الطاقة، كمإب ليست دكلة منتجة للبَبكؿ أك للفحم كىي تعتمد ال ٱبتلف اثناف ُب أف الصناعة تعتمد ُب
على استّباد ما ٙبتاج إليو ُب االستهبلؾ احمللي للوقود علما بأف أىم ا٤بصادر ػ مصادر الطاقة الكهربائية ُب الدكلة ػ تعتمد 

 هربائية كىي:على الوقود. كتوجد ُب مإب أربعة سدكد لتشغيل احملطات إنتاج الطاقة الك
 ػ سد سيلينكى على هنر سنكرا٘ب3ػ سد سوتيبا على هنر النيجر.                 1
 ػ سد ماننتإب على هنر السنغاؿ4ػ سد فيلو على هنر السنغاؿ.                 2

 الموارد المعدنية:
 عدنية أٮبها:تعترب أجواؼ األراضي ُب مإب غّب مستغلة استغبلال مناسبا. رغم كجود إمكانيات م

 ػ ا٤بلح ا٤بعد٘ب: ينتج ُب منطقة تاكديِب.
 ػ الذىب: ٙبتل الدكلة ا٤بركز الثالث ُب إنتاج ىذا ا٤بعدف بعد كل من جنوب إفريقيا كغانا.

 ػ الكلس:  ينتج ُب منطقة كام. 
 ػ الرخػاـ كالغرانيت: ُب كام.

 ػ كما توجد معادف أخرل مثل ا٢بديد كالبوكسيت.
 أىم المدف .
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 لف ٝبهورية مإب من ٜباف مدف رئيسة، باإلضافة إٔب مقاطعة "ٗباكو" الٍب تعد العاصمة. تتأ
 كىذه ا٤بدف الرئيسية ا٥بامة األخرل ُب مإب حسب الَبتيب اإلدارم كالسياسي كالتإب:

يبلغ عدد كتقع ُب غرب ا١بمهورية ، على هنر السنغاؿ، كيصلها بباماكو، كبدكار خط سكة حديدية، ك  ػ مدينة كاي:1
 37ـ.2009نسمة. حسب إحصاء  1996812سكاف مقاطعتها : 

ىي أقرب ا٤بدف الرئيسية إٔب العاصمة ػ ٗباكوػ كيقع مشا٥با الشرقي على ضفة هنر النيجّب، كيبلغ  ػ مدينة كوليكورو:2
 نسمة. 2418305سكاف مقاطعنها: 

 ػ مدينة سيكاسو:3
نوب الشرقي، حيث تكثر األمطار الغزيرة، بالقرب من هنر بافْب كىي مدينة ٘بارية ىامة ُب الدكلة، كتقع ُب ا١ب

(Bafing،)38  :نسمة 2625919أحد أىم ركافد هنر النيجّب، كيبلغ عدد سكاف مقاطعتها 
 ػ مدينة سيغو:4
رة كىي منطقة زراعية ىامة ُب ا١بمهورية، كتقع على هنر النيجّب ، ُب جزء صاّب لصيد األ٠باؾ كالزراعة ما أدل إٔب كث 

 نسمة. 2336255الزراعة فيها أكثر من غّبىا ، كيبلغ عدد سكاف إقليمها: 
 ػ مدينة موبتي:5

كىي أيضا تعد من ا٤بناطق الزراعية ا٥بامة ُب الدكلة، باإلضافة إٔب كثرة صيد األ٠باؾ، كا٤ببلحة ُب هنر النيجّب ، حيث تقع 
 نسمة.2037330إقليمها:  على هنر النيجّب عند التقائو برافده با٘ب كيبلغ عدد سكاف

 ػ مدينة تنبكت6
 تعترب من أىم ا٤براكز الثقافية كالتجارية ا٥بامة، ُب إفريقيا عامة، كُب مإب خاصة، كتقع ُب مشاؿ مإب 

نسمة، كما 681691على مقربة من هنر النيجر على ا٣بط الرئيسي الذم ٱبَبؽ القارة اإلفريقية، كيبلغ عدد سكاهنا ٫بو 
 ا من ا٤بناطق الزراعية ا٥بامة ُب ٝبهورية مإب.تعترب مناطقه

 ػ مدينة غاو:7
ككانت كال تزاؿ من أىم ا٤براكز ا٢بضارية الكبّبة ُب مإب، كُب مشا٥با خاصة، كتقع ُب الشماؿ على ثنية هنر النيجر ، 

كيبلغ عدد سكاف  عندما يبدأ باال٫بدار صوب ا١بنوب الشرقي، ُب ا٘باىو إٔب " انيامى " عاصمة ٝبهورية النيجر،
 نسمة. 544120مقاطعتها: 

 
 

                                                           
من ص   " NOTRE MALI: MALIBA KREA ANW TAYE: اخذ تعداد سكاف ٝبيع أقاليم مإب كمقاطعة ٗباكو من كتاب:"  37

 ، مصدر سابق. 99/100

( أم النهر ، Bagueماءه بسبب األراضي الٍب ٛبر عليها، كما أنو ىناؾ باغوم) : بافْب تعِب: النهر األسود، ٠بي بذلك لسواد 38
فيأخذ  ( أم النهر األٞبر، ككل ذلك نسبة إٔب لوف ا٤باء بسبب بياض أك ٞبرة األراضي الٍب ٲبر عليو ماء النهرBawuleكىناؾ با كٔب)

 ت هنر الننيل ا٤بصرم.لوف تربة ذلك ا٤بمر.، مثل النيل األٞبر كاألزرؽ كاألبيض، حسب ٩برا
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 ػ  مدينة كيداؿ:8
ـ، كتقع 1995ىي مدينة كبّبة، غّب أهنا ٓب تكن من ا٤بدف الرئيسة الكبّبة، ُب دكلة مإب ا٢بديثة، إال ُب بداية التسعينات

 نسمة 67638ُب أقصى مشاؿ مإب كسط الصحراء الكربل،كيبلغ سكاهنا 
 عاصمة جمهورية مالي:

 39مدينة باماكو: كىي مركز ٘بارم ىاـ ُب الدكلة، كتقع ُب ا١بزء ا١بنويب الغريب من الدكلة، على ضفة هنر النيجّبىي 
 الذم يفصل بْب جانبيها الشمإب كا١بنويب.

كقد ازدىرت ىذه ا٤بدينة كاشتهرت ُب عهد االحتبلؿ االستعمارم الفرنسي ، كمنذ ذالك الفَبة أصبحت باماكو من 
مة ُب القارة اإلفريقية عامة، كُب إفريقيا الغربية جنوب الصحراء خاصة،حيث أصبحت ا٤بقر الثا٘ب للمستعمر بعد ا٤بدف ا٥با

 كتتصل باماكو بدكار  40دكار،عاصمة السنغاؿ،
بػخط سكة حديدية على ساحل احمليط األطلسي الذم يعد ميناء الببلد؛ حيث أف ٝبهورية مإب ليس ٥با سواحل ٕبرية، 

 نسمة. 1809106داد سكاف ٗباكو كيبلغ تع
  ا٥ٚقـــ٤ ا٥ضب٬٩ 

 ٦٩ؾٜ 
 يف مجٲٴسٹخبدلذ٫ ا٦ْ٥٪ٺخ ث

 ٳ٭جزح ٬ّ أؽٲش ادلذاسط  ٳا٦ْ٥٪بء ٝذميب ٳؽذٹضب
ٛبػيزت دكلة مإب بوجود مدف علمية ىامة، على مدل تارٱبها الطويل، كقد سبقت اإلشارة إٔب بعض تلك ا٤بدف، كمن 

 أىم ا٤بدف العلمية ُب مإب:
  41تنبكتػ مدينة 1

                                                           
ينبع  من الغرب من  ،كلم4200هنر النيل،إذ يبلغ طولو  ، ىو ما يسمى هنر جوليبا، من أىم أهنار إفريقيا كأطو٥با بعدنهر النيجر ػ  39

كنيجّبيا، كيسقي عينيا، مإب، نيجّب، طرفا من بنْب، ‘ مرتفعات فوتا جالوف ٔبمهورية غينيا كوناكرم عند حدكد ليبّبيا، صوب الشرؽ 
 مصدر سابق.، 10ف التاسع ص صكينصب ُب األطلسي بعد تكوين دلتا كبّبة ُب نيجّبيا.، انظر ا١بغرافيا لل

  Soudanػ بعد ستقرار ا٤بستعمر ُب القطر السنغإب بفَبة، قصد منطقة مإب القدٲبة فأطلق عليو اسم  السوداف الفرنسي) 40
Franc,ais ) كبُب فيها قلعة، ٍب احتل القائد: بور٘ب ،  ـ1855اكم فهدرب مدين قرب كام عاـ فاحتل ا٢ب ػ  كىو ٦برد تسميةػ

ـ فاستقبلو أىل ٗباكو 1883/فرباير/1ٗباكو بتاريخ أرشينارد ـ   كبُب فيها قلعة، ٍب احتل 1881/فرباير/7بتاريخ  كيتاديسبورد مدينة 
ٗباكو بدأ يدير العمليات ا٢بربية االستعمارية إٔب بقية أ٫باء السوداف. انظر بالَبحيب ، فاٚبذىا قاعدة، بُب قلعة فوؽ ا١ببل) كولبا(.، كمن 

 ـ( 2008، )مكتوب بالكومبيوترمذكرة الَببية كالتاريخ القومي للصف ا٢بادم عشر: شعبة ا٤بناىج كا٤بقررات ، بدار القرآف كا٢بديث، 
 .28ص

كت ، بضم التا ُب األكؿ ككسرىا ُب الثا٘ب، تومبوكتو، كتنبكتو، ككذا ُب ػ يكتب ا٤بؤرخوف اسم ىذه ا٤بدينة بصور شٌب: تينبكت / تونب 41
كلها تعِب نفس تلك ا٤بدينة الصحراكية الٍب تقع ُب مشاؿ غرب  مإب على ك   Timbokto  . tomboktou  , toubouctoا٤بصادر األجنبية: 
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عرفت ىذه ا٤بدينة ٗبوقعها العلمي، ككانت ُب ا٤باضي ٧بط رحاؿ طلبة العلم، كقد اشتهرت ٔبامع سانكورل، الذم  
كاف ػ كجامع الزيتونة كاألزىر كالقركيْب ػ  صرحا علميا عامرا بركاد العلم، ككاف منهج التعليم فيو يضاىي مناىج 

 رحلة ا٢بج عند مركره بتنبكت. بناه منسا موسى عند عودتو منالذم  )جنغر بّبم(مسجد ك ا١بوامع.
(كم من عاصمة مإب 1300كتقع تنبكت ُب الشماؿ الغريب ٤بإب، على أطراؼ الصحراء الكربل، على بعد حوإب )

عبارة  ا٢بديثة ٗباكو، كىي عاصمة اإلقليم السابع، كيقع ُّا معهد إعداد ا٤بعلمْب ا٢بكومي، كمركز أٞبد بابا الذم ىو
 عن مكتبة ضخمة ٙبوم عددا من ا٤بخطوطات العربية النادرة.

ػ  100مؤسسػػػة عمليػػػة للحػػػرؼ تشػػػغل علػػػى األقػػػل مػػػن ) 26كحسػػػب تػػػاريخ الفتػػػاش فإنػػػو كػػػاف ُب تنبكػػػت كحػػػدىا 
 مدرسة قرآنية. 180(عامل، مع 200

دكا على مدينة "بّب" بالسوداف ذكر السعدم: أف األخيار من العلماء كالصا٢بْب من مصر كببلد مشاؿ إفريقية  قد كف
 الغريب كسكنوىا، فلما أسس ا٤برابطوف مدينة تنبكت ُب أكاخر القرف ا٣بامس ا٥بجرم انتقل إليها سكاف 

مدينة "بيػر" كسكنوىا؛ كاٚبذكا مساجدىا مدارس ٰبفظوف فيها القرآف كيفقهوف ُب الدين؛ كينشركف الثقافة اإلسبلمية 
  42العلم من شٌب أرجاء  السوداف  ُب ربوعها, ككفد عليها طبلب

ككانت مدينة "تنبكت" تابعة ٤بملكة صنغام اإلسبلمية، فلما ضمت إمرباطورية مإب اإلسبلمية ٩بلكة صنغام إليها 
أصبحت مدينة "تنبكت" تابعة إلمرباطورية مإب؛ كنشطت فيها ا٢بركة العلمية كالثقافية نشاطا بعيد ا٤بدل، ٖباصة ُب 

" الذم بُب فيها مسجدا جامعا، ككسع جامع سنكورل, الذم بات جامعة إسبلمية راقية ال تقل عهد: منسا موسى
عن جامع األزىر ُب مصر؛ فقد استخدـ ٥با العلماء من كل مكاف، كاشَبل ٤بكتبتها ا٤براجع كا٤بصادر كا٤بخطوطات. 

فة إٔب ٝبيع ا٤بساجد كا٤بدارس الٍب كأغدؽ على علمائها كطبلُّا، كرعاىم؛ فازدىرت العلـو كالثقافة فيها؛باإلضا
 .43غصت ُّا مدينة:تنبكت" كالٍب أمها العلماء كالطبلب من كل مكاف

ظهرت ُب مدينة  "تنبكت" ا٤بكتبات العامة الٍب أسسها ) أسكيا داكد( كا٣باصة الٍب اقتناىا العلماء كاألثرياء، ككانوا 
زدىار العلـو كالثقافة ُب مدينة "تنبكت: بصفة خاصة، ال يبخلوف على طبلب العلم بشيء منها، ٩با ساعد على ا

كُب السوداف بوجو عاـ.كساعد على ذلك استتباب األمن ُب عهد " أسكيا داكد " من جهة، كالرخاء كالرعاية الٍب 
44أكالىا للعلماء كلطبلب العلم من جهة أخرل 

 

                                                                                                                                                                                                 

ا كبّبا ُب تاريخ الثقافة العربية اإلسبلمية ُب العصور مػ كقد لعبت دكر 1100تقريبا عاـ  تكلم من العاصمة ٗباكو، تأسس1200بعد 
::أهنا كانت مركزا ىاما من مراكز انتشار اإلسبلـ ُب إفريقية األولىالوسطى. يقوؿ  عنها د/ حسن إبراىيم:] ك٤بدينة تومبوكتو ميزتاف: 

شهّب ٚبرج فيو علماء كمؤرخوف كاف ٥بم فضل كبّب ُب نشر  أهنا كانت إحدل مراكز الثقافة العربية ا٥بامة, ككاف ُّا معهد والثانية:الغربية.  
 ،...[ انظراالبتهاج يتطريز الديباج، كيسميو البعض أٞبد بابا التمبكٍب..نيل اإلسبلـ كالثقافة العربية، مثل أٞبد بابا التمبكٍب ُب كتاب 

 118ريقية ص فاإلسبلـ كالعركبة ُب القارة اإل ، كانظر كذلك نفس ا٤بؤلف : انتشار 218انتشار اإلسبلـ  ُب القارة اإلفريقية ص

  280اإلسبلمي  كالتأثّب  21-20ػ تاريخ السوداف ص  42

 8-7تاريخ السوداف صػ 43
 281: اإلسبلمي التأثّب 8-8 ػ ٤بصدر السبق 44



 
657 

مرت كل مظاىر ا٢بضارة ُب تلك ا٤بدينة، كُب أكاخر عهد منسا موسى غزت قبائل ا٤بوشي الوثنية مدينة تنبكت،فد
كحرقت ا٤بساجد كا٤بدارس كا٤بكتبات ػ مثل ما فعل التتار ببغداد عاصمة ا٣ببلفة العباسية، كحاضرة العلـو كالثقافة ُب 

 ا٤بشرؽ اإلسبلمي من قبل ػ حٌب إذا زارىا ابن بطوطة ٓب ٯبد فيها ما يستحق الذكر.
( على إحياء ٦بد مدينة تنبكت العلمي كالثقاُب، فاستقدـ ٥با العلماء كالفقهاء، كقد عمل منسا )سليماف بن أيب بكر 

كاشَبل ٤بكتباهتا كثّبا من الكتب؛ فأخذت تستعيد مكانتها العلمية كالثقافية شيئا فشيئا. كقد زادت مكانتها ىذه 
 45لطبلب، كرعاىم كأغدؽ عليهم بعد استيبلء قبائل الطوارؽ عليها، فقد اىتم سلطاهنم ) آكل ( بالعلم كالعلماء كا

.... غز ا سو٘ب علي بّب ملك صنغام مدينة تنبكت فاستؤب عليها، كخرُّا كقتل كثّبا من علمائها 149زُب عاـ 
كأعياهنا؛ لزعمو أهنم أحباء الطوارؽ، كأهنم ٙبالفوا مع الطوارؽ ضده ػ كلعل ذلك ٤با كاف يقـو بو ) آكل ( سلطاف 

اء كطلبة العلم ػ ، فتدىورت الثقافة اإلسبلمية  فيها مرة أخرل، كلكن كثّبا من علمائها رحلوا الطوارؽ من رعاية للعلم
مع سلطاف الطوارؽ ) آكل ( إٔب مدينة بّب القريبة منها، فلما اعتلى ) أسكيا ا٢باج ٧بمد بن أيب بكر ( عرش 

من الكتب العلمية كالثقافية، كاىتم بنشر صنغام أعادىم إٔب مدينتهم كرعاىم كعمر ا٤بساجد كا٤بدارس كاشَبل كثّبا 
العلـو كالثقافة، فازدىرت ُب عهده ازدىارا بعيد ا٤بدل؛إذ كاف ٧ببا للعلم كالعلماء مقربا ٥بم مهتما بأمرىم، موفرا 

 أسباب ا٢بياة الكرٲبة كاألمن ٥بم كلطلبة العلم.
مصر، كللقّبكاف ُب إفريقية، كفاس ُب ا٤بغرب، كقرطبة كأصبح ٤بدينة تنبكت ُب السوداف التأثّب الثقاُب الذم للقاىرة ُب 

باألندلس؛ كاجتمع فيها العلماء كالطبلب من كل جنس كلوف، من ا٤بغاربة كاألندلسيْب كا٤بصريْب كا٢بجازيْب، كهنل 
دىرة ُب من علمها جل علماء السوداف؛ كأثرل الثقافةى أهنا ٓب تكن ٧بلية بل كانت عا٤بية، اتصلت ٗبراكز الثقافة ا٤بز 

العآب اإلسبلمي كلو، كأفادت منها، كبعثت إليها البعوث من طبلُّا كعلمائها، ٍب ٓب تلبث أف ضارعتها. كإف كنا 
٪بهل الكثّب عما خلفو علماؤىا كمفكركىا من تراث علمي كثقاُب؛ بسبب ا٢بركب كالدمار الٍب داٮبتها عدة مرات 

 لنذر اليسّب.ُب تارٱبها حٌب ٓب يصل إلينا من تراثها سول ا
 كليس أدؿ على ما كصلت إليو جامعة سنكورل بتنبكت من تفوؽ علمي كثقاُب ٩با ركاه السعدم 

ُب تاريخ السوداف : أف فقيها يدعى عبد الرٞبن التميمي قد أحضره ) منسا موسى ( معو عندما عاد من ا٢بج، فلما 
يو ُب الفقو ، فرحل إٔب مدينة فاس با٤بغرب حيث كصل تنبكت كجدىا حافلة بالفقهاء السودانيْب الذين تفوقوا عل

 تتلمذ على علمائها ٍب عاد إٔب مدينة تنبكت فدرس ُّا.
كجدىا حافلة بالعلماء  46استمرت مدينة تنبكت ترعى العلـو كالثقافة ُب السوداف الغريب حٌب إذا زارىا حسن الوزاف

وف تقدير كاحَباـ ا٢بكاـ كالرعية معا، كما كجد مكتباهتا كالفقهاء كاألئمة الذين كانوا يتمتعوف بركاتب سخية، كينال
                                                           

 ، مصدر سابق. 65تاريخ السوداف  297 /5ػ صبح األعشى  45
 

مد الوزاف الفاسي، ا٤بعركؼ بليوف االفريقي )أبو علي( جغراُب من العلماء، ق( ا٢بسن بن ٧ب 1548 - 1496ػ ا٢بسن الوزاف  ) 46
رحالة، مؤرخ أندلسي. كلد ُب غرناطة، كىاجر طفبل مع أبيو كبعض أقاربو إٔب )فاس( فتعلم ٔبامع )القركيْب( ككاف من أسرة كجيهة، 

فتيسرت لو الرحلة إٔب أكثر بلداف إفريقية الشمالية كالشرؽ  فانتدب أبوه لبعض السفارات كالوساطات السياسية، ٍب انتدب ىو ٤بثل ذلك،
كدخل االستانة كمصر كطاؼ ببلد ا٤بغرب االقصى، كزار. )ٛببكتو( عن طريق درعة كعاد منها عن طريق  921االكسط. كحج سنة 

لبحر النصارل ، كتسمى ٔبيوفا٘ب سجلماسة. كحضر حركبا بْب الربتغاؿ كالشريف ٧بمد السعدم )القائم بأمر اهلل( كقد أسره قراصنة ا
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عامرة بأمهات ا٤براجع ُب العلـو كالفنوف كاآلداب الٍب كانت تنسخ فيها أك ترد إليها من ا٣بارج،بشكل يدعو 
 لئلعجاب؛ ٩با يدؿ على ا٤بستول الثقاُب الذم كصل إليها األىلوف.

 كمن أعبلـ ىذه ا٤بدينة ُب ا٤باضي:
٧بمد بن ٧بمود بن أيب بكر ا٤بعركؼ ب)بغيوقو (، الذم كاف ٧ببا للعلم مبلزما لتعليمو ػ كصرؼ أكقاتو ُب  ػ الشيخ:

نشر العلم كصحبة أىلو، فكاف بيتو مدرسة عامرة، ككاف يلقي كذلك ُب ا٤بساجد كاألماكن العامة. توُب عاـ 
 ـ.1593

تبة البابا (، كلو عدة كتب منها ) نيل االبتهاج ( ُب تراجم ػ الشيخ أٞبد بابا التميمي: الذم نسبت إليو ا٤بكتبة: )مك
 ـ1627علماء ا٤بالكية،  كقد ترجم فيو لعدد ال بأس بو من علماء تنبكت. 

 ـ( 1818ػ أٟبد حامد بوبو بارم،)ت
ىػ فحج كلقي جبلؿ الدين السيوطي كالشيخ 890ػ  ا٢باج أٞبد الصنهاجي التنبكٍب، الذم رحل إٔب ا٤بشرؽ سنة 

لد الوفاد األزىرم إماـ النحو كغّبٮبا.فنهل من علمهم، ٍب عاد إٔب مدينة تنبكت حيث درس ُّا فانتفع بعلمو خا
 خلق كثّب.

ىػ فلقي 915ػ الشيخ ٧بمود بن عمر  بن ٧بمد أفيت العآب الصاّب، كا٤بدرس اإلماـ كالفقيو ببل مدافع، حج سنة 
تنبكت فبلـز التدريس كاإلفادة ، كمنو تنسل كثّب من العلماء  علماء ا٤بشرؽ كأفاد منهم القلشندم ، كرجع إٔب

 ـ. 1548ا٤بشاىّب
ػ أٞبد بن أٞبد بن عمر بن ٧بمد أفيت: كاف فقيها أصوليا بيانيا منطقيا ، ٝباعا للكتب حٌب باتت لو مكتبة ضخمة 

كت حيث ذاع علمو، كشاع ٙبوم نفائس ا٤براجع كذخائر العلـو كا٤بعارؼ ، أخذ عن علماء ا٤بشرؽ ٍب رجع إٔب تنب
 ـ. 1583فضلو كألف كدرس 

 47ـ ـ 1811ػ آؿ كونتا، كاشتهر منهم سيدم البكاء كونتا )ت 
 كغّب ىؤالء كثّب ٩بن ألفوا ُب التاريخ كالتفسّب كا٢بديث كاللغة كا٤بنطق كغّبىا

 كظلت جامعة سنكورل ُب تنبكت كمعاىد كمساجد العلم فيها عامرة، تؤدم دكرىا ُب خدمة 

                                                                                                                                                                                                 

ليو٘ب نسبة إٔب البابا ليوف العاشر الذم ٞباه ، كاشتهر بليوف اإلفريقي ، ٍب عاد إٔب تونس ، " كتوُب ُب ٞبى دينو. ، لو كتاب كصف 
 إفريقيا ، كلو آثار أخرل ٓب يظهر منها ما ىو مباشر ُب التنصّب.

 مصدرف سابقاف.History of west Africa  ،2/ 75ككذلك:  ، 217/  2كلي األعبلـ للزر  فيكتب  أنظر ترٝبتو
 

/ ٧بمد البشّب ، ك عبد العزيز يتابرل :مذكرة التعليم اإلسبلمي ُب مإب الواقع د، ك د/ آدـ ستكر ،ك  36-27سوداف صتاريخ ال ػ  47
ؿ سعود ’يقيا، ٙبت رعاية ٠بو األمّب بندر بن سلماف عوة ُب إفر دا٤بلتقى الدعوم السابع للجنة ال كا٤بأموؿ، إعداد الوفد ا٤بإب ا٤بشارؾ ُب

كانظر كذلك: فام منصور علي: أسكيا ا٢باج ،  12ص  ) طوىب/ مكتبة ٧بمد البشّب، مذكرة غّب مطبوعة (ـ1419شهر رمضاف ا٤ببارؾ 
 218ص (,ٓب تنشر ـ،1997 ) ٗباكو مسودة عاـ ٧بمد ، كإحياء دكلة السنغام اإلسبلمية
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لعلـو كالثقافة حٌب دٮبها االستعمار ا٤براكشي ػ الذم جاء ٗبرتزقة من األسباف الذين ٓب يكن ٥بم ىم إال السلب ا
كالنهب ػ  فقضى على كل شيء فيها؛ ٩با تسبب ُب زكاؿ النهضة العلمية كالثقافية فيها، فقد نفوا العلماء كأتلفوا 

 ا٤بكتبات.
 جنى :ػ مدينة 2

نػة تنبكػت، كتتبػع إقلػيم مػوبٍب إداريػا، ككانػت ٛبثػل ا٤بركػز الثػا٘ب مػن حيػث األٮبيػة الثقافيػة بعػد كتقع إٔب ا١بنوب من مدي
 تنبكت، ككاف السلطاف يوليها اىتماما كبّبا،  كيهتم بالعلم كالعلماء ، 

ّبىم، انتشػػػرت الثقافػػػة اإلسػػػبلمية ُب ىػػػذه ا٤بدينػػػة منػػػذ كقػػػت مبكػػػر، كتوافػػػد عليهػػػا العلمػػػاء ا٤بسػػػلموف مػػػن ا٤بػػػرابطْب كغػػػ
كاٚبػػذكا مػػن ا٤بسػػاجد الػػٍب أسسػػوىا مػػدارس ٰبفظػػوف فيهػػا السػػودانيْب القػػرآف ، كيفقهػػوهنم ُب الػػدين، كيعلمػػوهنم اللغػػة 
العربية كعلومها، فازدىرت فيها الثقافة اإلسبلمية ازدىارا بعيد ا٤بدل، كأقبػل أىلهػا علػى االغػَباؼ منهػا حػٌب بػرع مػنهم  

هػػاء لدرجػػة أف ملكهػػا الػػوثِب )كنػػربك ( عنػػدما ىػػم باعتنػػاؽ اإلسػػبلـ ُب هنايػػة كثػػّبكف، كأضػػحت مكتظػػة بالعلمػػاء كالفق
القػػرف السػػادس ا٥بجػػرم أمػػر بإحضػػار العلمػػاء الػػذين كػػانوا ُب مدينػػة ) جػػُب ( كحػػدىا فحضػػر مػػنهم أربعػػة آالؼ كمائتػػا 

   48عآب، فأسلم على أيديهم. كما ذكره صاحب الفتاش
حٌب دٮبها ) سو٘ب علي بػّب ( إمرباطػور صػنغام،فهو كإف ٓب ٰبػدث فيػو مذٕبػة  كازدىرت العلـو كالثقافة ُب مدينة جُب، 

كمػػا فعػػل ُب تنبكػػت، إال أنػػو يقػػاؿ أنػػو اضػػطهد العلمػػاء كأٮبػػل دكر العلػػم كطبلبو،فتػػدىورت الثقافػػة ُب جػػُب؛ كلكػػن ٓب 
؛ فقػد اىػتم بالعلمػاء تلبث أف نالت عناية ) أسكيا ا٢باج ٧بمد بن أيب بكر ( الذم تؤب صنغام؛ فازدىرت مػرة أخػرل

 كالطبلب كرعاىم، ككفر ٥بم كتب العلم كمراجعو.   
كاسػتمرت مدينػة جػُب تػؤدم دكرىػا ُب خدمػة العلػـو كالثقافػة اإلسػبلمية، كخرجػت ىػذه ا٤بدينػة علمػاء كثػّبين حػٌب قػػاؿ 

شػػػٌب (()  ( فمػػػن  السػػعدم؛ )) فقػػػد سػػػاؽ اهلل ٥بػػذه ا٤بباركػػػة سػػػكانا مػػن العلمػػػاء كالصػػػا٢بْب مػػن غػػػّب أىلهػػػا مػػن قبائػػػل
 علماء مدينة جُب:

ػ الشيخ مورٲباغا كانكي، كأصلو من قرية تسمى ) تام (، فرحل إٔب مدينة ) كابرا( لتحصػيل العلػم، ٍب رحػل إٔب مدينػة 
 )جُب ( للتعمق فيو؛ ُب أكاسط القرف التاسع ا٥بجرم، فأصبح فقيها عا٤با 

 كل حدب كصوب.صا٢با عابدا جليل القدر، أسرع إليو طبلب العلم من  
ػػػ الشػػيخ ٧بمػػد سػػاغو الشػػهّب بفػػودٚب ، سػػكن جػػُب ُب أكاخػػر القػػرف التاسػػع ا٥بجػػرم، كتتلمػػذ علػػى يػػد علمائهػػا ٍب شػػاع 
علمو كفضلو، فواله أسكيا ٧بمد بن أيب بكر قضػاء مدينػة جػُب، كىػو أكؿ قػاض فيهػا يفصػل بػْب النػاس بالشػرع، كقبػل 

كىو شأف السودانيْب كالبيضػاف، فهػم يتحػاكموف عنػد القضػاة كتلػك   ذلك ال يتفاصل الناس إال عند ا٣بطيب بالصلح
 عادة جارية عندىم إٔب اآلف .

 ػ الشيخ القاضي ) العباسي كبا ( كاف فقيها عا٤با جليبل فاضبل.
ػ القاضي ٧بمود بن أيب بكر بغيوغو ػ الذم كرث العلم بنيو من بعػده ػ كػاف فقيهػا عا٤بػا تػؤب القضػاء بعػد مػوت العبػاس  

 كبا، ُب العاـ التاسع كا٣بمسْب بعد التسعمائة ىجرية.

                                                           
 59اش ص ػ تاريخ الفتا 48
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 ػ الفقيو العآب أٞبد ترؼ خطيب مسجد جُب ا١بامع كإمامو كقاضي جُب.
 49ػ الفقيو العآب أٞبد سنكمو الذم تؤب ا٣بطبة بعد موت أٞبد ترؼ.

 دٮبها االستعمار ا٤براكشي ػ كاستمر معاىد العلم كمساجده ُب جُب عامرة، تؤدم دكرىا ُب خدمة العلـو كالثقافة حٌب
الذم جاء ٗبرتزقة من األسباف الذين ٓب يكن ٥بم ىم إال السلب كالنهب ػ  فقضى على كل شيء فيها؛ ٩با تسبب ُب 

 زكاؿ النهضة العلمية كالثقافية فيها، فقد نفوا العلماء كأتلفوا ا٤بكتبات.
ة ا٤بركػػز التجػػارم كالػػديِب كالثقػػاُب كالسياسػػي ا٥بػػاـ. ُب ٗبثابػػ ) مػػدينتا تنبكػػت كجػػُب (كُب القػػرف السػػادس عشػػر، كانػػت 

السػػوداف الغػػريب. كحافظػػت ا٤بػػدينتاف علػػى العبلقػػات التجاريػػة، فكانػػت تنبكػػت ىػػي مرسػػى البضػػائع،حيث تتجػػو إليهػػا 
 تا٤بنتجػامػن ا١بنػوب كالشػماؿ، فمػن الشػماؿ تػأٌب إليهػا  للمنتجاتالقوافل التجارية كجُب تلعب دكر ا٤بنتج كا٤بصرىؼ 

، كمػػن ا١بنػػوب تصػػدر الػػذىب، كا٢ببػػوب، ( ا٤بغربيػػة كالشػػرقية:أم ) ا٢بريػػر، الصػػوؼ، ا٤بنسػػوجات، قطػػع ا٤بلح،النحػػاس
 كالكوال)التنبوؿ( كالعاج كالعبيد، كالسمك، كزيت القارٌب، كالفلفل.

، ٧بمػػد الكعػػٍب ، أٞبػػد كُب اَّػػاؿ الػػديِب كالثقػػاُب كانػػت ا٤بػػدينتاف أرضػػي التقػػاء العلمػػاء ا٤بشػػهورين األ٦بػػاد) سػػيدم ٰبػػٓب
 .بن عمر ، ٧بمد بغيوغو، أٞبد بابا (، ككانت ا٤بدينتاف حافلتْب با١بوامع الكبّبة

كاف التعليم متقدما جدا، كمنصبا على العلػـو العقديػة، كالشػريعة، كالببلغة،كاللغػة، كالتػاريخ، كمػا كػاف لعلمائهػا عبلقػة ك 
 ثقافية بعلماء فاس كمصر كغّبٮبا.

 رو:ػ مدينة انيو 3
كتقع إٔب الشماؿ من العاصمة ؛قريبا من ا٢بدكد ا٤بوريتانية ، كتتبع إقليم كام إداريا، ككانت إحدل مقرات الشيخ  

عمر بن سعيد تاؿ الفوٌب مؤسس الطريقة التيجانية، ُب إفريقيا الغربية، كمن بعد استقر ُّا بعض أبنائو, كال زاؿ فيها 
من تصوؼ كغلو ػ عا٤با فقيها، ألف كتبا علمية، كعارض االخَباؽ مسجده.كقدكاف الشيخ عمر ػ رغم ما فيو 

 ـ1862الفرنسي ٤بإب، توُب عاـ 
كمن أعبلـ انيورك  الشيخ أٞبد ٞباه اهلل التجا٘ب، مؤسس الطريقة ا٢بملية الٍب نسبت إليو، ككاف من أعبلـ 

 50ـ1943ا عاـ ـ . كتوُب ُب ا٤بنفى ُب فرنس1884ك1880ىػ ُب حدكد 1300ا٤بتصوفة.كلد عاـ 
كمن أعبلـ انيورك أيضا الشيخ كابا مؤسس الطريقة الصوفية ػ الكبوية ػ كىي طريقة صوفية كالتيجانية إال أهنا أقرب إٔب 

 السنة.
                                                           

التعليم اإلسبلمي ُب  كما بعدىا مصدر سابق، كانظر 16مدينة جنػى ص  االصا٢بْب الذين سكنو ك ػ :تاريخ السوداف باب ذكر العلماء  49
 13-12مإب الواقع كا٤بأموؿ ص 

ٍب حدثت اضطرابات شديدة ػ نفي الشيخ عدة مرات إٔب ساحل العاج، ٍب أعيد إٔب مإب ككضع ٙبت اإلقامة ا١بربية ُب  مدينة انيورك،  50
ـ كنفت الشيخ نفسو 1841،فأعدمت ا٢بكومة الفرنسية ا٤بتورطْب من أتباعو عاـ 1840بْب أنصاره كقبيلة تينوازيب ُب أكواكين، عاـ 

 إٔب قاعدة كاسيُب بوىراف ُب ا١بزائر ٤بدة عشر سنوات، غّب أنو مرض بعد عامْب من حبسو نتيجة لسوء التغذية كسوء ا٤بعاملة ُب
ُب الرئتْب كُب القلب. انظر  ضـ بسبب مر 1843يث توُب ىناؾ عاـ حالسجن.، فنقل إٔب ا٤بستشفى العسكرم ُب مولسوف بفرنسا 

 302-300ا٢بضارة اإلسبلمية ُب مإب ص 
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 :51ػ مدينة طوبى4
 ( كم، كتتبع إقليم كوليكورك إداريا،140كاقع إٔب الشماؿ الشرقي من العاصمة كعلى بعد حوأب )

 ـ، ككانت عاصمة إمارة القرل السبع.1855ىػ /1270 تأسست ىذه ا٤بدينة عاـ
كػاف مؤسسػوىا مثقفػْب بالثقافػة اإلسػبلمية، فسػرعاف مػا امػػتؤلت ا٤بدينػة بالعلمػاء كطلبػة العلػم، كأصػبحت مقصػد طلبػػة 

 العلم من الداخل كا٣بارج،كأصبحت رائدة ُب ٦باؿ حفظ القرآف الكرٙب، كما نالت الريادة ُب خدمة السنة.
 ا:كمن أعبلمه

 ىػ1310ػ الشيخ فودٚب يوسف دكورل القاضي كاإلماـ للمسجد الكبّب.  توُب 
 ىػ(1299ػ الشيخ أ٤باـ تّبير )٧بمد تّبير ( القاضي كاألمّب ك القائد العسكرم )ت 

 ىػ1319ػ الشيخ سومانا جوما سيبل،ا٢بافظ احملفظ توُب 
 ، كيعد من أشهر علماء ـ1950ػ الشيخ إبراىيم دكرل ا٤بشهور با٢باج خليل دكورل توُب 

طػػوىب، حيػػث حفػػظ القػػرآف علػػى يديػػو أكثػػر مػػن مػػائٍب طالػػب، كقػػد رحػػل إٔب ا٢بػػرمْب لفػػَبة تعلػػم خبل٥بػػا كأدل فريضػػة 
 ا٢بج،ٍب عاد ليدرس ُب طوىب.

ـ، القاضػػي كاإلمػػاـ الػػذم اسػػتمرت اإلمامػػة ُب 1958ػػػ الشػػيخ معػػاذ سػػيبل بػػن سػػليماف ) دحيػػاف سػػلماف( ا٤بتػػوَب سػػنة 
  اآلف، كىو الذم أكصل الطريقة ا٢بملية إٔب مدينة طوىب.ذريتو حٌب

ػػػ الشػػيخ ٧بمػػد عبػػد القػػادر دكػػورل الطػػويب، الػػزعيم الركحػػي للسػػلفية ُب طػػوىب، كلػػد ُب قريػػة جػػاالدك مػػن ضػػواحي مدينػػة 
علػـو طوىب، كتعلػم مبػادئ العلػم علػى كالػده، ٍب أعمامػو، ٍب ارٙبػل إٔب ا٢بجػاز  حيػث درس ُب دار ا٢بػديث، كمدرسػة ال

الشرعية، ٍب عاد بالسلفية، كجلس للتعليم كالدعوة كالَببية مػا ينػاىز ثبلثػة كسػتْب عامػا،كىو مؤسػس مدرسػة دار القػرآف 
ىػػ 1428كا٢بديث ا٤بشهورة، كلو مؤلفات كثّبة أٮبها الفتػاكل الطوبيػة، كاألحكػاـ الشػرعية,كالكنوز الطوبيػة. تػوُب عػاـ 

 52الزالوا يواصلوف الدرب من بعده، فرٞبو اهلل رٞبة كاسعة. ـ.٨بلفا ذرية طيبة, كطلبة أكفياء2008
 ػ مدينة موروجا:5

 (كم، كىي تتبع إقليم كوليكورك إداريا، كمن أعبلمها:215كتقع إٔب الشماؿ الشرقي من العاصمة، كعلى بعد) 
ذين قبلػو يأخػذكف مػن أىػل ػ الشيخ بابا جاغاكر كاغى، العآب الفقيو الزاىػد ا١بػواد، كىػو الػذم أسػقط مػا كػاف األئمػة الػ

 ا٤بيت؛ حيث كانوا يأخذكف من أىل ا٤بيت صاعا من الذىب للصبلة عليو، فلما
                                                           

 ٝبهورية مإب ُّذا االسم، فهناؾ طوىب ُب السنغاؿ، كساحل العاج، كغينيا ككلها مدف علمية، كُب ىػ ىناؾ مدف  إفريقية عديدة تسم 51
ىناؾ طوىب القدٲبة، كطوىب ا٢بديثة أك طوىب سيبل، كىي ا٤بشهورة عند اإلطبلؽ،كىي الٍب تعِب ُّا ىنا أيضا، كقد كاف تأسيسها عاـ 

   3ـ ص 2005ـ كللمزيد ينظر: عبد القادر بن  تيجاف: أنيس ا٤بؤرخْب ٤بدينة طوىب  ٕبث غّب مطبوع عاـ 1855ىػ تقريبا 1271
 1ص  1982مد عبد القادر الطوىب: تاريخ طوىب رسالة غّب مطبوعة كالشيخ ٧ب

ػ للمزيد من مشاىّب طوىب كعلمائها يراجع: عبد القادر بن  تيجاف:الدرر ا٤بنثورة ُب سّبة الشيخ ٧بمد عبد القادر الطويب  ٕبث غّب  52
: نبذة من سّبة اإلماـ ٧بمد عبد اللقادر ، كا٢باج سليماف نيماغا16-9، كأنيس ا٤بؤرخْب لطوب ص25-23ص  ـ2008مطبوع عاـ 

 7-3ص  (، ـ 1985كراسة غّب مطبوعة ) طوىب : كرثة الشيخ أ٤باـ نيماغا ، ، دكرل
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 .53كصلت اإلمامة إليو ألغى ذلك 
ػ الشيخ ٧بمد ا٤بورجي الفقيو اللغوم، كلو مؤلفات عدة، كشعر جيد، ككاف قػد اتبػع الشػيخ أٞبػد ٞبػاه اهلل فػَبة، ٍب تركػو 

ٞبػػل  يقصػػر الصػػبلة رغػػم أنػػو ىػػو مقػػيم، ٕبجػػة أنػػو سػػجْب كالسػػجْب ُب حكػػم ا٤بسػػافر،  كخاصػػة ٤بػػا بػػدأ الشػػيخ أٞبػػد
كأنػو ،  فكاتبو الشيخ ُب ذلك، فلما ٓب ٯبػد عنػده دلػيبل مقنعػا، رجػع عػن طريقتػو، كبػدأ يهػاجم الطريقػة ا٢بمليػة، كالبػدع

 54ـ1946ىػ 1366عاـ  فريضة ا٢بج كتوُب أثناء عودتو ألداء كقد رحل إٔب ا٢برمْب. متبع لنص كتاب اهلل
 ػ مدينة كاي6

 كىي عاصمة اإلقليم األكؿ ُب مإب،كتقع إٔب الشماؿ الغريب من العاصمة، كقد شهدت أكؿ مدرسة 
 ـ .1946عربية حديثة عاـ 

ـ درس ُب منطقػػػػة 1906( حنػػػػوب موريتانيا،عػػػػاـ jowolػػػػػ الشػػػػيخ ا٢بػػػػاج ٧بمػػػػد بػػػػاه كىػػػػو مػػػػن مواليػػػػد بلػػػػدة جػػػػوكؿ)
قػػرىن ، كدرس علػػى عبػػد الػػرٞبن الَبكػػرم علػػـو التجويػػد كفػػن القػػراءات، كمنػػو حصػػل علػػى كيندكبوسػػيا حيػػث حفػػظ ال

ـ حيػػث درس ُب ا٤بدرسػػة الفبلحيػػة، ٍب با١بامعػػة 1928اإلجػػازة ُب علػػـو القػػرآف، ٍب ارٙبػػل إٔب ا٢بػػرمْب الشػػريفْب عػػاـ 
ر الػدين ا٣بػالص، كيػدعو إٔب نبػذ ـ حيث بدا يهتم بنش1940الصولتية ا٥بندية ٗبكة ا٤بكرمة، ٍب عاد إٔب فوطاطور عاـ 

ـ، ٍب فػػػػتح ا٤بدرسػػػػة الثانيػػػػة ُب مدينػػػػة خػػػػام عػػػػاـ 1941البػػػػدع كا٣برافات،فأنشػػػػأ أكؿ مدرسػػػػة حديثػػػػة ُب جػػػػوكؿ عػػػػاـ
مػػػنهم  19ـ كالتحػػػق 1950ـ، باسػػػم مدرسػػػة الفػػػبلح، ٚبرجػػػت الدفعػػػة األكٔب منهػػػا بالشػػػهادة االبتدائيػػػة عػػػاـ 1946

ناشػػرا للتعلػػيم العػػريب اإلسػػبلمي، رغػػم مػػا كاجهػػو مػػن ضػػغوطات كاضػػطهادات مػػن ٔبامعػػة القػػاىرة.كبقي الشػػيخ ٦باىػػدا ك 
 55ـ1978ا٤بستعمر الغاشم إٔب أف توُب رٞبو اهلل ُب عاـ 

                                                           
ص ـ ؛، 1995، ) طوىب: مكتبة كجّبل رسالة غّب مطبوعةػ عبد القادر بن تيجاف: أزىار الرىب ُب سلسلة أنساب مدينة السبلـ  53

28-29 

مداهلل بن ٧بمد فوٗب بن ٧بمود بن بكر قونغو بن فودٚب قونغو بن أ٤باـ تامبا. كلد ُب مدينة مورجا عاـ ػ ىو: ٧بمد بن عمر بن  54
ـ تقريبا، تعلم عند أبيو ا٤برلفات األساسية للمذىب ا٤بالكي، كخفظ القرآف الكرٙب بكاملو كىو ُب الرابعة عشر 1880ىػ ا٤بوافق 1301

ى  الشيخ أبوبكر كاف جالو أحد علماء فبلنيي فوتاتور، ككانت لو مراسبلت مع علماء من عمره، كدرس النحو كالببلغة كاللغة عل
"ا٢بوض" شرؽ موريتانيا،كما كانت لو عبلقة كدية كمراسبلت مع الشيخ: ىبد ا٢بميج بن بادبيس مؤسس ٝبعية علماء ا١بزائر، كمن 

كإيداىاكسا، كدمبا كاغى عآب براكيلى كغّبىم كمن أىم  أشهر تبلميذه" أحواه: بام كعبد الرٞبن دكورل، ك٧بمد بن عثماف ىوسا،
ـ ككاف بصحبتو ابنو عبد الوىاب دكرل أحد 1946مؤلفاتو؛ قصيد: قرة عْب ا٤بتبع. توُب رٞبو اهلل ُب ا١بزائر عند عودتو من ا٢بج عاـ 

.، كانظر سلسلة نسبو ُب أزىار الرىب 307-303ا٢بضارة اإلسبلمية ُب مإب ص  األعضاء ا٤بؤسسْب ٤بنظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي.  انظر
 .افسابق افمصدر  25ص
كانظر التعليم اإلسبلمي ُب مإب الواقع كا٤بأموؿ  مصدر سابق،  ،507-505ػ انظر : الثقافة العربية اإلسبلمية ُب الغرب اإلفريقي ص: 55

ورية مإب؛ ٕبث تكميلي ٤بتطلبات الدبلـو العإب ك: عثماف صاّب تركرل :كضعية ا٤بدارس العربية اإلسبلمية ُب ٝبه مصدر سابق، ، 9ص 
ص  )ٗباكو : رسالة غّب منشورة(،ـ1999 العاـ ا١بامعي: ُب الَببية، من ا٤بعهد العإب للَببية كتكوين األساتذة با١بامعة اإلسبلمية بالنيجر

 ٕبث ٓب ينشر ص، 2006-1946ٕب من ، ، ك: عبد الرٞبن سيسى:ٙبليل نظاـ التعليم العريب األىلي ُب ما15
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 .56ػ من أعبلمها أيضا الشيخ ٧بمد األمْب درامى
 ػ كمن أعبلمها ا٢باليْب: الشيخ سعيد بن أٞبد سيبل، ٧بي السنة كقامع صيت أىل البدع ُب كام

ن طػػوىب، درس ُب دار القػػرآف كا٢بػػديث بطػػوىب، ٍب بػػدار ا٢بػػديث ببػػواكى، ٍب رحػػل إٔب ا٤بشػػرؽ حيػػث درس ُب ،أصػػلو مػػ
ا١بامعػة اإلسػبلمية، كٚبػػرج فيهػا بدرجػة ا٤باجسػػتّب، ٍب عػاد إٔب مسػقط رأسػػو بطػوىب، ٍب عػْب مػػديرا  لثانويػة اإلمػاـ مالػػك 

رة السػلفية الػٍب كػاف ٧باربػا مػن قبػل بعػض ا٤بتصػوفة ـ، كما أف حط رجليػو ُب كػام حػٌب مشػر ٤بناصػ1995بن أنس عاـ 
البلغاء ا٤بتمسكْب بزماـ األمور اإلعبلمية كغّبىا، فتعاكف مع السلفيْب الذين ُب كام حػٌب ٛبكنػوا بفضػل اهلل مػن إزاحػة 

 البساط من ٙبت أرجل ا٤بتصوفة ، كأصبح للسلفيْب ُب كام صوت مسموع، كرأم معتد بو.
   ػ مدينة سيغو:7

اصمة اإلقليم الثالث،كتقع إٔب الشماؿ الشرقي للعاصمة،كقد كانػت عاصػمة ٩بلكػة البمبػارة مػن قبػل، ٍب اسػتؤب كىي ع
 عليها الفبل٘ب من فوتا بزعامة ا٢باج عمر بن سعيد تاؿ.

 كمن أعبلمها:
 صاحب التصانيف الكثّبة. سيد ٧بمد بن عثماف سوسوػ الشيخ 

 ـ 1979اـ ػ الشيخ حامد سوسو الفقيو اللغوم توُب ع
 0ػػػ الشػػيخ سػػعد عمػػر تػػورل مؤسػػس مدرسػػة النجػػاح كالفػػبلح، لػػو مؤلفػػات عديػػدة؛ خاصػػة ُب ٦بػػاؿ النحػػو كالصػػرؼ. 

 ـ(.1997)ت
 57(.2003ػ الشيخ أبوبكر تياـ مؤسس مدرسة سبيل النجاح)ت ُب حدكد 

                                                           
و قرب مدين كايس ـ ٗبدينة غونديورك ُب خاس1850ـ ػ 1840ػ ىو: ٧بمد األمْب بن دٲببا ديباسي كيقاؿ لو "ما٤بْب" ما بْب عامي  56

، حيث خفظ القرآف، ٍب انتقل بعد ذلك على مدينة "باكيل" فدرس فيها على مشايخ درامى ٤بدة  دػ درس عن ا٤بالية كالده مبادئ العلـو
 .عشرة سنة ٟبس 

كاف ٰبلم ُب إعادة إمرباطورية "غانا" القدٲبة ليكوف لئلسبلـ فيها مقاـ عظيم.، كقد اغتقل كىو ُب العشرين من عمره بعد أحداث كينّبا 
الذم قاـ مسلموىا ٗبذٕبة ضد مشركي غامو ٍب أطلق سراحو بعد عدة أشهر، ٍب ارٙبل بعدىا إٔب مكة الٍب مكث فيها عشر سنْب، ٍب 

ـ، كقد استقبل ُب مإب با٢بفاكة كالَبحاب، كبعد كصولو  بدأ يدعو شعب السوننكى إٔب إعادة بناء إمرباطورية غانا 1885عاـ عاد 
ٟبسة آالؼ جندم، كدارت بينو كبْب الفرنسيْب مواقع عسكرية  أعداء اإلسبلـ.، فكوف ما يصل إٔب القدٲبة كإٔب النضاؿ ضد كل

 مدف تامبوكانو، كدرماٗب، ُب، ك ؿ: على هنر السنغا"اـطضد الفرنسيْب من "كايس إٔب "ما عل نار ثورةُب"باكيل" ك:كايس" كمدية"، فأش
، عّب أنو ىـز غي األخّب عند حرؾ القائد ْب ُب منطقة غاموكغورم، كالنيتونكا كغّبىا، كما خاض نضاال ال ىوادة فيها ضد اإلحيائي

ميتا، فهـز ُب معركة" ْب حيا أك المعية من اجل أف ٙبمل معها ٧بمد لبنادؽ، كفرقة مدفالفرنسي جوزيف سيموف غاليِب كتيبتْب من ٞبلة ا
 9، كالَببية ا٤بدنية  للصف ا٢بادم عشر ص 278-276ـ ، انظر ا٢بضارة اإلسبلمية ُب مإب 1887" كذلك عاـ غوشوىب 

تحليل العريب األىلي ُب مإب ص ٙبيل نظاـ ال ك ،160-159مدارس سيغو ُب كتاب ا٢بضارة اإلسبلمية ُب مإب ص :  ػ انظر مقالة 57
 .9كالتعليم العريب اإلسبلمي ُب مإب الواقع كا٤بأموؿ ص  ،9
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 ػ مدينة باَرويلي:8
(، كىػػو مػػن مدينػػة طػػوىب، مػػن أسػػرة  58نبػػا كاغػػىكىػػي مدينػػة تابعػػة ٤بدينػػة سػػيغو إداريػػا، كمػػن أبػػرز أعبلمهػػا الشػػيخ ) د

مشهورة بالعلم، فأبوه ٧بمد كاغى من مشػاىّب علمػاء طػوىب، كقػد رحػل  إٔب مركجػا حيػث تتلمػذ علػى الشػيخ ٧بمػد بػن 
 عمر ا٤بورجي، ٍب عاد إٔب طوىب، كانتقل منها إٔب مدينة باركيلى للتعليم، كالَببية، كقد أمو كثّب من طلبة العلم.

 ن فيض كثّب من مدف ٝبهورية مإب العلمية أمثاؿ:ىذا غيض م
ػػػ مدينػػة غػػاك الػػٍب كانػػت عاصػػمة ٩بلكػػة الصػػنغام ككػػاف فيهػػا العػػآب: ألفػػا ٧بمػػود كعػػٌب السػػوننكي األصػػل مػػن مدينػػة"  
كورمينا" عاصمة تندرٲبا، ككاف فقيها متميزا، نزيها كمدققا، شغل منصب القضػاء.كىو مؤلػف تػاريخ الفتػاش، كمػا كػاف 

عبػػد الػػرٞبن السػػعدم صػػاحب كتػػاب تػػاريخ السػػوداف، كىػػذا التارٱبػػاف يععتػػرباف أىػػم ا٤براجػػع ُب تػػاريخ مػػإب. ككػػاف فيهػػا 
 ملوؾ الصنغام فيها يهتموف بالعلماء، كيقتدكف بفتاكيهم كآرائهم،كما اىتم أسكيا داكد ٗبساجدىا، كمكتباهتا.

 جبل٘ب الٍب  فيها مشايخ الدرامى ػ مدينة سنسا٘ب الٍب كاف فيها طالب سليماف منغاٗب. ػ مدينة
ػػػ مدينػػة كيبػػاف الػػٍب كػػاف أعبلمهػػا الشػػيخ ا٢بػػاج خليػػل جغػػٌب صػػاحب الشػػيخ ٧بمػػد عبػػد القػػادر الطػػويب، كىػػو مؤسػػس 

 مدرسة دار ا٢بديث ا٤بشهورة ُب مدينة كيباف.
نػػا، كبػػوركف، كٟبسػػارا مػػدف علميػػة: أمثػػاؿ: ٞبػػد اهلل، كأركاف، كالسػػوؽ،غو٪بجورك، كتفاسػػّبيعا، كجبلٗب،كجومبوغػػو ماري
 كديلي، كمدينة كؤب الٍب منها العآب الباحث ٕبر العلـو ؛ الشيخ كؤب يعقوب كمارا،كأبناؤه.   

                                                           
ـ ُب 1901ىػ ا٤بوافق 1321الشيخ أبوبكر بن  بن ٧بمد البشّب بن عثماف ككى ا٤بشهور ب) دنبا ككى(، كلد ُب أكائل عاـ  وػ ى 58

ليم كوليكورك ٝبهورية مإب، حفظ القرآف الكرٙب على كالده الشيخ ٧بمد البشّب ككى، ٍب تلقى مدينة طوىب  ا٢بديثة ُب دائرة بنامبا باق
 مبادئ العلـو الدينية، ك٤با بلغ الرابعة عشرة من عمره أرسلو كالده إٔب الشيخ ٧بمد بن عمر ا٤بورجي، فتتلمذ عليو مدل تسعة عشر عاما،

ـ حيث بدأ ُب نشر االعلم، غّب أنو ٓب ٲبتع بطوؿ مكث ُب كوىب 1934ٔب مسقط رأسو عاـ ٝبع خبل٥با العلـو الدينية كالعربية، ٍب عاد إ
ي فيها كذلك ـ، كقد ذاعت صيتو ُب مدينة باركايلي الٍب لق1940، عاـ  حيث لقي ضغوطا اضطرتو على مغادرة طوىب إٔب مدينة براكيلي

لعراقيل الٍب كاجهتو، كاستمر ُب نشر الثقافة اإلسبلمية، فأسس  تعأب ٛبكن من التغلب على ا٤بشاكل كاهللحصوما ، كلكن بفضل ا
/ معيار 1العديد من الكتب أٮبها:  كقد صنف الشيخ = ـ.1950مدرسة" االٙبادية" ػ كتعرؼ اليـو ٗبعهد الدراساات اإلسبلمية ػ عاـ 

ػتبليغ 4ػ ا٤ببادئ الدينية للناشئة ا٤بدرسة  3ة ػ تسكْب ا٤بوجة ُب حكم ٙبرٙب الزكج2.  مع تكملتو  القبض ُب الصبلة كالسدؿالعدؿ ُب
ػ تنبيو 7ػتبصّب ا٤بائق بصخة إمامة الفاسق   6ػ النصيحة العميمة ُب بياف ا٤بمنوع من الرقى كالتولة كالتميمة 5النداء ُب تذكّب النساء 

 ػ أسنة الكفاح كالطعاف ُب ٫بور بدع النكاح كا٣بتاف .8العقوؿ على حكم الكحوؿ  

ـ.  انظر: مصباح ككى بن ا٤برحـو الشيخ أيب بكر دنبا 26/11/1978ىػ ا٤بوافق 25/12/1398سيخ رٞبو اهلل تعأب يـو األحدتوُب ال
، كانظر ايضا: عبد القادر تيجاف: كفيات 16-7دار إحياء العلـو با٤بغرب ص  1ككى: تعميم ا٢بباء يشرح تبليغ النداء ُب تذكّب النساء ط

 3ص ( ، ـ 2010مذكرة غّب منشورة مكتبة كجّبل، )طوىب األعياف الطوبية 
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ػػػػػػ كالعاصػػػػػمة بامػػػػػاكو، فهػػػػػي اليػػػػػـو مدينػػػػػة الثقافػػػػػة، كيوجػػػػػد فيهػػػػػا ا٤براكػػػػػز العلميػػػػػة ا٤بختلفػػػػػة, باإلضػػػػػافة إٔب ا٤بكتبػػػػػات 
ربل، كسػػفياف سػػآب درامػػى، كا٢بػػاج آدـ سيسػػى، كا٢بػػاج بابػػا سيسػػى، العديػػدة،كعاش فيهػػا ا٤بشػػايخ الكبػػار: شػػيخنا يتػػ

كالشػػػيخ عثمػػػاف كبلفو،كيوسػػػف جػػػايب، كأٞبػػػد كانسػػػام، كالشػػػيخ إ٠باعيػػػل درامػػػى، كموسػػػى بػػػوٗب، كغػػػّبىم. كمػػػا أهنػػػا 
اللغػػػػػة  ملتقػػػػى ا٣بػػػػرٯبْب مػػػػن ا١بامعػػػػػات العربيػػػػة، كفيهػػػػا النػػػػػادم األديب للثقافػػػػة، كالكليػػػػات العربيػػػػػة، كا٤بعاىػػػػد الفنيػػػػة ُب

 العربية.كحامعة الساحل، كجامعة طوىب للدراسات اإلسبلمية.
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٦٥59خبدتخ دتٲٺذ                                        
 

 ساغ ذربا مسَسالا ماهبــــوظلت  هبألدداز ًُحافَحهتا ابَُٔػػػػػػػػػػػػت 

 فبٔحٌت تـون شل مٌػػػػػػػػػػػَ مؤمال ( زمت حصمجهتاDofoويف ٌرسُا)

 وهجػػػػػػِا بٔن ثفضػػػػػػال فَفت حِاءً  وبٔظصافِا ساذث تًرش فوائػػػػػػػس

 وذائصت مـازف مايل فاُهنا مذلدػػػػػػال ومسَهتا موسوؿة رازخي مايل حمييا

 البٔؿشين مػػػػػػػػػن اًخَفِق كوال ومفـَ  امؽػػػػػػػػانذًت اٌَِم اي ذري سو

 الرعَ ٔبحص نخايب فال جيصي جبوز فَِ  ٕاًَم ًسي مٌم ألايذي متسُا

 الم  وٕان ؿرثث فِو ألمػػػػػػػػػػػػون حتَ  بٔمني ؤبمٌا ًٔلمػػػػػػػػػػػػػػني ثرسُا

 لٔنٌلًِا حس ياء مميػػػػػػػػػػػػوهة ادِلـال             وكس وفػػػػػػػػػػػػػق شل اًىصمي مبيَ      

ػػػػػػػس واحساواحزاؤُـا   ػػػػػالوزكا وُكِّ   س حـٌلئة  و  امثن وفِ           ؾرش حًز

 الػػػػػنٌل ؾًصت ؾن لك ؾوزاء ِمفَع  وكس هسُت مهنا اًلعط ؾٌــــاًة        

ا  ػػػػلة ًـفو وًليض جتمالبٔذا زػػػػػػػػػ وًىهنا ثحلي من اًياش نفػػػػػػُؤ

 ػػػػػػالحَ ىْ إلدوثَ املصبٓت ري اًيوز مِ  بٔكول ذلص واملصوءت مػػػػػػػػػػػػصؤُا

 ًياذي ؿَهيا اكسست اًسوق امجــــال بٔيخ بٔهيا اجملخاس موسوؾيت تحاهبا

 َُِال واذلس ىن وٕان اكنابالقضاء  اهاػػػػػػػوػن هبا ذريا وسامح حصثِ

 والٓدصى احهتاذ زام ظواب فبرٔمــــال           ًػػػػػػةزواوسمل إلحسى اذلس يُني 

َعَحَ من خاذ ملػػػوال اذزنَ تفضَــــة          ػػػػػوٕان اكن هلط ف  من اذلمل ًو

 فِا ظَة ألهفػػػػػاش بٔحسن ثبٔوال ػػػػػػا           اهِ دِ ًْ وَ ػػػػوة نُ وًُس ًِا ٕاال ره

 الـلِ فىت اكن ٌَىذاتة يف اًذــــازخي مَ   وكي زمح اًصمحن حِػػػػػػػا ومِخا       

 الً  وٕان نػػػػػػػػػان ًسفا كري ذاف ُمزَ  ؾىس شل ًسين سـِـــَ جبػػواٍس       

 واي ذري مبٔمػػػػػػػػػػػول خسا وثفضال فِا ذري قفاز، وًػػػػػػا ذري زامح       

 اي واسؽ املالحٌػػػػػػػػػػػػاهَم اي شل  اصِِص موسوؾيت واهفؽ تلعسُا    

 بٔن اسلػػػػػػػػػػػس صل اذلي وحسٍ ؿال وبٓدص ذؾواان تخوفِق زتٌػػػػػػػا  

 ؿىل س َس ارلَق اًصضػػػػػػػا مذيَزال وتـس ظالت شل مث سػػػػػػػالمَ      

 ظالت ثدػػػػػازي اًصحي مساك ومٌسال َلس اخملػػػػػػػػػػػخاز ٌَمجس وـحة        

 تلري ثٌػػػػػػػػػػاٍ سزهدػػػػػػػػػػػا وكصهفال فحػػػػػاهتا    وثحسي ؿىل ٔبحصاتَ ه

   ا                    

, 
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 بسم اهلل الرمحه الرحيم

 اخلبدتخ ا٥ْب٩خ ٦٥٪ٴعٴّخ
 اسلس صل اذلي تيـمخَ ثمت اًعاذلاث، وألموز اًـؼام، واًعالت واًسالم ؿىل زسول شل اًىصمي وءاهل وحصحَ ٔبمجـني، وتـس:

من شل ؾز وخي ، وثوفِق مٌَ، مت نخاة) موسوؿة رازخي مايل(، ورزل حبول شل س ححاهَ وكوثَ؛، وكس ثياوًت املوسوؿة يف زياايُا فدـون 

ا، ومفصهحا، ومدىهيا، نٌل ثياوًت حتََالث ًـوامي هنوط املٌلزل ، وؾوامي ثسُوزُا وسلوظِ  ا.نثريا من املـَوماث اًخازخيَة، حَوُا ، ومُص

 مت املوسوؿة تحلغ اًخوظَاث ٌَجَي املـارص، ًؤلحِال اًلاذمة.را جلك حزء ذامتهتا مبا ًلين ؾن ٕاؿاذهتا ُيا، وس يوكس ٔبذللٌ

 يف احملافي ادلوًَة.تَ  ٌس خعَـون ٔبن ًفذرصوإان اًخازخي ال ًعيؽ هفسَ، وٕامنا اًخرش مه اذلٍن ًعيـوهَ، فَيعيؽ رازخيا ميىن ٔبن ًخحسج تَ اتياؤان، و 

ٔبفصاذ ألمة ظاهؽ ًسريثَ اذلاثَة، ولك كدَةل، ولك كًصة، ولك مٌعلة، ولك ذوةل، ولك كازت، ولك ٔبمة يه ظاهـة رازخيِا، وال تس ٔبن لك فصذ من 

ى اذلٍن ًـاٌضون الٓن فرتت ٔبص حَ تفرتاث اًفصاغ يف ذمَىة مايل كسميا _ ٔبن وسـ –ًخحسج ؾهنا ًوما ما؛ ٕاما خبري، ٔبو ابًـىس، فـََيا مـرش املاًَني 

 وحتلِق اًخـاٌش اًسَمي يف ػي حىومة ومجِوزًة موحست,ًخلَري ًوضؽ اذلايل، وٕاحالل ألمن واًسالم يف مجَؽ زتوع مجِوزًة مايل.

رشكِة  ٕان مَوك،وحاكم، وسالظني، ؤبمصاء، وزؤساء،وؿٌَلء، وكاذت ادلول واملٌلزل اًيت حتسزيا ؾهنا يف ُشٍ املوسوؿة، ظياؿة ٕافًصلِة ذاًعة، ال-

وؾَة، وال زٔبسٌلًَة، وال ذنخاثوزًة،وال ذميلصاظَة، وٕامنا يه وال ٕاماحصتَة  ٕافًصلِة، ٔبو ٕاسالمِة، ازثضـوُا  :قصتَة، وال ٔبمٍصىِة، وال ٔبوزتَة، وال صَ 

وذا  لذسٍن!..امل هلم من  حنن  فِي .ٔبظفاال، وحصتوا ؿَهيا ٔبص حاال، وهفشوُا س حااب، وذؾوا ٕاٍهيا وِوال، وماثوا ؿَهيا صَ 

 زو منوا  وحتت سلف املـايل واًيسى ودلواػػػػػػال تبٔفِاء اًلمه اًصخ
 اايث بٔهصرما  واًساتلون وكري اذلزى ما كعسواــارلاظحون من اًل

(، وًىن ما ٔبكي من Patriotismeًُس حبسن ألوساة، وال تعَة ألكول ثـَو اًصخال،وٕامنا ؿَوُا حبسن اًفـال؛ مفا بٔنرث من ًسؾون اًوظيَة ) 

ني ٌَوظيَة، ال ٕاىل لكٌلهتم اًرباكة اًصانهة، فٕان ؿاىهيا وملزاُا، وما ٔبهسز من ًلوم تواحدَ ذمن ًـصفون ملزاُا، فَييؼص ٕاىل ٔبذالق املسًـصفون مـ

 ٕامنا يه معي، وسـي ملعَحة اًوظن، وثفان ٔلخَِا زكهيا يف ص ىت مؼاُص اذلَات، اًـَمَة، وادلًًِة، واًثلافِة، والاحامتؾَة، ةاًوظيَة اذلل

 واهدضال اًوظن من ًس من ًٍصس اس خـحاذٍ، وختسٍص ٔبهحاط هنضهتا.والاكذعاذًة،واًلضائَة، واًلوت اًـسىًصة، واًخيؼمي اإلذازي.

ُو اًسخة زلَؽ مضالكيا اًلسمية واذلسًثة، ؤكن الاس خـٌلز مل ٍىن هل ٔبي مؼِص من مؼاُص  زحيَو ًيا ذامئا ٔبن هشم الاس خـٌلز، ؤكن الاس خـٌل

  ٔبفًصلِا، ُشٍ اًيؼصت هؼصت كارصت، فٕان الاس خـٌلز وخس يف ٕافًصلا مضالك نثريت،وزمبا اكن جميئ الاس خـٌلز سخدا الًلاف حباز ادلم اًيتاذلسن يف

، مضرياناكهت حصاق ؾحثا ؿىل ٔبًسي اًزؾٌلء واملَوك اًخلََسًني كدَي كسوم الاس خـٌلز، فاًواحة ؿََيا ٔبن هسزك ٔبهَ بٓن ألوان ًيـوذ ٕاىل وؾَيا و 

يا وهـمي ؿىل ختََط ادلزوش واًـرب من رازخييا املايض واذلارض، حىت هضؽ دععا سَمية هخين هبا مس خلدال سـَسا،ووسحة ٔبًسًيا من ًس مس خـمصً 

َفاث ظوٍص ُشٍ املياشم، وثيلِحِِا من خمصُئا فضُئا، حىت هيال اس خلالًيا اًخام ًوما ما، وال ميىن رزل ٕاال إبؿاذت اًيؼص يف مٌاشم اًخـَمي،

وٕاميان لك من املواظيني واًس َاس َني تبمٔهَة الاس خلالل  الاس خـٌلز، واإلهفاق اًىدري ؿىل اًخـَمي،وٕاؿاذت اًيؼص يف ٔبساًَة ثلومي اًعالة وثلِميِم،

 ٔبمهَخَ,ورضوزهتا؛ فٕاهيا ٕاىل الان وٕان نيا هدضسق حبة الاس خلالل؛ فٕاهيا ٕاىل الان ًس يا خاذٍن وال مؤمٌني جبسوى الاس خلالل اًخام و 

م، ٔلن ثشؾن ًٔلمص اًواكؽ، فاؿرتفت ابس خلالل ذول زاتعة ازلاؿة 2:71من ُشٍ املوسوؿة،]... ٔبن فصوسا اضعصث يف ؿام  733_ وزذ يف ض 

ُا تني فصوسا اًفصوس َة، وؾلسث مؽ لك مهنا مـاُست حتسذ هوع اًـالكة تني اًحدلٍن...[، فاًؼاُص ٔبن املاًَني ال ًـصفون ظحَـة املـاُست اًيت مت ؾلس

ا من املس خـمصاث ال ثسل ؿىل ٔبهنا ٔبؾعت ُشٍ ادلول اس خلالال حلِثَا، وٕامنا ٔبؾعهتا اس خلالال ػا ُصاي، ومايل؛ ٔلن ثرصفاث فصوسا مؽ مايل وكرُي

ٔبذريا حِال ٕامنا يه امذساذ ًس َاسة اذلمك ؿري املحارش اًيت ثحًذَ فصوسا  (،3126)ٕاىل ًومٌا م(2:71)الاس خلاللؾِس فكٔن حىوماثيا من 

وذلا لكٌل زٔبث فصوسا ٔبن ُشٍ ادلول سرتى اًيوز وظًصق الاس خلالل يف هؼام مـني، فٕاهنا حتول اًيؼام، مفثال: اكهت ُشٍ ادلول حتت  مس خـمصاهتا،

ةل ػ خاءث فصوسا تلىصت   اذلمك املسين، ارلمك اًـسىصي، فٌَل اكرتة اًـسىًصون من زؤًة اًيوز، ورزل تـس ٔبن مىر تـضِم يف اذلمك ًفرتت ظًو

مث ملا زٔبث اًيجاخ ادلزيئ يف اًخجصتة املاًَة ًالهخحاابث، ٔبحجت مضلكة اًضٌلل اًيت ثلامت حىت م1::2يف حسوذ ؿام  وادلميلصاظَة، واًالمصنًزة،

بئت اًَوم اذلي  ي اًلضَة، وظسكوين ٔبهَ سَ  ٔلفًصلِا من اذلمك  اول فصوسا بٔن ثلٌـيا مصت ٔبحصى ٔبن اذلمك اًـسىصي ٔبفضي ؤبوسةحتٔبذث ٕاىل ثسًو
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صي مصت ، فٌعحح هصت ىاملسين، تسًَي ٔبن املسهَني ما ٔبس خعاؾوا ٔبن ًخخدوا ذؿامئ ألمن، فٌعسكِم ؿىل رزل ٔبًضا، وسرتسخ ٕافًصلِا حتت اذلمك اًـس

 ون!.,ثخلاذفٌا ٔبُواء فصوسا ٕارا مل هددَ من الان، وكس ثًاهيا هوؿا ما وًىن كاذت اًفىص ومـؼم زخال اًس َاسة مىت ًخًاه

سُىس، وال ًسومٌلوزو اكهىت، وال ًسوجنارا اكًخا، وال ًىٌىو موىس،وال ٔلسىِا َلس، وال ٔلمحس ًوتو  الؾوذت ملاكا سُىس كامياكا تيا، وال دلاىب

زي ثوزى، وال ابزي، وال ًس َاكسو جض َئدا، وابجميحا،وال ٌَض َخ َلس ألمني ذزازم، وال ٌَض َخ معص جن سـَس رال،وزوهلا خاوازا، وال ًسامو 

لِلِة، فلس اكن ُؤالء ًحُذون هوًَحايل، وذاموىزون، وال ًلريمه ٕاال تـوذت ألمة املاًَة يف اكفة املَاذٍن) تـس اٍمتسم ابدلٍن اإلسالسم(  ٕاىل اًوظيَة اذل 

 يف هجاذ اًـسو ارلازيج وادلاذًل. اًيجوم هخاح جناخ ألمة املاًَة

 انة اًلصة اذلٍن وسوا شل فبٔوسامه ٔبهفسِم.رحواء اًلامتة، اًلازكة يف اًضِواث واًض اهاث،املمخَئة تبٔ ُشٍ الٔ  ًؼِص اًصخال ألفشار يف فال ميىن ٔبن

لالل اًخام، ٕاهيا اًَوم يف ٕافًصلِا يف حاةل من اًخزَف واًفوىض اًس َايس، والاكذعاذي، واًفساذ املايل، المتىٌيا من حتلِق ما هعحو  ٕاًََ من الاس خ

ةل ألًف مِي ثحسٔب خبعوت، فـََيا ٔبن هضؽ يف ٔبرُاهيا ٔبهيا ال تس ٔبن وس خلي ًوما ما اس خلالال راما، وهلٌؽ ٔبتياءان ترضوزت الاس خلالل، وًىن مبا ٔبن زح

ت حنن ال منلفٕارا اكن املسل ساموز ثوزى كذي اتيَ) خاوًني هصاموقو( مبجصذ ٔبهَ رصخ ٔبمام ازلِوز تبٔن فصوسا ٔبكوى مٌَ، وال ملازهة تُهنٌل، فٌَلرا 

حىت  ؿىل ٔبكي ثلسٍص، من ًٍصسون ثثخِعيا ؾن املعاًحة ابالس خلالل اًخام! وملارا ال ىصذ ؿَهيم زذا رصحيا! وملارا ال ىىضف ؾوازمه ٌَجٌلُري،

 حيشزومه! ويف ُشٍ املياس حة وضىص اًلةل اًلََةل اذلٍن ًلومون هبشا اًـمي جفزامه شل ذريا.

اًخازخيي، فلك كًصة من كصى مايل حتخاح ٕاىل ٕاؿاذت نخاتة رازخيِا، وظَاقخَ مبا ًالمئ ٕاوسان ُشا اًـرص،، ولك الساًت ُياك جماالث واسـة ٌَححر -

ؿة خشعَة من اًضرعَاث اًحازست يف مايل حتخاح ٕاىل نخاتة سريت راثَة ؾهنا، وُىشا لك مؼِص من مؼاُص اذلَات يف مايل حباخة ٕاىل نخاتة موسو 

ا ًخحلِق ذسء من ُشا املرشوع  ؾهنا؛ ًُس خفِس مهنا ألحِال اًلاذمة، فرنحو من اًض حاة ٔبن خيخازوا املوضوؿاث اًخازخيَة يف حبوهثم اًـَمَة وكرُي

 ًسىن نٌلل اًضاؾص:              وٕارااكهت اًيفوش هحازا )*( ختحت يف مصاذُا ألحساذ. اًىدري.

شًة اًلَة من كس،اذلي ًلعؽ اًحسن، ـني ٔبن ٍىون تبٔش املاًَني تُهنم صسًسا،ولكمهتم مذفصكة،ؤبن حىون حعوهنم رمسذت وحيصق اًفؤاذ، وًح ي اً ًو

من ادلاذي، ؤبجعة من رزل ٔبهيا يف اذليوة تخلاثي ؿىل املياظة اًس َاس َة واملعاحل اًضرعَة، يف ٔبن ٔبُي اًضٌلل ًَوحون صـازاث الاهفعال 

 ألمة وثشُة زحيِا..مفا ٔبثضؽ ارلالف يف سمن ألسماث؛ ٔلهنا ثفضي ؾن اًوظن ألم

 ؾٌػػِا خسوذ دػػػػػػادلوان         اسػػػػػػػساذ ذوةل مايل وسس اًـ

 مفا ويس اًزمــــان وال وس ٌَـا      وسعصوا حصائف من ضِػػػػػػػػاء  

 تعلَان ًسوسون هلم ادلحٌُا        واكهوا حني ًـػػػػػػػصط هلم تلات  

 ًسمعَ صدػػػػػػػػػاة ظاحموان       تيوا ذمازل يف املٌػػػػػػػػػعلة وحَفا 

 وا سوى اإلسالم ذًٌـاػػػػؾصف      ص حاة رٌَوا س حي املـــــايل وما  

 ًسهون املـػػػػػاكي واذلعوان       ٕارا صِسوا اًوقى نػػػػػػػػاهوا نٌلت 

 ومل ٌسَموا ٕاىل ارلعم اًـًصيا       صدػػػػػػػػػػػػاة مل حتعمِم اٌَِـايل

 ٕاال مذـَمني،راحػٍصن، وسازؾَيا    ف فال حصامه   وٕارا بٔمغسث اًس َو 

 كس اختػػػػػػشوا خمافهتم كػػػػػػًصيا       حصامه تػػػػػػػازسٍن ونػػػػػػي يح 

 ثػػػوىل  ؾهنم اًمكػػػػػػات مــسجًصيا      ٕارا صِس اًوقى مهنم كَػػػػػػػػٌلن 

 بٓدػػػػػػصوانثسثص ابًس َاذت كوم        وما فئت اًزمان ًػػػػػػسوز حىت 

 وكس ؿاصوا مَوك امليعلة كصوانا   وبٔظحح ال ٍصى يف اًعََـة كوسم  

 كول اًياش ثفػػػػػػػػػصق املاًَوان     وبمٓلين نٌل بمٓل لك مػػػؤزد قَوز 

 ي حٌٌَـــاػػػػهشوة ذلزل املاض   حصى ُي ٍصحػػػػػػػػؽ املايض فٕاهيا  

 س َاسة ٕاال درساانفمل جنس اً     ذؾوان من سػػػػػػَاساث اكرابث 

 وكووا تني حٌحٌُا اًثلة واًَلِيا  وُاثوا ًٌػػػػػػػػا من ألدوت ذزسا  

 َفا مىػػػػػػػَياػػػػػػػوهخين تدلا مؤث  منس بًٔسًيا فٌلذَؽ ارلػػػػػػػػػالفاث  
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ن ٕاىل ذزاس خَ، واًـىوف ؿىل فم اح ما ٍىوهوو ٕان نخاة) ؾؼة اًياص ئني( ٌَض َخ مععفى اًلالًُين، كس نخة ٌَمرصًني، وًىن املاًَني ٔبح-

 فلك موضوع من ؾؼاث اًىذاة ًـاجل مضلكة احامتؾَة يف مايل.زموسٍ وثعَخِلِا ؿىل اًواكؽ اًس َايس املايل؛ حىت ٌس خزَعوا مٌَ ادلزوش واًـرب.

ا، وال ىىن من املوئسني اًلاهعني ٕان يف اًحلِة اًحاكِة من اًزؾٌلء املاًَني ذريا نثريا، فَيىن من املس خخرشٍن ملس خلدي ابُص زلِوزًة م- ايل، وكرُي

فٕان ألايم حدىل جلك ذري ٌَـامل اإلسالسم، ؤلفًصلِا، وزلِوزًة) مايل( وصـاها اًـًصق،  ؛من اًيرص، وامللٌعني من هَي الاس خلالل اًخام ًوما ما

و ٔبزمح ظاهـي اذلضازاث اًلسمية، حفَا شل مايل وحِا صـاها ألجماذ,  ووس خوذع شل مجِوز ًة شل، وثلسرما ادلًين وادلهَوي، فاصل ذري حافؼا ُو

 اًصامحني

 وظىل شل ؿىل س َسان َلس ؤبهل اًعاٍُصن، وحصحَ ٔبمجـني.

 

 
 

  
Manden Dofo                                                                 Wadou walla Gana Doto   Ani Soso Dofo                   

من مؤًفاث اًض َح اكهىت سَامين مؽ ظوزثَ، ؿىل ٔبحسٌُل يف اًُساز، فِو:فوذىي سَامين جن ٔبمازا اكهيت، املضِوز ة) اكهىت  ًىذاتنيظوزت 

ا، ودل ؿام سَامين(، مؤسس نخ س ية فلط،  76م ؾن 2:98ويف م وث2:33اتة الاىىو، اًيت ميىن ٔبن ٍىذة حبصوفِا لك اٌَلاث ألفًصلِة وكرُي

ا ة اًضـحَة، وكرُي ، وكس كِغ شل هل ًوىن اإلجناساث الثلاش ابًـمص، فلس حصك مىذحة خضمة من مؤًفاثَ، يف رازخي قصة ٕافًصلِا ، ويف ألذًو

و اًَوم ملمي ابًلاُصت، جبمِوزًة مرص ا ة، فزاٍ شل ؾن ًـصتَثَمَشا مدازاك، ُو) اباب ذمازي خاين( اذلي حلق مـؼم مؤًفاثَ وكام تًرشُا، ُو

 ,اًض َخ ذري ادلزاء
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 ،ظEdition tropic، ) مباهو:  اًخازخي اًلوسم ٌَعف اًخاسؽم( 3118حٌلؿة من ألساثشت املخرععني،) 6
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 (.2)اًصايط:مىذحة اًخوتة،ظ اذلصنة اًـَمَة واًثلافِة واإلظالحِة يف اًسوذان اًلصيبم( 8::2ماًلا، ٔبتوجىص ٕاسٌلؾَي )ذ/ 22

ذ/ماًلا ُازون املِسي :ٕامرباظوزًة س يلاي،ذزاسة ختََََة يف اًرتثُة اًخازخيي ًإلمرباظوزايث اإلسالمِة يف قصة ٕافًصلِا، ورش يف جمةل  23
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 2 مقدمة ا٤بوسوعة

 5 ا١بزء األكؿ: ٩بلكة ) كاغادك(

 6 بْب يدم الكتاب
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 12 معُب كلمة ) سوننكى ( 
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 22 .الفصل السادس.
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 23 ) قبائل ا٤بلوؾ(األسر الٍب حكمت 

 23 .الفصل السابع.

 23 كاستمرارىا لفَبة طويلة. عوامل هنوض غانة
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 26 ثانيا/ العوامل ا١بغرافية:

 26 ثالثا/ العوامل االقتصادية:

 26 .الفصل الثامن.

 26 األحواؿ العامة ُب إمرباطورية غانة

 26  ا٢بياة السياسية كاإلدارية

 27  السلطة القضائية

 29  القوة ا٢بربية

 29 ا٢بياة االجتماعية

 30 مسابقة ا١بماؿ

 30 ا٤بسمر ا٤بلكي: 

 31 ياة االقتصاديةا٢ب

 31 حجم الصادرات كالواردات

 32 كصفة التجارة الصامتة 

 32 قيمة الرسـو ا١بمركية:

 32 ا٢بياة الدينية

 33 ثعباف ملوؾ كاغادك) كاغاد بيدا أك قنب بيد (

 35 ا٢بياة العقلية كالثقافيةكالفنية

 35 .الفصل التاسع.

 35 ا٤برابطْبالصراع بْب أباطرة كغادك كصنهاجة : أم 

 35 ) اَّيء الثا٘ب للعرب (.

 36 أكال ػ ٩بلكة ا٤بلثمْب الصنهاجية اإلسبلمية:

 37 ثانيػػا: دكلة ا٤برابطْب:

 38 هناية دكلة ا٤برابطْب ُب السوداف الغريب:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
676 

 39 الفصل العاشر..
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 42 .ادم عشرالفصل ا٢ب.

 42 .مػلحق بنبذة عن السونينكى بعد سقوط كاغادك
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) القرف   48 ـ.2013()21مناطق تواجد السونينكىى اليـو
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 55 .ا٤ببحث السادس.

 55 العادات كالتقاليد ُب سونينكارا
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 68 صدقة نية ا٤بتاع أك اإلناء(،

 68 صدقة األسبوع:

 69 صدقة طعاـ ا٤بيت خبلؿ األسبوع: 

 69 سابعا/ مراسيم ا٢بداد ) عدة الوفاة( ُب سونينكارا:

 70 ٝبع نساء ا٤بيت ُب بيت كاحد على سرير كاحد:

 70 )جاالجي، أك قيمى جي (.  :شرب الشجر ا٤بر

 70 إعطاء سكْب إٔب الزكجة :

 70 ثياب العدة كٛبائمو:

 70 إدخاؿ ا٢بادة ُب ا٢بداد كالزيارة الٍب تكوف قبل ذلك
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 70 عدـ تأمْب الزكاجات على الدعاء للميت:

 70 احملظورات الزائدة:

 70 احملظورات الزائدة:

 72 خاٛبة( 

 74 الفهارس

 77اجلضء ا٥ضب٭ٸ ٙٲبسط
 78 بْب يدم الكتاب 
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 79 توطئة) عن اإلمبراطوريات القديمة (

 80 الفصل األوؿ 
 80 ـ(1235ـ  إٔب ٩993بلكة الصوصو ) من عاـ 

 80 التأسيس قدٲبا   ، صوصواسم 

 80 قانياغا)الصوصو( ُب عهد أسرة  الفاٗب

 81 قانياغا)الصوصو( ُب عهد أسرة  جاريسو ) كانٌب فيما بعد(الفصل الثاني
 81 ـ(1046ػ 993حكم سومنغورك الكبّب ) من

 82 كصف العلم ُب قنياغا ُب عهد سونغورك الكبّب
 82 كيف ٙبولت غرب قنياغا، كمدينة كولوكا إٔب )صوصو(

 83 ـ(1090ـ ػػػ1046حكم صوصو باال جورككانكى )من 
 83 ( عاما38ـ (.أم)1128ـ ػػػػػػ1090حكم سوماكرك جورككانكى: ) 

 84 (عاما23ـ( أم)1151ـ ػػػػػ1128حكم ماف جارا الكبّب)
 84 كيف أصبح لقبو ) سوماكرك(

 84 (عاما.23ـ( أم حوأب)1180ـ  إٔب 1151حكم ككركبا سوماكرك)من 
 87 كيف أصبح لقب ككركبا )ٗبانا (

 88 ـ(1200ـ ػػػ 1180الصغّب )من حكم ماف جارا 
 88 الفصل الثالث

 88 ٙبوؿ صوصو من ٩بلكة إٔب إمربطورية
 88 ( عاما35ـ ( أم ) 1235ـ  ػػػ 1200حكم سومانغورك ) من 

 88 أعمالو قبل ا٤بلك"
 89 خطتا سومنغورك لتكوين إمرباطوريتو

 89 ـ1205مؤٛبر صوصو األكؿ عاـ 
 90 )صوصو( خطاب سومنغورك أماـ ٙبالف

 90 ـ.1205بنود مؤٛبر صوصو األكؿ
 92 نتيجة البنود) أثر البنود العشرة على ملك سومنغورك(

 96 موٛبر صوصو الثا٘ب 
 97 ـ1223خطاب سومنغورك  كانٌب ُب مؤٛبر صوصو الثا٘ب عاـ 
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 98 أكال / رد نارىن ماغا كيتا: ))ماندينماسا ((.ردكد الفعل على خطاب سومنغورك، 
 98 انيا / رد سومنغورك على مقولة نارين ماغا:ث

 100 البياف ا٣بتامي ٤بؤٛبر صوصو الثا٘ب
 100 ىػ1223دكلة صوصو بعد مؤٛبر صوصو الثا٘ب عاـ :  الفصل الرابع

 100 كيف أخذ سومنغورك لقب كانٌب
 100 كيف ٙبوؿ كانٌب إٔب كاندل ، أك كاٗب، أك كأب.

 101 بْب نارين ماغا، كسومنغورك
 102 نارين ماغا كاستخبلؼ سو٪باتا من بعده

 103 فرار دنكرتوماف من ماندل 
 104 احتبلؿ ماندل من ًقبل سومنغورك

 104 الفصل الخامس 
 104 ٧باكالت ماندل السرية للخبلص من سومنغورك، كأسطورة استدعاء سو٪باتا

 106 ا٤بعركة األكٔب بْب سو٪باتا كسومنغورك)) معركة تابوف ((
 107 كسومنغورك )) ا٤بعػركة  ا١ببلية ُب نيبوريػا((.ا٤بعركة الثانية بْب سو٪باتا 

 109 ا٤بعركة الثالثة بْب سو٪باتا كسومنغورك)) ا٤بعػركة  اليلية ُب كانكينياف((
 111 ا٤بعركة الرابعة بْب سو٪باتا كسومنغورك)) الغارة صبحا على الصوصو  ُب بانتا((

 111  سو٪باتا كسومنغورك)) معارؾ كالفايا كمناكشاهتا((ا٤بعركة ا٣بامسة بْب
 111 إقامة سو٪باتا ُب سييب كاألمداد الٍب أتتو

 112 العػػرض العسكرم ُب سييب
 113 حصوؿ سو٪باتا على مضادات مشاشة سومنغورك

 114 ا٤بعركة السادسة: معركة كّبينا الفاصلة
 114 أكال/ ٙبرؾ ا١بيشْب كل منهما ٫بو اآلخر

 115 ثانيا: ا٤بناكرات الكبلمية بْب سومنغورك  كسو٪باتا ُب بارحة ا٤بعركة: 
 117 ثالثا / كصف معركة كّبينا الفاصلة

 118 بعض كقائع ا٢بػػػػػرب ) ا٤بلحمة(
 121 مطاردة سو٪باتا كقومو لسومنغورك كابنو

 123 الفصل السادس
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 123 احتبلؿ عاصمة صوصو كٚبريبها على يد سو٪باتا
 23 كصف مدينة صوصو

 123 كصف ا٤بعركة كهناية إمرباطورية الصوصو
 124  .كيف ٙبوؿ صوصو إٔب بيليدكغو   

 124 . موقع مدينة صوصو اليـو 
 125 شخصية سومنغورك   .نسل سومنغورك
 126 الفصل السابع

 126 أين دكلة صوصو، كأين قبائل صوصو اليـو
 128 الفصل الثامن
 128 ا٢بياة العسكرية ية كاإلدارية  ، ا٢بباة السياس

 128 ا٢بياة االقتصادية، ا٢بياة العقلية كالثقافية كالفنية . 
 129 .ا٢بياة الدينية

 129 : ملوؾ الصوصو على التوإبالفصل التاسع. 
 130 عوامل هنوض ٩بلكة صوصو
 130 عوامل سقوط ٩بلكة صوصو

 131 ا٣باٛبة
 132 الفهارس

 135 ا٥ضـــب٥شاجلضء  ٙٲبسط

 136 بْب يدم الكتاب
 137 توطئة) عن اإلمرباطوريات القدٲبة (

 138 العصور التارٱبية ٤بنطقة  ماندل::الفصل األوؿحملة تارٱبية عن إمرباطورية مػػإب    .الباب األوؿ.
 138 الوانغارا:الفصل الثا٘ب

 139 أين ا٤بنطقة الٍب قدـ منها أسبلؼ ماندل.
 139 .نيالباب الثا.

 139 اٙباد ديار كنغارا
 139 كيف ا٫بل اٙباد ديار الونغارا:الفصل األوؿ

 140 بداية حرب ديار الكركغا) ؽ.ـ(. الفصل الثاني:
 140 إكتشاؼ فخ الكركغا
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 142 هناية أمر كوركنغا
 143 :إمارات سنكاراف ا٤بتنافرة   الفصل الثالث

 .الباب الثالث.
 (  Wudumaكة كدكما ):تأسيس ٩بل الفصل األوؿ

143 

 144 (Wudumaكدكما) شركط ملكيةملوؾ
 146 (Wuduma: عاصمة ٩بلكة كدكما )الفصل الثاني

 147 : كيف خضعت ٩بلكة كدكماف ٢بكم كغادكالفصل الثالث
 148 مإب() ٍب ( ماندلإٔب ) (كدكماف) اسم كيف  ٙبوؿالفصل الرابع:

٩بلكة ماندل)ٍب: مإب(      . رابعالباب ال . 149 
 149 : األسر الٍب حكمت ماندلالفصل األوؿ

 149 / أسرةالَبكرل1
 149 /أسرة الكوناٌب2

 150 بورم ماندم، كقصة إسبلمو
 152 أعماؿ بورم ماندل

 152 /أسرة الكايتا3
 152 : ملوؾ اسرة كايتا قبل نارئن ماغاكيتا؛ كالد سو٪باتاالفصل الثاني

 152 (Latali Kalaty/التإب كبلٌب )1
 152 (Danmali Kalaty/د٭بلي كبلٌب )2
 Lahilatou Kalaty) 153/الىيبلتو كبلٌب 3
 153 (Kalaty Bonba /كبلٌب بونبا) 4
 153 (Mamadi kanin/مامدم كانْب)5

 153 الرتب الصيدية كالعسكرية ُب ماندىن
 154 (Simbonba Mari/سيمبونبا مارم)6
 155   (Nbali Neene/انبإب نىُب)7
 155 (Man Belo/ماف بيلو )8
 155 (Man Bakounف)ماباكو بىرىبا  سا/مان9

 155 باكوف كنارين ماغا، ٩با ٓب يرد ُب ترتيب كانٌب سليمافبىري سا: ا٤بلوؾ الذين بْب مانمالحظة
 156 (Naren Ma: نارين ماف)الفصل الثالث

 157 األحداث ُب عهد نارىن ماغا
 157 شر اإلسبلـ:توسيع ا٤بملكة: كن-1
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 157 صراعاتو مع إخوتو: - 2
 157 انضماـ ماندين إٔب ٙبالف صوصو -3
 158 /اآلثار الوخيمة الناٝبة عن االنضماـ إٔب ٙبالف صوصو.4

 159 مؤٛبر صوصو الثا٘ب
 160 حطاب سومنغورك ُب مؤٛبر صوصو الثانية

 162 / نارين ما كٙبريض ماندل على الثورة ضد ملك الصوصو56
 162 عقم النساء األكئل لنارل ماغا

 163 أكالد نارىن ماغا من نسائو األكاخر
 165 استخبلؼ نارىن ماغا، ككفاتو

 165 كراتوماف : نسبو، كاليتو، فرارهن: ا٤بلك دالرابعاالفصل 
 167 نهاية ملك دانكراف توما

 169 من ًقبل سومنغورككاحتبل٥با ماندئن  حصار
 .الباب الخامس.

 Fakanada Kalaladji (Soundita٪باتا)سو 
169 

 169 : نسبو : الفصل األوؿ
 170 اإلرىاصات كالتنبؤات ٗبيبلده

 170 : نشأتو كىجرتو إٔب ا٤بنفى:القصل الثاني
 170 أكال/ كساحتو:

 171 ثانيا: مشيو:
 173 ثالثا: تعلم سو٪باتا الصيد كنبلو كشهامتو:

 174 وتو إٔب ا٤بنفى) انيانْب بورم(رابعا: ىجرة سو٪باتا مع أمو كإخ
 174 / توديع سو٪باتا كماندىن بوغارم ألخيهما) دانكراتوماف(1
 176 / خركج سوغولوف كأكالدىا إٔب ا٤بهجر  ُب جيديبا2
 178 /انتقاؿ سو٪باتا كمن معو من جيديبا إٔب تابوف3
 180 /انتقاؿ سو٪باتا كمن معو من كوميب صاّب) كاغادك( إٔب ميما4
 181 /السنوات السبع الٍب أمضاىا سو٪باتا كمن معو ُب ميما5
 182 /سو٪باتا كرئاسة الوزارة ُب ميما6
 182 /سو٪باتا ككالية العهد)) كراثة ا٤بلك(( ُب ميما7

 183 عودة سنجاتا كمن معو من ا٤بنفى  إٔب ما ندين :الفصل الثالث
 184 سومنغوركا٤بعارؾ الٍب حدثت بْب سو٪باتا ك : الفصل الرابع
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 184 )) معركة تابوف ((ا٤بعركة األكٔب: 
 186 )) ا٤بعػركة  ا١ببلية ُب نيبوريا((ا٤بعركة الثانية: 

 188 ا٤بعركة الثالثة بْب سو٪باتا كسومن كرك)) ا٤بعػركة  اليلية ُب كانكينياف((
 189 ا٤بعركة الرابعة: )) الغارة صبحا على الصوصو  ُب بانتا((

 189 امسة )) معارؾ كالفايا كمناكشاهتا(( ا٤بعركة ا٣ب
 190 إقامة سو٪باتا ُب سييب كاألمداد الٍب أتتو

 191 كرم ُب سييبالعػػرض العس
 192 حصوؿ سو٪باتا على مضادات مشاشة سومنغورك

 193 ا٤بعركة السادسة: معركة كّبينا الفاصلة
 193 أكال/ ٙبرؾ ا١بيشْب كل منهما ٫بو اآلخر 

 193 ٤بناكرات الكبلمية بْب سومنغورك  كسو٪باتا ُب بارحة ا٤بعركة: ثانيا: ا
 196 كصف معركة كّبينا الفاصلة 

 197 بعض كقائح ا٢برب
 199 مطاردة سوناتا كقومو لسومنغورك كابنو

 200 احتبلؿ عاصمة صوصو كٚبريبها على يد سو٪باتا..
 202 تتمة فتوح الصزصو:  الفصل الخامس:

 203 ؿ جنويب جاغا أك)جػػا(:تبلحأكال/ ا
 203 ثانيا/ احتبلؿ انيانينبا) مسقط رأس سو٪باتا(.

 204 ثالثا/احتبلؿ كيتا
 204 اسَباحة ا٣بلفاء

 .الباب السادس.
 ـ( كتأسيس اٙباد ماندم)مإب(1236مؤٛبر كرككانفوغا،)

205 

 205 إجراءات ا٤بوٛبر )أعمالو(:الفصل األوؿ
 206 ٦٢(.Manden Kurufabaالف ماندل)أكال/تنصيب ملك أعلى لتح
 207 خطاب سو٪باتا يـو تنصيبو

 208 ثانيا/٧باكمة أسرل الصوصو.
 209 (Mandeb Shariaكضع دستور ماندل)صدكر ا٢بكم   ثالثا/

 211 ـ.1236تلخيص بعض بنود دستور كرككانفوغا : الفصل الثاني
 214 نقد بعض بنود كركانفوغا.

 215 حات الٍب ٛبت قي عهد سو٪باتا، بعد كرككانفوغا: الفتو لثالفصل الثا
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 215 ـ:.1237أكال/ غزك سنكارا٘ب 
 216 ـ.1238(Wolofo ثانيا/غزك الغولوفْب، أك ) الولوفو

(Doثالثا/ غزك مناطق ٩بلكة دك   217 ـ1239 .)سيغو اليـو
 217 ـ.1240رابعا/ فتح كوميب صاّب ،عاـ 

 218 سا، كغامبيا، فيما بعد(.ـ )كاسامان1245خامسا: غزك جوال 
.)  220 سادسا/ ٧باكلة فتح مناطق الغابات) غينيا بيساك، ليبّبياػ كسّباليوف اليـو

 220 سابعا/القياـ برحلة ا٢بج)على خبلؼ ُب ذلك(.
 221 .كفػػػػاة سو٪باتا

 .الباب السابع.
 فاتو، أىم أعمالو، كفاتو.ملكا، تعترب فَبة كل ملك فصبل يتضمن: نسبو، ص 27زىم  خلفاء سو٪باتا

221 

 223 ـ(.جيرينينكو1270 –ـ 1255مانسا كيلػػى)مامدك()
 225 ـ(.1272 –ـ 1270ماف كاؿ كايتا، أك )كاٌب( 

 225 ـ(1278-ـ 1272ماف كاريفا ) كاليفا( كايتا.)
 226 ـ(.1285ـ _ 1278أبوبكر األكؿ )

 226 ـ(.1300 –ـ 1285سابو كورا، أك ساكورا 
 228 ـ(.1301 –ـ 1300ك كيتا)ماف كا

 228 ـ(.1301ماف مامادم كيتا خبلؿ)
 228 ـ(1312-ـ1301ماف أبوبكر الثا٘ب )

 229 ـ(.1332 –ـ 1312مانسا موسى كايتا )
 229 أىم أعماؿ منسا موسى:

 230 ـ1325 –ـ 1324ثانيا/ رحلة ا٢بج عاـ 
 231 ما جلبو من مصر:

 232 طريق العودة من مصر:
 232 ، إصبلحاتو الداخلية كا٣بارجية   لة حج منسا موسى على مإبأثر رح

 234 ـ(.1336 –ـ 1332مانسا ماغاف كيتا األكؿ )
 235 ـ(.1360 –ـ 1336مانسا سليمانا )

 237 ـ (1360مانسا كومبا كيتا)قومبتا( خبلؿ عاـ )
 237 (.1374 –ـ 1360مارم جاتا الثا٘ب )

 238 (.1387-ـ 1374موسى الثا٘ب أك فادٲبا موسى)
 239 ـ(1399-ـ 1387ماف سوما بورٲبا أك ماف الثا٘ب)

 240 ـ1399سانٍب كيتا )سنديغى(أربعة أشهر من 
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 240 ـ(1409 –ـ 1400تىػػُب ماغاف كيتا)ماف الثالث( 
 240 ىجرة الفبل٘ب من ماسينا إٔب كاسولوف ُب عهده

انكا   241 ـ(1418ـ _ 1409مانسا ٠بى
 242 ـ(.1458ـ _ 118ألكؿ كقت الفراغ ا

 242 ـ(.1474ـ _ 1458موسى الثالث )
 243 ـ(.1481 –ـ 1474مانسا كيلْب الثا٘ب)

 243 ـ(.14896 -ـ1481مانسا مامدل األكؿ )
 245 ـ(.1530 –ـ 1496فَبة الفراغ الثا٘ب ) 

 245 ـ(.1555 –ـ 1530مانسا مامدم الثا٘ب )
 246 ـ1591 –ـ 1555فَبة الفراغ الثالث من 
 246 ـ(.1621 –ـ 1551مانسا مامدم الثالث)

 247 ـ(.1645 –ـ 1621ماما ماف كيتا )
 247 ـ(.1662 –ـ 1645مانسا ٧بمود كيتا )

 248 ـ(.1680-ـ 1662ماميب كيتا )
 248 ـ(.1700ـ 1680انيا٘ب ماسا مامودك )

 248 ُب منطقة كيتا انيانيماغا  ابن انيا٘ب ماسا مامود
 248 ُب منطقة سوبارا جنوب كىنيىركبا بن انيا٘ب ماسا مامودماساكورك ا

 249 ُب منطقة كابا مساكاندا ابن انيا٘ب ماسا مامود
 .الباب الثػػامن.

 األحواؿ العامة ُب إمرباطزرية مإب
249 

 249 كالعسكرية : ا٢بياة السياسية كاإلداريةالفصل األوؿ
 253 االجتماعيةالفصل الثا٘ب: ا٢بياة 

 253 االقتصادية: ا٢بياة فصل الثالثال
 254 ا٢بياة الدينيةالرابع: الفصل

 255 : العبلقات ا٣بارجيةخامسالفصل ال
 255 أكال /العبلقة بْب ملوؾ مإب كالعآب اإلسبلمي

 256 ثانيا/ العبلقة مع أكربا
 257 ا٣بريطة

 258 : ا٢بياة العقلية كالثقافيةكالفنيةالسادسالفصل 
 258 ٢بياة الثقافية التقليديةا -أكال/
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 258 ثانيا/ ا٢بياة الثقافية العربية اإلسبلمية
 .الباب التػػاسع.

 : عوامل هنوض إمرباطورية مإبالفصل األوؿ
261 

 261 : عوامل سقوط إمرباطورية مإب.الفصل الثاني
 263 اية إمرباطورية مإبهن: الفصل الثالث

 263 ا٣باٛبة
 164 الفهارس

 271    اجلضء ا٥شاثِٙٲبسط  

 الفصل األكؿ: ٩بلكة السونغام بْب يدم الكتاب   .الباب األكؿ . 271

 توطئة) عن اإلمرباطوريات القدٲبة 272

 إمرباطورية السونغام أصوؿ حملة تارٱبية عنالفصل الثا٘ب:   273

 ٩بالك السونغامالفصل الثالث: 275

 غو(األسرة ا٤بلكية األكٔب ) أسرة سور  275

276 
 األسرة ا٤بلكية الثانية ) أسرة ) زا (، أك )جػػا(.

280 
خضوع السونغام إلمرباطوية مإب: الفصل ا٣بامس:       

 األسرة ا٤بلكية الثالثة ) أسرة ) سو٘ب(، أك )شػػي(.الفصل السادس :  280

281 
 ـ(.1335ـ  / 850ملوؾ السونغام من أسرة )سو٘ب(  أك )ش،يا()من       

282 
 نبذة عن ملوؾ السونغام من أسرة سو٘بالفصل السابع :    

  282  
 /ا٤بلكاف علي كولوف كسليماف نارم:1     

283 
 : من سو٘ب إبراىيم كانام، إٔب سو٘ب مارم كىرم2     

283 
 (Sony Muhammad Dawo/ عهد سوٗب مادكغا )33

 ـ1464ـ/Sony suleyman Dama (1457/ عهد سو٘ب سليماف داما 4 284
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284 
 Sony  Ali Beri ـ(.1492ـ/ 1462سو٘ب علي بّبم من )الفصل الثامن /6

/ احتبلؿ عاصمة ٩،4بالك ا٤بوشي/ غزك 3 / فتح مدينة جُب:2أىم أعماؿ سو٘ب علي بّب: / احتبلؿ تومبوكتو:  284
 / فتوحات أخرل5    مإب كسلب االستقبلؿ الذاٌب منها

 صفات سو٘ب ا٣بيلقية 287
 كفاة سو٘ب علي بّب : 287
 سو٘ب علي بىرم ُب ميزاف ا٤بؤرخْب 288
 Sony  Bakari Dawo ـ1493ـ/1492سو٘ب بارك أك بكر داعو: من): آخر ملوؾ أسرة سو٘ب 289
 الفصل التاسع 289
289 )األسرة ا٤بلكية الرابعة: أسرة ) األسكيا  
 ٛبهيد/ 289
 ـ(.1591ـ  / 1493ملوؾ السونغام من أسرة )أسكيا()من  290
 ـ(.1528 –ـ 1493أسكيا ٧بمد تورل الكبّب من )الفصل العاشر  290
 معُب أسكيا 291
 أسكيا ٧بمد الكبّب صفات 291
292 أىم أعماؿ أسكيا ٧بمد: 
 أكال/ اإلصبلحات الداخلية: 292
 ثانيا/رحلة أسكيا ٧بمد تورل للحج: 292
 ثالثا/ غزكاتو كفتوحاتو:. 292
 فتح جاغا -/1 292
 / غزك ببلد ا٤بوشي2 293
 /فتح باغونو:3 293
 /غزك تلظ من ببلد )أييور( بأرض الطوارؽ:4 293
 ـ1507استيبلء السونغام على مدينة )جالوف(عاـ/5 293
 / احتبلؿ غاالـ:6 294
 )ا٤بتنيب(:فو/ قتل سلطاف الولو 7 294
 /مهاٝبة ببلد ا٥بوسا:     8 294
 ركر/ احتبلؿ تك9 294
 تنظيمو السياسي كاإلدارم: -رابعا 294
 خامسا/ ا٢بركة اإلسبلمية ُب السونغام خبلؿ عهد أسكيا ٧بمد 295
 سادسا/ عمي أسكيا ٧بمد كعزلو 296
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 . سادسا/ كفاتو 297
 الكبّب إٔب أسكيا داكد خلفاء أسكيا ٧بمد-الفصل ا٢بادم عشر 297
297 1( 1531-1528/ أسكيا موسى.)ـ  
298 2(:أسكيا ٧بمد الثا٘ب)ـ(1532ـ ػ1531  
298 3( أسكيػػا إ٠باعيل )ـ(1539/ 1537  
299 4( أسكيػا إسحاؽ األكؿ )1549ػ1539)  
 (اإلصبلحات الداخلية: 1 299
 (احتبلؿ عاصمة مإب2 300
 غزكة تعب:  (3 300
 ( بْب أسكيا إسحاؽ األكؿ كسبلطْب ا٤بغرب:4 300
 كفػػاتو:د البنو: عبد ا٤بلك.    ( أخذ العه5 300
300  5 ) (:1582ػ1549أسكيا داكد: )الفصل الثا٘ب عشر :خ  
 (إصبلحاتو الداخلية كاإلدارية:1أىم أعماؿ أسكيا داكد 301
 :1562ـ  ك 1549/غزك ببلد ا٤بوشي 1(غزكات 2 301
 /اجتياح غزك مناطق عديدة ُب ٩بلكة مإب: 2 301
 رات/قمع بعض الثو 3 302
 /غزك ببلد ا٥بوسا4 302
 بْب أسكيا داكد كسبلطْب ا٤بغرب 5 302
 أسكيا داككد  كفاتػ 303
303  6) :ـ(:1586ػ1582أسكيا ٧بمد الثالث ا٢باج) الفصل الثالث عشر  
 /صفاتو1 303
 (IIIأسكيا ٧بمد ) /األحواؿ الداخلية ُب عهد2 303
 (:III/الفًب لداخلية ُب عهد أسكيا ٧بمد )3 303
 / بْب أسكيا ا٢باج كسبلطْب ا٤بغرب 4 303
 عزلو ككفاتو 304
304 )  ـ(:1588ػ1587أسكيا ٧بمد باف ابن أسكيا داكد) الفصل الرابع عشر  
 كفاة أسكيا ٧بمد باف 305
305 ) :ـ(:1591ػ1588أسكيا إسحاؽ الثا٘ب بن أسكيا داكد) الفصل ا٣بامس عشر  
 (IIعهد أسكيا إسحاؽ ) /الفًب لداخلية ُب1 305
 /غزكاتو:2 305
 (:II/األحواؿ الداخلية ُب أسكيا إسحاؽ )3 305
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 (:كسبلطْب ا٤بغرب :II/ بْب أسكيا إسحاؽ )4 306
307 )  ـ(:1592ػ1591أسكيا بلمع ٧بمد كاغ بن أسكيا داكد) الفصل السادس عشر 
 نكبة تومبوكتو 308
 رية السونغام هناية إمرباطو الفصل السابع عشر : 308
 كلمة موجزة عن باشاكات ا٤بغرب ُب تومبوكتوالفصل الثامن عشر:   311
 السونغام بعد اهنيار حكم أسرة )أسكيا(: 311
 / عوامل النهوض1 ٩بلكة السونغام كسقوط عوامل هنوضالفصل التاسع عشر:  312
 عوامل سقوط ٩بلكة السونغام 312
 /التنظيم السياسي1ة ُب ٩بلكة السونغام: الفصل العشركف  األحزاؿ العام 313
 / التنظيم العسكرم )ا١بيش(: 3 315

 ا٢بياة االقتصػػادية ٕب السونغام 315

 ا٢بياة االجتماعية 316

 ا٢بياة الثقافية كالعقلية ٕب السونغام 317

 دكر اللغة العربية كأثرىا ُب السونغام: 317

 ا٢بياة الدينية 318

 تو ُب ٩بلكة السونغام:اإلسبلـ كحضار  318

 العبلقات ا٣بارجية للسونغام 319

 ا٣باٛبة 320

 الفهارس كا٤بىحق 321

 ٩بلكة جُب 325

 349ٙٲبسط اجلضء اخلب٩ظ
 352 بْب يدم الكتاب

 351 توطئة عن اإلمرباطوريات القدٲبة ُب غرب إفريقيا
  الباب األكؿ

 352 .ا٭بحة تارٱبية عن ٩بلكٍب البمبارة ُب سيغو ككارت
 352 الفصل األكؿ: من ىم شعب البمبارة؟أصوؿ شعب البمبارة:

 352 أكال/ الركاية القائلة بأف البمبارة جزء من ا٤بانينكا.
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 352 ثانيػا/ الركاية القائلة بأف البمبارة خليط من غزاة ا٤بانينكا مع شعوب آخرين.
 353 /معُب كلمة) ٗببارة(.2

 354 األسرة ا٤بلكية األكٔب: ) أسػػرة جارا( . كّبم = سيغو(   حملة تارٱبية عن منطقة )دك ك
 354 / سيغو ُب عهد غانا كالصوصو1
 354 / سيغو ُب عهد مإب:2
 355 /سيغو ُب عهد السونغام:3
 355 / سيغو ُب عهد الباشاكات: 4

 355 ٛبهيد/، األسرة ا٤بلكية الثانية ُب )سيغو (ػػػ أسرة كوليبإب:
 356 إبمعا٘ب كوليب

 356 ىجرة األسرة من أكجيُب) إٔب سيغو(
 357 (Kalan jan Kulubaliـ)1629 –ـ 1600ا٤بلك كبلف جاف كوليبإب 

 358 ( Notome Kulubali)   ـ1641 –ـ 1629ا٤بلك: نوتومى كوليبإب 
 Danfan sari Kulubali 358ـ) 1680 –ـ 1641. ا٤بلك: دانفاف سىرم كوليبإب 

 358 ٤بقاكمة األكٔب ضد احتبلؿ مإب لدكغوبا:/ ا1غزكاتو: 
 358 ( ا٤بقاكمة الثانية ضد احتبلؿ مإب ٤بدينة سيغو:2

 359 دانفانسىرم كنقل العاصمة إٔب ) سيغو(.
 359 ا٤بلك مامىدم كوليبإب )بيتوف(.

 360 أسطورة رأس ا٤بعز كالفونيو
 360 بداية علو شأف مامدم كوليبإب

 361 ٢بزب بيتوفمعارضة أىل سيغو 
 361 تأسيس فرقة العبيد ا٤بسيًّبْب  ػ ا٤بماليك ػ) توف جوف(:

 361 ا٤بعركة األكٔب بْب حزب بيتوف كأىل سيغو
 362 ا٤بعركة الثانية بْب حزب بيتوف كأىل سيغو كحلفائهم

 362 ـ1712من ملك كونغ) كتارا ما نسا(عاـ 
 362 (.ـ11755 –ـ 1712فَبة حكم بيتوف كوليبإب من )

 363 إصبلحات بيتوف كوليبإب 
 363 (إصبلح الزراعة:1
 363 (إصبلح األعماؿ اليدكية:2
 363 (إصبلح القوات ا٢بربية:3

 363 أكال / القوات الربية: 
 364 (Ji kan kele  = Fun keleثانيا: القوات النهرية: ) 
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 364 ا٢بركب التوسعية ُب عهد بيتوف
 364 (./ فتح منطقة)كّبانغو 1
 364 (فتح ٩بلكة )دينا (.2
 365 / احتبلؿ توغوف:3
 365 (حرب ا٤باساسي ُب سينسا٘ب:4

 365 األراضي الٍب ًب احتبل٥با ُب عهد بيتوف
 N’golo kunna"  365بْب "بيتوف"كأىل "انغولو كونا

 367 انتقاـ بيتوف كلبلي من أىل انغولوكونا:
 367 التقسيم اإلدارم ُب عهد بيتوف

 367 مشاىّب العبيد ا٤بسيبْب)ا٤بماليك( ُب عهد بيتوف
 367 ة بيتوف ٩بارم كلبليكفا

 367 ـ1861ـ  إٔب 1755خلفاء بيتوف ٩بارم كوليبإب من 
 369 ـ1755ـ  /1755شهور 6ا٤بلك: بكرم كوليبإب  بن بيتوف 

 369  أىم أعمالو: حرب كّبانغو.
 370 ـ(1758ـ  /1756ا٤بلك: دىنكورك كوليبإب  بن بيتوف من) 

 370 أعماؿ دىنكورك:
 370 /تسوير العاصمة: 2/نقل العاصمة: 1
 370 /٧باكلة القياـ با٢بركب، كا٢بد من سلطة توف جوف:3

 371 ـ(1759ـ  /1758ا٤بلك: علي كوليبإب  بن بيتوف من) 
 371 ـ(.1761ـ  /1759ا٤بلك: توف ماسا من) 

 372 (Besibasa/٧باربة بىسيباسا)1   ـ(.  أىم أعمالو1763ـ  /1761ا٤بلك: كانًينبا انيوماف من) 
 372 /ا٤بطالبة بذخائر ملوؾ أسرة كوليبإب:2

 372 ـ(.1766ـ  /1763ا٤بلك: كافا جو: من) 
 373 /نسبو كنشأتو:                         1 (. ـ1787ـ  /1766ا٤بلك: انغولو جارا: من) 
 374 أنغولو ك تسعة من نسلو )بنيو كحفدتو(:تنبؤ ا٤بختار الكبّب ٗبلك 

 375 ـ(:1768ـ ،1766أىم أعماؿ انغولو:    أ/ القضاء على ٛبرد نانكوركبا من )
 375 ب(مراسيم تنصيب انغولو )قسم اليمْب الدستورم(:

 376 لو جاراج( التنظيم الداخلي ُب عهد انغو 
 376 د/ىيمنة انغولو كفتوحاتو:

 377 دىا مشاؿ ماندل: :احتبلؿ جوما كبع2
 377 ـ 1787/ =1786/ غزكات انغولو ضد ا٤بوشي: 3
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 377 ديانة انغولو:كفاة ك  
 377 ـ (.1808 -ـ1787ا٤بلك: مونزكف بن انغولو جارا: من)

 379 ـ(.1795ػ -ـ 1794حركب كارتا عاـ )
 379 ا٢برب األكٔب:

 379 أسباب ىذه ا٢برب:: ا٢برب الثانية لكارتا
 382 دينغومبا بعد سقوط )جاىب، كقيل غيمو(:حصار غي

 383 ـ1796:عاـ Denyeniاحتبلؿ دىيىِب 
 383 ـ1796حرب امبيلباال، كميلينياف 

 384 منع بدء العدد ب)كاحد( ُب عهد مونزكف جارا   ا٢برب الثالثة لكارتا:
 385 بقية فتوحات مونزكف:

 385 ـ(.1796قدـك الرحالة مونغو فارؾ على مونزكف )
 387 ـ1827 –ـ 1808ا٤بلك دا جارا بن موزنزكف من 

 387 : فتح بندكغو، حرب ٠بيانا،غزكات دا جارا
 388 اغتياؿ ماما جىتورا ابن أمّب سينسا٘ب

 390 حرب كورل دكغا كورك
 394 مونزكف جارا:داـ كنوزف موت  
 394 تشيفولو جارا بن مونزكفا٤بلك 

 395 ، حرب كويا،غزكات تشيىفولو جارا: حرب تانغو
 396 مركر الشيخ ا٢باج عمر تاؿ بسيقو قافبل من ا٢بج ُب عهد تشيىفولو

 398 نيىنىنبا جارا بن مونزكفا٤بلك ا
 398 انغو ىب بن مونزكفيكّب ا٤بلك  

 399 قصة بكرم جاف بن سينينكجاف:
 402 ناليوما كوما بن مونزكف ا٤بلك
 402 مانساال دىميا بن مزنزكف ا٤بلك

 402 ترككوركمارم جارا بن مونزكف لكا٤ب
 402 بْب تورككور مارم، الشيخ عمر بن سعيد تاؿ:

 404 تنازؿ: كيغى مارم بن مونزكف  عن ا٤بلك:
 404 بىنا علي جارا بن دامونزكف

 405 )ا٤بشهور ب )كباف ببل، أك ببلجيغي(: سرية كباف باجي ٠باكى
 406 سرية مانتشى جارا:
 407 ؿ ٫بو سيغو:تقدـ الشيخ عمر تا
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 408 ٧باكلة ماسينا استعادة سيغو:
 408 ٧باكالت استعادة سيغو )القرصنة الربية(

 409 األحواؿ العامة ُب سيغو
 409 تاريخ التنظيم االجتماعي ،ج ػ التنظيم العسكرم ،ب ػ نظاـ القضاء ،: أػ نظاـ ا٢بكم  التنظيم اإلدارم ُب سيغو

 409 ىػ  ػ ا٢بياة االقتصادية:
 410 ك ػ ا٢بياة الدينية:، 

 410 ز ػ ضعف ا٤بملكة كسقوطها:
 410 خاٛبة

 410 الفهارس
 415ٙٲبسط اجلضء ا٥غبدط

 416 ٩بلكة ا٤باساسي ُب ) كارتا(
 416 بْب يدم الكتاب

 416 توطئة عن اإلمرباطوريات القدٲبة
 418 الباب األكؿ:حملة تارٰبية عن ٩بلكة ا٤بساسي ُب )كارتا(

 418 صل األكؿ: من ىم شعب ا٤باساسيالف
 418 انيا نغولو ُب "بايكو:

 418 بداية اختبلؼ انيا نغولو مع  أىل بايكو:
 419 ـ(1650 –ـ 1600سونساف كوليبإب، بن انيانغولو من) -2
 420 ـ(1710 –ـ 1650" ماسا كوليبإب، بن سونسا: من) -3

 421 ـ(1745 –ـ 1710بىنىفلي كوليبإب)بىنفا(بن ماسا من)
 421 بدايات ا٤بفاركة بْب سيغو كسونسانا:

 422 ـ(1754 –ـ 1745فوالكورك بن ماسا كوليبإب: من)
 422 (قياـ فوالكورك  باختطاؼ "بسانا" بنت "بيتوف كوليبإب":4

 422 ىجـو "فوالكورك" على موركجا كهنايتو:
 423 ـ1754كيف خرج ا٤باساسي من بيليدكغو إٔب كارتا 

 423 بامامانا كوليبإب سىي
 424 دىِب بابو كوليبإب

 424 سّبابو كوليبإب
 425 دىسى كورك كوليبإب
 425 حركب دىسى كورك
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 425 ىجـو سيغو على شرؽ كارتا) بيليدكغو، كفوالدكغو، كقانياغا (
 426 حرب سيغو الثانية لكارتا :

 426 قصة بامىنا بن ديسى كلبلي مع سيارك سالكو تركرل
 428 معاقبة "خاسو"

 428 ـ(.1896قدـك الرحالة مونغو فارؾ على "دىسى كورك" )
 428 موسو كورا بو  )موسا كورابو(

 428 ـ(1808-ـ1799حركب موسو كورابو  كوليبإب: من)
 428 ـ)تقريبا(.1804(حرب فوتا توركف"عاـ1
 428 ـ:1807(حرب خاسو عاـ 2

 428 حرب سيغو الثالثة لكارتا
 429 نكورك كوليبإبتىغى

 29 ساعابا كوليبإب )ساكابا(.
 429 بوجاف موريبا كوليبإب

 430 غاراف كوليبإب )انيغلىن غارا(
 430 قصة "غاراف"مع ا١باكارا:

 431 مامادم كا٪با كوليبإب
 433  ملوؾ ا٤بساسي فَبة دخوؿ االستعمار الفرنسي

 434 خاٛبة
 435 الفهارس

 ِاجلضء ا٥غبث ٙٲبسط
 437 ٩بلكة الفوال٘ب م ماسينا

 438 الكتاب يدم بْب
 439 توطئة عن اإلمرباطوريات القدٲبة ُب غرب إفريقيا

 439 الفصػػػل األكؿ  حملة تارٱبية عن إمارة الفوالٗب ُب )ماسينا(
 439 /من ىم شعب الفوالٗب؟1
 439 /أصوؿ شعب التوالٗب:1

 439 تقسمات الفوال٘ب
 441 /أصوؿ ماسينا:2
I :441 ػ التطور التارٱبي:          أػ ٩بلكة ماسينا قبل سيكو أٞبد 

 442 .الفصػػػل الثا٘ب .
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 442 األسرة األكٔب  الٍب حكمت "ماسينا"أسرة جالو":  قدكمها من قانياغا
 442 عهد ماغاف جالو كابنو إبراىيم األكؿ

 443 علي األكؿ، ككانتا، كعلي الثا٘ب عهد
 443 ـ(:1510ـ ػػػػ 1480)انيا جالو من 

 ذذ443 ـ1539ـ ػػػػ 1510سودم جالو من )
 443 ـ(:1583ـ ػػػػ 1559بوبو مرٙب جالو من )

 444 ـ(:1603ـ ػػػػ 1583أمادك أمنة جالو من )
 444 ـ(:1625ـ ػػػػ 1613ـ(:    إبراىيم جالو الثا٘ب من )1613ـ ػػػػ 1603بوبو عائشة جالو من )

 444 ـ(:1629ـ ػػػػ 1616سلمغ عائشة من )
 444 ـ(:1663ـ ػػػػ 1629أمادك آمنة جالو الثا٘ب من )

 444 ـ(:1673ـ ػػػػ 1663علي جالو الثالث من )
 445 ـ(:1675ـ ػػػػ 1673غالو ىاكن جالو الثالث من )

 445 ـ(:1696ـ ػػػػ 1675غوركم جالو من )

 445 ـ(:1706ـ ػػػػ 1696غىبلجو جالو من )

 445 ـ(:  1761ـ ػػػػ 1706لو من )غيدادك جا

 445 ـ(:1777ـ ػػػػ 1761أمادك آمنة جالو الثالث من )

 445 ـ(:1789ـ ػػػػ 1777يورك سيلمغا جالو الثالث من )

 446 ـ(:1801ـ ػػػػ 1789يا غالو جالو من )
 446 ـ(:1810ـ ػػػػ 1801أماد ديكو جالو )أردك ٞبدم ديكو(من )

 446 .الفصػػػل الثالث .

 446 األسرة الثانية "أسرة بارم"

 446 .الشيخ أٞبد لوبو بارم ا٤بؤسس للدكلة 

 450 بقية فتوحات الشيخ أٞبد لوبو      .الفصػػػل الرابع .
 450 2ػ فتح مدينة جىُب، 1
 451 حرب ببلد السينيفو كالبوبو: -4فتح باجنغارا )ارض الدغوف(، -3فتح مدينة تومبوكتو، -
 451 ـ تقريبا.٢1825برب سيغو الثانية عاـ التصدم – 5
 452 حرب مامدم كرانتاك السونينكي -6
 452 .الفصػػػل ا٣بامس .

 452 التنظيم الداخلي للشيخ أٞبد لوبو بارم
 453 التنظيم الوزارم ، أكال/ كزارة العدؿ  ثانيا/كزارة ا٤بالية.

 454 ثالثا:كزارة الدفاع )القوات ا٤بسلحة(:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
696 

 Buguturu ni bugu jo 454ى إلغاء ا٢بل الَبحاؿ للفوال٘ب) العمل عل
 454 ٦بلس ا٢بل كالعقد ) ٦بلس الشورل الكبّب(.

 455 بْب الشيخ أٞبد لوبو بارم، كالشيخ عمر بن سعيد تاؿ الفوٌب:
 455 كفاة الشيخ أٞبد بارم:

 456 .الفصػػػل السادس .
 456 ـ(.1853ػػػػ  ـ1830أماد شيخو بن الشيخ أٞبد لوبو بارم:من)

 456 ا٢بياة العلمية ُب ماسينا كما أحدثو أٞبد شيخو من تغيّب
 456 ـ.1843-ـ 1842حرب ماسينا:عاـ 

 457 كفاة أمادك شيخو بن الشيخ أٞبد:
 457 .الفصػػػل السابع .

 457 ـ(.1862ـ  ػػػػ1853أماد آمادك بن الشيخ أٞبد لوبو بارم:من)
 457 صفاتو: خبلفتو ،  

 458 إصبلحاتو الداخلية)التغيّبات(:القضاء على الفًب الداخلية
 459 ػ القضاء على فتنة عمو)البلم سيكو(:2
 459 ا٢بد من سلطة اَّلس الكبّب: -3

 459 الوفاؽ بْب ملوؾ ماسينا الفوالنيْب، كبْب بنابر سيغو
 461 ٧باكلة ماسينا استعادة سيغو:

 461 ػػػػناهناية ماسي .الفصػػػل الثامن .
 462 خريطة ٩بلة ماسينا بلغة االنكو

 463 : التنظيم اإلدارم كا٢بياة االقتصادية كالعلمية:1 .األحواؿ العامة ُب ماسيناالفصػػػل التاسع .
 463 /ا٤بهنة األساسية للفوالٗب5،/من ألقاب الفوالٗب4االجتماعية  /الطبقػػات 3/القوة ا٢بربية، 2
 464 حسب الويكيبيديا( (الٗب ُب الدكؿ:النسب ا٤بئوية  لفو  4

 465 خاٛبة
 466 الفهارس

 469ٙٲبسط اجلضء ا٥ضب٬٩
 469 ٩بلكة كينيدكغو) سيكاسو( 

 470 بْب يدم الكتاب
 470   عن اإلمرباطوريات القدٲبة  توطئة 

 472 الفصل األكؿ
 472 حملة تارٱبية عن إمارة الفوالٗب ُب )ماسينا
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 472 شعب كينيدكغو الفصل األكؿ: من ىم
 472 /أصوؿ شعب السينيفو  كا٤بينيانكا1

 472 ( Kenedugu) معُب )كىنىدكغو (
 472 عناصر سكاف كىنىدكغو

 473 ،  قائمة ملوؾ سيكاسوٛبهيد ملوؾ كةنىدكغو من البداية إٔب سيكايو تشيىبا: :  الفصػػػل الثا٘ب
 475 ـ(.1845ـ  إٔب  1834ملك انياناماغا من )

 476 ـ(.1848ـ  إٔب  1845ك "تيىموغو كونكو "من )مل
    477 ـ(.1860ـ  إٔب  1848ا٤بلك "دابيبل تراركل "من )

 478 ـ1856عاـ  بلد) غانادكغو(ب( حرب ( حرب كابولوندكغو 21
 479 ـ1857حرب كل من: انتوسو، بانينكو، سوغوال، كوتشيبوغو،سوركنتو، انفيبل (عاـ(3
 479 ـ1858ككوغولو، كساجانٌا: عاـ  ( حرب : انيانغيبل،4

 479 ـ(.1859 -ـ1858( حرب )دكمانابا ( ما بْب عامي )5

 479 ،  كفاة دابيبل تركرلعودة دابيبل من غزكاتو إٔب بوغوال

 480 ـ(.1862ـ  إٔب  1860ا٤بلك "داكالبا تراركل "من )
 480 ـ(.1866ـ  إٔب  1862ا٤بلك "مولوكونانفا تراركل "من )

 480 ـ(.1866ـ  إٔب  1862لك "مولوكونانفا تراركل "من )ا٤ب 
 481 ا٤بلك سيكاسو تشيىبا

 482 معُب سيكاسوتأسيس سيكاسو ، ك   1893ـ إٔب 1866تركرل من  أعماؿ تشيىبا
 483 ـ1870(حرب "فافا" ملك ٩بلة :كينياف: عاـ 1
 483 ـ.1872(حرب "فانغا كتارا"2
 483 ـ(:1888ـ _ 1877دكغو(عاـ (حرب "انيىغىلىدكغو، ككابولون3
 483 (حرب غانادكغو الثانية 4

 484 ـ1886ـ  إٔب  1881حرب سامورم األكٔب "من )
 484 حرب سامورم الثانية

 484 ـ1888ـ  إٔب  1887حصار سيكاسو "من )
 485 أسطورة:) ا٤ببارزة اإلفريقية(.

 487 ـ1888العودة من حصار سيكاسو عاـ 
 487 مع فرنسا ُب عهد تشيىباعبلقة كىنىدكغو 

 488 ٦بيئ الكابتْب "كىنكاندكف"
 Tenguerila) 488(معركة تىنغىريبل) 1

 489 ـ1889 (Lutana)حصار لوتانا
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 489 ـ1889 (Lutana)حصار كينياف
 491 حصار تشيىرىن، كنانىػرىنغيو

 492 بْب تشيىباتركرل ، كأمادك ا١بلىب
 493 كحاف كقت رحيل )تشيىباتركرل
 494 نقل جثماف تشىيبا إٔب سيكاسو

 494 ـ1998ـ  /1893ا٤بلك: بابىػػمبا تراكٔب:
 494 بابىمبا كسامورم تورل بْب

 495 بْب بابىمبا كالفرنسيْب
 495 غزكات بابىمبا التوسعية

 496 ( Sinemaoloفتح سينىماكلو )-3،ـ1894٪بدة "فولونٌا "كإغاثتها عاـ -Turuka،2حرب تورككا:-1
 496 ـ1894( Kanoroمعركة منطقة "كانورك)-2،ـ1894( Tapireحرب تافّبل )-4
 496 (Guwalaـ)1895/حرب غواال 7، ـ1895/القضاء على ثورة ا٤بينيانكا 6
 497 (Moso duguـ )1896/حرب موسودكغو 8
 497 (Tenguerelaـ )٧/1896باكلة إجبلء جيش سامورم نورل من )تىنغىرىػبل( 9

 497 ـ1897ثورة غانادكغو عاـ  الفضاء على 10
 498 ـ1897إٔب سيكاسو (Morison)بعثة الكولونيل موريسوف

 499 ـ1898حرب ا٤بنيانكا 
 500 احتياط بابىمبا

 500 ـ1898صار سيكاسو ٍب احتبل٥با على يد االفرنجخ
 500 هناية ٩بلكة كىنىدكغو

 501 ـ.1/5/1898انتحار بابىمبا: 
 501 و)أبناء األسرة ا٤بلكية(.مصّب بقية أمراء سيكاس

 502 (  ٠Sikaso Samawa Ngiyehباكا ا٪بيػيىو كوٌٗب) السياؼ: ) قصة
 503 األحواؿ العامة ُب ٩بلكة كىنىدكغو

 503 ج ػ ، ب ػ نظاـ القضاء ، أػ نظاـ ا٢بكمم: أكال/ التنظيم اإلدار 
 504 التنظيم االجتماعي، التنظيم العسكرم 

 504 تصاديةىػ  ػ ا٢بياة االق
 504 ك ػ ا٢بياة الدينية

 504 ز ػ ضعف ا٤بملكة كسقوطها
 505 عبلقات كىنىدكغو ا٣بارجية

 506 حاٛبة
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 507 الفهارس
 510ٙٲبسط اجلضء ا٥زبعِ

 510 ٩بلكة الفوالٗب ُب ماسينا 
 511 بْب يدم الكتاب

 511   عن اإلمرباطوريات القدٲبة  توطئة 
 512 من ىم شعب الفوالٗب؟ فوتا توركف (ية عن إمارة الفوالٗب ُب )حملة تارٱب :.الفصل األكؿ.

 512 *أكال/ من حيث ا٤بناطق:    تقسمات الفوال٘ب، /أصوؿ شعب الفوالٗب1
 513 /أصوؿ فػػػوتا توركف2
I 513 ػ التطور التارٱبي:          أػ ٩بلكة فػػوتا قبل الشيخ عمر تاؿ 

 513 معُب فوتا توركف
 514 السياسية ُب فوتا توركف قبل الشيخ عمر تاؿاألحواؿ 

 514 األسر ا٤بلكية الٍب حكمت فوتا توركف
 514 ـ(.1000-ـ 850( من )Jaogo(أسرة (جا أكغو 1
 514 .ـ(1300ـ _ 1000( من )Manna(أسرة )من ػا 2
 514  ـ(1400 –ـ 1300( من )Tonjog(أسرة )تو٪بوؽ 3
 515 ـ(.1537 –ـ 1400(من )Taga(أسرة )تاغا 4
 515  ـ(1776 –ـ 1537(من )Denankube(أسرة )دىنانكويب5
 516 ـ(.1880 –ـ 1776(حكم اإلمامية )توركىب(من )6

 Futa jallon 516فوتا جالوفب ا٤براد
 Futa Bundu  516بوندك ا٤براد بفوتا*

 516 من نشأة الشيخ عمر بن سعيد تاؿ إٔب تأسيس الدكلة : .الفصػػػل الثاني
 516 مولد  ، نسبو ٛبهيد/
 517 نشػػأتو:، تاريخ ميبلده:مولده 

 517 رحبلتو لطلب العلم.
 517 سفره إٔب فوتاجالوف

 517     مؤلفاتو:
 518 سياستو     صفاتو:

 518 استشهاده جهاده ك
 518 رحلتو إٔب ا٢بج.

 519 مركر الشيخ عمر تاؿ بسيغو؛ قافبل من ا٢بج
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 520 إٔب فوتػػامواصلة رحلة العودة 
 521 .الفصػػػل الثالث.

 521 تأسيس ٩بلكة فوتا كمراحلو
 521 حصار دىنغّبام"  
 521 حصار تامباكوندا

 521 مقتل تامبا غيمبا ُب جالو
 522 حصار جالوف

 522 حصار قرية فٍربنا
 522 فتح ماغنا

 522 حرب جونكونتورك
 522 قدـك الشيخ عمر إٔب بينقورك

 523 فتح مدينة
 523 مر كفتوح كارتا) ٩بلكة ا٤بساسي(:الشيخ ع

 524 ناطق جاىونو، كجومبوغو، كمارينافتح م
 525 الشيخ عمر بن سعيد كأىل جار

 525 فتح بانبيغورك
 525 فتح بساقا

 526 فتوح أخرل ُب منطقة كينغي قبل سانفاغا
 526 فتح سانفاعا: فتح قىسقارل

 527 ، كجاال، كسسابوسّبلغافتح جانغريدل كغيمو كورا كلو 
 527  حرب مدين: التصادـ مع الفرنسيْب للمرة األكلة

 527 فتح  دانفا جاريسو، و فتح بيوندك
 528 ( لباتوف دمبىلىjanban guineالشيخ عمر تاؿ كإباحة الغليوف)

 528 فتح انوانو
 528 التصدم ٥بجمات سيغو

 529 قصة اغتياؿ كاركنغا جاكارا، فتح انيامينا
 530 (.Jaba &  wqitalaفتح جابا ككيتاال )
 530 احتبلؿ سانساندل

 531 فتح مدينة سيغو
 531 ٧باكلة ماسينا استعادة سيغو

 531 حركب ماسينا
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 531 =قصة كوماغا ماغاسا، كعبد اهلل ماىب:1
 533 =قصة تيجاف أمادك2
 Batun danbele 533=قصة باتو دامبيلى3

 534 ةمعركة ماسينا ا٢با٠ب
 535 دخوؿ الشيخ عمر تاؿ ُب مدينة "ٞبد اهلل"

 535 حصار"ٞبد اهلل" على الشيخ عمر تاؿ
 536 ػ ـ 1864ىػ /1280استشهاد الشيخ عمر تاؿ 

 536 ـ1892ـ/1864خلفاؤ الشيخ عمر تاؿ من 
 536 ـ(1887ـ   ت1842ن ألفا تاؿ: كلد تيجا٘ب أمادك ب

 537 "با٪بانغارا":العاصمة إٔب «  ادكتيجا٘ب أم»نقل 
 538 كفاة تيجاف آمادك كاستخبلؼ أحيو) بشّبك(

 538 أمّب ا٤بؤمنْب) الميدك جيلىب(
 538     نشأتو:،    مولده: 
 539 تاؿ كالقضاء على الفًب الداخلية أٞبد سيكو، خبلفتو 

 539 ( معارضتو من قبل إخوتو1
 539 (ٛبرد بعض الشعوب ُب دكلتو2
 539 فوالنيْب، كأىل تومبوكتو مع الكونتيْب:    (شعب ماسينا ال3
 540 (ضعف اقتصاد الدكلة كشح مواردىا4
 540 (االفتقار إٔب جيش قوم5

 540 أٞبد سيكو تاؿ كالصراع مع القول ا٣بارجية
 540 أكال: الشيح ٧بمد األمْب درامى

 541 ثانيا/ سامورم
 541 ثالثا/االستعمار الفرنسي للسوداف العريب

 541 اكلة مقاطعة الفرنسيْب: )فرض ا٢بظر التجارم(٧ب
 542 هناية ٩بلكة فوتا  .الفصػػػل الثامن .
 543 .الفصػػػل التاسع .

 543 : التنظيم اإلدارم كالقوة ا٢بربية، كالطبقات االجتماعية،  كا٢بياة  الثقافية1 :األحواؿ العامة ُب ٩بلكة الفوالٗب ُب فوتا
 543 ل ا٢باج عمر تاؿاإلدارة كا١بيش ُب ظ

 543 /القوة ا٢بربية: 2
 544 /الطبقػػات االجتماعية 3

 544 ا٢بياة االقتصادية
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 544 ا٢بياة الثقافية
 545 ا٤بكتبة العيمىرية

 546 عوامل هنوض ٩بلكة الفوالٗب ُب  فوتا
 547 عوامل ضعف إمرباطورية فوتا

 548 خاٛبة
 549 الفهارس

 553ٙٲبسط اجلضء ا٥ْبؽش
 553 دكلة سامورل تورل)كاسولوف(

 554 بْب يدم الكتاب
 555 الفصػػػل األكؿ

 555 حملة تارٱبية ٩بلكة اإلماـ سامورم تورل ُب )كاسولوف(
 555 /أصل قبيلة التورل:1/نسػػبو، 1من ىو سامورم تورل 

 556 كيف ٙبوؿ التورل إٔب )دراكيش(
 556 ـ(.1600صديق تورل جد"أ٤باـ تورل)

 556 (Binko Tiena) :و تشيىنابينك
 557 ساميوديغى، أك ساموريغى، أك سامويدغى

 557 زكجات تيمو النفيا كأكالدىن:
N’jede k0 le fasayin. N’ lon ko le te ا٤بثل ا٤باننكاكم:         559 

 560 ـ1896كفاة تشيموغوالنفيا ُب حدكد 
 560 /بناتو  1أكالد سامورم تورل  

 561 ورم تورلكأما أبناء سام
 562  الفصػػػل الثػا٘ب 

 562 حملة تارٱبية عن شباب سامورم تورل(من الوالدة إٔب تأسيس الدكلة

 562 النسب كالوالة

 562 أسر أـ سامورم ُب غيبتو، كانظبلقو إلنقاذىا من الرؽ
 565 اإلرىاصات ٗبلك سامورم
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 565 عودة سامورم كأمو إٔب ساننكورك
 566 بالسر الذم كاف بينة كبْب سامورمبوح سىرل بركالم 

 566 الفصػػػل الثػالث
 566 ـ إٔب االصطداـ بالفرنسيْب 1862حملة تارٱبية عن تأسيس دكلة سامورم تورل(من التأسيس 

 568 ـ(1864التحاؽ سامورم ٔبيش )بيٍب سواٗب = شوارل(ملك توركف عاـ)
 568 سامورم تورل كتأسيس اإلمرباطورية

 568 امورم" األكٔبفتوحات" س
 569 سامورم تورل كاالنتقاؿ إٔب )بيساندكغو(.

 569 فساد ٙبالف األحزاب الوثنية ) تونتيغي(
 579 حيلة سامورم ُب ٚبذيل األحزاب

 570 كفد أىل كانكاف
 572 فتح جػػػوما

 573 احتفاؿ كانكاف برجوع سامورم
 573 حرب كاسولوف

 574 هناية أمر سيسيي مدينة كودا
 576 ـ(1881ـ   /1880حصار كانكاف )

 576 حرب غوانكوندك.
 576 ـ(1881ـ   /1880بقية ا٢بديث عن حصار كانكاف )

 579 الفصػػػل الرابع
 579 بْب سامورم ك الفرنسيْب

 580 عزٲبة فرنسا على ٧باربة ا٤بلك "سامورم تورل"
 581 ـ1886معاىدة "كينيىبا كودا" عاـ 

 582 ـ1886وغو إٔب باريس رحلة جاكيلىن كرام
 583 ـ1887معاىدة "كينيىبا كودا"الثانية عاـ 

 584 بْب سامورم ك"بىنتو مامادم تورل(.
 584 بْب سامورم، كملوؾ ا٢برب ُب سيكاسو

 585 ـ1886ـ  إٔب  1881أكال/ حركب سامورم األكٔب "من )
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 ـ1888ـ  إٔب  1887ثانيا/ حرب سامورم الثانية حصار سيكاسو "من )
 ** السبب ا٤بباشر ٢برب سيكاسو:

585 

 587 ـ1888رفع ا٢بصار  عن سيكاسو عاـ 
 588 ثالثا/ بْب بابىمبا كسامورم تورل

 588 ـ1888بْب سامورم كالفرنسيْب بعد حصار سيكاسو عاـ 
 588 ـ1889معاىدة ) انيػػػأكو( 

 589 عودة دايػي كابا إٔب كانكاف
 591 احتبلؿ بيساندكغو

 591 سامورم بعد سقوط عاصمتو)بيساندكغو( سياسة
 592 بْب سامورم كأىل كونغ

 594 بْب سامورم كاحملميْب)تو نُّو (أك احملظوركنوىم قبائل الباكئب كاألنيي
 595 احتبلؿ دكؿ خليج غينيا من قبل سامورم)غىن كوجيدا(

 596 حرب فانينغيواف ) على مشارؼ بونا
 598 القبض على سامورم تورل

 599 قراءة نص ا٢بكم الصادر من باريس على سامورم تورل .
  600 الفهارس

 ٙٲبس اجلضء احلبدٷ ّؾش
 603 دكلة مإب ا١بديثة )السودتن الفرنسي قدٲبا(.

 604 بْب يدم الكتاب
 604 توطئة) عن اإلمرباطوريات القدٲبة (

 605 ٛبهيد) للحديث عن ٝبهورية مإب ا٢بديثة
 606 الفصػػػل األكؿ

 606 ـ(1960ـ( إٔب عاـ االستقبلؿ )1855من عهد االستعمار) حملة عن ٝبهورية مإب
 606 /تعريف االستعمار:1

 606 اإلمربيالية االستعمارية: أسباُّا كانفعاالهتا  
 606 أكال/ تعريفها: 
 607 ثانيا /ظهورىا

 607 ثانيا /ظهورىا :   
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 607 ثالثا/ أسباُّا كالدكافع إليها: 
 607 رابعا:/ مراحلها

 608     ـ1884خامسا/ من مظاىرىا: مؤٛبر برلْب الثا٘ب)
 609 الغزك االستعمارم  :لفصػػػل الثػػػا٘با

 609 نبذة عن البعثات االستطبلعية كالركاد الذين ارتادكا ماؿ
 610 بداية استعمار مإب

 610 بناء قلعة مدين
 610 احتبلؿ كيتا كٗباكو  

 610 ثانيا/ٗباكو    تا أكال/ كي
 610  نبذة  عن حركات ا٤بقاكمة ضد االستعمار الفرنسي كهنايتها:

 610 أكال/مقاكمة الشيخ عمر بن سعيد تاؿ  
 610 ثانيا/مقاكمة أٞبد بن الشيخ عمر

 610 ثالثا/ مقاكمة الشيخ ٧بمد األمْب درامى  
 610 رابعا/ مقاكمة سامورم تورل ابن الفيا تورل   

 611 خامسا//ميقىاكىمىةي بىابًيٍمبىا
 611 / ميقىاكىمىةي الط وىارًؽً سادسا

 611 سابعا/مقاكمة الطوارؽ
 611 ثامنا/ثورة بىلىدكغو

 611 ثامنا/ مقاكمة الدكغوف
 612 هًنىايىةي اٍلميقىاكىمىاتً 

 612 االستغػبلؿ االستعمارم: 
ة.االستعماريسياسة فرنسا   612 

 613 ي ظل الحكم االستعماري الفرنسيوضع المواطنين ف

 614 : االستعمار والصراع مع الدراسات العربية اإلسالميةالفصػػػل الثالث

 614 أساليب االستعمار ُب ٧باربة التعليم العريب اإلسبلمي
 614 األسلوب األكؿ/ إصدار قوانْب صارمة للتصريح با٤بدارس كتطبيقها

 616 ء كا٤بهادنةاألسلوب الثا٘ب / سياسة االحتوا
 618 األسلوب الثالث/ هنب الَباث الثقاُب اإلفريقي

 619 يقظػة الشعوب اإلفريقيػػة ا٤بستعمػػرة :الفصػػػل الرابع
 620 الكفاح السياسي ُب مإب من أجل التحرير
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 622 هناية االستعمار الفرنسي ُب مإب.
 622 = تكوين اٙباد مإب1،ـ2015ـ( إٔب عاـ 1960تقبلؿ )من عهد االس ،حملة عن ٝبهورية مإب :الفصػػػل ا٣بامس

 622 ( 1960سبتمرب 22/ ميبلد ٝبهورية مأب: )2
 622 ـ إٔب يومنا1960مإب من 

 622 ـ.1968ـ إٔب 1960فَبة ا١بمهورية األكٔب من 
 625 فَبة حكم اللجنة العسكرية للتحرير الوطِب كا١بمهورية الثانية)أم:(. 

 625 ـ.1991ـ إٔب 1968مإب من 
 629 ـ:.1992ـ. إٔب يونيو 1991مارس 26من  :فَبة الثورة الشعبية

 630 ـ(.2015ـ إٔب يومنا ىذا)1992من أكاسط  :فَبة ا١بمهورية الثالثة الٍب تبدأ اعتبارا
 634 رؤساء مإب على التوإب

 636 ٛبهيد) للحديث عن الطوارؽ (: :دسالفصػػػل السا
 636 وارؽأكال/تعريف الط

 637 .ثانيا/مواطنهم
 637 ثالثا/دينهم

 637 رابعا/سبب تسميتهم بالطوارؽ
 638 حامسا/طبقاهتم االجتماعية

 638 سادسا/ا٢بياة االقتصادية
 638 ا(ما قبل التاريح   سابعا/تارٱبهم 

 639 مقاكمة الطوارؽ لبلستعمار الفرنسي :التاريخ ا٢بديث(2
 640 سباُّاـ(كأ1962/ ثورة كيداؿ )3
 640 /أحداث ثورة كيداؿ:4
 640 /نتائج ثورة كيداؿ5

 641 ثامنا/عودة جبهة التحرير إٔب الظهور
 641 ا/أحداثها:  : (1996-1990تاسعا/ثورة الطوارؽ )

 641 ـ 1991/اتفاقية ٛبنراست 1
 642 كأثرىا على اتفاقية ٛبارانست ،ـ 1991مارس  16عاشرا/ انقبلب أمادك توما٘ب تورم 

 642 / إلغاء اتفاقية ٛبرانسيت1
 642 /٘بدد ا٤بواجهات بْب الثوار الطوارؽ كا١بيش ا٤بإب2
 643 ـ. 1992/توقيع ا٤بعاىدة الوطنية 3
 643 ـ 1996/مهرجاف شعلة السبلـ ُب ٛببكتو 4
 643 /٘بدد ا٤بواجهات مرة أخرل بْب الثوار الطوارؽ كا١بيش ا٤بإب5
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 644 ـ )الثورة الكربل(.2012حادم عشر: تورة 
 644 /التحضّب للثورة1
 644 2010/  11/  01البياف التاسيسي للحركة الوطنية االزكادية تينبكتو ُب /2
 645 /ٙبالف ا٢بركات الثورية كا١بهادية3
 646 /أحداث الثورة:.4
 646 /نتائج الثورة كتبعاهتا5

 647 تبعات الثورة
 647 / حركة التوحيد كا١بهاد ُب غرب أفريقيا1 وحيد كا١بهاد، كأنصار الدين: التثا٘ب عشر/ حديث عن حركٍب

 648 / حركة أنصار الدين2
 650 حملة جغرافية عن ٝبهورية مإب بع:الفصػػػل السا

 650 شعوُّا ػ دياناهتا ػ نسبة ا٤بسلمْب ػ اقتصادىا ػ أىم ا٤بدف -موقعها، مساحتها ،حدكدىا، عدد سكاهنا  :
 650 وقعهاأكال/ م

 650 ثانيا :مساحتها: 
 650 خامسا : شعوُّا: )الَبكيبة الشعبية(:، رابعا:عدد سكاهنا، ثالثا: حدكدىا

 652 ثامنا: أقتصادىا، سابعا: نسبة ا٤بسلمْب ،سادسا: دياناهتا 
 654 أىم ا٤بدف
 655 ثامنالفصػػػل ال

 655 س  كالعلماء قدٲبا كحديثاكنبذة عن أشهر ا٤بدار  ،ملحق با٤بدف العلمية ُب ٝبهورية
 668 ٤با قبل ا٣باٛبة)أبيات شعر(ٛبهيد 
 669 خاٛبة

 672 قائمة ا٤براجع للكتاب.
 674 الفهارس

 (دائشح ٩ْبسٗ ٩بيليل) ٩ب ٩ٴعٴّخ٭ٲبٹخ 

 
 مؤسسة كجيرى للتربية والبحوث التاريخية

Fondation  Guidiera pour l'education et richershes Historique 

( F. G. E. R.H) 
 66877607     yahoo.fr@bguidiera 
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