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 ءهدااإل
 هدي هذ اجلهد املتواضع :أ ولو زجءء م  الوااء  انني هداء يعّب إذا كان اإل

   قنننرل عيننني  قننندول الننندعال  -معلنننل البةنننرية -َرَدحنننا مننن  النننءم   زجنننوار إىل مننن  سنننعد
نةننر  ليننب انننا امليننام ينندوم  اننري أّن واجننب  ال ميننل جننوار   الننذيملسو هيلع هللا ىلص رسننول ا  
 يلءماني العودل إىل مسيط رأسي. هديه وسننه

  الذي كان شعار  او  املريب األولو إىل روح والدي العءيء الةيخ احلاج حممود سان  
]سورل  {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}

اذل الغايل والنفيس لكي منذ نعومة أظفاري وال أعرف معناها  وقد منه ظتها فاح[. ٣٣اصلب:
 اليوم ألضع اني يديه نتاج ارسه اكل متنيب أن لو كان حيا يف هذا أسلك طريق العلل.

صدقة كون له أحسب أن يا  ما كل ما يتمنا  املرء يدركه لك  و   حصاد زرعهو 
 جارية .

  ب حتثي على طلب العلل وتةجعي ماديا ومعنويائاليت ما ات احلنون أّميإىل. 
  وحننواجء اراننة طلننب  قضننتا هبهمننا ني) زهننراء وأم ا(ننري( اللتننالعءيننءتني خننيَت  أ  إىل روح

 ايي واني توديعهما. ئلةالعلل حا
   الفرتل.إىل أم أوالدي أم نسيمة اليت صب  على ايايب طوال هذ 
 ي.اإلسالمعاهد  رهبا على خدمة الدي   تلك األسرل اليت   إىل آل سانواو 
  خصوصا يف اوركينا ااسويف الغرب اإلارييي عموما و إىل العاملني يف حيل الدعول. 
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 شكر وتقدير
اغينة  السنتنطا  أطاللنهبحثني مةنوارهل ال علنى منعطن الوقنوف   البناحثون اعتناد م  مجيل منا 

 جنازهل العلمي .إهلل يد مادي أو معنوي يف حتييق  الةكر والثناء مل رخاء سدول إ
 نوال :اسريا على هذا امل

النننذي شنننراي اطلنننب العلنننل الةنننرعي يف  -عنننء وجنننل–اننننني أتوجنننه  كنننالص شنننكري إىل املنننوىل  
النه الةننكر واملننة علننى     ملسو هيلع هللا ىلصأشنرف ايعنة منن  األرو وزجنوار أشنرف خليننه حممند املصننطفى  املختنار 

 لكثريل وآالئه اجلسيمة.نعمه ا
 رايننة السننعودية علننى إتنناحتهل الفننر لتعلننيل العننايل ااململكننة العمث أتوجننه االةننكر والعراننان إىل ا

 العلل الةرعي م  منبعه األصلي. ي لينهلوا اإلسالمألاناء العامل 
تلنننك  -علنننى سنناكنها أاضنننل الصننالل وأ  التسنننليل –الطيبنننة يف طيبننة كمننا أشنننكر جامعننة طيبنننة 

 اجلامعة العريية اليت جاد  اعطائها وتسامب اأهدااها ااقتط  مثارها الياصي والداين. 
كنار   ملعتندل يف أاوالةكر موصول للمعهد العايل لألئمة وا(طبناء ذا  الصنرح العلمني الةنامخ ا

ه  جنباتنناحتضنن  انننياجلننامع اننني أصننالة املصننادر والتنندريب العملنني التطبيينني  والننذي توجهاتننه  املتننءن يف 
اطمهنل اعند أن اسنتغلظوا رصنني حججنه  و وحصننهل اعلمه  وأرضعهل انفيس  قواد املناار م  دول شىت

 على سوقهل ليكونوا منارل علل ومةعل هداية. واستووا
لينننا دروسنا   عبيند ا  ان  سنامل العمنري النذي عميند املعهند الندكتور:وأخص االةكر والتيدير 

الصنندر  اكننل صننب علننى سننعة البصننريل  مننع ثيننب اجلانننب  و لننني احللننل والعطنن  و  و صننامتة يف التواضننع
 .سأل أن جيءل له املثواة  اا  أنفيس يف سبيل حتييق رسالة املعهداذل الغايل والقصورنا وتيصرينا  و 
 قنول النن   اأعماله دسّ ج فضيلة الدكتور/مرضي آل إدريس وكيل املعهد الذيل موصولوالةكر 

مثلل  الد للذ  اشا ا لله ع منلل    لله  واعللفهم    واللها،م    ؤمنين فللت اللها،    المللمثلل   " ملسو هيلع هللا ىلص
لةننكر الننه ا وسننهر حننني سننهرنا  اكننل عننا  حننني عانينننا   (1)"اللذا ع ئللفله الد للذ  فل لل ه وال مللع

 خدمة طلبة العلل.يعدمه ثواب  والتيدير سائال املوىل أالّ 
وأخنا معتاد ا  معتق احلريب عميد شؤون الطالب ايد كان لنا أستاذا وأانا  الدكتور/ وال أنسى  

سنعى اكننل منا يف وسنعه إىل تننذليل الصنعاب وتعبينند الطنر  و يئننة و   حنوننا طيلنة وجودنننا يف جامعنة طيبننة
 لطلب العلل.الكفيلة لتفرغ طالب املنح األجواء 

                                 
 ٣0/٣٣0( ١8٣80مسند الكوايني حديث النعمان ا  البةري ح)م نذ اإلمفم أ،مذ  ن ،نب    (١)
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علننننى لألئمننننة وا(طبنننناء العننننايل ملعهنننند ل إىل كااننننة أعضنننناء هيئننننة التنننندريس يف اوالةننننكر موصننننو   
 للطالب. نفائس دررهل آللئ علمهل و هلإخالصهل وتيدمي

عبند اهلنادي شناهني  ان  أمحد  والةكر اجلءيل والثناء العطر لةيخي وأستاذي األستاذ الدكتور:
  و من  أدانه قبنل مؤلفاتنه على هذ  الرسالة ايد استفد  م  أخالقنه قبنل علمنه رااه شتةراب ان الذي 
 م  معينه الصايف.  ألهنليناايع  علمه يل اتح وكي  ال ؟وقد  صمته قبل كالمه وم  

كنالص أن أتيندم نعما ظناهرل وااطننة  وال يفوتي وأنا يف تسجيل إسداء الةكر مل  أسبغوا علّي 
ا : الةنيخ أمحند سنانواو مندير مندارال السنالم يف اوركيننين إىل أخي األكب وأسنتاذي الكنرمشكري وعراا

يل كنل مننا يف    وسننخراعند والنندي املرحنوم تنراييت وتكننويي وتةنجيعي  يففضننل الالنذي يعننود إلينه  ااسنو 
 مكانيا  املادية واملعنوية كي أتفرغ  لطلب العلل .  اإل وسعه م  
هل منن  قريننب أو اعينند ماديننا أو معنويننا يف تكننويي وتننراييت منننذ نعومننة أسننأشننكر كننل منن   ختامنناو 

درسنننة السنننالم يف اوركيننننا ااسنننو النننذكر مننننهل أعضننناء هيئنننة التننندريس موأخنننص اأظفننناري إىل يومننننا هنننذا  
 تفرغ لاللتحا  زجامعة طيبة.حا م  الءم  قبل الدَ الذي  تتلمذ  على أيديهل  وزاملتهل رَ 

جلميع اإلخول الذي  أثروا هذ  الرسالة  اطريية أو اأخرى  سنواء والتيدير  وأهني سلسلة الةكر 
وتصنويبا ل  ااملراجع واملصادر   أو مةناركتهل  إينا  ملحوظنا ل  الييمنة وآرائهنل  الننريل  انمداد الباحث 

 ابجهودهل مجيعا رأ  هذ  الرسالة املتواضعة النور.السديدل  

 [. 22]اإلنسان: { ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی}وأقول هلل مجيعا :
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 ملخص البحث
ممتتا يلتتلى  لتت    داخليتتة فضتت   تتن خارجيتتة معواقتتا ن خيلتتو طريتتد التت  وة متت ألا اقتضتتت ةتت ة   

 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}إىل    ل  بصرية، قتا  ععتاىل : اال  اة أن ي  و 

وهتتتتتتصري البصتتتتتترية ل ع تصتتتتتتر  لتتتتتت  [. 108{ ]يوةتتتتتت :گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ
 . تهااليت ععرتض ةبيلها ب ص  إزاح عواقا معرفة  أةاليب ال  وة فحسب، بل لب  من معرفة امل

وةتبل   جهتا،  إفري يتاالت  وة   رتر   عواقتا مب: املع ونتةن هتصا امل للتد  ه هتصري ال راةتة وم
فاةتو أووججتا التيت هتا  بتارة  تن  اولتة  دراةتة الصتوارت والع بتا  واملتبلتا  التيت ع ت  ح تر بوركي ا 

 إجياد حلو  هلا.مع  اولة  إفري يا  علك امل اطد  من  ترة دون وصو  ال  وة إىل الغاية امل شودة  
التص  ي ت تر إليتع معاتم ال متا   و يهت ت البحتإ إىل ال  ت  التصاه الب تاص والصتراحة متع الت   

بغية الوقوت  ل  اإلجيابيا  والسلبيا    العمل ال  و  متع اضتع  لت  ععليتل اإلجيابيتا   ية اإلة م
   املؤدية إليها.وجت ي  ي ابعها وإر ق السبل وحتصي ها والسعا  ل  ع ليص السلبيا  

انننرب اليلق علنننى واقنننع الننندعول يف كنننومثتتتة  لتتتة متتتن الةتتتبا  أدا تلباحتتتإ إىل اختيتتتار هتتتصا املو تتتو  
 وكذلك (الانا   ى األمة اجلها  الواادل وتكالبهل عل حيث تداعي خاصة اوركينا ااسوعامة و  إاريييا

 ما سائغة يف أيدي العدو.الطائفية احلييدل اليت مءقب أوصال املسلمني وشتب مشلهل وجعلتهل لي

 نةناء من  إ املسنلمون اينه  متّكنيف وقنب مبكنر  إارييينايف انرب  اإلسنالموقد أسفر البحنث عن  دخنول 
وجنناء  علننى أنياضننها الننوه  اسننيطب  مث أتاهنناذاعننب صننيتها يف العننامل  لننك إسننالمية اأمباطوريننا  وم

 الدول احلديثة اتخطيط م  االستعمار .

وافتتت ة كالةتتتتعمار والعلمانيتتتة  جهتتتا   للتتت  وة عتب ااهتتتا ارجيتتتة خ معواقتتتا  وكشتتت  البحتتتإ  تتتن       
كمتا   وععت د دانت  اتتمتع، ال  ر واجلهتل واملترض والعتادا  والت اليت ،كتورا يتة   معواقتا   تنو  والت صري،

ية و الت ايمتا  العمليتة اإلةت معتعلاتد بعضتها تجلما تا   داخليتة للت  وة، معواقا  كش  البحإ  ن
افت تار الت  وة متع   هموالغلتو لت ا بعضت ،مت هم املتؤهلنمتن حيتإ قلتة  وأخترا تلت  اة أن ستهم اإلدارية 

 متويلياة.ها  جإىل 
إىل وحتتتت ة كلمتتتتة اضتيتتتتإ  الستتتتعا : أبرزهتتتتا  ،اقتتتترتاو حلتتتتو  لتلتتتتك املعواقتتتتا عوصاتتتتل البحتتتتإ إىل و       

متتع  جيتتاد أوقتتات ع مويتتة لصتتا، التت  وة،إو اولتتة والنلتت ق متتن متتواطن الع تتاق ، ،وملا مشلهتتم  املستتلمن
ومتن اضلتو  كتصلك إحيتاص دور  لصتا، الت  وة. وال متا  اإلنستانياة اةتغ   وةائل العصتال  اض يتتة
 . املشاركة   ةياةة ال ولة   وة  ل  ال ساص،ال  اة و  املساج  وامل ارس والهتماى بتكوين 
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 البحث: خطة

 ميدمة

 :التمهيد

 :البحث عنوان مفردا  التعري املبحث األول :

 . واصطالحا لغة  االدعول التعري :   األول املطلب

 .واصطالحا لغة عّوقا اامل التعري : الثاين املطلب

 : إاريييا ارب يف اإلسالم دخول: األول الفصل

 : إاريييا ارب موقع: األول املبحث

 . اجلغرايف التسمية واملوقع : األول املطلب

 إاريييا ارب يف اللغوية السالال : الثاين املطلب

 .االستعمار قبل إاريييا ارب يف اليدمية واإلمباطوريا  املمالك: الثالث املطلب

 : إاريييا ارب يف اإلسالم:   الثاين املبحث

 .اإلسالم قبل إاريييا ارب يف السائدل املعتيدا : األول املطلب

 .إاريييا ارب يف منطية اإلسالم دخول: الثاين املطلب

 .إاريييا ارب يف اإلسالم انتةار مراحل: الثالث املطلب

 .االستعمار قبل إاريييا ارب يف يةاإلسالم واإلمباطوريا  املمالك اعض ع  نبذل: الثالث املبحث

 اانة إمباطورية: األول املطلب

 مايل إمباطورية: الثاين املطلب

 صونغاي إمباطورية: الثالث املطلب



 ح


 :ايها اإلسالم دخول وطر  ااسو اوركينا::  الرااع املبحث

 .جغرااية معطيا :  األول املطلب

 .ااسو لبوركينا التارخيية اجلذور:  الثاين الطلب

 .ااسو اوركينا يف اإلسالم دخول: الثالث املطلب

 : اوركيناااسو يف يةاإلسالم للدعول ا(ارجية  عّوقا امل:  الثاين الفصل

 :الواادل ا(ارجية ااجلها  املتعلية عّوقا امل:  األول املبحث

 االستعمار: األول املطلب

 التبةري: الثاين املطلب

 العلمانية: الثالث املطلب

 الوراثية البوركينااية  عّوقا امل : املبحث الثاين 

 .اه املرتبطة واملةاكل البوركينايب اجملتمع ديانا  تعدد: ملطلب األول ا

 والتياليد العادا : الثاين املطلب•

 .واجلهل واملرو  الفير: الثالث املطلب •

 :ااسو اوركينا يف يةاإلسالم للدعول  الداخلية عّوقا امل:  الثالث الفصل

 : يةاإلسالم ااجلماعا   املتعلية عّوقا امل: األول املبحث

 .ونتائجه يةاإلسالم اجلماعا  تةتب: األول املطلب

 .الفيهية واملذاهب املرجعيا  تعّدد: الثاين املطلب

 اإلسالممةبوهة منتسبة إىل  ار : الثالث املطلب

 املسلمني ع  واإلدارية السياسية الساحة اياب: الرااع املطلب
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 :والدعال يةاإلسالم للجماعا  والعملي اإلداري االتنظيل املتعلية عّوقا امل:   الثاين املبحث

 :يةاإلسالم ااجلمعيا  املتعلية عّوقا امل: األول املطلب

 . وأهدااها الدعول مسار  تغيري: : األول الفرع

 .األكفاء اري وتولية اإلداري التنظيل وعدم التخبط: الثاين الفرع

 مفهومه وتضييق الدعوي العمل روتينية: الثالث الفرع

 :االدعال املتعلية عّوقا امل:   الثاين املطلب

 املؤهلني  الدعال قلة: األول الفرع

 التمويلية املةكال : الثاين الفرع

 .الدعال اعض لدى الغلو ظاهرل: الثالث الفرع

 :ااسو اوركينا يف الدعوية عّوقا امل عالج سبل:  الرااع الفصل

 اجلماعي العمل معامل لرتشيد:  األول املبحث

 .املسلمني صفوف توحيد إىل احلثيث السعي: األول املطلب

 .الدعوي اجملال يف العاملني اني للتعاون العامة واليواعد األسس وضع: الثاين املطلب

 .  الدعوي العمل لتمويل تنموية أوقاف إنةاء: الثالث املطلب

 .اإلعالم ووسائل واملدارال املساجد دور إحياء: ا(امس املطلب

 .النسائي ااجلانب االهتمام: السادال املطلب

 .الدولة سياسة يف املةاركة:  السااع املطلب

   الدعال لرتشيد معامل: الثاين املبحث

 الدعال تأهيل: األول املطلب



 ي


 الدعول يف الوسطي ااملنهج االلتءام: الثاين املطلب

 .ا(الف مواط  ع  واالاتعاد االتفا  مواط  على الرتكيء: الثالث املطلب

 .ا(امتة

 التوصيا 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة:

ااحلكمنننة واملوعظنننة احلسننننة  ووصنننفه  ياإلسنننالمدعول الثيلنننني إىل الننندي  نبينننه اننن أمنننراحلمننند   النننذي   
 هبداية الناال إىل  صراط مستييل.

و الصننالل والسننالم علننى املصننطفى األمننني حممنند انن  عبنندا    املبعننو  رمحننة للعنناملني خننري منن  دعننا إىل 
ا  و رسننل معننامل النندعول ألمتننه ال يءيننه عنهننا إال هالننك. وعلننى آلننه وأصننحااه الكننرام الننذي  اهتنندوا هبديننه 

 اكانوا مةعل هداية للبةرية مجعاء.  أثر اواقتفوا 

علننى ظهنننر هنننذ   النننيت ييننوم هبنننا اإلنسنننان وأجنننل األعمننال  أعظننل الوظنننائ  ¸ الننندعول إىل ا واعنند/ 
 وجننه األرو  أشننرف وأجننل خلننق ا  علننى  هننلالنندعال إىل ا   و ألهنننا وظيفننة األنبينناء والرسننل البسننيطة 

 ىب نب مب ُّ  :قنننال تعننناىلورثنننة األنبيننناء واملرسنننلني   ايسنننتمدون قيمنننتهل مننن  نبنننل رسنننالتهل ألهننننل 

  انننننننننننننننري أنّ   ]٣٣:اصنننننننننننننننلب[    َّ  مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب
 كال طرينننق الننندعول مل منننل قنننط مننن  عيبنننا  وصنننعاب  االداعينننة النننناجح هنننو مننن  ميسنننك الجنننام املةننن

 ويسعى إىل تذليلها لصاحل دعوته.

ينندر  اغننري يف سننطور النندعول اإلاريييننة الغرايننة اصننفة عامننة واوركينننا ااسننو اصننفة خاصننة  اليننار و      
احلنديث عن  تلنك والعيبنا  الدعوينة النيت تعنرتو سنبيل الندعال  ا كال أن هنا  كوما  من  املةن عناء

يف  اايننةللجهننود الدعويننة املبذولننة  وال إجحااننا ملننا تةننهد  السنناحة الدعويننة البوركين نكنناراالعيبننا  لننيس إ
ية علننى ذرو ننا  الماإلسننهننذ  اآلونننة األخننريل منن  جننناح ملمننوال يف زيننادل عنندد املسننلمني  وقيننام الصننحول 

ية يف مجيع أرجاء الدولة  وشنيوع ظناهرل إقامنة الصنالل يف األمناك  العامنة اإلسالموانتةار املدارال العراية 
أّن هننذا التحننّول  اينندذاعننا  يعيننة ومرئيننة للمسننلمني  حملننال  التجاريننة وميننادي  كننرل الينندم  وإجينناد إمنن  ا

نتيجننننة  الوضننننع رأسننننا علننننى عيننننب ويغننننرّي  ليصنننندؤّدى إىل نيننننيض االنننننوعي مةننننوب اعثننننرا  خيةننننى أن ينننن
احلناذ  هننو الداعيننة    وطنوراقنندل  التصنرّاا  خاطئنة منن  قنّواد سننفينة الندعول  تننارل ومن  جهننا  مناكرل ح

ه وأجلل مكام  ا(لل  ايها اغينة الوصنول إىل أرانه لتحيينق الغاينة املنةنودل من  كالتم  أخذ اتالايب مة
 رسالته.                 
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ويهدف هذا البحث إىل  النيند النذاا النذي ميكن  خاللنه الوقنوف علنى منواط  الينول والسنعي احلثينث  
حننىت وجتفينن  يناايعهننا   لتعءيءهننا و االحتفننا، هبننا  والتعننرف علننى مننواط  الضننع  والسننعي إىل تيليصننها 

 مناحي احليال.ع مجيديدهنا يف  اإلسالميتسىن لنا الفرصة للنهوو هو مستيبل زاهر  وأمة مةرقة تتخذ 

ويعتيد الباحث جازما أنّ احلديث ع  السلبيا  و تسليط الضوء علنى األخطناء يف السنلوكيا   و    
تةخيص الداء  ووضع اليد على مكمنه  هو البداية الضرورية للعالج السليل  ااإلضااة إىل أن احلنديث 

  منهنا ملن  ااتلني هبنا أمنر حممنود ع  السلبيا  ايصد التحنذير منهنا أمنر انري منكنر  ولبينان طرينق ا(نال
-_صننلوا  ريب وسننالمه عليننه يسننأل املصننطفى  -¢–ومةننكور  كمننا كننان الصننحايب اجلليننل حذيفننة 

كثريا ع  الةر خمااة أن يدركه  إذ من  ال يعنرف ا(نري من  الةنر يوشنك أن يدركنه أو يلتنبس علينه   اعن  
 للن الريلله  ملسو هيلع هللا ىلصسننألون رسننول ا  قننال كننان الننناال ي" - ¢ -أيب إدريننس ا(ننوالين أنننه يننع حذيفننة

    (1)"وكنت أئأل   ن الشه مرففة أن يذركنت

 :(2)و  در الةاعر أيب اراال احلمداين إذ ييول

 هننننننننننننننننننننينننننوقنننننننتنن  لننننننننكننننننننر          لنننننننننننر ال للةننننعراب الة

 هنننننننننننننننر ييع ايننننننن  الةنننننري        مننننننننرف ا(نننننننننن  ال يعننننوم

وهذا اجلهل ال يةفع لصاحبه عند ا  وال عند أويل األلباب  إذ العلل ميدم علنى الينول والعمنل  قنال 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}:تعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناىل

 [. 18] آ   مران: {ڃ ڃ
  

                                 
 9/51، كتا  ال نت،ت  كي  المر إجا مل عكن مجا ة،7084،وصحيح البخاري – (١)

 1253/ ،احلماسة املغربية، 2، أمح  بن  ب  الس ى اجلرااو  التاديل أبو العباس - (2)
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 أهداف البحث:

يينوم  انالعالج املناسنب   قبنل أن ومن  مث يصن  الوصنفة املناسنبة ص الداءالطبيب املاهر هو م  يةخّ 
ع لفحوصننا  اتحتنناج إىل اإلخضننا  ااألعمننال الدعويننة يف اوركينننا ااسننو ااتننب رهينننة األمننراو واألسننيام  

العنننالج املناسنننب هلنننا  اعلنننى هنننذا جننناء  أهنننداف  طبينننة اغينننة التةنننخيص الننندقيق للعلنننة  ومننن  مث تيننندم
 البحث على النحو التايل:

انننرب إارييينننا عمومنننا  يف الننندعال  يبنننذهلاالنننيت  الدعوينننة  اجلهنننودو  ف علنننى أحنننوال الننندعولالتعنننرّ  -  ١
 خصوصا . اوركينا ااسوو 

 الايها.الوقوف على مواط  اليول يف النةاط الدعوي يف اوكينا لتعءيءها  ومواط  الضع  لت -  2

اصنننفة عامنننة ويف اوركيننننا اصنننفة  إاريييننناالنننيت تعنننرتو سنننبيل الننندعول  يف  عّوقنننا تةنننخيص أهنننل امل -  ٣
 خاصة.

 التعرف على أنةطة اجلماعا  الدعوية يف اوركينا والتعرف على أخطائها اغية تصحيحها . -  ٤

 و يئة السبل الكفيلة لذلك. ومل مشلهل   السعي احلثيث  إىل توحيد صفوف املسلمني  -  5

 أهمية املوضوع:

 املوضوع يف النياط  اآلتية:أمهية  اناء على األهداف السااية ميك  حتديد 

 اإلسنالم. كون الدعول إىل ا  وظيفة األنبياء والرسل  األمر الذي يبز ضرورل ترشيدها وانق مبناد   ١
 السمحة.

 ها م  صالح العباد والبالد.. أمهية الدعول اصفة عامة  وما يرتتب علي2

 . الدور احليوي الذي ييوم اه الدعال يف رأب الصدع اني صفوف املسلمني.2

. حاجة الدعال يف هنذا العصنر إىل وعني دقينق انالتغريا  احلاصنلة علنى السناحة الدولينة منا لنه عالقنة ٣
   أو ما عرّاه اعض العلماء املعاصري  افيه الواقع.ياإلسالماالتةريع 
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النننيت ترانننك سنننبيل  عّوقنننا امل تنننذليللعمنننل احملنننرتف ال يتوقننن  علنننى حتيينننق موجباتنننه انننل ال اننند مننن  . ا٤
 وصوله إىل أهدااه.

 عّوقنا . وضع خارطة طريق لعمل دعوي منظل يوار للدعال اجلهد والوقب وذلك اتبصريهل ألهنل امل5
يطلنننق علينننه اعنننض العلمننناء   كمنننا النننيت تعنننرتو سنننبيل  دعنننو ل كننني يناضنننلوا مننن  أجنننل إزالتهنننا أوال انننأول

 املعاصري : ايه األولويا .

 
 مشكلة البحث:

 عّوقا ية م   تكالب  األعداء وتضاار املاإلسالمالدعول  تعانيه تتجلى مةكلة البحث يف ما -
األمر الذي ا(ارجية والداخلية إضااة إىل تفاقل حجمها  وتعدد أمناطها اةكل ملفب مذهل. 

 م  جذورها. قالعهايستدعي دراستها اغية إ
 لبعض املةكال  الدعوية جذور تارخيية  ايجب معراتها قبل اماذ العالج املناسب. -
النظر ع  معراة املةكال  واالعرتاف هبا هي البدايا  الضرورية للخضوع للعالج  اغض   -

 لنوع املرو ودرجة السيل. صالحية العالج ومالءمته

 أسباب اختيار املوضوع:

 اجننول كبننريل اننني هننذ  املرحلة)املاجسننتري( واملرحلننة الننيت قبلهننا )البكننالوريوال( لينند كننان لنندى الباحننث   
م  واشننتغل االتنندريس والنندعول يف النند  اوركينننا ااسننو ملنندل  200١حيننث مننرج منن  البكننالوريوال منننذ عننام 

 اعنض تصنّرف وسوء التفر  موجا  م  يلمسه ملا تارل والضيق أحيانا الفءع ينتااه وكان عيد م  الءم   
 يف املةناركة دراسنة الظنواهر الدعوينة يف اوركيننا ااسنو اغينة  حماولنة خميلتنه   يف أحيانا  اتوّلد الدعول قواد
ابيينب الفكنرل حبيسنة ا(ينال  واملةنروع النذي مل  ي اإلسنالم العمنل أزمة م  للخروج مناسب حل إجياد

لألئمنة وا(طبناء يف جامعنة طيبنة ااملديننة حىت منّ  ا  علينه اااللتحنا  ااملعهند العنايل  يك  يتوقع حتيييه 
وكنننان مننن  متطلبّنننا  احلصنننول علنننى درجنننة الننندالوم  -كنها أاضنننل الصنننالل وأّ  التسنننليلعلنننى سنننا  -املننننّورل 

العايل املعادل للماجسنتري يف جامعنة طيبنة   إعنداد حبنث تكميلني السنتحيا  الدرجنة املطلوانة  امن  هننا 
البحننث الننذي طاملننا متننىن حتيييننه .اتينندم ااملوضننوع إىل  لننس  رأى أّن الفرصننة قنند سنننحب إلجننناز مةننروع

املعهنند ااستحسنننو  وعينننوا لننه مةننراا وهننو األسننتاذ النندكتور أمحنند عبنند اهلننادي شنناهني  الننذي لننوال ا  مث 
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ملا رأى هنذا البحنث الننور  اتواصنل معنه  الباحنث اةنجعه ورحنب انه واستحسن  املوضنوع .ومن   د هو زج
 هنا ادأ البحث .

 ة أسباب أخرى داعب الباحث إىل اختيار هذا املوضوع  يستحس  اثها على شكل نياط :ومث   

 اصفة عامة ويف  اوركينا ااسو اصفة خاصة. إاريييااليلق على واقع الدعول يف   – ١

 حماولة التحرر م  اآلثار السلبية اليت تركتها ا(الاا  املذهبية املذمومة يف صفوف املسلمني. – 2

 اليت ااتب  يم  على الساحة الدعوية يف اوركينا ااسو. البغيضةإىل اليضاء على الطائفية  . احلاجة2

أّن ا(ننالف ال يفسنند للننود قضننية  وأن منن  املمكنن  االخننتالف يف اعننض الفننروع مننع  إتعءيننء مبنند  - ٣
 االلتفاف حول األصول.

األئمنة وا(طبناء يف جامعنة تطبيق منهج الوسطية واالعتدال الذي درسه الباحث يف معهد إعداد  – ٤
 .-ساكنها أاضل الصالل وأ  التسليلى عل-طيبة ااملدينة املنورل 

 منهج البحث:

  الظنواهر وصنوسائل عديدل لتةخيص الداء ووصن  الندواء  امن  حينث  تطلبإّن موضوعا كهذا ي
الدعوينننة اعتمننند الباحنننث علنننى املننننهج الوصنننفي التحليلننني النننذي يينننوم علنننى وصننن  ظننناهرل مننن  الظنننواهر 

 للوصول إىل أسباب هذ  الظاهرل والعوامل اليت تتحكل ايها واستخال  النتائج لتعميمها. 

لتنارخيي اعتمند الباحنث علنى املننهج اايند ية املاضنية  اإلسنالمم  حينث  تنناول أحندا   الطوائن  أما 
الذي  ييوم على تتبع الظواهر التارخيينة ذا  الصنلة ااملوضنوع  وذلنك  من  خنالل  األحندا  النيت أثبتهنا 
املؤرخنون  وشننهد اننه الواقننع  وإخضنناعها للتحليننل النينندي للتعنرف علننى أصننالتها وصنندقها منن  أجننل اهننل 

 املاضي وللتخطيط املستيبلي.

ومنا  مثنل الءينارا  امليدانينة واملينااال  الةخصنية منع  وأخريا استعان الباحث ابعض وسنائل مجنع املعل
ية يف العصننر الننراه   اإلسننالملتعننرف علننى وضننع اجلماعننا  ل ية يف اوركينننا ااسننواإلسننالم يننادا يالاعننض 

 .ياإلسالمللتوصل إىل حلول مناسبة للخروج م   نفق تيهير العمل 

 اخلطوات التالية:  الباحث اتبع وبالتفصيل فقد
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 ذكر اسل السورل ورقل اآلية االرسل العثماين.مع اآليا  اليرآنية إىل سورها   وأوال: عء 

مث اجلءء اننالكتنناب والبنناب  و ورقننل احلنديثاملرجننع  األحاديننث من  مصننادرها  وذلننك انذكر مننريجثانينا: 
 .لصفحةا

ال  مننن  الكتننننب والبحنننو  أو اجملننننالباحننننث  النننيت اسننننتند إليهنننا  واملراجننننع  إىل املصنننادراإلحالننننة ثالثنننا: 
   ملتءما ادليل إعداد حبو  التخرج يف جامعة طيبة.أو اريها يااال  الةخصية وامل

 .املستطاعقدر  ضبطالاعالما  الرتقيل وضبط ما احتاج إىل  االلتءامرااعا: 

 تسّهل العودل إىل مواد  واالستفادل منه. املصادر واملوضوعا  الر البحث افه تذييلخامسا: 

 تساؤالت البحث:

 ؟اإلسالم؟ ومىت وكي  دخلها إارييياأي  تيع منطية ارب  -١
 ؟إاريييا ارب يف السائدل واللغا  واليبائل األجناال أهل ما  -2
 ؟اإلسالمالغراية قبل  إارييياأهل املعتيدا  السائدل يف ما -٣
 ؟اإلسالم قبل ومالك أمباطوريا  إاريييا ارب منطية على قامب هل -٤
 ؟إاريييا ارب يف إسالمية وأمباطوريا  مالك وجد  هل -5
 ؟اإلسالم دخلها وكي  إاريييا ارب يف ااسو اوركينا موقع ما -6
 اليت تعرتي سبيل الدعول يف اوركينا؟ عّوقا ماهي أهل امل -7
 ؟عّوقا املما امليرتحا  اليت ييدمها الباحث للتغلب على تلك  -8
   

 حدود البحث:

  منرورا اندخول  اإلسالمقبل  إاريييابط احلدود الءمانية  هلذا البحث  ارتباطا وثييا اتاريخ قارل ارب تتر 
 إىل يومنا هذا. اتطور األحدا  ومراحل نةر    ايه اإلسالم

 عموما مع الرتكيء على اوركينا ااسو. إاريييااهي منطية ارب  أما احلدود املكانية 
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 صعوبات البحث:

والطموحا  النبيلة ال تي  دون حتيييها صعواا  وعيبا   االعكس اننّن الصنعواا  من  إّن الدوااع 
 عّوقننا أهننل النندوااع الننيت جيننب أن يسننعى الباحننث إىل تننذليلها  وخاصننة أّن موضننوع  البحننث يتعلننق اامل

 الدعويّة اهي رسالة ضمنية للباحث توحي إليه خوو امار جتراة تذليل الصعاب .

 اعرتى الباحث أثناء اجناز هذا  املةروع البحثي:وم  الصعواا  اليت  

اليينننادا  ا عننند الباحنننث عننن  منننوط  الدراسنننة منننا ألءمنننه السنننفر إىل منننوط  الدراسنننة لليننناء منننع اعنننض -
 الدينية.

 عدم دعل اجلامعة للرحال  امليدانية .-

 األمنننر النننذي يفنننرو   العمنننل الننندعوي طوائننن  وطرائنننق عديننندلحساسنننية املوضنننوع حبينننث يةنننتغل يف -
علنننى الباحنننث حماولنننة احليادينننة قننندر اإلمكنننان حنننىت ال ي نننتهل ااالنتمننناء إىل مجاعنننة معيننننة منننا يسنننيط قيمنننة 

 البحث لدى الطوائ  األخرى.

قلة تعاون الدعال يف اوركيننا ااسنو يف تعبئنة االسنتبيانا  حبكنل التجرانة  منا اضنطر الباحنث إىل إلغناء -
 قدر اإلمكان. االستبيانا  واالعتماد على امليااال  الةخصية

قلنننة املصنننادر  واملراجنننع االلغنننة العراينننة يف املوضنننوع  وتنننواري اعنننض املراجنننع االلغنننة الفرنسنننية خاصنننة يف -
 اجلوانب التارخيية  اهذا أارو على الباحث حماولة ترمجة املعلوما  الواردل االفرنسية .

 تءويد  الباحث ااملعلوما  .ون اعض الدعال  واجلها  الدعوية اضع  تعا-

 الدراسات السابقة:

اعننند تصنننفح دلينننل رسنننائل اجلامعنننا  السنننعودية  منننا يف ذلنننك  جامعنننة طيبنننة ااملديننننة املننننورل  واجلامعنننة 
  ومركنء امللنك ايصنل حممند ان  سنعود  واإلمام سعود وجامعة ية  وجامعة أم اليرى وجامعة امللكاإلسالم

علننننى أي رسننننالة علميننننة تناولننننب النننندعول للبحننننو   ومكتبننننة امللننننك عبنننند ا  الرقميّننننة  مل يينننن  الباحننننث 
ا وسننبل عالجهننا يف اوركيناااسننو علننى وجننه ا(صننو  .اينند أنننه اطلننع علننى اعننض الكتننب الننيت معّوقا ننو 

ا اةننكل عننام  كمننا اطلننع علننى اعننض الكتننب  والرسننائل العلميننة الننيت معّوقا ننية و اإلسننالمتناولننب النندعول 
 ي.اإلسالمحاولب وضع احللول للعمل 
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 اليت حتص ل عليها الباحث:وم  الدراسا  

دراسة مشس احلق صديق. اعنوان: )الدعول إىل ا  مةكال  احلاضر وآاا  املسنتيبل(. لةنمس  – ١
م(  وهننني دراسنننة نظرينننة تنننناول ايهنننا الكاتنننب اعنننض املةنننكال  النننيت تواجنننه 200١احلنننق صنننديق  عنننام )

ا  الفكرينة والنيت تنؤول يف النهاينة ية داخليا  كالصراع الطنائفي النذي يننجل عن  االختالاناإلسالمالدعول 
 إىل التعصب ملذهب اكري معني  وخارجيا كتحديا  االستةرا  والتنصري واإلعالم الغريب .

ي انننني مرجعياتنننه وواقنننع منطلياتنننه  دراسنننة نيدينننة اإلسنننالمدراسنننة: علننني األمحنننر. اعننننوان )العمنننل  – 2
لمينننة  لنينننل درجنننة املاجسنننتري يف كلينننة ي املعاصنننر(  وهننني رسنننالة عاإلسنننالمحتليلينننة ألانننرز صنننور ا(طننناب 

 م(.2006-2005الدعول العاملية اليبيا. عام )

ي منن  حيننث التأصننيل والتطبيننق اإلسننالموقنند عنناب الباحننث يف حبثننه مجلننة منن  اليضننايا املرتبطننة االعمننل 
ي  وتعندد املرجعينا  من  صنواية وشنيعية وسنلفية  اإلسنالمالعمل  معّوقا على أرو الواقع  وتطر  إىل 

متننننناوال ايننننه االخننننتالف وآدااننننه  وجتدينننند   النننندعويللعمننننل ا  املسننننتيبل أهنننننى الباحننننث ااستةننننراف آاننننو 
 ا(طاب الدعوي وضرورته وآدااه.

    إارييينايف انرب  ياإلسنالموعلى الرال م  أمهية هذا البحث إال أنه ال يبز ا(لفيا  التارخيية للعمل 
ي ال ييتصنننر علنننى ا(طننناب وإمننننا اإلسنننالملعمنننل كمنننا أننننه ييتصنننر علنننى ا(طننناب الننندعوي  يف حنننني أن ا

 أو لتثبيننتهل عليننه   اإلسننالمتجنناوز  ليةننمل كننل عمننل مةننروع ييصنند  الداعيننة هبنندف جننذب الننناال إىل ي
  يضاف إىل ذلك أن ايئة الباحث  متل  عن  ايئنة اوركينناأو تصحيح اعض املفاهيل ا(اطئة املتعلية اه 

 واحللول.  اطبيعي أن متل  العيبا   ااسو

دراسننننة يعيننننوب سننننعيد جننننايب اعننننوان )اوركينننننا ااسننننو  وآاننننا  املسننننتيبل( وهي ميالننننة علميننننة كتبهننننا  -٣
 ه.١٤2٣عام  ١79األستاذ يعيوب سعيد جايب يف  لة  البيان العدد 

ايهنا والننديانا  املوجننودل  اإلسننالمتتطنر  ايهننا الباحنث عنن  تعرين  مننوجء لبوكينننا ااسنو وتنناريخ دخنول 
 ية.اإلسالمالدعول  معّوقا ية وعيبا ا  ومل يتطر  إىل اإلسالم ايها واملدارال
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 البحث : تقسيمات

 ليد قسل الباحث حبثه وايا للخطة التالية :

اآلينا  واألحادينث  املصنادر واملراجنع  واهنرال اهرالتوصيا  و ااصول وخامتة   أراعةميدمة ومتهيد و  
   وتفصيلها على النحو اآلا:املوضوعا   افهرال

الدراسنننا  ا وتسنننا ال  البحنننث   امليدمنننة: وقننند تنننناول ايهنننا أمهينننة املوضنننوع وأسنننباب اختينننار  وأهداانننه
 .وخطة البحث   ومنهج الكتااة  السااية 

 :  التمهيد

 :البحث عنوان مفردا  املبحث األول :  التعري   

 . واصطالحا لغة  االدعول التعري :   األول املطلب

 .واصطالحا لغة عّوقا اامل التعري : الثاين املطلب

 : إاريييا ارب يف اإلسالم دخول: األول الفصل

 : إاريييا ارب موقع: األول املبحث

 . اجلغرايف التسمية واملوقع : األول املطلب

 إاريييا ارب يف اللغوية السالال : الثاين املطلب

 .االستعمار قبل إاريييا ارب يف اليدمية واإلمباطوريا  املمالك: الثالث املطلب

 : إاريييا ارب يف اإلسالم:   الثاين املبحث

 .اإلسالم قبل إاريييا ارب يف السائدل املعتيدا : األول املطلب

 .إاريييا ارب يف منطية اإلسالم دخول: الثاين املطلب

 .إاريييا ارب يف اإلسالم انتةار مراحل: الثالث املطلب
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 .االستعمار قبل إاريييا ارب يف يةاإلسالم واإلمباطوريا  املمالك اعض ع  نبذل: الثالث املبحث

 اانة إمباطورية: األول املطلب

 مايل إمباطورية: الثاين املطلب

 صونغاي إمباطورية: الثالث املطلب

 يف اوركينا ااسو. اإلسالم :الرااع املبحث

 .جغرااية معطيا :  األول املطلب

 .ااسو لبوركينا التارخيية اجلذور:  الثاين الطلب

 .ااسو اوركينا يف اإلسالم دخول: الثالث املطلب

 : اوركيناااسو يف يةاإلسالم للدعول ا(ارجية  عّوقا امل:  الثاين الفصل

 :الواادل ا(ارجية ااجلها  املتعلية عّوقا امل:  األول املبحث

 االستعمار: األول املطلب

 التبةري: الثاين املطلب

 العلمانية: الثالث املطلب

 الوراثية البوركينااية  عّوقا امل : املبحث الثاين 

 .اإلسالموانعكاسه على  البوركينايب اجملتمع ديانا  تعدد: ملطلب األول ا

 والتياليد العادا : الثاين املطلب

 .واجلهل واملرو  الفير: الثالث املطلب 

 :ااسو اوركينا يف يةاإلسالم للدعول  الداخلية عّوقا امل:  الثالث الفصل

 : يةاإلسالم ااجلماعا   املتعلية عّوقا امل: األول املبحث

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





11 


 .ونتائجه يةاإلسالم اجلماعا  تةتب: األول املطلب

 .الفيهية واملذاهب املرجعيا  تعّدد: الثاين املطلب

 اإلسالممةبوهة منتسبة إىل  ار : الثالث املطلب

  واإلدارية السياسية الساحةاملسلمني ع    اياب: الرااع املطلب

 :والدعال يةاإلسالم للجماعا  والعملي اإلداري االتنظيل املتعلية عّوقا امل:   الثاين املبحث

 :يةاإلسالم ااجلمعيا  املتعلية عّوقا امل: األول املطلب

 . وأهدااها الدعول مسار  تغيري: : األول الفرع

 .األكفاء اري وتولية اإلداري التنظيل وعدم التخبط: الثاين الفرع

 مفهومه وتضييق الدعوي العمل روتينية: الثالث الفرع

 :االدعال املتعلية عّوقا امل:   الثاين املطلب

 املؤهلني  الدعال قلة: األول الفرع

 التمويلية املةكال : الثاين الفرع

 .الدعال اعض لدى الغلو ظاهرل: الثالث الفرع

 :ااسو اوركينا يف الدعوية عّوقا امل عالج سبل:  الرااع الفصل

 اجلماعي العمل معامل لرتشيد:  األول املبحث

 .املسلمني صفوف توحيد إىل احلثيث السعي: األول املطلب

 .الدعوي اجملال يف العاملني اني للتعاون العامة واليواعد األسس وضع: الثاين املطلب

 .  الدعوي العمل لتمويل تنموية أوقاف إنةاء: الثالث املطلب

 .اإلعالم ووسائل واملدارال املساجد دور إحياء: ا(امس املطلب
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 .النسائي ااجلانب االهتمام: السادال املطلب

 .الدولة سياسة يف املةاركة:  السااع املطلب

   الدعال لرتشيد معامل: الثاين املبحث

 الدعال تأهيل: األول املطلب

 الدعول يف الوسطي ااملنهج االلتءام: الثاين املطلب

 .ا(الف مواط  ع  واالاتعاد االتفا  مواط  على الرتكيء: الثالث املطلب

 .ا(امتة

 التوصيا 

 واملراجع املصادر اهرال

 .املوضوعا  اهرال

 عّوقننا هل ولننو االينندر اليسننري يف تةننخيص املأسننهننذا ويرجننو الباحننث  أن يكننون  هننذا البحننث قنند    
وأن تكون احللول املطروحة ناجعة لتذليل الصنعاب وتعبيند الطنر  لصناحل الندعول  إارييياالدعوية يف ارب 

   ية .اإلسالم

 وا  م  وراء اليصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل.                           
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 التمهيد:

 مبفردات عنوان البحث: املبحث األول : التعريف

 واصطالحا .املطلب األول :  التعريف بالدعوة  لغة 

ااتاملطلب الثاني: التعريف بامل
ق
 لغة واصطالحا. عو

 

 

 

  



14 


 فردات البحث:مبتعريف ال: املبحث األول  

 املطلب األول: تعريف الدعوة لغة واصطالحا:

 أوال : معىن الدعوة لغة:

أصنل واحنند وهنو أن متيننل -الندال والعنني واحلننرف املعتنل - )يينول اان  اننارال يف معجنل ميناييس اللغننة:    
الةيء إليك اصو  وكالم يكون منك  تيول: دعو  أدعو دعاء  والدعول إىل الطعنام انالفتح  والندعول يف 

... وداعينننة اللننني: منننا ينننرت  يف -افنننتح الننندال يف كلمنننة الننندعول األوىل وكسنننر  يف الثانينننة -النسنننب االكسنننر 
 (1).(الضرع ليدعو ما اعد 

اللغنوي عول مصدر م  اعنل: دعنا يندعو دعناء  وتنأا كلمنة دعنا يف االسنتعمال الد )وييول اا  منظور:   
معنننان عديننندل  اللنننناظر يف معننناجل اللغنننة ملنننادل )دعنننا( يالحنننر تعننندد داللتهنننا إال أهننننا تننندور يف  ملهنننا حنننول 
الطلنننب  والسنننؤال والننننداء والرابنننة والنننندب واالسننننتغاثة والصنننيحة واالسنننتمالة  واسنننل الفاعنننل منهننننا داع  او 

 (2).(داعية  واجلمع دعال  وهل قوم يدعون إىل هدى أ وضاللة

َدعا يَْدع و َدْعنوا  ود عناء  وَدْعنوى : الرجنل راّنه  ااتهنل إلينه وسنأله  ودعنا الرجنل  الينوَم  وقال الكرمي :   
 :إىل الطعنام  سنأهلل أن ينأتوا إىل ايتنه للطعنام  ودعنا إىل الةننيء حث نه علنى قصند   ومننه يف الينرآن الكننرم

يوسف: [   َّ زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ 
٣٣[

اِعي : هو الذي يدعو  واجلمع دعال. والد اعي هو الذي يدعو النّناال إىل دينٍ   أو  داٍع  وييال االن  والد 
ع نرف   وتلحق اهلاء االداعي للمبالغة  ايينال ملن .مذهب  والّداعي هو املؤذن  ألنّه يدعو الّناال إىل الصالل

  .االدعول: داعية

 چ چ چ ڃ}: وداعي ا  : ليب رسول ا  علينه الصنالل والسنالمم ومننه يف الينرآن الكنرم  -١

 [. 31]ةورة الح ات: {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

                                 
 27 /2 د ا"مادة " ، معجم مقاييسأبو اضسن أمح  بن فارس ،   - (١)

 259 -257/ 14  "د و"مادة  لسان العرب ابن م اور، -ي ار  - (2)
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  (1)والدعول : هي ما يدعو اإلنسان  إليه م  اكرل سياسية  أو مذهب  واجلمع دعوا .

علننى البيننان  االعتمننادويتضننح لنننا اعنند هننذا العننرو  اللغننوي ملعننىن كلمننة النندعول أّن األصننل ايهننا هنني   -١

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}: والكالم   كما وضحه اان  انارال   ويؤيند  قولنه تعناىل 

 [. 193]ةورة ال رات: {ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

احلركا  والسكنا  اليت  وهذا ال يعي االضرورل اعتماد الدعول على اليول احسب ال هي عام يف مجيع
: قال تعاىل  م  شأهنا إلفا  نظر الغري واستمالته إىل اعتنا  ما أنب عليه أو تريد توجيه اآلخر إليه

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}

 ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ

ومعلوم أّن دعول الةيطان ليس االلسان   االصمب ضد الكالم  [.22]سورل إاراهيل: {ۋ ٴۇ ۈ
 ال االوسواال وتءيني السوء لإلنسان.

 ڄ ڄ}:كما أّن األصل يف استعماله اللغوي هو للخري والةر  ويؤيد ذلك قوله تعاىل      

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ

 ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

 [. 221]ةورة الب رة: {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ

  

                                 
 41 -39/ 2،مادة "د ا" اهلادي إىل لغة العربحسن ةعي  الكرما ، (1)
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 :ثانيا: الدعوة اصطالحا  
لينند تسننارع الكتنناب إىل وضننع تعرينن  جننامع مننانع للنندعول إالّ أهّنننل اختلفننوا يف ذلننك اختالاننا  كثننريل      

إىل الننندعول  وال أظنننّ  أّن املينننام يسنننتدعي سنننرد تلنننك التعريفنننا   لوذلنننك حبسنننب الءاوينننة النننيت ينظنننر كنننل مننننه
 ويكفي أهنل  مجيعا يلتفون حول ميصدي :  مجيعا

 [. ١٤]سورل الرعد: {ڦ  ٻٻ ٻ ٱ}: قال تعاىل  أهنا مراداة لإلسالم كله   أوهلما:   

   ودعول األنبياء  وهكذا.اإلسالماييال دعول اإلميان  ودعول 

كنننل عمنننل يننندعى اينننه إىل ا   كالتننندريس  وا(طاانننة  والنننوعر  واحملاضنننرا   واملنننؤمترا   أهننننا  ثانيهمنننا:   
 (1).اإلسالموالرد على خصومه  واجلهاد  وكل ما م  شأنه إعالء كلمة  اإلسالمواملناظرا   والدااع ع  

اانن  تيميننة إذ  اإلسننالماألول الننذي جيعننل النندعول مراداننة للنندي   تعرينن  شننيخ  إلطننال اتعريفننا  ومنن     
 إّن النننندعول إىل ا  هنننني النننندعول إىل اإلميننننان اننننه ومننننا جنننناء  اننننه رسننننله اتصنننندييهل ايمننننا أخننننبوا اننننه)ييننننول :

 وطناعتهل ايمنا أمنروا انه  وذلنك يتضنم  الندعول إىل الةنهادتني  وإقنام الصنالل وإيتناء الءكنال وصنوم رمضنان  
إىل اإلميان اا   ومالئكته  وكتبه  ورسله  والبعث اعدا ملو   واإلميان االيندر خنري   وحج البيب    والدعول

  (2).( وشر   والدعول إىل اإلميان إىل أن يعبد العبد راه كأنه يرا

  تعريننن  اإلسنننالمالثننناين النننذي يطلنننق الننندعول علنننى كنننل عمنننل يننندعى اينننه إىل  إلطنننال اتعريفنننا  ومننن     
للنننناال  اإلسنننالم موعنننة اليواعننند واألصنننول النننيت يتوصنننل هبنننا إىل تبلينننه  "الةنننيخ  حممننند أانننو الفنننتح البينننانوين:

 (3)"وتعليمه وتطبييه.

وهنذا التعرين  األخنري هنو النذي ميينل إلينه الباحنث حينث ينرى أّن للندعول أصنوال وقواعند ووسنائل جينب    
إىل انري املسنلمني اطريينة مينءل مةنّوقة وجّذاانة  و  اإلسنالمعلى الداعينة معراتهنا ومراعا نا كني يوصنل رسنالة 

ق مشلهنل وضّضنهل  علنى ين  تفر يكون رسالته مبةرل وليسب منفرل  ويعمل على مجنع كلمنة املسنلمني اندال من
 اه والكفاح م  أجله  كي يفوزوا اسعادل العاجل واآلجل. لتءاماال

                                 
 30، ص منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعاصري ار: الشيخ   تن بن  م  العر ور،  – (١)

 15/158، الفتاوى الكربى بن عيمية ،ا(2)

 17ص ، املدخل إىل علم الدعوة ، م  أبو ال تح البيانوين ،مؤةسة الرةالة    (٣)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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"والندعول إىل ا  واجننب علنى كننل مسنلل ومسننلمة  ايند يننؤدى اصنورل ارديننة أو مجاعيّنة  وهننذا الواجننب    
 يؤّدى على هوي  :

 األول: هو اردي اأن ييوم اه املسلل اصفته اردا مسلما. 

ينندل علننى هننذا  (1)والثنناين: يننؤّدى هننذا الواجننب أو جانبننا منننه اصننفته اننردا يف مجاعننة تنندعو إىل ا  تعنناىل."
 ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}كلنه قنول ا  تبنار  وتعنناىل:

 [. ١0٤]سورل آل عمران: {ۀ ۀ

 وم  هذا املنطلق ميكننا اليول اأّن وجوب الدعول على املسلل له درجتان:  

نفسننه وعلننى منن  ييننوم اةننؤوهنل  وينندّل املننرء  الدرجننة األوىل : أهنننا واجننب عينني علننى اجلميننع وذلننك علننى 
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}علنننى ذلنننك قولنننه تعننناىل :  

 [. 6]سورل التحرم: {ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 وعلِّمننوا   معصننيتهِ  عنن  وانتَنه ننوا ا  اطاعننةِ  اعَمل ننوا )ييننول اإلمننام الطننباين  عننند تفسننري  هلننذ  اآليننة الكرميننة :
 اَنَينالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ا ِ  َرس نولَ  َسنَألَ  أن نه  : "  ¢ عمنرَ  وعن . الننار   اه هلل جتب   عما االجتنابَ  وأهليكل أوالدَكل

ننا نَنَهنناه ل  ا   َعْنننه  :  قَننالَ  ؟  َأْ لهنَللف لَنَللف َفَ ْيلل َ    أنْلُمَ للَنف نَقهللت الله  َرُئلله َ  يَللف:  َهننْوه ْل َعم    َمللف   َوتَننْأم ر وه لْ " تَنننْ
 الن ننننِ ِّ  َعنننن ْ  ƒ ع َمننننرَ  ااْنننن ِ  َعنننن ْ  نَنننناِاعٍ  َعنننن ْ  ع ْيبَننننةَ  اْنننن    ويؤينننند ذلننننك  مننننا روا  م وَسنننى  (2).(   لللل ه  اللُ  أَمللللهَُك ُ 

 رَا هيَلة   َواْلَملْهَأ ُ   َلْيههل ه  َأْ ل ه  َ لَلع رَاع   َوالهَُّج ُ  رَاع   َواْْلَمهيهُ  َر هيَّهه ه  َ نْ  وَك لُّك ْل َمْسئ ول  ك لُّك ْل رَاٍع ": قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص
َ ف  َلْيته  َ َلع  (3)."َر هيَّهه ه  َ نْ  َمْ ُئه    وَُكلُُّ  ْ  رَاع   َفُ لُُّ  ْ  َوَوَلذههه  َزْوجه

أماالدرجة الثانية للند عنول:  اهني أهننا واجنب  كفنائي إذا قنام هبنا النبعض سنيط عن  اآلخنري   ويعنّءز ذلنك 
 ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}قولنننننننننننه تعننننننننننناىل: 

 [. ١0٤]سورل آل عمران: {ۀ

                                 
 310،ص  أصول الدعوة -د. ب  الكرمي زي ان، مؤةسة الرةالة ،(١)

 560ص  ، الطربي تفسري أبو ال اةم ةليمان بن أمح  بن أيو  بن ملري الشاما اللرباين، – (2)
 7/31، كتا  ال كاو، ت  املرأة را ية   بيت زوجها،5200، و البخاريصحيح   - (٣)
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   واإلحسننننان الصُّننننلح إىل ينننندعونَ  مَجَاَعننننة   منننننكل لِننننَيك  ْ  أي)قنننال االمننننام الطننننباين يف تفسننننري هننننذ  اآليننننة : 
نننندٍ  واتِّبنننناع االتوحينننند ويننننأمرونَ  ننننْر ِ  م {ۀ ڻڻ ں ں } م الواجبننننةِ  الط اعننننا  وسننننائرِ ملسو هيلع هللا ىلص حم َم   والةِّ
ننننننَخطِ  منننننن  الن نننننناج ونَ  أي   { ۀ ڻ ڻ }   س ننننننن ةٍ  وال شننننننريعةٍ  يف ين ْعننننننَرف   ال مننننننا وسننننننائرِ   الس 

ننا   والعننذاب ننينْع ك لْ  ِمننْنك لْ  ولننَيك  :  يي ننلْ  ومل { ڳ ڳ }:  قننال وإمن   والنهننيَ  انناملعروف األمننرَ  ألن   م مجَِ
 العلمناءَ  ااأل م نةِ  املنراد   يكنون أن وجينوز     البناقني عن  َسنَيطَ  النبعض   اه قَامَ  إذا   اْلِكَفايَةِ  على اَنْرو   املنكر ع ِ 
 (1).(إليه يَْدع ونَ  ما ض ِْسن ونَ  الذي  اآلية هذ  يف

وخالصنة اليننول :أّن حكنل النندعول ينندور منع موقننع الةنخص املسننلل ايكننون ارضنا عينيننا علنى نفسننه وعلننى 
 م  يؤوله  يف حني أنه يكون ارضا كفائيا جتا  اجملتمع مجيعا حبيث إذا قام اه البعض سيط ع  اآلخري . 

 ل املسيحية.ية  كاستيرار التبةري على الدعو اإلسالمعلى الدعول  وقد استير  مصطلح "الدعول"

  

                                 
 560ص  الطربي تفسري أبو ال اةم ةليمان بن أمح  بن أيو  بن ملري الشاما اللرباين، – (١)
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ااتاملطلب الثاني: التعريف بامل
ق
 لغة واصطالحا: عو

ااتأوال : امل
ق
 لغة:  عو

وهنننو اسنننل الفاعنننل مننن  منننادل )عنننو ( ومةنننتق مننن  الفعنننل )عنننا  يعنننو  عوقنننا(  مجنننع املعنننّو   عّوقنننا امل    
  والعننننننو  والتثننننننّبط  واإلعتننننننا ومننننننه التعويننننننق  يينننننال:" عاقننننننه عنننننن  الةننننننئ يعوقنننننه عوقننننننا إذا صننننننراه وحبسننننننه 

  (1)."والتعويق

عاقننه عنن  الةننيء عوقننا منعننه منننه وشننغله عنننه اهننو عننائق ) ج( عننو  للعاقننل ولغننري  )يف معجننل الوسننيط :و  
عوائق وهي عائية )ج ( عوائق وعوائق الدهر شوااله وأحداثه  و العائق :منا يعنو  انتةنار البنذور أو الثمنار 

) منج ( ونبنا  من  الفصنيلة الةنيييية أزهنار  مجيلنة خمتلفنة األلنوان منا أو النبا  م  عوامل حيوينة أو طبيعينة 
اننني أاننيض وأمحننر وأزر   و العننو : األمننر الةنناال والننذي ال خننري عننند  ومتعننرج الننوادي ) ج ( أعننوا    و 
العو : العائق واجلبان ومن  ال ينءال يعوقنه أمنر عن  حاجتنه  و العوقنة: النذي يعنو  النناال عن  ا(نري للمبالغنة 

  (2)(العائق. م 

ويف  خمتنار الصننحاح:" ] عنو  [ ع و   : َعاقَننه  عنن  كنذا حبسننه عننه وصننراه واااننه قنال وكننذا اْعَتاقَننه  و    
 (3)."َعَواِئق  الدهر الةواال م  أحداثه و التن َعوُّ   التثبط و التن ْعِويق  التثبيط 

التنأخري والتثبنيط  وأحياننا أخنرى معنىن املننع ويف معىن هذا الفعل شئ م  االختالط  اهو أحيانا معىن )   
 (4).(واحلبس  واألكثر معىن التأخري والتثبيط اسبب عارو يف الطريق

املثبطني ع  اليتال املفةلني إخنواهنل عننه "أي  [. ١8األحءاب:] { ڇ ڇ ڇ چ چ }: ويف التنءيل   
  (5)."حىت ال يياتلوا مع رسول ا  واملؤمنني

  

                                 
 . 10/279، مادة :" وق"،  لسان العرب م اور،ابن  -  (١)
 7/36،" اقع"،مادة املعجم الوسيط ومجا ة، أمح  اللان ،، ابراهيم مصل    (2)
 467،  ص  " وق"مادة  ، خمتار الصحاح  - - م  بن أيب بكر بن  ب ال ادر الراز  -(٣)

 3/292، اهلادي إىل لغة العربحسن ةعي  الكرما ،  - (٤)
 3/278 ، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري، أبو بكر اجللائر   - - (5)
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ااتامل ثانيا :  معىن
ق
 اصطالحا: عو

ةنتق التعريفننا  االصننطالحية االبنا منن  التعرينن  اللغننوي  واعند تصننفح الكتننب وقن  الباحننث علننى عنندل ت  
" ولكنها مجيعا مرتبطة  ارتباطا وثييا اناملعىن اللغنوي ومنصنبة يف الءاوينة عّوقا تعريفا  اصطالحية لكلمة "امل

 اليت تناولوها.

اصنطالحا اأهّننا:) كنل منا ضنول  عّوقنا محد اليتيسي  حينث عنرف املوم  ذلك تعري  األستاذ حممد ا  أ
اني املريب واني ما يريد الوصول إليه ويثبطه  ويةغله أو يؤخر مسريته سواء كانب داخلينة أو خارجينة حسنية 

 (1)أو معنوية(

  (2)وي ص  تملريب: الص  يتعاه  فئة معي ة ععاه ا م صوداً هادفاً.

 تتتن م صتتتود الباحتتتإ ت تبتتتار أنا ال ا يتتتة كتتتصلك يتعاهتتت  فئتتتة معي تتتة  وهتتتصا التعريتتتد ل خيتلتتت 
 اصل حا   إطار هصا البحإ ها: عواقا ععاه ا م صودا هادفا، و ليع فإنا امل

 ه منننن تثبطننننالداعيننننة أو   موعننننة الصننننوارف  واملوانننننع والةننننواال  املاديننننة واملعنويننننة الننننيت  تعرقننننل سننننري عمننننل 
   ه.الوصول إىل هدا

 املعرتضننةواملثبطننا   الصننوارف واملوانننع  كةنن  اللثننام عنن     عبننارل عنن  هننذ  الدراسننة اننننّ  واعبننارل أخننرى 
تيندم اصفة عامة  ويف اوركيننا ااسنو اصنفة خاصنة  ومن  مث حماولنة  إارييياية يف ارب اإلسالمسبيل الدعول ل

للندعال يف أداء واجنبهل الندعوي  األمنر النذي  خارطنة طرينق  تكنونلالدعوينة  عّوقنا احللول املناسبة لتلنك امل
لوصننول إىل هنندف منةننود  وهننو تطبيننق وتننذليل الصننعاب ليننوار علننيهل اجلهنند والوقننب يف تنناليف املعرتضننا  

 ي يف شىت مناحي احليال.اإلسالمالدي  

  

                                 
 16، ص عوائق يف طريق املريب م  بن أمح  ال تيسا ، ( 1)
 ملرجع السابد الص حة ن سها.ا( 2)
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  إفريقيا غرب يف اإلسالم دخول: األول الفصل
 : إفريقيا غرب مواع: األول املبحث

 . اجلغرايف التسمية و املواع : األول املطلب

 إفريقيا غرب يف اللغوية السالالت: الثاني املطلب

 .االستعمار ابل إفريقيا غرب يف القدمية واإلمرباطوريات املمالك: الثالث املطلب

 .إفريقيا غرب دول عن نبذة: الرابع املطلب

 : إفريقيا غرب يف اإلسالم:   الثاني املبحث

 .اإلسالم ابل إفريقيا غرب يف السائدة املعتقدات: األول املطلب

 .إفريقيا غرب يف منطقة اإلسالم دخول: الثاني املطلب

 .إفريقيا غرب يف اإلسالم انتشار مراحل: الثالث املطلب

 إفريقياية يف غرب اإلسالمنبذة عن بعض املمالك واالمرباطوريات : الثالث املبحث
 .ابل االستعمار

 غانة إمرباطورية: األول املطلب

 مايل إمرباطورية: الثاني املطلب

 صونغاي إمرباطورية: الثالث املطلب

 :فيها اإلسالم دخول وطرق فاسو بوركينا::  الرابع املبحث

 .جغرافية معطيات:  األول املطلب

 .فاسو لبوركينا التارخيية اجلذور:  الثاني الطلب

 .فاسو بوركينا يف اإلسالم دخول: الثالث املطلب
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 :إفريقيايف غرب  اإلسالمالفصل األول: دخول 
 :إفريقيااملبحث األول: التعريف بغرب  

ا نتتتل تتت  دأ  البتتتاحتون أن ي تتت موا بتتتن يتتت   أبتتتا هم يتتتا   تتتن البيئتتتة التتتيت يت اولو 
متتتن حيتتتإ  إفري يتتتارتتتر  و ليتتتع فسيشتتتمل هتتتصا املبحتتتإ ععري تتتا   تتتن  تلبحتتتإ وال راةتتتة،

ا تلست ل  اللغويتة املوجتودة   علتك امل ل تة، وانتهتاص بعترض التسمية والواقتع اجلغترا ، مترور 
 بعع اإلمرباطوران  واملمالك  اليت قامت   علك الرقعة اجلغرافية قبل الةتعمار.

:املواع اجلغرايف التسمية و املطلب األول:  

اسننل أطليننه قنندميا اننبالد السننودان  واننالد السننودان منن  املنطيننة الننيت كانننب تعننرف  جننءء إاريييننااننرب "
 (1)."العرب على البالد الواقعة جنوب الصحراء مياال )االد البيضان( أي مشال إارييية والصحراء

ني  املننننؤرخمنننن   وقنننند أطلننننق الينننندماء   Nigritiaأيضننننا ااالسننننل )جنريتننننا( إارييينننناويعننننّب عنننن  اننننرب 
املنؤر  الرومناين اليندم  يهناإلوأول من  أشنار يها نسبة إىل هنر النيجر  والرحالة هذ  التسمية عل نيواجلغرااي

اننه  اهننو الننذي أطلننق علننى هنننر النيجننر ايننه الننذي اشننتهرم( ١١5)  حننوايل    piniusالينني الكبننري
Nigris أي نيل األجناال السود  مث أخذ كتناب العصنور الوسنطى العنريب أورانة هنذا املصنطلح ونسنبوا  

 Nigrite.(2)نيجرتني ليه  اعراوا سكاهنا االإمجيع املنطية احمليطة هبذا النهر 

)انننالد  وصننن   .م هنننو مننن  أطلننق ٤57سنننة  إاريييننناوقيننل انننأن املننؤر  اإلارييننني هنننريود  الننذي زار "
وصنن  )اننالد السننودان( علننى األقننوام  اينمننا  إارييينناالبيضننان( علننى الةننريط السنناحلي األمننامي لةننمال 

 الذي  ييطنون خلفهل.

يعي ااألثيوايني ذوي الوجو  السوداء والليبيني ذوي الوجنو  وعراوا كذلك  ااألثيوايني و الليبيني  وكان 
 (3)"البيضاء  ألّن لفظة أثيوايا معناها الوجو  احملروقة الفحة الةمس.

حمنرف ومةنتق من  )انر ( النيت تعني االلغنة العراينة الةنئ امليسنوم  إاريييناويعتيد اعض املنؤلفني أن اسنل 
البحننننر عننن  أورواننننا  كمننننا يفصننننله عننن  آسننننيا خلننننيج اجلءيننننرل أو املفصنننول  ألهّنننننا جننننءء مننن  الننننرتاب يفصننننله 
                                 

 24ص ، آاثر العباد والبالد ل لويين ،ا زكرانص  م  بن  مودي ار:  – (١)

 .41 ص ، رب افريقيةغواللغة العربية يف  اإلسالمد. إبراهيم  لا طرخان، .   - (2)

 46-36، ص احلديث إفريقياموجز اتريخ د. فيصل  م  موة ،    - (٣)
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مةننتية منن  ِعفننر انن  مننندنيس الننذي جنناء منن  الننيم  لييننيل اليبيننا  ويننرى  إارييينناالعرايننة...وقيل إّن لفظننة 
 (1)آخرون أنّه مةتق م  أارجيية معىن شئ آم .

وى أّن هنذا االمباطنور   وينر إاريييناوقيل اأّن  مالنك اإلارييني أحند ملنو  النيم   هنو من  أطلنق عليهنا "
هءم قرب النيل م  لدن شعوب أيثيوايا العليا  وأنه اجتاز هذا النهر ...ايطنع صنحاري ليبينا انطالقنا من  
هنننا  إىل أن وصننل إىل اجلننءء الةننرقي منن  اننالد الباننر حيننث أقننام اننأرو خصننبة ذا  مننراع كثننريل  وأطلننق 

  (2)."عليها إارييية

و سوف يطول انا امليام إذا أردنا سرد جل ما قيل ع  أصل تسنمية الينارل هبنذا االسنل   والنذي يظهنر 
األخنرى االينارل ةنعوب يف مستهل اتصال ال وجد  كّلها  ارييياإل ا يسمّ أّن هذ  امل هو -وا  أعلل  –

ميا  ّسن  ايند أّن  هنذ  امل ايطلق عليها االسل الذي يعراه هبتصل أو مكتة  اإلارييية    اكان كل  م
سننننارية املفعننننول يف العصننننر الننننراه   و مل تعنننند تنطبننننق علننننى املنطيننننة املعنيننننة خاصننننة اعنننند أالبهننننا  مل تعنننند 

( علنى الند اعيننه إارييينا   وحتديند احلندود للندول  منا عّسنر انطبنا  كلمنة )إارييينااكتةاف مجيع منناحي 
خاصنا هلنا  وعلينه انأطلق كلمنة   اينال  وتتخنذ كنل منطينة للينار  ايا(  إاريييا اكان لءاما أن تبيى كلمة )

علننى  النند اعينننه   و أطلننق النيجننر ونيجرييننا علننى النندي   االسننودان علننى النند اعينننه  كمننا أطلننق كلمننة ليبينن
 آخري .

( مشنننال خنننط االسنننتواء يف ̊  ١٤-̊ ٤)  الطنننول والعنننرو منننا انننني خطننني إاريييننناوتينننع  أراضننني انننرب "
(خننط اننرينتحت  وحتنند  منن  الةننمال الصننحراء الكننبى  ومنن  الةننر  ̊  ١7-̊  ١٣اجلنننوب وخننط الطننول )

الكامرون وحبريل تةاد  ومن  اجلننوب خلنيج اينينا  ومن  الغنرب احملنيط األطلسني. أي أننه ميتند من  اجملنرى 
 .(3)"األد  يف هنر السنغال وحىت جبال الكمرون

حتديننندا دقيينننا وذلنننك لعننندم وجنننود  ييننناإاريلنننيس مننن  اليسنننري حتديننند احلننندود الةنننمالية والةنننرقية لغنننريب و "
حننواجء جغراايننة طبيعيننة يف الةننر  أو يف الةننمال تعتننب عالمننا  اننارزل حتنندد زجننالء اتسنناع األقنناليل الننيت 

الغرايننة. ومل تكنن  الصننحراء كمننا مل يكنن  النهننران الكبننريان النيجننر والسنننغال اللننذان  إارييينناحتتننوي عليهننا 

                                 
  1/15، إفريقيا مارمو  كرف ا ، عرمجة  م  ح ا وآخرون، - (١)
 14املرجع السابد، ص  - (2)

 .477ص ، جغرافية القاراتموة   لا, واضمااد   م ،    - (٣)
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ة يف أي يننوم منن  األيننام عائيننا يعننو  انتيننال الةننعوب املختلفننة أو جيريننان محنناذال حااننة الصننحراء اجلنواينن
 (2).2"مليون كل ٤ 2. وتيدر مساحتها حبوايل  (1)يعرقل جتار ا.

 

إفريقيااملطلب الثاني: السالالت اللغوية يف غرب   

يستحسنن  التطنر  إىل السننالال  اللغوينة املوجننودل ايهنا وذلننك  ملنا هلننا  إاريييناعنند دراسننة منطينة اننرب 
 م  أثر عميق يف حتديند النر ى و التوجهنا  الدينينة والسياسنية  وكلننا يعلنل أّن لعامنل اللغنة والعنر   ثينال  

 يف حتديد الر ى واملفاهيل . ا  عظيم

 Raceي السننناللة البيضننناء وجنننود سننناللتني كبريتنننني  السننناللة األوىل هننن إاريييننناويالحنننر يف انننرب 
Blancheوالثانية الساللة السوداء  Race Noire.(3) 

ويف الصنننحراء الكنننبى  إاريييننناو ايمنننا يتعلنننق االسننناللة األوىل وهننني السننناللة البيضننناء اترتكنننء يف مشنننال "
الغرايننة  ويعنننرف أهلهننا ااسنننل املغاراننة وهنننل خلنننيط منن  البانننر والعننرب ويعيةنننون علننى احلاانننا  السننناحلية 

متنندل علننى الضننفة اليمننىن لنهننر السنننغال والضننفة اليسننرى لنهننر النيجننر ويف اجتننا  الصننحراء  وهننل علننى امل
 (4)."الطوار  -املرااطني -جانب م  الذكاء وينيسل اجملتمع لديهل إىل ثال  طبيا : اجلنود

والباكننننة قبائنننل البانننر  وتننندخل ضنننم  هنننذ  اجملموعنننة اليبائنننل العراينننة يف جننننوب موريتانينننا مثنننل النننرتارزل"
وطلنننب وخمتنننار وجرجنكنننة ووالتنننه  والرقينننا   ا(اضنننعة هلنننل زناتنننة وهنننرتني ويف احلنننوو يياالننننا أوالد دلنننيل 

 (5)."وتنمية يف مشال منحي النيجر

  (6)"أما الساللة الثانية ايعراون ااسل)الءنوج النيال(: ويوا االسودانيني نسبة إىل السودان الفرنسني"   
سبة إىل مجهورية السودان  ويوا كذلك االنيال ألهنل أقل الءنوج تأثرا اناألقوام الةنمالية)احلا مينون وليس ن

                                 
 7ص ، الغربية فري ياية السودانية إباإلة ماتريخ ال ولة  ،لرمحن زكا  ب ا .-(١)

 4ص:، يةاإلسالمدولة مايل  ،إبراهيم   لا طرخان  - (2)

 26 ،ص   الةتعمار إفري ياية   رر  اإلة مجهاد املمالك إهلاى  م   لا جهىن، د. – (٣)

 sptiz,Georges,Soudan francais (paris 195)pp.28-30 ن  ن لالسابد ،الص حة ن سها  املرجع- (٤)

 . 100ص  ، إفريقيايف غرب  اإلسالم ، ب الرمحن زكا ،  - (5)
 وها  بارة  ن جممو ة  دو  رر  إفري يا اليت وقعت حتت وطأة الحت   ال رنسا.- (6)
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واننريهل(  وهننل اصننفة عامننة منن  الءنننوج  سننواء منن  يعيةننون يف منطيننة الغااننا  أو يف األراضنني املكةننواة 
قنوام النذي  يعيةنون يف منطينة الءراعية اليت تيع يف مشاليها اني الصحراء  وهننري السننغال والنيجنر  أمنا األ

الغااا  اهل أكثر زجنية م  ناحية الدم  وأكثر سواد اةرل م  إخواهنل يف الةمال  ويرجنع ذلنك إىل أننه 
ىل إيف خالل العصور السنااية كنان السنودان الغنريب معّرضنا لنفنوذ وتنأثري الةنعوب انري الءجنينة من  سنكان 

  (1).إارييياالصحراء  ومشال 

عمد إىل ي سننن إاريييننالسننالال  اللغويننة املوجنننودل يف اننرب عننن  اخلفيننة جينندل  يعطنني الباحنننث  ولكنني 
 . إارييياحصر أهل اليبائل املوجودل يف ارب 

 : إفريقياأهم القبائل والشعوب يف غرب  

  ه منن  املمكنن  حصننر أهننل أنّنناننري   إارييينناتعننيحت يف اننرب منن  الصننعواة مكننان حصننر مجيننع اليبائننل الننيت 
منهنا مجيعنا  وعلينه ااعتبهنا  إارييينامن  الندان انرب  اعيننهالند خلنو  ا   اليبلية اليت م  الصعب موعاجمل

 :أهل اليبائل والةعوب يف املنطية وهي الباحث يف هذ  الدراسة 

            والتكنرور Se're're والسنرير  Wolof موعة الةعوب السنغالية ومتثل: الولنوف   -١
   Toucoulor    ويعتنب  .ويعيحت الولوف والسرير يف املنطية الساحلية اني سانب والرأال األخضر     

 (2)الولوف م  أكثر السالال  سوادا يف اللون ومعظمهل مسلمون.

األلفيننة األوىل قبننل  منننذ )التكننرور( االسننل)الفننالين (:اهنني نسننبة إىل مدينننة محلننب هننذا  التكننرور أمننا-
علنى مندار تناريخ املنطينة عنند املنؤرخني واجلغنراايني العنرب  االسنلا هنذ اشنتهر وقد .’ ميالد املسيح
الفظننننة "االته"مراداننننة للتكننننرور حننننىت أصننننبح أي إنسننننان ينتمنننني إىل الغننننرب اإلاريينننني يعننننرف  واملسننننلمني.

 تكرور)املفرد( واجلمع تكارير.:ب

اجملموعننة األوىل تعننرف اننالفوالنيني الرعننال وأصننحاب الثننرول  إىل  مننوعتني كبريتننني: ونوينيسننل الفوالنينن"
أي  Fulani giddaانالفوالنيني الفنوتيني   خنريل اينمنا تعنرف اجملموعنة األcow fulaniاحليوانينة  

 (3)"ية.اإلسالمالذي  ميارسون الءراعة وأنةطة الدعول االين املدينة  

                                 
 194، ص  دراسة عامة وإقليمية إفريقيا ،د.أمح  جنم ال ين فلي ع(1)
 29ص  ،ية   الةتعمار ال رنسااإلة مجهاد املمالك ، إهلاى  م   لا جهىند.  – (2)
  27راجع املرجع السابد ص ي - (٣)
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بيل املثننال ال احلصننر  اينند يننءاول اننرد أو مجاعننة وجتنندر اإلشننارل إىل أّن هننذا التيسننيل قننائل ايننط علننى سنن
  وهلنننل إاريييننناسنننالما يف منطينننة انننرب إمننن  أحننند الطنننراني أنةنننطة الطنننرف اآلخنننر. وهنننل أسنننبق الةنننعوب 

 مةهود يف مجيع أرجاء املنطية. حضور

اهننو يطلننق ويننراد اننه  موعننة اليبائننل  املاندجنو)املاننندي( وهننو مصننطلح لغننوي أكثننر منن  جنننس   "-2
... وأهننننل  Wanguaraونيننننارل  Housaوسننننى وتطلننننق علننننيهل قبائننننل احل ...الغننننة املاننننندياملتكلمننننة 

ويعيةننون حننول هنننر النيجننر وانناألخص حننول  (1):  املالنننك والبامبننارال والننديوال والسننوننكاروعهننا أراعننة 
اجلننءء الغننريب منننه  وشننر  السنننغال وجنواننه  و علننى ضننفاف هنننر اامبيننا  واينيننا ايسنناو واينيا كوننناكري  

 (2)."اوركيناااسو  وساحل العاج  وسرياليون وليبرييا  والتوجوو 

الصننونغاي: يعيةننون عننند ثنينننة هنننر النيجننر إىل اجلننننوب منن  مدينننة متبكتنننو   وقنند تننأثر  صنننفا ل )-٣
اجلنسنننية اصنننفا  احلننناميني الوااننندي  مننن  الةنننمال  ويظهنننر هنننذا يف لنننون البةنننرل البننني النحاسننني واألنننن  

طويلنننة  وايننني شنننعرهل مفلفنننال وهنننو مننن  الصنننفا  الءجنينننة األصنننلية  وقننند اعتننننق الننندقيق نسنننبيا واليامنننة ال
 .اإلسالمأكثرهل 

قننننل منننن  اجلماعننننا  أ والتننننأثري احلننننامي اننننيهل  (3)املوسنننني  :يكّونننننون معظننننل شننننعب الفولتننننا العليننننا -٤
وترايننة ني ميجنندون الةننمس واألرو واألجننداد ويءرعننون الننذرل ويةننتهرون ارعنني يننالةننمالية وال يءالننون وثن

 (4).(املاشية وا(يول

األشننانيت واإلاننانيت: يف سنناحل اينيننا اننني أاينندجان والكننامريون جننند يف الغننرب قبائننل األشننانيت الننيت -5
تعننيحت يف األراضنني الداخليننة لسنناحل الننذهب)اانا(وقبائل الفننانيت الننيت تسننك  يف املنطيننة السنناحلية منن  

 Fon'و الفننون Eweاتعننيحت مجاعننة إيننو   السنناحل  أمننا يف شننر  سنناحل الننذهب )اانننا(وجنوب توجننو
 ايرتكءون يف جنوب داهومي.

                                 
  ن املراجع الج بية.  لن 27ص  يةاإلسالمدولة مايل  ، د.إبراهيم  لا طرحان  ار، ،ي - (١)

 89،ص  الواقع واملستقبل إفريقياية يف اإلسالمالدعوة  ،د. مر  ب الرمحن املاحا - (2)

 وركي ا فاةو حالياب( 3)
وق  ع لص  بادة الواثن ل ا الشعب املوةا ض  كبري بع  احتكاكهم تملسلمن وال صارا، فأةلم بعضهم  - (٤)

 وع صر اآلخرون، ول يلا  طائ ة صغرية   الرانت والبواد  يعب ون الص اى.
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يف األقنننوام  اإلسنننالموقننند أثنننر  اليوروانننا: ويسنننكنون يف نيجريينننا إىل الغنننرب مننن  مصنننب هننننر النيجنننر  -6
ويةنتهر اليوروانا  رل يف األقسام األخرى وخاصنة اجلنواينة.ةكماال تءال عبادل السل  منت الةمالية منهل 

انادان وال جنوال إوالتجارل وميارسون مجيع النةناط االقتصنادي  وقند أنةنأوا املندن الكبنريل  مثنل :االءراعة 
  وتغلب على هؤالء السكان الصفا  الءجنية األصلية.

الكرو:  يتكون شعب الكرو من  عندد من  اليبائنل النيت تراطهنا منع اعنض صنلة اليراانة أوالنسننننننننننننننننب -7
".واشننتهر  شنعب الكننرو منننذ Palmasريينا  وتسننتمر حننىت رأال المناال "وتنتةنر علننى طنول سنناحل ليب

وينيسننمون إىل وحنندا  سياسننية صننغريل  زمنن  اعينند االةننجاعة واملهننارل يف ركننوب البحننر وصننيد األيننا  
 لكل منها زعيمها.

وإمّننننا هنننل ميثلنننون خليطنننا مننن   واحننندا   شنننعبا أو  موعنننة واحننندل  اهلوسنننا: لنننيس عنصنننرا واحننندا  أو -8
اهننل ميثلننون قبائننل  وإن مجعننتهل لغننة واحنندل واجتمعننوا يف صننعيد واحنند  تنتمنني إىل أصننول خمتلفننة شننعوب 

 أكنب -اتينارهبل هنذا-حبينث يةنكلون وإن تيارانب دينينا وثيااينا  متل  اختالاا كبنريا يف ميءا نا العرقينة 
صننادية يسننودون تلننك اننل إهّنننل منن  الناحيننة االجتماعيننة واالقت  موعننة لغويننة وحضننارية يف تلننك املنطيننة 

 وهلل حضور مكث  يف نيجرييا والنيجر. (1)املنطية

ويعمنل معظمهنل االءراعنة اطنر  صنحيحة  اإليبو: ينتةنرون يف نيجريينا إىل الةنر  من  هننر النيجنر  -9
ويبله عنددهل حنوايل ةسنة مالينني نسنمة يتكلمنون لغنة  تازون االثيااة العالية االنسبة لباقي الةعوب ومي

 (2)وتغلب عليهل الصفا  الءجنية. لغة االاوء واحدل هي 

اهنل قبائنل حامينة تعنيحت علنى رعني اإلانل وتعتمند علنى آانار الصنحراء الكنبى  :والبار الطوار   -١0
 (3)وواحا ا خاصة يف منطية هضبة األحجار.

 يتانيا.وينتةرون يف  صحراء مايل والنيجر ومور . 4))اهي متثل مفردها العائلة الساميةالعرب:  – ١١

                                 
ية وقيام دولة الفالن يف القرن الثاين عشر اهلجري     ،التاسع اإلسالملدعوة ا ،دحسن  يس   ب  الااهر،(١)

 48،صعشر امليالدي 
 196-194، ص  وإقليمية دراسة عامة إفريقيا، د.أمح  جنم ال ين فلي عي ار:  – (2)
 112املرجع السابد، ص  - (٣)

                            Haut-Senegal-Niger . les pays, les peuples, les langues/ Maurice Delafoss,1/361ي ار: (4)
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 ابل االستعمار إفريقياالثالث: املمالك القدمية يف غرب املطلب 
ال تننناريخ وال ماضننني هلنننا  وأّن الءننننوج شنننعب انننال تننناريخ  ولنننذلك  إاريييننناكنننان األورواينننون يعتيننندون أن 

لنيس هلنل أي تنرا  حضناري  إاريييناأطليوا على اليارل اإلارييية اسنل "  الينارل املظلمنة" وقنالوا إن سنكان 
ال ميلنك شنيئا من  الصنناعا   إاريييناأو إنساين  حنىت قنال الفيلسنوف اإلجنلينءي "ديفيند هنوم" إن إنسنان 

 (1)والفنون"

حننىت عهنند قريننب  حيننث كةننفب البحننو  األثريننة احلديثننة  ااامضنن إارييينناوظننّل التنناريخ الينندم لغننرب )
ع  حضارا  وطنية قدمية وجد  يف اعض أجءاء هذ  املنطية  ودلب علنى أن تلنك النبالد مل تكن  من  
الباريننة والتننوححت واهلمجيننة علننى النحننو املتصننّور  أثبتننب هننذ  الكةننوف األثريننة أّن حننوو النيجننر كننان 

وهننا  اعتيناد انأّن أقندم الصنناعا  األورواينة النيت تنرد إىل العصنر  مركء نةاط ومدنينة مننذ أقندم العصنور 
 (2).(ع  طريق الب إارييياجاء  م   -العصر احلجري اليدم –الباالي 

ويؤكد اعض الباحثني األوروايني معتمدي  على استنتاجا  تدعمها الةنواهد  انأّن هنذ  الينارل كاننب "
اآلال  احلجرينة النيت عثنروا عليهنا يف أوانندل هني من  أقندم  مهد اإلنسان  وليس اريها م  الينارا   وأنّ 

اآلال  الننيت اسننتعملها اإلنسننان علننى األرو  اسننتعملها اإلنسننان اإلاريينني قبننل عةننرل آالف سنننة. كمننا 
 7000عنننا  يف املنطينننة قبنننل -اننناليرب مننن  أم درمنننان يف اجلمهورينننة السنننودانية إلنسنننانعثنننروا علنننى آثنننار 

 (3)"ية اإلنسان اإلارييي احلايل الذي يعيحت جنوب الصحراء.سنة  يةبه يف صفاته اجلنس

والصننحيح أن هننذ  املنطيننة كانننب ايننريل يف تارخيهننا علننى الننرال منن  أهنننا كانننب يف وقننب تتمتننع اوجننود 
مالننك اننا  شننأن كبننري  اكننان هلننذ  املمالننك نظامهننا السياسنني واالجتمنناعي والعسننكري واإلداري  وكننان 

  اتنأثر  حبضنارل هنذ  البلندان... وكاصنة ااحلضنارل إاريييناد النواة ومشنال هلا عالقا  قوية مع مصر واال
 (4)املصرية اليدمية )طريية احلكل  تيديس امللو   عادل الدا (.

 

                                 
 12،ص  إفريقيايف  اإلسالمانتشار  -د.  مر صا، العمر -د.زي   م  خضر - - (١)

 4،ص  يةاإلسالمدولة مايل ، د.إبراهيم  لا طرحان ، - (2)

 15،ص  دراسة عامة وإقليمية إفريقيا ي ار د.أمح  جنم ال ين فلي ع، - (٣)

 4،ص  إفريقيااتريخ غرب  -عرمجة وع  مي وععليد د.السي  يوة  ال صر -فيج.جا.د .-ي ار - (٤)
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ابل االستعمار كاان ااا كيانهاا االداري  إفريقياواد اامت ممالك كثرية يف غرب 
 والتنظيمي والديني وأهمها مايلي :

وكاننننننب صنننننلة الوصنننننل انننننني البانننننر والةنننننعوب  الواقعنننننة علنننننى ضنننننفاف السننننننغال ملكنننننة تكنننننرور:  -١"
 وااريسا. وم  أشهر مدهنا: سيال  السودانية 

وكننان معظننل سننكاهنا منن  قبائننل مننبا و  ملكننة مننندنه: الواقعننة يف مننناطق السنننغال والنيجننر العليننا  -2
 مالنكيه.

         منننن   اوالننننيت كننننان معظننننل سننننكاهن"كوكيننننا "ملكننننة سننننءاي: الواقعننننة يف حننننوو النيجننننر وعاصننننمتها  -٣
 وصيادي األيا . املءارعني

 (1)ي: الواقعة يف حوو النيجر أشنهرها ملكنة وانادواو  وملكنة يتينغا وملكنة اورومناسمالك مو  -٤
   و معطل سكاهنا مءارعون.

 اينني() دولة عمرل اليت امذ  هذا االسل حالياملكة الداهومي: وهي أوسع اكثري م  املست-5

 مباطورية اانا: اليت كانب متتد يف الداخل  وهي اري اانا احلالية كليا.إ-6

 (2)"مرتامية األطراف. وكانب مباطورية مايل: و قد قامب على أنياو إمباطورية اانا  إ-7

منا يسنمى الينوم:انني واوركيننا ايوكاننب تينع  مباطورينة منايل إلكة صنغاي: وقامب على أنياو م"-8
وكانب عاصمتها مدينة "اناو" النيت  وارب النيجر وامتد  يف الةر  إىل أطراف اامبيا والسنغال  ااسو

 تيع على هنر النيجر.

ريل تةاد  مث توسنعب ايمنا اعند لكني تةنمل منناطق جننوب انريب حبارنو الواقعة ارب  -ملكة كامن-9
ودان األوسنننط والسنننودان ( وأراضننني واسنننعة يف منطينننة السنننbornuحبنننريل تةننناد)أي مننناعرف منطينننة ارننننو

 (3)."الغريب

                                 
صا خلط من املؤل ،فمملكة روروما مملكة مست لة  ن مملكة املوةا،رمبا ي ص  بصلك املمالك اليت قامت ه( 1)

 حوض ال ي ر فولتا العليا ق ميا .
 56،ص  السوداء سياسة وحضارة إفريقيا -يوة  روكل - (2)
 109،ص  إفريقيااملسلمون يف غرب  ،وةعي  إبراهيم كري ياة- م  فا ل  لا تر  -(٣)
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إمنننارل اهلوسنننا: نةنننأ  يف جننننوب شنننر  منطينننة السننناحل واالتحديننند يف منننا يسنننمى الينننوم دولنننة  – ١0
نيجرييننا ودولننة انننني عنندل دول وكانننب تيننع اننني ملكننيت صنننغاي قنني الغننرب وارنننو يف الةننر  وهننذا املوقننع 

 (1)النفوذ السياسي ألي منهما.جعلها مطمع هاتني اململكتني ولكنها مل تيع يف قبضة 

 (2)ملكة اليورواا: كانب متتد م  جنوب هنر النيجر وحىت ما يسمى اليوم ادولة انني. – ١١

هلنننا حكمهنننا النننذاا  كنننان  وكنننل هنننذ  االمباطورينننا  واملمالنننك كاننننب ذا   نفنننوذ و سنننلطة وسنننيادل و
مجيعنا الندول املعاصنرل  لّ حمّلهناا(ا  قبل االستعمار  مث انيرضب مجيعا  اعضها على أنيناو اعنض وحن

ويف هنننذا اإلطنننار يستحسننن  التطنننر  إىل ذكنننر نبنننذل  وحبننندود جغرااينننة جديننندل  مصنننطنعة ريهنننا املسنننتعمر 
 كما حّددها املستعمر.  إاريييايسريل ع  الدان ارب 

  

                                 
 106-105راجع املرجع السابد ص  - (١)

 151املرجع السابد ص  (2)
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:إفريقيااملطلب الرابع : نبذة عن دول غرب   
منننن  سننننب عةننننرل دولننننة متصننننلة الرقعننننة اجلغراايننننة  و موعننننا  سننننكانية   إارييينننناتتكننننون منطيننننة  اننننرب 

متداخلنننة  تنسننناب حركتهنننا دون حنننواجء. وسنننكاهنا يف األصنننل شنننعوب زجنينننة أو شنننبه زجنينننة  مث هننناجر  
إليهننا عنندل قبائننل أخننرى منن  الباننر يف اليننرنني الرااننع وا(ننامس امليالديننني هراننا  منن  الظلننل واليمننع الرومنناين  

 آنذا  . إارييياتّلون منطية مشال الذي  كانوا ض

و لبعضنننها عضنننوية يف  و تتمتنننع مجينننع دوهلنننا اعضنننوية منظمنننة األمنننل املتحننندل  وكنننذلك االحتننناد اإلارييننني
 .ياإلسالممنظمة التعاون 

 وهي: (1)وميكن تقسيم هذه الدول إىل ثالثة أاسام،

الندول النيت  أو منا تسنمى انن)الفرانكفونية(:وهي أوالً: الدول الناطقة باللغاة الفرنساية:
فرنسنية وقعب حتب وطأل االحتالل الفرنسي وأارو احملتل )املستعمر( الفرنسي لغنهنا عليهنا اأصنبحب ال

ريينننة  وكاننننب دكنننار عاصنننمة السننننغال مينننرا  هلنننذ  املسنننتعمرا  خنننالل انننرتل االسنننتعمار  والعملنننة ال تهنننا لغ
 تيريبا  موّحدل. وتةمل تسع دول وهي: –أو الفرنك اإلارييي CFAالسيفا الفرنك   –املتداولة 

دولنة صنحراوية حبيسنة انال منفنذ علنى البحنر  وهني واقعنة يف انرب وهي   نيفمتعاصمتها : النيجر
  وحتيط هبا سبع دول مثل دولة منايل. حتندها من  اجلننوب نيجريينا واننني  ومن  الغنرب اوركيناااسنو إاريييا

. نظامهننا 2( كننل١١86000اجلءائننر وليبيننا  ومنن  الةننر  تةنناد. تبلننه مسنناحتها )ومننايل  ومنن  الةننمال 
 م .١960مجهوري  وعاصمتها )نيامي(  نالب استيالهلا يف عام 

  وهننني كنننذلك دولنننة شنننبه واغلللف،وغهعاصنننمتها كاننننب تسنننمى :اولتنننا العلينننا  و    بوركينافاساااو:
الةنننر  النيجنننر  ومننن  اجلننننوب    حتننندها مننن  الةنننمال منننايل  ومننن صنننحراوية حبيسنننة ال تطنننل علنننى البحنننر

( ألن   27٤الةرقي انني  وم  اجلنوب تواو واانا  وم  اجلنوب الغريب ساحل العناج. تبلنه مسناحتها )
 م.١960نالب استيالهلا يف عام هوري  . نظامها مج2كل

                                 
 15-12،ص   سياسيا واقتصاداي واجتماعيا إفريقيايراجع هصري الت سيما     ،أمن أةرب، - (١)



32 


حتندها من  الةنمال اوركيناااسنو  ومن  اجلننوب خلنيج  دولنة صنغريل   وهني للهمت عاصنمتها   توغو:
 نظامهننا مجهننوري   تيريبننا . 2( ألنن  كننل57اينيننا  ومنن  الةننر  انننني ومنن  الغننرب اانننا. تبلننه مسنناحتها )

 م.١960نالب استيالهلا يف عام 

حتننندها منن  الةننر  نيجرييننا  ومننن  الغننرب تواننو مننن   دولننة صننغريلوهنني كهاهنللله  عاصننمتها  بنااا :
 .2( أل  كل١١٣لةمال اوركيناااسو والنيجر. تبله مساحتها )اجلنوب  وم  ا

حتندها من  الةنر  ااننا  ومن  الغنرب يفمهئلهكهو  عاصنمتها   :(ساحل العاا كوت ديفوار )
. مهنا مجهنوري  و. نظا2( كنل٣22500اينيا وليبيا  وم  الةمال مايل واوركيناااسو. تبلنه مسناحتها )

 م.١960نالب استيالهلا يف عام 

صنحراوية حبيسنة انال منفنذ علنى البحنر  وحتنيط هبنا سنبع دول.  دولنةهني و    فملفكهعاصنمتها : مايل
 م.١960. نظامها مجهوري . نالب استيالهلا يف عام 2( كل١2٤0000تبله مساحتها )

  حتندها موريتانينا مشناال   ومن  إارييينادولنة واقعنة يف أقصنى انرب  وهني.،اكلفرعاصنمتها  السنغال:
تبلننه    ومنن  الغننرب اامبيننا واحملننيط األطلسنني اجلنننوب اينيننا كوننناكري واينيننا ايسنناوالةننر  مننايل  ومنن  

 م.١960. نظامها مجهوري  نالب استيالهلا يف عام 2( أل  كل١97مساحتها قرااة )

حتنندها منن  اجلنننوب سننرياليون وليبرييننا  ومنن  الةننمال  كهنللفكه عاصننمتها  :غينيااا كوناااكري
 2( ألنن  كننل2٤6الةننر  مننايل وسنناحل العنناج. تبلننه مسنناحتها ) السنننغال وجننءء منن  اينيننا ايسنناو  ومنن 

 م.١958تيريبا . نظامها مجهوري . نالب استيالهلا يف عام 

  حتندها إارييينايف انرب  الوحيندل يةاإلسنالمعراينة الدولنة وهني ال. نهاكشله عاصنمتها  :موريتانيا
األطلسني  ومن  الةنمال اجلءائنر. تبلنه م  الةر  مايل  وم  اجلنوب مايل والسنغال  وم  الغنرب احملنيط 

 م .١960. نظامها مجهوري  نالب استيالهلا يف عام 2( كل١0٣0700مساحتها )

 ا : أو ما تسمى ان)األجنلواونية(: وهي املسنتعمر ثانيًا: الدول الناطقة باللغة اإلجنليزية
 :اإلجنليءية واملتخذل اللغة اإلجنليءية لغة ريية هلا و تةمل ةس دول وهي
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تطنل علنى احملنيط األطلسني  حتندها مشناال  وشنرقا  اينينا كونناكري    فهيهفونعاصنمتها   :سرياليون
. نظامهننننا مجهننننوري نالننننب 2( ألنننن  كننننل72ومنننن  اجلنننننوب الةننننرقي ليبرييننننا. تبلننننه مسنننناحتها أكثننننر منننن  )

 .١٣8١çم املوااق ١96١استيالهلا عام 

الةنمال والةننمال الةنرقي دولننة النيجننر  حتنندها اننني منن  الغنرب  ومنن    أ هجلفعاصننمتها  :نيجرييااا
دول    وهني أكثنر2( ألن  كنل929لنى )ومجهورية تةاد  وم  الةر  دولنة الكنامريون. تءيند مسناحتها ع

 م.١960. نظامها ادرايل  نالب استيالهلا يف عام يةسكانكثااة  إارييياارب 

حتدها سرياليون م  اجلنوب الةرقي  وم  الةنمال اينينا  ومن  الةنر    مهروفيفعاصمتها  :ليبرييا
 . نظامها مجهوري  2( أل  كل١١١والةمال الةرقي ساحل العاج  تبله مساحتها )

  حتنندها اوركينننا ااسننو منن  الةننمال  وتواننو منن  الةننر   وسنناحل العنناج منن  أكللهاعاصننمتها  :غانااا
 م.١957ها مجهوري  نالب استيالهلا يف عام . نظام2( أل  كل2٣8الغرب. تءيد مساحتها ع  )

وهنني أصننغر النندول اإلاريييننة  حتنندها منن  الةننمال والةننر  واجلنننوب    للفنده عاصننمتها  :غامبيااا
 م.١965. نظامها مجهوري  نالب استيالهلا يف عام 2( أل  كل١١السنغال  تبله مساحتها قرااة )

أو منا يسنمى ب)اإليءوانون(: وهني املسنتعمرل البتيالينة  :ثالثا: الدول الناطقة بالربتغالية
 ومها: إارييياواملتخذل اللغة البتغالية لغة ريية هلا و تةمل دولتني  ايط م  ارب 

حتدها م  الةمال السنغال  ومن  اجلننوب والةنر  اينينا  ومن     ي فووعاصمتها  :غينيا بيساو
. نظامهننا مجهننوري  نالننب اسننتيالهلا يف عنننام 2( ألنن  كننل٣6الغننرب احملننيط األطلسنني. تبلننه مسنناحتها )

 م.١97٣
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علننى اعنند  وهنني عبننارل عنن  جننءر واقعننة يف احملننيط األطلننس   و هايللفعاصننمتها  :الاارأا األخ اار
(  ٤0٣٣إليهنننا: السننننغال وموريتانينننا إىل الةنننر . تبلنننه مسننناحتها )أقرب الننندول اننن  كنننل انننريب دكنننار620

 (1)م.١975. نظامها مجهوري . نالب استيالهلا يف عام 2كل

وتتنأثر دول املنطيننة اعضننها اننبعض يف كننل شننئ  ألسننباب كثنريل منهننا: تننوزّع عنندد منن  شننعوهبا وقبائلهننا "
 -ولغا ا اني الندول  حنىت إّن الةنعب الواحند قند يتنوزّع يف ثنال  دول أو أكثنر. ومنهنا اجلالينا  املنتيلنة

ميننا االفرنسننية  أو ااإلجنليءيننة  ي. مث ارتباطهننا ثياايننا وعلاإلسننالماينهننا  والتنناريخ املةننرت   والنندي   -حبريّننة
واريهننا منن  املنظمننا    (CEDEAO)إارييينناواجتماعيننا ااحتنناد دول اننر ب وسياسننيا  واقتصنناديا  

 وتتمتع مجيع هذ  الدول اعضوية منظمة األمل املتحدل واالحتاد اإلارييي.(2)."احلكومية واألهلية

 

 

 

 

  

                                 
ية ومشاكل القليا  املسلمة اإلة ملسرانين،  م   مود دراةة مل مح القلار ا،  "ي ار ععري  ال و     - (١)

-1994 ص  املوسوعة التارخيية اجلغرافيةمسعود اخلون ،  انار : ، وياإلسالمالوجيز يف جغرافية العامل    العامل،
 .ى2004

 .6ص ،إفريقيامدخل إىل دراسة مذهب أهل السنة واجلماعة بغرب ،د.هارون امله   ميغا  - (2)
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 :إفريقياغرب  يف اإلسالماملبحث الثاني: 
هتتصا املبحتتتإ أةاةتتا  لتت  إيهتتتار اخلل يتتا  ال ي يتتة لكفارقتتتة قبتتل احتكتتتاكهم يرعكتتل 

التورتتل   دانرهتتم ومتت ا جتتاهليتهم ل بتتو  التت ين  اإلةتت ىوبعتت ري ،وكيتت  اةتتتلا   إلةتت ىت
 .( اإلة ىاجل ي )

سالم: الغربية ابل اإل إفريقيا طلب األول: املعتقدات السائدة يفامل  
)األرواحينة (  واإلحيائيننة (1)هني اإلحيائيننة اإلسنالمجملتمنع اإلارييني قبننل كاننب النديانا  املنتةننرل يف ا)

 موعنننة معتيننندا  يعتنيهنننا  تمنننع اننندائي ال يكةننن  عمنننا يننندور يف خلننند . وتةنننرت  هنننذ  املعتيننندا  يف 
عنندل مظنناهر  ولكنن  انندرجا  متفاوتننة وأشننكال متنوعننة. ويننرتبط كننل معتينند منن  هننذ  املعتينندا  زجماعننة 

تأثر االعوامل ا(ارجينة  منا يندل علنى تدل  وضل مع اجلماعة حيث تذهب  و جغرااية حمدمعينة ومساحة 
ثبا  هذ  املعتيدا  وقااليتها للتطور على الرال م  صنالاة ومتاننة جنذورها املمتندل العميينة املتأصنلة يف 

 (2).(نفوال أتباعها

 وترتكب أهل عناصر تلك املعتيدا  م :

 فكرة اإلله األعظم:- أ
تعتيد اوجنود إلنه متعنال خنالق للكنون  إال أهننل خيتلفنون اختالانا كبنريا يف  إاريييامجيع شعوب  يبدو أنّ 

تيندير سنلطانه يف تصنري  أمنور النندنيا  والفكنرل السنائدل ايننهل هني أّن هننذا اإللنه اعيند اعندا شاسنعا عنن  
ه من  اآلهلنة:   دونَنَمنه العبنادل إىل ّجنالعامل  حبيث يصنعب علنى اإلنسنان االتصنال انه  وأّن األحنرى أن توَ 

 
َ
 (3)ه االسهر على أمور هذا األرو وهل رسله  ووكال  .لِ بَ لون م  قِ ك  َو إذ إهنل امل

                                 
ال ت اد ب وة روحية   الشياص أ  أن لل ماد وال با  أرواحا مشاهبة لتلك اليت ل ا اإلنسان،  ااإلحيائية: ه -(١)

 افريقية الواقع ية يفاإلسالمالدعوة وأن الروو ها مب أ ال كر واضياة العضوية   آن واح . ،د. ب الرمحن املاحا، 
 14ص  واملأمول

 املرجع السابد ، الص حة ن سها. - (2)

 44،ص  السوداء إفريقياالدايانت يف  هوبري ديشان/عرمجة أمح  صادق مح  / - (٣)
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ومننع إمينناهنل وإمجنناعهل اوجننود إلننه أكننب متعننال خننالق للكننون  إالّ أهنننل خمتلفننون يف تصننّور ذلننك اإللننه  
اإلنسنان الضنعي  االقنرتاب إلينه و املتعال  اكان تصّورا ل ع  ذلك اإلله أنّه كبنري عظنيل يسنتحيل علنى 
 التوّجه إىل ذاته اطلب احلوائج  رال اعتيادهل أّن مياليد األمور ايد .

تخذ هذ اإلله األعظل أيناء خمتلفنة لندى اليبائنل النيت تعنيحت علنى امتنداد  سناحل اينينا.اهو يعنرف يو "
عنننند Oloroun  و)أولنننورن(Nawouوعنننند )ايفا(ااسنننل )نننناوو( NaNa يف أشننننيت ااسنننل )ناننننا
 Faro".(1)عند)اإليبو( وعند البامبارا يعرف ااسل )اارو(choukou)اليورواا( و)شوكو( 

ا(الق الراز   إالّ أهنل ال يتوجهنون إلينه  (إذ يعتيدون أنه هو´ ويبدو أهّنل ييصدون اذلك اإلله )ا 
التينننرب إلينننه اواسنننطة آهلنننة اةنننعائر التعبننند  انننريون أنفسنننهل انننري منننؤهلني للتوّجنننه إلينننه مباشنننرل   ويفضنننّلون 

 ک ڑ ڑ ژ }:الننننذي  قننننال ا  عنننننهل اهلينيصننننغريل  حنننناهلل يف ذلننننك كحننننال العننننرب اجلنننن

 [. 3اللمر:] { ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 اآلاة الصغرى أو آاة املرتبة الثانية: -ب 
وخيتلن   مجاعنة موكلنة من  قبنل اإللنه األعظنل اتصنرف شنؤون البسنيطة: -يف زعمهنل -واآلهلة الصنغرى 

خننذون أجنندادهل األسننطوريني أو أاطنناهلل املؤسسننني يتوعامننة السننودانيني  عننددهل تبعننا للننبالد واألقنناليل 
وخيننتص   ولنندى قبائننل )لويب(منناال ييننل عنن  عةننري  إهلننا صننغريا. انندال منن  هننؤالء اآلهلننة الصننغار. ملنندنيا ل 

وثالنث يهنب    وآخنر ضمنيهل من  اللصنو  اأحدهل ضمي الناال م  املرو  كل واحد منهل مهمة ما:
فننر الننناال حبأو  وآخننر خيننتص اننوارل احلصنناد  ورااننع مينننح اآلدمنني ا(صننب والنسننل  نعمننة العيننل والننذكاء 

حنندهل أحننىت أّن  وهكننذا. وآخننر يراقننب النسنناء ليمنننعه  منن  خيانننة أزواجهنن . منن  أذى السننحرل ا(بثنناء 
 (2)يصيب اإلنسان اداء املفاصل)روماتءم(

 امنهننا منناهي علننى شننكل أصنننام وأوثننان  ومنهننا منناهي علننى شننكل واآلهلننة أصننناف وأشننكال عننندهل 
أحجننار  واننري ذلننك  والغريننب يف شننأن عبنندل هننذ  اآلهلننة أّن اعضننهل ال يتيراننون إليهننا إال اعنند ذكننر اسننل 

 ا   ايتّفلون قائلني ااسل ا   مث يرداون اليول يا صنل االن أطلب منك كذا وكذا.

                                 
 25-44املرجع السابد ص  - (١)

  48ص  السوداء إفريقياالدايانت يف  هوبري ديشان،عرمجة أمح  صادق مح  ، - (2)
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كنان عبنادل أرواح األسنالف من   الظنواهر الدينينة  الةنائعة يف  تمعنا     :تقديس األرواح   - 
  " وهي عبادل تيوم على عدل اارتاضا  تتصنل انأرواح اإلنسنان أو قدراتنه  وكين  تعمنل أو إارييياارب 

تسلك يف احليال كلما التحق األاراد م  سنبيهل من  األجينال  ليكنون كمنا كنان من  قبلنه صنلة و صنل يف 
 (1)لوجود االجتماعي.استمرار ا

و أسننناال اكنننرل عبنننادل األسنننالف يرجنننع إىل أن املنننو  ال يكنننون سنننببا ليطنننع الصنننال  انننني األحيننناء و 
 (2)األموا   و إمنا افول و ارماء م  جراء ضع  يصيب اليول احلياتية السرمدية

( واعند Ni) ولنه نسنمة هبنا حياتنه ينDja)ا )جنوتعتيد قبائل)املاندنه(أّن كل إنسان له صنورل أوظنل  
مث  ا( انهنا تظل يف ايب امليب  إىل أن تنتهني مراسنل اجلننازل جوأماّ) املو  تصعد النفس)ين(إىل السماء 

مث تعننننود للحننننا   تننننءور ايهننننا مواطنهننننا األوىل  تغننننادر  وتظننننل هائمننننة علننننى وجههننننا زهنننناء ةسننننني عامننننا 
 (3)االنسمة)ين(.

وهنل يرمنءون  وسنطاء ايننهل وانني الينول ا(فينة العلينا واإلحيائيون يتجهون إىل عبادل األسالف ليكوننوا 
ويطلق علنى هنذا  اجلماد أحيانا أخرى  إىل األسالف حبيوان م  احليوانا  أحيانا أو اةئ م  النبا  أو

وتنءعل اعنض اليبائنل اإلارييينة أن روح جندها األكنب قند حلنب يف (4)إليه اسل )الطوطل( احليوان أو يرمء
ي أن هنننذ  احليوانننا  قننند أصننبحب ميننرا  ألرواح السنننل  منن  اآلاننناء  طمننا هلننا أاحليننوان الننذي تتخنننذ  طو 

ومنرور النءم  أصنبحب هنذ  احليواننا  ميدسنة  حتتويه م  تلك األرواح  واألجداد ااجته إليه االتيديس ملا
 (5)لذا ا.

  

                                 
 . 113: ص،األفريقي التطور يف اإلنساين العنصر،أمح   م  مجا :ععريب، هريوةوكوفتش مك يل - (١)

  15:ص، أفريقية يف يةاإلسالم الدعوةد. ب الرمحن  مر املاحا ، – (2)
 16 ص ،السوداء إفريقيا يف الدايانت، هوبري ديشان،عرمجة أمح  صادق مح   - (٣)

رمل م  س ل ا ال بيلة ويعت  ون أنع حي اهم، ف جيوز هلم التع    ليع  يللد  ليها البامبارا )داةري ( وهو - (٤)
ت  شكل من الشكا ، ويعت  ون أن التع    ليع يسبب هلم الب ص،ويعت   أهل م ي يت بوبو ديولةو بوركي ا فاةو 

 اة مهم. .ولزا  الكتري من ال اس يؤؤمن هبصري ال كرة ررمDafraأنا طوطم امل ي ة مسك ي    مسك دافرا
 15، ص إفريقياية يف اإلسالمالدعوة د. ب الرمحن  مر املاحا ، – (5)
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 تقديس احليوانات : -ح
.  الننندى اعننض اجلماعنننا  يف إارييينناتعتننب عبنننادل احليوانننا  مننن  أقنندم العبنننادا  املعرواننة يف انننريب     

السننغال ن قبنل إسنالمها ن اعتيناد مفناد  أن اجلماعنة ونوع نا من  احلينوان من  جرثومنة واحندل.  وجنند اياينا 
هذا االعتياد ليومننا هنذا لندى اعنض اليبائنل السننغالية املنحندرل من  إمباطورينة منايل.  ايند جناء يف سنريل 

أن والنند  قننال لننه ذا  يننوم: هنننا  )[  LAYEKAMARAحيننال الكاتننب الغينني "الي كامننارا " ]
حية حاضرل دائم ا تظهنر ألحند أعضناء عةنريتنا.  ايند ظهنر  يل يف جيلننا هنذا"   واعند أن شنرح الوالند 
الانه كي    ليا   مع جنية عةريته قص عليه احلوار الذي دار اينهمام حيث قالب لنه احلينة: "قندمب   

يب  اننل الحظتننك وأنننب تتهيننأ ألسننوأ اسننتيبال يل  اينند حملننب ذلننك كمننا نبهتننك سننااي ا لكنننك مل ترحننب 
؟ أنننا جنيننة أجننداد   واصننفيت كننذلك قنندمب نفسنني إليننك ألهليتننك.  يف عينيننك   ملنناذا تنظننر إيّل هكننذا

 إذن ال م  ميم واحذر م  طردي انني جالبة لك النجاح ".

طفننال  صننغري ا رأى أاننا  يننداعب  وحتننب وااننل منن  األسننئلة وإحلنناح شننديد منن  "الي كامننارا " الننذي كننان
حية صغريل احلجل ذا  مساٍء  حكى عليه اليصة  وهي على مجاهلا تعكس جانب ا واقعي نا من  حينال هنذ  

ية منذ عهود قدمية وظلب حتنتفر انبعض اياينا معتيندا   تمنع منا اإلسالمالةعوب اليت اعتنيب الديانة 
 (1)(.اإلسالمقبل 

 تقديم القراب : -اه
األحياء موتاهل يف األسرل واليبيلة اراناط وثينق من  االلتءامنا  اواجنب األحيناء قبنل كنل شنئ أن يرتبط 

موتنناهل رحلننتهل الةنناقة اننني هننذ  احليننال النندنيا واننني النندار اآلخننرل.مث جيننب  يييمننوا اجلنننائء لييسننروا علننى
وحننننىت  ورضنننناهل ذلننننك أن يينننندموا اليننننرااني والضننننحايا حننننىت يفننننوز األحينننناء حبمايننننة أمننننوا ل  علننننيهل اعنننند

 (2)وأيضا لكي يصونوا) اليوى احليوية (ألولئك املوتى. يتحاشوا اضبهل ولعاهنل 

وهننذا االعتينناد نننتج عنن  اعتيننادهل اننأّن املننو  لننيس هنايننة احليننال  اننل هننو انتيننال منن  دار إىل آخننر ومنن  
 شكل إىل اري .

                                 
  40-39،ص املسلمون يف السنغاليراجع  ب  ال ادر ةعي  ةي ،  – (١)
 23، ص السوداء إفريقياالدايانت يف ، هوبري ديشان،عرمجة أمح  صادق مح   - (2)
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اعننننندما يصننننيب املننننرو أحنننند أاننننراد و ينننتل تينننندم اليننننرااني يف مناسننننبا  خمتلفننننة  و يف أوقننننا  معيننننة   
األسنننرل  أو حنننني يسنننتعد الفنننالح للبنننذر   أو حينمنننا ضنننل موسنننل احلصننناد  أو يلنننل انننالبالد جفننناف أو يف 
األعينناد السنننوية  أو عننند مننو  أحنند امللننو   م يتيننرب الننوثي انندجاج أو انننل أو ايننر  ايذحبننه علننى قننب 

(1)أسالاه  أو على أحد املعبودا   امليدسة .

 حر والكهانة والعرافة والشعوذة:الس -و
وا(نننوف  مينننان االسنننحرل اإلالولنننوع االسنننحر و وال تنننءال    إارييينننايننندا   النننيت كاننننب شنننائعة يف مننن  املعت

 أّن السحر نوعني: اإلاريييني اإلحيائينيمنهل . ولألاارقة مجلة معتيدا  متصلة االسحر  ايعتيد 

يفتنننك (3)السنننعادل وا(نننري للفنننرد واجلماعنننة  وسنننحر ضننناريطنننرد األرواح الةنننريرل وجيلنننب (2)سنننحر ننننااع
 (4)ااألرواح ويهلك احلر  والنسل ويفر  اني املرء وزوجه.

 ويرتبط موضوع السحر والسحرل  ارتباطا وثييا املصطلحا  التالية:

ولئنننك األشنننخا  النننذي  خيطنننون خطوطنننا يف الرمنننل   أو يرمنننون ا(نننرز ويسنننتنبطون مننننه  أالكهننننة  اهنننل 
 (5)ع  املستيبل .األخبار 

اف   اهنننو شنننخص يعتيننند يف قدرتنننه علنننى التوصنننل إىل احلييينننة  اهنننو يكةننن  املسنننتيبل  ويفسنننر العنننرّ  
وييندم  … األحالم   وييدر الفأل و البةرى  و ميننع كنل مذخنذ التطنري  و يبعند كنل عوامنل سنوء احلنر 

ه مصننب النسنناء تعليمننا  عنن  موعنند اننرال األرو   اهننو الننذي جيننيء انناملطر للمحصننول  و عنن  طريينن
 (6)واملاشية  و الميك  االنتصار يف احلرب إال إذا وااق هو على ا(روج لليتال .

منن  الولنند إىل الولنند. وقنند تظهننر علننى شننخص مننا أعننراو منن  الصننرع   ةوقنند تكننون صنننعة العرااننة متوارثنن
مننثال  تنندل علننى أن اإللننه اختننار   ليعننب عنن  إرادتننه. والعرااننون أو الكهننان عننند )املاننندنج( ضملننون خرجننا 

                                 
 40 ص السنغال، املسلمون يفي ار ، ب  ال ادر ةعي  ةي ،  – (١)
 ويعرت تلسحر البيع- (2)

 يعرت تلسحر الةود- (٣)

 20ص  ،ية يف إفريقيةاإلسالمالدعوة  د. ب  الرمحن  مر املاحا ،  - (٤)

 117ص ، موجزاتريخ نيجرياي، آدى  ب    اإللور   – (5)
 .  127 و 126:ص ،األفريقية الثقافية الطوابع يف حديث افريقيةإبراهيم  م   ب  ال تاو ، – (6)
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جننذور نبننا   وخيننوط  ووعنناء منن  طننني يننااس  خلننيط منن  أدوا  العرااننة علننى  منن  جلنند املنناعء  ضتننوي 
رجنل وامنرأل  ونصنالن ميوسنان ب أراعنة أجنراال أسنطوانية  وصنرل من  النودع  وقرننان  اه ماء  ومتثاالن من 

 (1)مءركةان.

واحننرتاف مهنننة الكهانننة ال يلننءم محننل هننذ  األدوا  يف كننل األوقننا   وإمنننا متلنن  أدوا  الكهنننة منن  
 ايئة إىل أخرى حبسب معتيدا ل.

 (2)ييول الةيخ دنبا واقي طيب ا  ثرا :

 نتفننننننننينننواننننننننع عليه اننا يننننننننننننأتننننني اه تننننطنننننننننننننر       لنننلننننننننننننغيننننب ااملاكننننننننل من

 نننننننانننننننهننننننننننه إمنننننننننننننننننا مننن  الننكننهانننة       أو النننننننننننننننعننننننننراانننننننننننة استمع ايننننننننننألننننننننننننن

 نننننارننننناله األخنننننننيننننننننننننننننننا ينننكننون قننننننننننننة هنني اإلخننبننننار      منننننننننننانننننننننçننننننإذ الننكنن  

 (3)نننننننننرّااننننننننة أقنبح هبا م  منكنننننننننرار ااملاضي دري      عنننننومنننااه األخننب    

والةعوذل: يف اعتياد اإلحينائيني مصندر للخنءي والعنار  وسنبب الضنطهاد كنل من  ميارسنها أومن  حتنوم 
حولننننننننه الةننننننننبها  يف مارسننننننننتها  ولننننننننذلك ظلننننننننب اامضننننننننة. ويعننننننننرف املةننننننننعوذ يف اجملتمننننننننع اإلاريينننننننني 

 (4)ااسل)مصا (أي أنه ميتص اليول احليوية للضحايا.

ويعتينندون Soubagaو أنثننا   komonانالكومو  و يعنرف رجننال املةنعوذي  يف قبائننل )املاننندينه(  
اينننندر ل علننننى التحننننّول منننن  الطبيعننننة اإلنسننننانية إىل الطبيعننننة احليوانيننننة  وأهنننننل االبننننا يتحّولننننون إىل اليطننننط 
وميّصننون دمنناء النّنناال يف دجننى الليننل  ويسننّببون  السننوء للننناال .وال زال هننذا االعتينناد سننائدا يف كثننري منن  

                                 
 87، ص السوداء إفريقياالدايانت يف هوبري ديشان،عرمجة أمح  صادق مح  ،  - (١)

هو فضيلة الشيخ  ب   بن أيب بكر املل ب"دنبا"واقا من كبار املالكية و لمائها   رر   إفري يا،ول  اى  - (2)
تراويلا( مايل ،عل    ل  ي يع العلم خلد كتري من رر    طوىب)مايل(، واةت ر   م ي ة ) 1901هاملوافد 1321

ديوان الشيخ  ى.ي ار عرمجتع   : م  املصل   بن أيب بكر)دنبا(واقا،1978ه املوافد 1398إفري يا وعو   اى 
 9، ص )دنبا(واقي

 51املرجع السابد ص  - (٣)
 21 ص ،إفريقية يف يةاإلسالم الدعوةد.  ب الرمحن  مر املاحا ، – (٤)
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ونننننة األخننننريل انننننب كثننننري منننن  احلكومننننا  مالجننننئ للمتهمننننني اننننذلك الفعننننل اجملتمعننننا  اإلاريييننننة. ويف اآل
 الةنيع إذ اجملتمع ينبذهل ويطردهل.

اناء على ماسبق اننّن اينع التمنائل والتعاوينذ ظناهرل ااشنية  يف اجملتمنع اإلارييني   من  لين  الةنجرل     
يها  وقصنبة اندقينة للوقاينة من   واليرون  واملساحيق املنوعة  وأنياب األسد  وأنياب األاعى  للوقاية م 

الرصا   وصفارل للوقاية م   مؤامرا  األعنداء  وهننا  تعاوينذ أخنرى حلماينة اجلماعنة اأسنرها  كةنجرل 
 (1)الييطني  وخيوط اليط   واعض التماثيل الصغريل  ومتائل جتعل صاحبها يرى الناال وال يرونه.

ع إىل آخنر ومن  ايئنة إىل أخنرى  ولكنهنا مجيعنا تتفنق ومتل   أشكال وأنواع التمائل والتعاويذ م   تم
 وهو محاية صاحبه م  األضرار واألعداء .  -حسب زعمهل –يف ارو واحد 

   

  

                                 
 48، ص السوداء إفريقياالدايانت يف ،يراجع هوبري ديشان،عرمجة أمح  صادق مح   - (١)
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إىل املنطقة: اإلسالم دخولاملطلب الثاني:   
مل يكنن  ارتبنناط العننرب اغننرب اليننارل اإلاريييننة ييننل قننول عنن  ارتبنناطهل اةننر  إاريييننة ووسننطها  اكلمننا 

املةنننر  والوسنننط اسنننواحل جننننوب اجلءينننرل العراينننة وا(لنننيج العنننريب  اتصنننل انننرب الينننارل االةنننمال اتصنننل 
 (1)اإلارييي و  االتصال يف هذ  احلالة ع  طريق الصحراء الكبى.

ألول مرل إاّان البعثة النبوية اليت سبيب اهلجنرل إىل املديننة حنني أشنار النن   اإلسالم إارييياوقد عراب )
مننن   والتةننريد ذى والتعننذيب واليتنننلذاقننوا األ فرّقننوا يف األرو اعنند مننناتلمني انننأن يعلننى املسنن_ ملسو هيلع هللا ىلص_

المنننا سنننألو  أيننن  ننننذهب نصنننحهل االنننذهاب إىل احلبةنننة املسنننيحية ألّن هبنننا ملكنننا ال يظلنننل عنننند   قنننريحت 
اخنننرج ارينننق مننن  املسنننلمني إىل أرو  وهننني أرو صننند  حنننىت جيعنننل ا  لكنننل ارجنننا منننا أننننتل اينننه. أحننند 

كنانوا يف األوىل أحنند عةنر رجننال وأ راننع  وخرجننوا يف هجننرتني: خمااننة الفتننة واننرارا إىل ا  اندينهل احلبةنة 
نسنناء وأقنناموا يف خننري جننوار منن  النجاشنني حننىت ترامننى إلننيهل أن املسننلمني مكننة أصننبحوا مننأم  منن  أذى 

لكننر  واألذى لكنن  آمننال املسننلمني مل تكنن  يف حملهننا اليننوا منن  قننريحت نفننس املوقنن  منن  ا قننريحت اعننادوا 
 -ملسو هيلع هللا ىلص –طفناهلل وأقناموا ايهنا إىل مااعند هجنرل النن  أبةة يف مثانني رجنال انري نسنائهل و اعادوا إىل احل

 (2).(إىل يثرب
ليننند انننتح العنننرب املسنننلمون سنننواحل منطينننة الةنننمال اإلارييننني وجننننوب الصنننحراء الوسنننطى يف الينننرن "

النننذي اطنننى املنطينننة ارمتهنننا انننل  اإلسنننالم ي ونةنننروااإلسنننالمالسنننااع املنننيالدي وأقننناموا هبنننا احلكنننل العنننريب 
  اإلسنننالموجاوزهنننا. ويف جننننوب الصنننحراء الغراينننة كاننننب قبائنننل البانننر أانننناء املنطينننة النننذي  اعتنينننوا ديننن  

السيما قبيلة صنهاجة تءاول جتارل الذهب مع قبائنل السنودان الغنريب عنب الصنحراء الكنبىب ومن  املةنر  
عنب السنودان الةنرقي. ومن  خاللنه وصنل  إاريييناإىل منناطق حنءام السنهل يف انرب  اإلسنالمالعريب وصل 

انني سنكاهنا الطنااع الفنردي من   اإلسنالمإىل الةعوب األخرى يف تلك املنطية. وقد امنذ  جهنود نةنر 
ية حصنننل معظنننل اإلسنننالمخنننالل التجنننار املسنننلمني يف حّلهنننل وترحننناهلل  وعننن  طرينننق مارسنننا ل للعييننندل 

 (3)."ية األساسية اإلسالممناطق سهل الغرب اإلارييي وسواحلها على املعارف شعوب حءام 
مل ينندخل اننرب إاريييننة ووسننطها يف اليننرن احلننادي عةننر املننيالدي كمننا هننو متننواتر يف اعننض  اإلسننالما)

اينننه  وهنننو الينننرن  وصنننل إىل تلنننك البيننناع يف الينننرن نفسنننه النننذي ظهنننر اإلسنننالماملصنننادر واملراجنننع  انننل إن 

                                 
 85 ،ص واملستقبل الواقع افريقية يف يةاإلسالم ، الدعوةاملاحا  مر  ب الرمحن د – (١)
 153، ص  حياة حممد هيكل  م  حسن، - (2)

 4، ص الغرب اإلفريقيية يف اإلسالمجذور احلضارة ،  تمان برميا تر ،  - (٣)
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منننذ عهنند اتوحننا   اإلسننالميالدي. وذلننك عنن  طريننق اعننض اليبائننل األمازيغيننة الننيت اعتنيننب السننااع املنن
كما انتةنر  عوام عيبة وحسان وموسى ا  نصري يف املغرب. وازداد إقبال الناال عليه مع مرور األيام واأل

كدولننة  نفوذهننا إىل السنننغال  أو عملننب علننى نةننر  طريننق اليوااننل والنندعال   اواسننطة النندول الننيت امتنند
مسنجدا  ١2وجنود  عن محد اااا مؤر  سننغاي أية  وقد ذكر الةيخ اإلسالموملكة أوداسب  األدارسة 

 (1).(يف عاصمة اانا منذ أواخر اليرن األول اهلجري  السااع امليالدي
إىل الءننننوج وهنننل سنننادل يف أوطننناهنل يتمتعنننون اكامنننل احلرينننة والسنننيادل واالسنننتيالل  اإلسنننالمليننند جننناء 

من   اإلسنالمحكوما ل  ا(اصنة و تمعنا ل  النل يكن  لندعال إدارل شؤوهنل ا(اصة يف واليول  وميارسون 
أد  قسنننط مننن  السنننيطرل  وإن كنننان نفنننوذهل الروحننني عظيمنننا  لكننننه ميبنننول عننن  رضنننى  منننازيهالعنننرب واأل

اناإلاريييني ااملصناهرل واالخنتالط  وينذواون يف اجملتمنع اإلارييني اندون  ميتءجونهذا وكان الدعال  اع.واقتن
 (2)اوار  اجتماعية أوعرقية

عفننوي شننبه اةننكل  إارييينناانتةننر  يف  -دينن  الفطننرل  -الننذي هننو اإلسننالمعلننى أنننه ميكننننا اليننول اننأن 
ا   خننري سننالحهل الينندول الطيبننة  واألسننول احلسنننة  كننانوا  وحيثمننا حلّننوا دعننال إىلأي ننا     وكننان املسننلمون

 (3)ارادى ومجاعا  عءال اري مسلحني. اإلسالم ينةرون 
وجتننننندر اإلشنننننارل إىل أّن منننننا قنننننرب الصنننننلة واالحتكنننننا  انننننني البانننننر والنننننءنج  أّن الينننننائمني اجلننننندد)العرب 

ل  انننل كنننان انننني هنننؤالء املسنننلمني(مل يكوننننوا كالرومنننان يعيةنننون يف املننندن وينننؤثرون السننناحل علنننى النننداخ
الفاحتني م  تر  الساحل واضل اآلاا  الفسيحة االداخل  وم  مث أخلى كثري م  البانر مكناهنل للعنرب 
وانداعوا للجنوب  مث جاء  اارا  اي سليل واي هالل يف عهند املستنصنر الفناطمي يف الينرن ا(نامس 

ااجتنننه مءيننند مننن  اليبائنننل البارينننة هنننو اهلجنننري تلنننك النننيت اننننداعب كالسنننيل يءحننن  علنننى مشنننايل اارييينننة  
 (4)اجلنوب  وااتتحوا أرو الءنوج حيث نءلوا االد السنغال  مث اجتهوا شرقا إىل هنر النيجر وكامن ارنو.

ي يف اإلسنالموهكذا أصبح لألاارقة صهرا ونسبا مع العنرب  اتوطند  العالقنا  ايننهل وتغلغنل الندي  
دوا عنننه اصنندر رحننب  ومنن  مث زوّ  اإلسننالم  ايبلننوا مرنننة مراواننةاجملتمننع اإلاريينني اأسننلوب سننلس وطرييننة 

   وحتولوا إىل دعال .سالحهل وأنفسهل ا
 

                                 
 53 ص الوسطى العصور يف غاان ، طرخان  لا إبراهيم.د - (١)

 92 ص ،واملستقبل الواقع افريقية يف يةاإلسالم الدعوة،املاحا  مر  ب الرمحن د - (2)

 15ص ، -اهلوية الضائعة-املسلمة إفريقياي ار : اخلليل ال حو  ،   - (٣)

  169-168/ 6، يةاإلسالمي واحلضارة اإلسالمموسوعة التاريخ  أمح  شليب ،  - (٤)
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: إفريقيايف غرب  اإلسالماملطلب الثالث: مراحل انتشار   

 
اةنكل عنام  ايند أّن  إاريييناو توالنه إىل منطينة انرب  اإلسنالموصنول  تيّدم يف الفصول السااية ادايا 

ي  إالّ اإلسنالمهذا الوصول مل يعّمل مجينع أجنءاء املنطينة  ومل يعتننق الكنل اهلائنل من  أانناء املنطينة الندي  
 النننل يعننند ديننننا اريبنننا علنننى اجملتمنننع اإلارييننني  وينننءداد  اإلسنننالمأّن هنننذا الننندخول أزال الغثننناء عننن  حييينننة 

 املعتنيني له يوما اعد يوم .

 مسلكني :  إارييياإزاء تيدمه إىل   سالماإلهذا وقد سلك   

  حنني كنان املسنلمون يعنبون إارييينااناب املنندب احملناذي لسناحل شنرقي  أوهلما مائي: وهو طريق "   
وكننان االتصننال اننني هننذ  املننناطق األاريييننة وشننبه … البحنر األمحننر للتوجننه هننو الصننومال واحلبةننة وزجنبننار

متنننأثر ا يف شنننؤون ديننننه منننناطق ا(لنننيج العنننريب   إاريييننناذلك كنننان شنننرقي مباشنننرل.  وتبع نننا لننن اجلءينننرل العراينننة
 .لويتجلى ذلك يف انتةار املذاهب الفيهية والطر  الصواية اليت كان يتمذهب هبا سكان اجلءير 

ن وهنو اينب اليصنيدل هننا ن وهنو معنب  إاريييناللندخول يف مشنايل وانريب  اإلسنالم ثانيهمنا انري: امنذ   
رو اننأ اإلسننالملفننتح مصننر  وملننا اسننتتب األمننر جليننو   -¢ –ار  عمننرو انن  العننا  سننيناء الننذي اختنن

املغننرب  وتراخننب    حيننث اجتهننب صننوب ارقننة اتننونس انناجلءائر مث إارييينناالكنانننة تطلعننب إىل اننتح مشننايل 
ارهة م  الءم  حبكل أهنا ظلب هننا  انني مند وجنءر  ومنا أن اسنتير  يف املغنرب  إارييياالدعول يف مشايل 

 (1)."حىت ادأ  تتبلور يف جنويب الصحراء الكبى
 وتغلغله يف الغرب اإلارييي ااملراحل اآلتية :  اإلسالموقد مر انتةار   

  

                                 
 14،ص  املسلمون يف السنغال آفاق احلاضر وآمال املستقبل ب  ال ادر  م  ةي ،   - (١)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 املرحلة األوىل: ابل القرن احلادي عشر امليالدي:
طريينننننه إىل انننننالد السنننننودان األوسنننننط والغنننننريب مننننننذ الينننننرن األول اهلجري/السنننننااع  اإلسنننننالمليننننند شنننننق )

املننيالدي  ومل يكنن  ذلننك عنن  طريننق الفننتح احلننريب والضننغط اليهننري  ولكنن  عنن  طريننق التجننارل واملصنناهرل 
واالندماج  والكتب واملدارال واملسناجد  ألننه يصنعب إخضناع وقينادل اليبائنل الكبنريل عن  طرينق احلنرب  

يف تلك البالد ظفر اأقوى اليبائل وأشنجعها وأكثرهنا عنددا  ولنيس ااملستضنعفة منهنا   اإلسالمن ادليل أ
وترعنننرع يف املننندن الكبنننريل النننيت أقامهنننا املسنننلمون واسنننتيروا ايهنننا  انمنننب وكنننب  واشنننتهر  أمثنننال   ىمث منننن

رينا  التارخيينة كوم  صاحل  ومايل  وجىن  ومتبكنب  وتكندل  ونينارل  وأدى كنل ذلنك إىل قينام اإلمباطو 
 (1).(الكبى

وانالرال من  أن اليلينل مننهل   وللتجار املسلمني الدور اجللينل يف انتةنار الندي  احلنين  يف تلنك البيناع 
ي لعننندم اسننننتطاعته التفنننرغ هلنننا اننننن معظمهننننل قنننام ااسنننتيدام الفيهنننناء اإلسنننالمكنننان جييننند الفينننه والفكننننر 

املسننلمني هبننا ليتننوىل هننؤالء العلمنناء تعلننيل الننناال أمننور والعلمنناء هلننذ  املننناطق وخاصننة عننندما يكثننر عنندد 
ديننننهل وشنننرح حضنننارته هلل.وعمننند اعنننض التجنننار إىل تةنننييد املننندارال واملسننناجد  وكثنننريا ماكنننانوا خيتنننارون 

ية الةننننهريل يف مصننننر أو الةننننمال اإلسننننالمصننننليني إلرسنننناهلل إىل املعاهنننند أاننننذاذ الطننننالب منننن  السننننكان األ
 (2)ي يف االدهل.اإلسالملعلل وليعودوا قادل للفكر اإلارييي ليتليوا  مءيدا م  ا

الننننذي  كننننانوا يتواانننندون علننننى أطننننراف  -منننن  املغننننرب خاصننننة -وكننننان معظننننل أولئننننك التجننننار املسننننلمني 
السودان الغريب ايصد التجارل  حيث أقاموا أسواقا ومراكء يتبادلون ايها السنلع منع أهنل السنودان. وكنان 

طريننق التبةننري  اننل عنن  طريننق االحتكننا  واملثننل  خاصننة اننني امللننو  ينتةننر علننى أيننديهل  ال عنن   اإلسننالم
 (3)ورجال مالكهل الوثنية.

منن  املغننرب العننريب   إاريييننايف اننرب  اإلسننالمومننا جتنندر اإلشننارل إليننه أّن النندعال األوائننل الننذي  دخلننوا ا
 ور ."  ويير ون اليرآن ارواية "ور " انةروا املذهب املالكي ورواية كانوا "مالكيني

                                 
 50،ص  إفريقيايف  اإلسالمانتشار  د.زي   م  خضر،د. مرصا، العمر ، - (١)

 .206/  6، ياإلسالمموسوعة التاريخ  أمح  شليب،  - (2)

القرن الرابع  -احلضاري يف غانة ومايل يف العصر الوسيط)القرن العاشر اإلسالمأثر  أ.د أمن عوفيد اللييب، - (٣)
 116ص  عشر للميالد(
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املرحلة الثانية: وكانت على أيدي املرابط  مان صانهاجة أكارب ابائال 

 الرببر:
يف الينرن احلنادي عةنر املنيالدي وكوننب جبهنة إسنالمية قوينة  إاريييناليد قامب دولة املرااطني يف مشال 

يف هنننذ   اإلسنننالمإىل انننالد املغنننرب واألنننندلس وكنننان هلنننا اضنننل كبنننري يف انتةنننار  إاريييننناامتننند  مننن  انننرب 
اجلهننننا   وانتةننننر دعننننال املننننرااطني منننن  السنننننغال إىل مايسننننمى اليننننوم اينيننننا )كوننننناكري( وسنننناحل العنننناج 
والنيجنننننر  ودخلنننننوا إمباطورينننننة ااننننننة الوثنينننننة يف النصننننن  الثننننناين مننننن  الينننننرن احلنننننادي عةنننننر أي يف عنننننام 

اطورية ذا  صبغة إسنالمية رانل ايناء حكامهنا وثنينني حنىت ذلنك التناريخ  وعنندما م وصار  إمب ١076
 (1)يف السودان الغريب . اإلسالمأسلمب متاما اشتهر أهلها ااحلماال الديي  وصاروا دعال يف 

حلنننركتهل هنننو الةنننيخ  ىانننني البانننر أوال  واليطنننب الرحننن اإلسنننالمليننند قنننام املرااطنننون أو امللثمنننون انةنننر "
م مث اجتهنوا جنوانا إىل انالد السنودان حينث كاننب ملكنة ١059ه/٤5١ياسني اجلءويل تنويف عنام  عبدا 

ايها  ورال أن أحند ملوكهنا يف الينرن  اإلسالماانا ال يءال امللو  املعاصرون هبا على الوثنية  رال انتةار 
 (2)."اإلسالمالتاسع امليالدي اعتنق 

رااطننني  علنننى )أوداسنننب( ومنهنننا توجنننه اجملاهننندون إىل  م اسنننتوىل ضنننل اننن  علننني امل١05٤افننني عنننام   
 (3)يب اكر ا  عمر.أم اييادل ١076اتحها إال يف عام  كوم  عاصمة اانا ولك  مل يتمكنوا م 

ولكنن  سننيطرل املننرااطني علننى اانننا مل تنندم طننويال   إذ سننرعان مننا قامننب انتفاضننا  وثننورا   ليسننب    
الننذي جنناء  اننه مجاعننة أيب اكننر انن  عمننر  اننل كانننب تسننتهدف حتييننق إدارل اانيننة . افنني  اإلسننالمضنند 

اضنننون ذلنننك  استةنننهد ااننن  عمنننر أثنننناء اشنننتباكا  منننع الغنننانيني  واوااتنننه اضنننمحلب سنننلطة املنننرااطني 
 .(4)السياسية.

ذ مل  ذا  انال من  الناحينة العسنكرية والسياسنية  إنيمل تك  انتصارا  أصنحاب عبند ا  ان  ياسن    
يدم وجودهل يف اانا أكثر م  ةس عةرل  سنة  لك  هذا احلضنور ا(ناط  تنر  أثنر ا طيب نا لإلسنالم يف 

                                 
 47،ص  إفريقيا، املسلمون يف غرب ي ار:  م  فا ل  لا تر ،وةعي  إبراهيم كري ية  – (١)

 51، ص  إفريقيايف  اإلسالمار انتش، د. مرصا، العمر  زي   م  خضر، - (2)

 87، ص الواقع واملستقبل إفريقياية يف اإلسالمالدعوة د. ب  الرمحن  مر املاحا ، – (٣)

 16،ص  املسلمون يف السنغال ب  ال ادر ةعي  ةي  ،  - (٤)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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مل  يكن  قند وصنلها  إاريييناإىل ننواٍح  اعيندل من  انريب  اإلسنالميف توصيل صندى   إلسهامهاملنطية كلها 
 (1)ية.حييوا ما مل حتييه احلملة العسكر ادعال الق أمام يم  قبل  ما مهد الطر 

ايننننول  اإلسننننالموا(الصننننة أن محلننننة املننننرااطني علننننى اانننننا مل يرتتننننب عليهننننا ترسننننيخ مباشننننر لنننندعائل      
السنننالح يف تلنننك النننبالد   إمننننا متخنننض عنهنننا أن طائفنننة مننن  سنننكان املننندن النننذي  مل يسنننلموا قبنننل احلملنننة 

ة من  ذلنك العهنند إىل ياإلسنالمم إضنااة إىل تةنبث شننعب "سنونينكي" االعييندل اإلسنالماملرااطينة اعتنينوا 
 (2)يومنا هذا.

إّن قيننام دولننة املننرااطني يف اننرب الصننحراء الكننبى يف منتصنن  اليننرن ا(ننامس اهلجري/احلننادي عةننر "
 اإلسننالمكنان لنه أثننر  كنذلك يف نةنر   -اإلسننالموهني دولننة قائمنة علنى اجلهنناد ونةنر العييندل  –املنيالدي 

يف منطيننة الصننحراء الكننبى الغرايننة واني السننودان يف حننوو هنننر السنننغال وأعننايل النيجننر.مث إّن السننودان 
يف  اإلسنننالماضنننطلعوا هنننل أنفسنننهل انةنننر  -ياإلسنننالموقنننداعتنق ملنننوكهل والكثنننريون مننن  رعيتنننه الننندي  -

  (3)."أوطاهنل اعد املرحلة األوىل م  انتةار  يف السودان الغريب

يف ايايننا  اإلسننالمعننض امللننو  األاارقننة انميننان قننوي وعيينندل راسننخة ومحلننوا رايننة نةننر وهكننذا  انطلننق ا
الصنفحا  اليادمنة عن  اعنض امللنو  واليبائنل  ي. وستكةن  اإلسنالمليت مل يصنلها الندي  أجءاء اليارل ا

 .إاريييايف ارب  اإلسالماإلارييية الذي  كان هلل دورز اارز يف نةر 

أيدي امللوك واألمراء  وخاصاة ملاوك مملكاة  املرحلة الثالثة: كانت على
 مايل وصنغاي:

لينند كننان املاننندجنو)أكب قبائننل مننايل( أكب حتمسننا لإلسننالم والنندعول لننه  ومنن  أشننهر ملننو  مننايل الننذي  
م(النذي يعتنب ١٣٣2-١٣07)"امللنك منسنى موسنى"  ينهوالندعول إل اإلسنالماذلوا جهودا جبارل يف نةر 

وكنننان لءينننارل منسنننى موسنننى  ...النننيت الغنننب يف عهننند  أوج عءهنننا و ننندهامننن  أعظنننل ملنننو  هنننذ  اململكنننة 
ويذكر عنه أننه كنان يبني مسنجدا يف كنل مديننة تدركنه   لألراضي امليدسة دور كبري يف مصر واالد العرب

                                 
 88 ص ،واملستقبل الواقع إفريقيا يف يةاإلسالم الدعوةي ار:د. ب  الرمحن  مر املاحا ،  – (١)
 16،، ص املسلمون يف السنغاليراجع،  ب  ال ادر ةعي  ةي ،  - (2)

 117، ص  الوسيط العصر يف ومايل غانة يف احلضاري اإلسالم أثر، أ.د أمن عوفيد اللييب - (٣)
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م أّن أهننل مننايل جيعلننون ألوالدهننل ١٣٣5اانن  اطوطننة عننند زيارتننه ملننايل عننام  وذكننر(1)ايهننا صننالل اجلمعننة
 (2)تفك قيود  إال اعد أن ضفر اليرآن. اليرآن واليف حفر  أحدهلقصر الييود إذا 

ي مننذ أن أسنلل أول ملوكهنا زاكناال ايل دور ملو  صننغاي عن  دور ملنو  منايل  ايند عمنل صننغيومل 
ويف زمن  ملكهنا سني علنى  ن االنسنبة ملنايل أاني الوثنيني كمنا كنان الةن اإلسالمم على نةر ١009عام 
األسننناكي النننيت   لسنننر أىل انننروع النيجنننر الةنننرقية كما أن إحنننىت وصنننل  اإلسنننالم م(ازداد انتةنننار١٤29)  
  والغننب صنننغي زمنن  األسننكيا اإلسننالمل دور يف نةننر ظم( قامننب اننأع١529ااألسننكيا الكبننري )   أتبند

 (3)و أسكيا الكبري أقصى اتساعها وعظمتها  حىت ظفر اليب أمري املؤمنني.أحممد 
استجلب ملنو  تلنك اإلمباطورينا  علمناء من  انالد احلنرمني ومصنر لييومنوا اتعلنيل رعنايهل الندي  وقد 
للندعول إىل ا    كثنري ال  انتحّمس   نةنر ي و اإلسالمتعليل الدي   يف  كذلك  رعايا ال ساهلي  و اإلسالم

ع منن  العلننل لالضننطال  إارييينناوتفننرغ اعضننهل لطلننب العلننل وسننااروا إىل مننناطق أخننرى وخاصننة يف مشننال 
 وللييام مسؤولية الدعول الحيا.

 :والعلماءاملرحلة الرابعة: دور الطرق الصوفية 
 
وجهنا  نظنر لتغناير  وذلنك ااملنطية  اإلسالميف نةر يتيه الباحث أثناء تصديه لدراسة دور الصواية     

الصننواية  واننني يرجننع إىل  يف املنطيننة  اإلسننالملنةننر  كلننه  اننني مغننال يننرى أّن الفضننلعنن  دورهننل الكتّنناب 
املنطيننة  اننل يننرى أّن الصننواية زاد األاارقننة تيهننا علننى ا اإلسننالمنةننر يف للصننواية أي دور  يننرى ال  نناف

 .تيه  انيلهل م  عبادل األوثان إىل عبادل األشخا 
يف  اإلسنالمةنر يف نال اأال هبنا اذلب جهودا جيد أّن الصواية  إاريييارب تاريخ اع  ب املتنيِ  اري أّن 

 وعنننندم انتهنننناهلل النننندي   اإلسننننالمهفننننوا  ومغالطننننا  نتيجننننة حننننداثتهل مصنننندر  ااملنطيننننة  وإن كانننننب هلنننن
ي يف ذلنننك الوقنننب كنننردل اعنننل اإلسنننالمي مننن  معنننني صننناف  وإشننناعة ظننناهرل التصنننّوف يف العنننامل اإلسنننالم

ااملنطينة  اإلسنالممضنادل لالنغمناال يف النرتف احلضناري واملنادي   وهنذا ال يلغني دورهنل احلينوي يف نةنر 
 وقنند خلنند التنناريخ أينناء مةنناهري الرجننال الصننواية الننذي  وقفننوا ااملرصنناد ضننّد املسننتعمر  اننل يكنناد يكننون 

أّن الصننمود الننذي قنناد  األاارقننة ضنند االسننتعمار كلهننا كانننب  منن  رجننال الصننواية  وهننذا ال عليننه  معننا 
                                 

 52 ص ، إفريقيا يف اإلسالم انتشار، زي   م  خضر،د. مرصا، العمر   ار،ي - (١)

 698 ص،األمصار( غرائب النظائريف بطوطة)حتفةابن  رحلة، حر  ط   - (2)

 52 ص ، إفريقيا يف اإلسالم انتشار، زي   م  خضر،د. مرصا، العمر ي ار ،   - (٣)
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الدينينة  ولكن  من  اناب إعطناء كنل  يعي متجيداَ للصواية أ والراع م  قدرهل  أو التغميض ع  خمالفنا ل

 ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ }:ذي حننننق حيننننه امتثنننناال ايولننننه تعنننناىل 

 [. 8]املائدل: { ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ٴۇۋ ۈ
وتصنننحيح العييننندل اعننند أن  اإلسنننالمدورا ريادينننا يف نةنننر  إاريييننناليننند لعبنننب الطنننر  الصنننواية يف انننرب )

ية  وصنار من  الضنروري ظهنور اإلسنالممارال السكان اعض العادا  الوثنية النيت اختلطنب ااملثنل والينيل 
رجال اإلصالح والتجديد ليؤسسوا  تمعا  إسالمية تتخذ من  الةنريعة الغنراء منهاجنا وسنبيال للحكنل. 

ميننب اصننلة ملننا قننام اننه كننل منن  حممنند عبنند  كننان يف قالننب صننويف ال   إارييينناواإلصننالح والتجدينند يف اننرب 
واألاغنناين يف مصنننر أو املهنندي يف السنننودان او حممنند اننن  عبننند الوهنناب يف احلجننناز. وتصننادف قينننام تلنننك 

مع ادايا  التوسع والتكالب األورويب علنى منناطق الينارل اإلارييينة   إاريييااحلركا  اإلصالحية يف ارب 
 (1).(بهة ضد الوثنية  وأخرى ضد األورواينياصار جهاد زعماء املسلمني يف جبهتني  ج

أروع األمثلنننة يف الصنننمود والكفننناح أمنننام املسنننتعمر احملتنننل  رانننل قلنننة  ونوضنننرب أولئنننك الءعمننناء الصنننواي
مشنو  اجلبنال الراسنيا   اكبّندوا  كانوا ينطليون م  ثوااب إميانينة راسنخة شناخمة  عد ل وعتادهل  ولك  

العنندو  اينمننا نف نني آخننرون منن   ومهجيننة  اعضننهل ضننحايا لةراسننةوسننيط العنندو خسننائر اةننرية عظيمننة  
 االدهل ليموتوا يف املنفى .

اواسطة إحدى الطنرييتني  "اليادرينة" وتنسنب  العلماءا إارييياويرتبط معظل االبية املسلمني يف ارب )
كننان انتةننار ولينند   التيجانيننة" وتنسننب إىل الةننيخ أمحنند التيجنناين و " إىل الةننيخ  عبنند اليننادر اجلننيالين 

 (2).(م١9هاتني الطرييتني واسعا جدا خالل اليرن 
  اعثمننان دان اودينو اعتننق اليادريننة  اينمنا احلنناج الطنرييتنيوقند اعتننق معظننل  الءعمناء األاارقنة إحنندى 

 كمنا لعنب السنوسنيون دورا  هامنا  يف املنطينة.  إاريييناا الريني يف منزعيمه ايجانية  وأصنبحعمر اعتنق الت
 (3)انتةارا  كبريا . إارييياة والتيجانية والسنوسية يف ارب وقد انتةر  كل م  اليادريَ 

انننني األاارقنننة  حينننث قامنننب افنننتح املننندارال  اإلسنننالمليننند قامنننب الطنننر  الصنننواية اننندور جلينننل يف نةنننر 
إعتنننناقهل وتءوينننندهل ااملننننال  حننننىت يرجعننننوا إىل االدهننننل الدينيننننة  وشننننراء العبينننند وتعلننننيمهل أمننننور النننندي  مث 

                                 
 42ص  إفريقيااملسلمون يف غرب  ،وةعي  إبراهيم كري ياة- م  فا ل  لا تر  - (١)

 43يراجع املرجع السابد ص  - (2)

 31ص  ضد االستعمار إفريقياية يف غرب اإلسالمجهاد املمالك إهلاى  م   لا جهىن، د.  - (٣)
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ينن  مننواطنيهل  كننذلك مننا يننذكر للطننر  الصننواية منن  تصننديها  اإلسننالمويفتحننوا املنندارال  وييومننوا انةننر 
 (1)وحماراتها لالستعمار  حىت وصفوا ارهبان الليل وارسان النهار.

لوجنننود الفنننراغ النننوقيت  إاريييننناقبنننوال يف كثنننري مننن  منننناطق  بلييننن ايةدعول الصنننو النننوجتننندر اإلشنننارل إىل أّن 
والنفسنني لننندى األاارقننة آننننذا   ااألعمننال مل تكننن  تغطنني مجينننع أوقننا ل   كمنننا أنّ اننر  اللعنننب واللهنننو  
كاننننب ضنننئيلة  اكنننانوا يلتفنننون حنننول مةنننايخ الطنننر  الصنننواية  لسننند اراانننا ل الوقتينننة  والنفسنننية  وذلنننك 

كنان يتمتنع انه الةنيخ الصنويف من  هبناء   ورواينة اليصنص. أضن  إىل ذلنك منااالنذكر اجلمناعي والرتاتينل   
منن  حننب اجلننار والتسننامح مننع اننري املسننلمني  واعتمننادهل علننى  اإلسننالموزهنند يف النندنيا  ومتسننك اتعنناليل 

 لكثري م  عادا  األاارقة كنكرام الضني  واحنرتام الكبنري اإلسالمإضااة إىل مالءمة  الرتايب يف الدعول.
 .الءوجا وتعدد 

يف النندعول واملياومننة جتنندر اإلشننارل إىل مننا قامننب اننه قبائننل الفننالين  العلمنناءويف إطننار احلننديث عنن  دور )
وذلنك إثننر  اإلسننالممن  شنندل محناال لنةنر  ١9واداينة اليننرن  ١8يف أرو اهلوسنا انيجريينا يف هنايننة الينرن 

م ١80٤عثمننان دان اوديننو عننام والننيت أسسننها الةننيخ   ١9ة الصننكتية يف اليننرن يننازدهننار دولننتهل ا(الا
واسنتمر  هننذ  ا(الاننة يف االزدهننار حنىت قضننى عليهننا املسننتعمرون اإلجنلينء يف مطلننع اليننرن العةننري  عننام 

 (2).(م١90٣
 

  

                                 
 213،ص  جنوب الصحراء إفريقيايف  اإلسالمإنتشار  أ . ب    ةامل   م  تزي ة، - (١)

 53، ص إفريقيايف  اإلسالمانتشار ، د.زي   م  خضر،د. مرصا، العمر  - (2)
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ية القدمية يف اإلسالم: نبذة عن بعض  املمالك واإلمرباطوريات املبحث  الثالث
 ابل االستعمار: إفريقياغرب 

للعننامل اأهّنننا اليننارل الظلمنناء اجلنندااء  إاريييننااةننكل عننام  وقننّدم  إاريييننالينند شننّو  اإلعننالم املعاصننر صننورل 
ارضننب عليهنا سننيطر ا ايننّول ذي ضننارل ومل تسننمع هبنا إالّ اعنند قنندوم املسنتعمر الننحالننيت مل تعنرف احلندااء  

ح لتنناريخ الغننرب اإلاريينني ملننا هل املتصننفالسننالح والنننار  وأهّنننا قننارل التخلّنن  ماديننا  ومعنويننا ودينيننا   و يننذ
 .اني جنبا  اليارل اإلسالمواستيرار وشيوع وازدهار  قبل قرون م  تيّدم   إارييياإليه ارب  وصل

ال تناريخ هلنا   -ماعندا مشاهلنا -أجل ليد أشاع املتعصبون م  األوروايني وال يءالون  من  أن قنارل أارييينة
 الننيت ملعليهنا الينارل املظلمنة السنوداء  متينءهل عن  انريهل  لننذلك ايند أطلينواوأّن أهلهنا مل ينةنؤوا حضنارل 

ظلننب هننذ  الفكننرل عاليننة اأذهننان الننناال حننىت وقننب قريننب  اننل اييننب   يةننع نننور ايهننا يف يننوم منن  األيننام
سننائدل حننىت اآلن عننند الننبعض منن  سننكان أورواننا واننريهل منن  الننذي  ال ييننرأون وال يطلعننون علننى اجلدينند 

ظهننر كنننل يننوم يف اكتةننااا  وكتاانننا  العلمنناء البنناحثني واملنيبنننني. ذهننل العلمنناء أنفسنننهل الننذي ظهننر وي
عندما شاهدوا آثارا يف كل مكنان تةنري كلهنا إىل أّن هنذ  الينارل النيت يوهنا ااملظلمنة عرانب ننور احلضنارل 

 (1)منذ آالف السنني  عندما كان الغرب يف سبا  عميق.
واإلمباطوريا  اليدمية  كانب متتلنك أقنوى اجلينو  احملارانة يف التناريخ وعرف الناال أّن اعض املمالك 

حدى هذ  اإلمباطوريا  كنان تعنداد  يتجناوز منائيت ألن  حمنارب إأّن جيحت و الذي كان يعاصر زماهنا...
م  قادل وارسان وضباط وجنود  وكلهل كنانوا مسنلحني انأقوى األسنلحة النيت كاننب مسنتخدمة يف ذلنك 

 (2)الءم .
وجننند  هنننذ  الننندول كلهنننا يف عصنننر واحننند تيريبنننا  انننري أّن الةنننهرل والعظمنننة والسنننيادل العامنننة قننند  وقننند

ول هنذ  الندول وأقندمها دولنة ااننة أو إمباطورينة ااننة  تبودلب اني أكب هذ  الدول مرل تلو األخرى  وأ
السننغال  مباطورينة الصوصنو  وكاننب دولنة التكناررل يف حنووواظهور مايل اختفنب ااننة كما اختفنب إ

األد  قائمننة يف اليننرن احلننادي عةننر  وكننذلك قامننب دولننب صنننغي يف أواسننط النيجننر  وعننندما ضننعفب 
مباطورينة الكنامن والبننو تنمنو حنول حبنريل تةاد وأسنس قول صنغي  ويف الوقب نفسه كانب إ مايل  ارز 

(3)السبع  وذلك ايما هو نيجرييا حاليا.

                                 
 15، ص دراسة عامة وإقليمية إفريقيا، فلي عد.أمح  جنم ال ين  - (١)

 7،ص السوداء إفريقيايف ممالك وأمرباطورايت  اإلسالم جوان جوزي ،عرمجة خمتار السوي ا، - (2)

 .4،ص يةاإلسالمدولة مايل د. لا طرخان ، -(٣)
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 الننيت قامننب يف أروية اإلسننالممثلننة منن  اإلمباطوريننا  واملمالننك سننتتطر  املطالننب التاليننة إىل عننرو أو 
 .  والديي واالقتصادي السياسي النضج أوج الغب واليت الغرب اإلارييي قبل توال االستعمار  

مرباطورية غانة:إاألول:  املطلب  
قبائنننل السنننوننكي   ومعنننىن كلمننة ااننننا يف لغننة إارييينناتعتننب إمباطورينننة اانننا أقننندم دولننة عرانننب يف انننرب 

 وينرى البكنري (1)"الييادل العسكرية" وم  هنا أطلينب هنذ  الكلمنة علنى املديننة النيت كاننب مينر اليينادل
مث اتسنع مندلول الكلمنة  كانب ية ملوكهل رما ألهنا حتمل ية معىن" اليائد العسكري" أن كلمة "اانة"

 (2)اأطليب على العاصمة اليت يعيحت ايها امللو ..
ايد اسنتير  كلمنة "ااننا" علنى تلنك  -كما ييوله العلماء-يف االصطالح تك  هنا  مةاحة وإذا مل 

 اململكة العريية اليت مجعب اني جنبا ا مجيع ميوما  احلضارل واالزدهار .
 وكانب هذ  اململكة تيع يف املنطية املمتدل اني مناهو اآلن جننوب شنر  موريتانينا وانرب منايل وانرب)

وقنند  Waguadou )كوننناكري(واليت عراننب آنننذا  الغننة الننبالد ااسننل وااننادو السنننغال وشننر  اينيننا
وإن مل تكن  قند قامنب  إارييياادورها التارخيي يف ارب  اعتءازاييب دولة اانا احلديثة ااسل تلك الدولة 

 (3)(يف مكاهنا اجلغرايف متاما.
ريل يف جنننوب اننالد املغننرب  واانننة مدينننة كبننا منننذ اننرتل طويلننة  ييننول اليءويي:)وقنند  عننرف العننرب ااننن

 جيتمننع إليهننا التجننار ومنهننا ينندخلون اننالد التننب  ولننوال  لتعننّذر علننيهل ذلننك  وهنني (4)متصننلة اننبالد التننب
 (5)(دهنا  ومنها ضمل إىل سائر البالدأكثر االد ا  ذهبا  ألهنا ايرب مع

وضننئيلة هنني املعلومننا  املتننوارل تارخييننا عنن  كيفيننة نةننأل وظهننور هننذ  االمباطوريننة الييمننة. ولكنن  يعتننب 
قبائننل )السننونينك(البذرل احلييييننة الننيت تفرعننب عنهننا أرجنناء االمباطوريننة. وحسننب اليصننص  املتوارثننة اننني 

اعنض قبائنل )البار(الرعنال النيت   قبائل )السونينك( أهنل تعرضوا يف اليرن الراانع املنيالدي إىل انءو كبنري من 
.و قدا متءج البار متاما ايبائل السونينك  وعاشنوا حينا ل  وتكلمنوا إارييياكانب تعيحت يف مناطق مشال 

                                 
 139،  ص إفري يا   اإلة ىد.زي   م  خضر،د. مرصا، العمر  ،إع شار  - (١)

 املرجع السابد - (2)

 57،ص  إفريقيااملسلمون يف غرب  ،وةعي  إبراهيم كري ياة- م  فا ل  لا تر  - (٣)

ية يف اإلسالمالدعوة د.حسن  يس   ب  الااهر ، الِترب قبيلة من قبائل الرببر،أكترهم يسك ون البادية،ي ار،  - (٤)
 49،ص وقيام دولة الفوالين إفريقياغرب 

 57،ص آاثر البالد وأخبار العبادبن  مود ال لويين ،زكرانبن  م   - (5)
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ق املسنتعمرون ايهنا لغنة واكنر نطنولعلها م  املرا  اليليلة يف التاريخ اليت ي Mandeلغتهل لغة املاندي 
االنننندماج العنصنننري التنننام انننني البانننر والسنننونينك  ظهنننور ملكنننة الةنننعب امليهنننور.  وكنننان مننن  نتيجنننة هنننذا 

عةننننننريل وهننننننو اسننننننل مسننننننتمد منننننن    wagaudou  وهنننننني ملكننننننة )واننننننادو(إارييينننننناجدينننننندل يف اننننننرب 
لننننك اململكننننة )واادو(امللكيننننة الننننيت كانننننب تعتننننب احلكننننام التيليننننديني ليبائننننل تلننننك املنطيننننة. ولكنننن  أرو ت

 (1).ييب)أرو اانا(
 تاريخ غانة:

إال أّن تارخيهننا املبكننر يكتنفننه الغمننوو   إارييينناية الننيت ظهننر  يف اإلسننالمتعتننب اانننا أول املمالننك "   
اهنننا  منن  يننرى إن تكننوي  هننذ  اململكننة يعننود إىل اننرتل سننبيب ظهننور ا إلسننالم  لكنن  قو ننا ظهننر  يف 

املنؤر   الدي ذكنرويف الينرن السنااع عةنر املني (2)"ي حيث ارز  يف اليرن الثاين املنيالدياإلسالمالعصر 
 (3)راعون نصفهل كانوا قبل البعثة احملّمديّة.أعدد ملو  اانة أراعة و  اإلارييي عبدالرمح  السعدي أنّ 

هنا وجد  منذ اليرن ا(امس املنيالدي وتبنوأ  مكاننة ذا  شنأن مننذ حنوايل الينرن أورأي آخر يرى   
مننن  ينننرّجح قيامهنننا يف الينننرن الراانننع اينمنننا هننننا  (4)التاسنننع حنننىت النصننن  األول مننن  الينننرن احلنننادي عةنننر

 (6)افرتل طويلة جتاوز  اليرنني. اإلسالمولك  املرّجح إّن تاريخ تكوينها قد حد  قبل (5)امليالدي

ولعل الرأي األخري هو حمل اهتمام الباحث  نظرا ألّن الدراسة التارخيية امليصنودل يف هنذا البحنث جيننح 
 . اإلسالمإىل معراة زم  ارتباط املنطية ا

  

                                 
 47ص ،السوداص إفري ياممالك وأمرباطوران     اإلة ى،جوان جوزي ،ععريب السوي ا- (١)

 .24ال اهرة ،ص اإلفريقيون العرب، أمح  ةويلم العر   - (2)

 .9،ص اتريخ السودانالسع    ب الرمحن :    - (٣)

ن ل  ن  /أمح  ةعي   233،ى ص الصحراء وجنوب إفريقيا شرق اتريخ يف دراسات،  لية خملوى ال يتور  - (٤)
 .. 246،ص  اجلاليات العربية ال يتور ،

 28،ص   اإلسالمالغربية يف ظل  إفريقيا نعيم ق او،   - (5)

 233ص  ، الصحراء وجنوب إفريقيا شرق اتريخ يف دراسات ، لية خملوى ال يتور    - (6)



54 


 يف غانة: اإلسالم

ايهنننا  اإلسنننالمونةنننروا  إارييينننايف الينننرن الثنننام  املنننيالدي  كنننان العنننرب النننذي  وصنننلوا إىل مشنننال  "      
مل -يواصننلون سننعيهل احلثيننث لنةننر هننذا النندي  احلنيننن  يف خمتلنن  البينناع.. ولننذلك قنناموا اعنندل انننءوا 

أّن هننذ   هننو)أرو الننذهب(..اري ألرو اانننا  الننيت أصننبحب تعننرف أيامئننذ ااسننل آخننر–تنننجح أالبهننا 
انننب تعننيحت علننى الغننءوا  العرايننة املتكننررل مل يضننع هبنناء منثننورا  اننل تننر  اصننماته علننى كننل اليبائننل الننيت ك

اجتنننننننه علمننننننناء العنننننننرب املتخصصنننننننون  مننننننن  منننننننؤرخني وجغنننننننراايني إىل دراسنننننننة )أرو  .ليننننننند.أرو ااننننننننا.
انل ومل خيلنو األمنر من  أن كثنريا  مئا  م  األقاصيص ع  أهايل تلنك األرو  وحكوا الذهب(اوصفوها 
وكنننان  ..عاشنننوا يف وئنننام انننني أهنننايل أرو النننذهبو  قننند رحلنننوا إىل أرو النننذهب إارييينننامننن  عنننرب مشنننال 

مننا وسننرعان .إىل نةننر النندي  اجلدينند اننني األهننايل.. هننؤالء اطبيعننة احلننال منن  املسننلمني الننذي  دعننوا يف كنندٍ 
وانتةنر  املسناجد يف مجينع أرجناء  ية انني مجينع أانراد وعةنائر قبائنل السنونينك اإلسنالماملبناد   انتةر 
 (1)."اململكة

حننننريب. ويف حيييننننة األمننننر إن و ودون اننننء رو الننننذهب اننننالطريق السننننلمي أإىل  اإلسننننالمهكننننذا دخننننل 
ال وميكن  الينول اأهننا كاننب  مباطورية اانا يف ذلك الوقب كانب على درجة كبريل م  اليول العسكرية إ

 (2)يف ذلك الوقب. إارييياأكب قول حراية يف 
 ي مجيننع سننكان "اانا" اننل اينني  موعننة منن  الننناال علننى ديننانتهلاإلسننالموطبيعنني أن ال يعتنننق النندي  

 اليدمية اليت هي الوثنية  وعاشوا مع املسلمني جنبا إىل جنب اسالم وواا .
املنننيالدي  حنننني وصنننلب ملكنننة ااننننة إىل أوج عظمتهنننا  كاننننب هلنننا عاصنننمتان  ١١ويف منتصننن  الينننرن 

العاصنننمة األوىل للنننوثنيني وكاننننب تسنننمى (3)منفصنننلتان تيومنننان علنننى هضنننبتني اينهمنننا تسنننعة كيلنننومرتا 
وهنني امليننر اإلداري الرينني للمملكننة  وايهننا يعننيحت امللننك واالطننه  وكبننار الننوزراء  El-Ghaba"الغااننة 

. أمننا العاصننمة الثانيننة حيننث كننان ييطنن  املسننلمون اهنني مدينننة" كننوم  صنناحل" وقنند انيننب علننى العلمنناءو 
 (4)طراز مدن املغرب.

                                 
 48،ص السوداء إفريقيايف ممالك وأمرباطورايت  اإلسالم،السوي ا خمتارعرمجة جوزي ،جوان – (١)

 49املرجع السابد ص  - (2)

 32 ص، اإلسالمالغربية يف ظل  إفريقيا، ق ااو نعيم   - (٣)

 63إفريقيا،ص املسلمون يف غرب  ،وةعي  إبراهيم كري ياة- م  فا ل  لا تر  - (٤)
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هننني تلنننك النننيت إن أوىف املعلومنننا  عننن  ملكنننة ااننننة يف الينننرن ا(نننامس اهلجري/احلنننادي عةنننر املنننيالدي 
م  وهنو وإن ١068ه٤60كتاانه الينيل )املسنالك واملمالنك (سننة   تنألي  الذي ارغ م   أاو عبيدوردها أ

عراننوا   مل يننبح منن  موطنننه األننندلس  إال أنننه اسننتمد معلوماتننه عنن  حاضننرل اانننة منن  التجننار املغاراننة الننذي
مننندينتان سنننهليتان  إحننندامها النننيت  يينننول البكنننري :أّن مديننننة ااننننة(1)حبكنننل تنننرددهل عليهنننا. جيننندااملديننننة 

وهلننل األئمننة  مسننجدا  أحنندمها جيمعننون ايننه اجلمعننة اثنننا عةننر وهنني مدينننة كبننريل ايهننا  يسننكنها املسننلمون 
و حواليهنننا  آانننار عذانننة منهنننا يةنننراون و عليهنننا يعتملنننون  الراتبنننون وايهنننا ايهننناء ومحلنننة علنننل واملؤذننننون  و 

من  هنذ  و تسنّمى االغاانة   ... و يف مديننة امللنك مسنجد  ا(ضراوا  . و مدينة امللك على سّتة أميال
يصّلي ايه م  يفد عليه م  املسلمني علنى ميرانة من   لنس حكنل امللنك. و حنول مديننة امللنك قبناب و 
اااا  و شعراء يسنك  ايهنا سنحر ل  و هنل الّنذي  يييمنون ديننهل... و ترامجنة امللنك من  املسنلمني  و  

وزرائه... انذا دنا أهل دينه منه جثوا علنى ركنبهل و نثنروا النرتاب علنى كذلك صاحب ايب ماله و أكثر 
 (2)ر وسهل  اتلك حتيتهل له. و أّما املسلمون انمّنا سالمهل عليه تصفييا االيدي .

قتتت  دختتتل    "رانتتتة"  اإلةتتت ىويستتتت بط متتتن ال  تتترة الستتتاب ة صتتت ق ماجهتتتب إليتتتع املؤرختتتون متتتن  أنا 
ا آنتتصا، ،ف تت  كتتان حيتترتى اإلةتت مالتتررم متتن  تت ى ا ت تتاق امللتتك للتت ين  بلري تتة ةتتلمية واختياريتتة، فعلتت 

املستتتلمن ويتتتويل اهتمامتتتا كبتتتريا مل  ةتتتاعم وشتتتعائرهم التعب يتتتة، وهتتتصا ماحتتت ا بغتتتات  إىل أن ي  ستتتم إىل 
قستتمن ،قستتم للمستتلمن وآختتر للتتو  ين، كمتتا أنا متتن احتترتاى امللتتك لع ائتت  املستتلمن م عتتع املستتلمن متتن 

ي كني ينعمنوا اإلسنالماعتننق كثنري من  النوثنيني  الندي   ولرمبتا لع أ  اص التحية والكت اص تلتص يد، الحن اص
 انعمة عدم الركوع للملك عند السالم عليه.

واننري  منن  األمننراء واألعيننان  قننام املرااطننون حبركننة اجلهنناد يف  اإلسننالمونظننرا لعنندم اعتنننا  ملننك اانننا    
في منتص  اليرن ا(نامس اهلجري/احلنادي عةنر املنيالدي اسنتولوا علنى ا  (3)سبيل ا  يف ارب إارييية

أدى اسنننننتيالئهل علنننننى عاصنننننمة ااننننننة ذا نننننا سننننننة  ملنننننك ااننننننة  كمنننننا م مننننن  يننننند١05٤أداسنننننب سننننننة 
واليضنناء علننى ملكتننه الوثنيننة. وقنند أسننلل أهلهننا املعرواننون االسننوننكي وانتةننروا يف املننناطق اجملنناورل ١076

 (4)يف مناطق كثريل م  السودان الغريب. اإلسالمل يعود الفضل يف نةر يءاولون التجارل وإليه

                                 
 119، ص احلضاري يف غانة ومايل يف العصر الوسيط اإلسالمأثر ،أ.د أمن عوفيد اللييب  - (١)
  364-3632/ 2، املسالك واملمالك  بي  البكر ، أبو ي ار ، - (2)
 87، ص ية يف افريقية الواقع واملستقبلاإلسالمالدعوة د. ب  الرمحن  مر املاحا ، – (٣)

 121 ص،الوسيط العصر يف ومايل غانة يف احلضاري اإلسالمأثر ،راجع أد.أمن  عوفيد اللييب- (٤)
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وينننذكر املؤرخنننون أّن سنننيادل املنننرااطني مل تننندم علنننى ااننننة أكثنننر مننن  ةنننس عةنننرل سننننة  إالّ أّن هنننذ     
ي  وخاصنة وأّن املنرااطني كنانوا اإلسنالمالسيادل اليصريل ارّي مننط حينال الغنانيني واعتننق كثنري مننهل الندي  

 ولتعليمهل. اإلسالميرسلون الدعال واملعّلمني إىل خمتل  أرجاء اانة لدعو ل إىل 
 ااتصاد غانة:

لغايننة مءدهننرل جنندا  وكانننب احليننال هبننا حيننال رخنناء واننىن .ويعتننب  الغانيننة  كانننب األحننوال االقتصننادية  "
عظيمنة من  وجنود هنذا املعنندن  لالنذهب أهنل عامنل ازدهنار اقتصناد ااننة  إذ اكتسنبب هنذ  اململكنة شنهر 

الثمني يف أراضيها حىت اّن ملكهنا كنان يندعى ملنك النذهب...وكانب جتنارل النذهب رائجنة جندا  وكاصنة 
مث  إارييينناي  كننانوا يننأتون لةننرائه منن  التجننار الغننانيني وينيلونننه إىل أسننوا  مشننال مننع العننرب املسننلمني الننذ

يف املياانل محلنب اليواانل العراينة إىل ااننة النسنيج (1)"يصدر م  هنا  إىل الدان البحر االايض املتوسنط
يواانل وامللح ومصنوعا  الءينة  وإىل جانب جتارل الذهب كانب هنا  نظام الضرائب اليت تفنرو علنى ال

كمننا كانننب هنننا  جتننارل رائجننة للمواشنني واألانننام واليمننح والعنننب والءايننب والفواكننه (2)اليادمننة أوالعنناارل
 (3)والعاج واللؤلؤ. اجملففة
وهبنننذ  التجنننارل اسنننتطاعب إمباطورينننة ااننننة أن تسنننيطر علنننى مجينننع طنننر  اليواانننل التجارينننة جننننوب    

  ومهنءل وصنل انني الةنر  والغنرب اإلارييني  وكنذلك اإارييينالصحراء  وأصبحب مالذا  جلميع جتنار انرب 
ي  وخاصننة أثننناء تبننادهلل مننع اإلسننالمالعننامل ا(ننارجي. كمننا كانننب اوااننة العتنننا  كثننري منن  الننناال  للنندي  

 تجار املسلمني الذي  كانوا دعال اأعماهلل قبل أقواهلل.ال

 :مرباطورية غانةإنهاية 
اهنينار املنرااطني السنريع ايهنا وعنودل  ية لنوالاإلسنالمكان من  املمكن  أن تسنتمر سنطول ااننا ومكانتهنا "

يف ضننعفهل...ويف خننالل عةننرل أعننوام  ا(الاننا  اجلدينندل اننني اليبائننل الصننحراوية والننيت كانننب دومننا سننببا
واند    االدولنة العباسنية.ه أعلن  االرتبناط ٤٣0و يف عام (4)"استطاع السوننك م  استعادل استيالهلل

علنننيهل روح  ولكننننهل كننانوا كنناملرااطني تعنننوزهل الوحنندل وتسننيطر (5)كلمة)سننوننكي(مراداة لكلمننة داعيننة
                                 

  39،ص  اإلسالمالغربية يف ظل  إفريقيانعيم ق ااو، – (١)

 66املص ر السابد ص   - (2)

 57،ص السوداء إفريقيايف ممالك وامرباطورايت  اإلسالم،جوان جوزي ،عرمجة خمتار السوي ا - (٣)

  45 ص ، السودان اتريخ ،السع   - (٤)

  119،ص  التاريخ املعاصر غريب إفريقية-15-ياإلسالمالتاريخ   مود شاكر، - (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





57 


ومتنرد  قبيلنة صوصنو  يندها  حتنب اليبلية اعاد الةيا  إىل صفواهل ورابب كل قبيلة يف االسنتيالل مندٍ 
حب األقناليل اجلنواينة حتنب سنيطر ا  ويف وقند جنحنب يف ذلنك حينث أصنب غاننا لاليت كانب تداع اجلءية 

  Soumangourou kanteم اسنننتطاع زعنننيمهل النننذي يننندعى سنننومانكورو كنننانيت ١20٣عنننام 
نننءح مسننلموا اانننا هراننا منن  ظلننل امللنننك  وقنند االسننتيالء علننى عاصننمة اانننا نفسننها وأصننبحب تااعننة لنننه 
 (1)اجلديد إىل الدل اريوالتا وامذوا منها ميرا  هلل أمام صوصو.

اليارل السوداء يف العصور الوسطى ليحّل  ارييية سوداء ظهر  يف إإمباطورية  وهكذا اختفب أوىل  
 حملها إمباطوريا  ومالك أخر. 

 

ية:اإلسالممايل  إمرباطوريةالثاني: املطلب   
ة ومنطينن إارييينناية منن  أقننوى وأاننىن النندول اإلاريييننة الننيت ظهننر  يف اننريب اإلسننالممننايل إمباطوريننة تعنند 

حيننث امتنند  منن  األطلسنني  خننالل الفننرتل الننيت سننبيب دخننول االسننتعمار إىل تلننك املنطيننة  (2)السنناحل
مننايل والسنننغال واامبيننا ومشنننال  :يعننرف اليننوم انندول واسننط الصننحراء الكننبى شننرقا  شنناملة منناأاراننا إىل 

اوركيناااسو وارب النيجر وجنوب موريتانيا ومشال اينيا ما يف ذلنك  اجلهنة الغراينة والةنمالية حلنوو هننر 
 (3)النيجر ومدن "متبكتو"وجىن"وااو".

 وقنند سنناد  هننذ  اليبائننل لبضننعة قننرون يف  Mandingoومؤسسننوا مننايل هننل منن  قبائننل املاننندجنو 
 (4)املمتدل املنطية الفسيحة

وتعتننب قبائننل املاننندينك أوالد عمومننة ليبائننل السننونينك والسوسننو حيننث يننتكلل اجلميننع لغننة واحنندل هنني 
 (5)اللغة )املاندية(

وقينل انأّن منايل تعني الغنة النبالد البننق أوانرال النهنر (1)وامللنك حيث ييط  احلاكل أ وكلمة مايل تعي:
ملكهننا ااسننل  اشننتهر  ااسننل اننالد التكرور)اضننل التاء(واشننتهر كمننا(2)وحبننرا   رمننء اليننول والبننأال اننرا   وهننو

                                 
  45 ص  السودان اتريخ ،،السع   - (١)

ع ع م ل ة الساحل ج و  الصحراص الكربا ابت اص من السودان شرقا حىت اييط الطلسا ررت مرورًا مبا  - (2)
 وبوركي ا فاةو وال ي ر وأقص  الشما  الشرقا ل ي ريان.يعرت اليوى تلس غا  وموريتانيا ومايل 

 75ص  إفريقيااملسلمون يف غرب  ،وةعي  إبراهيم كري ياة- م  فا ل  لا تر  -(٣) 

 27، ص يةاإلسالمدولة مايل ، د.إبراهيم  لا طرحان - (٤)

 67، ص السوداء إفريقيايف ممالك وامرباطورايت  اإلسالمخمتار السويفي، جوان جوزي ،عرمجة  – (5)
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األقننناليل النننيت خضنننعب لسنننيادل  املمالنننك أو ملنننك التكنننرور   والصنننواب أّن تكنننرور هننني إحننندى املننندن أو
 .(3)مايل.

اهي تارل دولة املاندينه  وأخرى منايل  مث هني  وخالصة اليول إّن ملكة مايل اشتهر  اأكثر م  اسل:
 ملكة التكرور.
 فيها: اإلسالممرباطورية مايل  ودخول إظهور 

 وكان العر  الطااي من  شنعبها (4)  م١000تأسسب مايل منذ زم  اعيد وييال أنه يعود ليبل عام 
أي شنننعب منننايل وتنننتكلل لغنننة Malinkeل  مننن  قبائنننل املانننندينه النننيت عرانننب أيضنننا ااسنننل ماليننننك أيتننن

Mande  ِم ضنننننننا  انننننننه ١050شنننننننديد عنننننننام ويينننننننال أّن اململكنننننننة تعرضنننننننب جلفننننننناف   ياملانننننننند
وجفااننا  وكننان عننندهل  ااستسننيوا ايننرااينهل منن  البيننر حننىت كننادوا يفنوهنننا وال يننءدادون إال قحطننا(5)أهلهننا

أيهننا  ايننال لننه: دمههننل منن  ذلننك  ضنني  منن  املسننلمني ييننر  اليننرآن ويعلننل السنننة  اةننكا إليننه امللننك مننا
أقننرر  ارسننالته واعتينند  شننرائع  و  ملسو هيلع هللا ىلص ومحمنند حدانيتننه و أقننرر  ا آمنننب اننا  تعنناىل و لننو امللننك 
.مث أمهلنه إىل ليلنة .كلها لرجو  لك الفنرج منا أننب اينه...الل ينءل انه حنىت أسنلل وأخلنص نيتنه.  اإلسالم

 رو لنى رانول من  األعوانرزوا  لبسه املسلل  ثوب قط  كان عنند  أو  ايها طهرا  سااغا  مجعة اأمر  اتطهر
 امللنك يننؤم  و شنناء ا   واملسنلل يندعو  اصننليا من  اللينل منا   انه اينام املسنلل يصنلي وامللنك عنن  مييننه ينأ

وأخنننرج -أي األصننننام -انننأمر امللنننك اكسنننر الننندكاكري امنننا انفجنننر الصنننباح إال وا  قننند عّمهنننل االسنننيي 
اويوا ملكهنل مننذ ذلنك  وأهل ملكته مةركون  سالم عيبه وخاصته إسالمه و إالسحرل م  االد  وصح 

 (6)الوقب ااملسلماين.
 ١٣وادايننة اليننرن ١2اننني هنايننة اليننرن ذلننك   و  منن  الننءم قنند خضننعب مننايل ململكننة اانننة ردحننا  و       
 (7)امليالديني

                                                                                            
 ن ل  ن املوةو ة المريكية76إفريقيا، ص املسلمون يف غرب ، وةعي  إبراهيم كري ياة-تر   م  فا ل - (١)

 .390،ص ي املعاصراإلسالم، تقسيمات العامل مصل   مؤمن  - (2)

 31، ص يةاإلسالمدولة مايل ي ار: د. لا طرخان ، – (٣)

 ، ن ل  ن مص ر أج يب .77 صإفريقيا املسلمون يف غرب ،   إبراهيم كري ياةوةعي- م  فا ل  لا تر (٤)

 47،صاإلسالمالغربية يف ظل  إفريقيانعيم ق او،   - (5)

 364-363،ص   املسالك واملمالكأيب  بي   البكر ،  - (6)

 78ص إفريقيا املسلمون يف غرب ، ةعي  إبراهيم كري ياةو - م  فا ل  لا تر  - (7)
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اننب تتبنع امباطورينة كضّموا إلنيهل أكثنر املمالنك النيت   عندما قوي أمر)الصوصو(وثبب أركان دولتهل و 
وأوالد   "املاندينه" )نناري اامغنان( وقتل ملك)الصوصو(ملك ااا(حيث املاندينهيومنها ملكة)كانغ اانا 

منهل )سننندياتا( أو كمننا عنرف يف التنناريخ ااسننل)ماري جاطننة(وذلك  ااسنتثناء الصننغري مجيعننا عةننر األحند
ه ولكنن  مل ميننض سننوى 628وذلننك عننام  ومرضننه الننذي كننان يلننل اننه  وضننع  جسننمه  رمحننة اننه لصننغر  

ومتّكن  من   قويا وييود  ليتال الصوصنو ةس سنوا  حىت استطاع هذا الصغري املريض أن يؤّل  جيةا 
 ه متءقنب اعندها امباطورينة الصوصنو 6٣٣يف معركنة ااصنلة قتنل ايهنا امباطنور الصوصنوعام إحراز النصر

تبيى منها  ولكننه تنر  املسنلمني  ما مث سار )ماري جاطة( هو كوم  صاحل واحتلها ودمر وانتهى أمرها.
وأسنس دولنة إسنالمية من  (1)مديننة )والتنه( إىلوالتجنؤوا  هلنا  وصنوالذي  كانوا قد اروا منهنا إثنر انءو الص
امليالدينني اسنطب نفوذهنا علنى معظنل أراضني ملكنة ااننة  ١٣و١١قبائل املاندنج ملع جنمها اني الينرنني 
  (2).إاريييااغريب  اإلسالماملنهارل وكان هلا الدور البارز يف نةر 

ولكنن   عاصننمة لتلنك اململكنة JERIBAمديننة)جريبا(كاننب  وحنني اعتلنى سنوندياتا عننر  كاجناانا 
حني اتسعب رقعنة األراضني النيت اتحهنا سنوندياتا وضنمها إىل امباطوريتنه الوليندل  وجند أن من  املناسنب 

يف مكان يتوسنط أرجناء االمباطورينة  الواقعة على هنر النيجر  NiANIنيل العاصمة إىل مدينة )نياين(
 MALI.(3)مباطورية مايل(اجلديدل اليت أطلق عليها اسل)ا

وقنننند الغننننب مننننايل أوج عظمتهننننا يف عهنننند ملكهننننا "منسننننى موسننننى")كانكان موسننننى( اهو يعنننند أشننننهر 
م(وقننننند اشنننننتهر انننننالورع والتينننننوى  ويف عهننننند  شنننننهد  منننننايل أوج ١٣٣7-١٣2١سنننننالطني منننننايل)حكل 

 (4)رخائها وازدهارها.

م الننيت لفتننب أنظننار ١٣2٤ة ولعننل أهننل حنند  يف عهنند منسننى موسننى هننو رحلتننه املتميننءل إىل احلننج سننن
 انن منسى موسنو قند احسب املؤر  اململوكي العمري: العامل يف ذلك الءم  إىل ثرول ملكة مايل الطائلة.

مجنل واصنطحب معنه زوجتنه املفضننلة  مائننة معنه يف رحلتنه إىل احلنج كميننا  هائلنة من  النذهب تيندر أخنذ
والينننادل والعلمنناء واألتبننناع  وكننان كنننل ينننوم انننيهل الننوزراء   شنننخص منن  رعاينننا  منن60000و(5)وخنندمهما

                                 
 119، ص إفريقية غريب املعاصر التاريخ-15-ياإلسالم التاريخ، مود شاكر   - (١)

 ن ل  ن املصادر الج بية. 78ص إفريقيا املسلمون يف غرب ، وةعي  إبراهيم كري ياة- م  فا ل  لا تر  -(2)
 66، ص السوداء إفريقيايف ممالك وامرباطورايت  اإلسالمترمجةخمتارالسويفي،جوان جوزي ، (٣)
 123 ص ،الوسيط العصر يف ومايل غانة يف احلضاري اإلسالم،أثر أد.عوفيد أمن  اللييب  – (٤)

 ن ل  ن املصادر الج بية 83ص إفريقيا املسلمون يف غرب ، وةعي  إبراهيم كري ياة- م  فا ل  لا تر  -(5)
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وقيننل اننأّن السننلطان موسننى كننان يركننب جننوادا (1)مجعننة يبنني مسننجدا يف املكننان الننذي تتوقنن  ايننه قاالتننه.
  يف كنننل عصننننا مننن  ذهنننب كنننل عبننند عصنننا اينننند واصنننحبته ةسنننمائة عبننند  لننن  جنننندي أومعنننه سنننتون 

 (2)ةسمائة مثيال ذهب.

انل أننه وزع   كاننب عبنارل محنل من  التنب  ءاننة السنلطانية هدينةمنسنى اليناهرل أرسنل للخوصل  وعندما
 (3)وظيفة سلطانية. وربّ  الذهب على كل أمري

ويف احلجنننننناز أّدى منسننننننى موسننننننى اريضننننننة احلننننننج وأانننننناو علننننننى احلجننننننيج وأهننننننل احلننننننرمني الةنننننننريفني 
 اصنننطحب منسنننى موسنننى عنننند عودتنننه إىل انننالد  مننن  احلنننج عنننددا  مننن  العلمننناء املسنننلمني و (4)ااإلحسنننان

وم  راايه إىل االد  من  العنرب أراعنة من   ّية.اإلسالموااتاع مجلة م  الكتب الفيهية ليوّار لبالد  الثيااة 
 (5)سحا  إاراهيل الساحلي.إ واملهندال الغرناطي أاو والةاعر سرهل أالةرااء م  احلجاز مع 

ّية اإلسنالميف املصنادر  وورد ذكنر  يف تناريخ منايل والسنودان الغنريب  إّن حج منسى موسى أصنبح معلمنا  
 (6)وزاد  جتار ا مع مصر. أصبحب مايل معرواة يف أورواا و  ّية.اإلسالمواري 

م  املبالغنة  ولكن  مهمنا يكن  من  األمنر انهننا  تعطيننا تصنورا نسنبيا  ءوقد تكون يف هذ  الروايا  شي
 ملا كانب عليه هذ  الدولة م  الثراء  والرخاء يف تلك احليبة الءمنية.

ه جناء ان ية والعمل على تنفيذ كنل منااإلسالمهذا وقد كان شعب مايل حريصا على التمسك االتعاليل 
ية  ويرجنع هلنل الفضنل يف اإلسنالملكتاب والسننة. انل إهننل كنانوا ييومنون ااجلهناد يف سنبيل نةنر الندعول ا

ك  مشننننال اننننني قبائننننل اهلوسننننا الننننيت كانننننب تسنننن اإلسننننالميف اجتننننا  اجلنننننوب حيننننث نةننننروا  اإلسننننالمنةننننر 
 (7)نيجرييا.

                                 
 املرجع السابد الص حة ن سها. (١)

 71ص  ،اتريخ السودانالسع    ب  الرمحن ،(2)

 5/295ن ل  ن ال ل  ش  ،277، ص إفريقيامشال وجنوب صحراء  لية خملوى ال يتور ، - (٣)
 56،ص  اإلسالمالغربية يف ظل  إفريقيانعيم ق او،  – (٤)

 123ص،الوسيط العصر يف ومايل غانة يف احلضاري اإلسالمأثر ،أ.د عوفيد أمح  اللييب – (5)

 املرجع السابد الص حة ن سها.- (6)

 90،ص  إفريقيااملسلمون يف غرب  ،وةعي  إبراهيم كري ياة- م  فا ل  لا تر  - (7)
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وكننذلك انتةننار اللغننة  ية اكننل اروعهننا املختلفننة اإلسننالمية وزجانبهننا العلننوم اإلسننالملينند سننار  النندعول 
واريها من  العلنوم املءدهنرل يف ذلنك  العراية وعلومها املختلفة والصرف والنحو والعروو والبالاة والتفسري

عنننة طيبنننة لننندى امللنننو  والرعيّننة حينننث كنننانوا يولّنننون شنننىت ومتتنننع العلمننناء والفيهننناء مكاننننة عاليننة وي الوقننب.
وافضننل  املناصننب العليننا يف الننبالد حننىت قننّرهبل امللننو   وكننانوا يستةننارون يف كننل كبننري ودقيننق يف اململكننة.

 (1)يف شىت أهاء البالد وسادها العدل وحس  املعاملة اني الناال. اإلسالمالعلماء استيامب أمور 

انيننل عنن  املنؤر  العننريب )العمننري( يف ثنايننا  هبننا ملنو  مننايل  ملنذثر الننيت اشننتهرذكننر املؤرخننون اعننض ا وقند
العظيل على جعل االد  منارل للعلل ونةنر الندي  ر "ليد عمل هذا امللك املتنوّ  حديثه ع  منسى موسى:

يفنند إليهننا طننالب العلننل منن  املسننلمني منن   ل والتنندريس لننللع .اجعننل منن  مدينننة)متبوكتو(مركءا.ي.اإلسننالم
حينننننث يتدارسنننننون شنننننؤون الننننندي  والعلنننننوم ا(نننننرى يف )جامعنننننة  ومننننن  النننننبالد العراينننننة  إاريييننننناأهننننناء  شنننننىت

 (2)الوسطى". ذا  الةهرل العلمية يف ارتل العصور SANKOREسنيرل(

امن  أاعناهلل ) ايند حكنى عن  منايل منايلي: وم  املؤرخني العرب الذي  زاروا مايل  الرّحالة اا  اطوطة 
اهل أاعد الناال عننه  وسنلطاهنل ال يسنامح أحندا  يف شنيء مننه. ومنهنا مشنول األمن  يف احلسنة قلة الظلل 

االدهنل  اننال خيناف املسنناار ايهنا وال امليننيل من  سننار  وال ااصنب. ومنهننا عندم تعرضننهل ملنال منن  ميننو  
اننننبالدهل منننن  البيضننننان  ولننننو كننننان اليننننناطري املينطننننرل  إمنننننا يرتكونننننه اينننند ثيننننة منننن  البيضننننان  حننننىت يأخننننذ  

ستحيه  ومنها مواظبتهل للصلوا   والتءامهل هلا يف اجلماعا   وضرهبل أوالدهل عليهنا  وإذا كنان ينوم م
اجلمعنننة  ومل يبكنننر اإلنسنننان إىل املسنننجد  مل جيننند أيننن  يصنننلي لكثنننرل الءحنننام. ومننن  عننناد ل أن يبعنننث كنننل 

ادا ل منن  إنسننان االمننه اسننجادته  ايبسننطها لننه موضننع يسننتحيه هبننا  حننىت يننذهب إىل املسننجد  وسننج
سننع  شننجر يةننبه النخننل  وال مثننر لننه  ومنهننا لباسننهل الثينناب البننيض احلسننان يننوم اجلمعننة  ولننو مل يكنن  

  اسننله ونظفننه وشننهد اننه اجلمعننة  ومنهننا عنننايتهل حبفننر اليننرآن العظننيل  وهننل ر ألحنندهل إال قمننيص خنن
ضفظنننو . وليننند جيعلنننون ألوالدهنننل اليينننود إذا ظهنننر يف حيهنننل التيصنننري يف حفظنننه  انننال تفنننك عننننهل حنننىت 

دخلب على الياضي يوم العيد  وأوالد  مييدون  ايلب لنه: أال تسنرحهل ؟ اينال: ال أاعنل حنىت ضفظنوا 

                                 
 املرجع السابد الص حة ن سها.- (١)

 75،ص السوداء إفريقيايف مملك وامرباطورايت  اإلسالم، جوان جوزي ،عرمجة خمتار السوي ا- (2)
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اليرآن  ومرر  يوما  اةاب منهل حس  الصورل  عليه ثياب ااخرل  ويف رجله قيد ثييل. ايلنب ملن  كنان 
 (1).(حىت ضفر اليرآن الةاب وضحك وقيل يل: إمنا قيد معي  ما اعل هذا ؟ أقتل ؟ افهل عي

اينند هجمننب  تعرضننب أراضننيها للغننءو الةننامل ومنن  مجيننع اجلهننا   ويف أواخننر أيننام هننذ  االمباطوريننة 
 هجننل انندو الصننحراء منن  ناحيننة الةننمال  كمننا منن  الةننر   SONGHAIعليهننا قبائننل )السننونغاي(

وط  شنننواطئ هنننننر النننيت تسننننت MOSIاملنننناطق اجلنوايننننة لالمباطورينننة اينننند اء نننا قبائنننل )املوسنننني( أمنننا
 (2)الفولتا.

مرباطورية صونغاي:إالثالث: املطلب   

خننالل الفننرتل الننيت سننبيب االسننتعمار  إارييينناتعنند ملكننة صننونغاي  منن  أطننول النندول عمننرا  يف اننرب "   
يسنننمى الينننوم اننننني واوركيننننا ااسنننو وانننرب النيجنننر وامتننند  يف الةنننر  إىل  وكاننننب تينننع مشنننال منننا الغنننريب 

ظهورهنا يف الينرون   اندأ وقند النيجنر  اليت تيع على هننر وكانب عاصمتها "ااو" والسنغال أطراف اامبيا 
ننة ومنايل وايينب صننغاي حنىت عنام اامليالدية األوىل وعاصر  امباطورية اانة وامباطورية منايل وانتهنب ا

 م مث اعتننننق١009ايننند عاشنننب حينننال وثنينننة إىل سننننة  وتنيسنننل تننناريخ صننننغي إىل قسنننمني (3)."١59٤
 (4)ومبادئه. اإلسالماعد هذا التاريخ  وأصبحب حضارل  اإلسالمملوكها 

م  عنندما أسنس ١0١0واالتحديند يف سننة  اداية الينرن احلنادي عةنر  ايها إىل  اإلسالمويرجع تاريخ 
وتيننع شننر  الثنيننة الةننمالية  GAOوهنني مدينننة )انناو( أول عاصننمة للمملكننة KOSIامللننك )كننوزي(

أن يكنون حناكل قبائنل  وأصنبح من  املعتناد اعدئنذ  ي اإلسنالمعتننق هنذا امللنك الندي   وقدا لنهر النيجر.
 (5)وظلب على ديانتها اليبلية. اإلسالمرال أّن اليبائل نفسها مل تعتنق  السونغاي م  املسلمني 

 عا ينننمباطوريننة مننايل  قننند الغتننا شنننأوا عظيمننا  واسننتطاعتا السنننيطرل علننى اإمباطوريننة ااننننا و إوإذا كانننب 
)مننناطق اننرب السننودان جنننوب الصننحراء الكبى(.انهنمننا مل تبلغننا ماالغتننه إاريييااننرب  ةواسننعة اننني منطينن

                                 
  698ص )حتفة النظائريف غرائب األمصار(، رحلة ابن بطوطة  ،ط   حر  - (١)
 77 ص،السوداء إفريقيا وامرباطورايت مملك يف اإلسالم،جوان جوزي ،عرمجة خمتار السوي ا- (2)
 110ص  إفريقيااملسلمون يف غرب  ،وةعي  إبراهيم كري ياة- م  فا ل  لا تر  - (٣)

  161،ص إفريقيايف  اإلسالمإنتشار ، د.  مر صا، العمر -د.زي   م  خضر - (٤)

 81، ص السوداء إفريقيايف ممالك وامرباطورايت  اإلسالم، عرمجة خمتار السوي ا جوان جوزي ، ،ي ار - (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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منن  اليننول والسننيطرل يف خننالل اليننرنني ا(ننامس عةننر والسننادال  SONGHAIمباطورية)السننونغاي(إ
 (1)عةر امليالديني..

أواسننط النيجننر نسننبة إىل سننل إقلننيل ييننع يف :إومؤسسننو دولننة سننونغاي منن  قبيلننة سننونغاي  و سنننغا ي 
قبائنننننل سننننننغاي املةنننننهورل  ويعرانننننون اأيننننناء خمتلفنننننة منها:)سنننننغي او سننننننغي أوصننننننغي وكنننننذلك سنننننونرى 

أهنل  وتطلق البامبارل عليهل اسل)كويراورو(وتعي هنذ  التسنمية )سنكان الينرى أو أوسوننكي عندالنسبة 
 (2)أهل املدينة( الري  أو

وكنان  أي النءرّاع والصنّيادي . سادل األرو وسادل امليا   مها:ويتكّون شعب سنغاي أصال  م  قبيلتني  
 (3)قليال . ومشايل اوسا موطنهل األصلي يف دندى أسفل النيجر

 وقدحكل سونغاي ثال  أسر رئيسة حكموها على التعاقب:

 األسرل األوىل: ليب ملوكها)زا( وعددهل سبعة عةر ملكا. -

 .وقيننل معناهننا احملننرر وا  أعلنننل -ملسو هيلع هللا ىلصإىل سننننة الننن  _ليننب ملوكننه )سىن(نسننبة  األسننرل الثانيننة: -
وقننند حولنننب هنننذ  األسنننرل سننننغاي مننن   نننرد ملكنننة إىل  ملوكهنننا تسنننعة عةنننر ملكنننا . واألول أرجنننح وعننندد

 امباطورية شاسعة مرتامية األطراف واستولب على أكثر السودان الغريب أوكلها ماعدا أطراف قليلة منه.

 (4))أسكيا( وعدد ملوكها مثانية أوتسعة ملو .ليب ملوكها األسرل الثالثة: -

 مرباطورية صونغاي:إظهور 
ية  اندأ  احلنروب انني منايل وصنننغي اإلسننالمم علنى أنياضنها دولنة منايل اعنندما سنيطب دولنة ااننا وقنن

اعنندما كنان ملنك منايل "منسنى  لعدل أسنباب منهنا: حماولنة كنل دولنة أن تكنون وحندل إ سنالمّية ايياد نا 

                                 
 املرجع السابد الص حة ن سها. - (١)
 10، ص أبوبكرإمساعيل ميقا ،احلركة العلمية والثقافية واإلصالحية يف السودان الغريبأ.د. - (2)

 املرجع السابد، الص حة ن سها.- (٣)

 13-12، ص الغريب السودان يف واإلصالحية والثقافية العلمية ،احلركة أبوبكرإمساعيل ميقاأ.د. - (٤)
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وكنان ملكهنا قند منا   عاصمة صننغي  ه عرج على "ااو"١٣22عودته م  احلج سنة  موسى"يف طريق
 (1)مباطورية مايل.إم   وأصبحب صنغي جءء   سر ولديه "علي كولب وسليمان نار"أا حديثا 

وضننع  دولننة ملنني اسننتطاع الولنندان الفننرار منن  مننايل والعننودل إىل صنننغي  "منسننى موسننى" واعنند مننو 
حيننب وقنناموا اثننورل ضنند جنننود مننايل وطننردوهل منن  االدهننل واسننتعاد  صنننغي  ااسننتيبلهما األهننايل االرت 

صنبحب أم و ١٣75ذلك حنوايل  كان سّي علي(و) سلطانا  عليها ااسل "علي كول " وأصبح استيالهلا 
وانندأ  صنننغي تتوسننع علننى حسنناب جرياهنننا  صنننغي انندال منن  "زا"  ملننو   ليبننا يتخننذ هننذ  الكلمة"سنني"

مباطوريننة كننبى يف إمنن  مائننة عننام حننىت أصننبحب صنننغي  كثننرأومل ميننض  مننايل وكاصننة اعنند ضننع  دولننة 
النذي أمضنى حياتنه االيتنال واحلنروب ااحتنل مديننة متبكتنو ووسنع حندود  سي علي الكبنري" زم  ملكها"
 (2)إىل حد كبري. إمباطوريتيه

صننغاي يف يتسنرب انني صنفوف شنعب  اإلسنالميف السنونغاي  ايند اندأ  اإلسالمأما ع  طبيعة نةر "
ظروف متةاهبة لنفس الظروف النيت تسنرب انني شنع  ااننة ومنايل واريمهنا من  شنعوب السنودان الغنرايني 

ّية عنن  طريننق العالقننا  التجاريننة الننيت اإلسننالمولننيس ابعينند أن تكننون هننذ  املننناطق تلّيننب اعننض املننؤثرا  
من  الطرينق الصنحراوية أو عن  نةأ  اينهنا وانني انالد املغنرب العنريب أوعن  طرينق حركنة اليواانل املسنتمرل 

طريق هجرا  اليبائل الرعوية وحتركا نا  سنواء أكاننب قبائنل عراينة ارارينة أوعن  طرينق الندعال النذي  كنانوا 
خيرجننون للجهنناد يف سننبيل  إعننالء كلمننة احلننق. اننل ييننال إّن األسننر املهنناجرل إىل صنننغاي يف أوائننل اليننرن 

البالد األصليني واليت كانب اطبيعتها أصال مسنلمة  ومن  الثام  اهلجري قد اختلطب دمائها ادماء أهل 
 (3)."ينتةر يف ذلك الوقب ويف تلك األماك  اإلسالممث ادأ 

ويف عهننند )أسنننكيا حممننند( الغنننب ملكنننة سنننونغاي أعلنننى مراتنننب  ننندها  وارضنننب سنننيطر ا متامنننا علنننى 
التننظنيل واليندرل علنى اإلدارل.  األراضي واألقاليل التااعة هلا اواسنطة حكومنة مركءينة علنى درجنة عالينة من  

واالتننايل اينند امننذ مننن   كمننا قننام اتعيننني قضننال مسننلمني يف كننل املنندن واألحيننناء واليننرى التااعننة للملكننة 
 (4)ية نظاما للحكل ومنهجا حليال اليبائل والةعوب املنضوية يف لواء اململكة الواسعة.اإلسالمالةريعة 

                                 
 162 ص ،إفريقيا يف اإلسالم ، إنتشارد.  مر صا، العمر -د.زي   م  خضر - (١)

 163-162،ص إفريقيايف  اإلسالمإنتشار ، د.  مر صا، العمر -د.زي   م  خضر(2)

 112-111ص  إفريقيااملسلمون يف غرب  ،وةعي  إبراهيم كري ياة- م  فا ل  لا تر  (٣)

 85،   ص السوداء إفريقيايف ممالك وامرباطورايت  اإلسالم، عرمجة خمتار السوي ا جوان جوزي ، - (٤)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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م حيننث حننر  علننى أن يأخننذ ١٤97ريضننة احلننج عنناموكننان أهننل حنند  يف حياتننه هننو خروجننه ألداء ا
معه عددا  كبريا م  العلمناء واألعينان ليظهنر انذلك مظهنر امللنك الصناحل  ااإلضنااة إىل مجلنة من  الندواب 
اليت حتمل األمتعة والذهب  وكان خالل مرور  يف كل الد ينفق اسخاء حينث قينل إننه أنفنق خنالل هنذ  

   (1)الرحلة ثالمثائة أل  قطعة م  الذهب

"وحج البيب يف ذلك العنام  وتصنّد   علنى اينراء احلنرمني مئنة ألن  ديننار ذهبنا   واشنرتى مثلهنا جناننا  
وال تءال أوقااه يف  املدينة قائمة إىل  يومننا هنذا وقند  (2)وايوتا وحبسها على الفيراء والعلماء واملساكني"

ينة م  منايل ومن  قبيلنة معيننة  وأمنا أوقاانه خصصب أخريا لبعض املاليني ااملدينة اليادمني م  منا طق مع
  (3)يف مكة ايد دخلب يف توسعا  احلرم عب العهود.

ونظنل علنى شنراه حفلنة خاصنة تسنلل خالهلنا من  أما يف مكة ايد قّلد  شريفها انرادل وعمامنة وسني   
  (4).السودان.ليب ا(ليفة األول على االد  -ا(ليفة العباسي )املتوكل( -آخر األمراء العباسيني

عن  سننة رسنول  وأخنذ عننه الكثنري  يف اليناهرل ر جالل الندي  السنيوطياةيخ احلااال ويف عودته التيى
  (5)ماكان له األثر العظيل يف التأسي اه .  ملسو هيلع هللا ىلصا  

  وعلنننى الصنننعيدي  الثيننننايف والفكنننري مل ينننندخر أسنننكيا حممنننند وسنننعا  أو وسننننيلة إال وامنننذمها لرعايننننة       
والعلمنناء وإانندا  النننعل علننيهل ومراتننب الةننرف  اسنناعد الفيهنناء والنندعال يف نةننر النندي  وأقننام   األدانناء 

 ١502كثري م  هنؤالء يف مندن اناو وجني ومتبكتنو النيت أصنبحب مركنءا ثيااينة تعنج انالطالب  ويف عنام 
جع أسنكيا .وم  ناحية أخنرى شن-مصلح مدينة تلمسان يف اجلءائر–زار مد ينة ااو العامل الفييه املغيلي 

حممننند انننتح املننندارال يف متبكتنننو النننيت أصنننبحب مركنننءا مهمنننا  مننن  مراكنننء العلنننل وموطننننا  مةنننهورا  مننن  منننواط  
 (6)ية.اإلسالمالثيااة 

                                 
 76، ص اتريخ السودانالسع    ب  الرمحن ،   - (١)

 57  افريخ المه فش املختار الينبيلي حممود كعب ا  ( 2)
 86، ص الغريب السودان يف واإلصالحية والثقافية العلمية احلركة، إمسا يل مي ا أ.د.أبوبكر(٣)
 88ملرجع السابد ص ينظر :ا( ٤)
 47ص ،افريخ المه فش ينظر: حممود كعب ا  املختار الينبيلي ( 5)
ن ل  ن دلفوس،مج  119ص  إفريقيااملسلمون يف غرب  ،كري ياةوةعي  إبراهيم  - م  فا ل  لا تر  - (6)

 266،ص 12
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سنيطر  علنى طنر  و وم  الناحية االقتصادية ايد امتلكب صنغي مصادر الثنرول وهني النذهب وامللنح  
التجنننارل الرئيسنننية انننني الةنننمال واجلننننوب  وازدهنننر  التجنننارل ناجحنننة يف صننننغي أول األمنننر اسنننبب األمننن  
الننذي نعمننب انننه الننبالد  اعنننا  شننعب صنننغي وحكومتنننه يف رخنناء وتنننرف  حننىت ااقننب ملكنننة مننايل ثنننراء 

 (1)واىن.

بب نةنوب النءاعنا  الداخلينة مباطورينة سياسنيا اسنالويف أواخر اليرن السادال عةر املنيالدي تنرد  ا
مر الذي مهد قيام دولة السنعديني املغراينة اغءوهنا واليضناء عليهنا اني أاناء احلاج حممد أسكيا وأقاراه  األ

امليالدينننننة طمعنننننا يف انننننرو السنننننيطرل علنننننى مواقعهنننننا االسنننننرتاتيجية املتمثلنننننة يف املمنننننرا   ١59١يف السننننننة 
 (2)ب.التجارية واالستيالء على مناجل امللح والذه

التيننننى اجليةننننان حيننننث قنننندر  قننننوا  أسننننكيا اثالثننننني النننن  منننن  املةننننال  ١599نننننوامب 22ويف يننننوم 
تتكنون من  املندااع كانب   ولك  أسلحته كانب ادائية ميارنة اأسلحة املغاراة اليت  وةسمائة م  ا(يالة 

 ويف هنذا (3)ؤذرمءقتهل هذ  األسلحة اولوا األداار وحكمب رقاهبل جند جن والبارود  ولذلك سرعان ما
ينننادون هنن  مسننلمني  هنن  إخننوانكل يف النندي  والسننيوف عاملننة  نالصنندد ييننول الناصننر:)كان السننودانيو 

مننع  موعننة منن  قومننه وتينندم جننؤذر انندخل قلعننة امللننك واسننتوىل علننى مننا  (4)اننيهل  واننّر أسننكيا إسننحا 
اهلديننة الننيت ايهننا عةننرل آالف خيننب  االنصننر واعننث إليننه  (5)ايهننا منن  األمننوال واملتننع  وكتننب إىل املنصننور

 (6)مثيال ذهب ومئتان م  خيار الرقيق.

ليد أساء حكام املغرب إىل شعب صنغاي  ونتيجة لذلك آل احلكل إىل اليبائل وانتةنر  اجملاعنة النيت 
م خرجننب آخننر الننول اجلننيحت املغننريب منن  متبكتننو اعنند أن قضننى ١6٣7دامننب  ةننس سنننوا   ويف عننام 

ذلك لعدم ميدر ل على مد نفوذهل إىل البالد والسيطرل عليهنا  اكاننب هناينة على إمباطورية سنغاي  و 

                                 
 164ص  إفريقيا يف اإلسالم ، انتشارد.  مر صا، العمر -د.زي   م  خضري ار : – (١)

 47،،ص ية يف غرب إفريقيةاإلسالمجذور احلضارة ،  تمان برميا تر  - (2)
ررتطة وقع   أةراملغاربة وهوصغريوعرىب   قصرامللك وامتاز بسن الباشا جؤجر وهوشا  إةباين ال شأة من  - (٣)

 104،،ص  اإلسالمأطلس اتريخ  اإلدارة والتخليط. ،حسن مؤن ،

 حاكم صونغا  حي ئص. - (٤)

 ةللان مراكش آنصا،. - (5)
 133 ،ص ال اصر   ن  لن  313 ص إفريقيامشال وجنوب صحراء  لية خملوى ال يتور ، - (6)
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سنغاي على أيديهل اعد أن خسروا آالف م  خريل جنودهل  وأصبحب حتكمهنا اليبائنل يعند أن كاننب 
 (1)ملكة حتكمها اليوانني.

كاننننب   ي دولنننة عظيمنننة الةنننأن عالينننة السنننلطان  ولكننن  لألسننن  الةنننديداإلسنننالموهكنننذا شنننهد العنننامل 
هنايتهننا علننى أينندي مجاعننا  تنتمنني لنننفس النندي   وتعبنند ذا  اإللننه  ولننو تعنناون هننؤالء املسننلمون انندل 

 (2)الصراع وا(صام ألعاهنل ا  على أعدائهل  وألمك  أن يكتب تاريخ جديد هلذ  املنطية.

يهل من  انالد املغنرب و إّن هناية إمباطورية الصونغاي  هبذ  الطريية لداللة واضحة على أّن الناقمني عل
إمّنا نيموا عليهل م  أجل ثروا ل  وال أدل على ذلك م  عدم اعيارهل هلتااا ل اليت كنانوا ينرددون  ايهنا 
:هنننن  مسننننلمني  هنننن  إخننننوانكل"  وقنننند عنننناقبهل ا  اعنننندم متكنننننهل منننن  السننننيطرل الكاملننننة علننننى أجننننءاء 

سنننيوط تلنننك اإلمباطورينننة العظيمنننة واككنننوا  اإلمباطورينننة املرتامينننة  اخرجنننوا صنننااري  اعننند أن تسنننببوا يف
 أوصاهلا  وتركوها رهينة حكل اليبائل الل تيل هلا قائمة اعد.

 

 

 
  

                                 
 ي ار :املرجع السابد الص حة ن سها. – (١)
 167،،ص إفريقيايف  اإلسالمإنتشار ، د.  مر صا، العمر -د.زي   م  خضر - (2)
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 ،يف بوركينا فاسو:)فولتا العليا سابقا( اإلسالماملبحث الرابع: 
، وجيت  الباحتإ صتعوبة ل راةتة اتريتخ إفري يتافاةو من إحت ا دو  رتر  عع  بوكي ا 

فيهتتتا ناتتترا لتضتتتار  أقتتتوا  املتتتؤرخن حولتتتع، وةتتتيحاو  هتتتصا املبحتتتإ إ لتتتاص صتتتورة  اإلةتتت ى
أقتتتوا  املتتتؤرخن حتتتو  دختتتو   وعوفيتتتد وا تتتحة  تتتن بوركي تتتا فاةتتتو واترخيتتتع، متتتع  اولتتتة عوجيتتتع

 فيع. اإلة ى
 املطلب األول: معطيات جغرافية:

 املواع:
  وهنني دولننة  سنناحلية داخليننة  حبيسننة )ال تطننل علننى البحننر ( إاريييننا"تيننع اوركينننا ااسننو يف اننرب     

  وحتنندها منن  الةننمال والغننرب مجهوريننة مننايل  ومنن  اجلنننوب كننو  دي اننوار إارييينناواقعننة يف قلننب اننرب 
من  خنط ° ١5و° 5 9واانا وتواو وايننني  ومن  الةنر  النيجنر  وتينع داخنل منعطن  هننر النيجنر انني 

منن  خننط الطننول اراننا  وتبلننه مسنناحتها حننوايل: ° 5 5ل شننرقا  و(ننط الطننو ° 5 2العننرو مشنناال  واننني 
 .2كل  200ب27٤

وعاصننمتها )واننادواو( تيننع يف وسننط الننبالد  ومنن  منندهنا اهلامننة : مدينننة اواننو جوالسننو العاصننمة     
  (1)وااوا."  وواهيغويا   االقتصادية  وكودواو  واانفورا   وديدواو  

 التسمية:
النذي اكتةن  هننر اولتنا املمتندل  للرحالنة البورتغنايل كانب تسمى م  قبل اولتنا العلينا  واولتنا اسنل       

   وله مصدران: (2)إىل اانا واليت تنبع م  أراضي )اوركينا ااسو(
 أحدمها يتمثل يف هنر اولتا األسود والذي ينبع يف الغرب م  اواو جوالسو ابضعة كيلومرتا .-
ثننل يف  هنننر اولتننا األمحننر مننع هنننر اولتننا األاننيض املصنندر الثنناين مليننا  اولتننا. أمننا )عليننا( اهننو والثنناين يتم -

 (3)نسبة إىل حميط هنر أعايل حبر احمليط األطلسي.
م انننري  النننرئيس الثنننوري تومننناال سننننكارا اسنننل الدولنننة إىل اوركيننننا ااسنننو  ١98٤أاسنننطس عنننام  0٤ويف 

ث قننال: "نرينند أن نولنند منن  جدينند  أردنننا أن نيتننل اولتننا هننارليل )نيويننور ( حيننصننحيفة  وعلننل ذلننك يف 

                                 
 htps://ar.wikipedia.org/wikiاملوةو و اضرة ويكبي ان ي ار - (1)

 /http://www.burkinathinks.com ي ار:(2)
 .25:ص ، ودولة وشعبا أرضا غاان حريزق، ماهيصب ،: ي ار - (3)
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العليا لكي هل م  جديد ااسل اوركينا ااسو". وكلمة اوكينا ااسو ايها أصالة إارييينة  والتسنمية اليدمينة 
 (1)تةري إىل استمرارية االستعمار واالحتالل  وليس هلا عالقة اتاريخ الدولة وقيمها.

" ولعننل الرائننع يف اسننل اوركينننا ااسننو هننو النغمننة املوسننييية الرنانننة املصنناحبة لالسننل  واألروع منن  هننذا    
-ما ضمل االسل م  معىن دال على كرامة شعبه وشهامتهل  ااالسل مكون م  اللغا  النثال  األكثنر 

ة  ولغنة جنوال أو البمبننارا  ي  وهننل السنكان األصنليون والغالبينسنأعراقنا يف البلندم لغنة مو  -األهنلّ وال أقنول 
يف اوركيننننا ااسنننو. اوركيننننا يعننني يف اللغنننة األوىل الننند  اإلسنننالمواللغنننة الفالتينننة  وإليهمنننا يرجنننع اضنننل نةنننر 

وإن كاننب الرتمجنة احلراينة -األحرارم أو األشراف  أو الطاهري   وااسو يعني يف اللغنة الثانينة وطني األم  
املصننننطلحني أن كالمهننننا مصننننطلح اخننننر يف الداللننننة علننننى حننننب   واجلننننامع اننننني -تننننأا معننننىن وطنننني األب

الننوط . والعجيننب منن  هننذا أن النسننبة إىل اوركينننا ااسننو ال مضننع ألي قاعنندل منن  قواعنند لغننا  العننامل يف 
النسنبة  حيننث النسننبة تكننون اننن: اوركينننايبم وأتننب هننذ  النسننبة منن  اللغننة الثالثننة  لغننة الفالتننة. وهكننذا انننن 

 (2)مكون م  أشهر لغتني ايها  والنسبة مأخوذل م  اللغة الثالثة." اسل دولة اوركينا ااسو
سننبق اننال يضنناف كلمننة مجهوريننة علننى اسننل اوركيناااسننو  اننال يصننح قولنا)مجهورينننة  اننناء علننى مننا     

 .دولننننننننةاوركينننننننننا ااسننننننننو(ال نكتفنننننننني ايننننننننط ب)اوركينننننننننا ااسننننننننو(ألّن ااسننننننننو هننننننننو الةننننننننكل اجلمهننننننننوري لل
 

  

                                 
(1) - Notre Nationalité Burkinabé, jhonas hien, le pays, n:3228,2004, p:19. 
الشبكة الع كبوعية إة ى أو  ،الغربية: بوركي ا فاةو ووججاً  إفري ياا   اإلة مد.ةيكو عور ، مست بل العمل  - (2)

 .islam onlineلين 
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 السطح :
 (1)حتتننننننننوي علننننننننى الغرانيننننننننب صننننننننخور ا ااسننننننننو منننننننن  هضننننننننبة ترتكننننننننب منننننننن يتننننننننأل  سننننننننطح اوركيننننننننن   

ويصننل أقصنننى ارتفننناع هلنننا يف    (3) وتغطيهنننا صنننخور رسننواية تعنننود إىل النننءمنني األول والثننناين(2)والغنننايس
اجلنوب حيث جتنري عندل أهننار  وتنحدر اهلضبة هو م ايط 7٤9ويف الوسط مشال العاصمة إىل  الغرب 

والفولتنا األمحر)هننر  األسنود )هنرموهنون( النذي يةنكل احلندود اينهنا وانني ااننا هننر الفولتنا  تيطعها منهنا:
 متثنل اهلضنبة هنوكما  عد أن يسريا مسااة يف اانا نازينو( والفولتا األايض )هنر ناكام  (اللذان يلتييان ا

وتفننننيض اعننننض السننننيول يف الرمننننال مشننننال الكتننننل  النيجننننر هنننننر الةننننر  حيننننث جتننننري اعننننض األوديننننة هننننو
 (4)نكسارية املنعءلة الواقعة مشال العاصمة.ااال

( ولرياانننننننننننننننننا ('COMOEااالضنننننننننننننننننااة إىل أهننننننننننننننننننار صنننننننننننننننننغريل يف اجلننننننننننننننننننوب الغريب مثنننننننننننننننننل هننننننننننننننننننر 
LERABA) و موعننننننننننننة رواانننننننننننند هنننننننننننننر النيجر مثننننننننننننل اننننننننننننورول )GOUROUL) وسننننننننننننرياا )

SERBA)وتا او )TABOU))(5)   
 املناخ :

منا  اوركيننا ااسنو من  الننوع املنداري  مطنر يف الصني   وجناف يف الةنتاء  يينل املطنر يف اجلننوب     
الغنننريب ويننننءداد يف الةننننمال الةننننرقي  ترتفننننع حرارتننننه يف الصننني   وهكننننذا يتميننننء مناخهننننا افصننننلني  شننننتاء 

كبننريل جنناف  وصنني  مطننري ميتنند منن  يونيننو إىل سننبتمب  وتغطنني حةننائحت السننااانا والةننجريا  مسنناحة  
 ب يف الةنتاء ريناح احلنر مكنان الةنمالية الةنرقية اجلاانة النيت حتمنل األترانة والغبنار  كمنا  (6)م  أرضها.

تنمننو يف اجلنننوب الغااننا  املداريننة وتننندرج هننو الةننمال إىل حةننائحت السننفانا الننيت تتخللهننا األشننجار  مث 
 (7)األشجار املتناثرل اني العةاب اليصريل يف الةمال الةرقي.

                                 
 جيعلع صاضاً  مل  مماأميكن ص لع حىت يصبح  من كل قارة، الغرانيت هوصخرصلب وخشن يكوان جلصاً كبرياً  - (1)

 طوي . لب اص ال م ة واآلاثر اليت يرادهلا أن ععمر

 مع ن أبيع رماد  ملاا  شبيع تض ي  يستعمل   عبييع اللجاج. - (2)

يم الورويب وها: صور ماقبل التاريخ،العصور التارخيية،العصور   سم التاريخ إىل أربعة أقساى حسب الت سي( 3)
 الوةل ،العصر اض يإ.

 221 ،ص إفريقيا غرب يف املسلمون كري ياة، إبراهيم وةعي -تر   لا فا ل  م  - (4)

 48إفري يا ،ص عع د اخللا  ال  و   املعاصر   رر   ةليمان نيانورو،   (5)
 htps://ar.wikipedia.org/wikiويكيب اناملوةو ة اضرة  - (6)

 222 ،ص إفريقيا غرب يف املسلمون كري ياة، إبراهيم وةعي -تر   لا فا ل  م - (7)
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اتصاد:اال  
م  سكان اوركينا ااسو علنى الءراعنة وتراينة املاشنية  ايءرعنون األرز والفنول السنوداين   ٪80يعتمد     

وتعتنب اليطن  )النذهب األاننيض( من  أوىل صنادرا  الدولنة وتليهنا الثنرول احليوانيننة  (1)واليطن  والسمسنل.
 (2).ياإارييوحتتل اوركينا ااسو املرتبة األوىل يف زراعة اليط  يف ارب 

 واإلنتنناج الصننناعي   ٪٣٣منن   مننوع النندخل   وترايننة املواشنني   ٪58ثننل متانسننبة دخننل الءراعننة     
 (3)م   موع الدخل.  ٪ 8 5واملعدين 

و تعتنب اوركيننا ااسنو من  النبالد الغنينة انبعض املنوارد والثنروا  الطبيعينة  وأهنل تلنك الثنروا : املنجنينء  
الفوسنننننفا   وحجنننننر الكحنننننلب النيكنننننلب البوكسنننننيبب اليصنننننديرب الءننننننكب النننننذهب  النحننننناال  احلديننننند  

 (4)الفضة.
ولألسنن  الةننديد انننّن تلننك الثننروا  الطبيعيننة تسنناء اسننتغالهلا اننل تن هننب منن   قبَننل اليننادل اننالتواطؤ مننع 

 الدول اإلمبيالية  وحتديدا ارنسا.
 

 املطلب الثاني : نبذة تارخيية عن بوركينا فاسو:
 :فاسو لبوركينا يةالتارخي اجلذور –أ 

انننل عرانننب إمباطورينننا   مل تكننن  الينننارل اإلارييينننة  يف تارخيهنننا اليننندم تعنننرف دوال اننناملعىن العصنننري     
والننيت تينننع جنننوب انننالد  مباطورينننة اانننة النننيت ظهننر  مننننذ اليننرن األول املنننيالدي نك وملكننا  وإمننارا :

وإمننارل  صننونغاي الواقعننة علننى شنناطئ هنننر النيجننر وإمباطوريننة  املغننرب ومتتنند إىل الةننمال منن  هنننر النيجننر 
 اايننة( البوركينMossiوملكننة موسنني) ية املوريتانيننة اإلسننالمالبمبننارا الننيت تغطنني أرضننها حاليننا اجلمهوريننة 

 (5)وإمباطورية ارنويف الةر . وإمارل اهلوسا يف نيجرييا الةمالية  على منحىن هنر النيجر.

                                 
 232املرجع السابد ص  - (1)

 /http://www.commodafrica.comاملوقع اإلفري ا للشؤون اللرا ية  - (2)

  238،جملة البيان الع دد  فاسو وآمال املستقبلبوركينا  ،متوكل فياما،ويع و  ةعي  جايب، - (3)

 الشبكة الع كبوعية آةيا الوةل ،الرابط: الصاحلني أرض يف املسلمون ي ار : م  المن ةوادورو، - (4)

www.asiaalwsta.com 
 .28،ورقة 1515،خملوط رقم  أساس التواريخ املنقولة من كتب أهل العلم،ةانورو  مرحبا  م  - (5)
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عندم كتااتنه واعتمناد  علنى ستعمار مكتن  اكثنري من  الغمنوو نتيجنة وتاريخ اوركينا ااسو قبل اال    
اكتةننفب هننذ  املننناطق الواقعننة يف  اننرب   ولكنن  اسننتنادا علننى املنحوتننا  األثريننة اينند روايننا  الةننفهيةال

 (1)عام قبل ميالد املسيح .  ١200ما ايها اوركينا ااسو احلايل  يف وقب مبكر يرجع إىل   إاريييا
التوصننل إىل معراننة  منن املؤرخننون  اهتنندى اينند   حاليننا ئننل املوجننودل يف اوركينننا ااسننوليباواتتبننع أصننول ا

 وهنني قبيلنة )دوانون( مث هناجروا إىل منحنندرا  ااجناانارا  و تالهنل قبيلنة "موسنني"  هاذي  سنكنو أوائنل الن
الذي  جاءوا م  ااننا  وأنةنأ  تندرجييا سنيطر ا علنى جنءء من   أهناء اوركيننا ااسنو احلنايل املندعو )اولتنا 

ليننني احلننادي عةننر والرااننع عةننر امليالديننني .وتضننامنوا  مننع السننكان احمل األاننيض ( وذلننك ايمننا اننني قننرين
 (2)وأسسوا مالك . 

  وأهنل املمالنك االسنتعماروقد وجد  مالك عديندل يف  البيعنة النيت ايهنا اوركيننا ااسنو حالينا قبنل     
 هي : االستعماراليت قامب  يف أرو اوركينا ااسو قبل 

( وايمبننننننننننا  Gurmanceba( وكننننننننننان يسننننننننننكنها اورمانسننننننننننيبا) gourmaملكننننننننننة اورمننننننننننا )   -
(Bemba) 

 (Mossi( االد املوسي.) Mooghoملكة موااا)  -
 ( أرو اواو ديوالGwirikoملكة اويركو )  -
( الواقعننة يف الةننمال الةننرقي يف اوركينننا ااسننو   يف حنندود مننا اننني LIPTAKOملكننة ليبتنناكو ) -

 وايال. اوركينا و مايل م  جهة  و اني اوركينا و النيجر م  جهة أخرى واليت احتلها الفوالين واهلوسا
 ( الواقعة اني مدينة اواوجوال سو ووااادواو.Wahabouملكة واهااو)-
 (3).( اليت كان ميرها يف ساحل العاج وامتد  نفوذها إىل اواو جوالسو( kong ملكة كونه-
 السكان: -ب
من   منوع    ٪5٤سكان )اوركينا ااسو( ينتمنون إىل عناصنر لغوينة عديندل مننهل املوسني ويةنكلون    

يف )مايل واينيا وسناحل العناج(و مننهل  إاريييناالسكان  مث املاندج: وهي  موعة لغوية منتةرل يف انرب 
 (4)أيضا اهلوسة والفوالين والطوار .   وم  سكان اوركينا ااسوواملاركا الديوال والسامو والتنجا والسينيفو

                                 
 https://burkinaworld.wordpress.comي ار ،أي ا عراورا، - (1)
 ي ار املرجع السابد  - (2)
 35،ص  مقرر التاريخ للصف الرابع االبتدائييراجع  ، وزارة التعليم الةاةا و و المية ، - (3)
 املوةو ة اضرة ويكيب ان - (4)
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ايينننارب سنننتني هلجنننة إال أّن  اللهجنننة املنتةنننرل عمومنننا ابوركيننننا ااسنننو تتمتنننع اتننننوع اللهجنننا  ايهنننا م    
والننيت تنتةننر يف العاصننمة وااننادواو ومننناطق أخننرى يف اوركينننا  وذا  األالبيننة السنناحية هنني هلجننة مننوري 

ااسنننو ككودوانننو ووايغوينننا وكاينننا واريهنننا مننن  املننندن   وتنتةنننر هلجنننة جنننوال يف العاصنننمة االقتصنننادية اوانننو 
نتةننننننر هلجننننننة الفننننننوالين  يف دوري وجيبننننننو واريهننننننا  أمننننننا هلجننننننة جوالسننننننو وكننننننذلك اننننننانفورا واريها كمننننننا ت

 اوروماتةي اتنتةر يف اادا انغوروما.
حبينننث ال يتفنننامهون ايمنننا ايننننهل  منننا جعنننل لغنننة  عننن  اعنننضاعنننذها  وهنننذ  اللهجنننا  خمتلفنننة جنننذريا     

 ولة.التخاطب والتفاهل اني هذ  الةعوب  كما أهنا اللغة الريية للد هي لغة املستعمر)الفرنسية(
و للغة العراية  حضور يف أوساط املسلمني والتجمعا  الدينية  وتندرال يف املعاهند احلكومينة كلغنة     

 ية.اإلسالمأجنبية  كما أهنا لغة التدريس يف املدارال الدينية 
ملينون نسنمة حسنب إحصنائية  ١78١296١و قد الغب  مجلة سكان اوركيننا ااسنو سنبعة عةنر     
٪ ١5٪ اروتسننننتانب و٤٪ كنننناتولوكي و ١9٪مسننننيحيا )2٣٪ و60ميثننننل املسننننلمون  (1)م.20١٣عننننام 

 (2)الدينيني. ٪٤ 0ديانا  أخرى و ٪6 0 وثنيني  و
 : التاريخ السياسي من االستعمار إىل االستقالل - 

يعنند تنناريخ شننعوب املوسنني أطننول تنناريخ اننني شننعوب اوركينننا ااسننو  وقنند أنةننأ املوسنني الينناطنون "    
. ونيلننننوا يعةننننر املننننيالدمشننننال اننننرب وااننننادواو ملكننننة قويننننة التنظننننيل خننننالل اليننننرن الرااننننع  منطيننننة ياتنغننننا

وقفنب  "(3)عاصمتهل عند منتص  اليرن ا(نامس عةنر إىل واانادوجو. وكاننب لنديهل قنوا  عسنكرية 
ية النننيت قامنننب يف نطنننا  السنننااانا السنننوداين مننن  ملكنننيت منننايل وصننننغي.... وملنننا اإلسنننالميف وجنننه املمالنننك 

اهنار  املمالك املسلمة وادأ  الندول االسنتعمارية جتتناح الينارل اإلارييينة  وجند  ارنسنا اياينا ملكنة يف 
وظلننب الننبالد يف  ١896وااننادواو ضكمهننا ملننو  املورونااننا  اوقعننب معهننل اتفاقيننة حلمايننة الننبالد سنننة 

حننني ضننمب مننع النيجننر ايمننا يسننمى السنننغال العليننا ن صننار  املنطيننة  ١90٤قبضننة ارنسننا حننىت سنننة 
وأول  (4)  ويينننننب مسننننتعمرل اولتنننننا العليا)اوركيننننننا ااسنننننو حالينننننا(١9١9مسننننتعمرل مسنننننتيلة انننننذا ا سننننننة 

                                 
   www.stastiques-mondiales.com/burkina-faso : ي ار - (1)
 Comite' national du  recensement general de la population et de l'habitation ي ار: -(2)

2006.www.cns.bf   
 http://www.marefa.org/index.phpيراجع ،موةو ة املعرفة، بوركي ا فاةو   - (3)
 http://www.arab-ency.com/ar العربية ،املوةو ة اري  - (4)
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سنا وعندما طالب السكان ايها حبريتهل واسنتيالهلل عمند  ارن(1)حاكمها ارنسي ايه إيدوار هيسلينه 
والسنننودان الفرنسننني  انننني سننناحل العننناج السنننوداين  ١9٣2إىل قهنننرهل وتفتينننب االدهنننل  ايسنننمتها سننننة 

استعاد  مستعمرل اولتا العلينا )اوركيننا ااسنو(وجودها ااحلندود نفسنها  ١9٤7ويف سنة  )مايل( والنيجر 
 (2)اليت كانب عليها قبل التيسيل.

 وقنند تننأخر  اولتننا  إاريييننادأ  حركننا  االسننتيالل يف اعنند إعننادل دولننة اولتننا العليا)اوركينننا ااسننو( انن"
سياسننية  االعليننا )اوركينننا ااسننو ( عنن  احلركننا  املماثلننة يف املسننتعمرا  الفرنسننية اجملنناورل. اأنةننأ  أحءاانن

اييننادل أوزينن   (RDA)عدينندل لتمثننل املوسنني والبواننو وشننعوا ا أخننرى صننار التجمننع النندمييراطي األاريينني 
 األحءاب.كوليبايل أكب هذ  

كومة اولتا العليا  اليت أصبحب تتمتنع اناحلكل النذاا حل ام أصبح  وانءي  كوليبايل رئيس١957يف عام 
 واعنند  ا  كوليبننايل وخلفننه مننوريس ياميغوم. ويف العننام نفسننه منن١958حتننب اإلشننراف الفرنسنني يف عننام 

ل العناج والنيجنر يف  لنس م احتند  اولتنا العلينا منع داهنومي )اننني حالينا( وسناح١959عام وااته اسنة 
ونالنب النبالد  (3)."التحال  الذي تةكل للعمل على حل مةكال  اجملموعة االقتصنادية واالجتماعينة

 .موريس ياميغوالرئيس  اييادل م ١960عام  استيالهلا 
كمنننا مل  االنينننالب العسنننكري م مل تعنننرف لغنننة لتنننداول احلكنننل انننري 20١٤عنننام  ومننننذ اسنننتيالهلا إىل  

حنني ااتنال الكنااتني الينء  ١987وآخنر االنيالانا  العسنكرية كنان يف عنام  ا انري عسنكري يعرف رئيسن
 20١٤يف أكتنوار عامنا  و  27كومباوري املناضل الثوري توما سنكار  ليرتاع على عنر  حكنل يندوم انه 

حكنل عارمة راح ضحيتها والذ االفرار إىل الدولنة اجملناورل سناحل العناج  و  الةعب يف انتفاضة  عليه خرج
 لينة ملندل عنام  اءعامنة ميةننيل كفاندو وقند أطناح انه احلنرال اجلمهننوري نظنام مندين لفننرتل انتيااعندها النبالد 

دون االنيالايننني ومطننامعهل  بل حالننا ييظننة الةننعب واحتجاجنن ولكنن ّ  20١5سننبتمب عهنند يف أواخننر 
ز علننى إثرهننا الننرئيس اننا 20١5 ارجننع إىل كرسننيه اعنند أسننبوع  مث نظننل االنتخااننا  الرئاسننية يف أوكتننوار 

عننننب صننننناديق رو  مننننار  كريتسننننيان كننننااوري  ليكننننون اننننذلك أول رئننننيس منننندين يصننننل إىل سنننندل احلكننننل 
 .االقرتاع

                                 
خالصة التاريخ للصف السادس  ية،اإلة ماإلدارة العامة للم ارس العربية ال رنسية التابعة لل معية  - (1)

 16، ص االبتدائي

 http://www.arab-ency.com/arي ار ،املوةو ة العربية  - (2)
 http://www.marefa.org/index.php فاةو بوركي ا املعرفة، ،موةو ة راجعي -(3)
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يف بوركينا فاسو: اإلسالماملطلب الثالث: دخول   
ااسو( وقد إىل املنطية املعرواة حاليا ب)اوركينا  اإلسالمجيد الباحث صعواة حول حتديد الفرتل الءمنية اليت توال ايه 

 اختلفب آراء الباحثني  يف ذلك  ال وتضاراب  أقواهلل إىل حد التناقض.
املنيالدي  الثناين  يف اليرن الثام  عةر دخل يف تلك املنطية اإلسالمم  الباحثني إىل أّن اريق  ذهباي

 نفسنه  الينرناينه يف  اإلسنالم إىل أاعند من  ذلنك انريى دخنول   اينما ينذهب  ارينق آخنر(1)عةر اهلجري
ايننند أّن أكثنننر املتخصصننني ينننرون دخولنننه (2)الننذي ظهنننر ايننه وهنننو الينننرن السننااع املنننيالدي األول اهلجننري 

 (3)امليالديني  التاسع والعاشر اهلجريني مااني اليرن ا(امس عةر والسادال عةر
نننا ااسننو وهننذا التضننارب اننني املننؤرخني ننناتج عنن  اخننتالف زوايننا النظننر إىل املنطيننة املعرواننة حاليننا ابوركي

 إليها ااآلا: اإلسالمحاليا  وميك  حتديد زوايا أنظارهل وتأثريها على حتديد تاريخ وصول 
 .إاريييامل تك  املنطية املعرواة حاليا ابوركينا ااسو تعرف حدودا مستيلة ع  ايية مناطق ارب  -١
 اوركينا ااسو حاليا.مباطوريا   ما يف ذلك املمالك واإل  حتكمها إارييياكانب منطية ارب   -2
عدم تناول املصادر التارخيية اليدمية اسل اوركينا ااسو وهذا اديهي لعندم وجودهنا هبنذا املسنمى يف  -٣

 ذلك احليء الءمي املةار إليه.
ووصنمهل  ي( يف اعض املصادر اليدمية على جءء كبري م  أجءاء اوركينا ااسنو ساطال  )أرو مو  -٤

وتعميل ذلنك  (4)يتنياإلسالم  ومياومتهل دولة مايل وصونغاي اإلسالمبول االوثنية وعدم استعدادهل لي
  ألّن هذ  التسمية كاننب قاصنرل علنى منناطق معيننة ااالسل على املنطية املعرواة حاليا ابوركينا ااسو جتّوز 

  ي.سكناها شعب املوساليت الوسطى واجلنواية   طقاوهي املن م  أرو  اوركيناااسو 
مباطوريننننننننة مننننننننايل وصننننننننونغاي إاخضنننننننناع اعننننننننض أجننننننننءاء أراضنننننننني اوركينننننننننا ااسننننننننو حاليننننننننا لنفننننننننوذ  -5

مضننننننع كااننننننة مننننننناطق  مل   إذاوتعمننننننيل ذلننننننك علننننننى مجيننننننع أراضنننننني اوركيناااسننننننو جتننننننّوز (5)يتني اإلسننننننالم

                                 
 DICTONNAIREن ل  ن ،50تعدد اخلطاب الدعوي يف غرب إفريقيا،صي ار، ةليمان ي ورو،  - (1)

HISTORIQUE DE L'ISLAM,DOMINIQUE ET JAMINE SOURDEL,P.U,EDITION 

1995,PARIS,P179 
 53،  ص  غاان يف العصور الوسطىطرخان   لا إبراهيم.د ي ار  ،- (2)

 L'SLAM ET ETAT AU BURKINA ,ISSA CISSE P3يراجع، - (3)
 98ص  اتريخ الفتاش ، مود كعت بن اخلتار ال  بيلا ،  ي ار،- (4)

 149، ص إفريقيا املعاصر،غرب ي، التاريخاإلسالم التاريخ ، مود شاكر ي ار: - (5)
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كاننب منن  (1) ومنا حوهلنا ويبندو أن منطينة اوانو جوالسننو مباطورينة منايل وصننونغاي.إاوركيناااسولسنيادل 
 وهذا ماينتهي إليه اإلمام املفيت مرحبا سنانغو اعند تعليلنه لعندم ورود  اليت خضعب لتلك السيطرل األجءاء

 (2)ذكر اواوجوالسو يف املصادر التارخيية.
( من  املنناطق النيت LIPTAKOو تعتب منطية  الفوالنيني مشال اوركينا ااسو احلايل  ليبتناكو )     

 (3)ية منذ اليرن ا(امس عةر امليالدي.اإلسالممباطورية صونغاي إخضعب  لنفوذ 
 وعلى ضوء النياط السا اية ميكننا الوصول إىل مايلي : 

إىل اوركينننا ااسننو ال ينفننك عنن  تنناريخ  اإلسننالمني اتحدينند اننرتل وصننول تنناننالنظر إىل النيطتننني األولي    
ول اهلجنري اصنفتها جنءء من  اصفة عامة وهو الينرن السنااع املنيالدي  األ إارييياوصوله إىل منطية ارب 

 .إارييياارب 
ي كاننننب أشننند مياومنننة لإلسنننالم سننني  وأّن املو سنننىل اوركيننننا ااسنننو ااعتبنننار  أرو مو أمنننا إذا نظرننننا إ    

لثنناين عةننر اهلجننري  ألّن منطيننة ايننه انناليرن الثننام  عةننر املننيالدي ا اإلسننالماعندئننذ ميكنن  حتدينند دخننول 
ي واننىن مسننجدا هننو :نااننا سننأّن أول ملننك أسننلل منن  ملننو  املو خ ي تننأخر  إسننالمهل  ويننذكر التنناريسننمو 

وهنننذا االعتنننا  مننن  هنننذا (4)١785املنننيالدي واالتحدينند  دولواننو وذلنننك يف  أواخننر الينننرن السننااع عةنننر
إذ امللنننو  السنننناايني كننننانوا  ي سنننندخول الرينننني لإلسننننالم يف أراضننني مو ي مثااننننة الننناإلسنننالمامللنننك للنننندي  

 ا أّدى إىل استخفاء املؤمنني ادينهل.مّ  دينه  يعذاون كل م  يغريّ 
ألمباطورينة منايل وصنونغاي  أرو اوركيناااسو ااعتبار أّن أجنءاء منهنا كاننب خاضنعة وإذا نظرنا إىل    
التاسنع اهلجنري وذلنك عنندما امتند  طنر   دخل ايها يف اليرن ا(امس عةر املنيالدي  اإلسالم نّ إقلنا 

يف حنننوو النيجنننر إىل مشنننايل الغاانننا  االسنننتوائية  حينننث كاننننب تعننننيحت  (5)التجنننارل انننني متبكتنننو وجيننني
(  والتالنسننننني Lobi موعنننننا  مننننن  اليبائنننننل النننننيت تتحننننند  لغنننننا  تنتمننننني إىل اولتنننننا  ومننننننهل اللنننننويب )

((Talense   كانب هنذ  اجلماعنا  تعنيحت دون كينان سياسني جيمعهنا  ونينل التجنارل إىل هنذ  املنناطق
( وأطلنق علنيهل املوسني والندجومبا )يارسنا(  اينمنا Dyulaالنديوال )من  و مجاعا  مسلمة م  املانندي  

                                 
 بوبو جول ةو ها العاصمة القتصادية لبوركي ا فاةو،وع ع   اجلهة الغربية م ها . - (1)

ن ل  ن:كتا  فتح اجل ان امل ان   جكر أخبار ب د  25ص ، جمالس الفقه يف بوبو جوالسوحيىي جارا،    - (2)
 ،خملوط.211السودان، م  فود مور  )امل يت(مرحبا ةانغو ص 

 L'slam au Burkina:de 1960 a nos jours issa cisse' , page 3ي ار: - (3)
 Burkina Faso,pays des homes inte'gres, Sylviane janin ,Guidez Olizane,2016 p76ي ار:- (4)

 ية   رر  إفري يا. اإلة ما من أهم مراكل نشر الت افة م ي تان من م ن دولة مايل اضالية،كانت - (5)
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(  وهننو االسننل الننذي يعننرف اننه املسننلمون يف اانننا اآلن  Waungaraارا( )غننناأطلننق علننيهل اهلوسننة )و 
( يف هنايننة اليننرن Kundumieوهننؤالء اسننتيروا يف اننالد املوسنني يف عهنند ملكهننل ا(ننامس كوننندومي )

العصننننر اسننننتير   نفننننس مية منننن  املوسنننني  ويفشننننر  وكونننننوا  تمعننننا  إسننننالالتاسننننع اهلجننننري  وادايننننة العا
 Yendeمجاعنننا  مسنننلمة يف انننالد النننداجومبا  ويف العاصنننمة اليدمينننة للنننداجومبا )ينننندي داننناري( )

Dapari ية إىل منناطق اليبائنل النيت كاننب اإلسنالم(  وهكذا جند التجنارل وطنر  اليواانل محلنب الندعول
   (1)جاورها.تعيحت يف اوركينا ااسو وما 

( مننننع الفننننوالنيني    Liptakoيف اوركينننننا يف الةننننمال)  اإلسننننالمومتيننننء  ثننننال  مننننناطق انننندخول    
وتعتننري أسننرل نااننا دولوانننو أول  (  واملنطينننة الغرايننة  MOAGAواملنطيننة الوسننطى يف دولننة املوسننى ) 

 (2)احلسنة ع  طريق الدعول واملوعظة مث انتةر  يف مناطق موسي اإلسالمأسرل ملكية تعتنق 
    

 
 

  

                                 
 islam in Africa p 301ن ل  ن  308/ 2، ، األقليات املسلمة يف افريقا، بكر اتي   ب  ةي  - (1)

 70ص  174،2005، ، جملة البيان الع د بوركينا فاسو وآمال املستقبل،جايب  ويع و  فياما متوكل - (2)
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ااتالفصل الثاني : 
ق
 : ية يف بوركينافاسواإلسالمالدعوة  معو

ااتاملبحث األول : امل
ق
 املتعلقة باجلهات اخلارجية الوافدة: عو

 املطلب األول: االستعمار

 املطلب الثاني: التنصري )التبشري(

 املطلب الثالث: العلمانية

اات: املثانيال بحثامل
ق
 الوراثية البوركينابية عو

 اإلسالموانعكاسه على  ابياألول: تعدد ديانات اجملتمع البوركين املطلب

 الثاني: العادات والتقاليد املطلب

 واملرض  الثالث: الفقر واجلهل املطلب
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ااتاملالفصل الثاني : 
ق
 :ية يف بوركينافاسواإلسالملدعوة اخلارجية ل  عو

ااتاملبحث األول: امل
ق
 املتعلقة باجلهات اخلارجية: عو

 لنبن  انري أنّ عنوية  مادية و م معّوقا م  مهبط الوحي مل خيل طرييه قط م   اإلسالممنذ أن شع نور 
أمنننا م  توحيننندمننن  املضننني قننندما ورانننع راينننة الملسو هيلع هللا ىلص الرسنننالة اإلهلينننة واملننندد اإلهلننني مّكننن  للرسنننول الكنننرم

عويصنننة  معّوقنننا حتنننّديا  و  اإلسنننالمايننند واجنننه .واطبيعنننة  احلنننال   إاريييننناحنننىت وصنننل إليننننا يف  األشنننهاد
يعيند  اإلسنالموالصحااة م  اعند   وهنذا انديهي اطاملنا أّن  ملسو هيلع هللا ىلصلييه الرسول  ااختلفب كما وكيفا عمّ 

خمتلفنة  وخاصنة وتينارا   النظر يف مجيع اليضايا الدينية والسياسية واالجتماعينة اسنتي  يف وجهنه قنوى 
 .سيحد م  مدى طغياهنا واستغالهلا لبي جلد ا اإلسالمى أّن اذا شعر  تلك اليو 

)اننال تعنندم املبنناد  اليوميننة واليننيل الكرميننة  ذا  األاعنناد الدعويننة املننؤثرل منن  وجننود أعننداء مرتاصننني هبننا  
دهنننا أو توجيههنننا (دمنننة مصننناحلهل وأهنننوائهل  وعنننادل مننننا ركتهنننا ويتنننااعون انتةنننارها  اغينننة وأيرصننندون ح

ية صننواا من  اإلسنالميتمك  العدو ا(ارجي على أجندتنه يف النداخل  ويف الواقنع املعاصنر القنب الندعول 
  (1)األذى وألوانا م  احليد والكراهية على أيدي أعدائها ومعارضيها(.

أسباهبا ضرورل دعوية للسعي على إذالهلا  أو  ومعراة عّوقا وال يرتاب الباحث يف أّن دراسة تلك امل
اىل مجيع شرائح اجملتمع اكل حرية  اإلسالماماذ التدااري الالزمة التياء شرها اغية ايصال صو  

اصفة عامة واوركينا ااسو اصفة  إارييياا(ارجية للدعول يف ارب  عّوقا واعتدال. وايما يلي أهل امل
 خاصة.

:االستعماراملطلب األول:   

ومننه قولنه تعناىل  (2)مةتية م  "عَمنر" و اسنتعمر  يف املكنان: أي جعلنه يعمنر  االستعمار لغة : كلمة 

ننار ا جعلكننلأي [. 6١]سننورل هننود: { جئ ی ی ی ی ىئ ائ}:  املعننىن اكننان ايهننا  ع م 
 (3).حياتكل أيام ايها أسكنكل: ايه

                                 
 221،ص الدعوة يف الواقع املعاصر، .راز  بن رلا  امللري د(1)
 627/ 2، مادة ،) مر( املعجم الوسيطوآخرون ،  ابراهيم مصل   ي ار: - (2)

 228،ص  تفسري الطربي - (٣)
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ااألصل اللغوي : يفيد معىن طلب التعمري والسعي لتحييق العمران  لك  الواقنع ال عالقنة لنه اناملعىن   
 (1)اللغوي.

واصنطالحا: هنو اسننتيالء شنعب اناليول العسننكرية علنى شننعب آخنر لنهنب ثرواتننه واسنتغالل أرضننه      
وتسننخري طاقننا  أاننراد  ملصنناحل املسننتعمري  . ويرااننق ذلننك امنناذ خمططننا  حتويننل هننذا الةننعب عنن  دينننه 

تعمر   ومفاهيمننه ومبادئننه وأخالقننه وسننلوكه الفننردي واالجتمنناعي إىل مننا عليننه دولننة الةننعب الغالننب املسنن
 (2)م  مباد  ونظل وعادا  إذا كان اني الغالب واملغلوب تباي  يف ذلك.

كننننان مستكةننننفا أملانيننننا جنننناء منننن  (3)وسننننياملو يننننذهب املؤرخننننون إىل أن أول أورويب دخننننل اننننالد     
امليالدي  مث تبعه األورواينون اآلخنرون من  أملنان و اريطنانيني  ١886املستعمرل األملانية تواو و ذلك عام 

املننيالدي مث  ١89٣ارنسننيني. و متكنن  الفرنسننيون منن  احننتالل املنطيننة الةننمالية منن  ملكننة ياتنغننا عننام و 
املننننيالدي. و تننننااع جيةننننهل زحفننننه هننننو اجلنننننوب  ١895أخضننننعوها لنظننننام محننننايتهل االسننننتعماري عننننام 

 (4) ا.اامليالدي اأحليتها ارنسا مستعمر  ١896اأخضع ملكة واادواو عام 

ن  إد اولتا العليا )اوركينا ااسو( متل  ع  النبالد اجملناورل من  حينث أصنول سنكاهنا و وملا كانب اال    
رأينان  رأي يينول زجعلهنا  اايد ظهر يف ارنسن ا اجلغرايف ونوع اقتصاديا ا كانب تةبهها م  حيث مركءه

مستعمرل مستيلة ع  اريها  مؤلفة م  عناصر جنسية متةاهبة  والرأي الثاين كنان ميينل إىل اليضناء علنى 
حل اسنننننالكتلنننننة اجلنسنننننية ورانننننط املسنننننتعمرل وأهلهنننننا ااملسنننننتعمرا  اجملننننناورل هلنننننا وهننننني النيجنننننر والسنننننودان و 

دي معنننا . وقننند تعاقنننب تنفينننذ النننرأيني معنننا العننناج)كو  ديفنننوار( وذلنننك اسنننبب الوضنننع اجلغنننرايف واالقتصنننا
 (5)وتعرو  أهل البالد م  جراء ذلك إىل حم  كثريل.

حنننني ضنننمب منننع النيجنننر ايمنننا يسنننمى السننننغال  ١90٤وظلننب النننبالد يف قبضنننة ارنسنننا حنننىت سننننة     
و   ويينب مسنتعمرل اولتنا العليا)اوركيننا ااسن١9١9العلينا ن صنار  املنطينة مسنتعمرل مسنتيلة انذا ا سننة 

                                 
 4،ص االستعمار يف العصر احلديث ودوافعهد.م  ص بن  مود الس ار، – (١)
 54ص :  املتوىف) وخوافيها الثالثة املكر جنحة، أال مش ا َحبَت ََّكة حسن بن الرمحن  ب  -(2)

 ي ص  بع بوركي ا فاةو حاليا،وجلك نسبة إىل أكرب قبيلة  رقية فيها وها موةا - (٣)

 2،ص  التفاعل الديين االجتماعي يف بوركينا، ،زي ب نيانكيين  - (٤)
 127، ص  احلرة إفريقيا، ال كتور إحسان ح ا   - (5)
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وعننندما (2)(Edouard HELSEINGوأول حاكمهننا ارنسنني ايننه إينندوار هيسننلينه ) (1)حالينا(
طالنننب السنننكان ايهنننا حبنننريتهل واسنننتيالهلل عمننند  ارنسنننا إىل قهنننرهل وتفتينننب االدهنننل  ايسنننمتها سننننة 

اسننتعاد  مسننتعمرل  م١9٤7اننني سنناحل العنناج  والسننودان الفرنسنني )مننايل( والنيجننر ويف سنننة  م١9٣2
ونالننب اسننتيال(ا (3)يننا )اوركينننا ااسننو(وجودها ااحلنندود نفسننها الننيت كانننب عليهننا قبننل التيسننيل.اولتننا العل

 م.١960عام 

وقننند أراد املسنننتعمر جعنننل املنطينننة املعروانننة حالينننا ابوكيننننا ااسنننو درعنننا حصنننينا وحننناجءا هنننو تيننندم       
يف منطيننة حننوو النيجننر نظننرا لضننذلة تأثريهننا الثيننايف منن  اليننوى العظمننى واإلمباطوريننا  اليويننة  اإلسننالم

ية  النننيت قامنننب يف املنطينننة يف العصنننور الوسنننطى خنننالل الينننرن الثنننام  والتاسنننع عةنننر اإلسنننالمواحلركنننا  
 (4)امليالديني .

بننع خريطننة منطيننة اننرب تتعننند   ا إارييينناالل نسننب  املسننلمني يف منطيننة اننرب وهننذا مايفسننر اخننت   
منن  مننايل والسنننغال واامبيننا  ن الواقعننة مشننال اوركينننا ااسننو انندء  جننند كثااننة لعنندد املسننلمني يف البلنندا إاريييننا

 عننندما يعرتضنننا اوركيناااسننو اجملنناورل ملننايل ٪60وموريتانيننا  اينند أننننا جننند تناقصننا كبننريا لعنندد املسننلمني إىل 
ا ااسننننو إىل اجلهننننة الةننننرقية جننننند النيجننننر الننننيت ترتفننننع  ايهننننا نسننننبة منننن  الناحيننننة الةننننمالية  واعبورنننننا لبوركيننننن

الةنننرقي جنننند    اينمنننا إذا مطيننننا اوركيننننا ااسنننو مننن  ناحينننة اجلننننوب٪90املسنننلمني  كنننذلك إىل أكثنننر مننن  
وكنذلك احلنال لسناحل العناج الواقعنة يف  ٪50يينل ايهمنا نسنبة املسنلمني إىل حتنب  ي التواو واينني اللنذ

 يف ليبرييا. ٪20وييل العدد إىل  ٪60اجلنوب الغريب لبوركيناااسو ال يتجاوز نسبة املسلمني 

واتبعنننننب ارنسنننننا سياسنننننة صنننننليبية حاقننننندل  واسنننننتعمارية جةنننننعة إذ اتحنننننب البننننناب علنننننى مصنننننراعيه     
ا  ومحتهننا  ويف الوقننب نفسننه حرضننب لإلرسنناال  التنصننريية  وجعلننب الننبالد مسننرحا هلننا  وأطليننب يننده

النوثنيني ضنند املسنلمني ودعمننتهل  ووضنعب مننناهج التعلننيل منا يتفننق وإاعناد املسننلمني عن  دينننهل  وترمنني 

                                 
 http://www.arab-ency.com/ar ار ،املوةو ة العربية ي - (١)
 16ص خالصة التاريخ للصف    بوركي ا، يةاإلة ماإلدارة العامة للم ارس العربية ال رنسية التابعة لل معية  - (2)

 http://www.arab-ency.com/arأنار ،املوةو ة العربية  - (٣)
 L'islam Et Etat au Burkina Faso de 1960A1990 (the'se doctorat nouveau re'gime) Issaراجع :ي  - (٤)

Cisseuniversite' de paris VII.U.F.R Ge'ographie,Histoire et Sciences de la societe' ; Mai 1994 pafe 5 
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منن  مطننيط املخططننا  االسننتعمارية إذالل السننكان  وإشننعارهل اعينندل النننيص  وحماولننة تيلينند النصننارى 
 (1)وجعل املنطية سوقا للبضائع الفرنسية.األوروايني. كما عملب على استغالل ثروا  البالد 

اينند ضننيق  االسننتعمار أشننبه حبننال املسننلمني يف العهنند املكنني  حننال مسننلمي اوركينننا ااسننو إاننان  كننان   
  وكننننان العلمنننناء والنننندعال مطننننالبون منننن  قبننننل  اإلسننننالمعلننننيهل املسننننتعمر ا(نننننا  وعمننننل علننننى استئصننننال 

إّن )ان ينواننو عنن  الباحننث إسننحا  ديننالو تاذ سننليمالسننلطا  االسننتعمارية  ويف هننذا الصنندد يننروي األسنن
 ي يف اوركينننا كننان يننتل حتننب املراقبننة الةننديدل لنندوائر االسننتعمار الفرنسنني  وكننان الاإلسننالمتطبيننق النندي  

ميكننننن  تةننننننييد مدرسننننننة قرآنيننننننة انننننندون رخصننننننة مننننن  املسننننننتعمر واعنننننند حتيييننننننا  داميننننننة حننننننول سننننننلوكيا  
 (2).).سة املستعمر الفرنسي ومراقبتهاملدير...وكانب صالل العيدي  تؤدى حتب حرا

راننل اسنناطة  وراننع رايننة العصننيان يف وجهننه  و مل مينننع نفننوذ املسننتعمر منن  تنةننيط العلمنناء يف النندعول  
 مكانيا ل املادية واملعنوية  اياوموا االستعمار اكل  اسالة  و امذوا نوعني م  املياومة:إ

 والتوسعا  االستعمارية.عالن احلرب واجلهاد ضد املستعمر إ – ١

 رسال األاناء إىل املدارال االستعمارية.إمياطعة املستعمر ثياايا وذلك اراض  -2  

علنوا اجلهاد يف اليرن التاسنع عةنر املنيالدي : الةنيخ حممند  أوم  العلماء الذي  قاوموا االستعمار و     
يف اوسننني  والننسنننى عننن  حركنننة  كنننارارنتو مؤسنننس مديننننة )وهنننااو( والةنننيخ اإلمنننام أمحننند دميننني ) الينننار (

م ١896نننوامب  2٤( النننار يف vouletالةننيخ اإلمننام كارامواواننا الننذي  أطلننق عليننه املسننتعمر اننويل ) 
 (3)( ضد املستعمر .gassanاتهمة حتريض سكان مدينة ااسان 

هوري  انننراض تينننارهل   انفنننوا اعضنننهل املةننن ينينننةواعتينننل املسنننتعمر  موعنننة مننن  النةنننطني واليينننادا  الد
وزجننوا اآلخننري  يف السننجون  ومنن  الننذي  اعتيلننتهل السننلطا  االسننتعمارية "الةننيخ عبنند ا  ميغننا األول 
"مينندم الطرييننة التيجانيننة احلمويننة يف رمحننة ا    اينند عمننل املسننتعمر علننى إجالئننه إىل  كننل  منن  :مننوايت  

                                 
 150، ص ي، التاريخ املعاصر غريب افريقيةاإلسالمالتاريخ   مود شاكر ، – (١)
 54، ص إفريقياتعدد اخلطاب الدعوي املعاصر يف غرب ةليمان ي ورو،  – (2)
(٣) - l'islam au Burkina faso : cas du Mouvement Sunnite 1973-2013 (Gnee'se –parcours- 

perspectives)Elhqdj Se,de k.idrissa page18 
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(Moptiو كنذلك يف اامناكو )(مديننة )منايل   (BAMAKO) ( وكنايKAY  وزج يف السنج )
   (1)م.١9٤5يف عام  –رمحه ا  –ملدل ةس سنني وستة أشهر  تويف 

ومؤسنس مديننة محند ا   "والةيخ عبدا  اودي دوكوروي" ميّدم الطريينة احلماوينة انرع التيجانينة      
السننننننننننننننلطا  االسننننننننننننننتعمارية وسننننننننننننننجنو  يف كننننننننننننننل منننننننننننننن  : واهيغويننننننننننننننا  اينننننننننننننند اعتيلتننننننننننننننهيف وااننننننننننننننادواو 

 ااماكو موايت كينندال داركار  وحكننل عليننه االسننج  املؤانند مننع األشننغال الةنناقة  مث أطلننق سننراحه نظننرا 
 (3)وقد مكث يف هذ  السجون ملدل مثاين عةرل سنة(2)لظرواه الصحية 

ة الفننر  هلننل للييننام  اأنةننطتهل الدعويننة  اينند أّن اعننض النندعال آثننروا التعنناون مننع املسننتعمر اغيننة إتاحنن  
وهننذا االستسننالم للمسننتعمر خلننق جننوا عنندوانيا اننني املسننلمني أنفسننهل  وامننذ  املسننتعمر ذريعننة للتفرقننة  

وهننذا مننا نلمسننه منن  ازدواجيننة املعننايري يف تعامننل املسننتعمر مننع املسننلمني اننني املسننلمني للوصننول إىل أراننه  
هلنننذا التعامنننل االزدواجننني مننن  املسنننتعمر إزاء مسنننلمي   مثنننالأكنننب  و  اتعننناون منننع النننبعض وحنننارب اآلخنننر

حملارانننة الفرقنننة (4)اوركيننننا ااسنننو لتحيينننق أهداانننه تعننناملهل منننع الفرقنننة التيجانينننة ذا  السنننبحة االثننني عةنننر
كما حد  يف وايغويا حنني اسنتخدم املسنتعمر التيجانينة ذا  السنبحة االثني عةنر لتصندي   (5)احلماوية

 (6)اوية .تأثري الفرقة احلم

                                 
 4 ، صمذكرة عن السرية الذاتية للشيخ أبوبكر ميغا األول(يراجع :  ب  العليل ميغا ،1)
(2) - p17 l'islam au Burkina faso : cas du Mouvement Sunnite  
(٣) Oui mon commendant, Hamadou Ampate' Ba, Paris 1994 pages 405  

 شرية ها فرفة صوفية  من فرق التي انية،متيل  هبصا الةم نارا للتلامهم ب راصة ص ة ال رقة التي انية ال ين  - (٤)
اليت صيغتها:) اللهم صل وةلم  ل   ن الرمحة الرتنية و الياقوعة املتح  ة اضائلة و  جوهرة الكما  ا  يت  شرة مرة.

لرتين. الربق الةلع مبلون الرتو املالئة لكل مبركل ال هوى واملعاين و نور الكوان املتكونع اآلدما، صاحب اضد ا
متعرٍض من البحور و الواين و نور، ال مع الص  مآل  بع كونك اضائط أبمك ة املكاين. اللهم صل و ةلم  ل  
 ن اضد اليت عت ل  م ها  روش اض ائد  ن املعارت القوى صراطك التاى الة م. اللهم صل و ةلم  ل  طلعة 

ضد الك ل ال ام إفا تك م ك إليك إحاطة ال ور املللسم. صل     ليع و ل  آلع ص ة ععرف ا هبا إانري( اضد ت
 60ي ار: الرتطا: ال رر الس ية   اللري ة التي انية:ص 

 ال رقة اضماوية فرقة صوفية عي انية ع تسب إىل مؤةسها محاري   ،وعتميل  ن رريها من ال رق الت انية  - (5)
 تلتلامهم ب راصة ص ة جوهرة الكما  إح ا  شرة مرة.

 .  l'slam et etat au Burkina de 1960 a nos jours  issa cisse ,page 4راجع: - (6)
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واستئصناله  ولكن   اإلسالمليد كان أهل شغل شاال االستعمار يف اوركينا ااسو هو احلد م  نةر    
 خننالل اننرتل حكننل االسننتعمار  اسننبب كثننريل حتننوال  اإلسننالم علننى نيننيض قصنند   اينند طننرأاا  عاملننه 
اينند  السننكاين للمنطيننة   الرتكيننب نوعيننة متثلننب يف تغيننري  منن  حتننوال  املنطيننة الننيت شننهد ا   التغننريا 

 العرقني التننوع  وهنذا واينينا والسننغال الندول اجملناورل كمنايل  هاجر إىل اوركينا ااسو مجاعا  مسلمة م 
 سننيطرل اينناب ذلننك علننى " عننالول ااسننو واالتحدينند يف  مدينننة "اواننو جوالسننو اوركينننا اننرب يف مةنناهد
  وهنننذ  التغينننريا  (1)املواانننا سنننلطة  نفنننوذ تضنننعي  علنننى االسنننتعمار عمنننل كمنننا...هلنننا املركءينننة السنننلطة

 .االستعمار وجود ارتل طيلة اإلسالم لنةر مواتية ظرواا خليب والسياسية االجتماعية

 عننام  ويف٪86 9 م ب١9٤9 عننام (اوركيناااسننو) العليننا اولتنا يف املسننلمني نسننبة تينندر كانننب وقند   
          (2)٪.20 ب ١959

واعد انيضاء نفوذ االسنتعمار واسنتيالل الدولنة زاد نةناط الندعال حنىت الغنب نسنبة املسنلمني يف       
 حسب التيديرا  احلكومية. ٪60إىل  2006عام 

أرو  اولتا العلينا )اوركيننا ااسنو  ما شهدتهخالل التوال االستعماري  اإلسالموم  أسباب انتةار    
 إارييينننااىل دول انننرب م حنننني ضنننمب ١90٤دول اجملننناورل عنننام ( مننن  تفتينننب وتيسنننيل أراضنننيها علنننى الننن

م حنننني قسنننمها االسنننتعمار إىل دول ١9٣2كنننذلك يف عنننام   وإاريييننناوأطلنننق عليهنننا مسنننتعمرا  انننرب 
للتيننارب اىل شننعوب أكثننر إسننالما  هننذا التفتيننب خلننق جننوا مالئمننا اجملنناورل مننايل وسنناحل العنناج والنيجننر 

 اينهل. اإلسالمواالتايل ساهل يف نةر 

ويضاف إىل كل ذلك ماشنهدته املسنتعمرا  من  هجنرا  قهرينة وتنيينل األيندي العاملنة من  مكنان إىل 
آخننر  وكننذلك اسننتيطاب السننكان وجتنينندهل اليهننري للحننرب يف صننفوف ارنسننا  كننل ذلننك  خلننق جننوا 

 و.يف راوع اوركينا ااس اإلسالمآخر لالحتكا  مع الةعوب املسلمة  ما انعكس اجيااا على نةر 

واذا كاننننب هيئنننة األمنننل املتحننندل قننندا امنننذ  قنننرارا اوجنننوب مننننح االسنننتيالل للمسنننتعمرا  احلالينننة    
اننننن هنننذ  اهليئنننة ال متلنننك سنننوى ١960وانتهننناء االسنننتعمار مختلننن  أشنننكاله وذلنننك مننننذ ديسنننمب سننننة 

السننتعمار كمننا التوصننية اتنفيننذ قرارا ننا  كمننا أن تنفيننذ هننذ  التوصننية ال تعنني انتهنناء االسننتعمار  اننل ان ا

                                 
 قبيلة موةا. - (١)
  p4، L'islam Et Etat au Burkina Faso de 1960A199 issa cisseي ار - (2)
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اصطلحنا على تصوير  سوف يتغري ويتةكل اصورل جديدل تصطلح الدول على أن تسميه ااسنل جديند 
 (1)وهو يف الواقع ال يعدو استغالال لألرو والسكان يف مكان اصورل جديدل.

هنا وقطع (2)ارييية  ودمغها اطااع اري طااعها األورويب قد طغى على األصالة اإل اتاريخ االستعمار   
أوصننناال اعننند أن كاننننب كتلنننة سياسنننية واحننندل متماسنننكة  حتكمهنننا املمالنننك واألمباطورينننا   وطمسنننب 

نسننان األننناين الننذي ال يفكننر إال هويتهنا منن  ذلننك االنسننان البنديهي الننذي يسننعى إىل خننري اجلمينع إىل اال
ي  نفسننننه وخيطننننط لنهننننب ثننننروا  الغننننري  وطغننننب علننننى التعلننننيل اجردهننننا منننن  الننننروح وسننننلب منهننننا الننننديف 

الننوالء هلننا  و ارضننب علننى النندول  وراطهننل مبنناد  وقننيل وتنناريخ أوروايننة تةننيد اأ نناد الغننرب ويتفننا  يف 
 متخلفنة ارييية التبعية االقتصادية اراط عمال  نا النيدينة  اعمنال  املسنتعمر تتنأثر اتأثرهنا  منا جعلتهنااإل

ذلنك توااند الةنركا  األجنبينة لنهنب  أضن  إىل.املساعدا  ا(ارجية  وتنتظر الغري على تعتمد اقتصاديا
 ثروا  البالد ومعادهنا.  

ونسننتخلص منن  هننذا العننرو أّن اسننتيالل النندول االاريييننة منناهي  إال  ننرد ذر الرمنناد يف العيننون  اينند 
وىل عصننر النخاسننة واالسننتعمار رييننا ولكنننه حتننّول إىل منننط آخننر  ابعنند أن كانننب األاارقننة يف عننءل ومنعننة 

ويةيدون اأ اد أجدادهل  كان املسنتعمر يكنّبلهل االسالسنل وينذهب هبنل قسنرا إىل  يفتخرون ابالدهل 
الغنننرب  أّمنننا اآلن  ايننند انيلبنننب املنننوازي  ااألاارقنننة هنننل النننذي  يلهثنننون وراءهنننل وميوتنننون اننناآلل  يف احملنننيط 
األطلسنني طمعننا يف الوصننول إىل الغننرب   وأصننبح النندخول إىل الغننرب حلننل كننل شنناب إاريينني  كمننا أّن 

خنالفهل  ساء األاارقة ال يعدون أن يكونوا  رد عمالء للغرب اال يرتددون يف تيلينب الطاولنة علنى من  ر 
قنة  اننىل منىت خري دليل على هذا .واالستيالل احليييي يظل مطمع األاار  إاريييا واالنيالاا  الكثريل يف 

 يتحيق ذلك احللل 

  

                                 
 7، ص يقياإفر استعمار ال كتور زاهر رانض ،  - (١)

 10، ص   السوداص ةياةة وحضارة ،إفري يا يوة  روكل - (2)
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املطلب الثاني: التنصري)التبشري(    
.  الن صنننناَرى واحنننَدل  :  والن ْصننننرانَة   منننن  نّصنننر  ينّصنننر  تنصننننريا أي جعلنننه نصرانيا والن ْصنننرانِي ة  التنصنننري لغنننة: 

 َ لَللع َمْهلُلله،  يُهلَللذُ  كلل ويف احلننديث الةننري  )  (1). وأْنصننار   َنْصننرايني :  وي يننال   ِدينننن ه لْ :  أيضننا   والن ْصننراني ة  
 (2)(يَُمدَِّ فنه ه  َأوْ  يُلَنصَِّهانه ه  َأوْ  يُلَ هَِّ،انه ه  فَأَ َلَهاهُ  اْلمهْطَه ه 

وحماولنة نةنر عييدتنه يف أهناء العنامل االوسنائل واألسناليب  واصطالحا: هو الدعول إىل الدي  النصرانية 
 (3)املتنوعة.

اينند اسننتعملب يف كثننري منن  األحيننان  علننى  و إىل جانننب كلمننة "التنصننري" تواجهنننا كلمننة "التبةننري:   
فنني وجههنا السننيئ وتنننّو  علننى نبننل ويفضننل النصننارى اسنتخدام هننذ  الكلمننة ألهنننا م أهننا مراداننة للتنصننري 

 مياصدهل .

 ال املطلينننة والبةننارل أخنننب  أي: أاةننر اةنننر : لفعننل مصننندر والبةننارل  البةنننرى منن : يف اللغنننة والتبةننري

 ې ې ې }:تعناىل كيولنه (4)انه مييندل كاننب إذا االةر تكون وإمنا اا(ري  إال تكون

 [. 2١]سورل آل عمران: {ې

اننه  منا جناء( والننيت تعني دعنول التبناع (Evangelisationوالرتمجنة احلراينة للتبةنري االالتينينة هني :  
-انأخرى أي محنل النناال اصنورل أو االجنيل من  عيائند وتعناليل. الفظنة اإلجنينل ذا نا تفيند معنىن التبةنري 

 (5)م  عييدل ما إىل العييدل املسيحية. -ارادى ومجاعا 

 إليهننا يتوجننه الننيت الننبالد يف املسننتوطنة الننديانا  علننى املسننيحية هجننوم يعنني النصننارى عننند واصننطالحا:
 (6)."  اإلسالم على خصوصا   ايها للتبةري املسيحيون املبةرون

                                 
 . 122بتصرت ، ص القاموس احمليطيراجع :فريوز أتد   - (١)

 5/321، كتا  :اجل ائل،ت  :ماقيل   أولد املشركن،صحيح البخاري - (2)

 31،ص النصرانية والتنصريأم املسيحية والتبشري م   تمان صا،،   - (٣)
 73،/1 الصحاح خمتارالراز  ،  ب ال ادر بن بكر أيب بن  م  - (٤)
 .37،ص  احلركات التبشريية يف املغرب األقصىاض اشا )بل اةم(،  - (5)

 15 ص ، يةاإلسالم البالد يف التنصري ،الشتر   م  - (6)
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وإذا كان املعنىن اللغنوي للتبةنري منرتدد انني البةنارل انا(ري والةنر اننن ارتباطنه ااالسنتعمار وتالزمنه لنه    
أاينننند  شننننرعية البةننننارل اننننا(ري إىل البةننننارل االةننننر  إذ مل يعنننند قصنننند املبةننننري  حتويننننل الننننناال إىل الديانننننة 

  علنننى الةنننعوب دينيننننا النصنننرانية احسنننب  انننل  العمنننل جنبنننا إىل جننننب منننع املسنننتعمر اغينننة اسنننط نفنننوذ
صننري يف سننبيل تن كااننة اإلمكانننا  اسننتخدام منن  تننوّرعهل وسياسننيا وثياايننا واقتصنناديا  عننالول علننى عنندم

 زعءعة عييد ل. أو الناال 

أينننا  كنننان انننال مةننناحة يف االصنننطالح  اسنننواء أ طلنننق  علنننى عملهنننل كلمنننة "التنصنننري "أو"التبةنننري" اننننّن 
 ناال إىل الديانة املسيحية أو ارال الةك  والريب يف عييد ل.اهلدف يف النهاية واحد  وهو حتويل ال

 أكنب من  انأنّ  ميكن  اجلنءم  حبينث التبةريية ااجلهود وثييا ارتباطا االستعمارية األطماع ارتبطب وقد    
الكنيسننة  اتكننون النصننرانية اننذلك هنني الواجهننة  رايننة وإعننالء الننديانا  هويننة ذواننان االسننتعمار أهننداف
 لالستعمار.الدينية 

اننري مباشننرل.  هننذا وقنند اشننرتكب أكثننر األمننل األوروايننة يف حركننة التنصننري يف إاريييننة اطرييننة مباشننرل أو  
ونيلننب مننذاهبها املختلفننة إىل املنطيننة  ااملننذهب الكنناثولوكي انتةننر يف املسننتعمرا  الفرنسننية والبلجيكيننة 

ر يف املسننننننتعمرا  اإلجنليءيننننننة واألملانيننننننة  واإلسننننننبانية والبتغاليننننننة  أمننننننا املننننننذهب البوتسننننننتاين  اينننننند انتةنننننن
واألمريكية  وقند تننااس النصنارى الكاثولينك والبوتسنتانب حنول تنصنري اإلانريييني اإلحينائيني وتةنكيك 

 (1)ية.اإلسالماإلاريييني املسلمني يف عييد ل 

كثننري منن  منننذ زمنن  طويننل يف دائننرل اهتمامهننا وتبنننب ال إارييينناية اننرب لينند وضننعب املنظمننا  التنصننري  
ا(طننط املدروسننة لتننذويب هويننة مسننلمي املنطيننة. ويننأا علننى رأال هننذ  املنظمننا  الكنيسننة الكاثولوكيننة 

نةننناء مننندارال ومراكنننء صنننحية ب"املنصنننري " ودعمنننتهل اننناألموال ال االفاتيكنننان  النننيت أرسنننل مايسنننموهنل
ح التعلنيل اجملناين  وتوزينع ومةاريع استثمارية  راطتها االكنائس وااملسنئولني املنوالني هلنا  واسنتخدموا سنال

سننناعد علنننى وصنننول دعنننو ل وتنننأثري هنننل علنننى الصنننغار  األدوينننة واملالانننس واألطعمنننة علنننى الطنننالب  منننا
 (2)والكبار على حّد سواء.

                                 
 225ص ،  واملأمولية يف افريقية الواقع اإلسالمالدعوة د.  ب  الرمحن  مر املاحا ،  – (١)
 108، ص إفريقياالدعوة والتبشري وأتثريمها يف الثقافة احمللية بغرب  ب    اضسن كوه،  - (2)
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ي اإلسنالمليند اجتناح الندي   Hacquard:(1)ويف شأن تنصري اوركينا ااسو  ييول األب هجارد   
وال اند من  تنصنري هنذا  قبنل الندعال املسنلمني ومل يبنق إال املوسني منطية أعايل النيجر مننذ زمن  اعيند من  

 (2)ال اد أن تتحول ملكة املوسي إىل حبةة جديدل يف السودان الغريب. الةعب 

و أولنننوا   إارييينننالتحيينننق هنننذا املبننندأ يف سنننائر رانننوع وقننند عمنننل املبةنننر منننع املسنننتعمر جنبنننا إىل جننننب 
يهنا املسننلمون اغينة صنيدهل وحتصنينهل من   تنأثري دعنال املسننلمني   اهتمامنا كبنريا علنى املنناطق النيت تينل ا

انةننطوا كثننريا يف مننناطق الوسننط واجلنننوب الننيت يسننكنها املوسنني يف املنطيننة املعرواننة حاليننا ابوركينننا ااسننو 
وكنننذلك املنننناطق الةنننمالية   اينمنننا كاننننب تينننل  نةننناطهل يف املنننناطق الغراينننة) اواوجوالسنننو( ومنننا حوهلنننا 

 وكثااة املسلمني يف تلك املناطق . اإلسالم(نظرا  لرتسيخ جذور  )دوري  وجيبو

لينننند كننننان التنصننننري يف كثننننري منننن  مظنننناهر  عمننننال يؤينننند  االسننننتعمار ويدعمننننه اكننننل قننننوا  العسننننكرية "  
املسنننيحية يف كثنننري مننن  أهننناء الينننارل اإلارييينننة يف ظنننل ا(نننراب  وليننند انتةنننر والدالوماسنننية واالقتصنننادية  

 (3)."اليد األخرىألن املستعمر كان ضمل اإلجنيل يف يد والبندقية يف  والبناد  

يف نةنننر الدياننننة املسنننيحية يف منننناطق موسننني  مادورهنننوكنننان لالهتمنننام املتءايننند االءعمننناء التيلينننديني     
MOSSI .ابعضننهل كننانوا ينتصننرون طمعننا يف (4)ااعتبننار أن لءعمنناء اليبائننل تننأثريا كبننريا علننى العامننة

خواننننننا منننننن   أو رابننننننة يف محايننننننة أراضننننننيهل منننننن  اننننننءو اسننننننتعماري آخننننننر  يت تينننننندم إلننننننيهل   أواهلنننننندايا النننننن
 (5)منااسيهل...

 املنيالدي  عةنر التاسنع هناينة الينرن إىل ااسنو اوركينا يف التنصريية للحركا  التارخيية اجلذور وتعود    
 اوركيناااسنو دخلنوا النذي  املنصنري  طليعة يف وكان  إارييياارب يف الفرنسي االستعمار توسع ارتل وهي

                                 
   للك يسة ،الكا وليكية رةويل تئب ب رنسا، ألبيرتةرتوت قرية   ى، 1860  اى ةبتمرب 18 يوى   ول - (١)

 إطار   إفري يا رر  دو  بوركي ا وبعع إىل البيع اآلتص من الت صريية اإلرةاليا  قاد من وأو  مبايل، ةيغو مركل
   رارقا عو  البل ، ربو    الت صريية املراكل من من الع ي  أة  الفارقة، ع صري حو  لفي ر  الكردت  مشرو 

 53،صإفريقياتعدد اخلطاب الدعوي يف غرب ،ي ار : ةليما ي ورو /14/04/1904 يوى   ال ي ر نر

 l'islam au Burkina faso problem de l'organisation deاملرجع السابد الص حة ن سها،تق   ن  - (2)

hadj,Mamadou Oubda centre de diffusion islamique et scientifique(cadis)1er edition 2003, p 31 

 227،ص افريقيةالواقع واملأمولية يف غرب اإلسالمالدعوة د.  ب  الرمحن  مر املاحا،   - (٣)

 162، صإفريقياالدعوة والتبشري وأتثريمها يف الثقافة احمللية بغرب  ب    اضسن كوه،  - (٤)

 226 ص ية يف غرب افريقيةالواقع واملأمولاإلسالمالدعوة د.  ب  الرمحن  مر املاحا،  - (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وكنان يف ميدمنة هنؤالء األب هاجنارد. (1)« الايجنري الكردننال »كوهننا  « البنيض اآلااء» م   موعة
 إىل اوصنلوا ااسنو  اوركيننا انطلينوا هنو م١895 عنام منايل ِسنيغ و مركنء تأسنيس من  متكننوا أن واعند

   هننا  ومن Koupèla) )(2)ااجتنا  مديننة كنوايال  زحفهنل واصنلو مث م ١899 عنام واانادواو
  (3).  م١900 عام البوركينااية  األراضي يف تنصريي مركء أول تأسيس

 مث تواصلب اناء الكنائس يف عديد م  املدن واليرى البوركينا اية  على النحو التايل:   

 م كنيسة وااادواو )عاصمة البالد(.١90١*عام 

 )يف الةمال( Tomaم كنيسة توما ١9١٣*عام 

 )على حدود اانا( جنواا. Mangaم كنيسة مانغا ١9١9*عام 

 Pabre'(4)م املركء الكنسي يف اااري  ١92٣*عام 

 م املركء الكنسي يف اواو جوالسو ارب البالد )العاصمة االقتصادية(١929*عام 

فسننه أسننس  يف الةننمال الغننريب منن  الننبالد ويف العننام ن De'dougouكنيسننة دينندواو  ١929*عننام 
 )أقصى اجلنوب على حدود ساحل العاج(. Kamptiكنيسة كامبيت 

 .djilongouم كنيسة جيلونغو ١9٣0* عام 

                                 
 فرنسا كاردي ا  هو( 1892 نوفمرب 18 - 1825 وبرأكت 31) لفي ر  أملان مارةيا  شار  الكاردي ا  - (١)

. 1856و 1854 بن فيما بباري  السربون جبامعة اتريخ أةتاج  مل الطل لية، تلبريين( Bayonne) ببايون   ول 
 ال رنسية( Nancy) تنسا مب ي ة أة   خلة احتل مث. التعليم طريد  ن التبشريية اضركة ملسان ة ةوران إىل اجتع مث

 مجعية 1868 ة ة فأة  تلتبشري واهتم أةاق تها كبري أصبح حيإ 1867 ة ة اجللائر إىل انت ل .1863 ة ة
 وكان ، املسماة البيضاوا  الخوا  مجعية املوالية الس ة   وأة  البيع اآلتص تةم ععرت اليت تجللائر املبشرين
 تل عل إليها أرةل اليت اإلفري ية ال ارة حنو تت اجللائر معتربا املسيحية، ال اننة إىل اجللائر مسلما حتويل بعملع يه ت
 إفري يا. جا ليد يسم  جعلع ما وهو. التبشريية البعتا  من   دا

 كم  140وها م ي ة   شرق بوركي ا فاةو عبع   ن العاصمة وارادورو بوايل  - (2)

 104ص  ،إفري يا رر    املعاصر ال  و  اخللا  عع دةليمان ي ورو ، – (٣)
بل ة صغرية  ل  بع  بضعة و شرين كيلو مرتا من العاصمة وعضم مركلا هاما لتكوين الرهبان ي   إليع الل    - (٤)

 من  مجيع أحناص رر  ووةط إفري يا.
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 )يف الوسط(. Kayaوكنيسة كايا   Koumiم كنيسة كومي ١9٣5* عام 

 )شر  البالد(. Fadan'gourmaم كنيسة اادانغورما ١9٣6* عام 

 .Danouكنيسة دانو   ١9٣7*عام 

علنى احلندود منع سناحل العناج )أقصنى اجلننوب  Niangolokoم كنيسنة نينا نغولوكنو ١9٤2*عام 
 )أقصى اجلنوب على حدود اانا(. Bitieالغريب للبالد(  وكنيسة ااا 

 )أقصى الةمال الغريب(. Nounaم كنيسة نونا ١9٤٤* عام 

 ) يف الةمال( Ouahigouyaم كنيسة وايغويا ١9٤5*عام 

 .Diaboة جااو م كنيس١9٤6*عام 

 )يف الغرب(. Bomborokuyم كنيسة الدل اومبوروكي ١9٤8* عام 

 ) قرب احلدود مع مايل(. Tansilaم كنيسة الدل تانسيال ١9٤9*عام 

 )أقصى الةرقي على حدود النيجر(.Kantchariم كنيسة كانتةاري ١95١* عام 

 )يف الوسط( Maniماين  )يف الغرب(.وكنيسة Orodaraم كنيسة مدينة أورودارا ١95٣* عام 

 يف الةمال. Gourcyم كنيسة اورسي ١955*عام 

 Koudougou.(1)كنيسة مدينة كودواو   ١958* عام 

ويالحننننننر أن هننننننذ  الكنننننننائس كلهننننننا تأسسننننننب قبننننننل اسننننننتيالل الننننننبالد واتسننننننهيال  منننننن  احلكومننننننة    
كننون يف أمننناك  االسننتعمارية  وحنناولوا أن تغطنني الكننننائس مجيننع مننناطق الدولننة  منننع حرصننهل علننى أن ت

ة أو اليرية حىت ولنو كنان روادهنا قليلنون  ولنيس هنذا احسنب انل ناسرتاتيجية حبيث تكون الواجهة للمدي
إّن هذ  الكنائس كلها كان يةرف عليها  موعة م  اآلااء البيض  ويف الوقب احلاضنر ايند أسنند قينادل 

 مجيع املناطق .الكنائس إىل أهل البلد أنفسهل  وتذخر االبلد آالف الكنائس ويف 

                                 
 'Histoire de l'eglise au Burkina,la pe'riode missionnaire(1899-1960_ Issa cisse', Universteيراجع  - (١)

de paris 7,1990 p 42 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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و قنننند قامننننب منظمننننة التعنننناط  النننندويل ابوركينننننا ااسننننو اتكلينننن  منننن  احتنننناد الكنننننائس والدراسننننا     
 Fédération des Eglises et Missions Evangéliques النصنرانية اإلقليمينة والدولينة

(FEME) م وتوصننلوا إىل إحصنناء سننتة 20١٣انحصننائية عنندد كنننائس اوركينننا ااسننو يف يوليننو عننام ي
(كنيسة يف البالد  ويةتغل يف تلك الكننائس سنتة آالف ومائنة وسنتة  609٤الف وأراعمائة وتسعني )آ

%  ولةننر  الننبالد 79(قسيسننا  و معظننل تلننك الكنننائس يف اليننرى واألرينناف مننا يعننادل 6١66وسننتون )
كنيسنننة يف املنننناطق   ١١2كنيسنننة  وتوجننند   ١07٣نصنننيب األسننند مننن  تلنننك الكننننائس حينننث توجننند هبنننا 

ة  ومنن  حينننث تيننارب مسنننااة الكنننائس اتحتنننل املننناطق الوسنننطى الصنندارل حينننث توجنند يف كنننل السنناحلي
 .(1)(كنيسة 2٤( كيلومرت )١00)

احلكومننة وإىل جانننب هننذ  الكنننائس اهتمننوا اتةننييد املنندارال زجميننع مراحلهننا وأنواعهننا  اننل كانننب     
ينومهل يف أانناء املسنلمني حينث   شراف التعلنيل للنبالد  انانتهءوا الفرصنة لبنثليهل إاالستعمارية خولب إ

كاننننب تننندرال املسنننيحية كمنننادل أساسنننية وجينننب الطنننالب علنننى حضنننور الينننداال الكنسننني .وكنننان اهلننندف 
األساسي م  اهتمامهل انالتعليل تكنوي  النخبنة النذي  سيسنتلمون زمنام األمنور اعند االسنتيالل. ويف هنذا 

رال مهمننا كلفتنننا  وال انند لنننا منن  :) الانند لنننا منن  تةننييد املنندا Thevenoudالصنندد ييننول تيفينننود
 (2)مدّرسني  ال اّد أن نصبح موّجهي اليادل الذي  سييودن البالد يف املستيبل.(

ثانوينة  27 يف حنوز ل  ويوجند والفني املهي وخاصة التعليل إىل ومهتها عنايتها الكنيسة ليد وجهب   
 مندارال النعندام مدارسنهل علنى النناال إقبنال شندل ويالحر. للدولة ثانويا  مياال سبع   البالد يف انية

 ورسنالتها   املسنلمني أانناء من  ثلنة تسنتيطب وهنذ  املندارال الدراسنة ايهنا  تكنالي  وقلة البالد يف مهنية
وتننبم الدولننة شننراكة عمننل مننع  معظننل تلكننل املنندارال حبيننث تبعننث  (3). لصنناحل النصننرانية الدعايننة األوىل

 إليها ثلة م   املتوايني دراسيا على حساب الدولة.

                                 
(١) - https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_au_Burkina_Faso#Christianisme«cartographie des 

églises missions évangéliques au Burkina Faso» - initiée par l'ONG Compassion Internationale et 

commanditée par la Fédération des Eglises et Missions Evangéliques (FEME)4 juillet 2013 
(2) – L'islam Et Etat au Burkina Faso de 1960A1990,ISSA CISSE P72  
 /https://www.al-forqan.net،املوقع 174جملة البيان العدد يع و  جايب ومتوكل فياما ،  ي ار، – (٣)
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النننذي  اسنننتلموا زمنننام أمنننور الدولنننة اعننند    النخنننبوهبنننذا السنننالح ا(طنننري متكننننب الكنيسنننة مننن  تكنننوي  
هل   عنننالول علنننى زعنننءعتهل  اسنننتيالل النننبالد   كمنننا اهننننل اسنننتطاعوا اسنننتمالة اعنننض املسنننلمني وتغينننري دينننن

 هبل أكثر م  املسلمني . ونويعجب اإلسالماملسيحية أكثر م   ونلعييدل اآلخري  حبيث يعرا

يننب  األاننر  واألكمننه  ’ كمننا امتنناز التبةننري الصننلي  محاراننة املننرو منننذ أن كننان الننن  عيسننى
 يعطنوا مثنل هنذ  املعجنءا  استعاضنوا ويييل األقعدل ااملعجءا  النيت أعطنا  ا  إياهنا  وملنا جناء أتباعنه ومل

  (1)عنها افتح املستةفيا  واملستوصفا .

و تسننخر الكنيسننة  إمكانننا  هائلننة إلاننراء اجملتمننع تتمثننل يف تينندم مسنناعدا  ماديننة ومعنويننة اننني     
الفيننننة واألخنننرى للمجتمنننع   مننن  عنننالج  ننناين عنننب مستوصنننفا ا الكثنننريل وتنننواري اللنننوازم الدراسنننية وتوزينننع 

 لغننذاء واملالاننس  واالهتمننام اننذوي االحتياجننا  ا(اصننة  وإقامننة املةنناريع التنمويننة الصننغريل واملتوسننطة  .ا
 . اليرى يف الكهراائية الطاقة  وتوليد واحملرومني لأليتام ودور مالجئ وإنةاء

 إىل ابننادر  الصننناعية الةننركا  اعننض  مصننيص منن  النندويل البنننك سياسننة ارصننة اسننتغلب أهنننا كمننا
 شرائها  ويف حوز ا العديد م  املصانع واملعامل.

اصننفة عامننة  ضننم  أولويا ننا لنةننر ديانتهننا ارنننامج  حماراننة الفيننر  و  إارييينناوتتبننىن الكنننائس يف اننرب 
ذلننك اننةنناء املتنناجر واملننءارع واملعامننل واملصننانع  ااسننتطاعوا اننذلك رصنند املاليننني منن  عيننارا  وحمننال  

   (2)صروا على البطالة اليت تعيب تعليل أانائهل.وأوقاف (دمة ديانتهل اانت

 اليحنط لسننوا  نتيجنة البوركيننايب اجملتمنع علنى خيمنب النيت الطبيعينة الكنوار  املنصنرون اسنتغل و
  واسنننتغلوا كنننذلك جفننناف عنننام  ١9٣٤و-١929و -١9١6و  ١9١5 :عنننام يف اجملاعنننة)املتتالينننة
 (3)(التنصريية عمليا ا وترسيخ نةاطا ا  دائرل لتنةيط (١97٣و-١9١8

                                 
 44ص ، اليوم وغدا غي نيجرياي اإلسالم آدى  ب   اللور ،  – (١)

 42ي ار املرجع السابد ،ص  ( 2)
 Les Christianismes en pays San (1913-1973),Maxime Emmanuelzamane,Memoire deي ار:  (٣)

maitrise <a luniversite de ouaguadougou,depqrtement d'histoire et d'Archeologie,1990,p72  
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





93 


 أطيااهننا وزجميننع الكنسننية املؤسسننا  أننواع شننىت ااسننو اوركينننا علنى تكالننب اينند املؤسسنني الصنعيد ويف
(مؤسسننة  ٤00  وتوجنند يف الننبالد حاليننا مايءينند علننى أراعمائننة ) الننبامج منن  حءمننة حوز ننا ويف وتوجها ننا

 املثال:كنسية حتب مسميا  إنسانية وإااثية  منها على سبيل 

 : ااسو اوركينا يف العاملة التبةريية املنظما  م 

 BUREAOU DETUDEES واالتصاال  الدراسا  مكتب - ١

ETDE LIAISON ( B . E . L . ) 

 . CARITAS كاريتاال منظمة - 2

 CATHOLIC RELIEF SERVICE  الكاثوليكية اإلااثة هيئة - ٣

 (CATHWEL . ) 

 CONSEIL OECUMENIQUE DES للكنائس العاملي اجمللس - ٤

EGLISES ( COE . ) 

 DEVELOPPEMENT EVAGELIQUE:  للتنمينننة اإلجنيلننني املكتنننب - 5
OFFICE DE 

 . WORLD RELIEF العاملية اإلااثة - 6

ويف اجلانب اإلعالمي ايد اهتمب الدوائر الكنسية اكااة أشكال وسنائل اإلعنالم  والتواصنل اهتمامنا  
وتوجند لنديهل قناتنان تلفءويتنان  بث االلغنا  احمللينة احملطا  اإلذاعية احمللية اليت تاالغا  الديهل عةرا  

   إىل جانب العةرا  م  الصح  واجملال   ودور النةر ومواقع الةبكة العنكبوتية.

/ وهننل هننذا يعنني أن 20راننل هننذ  اجلهننود املبذولننة انننن نسننبة النصننارى يف اوركينننا ااسننو ال زالننب     
 أخفيب يف مهمتها؟ الكنيسة  قد

مكانينننا  املادينننة ل ضنننذلة معتنييهنننا إذا ماقورننننب ااإلإخفنننا  الكنيسنننة يف مهمتهنننا راننن إنننننا ال ننننءعل   
معتننييهنا  وحسنبنا  نظرننا إىل قلنة انجاحهنا إذا كذلك املسخرل هلا واجلهود املتفانية م  أجلها   وال جنءم  

 أن نيول اأهّنا جنحب يف جوانب وأخفيب يف أخرى .
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ام  حيث النتمك  يف اسنتمالة وزعءعنة عييندل النناال  ايند جنحنب يف ذلنك  إذ أدركنب الكنيسنة      
:   (1)عيينندل املسننلمني  كمننا قننال زوميننر لءعءعننةأنننه منن  الصننعواة حتميننل النّنناال علننى دينهننا اوضننعب خطننة 

ني عن  ) إّن مهمتننا ليسنب تنصنري املسنلمني  اهنذ  مهمنة ال طائنل ايهنا  إمننا مهمتننا هني حجنب املسنلم
. ويف ذلننننك جنحنننننا جناحنننا انننناهرا افضننننل مدارسنننننا التبةنننريية وسياسننننتنا التعليميننننة الننننيت اإلسننننالمالتمسنننك ا

 (2)تنتهجها املدارال احلكومية يف االد املسلمني (

وهذا نلمسه جليا لدى كثري م  أاناء املسلمني الذي  تراوا على أحضنان املندراال املسنيحية  ايعنرف    
  اننننل ولديننننه اإلسننننالمية  اينمننننا يينننن  حبيسننننة األاكننننار ألاسننننط املعلومننننا  عنننن  أد  األمننننور يف النصننننران
ويعجب االنصارى أكثر م  املسلمني  ما أخرج لنا جنيال مسنلما ااالسنل  اإلسالممعلوما  مةّوهة ع  

 اإلسننالم"مسننلل اننري مطبننق "  أي حسننبه منن  نصننراين يف التفكننري  اننال اننرو أن جننند مسننلما  ييننول اأنننه 
ويضناف إىل ذلنك جناحهنا  –سنبحان ا   –تطبيق  وهنذا أشند خطنرا من  النصنراين نفسنه االسل  دون ال

 يف السيطرل  واهليمنة على الدولة واستالم مياليد األمور رال أقليتهل .

يحية الكاثولوكيننة  حيننث جنحننوا يف لينند جنننح املسننيحيون يف اصننطباغ دولننة اوركينننا ااسننو االصننبغة املسنن  
الذي  تسلموا زمام أمور الدولنة اعند االسنتيالل  انأظهروا والءهنل  التنام للمسنيحية خراج الكوادر املثيفة إ

ووصنننل هبنننل األمنننر إىل االنسنننحاب مننن  كنننل جتمنننع ال ميثنننل  أكثريتهنننا املسنننيحيون  كمنننا حننند  يف عنننام 
حننني أراد  النندول )سنننغال  مننايل  داهننومي اينننني حاليننا   اولتننا العليننا اوركيناااسننو حاليا(إنةنناء  ١958

  إقليمي اانسحب اولتا العليا )اوركيننا ااسنو (حبجنة أننه ال ميكن  لبوركيننا ااسنو املةناركة يف حتنال  حتال
 (3)يكون املسلمون ايه هل األكثرية.

 ااإلضااة إىل هذا انّن النظام السياسي املتبع يف الدولة خيدم الكنيسة يف كااة اجملاال :

املسنننيحية مصنننص حصصنننا إلءامينننة لتعلنننيل املسنننيحية  انننالتعليل ال صنننلة لنننه االننندي   إال أّن املؤسسنننا -
  وتفرو على طالهبا الطيوسا  النصرانية .  

 والةؤون االجتماعية تستغل لدعل املراكء التنصريية.-
                                 

، ي ار: ب  الرمحن  مر املاحا، 1908حتت الع ي ة،ص ر  اإلة ىزومير:مبشر بروعستاين ،صاحب كتا    - (١)
 238ية يف افريقية،الواقع واملأمول ، ص اإلسالمالدعوة 

 املرجع السابد ،الص حة ن سها - (2)
 L'islam et L'islam Et Etat au Burkina Faso de 1960A1990,ISSA CISSE p72ي ار :- (٣)
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 أكثر ارامج ومسلسال  ودعايا  تلفيءيون الدولة مدم املسيحية. -

 اإلجازل األسبوعية يوم األحد وهو اليوم اليداال الكنسي.-

 ريخ املعتب هو التاريخ امليالدي.االتا-

 سالميني ويوم املولد.د االستيالل وعيد العمال وعيدي  إمجيع األعياد نصرانية ماعدا عي-

مجيننع املنندارال املسننيحية معننرتف هبننا ومدعومننة منن  طننرف الدولننة  وال توجنند مدرسننة إسننالمية واحنندل  -
 (1)مدعومة م  الدولة.

ييها رال اجلهنود املبذولنة  انل هننا  قبائنل ي سنتغرب أن توجند هبنا تنناحية إخفاقها تتمثل يف قلة معو    
 كما توجد ائة كثريل منهل لنيس هلنل نصنيب من  النصنرانية انري االسنل ومةناركة األعيناد  انال  (2)نصراين

 أكثر م  النصرانية حبكل اجملاورل. اإلسالمضضر الكنيسة وال يةار  يف مراسيمهل  ويعرف 

لك ألننننيس حننننري ااملسننننلمني وخاصننننة النننندعال أن يكثفننننوا اجلهننننود  إلنينننناذ  أاننننناء وإذا كننننان احلننننال كننننذ  
املسلمني م  خمططهل وتعلنيمهل ديننهل  اةنىت الوسنائل والسنبل  وحماولنة اختطناف الةنرضة املعلينة لندى 
النصارى ألهنل أقرب إىل املسلمني م  النصارى  ولك  الصنراعا  انني املسنلمني أهلنتهل عن  هنذ  املهّمنة 

 مة وتركوا تلك الفئا  ليما سائغة تتياذاها العدو.اجلسي

 املطلب الثالث: العلمانية
علننى  كلمننة" علمانيننة"  مننا ينندل  اليدميننة  العرايننة الَعلمانيننة  لغننة : ال يعثننر الباحننث املتصننفح للمعنناجل

املثنال على حداثتها يف اليواميس العراية  وقد تطر  إىل تفسريها اعض املعناجل احلديثنة منهنا علنى سنبيل 
 ال احلصر:

ننننننوَ  اْلَعننننننامل ِمَْعننننننىن اْلَعلَننننننل ِإىَل  ِنْسننننننَبةمنننننناورد يف معجننننننل الوسننننننيط: العلمنننننناين :  -  أَو الننننننديي خننننننالف َوه 
 (1)الكهنوا.

                                 
واجلهود مكت ة   هصري الس وا  الخرية مللالبة اضكومة تل رتات تمل ارس وق  قلعوا شوطا ل أبس  - (١)

ية لل هوض،ولو  مرة   اتريخ بوركي ا ف   اةت لب اضكومة  لة من اإلة ما امل ارس اإلة مهبا،وق  د م الب ك 
   الشهادة ال  ادية ال رنسية والعربية. املستعربن لتويي هم   التعليم شريلة حصوهلم  ل

 ك بيلة ال ولين، وجول،ودافي غ ومها من فرو  مان يغ. عوج    علكم ال بائل نصرانين ولكن ب سبة  ئيلة ج ا  - (2)
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خننالف الننديي  وهننو والنسننبة إليننه الَعلمنناين  منن  العننامل  ومننا ورد يف معجننل النفننائس الوسننيط: الَعلَننل: -
 (2)ومنه الَعلمانية. أو الكهنوا 

 (3)اسكون وهو األشهر وهنا  م  ينطيوهنا اكسر العني)الِعلمانّية( نسبة إىل) الِعلل ( اكسر 

 أو اإلجنليءينة يف( Secularism) لكلمنة خاطئنة ترمجنة العلمانينة ييول الدكتور سفر احلوايل: لفنر   
(Secularite )يف انالعلل. اإلطنال ومةنتياته علنى ( العلنل) الفنر  هلا صلة ال كلمة وهي. االفرنسية  

 (  Scientism) كلمة عليه نطلق العلمي واملذهب( Science) معنا  والفرنسية اإلجنليءية

 الصنحيحة ( يف الفرنسنية .و الرتمجنة( Scientifique( أو ( Scientificوالنسنبة إىل العلنل هني 
األخروينة احسنب  انل معنىن أخنص  هنو منا ال  ما يياانلال معىن  " الدنيوية" أو" الالدينية" هي  للكلمة

 (4)عالقته االدي  عالقة تضاد. ما كانبأو  صلة له االدي  

 األوروايننة اللغننا  عنن  مرتمجننة – اتحننب أو عينهننا كسننر  حننال كننل علننى -اكلمننة )العلمانيننة (    
  يف حبيسننا وإايائننهاجملتمننع   وحيننال  الدولننة عنن  النندي  عننءل:  يعنني عليننه املتفننق( العلمانيننة) منندلول  وكننأن
 الةننعائر نفسننه   افنني عنن  التعبننري لننه يننح راننه  انننن واننني اينننه ا(اصننة العالقننة يتجنناوز  ال الفننرد ضننمري

 (5)والواال  وهوها. االءواج املتعلية التعبدية  واملراسل

: هني حركنة اجتماعينة  ندف إىل (Secularism)واصطالحا تيول دائنرل املعنارف البيطانينة : منادل 
 (6)الناال وتوجيههل م  االهتمام ااآلخرل إىل االهتمام هبذ  احليال الدنيا وحدها. صرف

 ال احلييينننة يف وهنننو  "الدولنننة عننن  الننندي  اصنننل: "هنننو املعاصنننرل يةاإلسنننالم الكتنننب يف الةنننائع والتعبنننري 
 ولنو االدولنة  صنلة لنه يكنون ال قند النذي وعلى األاراد على ينطبق الذي للعلمانية الكامل املدلول يعطي

                                                                                            
 ، 2/624مادة ) لم(  ،معجم الوسيط إبراهيم مصل   وآخرون،- (١)

  850ص  ، مادة ) لم( ،معجم النفائس الوسيط أ.د أمح  أبوحاقة وآخرون،- (2)

 45،ص  والعلمانية وحها لوجه اإلسالمد.يو ة  ال ر او  ،  - (٣)
 2،ص العلمانية نشأهتا وتطورها وآاثرهاد.ة ر  ب الرمحن اضوايل،-(٤)
 45،  ص لوجه وحها والعلمانية اإلسالمد.يوة  ال ر او  ، – (5)

 3 ن دائرة املعارت الربيلانية،ص العلمانية نشأهتا وتطورها وآاثرها د.ة ر  ب الرمحن اضوايل، – (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





97 


 إقامنننة: "هننو للعلمانينننة الصننحيح املننندلول انننن ولنننذلك" أصننوب لكنننان احليننال عننن  النندي  اصنننل" أهنننا قيننل
 (1).للفرد أم لألمة االنسبة سواء الدي  اري على احليال

وقد انتهجب معظل الدول االارييية هنج املستعِمر يف تبي نظام العلمانية ملسايرل أمنور دوهلنل  نظنرا     
ألّن دسننناتري دوهلنننل منبثينننة مننن  دسننناتري أسنننيادهل املسنننتعمري  معتيننندي  انننذلك أّن منننا وصنننلب إلينننه تلنننك 

لنظننام سنييّرهبل الننيهل زلفننا الندول منن  تينّدم يف املاديننا  كاننب افضننل العلمانيننة  وظنانني أن انتهنناج هنذا ا
  جاهلني ع  أسباب وظروف تنةئة العلمانية يف اجملتمع األورويب.

الننل تكنن  العلمانيننة  لتجنند مننوطئ قنندم يف أورواننا إال اعنند مننا توسننعب رقعننة الكنيسننة يف التنندخل يف   
سننل مجيننع شننؤون احليننال  وعاكسننب العلمنناء ووقفننب هلننل ااملرصنناد وارضننب علننى الننناال ضننرائب اادحننة اا

الننندي   وامتلكنننب الكننننائس أراضننني شاسنننعة وااعنننب للنننناال صنننكو  الغفنننران  وحللنننب وحّرمنننب ااسنننل 
 الدي .

ومل تننندع الكنيسنننة جانبنننا مننن  جواننننب احلينننال إال أن متسنننكه ايننند مننن  حديننند وتغلنننه اييودهنننا العاتينننة "  
علننى عينننول  اهيمنننب علننى اجملتمنننع منن  كننل نواحينننه الدينيننة والسياسنننية واالقتصننادية والعلميننة  وارضنننب 

هلنا البتنة. وإن التناريخ ليفنيض يف احلنديث عن  طغينان الكنيسنة  الناال وأمنواهلل وتصنراا ل وصناية ال نظنري
 (2)."وييدم مناذج حية له يف كل شأن م  الةؤون

واحلق الذي ال مرية ايه أّن العلمانية كانب هلا مبرا ا الدينية  والفكرية  والنفسية  والتارخيينة  والواقعينة 
اننننل إّن املسننننيحية حتتننننوي علننننى نصننننو  تؤينننند اكننننرل العلمانيننننة  كمننننا ورد يف اإلجنيننننل)أعط "الغننننرب   يف

 مالييصر لييصر وما    ( تعرتف املسيحية هبذ  الثنائية يف احليال حبيث تيسمها إىل قسمني  :

 أحدمها لييصر: وهو اجلانب الذي خيضع للسلطة الءمنية  سلطة الدولة.

 (3)."اجلانب الذي خيضع للسلطة الروحية  سلطة الكنيسة والثاين:    وهو

                                 
 42،ص  والعلمانية وجها لوجه اإلسالمد .يوة  ال ر او  ، – (١)
 127ص  العلمانية نشأهتا وتطورها وآاثرها د.ة ر  ب الرمحن اضوايل، - (2)
 47)بتصرت( ص ، والعلمانية وجها لوجه اإلسالم د.يوة  ال ر او  ،يراجع: - (٣)
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ومنن  مننبرا  العلمانيننة يف الغننرب  أّن املسننيحية لننيس ايهننا تةننريع لةننؤون احليننال  اننال متتلننك تةننريعا  
مفصال لةئون احليال  يضبط معامال ا  وينظل عالقا ا  ويضع األصول واملوازي  اليسنط لتصنراا ا. إمننا 

 (1)قيا   تضمنتها مواعر اإلجنيل  وكلما  املسيح ايه.هي روحانيا  وأخال

ف  ايننند وقفنننب العلنننل  والفكنننر واحلرينننة  تننناريخ خمنننو عنننالول علنننى  ماسنننبق اننننّن  تننناريخ الكنيسنننة منننع  
الكنيسننننة مننننع اجلهننننل ضنننند العلننننل  ومننننع ا(رااننننة ضنننند الفكننننر  ومننننع االسننننتبداد ضنننند احلريننننة  ومننننع امللننننو  

اهري عليهنا  وحتنرروا من  احلكنل املباشنر لرجاهلنا  واعتنبوا عنءل واإلقطاعيني ضد الةعب  حنىت ثنار  اجلمن
الدي  ع  الدولة  كسبا للةعوب ضد جالديها. اتاريخ الكنيسة يف ذه  اإلنسنان الغنريب املسنيحي يعني 
االضنننطهاد واليتنننل وحمننناكل التفتنننيحت  واملنننذااح املسنننتمرل انننني الطوائننن  املتنازعنننة اعضنننها واعنننض  وعنننودل 

ي عنننودل املذسننني  انننال انننرو أن ينفنننر اإلنسنننان الغنننريب منهنننا  وييننن  يف سنننبيل حكمهنننا السنننلطة إليهنننا  تعننن
 (2)وتسلطها.

يب  اهنل وجند  مثنل هنذ  الظنروف يف وإذا كانب هذ  هي ظروف تنةنئة العلمانينة يف اجملتمنع األورو  
 ناااسو خاصة لتكون دوال علمانية؟عامة واوركي إاريييا

اطبيعنة حالنه يعتينند اوجنود قنّول ايبينة خارقننة كبنريل تسنيطر علننى  كنال وحاشنا  انل إّن االنسننان االارييني
 ييننول مننوريس  اإلسننالمول سننهل لألاارقننة قبنن الكننون وإن كننانوا خيتلفننون يف تفسننري هننذ  اليننول  وهننذا مننا

السننوداء سننواء أكننان نظامننا اجتماعيننا أم سياسننيا أم  إاريييننامنن  نظننام يةنناهد اننني قبائننل  مننا ديفننالوال:"
تلننك الةننعوب الننيت ظنننب  –منند علننى اكننرل دينيننة أو أّن النندي  هننو حجننر الءاويننة ايننه اقتصنناديا إال ويعت

 (3)أحيانا أهنا  ردل ع  الفكرل الدينية هي يف الواقع م  أشد شعوب األرو تدينا"

كمننا أنّننه مفطننور علننى اعننل ا(ننري واالحسننان إىل الغننري ويعتينند أّن اجلننءاء منن  جنننس العمننل  و احليننال     
 ر هي املهيمنة على حياته. اليبلية والتضاا

ولك  املستعمر مل يأاه اواقعهل افرو عليهل العلمانية ايول احلديد  والّنار  وهنذا كنّون إنسنانا مسنلو  
اريينني اصننفة اصننما  سننيئة علننى حيننال اإلنسننان اإل اهلويننة   معاكسننا مننع نفسننه  وقنند جعلننب العلمانيننة 

 املثال:عامة والبوركينايب اصفة خاصة  منها على سبيل 
                                 

 48املرجع السابد ص حة  - (١)
 51أنار املرجع السابد ص  - (2)
 9،ص  السوداء إفريقياالدايانت يف  هوبري ديشان/عرمجة أمح  صادق مح  / -  (٣)
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 اعتماد العلمانية كوسيلة إلدارل احلكل يف الدولة.-
 اليضاء على نفوذ اللهجا  احمللية واماذ الفرنسية لغة ريية للدولة.-
 االاتعاد ع  الدي  والنظر إىل املتمسكني نظرل ازدراء واحتيار.-
 علمنة التدريس واالعتماد على املاديا  والنظريا  الفلسفية .-
 ارييية  ومصادرل الييل األورواية م  اري متحيص.اإل ايدان الييل-
انتةننار الرذيلنننة والفحةنناء يف رانننوع البلننند  وإنننك لتعجنننب وأنننب تسنننري يف عاصنننمة اوركينننا لفاسنننو ملنننا -
 هد  م  كثرل حوانيب ا(مر  وايو  الدعارل.اتة

   احلثيث خل  املوضة.ل احلةمة واحلياء م  النساء وهلثهزوا-
 عالم الدولة لغرال مباد  وقيل العلمانية.وسائل إاالعتماد على -
 انتةار الرشول يف مؤسسا  الدولة.-
 ود عنه.ل على الدي   وعدم االستعداد للذعدم الغري -
 النظرل املادية للحيال اعيدل ع  الييل الروحية.-
 توجيه الةباب هو اللعب واللهو  وعءواهل ع  اجلد .-
 الةعور االنيص واالعجاب االغرب.-
حننىت يف العننادا  والتيالينند واملننال اننس  ه الكلمننة  )حماكننال الغننرب يف كننل شننيءتعنينن التغريننب اكننل مننا-

 واألعياد(.
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اات: املاملبحث الثاني
ق
 الوراثية البوركينابية عو

التةنننكيلة االجتماعينننة والدينينننة واالقتصنننادية للةنننعب : الوراثينننة البوركينااينننة عّوقنننا املييصننند الباحنننث  ا
 ية يف اوركيناااسو.اإلسالمالبوركينايب  وما تلحيها م  عادا  وتياليد وأثر ذلك على الدعول 

:اإلسالموانعكاسه على  ابياألول: تعدد ديانات اجملتمع البوركينطلب امل  

 كنن  هلننايننا ابوركينننا ااسننو مل تاملسننّمى حالسننبق أن أشننار الباحننث يف سننيا  املباحننث السننااية أّن الننبالد 
منننننن   الغرايننننننة الكبننننننريل الننننننيت كانننننننب حتكمهننننننا املمالننننننك  إارييينننننناوجننننننود هبننننننذا االسننننننل  وإمّنننننننا كانننننننب جننننننءء  

واإلمباطوريننا   وقنند خضننعب اعننض أجءائهننا علننى مننّر التنناريخ لنفننوذ إمباطوريننة  اانننا انمباطوريننة مننايل 
ية مث إمباطورينننة صنننونغاي  وتلنننك األجنننءاء كاننننب مسنننلمة ااعتبنننار أهننننا كاننننب أجنننءاء مننن  مالنننك اإلسنننالم

اسننالمية  و صننمد أجننءاء أخننرى أمننام تلننك اإلمباطوريننا  وهنني األجننءاء الوسننطى واجلنوايننة الننيت يسننكنها 
حيائيننة ب االنااننا  وكاننناءعامننة ملكهننل مواو أكننب قبيلننة عرقيننة يف اوركينننا ااسننو حاليننا وهنني قبيلننة  املوسنني 

دن عنهننا اكننل مننا أوتننوا منن  قننول  اكننانوا ييظننني جنندا للتصنندي أمننام أي تيننار إسننالمي هنني ديننانتهل ويننذو 
ضنننناول التغلغننننل إىل  ننننتمعهل  اصننننمدوا أمننننام اإلمباطوريننننا  العظيمننننة يف وقتهننننا   ولكنننن  افضننننل  دعننننال  

 إىل ديارهل. اإلسالمتغلغل  (1))يارسي(

حينننائي لنننيط مننن  اإلحينننائي إىل  تمنننع ختمنننع إة البوركينااينننة مننن   وهكنننذا تغنننري  ا(ريطنننة السنننكاني   
حينننائيون أصنننحاب النفنننوذ والينننول والسنننلطة   اضنننييوا ا(ننننا  علنننى األقلينننة املسنننلمة ي  وكنننان اإلاإلسنننالمو 

 يف Mossi مجاعنننننة إن" ١96١ سننننننة أايننننندجان نننننندول يف Touré الةنننننيخ يينننننول هنننننذا الصننننندد  ويف 
 النذي النرتاب معنه ضمنل انأن ألءمنو  مسنلل صنلى اننذا وانادواو  يف االصنالل تسنمح تك  مل اوركيناااسو

وظننل الوضننع كننذلك حننىت أسننلل (2)يةننرب" لكنني وعناء املسننلل إعطنناء يراضننون كننانوا كمننا   عليننه سنجد
اعننض زعمنناء املوسنني  ويننذكر التنناريخ أّن أول ملننك منن  ملننو  موسنني أعلنن  اسننالمه واننىن مسننجدا  وعنننّي 

 .(3)(١825-١796هو امللك"نااادولغو")إماما لليصر امللكي  

                                 
 ها قبيلة من أصو  مالية،ولك هم حتولوا إىل املوةا بكم املعايشة. - (١)
 VENNCENT،ن لت  ن 12ص اعي يف بوركينا فاسو،التفاعل الديين اإلجتم زي ب نيانكيين، – (2)

MONTEILL.OP.CTTP17 
(٣) - L'ISLAM ET ETAT AU BURKINA FASO, ISSA CISSE ,P36   
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ومجيننئ االسننتعمار الفرنسنني يف أواخننر اليننرن التاسننع عةننر واننتح البنناب علننى مصننراعيه أمننام البعثننا    
ابعنند أن كننان اجملتمننع منيسننل إىل مسننلمني وإحيننائيني   حتننّول آخننر ايبطننرأ علننى اجملتمننع البوركيننن التنصننريية 

 طرأ طرف ثالث وهو النصرانية.

% مننننن   منننننوع سنننننكان اوركيننننننا ااسنننننو 5 60 ونميثلنننننأّن املسنننننلمني   2006إحصنننننائية عنننننام  وتفيننننند  
دياننننننننننننننننا   %6 % وثنينننننننننننننننني  و١5% اروتسنننننننننننننننتانب و٤% كننننننننننننننناتولوكي و ١9%مسنننننننننننننننيحيا )2٣و 

 (1)% الدينيني.٤ 0أخرى و

يف أكثنر مندن وقنرى اوركيناااسنو   ايلمنا  وشاهد إّن هذا التةكيل الديي للمجتمع البوركينايب ملموال
الواحنندل أو اليبيلننة  اننل إنننك قنند جتنند يف األسننرل جتنند حيننا خمصصننا للمسننلمني ايننط إال يف اعننض اليننرى 

ة  والننندوائر احلكومينننها يف أمننناك  العمنننل لة نفسنننالتةنننكي وجتننند حينننائي (  الواحننندل )مسلل ومسنننيحي  وإ
واملسننلمني  اإلسنالماالسنتفادل مننه واسنتغالله لصناحل حندي  ابيندر منا ميكن    والشنك أّن هنذا سنالح ذو
واملسنننلمني  إذا أسننيئ اسنننتغالله .ومنن  املةننناكل املرتبطننة علنننى هنننذ   اإلسننالمميكنن  أن تكنننون نيمننة علنننى 
 التةكيلة االجتماعية مايلي :

 ا ية الزوا :-١

اجلمهنور  إالّ ي أنّنه جينوز للمسنلل النءواج من  مسنلمة أو كتااينة حمصننة وهنو منذهب اإلسالمم  العرف 

 ۆ}كتننايب أن يتننءوج منن  مسننلمة   قننال تعنناىل :  وال جيننوز ل (2)مننا روي عنن  اانن  عمننر خننالف ذلننك

 ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 {مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئی ىئ
 [. 5]املائدل:

 لننءواج املتينندم الننءوج حننال إىل ينظننر أن هننو الباحننث يف مسننألة زواج املسننلل اكتاايّننة  إليننه مييننل والنذي  
املننرأل  علميننا واجتماعيننا ودينيننا عمننل مننذهب  كّفننة علننى كفتننه تننرجيح تفينند اليننرائ  كانننب انننن الكتاايننة

                                 
 Comite' national du  recensement general de la population et de l'habitation ي ار: -(١)

2006.www.cns.bf   
 44،ص  ،املقتصد هناية و اجملتهد بداية ،اض ي  رش  تبن الشهري و الولي   م أب ي ار: – (2)
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 منن  النننوع هننذا إىل املتيننّدمني أالننب وأنّ  امننذهب اانن  عمننر يف املنننع   وخاصننة   وإال اجلمهننور يف اجلننواز
 .ياإلسالم للدي  يحةالصح املعراة إىل يفتيرون الءواج

 ڄ} لمسلل أن يتءّوج كاارل أو يتءّوج كاار مسلمة وهو حمل اتفنا  العلمناء   قنال تعناىل:لو ال جيوز 

 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ

 گ گ کگ ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

 [. 22١]البيرل: {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ

و يف   ني املسننلمني واملسننيحيني اةننكل الاننبوقنندا اتلنني اجملتمننع البوركينننايب اتفةنني ظنناهرل التننءاوج انن   
كثننري منن  األسننر  إال قلننيال منن  رحننل ريّب  ويف أحسنن  األحننوال يةننرتط أهننل البنننب املسننلمة علننى الرجننل 

ل سنننالمهويعلنننون إسننتجيبون اغينننة نيننل أرهبننل قبننل النننءواج انناانتهّ   ابعضننهل ي اإلسننالماملسننيحي اعتنننا  
ويف  نينننل وطنننرهل منهنننا. اعننندوينيننندوا عهننندهل  أن ينيصنننوا علنننى أعيننناهبل  ويغنننرّيون أيننناءهل  مث ال يلبثنننوا

اعننض األحننايني ال تننراض األسننرل اننل تةننجع حبجننج واهيننة .وقنند تيننود هبننل السننفينة إىل تغيننري املننرأل دينهننا 
 طمعا  يف نيل رضى زوجها.

 وق اجلوار :بر الوالدين وصلة األرحام وحق  -2
م  تبعنا  تةنكيل دياننا  اجملتمنع البوركيننايب منا يعرتضننا من  حينو  وواجبنا  جتنا  األقنارب واجلنريان 
اري املسلمني  وذلك أنك قد جتد يف األسرل الواحدل أارادا م  خمتل  األديان الثالثنة  ايين  النناال إزاء 

أقارانننه انننري املسنننلمني  ال ينننءورهل وال هنننذ  الظننناهرل منننوقفني  موقننن  اجلفننناء والغلظنننة  حبينننث إننننه ييننناطع 
يةاركهل يف أحءاهنل وأتراحهل  ويأخذ حذر  منهل خوانا  من  تنأثريهل  علينه أو علنى أوالد   وقند يكنون 

اننري  ويف املياانل جتند من  يتسنناهل يف صنلة أقارانه ها  نفسننااحلجنة  والند  أو أمنه يف نفنس احلكننل ايياطعنه
 حىت يف مناسبا ل الدينية. لوأتراحه لأاراحهيف مجيع  للدرجة أنّه يةاركهاملسلمني 

  االوسنننطية مطلنننب شنننرعي مينننس -’ -وكنننال املنننوقفني خمنننال  للةنننرع احلكنننيل وهننندي املصنننطفى  
مجيع نواحي حيال املسلل  اال تفريط وال إاراط  وقد أمرنا الةارع احلكنيل اصنلة األرحنام وجتننب قطعهنا  

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ } قنننننننننننننننننال تعننننننننننننننننناىل :
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 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 [. 36]ال ساص: {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے

 ويتأّكننند الصنننلة يف حنننق الوالننندي  انننري املسنننلمني  ايجنننب أن يطننناعوا منننامل ينننأمروا معصنننية   قنننال تعننناىل:

 ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ}

 [. 8] العنكبو : {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 َمل َ  ‘ النَّبهلتَّ  َ فَ لُذوا اهشْ  َوُملذَّاه ه ْ  قُللَهْي    َ ْ لذه  فهلت ُمْشلههَكة   قَلذهَمْت أُمِّلت َو هلتَ قَفلَلت: " َأْيَاءَ  َع ْ و
ُلَ ف رَاغهَبة   َو هتَ  َقذهَمتْ  أُمِّت اهنَّ  فَلُقْلتُ  ‘ النَّبهتَّ  فَفْئهَلْمهَلْيتُ  ا ْنهَ ف لهت نَلَع ْ  قَف َ  َأفََأصه       (1)."أُمَّكه  صه

 اانهمنا يندعوان كنااري  كاننا لنو حنىت ال مسلمني  اكوهنما خيتص وال عني  ارو االوالدي  االب "   
 احلنال هنذ  ويف   معصنية ارتكناب أو اةنر  اانهمنا ينأمرا مل منا إليهمنا واإلحسان ارمها ايجب الةر  إىل

 املوجنننب الينننول النننير وجيتننننب هلمنننا  واحملبنننة هبمنننا الرانننق علنننى داال   لطيفنننا   ليننننا   قنننوال   هلمنننا يينننول أن علينننه
 يتننبم وال ودنيامهننا  دينهمننا أمننر يف ينفعهمننا مننا هلمننا ولييننل إليهمننا  األلفننا، اأحننب ويناديهمننا لنفر مننا 

 (2)."اراق اإلسالم إىل وليدعوهل كرميا   قوال   هلما ولييل ينهرمها  وال والتأا   وامللل االضجر هبما

ويننننندرج حتنننننب هننننذا احلكنننننل  األقننننارب انننننري املسننننلمني  ايجنننننب صننننلتهل ومةننننناركتهل يف أانننننراحهل     
وأتننراحهل مننامل تكننون ايهننا معصننية  أو مناسننبة دينيننة اننري إسننالمية  كمننا جيننب اإلحسننان إلننيهل وزيننار ل 

احلكمنة  من  النّنار  ولنيس من عسى أن ننينذهل   ااو ومعاملتهل ااملعروف واستضااتهل إذا حّلوا علينا ضي
سالمهل  ولنا يف الرسنول الكنرم املثنل األعلنى حينث كنان كثنريا  ااا ل ومياطعتهل حبجة عدم إيف شيء 

عنا  انني جنباتنه يف  ’ومل يؤثرعننه يومنا أنّنه قناطع أحندا  منهل.كمنا أننه  اإلسالمم  أقاراه على اري 
 يهنودي  وتنويف   ملسو هيلع هللا ىلصكنان خيدمنه منة  ادَ اجملتمع املدين مجيع الفئا    وقد امذ م  اري املسنلمني خَ 

 ودرعه مرهون عند يهودي. ’

  

                                 
 8/5979،كتا  الد ،ت : صلة الوال  املشر،، صحيح البخاري- (١)

 20ص ، اآلخرين وحقوق املسلم الب راين، فيصل ،أبو(2)
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 نة وحقوق اجلوار:التعايش واملواط   -3
ا تعّد خارطنة طرينق معظنل مسألة التعايحت م  املسائل اليدمية احلديثة  وهي مسألة حساسة جدا إذ إهنّ 

ارييية   حبيث أّنك جتد أتباع خمتل  األديان يعيةون حتنب إمنرل دولنة واحندل ويينّدمون والءهنل الدول اإل
لنفس الدولة  ايد تكون الغلبة العدديّة ألتباع اعنض األدينان علنى األخنرى  ولكننهل مجيعنا مضنطّرون أن 

دولنة مةناهبة قند متّكن  من  إنةناء  ملسو هيلع هللا ىلصيتفيوا على آلية واحدل إلدارل شؤون دوهلل  وإذا كان الرسنول 
الارييينة خيتلن  عن  وضنع  النراه  النيت عليهنا الندول ا وصنحااتهملسو هيلع هللا ىلص انّن الوضع الذي كان علينه هنو 

 الدولة. كان يف موط  اليّول وقيادل  ملسو هيلع هللا ىلص–نه  إذ إ

واالنسننبة لبوركينننا ااسننو ايمثننل املسننلمون األالبيننة السنناحية وتلننيهل النصننارى اننالوثنيون  إال أّن هننذ     
متنننحهل ارصننة السننيطرل علننى مياليننند أمننور الدولننة واحلكننل اةننريعة ا   اننل إّن األقلينننة  الكثننرل العدديننة مل

النصنننرانّية هننني النننيت متلنننك زمنننام أمنننور الدولنننة  عنننالول علنننى الصنننبغة العلمانينننة النننيت انتهجتهنننا الدولنننة اعننند 
ملسنلمني يف االستيالل  ام  ا(طأ انطبا  أحكام أهل الذمة على اري املسلمني املوجودي  انني ظهنراين ا

 وواقننع  اإلسننالماوركينننا ااسننو  ألّن مصننطلح أهننل الذّمننة ييتضنني وجننود أقليّننة اننري مسننلمة يف النند ضكمننه 
اوركينننا خننالف ذلننك  كمننا أنّننه ال ميكنن  تطبيننق أحكننام األقليّننة علننى مسننلمي اوركينننا  ألّن ذلننك ييتضنني 

العلمنناء البحننث عنن  حتدينند وجننود أقليّننة مسننلمة يف اننالد ذا  أكثريننة اننري مسننلمة  وعليننه ايجننب علننى 
 موقع أولئك املسلمني وسبل وأحكام التعامل مع اريهل.

يؤكد على إعالء الرااطة الدينّية على كنل رااطنة سنواها  سنواء   اإلسالمإّن احلييية اليت الشك ايها أّن "
كانب رااطة نسبّية أم إقليمّية أم عنصريّة أم وظيفّية  ااملسنلل أخنو املسنلل  واملسنلل أقنرب إىل املسنلل من  

وحد   انل هني  اإلسالمأي كاار ادينه  يسعى اذمتهل أدناهل  وهو يد على م  سواهل  وهذا ليس يف 
دي   وكل عييندل  ومن  قنرأ اإلجنينل وجند  يؤكند هنذا املعنىن يف أكثنر من  موقن  .ولكن  ينبغني طبيعة كّل 

انننري األخنننول الدينيّنننة  اهننننا  األخنننول الوطنينننة  اإلسنننالمأن يعلنننل :أّن هننننا  ألواننننا مننن  األخنننول يعنننرتف هبنننا 

 {ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ} واألخننول اليوميننة  واألخننّول اإلنسننانّية. ومنن  ذلننك جننند اليننرآن ييننول : 

]  {  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ{ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقولنننننننننننننننننننننننننننننننننه :[. ١05ةنننننننننننننننننننننننننننننننننعراء:]ال
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اأثبب هلنؤالء الرسنل األخنول ألقنوامهل  منع تكنذيبهل هلنل  اهني ليسنب أخنول دينينة [. ١6١-١60الةعراء:
  (1)."وإمنا أخول قومّية

اهننذ  أخننول  (2)(كل لل  اةلله   أنللف  لل يذ أن  العبللف،ويف احلننديث الننذي روا  أمحنند عنن  زينند انن  أرقننل:) 
اةننرية  انننال انننرو أن تكنننون انننني املسنننلمني واألقبننناط يف مصننر أخنننول وطنينننة  وكنننذلك انننني املسنننلمني وانننني 
املسيحيني يف لبنان وسورية واألردن أخول وطنية  واني املسنلمني واملسنيحيني يف النوط  العنريب كلنه :أخنول 

  (3)قومية.

واألصننل يف أمثننال هننذ  العالقننا  جيننب أن تيننوم علننى اللننني والعطنن  حماولننة لكسننب قلننوب اآلخننري  

 ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ} قننننننال تعنننننناىل 

 [. 8] املمتحنة: {ک ک ڑ ڑ ژ

للتعننايحت السننلمي  الننل ينةننب ايننه ولننو يومننا  مثنناال إاريييننا  أكثننر النندان اننرب ويعتننب اوركينننا ااسننو منن
حرانننا  أهلينننة أو دينينننة  ولكننن  التحننندي الكبنننري هلنننذ  الظننناهرل تتمثنننل يف حننندود التعنننايحت املطلنننوب  وانننق 

 ية  اال تفريط وال إاراط. اإلسالمالةريعة 

وعلننى العمننوم انننّن العالقننا  االنسننانية اننني املسننلمني واننريهل كننري يف اوركينننا ااسننو إال مننا صنندر أخننريا 
مننن  دعنننوا  لتعءينننء تلنننك العالقنننا   اهنننذ  الننندعوا  تركنننب اصنننما  واضنننحة علنننى احلينننال االجتماعينننة 

انننريهل يف  وخاصننة يف األعينناد الننل يعنند الكثننريي  يفرقننون انننني األعينناد وخاصننة اجليننل الصنناعد ايةنناركون
 . كما  أنّه  مناف ملياصد الةريعة.اإلسالممجيع األعياد  وهذا خطر كبري على مستيبل 

ويسننعى نصننارى اوركينننا ااسننو جننادي  إىل اننندماج األعينناد الدينيننة ايةنناركون املسننلمني يف أعيننادهل    
أن يةنق صنفوف العيند   اهنذا التصنرف كناد  يا والءيارا  وحنىت يف حضنور سناحا  صناللاالتهنئة واهلدا

ورمننننا   (4)املسنننلمني إذ يننننرى الننننبعض جننننواز  نئنننتهل  يف مناسننننبا ل الدينيننننة وأّن هننننذا مننن  الننننب واالحسننننان
                                 

 197، ص اإلسالممن فقه الدولة يف ي ار : . يوة  ال ر او ،  - (١)

 32/48( 12993،مس   الكوفين،ح يإ زي  بن أرقم ،و )بن حنبلمسند اإلمام أمحد  - (2)
 198، ص اإلسالممن فقه الدولة يف يوة  ال ر او ، (3)
ا ،  بيتع اإلة ما لرابلة العامل اإلة مم ابلة شخصية مع ال كتور أبوبكر دوكور   ضو جمل  ال  ع  - (٤)

 2015/يوليو/31بوارادورو بتاريخ 



106 


 والننندكتور  (1)اسننتندوا إىل اتنننوى اجمللنننس األورويب للبحنننو  واإلاتننناء وكننذلك الننندكتور يوسننن  اليرضننناوي
رضنا اةنعائر كفنرهل وهنو مننذهب   وينرى آخننرون عندم جنواز  نئنتهل وأّن هنذا منن  ال(2)عمنر عبند الكنايف

 اجلمهور.

ومهمنننا يكننن  اننننّن هنننذ  اليضنننية جينننب أن ال تكنننون مثنننار ارقنننة انننني املسنننلمني  انننل جينننب علنننى اجلهنننا  
املختصة عيد اجتماعا  ونندوا  المناذ موقن  موّحند حينال هنذ  اليضنية  اتةنتب املواقن  إزاء أمثنال 

ي ارصنة للعندو للتينارب إىل الغنري اغينة حمارانة هنذ  اليضنايا تعطني انطباعنا سنيئا عن  املسنلمني  كمنا تعطن
 اآلخر.  

إّن التعايحت اني املسلمني واني اريهل م  أهنل األدينان  ينبغني أن ينطلنق من  الثينة واالحنرتام املتبنادلني 
 ومن  الرابننة يف التعناون (ننري االنسنانية   يف اجملنناال  ذا  االهتمننام املةنرت   وايمننا مينس حيننال االنسننان 

 (3)ليس ايما ال نفع ايه  وال طائل حتته.م  قريب  و 

و لكي تتحيق املعايةة واملساحمة اني املسلمني واريهل  وتعطي أكلها ينبغي أن يضنعوا نصنب أعيننهل 
 املسلمني: عيول يف اإلسالم ارسها اليت الناصعة األسس الفكرية واحليائق

 ک }: تعنناىل قننال. لونننه أو جنسننه أو دينننه كننان أي ننا   اإلنسننان اكرامننة مسننلل كننل اعتينناد  - 1) 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 حننننق االحننننرتام إنسننننان لكننننل توجننننب امليننننررل الكرامننننة وهننننذ [. 70]سننننورل اإلسننننراء: {ڻ ں ں
 .والرعاية

 منر  أن جننازل: ا  عبند ان  جناار عن  البخناري روا  منا لتثبيب تلك الياعندل     العملية األمثلة وم 
ألي للت ): ايننال  يهننودي جنننازل إهنننا   رسننول ا  يننا: لننه اييننل  هلننا واقف نناايننام  - ملسو هيلع هللا ىلص – الننن  علننى
  (4).؟(نمً ف

                                 
 http://www.qaradawi.net/new/Articles-1يوة  ال ر او ،أي ونة ال تاوا  موقع ال كتور  – (١)
 youtube،املوقع املرئا  حكم هتنئة أقباط مصر، أنار : ال كتور  مر  ب  الكا  - (2)

 36، ص  يناضاد  والعشر لتعايش بن الدانن   أفد ال رن وا اإلة ى التوجير ،د. ب  العليل - (٣)
 5/201، كتا  اجل ائل،ت  من قاى جل ازة يهود ،1312و  البخاري،صحيح  - (٤)
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  والتعليل التفسري أروع وما   املوق  أروع اما. حرمة ومكان اإلسالم يف نفس ولكل   الى 

 خلينه من  هذا الننوع منح الذي   تعاىل ا  مةيئة واقع الدي  يف الناال اختالف أن املسلل اعتياد. ۲

 {گ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ} :وينندع يفعنل ايمنا واالختينار احلرينة

]سننننورل  {ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقولننننه :[. 29]سننننورل الكهنننن :
 [. ١١8هود:

   علنننى ضنننالهلل الضنننالني يعاقنننب أو   كفنننرهل علنننى الكنننااري  ضاسنننب أن مكلف نننا لنننيس املسنننلل إن. ۳
 إلينه منرتو  وجنءا هل   ينوم احلسناب يف ا  إىل حسناهبل إمنا   الدنيا هذ  موعد  وليس   إليه ليس اهذا

 :  تعاىل قال   الدي  يوم يف

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ{ڳ گ گ گ گ ک ک ک}

 [. 69-68]ةورة اضج: {ڻ ں

 ولننننو مننننع   األخننننال  مكننننارم إىل وينننندعو   اليسننننط وضننننب   االعنننندل يننننأمر ا  اننننأن املسننننلل إميننننان. ٤
سنبحانه وتعناىل – ا  قنال. لكناار مسنلل من  الظلنل كنان ولو   الظاملني ويعاقب الظلل ويكر    املةركني

 ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ} :

]   {ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ

 (1) "[. 8املائدل:

 ڻ ڻ ڻ ڻ }ادسننتور عالقننتهل قولننه تعنناىل :   املسننلمني اننري اجلننريان أمننا

 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 والينننرآن  الكنننرم ال ضكنننر حسننن  [٣6]سنننورل النسننناء: {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 من  اجلنوار حينو  اعطناءهل عليننا  ايجب مني  ال هو عام يف حق مجيع اجلريانمعاملة اجلار على املسل

عليننه – والتعننازي  وتبننادل اهلنندايا واهلبننا   وقنند أّكنند  املناسننبا  اننري الدينيننة يف  والتهنناين التعامننل حسنن 
من  ذلنك مناروا   وحنث الصنحااة علنى ذلنك  وتصنرااته منع جرياننه انري املسنلمني  اأاعالهذلك  -السالم

                                 
 qaradawi.netموقع  ياإلسالمغري املسلمني يف اجملتمع  يراجع:  ،د.يوة  ال ر او ، - (١)
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ااااال ي:-‘ -اانننن  عمنننننر عننننن  الرسنننننول َِ اااااُ ي ليلُ  ُيولي ُااااابي ِيُل ي  َأنَّللللل ُ  ظَنَلْنلللللتُ  َ،هَّلللللع )َمااااالَزَِب
 ُ ُ ال يللذة  الدنللة ):‘ –اإلميننان منن   املسنلل املننؤذي جلننار   ايننال  -ملسو هيلع هللا ىلص–اننل ونفننى (1)(.َئليُلَهرُِّ
 (أ   ه ه.(2) هالق . جفره يأمن من ال

 املطلب الثاني: العادات والتقاليد واخلرافات:

حتتننل العننادا  والتيالينند مكانننة مرموقننة  يف اجملتمعننا  اإلنسننانية وخاصننة البدائيننة منهننا   حبيننث أّن وراء  
الغرايننة اصننفة عامننة واوركينننا  إارييينناإىل  اإلسننالمكننل تصننّرف نصننيب  منن  العننادا  والتيالينند  وقنند أتننى 

والننبعض اآلخننر الةننريعة  مننع توااننقتااسننو اصننفة خاصننة اوجنند عننندهل ثلننة منن  العننادا  والتيالينند اعضننها 
األحسن  ويينّوم املعنّوج  ويلغني مالفها  ومعلنوم أّن للةنريعة ثنال  وجهنا  إزاء العنادا  والتياليند  ايينّر 

 اليبيح.

وماتتبعهنا من  عنادا  وتياليند  كنان  إاريييناحيائينة قند وجند  قندما راسنخا يف وملا كاننب الدياننة اإل  
حينائيون يتحفظنون من  والتندرّج يف دعنو ل  وقند كنان اإل احلنكنة لءاما على الدعال أن يتسنموا ااحلكمنة و 

اعتننننا  الننندي  اجلديننند ألّول وهلنننة  العتينننادهل أنّنننه سيفصنننلهل عننن  عنننادا ل وتيالينننديهل  ايننند أهّننننل كنننانوا 
خنال   كمنا أّن كثنريا  ون االطهارل والنياء  والصد  واالمعجبني مظاهر الدعال التجار الذي  كانوا يتسم

يل النندي  اجلدينند كننان منسننجما  مننع عننادا ل كالتعننّدد وإكننرام الضنني   وتننوقري الكبننري  وخضننوع منن  تعننال
 . إاريييااليت كانب سائدل يف  اإلسالماملرأل لءوجها إىل اري ذلك م  تعاليل 

يصننبح املسننلمون كتلننة واحنندل ال تفننرقهل اليبائننل وال مييننءهل اللننون  وهننذ   اإلسننالمورأى األاارقننة أنّننه ا 
 (3).إاريييامفاخر احليال الصحراوية يف ارب  الكتلة ميك  أن تلعب دورا كبريا يف اليتال الذي هو أهل

أمنر آخنر  هنو أنّنه دين  اطنرل اطبيعتنه  سنهل املتنناول ال لنبس وال تعييند يف  اإلسالموقد يسر انتةار   
بادئننه  وسننهل التكيينن  والتطبيننق يف خمتلنن  الظننروف  وأّن وسننائل االنتسنناب إليننه أيسننر وأسننهل  إذ ال م

 (4)يتطلب م  الةخص إلعالن إسالمه سوى النطق االةهادتني حىت يصبح يف عداد املسلمني 

                                 
 8/10،كتا : الد ،ت  الوصاة تجلار ،6015 صحيح البخاري ح  - (١)

 1/68اجلار، ، كتا  اإلميان،ت  حترمي إيصاص73،و صحيح مسلم – (2)

 50ص  إفريقيااملسلمون يف غرب  ،وةعي  إبراهيم كري ياة- م  فا ل  لا تر  -(٣)
 129، ص السوداء إفريقياالدايانت يف ، هوبري ديشان/عرمجة أمح  صادق مح   - (٤)
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  وقند  يف رانوع الينارل اإلسنالمامكننهل من   نةنر  اإلسنالموقد استغل الدعال هذ  النظنرل لألاارقنة جتنا  
يف أول األمنر  انناء علنى مبندإ التندرج   اإلسنالمكانوا متساحمني منع اعنض العنادا  والتياليند النيت منال  

يف النندعول  اننرت  هننذا التسننامح اصننما  واضننحة علننى إسننالم معظننل اإلاننريييني  حبيننث مل يننتمك  اعننض 
 املعتنيني للدي  اجلديد م  االنسال  ع  مجيع عاداته وتياليديه.

  إال أّن  منن  النّنناال قبننل االسننتعمار وأثننناءإىل أسننلمة كثننري إارييينناالنندعال والتجننار يف اننرب ولننئ  جنننح 
اعتنناقهل للندي  املنااية لإلسنالم مل تكن  علنى درجنة اهتمنامهل ااهتمامهل اءجرهل ع  العادا  والتياليد 

الصنننالل  اجلديننند   اكنننان يكفنننيهل  نننرد اعتننننا  الةنننخص لإلسنننالم وتعليمنننه اعنننض قصنننار السنننور وأركنننان
 االعادا  والتياليد. أسلل كثري م  الّناال والزال متةبثاواإلميان  ا

و يف هذا اإلطار سنّجل اان  اطوطنة ظناهرل إثنر رحلتنه إىل ملكنة منايل  ايينول انأّن من  عنادا ل احلسننة 
اعتننناءهل اتحفننير أوالدهننل اليننرآن ومعنناقبتهل علننى ذلننك حننىت يف أيننام العينند  ومنن  عننادا ل السننيئة عنندم 
االعتننننناء اسننننرت النسنننناء وأّن أكثننننرهّ  عاريننننا  ويننننأتني اطعننننام اإلاطننننار يف رمضننننان إىل قصننننر امللننننك وهننننّ  

 (1)عاريا .

ويبنندو أّن يف كننالم اانن  اطوطننة نننوع منن  املبالغننة إذ ال يعيننل أن يصننل االرتينناء االنندي  هلننذ  الدرجننة مث 
 تساهلهل يف العادا  والتياليد.الدر  مبادئه  إىل هذ  الدرجة  ومهما يك  اننه يعطينا اكرل ع  

وملنننا ينننح قبيلنننة املوسننني ليبيلنننة اليارسننني االننندعول يف انننالد املوسننني اشنننرتطوا علنننيهل اجتنننناب أّي دعنننول   
علهنل ينتينون الةنروط تييّند من  حرينة الندعال  وجت تكون مضرل للسلطة احلاكمة  و الشك أّن أمثال هذ 

م  تأثري اعض العادا  والتياليند أثنناء التطبينق إزاء أمثنال  اإلسالمدعو ل لتوااق هوى امللو   وقد عا  
 (2)هذ  الةروط.

                                 
 347،ص  رحلة ابن بطوطة )حتفة النظائر يف غرائب املصار(يراجع : ط   حر :  – (١)

(2) –L'ISLAM ET L'ETAT AU BURKINA-ISSA CISSE P38 
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ينوم عاشنوراء  ل يف إحينائهل (1)يالحنر عنند البوانوينيم  أمثلة اختالط الدي  االعادا  والتياليد ما و 
ينون كمنا ض   علنى خلفينة أننه ينوم رأال السننة اهلجرينة الءينارا  حيث جعلو  مويا ضيونه اتبادل التهناين و 

ليلته اانتياو اعضهل اعضا  حبيث ينيسل املنتمنني إىل هنذ  اليبيلنة إىل قسنمني اكنل قسنل يتتبنع عينوب 
أانننراد اليسنننل اآلخنننر خنننالل السننننة مث ينظموهننننا علنننى شنننكل أناشنننيد ويتهننناجون انننه إىل الصنننباح. ويلنننبس 

 الرجال زي النساء والعكس.

ومةناركة  ي من  االحتفنا، انبعض العنادا  والتياليند اجلاهلينة اإلسنالمللندي  مينع اعتنا  أكثرهل  ومل  
ايلبسنننون التماثينننل ويتجّولنننون   ل أمنننوا يل ذكنننرى اسنننالسننننوي ملر  حينننائهل حيائهنننا  كنإانننري املسنننلمني يف 

  وهلنل  اليند جاهلينةتيو  عنادا ون كل م  يياالونه  ويراايه شرب للخمنور و اسياط يف حميط معلوم ايضرا
أكثر م  ستني قبيلة عرقينة لكنل ااسو لالستسياء... وتوجد يف اوركينا مللك و لنصب ا كذلك طيوسا 

عادا ا وتياليدها اليت متل  ع  األخرى  وسكان الينرى واألريناف هنل أشند متسنكا االعنادا  والتياليند 
 أكثر م  اريهل.

 تعتننننق اوركيناااسنننو سنننكان مننن   النسنننبة العالينننة أن مننن  النننرال علنننى تينننول الباحثنننة زيننننب نينننانكيي :)  
 اىل احلننج و الصننوم و كالصننالل الظنناهرل الةننكلية املمارسننا  يتجنناوز مل االنتةننار هننذا أن إال   اإلسننالم

 التيالينند و األعننراف علننى املنطيننة هننذ  سننكان حنناار اينند لننذلك مياصنند   و اإلسننالم روح مراعننال حنند
 لسننكان اليوميننة احليننال يف ودورهننا معانيهنناهلننا  اليدميننة التيالينند و العننادا  هننذ  ألن   عننندهل كانننب الننيت

 و التيليديننة اليننيل اننني صننراع منن  الانند اكننان   نفوسننهل يف متأصننلة و عمييننة جننذورها أن كمننا   املنطيننة
 و .اجلديندل يةاإلسالم الثيااة اني و املوروثة البوركينااية الثيااة اني تفاعل م  الاد   يةاإلسالم الييل اني
 و اإلاريييننة الةخصننية مننع اجلننديل تفاعلننه معننىن   األسننود اإلسننالم اسننل  عليننه أطلننق  السننبب هلننذا لعننل

 (2)مارسته.( و اإلسالم اهل يف ا(ا  منهجها

ية جيننب أن يكننون موّجهوهننا اإلسننالموالتفاعننل الننذي ننناد  اننه الكاتبننة  اننني الثيااننة البوركيناايننة والثيااننة 
منهننا   األحسنن  اييننّرون اإلسننالم علننى والتيالينند العننادا  تلننك يعرضننون حبيننثالنندعال وعلمنناء الةننريعة 

                                 
وها قبيلة  رقية ي ل ون   رر  بوركي ا فاةو وتلتح ي    بوبوجول ةو وما حوهلا، ويعتربون السكان  - (١)

الصلين لتلك امل ل ة،ي  سمون إىل قسمن بوبوجول  وهم املسلمون م هم،وبوبو ويلا )بوات( وأكترهم مل 
 اجل و  ويسك ون   اإلة ىيعت  و 

 18ص  التفاعل الديين االجتماعي يف بوركينا فاسو،زي ب نيانكيين ، – (2)
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املعننّوج  ويرمننون انناليبيح عننرو احلننائط   انننذا تياعسننوا طراننة عننني عنن  هننذ  املهّمننة تننوىّل املهّمننة  وييّومننون
  اعندئنذ منتلط احلاانل والناانل وتتنداخل العنادا  انال يعنرف األحسن  من  مؤهلني هلنا  قوم آخرون ليسوا

 األقبح .

ايننند اسننتعمل املصننطلح يف انننرتل االسننتعمار األورويب لنعنننب   "]"األسننود اإلسننالم[ أّمننا عنن  مصنننطلح :
يف املننناطق األخننرى  وعلننى اعتبننار  اإلسننالمجنننوب الصننحراء الكننبى علننى أسنناال اختالاننه عنن   اإلسننالم

. وكننان ذلننك حماولننة لفصننل اإلسننالمالعننريب وعيائنند املنطيننة قبننل دخوهلننا يف  اإلسننالمصننبغته التأليفيننة اننني 
ي يف الةنمال والةنر   ذلنك اجلنوار النذي اندأ  اينه اإلسالممناطق جنوب الصحراء ع  جوارها العريب 

 (1)حركا  املياومة تستغل الةعور الديي لتحرير البالد م  اهليمنة الغراّية.

واحد ال يتجءأ  وأّن املسلمني يف مجيع مةار  األرو ومغارهبا يؤمننون انلنه  اإلسالمويف احلييية انّن   
ا(مسننة وأركننان اإلميننان السننتة  ويتجهننون يف صننال ل إىل  اإلسننالمواحنند واننن  واحنند   ويؤمنننون اأركننان 

 رعنواواحدل ويينرأون نفنس الينرآن  اننذا أسنلل مجاعنة من  النناال وملّنا يندخل اإلمينان يف قلنوهبل  ومل يتو قبلة 
 مجينع اجملتمعنا  النيت اعتنينب تنعنب اأهننا ااسنية  ويوجند الفسنا  يف اتلك اجلماعة  هها  حرماتتع  ان

  اال داعي إذن لنعب إسالم قوم ااألسود أو األايض .  اإلسالم

دي  عاملي له مبادئه وقيمنه والنصنو  اليرآنينة واضنحة يف خطااا نا من  قولنه تعناىل )ياأيهنا  اإلسالمإّن 
مكنّررل للعنرب انل  يطلب م  املسلمني أن يكونوا نسنخا مل اإلسالمو )ياأيها الذي  آمنوا(  ولك  الناال(

وضعب أسسا  وقواعند عامنة ليتماشنى علينه مجينع املسنلمني. لنذا كنان موقفنه من  العنادا  واضنحا  وهننا 
 سبة إزاءها. يأا دور الدعال يف التعرف على أصول وحيائق العادا  والتياليد مث اماذ السبل املنا

وللدولنننة جهنننود مكثفنننة يف إحيننناء هنننذ  العنننادا  والتياليننند  وتننننظل سننننويا يف خمتلننن  املننندن والينننرى    
مهرجاننننا  إلحيائهنننا  ولألسننن  اننننّن  أكثنننر جهودهنننا منصنننبة علنننى األقنننبح منهنننا  لنننذا ينننرى الباحنننث أّن 

لتياليد اإلارييية النيت تتواانق منع ّية استغالل أمثال هذ  املواسل إلاراز العادا  وااإلسالمانمكان احلركا  
  وهني وسنيلة للندعول يف إعنالم الةنعب انأّن العنادا  والتياليند لنيس كلهنا اليبنيح انل وقيمنه اإلسالمروح 

 يدعو إىل أحسنها وينبذ أقبحها. اإلسالمس  وأّن ايها احلس  واألح

                                 
 13، األسود اإلسالمواحًد ومتعدداً،  اإلسالم ، م  ش رون - (١)



112 


عامنة واوركيننا ااسنو خاصنة   إارييينار ا(رااة انتةنارا واسنعا يف انرب إىل جانب العادا  والتياليد تنتة
عيلي أو منطيي مبني علنى  سبب وجود دون ميال   رد على اليائمة الفكرل أو وا(رااة :هي االعتياد

 ومل يسنننلل منهنننا حنننىت  اعنننض كبنننار املثيفنننني والطبينننة العلينننا  مّنننا جعنننل اضنننائع السنننحرل (1)علنننل واملعرانننة
 والكهنة والعرّااني رائجة. 

اا(راانننا  عنننائق كبنننري أمنننام اعتننننا  اعنننض اليبائنننل لإلسنننالم  العتينننادهل أهننننل إذا أسنننلموا سيصنننيبهل 
مكرو   وال تءال طائفة كبريل م  النذي  أسنلموا يتعلينون انذيول ا(راانا   ويصنل اعضنها إىل ّحند الةنر  

 أو أكثر. -تعاىل– وذلك عندما يويّل الةخص االهتمام  األكب لتلك ا(رااا  ويؤم  هبا كنميانه اا 

 املطلب الثالث: الفقر واملرض واجلهل:
تعننند  هنننذ  الثنننالو  الثالثنننة مننن  ألنننّد أعنننداء اإلنسنننانية  وهلنننا تنننأثري مباشنننر علنننى الننندي  إجياانننا وسنننلبا  اننننن 
أحسنننن  اسننننتغالهلا حتولننننب إىل خننننري لصنننناحبه و تمعننننه  وإن أسننننيئ اسننننتغالهلا حتولننننب إىل كارثننننة إنسننننانية 

 م  التبسيط عنه. شيءيلي  وضياع للدي . وايما

 الفقر  : –1  

 حتننب يعيةننون سننكاهنا منن ٪ ٤ب٤6  حننوايل العننامل  يف  الفيننريل النندول إحنندى منن   ااسننو اوركينننا تعتنب
  وذلننك دولننة ١82اننني   منن  ١77 مرتبننة  يف ااسننو اوركينننا  تضننع البةننرية مؤشننرا  التنميننةا  الفيننر خننط

 انننري الريفينننة لألسنننر املعيةنننية الظنننروف وتبينننى مننن  اريهنننا  و املنننناطق الريفينننة أكثنننر اينننرا . 2007 عنننام يف
 يف سنبعني إىل سنتني ويسنتهلك.  احلينواين واإلنتناج الءراعة  ال يف تةتغل الريفية األسر  اجل  .مستيرل

 أسنننعار يف الةنننديد الضنننع  ويضننناف إىل ذلنننك . أنفسنننهل األسنننر تنتجهنننا النننيت الغذائينننة املنننواد مننن  املئنننة
 النمننننننو الننننننيت أعاقننننننب  اجملنننننناورل البلنننننندان يف األهليننننننة والصننننننراعا  الطيننننننس وظننننننروف الءراعيننننننة  املنتجننننننا 
 (2).الريفية املناطق يف الفير وسامهب يف ازدياد  االقتصادي

                                 
 303،ص اإلنسان يف القرآنزرلو   رارب  م  ال  ار ، - (١)

 http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/burkina_faso انار: - (2)
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 احلصنول انر  حمدودينة لنديهل السنكان من ٪ ٤2 و   الغذائي األم  اانعدام مهّددون٪  ٤0 حوايلا
 (1).النظيفة امليا  على

انننّن  أولويّننة هننذا  الةننعب  تنصننب يف السننعي احلثيننث للبحننث عنن  ليمننة عيةننه  إزاء هننذا الواقننع املريننر 
 اأساسنيا ة جينل مسنلل جاهنل هتمامنا االندي   منا أّدى إىل تنةنئاألمر النذي مل يسنع  الكثنري  لينويل ا

 دينه  وعرضته للتيارا  واألاكار اهلدامة.

    تتمثل ايما يلي :هذا وقد خل  هذا الفير املدقع آثارا سلبية على املستوى العام

 عطائه الوقب الكايف لتعلمه . ميحت الدي  وعدم ا  -
 السعي احلثيث لطلب الرز  اغض النظر ع  معراة حكل الةرع ايه. -
 .األسر احتياجا عجء أرااب  اعض األسر ع  تواري  -
 ايدان اليوامة لدى  اعض الرجال. -
 اآلااء. واحرتام  تةرد األوالد وعدم ا(وف -
عضننننه  إىل احننننرتاف  النننندعارل أو الننننءواج منننن  باملننننادل  مننننا ييننننود اخلنننن   هلننننثه اسنننناد البنننننا  و  -

 مسيحي أو كاار.
 ضع  اإلميان والسعي وراء الكهنة والعرّااني جللب أسباب الرز . -
 ا(لل يف النسيج االجتماعي  واناء العالقا  على أساال املادل. -
 التعّرو للتيارا  واألاكار اهلدامة. -
 م الدنيا.تغيري الدي  ألجل حطا -
قناعنننه يف أّن حنننّل مةنننكالته منننة الداعينننة يف توعينننة هنننذا الةنننعب وإحينننال هنننذا النننو قنننع املرينننر  تنننأا مه 

تكون االعودل  إىل خاليه والتمسك ادينه  وأّن هذ  احليال الدنيوية الفانية  ماهي إال معنب إىل حينال أزيل 
هننو خاليننه وخننالق الفيننر وأنّننه أرحننل اننه منن  األم الانهننا  وأّن الفيننر  -سننبحانه  وتعنناىل-أكثننر تنعمننا  وأنّننه 

وضنع األسنس والوسنائل الكفيلنة  اإلسنالم ألّن  اإلسنالمناال ع  تعاليل املدقع ما هو إال نتيجة الاتعاد ال
الستئصننننال الفيننننر  املتمثلننننة يف العمننننل الكننننرم  والصنننندقا   والتبعننننا   والءكننننوا   واهلبننننا    واليننننرو 
احلسنننن    وحننننّرم الراننننا واالحتكننننار والرشننننول   ودعننننا الننننناال إىل التكااننننل االجتمنننناعي  ونفننننى اإلميننننان عنننن  
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ملننا اينني جننائع  -تعنناىل -ي كمننا أمننرهل ا  اإلسننالم  جننائع  الننو طبّننق الننناال النندي  شننخص يةننبع وجننار 
 على سطح هذ  البسيطة .

ية العاملننة يف السنناحة البوركيناايننة ال تننويل اهتمامننا كبننريا هلننذا اإلسننالمولألسنن  الةننديد انننّن املؤسسننا  
اجلانننب  إّمننا لضننع  إمكانيا ننا املاديننة أو ااتيارهننا إىل اننرامج نوعيننة تةننمل مجيننع مننناحي احليننال   اينند أّن 
املؤسسنننننا  الكنسنننننية تتسنننننااق  إىل اسنننننتغالهلل    اتموينننننل  املةننننناريع التنموينننننة الصنننننغريل  والينننننروو   و 

 العينية م  اذاء ولباال واريها .  التبعا 

 املرض -2
خ جنذور الفينر والفاقنة  اسنوء بيعّية ملا يعانينه البلند من   ترسنانتةار األمراو يف اوركينا ااسو نتيجة ط 

التغذيننة وننندرل امليننا  الصنناحلة يف  اليننرى و األرينناف إضننااة إىل سننوء النظااننة تعننّرو تلننك املننناطق لألوائننة 
 واألمراو اةكل مستمر.

 وتفيننننند   الصنننننحية املراكنننننء الرتيننننناد  االنطنننننال  نيطننننة  العنننننالج تكنننننالي  وحتمنننننل املادينننننة اليننننندرل ومتثننننل
 الننذي  متنننعهل الفيننر منن  ارتينناد املراكننء الصننحية   الفيننراء املرضننى منن ٪ ٣ب٣١  هنننا  اننأنّ  اإلحصننائيا 

 هلننننننل يصننننننفها الننننننيت األدويننننننة يةننننننرتون ال الفيننننننراء واننننننري الفيننننننراء املرضننننننى منننننن ٪ 7ب6    هنننننننا أنّ   كمننننننا
 (1).الطبيب

و على الرال ما يعانيه املواط  البوركينايب م  انتةار األمنراو الواائينة واملعدينة إال أّن  ظنروف البلند مل 
مننناطق البلند   ااملستةننفيا   واملراكننء الصننحية تبعنند  جينناد مراكنء صننحية تغطنني كااننة  إمننة مننمتّكن  احلكو 

كيلنومرت  اعندم  تننوار وسنائل النينل لندى اعنض املرضنى تعينق  وصننوهلل إىل   ١5عن  اعنض  الينرى حبنوايل 
املراكنننء الصنننحية  أو يصنننلون اننناملريض  يف حالنننة  يسنننتفحل هبنننا مرضنننه  كمنننا أّن الفينننر املننندقع ضنننول دون 

ستةنننفيا   ايعمننندون إىل األدوينننة التيليديّنننة  الةنننعبّية  أو  األدوينننة الكثنننريي  مننن  تليننني عالجنننا  يف امل
 املباعة يف الةوارع   ويضاف إىل ذلك  كله سوء تدريب اعض املمرضني يف املناطق.
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اننر  اننني  ويف أحسنن  األحننوال يلجننأ املرضننى إىل مستةننفيا  املبةننري   أو املستةننفيا  احلكوميننة  وال
  وكلها حتمل شارا  الصليب األمحر علنى أاواهبنا وعلنى مواصنال ا هذا وذلك م  ناحية خدمة الصليب

 (1)ومنةورا ا.

اينند أّن  وتبيننى اإلشننارل إىل أّن الكائنننا  احليّننة وخاصننة اإلنسننان منهننا معننّرو لألمننراو اةننكل دائننل 
الظنننروف اإلمكانينننا  املادينننة والرعاينننة الصنننحّية هننني النننيت متيّنننء اجملتمعنننا  اعضنننها عننن  اعنننض   اتحسنننني 

الندعول  معّوقنا جيااا على صحة اجملتمعا   وقد يكون املنرو عائينا كبنريا من  عيةية والبيئية  تعكس إامل
إذا مل جينند املنندعو املننريض منن  يواسننيه ويينن  معننه ماديننا ومعنويننا يف حمنتننه وخاصننة إذا كننان حننديث عهنند 

يف املستةننننفيا   لننننذا علننننى النننندعال توظينننن  هننننذ  البوااننننة لصنننناحل النننندعول  اءيننننار ل للمرضننننى  اإلسننننالما
وتعلنيمهل االحتسناب من  هنذ  املصنيبة  وتيندم املسناعدا  املادينة واملعنوينة  م  ا  وتذكريهل اأنه ااتالء

 للمرضى.

ويسنننتغل انننري املسنننلمني هنننذ  الفرصنننة لبنننث ينننومهل يف املرضنننى  إذ هلنننل إمكانينننا  طائلنننة يسنننخروهنا   
 مستوصننفا ل الكثننريل واملمتنندل علننى طننول للمرضننى منن  تينندم عننالج  نناين  واإلشننراف علننى املرضننى عننب

البلد وعرضها  وتستغل الراهبا  ارصنة وجنود املرضنى يف مستةنفى الدولنة االتنسنيق منع إدارل املستةنفى 
لعننرو خنندما   علننى املرضننى منن  حيننث رعايننة  الفيننراء وتءوينندهل ااألطعمننة والنندواء والنندعاء هلننل ااسننل 

كمنا مل يكن  للمسنلمني يف  للمسنلمني  يف البلند  اثالوال أعنرف  نةناطا من  -ب زعمهنلحس-املسيح  
ي يف اواوجوالسو  واآلخر اننا  هيئنة اإلسالمالدولة سوى  مستوصفني صغريي   اىن أحدمها رااطة العامل 

وكنننذلك العينننادا  املوييّننة النننيت تينننوم هبننا هيئنننة اإلااثنننة العاملينننة  ية العاملينننة يف وااننادواو  اإلسنننالماإلااثننة 
العيننننون )الكاتاراركننننب  امليننننا  البيضاء( ويضنننناف إىل ذلننننك ماقننننام اننننه األمننننري سننننلطان انننن  لعننننالج مننننرو 

ه ولكنننن   ١٤٣0منننن  اننننناء مستوصنننن  لغسننننيل  الكلنننني يف العاصننننمة وااننننادواو عننننام  ¬ عبنننندالعءيء
 الصبغة الريية للدولة هي املهيم  على ذلك املركء اال يستغل لصاحل الدعول . 

ل يف هننذ  اآلونننة األخننريل يف اننناء املستوصننفا  يف اليننرى واألرينناف وجلمعيننة قطننر ا(رييننة جهننود مةننكور 
 واعض املدن الكبريل.

  

                                 
 44،  ص اليوم وغدا يف نيجرياي اإلسالمي ار آدى  ب    اللور  ،:  - (١)



116 


 اجلهل: -3
اجلهنننل آانننة كنننل عصننننر و اليّنننة كنننل مصننننر  االةنننعوب تتينننّدم اننننالعلل وتنحننندر إىل مسنننتنيعا  النننندجى 

هننا مجيعننا  يف جعل ااجلهننل  و تعنند اليننارل اإلاريييننة اصننفة عامننة وارهبننا اصننفة خاصننة منننتخلفة تعليميننا  مننا
 عداد الدول النامية. 

ويعننرف الةننيخ آدم األلنننوري اجلهننل ايولننه:) :) اجلهنننل :عنندم معرانننة مننا يلننءم اإلنسنننان يف دينننه ودنينننا   
وعننندم قدرتنننه علنننى االعتمننناد علنننى نفسنننه يف شنننؤون احلينننال وعننندم تيننندم منننا ضمنننل أمتنننه علنننى االسنننتيالل 

  (1)انفسها(

قبننل أن ينندخلها املسننتعمرون متعلمننون وايهنناء  وكانننب املنندارال التيليديننة  إارييينناوقنند كننان يف اننرب   
مفتوحننة للجميننع ألن الةننعب األاريينني مننتحمس لفننتح منندارال ولننو منن  أمننوال قليلننة  كمننا كانننب طبيعننة 

مل يةنجع هنذ  الطريينة  انأالق  إاريييناهذا الةنعب تواقنة للنتعلل والثياانة  لكن  احملتنل عنند قدومنه لغنرب 
 اناها األاريييون وساهل يف إدار ا  كما استهدف التعليل االستعماري راط األجينال الناشنئة املدارال اليت

مفاهيل خاطئة وقيل ااسدل تةيد ايول املستعمري  و دف إىل تعميق الوالء للغرب وأساليبه والتيلينل من  
ملدارال العلمانية  وعنرو قيمة احلضارا  والثيااا  الوطنية االرتكيء على اصل الدي  ع  احليال اننةاء ا

التاريخ األورويب ما ايه الصراع انني الكنيسنة والدولنة واحلنروب الدينينة الصنليبية  وهبنذا ينةنأ جينل علمناين 
 (2)يرتبط االثيااة الغراية.

ي عنن  السنناحة اإلاريييننة   ليبيننى التعلننيل االسننتعماري  هننو سننيد املوقنن  اإلسننالمزيننح التعلننيل وهكننذا أ  
ي لغننة التنندريس   وقنند كننان املسننتعمر ييهننر األسننر علننى إرسننال أانننائهل إىل مدراسننهل  ولغننة املسننتعمر هنن

وكان ضجل كثري م  األسر املسلمة حبجة أنه تعليل الديي  ويفضنل إحلنا  ااننه ااملندارال اليرآنينة  ولكن  
الننذي   كمننا أّن   قهننراقننّول احلكومننة االسننتعمارية متكنننب منن  اخننتالال اعننض  أاننناء املسننلمني وتعلننيمهل 

اعتنيننوا املسننيحية مل يكونننوا جينندون اضاضننة يف الننذهاب إىل تلكننل املنندارال   وهننذ  الةننرضة املتعلمننة منن  
 النظام االستعماري هل الذي  تيلدوا زمام أمور الدولة اعد رحيل املستعمر.
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عمار   وأقنننننننر  معنننننننه لغنننننننة واعننننننند االسنننننننتيالل أقنننننننر  الدولنننننننة النظنننننننام التعليمننننننني املنننننننورو  مننننننن  االسنننننننت
 ريية للدولة  ألّن لغا  الدولة كثريل وجّلها اري خاضعة للكتااة.  لغة  ر)الفرنسية( املستعم

رحينننل  واعننند ٪5 6تجننناوز ضنننئيلة ال ت ١960إانننان االسنننتيالل يف عنننام نسنننبة املتعلمنننني  بوقننند كانننن  
و  اللغنة الريينة للدولنة  هي االستعمار توجه الناال إىل تلك املدارال وخاصة اعد أن أصبح لغة املستعمر

رأوا أّن هننذا التعلنننيل  ينننوار هلننل انننر  العمنننل يف مؤسسنننا  الدولننة. وايننني ثلنننة منن  اجلينننل اليننندم يرسنننلون 
 ية حفاظا على هويتهل الدينية. اإلسالمأاناءهل إىل املدارال العراية 

اجملتمنع البوركيننايب حنني و ما جتدر اإلشارل إليه  أنّه إذا كان املستعمر قد انرو  التعلنيل الفرنسني علنى 
 املاديننة النظننرل تفةنني مننع وخاصننةمنن  النندهر  إال أنّننه وجنند إقبنناال كبننريا لنندى الةننعب اعنند االسننتيالل  

ية اةنهد  انرتل من  الركنود  اءهند  النناال عنهنا  وولّنوا قنبلهل  اإلسالم ما أثر  سلبا على املدارال  للحيال
ية اننري مؤهلننة اإلسننالمّن خمرجننا  املنندارال العرايننة وا أهننو منندارال الدولننة واملسننيحية وخاصننة عننندما أدركنن

 للعرو على سو  السلك احلكومي للبلد.

ية اننا(طر احملنند    اوضننعوا خططننا للنهننوو مدارسننهل اإلسننالماملنندارال العرايننة  مؤسسننواةننعر أكثننر 
 وذلك اتحويلها م  مدارال إسالمية عراية إىل مندارال عراينة ارنسنية  يدرسنون الندي  االعراينة ويدرسنون 
مينننررا  الدولنننة االفرنسنننية  وقننند جنحنننب معظنننل املننندارال يف ذلنننك  واننندأ اإلقبنننال مننن  جديننند علنننى تلنننك 

يف  من  التعلنيل ا(نا  األهلني ٪ 70ية متثنل اإلسنالمملندارال العراينة املدارال. وتفيد اإلحصنائيا  انأّن  ا
 اوركينا ااسو.

كما تفيد املعطيا  احلكومية البوركينااية اأّن الدولنة أحنرز  تيندما ملموسنا يف  نال التعلنيل ومكااحنة 
 :(1)اجلهل  ووصلب تدرجييا إىل مايلي

 ٪5 6كان نسبة التعليل   ١960يف عام  -
   ٪١١نسبة التعليل كان   ١970يف عام  -
   ٪8 ١5كان نسبة التعليل   ١980يف عام  -
 ٪٣0وصل نسبة التعليل إىل  ١990يف عام  -
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اعتمنند  احلكمننة ر يننة تطننوير املنندارال وحماراننة اجلهننل وتعلننيل اجلميننع إىل اايننة  ١990ويف نفننس العننام 
 م.2000عام  

 .ومل تتحيق حلل احلكومة اعد ٪٤2وصل نسبة املتعلمني إىل  2000يف عام  -
   (1).٪6٤كان نسبة املتعلمني   2009يف عام  -
 (2). ٪ 6 77كان نسبة املتعلمني   20١١يف عام  -
 (3) ٪6 79وصل نسبة املتعلمني إىل  20١2يف عام  -

أّن  هننننذ  النسننننب خاصننننة اننننالتعليل األساسنننني )االاتنننندائي(   وكننننذلك خيننننص اجليننننل  وجيننننب التنويننننه إىل
الصننننناعد  معنننننىن أّن هنننننذ   اإلحصنننننائيا  منصنننننبة علنننننى األوالد النننننذي النننننه أعمنننننارهل سننننن  النننننذهاب إىل 

 املدرسة  أما الكبار الذي  ال يرجى تعّلمهل اليسوا يف احلسبان يف هذ  اإلحصائية.

دم امللموال يف التعليل  كمنا أسنلفنا  إال أننه مل يتجناوز حلند اآلن  درجنة ولئ  حييب الدولة هذا التي  
مكااحة األمية إىل حماراة اجلهنل إذ التعلنيل إزالنة األمينة واجلهالنة. واألمينة: عندم معرانة الكتاانة والينراءل يف 

يعنرف اإلجنليءينة  أي لغة م  اللغا  احلية  وم  عرف اليراءل والكتااة يف اللغنة العراينة مل يبنق أمينا ولنو مل
 (4)أو الفرنسية  وهكذا االعكس.

اتدائينننة والوسنننطى تكنننااح األمينننة ال انننري  والثانوينننة والعالينننة حتنننارب اجلهنننل  إن اكنننرل انننتح ااملننندارال اإل
املنندارال الننيت البننب أذهننان الكثننريي  منننذ نصنن  قننرن إىل اليننوم مل يتجنناوز حنندود مكااحننة األميننة  وهنني 

ضنننة  ألن أكثنننر النننذي  تعلمنننوا ايهنننا ومرجنننوا ال يءالنننون جهنننالء منننع أهننننل ا(طنننول األوىل مننن  خطنننوا  النه
يينننرأون ويكتبنننون  ومننننهل مننن  ليسنننوا جهنننالء ولكننننهل مل يرتفعنننوا اعلنننومهل إىل العمنننل هبنننا وإانننادل انننريهل 

 (5)اصاروا مع اجلهالء سواء.

منسنننلخ مننننه يضننناف إىل ذلنننك أن التعلنننيل النننذي يتلينننا  الطنننالب يف املننندارال احلكومينننة تعلنننيل علمننناين 
 مننا ال  اإلسننالموننن   اإلسننالماريييننة   اننل مةننوب اةننبها  عنن  لنندي   مطمننوال عنن  اهلويننة واليننيل اإلا

                                 
 http://www.unicef.org/french/infobycountry/burkinafaso_statistics.html اليونوةي :موقع  -(١)
 http://www.depmeba-bf.org/data/bulletin/bulletin_n%C2%B001_2012.pdf - ي ار  : - (2)
 املرجع السابد - (٣)
 40، ص اليوم وغدا يف نيجرياي اإلسالمي ار،آدى  ب   اللور ،  – (٤)
 املرجع السابد الص حة ن سها - (5)
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ي وأحكننام الةننريعة اإلسننالمينفنني عنننه  صننبغة اجلهننل   إذ اجلهننل الننذي هنن  اصنندد  هننو اجلهننل االنندي  
 ية وهذا ليس منأى ع  ذلك التعليل.اإلسالم

نصنرانية حالنة لون إىل املندارال احلكومينة البوركينااينة أو العلمانينة أو الرسَ ي  إّن حال أاناء املسلمني الذي  
ي إال قلننيال منن  رحننل اإلسننالمهلننا اجلبننني  اننال يعراننون أاسننط األمننور عنن  النندي   يننندتيةننعر هلننا اجللننود وي

 مل انننرا هل الدراسننني علنننى تعلنننيل الننندي   ولنننيس لنننديهل أد  طريينننة للوصنننول إىل العلنننلتريب  إذ ال يةننن
الةننرعي  اننل ال خيطننر يف اننال الكثننري منننهل البحننث  عنن  أمننور دينننه  وأشنند منن  ذلننك أّن آانناءهل الننذي  
يرسلوهنل إىل تلك املدارال ليسوا اأحس  حال منهل   ارما هل كذلك  جهال ال يعرانون  من  الندي  إال 

مننن  مسنننؤوليتهل  تعلنننيل أاننننائهل أمنننور ديننننهلعنننددا مننن   قصنننار السنننور يصنننلون هبنننا  وال خيطنننر ابننناهلل أّن 
ح أمنر دنينا    كي  هلذا الولد املسكني أن ينهل م  معني العلل الةرعي النذي انه صنالياترى    األكيدل
 ومذله 

 يف ايان واجبا  الوالد على اانه: ¬ (1)ييول الةيخ حممود سانواو

 الكالمثنننننننالثنننننة كمنننا يف صحيح     علننى حنننننننننق اا  على والننننننننند 

 يننننعلننننمه الننننننندي  وقب الغننننننننننالمنيننل ينننننسمنننننننننى وأن     سنننل مجنننان

 اننننننينننند انتنننهننننى حيه االسننننننننننننننالم نننننه   وحنننننني البننننلننننننوغ ينننننننننننءوجنننننننننننننننن

هنننذا وقننند شنننعر اعنننض أانننناء املسنننلمني النننذي  هنننداهل ا  انننا(طر احملننند  اعمننندوا إىل تأسنننيس مجعينننة  
  ولكنهنا مل ١976إسالمّية يف حميط  اعض املدارال الفرنسنية وّيوهنا :) اجلماعنة احملّمدينة ( وذلنك عنام 

مينننذ وطنننالب ويوهنننا : مجعينننة تال اجلمعينننةأعنننادوا تةنننكيلة  ١985تكننن  معرتانننة لننندى الدولنننة  ويف عنننام 
نينننناذ و أّد  دورا هامننننا  يف إ(2)(  وقنننند حظيننننب انننناعرتاف الدولننننةAEEMBاملسننننلمني البوركيننننناايني )

اعننض أاننناء املسننلمني  وذلننك اتعلننيمهل اعننض السننور ومبنناد  دينننهل  وتبيننى تأثريهننا حمنندودا إذ لننيس هلننا 
التالميننذ وأوقننا  انتهنناء احلصننص وقننا  اننراغ قننول التنفيننذ  ااالنضننمام إليهننا طواعيننة  كمننا أهنننا تسننتغل أ

 لتعليمهل . الدراسية اليومية

                                 
 2004ةبتمرب 11هو الشيخ  مود ةانورو ،مؤة  م ارس الس ى   بوركي ا فاةو،عو   - (١)
 396مرجع ةابد ص    L'ISLAM   ET ETAT AU BURKINA FASO DE 1960 A 1990ي ار  - (2)
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نويننا لليينننام مهمتهننا جتننا   التالمينننذ وإذا كننان احلننال كننذلك   ايجنننب مسنناندل تلننك اجلمعينننة ماديننا ومع
 كمنننا أّن علننى  النندعال وا(طبنناء مسنننؤولية توعيننة املسننلمني اننواجبهل جتنننا  والطننالب منن  أاننناء املسننلمني 

ية إنةنناء اإلسننالمواحنند منننهل راع ومسننؤول عنن  رعيتننه  كمننا أّن منن  واجننب الييننادا  أانننائهل  وأّن كننل 
  واننننذلك نضننننم  ألوالدنننننا ياإلسننننالمكننننومي الفرنسنننني والعننننريب منننندارال منوذجيننننة  جتمننننع اننننني املنننننهج احل

 ية.اإلسالماالخنراط يف السلك احلكومي ومنااع قرارا  الدولة  حمتفظني هبويتهل 

م  املدارال  اليت انتهجنب هنذا  اتوجد يف البالد حاليا عددحيث  األاق را  تلوح يفابةوقد ادأ  ال
  اينندر منناخيرّ  ج عاملننا شننرعيا متمكنننا  أنّننه ال خيننرّ املنوطننة اننذلك التعلننيل اإلشننكالية  التعلننيل ولكنن منن   النننهج

مع تكاائ ار  توظيفنه يف احلكومنة كغنري  من  الدارسنني يف املندارال مثيفا مسلما يعرف أساسيا  دينه 
                                                 احلكومية .
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ااتالفصل الثالث : امل
ق
 ية يف بوركينا فاسو:اإلسالمالداخلية  للدعوة  عو

ااتاملبحث األول: امل
ق
 ية :اإلسالماملتعلقة  باجلماعات  عو

 ية ونتائجه.اإلسالماملطلب األول: تشتت اجلماعات 

د املرجعيات واملذاهب الفقهية.املطلب الثاني: 
ق
 تعد

 اإلسالماملطلب الثالث: فرق مشبوهة منتسبة إىل 

 املطلب الرابع: غياب الساحة السياسية واإلدارية عن املسلم 

ااااتاملبحااث الثاااني  : امل
ق
املتعلقااة بااالتنظيم اإلداري والعملااي للجماعااات  عو

 ية والدعاة:اإلسالم

ااتاملطلب األول: امل
ق
 ية:اإلسالماملتعلقة باجلمعيات  عو

 وأهدافها . معياتلفرع األول: : تغيري  مسار اجلا

 الفرع الثاني :التخبط وعدم التنظيم اإلداري وتولية غري األكفاء.

 الفرع الثالث: روتينية العمل الدعوي وت ييق مفهومه

ااتاملطلب الثاني  : امل
ق
 املتعلقة بالدعاة: عو

 ة املؤهل  الفرع األول: الة الدعا

 الفرع الثاني: املشكالت التمويلية

 الفرع الثالث: ظاهرة الغلو لدى بعض الدعاة.
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ااتالفصل الثالث : امل
ق
 ية يف بوركينا فاسو:اإلسالمالداخلية  للدعوة  عو

ااتاألول: امل بحثامل
ق
 :ةياإلسالماملتعلقة  باجلماعات  عو

اجتماعينا اطبعننه  ايةننعر االضنع  والننوه  والتهدينند  جيعننل اانن  آدمسنننة ا  يف خلينه أن جنر  
وعليه ايسعى أصحاب األهنداف الواحندل والتوجهنا  املةنرتكة   وتصرااته كان منفردا يف توجهاتهما  إذا 

ون إليننه لتطبيننق مبننادئهل اري أّن اغيننة تكننوي  حصنن  حصننني وركنن  شننديد يننأو  هلإىل االقننرتاب منن  اعضنن
الننيت قنند تطغننى علننى اهلنندف  عّوقننا كريننة مغننايرل تكننون مثااننة املهننذ  التكننتال  ال تسننلل منن  توجهننا  ا

وجتعلهنننا مطمنننع األعنننداء انننل العنننام وتعنننرو اجلماعنننة للتةنننتب والتمنننء   وتءيغهنننا عننن  الصنننراط املسنننتييل  
وطوائنن  ال حتمنل هنندف اجلماعنة األم اننل  قنند ينةنأ منن  داخنل اجلماعننة أحنءابأحيانا و  ومتّكننهل  عليهنا

و إمننا    ااسنندل ألهننداف اجلماعننة األم  تننأويالللننك اجلماعننة تنةننأ إمننا نتيجننة   وتهاألجننل زعءعننة أهننداا
الدعويننة املعكننرل  عّوقننا سننتتناول املطالننب التاليننة أهننل املكينند األعننداء لضننرب اجلماعننة منن  الداخل.و منن   

 ية.اإلسالملصفو اجلماعا  

ية ونتائجه.اإلسالماألول: تشتت اجلماعات  طلبامل  

ع  -أ 
ق
 املسلم  يف فولتا العليا )بوركينا فاسو( :بوادر جتم

 من مساجد إىل مجعيات إسالمية:

إىل تأسننيس مجعيننا   (حاليننا يف اولتننا العليننا )اوركينننا ااسننو كننان اننناء املسنناجد نيطننة انطننال  املسننلمني  
وركيننننا وصنننل  إىل ا  اإلسنننالمّن إعننن  حينننو  املسنننلمني  حينننث  ذودو تننن اإلسنننالمسنننالمّية  تسنننعى لنةنننر إ

  وكنننان النننناال يعيةنننون كنننري وسنننالم ويطبينننون ديننننهل حبرينننة تامنننة من جننناء شنننلقبنننل االسنننتعمار الغاااسنننو 
االستعمار الفرنسي يف أواخر اليرن التاسع عةر مصطحبا معه التنصنري والتبةنري  واضنعا ا(طنة يف جعنل  

ق  علنى املسنلمني    امن  هننا اندأ التضنيياإلسنالمانتةنار  للحد م اولتا العليا )اوركينا ااسو( سدا منيعا 
وأعطي كااة التسهيال  للنصارى  وايي املسلمون يطبيون دينهل م  دون وجنود كينان جيمعهنل   وكنان 

النذي اننا  املواطننون األصنليون  الكبنري امع اجلنمدينة اواو جنوال سنو زاخنرل ااملسنلمني  وال يوجند هبنا انري 
ل جنناء  احلاجننة إىل اننناء جننامع آخننر وتباعنند  مسنناكنه صننلونم  وملننا كثننر امل١87٣)اواننو جننوال (عننام 

احلكومنة االسنتعمارية  إىل طلنب رخصنة اسنرل املنذكورل م   تيندمب األ١9٤5افني عنام (1)م  )آل جينبنو

                                 
   بوبوجولةو. اإلة ىوها أةرة  لمية  ري ة ه روا  من مايل إىل بوركي ا فاةو،وةامهوا كتريا   نشر  - (١)
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لبننننننننناء املسننننننننجد يف حنننننننني )محنننننننند ا (  وكننننننننان حنننننننناكل اواننننننننو جننننننننوال سننننننننو آنننننننننذا  الفرنسنننننننني ارينننننننننادا  
M.Bernadacها أسسنننو ا ية  اإلسنننالمي ااسنننل :اجلمعيننة  اطلننب مننننهل تكننوي  مجعينننة منن  أهنننل احلنن 

 (1)م.١9٤6-مايو-١٣ونالب االعرتاف والرخصة يف  

وجننود جتمعننا  إسننالمية يف اوركينننا ااسننو  وهنننو  أّول  هنننواكانننب هننذ  اجلمعيننة مثااننة الةننرارل األوىل 
قننناموا ابنننناء املسننننجد  ية يف اوركيننننا ااسنننو.مثاإلسنننالماةنننكل مننننظل يف تننناريخ اجلمعيننننا   جتمنننع إسنننالمي

 االتعاون مع أهل احلي )محد ا ( .

م عنننندما أرادوا  ١950جننناء   اكنننرل جتمنننع مسنننلمي واانننادواو عنننام  كنننذلكإطنننار انننناء املسننناجد  ويف 
 انناجتمع ١785جتدينند اننناء مسننجدهل الينندم الننذي انننا  امللننك )نااننا دولغننو( الننذي أعلنن  إسننالمه عننام 

سي )مواونااا( وطلبوا رخصنة البنناء من  احلكومنة االسنتعمارية يف مجاعة م  يارسي ااالتفا  مع ملك مو 
جيمنننع  جنننامع" إىل "واانننادواو كبنننريلم وجننناء يف خطننناهبل منننايلي :) تفتينننر  املديننننة ال١950سنننبتمب  ١5

نننناء مسنننجد اإذن  نينننلنطلنننب مننن  احلننناكل  الفرنسننني العنننادل اجليننند   ا ل اجلماعينننة  لواصنننيف املسنننلمني 
حتنننب سنننيطرل   شنننيءمتواضنننع كننني جيتمنننع اينننه مجينننع املسنننلمني  ألداء صنننالل اجلمعنننة  وسنننوف ينننتل كنننل 

ني  و نسننأل اننأن ذلننك املسنجد لنن  يكنون ملجننأ لألاكننار املناهضنة للفرنسنني ونعندكلالسنلطا  اإلداريننة   
  (2)تمتع هبا االد موسي.(تاليت  ةالفرنسي واحلماية السالما  أن يدم  

ولكنهننا ال تنطبننق عليهننا معننىن اجلمعيننا  آنننذا   اايننةجتمعننا  أخننرى علننى السنناحة البوركين  ظهننر وقنند 
كتجمننع احلماويننة حننول الةننيخ سننيدي حممنند ميغننا يف  اكننان عبننارل عنن  جتمننع املرينندي  حننول شننيوخهل 

 يف وااادواو.(مدينة )رمحة ا ( وجتمع مريدي الةيخ عبدا  دوكوري حوله يف حارل )محد ا  

ي يف داكنننار العاصنننمة السننننغالية  وكننننان اإلسنننالمتأسسنننب مجعينننة االحتننناد الثيننننايف  ١95٣ عنننام ويف   
أسسنننب يف اوانننو جوالسنننو هننني ت  وكاننننب اجلمعينننة النننيت إارييينننااهلننندف منهنننا مجنننع مجينننع مسنننلمي انننرب 

مننؤمترا  ١957الواسنطة اينهنا واننني مجينع مسنلمي اولتننا العليا)اوركيننا ااسننو( مث نظنل االحتناد املننذكور  عنام 
أسسنب يف اواوجوالسنو. ت  امثل اوركينا ااسو أعضاء اجلمعينة النيت إارييياعاما ضل مجيع مسلمي ارب 

 .إارييياارب  وأوصى املؤمتر اننةاء اروع للجمعية يف شىت الدان

                                 
 L'ISLAM ET L'ETAT AU BURKINA FASO,ISSA CISSE P79يراجع : (١)
(2) - Juliette VAN DUC,OP.CIT.P.818  84تق  من املرجع السابد ص 
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ا(ننب االغبطننة و الصنندر الرحننب   إذ كننان حلمننا يرتننادهل  اينند أّن  الظننروف  ايبوتليننى الوانند البوركيننن  
االستعمارية مل تك  مواتية لتحيييه  وظل  هداا  يتوقون إليه  إىل أن أسس االحتناد املنذكور اروعنا لنه يف 

م   وتننواىل ١960آخننر يف وااننادواو عننام    مث أنةننئ اننرع١958العاصننمة االقتصننادية اواوجوالسننو عننام 
 (1)نننوينننننننا  و جننننننننننننننيننننننننبنننننننننو.ااتتاح اروع االحتاد يف كل م  :نننننننننوننننننننننا  و تنننننننننننواننننننننننان  و اننننننننننورومننننننننننو  وواينننننننغ

 إذ كننان ميثننل مسننلمي  إارييينناي مجننرد اسننتيالل دول اننرب اإلسننالموقنند انتهننى مهننام االحتنناد الثيننايف 
 الفرنسي . إارييياارب 

  وانتهننناء مهنننام  االحتننناد إىل ذرو نننااألنةنننطة الكنسنننية  وصنننولم  ومنننع ١960عننند االسنننتيالل عنننام وا  
الفرنسي  رأى املسلمون ضنرورل إنةناء  إارييياإذ كان ميثل مسلمي ارب   إارييياي لغرب اإلسالمالثيايف 

ينننة ماثلنننة  اتننننازل عنهنننا عوقننند كنننان الةنننيخ عبننند ا  دوكنننوري أراد إنةننناء مج مجعينننة تضنننل مجينننع املسنننلمني 
 ويعتننب عثمننان سننيبريي وينندرواو العمننود الفيننري لتأسننيس هننذ  اجلمعيننة ملننا كننان (2)لصنناحل الننرأي اآلخننر

حينث كنان تناجرا للجلنود وكنان لدينه حمنال   كثنريل يف    يتمتع انه من  عالقنا  جيندل علنى مسنتوى البلند
زوجنة مللنك ا  ارتل يف اواو جوالسو واانته كااة أرجاء اوركينا ااسو   كما كان نائبا للغراة التجارية  وع

 (3)موسي )مواو نااا( وله عالقة جيدل حىت مع املسيحني ورئيس الدولة.

انندور احملننر  واملنسننق إلنةنناء مجعيننة  منن  الييننام  اولعثمننان سننيبريي وينندرو  بهننذ  املميننءا  كلهننا مكننن 
م اتفنننق منننع أهنننل واانننادواو لعيننند منننؤمتر كصنننو  إنةننناء ١962إسنننالمية علنننى مسنننتوى البلننند  ويف عنننام 

ديسننننمب  ١6و ١5اجلمعيننننة  واستحضننننروا مثلنننني أهننننل اواوجوالسننننو وعينننند املننننؤمتر يف وااننننادواو اتنننناريخ 
الرئاسننة إىل عثمننان سننيبريي  بية االصننبغة الوطنيننة. واّوضنناإلسننالم وّ  علننى إثننر  إنةنناء اجلمعيننة ١962

 ويدرواو.

على املسلمني اتأسيس مجعيا  إسالمية قبل احلصول  هاليد أراد  احلكومة االستعمارية ارو قيود 
نييض قصدها  اعلى رخص اناء املساجد  حىت تتمك  م  مراقبة مجيع حتركا ل  ولك  ا  عاملها 

سلمني م  سبا ل  وعراوا أّن انمكاهنل إنةاء مجعيا  إسالمية تدااع ع  اكانب ارصة إلييا، امل
                                 

 AUDOUIN et R.D.OP.CIT.P105يراجع  - (١)

 L'ISLAM ET L'ETAT،تق  من  1991م ابلة الةتاج  يس  ةيس  مع بورميا ةوماين   وارادورو  اى - (2)

,ISSA CISSE P 19 
(٣) – L'ISLAM ET L'ETAT AU BURKINA FASO : ISSA CISSE P92 
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 ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ } : ييول. وصد  ا  إذ اإلسالمحيوقهل وتسعى لنةر 

 [. 30]ةورة الن ا : {ڻ

 حصيلة اجتماع املسلم  :-ب

اجلهننة  الوحينندل الننيت متثننل مجيننع   ١962 عننامية يف اوركينننا ااسننو منننذ تأسيسننها اإلسننالمظلننب اجلمعيننة 
املسننلمني انناختالف أطيننااهل وانتمنناءا ل الفكريننة والدينيننة  وقنند أالننب اننالء حسنننا يف النندااع عنن  حيننو  

 املسلمني وحتسني أوضاع املسلمني.

 886 5٤مننندواا  ميثلننون  500حةنند  اجلمعيننة  ١96٤ويف اجتمنناع اجلمعيننة العموميننة الثانيننة عننام 
 6٣0 ١0 اإلسنالممسنجدا  وأدخلنب يف  77١جلننة ارعينة  وعندد   ١76ة إقليمينة  وجلن8٣عضوا و

شخصنننا خنننالل العامني )خاصنننة يف احملااظنننا : تنكودواو وواانننادواو  وكنننوايال  و نيننناكو  و زورانننو و 
ادواو  وةسننة يف اواوجوالسننو  ننننأراعننة يف واا :إحنندى عةننرل مدرسننة عرايننةليننو  وكومبيسري( وأسسننب 

 و ونونا(.نندوانننكل م  ديدل يف  ننوواح

إلجينناد صننيغة موحنندل للةننهادا   العننريب وذلننك كمننا سننعب اجلمعيننة إىل وضننع ارنننامج موحنند للتعلننيل
لتعلننيل الفرنسنني العننريب  وأد  اجلمعيننة دورا عظيمننا يف احليننال لاالاتدائيننة العرايننة  وتكننوي  عملنني مكمننال 

ي :حتدينند العمننر  اإلسننالمالننءواج  درسننب وحبثننب يف شننكل 2١/6/١96٤االجتماعيننة افنني اجتماعهننا 
وتثبينننننب قيمنننننة املهنننننر  وتعننننندد الءوجنننننا   وشنننننهادا  املنننننيالد والوانننننال  وشنننننجعب املتعلمنننننني علنننننى تنمينننننة 

وحاولنب  للةنعب (1)املنارااو عيائدهل  واشرت  دارا يف مكة املكرمة الستيبال حجاجها  كمنا اسنتنكر
 (2)كون للمسلمني حصص يف اإلذاعة الوطنية.أن جتعل اللغة العراية لغة ثيااية اني املسلمني وأن ت

                                 
  ل  واِيُبوا: وقيل. اجِلَهادِ  رَِتطِ  من"  ورَاِبلُوا وصاِبروا اْصربُوا"  وأصل الكلمة  من مرابط :وم ع قولع ععاىل: - (١)

َ اَوَمةُ : والراَِتطُ  َمَواِقْيِتها،   الَص َةِ 
ُ
، وكان ال اس 2/319ي ار: اييط   اللغة،الصاحب بن  باد،.الشْاصَ   ل  امل

فن ي ص ونم لل  اص ل ضاص حوائ هم ،مث عوةع   اةتخ اى الل ظ حىت يللد  ل  املشعوجين والسحرة والعرا
 والكه ة  واملعاجلن تلش ار وحنوها.

يف بوركينا  اإلسالمواقع ، تق   ن : 31ص  ية يف بوركينا فاسواإلسالماجلمعيات ،تتلوى موة  ،  - (2)
،ص  2006/2007، رةالة دكتوراة رري م شورة مود ة   املعه  العايل لصو  ال ين،جامعة الليتونة،عون  فاسو
241 
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 بوادر التشتت واالنشقاق -جا

ية أثنننناء نضننناهلا  إىل خالانننا  داخلينننة وخارجينننة أد  إىل اهناكهنننا وانةنننيا  اإلسنننالمرضنننب اجلمعينننة تع
 مجاعة منها  وم  ا(الاا  الداخلية اليت تعرضب هلا :

 انةنناء املنندارال احلديثننة حيننث كننانو إاكننرل علننى صننحاب ا(ننالوي واحلليننا  اليرآنيننة اعنرتاو  اعننض أ-
 يرون أن ذلك سييضي على شعبيتهل وكذلك سييلص م  دخلهل الذي جينونه م  توسل طالهبا.

كما حد  هنا  خالف اني اجلمعية وملك موسي مورونااا إثر وانال إمنام جنامع وانادواو : اإلمنام -
اكننان  ية :عثمننان سننيبريي وينندرواو سننالماإلم  واعنند  تننويف رئننيس اجلمعيننة ١966حمامننا ااايننان يف عننام 

ية إمامنا جديندا  وهنو اإلمنام :عبدالسنالم اإلسالملءاما تعيني إمام جديد و رئيس جديد  اعينب اجلمعية 
تيمتننوري  انندون استةننارل امللننك )مورونااا(انناعرتو )مواونااننا( علننى هننذا التعيننني  إذ رآى ذلننك خننالف 

أن ال انينؤدي اليمنني للملنك   اإلمنام علينه أن إلمام  واعد تعيننيوأنّه جيب أن يةار  يف تعيني ا املألوف 
عطنى مناء  اعند أن ي  -ميدسنة عنندهل  -خيونه وال خيذله يف املكر  واملنةط ويكنون ذلنك يف ارانة صنغريل 

اجلنننرال احلنناج أاننواكر سننانغويل ال ميءانننا وكننان  اسننتفحل األمننر حننىت تنندخل رئننيس الدولننة: يف إننناء يةننراه 
ية  وطلنب من  ملنك موسني اإلسنالممسلما توىل رئاسة الدولة قبنل اضنعة أشنهر  ايضنى لصناحل اجلمعينة 

 ايرروا مياومة املصلني يف صالل اجلمعة    ما أثار اضبه واضب أتباعه االاتعاد ع  الةؤون الدينية

تنفيذ خمططهل اعرتو عليهل الةرطة وألينوا الينبض علنى حنوايل وكانب السلطا  ييظة  الما أقدموا ل
 (1)شخصا وسجنوهل ملدل شهر تيريبا. ٣0

اىل  ١96٤عجنننناف اننننال عينننند مننننؤمتر  منننن  عننننام  نيظننننل الوضننننع كننننذلك وقضننننب اجلمعيننننة اضننننع سننننن"
و  إثننننر   تعيننننني رئننننيس جديننند للجمعيننننة  وأوصننننى املننننؤمترون  ١972مث قنننرروا عينننند مننننؤمتر يف عنننام ١972

 اننةاء جلان شبااية ثيااية  و   ذلك وواصلوا النضال .

معينننة ية سنننوء التفننناهل انننني أعضننناء اجلاإلسنننالمومننن  ا(الانننا  الداخلينننة النننيت تعرضنننب هلنننا اجلمعينننة -
عراون املفرنسنني  اعندم الكفناءل الدينينة إلدارل أمنور ستية املفرنسني واني املستعراني  حيث ا ل املاإلسالم

ية ملنننذرهبل الةخصننننية  وكنننذلك تكننننّدال اإلسننننالمية  كمننننا ا منننوهل ااسننننتغالل اجلمعينننة اإلسنننالماجلمعينننة 

                                 
   :L'ISLAM ET L'ETAT  AU BURKINA FASO DE 1960 A 1990,P 210-214يراجع  - (١)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





127 


الوظائ  لدى أشخا  معينني ما هو خالف الدستور  اأدى ذلنك إىل تكنوي  جبهتنني داخنل اجلمعينة 
 ية: جبهة األئمة وهل املستعراون  وجبهة املفرنسني.اإلسالم

ننل اعننض األشننخا  يف اجلمعيننة - اجلمعيننة املسنناعدا  املاليننة الواانندل إىل  سننتغاللية اااإلسننالمكمننا ا  
 .ملصاحلهل الةخصيةية م  الدول العراية وكذلك اعض الكتب والسيارا  اإلسالم

ية يف وااننننادواو اإلسننننالماجلمعيننننة  ية أعضنننناءاإلسننننالمعيننننة وا مننننب مكاتننننب املننننناطق األخننننرى للجم-
 ااحتكار املساعدا  الواردل لصاحل وااادواو ايط . 

عصب اليبلي يف أكثنر مندن اوركيننا ااسنو يف أض  إىل ذلك مةكال  اإلمامة اليت أخذ  طااع الت-
وااننادواو واواوجوالسننو ودينندواو واننانفورا واريهننا  اينندا عننرتو السننكان األصننليون لتلننك املننناطق علننى 

يف تلننك املننناطق كانننب علننى ينند الواانندي   ووصننل األمننر يف  اإلسننالمإمامننة الواانندي  هلننل  راننل أّن تواننل 
األانننيض إىل املسننناجد  كمنننا حننند  يف ديننندواو لنننوال تننندخل اعنننض املننندن إىل أن ضملنننوا معهنننل السنننالح 

 (1)السلطا . "

  

                                 
 وما بع ها. 360راجع املرجع السابد ص ي( 1)
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 اخلالفات اخلارجية:
 

نسنننيان  أد  إىل خالانننا  أخنننرى  خارجينننة  نةنننببمل تكننن  ا(الانننا  الداخلينننة لتضنننع أوزارهنننا حنننىت 
  ة  ولكنهنا مل تكن  سنهلة التصندي ا(الاا  الداخلية وتضاار اجلهود ملواجهة  تلنك ا(الانا  ا(ارجين

 ية وتكوي  مجعية أخرى.اإلسالمانةيا  طوائ  م  اجلمعية انتج عنها انت وحروب طاحنة أد  إىل 

قند عننرف اجملتمنع البوركينننايب    و"أهنل السننة واجلماعننة "ومتثلنب تلنك املةننكلة يف اجلماعنة املنتسننبة إىل 
ولكن  هنذ  االنتمناءا   التجانينة واحلماوينة  كاليادرينة و   اجلماعنا  الصنواية إىل شنيوخهل : اعض انتماء

اننني التينناء املسننلمني  االكننل كننان يطبننق دينننه علننى الطرييننة الننيت يننؤم  هبننا  اينند أّن  لمل تكنن  حجننر عثننر 
ية  وأكب دليل على ذلك تنازل الةنيخ عبندا  دوكنوري اإلسالماملسلمني مجيعا كانوا ينتمون إىل اجلمعية 

اكنننرل تأسنننيس مجعينننة إسنننالمية تغطننني مجينننع أرجننناء  عننن  مؤسنننس الطريينننة التيجانينننة احلماوينننة يف محننند ا 
 ية.اإلسالمالدولة لصاحل اجلمعية 

اوركيننا ااسنو إىل أواسنط الينرن العةنري  من  أهل السنة واجلماعنة  يف إىل  دعول االنتماء ذور جوترجع 
أمهنا  يف  اولتنا العلينا )اوركيننا ااسنو(   الفكنرذلنك اليرن املاضي  و قد سامهب  عوامل عديندل  يف نةنر 

 مايلي:

  رحال  احلج اليت كانب تدوم لسنوا  كثريل  وييضي احلجاج يف انالد احلنرمني أشنهرا كثنريل انل
 سنوا  أحيانا قبل أن يرجعوا إىل البالد  وعند عود ل ضملون الفكر السلفي وضاولون تطبييه. 

  مدينننننة اواننننو جوالسننننو  وجننننود مجاعننننة كبننننريل منننن  اجلاليننننة املاليننننة والعاجيننننة والسنننننغالية واريهننننا يف
 وأكثرهل  كانوا م  التجار و ضملون األاكار السلفية.

 : ١982حىت  ١955ترحيل السعودية جلماعة م  اجلالية البوركينااية م  أعوام 
   يف أواخر الستينيا . يةاإلسالماملنح الدراسية اليت تلياها الطالب م  اجلامعا 

علننى أن العالقننة اننني االجتننا  السننلفي واييننة املسننلمني مل تكنن  طيبننة  ألسننباب متعننددل  إذ مننا لبننث أن )
اصطدم اأتباع االجتاهنا  األخنرى  اناصنبو  العنداء  ووقفنوا موقن  رانض ومناهضنة لنه  وقند تركنب هنذ  

 (1).(ية يف اوركيناااسواإلسالماالصطداما  اصما  سيئة على تاريخ الدعول 

                                 
 169، ص إفريقيا، تعدد اخلطاب الدعوي املعاصر يف غرب ةليمان ي ورو  – (١)
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وإن   )اوركيننا ااسنو( أسباب معارضنة الفكنر السنلفي من  منطينة إىل أخنرى يف اولتنا العلينا بوقد اختلف
ي اإلسننننننالمتمننننننع كننننننان اجلميننننننع يلتينننننني يف نيطننننننة واحنننننندل: وهنننننني مناهضننننننة الفكننننننر السننننننلفي ألاكننننننار اجمل

يننة  أي أّن اآلخننري  ملننا رأوا منن  املنتسننبني إىل السنننة مفنناهيل جدينندل يف املمارسننا  الدين)الفولتاوي(آنننذا 
 ل العداء وشوهوا يعتهل ووقفوا ضدهل ااملرصاد.ناصبوه

األخننرى آنننذا  نسننتأنس ملخننص منناذكر  سننالي   ا ولتحدينند مننوط  ا(ننالف اننني السننلفية واجلماعنن
   أثناء حتيييا  الةرطة معه:١97٣أهل السنة واجلماعة يف اواو جوال سو عام  أحد أئمة جالو

 اري املنتسبني إىل السلفية( مايلي:الذي مييءنا ع  اجلماعة احملمدية) "

   ملسو هيلع هللا ىلص–اليبض يف الصالل كما كان يفعله رسول ا- 
  االنسبة للعييية اخرواان إذا كان املولود ذكرا  وواحند إذا كنان أنثنى  وإذا كنانوا انري قنادري  انال

لنود وتيع العييية. كالف ارينا  اهل ال يلءمون اا(روف احسب  ال يلءمنون أب املو  جيب عليهل شئ 
 اتوزيع النيود والغورو للحضور.

 ا. ويتصنند  أهننل امليننب حسننب قنندر ل واالنسننبة للجنننازل  انغسننل ونكفنن  وننندا  جنائءنننا كغريننن
علنى الفينراء واملسنناكني  كنالف اريننا الننذي  خيصصنون مناسننبا  عديندل كصنو  الواننال حبينث يوزعننون 

قا  للفينراء  وال جينوز تيدمينه انأي حنال الوال املينب علنى العلمناء  رانل أّن الينرآن يننص علنى أّن الصند
 لألئمة.

آااءنننا  وهننذا التحننرم نننص  ااملةنناركة  املباشننرل يف مننذ  اننري املسننلمني ولننو كننانو  منن  اإلسننالمكمننا مينعنننا 
 (1)"عليه اليرآن الكرم.

يف طورهننا األول وعالقتهننا مننع اننريهل  ولنسننتأنس  أاكننار املنننادي  االسننلفية يف اوركينننا ااسننوهننذ  هنني 
املنتسننبني  هنناهي مجاعننة )ييصنند "ييننول علنني سننانو:)  اةنهادل االجتننا  املعنناكس لتحدينند مننوط  ا(ننالف 

( ةالسننننناملنتسننننبني إىل يف املراسننننل الدينيننننة   يعتينننندون أّن احملّمننننديني)اري  اننننريهل ال يةنننناركون إىل السنننننة"
قننط يف تةننييع جننناز ل  لكنننه الغنني منن  الةننائعا  أهنننل يننذحبون موتنناهل  والكاثوليننك كفننار... مل أشننار 

احليييي. اجملاورل تيتضني مواسنا  اآلخنري  يف  اإلسالمقبل دانهل  ترون كي  هذا التطبيق خمال  لروح 
إمنننننام أكنننننب جنننننامع يف  ويينننننول  اإلمنننننام سننننناليا سنننننانو وهنننننو (2)أتنننننراحهل  وهنننننذا معننننندوم عنننننند الوهننننناايني(

                                 
 Rapport d'enquete n 2 du 27 septembre 1973 de la gendarmerie op.cit.pp18 et 19 ي ار :  - (١)
(2) - L'ISLAM ET L'ETAT  AU BURKINA FASO :ISSA CISSE ,P162 
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ا  :)قادل)الوهنناايني( ليسننوا منن  أهننل هننذا البلنند  اهننل ضننيوف أتننوا منن  مننايل والسنننغال اواوجوالسننو آنننذ
وسنناحل العنناج  لكنني يغرسننوا الفوضننى ايننط  ولكننن  إنةنناء مجعيننة سياسننية حتننب اطنناء النندي  وحتويلهنننا 

 (1)طردهل.(جيب اطرييتهل ...يف رأيي وللمصلحة العامة ومصلحة احلكومة 
ازهنا  نندر  اغنري عنناء  مندى مسنتوى تندي  أهنل اوركيننا ااسنو يف ولتحليل النصنو  السنااية وانك ألغ

تلننك احليبننة الءمنيننة  وكننذلك منندى مسننتوى وعننيهل الننديي  كمننا ننندر  اغننري عننناء منندى مسننتوى أوائننل 
 إذ ا(الانا  النيت ذكرهنا إمنام أهنل السننة منع انريهل ليسنب وعالقنتهل منع انريهل  الذي  نادوا االسلفية 

   وخاصة وأّن التدرج يف الدعول مطلب شرعي  كمنا يسنتنبط التياء املسلمني حتول دونخالاا  عيدية 
 ايب اننننل ولألسنننناليب الدعويننننة  إ ذ البوركينينننن ايب منننن  كننننالم اننننريهل عنننندم معننننراتهل لواقننننع اجملتمننننع البوركيننننن

ل ومواسننناته واهلننندايا إلينننه كفيلنننة لتحوينننل أعنننداد كبنننريل إىل ركنننبه اجتمننناعي للدرجنننة األوىل  اننناالقرتاب إلينننه
أثرينناء  وللفيننري حساسننية مفرطننة يف مجيننع  املنتسننبني إىل السنننة يف تلننك الفننرتل كننانوا  وخاصننة وأّن أالننب 

 تصراا  الغي. 
 ونستنتج م  الطرف اآلخر مايلي  :

النيطننة األوىل :نظنننرل عننوام النننناال إىل السنننلفية   وخاصننة أهنننل اواننو جنننوال سنننو معيننل النةننناط السنننلفي 
واحلسننند ال لتننندينهل  انننل للرااهينننة النننيت كنننانوا يتمتعنننون هبنننا   منننا أّدى إىل  منننة آنننذا   ويتمثنننل يف احليننند 

اجملتمع هلل اذاح جنائءهل للحصول على الثراء و ألّن أالبهل كنانوا جتنارا   ولنذلك جنند علني سنانو يؤكند 
يت ويكننرر عنندم مةنناركتهل اننريهل يف منننا سننبا ل  وألّن ذلننك ييتضنني أن يعطننوا شننيئا لصنناحب املناسننبة النن

من  املؤكند أهننل )الوهناايون( أهنل الرااهينة )شاركوا ايها. ويتضح ذلنك جلينا يف قنول أحندهل سناكو كواتنا:
 (2)يف هذ  املدينة اواوجوالسو  ألجل ثرائهل ال ضرتمون أحدا(

يف متثلنب يف التعصنب   انجند ذلنك جلينا  قبيلنة )اوانو جنوال( النيطة الثانية: نظنرل املنواطنني األصنليني 
ا عليهل ألهنل كنانوا أصنحاب ثنراء نيمو إلمام ساليا سانو  عندما ييول اأهنل ضيوف  ااملواطنون شهادل ا
 وجتارل.

يطع ر وال الناال للحصول علنى ثنراء  وقند اسنتخدم املخنالفون هنذا اهل ام االنيطة الثالثة: تتمثل يف 
عنننننند  ١978السنننننالح لتةنننننويه يعنننننتهل  وال نننننندري انننننأي حجنننننة يسنننننتندون إليهنننننا إال ماحننننند  يف عنننننام 

                                 
 املرجع السابد الص حة ن سها (١)

(2) - L'ISLAM ET L'ETAT  AU BURKINA FASO: ISSA CISSE P 221 
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ماا مننب السننلطا  اعننض األشننخا  ايطننع الننر وال  وأدانننتهل االسننج  املؤانند  اكننان منن  اينننهل ثالثننة 
  وهذا ليس مسواا للتعميل. وإال حلكل على مجيع اجملتمع االفساد.(1)أشخا  ينتمون إىل السنة

وا أهّنننل سننيحّدون منن  ية:  ثنناروا علننيهل ألهنننل  رأاإلسننالمالنيطننة الرااعننة: نظننرل  اعننض العلمنناء واجلمعيننة 
 منااذ دخلهل خاصة يف مناسبا  العييية والواال  كما أهنل سينااسوهنل يف املناسب الييادية لإلسالم.

وقنند اختلنن  الوضننع قلننيال االنسننبة ألهننل السنننة يف وااننادواو الننل يكنن  لعامننل احلينند و احلسنند علننى ثننراء 
اليب دعننو ل  وتوجهننا ل الدينننة ثننار الننناال )أهننل السنننة( نصننيب منن  ثننورل اييننة املسننلمني علننيهل  اننل ألسنن

علنننيهل  ايننند كنننانوا ييومنننون اننننالوعر يف  املسننناجد والةنننوارع العامنننة ويفهمننننون اجملتمنننع حبييينننة التوحيننند مننننع 
اإلنكننار الةننديد علننى مننا كننان سننائدا لنندى النندعال واألئمننة الينندامى آنننذا  منن  خمالفننا  شننرعية   وخاصننة 

نعتون تلك املخالفا  االةركيا  والبدعيا . أض  إىل ذلنك منوقفهل من  واالبا كانوا ي(2)( ارااوقضية )امل
قضنية اإلمامنة  حينث جنر  العنادل يف )اولتنا العلينا( آننذا  أن يكنون تولينة اإلمامنة شنبه وراثني  حبينث يتنوىل 

اإلمامنننة اعننند وااتنننه   اأنكر)أهنننل السننننة(هذا املبننندأ  إذ ينننرون أن تولينننة اإلمامنننة جينننب أن  األكنننب ميننناماننن  اال
أهننل  مجعيننة ييننول احلنناج عبنند الكننرم وينندرواو  أحنند دعننال املنتسننبني إىل(3)يكننون حسننب الكفنناءل العلميننة.

لفولتاوينننة ية ااإلسنننالم:) كنننان وعظننننا ينننءعج كثنننريا مننن  النننناال خاصنننة أعضننناء اجلمعينننة  يف تلنننك احليبنننةالسننننة 
  وانفصنننلوا عننننا ١965ية الفولتاوينننة مننن  النننوعر معهنننل عنننام اإلسنننالمومنعتننننا اجلمعينننة  زعننناج  وا موننننا ااإل

  (4)ااضطررنا إىل تغيري أماك  الصالل مرارا(
ية منن  املسننجد الكبننري  االتجننأوا  إىل التجمننع جنننب شننجرل كبننريل قننرب اإلسننالموهكننذا طننرد ل اجلمعيننة   

اكانوا يصلون هنالك وييومون االوعر واالرشناد  ريثمنا جيندون مكاننا مناسنبا لبنناء مسنجد  السو  الكبري  
مننا جعلهننل حمننل خننوف وقلننق اييننة املسننلمني  وكننانوا يصننلون اجلمعننة  واجتمعننوا يف أمنناك  متفرقننة يف الدولننة 
 (5)االتداول يف ايو  املنتسبني إىل السنة.

                                 
 249راجع املرجع السابد ص  - (١)

 156ع  ى شرحع ص  - (2)

(٣) - ISLAM POLITIQUE ET SEPHE'RE PUBIQUE ,FREDERIQUE MADORE',P64                      

                                                                                                                                                                                                   
(٤) -:, « Révélations sur l'affaire du Mouvement Sunnite », El Hadj Abdoul Karim Sawadogo Le 

Pays, 10 septembre 2002. 
 

(5) : ISLAM POLITIQUE ET SEPHE'RE PUBIQUE ,FREDERIQUE MADORE',P65 
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البلنند  املنتسننبني إىل مجعيننة أهننل السنننة منن   نفننيلطا  ية مننرارا منن  السنناإلسننالموقنند طلبننب اجلمعيننة  
حبجننة أّن أكثننرهل أجانننب وأهنننل يةننيون صننفوف املسننلمني   وخننرج وانند منن  اواوجوالسننو إىل العاصننمة 

ية واملنواطنني  اناجتمعوا اإلسنالمشخصا م  أعضاء اجلمعينة  20حوايل  وااادواو هبذا ا(صو   وكانوا
املنتسنننبني إىل مجعينننة أهنننل  ية وطنننالبوا مننن  احلكومنننة طنننرد)اإلسنننالمينننة مننع احلكومنننة  مةننناركة أعضننناء اجلمع

احلكومننة طلننبهل  اننل ذكننر ل مبنناد  علمانيننة الدولننة  لبلنند  الننل تلننب( ألهنننل يسننببون الفوضننى يف اةالسننن
إمامنننا زينننادل علنننى أعضننناء اجلمعينننة  ٤9وحرينننة التننندي  واالعتيننناد. مث اجتمعنننب جلننننة اوانننو جوالسنننو منننع 

 وااادواو وقرروا مايلي :ية يف اإلسالم
 
 قيد.شرط وال  ية يف اواوجوالسو االاإلسالمعية مساندل اجلم 
  ةالسن املنتسبني إىل مجعية أهل منع اللياء مع. 
   ة م  البلد اورا.السن املنتسبني األجانب إىل مجعية أهل نفي 
 . إاالغ احلكومة هبذ  اليرارا 

جتننا  اليضننية  الننل تعجننبهل موقنن  احلكومننة احلياديننة  كننل هننذا مل يننؤثر علننى احلكومننة ومل تغننري موقفهننا
 .ادانايرروا مياومتهل االسالح واأل

وقننند كنننان انننري املنتسنننبني إىل مجعينننة أهنننل السننننة  يف اوانننو جوالسنننو يتهمنننون السنننلطا  ااالهيننناز إىل "
  الننوعر  اينند كننان عنن قننرار توقينن  " حممنند اليب سننانواو " السننيني  وخاصننة عننندما أصنندر  السننلطا 

ينتينننل انننني أحيننناء املديننننة شنننديد اللهجنننة واألسنننلوب علنننى السننننيني  أحننند الننندعال املنننناوئني للفكنننر السننني 
  ا  يننال واحند ا  قتنل سننيمن   حىت إنه أصدر اتوى زجواز قتنل السننيني وأّن ضد السنني   للوعر وللتحريض

 سبعني درجة عند ا .

اليننرار  ودعننب إىل اجتمنناع مننع السننلطا  والسنننيني يف اجلننامع  ية منن  هننذااإلسننالمااسننتاء  اجلمعيننة 
وتأكند   الكبري للتفاوو وللفصل اني التياري   اغاب السنيون ع  الدعول  ما أثنار اضنب السنلطا  

انننننننري املنتسنننننننبني إىل السننننننننة أّن السنننننننلطا  ال تسننننننناند السننننننننيني.وم  هننننننننا تيننننننندموا لتحيينننننننق منننننننذرهبل يف 
  (1)مياومتهل"

                                 
(1)L'ISLAM ET L'ETAT  AU BURKINA FASO: ISSA CISSE P 226 
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كننان انتةنننار الفكنننر السنننلفي يف املنطيننة يثنننري قلنننق االجتاهنننا  األخنننرى   قننند ييننول أحننند البننناحثني:) و 
وهلننذا وقفننوا يف طرييننه وناصننبو  العننداء واسننتخدموا أسنناليب متعننددل إليينناف منند   وياليتهننا توقفننب علننى 

ني أسنننلوب ا(طننناب العننندائي  ولكنهنننا جتننناوز  إىل أسننناليب العنننن  نتجنننب عنهنننا خصنننوما  طاحننننة اننن
ااحلجننارل يف وااننادواو  ووجنند  معننار  ااألانندان والسننالح  ونتيجننة أن رمنني الوهنناايالطننراني  وكانننب الن

( و Safane( وسنننننننننننننننننننننننناااين )Soleinzo( وسننننننننننننننننننننننننولينءو)Datomonيف منطينننننننننننننننننننننننة داتومننننننننننننننننننننننننو)
 وحننندثب اسنننتفءازا  وإحنننرا  للمسننناجد واحملنننال  التجارينننة  يف اوانننو دينننو السنننو ( Touganتوانننان)

.(1) 

 وهنننو العنننام النننذي يعتنننب  الوهننناايون عنننام اضنننطهاد يف م١97٣هنننذ  األحننندا  املؤسنننفة حصنننيلة عنننام : 
   (2)تاريخ حركتهل.

الدعوينة يف اوركيننا ااسنو  النل تلتنئل جنروح تلنك احلنروب إىل يومننا هنذا    الكور املةنذهي ج تلك 
  كينا ااسو.وأسفر  ع  نتائج سلبية أخرى الزالب آثارها على الساحة الدعوية يف اور 

ويف احلييية ليد صدر ا(طأ م  الطراني اكان خطأ املصلحني  أن نبذوا  إخواهنل  االبندع والةنركيا  
لتفنن  يف األسنلوب الندعوي ا(طنايب وانتيناء الكلمنا  اجلذاانة  وكانب احلكمنة تيتضني يف تلنك املرحلنة ا

الةنننفية علنننى إخنننواهنل النننذي  تسنننللب إىل أعمننناهلل اعنننض  يف نيننند املفننناهيل اليدمينننة اأسنننلوب ينننوحي إىل
الندكتور  .يينول ضسننون صننعا إلنيهل وهنل ضسنبون أهننل  اإلسنالماملخالفا  الةرعية نتيجة طر  وصول 

يف اوركينننا ااسننو اننبعض املناهضننا  الةنننرعية  اإلسننالم:)م  أسننباب امتننءاج يف هننذا الصنندد حممنند كيننندو
إىل  اإلسننالميصننال إكننان للمغننرب العننريب دور كبننري يف   اسننو  حيننثإىل اوركينننا ا اإلسننالم طننر  وصننول 
وييننول النندكتور عبنند املهننيم  الطحننان :)اننالراق ااملنندعو هننو اجلسننر الننذي تعننب  (3).إاريييننامننناطق اننرب 

عليه استجااته  كما أن التلط  اه  والبةاشة يف وجهه واللني يف خماطبته  والتودد إليه كنل أولئنك رسنل 
 (4)كون رد اعله حسنا  وليستيبل الدعول وضس  وااد ا عليه.تضغط عليه  لي

                                 
 Mouvement sunite ن  ن ل 169، ص إفريقياتعدد اخلطاب الدعوي يف غرب ةليمان ي ورو ،ي ار،  – (١)

vraie revelation contre fausse revelation ,le pays N;2710 du vendredi 10 septembre 2002 
 الص حة ن سهااملرجع السابد  - (2)
 2016/فربائر/7م ابلة شخصية مع ال كتور  م  كي  و   بيتع   وارادورو، - (٣)
 25، ص  علم أصول الدعوةال كتور ب  املهيمن  ب  الس ى اللحان ، - (٤)
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أمنر مطلنوب  ألّن النفنوال البةنرية تسنتثيل محنل التكنالي  داعنة  أض  إىل ذلك أّن التدرج يف الندعول
 واحدل  كما يصعب عليها التخلي ع  عادا ا اليت اعتاد ا  ولنا يف حترم ا(مر خري مثال . 

إىل كنالم املخنال  وعرضنه علنى نصنو   التةبث منا كنانوا علينه دون النتمع  وكان خطأ الفريق األول 
و إصدار اتاوى طائفية تعصبية عدائية تنص على ا امهل االوهااية و تدعوا إىل قتناهلل  الكتاب والسنة  

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ }قننننننننال تعنننننننناىل : وتةننننننننريدهل  

وكاننننننب احلكمنننننة تيتضننننني  [8] املائتتتتت ة: {ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ٴۇۋ
أدلتنه  وإن اسنتدعى إىل   ومناقةنة وعندم مياومتنه اناليول يف تلك احليبة  الرتيث يف احلكل على املخال 

، وخاصتتة وأنا املستتلمن يعيشتتون متتع رتتريهم متتن م تستتيب  هلعلمنناء خننارج الننوط  للفصننل ايننناسننتجالب 
وال أدري كينن  انناب عنننهل اهلنندي  الننذي  ال يفرقننون اننني منتسننب إىل السنننة واريهننا   التت انت  الختترا

 اضال ع  مواجهته التعامل مع املخال  هلذ  الدرجة النبوي يف 

، ناتترا ل لتتة التتو ا التت يين  آنتتصا، فأخلتتأواحنستتن الاتتن تل تتري ن وحنستتب أنتتم اجتهتت وا  ومهمتتا يكتتن،
ا. كمتا أنا بعتتع جو  ال تواان اخلاصتتة اةتتغلوا الو تتع اإلةتت موريتا    افتة م هتتوى التعامتل متتع اخلت ت 

   واملسلمن. اإلة ىها حىت قاد  إىل  واقب رري مشرقة لسمعة ون خوا   كري 

  إنشاء مجعية أهل السنة: -د
انننني املسنننلمني   ١97٣ اولتنننا العليا)اوركيننننا ااسنننو( عنننام اعننند هنننذ  األحننندا  الدامينننة النننيت حننندثب يف

صننننل إليهننننا ظلهننننا  ايننننرروا يا اضاضننننة يف أن تبيننننى حتننننب رايننننة ال وجنننند  اجلماعننننة املضننننطهدل يف نفسننننه
االنةننيا  إلنةنناء مجعيننتهل  عّلهننا متنننح هلننل حريننة االعتينناد والنندعول  ولكنهننا مل تكنن  سننهلة املنننال مننن  

 جانبني:
 ية اليت وقفب هلا ااملرصاد.اإلسالم اجلانب األول: اجلمعية

 املسلمني. كال اجلانب الثاين: جهل السلطا  حبييية مة
اتيدموا اطلب إىل وزير الداخلية يطلبون مننه االعنرتاف هبنل كجمعينة مسنتيلة  ولكن  رد النوزير كنان    

ّية يف اإلسننالمقننائال: "يبندو أّن مجعيننتكل هنني نفنس اجلمعيننة  ١97٣مننارال  ١5سنلبا  اننرد علننيهل اتناريخ 
 (1)مجعية واحدل مرتني" اعرتافاولتا العليا  وعليه يؤسفي أن أشعركل اأني ال أستطيع 

                                 
(١)LETTRE N1/C.M.O.du 16 mars 1973 des whaaabiyya adresse'e au Ministre de l'interieur 
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إذ كنانوا ينرون أننه احلنل النهنائي النذي  يأال اجلماعة يف السعي احلثيث لنيل االعرتاف م  الدولنة تمل   
أن تصنل أخبنار مسنلمي اوركيننا  يضم  هلل حرية االعتياد والتنينل وتطبينق الندي  كمنا يريندون  وشناء ا 

وصنادف نفنس  العنام   ،¬ و كنان يف  عهند امللنك ايصنل إىل اململكة العراية السنعودية  كال ل ومة
ة ورئننيس اولتننا كننإقامننة قمننة دول عنندم االهينناز يف اجلءائننر وقنند حضننر اليمننة كننل منن  ملننك اململ ١97٣

تيائه ملنا جينري انني مسنلمي اوركيننا ااسنو.وقد العليا )اوركينا ااسنو(  انانتهء امللنك الفرصنة وأعنرب عن  اسن
 تر  موقفه أثرا طيبا على املل  السلفي لدى احلكومة يف اوركينا ااسو.

واعنند أيننام واجلماعننة يواصننلون نضنناهلل ويطلبنننون الةننفاعا  والواسننطا  منن  كبننار املسننؤولني وملنننك   
ية  حننىت وايهننل ا  إىل نيننل سننالماإلاملوسنني )مورورنااننا(  وهلننذا األخننري وجاهننة عننند السننلطا  واجلمعيننة 

 Gabirel Someرخصنننة االعنننرتاف مننن  قبنننل الدولنننة  وكنننان وزينننر الداخلينننة  يومئنننذ ااارينننل سنننومي
 (1).١97٣ديسمب  ١٤ وذلك يف تاريخ 

ة أهننل السنننة  كجمعيننة مسننتيلة   يننية هبننذا االعننرتاف منن  الدولننة جلمعاإلسننالممل تطننب نفننس اجلمعيننة 
يكون : "نعتينند أّن هنذا اليننرار سنن ل مننايليوزينر الداخليننة  وجنناء يف خطناهباأرسنلب خطنناب احتجنناج إىل 

خطريل على املسنتوى االجتمناعي  نظنرا  للتنوتر السنائد يف مجينع منناطق البلند"  ومل يعجنب النوزير  له آثار
وانننننأي حنننننق تريننننندون جتاهنننننل دسنننننتورنا وقوانينننننننا لتمنعنننننوا  سنننننلطةاحتجننننناجهل انننننرد علنننننيهل قنننننائال:" انننننأي 

(  منن  االعتينناد وحريننة تطبيننق دينننهل ااختيننار ..." وحننذرهل منن  حماولننة النيننل منننهل . .وجنناء )الفولتنناويني
ي اإلسنننالميف خطننناب آخنننر لنننه :" يسنننعدين أن أشنننعركل اأنّننننا اعرتاننننا االوهننناايني كمنننا اعنننرتف هبنننل الننندي  

 (2)مثااة الكاثوليك والبوتستانب..." اإلسالم وأهنل يف 
اعند أن كنان األمنر حكنرا علنى اجلمعينة   والدل مجعينة إسنالمية جديندل  ننايباجملتمع البوركي شهدوهكذا 

ي إلنةاء مجعينا  ومؤسسنا  اإلسالمية ليفتح اذلك  الباب على مصراعيه  أمام ائا  اجملتمع اإلسالم
عنننني اإىل منننائتني وأر  20١5ية يف اوركيناااسنننو يف يونينننو اإلسنننالمإسنننالمية .وقننند وصنننلب عننندد اجلمعينننا  

 (3)مية معرتاة .(مجعية إسال2٤0)
 
 

                                 
 242السابد  ص املرجع  - (١)
   L'ISLAM ET L'ETAT DE 1960 A 1990:ISSA CISSE P;241-242يراجع :  - (2)
(٣) - FEDERARION DES ASSOCIATION ISLAMIQUE AU BURKINA ,FASO ACT -17JUIN 

2015 
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 بوادر انشقاق  مجعية أهل السنة:  -حا

اعد حصول مجعية أهل السنة على االعرتاف م  الدولنة  سنعب جنادل يف حماولنة التبينر من  النتهل النيت 
مننناطق الدولننة  واننذلب جهننودا كبننريل  أكثننر صننيب هبننا  منن  قبننل املخننالفني  اأنةننأ  مكاتننب إداريننة يف ل  

ؤا وتنن   وظلننب تننؤدي دورهننان واليننرى دمنن  املنن  رييف النندعول واإلرشنناد  وأنةننأ  منندارال تعليميننة يف كثنن
 داخلية. معّوقا و  كال رضب هي األخرى ملةتعها إىل أن أكل

ا  نالنيت اعرت  ف الصعبة  اننّن احلالنةوإذا كانب مجعية أهل السنة قد قامب على أنياو األزما  والظرو 
عنننن  احلنننناال  السننننااية  ابعنننند أن كننننان ا(ننننالف اينهننننا واننننني اجلمعيننننا  األخننننرى  ااختلفننننب كمننننا وكيفنننن

  تفاجأ  كالف داخلي مءقب أوصاهلا وراحب ضحيتها  وقضب هي األخرى سنوا  عجاف .

و اسننتيالة    هادئننة أحياننناصننراعا  وانننت داخليننة نتجننب عنهننا كال  وتعرضننب احلركننة لسلسننلة مةنن
 جتميننند عضنننويتها طنننورا وإانننال  اعنننض مسننناجدها مننن  قبنننل  السنننلطا و اعنننض أعضننناء املكتنننب تنننارل   

 .أحيانا

 والنيت 2005إىل١988عنام من  النيت منر  هبنا مجعينة أهنل السننة  كان آخر هنذ  الفننت الداخلينة   ليد"
 مكانننننه نائبننننهوتوليننننة (1) ١988 أاسننننطس28يف تنننناريخ  قنننناد  إىل اسننننتيالة الرئيس"سننننليمان وينننندرواو"

 منننا أدى إىل انةنننيا  "شنننعيب ويننندرواو" مالئمنننا ايننننه وانننني اإلمنننام ومل يكننن  اجلنننو "إدرينننس سنننيمدي" 
امب تلك املةكال  حىت أسنفر  عنهنا اتن   للرئيساجلمعية وتيسيمهل إىل مؤيد لإلمام وآخر  أعضاء 

 ااتتننناح  يف مراسنننل  اجلمعينننة حنننني كاننننب  ١995/أارينننل/2١ يف تننناريخ: باملواجهنننة العنيفنننة النننيت حصنننل
 لدامهننننة مجاعننننة مسننننلحة للمكننننان  طفيننننوا يضننننراوهناتفاجننننأ احلضننننور ميف وااننننادواو    28جننننامع قطنننناع 

فى راحننب ضننحيتها شننخص واحنند اعنند نيلننه إىل املستةنن حننىتاالعصنني والسننياط  وييننذاوهنل ااألحجننار 
 لنننندى السنننننلطا   يف العاصنننننمة اجلمعيننننة جتميننننند أنةننننطة مكتنننننبمننننا أدى إىل  (2) .  وأصننننيب الكثنننننريون

 وإاال  جامعها الكبري.

                                 
 LISLAM AU BURKINA ,CAS DE MOUVEMENT  ارخلا  اةت الة الرئي  ةليمان وي رورو  :ي( 1)

SUINNITE:SEMDE IDRISSA,P221 
 125يراجع : املرجع السابد ص  (2)
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ية للتصنناحل اينننهل دون جنندوى  كمننا كننان اإلسننالماييننة اجلمعيننا   سننعب هننذا الظننرف  املؤسنن إزاء 
تواانند  رسننائل الصننلح علننيهل منن  كننل مكننان  صننالح ذا  اينننهل  واننو نااننا"دور يف إمللننك موسنني "مو 

وجنناء ،¬ الةننيخ  عبنند العءيننء انن  انناز يف حينننه دون أن حتننر  سنناكنا  وقنند كتننب إلننيهل ياحننة املفننيت 
  االفةنننل. واسنننتمر  األزمنننة يف ءاإلمنننارا  للصنننلح  كنننل احملننناوال  اننناواننند مننن  السنننعودية والكوينننب  و 

 ايننند حننناول الةنننيخ احلننناج عمنننر كننننازوي منننع السنننلطا  لرانننع احلرمنننان عننن   2002اجلمعينننة حنننىت عنننام 
يناري كمنا اتفينوا علنى عندم مةناركة اإلمنام اجلمعية واتفينوا علنى عيند منؤمتر لتجديند املكتنب يف مديننة زين

والرئيس السااق  وأثناء املؤمتر جاء اإلمام مع عةرا  األشنخا  ومنعنتهل الةنرطة من  الندخول ولكننهل 
أصنروا علنى الندخول  و   جتديند املكتنب واختينار رئننيس جديند للجمعينة وهنو )احلناج أانواكر وينندرواو( 

ذا املنننؤمتر رانننع احلرمنننان عننن  اجلمعينننة ونالنننب رخصنننتها  و موجنننب هننن2002/ننننوامب/١١وذلنننك يف تننناريخ 
واننتح جامعهنا   اينند أّن اجلمعينة مل تتمتننع هبنذ  الرخصننة أكثنر منن  شنهر   افنني  2002/يونينو/ ٤اتناريخ 
 قام الرئيس يف املسجد ليبةر املسلمني حبصول اجلمعية علنى رخصنتها ااعرتضنه 2002/يوليو/١6تاريخ 

عرتانننون انننالرئيس اجلديننند وال مكتبنننه   وأثننناروا الفوضنننى  يف املسنننجد خنننالل أتبننناع اإلمنننام قنننائلني انننأهنل ال ي
 (1)ما أدى إىل إاال  أاواب املسجد مرل أخرى.١7/2002و١6يومي 

وخاصننة  العلننل إىل أرو الننوط   ةمنن  طلبنن  و اعنند عننودل مجلننة منن  العلمنناء والنندكاترل 2005ويف عننام 
  ¬ والتصنناحل منن  جدينند االتعنناون مننع الةننيخ عمننر كنننازوي  سنناطا النندكتور حممنند كيننندو انندأوا الو 

وقنندأليى النندكتور كيننندو حماضننرل  عنن  التسننامح يف إحنندى مسنناجد أهننل السنننة حبضننور اإلمننام )شننعيب 
ويدرواو( كان له وقع طيب على قلبه  ما حدا اه أن ييول ألتباعنه أن يوالنوا الندكتور كينندو مث مل يلبنث 

ااتتناح اجلنامع الكبنري  أعيند  واوااتنه تضناار  جهنود التصناحل إىل أن 2005//منايو١6أن تويف اإلمام يف 
 و اعنننننننندها  عينننننننند  اجلمعيننننننننة  مننننننننؤمترا عامننننننننا  2006أكتننننننننوار 6ألهننننننننل السنننننننننة يف وااننننننننادواو اتنننننننناريخ 

  منن   خاللننه  تكننوي  مكاتننب وطنيننة وإقليميننة وتكننوي   جلنننة علمنناء لإلشننراف علننى  2007/نننوامب/2
  (2)للفتاوي.. ردسري أعمال اجلمعية والتص

وهذا يعتنب منيالد جديند جلمعينة أهنل السننة يف اوركيننا ااسنو  واحلمند   اناألمور  تبةنر كنري والنةناط 
 نةاطا وتنظيما يف اوركينا ااسو يف الوقب احلاضر . وتعتب م  أكثر اجلمعيا على ذروته  

                                 
 LISLAM AU BURKINA ,CAS DE MOUVEMENT SUINNITE:SEMDE IDRISSA, de pي ار: – (١)

77 -:  
 137يراجع : املرجع السابد ،ص: - (2)
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وقنند تكونننب اعننض اجلمعيننا  الصننغريل  داخننل املنتمننني إىل احلركننة نفسننها أثننناء اننرتل جفااهننا  اعضننها 
أايننب والءهننا للجمعيننة األم ولعبننب دورا ملموسننا يف مواصننلة جهودهننا والنهننوو هبننا ال حيننا  كجمعيننة 

ننننناطق أوىل كليننننة إسننننالمية يف املنطيننننة ووظفننننب دعننننال يف قننننرى وم الننننيت انننننبالفرقننننان يف اواننننو جوالسننننو 
  واعضها قلبب  هلا ظهر اجمل  واسنتيلب اسنتيالال تامنا كمؤسسنة اان  مسنعود يف واانادواو اواوجوالسو

 . اليت انب جامعة اهلدى وإذاعة اهلدى

الثاني: إشكالية حتديد مفهوم السلفية)أهل السنة واجلماعة( طلبامل  

ميالد مجعينة إسنالمية جديندل حتنب ظنروف خانينة   ويف أول منؤمترهل عنام   اايةشهد  الساحة البوركين
تهل االوهاايننننة  تننننعءوا اننننذلك عنننن  اييننننة احلركننننا  الننننيت نامننننذوا ليننننب أهننننل السنننننة واجلماعننننة ليتميّنننن ١977

وسننناموهل سنننوء العنننذاب  وليبيننننوا تنننوجههل ومنننوقفهل مننن  الننندعول  وجننناء يف تيرينننرهل منننا يلننني :) نةنننعر 
ل  ولكننننن  "السنة"و"السننننننيني" هننننني عنننننناوي  اقننننندااينننننة أو الوهننننناايني تسنننننمية كاذانننننة  حاجلمينننننع انننننأّن الوه

 (1)انتماءاتنا(

نظنرا إىل توجههنا وهنداها  )مجعينة أهنل السننة(للجماعة املنتسنبة إليهنا  اسنلوإذا كانب احلركة قد تبننب 
حننىت خ يّننل إىل  ايننة حتننب هننذ  الر   إال أّن هننذا املسننّمى مل تسننعفها يف ملّ مشننل مجيننع املسننلمنييف النندعول 

تسنننتهدف ائنننا  معيننننة مننن  النننناال  منننا أايننند ا الصنننبغة الةنننمولية جلمينننع املسنننلمني   االنننبعض أّن دعو ننن
 واحتكارها على أناال معينني .

ومعلوم أّن مصطلح أهل السنة له إطالقنان عنند العلمناء  إطنال  عنام وخنا   اناإلطال  العنام يةنمل 
مننن صننلى صنننالتنا واسننتقبل قبلتننننا  ":‘الرسنننول  رااضننة  ييننولمجيننع املسننلمني وهننو مياانننل الةننيعة ال

فروا هللا يف ذمتنه ذبيحتنا فذلك املسلم الذي له ذمة هللا وذمة رسوله،وأكل  شنيخ  ويينول (2) "فال ُتخ
اانن  تيميننة  يف منهنناج السنننة :)  الفننر "أهننل السنننة" يننراد اننه منن  أثبننب خالاننة ا(لفنناء الثالثننة   اإلسننالم

 وييننننول يف اإلطننننال  ا(ننننا  :)  وقنننند يننننراد اننننه أهننننل (3)اينننندخل يف ذلننننك مجيننننع الطوائنننن  إال الرااضننننة(

                                 
 247ص  L'slam et L'etat au (BF)ع رير أو  مؤمتر لهل الس ة تق   ن  - (١)
 1/87،كتا  الص ة،ت  فضل اةت با  ال بلة،391،والبخاري( 2)
 2/221، القدرية الشيعة كالم نقض يف النبوية السنة منهاجابن عيمية ،  اإلة ىشيخ  - (٣)
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خملننو   احلننديث والسنننة احملضننة اننال ينندخل ايننه إال منن  يثبننب الصننفا    تعنناىل  وييننول إّن اليننرآن اننري
 (1) وإن  ا  يرى يف اآلخرل  ويثبب اليدر  واري ذلك م  األصول املعرواة عند أهل احلديث والسنة (

وقننند اخنننتلط اإلطالقنننان  اختالطنننا كبنننريا لننندى خاصنننة مسنننلمي اوركيننننا ااسنننو اضنننال عننن  عنننامتهل  انننل 
 إاريييناعدم املعينار لندى أالنب مسنلمي انرب يكاد يكون من اإلسالماإلطالقني ااملفهوم الذي اينه شيخ 

تعننندو الةنننكليا  إىل  املصنننطلح تتمثنننل  االبنننا يف مظننناهر عديننندل ال تكننناد السنننتحيا   ااملعينننار الوحيننند 
 .جوهر العييدل

  اينطبنننق تسنننمية )أهنننل السننننة ( علنننى السنننواد األعظنننل اإلسنننالموانننناء علنننى املعينننار النننذي ايننننه شنننيخ   
يثبتننون ا(الاننة ألولئننك األئمننة الثالثننة  أّمننا  منن  املسننلمني –الغالبيننة العظمننى  ألنّ - إارييينناسننلمي اننرب مل

اجلنندليا  العيديننة منن  إثبننا  الصننفا    وخلننق اليننرآن ور يننة ا  ...اهننذ  تفاصننيل دقييننة ال يعراهننا إال  
 – ملسو هيلع هللا ىلص–ل ما ينؤم  انه  العنوام هنو أّن ا  هنو ا(نالق وأّن حممندا ج  اإاريييابار املتعلمني يف ارب ك

 واإلميان. اإلسالموأركان  رسوله

وقد أشار اضيلة الدكتور الةيخ  الدكتور عبد الرمح  السديس إىل هذا املعىن يف خطبته النيت ألياهنا يف 
صطلح ألهل السنن ة واجلماعنةم اهنو يَسنع  

 
حبمنِد ا   -املسجد احلرام حيث قال:) ال إشكاَل يف حتديِد امل

تباَع الكتاب والسن ة  يف منَهٍج يتساَمى ع  الطائفي ة واملذهبي ة  والعصنبي ة واحِلءاي نة  واملِل ة أ اإلسالمأهَل  -
وإن م  الي صور يف التصوُّر والنَظر  وضعِ  املعراِة وِقل نة اإلدرَا : َقصنَر هنذا املننَهج الوض ناء علنى منذهٍب 

ند َدي   اهن ل الطائفنة  املنص نورل  والفرقنة  الناِجينة  وضناِاط ها قنول  م عني   أو علٍل م بنني   أو مكناٍن أو زمناٍن حم 
صننطفى 

 
روا  الطننباين يف "األوسننط"   "مللف أنللف  ليلل  اليللهم وأصلل ف هت َمللن كللفن  لللع مثلل ه " :- ‘ -امل

 (2)واحلاكل يف "املستدر " اسنٍد صحيٍح(

ومنن  أهننل أسننباب إشننكالية حتدينند مفهننوم  مصننطلح "أهننل السنننة" يف اوركينننا ااسننو  عنندم التميننء اننني  
 مفهومني لدى كثري م  الناال  : 

 مجعية أهل السنة . و: مجاعة أهل السنة  ومها

                                 
 املرجع السابد ،الص حة ن سها  - (١)

  ،بوابة اضرمن الشري ن،أي ونة اخللب1438 رى 20خلبة الشيخ  ب  الرمحن الس ي    - (2)

www.alharamain.gov.sa  
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كننننالف  اإلسننننالممجيننننع املنتسننننبني إىل  ينضننننوي حتتهننننااجماعننننة أهننننل السنننننة :هنننني النننندائرل الكبننننريل الننننيت 
 الةيعة.

ا مجعيننة أهننل السننننة: اهنني مجعيننة إسنننالمية قامننب علننى أسنناال الننندعول إىل ا  علننى ضننوء  الكتننناب أمنن
 والسنة.

اينند يكننون أاننراد أهنل السنننة واجلماعننة إىل مجعينٍة تسننمب اأهننل السننة   مجيننع  ينتمنيولنيس ضننروريا أن 
حتب راينة مجعينا  ولكنه ال ينتمي إىل مجعية أهل السنة  ال رما يعمل  والسلو  الةخص سي االعتياد

  هنذا ال خينرج صناحبه من  حظنريل أهنل السننةاإسنالمية أخنرى تندعو إىل ا  علنى ضنوء الكتناب والسننة  
وعلينننه اكنننل مننن  اّدعنننى التسنننمية اأهنننل السننننة وخالفنننب عييدتنننه   إذ اجلمعينننا  وسنننائل وليسنننب ااينننا 

دل أهنننل السننننة وعمنننل وأعمالنننه لعييننندل أهنننل السننننة النننيس مننن  أهنننل السننننة ولواّدعاهنننا ومننن  اعتيننند اعييننن
 افحواها اهو م  أهل السنة ولو مل يتسّمى اه.

وجتدر اإلشارل إىل أنّه ال يوجد يف الياموال العريب اليدم كلمة "مجعية" إمننا هني حديثنة لفظنا ومعنىن    
نظننام اجلمعيننا  وإمنننا عننرف اجلماعننة أو األمننة حسننب نصننو  اليننرآن الكننرم  اإلسننالملننذلك مل يعننرف 

 (1)واحلديث.

يننول النندكتور يوسنن  اليرضنناوي:) وقنند ظلمننب كلمننة )السننلفية( منن  أنصننارها  ومنن  خصننومها علننى ي
السواء   أما م  أنصنارها ن:أو من  يعندهل النناال ويعندون أنفسنهل أيضنا أنصنارها أو من  كثنري مننهل علنى 
التحييننق ن اينند حصننروها أو كننادوا يف شننكليا  وجنندليا  حننول مسننائل يف علننل الكننالم  أو مسننائل يف 

لنننل الفينننه  أو أخنننرى يف علنننل التصنننوف  وعاشنننوا هننننارهل  واننناتوا لنننيلهل  ينصنننبون املنجنننانيق ويينننذاون ع
ااملياليع  مل  خيالفهل يف أي مسألة م  هنذ  املسنائل  أو أي جءئينة من  هنذ  اجلءئينا . حنىت ظن  اعنض 

تعنني االهتمننام الننناال أن منننهج السننل  هننو منننهج املننراء واجلنندل  ال منننهج البننناء والعمننل. وأن السننلفية 
ااجلءئيننا  علننى حسنناب الكليننا   واننناملختل  ايننه علننى حسنناب املتفنننق عليننه واالةننكل والصننورل علنننى 

 (2)حساب اجلوهر والروح(

                                 
 69، ص اليوم وغدا اإلسالمي ار :آدى  ب    اللور  ، - (١)

 105،ص  القادمة املرحلة ىف يةاإلسالم احلركة أولوايت ،ال ر او  يوة  د: - (2)
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وأما خصوم )السنلفية( اهنل يصنفوهنا انن)الرجعية( وأهننا أاندا تنظنر إىل ا(لن   وال تتجنه إىل األمنام  انال 
ىل النننرأي اآلخنننر  وال تليننني إلينننه اننناال  وأهننننا ضننند إ ال تسنننتمع  نننتل ااحلاضنننر وال املسنننتيبل  وأهننننا متعصنننبة

وييننننول يف كتنننناب آخننننر:) أمننننا (1)التجدينننند واإلاننننداع واالجتهنننناد  وأهنننننا ال تعننننرف الوسننننط وال االعتنننندال(
خصنومها اينند "صننوروها مجننودا  وتءمتننا  وإعناتننا   ووقواننا  عننند ظننواهر النصننو  وأقننوال األقنندمني  خصوصننا  

حلنبلية  االسلفية عندهل حلية طويلة  وثوب قصري  ونيناب علنى وجنه املنرأل  وحنرب اا  تيمية ومدرسته ا
 (2)على أهل التأويل واملخالفني اصورل عامة(

وهذ  النظنرل األخنريل النيت سنردها الندكتور اليرضناوي يبندو أهننا ليسنب من  نظنرل خصنومها احسنب انل 
طائفننة منن  الننناال يف اوركينننا ااسننو إىل يةننرت  ايهننا حننىت اعننض منن  يظنن  أهنننل منن  أنصننارها. لننذا التننءال 

يومنننا هننذا تيصننر مصننطلح )أهننل السنننة نأو السننلفية (علننى مجاعننة اعينهننا  كمننا يوجنند منن  يننراض ليننب 
 نه خا  لفئة معينة م  املسلمني  منه أ ظنااالنتماء إىل هذا  املصطلح 

احلميندي : )  السنلفية وكال املفهومني نيص يف  املفهوم الةمويل للمصطلح   يينول الةنيخ عبندالعءيء 
ليسب مذهبا معينا لطائفة م  املسنلمني  وإمننا هني وصن  عنام يتصن  انه مجينع املسنلمني  ألّن السنلفية 

وتطبيينه...و االنتسناب إىل السنل  أمنر نسن  اعلنى قندر  اإلسالمتعي االقتداء االسل  الصاحل يف اهل 
وأصننحااه يكننون حظننه منن  السننلفية   ويكننون سننلفيا كننامال  ‘ حننر املسننلل منن  االهتننداء هبنندي رسننوله

  (3).(إذا كان اقتدا   االسل  الصاحل كامال يف أمور الدي  العلمية والعملية

وأصنحااه من   دائنرل السنلفية وإن  ملسو هيلع هللا ىلص  وعلى هذا اال جيوز إخراج املسلل املهتدي هبدي رسنول ا 
العلنل والعمنل اننن لنه حظنا من  االقتنداء االسنل   كانب لنه خمالفنا   ألننه مهمنا الغنب خمالفتنه يف  نايل
 ( 5): إنه اري سلفي يف أمركذا وكذا.(4)الصاحل  ال ييال ع  املخال  يف أمور علمية أو عملية

                                 
 املرجع السابد الص حة ن سها  - (١)
 61،ص والتجديد األصالة بني يةاإلسالمو  العربية يةاإلسالم الثقافةال ر او  ، د.يوة  – (2)

 397،ص الوسطية واالعتدالمبادئ  الرسائل الشمولية يف تقرير . ب  العليل  ب    اضمي  ،د( ٣)
 ي ص  تلمور العلمية :ال ت ادية، وتلمور العملية : الشر ية . - (٤)

 املرجع السابد الص حة ن سها - (5)
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إىل تأصنيل هنذا املبندأ لندى املندعوي  النذي جيمنع مجينع املسنلمني حتنب دثنار  إارييينااما أحوج الدعال يف 
واحنند ويعننءز أواصننر األخننول واحملبننة اينننهل  وجيعلهننل يلتفننون حننول املبنناد   واليننيل املةننرتكة الننيت جتمعهننل  

 واذلك يكونوا سدا منيعا يف مواجهة العدو.

د املرجعيات واملذاهب الفقهية طلبامل
ق
 الثالث: تعد

 (1)جعَية يف اللغة: مصدر صناعّي م  َمرِجع وتعي خلفّية تارخيّية سااية.املر 

وتينننرتب الداللنننة اللغوينننة ملصنننطلح" املرجنننع" مننن  داللنننة مصنننطلح" املصننندر" اكالمهنننا موضنننع يرجنننع إلينننه 
وخيتص املصدر اكونه يرتبط ااألشنياء األوىل واألساسنية  وهلنذا التبناي  الطفين  انني املصندر واملرجنع أثنر  

 االصطالح الةرعي   األمر الذي أدى االعلماء إىل استخدام املصطلح للدال  اآلتية :يف 

 استعمل مرل للداللة على م  يرجع إليه يف الفتوى 
  ومرل للداللة ع  املصدر املطلق يف أحكام الدي 
 .(2)ومرل أخرى ع  اليدول الذي يوجه حيال الناال وسياسا  اجلماعة واجملتمع  

ااملرجعينننننة إذن :)هننننني سنننننلطة معراينننننة تضنننننبط التصنننننورا   وحتننننندد املواقننننن  وتنننننتحكل يف توجينننننه       
الينننرارا   اهننني املعينننار املوضنننوعي النننذي ميّكننن  مننن  الكةننن  عننن  مالمنننح أي اجتنننا  اكنننري أوارننننامج أي 

 (3)حءب سياسي(.

 أو  منع علمني وقيل:)مايرجع إليه م  أصول وقيل ومفاهيل كلية سنواء يف عينل أو كتناب أو من  عنامل
 -يف معرانننة حكنننل منننا أو تنبينننه  وتكتسنننب صنننفة اإللنننءام حبسنننب البعننند أو االطنننار النننذي ضنننددها" ديننني

  (4)منهج علمي أو عملي  رد"( -أخالقي -اجتماعي

                                 
 2/863، ،املعاصرة العربية اللغة معجم مر ، اضمي   ب  خمتار أمح  د. - (١)

إشكالية املرجعيات يف الفكر ،جامعة الليتونة ،2012ي ار : أشغا  ال  وة العلمية ال ولية اليت اقيمت تملركل  - (2)
 70، ، ص ي املعاصراإلسالم

 املرجع السابد (٣)
 48، ص املرجعية يف ضوء السياسة الشرعية.طع أمح  اللي  ، د( ٤)
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سلطة  جهة أو شخص تَنْرِجع إليه طائفنة ديني نة معي ننة ايمنا خيصُّنها أو يةنكل  واملرجعية الدينية تعي :)
   (1)رها(عليها م  أم

ية :جتمننع منسننق منننظل لييننادل وتوجيننه املسننلمني  يةننمل اإلسننالموهبننذا املنطننو  يكننون توحينند املرجعيننة 
  النننذي  ال يتبعنننون أنظمنننة أو نياملسنننتيل نيالعنننامل نيفيهنننا املخلصنننعلمننناء األمنننة والسياسنننية ومفكريهنننا ومثي

 .(2)مؤسسا  ريية
يف الننر ى واالجتاهننا  والننيت يرجننع إليهننا الننناال ألخنند  ية املتباينننةاإلسننالمعنني كثننرل اجلماعننا  يوتعننددها 

 .(3)مسائل الدي  واهل أحكامه وقضاياهل
هيا  الةننريعة أّن املرجعيننة العامننة للمسننلمني هنني الكتنناب والسنننة  ومننا يتبعهمننا منن  مصننادر يومنن  انند

تطبينننق هنننذ  شنننرعية مننن   قيننناال وإمجننناع واريهنننا مننن  األدلنننة املختلفنننة ايهنننا   كمنننا أّن مننن  ناالنننة الينننول أّن 
أارادهنا علنى احنرتام نصنو  تلنك املرجعينة وتطبييهنا  وجنهاملرجعية يف اجلماعا  تستلءم  وجنود قينادا  ت

 يف خمتل  مناحي حيا ل .

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ} :املسلمني إىل ذلك ايولنه تعناىل ´ وقد وجه ا  

 يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی

 [. 59]سورل النساء: {ىث مث جث
علنى أحند  ىنه للنهوو االعمنل الندعوي وال خيفنوجود مرجعية موحدل للمسلمني اا  أمرا ال اد مإن 

دور التجمعا  والتكتال  اإلنسانية يف تغينري مسنار الندول واالجتاهنا   ويتأكند توحيند املرجعينة يف الند 
ويبعنننث لعنندو يعننيحت ايننه املسننلمون مننع اننريهل منن  أتبنناع الننديانا  األخننرى  إذ توحينند املرجعيننة خيننّوف ا

 الدينية. لارسا ميتيح للموحدي  حرية التصرف يف   ما  الرعب وا(وف إىل قلبه
وال ييصد الباحث اتوحيد املرجعية ذواان املرجعيا  احلالينة يف اعنض  انل اليصند مننه توحيندها واحتناد 

 مواقفها واتاويها يف اليضايا املصريية الكبى لألمة.
من  دخنول  اوركينا ااسو مرجعية موحدل اعد أن كان هلنا يف األينام األوىلولألس  الةديد ال توجد يف 

 وقتئذ علي املذهب املالكي . إارييياوكان أكثر مسلمي ارب  اإلسالم

                                 
 2/863، معجم اللغة العربية املعاصرة، مر  اضمي   ب  خمتار أمح  د.(1)
  saaid.netجنوى مجعية إة مية لهل الس ة واجلما ة  –ي ار موقع شبكة الع كبوعية صي  ال وائ   (2)
 18،ص تعدد املرجعيات الفكرية وأتثرياته السلبية يف اخلطاب الدعوي املعاصي ار،  م  المن ةي ،  (٣)
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ويف مسننتهل اليننرن العةننري  املننيالدي دخلننب املرجعيننة الصننواية يف املنطيننة وقنند سننجل تنناريخ حركننا  
ةنننر   النننل يكننن  هلنننا ملالصنننواية يف اعننن   دور الطنننر   ا  كثنننري  دورا  رائننندا  خيتلننن  إارييينننارب الصنننواية يف اننن

ووقفننننب يف وجننننه .(1)مننننذرب سننننوى تكثينننن   اجلهننننود إلصننننالح اجملتمننننع منننن  كننننل جوانبننننه اننننالعلل والرتايننننة
ألعمنننننال الدعوينننننة  ومنننننع تطنننننور األينننننام وايينننننب رائننننندل ااملسنننننتعمر الغاشنننننل وقاومتنننننه االسنننننالح واألاننننندان  

علنننى حسننناب  تءكينننة األروح والنفنننوالا واالهتمنننام املتءايننند  وتنننوار  املةنننيخة وطنننول األمننند واألحننندا   
اهننناز معظنننل الطنننر  عننن  سنننواء السنننبيل  واهسنننر دور أالنننب املتصنننواة يف األوراد النننيت   التفينننه يف الننندي 

وأصنبح جنل شنيو  الطنر  يسنتغلون  وكنذلك األوراد الالزمنة النيت تلنءم هبنا الطنر    يتليوهنا م  شنيوخهل 
 ي  ملذرهبل الةخصية.املريد

وااالحتالل االستعماري واتح الباب على مصنراعيه للحمنال  التبةنريية وضنيق ا(ننا  علنى املسنلمني 
ضنرورل اجتمناعهل حتنب مظلنة واحندل تننادي اصنو  واحند وتسنعى انذمتهل أدنناهل  وقند  ى املسلمونرأ

بنننث  أن سنننرى النننوه  إىل ود عننن  حيننناو املسنننلمني  مث مل يلذجنحنننوا اعنننال  يف تكنننوي  جبهنننة موحننندل للننن
جسنننمها نتيجنننة املخالفنننا  الةنننرعية النننيت كاننننب تنتهجهنننا ثلنننة مننن  املسنننلمني  انننارتفع صنننو  املصنننلحني 

نننننتج عنهننننا انةننننيا  واسننننتيالل اإىل أصننننله النينننني  وأدى ذلننننك إىل اصننننطدام املواقنننن   اإلسننننالمللعننننودل ا
ية احمللينة اإلسنالمية. اكان أذاننا لفنتح صنفحة جديندل يف تناريخ  اجلمعينا  واحلركنا  اإلسالماجلماعا  

أهنننا راننل   تتعصنب لنفسننها وحتكننر احلنق يف االنتمنناء إليهناوالوااندل  لكننل وجهنة هنني مولّيهننا  وكنل مجعيننة 
لدعويننة وتنننادي اايننه وتننّدعي العمننل منن  أجلننه مننا أدى إىل زعءعننة اجلهننود ا اإلسننالممجيعننا تتنندثر انندثار 

 واختالف وجها  نظر واتاوى العاملني يف الساحة الدعوية .

النننندعول  اننننرز عب علننننى املننننذهب املننننالكي  وملننننا أمنننناّ عنننن  تعنننندد املننننذاهب الفيهيننننة  اينننند كننننان الةنننن  
ا حنننري العامنننة   ألّن نسنننبة املتعلمنننني  وكبنننار حمييينننه  مننناملنننذهب احلنبلننني  آراء  اإلصنننالحية اعتمننند  علنننى
املنتمننني إىل احلركننة أهنننل جنناءوا االنندي  احلييينني  اينمننا كننان ينظننر إلننيهل  اعننض كانننب ضننئيلة جنندا  اظنن 

املخنننال   أهنهنننل جننناءوا  اننندي  جديننند انننري منننألوف  لنننذا ال تسنننتغرب أن تنننرى شخصنننا ييطنننع املسنننااا  
الطويلننة حبثننا عنن  مسننجد ييننبض ايننه اإلمننام  كمننا جتنند منن  يسننتنك  عنن  الصننالل يف مسننجد ييننبض ايننه 

                                 
 .65، ص:  الغربية ،كوت ديفوار أمنوذجا إفريقياي املسيحي يف اإلسالمالتعايش ، ه أرتكوتي ار : (١)
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شخصنا انري  االوهااينة والتةندد ألننه ال يعتيند يف وصنول ثنواب قنراءل الينرآن إىل املينب اإلمام. وقند ينتهل 
 . (1) وهو اآلخر يتهمه االبدعة واتباع اهلوى ألنه يعتيد يف وصول ثواب قراءل اليرآن إليه

شننكالية تكمنن  يف اننك جلعننل الننناال أمننة واحنندل ولكنن  اإلاالتعنندد حبنند ذاتننه مطلننب شننرعي  ولوشنناء ر 
ييننب للننرأي   وا ننام نوايننا الغننري ونبننذ  ااأللينناب الةنننيعة    واصننطداما  املواقنن  مننا يننؤثر التعصننب  امل

 ييننول النندكتور يوسنن  اليرضنناوي : ) ال مننانع أن تتعنندد الفصننائل واجلماعننا   اإلسننالمسننلبا علننى عننرى 
اجلمينع    إذا كان تعدد تنوع ومصص  ال تعندد تعنارو وتنناقض علنى أن ينتل اننياإلسالمالعاملة لنصرل 

قدر م  التعاون والتنسيق  حىت يكمل اعضهل اعضنا.. ويةند اعضنهل أزر اعنض  وأن ييفنوا يف اليضنايا 
املصريية  واهلموم املةرتكة  صفا واحندا كنأهنل انينان مرصنو   ولكن  النذي يندمي اليلنب حينا أن يوجند 

ة أينمننا حننل  وأن يبحننث اننني النندعال والعنناملني منن  ال يينندر هننذا األمننر حننق قنندر   وأن يبننذر اننذور الفرقنن
عنن  كننل مننا يوقنند نننريان ا(ننالف  ويننور  العننداول والبغضنناء  وتركيننء  دائمننا علننى مواضننع االخننتالف  ال 

 (2)نياط االتفا   وهو دائما معجب ارأيه  مء  لنفسه ومجاعته  متهل لغري .(

أن يتحننول هننذا  إّن تعنندد املرجعيننا  وتننداخلها أمننور طبيعيننة يف عننامل البةننر  لكنن  مننا لننيس طبيعيننا هننو
االختالف إىل صراعا  وانت  هبا تتعمق الفرقة والعداول اني أاراد اجملتمنع و موعاتنه ومكوناتنه خصوصنا 

وهننذا هننو الواقننع املةنناهد يف اوركينننا ااسننو لألسنن   وأاسننط مثننال  (3)إذا اتصننل األمننر موضننوع حسنناال.
اننني  يف املواقنن  واصننطداما ه منن  خالاننا  حننادل اننل ١٤7٣لننذلك مننا نننتج يف رمضننان  العننام املاضنني 

 (4)قادل املسلمني يف قضية ظهور هالل رمضان.

                                 
وصو  أجر وا  قراصة ال رآن للميت من املسائل املختل ة فيع،راجع   جلك جممو  فتاوا ابن عيمية ، دار  - (١)

 33الكتا  العريب ،ص ،وراجع كصلك كتا  الروو لبن ال يم اجلوزية ، دار 25/366املعرفة ،بريو  ،
 3-2،،صية بني اإلختالف املشروع والتفرق املذموماإلسالمالصحوة د.يوة  ال ر او  ، - (2)
 235، ص ي املعاصراإلسالمإشكالية تعدد املرجعيات يف الفكر  م  المن خلي ة ةي  ، - (٣)
ليع فسيكمل الشهر بت  ن، مث وصلت من الشهر بع  العشاص أ ل ت ال ي رالية   ى رؤية اهل   و  29   - (٤)

إىل مجعية أهل الس ة خرب رؤية اهل       ي  من امل اطد، فأخربوا ال ي رالية بصلك وطلبوا م ها الرتاجع  ن إ  نا 
الو  فامت عت ،المر الص  أدا جبمعية أهل الس ة أن ختال  قرار ال ي رالية وععلن  ن رؤية اهل   ،فان سم الشعب 

 متبع ل رار ال ي رالية وآخر جلمعية أهل الس ة.إىل 
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تمننننان تحييتضنننيان وي  اإلسننننالمإن منطلنننق املواجهنننة يف العصننننر احلنننديث اضننننال عننن  منطلننننق الةنننرع و   
عة ييف مسننريل واحنندل تضننرب اجلاهليننة  وإقامننة دولننة حتننتكل إىل شننر  اية واحتةننادهاإلسننالمتالحننل اليننوى 

 (1)ها إىل هداية العاملني.ا   وتأخذ طريي

 حتنب راينة واحندل  نضنوياطلب من  احلكومنة أن تيف اوركينا ااسو  ية اإلسالماجلمعيا   متكنبوقد   
واننننتظل إىل صنننفها مايينننارب  وتعنننرف )االفيدرالينننة( ية اإلسنننالماجلمعينننا  احتننناد ااسنننل  2005عنننام  مننننذ

مجعيننة إسننالمية  وهنني اننادرل طيبننة ينتظننر منهننا التفعيننل الفعننال حننىت جتمننع املسننلمني علننى كلمننة (2)2٤0
ية وتوصننل كلمننة احلننق إىل مجيننع راننوع اوركينننا ااسننو اإلسننالمسننواء ولتحنند منن  ظنناهرل اصننطدام اجلمعيننا  

دينن  ا   ااحلكمننة واملوعظننة احلسنننة لتعلنني اننذلك كلمننة ا  العليننا وتنندحض الةننبها  والننتهل املوجهننة إىل
 احلني .

اإلسالمالرابع: فرق مشبوهة منتسبة إىل طلب امل  

السنناحة الدعويننة سنناهة لتكننون سننو  عمننل لكننل منن   وركينننا ااسننو واخننتالف مسننلميها جعننالعلمنننة ا
هنننب ودب أو أراد إىل ذلنننك سنننبيال  وعلينننه اننننن مننن  أعنننن  التحنننديا  النننيت تواجنننه العمنننل الننندعوي يف 

ية اإلسننالمللجماعننا    اإلسننالممنتسننبة إىل اننر   طوائنن  مةننبوهة و اوركينننا ااسننو اننل وتعاكسننه مءامحننة 
ينننة علنننى املسنننلمني مننن  اريهنننا  ألهننننا متبنننئ حتنننب أسنننوار  وتلنننك الطوائننن  أشننند نكايف السننناحة الدعوينننة 

 وأهله. اإلسالم وتدار افكر الةيطان  وتسعى جادل للنيل م   اإلسالم

انننه مننن   أانننناء املسنننلمني ليكوننننوا دعنننائل  ال يسنننتهانوقننند اسنننتطاعب تلنننك الطوائننن  أن تصنننطاد عنننددا 
يبثنوا ينومهل انيهل عن  طرينق مؤسسنا ل دعو ا  واالبا ما تنتهء الفير املدقع الذي يعاين مننه الةنعوب ل

النننذي خينننيم  علنننى أالبينننة الةنننعب يف  طبنننق التعليمينننة وخننندما ل االجتماعينننة  كمنننا أهننننا تنتهنننء اجلهنننل امل
تضنننليلهل  ومل يسنننلل مننن  طواننناهنل  حنننىت اعنننض املتعلمنننني  ولكننن  املتعلمنننني النننذي  ينضنننمون إلنننيهل علنننى 

 طبيا  : 

                                 
 5، ،ص حنوحركة إسالمية عاملية واحدةفتحا يك ، - (١)
(2) - FEDERARION DES ASSOCIATION ISLAMIQUE AU BURKINA ,FASO ACT-17JUIN 

2015 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





147 


ة للعننرو أمننام احننول ّن اضنناعته مءجننال اننري صنناحلإل إلننيهل انندااع حننب الظهننور   حبيننث اريننق ينضنن -
سنننمح لنننه الكنننب مننن  طلنننب العلنننل  انننريى أّن أقنننرب وسنننيلة للوصنننول إىل الةنننهرل هننني مناوئنننة يالنندعال  وال 

حنننب الظهنننور قاصنننل :  الفئنننا  الضنننالة  وقننند قينننل قننندميا احلركنننا  والينننادل املةنننهوري   اينسنننا  وراء هنننذ
 .للظهور

تعيننني لنندى واريننق آخننر ينضننل إىل تلننك الفئننا  الضننالة انندااع احلسنند واحلينند اعنند أن واننق زمننالء  لل-
 بعثه الغريل إىل االنضمام إىل احلركا  اهلدامة. تية  ااإلسالماملنظما  

وارينننق ثالنننث  ملطنننامع دنيوينننة يداعنننه  الفينننر والينننأال  واليننننوط مننن  رمحنننة ا   انننريى أّن أسنننهل وسنننيلة -
 على الرز  هو االنضمام إىل  تلك الفئا  الضالة.للحصول 

 واريق أخري م  تلبيس إاليس ايوحي إليه أّن أتباع تلك الفر  هل أهل احلق والصواب. -

  والسنعي علنى تضنليل األاريناء النذي  مل ضظنوا انالعلل الةنرعي ي االند يانوأيا كان  اال مبر لتبديل الند

 { ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ} تعنناىل:يننال ا وقنند هنانننا ا  عنن  ذلننك  
 [. ٤2]البيرل:

 .هي الةيعة الرااضة  والياديانية ااية:وأشهر الفر  املةبوهة العاملة يف الساحة الدعوية البوركين

 الشيعة الراف ة:- أ
اجلننارف الننذي جيتنناح الننبالد حالي ننا وركينننا ااسننو املنند الةننيعي منن  أكننب التحننديا  الننيت تواجننه مسننلمي ا

ية التنااع هلننام اإلسننالمومركنء الوحندل  واواداننيف وا (1)ينوم انه السننفارل اإليرانينة تاملتمثنل يف النةناط الننذي 
عننب نةننر الكتيبننا  للننرتويج  ايبحيننث تيننوم هاتننان املؤسسننتان زجهنند كبننري الخننرتا  اجملتمننع السنني البوركيننن

هلذا املذهب وإنةاء حسينيا  تتنوىل تيندم معوننا  مالينة واذائينة ومننح دراسنية داخنل النبالد وخارجهنا 
 (2)ياال اعتنا  هذا املذهب وتبديل هويتهل السنية.م

                                 
 لي  للس ارة اإليرانية وجود   بوركي ا فاةو   الوقت اضا ر.و ( 1)
ا،الكويت اإلة م، مجعية إحياص الرتاث 2010، 671الع د  -جملة الفرقانأمح   ب ري ، - (2)

 http://mail.al-forqan.net/articles/305.html،املوقع
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انته اأمباطورياتننه وسننلط إارييينناية يف اننرب اإلسننالم)إن هننذ  الفننر  مختلنن  طوائفهننا اريبننة علننى البيئننة 
اليدمينننة واحلديثنننة. ايننند كاننننب تلنننك اإلمباطورينننا  والسنننلطانيا  سننننّية يف أالبهنننا  مث صنننواية يف اعنننض 

وتكمنن  خطننورل النندعول الةننيعية يف اسننتهدااها للمسننلمني  السنننيني اغيننة تغيننري هننويتهل  (1).(احلديثننة منهننا
 وزعءعة ثوااتهل وجعلهل جبهة معارضة لبيية املسلمني .

إثننر اليحننط الننذي ضننرب الننبالد    ١97٣اوركينننا ااسننو زجمهوريننة إيننران منننذ عننام وقنند انندأ   عالقننة 
نتنناج رايننة املواشنني  وحماراننة اجلفنناف  وإاطلبننب احلكومننة البوركيناايننة مسنناعدل إيننران يف  نناال  :تطننوير ت

اينهمننا اعنند  طننر ( مث تباطننأ  العالقننة-شننبكا  الننري -األينندل  وحتييننق اعننض املنةننذ  منن  :) سنندود
نتيجنننننة  ا(الانننننا  يف اعنننننض التوجهنننننا  السياسنننننية   ١979إىل السنننننلطة عنننننام  منننننام ا(مينننننيوصنننننول اإل

 (2)كاختطااهل اعض رهائ  أمريكان وإدانة اوركينا ااسو هلذا األمر.

عالقننا  دالوماسننية اننني البلنندي   الئناف تا قننرر مننثال البلنندي  اسنن ١985ويف مننؤمتر األمننل املتحنندل عننام 
 كما التينى رئنيس اوركيننا ااسنو تومنا سننكارى منع ١986وزار وزير العالقا  ا(ارجية طهران رييا عام 

ينناز املنعينندل يف  حنناراري يف مننؤمتر دول عنندم االه ١987سننبتمب  يف  (3)الننرئيس اإليننراين علنني ا(ننامنئي
وى "طهنران" ايينادل  وزينر الندااع البوركيننايب "اليائند لينغناين عاصمة زمبااوي  واعدها زار واد راينع املسنت

" وإثرهننا طلننب إيننران منن  اوركينننا ااسننو اننتح سننفار ل يف طهننران علننى أن يتكلفننوا زجميننع النفيننا   ألّن 
السفري البوركينا يب لدى ليبيا هو الذي كان يةرف على أمور اوركينا ااسو يف إيران  ولكن  اوركيننا ااسنو 

 (4)ا يف قبول هذا الطلب نظرا ملوق  يف ارنسا مع إيران.تردد  كثري 

ن ا ضمنننالن توجهنننا  ثورينننة وإوقننند ازداد تينننارب البلننندي  يف عهننند سنننانكارا نظنننرا ألن كنننال البلننندي  كانننن
املياطعننة الننيت كانننب تعانيننه اعنند  ايجب هلننسننيننران أّن قرهبننا منن  اوركينننا ااسننو رى إاختلنن  مغءامهننا  و كننان تنن

                                 
 100،ص إفريقيامدخل إىل دراسة مذهب أهل السنة واجلماعة بغرب أ.د هارون امله   ميغا،  (١)
 islam et etat au Burkina –faso de 1960 a 1990-issa cisse p 290راجع - (2)

 اإلماى اخلميين.قائ  التورة اإليرانية وفاة  هو عوىل السللة اإليرانية بع  ( 3)
 291يراجع املص ر السابد ص  - (٤)
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متكننب إينران من  انتح سنفار ا يف  ١987يف كنل من  مصنر والسننغال وتنونس  ويف عنام اال   سفار ا إ
 (1)العاصمة البوركينااية وااادواو.

يننة عنب امللحييننة الثيااإليهننا  اتوانل التيننار الةنيعي يف العاصننمة البوركيننا ايننة جسننرا ل فار اكنان اننتح سن  و
  منن  األنةننطة الننيت  تيننوم هبننا وكننذلك  ينننا ااسننواألوىل للتةننيع يف اورك بننذورللسننفارل املننذكورل انطليننب ال

   املساعدا  الغذائية واملنح الدراسية ألاناء البلد .

وتتعنندد طننر  النندعول إىل املننذهب الةننيعي االثنني عةننري يف اوركينننا ااسننو  ينني نةنناط دعننوي تعليمنني 
أحياننا مييمنون ديي يضنطلع انه مةنايخ ودعنال  ومرانون ومعلمنون شنيعة )لبننانيون يف األالنب  وإيرانينون 

جتندد البعثنة  نظنام اعثنا ل اليسنمح ااإلقامنة ألكثنر من  سننتني  افني كنل سننتني  إنّ اصفة مؤقتنة  حينث 
ونةاط ثيايف واقتصادي وسياسي هو م  صميل مهام السنفارل اإليرانينة يف اوركيننا ااسنو  ونةناط جتناري 

 ونةنناط تيننوم اننه شخصننيا   اايننةميارسننه التجننار اللبنننانيون املييمننون هنننا   واملتجنسننون ااجلنسننية البوركين
واملعاهند العلمينة يف  ةا م  املدارال الثانويحملية م  البلد متحولة إىل مذهب االثي عةرية  وميتلكون عدد

وااننننادواو  ويف اواننننو جوالسننننو ويف كودواننننو  وهنننني معاهنننند ارنسننننية تنننندرال العلننننوم احلديثننننة  مننننع ترايننننة 
 . (2)شيعية

ويوهننا جامعننة املصننطفى العامليننة  انظننام سننك  داخلنني مننع  20١2عننة يف وااننادواو عننام ماوقنند انننوا ج
  وانذلك متكننوا من  اسنتيطاب ثلنة من  ‘ البسطاء أهنل ضبون الرسولالرعاية التامة  ليوحوا اذلك إىل 

طننالب الثانويننا  الننذي  مرجننوا منن  املنندارال السنننية ومل جينندوا ارصننة لليبننول يف اجلامعننا  السنننية  حيننث 
إّن الدراسة عندهل مياال مبناله رمءينة  ويعطنوهنل مسناعدا  أسنبوعية  وال يتعرضنون لسنب الصنحااة يف 

   ويدعون إىل التسامح الديي  والتعايحت اني املسلمني.الطالب األوىل م  التحا  السي

لتمرينر دعنو ل وخاصنة أتبناع الفنر  الصنواية النذي  مل  املسنلل ةنعبالةيعة ارصنة جهنل ال ستغلكما ت
ضظوا انصيب م  التعلل  ايوحون إليهل أن ال ار  اينهل واني اجلماعا  األخنرى سنوى حنبهل الةنديد 

 البيب  اينسا  وراءهل اجلهلة ظنا أهنل اهتدوا إىل سواء السبيل. آلل

                                 
 293-292يراجع املصر السابد ص  - (١)
 155ص -()تقريرميداين إفريقياالتشيع يف ،ع ريرخاص تحتاد  لماص املسلمن  (2)
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للغة الفرنسية وتوزيعها على الطبية املثيفة الفرنسنية إىل ا(طريل ترمجة الكتيبا  الةيعية وم  أسلحتهل ا
الذي  ليس هلل ااع من  العلنل الةنرعي  وال ميينءون انني الصناحل والطناحل احسنبهل أهننا كتنب إسنالمية  منا 

 نعكس على تفكريهل الديي ايتةيعون دون أن يعراوا أهنل قد ضلوا السبيل.ي

حيننائهل ملناسننبة عاشننوراء االصننوم إحملبننة آل البيننب وتعوينند  بسننطاءأضنن  إىل ذلننك اسننتغالهلل لعاطفننة ال
أو التوسننع علننى األهننل أو تينندم زكننال األمننوال علننى خلفيننة أنننه مسننتهل العننام اهلجننري  اراطننوا ذلننك اليننوم 

 االوالء آلل البيب ما جعله أرضية خصبة جلذب الناال إليهل .

 القاديانية)األمحدية( -ب 

  وهني حركننة ااينةتعند األمحدينة الياديانينة من  أخطنر الفنر  املةنبوهة العاملنة يف السناحة الدعوينة البوركين
اتخطننيط منن  االسننتعمار اإلجنليننءي يف اهلننند  هبنندف إاعنناد املسننلمني  ١900سنننة  أنةننئبدينيننة سياسننية 

واسنننل (1)اإلسنننالمعننن  ديننننهل  وعننن  اريضنننة اجلهننناد اةنننكل خنننا   حنننىت ال يواجهنننوا املسنننتعمري  ااسنننل 
 زعيمها املريزا االم أمحد. 

النبننول محمنند  عنندم اختتننامالدعننائهل   (2)اإلسننالمأهنننا ارقننة خارجننة عنن  أ مجننع علمنناء األمننة علننى  وقنند
الغرايننننة اصننننفة عامننننة  إارييينننناهننننل اآلن منتةننننرون يف خمتلنننن  أقطننننار و وإنكنننارهل لفريضننننة اجلهنننناد  ملسو هيلع هللا ىلص 

واوركيننننا ااسنننو اصنننفة خاصنننة  ويسنننعون إىل تضنننليل  النننناال مظننناهرهل وأقنننواهلل  مسنننتغلني انننذلك جهنننل 
 د  أوصال الةعوب.و الفير املدقع الذي ي وبالةع

و  كمننا يةننري اعننض مننالغننرب  هننو منطيننة اور  جهننةإىل األراضنني البوركيناايننة منن  وقنند تّسننللب الياديانيننة 
 (3)م. ١906الباحثني إىل أهنا دخلب م  طريق اانا  حيث يوجد ايها مركء مهل للياديانيني مننذ عنام 

يف ااننننا اجملننناورل لبوركيننننا ااسنننو  وأهنننل تلنننك اجلامعنننا  : اجلامعنننة عديننندل  وهلنننل مراكنننء كثنننريل وجامعنننا  
 دية العاملية حيث يبتعثون إليها طالهبل املتخرجني م  معاهدهل يف اوركينا ااسو والدول اجملاورل . األمح

                                 
  15-13،ص  الندوي القادايين والقاداينية دراسة وحتليلاضسن  لا،  - (١)

 ا اإلة مراجع فتاوا اتمع ال  ها لرابلة العامل - (2)
 ةعي   م  الرحيم ن ل  ن  ب  113،ص ،إفريقياتعدد اخلطاب الدعوي يف غرب ي ار : ةليمان ي ورو، - (٣)

 طرابل ، ية،اإلة م ال  وة م شورة، كلية رري املاجستري، رةالة ، ،نقدية حتليلية فكرية دراسة القاداينية، برمو
  17:ص ى، 1998:  اى العام ، اجلماهريية
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وللياديانيننة يف اوركينننا ااسننو أنةننطة دعويننة مضننللة ال يسننتهان هبننا  اهننل أول منن  أسسننوا إذاعننة ااسننل 
 ل حلنند اعنندد إذاعنن   والغننبم2002ااسننو واالتحدينند يف مدينننة اواوجننوال سننو عننام يف اوركينننا   اإلسننالم

 مديننة اوانو جوالسنو تبنث موجا نا من   20١6إذاعا  يف البلد  واتحوا قنال تلفيءيونية عام  ةساآلن 
  وهلننننل العدينننند منننن  املسنننناجد واملراكننننء التعليميننننة والصننننحية  ووظفننننوا دعننننال ومدرسننننني وأئمننننة وضننننواحيها

رعاينا  و   ملراكءهل  ويتكفلون اسكنهل ووسائل نيلهل ورواتب شنهرية  كمنا ييندمون مسناعدا  عينينة 
 اغض النظر ع  انتماءا ل الدينية .صحية مويية  ملعاجلة املصااني اأمراو العيون 

قويننة منن  الدولننة  وال أدل علننى ذلننك مننا نةننرته موقننع ))ااسننو دالوماسننية  الفرقننة حبصننانة وتتمتننع هننذ  
 Humanityخننبا   مفنناد  أن  الّسننّيدل راجيننة أمينني  عضننو منظمننة  20١5( عننام faso netنِننْب 

Fisrt  مليون ارنك سيفا لبوركيناااسنو  ويتمثنل هنذا الندعل يف  22م  اريطانيا قدمْب دعما  يبله قيمته
سنبتمب   ١٣معدا  داخل حاوية كبريل  وقد عيند حفنل االسنتيبال الر يني للحاوي نة ينوم األحند  املواانق 

نننٍة مننن  الدولنننة.  20١5 يف املركنننء الطننن  الت نننااع للطائفنننة األمحدي نننة يف واانننادواو  حبضنننور شخصنننياٍ  مهم 
عكناز لألشنخا   ٤00ّورل  وآلنة خياطنة كهراائينة متطن 70حتتوي هذ  احلاوية على مواد خمتلفة  منهنا: 

انناال  للمالاننس واألقمةننة واللننوازم  ٣0املعنناقني اضننال عنن   موعننة كبننريل منن  النندراجا  اهلوائيننة هلننل  و
 (1)املدرسية واملعدا  الطبية للمحتاجني واملرضى(

ة ايجب على املسلمني الييظة واحليطة  وتضاار اجلهود واذل الغايل والنفيس ملواجهنة هنذ  الفرقنة املارقن
والنننيت تسنننتغل اكنننل قنننول حالنننة تةنننرذم املسنننلمني لتمرينننر أاكنننارهل اهلدامنننة  وينننوم ينننتل للمسنننلمني اجتمننناع 

 تيوم لتلك اجلماعة قائمة اعد ذلك إن شاء ا .الكلمة ال  

الساحة السياسية واإلدارية  املسلم  عن  غياباخلامس:  طلبامل  

  وعلى الرال من  هنذ  (2)( مليون نسمة١٤٪ م  سكان البالد الباله عددهل )65يةكل املسلمون 
األالبية الساحية إالّ أن النفوذ السياسي واالقتصنادي منازال يف يند األقليّنة النصنرانيةم إذ سنيطر النصنارى 

  ااسننتثناء اجلنننرال أاننو اكننر سننانغويل الميءانننا  الننذي عننا  ١960علننى حكننل الننبالد اعنند اسننتيالهلا عننام 
                                 

 896الع د -، جملة ال رقانية يف بوركينا فاسواإلسالمالدعوة  م  المن ةوادورو،  - (١)

حسب %60,5هصري ال سبة املصكورة للمسلمن رري معتم ة ل ا اجلها  اضكومية، فاملعتم ة    هم  - (2)
ةبعة  شر م ين  ومثاوائة وا  ا  شر أل ا وعسعمائة   2013،كما أنا   د السكان ي  ر م ص  اى 2006احصائية 

 وواح  وةتون نسمة
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  الذي كنان مسنلما  إىل أن أطنيح انه  واعندها حتنول مسلما  وت ويف كذلك  اعكس خَلفه العييد سي زيراو
  وأصنبح تااعنا  للمنظمنا  التنصنريية  وألن  كتيبنا  زعنل اينه أن ا  هندا  اإلسالمإىل ايلسوف  وارتد ع  

 (1)إىل الطريق الصواب  وأنار قلبه االنصرانية.

و إىل العهنننننند رجننننننع جننننننذور اينننننناب املسننننننلمني عنننننن  السنننننناحة السياسننننننية واإلداريننننننة يف اوركينننننننا ااسننننننتو  
االسنننتعماري  حينننث  كنننان املسنننلمون يراضنننون إرسنننال أاننننائهل إىل املننندارال الفرنسنننية سنننواء كاننننب تااعنننة 
للمؤسسننا  التبةننريية أو احلكوميننة  ألّن احلكومننة كانننب تعتمنند وقتئننذ علننى تلننك املؤسسننا  التنصننريية 

املنندارال اليرآنيننة حتصننينا هلننل  لندعل التعلننيل يف مسننتهل األمننر  اكننان املسننلمون يننؤثرون إرسننال أانننائهل إىل
ل   قهننننر ثناء  اعننننض أاننننناء املسننننلمني الننننذي  منننن  االنفننننال  السننننلوكي وحفاظننننا علننننى دينننننهل  هننننذا ااسننننت

حميننني يف ذلننك املسنلمون الينندامى  دارال الفرنسنية  وقنند كننان علننى ولنوج تلننك املنن يةاالسننتعمار السنلطا  
انريوا ديننهل والنبعض اآلخنر طمنس هويتنه   إذ النتيجة ااتب واضحة يف خمرجا  ذلنك التعلنيل  ابعضنهل

 اأصبح مذاذاا ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء.

واعد رحيل االستعمار واستيالل الدولة واعتمناد لغنة املسنتعمر )الفرنسنية( لغنة ريينة للدولنة   تسنلل    
املسنيحية يف  زمام أمور الدولة أولئك النخب املثيفنة اثياانة الغنرب  وعملنوا لينل هننار علنى إظهنار املظناهر

رون مننن  قبنننل األقلينننة مجينننع رانننوع الدولنننة  ووجننند املسنننلمون أنفسنننهل علنننى هنننامحت الدولنننة  يساسنننون ويننندا
انننرو وضنننع الدولنننة اجلديننندل تعلنننيل اللغنننة الفرنسنننية لالنننندماج يف الننندوائر احلكومينننة  احينهنننا املسنننيحّية  و 

علننى وظيفننة اعنند مننرجهل  أرسننل اعننض املسننلمني أاننناءهل  إىل تلننك املنندارال الفرنسننية  طمعننا للحصننول
 اتثيفوا انفس ثيااتهل  ايد أّن هذا مل يسع  الكثريي  لتحييق مذرهبل والزالنب تلنك النخبنة املثيفنة من  
أاننناء املسننلمني تعنناين منن  االننندماج احلييينني الفعلنني يف السننلل اإلداري واحلكمنني للبلنند  نتيجننة انتمننائهل 

حنننىت املسنننلمني النننذي  تبنننوأوا اعنننض   -لهنننل مسنننيحيون إن مل يكننن  ك -النننديي  إذ الينننادل الكبنننار جلهنننل 
املناصب الييادية ليس ألكثنرهل والء ينذكر لندينهل  ولرمنا أخفنى النبعض ديننه طمعنا لالرتيناء يف الوظيفنة 

اندون مسناعدل املسنلمني  األمنر الننذي  ةخصني عنالول علنى أّن وصنوله إىل ذلنك املنصنب كنان زجهنند  ال
السننناحة السياسنننية واإلدارينننة ايننناب حسننني ومعننننوي  اهنننو حسننني يؤكننند علنننى أّن ايننناب املسنننلمني عننن  

ااعتبار قلة عنددهل نظنري منا للمسنيحيني  ومعننوي ااعتبنار عندم استةنعار املسنلمني املنند ني يف السنلك 
 احلكومي ليضايا املسلمني ومهومهل .

                                 
 /http://www.islamtoday.netي ار: - (١)
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 وتعطنني  إّن عنندم وجننود املسننلمني  علننى السنناحة السياسننية نظننري مننا للمسننيحيني يعرقننل مسننريل النندعول
ية  يف اإلسنننالم  واجلننندير االنننذكر أّن معظنننل دسننناتري اجلمعينننا   منننا شننناءواالفرصنننة لغنننريهل ليينننرروا علنننيهل 

اوركينننا تنننص علننى أهنننا مجعيننا  دينيننة اننري سياسننية  معننىن أهنننا اعينندل عنن  سياسننة الدولننة وسياسننة الدولننة 
ية اعيدل كل البعد عن  السياسنة اإلسالماعيدل عنها  ييول األستاذ سليمان ينواو :)وإذا كانب احلركا  

 انّن السياسة ليسب اعيندل عنهنا  ذلنك أهننا تسنتغّل مجيعنا يف البلند من  حينث تندري أو ال تندري لتنمينة 
اكنرل  منيحت املسنلمني  كّرسنتاأاراو سياسية. وإن هذ  النظرل للسياسة وهذا املوق  جتاهها  مها اللتان  

. اهنننا  قضننايا عدينندل تثننار يف البلنند  اعضننها متننس حيننال املسننلل علننى السنناحتني السياسننية واالجتماعيننة
البوركيننايب  انري أن صنو  املسنلمني خاانب إزاءهنا  وإن وجند انننه ال يتجناوز حندود اجملنامال  يف حنني 

سياسننننية أو  -صننننوته عنننناٍل دائمننننا  عننننند أي قضننننية -املسننننيحية اطوائفهننننا املتعننننددل -جننننند الطننننرف اآلخننننر
 (1)  ومتس حياته الدينية والوطنية م  قريب أو اعيد.(تثار يف البلد -اجتماعية

 ونظرل سطحية إىل اعض املظاهر توضح لنا مدى تضرر املسلمني م  هذا الغياب السياسي : 

ترعى الدولة األعياد املسيحية وجتهءها وتسخر التلفيءيون الريي للدعاينة هلنا قبنل موعندها اأسنبوعني  -
 .(2)ني املتميءي  اوسام م  الدولة كما تتخذها ارصة لتكرم العامل

 اينما يسنمح للمسنلمني إجازل األسبوع  هي يوم األحد وهو ينوم الينداال الكنسني ليتفرانوا للكنيسنة-
 ية.اإلسالمساعة واحدل ايط للذهاب إىل صالل اجلمعة  وحتيق ذلك اعد نضال م  اعض الييادا  

يسنل إىل ثالثنة أقسنام تمن  قبنل الدولنة   عند تيسيل مساحا  األراضني املخصصنة لألعمنال ا(ريينة -
 . ثلثني. قسل للمسلمني وقسل للبوتستانب وقسل للكاثوليك ايكون  موع نصيب املسيحيني 

 على الطالبا  اسبب ارتدائه  للحجاب الةرعي. تضايقاب الطالبا   اعض املدارال قضية حج-

 منهل م  املسيحيني . ٪70املناصب الييادية  م  وزراء  ونواب  ومديري املؤسسا   -

                                 
 بتصرت يسري 169، ص إفريقياتعدد اخلطاب الدعوي يف غرب ن ي ورو ، ةليما– (١)
و  الوقت الص  يسلر فيع الباحإ هصري السلور ف   ق ى  رئي  برملان بوركي ا فاةو:السي   ةالي  جالو  - (2)

 تئبا   مليون فرنك ،كه ية  ي  الكريسم ،واجل ير تلصكر أن 127إىل كل شخص من ال وا  البالغ   دهم 
ية دون أن حير، ةاك ا.نشر اخلرب موقع اإلة مةالي  جالو مسلم، ومير ال ياد 

https://burkina24.com/2016/12/27 
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وليد ظهر جليا هيمنة املسيحيني على الدولة  عينب  االنتفاضنة الةنعبية النيت راحنب ضنحيتها النرئيس 
م يف جوانننننب كثننننريل   و قامننننب منظمننننة  اركسننننيلية اننننري حكوميننننة 20١٤املخلننننوع اليننننء كومبنننناوري عننننام 

crisis groupe تنندل علننى تلننك اهليمنننة  ادراسننة ميدانيننة  يف اوركينننا ااسننو وعنندد  ظننواهر عدينندل
 املسيحية للدولة على حساب املسلمني  وأعد  تيريرا اذلك  وم  ذلك:

رتعننننب الكنيسننننة ليتننننوىل إدارل الفننننرتل االنتياليننننة أسنننني  اواننننو جننننوال سننننو )اننننول ق)اعنننند عننننءل املخلننننوع ا-
 ويننندرواو( وملا كنننان يف تعييننننه حساسنننية عننندلوا عننن  ذلنننك واقرتحنننوا ميةنننيل كااانننندوا ولكننن  حتنننب اطننناء

 كاااندوا م  ترشيح العسكر   وهو الذي أدار الفرتل االنتيالية.ميةيل   العسكر إذ أظهروا للناال أّن 

توزيع املناصب الوزارية االتسناوي انني أتبناع النديانا   ولكن  هنذ  الندعول اعتنب  اطالب املسلمون  -
سننننا للننننوزراء وهومسننننيحي عبثنننا   المننننا تسننننلل كاااننننندو زمننننام أمننننور الدولننننة عنننننّي )ياكواننننا إسننننحا  زيدا(رئي

الييادينة اغنض النظنر عن   ناصنبامل أكثنراروتستانب اهنو  اندور  عنني ثلنة من  املسنيحيني البوتسنتنب يف 
 الكفاءل. 

اتفينوا علننى إنةناء جلنننة ملتااعنة أعمننال  يف اواوجوالسننو البلدينة اجملننالس  ملننا حلّنوا  نفسنه   اإلطنارويف -
 .(1)مرشحني اينما املسلمون مرشحا واحدا( البلدية  ااقرتح الكاثوليك والبوتستانب

تعءينننء الدولنننة للمسنننيحيني علنننى حسننناب املسنننلمني  رانننل قلنننة عنننددهل  اهنننل  وننننّو  التيرينننر إىل خطنننورل
ع خمتلنن  األديننان منن   مننوع السننكان  وطالبننب احلكومننة إىل التعامننل مننع كااننة أتبننا   ٪2٣الميثلننون اننري  

الوضنع  ومظنننة إحندا  انننت انني أتبنناع خمتلن  األديننان إذا مل ىل خطننورل إ ّوهنب  كمننا نلعلنى قنندم املسناوا
  (2)تتدار  األمر.

و لنننئ  كاننننب الدولنننة قنننند اعتمننند  يف مسنننتهل أمرهننننا علنننى النخبنننة املسنننيحية لعنننندم تنننواار خننننب منننن   
عد سناري املفعنول اندليل وجنود مسنلمني ذوي كفناءل عالينة يف كاانة ياملسلمني آنذا   انّن هذا املعيار مل 

   وقد صرح اذلك رئيس الدولة رو  مار  كريسنتيان كنااوري إثنر زيارتنه للملكنة العراينة السنعودية اجملاال
الدولننة اعتمنند  كثننريا علننى املسننيحيني يف ادايننة األمننر إلدارل الدولننة  ) حيننث صننرح اننأن 20١6يف مننايو 

                                 
(١) - BURKINA FASO PRESERVER L'EQUILIBRE RELIGEUX,INTERNATIONAL CRISIS 

GROUP,RAPPORT AFRIQUE N240 ,06-09-2016,P18 
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يفنننة  وأّن علنننى ألن املسنننلمني كنننانوا يراضنننون التعلنننيل الفرنسننني  أمنننا اآلن ايوجننند يف املسنننلمني طبينننا  مث
إال   ننرد مراواننة وذر الرمنناد يف العيننون  وقنند زار  ذلننك  خننال وال أ(الدولننة أن تأخننذ هننذا اعننني االعتبننار

الننرئيس ااتيكننان اعنند زيارتننه للملكننة وعينند معهننا شننراكا  عمننل يف كثننري منن  اجملنناال  وخاصننة يف  ننال 
 الرتاية والتعليل.

 قنند حننان  األوان  أال ينندل داللننة واضننحة أنّ  اوركينننا ااسننووإذا كننان هننذا وجهننة كبننار ساسننة الدولننة يف 
مدى أمهية اخنراطهل يف سياسة الدولة لينذللوا الصنعاب النيت حتنول انني املسنلمني وانني  املسلمون أن يدر 

 التطبيق الصحيح لدينهل.

اات: املالثاني بحثامل
ق
ات ياملتعلقة بالتنظيم اإلداري والعملي للجمع عو

 :ية والدعاةاإلسالم

 ميحت  املستعمر للمسلمني  وإتاحته الفرصة لألقلية النصرانية يف اوركينا ااسنو ملمارسنة شنعائرهل الدينينة 
ية اغينة تنظنيل األعمنال اإلسنالماكل حرية   أد  إىل ييظة املسلمني وانضواءهل حتب رايا  اجلمعينا  

األهنداف اجلانبينة  فها م  تسللاهلدف مل يسع يف وجه األخطار املهددل  ولك  ن بل ية والوقوفاإلسالم
 ية.اإلسالماملتعلية ااجلمعيا   عّوقا تناول املطالب اليادمة أهل املإىل جسمها  وست

ااتاألول: امل طلبامل
ق
 ية:اإلسالماملتعلقة باجلمعيات  عو

.الفرع األول: :  تغيري مسار اجلمعيات وأهدافها   

ية األوىل يف اوركينننا ااسننو انميننان صنناد  منن  أجننل إيصننال النندعول اإلسننالملينند أنةننئب اجلمعيننا       
انا آثنار تلنك اجلمعينا  يف سننيها األوىل حينث اسنتطاعب أن   ية إىل الياصي والداين  وقد مرّ اإلسالم

. ومنننع منننرور النننءم  وكثنننرل اإلسنننالمتينننوم االننندعول إىل ا  خنننري قينننام وتننندعوا كثنننريا مننن  انننري املسنننلمني إىل 
  وسنائل إىل ااينا   وهنذا ية مناإلسنالمية تغرّي  مسار أهداف كثري م  اجلمعينا   سالماإلاجلمعيا  

 اجلذري ملسار الدعول نتجب عنه مايلي :  التغيري

)تغيننري مسننار النندعول منن  رسننالة إىل وظيفننة  ومسننار اجلمعيننة منن  وسننيلة إىل اايننة مننا حنندا انننبعض  -أ
 ع  الغري إىل اجلها  الداعمة. الدعال إىل االشتغال االبعض وراع تيارير اامضة 
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 حبينننث ال يهنننل  اعنننض املمنننولني إال الدعاينننة يف  واملمنننولني إخنننال  اعنننض شنننركاء العمنننل ضنننع .-ب
الصننح  واجملننال    وال يهننل املتلينني  أو اجلمعيننة إال راننع التيننارير إىل اجلهننة الننيت يعمننل معهننا  مننا جيعننل 

  (1)ااألكاذيب  يف التيارير. املمّولني ولوو أكب أهداف اجلمعيا  إرضاء الةركاء 

ه تلننك اجلماعننا  علننى أتباعهننا ابننا  أكثرهننا حتكننر احلننق لنفسننها ارضننأالتعصننب األعمننى الننذي  -ج
  مننانتج عنننه عنندم اول  وأصننبح والءهننا واراءهننا هلننوتننرى أّن حركتهننا هنني سننفينة ا(ننال  للنهننوو االنندع

كننأن الةنناعر)دريد انن  صننمة( يننتكلل اية  اإلسننالم وتفكيننك عننرى األخننول  اإلسننالماحلفننا، علننى ايضننة 
 قال: على لساهنل حني

 (2)اويب وإن ترشد اءية أرشد   وهل أنا إال م  اءية إن او 

ي يبدو أحياننا أننه دعنول للتجمنع ال دعنول للبنناء  تندعو الرجنل ليكنون معني أو اإلسالموأصبح العمل "
علنى هننج عملني مندروال  وإىل والء  تدعو  ليكون معك  دون أن ندعو  أوال إىل صفاء اإلميان والتوحيد

خنننالص   أوال  وإىل عهننند ثاانننب منننع ا  أوال. ليننند ااانننب هنننذ  املعننناين وطغنننب معننناين احلةننند واجلمنننع  
حننننىت اضننننطراب معنننناين األخننننول يف ا   والبننننب عليهننننا أخننننول التجمننننع  حننننىت كأننننننا نسننننتبدل عصننننبيا  

 (3)."اعصبيا 

ينث صنراب اهلمنة للندااع عن  التنظنيل والنذب عننه  وتبينر )اهنراف الغاينة لندى اليينادل واألتبناع  حب-ه
أخطاء الييادل  وعدم قبول النصح اضال ع  النيد  ال يصنبح الناقند يف نظنر التنظنيل قادحنا يريند السنوء 

 (4)وأهله.( اإلسالما

ية مجننننننرد احلصنننننول علنننننى الرتخنننننيص احلكنننننومي  وإنةنننننناء اإلسنننننالمانتهننننناء دور معظنننننل اجلمعينننننا   -د
انننذا مل تتحيننق تلننك املطالننب تفككننب (1)يا  اغيننة االسننتفادل منن  أمننوال الننداعمنيماإلسننالاجلمعيننا  

 عرى اجلمعية وذااب كالسراب.
                                 

 2015-07-31م ابلة شخصية مع ال كتور.أبوبكر دوكور    بيتع بتاريخ:  - (١)
 1/468، والشعراء الشعر ال ي ور ، قتيبة بن مسلم بن    ب   م  أبو - (2)
 126 ص ، أين إىل يةاإلسالم الصحوة، ال حو  ر ا  لا   تن.،د - (٣)

 ياإلسالم الرتاث إحياء مجعية تنظيم-وحكمها أنواعها الدعوية التنظيمات،اجلاةم  قلار فيصل :ي ار - (٤)
 89،صأمنوذجا، ابلكويت
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 ضع  الثية اني أاراد اجلمعيا  وقيادا ا  وا ام الييادا  ااستغالل موارد اجلمعية. -ه

ا نننا أكثنننر مننن  اشنننتغال معظنننل احلركنننا  يف كثنننري مننن  األحينننان االننندعول إىل أاكارهنننا ا(اصنننة وحرك -و
اشنننتغاهلا االننندعول إىل ا  ورسنننوله وإىل حينننائق اإلمينننان  والتوحيننند  واشنننتغلب اا(الانننا  اينهنننا أكثنننر منننا 

 (2)اشتغلب ابناء األمة املسلمة الواحدل يف األرو.

تبعثنر اجلهنود الدعوينة  وحننب الءعامنة والظهنور والتنننااس السنل  علنى املناصننب  لنيس منع حركننا   -ز
 احسب  ال حىت يف داخل احلركة الواحدل نفسها. إسالمية أخرى

  انننالل الصنننوايةأمنننام )و  (  الضنننالة )كنننالروااض  والياديانينننةانننتح البننناب علنننى مصنننراعيه أمنننام الفنننر  - 
 (.وكذلك الغالل املنتسبني إىل السلفية

وينؤم   ميك ن  يف دعوتنه إال من  ينتمني للتنظنيل انال )اختءال العمل والدعول يف املنتمني دون انريهل -ل
دعال  منن  اننري املنتمننني منن  هننل أعلننل وأقنندر يف النندعول منن  الننوقنند يكننون يف خننارج التنظننيل منن   مبادئننه 

ويف هننذا هنندر لطاقننا  عمليننة ودعويننة كثننريل   االنتمنناءنننون يف دعننو ل اعنندم املنتمننني  ومننع ذلننك ال ميكّ 
 (3)خارج التنظيل.(

ية غري األكفاء.الفرع الثاني : التخبط وعدم التنظيم اإلداري ،وتول  

مننن  ضنننع  خاصنننة واوركيننننا ااسنننو اصنننفة اصنننفة عامنننة ويف   إاريييننناي يف  انننرب اإلسنننالميعننناين العمنننل 
ويظهنننر ذلنننك جلينننا  يف تنننداخل الصنننالحيا  واالختصاصنننا  يف التنظنننيل والتخنننبط العةنننوائي   التنظنننيل 

تكنناد جتنند عننندها حتدينندا  الواحنند وانعنندام الننبامج وضننع  متااعننة التنفيننذ اكثننري منن  اجلمعيننا  العاملننة ال 
 (4)واضحا  ملهمة كل جهاز م  أجهء ا أو مهمة األاراد يف تسيري هذ  األجهءل .

                                                                                            
-27ية   بوبو ،  بيتع بتاريخ اإلة مم ابلة شخصية مع الشيخ  م  جالو،امل ير السابد مل رةة اجلمعية  - (١)

08-2016 

 114،  ية إىل أيناإلسالمالصحوة د.  تن  لا ر ا ال حو ،  - (2)
ي اإلسالمتنظيم مجعية إحياء الرتاث -التنظيمات الدعوية أنواعها وحكمها، فيصل قلار اجلاةم ي ار: - (٣)

 89،ص ابلكويت أمنوذجا

 )بتصرت(/http://www.almurabeen.com ي ار :موقع ملت   املربن،أي ونة التخليط ال  و :  - (٤)
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تتصنن  االبننا اصننفة  إارييينناية  يف اإلسننالمولعننل منن  أكننب أسننباب ذلننك  أّن العمننل يف اجلمعيننا      
تفنرغ التنام للجمعينة  الطواعية  واالبنا يكنون أعضناء اجلمعينة منرتبطني اوظنائ  أخنرى قند تةنغلهل عن  ال

أضنن  إىل ذلننك  قلننة أو عنندم وعنني أعضنناء اجلمعيننا  ااملهننارا  اإلداريننة مننا ينننعكس سننلبا علننى أدائهننل 
 الوظيفي .

وإن أخطر ما يواجه هنذ  اجلمعينا  قيامهنا علنى الةخصنيا   اننذا تنوار للجمعينة شنخص  قنوي  ناانذ 
األجهننءل واييننة العنناملني إال  تكمننيال  للصننورل الكلمننة اسننتطاع أن ينندير العمننل كلننه واننق مننا يننرا  وال تكننون 

دون أن يكون هلل تأثري على احملتوى  واجلمعينا  النيت ال يتنوار هلنا هنذا الننوع من  األانراد تعنيحت جنوا  من  
الصنراع وا(الاننا  حننىت يتننوار هلننا شنخص  قننوي  ضسننل الصننراع لصنناحله  وينندر أن جتنند مجعيننة ييننوم أمرهننا 

 (1)ية األجهءل.على الةورى الكاملة وااعل

ويننننتج عننن  ذلنننك تولينننة انننري األكفننناء ألّن األشنننخا  املهيمننننني علنننى اجلمعينننة  هنننل أهنننل احلنننل والعيننند 
وعليه انهنل سيوزعون املناصنب اإلدارينة علنى النذي  ييناراوهنل اكرينا  كمنا أّن هنذا ينؤدي إىل شنلل كينان 

ية يف اوركينننا ااسننو  إذ إلسننالمااجلمعيننة وحكننر أنةننطتها يف منطيننة دون أخننرى  وهننو مننا أصنناب اجلمعيننة 
انل مضنع ملعينار السنيادل واملكاننة االجتماعيننة كفنائي  تولينة رئاسنة اجلمعينة ال مضنع  االبنا ملعينار علمني  

انننالرئيس يظنننل هنننو  يف اجملتمنننع  وهننننا  منننناطق يف اوركيننننا ااسنننو ال تعنننرف أصنننال جتديننندا ملكتنننب اجلمعينننة
واننننا  املنيننننة  واجلميننننع يبيننننى علننننى منصنننبه  وضضننننرين يف هننننذا امليننننام أّن مكتننننب اجلمعيننننة تتالنننرئيس إىل أن 

 ييارب عةري  عاما. دد ماجيية ارع املنطية الغراية مل اإلسالم

ية  مننن  الضنننبااية يف النننر ى   والتخننبط العةنننوائي يف تنفينننذ النننبامج  اإلسننالموتواجننه معظنننل اجلمعينننا  
ترتيب األولويا  وإقامة مةناريع خريينة  علنى أسناال رابنة  املتبعنني  وعدم التخطيط   ما ينتج عنه سوء

اغنننض النظنننر عننن  اسنننتفادل اجملتمنننع مننننه أوال  ولرمنننا كاننننب اعنننض تلنننك املةننناريع ا(ريينننة منبنننع الفرقنننة انننني 
املسننلمني  كالتةننييد العةننوائي للمسنناجد انندون مراعننال اليننرب أو البعنند منن  مسنناجد أخننرى  أو حاجننة 

 يكون اأمس حاجة إىل مدرسة أو ائر أو مستوص  . اجملتمع الذي قد

جنرد انتح املةنروع  نتهني دور اجلمعينة ميم متااعنة املةناريع املنفنذل  ايند يضاف إىل ذلك ضنع  أو عند
 دون اهلدف املنةود.ل معضلة تي  حجر عثر   وال شك أّن هذ

                                 
 املرجع السابد (١)
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روع علنى حسناب األصنول  وم  التخبط العةوائي يف األعمال الدعوية يف البلد االهتمنام الةنديد انالف
 .(1)واجلءئيا  على حساب الكليا 

فنر  املينادي  تية احسنب  وإمننا اإلسنالماحلركا   ليد كان م  أثر اياب النهج والتخطيط  ليس تفر 
قطنار متناانذل  وتفنر  العمنل ألمني حىت تفرقب األمة إىل شعوب و يف احلركة الواحدل  ليد ساء حال املس

متصننارعة  وتفرعننب احلركننة الواحنندل أحءااننا وشننيعا  مث متءقننب امليننادي  والسنناحا  ي إىل حركننا  اإلسننالم
 (2)حىت أصبحب كأهنا مفتحة لولوج أعداء ا .

ية يف اوركينننننا ااسننننو تعنننناين منننن  ا(الاننننا  الداخليننننة  والتصننننادم اإلسننننالمامعظننننل احلركننننا  واجلمعيننننا  
مننهج واضنح  اناملواق  وردود األاعنال هني   الداخلي  اضال ع  ا(الاا  ا(ارجينة  ألهننا ال تسنري علنى 

 اليت تسرَي أالبها.

ية حباجنننة ماسنننة إىل دراسنننا  عميينننة و جنننادل  تتنننناول قضننناياها اإلسنننالمإن العمنننل الننندعوي والصنننحول 
الدعوية والرتاوية  سنواء ايمنا يتعلنق معرانة جواننب ا(لنل واليصنور وتينوم واقعهنا  أو ايمنا يتعلنق زجواننب 

 م  أجل تيويتها واحملااظة عليها. اليول و التميءم

 الفرع الثالث: روتينية العمل الدعوي وت ييق مفهومه

  واختلفنب أسناليبهل وتعندد  إاريييناإىل منطينة انرب  اإلسالمأطراف عديدل يف وصول  سامهبليد 
قنند اتسننمب االسننلمية  ويعننود الفضننل األكننب لتجننار املسننلمني الننذي  اسننتطاعوا  جلهنناطننرائيهل وإن كننان 

حبسنن  معننامال ل  ونظننااتهل احلسننية واملعنويننة مننع احتفنناظهل علننى أداء  اإلسننالمجننذب انتبننا  الننناال إىل 
 شعائر دينهل . 

األجيننال  ية وصننالحيتها لكننل زمننان ومكننان تسننتدعيان مواكبننة الءمننان وخماطبننةاإلسننالموعامليننة النندعول 
 الغة العصر.  

والشك أن لكنل عصنر متطلباتنه وياتنه النيت يتمينء هبنا  وهن  يف زمنان تيندمب اينه املعنارف اإلنسنانية  
وتيارانننب اينننه البلننندان واختلطنننب الثياانننا  اسنننبب تعننندد وسنننائل االتصنننال وتوارهنننا  وأصنننبح العنننامل كمنننا 

                                 
 2015-07 -31ر    بيتع بتاريخ م ابلة شخصية مع ال كتور أبوبكر دوكو  -0 (١)

 109، ص ية إىل أيناإلسالمالصحوة د.  تن   لا ر ا ال حو ،  – (2)
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مل يعراهنا النناال  جديندل سنلوكيةومظناهر ييولون)قرية صغريل( كما جد يف هذا الءمنان أاكنار ومعتيندا  
يف أهننناء األرو كاانننة وتننننوع أتباعنننه يف خلفينننا ل الرتاوينننة  اإلسنننالممننن  قبنننل  هنننذا ااإلضنننااة إىل انتةنننار 

وقناعا ل الفكرية وظرواهل احلياتينة  وهنذا كلنه يليني علنى الصنحول املعاصنرل أعبناء جديندل  ومسنؤوليا  
 (1)والعامل م  حوهلل. اإلسالمتعاملهل مع  خاصة مل يعراها اآلااء واألجداد يف

عجننناب مظننناهر إلا يتجاذهبنننا دواانننع شنننىتي ألسنننباب و اإلسنننالمولنننئ  اعتننننق كثنننري مننن  األاارقنننة الننندي  
الرابنة يف االنضنمام إىل ركنب الندعول اجلديندل  ألننه  ينث النيناء وطهنارل األاندان  و املسلمني األوائل من  ح

لالستعمار واملثبب لكرامة اإلنسان اغض النظر ع  لوننه وجنسنه   اننّن هنذ  كان التيار الوحيد املناهض 
عند تب الندول   ومل للنيت طنرأ  علنى العنامل   ايند اسنتياملعايري أضحب  جلها متغريل اسبب التحنوال  ا

 علننننى املسننننلمني  وهننننذا كلننننه يسننننتدعي مراجعننننة املواقنننن  يف نيالطهننننارل والنينننناء  الظنننناهري قاصننننرت مظنننناهر
 ملناهج الدعوية  ما يتناسب و متطلبا  العصر احلديث يف احلدود املةروع.الوسائل وا

يف أطوارهننا األوىل علننى أسننلوب الننوعر املباشننر الننذي كننان  إارييينناعتمنند  النندعول يف اننرب اهننذا وقنند 
ية وضضننر لننه مجيننع أطينناف اجملتمننع اغننض النظننر عننن  اإلسننالمييننوم اننه العلمنناء يف  املسنناجد واملناسننبا  

ل الدينية   وكان اعتمادهل الكبري على اليصص والرقائق و اإلسنرائيليا  أحياننا  ومل تكن  منناار انتماءا 
الفنننامهني هلنننا  دا(طنننب تنننؤا أكلهنننا يومئنننذ  حينننث كاننننب ا(طنننب  تلينننى االلغنننة العراينننة  وال يتجننناوز عننند

ترمجننب (2)ةياإلسننالم٪ كمننا أّن موضننوعا ا كانننب تيليديننة  اننري قاالننة للتجدينند  ومننع ظهننور الصننحول ٣
حندود  املسنلمني النذي   عدىا(طب وأصبح هلا منءلة رايعة لدى العامة وا(اصة. ايد أّن هذا األثر ال يت

يةهدون صالل اجلمعة  وقند احتفظنب اعنض املسناجد حلند اآلن اينراء ل ا(طنب االلغنة العراينة واعضنهل 
 ااالنصراف.عنهل  نةغلون ييرتمجون أهل ما جاء يف ا(طبة اعد الصالل  والناال 

ومعلوم أّن اليول هو األصل يف تبلينه الندعول إىل ا  . اناليرآن الكنرم هنو قنول أو كنالم رب العناملني . 
اننال جيننوز للننداعي إىل ا  أن يغفننل مكانننة اليننول وأثننر الكلمننة الطيبننة يف النفننوال   اهنني وسننيلة أصننلية يف 

                                 
 96، ص ينية إىل أاإلسالمالصحوة د.  تن  لا ر ا ال حو ، – (١)

 ويعود فضل عرمجة اخللب إىل اللغا  ايلية إىل ال  وة السل ية   بوركي ا فاةو. - (2)
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اجلهناد االلسنان . هنذا كلنه اضنال   –أقصند  - إيصال احلق للناال . كما أنه نوع م  اجلهاد يف سبيل ا 
 (1)على أن اليول وسيلة االتصال والتخاطب اني الناال.

يواجننه إىل الننناال مسننلمني أو اننري  اإلسننالمو ا(طنناب الننديي يتسننع مدلولننه ليةننمل كننل ايننان ااسننل "
لنننة   الفنننيلل     عيائنند وشنننرائع يف مجينننع الصنننور : ا(طبننة   الننندرال   امليا اإلسنننالممسننلمني   ويعنننراهل ا
 . (2)املسلسل ...  إخل "

يضاف إىل ذلك مجيع ا(دما  اإلنسانية و اإلااثية  واملعنامال  احلسننة النيت من  شنأهنا لفنب  أنظنار 
 ي.اإلسالملتحا  اركب الدي  يف اال ترايبهو  اإلسالماآلخري  إىل مءايا 

األمننننر الننننذي  يسننننري الالنننننءر  مل يسننننتغل دعننننال اوركينننننا ااسننننو منهننننا إال  وللننندعول وسننننائل وطننننر  عدينننندل
 والتيليد الدعوي  ويتجلى ذلك م  ناحيتني: يعرضها للروتينية 

: افننني جاننننب احملتننوى يعننناين عننندل إشننكاليا م منهنننا منننا يتعلنننق النف،يللة اْلوللللع ملللن ،يللل  الم هللله 
البنننناء االجتمننناعي  والنفسننني  زجاننننب اصنننيااة ا(طننناب صنننيااة تسنننتوعب طبيعنننة اإلارييننني  مننن  حينننث 

 (3)ر  التارخيي.الثيااة الفيهية املذهبية السائدل  والعرف االجتماعي  واال

و الناحية الثانية  م  حينث اآللينة : اا(طناب الندعوي اإلارييني يتسنل اناجلمود والتحجنر  ايحتناج أن 
  يف كثنري من  األحينان  يف خانننة يتجناوز نيطنة اجلمنود النيت توقن  عنندها ردحنا  منن  الءمنان  حينث حتجنر

النننندعول املباشننننرل  وقّصننننر عنننن  مواكبننننة التغننننرّيا  الكونيننننة السننننريعة  املتمثلننننة يف العوملننننة وآليا ننننا  منننن  ثننننورل 
تلننننك الننننيت راطننننب العننننامل راطننننا  وثييننننا   متجنننناوزا  ألد  حنننندود  اتصنننناال   وتكنولوجيننننا معلومننننا ...إخل 

 (4)اجلغراايا..

                                 
  www.alukah.net، 86ص ، ، ية يف ظل العوملةاإلسالمالدعوة فؤاد ،أةامة  م   - (١)

 28ص،العوملة ومعطيات العرىب اإلعالم مقال ، ç  ، 2004 1424 رمضان التاةع الع د الرةالة جملة   - (2)
 ، موقع م ارا  إفري ية ،أي ونة البحوث: فرص وحتدايت العوملة  إفريقيااخلطاب الدعوي يف أمح  إمسا يل ، - (٣)

http://www.islam4africa.net/ 
 املرجع السابد - (٤)
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ية يفيند  خاصنية العاملينة  وجيعلنه حكنرا اإلسنالميس املساجد و التجمعا  ابياء  ا(طاب الدعوي حب
على  املسلمني  ال حكنرا علنى ثلنة من  املسنلمني النذي  ضضنرون  مسنجد الداعينة   لنذا كنان لءامنا علنى 
الدعول يف طورها اجلديد أن تستغل ايدر اإلمكان وسائل االتصاال  املعاصرل ايندر املتناح لتوصنل كلمنة 

يلننءم ذلننك مباشننرل الداعيننة انفسننه هلننذا العمننل اننيمك  التنسننيق وتعيننني   مجيننع شننرائح اجملتمننع  والاحلننق إىل
 هلذ  املهمة.  جهة

وراننل النندور البننارز لوسننائل اإلعننالم يف العصننر الننراه   إال أّن مسننلمي اوركينننا ااسننو كننانوا علننى هننامحت 
حصصننا يف اإلذاعننا  التجاريننة للييننام منن  توظيفهننا  عنندا اعننض اجلمعيننا  واألاننراد الننذي  كننانوا  يةننرتون 

وراننل مننا كننان لننذلك الصنننيع منن  مبننادرا   طيبننة إال أنننه أتنناح الفرصننة لننذوي النوايننا الةخصننية  االنندعول 
اغننننري علننننل  وإثننننارل الفنننننت والبلبلننننة اننننني  اإلسننننالماسننننتغالل النننندعول للنننندعول إىل أنفسننننهل  والتيننننّول علننننى 

 املسلمني.

ون م  إنةاء  حمطتني إذاعتني حمليتني  أوال مها : إذاعة املفناز يف اوانو ويف اآلونة األخريل متك  املسلم 
  االتعاون منع شنركائه من  انالد احلنرمني  200٣عام  أها املرحوم إاراهيل حممود سرام   أنةيتجوالسو ال

 وقنند أد  200٤ادواو عننام يف العاصننمة واانن ا مؤسسننة اانن  مسننعود  الننيت أنةننأ والثانيننة إذاعننة اهلنندى
التغطيننة إذ  يف سننائر راننوع اوركينننا  وإن كننان يؤخننذ عليهمننا  ضننع  اإلسننالمدورا اننارزا يف نةننر  اناإلذاعتنن

لننننبعض  حينننننا  وا لتعننننرو   أحيانننننا الننننبامج  أّن موجا مننننا ال تغطنننني كااننننة أرجنننناء الدولننننة  وكننننذلك ضننننع 
 وهنذا يعطني انطباعنا دون التنوينه علنى أهننا مسنائل خالاينة  لصناحل اجتنا  معننياملسائل ا(الاية وحسمها 

سننيئا للمسننتمع إزاء املخننال   كمننا أهنننا مننوو أحيانننا يف اعننض املسننائل  الدقييننة الننيت ال يفهمهننا عننوام 
النننناال  اننناالني أّن اإلذاعنننة يسنننتمع إليهنننا املسنننلل والكننناار  وهنننذا يكنننون سنننببا يف اسنننتنكاف  النننناال عننن  

 السماع إليها.  

ية يف  اوركيننننا ااسنننو اةنننكل اإلسنننالمحملطنننا  اإلذاعينننة  م إىل يومننننا هنننذا تتنننااع انننتح ا2007ومننن  عنننام 
ية يف اوركينننا ااسننو  وهننذ  التننواريخ عبننارل عنن  اإلسننالم   وايمننا يلنني أينناء وتننواريخ اننتح اإلذاعننا  الاننب

تننواريخ حصننوهلل علننى رخصننة االاتتنناح  وقنند يتننأخر االاتتنناح الرينني لسننبب منن  األسننباب  ولكنهننا مجيعننا 
 ااتتحب:

 ي اءعامة الدكتور أاواكر دوكوري.اإلسالميف وااادواو م  االحتاد  للتنمية وانرضإذاعة  -م 2007

 يعيوب ايلل.ءعامة غويا م  مجعية تأسيس املدرسة اهإذاعة التضام  يف واي-م2007
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 عباال جوارا .ا دواو م  مجعية اقرأ اءعامة يف واا اقرأإذاعة  -2009

 إلسالمية .إذاعة الفجر يف وااادواو م  اجلمعية ا  -20١٤

( إذاعننا    كلهننا يف  6ية املوجننودل يف اوركينننا ااسننو حاليننا تينندر اسننب)اإلسننالمامجمننوع اإلذاعننا  
العاصنننمة واانننادواو عننندا اثنتنننني إحننندامها يف اواوجنننوال سنننو واألخنننرى يف وايغوينننا .منننا يننندّل علنننى تكنننّدال 

لإلذاعننا  املسننيحية الننيت اجلهننود ومتركءهننا يف جهننة واحنندل والتغااننل عنن  اجلهننا  األخننرى وتركهننا اريسننة 
إذاعننة  موزعننة علننى مجيننع مننناطق اوركينننا ااسننو  وكننذلك الفننر  الضننالة كالياديانيننة الننيت متتلننك   28متتلننك 

 -ودوري -ولينننننوو سيسنننننيلي -وهونننننندي -( إذاعنننننا  موزعنننننة علنننننى كنننننل مننننن  :اوانننننو جوالسنننننو5ةنننننس )
  (1)وديدواو.

 إنةنناء  منن  2009عننام  مننع شننركائها  مسننعودمؤسسننة اانن  أمننا اإلذاعننة املرئيننة التلفيءيننءن اينند متكنننب  
حباجنة إىل تغطيننة أمشنل  وانرامج نوعيننة  واثننه ال يتجناوز حندود العاصننمة  اهن تلفيءينون إسنالمي  وإن كنان

مختلنن  اللهجننا  املةننهورل يف اوركينننا ااسننو  وكننذلك االلغننة الفرنسننية حننىت تعننل الفائنندل. وقنند خصننص 
بوع للنننندعول  ويةننننرف علننننى هننننذ  احلصننننص مجعيننننة سننننرييف التلفيءيننننون الننننوطي سنننناعة للمسننننلمني يف األسنننن

CERFIوهي مجعية للموظفني  املسلمني   ويؤخذ عليهل عدم متكنهل م  العلل الةرعي األصيل. 

وللنصارى أرانع حمطنا  تلفءيوينينة تبنث موجا نا يف العاصنمة وضنواحيها   كمنا أّن لألمحدينة الياديانينة 
 (2)والسو وضواحيها.حمطة تلفيءيونية تبث موجا ا يف اواوج

أّما الةبكا  العنكبوتية اعلى الرال م  اةوها وسهولة تعاطيها وكثنرل مسنتخدميها وقلنة تكلفتهنا  إال 
من  وسيلة حية  للدعول يف اوركينا ااسو  انل أكثنر دعنال اوركيننا ااسنو يتحاشنون ا مل تستغل حلد اآلن أهنّ 

اسنتخدامها تورعنا  رانل خطور نا علنى اجملتمنع  واحلكمنة تيتضني خماطبنة متعاطيهنا اننفس السنالح  اندال 
منن  تننركهل ليمننا سننائغة لألاكننار اهلدامننة  اننذلك أدعننى إىل ردعهننل وإرشننادهل   وهنننا  جهننود ارديننة منن  

دروال تكمننن  يف تسنننجيل اعنننض الننن قبنننل اعنننض األانننراد السنننتخدام وسنننائل التواصنننل احلديثنننة يف الننندعول 

                                 
 audio visual au Burkina 2015 conseil superieur de laي ار إحصائية اإلجا ا   - (١)

communication,Repertoire des medias:                       

http://www.csc.bf/fichiers_site/a4294bur/contenu_pages/REPRETOIRE%20DES%20MEDIAS%202

015.pdf 
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عفوينننة  متنننناثرل  انننري منظمنننة  ال  اردينننة ولكنهنننا جهنننودالعلمينننة وخطنننب اجلمعنننة ونةنننرها علنننى اإلنرتننننب  
 واملسلمني .  اإلسالمتساوي جناح اعوو أمام املوج اإلعالمي العارم اليت تكيد ا

ر وال ييننل دور ا(نندما  اإلنسننانية  يف النندعول عنن  دور وسننائل اإلعننالم يف هننذا العصننر  ييننول النندكتو 
الننندعول يف اوركينننا ااسننو  تضننييق مفهنننوم النندعول وقصننر  علننى الننندعول  معّوقننا مامننادو كننرامبريي :) منن  

ية ليسنب توجيهنا وإرشنادا اإلسنالماالندعول  (1)الةفوية  وإافال الدعول ع  طرينق ا(ندما  االجتماعينة
التهل إىل وخطبننننا ومننننواعر احسننننب  إذا اعتبنننننا أّن منننن  مهمننننة الداعيننننة كسننننب قلننننوب اآلخننننري  واسننننتم

  ابنمكنننان الننندعال أن يصنننلوا إىل قلنننوب النننناال ويتحكمنننوا علنننى مةننناعرهل عننن  طرينننق ا(ننندما  اإلسنننالم
تفتينر إىل االكتفناء   ااينةية يف السناحة البوركيناإلسنالماإلنسانية  ولألس  الةديد انّن معظنل اجلمعينا  

مث اننننننّن معظنننننل  ومننننن النننننذاا  اضنننننال عننننن  تسننننناعد انننننري    امعظمهنننننا تصننننندر مسننننناعدا ا مننننن  ا(نننننارج   
علننى تلكنننل سنناء اسننتغالهلا أو صنننراها يف اننري حملهنننا  الننو أرشنند احلاصنننلون ي ل عليهنننااملسنناعدا  احملصننو 

صص نصنيب للفينراء النذي  ال يسنألون النناال إحلاانا  وكنذلك متوينل الةنباب خيحبيث  املادية ملساعدا  
للننندعال النننذي  لنننيس هلنننل منننورد منننايل   أو لغنننري املسنننلمني مننن  الفينننراء  الفينننراء لليينننام مةننناريع تنموينننة  أو

واعتننننا  اننننري  اإلسننننالمصنننبة لتعءينننء خلكسنننب قلنننوهبل  لكننننان وجهنننا مةنننرقا لإلسننننالم  ولكاننننب أرضننننية 
 املسلمني لإلسالم طمعا لنيل هذ  املساعدا .

ية اإلسنالم  املنظمنا  واهليئنا  اإلسنالمااثينة ااسنل  ال ا(دما  االجتماعية واإل ن يفو ويبيى العامل
معظمهننا  الواانندل  ويغلننب علننى معظمهننا الطننااع اإلداري أكثننر منن  الطننااع النندعوي  كمننا أّن مةننروعا 

 موجهة إىل تيارا  وأاكار ووجها  معينة حبسب الءاوية اليت ينظر إليها املمولون.

احلند من  احلرينة  ل إال أننه يؤخنذ عليهناية الوااداإلسالمورال الدور البارز اليت عملته املنظما  واهليئا  
ااملنتمي للتنظنيل يف احلييينة والواقنع ال يندعو إىل ا  حبرينة مطلينة  وال وانق منا ينرا    )الةخصية للداعية 

 (2)م  مصلحة  ال ينحصر جهد  الدعوي يف جهة أو ائة حبسب تيسيل التنظيل ألتباعه وأعماهلل(

                                 
 18م ابلة شخصية مع ال كتور مامادو كرامبري    مكتبع بكلية ال رقان   بوبو جولةو حا كوملا، بتاريخ  - (١)
/03/2015 
 89، ص وحكمها-واعهانأ–التنظيمات الدعوية ، فيصل قلار اجلاةم – (2)
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شنننادل زجهنننود اعنننض الةخصنننيا  در اإليف اوركيننننا ااسنننو  جتننن عمنننال ا(ريينننةويف إطنننار احلنننديث عننن  األ
املسنننتيلة مننن  اننناعلي ا(نننري مننن  انننالد احلنننرمني الةنننريفني  النننذي  يعضننندون األعمنننال ا(ريينننة يف  النننبالد   
ويؤازروهنا اكل ما أوتوا م  قول  ويضحون م  أجنلها  ويتفانون يف خدمنة إخنواهنل املسنلمني  اجهنودهل 

 وسعيهل مةكورل . ملموسة وعطاءهل مستمر 

 

 

ااتاملطلب الثاني  : امل
ق
املتعلقة بالدعاة: عو  

 الة الدعاة املؤهل الفرع األول: 

إّن التطلنع احملمننود هننو التننأثري والنجنناح ييننوم علننى تنواري احلنند األد  منن  األسننباب املوصننلة هلننذا اهلنندف 
واملعلمنننني املرشنننحني لتلنننك املهمنننا  احملمنننود  وتنننأا يف طليعنننة تلنننك األسنننباب تأهينننل الننندعال املسنننؤولني 

 (1)الصعبة.

اتأهينل هلنذ    وا مل ضظ اايةولألس  الةديد  انن معظل الدعال  العاملني يف  الساحة الدعوية البوركين
 لاملهمنننة الةننناقة  اينخرطنننون يف اجملنننال الننندعوي اعننند منننرجهل مننن  جامعنننا ل  اغنننض النظنننر عننن  منننؤهله

تنوظيفهل يف السنلك  اري شرعية  ونظرا لعدم وجود ار  كليا   يفلدراسي  وقد يكون اعضهل مرجوا ا
 سوى االخنراط يف  ال الدعول .آخر خيار  هلل يسالدولة ال تعرتف اةهاد ل الاحلكومي حيث إن 

التعلنيل  وإمننا  النتعلل و وقند يسنلك سنبيل الندعول يف اوركيننا ااسنو ائنا  مل ضظنوا ايندر كناف من هذا 
ورثنننوا الننندعول كننناارا عننن   كننناار  كنننأن يكنننون والننندهل عاملنننا داعينننا إمامنننا  واعننند موتنننه خيلفنننه أكنننب أانائنننه يف 

ال يكننون هلننذا الننوار  نصننيب منن  العلننل اينسننا  يف طننااور النندعول اغننري علننل وال  رمننامهمتننه ووظيفتننه  و 
 ري.نهدى وال كتاب م

 ولون اعد دراسة وخبل ومعانال: إن املعلل هو العمود الفيري يف"إّن املةتغلني االرتاية والتعليل يي

                                 
 151،ص الدعوة يف الواقع املعاصر، .راز  بن رلا  امللري د - (١)
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عملينننة الرتاينننة  وهنننو النننذي يننننفخ ايهنننا النننروح  وجينننري يف عروقهنننا دم احلينننال  منننع أن يف  نننال التعلنننيل  
والرتايننة عوامننل شننىت  ومننؤثرا  أخننرى كثننريل  منن  املنننهج إىل الكتنناب  إىل اإلدارل  إىل اجلننو املدرسنني  إىل 

أو التفتننيحت  وكلهننا تةننار  يف التوجيننه والتننأثري انسننب متفاوتننةب ولكنن  يظننل املعلننل هننو العصننب التوجيننه 
احلنني للتعلننيل. امنناذا ييننول املةننتغلون االنندعول واإلرشنناد يف شننأن الداعيننة ومبلننه أثننر   وهننو العامننل الفننذ 

ضنوع  وال كتناب مننهج مو -عنادل–؟إذ ال يةناركه يف ذلنك لتنأثري والتوجينه يف عملينة الندعولالذي ينفنرد اا
 (1) وال توجيه." ميرر  وال جو وال إدارل

اإلدارل والتوجيننه واملنننهج والكتنناب واملعلننل وعليننه وحنند  ييننع -يف االننب األمننر–" االداعيننة وحنند  هننو 
عبء هذا كله. وهنذا جيعنل العناينة اتكنوي  الندعال  وإعندادهل اإلعنداد املتكامنل  أمنرا اناله األمهينة  وإال 

الدعوينننة اا(يبنننة واإلخفنننا   يف الننداخل وا(نننارج  ألن شنننرطها األول مل يتحينننق وهنننو أصننيب مةنننروعا  
 (2)الداعية املهيأ حلمل الرسالة."

إذا اعتبنننا النندعول اننرو  وال ينكننر الباحننث اخنننراط  اننري حنناملي الةننهادا  الةننرعية يف  ننال النندعول 
  سننبيل النندعول  و ا  طويلننة سننلوال ينكننر كننذلك علننى الننذي  مل ضظننوا ادراسننعننني علننى عنناتق كننل راع  

تأهيليننة وعلننوم  زجملننة منن  معننارف  ايطننو هلننذ  الوظيفننة أن ض نياملتينندمهننؤالء وأولئننك  ولكنن  جيننب علننى 
 على الوجه املطلوب . لعلى أداء وظيفته لتعينه

علننى حنناملي شننهادا  اننري شننرعية  اننل حننىت ا(ننرجيني اكفنناءا  شننرعية  اقاصننر عنندم التأهيننل   يسولنن
جيننب علننى الننيت  ثيااننا  العلننوم و منن  ال هنننا  مجلننة ّن إذ إإىل تأهيننل مسننبق هلننذ  املهمننة   عاليننة ضتنناجون

ويكننون دعوتننه ذا وقننع  هننو ومنن  اتبعننه  ا  علننى اصننريل إىل  ينندعوليواكننب العصننر و  الداعيننة اإلملننام هبننا  
 طيب يف النفوال.

ة اننامتطوا منصننة النندعول واضنناعتهل مءجننال  اتيولننوا يننهننذا ويوجنند يف البلنند دعننال حننركتهل العاطفننة الدين
الباحننث عنن  الصننواب  وجعلننوهل يف     اسننامهوا اننذلك يف تضننليل اجملتمننعملسو هيلع هللا ىلصعلننى ا  وعلننى رسننوله 

حوا تننائهني ال يعراننون أي حننريل منن  أمننرهل عننندما اننرز دعننال متعلمننون  ينندعون إىل ا  علننى اصننريل  اأصننب
 أهدى سبيال  فريينيال

                                 
 4ص ، الداعية ثقافة ال ر او ، يوة .د - (١)

 املرجع السابد، الص حة ن سها - (2)
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مننننة مليئننننة االتحننننديا  والعيبننننا  وال تيبننننل اجملازاننننا  يف األعمننننال الدعويننننة  اننننل اننننالعلل ااملرحلننننة الياد
والتكننوي  والتأهيننل  ورمننا يتطننر  الباحننث يف الفصننل اليننادم إىل اعننض  العلننوم و املعننارف والثيااننا  الننيت  

 ينبغي للداعية التءود هبا قبل أن يعتلي منصة الدعول.

:  املشكالت التمويليةالفرع الثاني :  

الغراينة اصنفة عامنة من   مةنكال  متويلينة عويصنة   ذلنك أن معظنل   إارييياعاين  الدعول والدعال يف ت
كأسنناال للحكننل  وال اعرتاننب االلغننة العرايننة كلغننة رييننة هلننا    اإلسننالممل تنننتهج هنننج   إاريييننادول اننرب 

 .ال يستلمون مياالها مكااذ  ماديةتطوعية وهذا جيعل عمل الدعال أعماال 
واملال هو عصب احليال  وما م  مةروع مهما كان صغريا إال وكان املال م  أهل املةاكل اليت 

هه. والدعول إىل ا  سبحانه وتعايل حتتاج إىل املال واالنفا  يف سبيل الدعول إىل ا  م  األشياء جتوا
نفا  العلى اث املسلل اليت حببها الدي  احلني  للمسلل. وهنا  الكثري م  اآليا  واألحاديث اليت حت

 (1)ية .اإلسالميف سبيل ا  ىف نةر الدعول 

والتوجد يف اوركينا ااسو جهة ريية متّول العمل الندعوي اأسنفر عن  ذلنك وجنود أمنناط وأصنناف  من  
 الدعال:

علننى مسنناعدا  وصنندقا  وتبعننا  وهبننا  املنندعوي   و هننذا ننناتج يعتمنندون  الصننن  األول: دعننال 
الرتاينة الصنواية واملنورو  الثينايف اإلارييني عنّءز  إال أنّ ي حول تنوقري وإجنالل العلمناء  اإلسالمع  الفكر 

 .هذا الفكر وااله يف إكرام العلماء 

العرف اإلارييي  العلماء مثااة الوالدي  أو أكثر  وجيب على الطالب أو املندعو إجاللنه وإكرامنه   يعتبو 
ر اغض النظر عن  اننا  أو عدمنه  ايس اكان ذن  اإلنفا  عليه إمدى احليال  كما أّن عليه وأسرته وتوقري  

ونتج ع  هذا الفكنر الغلنو يف تكنرم الندعال و التيليند األعمنى للةنيو  وعندم البحنث عن  الندليل  ورانل 
النننو هنننذ  الظننناهرل إال أهننننا اسنننتطاعب أن تكنننون مصننندر وجاهنننة الننندعال وإجالهلنننل يف اجملتمنننع  واتننندااع 

عالقنة الداعينة منع املندعوي   بالساحة تيلصنب هنذ  الظناهرل إىل حند منا واييناحلركا  االصالحية على 
عالقة أخذ وعطاء ونتج ع  هذا اراغ روحي اني الداعية واملدعوي   ايد أنه الزالب ايينة آثارهنا موجنودل 

                                 
 ، ،موقع م ارا  إفري ية ،مشكالت التمويل الدعوي، يوة  مخي  أبوفارس - (١)
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يف اجملتمنننع  ويؤكننند ذلنننك منننا ضظنننى انننه اعنننض  الننندعال مننن  هبنننا  ومسننناعدا  مننن  قبنننل اعنننض املننندعوي  
 االثرياء.

لنندعال   االنندعال النيت يعيةننها ا قند  زكننى هننذا الفكنر و منننا  أمننر آخننر وهنو ضننع  احلالننة االقتصننادية و  
يواجهننون أزمننا  اقتصننادية حننادل  اسننبب انيطنناعهل للنندعول   وعنندم وجننود جهننة رييننة  إاريييننااالبننا يف 

 وأّن خنري الصندقة تةرف عليهل ومتوهلل  واجملتمع ينظر إلنيهل أهننل رجنال دين   وأهننل يعملنون ألجنل ا  
هننل ا  اعتيننادا يف احلصننول علننى البكننة والثننواب   لننذا يتصنندقون علننيهل وينفيننون علننيهل ألهننو تينندميها  

 وال شنننك أّن هنننذا اإلنفنننا  والننندعل املنننادي  النننذي يتلينننا  أولئنننك الننندعال مننن  املننندعوي  قننند تنننؤثر علنننيهل 
 وا  املمولني خمااة قطع الدعل.حيث إنّه  مظنة لتكميل األاوا  ع  اعض هفاطريية أو اأخرى  

سنالمية وااندل كداعينة. أو مندرال وهنذا ا(ينار األخنري لنيس إالصن  الثاين: العمنل حتنب مظلنة منظمنة 
ي  واملةنكلة اإلسنالممتاحا للجميع  وخاصة اعد أحدا  احلادي عةر من  سنبتمب  ومةنكال  العنامل 

امج  ووجهنننا  معيننننة جينننب علنننى الداعينننة املنوطنننة انننذلك أّن اعنننض اجلهنننا   الداعمنننة هلنننا توجهنننا   وانننر 
 التييد هبا  وقد يغرّي مهمة الداعية م  رسالة إىل وظيفة.

الصننننننن  الثالننننننث: االعتمنننننناد علننننننى التنننننندريس يف منننننندارال أهليننننننة ميااننننننل مبنننننناله زهينننننندل قنننننند ال تغطنننننني 
 االحتياجا  الضرورية للداعية  وعدم االكتفاء الذاا يؤثر سلبا على األداء الوظيفي.

راانننع: إنةنناء مةنننروع تنمننوي إىل جاننننب وظيفتننه األساسنننية  الننيت هننني النندعول  أو التننندريس  الصننن  ال
وهنننذا ال يتنننأتى للجمينننع  إذ ضتننناج إىل رصنننيد منننايل قبنننل البننندء  وهنننذا الصنننن  يتمتنننع حبرينننة العمنننل وأداء 

 قليل جدا يف أوساط الدعال  وهذارسالته واق قناعته اإلميانية   

ركنب الندعول واالخننراط يف اجملتمنع طلبنا لليمنة عنيحت  وحصنر دعوتنه يف الصن  ا(امس: العنءوف عن  
 أوساط شركائه يف العمل.

املةكال  التمويلية  للدعول يف اوركينا ااسو إىل سوء توزيع الدعال يف املدن واليرى  اأكثر   وقد أد
تواري لاملادية   رواهلظسعفهل ت  وال ايها إحلاح  احلاجة الدعال هجروا اليرى ومتركءوا يف املدن  رال  

الطر  أحيانا م  الرتدد على أهايل اليرى  ما انعكس سلبا على اليرويني  لر و ووع  التنيل   مستلءما 
ي  وجعلهل عرضة لتغيري دينهل أمام البعثا  التنصريية املتمركءي   معهل اإلسالميف ضع  الوعي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





169 


انمكانيا ل الضخمة  كما أدى ذلك إىل تصادم املواق  أحيانا اني الدعال املتمركءي  يف املدن طلبا 
 .للءعامة 
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 الفرع الثالث: ظاهرة الغلو لدى بعض الدعاة.

أي جنناوز ايننه احلنند. وَاننال السننعر َاننالء . وأْالننى ا  السننعر.  الغلننو لغننة: منن  اننال يف األمننر يغلننو ا لَننو ا 
 (1)وَاَلْو   االسهل َاْلوا   إذا رميب اه أاعَد ما تيدر عليه. والَغْلَول : الغاية ِميدار رميٍة.

م  َواحْلَننْرف  اْلم ْعتَننلّ  _ويينول اانن  اننارال: َنناَوزَِل َأْصننل  َصننِحيح  يف اأْلَْمننِر يَنند لُّ عَ  - اْلغَنننْي  َوالننال  لَننى اْرتَِفنناٍع َو  
: َااَل السِّْعر  يَنْغل و َااَلء   َوَذِلَك اْرتَِفاع ه . َوَاَل(ا.  (2)َقْدٍر. ين َيال 

واصطالحا :يعراه اا  تيمية اأنه)  اوزل احلد اأن يءاد الةيء يف محد  أو ذمه علنى منا يسنتحق  وهنو 
 (3)ذلك(.

لمنة "الغلنو"  والتطنرف :هنو الوقنوف يف الطنرف. ورد يف  ستخدم  كثريا كلمة "التطرف" كمنرادف لكوي  
املعجننل الوسنننيط : ))تطننرف( اتنننى الطّنننرف َوين َيننال تطرانننب الة ننْمس دننننب للغنننروب َوِمْنننه تنحنننى َويف َكنننَذا 

 (4)َجاوز حد ااِلْعِتَدال ومل يتوسط َوالة ْيء َأخذ م  أَْطرَااه(

عمننال(أو هننو )ا(ننروج عنن  طريننق اجلننادل والصننواب واصننطالحا:)هو  نناوزل االعتنندال يف السننلو  اكننرا و 
 (5)يف اهل الدي   وتليي شرائعه والعمل اه(

)اكننل منن  خننرج عنن  حنند الوسننطية واالعتنندال وجنننح إىل الطننرف سننواء كننان جانننب اإلاننراط والغلننو أو 
 .(6)جانب التفريط والتسيب اهو متطرف(

 .(7)االعتياد واألعمال(عام يف مجيع أنواع الغلو  يف « ) والغلو يف الدي 

                                 
 6/2448مادة "ر "لصحاحاجلوهر ، ا - (١)
 4/387، ،مادة "رلو " معجم مقاييس اللغةابن فارس ، - (2)

 1/328،اجلحيم أصحاب ملخالفة املستقيم الصراط اقتضاءابن عيمية: اإلة ىشيخ  – (٣)
 2/555،مادة"طرت" املعجم الوسيط ،مجا ة من العلماص، - (٤)

  7،ص  اليهودي،اترخيه أسبابه عالماتهالتطرف  ب  الرا ا  م ،  (5)

 8،ص اإلسالممشكلة الغلو يف الدين عند الشباب وكيف عاجلها  د.أمح   ب  اهلاد  شاهن، (6)
 2/555، اقتضاء الصراط املستقبمابن عيمية : اإلة ىشيخ   - (7)
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والغلو االعتيادي:) هنو اإلانراط يف مسنائل االعتيناد حنىت خينرج املسنلل من  املسنار الصنحيح إىل عيائند 
)كننالغلو يف الننوالء والننباء  وكننالغلو يف األئمننة وادعنناء العصننمة هلننل  أو الغلننو يف الننوالء والننباءل (1)ااسنندل(

 (2) كالتكفري ااملعصية(م  اجملتمع العاصي  ومثل الغلو يف التكفري 

والغلنننو العملننني: )هومنننا كنننان متعلينننة زجءئينننة أو أكثنننر مننن  جءئينننا  الةنننريعة العملينننة  سنننواء كنننان قنننوال 
االلسننان أو عمننال انناجلوارح  وذلننك مثننل قيننام الليننل كلننه. وإذا كننان الغلننو اجلءئنني العملنني مرتبطننا اعيينندل 

ل منن  يعتننءل مسنناجد املسننلمني ألنننه يراهننا مسنناجد ااسنندل انتيننل إىل كونننه الننوا  كليننا  اعتياديننا   وذلننك مثنن
 .(3)ضرار  اهذا اال الوا  كليا  اعتياديا (

وأيا كان انّن الغلو يف الدي   مذموم ومنهي عنه  سواء االتفريط أو اإلاراط  وسواء كان الوا عمليا 
لو  يف الدي   ايال أو اعتياديا وهو أشد أنواع الغلو والعياذ اا   وقد هنى ا  أهل الكتاب م  الغ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تعاىل :

 [. 77]املائ ة: {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

يف النندي  يف منواط  عدينندل  منن  ذلنك احلننديث الننذي روا   عن  الغلننو- ملسو هيلع هللا ىلص-وهننى رسننول ا         
نفقهل "الق  للت  اندال العيبنة وهنو علنى – ملسو هيلع هللا ىلص–أيب العالية ع  اا  عبناال أننه قنال:) قنال رسنول ا  

،صللع" فلقطللت للل  ئللب  ،صلليفل  ن ،صللع الرلل ف فدع  ينم لل ن فللت كملل  ويقلله  :"أمثللف  
أي لف النلفإ ايلفك  وال لله فلت اللذين  فلنل  أ للك ملن كلفن قلبل   ال لله   يَلف  ؤالء ففرمها" ُ  قلف :"

 (4)( فت الذين"

نفننوذ ييننود مجاعننة  وكننان عاميننا ال يتبعننه مجاعننة  أمننا إذا كننان ذ  وينحسننر الغلننو وأثننر  علننى الةننخص إذا
 انّن الو  يتعدى إىل اري  نوالعوام االبا تبع لعلمائهل.

                                 
 91،ص  ياإلسالمعوائق الفهم الصحيح للدين   م  أمح   م ، - (١)
 24،ص  ضرمشكلة الغلو يف الدين يف العصر احلا ، ب الرمحن بن مع  اللوحيد، - (2)

 26املرجع السابد ص  - (٣)

 2/1008،كتا  امل اةك ،ت : ق ر حص  الرما ،3029،وسنن ابن ماجه - (٤)
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  سنواء من  التينار ايبومل يسلل م  ظاهرل الغلو الندعوي أي الفئنا  العاملنة يف الصنعيد الندعوي البوركينن
أو مننن  التينننارا  اإلصنننالحية احلديثنننة املتمثلنننة يف الننندعوي التيليننندي اليننندم  املتمثنننل يف الطنننر  الصنننواية  

يف اوركينننا ااسننو  اننل منن   اإلسننالمية  وهننذا لننيس إجحااننا لنندورهل يف تثبيننب دعننائل اإلسننالماجلمعيننا  
قبيل لفب األنظار إىل خطورل الغلو الذي قد يكون سببا يف إهباط جهنودهل الدعوينة وتءهيند النناال عن  

 دعو ل.

اعننننض    نلينننني الضننننوء علننننى واقننننع  اايننننةيف جسننننل النننندعول البوركين لغلننننووحننننىت يتجلننننى منننندى سننننريان  ا
والنننيت تتمينننء هبنننا التينننارا  الدعوينننة احلالينننة العاملنننة علنننى الصنننعيد الننندعوي  ااينننةا(طاانننا  الدعوينننة البوركين

 : مهننا التيننار الصننويف التيلينننديإىل تينناري  كبنننريي  اايننة وميكنن  تيسننيل التينننارا  الدعويننة البوركين ايبالبوركيننن
يكمننن  يف الننندعال الينننندامى انننري املنتمنننني إىل الطننننر   وهننننا  تينننار ثالننننث  واجلماعنننا  الدعوينننة احلديثننننة 

الصنننواية وال التينننارا  احلديثنننة وإمننننا هنننل مجاعنننة مننن  العلمننناء تفرانننوا (دمنننة الننندي  والننندعول علنننى املنننذهب 
متمثنل يف الفنر   رياملالكي  وهلل جهود ملموسة على طول خنط البلند وعرضنها   كمنا أّن هننا  تينار أخن

الضننالة كالياديانيننة والةننيعة ال تننندرج يف اإلطننار املنندروال  حيننث نعنني انننيراد  الغلننو يف التيننارا  املندرجننة 
حتننب املسننمى العننام ألهننل السنننة واجلماعننة والننيت ميكنن  أن تلتنن  حننول مبنناد  مةننرتكة للنهننوو االعمننل 

 ي.اإلسالم

املتمثلنني يف الطنر  الصنواية والتينارا  احلديثنة  أمنا التينار الثالنث التياري  األولنني وسنركء احلديث على 
الذي ال ينتمي إىل التيناري  اهنل يةنرتكون منع الطنر  الصنواية أحياننا  نظنرا ليندمها يف السناحة والتياءهنا 
مننع الصننواية يف النندعول علننى املننذهب املننالكي  ويةننرتكون مننع التيننارا  احلديثننة تننارل نظننرا لراضننهل اعننض 

 التيار الصويف واشرتاكهل مع التيارا  احلديثة يف حماولة جعل العمل الدعوي عمال مؤسسيا. هفوا 

 التيار الصويف التقليدي القديم :-أ

ثننننل الطننننر  الصننننواية ا(طنننناب التيلينننندي الينننندم  الننننذي ينننننءع إىل اسننننتلهام البعنننند الروحنننني للءعمنننناء مت"
ايننة احملليننة  سننواء كانننب هننذ  الثيااننة ذا  صننلة املؤسسننني  كمننا ينننءع إىل االسننتفادل منن  املكونننا  الثيا

يف البلد  مثل االلتءام ااملذهب املالكي  والعييدل األشعرية  أو كاننب ذا  صنلة انأعراف  اإلسالماتاريخ 
 منح البكة واريها...اليبائل واجلماعا  العرقية  مثل طيوال التنصيب لةيخ الطريية  واالعتيادا  يف 
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  واللغنة العراينة  واحملااظنة علنى النسنيج االجتمناعي  وتعمينق اإلسنالمنةر  وضسب للطوائ  الصواية 
 .ية ضد احملاوال  االستعماريةاإلسالمالةعور الديي  ااإلضااة إىل جهادهل لتثبيب اهلوية 

 (1)وضسب عليها كثري االهرااا  االعتيادية والةعائرية  ااالضااة إىل اجلمود حبركة اجملتمع املسلل "

ووحننننندل (2)انننننالل الصنننننواية النننننذي  يؤمننننننون افكنننننرل  احللنننننول و االحتننننناد ااينننننةرف السننننناحة البوركينوالتعننننن
أو الطنننواف حنننول األضنننرحة . وإمننننا تعنننرف طوائننن  أخنننرى )كاليادرينننة النننيت تنتسنننب إىل عبننند  (3)الوجنننود

واحلموينننة املنتسنننبة إىل الةنننيخ محنننا   -(5)والتجانينننة املنتسنننبة إىل الةنننيخ أمحننند جتنننان-(4)الينننادر اجلنننيالين

                                 
 ،أي ونة إفري ية م ارا  موقع ، ،العوملة وحتدايت فرص  إفريقيا يف الدعوي اخلطاب أمح  إمسا يلي ار:  - (١)

 /http://www.islam4africa.net :البحوث
 ععاىل وأنع اإلتص،   املاص حيل كما خملوقاعع   حل بصاعع ععاىل   أن يعت  ون الصين اضلو  : اضلولية : هم (2)

 كبريا.   لوا ي ولون  ما   ععاىل مكان، كل   بصاعع
 وجود  ن هو اخلالد وجود وأن تللن، املاص ميتلج كما هبا وممتلج مبخلوقاعع متح  ععاىل   أبن ال و  والحتاد: هو
 كابن وال  ة ة، الصوفية ر ة   ي ة وهصري واح ، مآهلما والحتاد تضلو  وال و . واح  الوجود أن أ  املخلوقا ،

 ( .480 - 111/  2)  فتاوى ابن تيمية جمموع: ي ار. ورريهم والتلمساين واض ج ةبعن وابن  ريب
فيحل   بعع املصل ن من  -إن صح التعبري–وال رق بن اضلو  والحتاد :أن اضلولين يرون ع از    ععاىل 

 بادري، ل  حن يرا الحتاديون أن هؤلص املصل ن يرع عون ب  وةهم ويسمون أبرواحهم إىل م اى   ععاىل حىت ع ىن 
 مود تتصر –، م  يوة  ن   من :مااهر الغلو     الصوفين  اإلة ىفيع أو عتح  بع.)فلس ة الخ ق   

 (26ى،ص 2003ه1424-1ط-تبة امللك فه  الوط يةمك-الشتر 

الع ي ة الصوفية أنع لي  ه ا، موجود إل  ،فلي  رريري   الكون،وماهصري الاواهر اليت وح ة الوجود:ععين   - (٣)
الفكر الصويف يف ضوء الكتاب )  ب الرمحن  ب  اخلالد نراها إل مااهر ض ي ة واح ة،ها اض ي ة اإلهلية.ي ار :

 69، ص  -لسنةوا
 اجلي ين، مؤة  ال ين  يا  م  أبو اضسين دوةت ج كا بن    ب  بن موة  بن ال ادر  ب  هو - (٤)

 ال ين خري األعالم،: ي ار. ى 1166 - ه 561 ة ة وعو  ى، 1078 -ه 471 ة ة ول  ال ادرية، اللري ة
 4/47بريو ،  للم ين، العلم دار ى،1980، اى 5 ط اللركلا،

  املاتلصو  مالكيا ف يها كان التي اين، اضسين الشري  املختار بن  م  بن أمح  ةي   العباس أبو هو- (5)
   كتريون أعبا  التي انية،ولللري ة اللري ة إليع ي سب ى، 1737 ه 1150: ة ة ول  تلد ،  املا وال رو ،
 1/245السابد املرجع : ي ار. ى 1815  ه 1230  اى   عوفاري إفري يا،
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ال  رعية ولكنهناوهو ارع للتجانية( وإن كانب توجد لدى أتباع هذ  الطنر  خمالفنا  واندعيا  شن (1)ا 
 .                                      (2). شرا  اا  يف أالب األحاينيتصل إىل درجة اال

لعبنننور الفنننر  الضنننالة ليلنننة  معنننب سنننهل وأرضنننية خصنننبة وجسنننر منننوا ٍ  واملؤسننن  أّن التينننارا  الصنننواية  
تكفننني لرتسنننيخ دعنننائل الننندي  االاننند  املتعلمنننني ايهنننا  ولعننناطفتهل الدينينننة الكبنننريل   االعاطفنننة وحننندها ال

 للعاطفة أن تأوي إىل رك  العلل ليةد عضد  ويطبق دينه على اصريل.

اولة توعيتهل  ااحلكمة واملوعظة احلسننة إلرجناعهل ومهما يك  انّن على الدعال مسؤولية شائكة يف حم
 إىل الدي  النيي  املنء  م  الةوائب والةبها  .

وليس اهلدف م  هذا املطلب اطال  احلديث ع  هفوا  الطوائ  ال لتسنجيل الغلنو النذي قند يننتج 
 العنناملني يف منن  اعننض النندعال املنتمننني إىل تلكننل الطوائنن   والننيت منن  شننأهنا تعءيننء نعننرا  الطائفيننة اننني

 الساحة الدعوية.

 وم  الغلو املسجل عليها:

 املبالغة يف تءكية النفوال واالهتمام الباله ااألوراد على حساب الدعول والتفيه يف الدي .-

حيننناء املناسنننبا  الدينيننة واسنننتغالهلا ملنننذرب شخصننية  وا نننام انننري املهتمننني هبنننا اضنننع  إالتجنناوز يف  -
  -ملسو هيلع هللا ىلص -اإلميان أو عدم حمبة الرسول

 اعتيادا ملنح البكة .أحيانا الغلو يف تكرم الةيو  لدرجة التيديس -

                                 
  اى قرابة التشييت، ول  اضسين الشري   مر بن  م  بن   محاري أمح  الشيخ مؤةسها إىل نسبة: اضموية (١)

 وق  اضمو ، لل كر رئيسا بع  مركلا فيما ر   اليت نيورو م ي ة إىل وال يع رافد مبوريتانيا، قرية عشيت   ى 1880
 ن ا حيإ الةتعمار، من كترية ملضاي ا  الخضر ،وععرض  م  ةي   شيخع من التي انية اللري ة لواص عسلم
 ودفن ى، 1943 ي اير 19:   ه ا، عو  حيإ فرنسا إىل أخرا ون ا مرة العاج، ةاحل   ة ن مث موريتانيا، إىل
ت،  ن   18/19ه 21/31  ال رنن  والةتعمار الت صري م اومة   ودورها إفري يا رر    الصوفية :ي ار. فيع

  134ص  إفريقيااخلطاب الدعوي يف غرب  تعدد ن :ةليمان ي ورو ،
وهو -وإن مل يكن هلم ن وج قو  -عوج    بوركي ا فاةو بعع اجلما ا  التابعة للشيخ إبراهيم نياس الكوخلا، و ( 2)

 من ال ائلن تضلو  والحتاد وال  اص.
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 .لدى اعضهل والةعائريةالعيدية  كثرل االهرااا -

االعتمننناد يف الننندعول علنننى ا(راانننا  واإلسنننرائيليا  واليصنننص الالواقعيّنننة  النننذي ينفنننر عننننه اإلنسنننان  -
 املعاصر.

 .اإلسالما(طااا  املعادية لغري املنتمني إىل الطر  الصواية  وا امهل ااحلداثة يف -

 اجلمود والتيليد األعمى وراض كل جديد  وعدم مواكبة العصر. -

 حصر دور اليرآن الكرم يف اليراءل  على األموا  أو الدعاء اه جللب خري أو داع شر.-

 والوعر الديي إال يف شهر رمضان.عدم إحياء املساجد االدروال العلمية  -

 االاتخار ااالنتساب إىل آل البيب وجعله مطية إلذالل الناال واستغالهلل.-

 تةجيع اجملتمع على إقامة مذ  أسبوعية وأراعينية وسنوية لألموا .  -

يف حماولنننة  ذرب شخصنننية وأهنننداف ذاتينننة تتمثنننلالتسنننرت انننرداء الصنننواية  ايصننند اسنننتغالل الننندعول ملننن -
عهل اجملتمع  ايدر ل على التداوي االيرآن  أو األشجار أو علوم خفية جيلب ا(ري وينداع الةنر عن  اقنا

 الناال.

املتصننواة عنن  اعننض املبنناد  الننيت كننانوا عليهننا  اعلننى  منن  رائننق  عدينندلوقنند تراجننع  موعننة كبننريل اننل وط
اجلمعننننة حبجننننة أهنننننل الفرقننننة التجانيننننة ال تصننننلي اعننننض أاننننراد الطائفننننة احلمويننننة اننننرع  سننننبيل املثننننال كانننننب 

  كمننا أّن معظننل هنننذ   (1)تراجعننوا عنن  هننذ  الفكنننرل اأصننبحوا يصننلون اجلمعننة أالننبهل  مغلواننون  ولكنن ّ 
العمنل الندعوي  إىل عمنل مؤسسني  حتوينلالفر  يتوىل إدار ا حاليا  موعة م  ا(رجيني الذي  استطاعوا 

معا   ويبيى على عاتيهل مسؤولية كبريل يف حث أتبناعهل علنى ابنوا اذلك مدارال ومساجد وآاار وجا
ذكنر ل الدي  النيي وهننيهل عن  اعنض ا(راانا  املتعلينة يف أذهناهنل  وتعلنيمهل املفهنوم الصنحيح من  يتعل

                                 
 بع ى ص ة اجلمعة. لزالت ه ا، فلو  من اللائ ة متشبتونو ( 1)
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   اننننال يلننننءم منننن  ذكننننر ا  اجتمنننناع الننننناال يف أوقننننا  خمصوصننننة وهيئننننا  خمصوصننننة واأذكننننار مةننننبوهةا 
 (1).تارل

ية احلديثة:اإلسالماجلماعات   -2  

املتصننواة  الننذي  عكننروا صننفو النندعول اعننض  ية احلديثننة كننرد اعننل لطغيننان اإلسننالمنةننأ  اجلماعننا  
 االبدع وا(رااا  واملخالفا  الةرعية .

ي خنارج الندها  اإلسنالم)ويف الغالب األعل  تتأثر نةنأل هنذ  اجلماعنا  افكنرل إصنالحية من  احملنيط  
 ذا جند التأثري ا(ارجي كبريا  وظاهرا   كما هو يف حالة اجلماعا  السلفية  خاصة املنطية العراية  وهل

ية احلديثننة إضننفائها البعنند احلركنني لإلسننالم  ااإلضننااة إىل تصننحيح كثننري اإلسننالموضسننب للجماعننا  
لنننندى اإلاننننريييني  وسننننعب زجديننننة لتنييننننة تنننندي  الننننناال منننن  البنننندع  اإلسننننالممنننن  املفنننناهيل ا(اطئننننة حننننول 

 .ييام الليل يف رمضانسن  ككثري م  ال  . وإحياء وا(رااا .

 (2)ولكنها ادرجة كبريل أمهلب املكون احمللي  ومل تراعه  ما سبب إشكاال  أعاقب حراكها.. (

 وم  الغلو الذي يسجل على تلك اجلماعا :

الةننديد نكننار عتننه حبجننة هجننران أهننل البنندع  مننع اإلنكننار علننى املخننال  وسننرعة مياطاملبالغننة يف اإل -
على اعض املظاهر البسيطة وتصنيفها م  البدع املنكرل والنيت خينرج صناحبها من  دائنرل السننة  كاسنتخدام 

 املسبحة للذكر.

اللننون األسننود وسننرت الوجننه   واعتبننار اننري اللننون األسننود وكةنن   علننىحصننر مفهننوم حجنناب املننرأل  -
 الوجه تبجا يف  تمع يسود ايه التبج. 

 اجملتمع يف مناسبا ل .التعف  م  مةاركة -
                                 

أو الصين يربون أعبا هم  ل  .هوهوهو إىل رريوري الوطي  محا وإجا  ،   : بصيغة   اةم يصكرون كمن  - (١)
 أفضلية بعع أنوا  صيغ الصلوا  كص ة ال اعح  ورريها  ل  ال رآن ال رآن الكرمي.

 ،أي ونة إفري ية م ارا  موقع ، ،العوملة وحتدايت فرص  إفريقيا يف الدعوي اخلطاب، إمسا يل أمح : ي ار - (2)
 )بتصرت يسري(:البحوث
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 مفهوم الفرقة  الناجية على نفسها واعتبار اريها الفر  الضالة. حصر -

وتيصننري -نيننص ايننه األولويننا  وعنندم التنندرج االنندعول  مننع الرتكيننء الةننديد علننى املظاهر)كننا اللحيننة -
 السروال( و جعلها معيارا لتصني  الناال.

 مع استفءاز املخالفني .   والنظرل املثالية إىل نفسها  سالماإلاالعتءاز ااالنتماء إىل السنة ادال م  -

اتنناوى خارجيننة وحماولننة تطبييهننا علننى السنناحة  كمنن  ضنناول اصنندار أحكننام الصننواية الغاليننة  سننتريادا-
 املتمثلة يف االحتاد واحللول على متصواة اوركينا ااسو.

م  واتننناوى عننننه تصنننل لدرجنننة الفظاظنننة والغلظنننة يف ا(طننناب الننندعوي منننع املخنننال  واصننندار أحكنننا--
 إخراجه م  امللة أو طرحه يف النار  كفتاوى البعض يف احملتفلني ااملولد.

 تضييق دائرل االستفادل م  علمه وحكر  على اجلماعة ذا  التوجه املةرت . -

  وترايننننة املنننندعوي  علننننى االعتننننءاز حبنننناملي اإلسننننالم" التيليننننل منننن  شننننأن جهننننود السنننناايني يف خدمننننة -
 . (1)العالية" الةهادا 

والتفريطنننني املسننننجلة علننننى النننندعال يف الصننننعيد النننندعوي   اإلاننننراطنيأهننننل نينننناط الغلننننو والتطننننرف تلننننك 
وال يعي ذلنك انطبنا  هنذ  السنلبيا  حراينا علنى مجينع الندعال املنتمنني إىل تلنك التينارا       ايبالبوركين

اننل يف   آلاننا   أو اعضننها عليننه  كننال  حبيننث إذا رأينننا داعيننة ينتمنني إىل أحنند التينناري  جنننءم اوجننود تلننك ا
كننال التينناري  ميتصنند وظننامل لنفسننه والسننااق اننا(ريا   ولكنن   هننذ  املخالفننا  الدعويننة ترصنند منن  قبننل 

 اعض األاراد املةتغلة مع تلكل التيارا  .

منل أن تكنون أعلنى  إن شناء ا   حلوال  يف الفصل األخنري  عّوقا للباحث أن يسّجل لتلك امل ولعل 
 يف البالد. ناجعة وناجحة لرتشيد اجلهود الدعوية

                                 
أك  هصري ال  لة أكتر من مخسة د اة من الصين أجرا معهم الباحإ امل ابلة الشخصية ،كالشيخ  الشيخ آدى  ( 1)

 ضو    ،وال كتور اترترا  يس 2015-3-15عراورا،إماى وخليب اجلامع الكبري لهل الس ة   بوبو بتاريخ 
ية   بوبو اإلة م،والخ كوليبايل إبراهيم رئي  جتمع اجلمعيا  2015-3-24بتاريخ cerfiمجعية املوي ن 

collectif des association islamique a bobo  2015-3-25بتاريخ 
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ااتامل عال  سبل:  الرابع الفصل

ق
 :فاسو بوركينا يف الدعوية عو

   اجلماعي العمل لرتشيد  معامل:  األول املبحث

 .املسلم  صفوف توحيد إىل احلثيث  السعي: األول املطلب

 اجملال يف العامل  ب  ب  للتعاون العامة والقواعد األسس وضع: الثاني املطلب
 .الدعوي

 . الدعوي العمل لتمويل تنموية أوااف إنشاء: الثالث املطلب

 .اإلعالم ووسائل واملدارا املساجد دور إحياء: اخلامس املطلب

 .النسائي باجلانب االهتمام: السادا املطلب

 .الدولة سياسة يف املشاركة:  السابع املطلب

  الدعاة لرتشيد معامل: الثاني املبحث

 الدعاة تأهيل: األول املطلب

 الدعوة يف الوسطي باملنهج االلتزام: الثاني املطلب

 اخلالف مواطن عن واالبتعاد االتفاق مواطن على الرتكيز: الثالث املطلب
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ااتامل سبل عال :  رابعالفصل ال
ق
 الدعوية يف بوركينا فاسو: عو

 :العمل اجلماعي   معامل لرتشيد: ول املبحث األ
ح تتتتر  تتتتترة أمتتتتاى حت يتتتتد الغتتتتاان  ال بيلتتتتة والهتتتت ات  عواقتتتتا ل ع تتتت  الع بتتتتا  وامل

خارطة طريد عكون مبتابة املعامل اليت يسرتش  هبتا السامية ،وةتسع  امللالب التالية إىل و ع 
 ية للوصو  إىل أه افها دون عصادى .اإلة ماجلمعيا  

.املسلم السعي  احلثيث إىل توحيد صفوف املطلب األول:   

ية يف انننرب اإلسنننالمالنننيت تعرقنننل مسنننري الننندعول  عّوقنننا قادتننننا الفصنننول السنننااية للتوقننن  علنننى أهنننل امل 
خارجيننة وداخليننة  وجتنندر اإلشننارل إال أّن  معّوقننا اصننفة عامننة واوركينننا ااسننو اصننفة خاصننة  منن   إاريييننا

د ا(الانننة الراشننندل و عبننننورا  ية مننننذ اجنننر مةننننكا ا يف العهننند النبنننوي  الءاهنننر مننننرورا اعهننناإلسنننالمالننندعول 
وعيبننا  داخليننة اضننال عنن   معّوقننا االدولننة األمويننة االعباسننية إىل يومنننا هننذا  مل مننل سننبيلها قننط منن  

خارجيننة  اينند أّن حننّد ا  ومتّكنهننا مرهونننان منندى تننرااط املسننلمني واحتنناد كلمننتهل    اتيننل حننّد ا وأثرهننا 
طنة ينظنر أارادهنا يف اجتننا  واحند  وتةنتد وقعهنا و أثرهننا إذا  ية إذا كاننب متحنندل  مرتاااإلسنالمعلنى األمنة 

 كانب متفرقة و متةرذمة.

الدعوية هي السنعي احلثينث إىل  مجنع كلمنة املسنلمني وملّ مشلهنل ووحندل   عّوقا وأوىل حمطا  حلول امل
ا(ارجينننة تكمننن  يف توعينننة  عّوقنننا ا(ارجينننة  إذ حلنننول امل عّوقنننا كلمنننتهل  وهنننذا كفينننل للصنننمود أمنننام امل

املسلمني كطط األعداء  وتعليمهل  مكرهل وما تسببوا ايه من  اهنينار حضنارا  األجنداد وسنومهل سنوء 
ا(ارجينة  عّوقنا العذاب  وإااد ل وهنب ثروا ل واستعبادهل   و جريهل اليسري  كما أّن م  حلول امل

التكاانننل االجتمننناعي إلجيننناد  تمنننع واع معتمننند علنننى تعلنننيل الننننحتء اتننناريخ  اآلاننناء و اإلشنننادل منننذثرهل  و 
 نفسه يطبق دينه ايناعة وإميان .

ا(ارجينة تين  حنائرل عنند أول وهلنة اصنطدامها  عّوقنا وال يتأتى ذلك إال اوحدل األمنة   اعواصن  امل
 زجننندار وحننندل صنننفوف املسنننلمني  وقننند حنننث  الينننرآن الكنننرم املسنننلمني ودعننناهل إىل اجتمننناع الكلمنننة  يف

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}كثنننننننننريل  منهنننننننننا: آينننننننننا 

 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 [. 103]  مران: { گ گ گ ک ک ک
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: قال  {ڄ ڄ ڄ ڦ} :قوله تعاىل يف قال أنه مسعود ا  ا  ع  عبد وي روى
 ل   فيهضع   ُالُف ل   وي هه ُالُف ان الل يهضع ل  :-ملسو هيلع هللا ىلص–وييول الرسول  (1).اجلماعة

 وقف  قي  ل   وي هه.. امهقها وال جميعف الل   ب  اعهصمها وأن       يئف اشهكها وال اعبذوه أن
 (2)"الذا  واضف ة ال ؤا  وكثه 

ييننول النندكتور عبنند اجملينند البيننانوين :" افنني هننذ  اآليننة الكرميننة ..أمننر وهننني  وتننذكري ..أمننر ااالعتصننام 
حببننل ا   وهننني عنن  التفننر  واالخننتالف ..وتننذكري انعمننة ا  تعنناىل  قبننل هننذ  النعمننة  كينن  كننان الننناال 

 متحنااني  وكنانوا علنى شنفا أعنداء متنناحري   قلنوهبل متفرقنة  ومجناعتهل متمءقنة.. اأصنبحوا إخواننا يف ا 
حفننرل منن  النننار اسننبب خصننامهل وتنننازعهل  اأنيننذهل ا  منهننا. ويف ذلننك تنويننه إىل أن تننر  االعتصننام 
حببننل ا  املتننني  والتفننر  يف النندي  سننيؤول ااألمننة إىل الفرقننة وا(صننام  وشننتا  اليلننوب  وتفننر  اجلماعننة 

 (3)"جهنل. سيوط يف ناروال واضبه إىل شيع وشراذم.. وسيحلها ميب ا  

نتيجننة طبيعيننة ملننا أصنناب جسننل ية اإلسننالميف البلنندان   ية اإلسننالمواجلمعيننا   كثننرل اجلماعننا    وتعتننب
اهنني ظنناهرل اضننطرارية ارضنننها  ية اإلسننالمسننيوط ا(الاننة اسننبب  وضننع   ية منن   وهنن اإلسننالماألمننة 

وضنننع املسنننلمني    كمنننا أهننننا ارصنننة عظيمنننة السنننتيطاب عننندد كبنننري مننن  أانننراد األمنننة للمةننناركة يف العمنننل 
ية إىل مجينع الةنعوب الياطننة علنى صنعيد النوط  اإلسالمي  وهي ارصة  كذلك إليصال الدعول اإلسالم

العنننندو وتكننننالبهل وتكنننناتفهل حلننننرب   ألّن التكنننناث  السننننكاين الننننذي يةننننهد  املنطيننننة  وضننننراول سننننالح 
 جيعنل من  الصنعواة مكننان تغطينة مجعينة واحندل اينط ملتطلبننا  أولئنك النناال مجيعنا   وللصننمود  اإلسنالم

 أمام وجه العدو.

 ال ومصننص  تنننوع تعنندد كننان إذا  اإلسننالم لنصننرل العاملننة واجلماعننا  الفصننائل تتعنندد أن مننانع )اننال
 اعضنننهل يكمنننل حنننىت والتنسنننيق  التعننناون مننن  قننندر اجلمينننع انننني ينننتل أن علنننى ..وتنننناقض تعنننارو تعننندد

                                 
 7/71، تفسري الطربي ي ار :ابن جرير اللرب ، - (١)
ال ها  ن كترة السؤا  من رريحاجة،وال ها  ن م ع ،كتا : القضية, ت : 1715،و صحيح مسلم - (2)

 5/457وها ،

 51ص  وجوب وحدة املسلمني، ب  اتي  اللبيانوين،  - (٣)
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 كننأهنل واحنندا صننفا املةننرتكة  واهلمننوم املصننريية  اليضننايا يف ييفننوا وأن اعننض  أزر اعضننهل ويةنند.. اعضنا
 (1)".مرصو  انيان

وتننننناار اعضننننها ية وتناثرهننننا  اإلسنننالماملييننننب يف املوضننننوع  هننني الكثننننرل العةننننوائية للجمعيننننا   انننري أّن 
)اجلماعنننا  شنننبيهة اننناألحءاب السياسنننية املتنااسنننة ملصننناحلها الةخصنننية وأاراضنننها تلكجعنننل منننا  ا اعضننن

وهي ذا ا حمنة م  احملن  ومةنكلة من  املةناكل للندعول والندعال معنا إذا هني ايينب علنى وضنعها  الذاتية 
دعول يفنو   اخطرها على الن ومل تعد النظر يف سلوكها ومنهج عملها وارا ها وأساليب دعو ا وسياستها 

 (2)"كل خطر يهدد الدعول م  خارجها

ية يف اوركينا ااسو  إال أهننا مجيعنا تلتيني يف هندف  اإلسالموعلى الرال م  كثرل اجلماعا  واجلمعيا  
 واق الكتاب و السنة. اإلسالمكبري واحد: وهو نةر 

)ال قيننام لإلسننالم اغننري  وإذا مل يكن  اهلنندف املعلَنن   نرد ادعنناء اننننه كفينل جلمننع كلمننتهل وملّ مشلهنل  إذ
مجاعنة  وال وجننود للمسننلمني وال كيننان اغننري اجتمنناع كلمنة املسننلمني.. وإّن وجننود املسننلمني اغننري اجتمنناع  
كلمننتهل جيعلهننل اثنناء كغثنناء السننيل ال قيمننة هلننل وال وزن.. وال هيبننة هلننل يف قلننوب أعنندائهل  وال سننيادل 

  اهنننل إاريييننناالنننذي يعيةنننه أالنننب مسنننلمي انننرب وهنننذا هنننو الواقنننع املرينننر (3)هلنننل يف أرضنننهل واالدهنننل.(
 األكثر عددا وأقل عدل وعتادا وتأثريا وقيادل.

والننذي جيننب علننى العنناملني يف السنناحة الدعويننة معراتننه واإلميننان اننه والسننهر علننى حتيييننه هننو "السننعي  
ميندان الد وب على حتييق وحدل املسلمني"  )انال اند أن يكنون واضنحا لندى مجينع الندعال والعناملني يف 

ية  ومجننع  اإلسننالمي  أّن اايننة وجننودهل  واهلنندف األيننى لتجمعننا ل حتييننق وحنندل األمننة اإلسننالمالعمننل 
 (4)كلمتها..."

ية الينوم متثنل اإلسنالمية أن تذوب كلها يف هيكل واحد  ااحلركا  اإلسالم"وال نيصد الياء احلركا   
ية هنننو قينننام أسنننس ثااتنننة تلتنننءم هبنننا مجينننع اإلسنننالمواقعنننا قائما ...والنننذي نيصننند  إذن مننن  ليننناء احلركنننا  

                                 
 1، ص ية بني االختالف احملمود والتفرق املذموماإلسالمالصحوة ،د. يوة  ال ر او   – (١)

 193،  اإلسالمعوة إىل أضواء على طريق الدي ار، ،الشيخ  م  أمان بن  لا اجلاما،  - (2)

 153املرجع السابد ص - (٣)

 157املرجع السابد ص  - (٤)
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احلركا  لتكون قاعدل منطليها وهنجها وأهندااها  ولتعنني هنذ  األسنس علنى مجنع جهنود العناملني  حنىت 
تصنننننب كلهنننننا يف  نننننرى واحننننند  ولتسننننناهل كنننننذلك يف إذاانننننة أسنننننباب الفرقنننننة والتمنننننء   ويف معاجلنننننة أهنننننل 

 املةكال  واألخطار اليائمة يف واقعنا اليوم.

ية هي يف ميدان السنبا  إىل اجلننة علنى درب جلني  يف اإلسالمك يصبح التنااس اني احلركا  اعد ذل
ميننندان إانننداع الننننهج  وا(طنننة  وتطنننوير األسننناليب وتنميتهنننا يف ننننور اإلمينننان والتوحيننند  وعلنننى منهننناج ا  

منّء  وحسند  حيث تساهل مواهب األمة كلها يف امليدان  دون أن متو  هذ  املواهب املؤمنة يف تننااس 
 (1)وقتال."

"إننا يف عصر يةهد ايه العامل م  شرقه إىل اراه ..تكتال  وأحالاا جتمع أمنا من  النناال علنى حتيينق 
مصاحل مةرتكة  وداع أخطار ع  نفسنها متوقعنة.. وكثنريا منا تكنون تلنك التكنتال  واألحنالف انني أمنل 

ذلنك اهني تسنتطيع أن جتند اينهنا قندرا مةنرتكا من  تتباي  يف أدياهننا وثيااتهنا  وأعرااهنا وتياليندها.. ومنع 
املصنناحل الننيت تلتينني عليهننا وتسننعى إىل حتيييهننا تاركننة نينناط االخننتالف والتباعنند  اعينندل عنن   ننال حبثهننا 

 (2)وحديثها.. إىل حني قد ترى ايه مصاحلها العليا تيتضي إثارل تلك النياط  وتسليط األضواء عليها."

ية إال إذا آمننب مبنندأ التعنندد   وتسننامب انفسننها عنن  اإلسننالمجمعيننا  ولن  يتحيننق اهلنندف املنةننود لل
 النءاعا  وا(الاا  اجلانبية  وم  مث تفتح صدرها وتبسط يدها ليبول اآلخر.

ية يف البلنننند اإلسننننالمعنننن  ظنننناهرل تعنننندد اجلمعيننننا   -حفظننننه ا –ييننننول النننندكتور أاننننو الفننننتح البيننننانوين  
ددل إال كمثنل اجلامعننا  العلمينة املتعننددل يف الند واحنند من  اننالد الواحند: "امننا مثنل هننذ  اجلماعنا  املتعنن

املسنلمني  اينند يكننون لكننل جامعننة منهاجهننا وأسنلوب عملهننا ونظننام دراسننتها  وأسنناتذ ا  ولكنهننا مجيعننا 
تعمل على إجياد طالب العلل و يئته ليكون عضوا صناحلا مفيندا ألمتنه  أو كمثنل عينادا  طيبنة متعنددل  

ةرل هنا وهنا   ييصندها املرضنى من  كنل مكان...اهنل يصنح أن ضند  انني هنذ  أو مةاف صحية منت
العينننننادا  الطيبنننننة واملةنننننايف الصنننننحية  أو اجلامعنننننا  العلمينننننة حتسنننننس أو تعصنننننب؟إال إذا امنننننذ  هنننننذ  

                                 
 182، ص  ية إىل أيناإلسالمالصحوة د.خليل   تن  لا ر ا،  – (١)
 6،  ص وجوب وحدة املسلمنيد. ب  اتي  البيانوين ، – (2)
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اجلامعننننا  أو املةننننايف والعيننننادا  أاراضننننا  أخننننرى اننننري اننننرو العلننننل والصننننحة  اتحولننننب عنننن  اهنننندااها 
 (1)ووظيفتها "

ية ايمنا اينهنا إىل تنظنيل يةنبه تنظنيل اجلامعنا  العلمينة يف قطنر واحند  اإلسنالماجلماعنا   "ويوم تصل
ايكنننون لكنننل مجاعنننة قياد نننا و لسنننها ا(نننا  هبنننا  ويكنننون للجمينننع قينننادل واحننندل و لنننس وتتالشنننى انننني 

ة :كين  الةنبهة اليائلناملسلمني والعاملني الفوار   ويسود اينهل احلب والتعاون  وتتالشنى ايننهل عندئنذ 
اهاهي اجلامعا  واملةايف اليوم متعددل يف الند واحند  وتعمنل  ؟ ون وحدل العمل مع تعدد اجلماعا تك

 (2)مجيعا عمال واحدا منسيا متكامال "

ية م  الرااطة اجلامعة اني العاملني لإلسالم  أاعد العمل الندعوي عن  النظنرل اإلسالموإّن خلو الساحة 
ية كنل حنني لتسنديد االجتهنادا  الدعوينة وتصنويبها  اإلسنالماج  إليهنا الندعول التيوميية اجلامعة  اليت حتتن

  واملرتاصننون هبننا  اإلسننالمو "األاخننا " الننيت قنند ينصننبها هلننا أعننداء  "والبعنند هبننا عنن  املءالننق  و"املطبننا 
ية.. اإلسنننالمالنننذي  جيننندون ايهنننا خطنننرا علنننى وجنننودهل وكيننناهنل اهلءيلنننة  ايخططنننون إلجهننناو احلركنننا  

 (3)وإحباط سعيها.

كما أّن ايد الرااطة اجلامعة اني العاملني لإلسالم  ومل  كثري م  العلماء ع  الندعول إىل ا  تعناىل    
وحتمننل مسنننؤوليتهل يف ذلننك  وتيننندمهل ليينننادل ركننب األمنننة  أتنناح الفرصنننة أمنننام األدعينناء واملتطفلنننني مننن  

واننة لولننوج انناب النندعول  وتسنننل ذرى الييننادل  ومننا ليسننوا منن  أهننل العلننل والفيننه  واألهليننة الةننرعية املطل
يفسنند  الكثننري منن  هننؤالء أكثننر مننا يصننلحون... ومننا يورثونننه منن  خلننل يف التصننور واملفنناهيل  وخلننل يف 

ي مبطننا واضننطرااا  ويءينند شننية ا(ننالف اننني املسننلمني  ويبعنند اإلسننالمالسننلو  والتكننوي .. يءينند العمننل 
 (4)اهلول اني العاملني.

ية إىل هذا التنظيل اال اند هلنا من  أسنس وضنوااط تضنبط أعماهلنا وتننري اإلسالماجلماعا   ولكي تصل
 هلا الدرب. و الصفحا  التالية حتل يف طيا ا أهل تلك األسس والضوااط  الدعوية املهمة .

                                 
 80-79،ص والواقعي بني األمل اإلسالموحدة العمل د.  م  أبو ال تح البيانوين، – (١)

 80-79املرجع السابد، ص  - (2)

 156، ص وجوب وحدة املسلمنيد. ب  اتي  البيانوين ، – (٣)
 157املرجع السابد ص  (٤)
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العامل  يف اجملال الدعويللتعاون ب    وابطاملطلب الثاني: وضع األسس وال  

ية يعد م  ألءم الضرورا   وم  آكد املهما   وم  أشد احلاجا   اإلسالمالعمل م  أجل الوحدل 
وهو قطب الرحى  وطو  النجال  حيث تكالبب قوى األعداء  ورمب األمة ع  قوال واحدل  وال 

 ٻ ٱ} وا  تعاىل ييول:(1)سبيل للنجال إال اأن نعتصل حببل ا  مجيعا  وعدم التفر  والتنازع

[.46:ِأل فلب]{ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ع املسؤولية املباشرل لتحيييها؟ية هبذ  املثااة  اعلى م  تياإلسالمانذا كانب الوحدل 

 ية  املنةودل تيع على عاتق صنفني م  الناال:اإلسالمإّن املسؤولية  املباشرل للوحدل 

تعناىل  وأمنام التناريخ مسنؤولية "الصن  األول: هل احلكام  الذي  تولوا أمنر األمنة  ويتحملنون أمنام ا  
 الييام حبيو  األمة كاملة  والسهر على مصاحلها.. وإقامة ما ضيق عء ا وكرامتها  وراعتها وسياد ا..

الصنننننن  الثننننناين: هنننننل العلمننننناء والننننندعال إىل ا  تعننننناىل  إذ العلمننننناء والننننندعال  إىل ا  تعننننناىل يتحملنننننون 
دل املسننلمني  واجتمنناع كلمننتهل ..اعنندما نكننص أولننو األمننر املسننؤولية الكننبى عنن  السننعي إىل حتييننق وحنن

 (2)م  حكام املسلمني ع  هذ  املسؤولية .. واّرطوا يف محل األمانة.".

وتكناد تكنون مسننؤولية الصنن  األول ميؤوسنا منننه يف النداننا الغنرب اإلاريينني  اعند أن انرّيوا حكننل ا  
صننن  الثنناين  وهننل العلمنناء والنندعال إىل ا   واعنند أن اأحكننام اليننوانني الوضننعية  الننل يبننق إال مسننؤولية ال

ية احننري هبننل أن يسننعوا جننادي  إىل توحينند اإلسننالمانننتظل معظننل العلمنناء والنندعال إىل  سننلك اجلمعيننا  
 ية  و يكونوا اذلك قد أارأوا ذمتهل م  هذ  املسؤولية العظيمة.اإلسالمصفوف تلك اجلمعيا  

مجلننة منن  الضننوااط وا(طننوط  -حفظننه ا   –الفننتح البيننانوين  وقنند وضننع  اضننيلة الةننيخ النندكتور أاننو
ي  ونظنننرا (بتنننه الطويلننة يف اجملنننال الننندعوي يننرى الباحنننث اسنننتعارل تلنننك اإلسننالمالعريضننة لوحننندل العمنننل 

الضنننننوااط  وجعلهنننننا نباسنننننا  وخارطنننننة طرينننننق اغينننننة الوصنننننول إىل اهلننننندف املنةنننننود  وهنننننو وحننننندل العمنننننل 
 ي:والضوااط كاآلا:اإلسالم

                                 
 6، ،ص ية فريضة وضرورةاإلسالمالوحدة د.أمح   ب  اهلاد  شاهن ،(١)
 158-157،ص  وجوب وحدة املسلمنيد. ب  اتي  البيانوين: – (2)
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ية  واعننننننرتاف كننننننل مجاعننننننة اإلسننننننالمتسنننننليل مجيننننننع األطننننننراف املتعاونننننننة مبنننننندأ تعنننننندد اجلماعننننننا  -  ١"
ية األخنرى  منع االتفنا  علننى نبنذ التجمعنا  الفاسندل  أو اجلماعنا  املنحرانة عنن  اإلسنالمااجلماعنا   

 ي الصريح.اإلسالما(ط 

على أداء مهمته  وشنريكا لنه احرتام كل طرف م  األطراف لآلخر  واعتبار الطرف اآلخر عونا له -2
يف املسنننؤولية  واالاتعننناد عننن  سنننوء الظننن  اننناآلخري  املخنننالفني يف االجتهننناد  وعننندم ا نننام يف نينننا ل  افننني 

 اْجَتِنب ننوا آَمن ننوا ال ننِذي َ  أَينَُّهننا يَننا} وقننال تعنناىل: (1)(مللن ، للن العبللف،  ، للن ال للناحلننديث الةننري  :)
 ]١2احلجرا :[{ِإمْث   الظ  ِّ  اَنْعضَ  ِإن   الظ  ِّ  ِم َ  َكِثري ا

اعننرتاف كننل طننرف لألطننراف األخننرى افضننلها  وتينندير جهودهننا مهمننا قلننب  انمنننا يعننرف الفضننل -٣
 ألهل الفضل أهل الفضل.)واملرء ضمد على ماايه م  ا(ري(

 طنرف علنى آخنر اندعوى مشنول  أو سنبق التحرر م  العيلية احلءاية  والعصنبية املييتنة  وعندم تعنايل-٤
 زم   أو كثرل عدد  قال تعاىل يف ميام توجيه املؤمنني:

 ۈ ۆ ۆ}وقال يف ذم الكااري :[. ٣2] النجل: {ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ }

 وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى{ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ

 [. 50] النساء: {ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 اآلخري   وال تتكرر األخطاء.التناصح اني األطراف  واالستفادل م  جتارب -5

احلر  على النيد الذاا داخل اجلماعة  وا ام نفسنها االضنع  وا(طنأ  وعندم اعتيناد كنل مجاعنة -6
 يف نفسها الكمال  ما جيعلها تيبل نصح اآلخري   ويتسع صدرها للنيد م  أي جهة كانب.

اعتماد الةورى يف حبث األمور ومعاجلتها  واماذ اليرارا  جتاهها  انن الةورى يف العمل -7

 ڻ ڻ ڻ ں ں }ي  مبدأ الزم ومنهج ثااب  قال تعاىل يف وص  املؤمنني :اإلسالم

 [. ٣8] الةورى: {ۀ ڻ

                                 
 4/298،، كتا  الد ،ت    حسن الان4949، و سنن أيب داود - (١)
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    قال تعاىل:التعاون ايما ي تفق عليه  واالعتذار يف مواط  االختالف اليت جيوز ايها االجتهاد  -8

 {ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ }
 [. 2] املائدل:

االلتءام اوضوح العالقة اني األطراف  واالاتعاد ع  أسلوب احملناور اجلانبينة  واملةناورا  السياسنية  -9
 الذي يباعد اني اليلوب ويةيع احلذر وسوء الظ .

يتفنننق علينننه األطنننراف املتعاوننننة  ويلتءمنننون وضنننع نظنننام داخلننني يضنننبط األمنننور ويننننظل العالقنننا   -١0
 انظامه.

 ک ک ڑ} يتعاهدون ايما اينهل على تنفيذها  ويتواصون علنى تطبييهنا  قنال تعناىل:-١١

 ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 (1)"[.9١] النحل: {ڻ ڻ ڻ

 يضاف إىل البنود السااية:

 تضاار اجلهود والتكات  يف  اليضايا العملية املصريية. -أ

 السعي على توحيد املناهج الدراسية .-ب

نةاء جلنة توجيهية إرشادية  تتااع سري أعمال الدعال وتراع تيرينرا إىل اجمللنس األعلنى عن  الندعال إ-ج 
 الذي  خيرقون البنود املتفق عليها.

مبنننادرا  مننن  هنننذا اليبينننل ايحتننناج إىل التعءينننء  ية  وهننننا اإلسنننالم(رجيننني اجلامعنننا   إنةننناء رااطنننة -د
 والتفعيل وتوضيح األهداف والغايا .

 ي.اإلسالماالستفادل م  خبا   الدول اجملاورل  وخاصة )مايل و النيجر( يف  ال وحدل العمل  -ه

ية  اهنننذا يوطنننند اإلسنننالمإقامنننة مناشنننط دعوينننة  دورينننة يةنننرت  ايهننننا كبنننار املسنننؤولني يف اجلمعينننا  -و
 يكسر احلواجء اني أتباعهل.العالقة اني الييادا  الدينية ويف الوقب نفسه 

                                 
 90-83، ص  ي بني الواقع واألملاإلسالموحدة العمل د. م  أبو ال تح البيانوين ،  - (١)
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ية  وهنو اإلسنالماقرتاحا آخر للتيارب اني اجلمعيا   -رمحه ا -وأورد  املستةار الدكتور علي جريةة
ية اإلسنالماقرتاح ييوم على تنظيل   وتنسيق العمنل  الندعوي اةنكل احنرتايف  حينث ينتل  تنو كينل املهنام 

 واإلحسننننان مجاعننننا  ومجعيننننا   ويكننننون ملكننننارم ية  كننننأن يكننننون للننننباإلسننننالموتوزيعهننننا إىل اجلمعيننننا  
األخننننال  مجاعننننا  ومجعيننننا   وللعيينننندل وتنييتهننننا مجاعننننا  ومجعيننننا   وللسياسننننة والرقنننني هبننننا أحننننءاب 
ومجاعننا   كننل ذلننك شننريطة أال تتخاصننل ايمننا اينهننا وأال يننتهل اعضننها اعضننا  وأال يسننخر اعضننها منن  

اريهنا االباطنل وا(طنأ وا(طيئنة انل وأحيانننا اعنض  وال تظن  أو تصن  نفسنها اناحلق والصنواب  وتيننذف 
 (1). اإلسالمااملرو  وا(يانة والعدوان. ال ميك  هلذ  مجيعا أن تتعاون ايما اينها لتحييق تكامل 

 مكوننة يةاإلسنالم للةؤون األعلى اجمللس مثااة تكون عامة مجعية  إنةاء اعد البنود هذ  تطبيق يتل   
 ا(صنو  هبنذا شنوطا ية يف اوركيننا ااسنواإلسنالم اجلمعينا  قطعب وقد ية اإلسالم اجلمعيا  مجيع م 
  وذلننك ااسننو اوركينننا يف يةاإلسننالم اجلمعيننا  احتنناد:  ااسننل واحنندل رايننة حتننب االنضننواء منن  متكنننوا  إذ
 تةننوب زالننب ال أنّننه مجعيننة إسننالمية  إال 2٤0  وانننتظل إىل صننفها حلنند اآلن أكثننر منن  2005 عننام منننذ
 عظيمننة ااملسننؤولية (نندمتها  يةاإلسننالم اجلمعيننا  تفنناين وعنندم والتسننيري  األمننور يف ضننبااية الرااطننة تلننك
   اجلمعينة تلنك دور لتفعينل نوايناهل وليخلصنوا اجلانبينة ا(الانا  ليتجناوزوا اجلمعينا  ر سناء عناتق على
فعيل دورها على الوجه املطلوب أمان هلل مجيعا م  توقعا  خارجينة تنؤول علنيهل االوينل والتضنييق انّن ت

 يف الغرانننة عننننهل وينننءول صنننعداء املسنننلمون سنننيتنفس ذلنننك يتحينننق ية  وينننوماإلسنننالميف مءاولنننة املناشنننط 
 وطنهل  ودينهل.

قرارايا  ااسنل )احلرينا  ويف الوقب الذي يسطّر ايه  الباحث هذ  السطور  أصدر  احلكومة مةروعا 
واحلند من   اإلسنالمالدينية (ايصد مترير  على البملان للتصويب عليه  ويةمل املةروع نياط مةبوهة ع  

 تطبييه   وايما يلي اعض انود ذلك املةروع اليراري:

 حظر الصالل يف األماك  العامة إال ارتخيص حكومي. -

 . والسجون الصحية املرااق ااستثناء العامة ا(دما  يف لعبادلا دور إقامة .حظر-

تعبنننري املوظننن  احلكنننومي عننن  معتيداتنننه الدينينننة اةنننكل متفننناخر أثنننناء مارسنننة واجباتنننه يعتنننب خرقنننا  -
 .اللتءاماته

                                 
 286،،ص االجتاهات الفكرية املعاصرةيراجع: د.  لا جريشة ،- (١)
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 اعنننند البلديننننة رئننننيس عنننن  الصننننادرل املطاايننننة شننننهادل علننننى أوال للحصننننول خيضننننع للعبننننادل مبننننىن ااتتنننناح-
 .إقليميا املختص املفوو املكتب ع  صادر ااتتاح ترخيص وعلى املختصة الفنية ا(دما  مع التةاور

حظننر أعضنناء هيئننة التنندريس يف اليطنناع احلكننومي منن  إظهننار املظنناهر الدينيننة  أو مءاولننة أي نةنناط   -
 دينيي قد يكون سببا يف إزعاج السري العادي للمؤسسة.

السياسية  وجينب علنى من  يتنوىل  ال جيوز لييادا  اجلمعيا  الدينية  تولية مسؤولية داخل األحءاب -
 قيادل اجلمعيا  الدينية أن خيضع جلملة م  الةروط منها:

. سننتني علنى تءيند مندل االسنج  علينه حكنل وجود عدم -. ا(لق وحس  -. العيل سليل يكون أن-
 األقننل علننى واحنند هيكننل أن يكننون لننه معراننة جينندل االنندي  يءكيننه - سنننةم 20 عمننر  عنن  ييننل ال أن - م
 (1).هبا معرتاة مؤسسة أو

 أعنال  املنذكور االحتناد إزاء هذا املةروع اليراري   ايام احملد  اا(طر يةاإلسالم اجلمعيا  وقد شعر 
  ذلنننك يف للنظنننر   طنننار  اجتمننناع إىل يةاإلسنننالم اجلمعينننا  قينننادا   اننندعول 20١7/ينننناير/7 يف تننناريخ

  واملسنننلمني  انننننددو  اإلسنننالمادرسنننوها نيطنننة اعننند أخنننرى  وتوصنننلوا إىل أهنننننا  ننندف إىل املضنننايية علنننى 
 اننورا احلكومنة واسنتجااب البملنان  مترينر  علنى وعنندم اطلنب سنحبه وتيندموا منذكرل احتجناج إىل احلكومنة

 لننن  البملنننان "إن: جنننالو سنننالي  البملنننان رئنننيس وقنننال حينننا  ال دراسنننتها ينننتل أن إىل الينننرارا  وسنننحبب
 ".ااملواطنني يضر قرار أي على يصو 

 الصنن  والعمننل  وحنندل يف و ال أعننرف أّن املسننلمني يف اوركينننا ااسننو متكنننوا منن  امنناذ موقنن   موحنند 
 وحممودل  جيب تعءيءها والسهر على أمثاهلا. مةكورل اادرل كهذا  وهي ياإلسالم

مة اصيغة م  الصيه املمكنة  واجنب شنرعي علنى  ي  ومجع الكلاإلسالمإن السعي إىل وحدل العمل   
كننننل قننننادر  وذلننننك داعننننا للفرقنننننة اننننني املسننننلمني للفرقننننة اننننني املسنننننلمني  وجتميعننننا جلهننننودهل منننن  ناحينننننة 

[.2:ِ ملئدة]{ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ } قال تعاىل :(2)أخرى

                                 
 FASO NET,PROJET DE LOI SUR LES LIBERTE'S RELIGEUSE,LESي ار:  - (١)
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 45، ص ي بني األمل والواقعاإلسالموحدة  العمل د. م  أبو ال تح البيانوين، – (2)
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ااجلميع مهما اختلفب أيا هل  وتنوعب منناهجهل واهتمامنا ل  إمننا خيندمون هنداا واحندا  ويسنعون 
خننداعا ومكننرا  وال  اإلسننالمإىل اايننة مةننرتكة  اللهننل إال منن  سنناء  نيتننه واهراننب اايتننه  اامننذ شننعار 

 (1)خيفى أمثال هؤالء على املسلمني.

ع الياسننني  واملنننؤامرا  الدولينننة وحننندها  انننال اننند مننن  أن مل تعنند تسنننتطيع احلركنننة الواحننندل أن جتاانننه الواقننن
 (2)تتناسق اجلهود حىت يي  الص  املؤم  الواحد أمام اهلجمة الةرسة والكيد املاكر.

وإذا كاننب قننوى الةننر قنند اسنتطاعب  أن جتتمننع و تتحنند راننل صنراعا ا واخننتالف توجها ننا وأهنندااها 
  تعبنند إهلننا وتتبننع رسننوال واحنند وتتجننه إىل قبلننة واحنندل تعجننء وميننوال  ننا ولغا ننا  اننال أعتينند أّن األمننة الننيت

 ع  االحتاد إذا أخلصب نيتها  

.ياإلسالمالعمل  لتمويل تنموية أوااف ءانش: إثالثاملطلب ال  

عمومننا و اوركينننا ااسننو خصوصننا منن  انعنندام مصننادر متويليننة   إارييينناي  يف  اننرب اإلسننالميفتيننر العمننل 
كفيلنننة إلقامنننة مةنننروعا  إسنننالمية  وكفالنننة العننناملني يف السننناحة الدعوينننة  و هنننذا يعتنننب عائينننا كبنننريا مننن  

 ية يف اوركينا ااسو.اإلسالمالدعول  معّوقا 

خلصنني النذي  انيطعنوا ية يف اوركيننا ااسنو علنى سنواعد األجنداد واآلاناء املاإلسنالموقد هنضب الندعول 
عن  احلينال الندنيا وتفرانوا (دمنة هنذا الندي    وخنندموا الندي  منا يتناسنب منع زمننهل   اأنةنأوا الكتاتيننب 

وجعلوهننا منطلننق رسننالتهل   وقنند كننان أكثننرهل يعتمنندون  -اغننري ميااننل–وا(ننالوي لتعلننيل أاننناء املسننلمني 
ل يعملنون هلنل يف منءارعهل يف مواسنل الءراعنة  و  على الءراعة لتواري مستلءما  حيا ل  حيث كان طالهبن

كننان  تالميننذ اعننض الكتاتيننب يتسننّولون  يف الطرقننا  اعنند دروسننهل  حبثننا لليننل العننيحت  كمننا كننان اعننض 
 احملسنني ييصدون املدرسني يف ايو ل للتصد  عليهل.

ينفنننق علنننيهل النننيس لنننديهل مصننندر أمنننا الننندعال النننذي  جيوانننون يف  املسننناجد لإلمامنننة والنننوعر واإلرشننناد 
سننوى نفننس الصنندقا  احلينيننة الننيت يتصنند  هبننا اعننض املصننلني علننيهل اعنند الصننلوا  أو اعنند الننوعر أو 

 أثناء املناسبا  الدينية.

                                 
 51املرجع السابد ص  - (١)
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 علنننى رمءينننة رسنننوما  افرضنننوا العصنننر  ملواكبنننة مننندارال إىل الكتاتينننب جنننل حتّولنننب األينننام تطنننور ومنننع
 الظنروف وذوي األيتنام عن  وإسنياطها  الرسنوما  تلنك زهنادل  أنّ  إال املدرسنني  حاجنا  لسد التالميذ
 .أزما  إىل أزما  م  املدارال  اتعيحت واملعلمني املدارال متطلبا  لتغطية كااية اري الصعبة املادية

و مل يكننن  اولتنننا العلينننا )اوركيننننا ااسنننو( متفتحنننا علنننى العنننامل العنننريب إال يف أواخنننر ا(مسنننينا    حينننث 
اجلءائننر (وكننذلك إيننران  مث يف -مصننر-ليبيننا-النندول املغرايننة )املغننرب تفتحننب علننى الننبالد العرايننة وخاصننة

ماديا ومعنوينا يف تأسنيس  ل ا(ليج  وهذ  الدول مجيعا أسهمبأواخر الستينا  عيد  عالقا  مع دو 
ية يف اوركيننننا ااسنننو  كمنننا أهننننا اإلسنننالمالبنننىن التحتينننة مننن  انننناء مننندارال ومراكنننء ومسننناجد  للمؤسسنننا  

 للدراسة يف جامعا ا. استيطبب طالب العلل

هني األخنرى يف دانع عجلنة   ية والنيت أسنهمباإلسنالممث واد إىل البلد  موعنة من  املؤسسنا  ا(ريينة 
   ابعضها تكفل الدعال واأليتام  وأقامب مةروعا  لصاحل املسلمني.اإلسالمتيدم 

ا  ا(رييننة واعنند أحنندا  احلننادي عةننر منن  سننبتمب ألفننني وواحنند  ضننيق ا(نننا  علننى معظننل املؤسسنن
 ية يف كثري م  اياع األرو.اإلسالمواليب البعض أاواهبا  ما أثر سلبا على مسريل الدعول 

ية  ولكن  النذي ينبغني اإلسنالموال ننكر مدى استفادل الوط  من  مسناعدا  العنرب لتموينل األعمنال 
وخاصننة مننع الظننروف  االعننرتاف اننه :أّن العننرب لنن  يسننتطيعوا حتّمننل كااننة أعبنناء النندعول يف اوركينننا ااسننو 

العاملينننة املتصنننناعدل  كمنننا أّن املسنننناعدا  النننواردل أحيانننننا  تكنننون  مرهونننننة انتبننناع وجهننننا  نظنننر املمننننولني 
 والشنننك أّن لكنننل منننّول وجهنننة هنننو يولّيهنننا اننناختالف األطنننراف املمولّنننة تعكنننس مباشنننرل علنننى اجلهنننا  

 الدعوية  أحيانا.  املستفيدل ما ضد  اصطداما يف املواق  ووجها  النظر على الساحة

ي  يف اوركينننننا ااسننننو مرهننننون انجينننناد مصننننادر اإلسننننالمإّنّ  مواكبننننة العصننننر و ضننننمان اسننننتمرارية العمننننل 
مسننتيلة تةننرف علننى النندعول ومتّوهلننا  وال أخننال أنسننب  وأجنننع مصنندر لتمويننل النندعول  أكثننر منن  إنةنناء 

والتحنديا   االكياسنة  عّوقا مليئة ااملمةروعا  وقفية تعود ريعها إىل الدعول والدعال   ااملرحلة اليادل 
 تيتضي استباقها واحليطة هلا .

ية مننذ عصنرها الءاهنر  وال زالنب جتنود اعطائهنا علنى  اإلسنالموقد كاننب األوقناف شنريكة جنناح الندعول 
ية وا(رييننننة  وألمهيتهننننا البالغننننة يف تعءيننننء  اإلسننننالمية ايعتمنننندون عليهننننا لنننندعل املةننننروعا  اإلسننننالمالنننندول 
 ية وزارا  خاصة هبا.اإلسالمية ايد أنةأ  جل الدول اإلسالم الدعول
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وال تنفننق عليننه ااعتبارهننا دولننة علمانيننة  انننّن علننى   اإلسننالموإذا كانننب  دولننة اوركينننا ااسننو ال تعتنني ا
املسننلمني أن يهتمننوا اأنفسننهل وينةننؤوا جلنننة جلبايننة الءكننوا   والصنندقا  والتبعننا   اتكننون مثااننة وزارل 

يننث تكننون اجلهننة املخّولننة جلمننع تلننك األمننوال ومنن  مَثّ تصننريفها حسننب الينننوا  املتفننق عليهننا األوقنناف حب
 مع جلنة كبار العلماء  كاإلنفا  على الدعال وإنةاء مةروعا  وقفية  واريها.

 حاجنننة اسننندّ  كاملنننة وظيفتنننه الراشننندل وا(الانننة النبنننول عهننند يف ياإلسنننالم للمجتمنننع الوقننن  أدى "ليننند
 يتطلبنه ومنا واحملتناجني  السنبيل واا  واملساكني الفيراء على الصدقة  ال يف سواء الفرتل  تلك يف اجملتمع
 .  والكراع السالح م  والعتاد العدل م  ا  سبيل يف اجلهاد

 أن وقننننب اإلسننننالم اننننالد يف واحلضننننارية العلميننننة اإلجنننننازا  أالننننب يف أساسنننني دور للوقنننن  كننننان كمنننا
 (1)الظلما ." عصر يف تعيحت العامل االد وأالب أوراا كانب

إّن مننا تةننهد  السنناحة الدعويننة البوركيناايننة منن  عننءوف اعننض طلبننة العلننل عنن   ننال التنندريس والنندعول  
وانتمنناء اعننض ضننعاف اإلميننان إىل الفننر  الضننالة واهلدامننة  اننل وااتكننار اعننض املتعلمننني أنواعننا منن  البنندع 

 للدعول .وا(رااا   كل ذلك مرد  إىل عدم وجود جهة داعمة 

ية م  تيدم كنل ذلنك حتينق افضنل ا  تعناىل مث جهنود احملسننني اإلسالم" وإن ما وصلب إليه احلضارل 
 الذي  أوقفوا أمواهلل على التعليل.

وقنننند شننننجع الوقنننن  املتعلمننننني علننننى االخنننننراط يف التعلننننيل واالسننننتفادل منننن  التسننننهيال  الننننيت واننننر  يف 
فلننننه اتننننأمني احتياجننننا  املتعلمننننني منننن  اللننننوازم الدراسننننية املسنننناجد واملنننندارال واملكتبننننا   منننن  خننننالل تك

املختلفنة  حينث خصصنب اعنض األوقناف لنتعلل الطنالب والصنرف علنيهل  اننا   وإسنكاهنل يف األقسنام 
 ."(2)الداخلية  وقد شجع ذلك طالب العلل على الرحيل لطلب العلل يف خمتل  األصياع

سنننتفيدوا مننن  دروال التننناريخ  وأن يتعلمنننوا االعتمننناد ليننند حنننان األوان للمسنننلمني يف اوركيننننا ااسنننو أن ي
ية  وقنند  ي ننرى هننذا اإلسننالمعلننى أنفسننهل  ويةننرعوا يف إنةنناء مةننروعا  وأوقنناف تنمويننة لصنناحل النندعول 

   ضرب م  املستحيل أو اعيد املنال االقرتاح 
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 21-16ص  ، ،دور الوقف يف العملية التعليمية،ي ار: د. ب   بن  ب العليل املعيلا  - (2)



192 


ولة ونظننننرل سنننننطحية إىل واقنننننع املسنننننلمني الينننننوم يف أرو النننننوط   يتجلنننننى اوضنننننوح واقعينننننة النظنننننرل وسنننننه
تطبييهننا  ايحتنناج إىل إرادل قويننة و نيننة صننادقة  ودراسننة عمييننة ومطننيط اتنفيننذ  وقنند رأينننا أّن املسننلمني 
يبننادرون زجمننع  املاليننني  يف اعننض األوقننا  لتينندميها إىل اعننض النندعال تعبننريا حلننبهل هلننل  والننبعض يبنننون 

ية  صننادرل منن  نيننا  طيبننة هلننل البيننو  الفخمننة ويةننرتون هلننل السننيارا  الفنناخرل  اهنني مبننادرا  شخصنن
وأهلننه  ايحتناجون إىل توعيننة وإرشناد واننرال ثياانة املسننامهة يف العمنل ا(ننريي   اإلسنالم ومن  أنناال ضبننون 

كيمننا يسننامهوا  يف األعمننال ا(رييننة ذا  النفننع العننام   وهنني صنندقة جاريننة تبيننى يف رصننيدهل حننىت اعنند 
 ما ل . 

اجد  النننيت تكلننن  ابنائهنننا املتبعنننون مننن  أانننناء النننوط   عنننالول علنننى هنننذا   ايوجننند يف البلننند آالف  املسننن
 . املاليني م  الفرنك السيفاوخارجها  تصل قيمة اعضها إىل 

هنننذا وقننند جنننرب املسنننلمون يف اوركيننننا ااسنننو جترانننة الوقننن  يف السنننبعينيا  ااسنننتطاعوا  شنننراء عمنننارل يف 
 مكة املكرمة وأوقفوها للحجاج البوركيناايني الذي  ضضرون للحج.

 اآلونننة األخننريل شننهد  السنناحة البوركيناايننة مبننادرا  ارينندل منن  نوعهننا  وجتننارب جدينندل  يف قطنناع ويف
ية   وهننني مبننننادرا  طيبنننة جيننننب اإلشنننادل هبننننا وتةننننجيع اإلسننننالماألعمنننال ا(رييننننة مننن  اعننننض اجلمعينننا  

 اليائمني عليها  منها على سبيل املثال ال احلصر:

ملينون ارننك سنيفا لتسنوير مينبل  50لغراية زجمع ما ييرب م  ية يف املنطية ااإلسالمقامب اجلمعية  -
 ماليني لتأثيث مكتبهل.5م  كما مجعب ماييرب م  20١٤املسلمني  عام 

ملينننون لرتمنننيل مسنننجدهل العتينننق والنننذي ييننندر  200مجعنننوا مننناييرب مننن    20١6ويف ننننوامب عنننام -
 مليون سيفا.500التكلفة اإلمجالية ب 

ي  اإلسنالماحملمدية  يف العاصمة وااادواو  واواو جوال سو حبملنة الوقن  وقامب مجعية أهل السنة -
 وهي عبارل ع  مةروع اناء مستةفى للمسلمني يف كل م  العاصمة وااا دواو واواو جوالسو .

كل هذ  مؤشنرا  تندل علنى أّن انمكنان املسنلمني إنةناء مةنروعا  وقفينة تنموينة تعنود ريعهنا (دمنة   
 الدعول والدعال.
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ية  اإلسنننالمآن األوان لإلخنننول العنننرب املتبّعنننني أن يغنننرّيوا يف اسنننرتاتيجيا  دعمهنننل للمؤسسنننا  ليننند 
وذلك اننةاء  مةروعا  تنموية وأوقاف يف البلد حبيث يسنتفاد من  ريعهنا لتسنيري األعمنال الدعوينة من   

 كفالة الدعال واناء املةروعا  ا(ريية ومساعدل احملرومني.

العامل حتوال  منيطعة النظري يف مجيع اجملاال  وعلى مجيع األصنعدل  النل تعند إننا يف عصر يةهد ايه 
جتنندي األعمننال االرجتاليننة  العفويننة  اننال انند منن  وضننع خطننط وأهننداف قريبننة واعينندل املنندى والسننعي إىل 

   حتيييها وتذليل صعاهبا للوصول إىل اهلدف املنةود  ااألهداف الطموحة  تنال االصنب واملثناارل والتنأين
 اهي مفتاح الصمود أمام عواص  التحديا   وقد صد  شاعر حني قال:

 (1)اما انياد  اآلمال إال لصاارألستسهلّ  الصعب أو أدر  املىن    

  

                                 
 يف الشعرية الشواهد شرحُشرَّا  ، حسن  م  بن البيت من الشواه  اليت مل ع سب إىل قائل.ي ار:  م  - (١)

 1/419،شعري شاهد آالف ألربعة» النحوية الكتب أمهات
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  : إحياء دور املساجد واملدارا ووسائل اإلعالمرابعاملطلب ال

 المساجد- أ

- النن  ألن مسنجدم اهنو مصلى الناال امذ  ما وكل وللجمعة  للجماعة الصالل مكان هو "املسجد
 أخننص صننار املسننجد مسننمى كننان وإن   ((1)وه للهرا م للدذا وُجعلَللت لللت اْلر ): قننال -ملسو هيلع هللا ىلص

 الصنالل إقامنةمكنان لنيس -ملسو هيلع هللا ىلص- النن  عهند يف كان وكما  اإلسالم يف واملسجد. األرو سائر م 
 ويسنتيبل االجتماعنا   اينه يعيند -ملسو هيلع هللا ىلص- النن  اكنان. . . كثنريل أنةنطة منطلنق كنان ال احسب 

 انال ذي أمنر كنل اينه ويبم والبعو   الدعول ومنطلق واإلعالم  والعلل الذكر حلق ايه ويييل الواود  ايه
 انناء يف شنرع أن مهناجرا املديننة قندم حنني -ملسو هيلع هللا ىلص- النن  اندأ  انال ذي عمل وأول. واحلرب السلل يف

 (2)".الصحيح يف ورد كما  قدم م  سفر ادأ ااملسجدإذا  - ملسو هيلع هللا ىلص- الن  وكان املسجد 

ومننننع تطننننور األيننننام انفصننننل عنننن  املسننننجد معظننننل مهامننننه  ابينننني يننننؤدي دور  األساسنننني يف مجننننع الننننناال 
 للصلوا  وا(طب والدروال العلمية. 

وقد س لب من  املسنجد مجينع مهامنه يف اوركيننا ااسنو  عندى دور  األّول واألساسني   وهنو مجنع النناال 
يف الصلوا  املفروضة   ااستثناء اعنض املسناجد  التااعنة جلمعينة أهنل السننة ومسناجد أخنرى ال تتعند ى 

املفيندل  اهني جترانة  أصااع  اليد  انّن هلل جهنودا جبنارل يف إحيناء املسناجد ااحملاضنرا  والندروال العلمينة
ية يف اوركينننا ااسننو  ايجننب تعمننيل تلننك التجراننة  علننى مجيننع املسنناجد يف اإلسننالمارينندل ونااعننة للنندعول 

 اوركينا ااسو  ووضع آليا  جديدل لتطويرها والنهوو هبا.

و لكننني يعننناد إىل املسنننجد دور  الرينننادي يف اوركيننننا ااسنننو  يينننرتح  الباحنننث أن يكنننون لكنننل مسننننجد   
 ان على األقل :ثال  جل

 : وهي اللجنة التنفيذية العليا  ومهمتها:اللدنة اْلولع-

السننهر واإلشننراف علننى إدارل املسننجد  منن  حيننث النظااننة  وانناتورل الكهرانناء واملنناء  واإلشننراف علننى -
 ايية اللجان التالية:

                                 
 1/95)وجعلت يل الرض مس  ا وطهورا(،ملسو هيلع هللا ىلص،كتا  التيمم ت  قو  ال يب 438،و صحيح البخاري – (١)
 13،ص املسجد رسالة حتقيق يف العلماء أثر ،د. تصر بن  ب  الكرمي الع ل - (2)
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 : وهي اللجنة العلمية الثيااية: و يكون هلا مهمتان أو ووظيفتان اللدنة الثفنية-

 : تنظيل الدروال واحملاضرا  العلمية  وتيسل الفئا  املستفيدل إىل أراع أقسام: لهظيمة اْلولعا

ائة طالب املدارال العراية  حبيث يدرسون كتبا خمتلفة ع  كتب املينررا  الدراسنية  وكنذلك حفنر -١
 اليرآن الكرم . اهذا ايه حتفيء هلل م  جهتيني:

 ديد املفيد.: التطلع إىل معراة اجلالد ة اْلولع-

 :  التحرر م  قيود النظام الدراسي  ما يف ذلك ا العيواا  املدرسية و االختبارا .الد ة الثفنية-

:ائة العوام  ويركنء علنى أساسنيا  الندي  والعييندل واينه العبنادا  واملعنامال  والرتاينة  المئة الثفنية -2
 األسرية  وقراءل اليرآن وتصحيحه.

 والكتااة. اإلسالمب املدارال الفرنسية  تعليل اليرآن الكرم  ومباد  :طال المئة الثفلثة -٣

 ائة النساء  تعليل اليرآن الكرم مع األحكام ا(اصة االنساء. المئة الها عة: -٤

 اللدنة الثفلثة: اللدنة االجهمف ية:

 و مهمتها :

صنلح انني األسنر يف حالنة التعرف على رواد املسجد يف احلني  ومةناركتهل يف أانراحهل وأتنراحهل  وال-
 وجود نءاع داخل األسر  أو اني أهل احلي. 

 االقرتاب إىل املسلمني الذي  ال ضضرون املسجد وتيدم النصح واإلرشاد هلل. -

تسنننجيل زيننننارا  اننننني الفينننننة واألخنننرى ألهننننل احلنننني سننننواء النننذي  ضضننننرون املسننننجد أو ال ضضننننرون  -
 احلي.ويةمل الءيارل حىت اري املسلمني م  أهل 

 التكاال االجتماعي  ومساعدل احملرومني م  األيتام واألرامل واملرضى. -

 تنظيل مبادرا  (دمة احلي  كتنظيل يوم لنظااة احلي  أو التبع االدم للمحتاجني.-
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تنظننيل ا(ننواطر واملننواعر اإلميانيننة اننني الصننلوا  ملنندل ال تءينند علننى عةننرل دقننائق  أو الهظيمللة الثفنيللة: 
 ظاهرل سلبية منتةرل يف احلي  أو تعءيء قيمة أخالقية مندثرل.التحد  ع  

 املدارا -ب

اهننني الننننوال األوىل النننيت تكنننّون شخصنننية الطفنننل وآراء   وتكويننننه  الننننحتء تراينننة يف عظنننيل أثنننر للمننندارال
واجتهاتنننه   ااالهتمنننام هبنننا وجعلهنننا شنننريكة العمنننل الننندعوي تعطننني لإلسنننالم عنننءل ومنعنننة  وتسنننّهل عملينننة 

ية يف اجملتمننع  وكينن  ال ؟ وهننؤالء الطننالب هننل رجننال الغنند اإلسننالم املسننلمني  ونةننر الثيااننة االحتنناد اننني
وقننادل املسننتيبل  ايجننب االهتمننام اتلننك الةننرضة البةننرية و ترايتهننا علننى تيبننل اآلخننر وتصننفية عيوهلننا منن  

 اجلمود والتعصب األعمى .

دراسننية احسننب  وال متننءل عطاءهننا كمننا جيننب إحينناء دور املنندارال حبيننث ال تيتصننر علننى امليننررا  ال
 على التالميذ املسجلني رييا  ال جيب أن  جتود اعطائها وتتسامى هبداها لتغطي جل شرائح اجملتمع. 

 ولتعطي املدارال الثمار املرجول  ييرتح  الباحث أن تةمل ارا ها ثالثة جوانب  :

 الدفنب اْلو :

حبيننث ال ضصننل اصننطدام يف املفنناهيل الدينيننة لنندى  حماولننة توحينند املننناهج  وخاصننة الةننرعية منهننا  -
 الناشئة.

 إحياء األنةطة  الثيااية الالصفية  اغرو ارال ثيااة قبول اآلخر واالميان مبدأ التعدد.-

تنظنننيل اعالينننا  ثيااينننة ورياضنننية جيمنننع خمتلننن  املننندارال   هبننندف تعنننارف طنننالب املننندارال  املختلفنننة -
 وهذا يغرال يف الطالب روح التعاون و مةاركة الغري. ومةاركتهل معا لتحييق هدف مةرت   

: إحيننناء الدراسنننة الليلينننة يف املننندارال إلتاحنننة  ارصنننة النننتعلل  لكبنننار السننن   واملنننوظفني الدفنلللب الثلللفنت
 الننننذي  ال تسننننعفهل أوقننننا ل وأعمننننارهل حلضننننور املنننندارال الصننننباحية  وقنننند أثبتننننب التجننننارب يف املنننندارال 

 الفرنسية جدار ا.

: إحيناء املندارال يف أينام إجنازا  األسنبوع والعطنل الدراسنية  حينث ضضنر هلنا طنالب الثفلل الدفنب 
 املدارال الفرنسية م  أاناء املسلمني  الذي  ال يدرسون الدي  يف مدارسهل العلمانية.
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 ية العراية.اإلسالمهذا االنسبة للمدارال 

رنسنية  ايستحسن  مسناندل مجعينة الطنالب أّما املدارال الفرنسية احلكومية وكذلك املندارال األهلينة الف 
املنتةننرل يف تلننك املنندارال  واألخننذ اأيننديها وتءوينندها االكتننب واملراجننع وتكننوي   AEEMBوالتالميننذ 

 قيادا ا تكوينا جيدا لييوموا مهمتهل خري قيام.

رنسية إنةاء مدارال أهلية ا  يف هذا اإلطار  السعي الد وب إىلية اإلسالموييرتح الباحث  للييادا  
ية  اهذا يضم  للمسلمني إجياد كوادر مسلمني اإلسالمعراية تدرال املنهج احلكومي إىل جانب الرتاية 

 يةتغلون يف السلك احلكومي ومواط  قرارا  الدولة  وتوجد عدل مدارال يف الدولة م  هذا الطراز.
 
 وسائل اإلعالم - 

صناعة اإلعالم وإيصال املعلومنا  إىل النناال  "ييصد اوسائل اإلعالم مجيع األدوا  اليت تستخدم يف 
إال أن وسننائل اتصننال اجلمنناهريي اصننفة عامننة تنيسننل إىل وسننائل ميننروءل ووسننائل يعيننة ووسننائل اصننرية 

 ويعية.

أدوا  حماينندل تنندخل يف دائننرل املباحننا  واحلكننل عليهننا ينندور مننا -يف حنند ذا ننا-ومجينع وسننائل اإلعننالم
من  وظننائ   اهنني ميكن  أن تيننوم اوظيفنة ا(ننري أو الةنر حبسننب أاننراو حتملنه منن  رسنائل  ومننا تينوم اننه 

 (1)ا"اجلهة اليت متلك هذ  األجهءل  وتسخرها ملصلحته

وسننائل اإلعننالم املعاصننر  مختلنن  أنواعهننا منن  اننءو أالننب   ث الننذي تبذلننهوال ينكننر أحنند النندور ا(بينن
اطنننة وارا هنننا السننناقطة النننيت تبنننث ثينننايف وديننني وقيمننني علنننى أانننناء املسنننلمني مننن  خنننالل مسلسنننال ا اهلا

واملسلمني  ما حدا انبعض الةنباب  اإلسالماالااحية والعلمانية وتلفق األخبار وتعطي صورا مةوهة ع  
الغيوري  على دينهل حماولة االنسال  م  مغريا ل اأساءوا الطريق وسيطوا يف هاوية اجلماعا  االرهااينة 

 والتنظيما  التكفريية. 

شننار الباحننث يف طيننا  املباحننث السننااية أّن اوركينننا ااسننو اعتمنند  العلمانيننة كوسننيلة وقنند  سننبق أن أ
شننأهنا يف ذلننك شننأن مجيننع النندول الننيت وقعننب حتننب وطننأل االحننتالل -إلدارل احلكننل منننذ اجننر اسننتيالهلا 

                                 
 10،ص  -الوقف واإلعالم، د.خال  بن  ب    ال اةم - (١)
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كثننر وعلينه اننّن تلفيءيءينون الدولنة مسنخر لنةنر مبناد  وقنيل العلمانينة النيت ال تتماشنى أ -الغنريب الغاشنل 
 .اإلسالمارا ها مع 

وإىل جانننننب تفليءيننننون الدولننننة توجنننند العةننننرا  منننن  احملطننننا  اإلذاعيننننة  والصننننح  واجملننننال  ومواقننننع 
التواصل االجتماعي اليت  ميتلكها ويديرها النصارى يف البلد  ويسعون  من  خالهلنا إىل نةنر ديننهل اكنل 

 ما أوتوا م  قول وإمكانيا  هائلة. 

  وال يتننأتى ذلننك إال  هنفسنناألسننلوب وااملسننلمني التصنندي هلننذي  التينناري  األمننر الننذي يفننرو علننى  
والغاينا   اآلليا  ثاانب يف األهندافاوجود إعالم إسالمي نءيه مةروح الغة العصر متطور يف الوسائل و 

 وقند أشنرنا يف منا سننبق أّن األسنلوب الندعوي البوركيننا يب  ال زال يسننري خلن  ركنب وسنائل االتصنناال  
   ما يعيق وصول  صوته إىل أكب عدد م  أاناء البلد .احلديثة 

"إننننا حننني نطالننب أن يكننون اإلعننالم يف ديارنننا إسننالميا   اننال يعنني ذلننك حبننال منن  األحننوال  أن تعننود 
األخبننار مننواعر  والننبامج دروال وإرشنناد  وأال نننرى عننب أجهءتننه  إال العمننائل واللحننى  وأن تتننواىل علننى 

واود ا(طباء واملدّرسني واليارئني واملنةدي   إمننا النذي نريند  أن نعنرو النبامج عيول الناال م  خالله  
 وحتنننرتم  اإلسنننالماإلعالمينننة  كاانننة  مننن  سياسنننية  وثيااينننة  وترايهينننة  وعلمينننة  واجتماعينننة  انننروح مننندم 

 (1)هديه  وال تنايف تعاليمه."

ستغالهلا هو الةنر  ميكن  توجيههنا  إّن وسائل االتصاال  احلديثة سالح ذو حدي   ابيدر ما ميك   ا
كننذلك هننو ا(ننري  لننذا انهنننا تعنند  نعمننة كبننريل لداعيننة العصننر إذا أحسنن  اسننتغالهلا  إذ أهنننا تفننتح لننه آااقننا 
جدينندل ومجنناهري جدينندل  مننا كننان ليصننل صننوته إلننيهل لننوال اضننل ا  مث افضننل تلننك الوسننائل احلديثننة   

ة ضننيية ال تتعنندى أروقننة املسنناجد وحمننيط املسننلمني  أصننبح ابعنند أن كانننب النندعول تسننرح يف رقعننة جغرااينن
انمكان الداعية  إيصال صوته إىل كااة شرائح اجملتمع وهل يف عير دارهل  أو وظنائفهل  انل أصنبح لدينه  

 اليدرل على اخرتا  احلواجء والوصول إىل الياصي والداين  واملسلل واري املسلل . 

صنننر  وأن يفتحنننوا اضنننائيا   وصنننفحا  علنننى مواقنننع التواصنننل لنننذا  علنننى املسنننلمني التنننءود اسنننالح الع
االجتمنننناعي   عّلهننننل اننننذلك يسننننامهوا يف إنينننناذ البةننننرية  التائهننننة  يف موجننننا  املغريننننا   واملتخبطننننة اننننني 

                                 
 8،ص  بداية ورسالة اإلسالماإلعالم يف داير ، د.يوة   يا ال ين أبو ه لة - (١)
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مادينا  احلينال وملهينا  العصنر  و يكوننوا انذلك قند أانرأوا  ذمهنل أمنام ا  سنبحا وتعاىل واقناموا احلجننة 
 على الناال.

: االهتمام باجلانب النسائي.امساملطلب اخل  

م الةنننركة وتصنننل إىل هنننداها املنننرأل نصننن  اجملتمنننع وهننن  شنننيائق الرجنننال وشنننريكا  حينننا ل  ولننن  تتيننند
إال اتضنننناار جهننننود الةننننركاء مجيعننننا و العمننننل اننننروح الفريننننق الواحنننند   وأي  مننننيحت يف  الكيننننان  املنةننننود

الةنننراكي  ينننؤدي إىل شنننلل الةنننركة   كمنننا أّن االسنننتنكاف عننن   االسنننتفادل مننن  خننندما  اعنننض الةنننركاء 
يؤول مردود  السل  على انتاج الةركة  ويعرضها لإلاالال العاجل أو اآلجل  وقيام شنركا  أخنرى علنى 

 ريق الواحد انشغال مجيع الةركاء .أنياضها تعمل اروح الف

ي حكاية تثري األسى  ايد اجتهب أداينا  الصنحول عنب نصن  قنرن اإلسالم" وحكاية املرأل يف عاملنا  
إىل االهتمنام حبجناب املنرأل وشنروط عملهنا ومسننألة اختالطهنا االرجنال  ومل تعنط إال اليلينل من  االهتمننام 

كننني تكنننون أمنننا  عظيمنننة وزوجنننة ناجحنننة وقائننندل يف العمنننل ا(نننريي.. وكاننننب النتيجنننة والتننندريب وإعننندادها  
 والفضائيا  وامللهيا  واألسوا .(1)لذلك أننا خسرنا املرأل مع استثناءا  قليلة وكسبتها األسوا "

وقضننية   اإلسننالمكمننا اجتهننب أدايننا  الصننحول  املباركننة إىل الننردود علننى الطنناعنني يف حيننو  املننرأل يف 
وا ا االرجنننل واليوامنننة والةنننهادل وتعننندد الءوجنننا  ...  كنننل ذلنننك أخنننذ احليّنننء األكنننب مننن  أزجنننديا  مسنننا

الصحول  و شغل  كثريا اال املسلمني وصراهل اطريية أو اأخرى ع  االهتمام  احليييي اناملرأل وتكوينهنا  
هنننود يف قالنننب  وتأهيلهنننا لتسنننليل املسنننؤولية النننيت ال ميكننن  التصننندي هلنننا اريهنننا  حينننث انصنننب معظنننل اجل

النندااع عنن  املننرأل اغيننة االحتفننا، هبننا يف البيننب خواننا عليهننا منن  الضننياع وصننيانة هلننا منن  قراصنننة العيننول 
 واهلوية .

انننّن تكوينهننا وتأهيلهننا التيننل أمهيننة عنن   اإلسننالموراننل أمهيننة التصنندي للطنناعنني علننى حيننو  املننرأل يف 
نفسها وعن  اني جنسنها ومعرانة زينه األانوا  املتمةندقة الدااع عنها  إذ انمكان املرأل املتأهلة الدااع ع  

اطلب حريتها  اعكس  ما لو اييب جاهلة حبيسة البيب ادون وعي وإعنداد وتأهينل اتصنبح يف النهاينة 
النوايا ا(بيثة  وقنبلنة اناردل لتندمري عينول األجينال   ااعتبارهنا  سة سهلة وليمة سائغة الختطاف ذوياري

 األوىل احلاضنة للمجتمع. مكونة األجيال واملدرسة

                                 
 21-20ص   ثقافة العمل اخلريي،كيف نرسخها؟وكيف نعممها؟، أ.د.  ب  الكرمي بن  م  بكار - (١)
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:"مةنكلة املنرأل عنند أكثنر املسنلمني تكمن  يف الءاوينة (1)ويف هذا الصندد يينول األسنتاذ أمحند سنانواو 
اليت ينظرون  هبا إليها  ابعضهل ال ينظر إليها إال ااعتبارها أدال للمتعة   ناسنني أهننا إنسنان هلنا مةناعرها 

ل الييننام هبننا   وهنني نظننرل قاصننرل جنندا  انننذا كانننب املننرأل متعننة وطموحا ننا و اال ننا الننيت ال ميكنن  للرجننا
للرجل انّن الرجل كذلك متعة للمرأل  اهي عملية تكاملية  ايجب إعداد اجلنسني وايا ملا يناسبهما كني 

 يتحيق التكامل احليييي." 

رسنوا جهننودهل هننذا املوقن  اخططنوا جلعننل املنرأل اواانة هنو تنندمري اجملتمنع  وك اإلسنالموقند أدر  أعنداء 
عينول النسناء يف عينر دينار املسنلمني   نتاج املسلسال  اهلااطة اليت تغءواوأنفيوا املليارا  الدوالرا  يف ا

ي خننروج الرجننل إىل العمننل واملننرأل تكننون راننة املنننءل  وقنند يطننول اينناب الرجننل عنن  اإلسننالمإذ منن  العننرف 
ائيا  واليننننوا    اتكنننون رهيننننة األاكنننار املننننءل اتحننناول املنننرأل تةنننغيل ذلنننك الفنننراغ االتيلنننب انننني الفضننن

اهلدامة وتتغذى على  موائد تلك اجلراثيل م  انري شنعور  ويكنون النتيجنة اخنتالف وجهنا  النظنر اينهنا 
ومل تسنمى زوجنا إال  -واني اعلها اتفيد اذلك مهمتها اليت أتب م  أجلها وهي تكميل الءوج يف مهمتنه

اتتغننري الننود إىل كننر  واألنننس إىل وحةننة  -نيصننه وتسنند ثغننر  ألهنننا الطننرف اآلخننر املكمننل للرجننل  تكمننل 
 والسعادل إىل شياول  والطمأنينة إىل تةرد وتةتب  وقد ينتهي هبما امليام إىل الطال  وضياع األوالد.

وقنند أمجننع املسننلمون أن كننل مننا ارضننه ا  تعنناىل علننى عبنناد  وكننل مننا ننندهبل إليننه االرجننال والنسنناء ايننه  
ىن مننا هننو خننا  االنسنناء ألنننوثته  يف الطهننارل  والننوالدل واحلضننانة ومننا راننع عنننه  منن  سننواء إال مننا اسننتث

وهذا يعي أّن  املرأل والرجل يتياينان نفنس املسنؤولية يف الندعول إىل (2)اليتال واري ذلك ما هو معروف.
جينننب ا   منننع تفننناو  حجنننل حتّملهمنننا نظنننرا الخنننتالف طبيعتهمنننا  اكنننل منهمنننا علنننى ثغنننرل مننن  الثغنننور  

 عليهما سدها ما يتناسب مع حجمها وضراول األعداء اليادمني م  جهتها.

إّن دور املننرأل يف النندعول إىل ا  ال ييننل عنن  دور الرجننل  اهنني األم الننيت تلنند األجيننال ودعو ننا تبنندأ منن  
وراء  الطفل يف مهد  مرورا االةاب يف عنفوان شبااه ووصوال إىل الةيخ  يف نضجه وكمالنه  وقندميا قينل :

اتعلنيل النسناء و خنص هلن  يومنا لتعلننيمه    ملسو هيلع هللا ىلصكنل رجنل عظنيل امنرأل عظيمنة  لنذا اهنتل رسنول ا  
  هَ لذهيثهَك  الهَِّجلف ُ  َشَ لبَ  اللَّل ه  َرُئله َ  يَف: فَلَقفَلتْ  ‘ اللَّ ه  َجفَءله اْمَهَأ   اهَلع َرُئه ه : َسِعيدٍ  َأيب  "اَع ْ 

                                 
امل ل ة الغربية   بوركي ا فاةو وم ير ية   اإلة مم ابلة مع الةتاج أمح  ةانورو،تئب رئي  اجلمعية  - (١)

   مكتبع. 2016-02-13م ارس الس ى واملشرت العاى  ل  مركل ال اروق لتح يظ ال را، الكرمي   بوبو،بتاريخ 

 18،ص،اإلسالمحقوق النساء يف  م  رشي  ر ا ، - (2)
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كَ  مهنْ  لََنف فَفْجَع ْ   وََكلَ ا َكلَ ا يَللْهمه  فهلت اْجلَهمهْعنَ : »فَلَقلف َ  اللَُّ   َ لََّمكَ  مهمَّف اُلَعلُِّمَنف فهي ه  نَْأاهيكَ  يَلْهًمف نَلْم ه
 (1)"اللَّ  َ لََّم ُ  مهمَّف فَلَعلََّمُ نَّ   ‘ اللَّ ه  َرُئه ُ  فَأَاَفُ نَّ  فَفْجَهَمْعَن   «وََكَ ا َكَ ا َمَ فنه  فهت

االصننننحول املباركننننة  حتتنننناج إىل سننننواعد مجيننننع أاننننناء املسننننلمني للوصننننول إىل الغايننننة املنةننننودل  وإذا كننننان 
حينننث األطبننناء مننن  الرجنننال -املسنننلمون قننند ضننناقوا ذرعنننا يف اوركيننننا ااسنننو اواقنننع املستةنننفيا  املختلطنننة 

  مستةنفيا  خاصنة ااملسنلمني  اهني اارتفعب أصوا  الغينوري  مننادي-ييومون اعالج نساء املسلمني 
خطول جيدل ومباركة  وإن كان ينبغي سبيها كطول استباقية أقل كلفنة وأقنرب ننيال   وهني تةنجيع اننا  
املسنننلمني علنننى تعلنننيل الطنننب واخننننراطهّ  يف اجملتمنننع الطننن  وتةنننجيع املسنننلما  علنننى ارتيننناد مستةنننفيا  

 :الطبيبا  املسلما  اذلك له اجياايا  م  ناحيتني

الناحيننة األوىل : اخنننراط املسننلما  يف السننلل الطنن  مننع اننريه  اهنني مظنننة أن ييمنن  انندعول اننريه  إىل 
وخاصننة إذا كننّ  متااعننا  منن  قبننل املسننلمني أثننناء دراسننته   ويف الوقننب نفسننه تصننحيح للنظننرل  اإلسننالم

 السلبية املتعلية ااملسلمني .

يكننننّ  الننننوال للمستةننننفى الننننذي سننننيبنيه املسننننلمون يف االجيااينننة الثانيننننة: اجينننناد كننننوادر طبينننة منننن  النسنننناء 
 املستيبل.

ية تةننجيع تعلننيل النسنناء  اإلسننالمية واجلمعيننا  اإلسننالمومهمننا يكنن  منن  األمننر   انننّن علننى الييننادا   
 إىل التكامنننل وتضننناار اجلهنننود  هلننن  يف  مجينننع اجلمعينننا    اهنننذا أدعنننى  ةوتكنننوينه   وانننتح انننروع  نسنننائي

للنهنننوو ااألمننة والنننوغ املنننرام  كيننن  ال وهنننّ   تعلننيل النسننناء واالعتنننناء هبننن  وتننرايته  انننا  أمنننرا ضنننروريا ا
 :أّمها  الرجال ونص  اجملتمع  ييول حاار إاراهيل

 (2) األعرا ِ  طّيب شننننننننننعبننا   أعننننننننننندد     أعنننننننندد ننننننننننننننا إذا مدرسننننننننة   األم

 

                                 
أمتع من الرجا  وال ساص   ملسو هيلع هللا ىلص،كتا  ال تصاى تلكتا  والس ة،ت  ععليم الرةو  7310، و البخاري - (١)

 9/101مما لمع   لي  برأ  ول متتيل،
 2/249، العرب لغة وإنشاء أدبيات يف األدب جواهر، اهلامشا مصل   إبراهيم أمح  - (2)
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ولنن  يننتل إزاحتهننا إال اعمننل مةننرت   د وب ليصننل البنيننان  معّوقننا ااحليننال املعاصننرل مليئننة اتحننديا  و 
متامننه  ولننئ  كننان الرجننال يف الدولننة قنند اسننتطاعوا تةننكيل مجعيننا  ومؤسسننا  دعويننة يف اننرتا  نضنناهلل 

ل   االانند ومهةننوا النسنناء   انننّن ننناقوال خطننر دعننال اهلننوى والةننهوا  والضننالل قنند د  الجتينناح نسننائه
منن  النجنندل العاجلننة إلنينناذه  منن  اننراث  الغفلننة واجلهننل  وحتصننينهّ  ملواجهننة األخطننار املهننددل  وأحسنن  
وسننيلة لننذلك هنني إجينناد مؤسسننا   ومجعيننا  ومدرسننا  وطبيبننا  وداعيننا  نسننائية ... يأخننذن زمننام 

كمننا أّن اخننتالف أمننوره  اأيننديه  اهنن  أعلننل ابنني جنسننه  وأدرى ااحتياجننا   وأقنندر علننى إقننناعه   
طبيعة اجلنسني يي  حجر عثرل للوقوف على خصوصنيا  اجلننس اآلخنر منع صنعواة شنرح اعنض دقنائق 

 األمور.

منريج كنوادر نسنائية يعلمن  نسناء املسنلمني  وال أدل علنى ذلنك  ملسو هيلع هللا ىلص النن و م  حكل كثرل أزواج 
 ُغْ للهَ ف َ لنْ  ‘ النَّبهلتَّ  َئلأََلته  اْمَهَأ ً  َأنَّ   َعاِئَةةَ  َع ْ م  احلديث الذي أخرجه البخاري يف صحيحه:"

يضه  مهنَ  لُ   َكْي َ  فََأَمَهَ ف الَم ه لْن َمْ لك  : »قَلف َ  اَلْ َه ه  َكْيل َ : قَفلَلتْ  « هَ لف فَلَهَط َّلهه   ُةل ه  فهْهَصلًة مه
لللُه؟ لللهه : »قَلللف َ  َأَاَط َّ لللهه  اللَّللل ه  ُئلللْبَ فنَ : »قَلللف َ  َكْيلللَ ؟ : قَفلَلللتْ   « هَ لللف َاَط َّ  اهلَلللتَّ  فَفْجَهبَلللْ اُلَ ف «َاَط َّ
م  هذا املوقن  احملنرج  - ملسو هيلع هللا ىلص -يات رى  كي  كان سيكون موقفه  (1)" الذَّمه  َأَُلهَ   هَ ف اَلَهبَّعهت: فَلُقْلتُ 

 .متعلمة؟–رضي ا  عنها  –لومل تك  عائةة  -و هو أكثر الناال حياء  –

 

 

 

  

                                 
كتا  اضيع، ت  دلك املرأة ن سها إجا علهر  من اضيع وكي  عغتسل، و خص فرصة   314:و البخاري- (١)

 1/70ممسكة فتتبع أ رال ى،
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دا: املشاركة يف سياسة الدولةاملطلب السا  

  ورانننل هنننذ  (1)رأيننننا يف الفصنننول السنننااية أّن املسنننلمني يةنننكلون األالبينننة السننناحية يف اوركيننننا ااسنننو
الل وسننلل إليهننا زمننام الدولننة اعنند اسننتي األالبيننة اءمننام الدولننة اينند األقليننة املسننيحية الننيت أعنند ا الكنيسننة

 على هذا املنوال.البالد  والزال الوضع يسري 

تسلل زمام الدولة مثانية ر ساء كلهنل من  النصنارى عندا  اجليننرال   ١960ومنذ استيالل الدولة يف عام 
 . العييد سي زيراو احلاج أاواكر سانغويل ال ميءانا  و

 أّما األول  ايعتب  عصر   العهد الءاهر لإلسالم يف اوركينا ااسو حبيث اتحنب الدولنة ذراعهنا لسنفارا 
ية  واتحننب اإلسننالماةننكل ملمننوال  وتأسسننب اجلمعيننا   اإلسننالمية  وتيننّدم اإلسننالمالنندول العرايننة و 

 .ية خارج البلداإلسالموالتحق الطالب ااجلامعا  ية  اإلسالماملدارال واملساجد واملةروعا  

 اعد االطاحة اه وحتول إىل ايلسوف وداعية نصراين. اإلسالمع   ارتد أما األخري ايد 

د يف احلكومننة احلاليننة ارئاسننة املسنيحي "رو  مننار  كريسننتيان كننااوري"  النذي تسننلل السننلطة اتننا و يوجن
  ٣8وزينر ا  كمنا يوجند يف البملنان   29(وزراء مسلمني  ايط م  انني  8  مثانية )20١5نوامب  29ريخ 

ون حنوايل الثلننث يف نائبنا  معنننا  أّن  األالبينة املسننلمة يف اوركيننا ااسنو يةننكل ١27منن  انني نائبنا مسنلما 
احلكومة مياال ثلثني لألقلية النصنرانية   ومعظنل الندوائر احلكومينة ينديرها مسنيحيون  واجلندير االنذكر أّن 

انري االسنل  انل انأال  اإلسنالممعظل املسلمني الوزراء أو النواب  أو كبار املسؤولني ليس هلل نصيب من  
   واملسلمني م  اريهل. اإلسالمعلى  أكثرهل أشد

وخننننرج مننن  هنننذ  اجلولنننة البسنننيطة لنؤكننند أّن الةنننرذمة النصنننرانية يف اوركيننننا ااسنننو  نننيم  علنننى األكثرينننة 
 .  اإلسالماملسلمة  والخالف أّن ذلك يؤثر سلبا على 

وم  هنا يرى الباحث أّن منطلق املواجهة تيتضي  الييظنة واحليطنة منا جينري حولننا من  سياسنا   وأّن 
 سياسنننننة البلننننند طاملنننننا أّن الينننننانون يننننننص علنننننى علمانينننننة الدولنننننة ومسننننناوال املصنننننلحة تيتضننننني املةننننناركة يف

البوركيناايني أمام الفر  احلكومية  ييول الةيخ  الدكتور عبد العءيء ا  محيند حفظنه ا : "اننّن مصنلحة 

                                 
 %.65%،وفيع احصائيا  ع و  أبن نسبتهم 60,5ق ر نسبة املسلمن    2006  احصائية  اى  - (١)
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املسننننلمني املتيننننني تيتضنننني املةنننناركة يف اجملننننال السياسنننني  حننننىت يكننننون هلننننل وجننننود مننننؤثر يف التوجيننننه هننننو 
 ي.اإلسالمومحاية حيو  املسلمني العامة  ودرء اعض الةرور عنهل  وإظهار الوجود  األصلح 

"وقد يصل املتيون عن  طرينق املةناركة يف االنتخاانا  السياسنية إىل انرو وجنودهل والنتمك  من  إدارل 
وإمننا األمور يف االدهل حينما يكنون هلنل ثينل كبنري  وهنذا ال يعني إقنرار تلنك األنظمنة السياسنية اجلاهلينة 

يعنني األخننذ اياعنندل ارتكنناب أخنن  الضننرري   انننن تننر  األمننور السياسننية اينند اننري املتيننني يعنني تيلننيص 
ي  وتضنننييع مصننناحل املسنننلمني املتينننني  اتلنننك املةننناركة مننن  اننناب الضنننرورا  النننيت ت ينننّدر اإلسنننالمالوجنننود 

  اننل جيننب إقننرار النظننام اينندرها  ولننذلك اننننه ال جيننوز االسننتمرار يف تلننك األنظمننة اجلاهليننة اعنند الننتمك 
 ي يف احلكل.اإلسالم

 ڄ}  قننال تعنناىل:حينمننا عمننل مننع ارعننون مصننر-عليننه الصننالل والسننالم–وهننذا يةننبه عمننل يوسنن  

اينننند أصننننبح وزيننننرا  حلنننناكل مصننننر يف [. 55] يوسنننن : {چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ
 (1)مصر."أمور الدولة وهو الءراعة والتموي   وم  خالل ذلك املنصب نةر دعول التوحيد يف 

اان  تيمينة:" والنجاشني منا كنان ميكننه أن ضكنل حبكنل الينرآن  اننّن  اإلسنالمويف هذا املعىن ييول شيخ 
قومنه ال ييروننه علنى ذلنك  وكثنريا منا  يتنوىل الرجنل الصناحل والتتنار قاضنيا   انل وإمامنا  ويف نفسنه أمنور من  

وال يكلن  ا  نفسنا إال وسنعها  وعمنر  العدل يريد العمل هبا اال ميكنه ذلك  ال هنا  م  مينعنه ذلنك 
انن  عبننند العءينننء ع نننودي وأوذي علنننى اعنننض منننا أقامنننه منن  العننندل  وقينننل إننننه س نننل  علنننى ذلنننك  االنجاشننني 

منننا ال ييننندرون علنننى التءامنننه  انننل كنننانوا  اإلسنننالموأمثالنننه سنننعداء يف اجلننننة وإن كنننانوا مل يلتءمنننوا مننن  شنننرائع 
 (2)"ضكمون ااألحكام اليت ميكنهل احلكل هبا.

 ل السياسية للدولة اِلل االحجام؟وإذا كانب مصلحة الةرع  تيتضي مةاركة املسلمني يف األعما

"منن  اكننرل اصننل النندي  عنن  الدولننة نةننأ  اكننرل اصننل السياسننة عنن  النندي  وارتسننخ يف أذهننان االبيننة 
املتعلمني م  املسيحيني واملسلمني أّن الدي  طاهر وأّن السياسة دنس  اعلنى هنذا جينب إاعناد الندي  عن  

                                 
 151-150،ص الوسطية واالعتدال الرسائل الشمولية يف تقرير مبادئد. ب  العليل بن اضمي   ، – (١)

 (219-19/218،)جمموع فتاوىابن عيمية :  - (2)
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ل جينننب أن السياسنننة انننال جينننوز أن تكنننون األحنننءاب السياسنننية علنننى أسننناال اليبلينننة والعييننندل والصنننناعة  اننن
 (1)تكون السياسة أمرا مةرتكا  اني املواطنني م  أصحاب األديان املختلفة."

لينند أاننا  املسننيحيون  وأدركننوا منندى هننذ  اللعبنننة يف البلنند اانسننحبب اجلهننا  الكنسننية عنن  السياسنننة 
شكليا  وايوا خلن  الكنواليس يؤيندون ويرشنحون ويندعمون من  يثينون هبنل  وايني املسنلمون يف سنبا ل 

مينننق يعتينننندون تلنننك النظننننرل ا(الانننة  راننننل أّن دينننننهل ال ينننؤم  مبنننندأ" اصنننل النننندي  عننن  الدولننننة" اننننال الع
رئيسننا  -عليننه الصننالل والسننالم–دينن  ودولننة  عيينندل وشننريعة  وكننان  اإلسننالماخننتالف اننني املسننلمني أّن 

عنن  توليننة أكثننر  للدولننة وقائنندا وإمامننا  انننذا عجننء املسننلمون عنن  توليننة الرئاسننة اننال ينبغنني هلننل أن يعجننءوا
 املناصب الوزارية و البملانية والبلدية ااعتبارهل األالبية الساحية  اما ال يدر  كله ال يرت  جله.

 علنى وشنرا السياسنة  على شرا -والعلمانيون املاديون يصور  كما- ليس السياسة يف الدِّي  دخول "إن
نه دخنول دخل: السياسة يف دخل إذا احلق الدِّي  نفسه  إن الدِّي   وجِّ

 املبنني الرشند  إىل اهلنادي للخنري  امل
 يسننكب وال زينن   عنن  يتغاضننى ال وهننو ظلننل  عنن  يرضننى ال والغنني  اهننو الضننالل منن  العاصننل للحننق 

 السننار  ويكننرم الصننغري  السننار  يعاقننب أن ييبننل وال الضننعفاء  علننى األقوينناء تسننلط ييننر وال انني  عنن 
 (2)"  الكبري

 الننفس  وتءكينة ا   توحيند: ولإلنسنان للحينال العلينا الغاينا  إىل هنداها: السياسنة يف دخنل إذا والدِّي 
 األرو  يف وخالاتننه ا   عبننادل: اإلنسننان خلننق منن  ا  مياصنند وحتييننق. ا( لننق واسننتيامة الننروح  ويننو

 الدولننة  وعدالننة األمننة  ومتاسننك اجملتمننع  وتكااننل األسننرل  تننرااط إىل ااإلضننااة والعنندل  انناحلق وعمار ننا
 (3)".البةرية وتعارف

اعلنى اليينادا   –وال شك أهنّل يريدون ذلك -يف اوركينا ااسو  أراد املسلمون لإلسالم عءا ومنعةوإذا 
ية   الدراسننة اجلننادل والتخطننيط اجلينند للمةنناركة يف األعمننال اإلسننالمالدينيننة املتمثلننة يف احتنناد اجلمعيننا  

  وال أقنننول اننةننناء اإلسنننالموالءعامنننا  الدينينننة  اهنننذا خيننند  االسياسنننية  ال أقنننول أن تةنننار  اليينننادا  
 مينع ذلك  ال م  خالل إحدى الطرييتني : العلماين  االيانون اإلسالمحءب ااسل 

                                 
 74-73، ص اليوم وغدا يف نيجرياي اإلسالمآدى   ب    اللور  ، – (١)

 65دار الشروق ال اهرة ،ص  الدين والسياسة د.يوة  ال ر او ،- (2)

 املرجع السابد الص حة ن سها - (٣)
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 ا جتاهننواتفاقيننا  مننع اعننض األحننءاب السياسننية ذوي اال  الطرييننة األوىل: عينند شننراكا  وتعنناون- 
ياانل تسنهيال  يعطوهننا للمسنلمني عنند انوزهل. وهنذ    حبينث نةنجع املسنلمني للتصنويب هلنل مةاملعتدل

 اليت ضتاجها املسلمون يف حينه. حتياجا سهيال  حتكمها الواقع والظرف واالالت

الطرييننننة الثانيننننة: إنةنننناء حننننءب سياسنننني ااسننننل مسننننتعار  اييننننادل اعننننض منننن  يثننننق ايننننه املسننننلمون منننن  -
 ( CERFIني) املثيفني  وميك  االستعانة يف ذلك زجمعية املوظفني املسلم

ملةناركة يف األعمنال هل  إىل وحتّمسن املسنلمني  وتندعوهل ية اإلسنالمالييادا   ويف كال احلالتني تةجع
 السياسية  واإلدالء اأصوا ل يف صناديق االخرتاع لصاحل مرشح احلءب الذي خيتارونه هلل .

العاجنل ملنا سنيمنحه ذلنك هلنل واذلك يكونوا قد أّدوا واجبهل إزاء دينهل ووطنهل  ويستبةرون اناجلءاء 
م  ارصة كبنريل ملمارسنة الندعول حبرينة تامنة  وتطبينق الةنريعة اعند التمكنني  وتيلنص الفسناد النذي تعيةنه 
احلكوما  العلمانية  مث ااجلءاء  اآلجل وهو نينل رضنى رب العناملني  وجناتنه النعنيل ينوم ال ينفنع منال وال 

 انون إال م  أتى ا  ايلب سليل.
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 : الدعاة معامل لرتشيد: ثانيث الاملبح
أو كبننول يف طننرييهل قنند تننؤول مردودهننا مليننة النندعول  وأي خلننل يف عملهننل النندعال هننل الوقننود اجلننءل لع

االسنننلب علنننى الننندعول  وعلينننه اتسنننعى املطالنننب التالينننة إىل وضنننع خطنننوط عريضنننة لرتشنننيد عمنننل الننندعال 
 منطليا  إميانية ثااتة وجذور اكرية  وعلمية راسخة.إلجياد أجواء مالئمة ملمارسة أعماهلل الدعوي م  

تأهيل الدعاةاملطلب األول:   

 سنواء عليهنا  الينائمني تكنوي  ضنع  أو قلنة من  عنام اةنكل ااسنو اوركيننا يف  ياإلسالم العمل يعاين
 ية اإلسنننالم واملؤسسنننا  اجلمعينننا  يف العنناملني أو االننندعال مننن  يع نننرف أو ا(طبنناء و املسننناجد أئمنننة منن 

 مةنراة جهنة وجنود عندم علنى عنالول أكثنرهل  حتنر  اليت هي الدينية والعاطفة والغريل احلماسة ألنّ  وذلك
 .يةاإلسالم األعمال على

 احلماسننة تعند النل  النّنناال انر  اينه وقننل املسنااا  اينه واقرتاننب املعلومنا  اينه تفجننر  عصنر يف وإنننا
 لتينندم  ديننة العفويننة االرجتاليننة األعمننال تعنند كمننا مل   النندعول منصننة العننتالء تكفنني ايننط العاطفننة أو

 منن  قسننطا يأخننذوا أن النندعوي للعمننل للمتصنندري  انند  اننال العصننر يف أثواهبننا الي ة ننب إلنسننان  اإلسننالم
 سنتعطي وإال واجلهند  للوقنب وأوانر اليبنول إىل أدعنى  اهذا يباشرونه الذي العمل إزاء والتأهيل التدريب
 .ايه إدخاهلل م  ادال ا  دي  ع  الناال ويصّدون عكسية نتائج جهودهل

قبنل ترشنيحه وندانه لليينام حبمنل الندعول  ليكنون أهنال ملنا يسنند  اسبيمونيصد اتأهيل الداعية إعداد  "
إليه م  مهام وواجبا   االداعية جءء هام ورك  أساال يف رسنالة الندعول  ولنيس من  الغراانة يف شنيء أن 

وتيننوم سننلوكه  لريقننى إىل مننا ينندعو إليننه منن  املثننل العاليننة واليننيل يطالننب اتحسننني مسننتوا  وتطننوير أدائننه 
النبيلننة  خاصننة وأن حاجننة العصننر ومسننتلءما  الواقننع تفننرو مجيعهننا أمناطننا منطيننة منن  السننلو  وقنندرا  

 (1)."هائلة م  املؤهال  إلقامة احلجة وهداية األمة وصيانة امللة

ان ملنن  أراد خننوو امننار النندعول  افينندعلننى  هجوميننة  جيننب توارهنناأخننرى  وهنننا  أسننلحة  دااعيننة و
 الداعية هلا مثااة الساعي إىل اهليجا اغري سالح  وأهل هذ  األسلحة مايلي:

                                 
 لص حة ن سهااملرجع السابد ا - (١)
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ابدوننننه يبطنننل كنننل سنننالح وتفةنننل كنننل ذخنننريل  –سنننالح اإلمينننان  -وال رينننب -:وأو   للل ه اْلئلللل ة
 (1)وليس اإلميان االتمي  ولك  ما وقر يف اليلب وصدقه العمل.

ه ينناملنةننود هننو اإلميننان النننااع منن  قلننب الداعيننة هننو الرسننالة الننيت ضملهننا  وهنني وراثننة األنبينناء  اواإلميننان 
 .´ يةحذ مهمه  ويذلل الصعاب  ويصمد أمام عواص  املكار   حمتسبا األجر م  ا 

 إميانا أحسنهلوأكمل املؤمنني  : هو األخال   وهي م  لوازم اإلميان احلق ومثار  وال الح الثفنت

اطبه وخ[٤]اليلل:{ ں ڱ ڱ ڱ} :(2)وقد وص  ا  سيد الدعال م  خليه ايال خليا.

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}ايوله

 [. ١59عمران: ]آل{چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

.وشنننهد لنننه حنننىت أعننندى أعدائنننه  وليبنننو  االصننناد  األمنننني وكتنننب السنننري حاالنننة مواقفنننه األخالقينننة منننع 
 واري املسلمني.املسلمني 

والداعينة ا(لننو   صننورل حيننة  ومثننال تطبيينني ملننا ينندعو إليننه منن  قننيل ومثننل عليننا   اكننل منن  دعننال جنننوا 
اأصننبحوا مضننرب سننوء وقنندوا   سننيئة يف الننبالد وانننت يف إلعننراو الننناال  علننى النندعول اسننوء أخالقهننل 

سنئلب أم املنؤمنني عائةنة  وقند   لداعينة يفعنل كنذا وكنذا امنا االننا ي وييولنون :انالن ااإلسالمع  الدي  
 اأجااب اأّن خليه كان اليرآن.  ملسو هيلع هللا ىلصع  خلق املصطفى  -رضي ا  عنها–

وإننه ملن   املفارقنا   رضنوان ا  علنيهل يندعون النناال انأخالقهل قبنل أقنواهلل. الصناحل كان السنل قد  و 
هله وأقارانه وأهنل مسنجد العجيبة أن جتد داعية يدعو إىل صلة الرحل واإلحسان إىل اجلريان وهو يياطع أ

 وهو متةبث اعالقة محيمية حمرمة احلي الذي يسك  ايه  وآخر يدعو إىل حجاب املرأل واحلةمة 

                                 
 4 ص ، الداعية ثقافة ال ر او ، يوة .د - (١)
 املرجع السابد الص حة ن سها (2)
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فل    ه اْلئل ة  ه:"العل  أو الثقففة"   اهذ  هي العدل الفكرية للداعية زجوار العدل الروحية ُو
ثيااة  كي  يعطي اري   وااقد الةيء واألخالقية. والدعول عطاء وإنفا   وم  مل يك  عند  علل وال  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (1)ال يعطيه  وم  مل ميلك النصاب كي  يءكي؟(

لنيس هلنل أي حنر من  الثياانة  ااينةاكل م  دعنال متضنلعني انالعلل الةنرعي يف السناحة الدعوينة البوركين
 ع اجملتمننعصننادم مننتت أخننرى رمننا ا علننى النندعول  ألنننه سيصنندر اتاويننه منن  ايئننجنندا احملليننة  وهننذا خطننري 

 (2)!  وم  مث يسبب البلبة يف  أوساط املدعوي والواقع

يفهننل اللغننة الرييننة للبلنند الننيت  أن وهنننا  دعننال ال يعراننون حننىت الواقننع املعننايحت يف البلنند  اضننال عنن     
  يجة انعدام أدال التواصل اينهل االستفادل م  علمهل نت هذا ضرم  خلق كثري م هي الفرنسية  و 

توارهننا يف وعنناء الداعيننة  وذلننك يف كتااننه  جيننب ثيااننا  سننب اليرضنناوي يوسنن  النندكتور حنندد وقنند 
 الثيااة األداية واللغوية  -٣الثيااة التارخيية      -2ية    اإلسالمالثيااة  -١ وهي :  "ثيااة الداعية"

  :(3)واقعيةالثيااة ال-6الثيااة العلمية    -5الثيااة اإلنسانية            -٤                 

 ويرى الباحث أنه م  املناسب تلخيص تلك الثيااا  لتكون نباسا للمراكنء الدعوينة يف تأهينل الندعال
 وهي:

  ااعتبننار الةننريفة النبويننة والسنننة الكننرم انناليرآن املتعليننة العلننوم كننل اننه وييصنند: يةاإلئللالم الثقففللة-١
 .      الدعوي الواقع على وتطبييها توظيفها وكيفية ية اإلسالم الةريعة أصل أهنما

 اإلسننالمالغنناارل  وتنناريخ النند  و  األمننل وتنناريخ ياإلسننالم التنناريخ اننه وييصنند:   الهفريريللة الثقففللة -2 
 ولكيال يسيط يف  مثل أخطناء من  سنبيو   التارخيية جذورها هلا كثريل  أمورا وأن اه و خاصة ايه  ليتعر

 م  الدعال حىت ال يعيد التاريخ نفسه.

                                 
 5املرجع السابد ص   - (١)
 إىل يصهبون كانوا السعود  اتتمع بت لي  املولعن املتحمسن بعع أنا   صغارا ك ا أانى امل اى هصا   وحيضرين- (2)

 اخلضروا  بيع يتولون الصين هم السعودية   الرجا   أنا  ،تةن للوجاعم وال واكع اخلضروا  لشراص أبن سهم السوق
 وال واكع اخلضروا  يبعن اللواه هن ال ساص بوركي افاةو   بي ما وال واكع،

 5، ص ثقافة الداعيةي ار: د.يو ة  ال ر او  ،  – (٣) 
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وم  ذلك تاريخ العادا  وتياليد  الةعب ومدى مالءمتها للةنرع أو مناهضنتها لنه  ايينر منا يواانق    
 الةرع  ويييل ما اعوج منها  ومينع ما خيالفه.

 .صحيحا اهما والسنة الكتاب اهل على اذلك ليستعني: والل هية اْل، ية الثقففة-3    

الننيت هنني الفرنسننية  اانعنندام هننذ  اللغننة يف اضنناعة معظننل  ومنن  الثيااننة اللغويننة  اهننل اللغننة الرييننة للبلنند
الدعال أدى إىل تصدر اري املؤهلني يف العلنل الةنرعي ليفتنوا يف قضنايا الندي   كمنا أدى إىل تضنييق دائنرل 

 الستفادل م  علل كثري م  العلماء.نطا  ا

 تعنني والنيت..0  والسنفة واقتصناد اجتمناع علنل م  اإلنسانية العلوم اه وييصد: اإلن فنية الثقففة -4
 .    لدعو ل األمثل األسلوب يتخذ مث وم  املدعوي  أحوال  معراة على الداعية

 وازدهنننار تينندم منن  العنننامل إليننه توصننل أينن  ليعنننرف التجننري   العلننل انننه وييصنند: العلميللة الثقففللة -5 
 يثريهننننا النننيت والننننتهل الةنننك  وليءينننل دعوتننننه صننند  علننننى العلمينننة احلينننائق اننننبعض وليسنننتدل وااتكنننارا  

 .اإلسالم حول املاديون

  وأحنوال انالد   وخنارج داخنل أحندا  من  العنامل حنول جينري منا هبنا وييصند: الهاقعيلة الثقففلة-6   
  الفنننننر  وواقنننننع  اإلسنننننالم حملارانننننة الدولنننننة وخمططنننننا  لإلسنننننالم  الننننندي  أعنننننداء وكيننننند العنننننامل يف املسنننننلمني
 ايهنا وما يسنتجد احمللية البيئة وواقع لإلسالم  املناهضة املةبوهة  والفر  يةاإلسالم واجلمعيا  واحلركا 

 .الساهنل وخياطبهل ايئته يف اريبا يكون ال لكي للدولة الريية اللغة ومعراة وأحوال  قضايا م 

وجيننب علننى الداعيننة أن يهننتل اتكننوي  نفسننه وتأهيلننه  أو مننا يسننمى )اتكننوي  الننذا  ( ليواكننب العصننر 
الوسننائل احلديثننة  وهنننا  جوانننب ثالثننة جيننب  علننى الداعيننة أن ال ييصننر يف االسننتءادل وخاصننة مننع تننوار 

 منها   وهي:

: ال انننند أن ضننننر  علننننى طلننننب العلننننل الةننننرعي واالسننننتءادل منننننه والتعمننننق ايننننه الدفنللللب العلمللللت-"١
  ليتمك  م  إاادل الناال وتفهيمهل يف دي  ا  تعاىل.

ه وصننيل مهاراتنننه مننن  خننالل احلصنننول علنننى دورا  : ايحنننر  علنننى تطننوير نفسنننالدفنللب اإل،ار -2
 متعددل تراع مستوى كفا يته اإلدارية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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: اعليه أن ضس  التعامل منع وسنائل التينينة احلديثنة لينتمك  من  خالهلنا من  مارسنة الدفنب المنت-٣
 (1)الدعول إىل ا  تعاىل والوصول إىل أنواع املدعوي  كااة قراب أوطاهنل أو اعد ."

ننننب النننثال  يف تطنننور مسنننتمر  امننن  العبنننث أن يبينننى الداعينننة منننع معلومنننا  كتنننب الينننرون وهنننذ  اجلوا
الوسنننطى وال يعنننرف مضنننمون كتنننب عصنننر   كمنننا أّن املهنننارا  اإلدارينننة والفنينننة يف تطنننور مسنننتمر ايجنننب 

 االستفادل منها على قدر ما يساعد الداعية يف حتييق مهمته .

الدعوة لتزام باملنهج الوسطي يفاملطلب الثاني: اإل  
ييول اا  اارال: الواو والسني والطاء: اناء  صحيح يدلُّ على الَعدل  الوسطية لغة : م  الوسط 

 [. 143]الب رة: { ڤ ڤ }: ¸ والنِّص . وأْعدل  الة يِء: أوَسط ه وَوَسط ه. قال ا 
وييولون: ضراب  َوَسنط رأسنِه افنتح السنني  وَوْسنَط الينوم اسنكوهنا. وهنو أوَسنط هل َحَسنبا   إذا كنان يف 

 (2)واسطة قومه وأراِعِهل حمال . 
 ويستنبط م  التعري  اللغوي أّن للوسطية معنيان:

 ٻ ٻ ٻ ٱ}املعىن األول: يعي التوسط اني شيئني  ومنه قوله تعاىل:

 [. 2٣8]البيرل: {پ پ پ پ ٻ

 ڤ ڤ ڤ}واملعىن الثاين: يعي األعدل واألحس  واألخري واألاضل  ومنه قوله تعاىل

 [. ١٤٣]البيرل: { ڤ
 كلها تدور يف نفس املعىن اللغوي. أما اصطالحا ايد ورد ايها تعريفا  عديدل 

مث اسنتعري  اجلواننب ييول األصفهاين: الوسطية يف األصل اسل  املكان الذي تستوي إليه املسناحة من  
والةنننجاعة انننني  كننناجلود انننني اإلسنننراف والبخنننل  للخصنننال احملمنننودل لوقوعهنننا انننني طنننريف إانننراط وتفنننريط 

مستويا ايه الواحد واجلمع واملذكر واملؤننث كسنائر األيناء النيت  مث أطلق على املتص  هبا  التهور واجلي 
  (3)وص  هبا.

                                 
جملة البيان ،  ،الدعوة لغري املسلمني:الواقع والتطلعاتاملؤسسات الدعوية وإبالغ  ةليمان  ب   اضسن، - (١)

 88-87ه،ص 1432، 1ط 
  108/  6،  معجم مقاييس اللغةابن فارس :    (2)

 819ص  املفردات يف غريب القرآنالرارب الص هاين ،  (٣)
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ييننّدم الداعيننة خطااننه النندعوي اأسننلوب معتنندل جننذاب  والوسننطية الننيت ينةنندها الباحننث تكمنن  يف أن
حبيث ييبل عليه املدعوون اانةراح صدر واستعداد لتطبييه  ويف الوقنب نفسنه  تعنّءز جسنر التواصنل ايننه 

 واني إخوانه الدعال إذ ليس ايه تةنيع وال تةهري ألحد  ومالحمها كالتايل:

 عطاء األحكام الشرعية ادرها الذي شرعه الشارع:إ-1
معننىن أن ينطلننق الداعيننة منن  منطلننق الثوااننب يف األحكننام الةننرعية ا(مسننة  ايجعننل  الواجننب واجبننا   

 .واملستحب مستحبا واملباح مباحا  واملكرو  مكروها واحلرام حراما

"اال جيوز أن يكّب الصغري  وال أن يصّغر الكبري  وال يؤخر ما حينه التيندم  وال ييندم ماحينه التنأخري. 
وجننب تينندم العيينندل علننى العمننل  واألصننول علننى الفننروع  والفننرائض علننى النوااننل  والفننرائض  ومنن  هنننا

الركنية على اريها م  الفرائض  وارائض العني على ارائض الكفاية  والةر  على املعصية  والكبريل علنى 
ل  والبناط  الصغريل  واجملمع عليه على املختل  ايه  كما ييندم الكين  علنى الكنل  واجلنوهر علنى الةنك

 على الظاهر  وأعمال اليلوب على أعمال اجلوارح.

وأيضا ييدم اليطعي على الظني  والثاانب انالنص علنى الثاانب ااالجتهناد  واملتفنق علينه علنى املختلن  
 (1)ايه  وهو ما أطلينا عليه :افيه األولويا ."

الداخلينة أن  عّوقنا ا(ارجينة وسنندان امل عّوقا ية  وهي اني مطرقة املاإلسالمام  اجلناية على الدعول 
يةننغل  الداعيننة مجهننور املسننلمني اا(الاننا  الفيهيننة  علننى حسنناب الثوااننب الدينيننة   كنناليول اوجننوب 
تغطينة وجنه املنرأل يف ايئنة متةني النسناء ايهنا شنبه عارينا   أو التةنديد يف اسنتخدام املسنبحة  أو الينبض 

سننلمني عنن  الصننالل  انحتنناج أن خنننرج النسنناء منن  التننبج وارتننداء والسنندل يف ايئننة يسننتنك  ايهننا أاننناء امل
ي سنواء سنرتن وجنوهه  أو كةنف  عنهنا  كمنا أنننا حباجنة إىل ترسنيخ قيمنة الصنالل وأدائهنا اإلسنالمالنءي 

موا املسنننبحة أم مل يف وقتهنننا سنننواء قنننبض املصنننلون أم سننندلوا  وأن ننمننني انننيهل قيمنننة النننذكر سنننواء اسنننتخد
 يستخدموها  

  

                                 
 46-45،ص  ية ومعاملهااإلسالمكلمات يف الوسطية  د.يوة  ال ر او ، - (١)
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 يف تناول املسائل اخلالفية: عتدالنصاف واالاإل -2

وييصد الباحث اذلك :الوسطية واالعتدال يف احلكل على الرأي اآلخر   وذلنك عنند التعنرو ملسنائل 
ا(الف  ايجنب علنى الداعينة املعتندل أن ينبه  علنى صنحة معتيند  منع التنوينه علنى منا يف  املسنألة من  

عال  وتننناول مسننائل ا(ننالف انندون اإلضنناء إىل أّن ايهننا خالاننا خننالف اهننذا أدعننى إىل التسننامح اننني النند
يفننننتح اااننننا السننننتجالب ا(الاننننا  املوجننننودل يف النننندول الننننيت مننننرّج منهننننا النننندعال  إذ يةننننتغل يف السنننناحة 
الدعوينننة دعنننال انتهلنننوا علنننومهل مننن  منننوارد وجامعنننا  خمتلفنننة  )كمصنننر  والسنننودان  والسنننعودية  وليبينننا  

غنننرب  والنيجنننر ...(  امةنننكاللتنا الدعوينننة أكثنننر مننن  أن نسنننو  إليهنننا مةنننكال  وتنننونس  واجلءائنننر  وامل
 الدان أخر.

ولتوضح املسألة قضية" اعتياد وصول ثواب اليرآن الكرم للمينب" ألهننا حمنل ننءاع كبنري انني العلمناء يف  
 عموما ويف اوركينا ااسو خصوصا . إارييياارب 

ال هنننذ  املسنننائل علينننه أن ينننبه  ويستةنننهد اصنننحة منننا االداعينننة املنصننن   املعتننندل  عنننند تعرضنننه ألمثننن
يننرتجح لديننه   مةننريا  علننى أّن يف املسننألة خالاننا اننني العلمنناء   اهننذا أدعننى إىل اليبننول واالقننناع وتوحينند 
صفوف املسلمني .أّما أن يتناول املسألة كأهنا م  اليطعيا  املسلمة هبا واجلنءم علنى أّن منا هنو علينه هنو 

لطرف اآلخر أن يتنق ا  وينرت  اتبناع هنوا  ويرجنع إىل احلنق النذي هنو علينه  اهنذا هنو احلق  وأّن  على  ا
التعصب املميو  و ال يءيند إال تنناارا وتكناارا  وتنناكرا انني العناملني يف السناحة الدعوينة  كمنا أنّنه ينؤدي 

 إىل عءوف اعض املدعوي  ع  الداعية الذي  ترسخب يف أذهاهنل اليول املخال .

عال منننن  املرونننننة مننننع املخننننال   وأن تتسننننع صنننندورهل للخننننالف يف املسننننائل الننننيت جيننننوز ايهننننا االانننند للنننند
ا(ننالف  وأهّنننل إذا اارتقننوا يف مسننائل معيننننة اهنننا  املئننا  منن  املسنننائل الننيت جتمعهننل  اعلننيهل التكنننات  

 والتضاار ملواجهة اليضايا املصريية .

 ب  الرتغيب والرتهيب: عتدالاال  -3

م  املظاهر املنتةرل لندى اعنض الندعال انتهناج هننج معننّي يف الندعول ايكنّرال مجينع دعوتنه يف الرتاينب  
حنننىت يتخينننل إىل اجلمينننع أّن اجلننننة سنننهلة املننننال  وآخنننر يبننني دعوتنننه علنننى الرتهينننب حنننىت يينننأال عبننناد ا  

املطيننع اكثننرل طاعتننه وال املتيننني  االانند منن  التوسننط اننني احلننالتني والتخننّول اننني األسننلواني حننىت ال يغننرت 
 .يونسييأال العاصي م  
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 التوسط ب  القيم الروحية و االحتياجات املادية :  -4  
وعنندم  - ´ –دأب اعننض النندعال منن  التكثننري يف  تننناول مسننائل الءهنند عنن  النندنيا وهوانننه علننى ا  

العمنل الكنرم وينركنهل مساواته عند  زجناح اعوضة  اهذا جيد  اري أّن اإلكثنار منهنا تثنبط املندعوي  عن  
إىل الكسل  والذل واهلوان   ايتخيلون أّن املسنلل احليييني هنو من  يهجنر ملنذا  الندنيا وشنهوا ا ويتبتنل 
للةننعائر التعبديننة منن  صننالل وصننوم وذكننر  اهننذا يفننّو  علننى املسننلمني منن  النضننال والسننعي احلثيننث يف 

 ى} التوسنط يف احلنالتني  قنال تعناىل :طلب الرز  احلالل  ايجب على الداعية دعول املدعوي  إىل 

 ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى

 [. 77]سورل اليصص: {حب جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ

واملسننلل املتبصننر ادينننه هننو منن  يتخننذ توّسننع ا  لننه يف الننرز  جلننة لنيننل مرضنناته  اننال يطلننب املننال حرامننا 
الطننر  املةننروعة منن  صنندقة وزكننال وتنفننيس كننرب وينفيهننا إسننرااا  اننل يتننوخى احلننالل يف طلبننه وينفيننه  يف 

 إخوانه املؤمنني.

 ملسو هيلع هللا ىلصمنننع الصنننحااة النننذي  ذ كنننر هلنننل عبنننادل النننن   ملسو هيلع هللا ىلصينننذكرهل موقننن  النننن  كمنننا أّن علينننه أن  
–اع  محيد ا  أيب محيد الطويل  أنّه يع أنس ان  مالنك  ملذا  الدنيا واالنيطاع للعبادل  هجرايرروا 

 ملسو هيلع هللا ىلص يسننألون عبننادل الننن   ملسو هيلع هللا ىلصثننة رهننط إىل ايننو  أزواج الننن   ييننول :جنناء ثال –رضنني ا  عنننه 
 تيدم م  ذنبنه ومنا تنأخر  ؟قد افر له ما ملسو هيلع هللا ىلصايالوا :وأي  ه  م  الن    الما أ خبوا كأهنل تيالوها 

وقننال آخننر: أنننا  قننال أحنندهل : أمننا أنننا انننين اصننلي الليننل أانندا  وقننال آخننر: أنننا أصننوم النندهر وال أاطننر 
 أملف  أنله  الل ين قلله  كل ا وكل ا)قنال و   ملسو هيلع هللا ىلصرسنول ا   إليهل اجناء   أتنءوج أانداأعتءل النساء انال 

فملن رغلب  ول نت أصهم وأفطه  وأصلت وأرقذ  وأازوج الن فء  والل انت ْلةشفك  لل وأاقفك  ل  
 (1)(. ن ئنهت فليس منت

 التعبدية والقيم األخالاية:املوازنة ب  الشعائر   -5
هي عبارل ع   موعة م  الةعائر التعبدينة  النيت تينام يف  اإلسالمءال ثلة م  املسلمني يعتيدون أّن تال

 إارييينا  ويف املياانل ظهنر  طوائن  يف انرب  اإلسنالمأوقا  معّينة  وتنتهي  وهذ  نظرل قاصرل لةنمول 

                                 
 2/7،كتا  ال كاو،ت  الرتريب   ال كاو، 5060،و  البخاري - (١)
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علنننى حسننناب الةنننعائر التعبدينننة   منننا قلّنننل أمهينننة الةنننعائر   اإلسنننالمتغنننايل يف أمهينننة الينننيل األخالقينننة يف 
التعبدية لدى البسنطاء  حنىت تنوّهل اعضنهل أّن االعتنناء اتلنك الينيل األخالقينة كفيلنة جلعنل املنرء مسنلما   

 وتلك نظرل خاطئة مردودل انصو  الكتاب والسنة.

ملييناال األول لتحديند هوينة املسنلل  وكال املفهومني نيص لروح الةريعة الغراء  االةنعائر التعبدينة هني ا
ابنندوهنها ال يكننون املننرء مسننلما   مث تننأا دور اليننيل  األخالقيننة لتتننّوج إسننالم املننرء وتظهننر  يف هبنناء حليننه 
وزينتننه   ويكننون مسننلما كننامال  إذا التننءم اةننعائر التعبنند مننع األخننال  احلسنننة  ويكننون مسننلما  ااسننيا إذا  

كننل ألحنند ا–نبني )الةننعائر التعبديننة كننان ميصننر ا ومتهاونننا  ألحنند اجلننا  اإلسننالمواليننيل األخالقيننة (ولنن  ض 
مهمنا الننه درجتنه الكمننال يف الينيل األخالقيننة وحسن  املعاملننة إال إذا كنان ميننارال الةنعائر التعبديننة  اينمننا 

 مجرد أدائه للةعائر التعبدية وإن كان قاصرا يف اجلوانب األخالقية. اإلسالمضكل للمرء ا

ي اننني الةننعائر التعبديننة واليننيل األخالقيننة  وأهنننا اإلسننالماعلننى الداعيننة السننعي إىل ترسننيخ هننذا التننوازن 
 أعمال تكاملية ال تنفك إحداها ع  األخرى.

 النظرة الشمولية لإلسالم: -6
اصنورته الةنمولية  انال يعنءز  اإلسنالمعلى الداعية اللبق الفط   اليير أن ضر  يف دعوته علنى تيندم 

على آخر  وأن ضاول ترسيخ مفهوم مشولية العبادل لتةمل مجيع مناحي احلينال  االعبنادل ال تيتصنر  اجانب
علننى الةننعائر التعبدينننة املعرواننة  وإمننننا هنني اسننل جنننامع لكننل منننا ضبننه ا  ويرضننا  مننن  األقننوال واألعمنننال 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}: -علينننه السنننالم–اهيل الظننناهرل والباطننننة.  قنننال تعننناىل علنننى لسنننان إانننر 

هذ  النظرل الةمولية  -رضي ا  عنه –وقد روي ع  اا  عمر [. ١62]األنعام: {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

   (1)حيث قال : "اعمل للدنيا كأنك تعيحت أادا واعمل آلخرتك كأنك متو  ادا".

يةنعر املسنلل السياسني  الةمويل لإلسالم جيلنب لإلسنالم الينول والعنءل واملنعنة  انالالفهل و ترسيخ هذا 
أنّننه يننءاول عمننال  )ارامجاتيننا ( أسنناال معاملتننه  تنندور مننع املصننلحة حيننث مننا دار  وأّ  كانننب  وال يةننعر 
التاجر املسلل أنّه يءاول مهنة مبنية على النظرل )امليكاايلية( اليت ترى أّن "الغاية تبر الوسيلة " ال أولئنك 

 هما ل إذا أخلصوا نيا ل.مجيعا يعتيدون أهنل يكسبون األجر يف م

                                 

 2/2٣١ اهايب اْلمفلت الرمي ية للشده  ىي)املرش ت(هل(اجلرجاين:حي( 1)
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وهننذا الفهننل الةننمويل لإلسننالم جيعننل املسننلمني ينخرطننون يف مجيننع  نناال  احليننال  العلميننة والسياسننية 
يف  اإلسنالمواالجتماعية واالقتصادية ويسحبون البساط من  حتنب أقندام انريهل  ومن  مث يطبينون مبناد  

 اإلسنننالما(نننري وتننننعل البةنننرية وتسنننود قنننيل مجينننع تصنننراا ل مننن  الصننند  والعننندل والتسنننامح ... اينتةنننر 
 يف اجملتمع.ومبادئه 

 

الرتكيز على مواطن االتفاق واالبتعاد عن مواطن اخلالف املطلب الثالث:  

سننبق أن أشننار الباحننث يف اننري مننا موضننع أنّننه يةننتغل يف السنناحة الدعويننة البوركينننا ايننة ثلننة منن  النندعال  
خمتلفنة خنارج النبالد  كمنا أّن السناحة الدعوينة قامنب علنى  الذي  تليوا تعاليمهل م   مندارال وجامعنا 

سننواعد اآلانناء واألجننداد الننذي  تليننوا تعنناليمهل يف النندول اجملنناورل كمننايل والسنننغال واريهننا  وال شننك أّن 
 هذا النسيج التةكيلي ينعكس اةكل مباشر على توجها ل وأساليب دعو ل.

دعال انا  أثنر  جلينا علنى املندعوي   حنىت أصنبحنا منينء  وهذا التنوع يف مصدر تليي العلل م  أولئك الن
منن  منننط تنندي   املنندعوي  منن  يسننتنري انندعول  النندعال الننذي  تليننوا العلننل منن  ا(لننيج العننريب أو منن  املغننرب 
العنننريب   أو الةنننام انننأرو الكناننننة  اتظهنننر انننني الفيننننة واألخنننرى توجهنننا  متناقضنننة انننني املننندعوي  وهننني 

 اعاد والتوجها  والر ى وا(لفيا  التعليمية للدعال الذي  يسرتشدون هبل .نتيجة طبيعية الختالف األ

ورانننل  التننننوع املةنننهود يف السننناحة الدعوينننة و االخنننتالف النمطننني يف ا(طننناب الننندعوي اننننهنل مجيعنننا 
واإلمينان  عندا النذي  تةنيعوا أو تيندينوا  وتبينى اختالانا ل  اإلسنالميتفيون يف الثوااب الدينينة من  أركنان 

 يف إطار قضايا حمدودل معرواة.

د  وقواعننند شنننرعية النننيت موجبهنننا وإذا كننان هنننذا هنننو الواقنننع   ألنننيس حنننري االننندعال أن ينطلينننوا مننن  مبنننا
حننول تصنادم النندعال وجتعلهنل يلتفننون حنول الثواانب الكثننريل النيت يتفيننون عليهنا اندال منن  التنناحر تنحسنر 

عطنناء وجننه مةننر  وسننيلة لكسننب قلننوب اآلخننري  وإوأجنننع اهننذا أنفننع للنندعول  قضننايا ا(ننالف احملنندودل ؟
لإلسننالم واملسننلمني يف ايئنننة تتعنندد ايهنننا األديننان  اننندال منن  ا(ننالف النننذي يتولنند عننننه إعننراو املسنننلمني 
اعضننننهل عنننن  اعننننض واالتننننايل متننننء  حبننننال خيننننوطهل وتكسننننر شننننوكتهل وتسننننيط هيبننننتهل يف عننننني العنننندو 

 ل  منها:املرتاص  عالول على استنجامه عنه سلبيا  أخرى كثري 
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أّن تركيء الندعال  علنى منواط  ا(نالف وتغاضنيهل عن  نيناط االجتمناع  يعينق العمنل الندعوي وجيعلنه -
عرضة الشتغال املسلمني اعضهل ابعض ما يتيح الفرصة للعدو املنرتاص انأن يكيند هلنل ويعثنى يف األرو 

 اسادا .

اندون متيينء انني الندعول الصناحلة  أنه يور  التصادم اني الدعال الذي خيد  علنى الندعول اصنفة عامنة-
ا(الية م  املخالفا  واعض البدع الةرعية واني الدعول املةنواة انبعض املخالفنا  الةنرعية  يف حنني أّن 
الننندعول انننبعض املخالفنننا  الةنننرعية تنحصنننر أثنننر  علنننى جهنننة معيننننة اينننط  وهننني اجلهنننة النننيت يوجنننه ذلنننك 

 .الداعية خطااه إليه وال تتعدى إىل مجيع املسلمني

منننع وصننول صننو  النندعال املصننلحني  املعتنندلني إىل مجيننع طوائنن  املسننلمني   ومنن  سننلبياته كننذلك -
وخاصننننة أصننننحاب اعننننض املخالفننننا  والبنننندع الةننننرعية  ألّن مجاعننننة املسننننلمني سينيسننننمون إىل طوائنننن   
 عديدل  كل داعينة يسنتيل زجماعنة معيننة  ويسنتحكرها منا يفنّو  علنى  الداعينة الصناحل الصناد  إيصنال
دعوتننه ااحلكمننة واملوعظننة احلسنننة إىل أتبنناع الطوائنن  األخننرى  اكننل مننا سننييوم اننه هننو الييننام االنندعول يف 
حميط الذي  آمنوا افكر  ورما ضنّدثهل عن  اندع وخمالفنا  الطوائن  األخنرى  وهنذا قلينل النفنع إذا اعتبننا 

ل منننن  االنننننءال  إىل درن أّن منننن  مهمننننة الداعيننننة االصننننالح واالحصننننان  ايصننننلح املعننننوج وضّصنننن  املسننننتيي
 املخالفا  .

كما أّن م  سلبيا  الرتكيء على مواط  ا(الف تةتب جهنود الندعال و تورينث العنداول والبغضناء   -
و جعل اأسهل شديدا اينهل  وهذا اطبيعة احلال ينعكس على املدعوي  ايتةتتون ويتبااضون  وتنذهب 

حماراننة العنندو األمننر الننذي  يننثلج صنندر العنندو  رضهننل ويةننتغل اعضننهل اننبعض انندال منن  أن جيتمعننوا علننى
 ويةمب هبل  اال يهاهبل وينتهء الفرصة لضرهبل واحدل تلو األخرى . 

وم  اليواعد الةرعية اليت الاد للداعية م  اسنتيعاهبا واستصنحاهبا أثنناء مءاولتنه ملهمتنه الدعوينة  قاعندل 
منكنر آخنر أشند وأخطنر  كنأن يننتج عن  "ارتكاب أخ  الضرري " إذا كان سيرتتب على انكار  للمنكر 

 دعوته تفرقة مجاعة املسلمني أو إحلا  الضرر اه وااملسلمني.

 من  هنو كنان وإذا منكنر  انري املنكر ع  وهنيك ااملعروف أمر  ليك اا  تيمية:" اإلسالمييول شيخ 
 علننننى راجحننننة ايهننننا املصننننلحة تكننننون أن انننند ال واملسننننتحبا  االواجبننننا  واملسننننتحبا  الواجبننننا  أعظننننل

. صنالح اهنو انه ا  أمنر منا كل ال الفسادم ضب ال وا  الكتب  ونءلب الرسل اعثب هبذا إذ املفسدلم
 موضننع  اننري يف املفسنندي  وذم الصنناحلا   وعملننوا آمنننوا والننذي  واملصننلحني الصننالح علننى ا  أثننىن وقنند
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 ت نننر  قننند كنننان وإن انننه  ا  أمنننر منننا تكننن  مل مصنننلحته مننن  أعظنننل والنهننني األمنننر مفسننندل كاننننب احينننث
 (1)حمرم " وا عل واجب  

 اننننه تءامحننب  أو والسننيئا  واحلسنننا  واملفاسنند املصنناحل تعارضننب إذا ايمننا وييننول يف موضننع آخننر:"
 األمننر انننن. واملفاسنند املصنناحل وتعارضننب واملفاسنند  املصنناحل ازدمحننب إذا ايمننا منهننا الننراجح تننرجيح جيننب

 يفنو  النذي كنان اننن لنهم املعنارو يف اينظنر مفسندل ودانع مصنلحة لتحصيل متضمنا كان وإن والنهي
من   أكثنر مفسندته كاننب إذا حمرمنا يكنون انل انه  مأمورا يك  مل أكثر املفاسد م  ضصل أو املصاحل م 

 اتبننناع علنننى اإلنسنننان قننندر امنننىت الةنننريعة  مينننءان هنننو واملفاسننند املصننناحل مينننادير اعتبنننار لكننن  مصنننلحتهم
 يكننون منن  النصننو  تعننوز أن وقننل والنظننائر  األشننبا  ملعراننة ارأيننه اجتهنند وإال عنهننا  يعنندل مل النصننو 

 (2)".األحكام على واداللتها هبا خبريا

ملييننا  -عليننه السننالم-مننع قومننه حننني ذهننب موسننى-’ –ومثننال ذلننك ماحنند  لسننيدنا هننارون 
هننو الصننمب  خمااننة أن يننؤدي إنكننار  إىل ضننرر أكننب و  -’ رانه  اينند عبنند قومننه األوثننان وآثننر هننارون

 الفرقة اينهل.

 إال أخينه عنذر كنان اما أخيه  اىل اللوم أشد وجه العجل على عاكفني اليوم ورأى موسى وصل وملا "

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}: قننننننننننننننننننال أن

 عننندم يف لنننه عنننذر ا قومنننه انننني واالخنننتالف الفرقنننة خنننوف مننن  اجعنننل[. 9٤]سنننورل طنننه: {ہ ہ ہ
 (3)"  االنكار ينفع ال حني عنهل واالنفصال اليوم ومياومة االنكار  يف التةديد

يف اوركينننا ااسننو لفيننداهنل هننذا املبنندأ  الننيس كننل منكننر  اإلسننالمن إىل قلننب :وكننل أسنناء النندعال الغيننورو 
اليلنب( جينب علنى الداعيننة -اللسننان-ينكنر االلسنان أو اليند اتغينري املنكننر وانكنار  لنه ثنال  درجا )اليند

دراسنة الواقنع والنظننر إىل منذال  األمنور اينكننر االيند والسنننان يف موضنعه و االلسنان حيننث ييتضني ذلننك 
    وااليلب حني يتطلب ذلك.

                                 
 10، ص املنكر عن والنهي ابملعروف األمر ، عيمية ابن اإلة ىشيخ – (١)

 13-12املرجع السابد ص - (2)

 31،ص ختالفأدب اإل د.طع جابرفياض العلواين، - (٣)
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 يف م20١6 عنام حند  منا ااسنو اوركيننا يف الندعال اعنض لندى الفينه هنذا الننوع من  اياب أمثلة وم 
 حبننوايل سننو اواوجننوال  االقتصننادية العاصننمة عنن  تبعنند الننيت" ورودارا" مدينننة يف واالتحدينند الغرايننة املنطيننة

 األحكننام اعننض يف توجهننا ل اخننتالف  راننل  وتسننامح وألفننة واننا  علننى املسننلمون كننان اينند كننل 75
 اإلمنام  يةاإلسنالم اجلمعينة رئنيس طلبهنا للبلدينة احتيناطي أرو قطعنة هننا  كاننب أن احند  الةرعية 

 أنّ  انننري ذلنننك  علنننى البلدينننة ووااينننب أيتنننام  دار لبنننناء" إارييينننا مسنننلمي جلننننة" إىل إلعطائهنننا انننارو أمنننادوا
تنندعو  أن البلديننة اضننطر  مننا عدينندل  لسنننوا  األرو رسننوم سننداد يف تباطننأ " إاريييننا مسننلمي جلنننة"

 عننن  اإلمنننام اننندااع السنننيارا   حمطنننة وجعلهنننا األرو اسنننتعادل يف رابتهنننا وتبننندي واملسنننيحيني املسنننلمني
 .عنها البلدية  وتنازلب لألرو استحياقهل

 يف والعيندي  اجلمنع يصنلون يومئنذ  اكنانوا "ورودارا" يف مسنجد   السننة أهنل مجعينة أتبناع لدى يك  ومل 
 علننننى هننننذا يننننؤثر أن اننننري   البينننو  أحنننند يف يصننننلوهنا اكننننانوا الفنننرائض أمننننا ية اإلسننننالم اجلمعيننننة مسنننجد

 مةنرتكة مناشنط يييمنون اكنانوا ملنطينتهل يةاإلسنالم اجلمعينا  احتناد يف مةنرتكني كنانوا ألهننل عالقا ل 
 .اإلذاعة يف واإلرشاد الوعر يف وتناوب شرعية دورا  م 

 يف يسنتمروا أن علنى املفروضنة للصنلوا  مسنجدا اينه ليبننوا السننة أهنل جلمعية  األرو منح اإلمام قرر
 .رييا السنة أهل مجعية ااسل األرو تسجيل   وهبذا والعيدي   اجلمع يف معهل  الصالل

 النننننرتا  إحيننننناء مجعينننننة" إىل اطلنننننب وتيننننندمب األرو رسنننننوم وسننننندد  السننننننة أهنننننل مجعينننننة سنننننعب مث
 املسننننجد اننننناء واعننند م ١999 عننننام املسنننجد اننننناء و  اليبننننول  طلنننبهل انننننال مسنننجد  لبننننناء" ياإلسنننالم
 األنةنطة عن  انفصنلوا مث ومن  جنامع مسجد إىل مسجدهل احولوا  اليدم  املسجد ع  تدرجييا انفصلوا
 . ااملرصاد لآلخر طرف كل واا  املسلمني ايية مع عالقا ل صفو عكر  ما املةرتكة

" النبننوي املولنند" اسننبب املسننلمني اننني جوهريننة خالاننا  حنندثب  م20١6 املوااننق ه١٤٣7 عننام ويف
  عننننه اننننتج التجارينننة اإلذاعنننا  يف احملتفلنننني وانننري ااملولننند احملتفلنننني انننني ا(بيثنننة اننناألقوال التناانننذ إىل انننأّدى
 ضنند قضننائية دعننوى يةاإلسننالم اجلمعيننة رئننيس اراننع املسننلمني  صننفوف وانةننيا  العالقننا  اييننة تنندهور
 النننبامج مجينننع وقننن  احلكومنننة اينننرر    اإلذاعنننة يف وشنننتمهل علنننيهل التطننناول اتهمنننة السننننة أهنننل دعنننال

 .اإلذاعة يف يةاإلسالم

 كننان واحتننادهل املسننلمني قننول  ولكنن  للمسننلمني منحننه منننذ األرو أحييننة يننّدعون الوثنيننون كننان وقنند
 .له التعرو دون جنبه السنوية طيوسهل يييمون اكانوا مطالبته  دون عثر حجر
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 سنننحب قنند الفرصننة أنّ  الوثنيننون رأى  وشننتتهل املسننلمني مجننع اننر  الننذي املؤسنن  احلنند  هننذا واعنند
 املسنجد وقصندوا الوثنينون الةباب ثار 20١6 يونيو-١5 افي اكه امتال يّدعون الذي األرو الستعادل
 ممتلكنننا  وعبثنننوا املسنننجد أمنننام املوجنننودل ا(ينننام وكسنننروا حيطاننننه اعنننض وكسنننروا علينننه واعتننندوا املنننذكور

 املنتسنبني أي)  الوهناايني ضند حرهبل اأنّ  يصيحون وكانوا واحد  مسلل   عليهل يعرتو أن دون املسجد 
  املسلمني وليس( السنة أهل مجعية إىل

 املولنند  اسننبب املسننلمني اننني حصننلب الننيت الفرقننة مةنناهد ل لننوال سننبيل  ذلننك إىل للننوثنيني يكنن  ومل
 عدمنه  أو ااحتفالنه يكف نر أحندا أنّ  أعتيند وال  اإلميان وال اإلسالم أركان م  ركنا ليس ااملولد ااالحتفال

 و احملتفنننل انننري مننن  لكنننل انننننّ  وكنننذلك األعنننداء  أمنننام للصنننمود عيننني واجنننب املسنننلمني كلمنننة مجنننع اينمنننا
 واملصنلحة  احلكمنة  اكاننب عندمها أو صنحتها عن  النظنر اغنض  أقنواهلل علنى يعتمندون علمناء  احملتفل
 انكننار  أو   منكننرا   املنِكننر اعتننب  إذا العنناار املنكننر هننذا انكننار عنن  الطننرف اننض تيتضننيان لإلسننالم العليننا

 مجينننع علنننى واجنننب ا  اينننب عننن  كنننالءود املصنننريية اليضنننايا يف اجلهنننود تضننناار اينمنننا   لطيننن  اأسنننلوب
 .املسلمني

 ااملولنند احملتفننل اننري جينند اننال ية اإلسننالم الطوائنن  اننني منيسننمة الدعويننة السنناحة أنّ  ذلننك إىل أضنن 
 عنننب أو مجهنننور  ومنننع زاويتنننه يف يبينننى اجلمينننع وإمّننننا صنننحيح  والعكنننس احملتفلنننني  مجهنننور ملواجهنننة سنننبيال

 (1) .اآلخر االطرف ويندد اإلذاعية احملطا 

 تكلنل الداعيننة  النو ؟عنننك اعيندي  أشنخا  علنى هجننوم شن ّ يف  الفائندل امنا الواقننع هنو هنذا كنان وإذا
 الرعنناء احلمنال  هنذ  من  النفنوال يف وأوقنع أثنرا أكنب اهنذا اهلداينة هلنل ومتنىن عملهنل ونندد الط  عنهل
 . الةري  مولد  شهر اقرتب ما كل ااسو اوركينا يف الدعال اني نةهدها اليت

  

                                 
امل ل ة  وال ا ية  فيها : الشيخ  ب  الكرمي ترو خريج اجلامعة مت رص  ع اصيل ال ضية  من  قبل ابن  – (١)

-11الواعسا  وال يسبو، بتاريخ :  وجلك  رب ية والمن العاى مل امة حت يظ ال رآن الكرمي   بوركي ا فاةو،اإلة م
 8/2/2017املوافد  ه5-1438
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 خامتة

، فسريا  ل  هصا العرت ف   قاد بتهمنتائج أبا هم أبهم  عصييل   ا تاد الباحتون ل
 مايلا:  ن اط كترية أمهها البحإ إىل التوق   ل 

   وق  ُ رت   ال  مي أبمستاص كتترية ،وقامتت فيهتا ممالتك  ،إفري ياجلص من قارة  إفري يارر
  وبع ري. اإلة ىقبل    ي ة وأمرباطوران 

  ين   أرلتتتتب الحتتتتتاواعستتتتم دخولتتتتتع   وقتتتتت مبكتتتتتر،  إفري يتتتتتا  رتتتتر   اإلةتتتتت ىدختتتتل
 .تلسلمية

  م هتتا متتاها ، ارجيتتةاخل عواقتتا نتتو ن متتن املمتتن  إفري يتتاية   رتتر  اإلةتت مععتتاين التت  وة
جلهتتتتل واملتتتترض ل  ر واوم هتتتتا متتتتاها ورا يتتتتة كتتتتا لةتتتتتعمار ،والت صتتتتري، والعلمانيتتتتةوافتتتت ة كا

  د ال انت .عوالعادا  والت الي  وع

  اجلما تا    صت وت املستلمن متوزا تة  لت   داخليتة  معواقتا ععاين الت  وة كتصلك متن
 فال  اة أن سهم. ية،اإلة مالت ايما  العملية واإلدارية لل معيا  فة ،ياإلة م

 إىل وحت ة صت  املستلمن وو تع  ماةتة  تن طريتد الت  وة فإنتا باجتة عواقا وإلزاحة امل
كة مجيتع شترائح كما أنا إزاحتها حتتاج إىل العلم والتت ي  ومشتار  الة  الك يلة لصلك،

من   ةياةتتة ال ولتتة وإجيتتاد مصتتادر متويليتتة للعمتتل متتع مشتتاركة املستتلا اإلةتت ماتتمتتع 
 .ال  و 
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 التوصيات

إجا كان  مل ابن آدى معرض لل  ص والكمتا  خلال تع، فتإنا الباحتإ ي للتد متن هتصري 
 التوابت ال ي ية ليضع بن ي   ال راص التوصيا  التالية:

 التتتيت ععتتترتض ةتتتبيل  عواقتتتا ل تتت  ةتتتع  الباحتتتإ قتتت ر اةتتتتلا تع   اةتتتت ما  أهتتتم امل
بصت ة  امتة وبوكي تا فاةتو بصت ة خاصتة، ول يت ا ا اةتتيعاهبا  إفري يتاال  وة   رر  

مجيعا، كما ل ي ا ا خلوها من الخلاص شأنع   جلك شأن أ   مل بشر ، و ليع 
 وع ومي املعواج .تلباحتن اةتكما  ال واقص  فيهيب

   ا مستتتؤولية اإلةتتت ملصتتت  العمتتتل واية أبنا وحتتت ة اإلةتتت ماةتشتتتعار مجيتتتع ال يتتتادا
التستتتاما و ليتتتع في تتتب م تتتاص لتتتع لضتتتمان اةتتتتمرارية العمتتتل التتت  و   ل اجلميتتتع وأن

عضتافر اجلهتود   وها تخل فا  اجلانبية املصهبيتة و تله ات ال  وية و  ى  كر ص 
 .ة، وقلع اللرق أماى ال رق الضالةال ضاان املصريي

 ال ت تتاص  لتت   البتتاحتن وأهتتل الختصتتاص بتتع ية اإلةتت مرابلتتة اجلمعيتتا   هتمتتاىا
،  اال  ويتتة وعوفريهتتا للتت  اة بغيتتة الطتت    ليهتتا والةرتشتتاد هبتتتل راةتتا  املي انيتتة 

املعرت تتتتة لستتتتبيل التتتت  وة وهتتتتا مبتابتتتتة  عواقتتتتا أد تتتت  إىل التعتتتترت  لتتتت  أهتتتتم امل لكصفتتتت
 امل للد اض ي ا إىل عصليلها.

   اض يتتتة  وةتتائل العصتتال   ال متتا  اإلنستتانية ومتتن كافتتة الوةتتائل املباحتتة   اةتتتغ
ا   مبتتتإىل مجيتتتع شتتترائح اتتمتتتع  اإلةتتت ىخلتتترق اضتتتواجل املكانيتتتة بغيتتتة ايصتتتا  صتتتو  

 ال را والبواد  و  ى عركها فريسة ل  اة الهواص واضركا  الت صريية.جلك 

  يوةتع يتة واقعتع، و الهتماى تللغة ال رنسية اليت ها اللغة الرمسيتة للبلت  كتا يعتيش ال ا
 ارت اى فرصة  لم ة ال ولة للمشاركة   ةياةة ال ولة. مع عم الةت ادة رقعة 
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املصادر واملراجع فهرا  

 ه١٤٣5طبعة  مع امللك اهد لطباعة املصح  الةري   القهآن ال هي   -1
الطبعنننة األوىل )اإلسنننكندرية :دار الواننناء  د. علننني جريةنننة    الم هيلللة المعفصللله  االادف لللفل -2

 م(١998للطباعة والنةر 
 (اال تاريخدارصادر ) اريو  : زكرياا  حممد ا  حممود اليءويي     آُفر البال، وأةبفر العبف، -٣
القللهن الها لل   -ال  للفر  فللت غفنللة ومللفلت فللت العصلله الهئللي )القهن العف لله اإلئللالمأُلله  -٤

 للللع  اإلفهيقيلللة شللله للمللليال،( أ ملللف  نلللذو  الههاصللل  الثقلللففت واالجهملللف ت  لللين اْلقطلللفر 
مراجعننننة د .عبداحلميننند عبنننندا    -  أ.د أمنننني تواينننق الطينننن  )أكسنننفورد(   جلللفنبت الصلللل هاء

 ( ١998 -ية اإلسالمكلية الدعول :طراالس ليبيا  ) اهلرامة
الطبعنننةاألوىل  د. ناصنننر اننن  عبنند الكنننرم العينننل     أُلله العلملللفء فلللت ا قيلللس رئلللفلة الم لللدذ  -5

   -ية واألوقنننننناف والنننننندعول واإلرشنننننناد اإلسننننننالموزارل الةننننننئون :  اململكننننننة العرايننننننة السننننننعودية )
 (هن١٤١8

عبننند النننرمح  اننن    االئلللهعمفر -االئههشلللها   -أجن لللة الم للله الثالُلللة وةهافي لللف : الهبشللليه  -6
 )الطبعنننننننة : الثامننننننننة  –  دار  هنننننننن(  ١٤25حسننننننن  َحبَنن َكنننننننة املينننننننداين الدمةنننننننيي )املتنننننننوىف : 

 (م 2000 -هن  ١٤20:دمةق
املعهنننند العنننناملي  :الواليننننا  املتحنننندل األمريكينننة ) د.طننننه جااراينننناو العلنننواين   أ،ب االةلللهالف -7

 (١987ي ارجيينيا اإلسالمللفكر 

 (١965ه١٣8٤الكدتور زاهر رياو   )الياهرل :الدار اليومية للطباعة والنةر   افهيقيف ائهعمفر -8
  مصنننر: اليننناهرلالطبعنننة األوىل  ) آدم عبننندا  األلنننوري    اليلللهم وغلللذا غلللت نيديهيلللف  اإلئلللالم -9

   (١985-١٤05 مكتبة وهبة 
 -ترمجنة خمتنار السنويفي جنوان جوزين    ال له،اء افهيقيلففلت ممفللك وأمبهاههريلفل  اإلئالم -١0

 -دار الكتنننننننننناب اللبننننننننننناين املصننننننننننري  دار الكتنننننننننناب ية اإلسننننننننننالم الطبعننننننننننة األوىل )در الكتننننننننننب
 (م١98٤ه١٤0٤
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دار  الطبعلللة اْلوللللع ) يلللهول:  حممننند شنننيروناْلئللله،  اإلئلللالم وا،لللًذ ومهعلللذ،اً  اإلئلللالم  -١١
 (2007 -الطليعة

 د.عبنند العءيءالتننوجيري   والهعللفي   للين اْل،يللفن فللت أفللس القللهن ال للف،  والعشللهين اإلئللالم  -١2
 (م١998-ه١٤١9ية للرتاية والعلوم والثيااة )ايسسكو(اإلسالممنةورا  املنظمة )

مكتبنننة الطبعنننة السنننااعة ) اليننناهرل:  يوسننن  اليرضننناوي  د.    لللف لهجللل جوالعلمفنيلللة و  اإلئلللالم -١٣
 (١997وهبة    

ه ١٤07  مؤسسننة الرسننالة  ) اننريو  :د.عبنند الكننرم زينندان  الطبعننة الثانيننة   أصلله  الللذ ه  -١٤
 (م ١987

دمةنق -انريو ) الةيخ حممد أمنان ان  علني اجلنامي   اإلئالمأضهاء  لع ههيس الذ ه  الع  -١5
 (١979-١٣99ي  اإلسالماملكتب :

 (١987املطبعة الفنية الءهراء : الياهرل) حسني مؤنس    اإلئالمأهلس افريخ  -١6
 (م ٤١980دار العلل للماليني  :اريو   )  الطبعة ا(امس  خري الدي  الءركلي     اْل الم -١7
الطبعنة األوىل   )   د.يوس  حميي الدي  أاو هاللنة     ذاية ورئفلة اإلئالماإل الم فت ،يفر  -١8

 (ه١٤08دار العاصمة  الرياو :
  الطبعننة الثانيننة   للنةننر والتوزينع الةنركة الوطنيننة  نعنيل قننداح   اإلئللالمافهيقلف ال ه يللة فللت ظلل    -١9

 (م.١97٤ه١٣9٤:اجلءائر )
املكتننننب التجنننناري للتجننننارل   ) اريو  لبنننننان   الطبعننننة األوىل حينننني ن إحسننننا  ال لللله   افهيقيللللف -20

 (١962والطباعة والتوزيع والنةر  :
املؤسسننة الطبعننة األوىل   )اننريو   لبنننان :  -يوسنن  روكننء  ال لله،اء ئيفئللة و، للفر  افهيقيللف -2١

 (م١986-ه١٤06 والنةر والتوزيع  اجلامعية للدراسا 
دار الطبعنننة األوىل :) انننريو   لبننننان:  ا(لينننل النحنننوي    ال هيلللة ال لللفلعة-الم للللمة افهيقيلللف -22

 (               م١99٣ي  اإلسالمالغرب 
ترمجنة وتيندم وتعلينق  -ايج.جني.دي.  افهيقيلفالفريخ غلهب  -،رائة  فملة واقليميلة  افهيقيف  -2٣

 (١982دار املعارف:   الطبعة األوىل :)-سيد يوس  النصرد.ال
 دار  الطبعننننننة ا(امسننننننة ) دمةننننننق:   أمننننننني اسننننننب  ئيفئلللللليف واقهصللللللف،يف واجهمف يللللللف افهيقيللللللف -2٤

   (١985دمةق 
 (م١98٤-ه١٤0٤املعارف  مكتبة ) ترمجة حممد حجي وآخرون  ارمول كراجال م  افهيقيف -25
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مكتبنة ) اليناهرل:  إانراهيل حممند عبند الفتناح   اإلفهيقيلةافهيقية  ،لذي  فلت الطها ل  الثقففيلة  -26
 (١965االجنلو املصرية 

 (١967مكتب اإلجنلو املصرية :الياهرل)  أمحد سويلل العرب   اإلفهيقيهن العهب  -27
تينني النندي  أاننو العبنناال أمحنند انن    اقه للفء الصللها  الم للهقي  لمرفلمللة أصلل فب الد للي    -28

حتيينق : ناصنر عبند  عبد احلليل ا  عبد السالم ا  عبد ا  ا  أيب الياسل ا  حممد اان  تيمينة 
 (م١999 -هن ١٤١9دار عامل الكتب   :اريو   لبنان   الطبعة السااعة  ) الكرم العيل

 الطبعننة األوىل:) يميننة  تينني النندي  أاننو العبنناال اانن  ت  اْلملله  للفلمعهوف والن للت  للن المن لله  -29
 (هن١٤١8-ية واألوقاف والدعول واإلرشاد اإلسالموزارل الةئون :اململكة العراية السعودية 

الطبعنة األوىل: )الريناو  د.زيد حممد خضر د.عمرصاحل العمنري    افهيقيففت  اإلئالمانهشفر  -٣0
 (م 2009ه١٤٣0 دار النةر الدويل :

الطبعنننننة األوىل        د. عمننر صنناحل العمننري-حممنند خضننر زينند د.  افهيقيللففللت  اإلئللالمانهشللفر   -٣١
 (م.2009-ه١٤٣0 -دار النةر الدويل للنةر والطباعة   الرياو اململكة العراية السعودية )

الطبعنة األوىل :) أ .عبد ا  سامل  حممد اازيننة    جنهب الص هاء افهيقيففت  اإلئالم انهشفر -٣2
 (م١0١0أكتوار   7منةورا  جامعة :مصراتة ليبيا 

اهرسننة مكتبننة امللننك اهنند  الطبعننة األوىل ) زالننول  رااننب حممنند النجننار   اإلن للفن فللت القللهآن -٣٣
 (م20١6ه١٤٣7الوطنية  

مكتبنننة   ) اليننناهرل:يوسننن  اليرضننناوي .د ية فلللع المه،للللة القف،ملللةاإلئلللالمأولهيلللفل ال هكلللة   -٣٤
 (م ١992 -   ١٤١2وهبة  الياهرل  

راسنننل للدعاينننة    الطبعنننة الثالثنننة )أانننو اكنننر اجلءائنننري   ال بيلللهأي للله الهمفئللليه ل لللالم العللللت   -٣5
 (م١990-١٤١0  واإلعالن

أاننو الولينند حممنند انن  أمحنند انن  حممنند انن  أمحنند انن  رشنند    ذايللة المده للذ و ن فيللة المقهصللذ  -٣6
مطبعننة مصننطفى  الطبعننة الرااعة )مصننر: هننن( 595اليننرط  الةننهري انناا  رشنند احلفينند )املتننوىف : 

 (١975هن/١٣95البايب احلل  وأوالد 
 ( ١997 :اليونسكو الطبعة الثانية  )  جلنة علمية م  اليونسكو   العفم افهيقيفافريخ  -٣7
الطبعننننة الثانيننننة   حممننننود شنننناكر  الهللللفريخ المعفصلللله غه للللت افهيقيللللة-15-تاإلئللللالمالهللللفريخ  -٣8

 (ه م١٤١7-١997ي  اإلسالماملكتب  عمان -دمةق -اريو  )
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 .١96١اليننناهرل )    عبننندالرمح  زكننني  ال ه يلللة لفهيقيلللفية ال للله،انية  اإلئلللالمالللفريخ الذوللللة  -٣9
 ة.(ادون درار الطباع

 ( ١96١:)الياهرل   عبدالرمح  زكي   ال ه ية لفهيقيف ية ال ه،انية اإلئالمافريخ الذولة  -٤0
دراسة وحتييق مجاعنة من  األسناتذل مراجعة     حممود كعب ا  املختار الينبيلي افريخ المه فش   -٤١

منةنننننورا  معهننننند أمحنننند ااانننننا للدراسنننننا  العلينننننا )ونصننننحيح أ.د هنننننارون املهننننندي ميغننننا وآخنننننرون
 ( 20١٤ه١٤٣5ية متبكب مايل  اإلسالموالبحو  

حييق: تضننل )املرشننند اننا ( انن  احلسنننني )املواننق( اجلرجننناني  اهايللب اْلمللفلت الرمي لللية للشللده   -44
دار الكتننننب العلميننننة    لبنننننان –اننننريو   ) الطبعننننة األوىل  حسنننن  إياعيننننلحممنننند حسنننن  حممنننند 

 (م 200١ -هن  ١٤22

و  حنللب منناءإ مركنء – )اقهيهميذانت(اقهيهةفص  فا ف،  لملفء الم للمين افهيقيفالهشي  فت  -٤٣
 (والدراسا  

 ية اإلسننننالممكتبننننة التوعيننننة    دالراضنننني حممنننندعب  الهطللللهف الي لللله،  افريرلللل  أئللللبف    المفالللل  -٤٤
 (م١99٣-١٤١٣ 

 األصننننفها  االرااننننب املعننننروف حممنننند انننن  احلسننننني الياسننننل أاننننواْلصللللم فنت  الهاغللللب ام لللليه -٤5
 اسننيوين  الطبعننة األوىل :)مصننر:كلية العءيننء عبنند حممنند. د: ودراسننة   حتييننق(هننن502: املتننوىف)

 م( ١999 - هن ١٤20طنطا  جامعة - اآلداب
 (١97٤اريو :دارالفتح )  مصطفى مؤم    ت المعفصهاإلئالماق يمفل العفل   -٤6
 (هن  ١٤١8الرياو   دار احلبيب     )حممد الةثري   يةاإلئالمالهنصيه فت البال،  -٤7
ت  فل هيللت اإلئللالمان للي  جمعيللة ا،يللفء الهللها  -الهن يمللفل الذ هيللة أنها  للف و، م للف  -٤8

 .طباعةوسنة الادون دار (20١5-ه١٤٣6-الطبعة األوىل )  ايصل قءار اجلاسل  جفأنمهش
 يوسنننن  اليرضنننناوي    د. ية  للللين اْلصللللفلة والهدذيللللذاإلئللللالمية العه يللللة و اإلئللللالمالثقففللللة   -٤9

 (١998-١٤١8 ١ مؤسسة الرسالة  :اريو  لبنان )
 (م١996-١٤١6مكتبة وهبة  الياهرل :د.يوس  اليرضاوي     ُقففة الذا ية -50
 اكننار . أ.د. عبنند الكننرم انن  حممنند ؟ كيلل  نعمم للف ُقففللة العملل  الريه  كيلل  نهئللر ف؟و -5١

 م(20١١الطبعة األوىل  ) الياهرل: دار السالم للطباعة والنةر والتوزيع والرتمجة  
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 جعفنر أانو اآلملني  االنب ان  كثري ا  يءيد ا  جرير ا  حممد القهآن  اأوي  فت البيفن جفم  -54
 ١٤20الرسنالة  مؤسسنة الطبعنة األوىل )  شناكر حممند أمحند حتييق   (هن٣١0: املتوىف) الطبي

 (م 2000 - هن
 صلل ي  ) وأيفملل  وئللنن  ملسو هيلع هللا ىلص الل رئلله  أمللهر مللن المرهصلله الصلل ي  الم للنذ الدللفم  -5٣

 ناصنننر اننن  زهنننري حممننند حتيينننق    حممننند اننن  إياعينننل أانننو عبننندا  البخننناري اجلعفنننيالبرلللفر ( 
 هن(١٤22 النجال  طو  دار )الناصر  الطبعة األوىل

ه ١٤02األوىل )دمةنق:دار الفكنر الطبعنة واحلّمنادي حممند    موسنى علنيج هافية القفرال   -5٤
 م(١982

حممنند علنني   د. إهلننام المهن للتاالئللهعمفر ضللذ  افهيقيللفية فللت غللهب اإلئللالمج للف، الممفلللك  -55
 (  م ١988ه  ١٤08دار املريح للنةر)الرياو : ذهي 

أمحننند اننن  إانننراهيل اننن  مصنننطفى اهلنننامشي    جلللها ه اْل،ب فلللت أ، يلللفل وانشلللفء ل لللة العلللهب -56
 (مؤسسة املعارف لبنان :-) اريو حتييق وتصحيح جلنة م  اجلامعيني    هن( ١٣62)املتوىف: 

  ال هكلللفل الهبشللليهية فلللت الم لللهب اْلقصلللع فلللت النصللل  الثلللفنت ملللن القلللهن الهفئللل   شللله -57
.منةنننورا  مركنننء الدراسنننا  والبحنننو  العثمانينننة واملورييسكسنننة والتوثينننق ) (.احلناشننني )الياسنننل
 (١989واملعلوما .زاوان 

ه فلت 1100 لللع 400الثقففيلة واإلصلال،ية فلت ال له،ان ال ه لت  ملن ال هكة العلمية و  -58
مكتبنة ) الريناو    إياعينل ميينا أانواكر أ.د.  ئلن ف -ملفلت-ية غفنلفاإلئالم  ذ الممفلك 

 (م١997-ه١٤١7التواة 
-ه١٤0٤ ي اإلسنالماملكتنب لبنان :-اريو حممد رشيد رضا     اإلئالم،قه  الن فء فت  -59

 (م١98٤
-ه١٤0٤  ياإلسنننالم )املكتنننب ) يلللهول : رضنننا  رشنننيد حممننند اإلئلللالم فلللت الن لللفء ،قللله  -60

 م(١98٤
 أمحنند العبنناال أاننو  (العللهب ،يللهان ونربللة اْل،ب صللمه  كهللفب مرهصلله )الم ه يللة ال مفئللة -61

الداينة  الطبعنة األوىل )  رضنوان حممند حتيينق:( هنن609: املتنوىف) التاديل اجلرّاوي السالم عبد ا 
 (م١99١  املعاصر الفكر دار اريو :

 ( ١965مكتبة النهضة املصرية:الطبعة التاسعة  ) الياهرل: هيكل حممد حسني   ،يف  م مذ -62
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 الطبعنة األوىل :) عطينة خمنءوم الفيتنوري    وجنهب الصل هاء افهيقيف،رائفل فت افريخ  ه   -6٣
 (م١998منةورا  جامعة قا ريونس  :انغازي ليبيا 

 (هن ١٣75مطبعة حجازي ل ) الياهرل :   الرااطي   الذرر ال نية فت الطهيقة الهيدفنية -6٤
اجلماهرييننة )  د.عمننر عبنندالرمح  املنناحي  الهاقلل  والم للهقب  افهيقيللفية فللت اإلئللالمالللذ ه     -65

 م(١999ية   اإلسالممنةورا  كلية الدعول  ليبيا -العظمى
 وقيللفم ،ولللة المللالن فللت القللهن الثللفنت  شلله ال دلله   افهيقيللفية فللت غللهب اإلئللالمالللذ ه   -66

جامعنة  دار الثياانة والنةنر )الريناو : د.حسن  عيسنى عبند الظناهر    الهفئ   شه الميال، 
 (م١98١ية اإلسالماإلمام حممد ا  سعود 

ي اإلسنالمرااطنة العنامل )مكنة :    ل  أصه  الذ ه الدكتورعبد املهيم  عبد السالم الطحان   -67
 (ه ١٤2٤

العامننننة للكتنننناب  اهليئننننة املصننننرية  ) الينننناهرل:   إاننننراهيل  علنننني طرخننننان  يةاإلئللللالم،ولللللة مللللفلت  -68
 (م١972-ه١٣92

اهليئنننة  ) اليننناهرل :ترمجنننة أمحننند صننناد  محننندي  هنننواري ديةنننان  ال للله،اء افهيقيلللفاللللذيفنفل فلللت  -69
 (م20١١املصرية العامة للكتاب 

دار الطبعنة األوىل ) الينناهرل:  د.ينو سن  اليرضنناوي   اللذين وال يفئة ،.يهئل  القهضللفو   -70
 (2007  الةرو  

 طننالل حننرب    ر،لللة ا للن  طههللة  ا للن  طههللة الم للمف :ا مة الن للفلهفت غهالللب اْلمصللفر -7١
 (م2002ه١٤2٣ 2لبنان درالكتب العلمية  -اريو )

لنننندكتور عبنننندالعءيء عبنننندا  ا  واال هللللذا   الهئللللطية الهئللللفل  الشللللمهلية فللللت اقهيلللله مبللللف،   -72
 (ه ١٤22  داراألندلس ا(ضراءالطبعة األوىل  )جدل :  احلميدي

محند ان   «ْلر علة آالف  لف ذ  لعه »  هح الشها ذ الشعهية فت أم فل ال هب الن هيلة -7٣
 (م 2007 -هن ١٤27مؤسسة الرسالة  لبنان :–اريو  الطبعة األوىب :)  حممد حس  ش ر اب

دار احلننديث   ) القللف ه  :دينوريأاننو حممنند عبنند ا  انن  مسننلل انن  قتيبننة النن الشللعه والشللعهاء  -7٤
 (هن ١٤2٣

الطبعنننة األوىل )   ،يلللهان الشللليخ )،نبلللف(واقت الةنننيخ حممننند املصنننطفى اننن  أيب اكر)دنبنننا(واقي  -75
 (م20١6-ه دار الرشاد احلديثة  ١٤٣7:املغرب-الدار البيضاء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





229 


: املتننوىف) الفننارايب اجلننوهري محنناد انن  إياعيننل نصننر أاننو العه يللة  وصلل فح الل للة اللفج الصلل فح -76
 ١٤07  للمالينني العلنل دار الطبعة الرااعة )اريو  : عطار الغفور عبد أمحد: حتييق  (هن٣9٣

 م( ١987 -  هن
دار الطبعننة األوىل  ) الرينناو : عنندنان علنني رضننا النحننوي  د.   ية الللع أيللناإلئللالمالصلل ه   -77

 (م ١99١ه١٤١١النحوي للنةر والتوزيع  
 )  د.يوسنن  اليرضنناوي    والهملله  الملل مهمية  للين اإلةللهالف المشللهوع اإلئللالمالصلل ه   -78

 (١995دار الةرو    الياهرل: 
ي اإلسننالمرااطننة العننامل )عبنند املهننيم  عبنند السننالم الطحننان      النندكتور  للل  أصلله  الللذ ه  -79

 (ه ١٤2٤مكة املكرمة 
د.سنننفر عبننندالرمح    ية المعفصللله اإلئلللالمالعلمفنيلللة نشلللأا ف واطهر لللف وآُفر لللف فلللت ال يلللف   -80

 (١982-١٣١2 مؤسسة قرطبة للنةر والتوزيعالطبعة الثانية ) احلوايل 
 ) تعريب: مجنال حممند أمحند  مكفيل هريوسوكواتحت   العنصه اإلن فنت فت الهطهر اْلفهيقت  -8١

 (اهليئة املصرية العامة للكتاب الياهرل :
 مكتبننننة الرشنننند ) اننننريو  : حممنننند أمحنننند حممنننند  تاإلئللللالم هالللللس الم لللل  الصلللل ي  للللللذين   -82

 ١٤27-2006 ) 
الطبعننة األوىل  ) الريناو : دار اانن  األثننري   حممند انن  أمحند اليتيسنني   هاللس فللت ههيللس المه للت -8٣

 ( م.20١٣ه١٤٣٤
اجلماهرييننة العظمننى  –سننبها الطبعننة األوىل :)ماهيصننب حننريز      غفنللف أرضللف و للعبف و،ولللة  -8٤

 (دار الكتب الوطنية  مركء البحو  والدراسا  األارييية  :
-)الينناهرل: اهليئننة املصننرية العامننة للكتنناب د.إاننراهيل علنني طرخننان  العصللهر الهئللطعغفنللف فللت  -85

 ادون تاريخ(
حتيينننق حممننند  تيننني الننندي  أانننو العبننناال أمحننند اننن  عبننند احللنننيل اننن  تيمينننة      المهلللفو  ال بللله  -86

هننن ١٤08 :دار الكتننب العلميننة الطبعننة األوىل  ) مصننطفى عبننداليادر عطننا  -عبننداليادر عطننا 
 (م. ١987 -

الطبعنة الثانينة  )الكوينب   عبندالرمح  عبند ا(نالق   الم ه الصهفت فت ضلهء ال هلفب وال لنة -87
 ( ١97٤-مكتبة اا  تيمية  :
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مطبع نننننندول الطبعنننننة الثانينننننة) احلسننننن  علننننني الندويالقف،يلللللفنت والقف،يفنيلللللة ،رائلللللة وا ليللللل     -88
 م(١962ه١٣82العلماء:

-الطبعننة الثالثننة ) الينناهرل اليرضنناوي د.يوسنن     ية ومعفلم للفاإلئللالمكلمللفل فللت الهئللطية  -89
 (م20١١دار الةرو   مصر :

دار الطبعة األوىل  )اليناهرل : حتييق عبدا  علي الكبري وآخرون   اا  منظور    ل فن العهب  -90
 .  م(١980  املعارف 

  الطبعننننة حتييننننق حممننننود خنننناطر  حممنننند انننن  أيب اكننننر انننن  عبننننداليادر الننننرازي  مرهللللفر الصلللل فح -9١
 م(١995 – ١٤١5مكتبة لبنان ناشرون     اريو   لبنان:اجلديدل  ) 

  أ.د هننارون املهنندي ميغاننن   افهيقيللفمللذة  الللع ،رائللة ملل  ب أ لل  ال للنة والدمف للة   للهب  -92
 (م20١٣ه١٤٣٤والعلوم اإلنسانية    اآلدابجامعة الطبعة األوىل :)ماكو  مايل :

  د.هننارون املهنندي ميغنناأ.   افهيقيللفمللذة  الللع ،رائللة ملل  ب أ لل  ال للنة والدمف للة   للهب  -9٣
قسنل اللغننة العراينة كلينة اآلداب واللغنا  جامعنة اآلداب والعلننوم :  ملفكه ملفلت الطبعنة األوىل  )

 .(م 20١٣ه١٤٣٤  اإلنسانية
مؤسسننة الطبعننة األوىل  ) اننريو  :  حممنند أاننو الفننتح البيننانوين   المللذة  الللع  للل  الللذ ه    -9٤

 (١99١-ه١٤١2الرسالة 
دار الطبعنننننة األوىل  ) األردن :د.طنننننه أمحننننند الءيدي  ال يفئلللللة الشللللله يةالمهجعيلللللة فلللللت ضلللللهء  -95

 (20١٤-ه١٤٣5-النفائس
  انريو  لبننان  الطبعنة الرااعنة )حتيينق د.مجنال طلبنة   أاو عبيند البكنري  الم فلك والممفلك  -96

 (م200٣-ه١٤2٤العلمية    دار الكتب
 الةاملة اري مطبوعأاو ايصل البدراين نسخة املكتبة   الم ل  و،قه  اآلةهين    -97
الطبعة  عبند الينادر حممند سنيال   لمهن فت ال ن ف  آفف  ال فضله وآملف  الم لهقب الم    -98

 (ه.١٤06  رئاسة احملاكل الةرعية والةؤون الدينية قطر قطر:  -األوىل ) الدوحة

الطبعنة األوىل  -وسنعيد إانراهيل كريديّنة-حممد ااضل علني اناري   افهيقيفالم لمهن فت غهب  -99
 (م2007دار الكتب العلمية   :لبنان–اريو   ) 

 أسننند اننن  هنننالل اننن  حنبنننل اننن  حممننند اننن  أمحننند ا  عبننند أانننو،نبللل     لللن أ،ملللذ اإلملللفم م لللنذ -١00
   الطبعنة األوىل )وآخنرون مرشند  عنادل - األرننؤوط شنعيب حتيينق  (هن2٤١: املتوىف) الةيباين
 (200١ - هن ١٤2١ :الرسالة مؤسسة
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)صللل ي  ملسو هيلع هللا ىلص الل رئللله  اللللع العلللذ   لللن العلللذ   نقللل  المرهصللله الصللل ي  الم لللنذ  -١0١
 حممنند حتييننق  (هننن26١: املتننوىف) النيسننااوري اليةننريي احلسنن  أاننو احلجنناج انن  مسننللم للل (  

 ( العريب الرتا  إحياء دار الباقي) اريو : عبد اؤاد
 د.أمحند عبند اهلنادي شناهني   اإلئلالممش لة ال له فت الذين  نذ الشبفب وكي   فلد لف  -١02

 (م 2000-ه١٤2١ ١(الرتاية زجامعة كفر الةيخكلية يف  حبث منةور ) مصر :
) الطبعننة األوىل  عبنندالرمح  انن  معننال اللوضننق   ضللهف مشلل لة ال للله فللت الللذين فللت العصلله ال -١0٣

 (١998-١٤١9 ١جامعة اإلمام حممد ا  سعود  :
عننامل   الطبعننة األوىل  ) د. أمحنند خمتننار عبنند احلمينند عمننر   معدلل  الل للة العه يللة المعفصلله - -١0٤

 (م 2008 -هن  ١٤29  الكتب 
انننريو  الطبعنننة الثانينننة )أ.د أمحننند أاوحاقنننة وآخنننرون     معدللل  النملللفلس الهئلللي  ،ار النملللفلس -١05

 (م 20١١ه١٤٣2لبنان  
حتيينق  اانراهيل مصنطفى ن أمحند الءينا  ن حامند عبند الينادر ن حممند النجنار    المعدل  الهئلي  -١06

 )ادون تاريخ(مصر   دار الدعول–لياهرل  مع اللغة العراية  اا
 أاو احلسني أمحد ا  اارال ان  زكرينا  حتيينق هبند السنالم حممند هنارون   معد  مقفييس الل ة  -١07

 (م١979 -هن ١٣99 مصر: دار الفكر  -الياهرل الطبعة الثانية  )
-الذيمقهاهيلللة-مهقم لللفمن-هبيعه لللف-معفلم لللف--م فنه لللف-اإلئلللالمفقللل  الذوللللة فلللت  ملللن -١08

دار  الطبعنننة األوىل)اليننناهرل: د. يوسننن  اليرضننناوي   الم للللمين-وغيللله-والملللهأ -والهعذ،يلللة
 (١997الةرو   

اان  تيمينة   حتيينق: حممند  اإلسنالمشيخ   من فج ال نة النبهية فت نقض كالم الشيعة القذرية -١09
 ( ١986 -هن  ١٤06جامعة اإلمام حممد ا  سعود  الطبعة األوىل:) رشاد سامل 

جننائءل ننناي  انن   الةننيخ عنندنان انن  حممنند العرعور  مللن ا الللذ ه  فللت ضللهء الهاقلل  المعفصلله  -١١0
بعننننة األوىل طال ية املعاصننننرل اإلسننننالمعبنننند العءيننننء آل سننننعود العامليننننة للسنننننة النبويننننة والدراسننننا  

 (م 2005-ه١٤26)
منةنننورا  اجلامعنننة :ليبينننا -انغنننازي) د. ايصنننل حممننند موسنننى   ال لللذي  افهيقيلللفملللهجز الللفريخ  -١١١

 (م١997املفتوحة 
 (١965 -دار مكتبة احلياللبنان :-) اريو  آدم عبد ا  اإللوري    مهجزافريخ نيديهيف -١١2
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 الطبعنننة الرااعننة  ) اليننناهرل: شننل    أمحنند  يةاإلئلللالم وال  للفر  تاإلئلللالم الهللفريخ مهئلله ة -١١٣
 (١98٣ املصرية  النهضة مكتبة

انننننننريو   لبننننننننان: الةنننننننركة العاملينننننننة )ا(ونننننننند   و مسنننننننعودالمهئللللللله ة الهفريريلللللللة الد هافيلللللللة   -١١٤
 (م200٤-١99٤للموسوعا   

 الرسنننالة الطبعنننة الثانيننة ) انننريو  :مؤسسنننة يكنننى    اتحننني وا،لللذ  ائلللالمية  فلميلللة ن ه،هكللة -١١5
 (١98٣-١٤0٣  اريو  

 الطبعننة األوىل:)حممنند عثمننان صنناحل    النصللهانية والهنصلليهأم الم للي ية والهبشلليه -١١6
 (-ه١٤١0مكتبة اا  الييل   املدينة املنورل 

دار لبنننان للطباعننة الطبعننة األوىل  ) لبنننان :حسنن  سننعيد الكرمنني      ال للف،  الللع ل للة العللهب -١١7
 (م ١99١ه ١٤١2والنةر 

للتوزينع والنةنر  دار احلاار الطبعة األوىل: )  عبد اجمليد اللبيانوين     وجهب و،ذ  الم لمين -١١8
 (١99٣ه١٤١٣

ية اإلئللللالم،رائللللة لمالملللل  اْلقطللللفر  ت  لل للللهيفنتاإلئللللالمالللللهجيز فللللت ج هافيللللة العللللفل    -١١9
الريننناو  اململكنننة ) الطبعنننة األوىل : حممننند حممنننود ومشلللفك  اْلقليلللفل الم للللمة فلللت العلللفل  

 (م١997-هن  ١٤١7العراية السعودية. دار عامل الكتب للطباعة والنةر 
حبنث العدد الثالث ) مصنر : د.أمحد عبد اهلادي شاهني    ية فهي ة وضهور اإلئالماله،ذ   -١20

 (.م2007الرتاية زجامعة كفر الةيخكلية يف  منةور 
  دارعمننان) عمننان :د.حممنند أانو الفننتح البينانوين   ت  للين اْلمل  والهاقلل اإلئللالمو،لذ  العملل   -١2١

 ١٤08-١998) 
 

 الرسائل واملذكرات  واملقاالت العلمية:
 
 

  كوناا  ال ه ية  كهل ،يمهار أنمهشجف افهيقيفت الم ي ت فت اإلئالمالهعفي    -١
  2007حبث ميدم لنيل درجة الدكتورال يف كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية  تطوانب  أرنا

 )اري منةور(يف جامعة عبد املالك السعدي املغرب.
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 -د.منيذ ا  حممود السيار   االئهعمفر فت العصه ال ذي  و،وافع  الذينية -2
www.islamhouse.com 

أعمال املؤمتر السنوي األول   رااطة طلبة اوركينا ااسو مصر  فت  هركينف ففئه اإلئالم -٣
 م.2009أاسطس  ١0-9ه١٤٣0شعبان ١9-١8لرااطة طلبة اوركينا ااسو مصر 

ال الندول العلمية الدولية اليت  أشغت المعفصهاإلئالما  فلية المهجعيفل فت الم ه    -٤
  20١٣-ية االيريوان اإلسالم جامعة الءيتونة  مركء الدراسا  20١2قيمب ااملركء أ

   آففق  واادف فا  وانع فئفا افهيقيفاعذ، الرطفب الذ ه  المعفصه فت غهب  -5
حبث تكميلي لنيل درجة التخصص العايل )املاجستري( شعبة الدعول  سليمان ينواو  

)اري م 2008-م2007ليبيا عام –طراالس  ية العاملية اإلسالمكلية الدعول  واحلضارل 
 منةور(

حممد   اعذ، المهجعيفل الم هية واأُيهاا  ال لبية فت الرطفب الذ ه  المعفصه  -6
ية طراالس عام: اإلسالمةورل  كلية الدعول األمني خليفة سيال  رسالة ماجستري اري من

 )اري منةور(هن  2006 – 2005
القهن العشهين  الهمف   الذينت االجهمف ت فت  هركينف ففئه من القهن الهفئ  الع -7

   "  زينب يانكييلافهيقيفالميال،  من ةال  كهفب أنفل مبف  ،رنيمي  "ن فء
ية  اري منةورل  جامعة الءيتونة  املعهد اإلسالم رسالة يف الدراسا  املعمية يف احلضارل

 م.2002-200١ه١٤2٣-١٤22األعلى ألصول الدي  
  موقع منارا   أمحد إياعيل   الرطفب الذ ه  فت افهيقيف  فهص وا ذيفل العهلمة -8

 http://www.islam4africa.netإارييية  أييونة البحو : 
دارل العامة للمدارال العراية الفرنسية اإل  ةالصة الهفريخ للص  ال ف،إ اال هذالت   -9

 (دار الطباعة )تاريخ و  ادون  ية اإلسالمالتااعة للجمعية 
 جامعة يف ماجستري ااحث  اؤاد  حممد أسامة  العهلمة ظ  فت يةاإلئالم الذ ه  -١0

 www.alukah.net    الياهرل 
" هر كينف ففئه افهيقيفالذ ه  والهبشيه واأُيه مف فت الثقففة الم لية   هب  -١١

أطروحة لنيل شهادل الدكتورل )إختصا  أصول الدي (    عبد ا  احلس  كوا أنمهشجف
 )اري منةور(م2008-2007-ه١٤29-١٤28جامعة الءيتونة   عام 

http://www.alukah.net/
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ث مينند لنينننل درجنننة حبننن ضنننل جننارا   مدللفلس اللللذرإ المق لللت فللت مذينلللة  ه للله جهالئلله -١2
 م 2006نيجر عنننام لية انننااإلسنننالمية ااجلامعنننة اإلسنننالميف الةنننريعة امليرتينننء اإلجنننازل العالينننة 

 . اري منةور(حبث )
 -ر،مة الل–م كه   ن ال يه  ال ااية للشيخ أ ه  ه مي ف اْلو  مؤئس  لذ   -١٣

 م2000ه١٤2١  عبد العءيء ميغا    بهركينف ففئه
د.سيكو توري   اوركينا ااسو منوذجا     فت افهيقيف ال ه يةت اإلئالمم هقب  العم   -١٤

 م20١٣مايو  islam online الةبكة العنكبوتية إسالم أو الي  
 اجملالت

 
: الوسطى الرااط آسيا العنكبوتية األمني  الةبكة  حممد الصفل ين أر  فت الم لمهن -١

www.asiaalwsta.com 
 سليمان  والهطلعفل الهاق :الم لمين ل يه الذ ه  وا الغ الذ هية المؤئ فل -2

  ١٤٣2  الطبعة األوىل   البيان  لة احلس   عبدا 
 لة البيان العدد  يعيوب جايب ومتوكل اياما     هركينف ففئه وآمف  الم هقب  -٣

 /https://www.al-forqan.net  املوقع١7٤
 موااع اإلنرتنت

 www.alharamain.gov.saاوااة احلرمني الةريفني أييونة ا(طب  - -١
جنوم مجعية إسالمية ألهل السنة واجلماعة  –موقع شبكة العنكبوتية صيد الفوائد  - -2

saaid.net 
 /http://www.almurabeen.comموقع ملتيى املراني: - -٣
٤-      :http://www.islamtoday.net 
 http://www.arab-ency.com/arاملوسوعة العراية  -5
6- https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_au_Burkina_

Faso#Christianisme«cartographie 
7-  Comite' national du  recensement general de la population 

et de l'habitation 2006.www.cns.bf   
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8- http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/bur
kina_faso 

9- https://burkinaworld.wordpress.com 
١0- http://www.unicef.org/french/infobycountry/burkina

faso_statistics.html 
١١-  - http://www.depmeba-bf.org/data/bulletin/bulletin 
١2- - https://burkina24.com/2016/12/27 
١٣- http://www.csc.bf/fichiers_site/a4294bur/contenu_pa

ges/REPRETOIRE%20DES%20MEDIAS%20201 
١٤- FASO NET ,,projet de loi sur les liberte's 

religeuses:les association islamique demandent le 
retrait,lundi le 09-janvier -2017 

١5- https://burkina24.com/2016/12/27 Burkina Faso,pays 
des homes inte'gres, Sylviane janin ,Guidez Olizane,2016  

١6- - http://www.burkinathinks.com / 
١7- http://mail.al-forqan.net/articles/305.html 

 
 املقابالت الشخصية

  

http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/burkina_faso
http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/burkina_faso
https://burkina24.com/2016/12/27
http://www.csc.bf/fichiers_site/a4294bur/contenu_pages/REPRETOIRE%20DES%20MEDIAS%20201
http://www.csc.bf/fichiers_site/a4294bur/contenu_pages/REPRETOIRE%20DES%20MEDIAS%20201
https://burkina24.com/2016/12/27
https://burkina24.com/2016/12/27
http://mail.al-forqan.net/articles/305.html
http://mail.al-forqan.net/articles/305.html
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سنننانو مدرال يف املدرسنننة العراينننة الفرنسنننية سيكاسوسنننريا يف اوانننو األسنننتاذ إسنننحا   -١
ية يف اإلسننننالمم يف مكتننننب اجلمعينننة 20١5/منننارال/2٤تنننناريخ  وذلنننك ا جوالسنننو 

 اواوجوالسو.
 ية يف املنطيننننة الغرايننننة  اإلسننننالمرااطننننة اجلمعيننننا   رئيس كوليبننننايل أاننننواكراألسننننتاذ   -2

 اواوجوالسو.  يف حمله حبي كوكوم يف 20١5/مارال/26اتاريخ   وذلك
 وذلننك ية يف املنطيننة الغرايننة  اإلسننالماألسننتاذ يننوين عبدا  عضننو رااطننة اجلمعيننا   -٣

 م يف جامع جوالسواا  يف اواوجوالسو.20١5/مارال/2٤اتاريخ   
((يف املنطيننننة CERFI عضننننو مجعيننننة املننننوظفني املسننننلمني  األسننننتاذ/ سننننورا داود -٤

  يف 2١حبنننننننني قطنننننننناع ايتننننننننه م يف 20١5/مننننننننارال/26اتنننننننناريخ  وذلننننننننك  الغرايننننننننة  
 اواوجوالسو.

ية اإلسننننننالمشننننننعبة احلضننننننارل  كليننننننة اآلداب   ة  خرخينننننناألسننننننتاذل/ زينننننننب نيننننننانكيي  -5
 وذلننك  2000وااننا املركننء اجلننامعي للتخصصننا  املتعننددل يف  حماضننرل يف اتونس و 
  يف إحدى الياعا  الدراسية ااملركء. 20١5/أاسطس/8اتاريخ 

نو  أسني  اوانو جوالسو وعضنو األسي ) مونسيور( أنسيليل تيتياما سنا -6
 22يف ايته حبارل قطاع  20١6/سبتمب/5اتاريخ  وذلك املصاحلة الوطنية 

 يف اواو جوالسو. 
هيئنننة   عضنننو و ية اإلسنننالمحممننند اننن  سنننعود  جامعنننة اإلمنننام خريج أمحننند سنننوادواود. -7

يف  20١5/أاسنطس/١2اتناريخ: وذلنك كبار علمناء أهنل السننة يف اوركيننا ااسنو 
 كارااال.ايته حبي  

اتننناريخ   وذلنننك   خنننريج األزهنننر الةنننري  وداعية يف واانننادواو    د.نننناالوم موسنننى -8
 حبي اادوا يف وااادواو م يف ايته 20١5/مارال/7

د.ويل ا  كينننندو خريخ كلينننة اآلداب اتونس وعميننند املركنننء اجلنننامعي للتخصصنننا   -9
  يف مكتبه .20١5/ابائر/6اتاريخ: وذلك  2000املتعددل يف وااا 

يف املنطيننننة ((CERFIاملسنننلمني مجعينننة املنننوظفني   عضننننوكتور عنننيس ترااانننا الننند  -١0
  يف مكتبننننننه اصننننننيدلية املدينننننننةم يف 20١5/مننننننارال/2٤اتنننننناريخ   وذلننننننك الغرايننننننة  

 اواوجوالسو.
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ية ااملديننننة املننننورل و مننندير كلينننة اإلسنننالمالننندكتور مامنننادو كنننرامبريي  خنننريج اجلامعنننة  -١١
اتناريخ:  وذلنك السننة يف اوركيننا ااسنو  الفرقان ونائب رئيس هيئة كبار علمناء أهنل

 م يف مكتبة اكلية الفرقان يف اواوجوالسو حي كوملا.20١5/مارال/١
ية ورئيس هيئنننة كبنننار علمننناء اإلسنننالمالدكتور.حممننند إسنننحا  كينننندو/خريج اجلامعنننة  -١2

كنان يف ايته حبني   20١5/أاسطس/١١اتاريخ: وذلك أهل السنة يف اوركينا ااسو 
 .اوانسي

ية  ورئننننننيس املركننننننء اجلننننننامعي اإلسننننننالماكر دوكننننننوري خريج اجلامعننننننة النننننندكتور/ أاننننننو  -١٣
للتخصصننا  املتعننددل يف وااادواو وعضننو اوركينننا ااسننو النندائل يف منظمننة التعنناون 

 وذلنننك ي يف اوركيننننا ااسنننو( اإلسنننالمي  والنننءعيل الروحننني جلميعنننة االحتننناد اإلسنننالم
 م يف ايته حبي محد ا  يف وااادواو.20١5/يوليو/٣١اتاريخ: 

 وذلننننك   خننننريج األزهننننر الةننننري  وداعية يف وااننننادواو    :إياعيننننل ديننننراالةننننيخ  -١٤
  حبي اادوا يف وااادواو. م يف ايته 20١5/مارال/6اتاريخ  

يف املنطيننننة  ية اإلسننننالم معيننننةاجلعضننننو داعيننننة حملنننني  و    الةننننيخ إاننننراهيل دامبيلنننني  -١5
   يف اواوجوالسو.ايتهم يف 20١5/مارال/29اتاريخ   وذلك الغراية  

ية ااملدينننننننة املنورل وعضننننننو اجلمعيننننننة اإلسننننننالمالةننننننيخ أمحنننننند سننننننانو خريج اجلامعننننننة  -١6
اتنناريخ:  وذلننك ي اإلسننالمية يف اواوجوالسننو وداعية مجعيننة إحينناء الننرتا  اإلسننالم

 م يف ايته حبي نيانيتا يف اواوجوالسو.20١5/مارال/5
ي  ومننندير مننندارال اإلسنننالمالةنننيخ أمحننند سنننانواو/ مبعنننو  رااطنننة العنننامل  -١7

ية يف املنطينننننة اإلسنننننالميف اوركيننننننا ااسنننننو ونائب رئنننننيس اجلمعينننننة  السنننننالم
 يف مكتبه . 20١5/مارال/٣اتاريخ:  وذلك الغراية.

خنننننريج مدرسنننننة السنننننالم  و مننننندير مدرسنننننة دار احلنننننديث   إدرينننننس نينننننامي  ةنننننيخال -١8
 ايته حبي كوملا.م يف 20١5/مارال/22اتاريخ : وذلك  وداعية حملي  

ية  إمننام جننامع اإلسننالمالةننيخ آدم تننراوري  خننريج جامعننة اإلمننام حممنند انن  سننعود  -١9
أهننل السنننة يف أكارايننل يف اواننو جوالسننو  وعضننو هيئننة كبننار علمنناء أهننل السنننة يف 

 ننننار اإلسنننالمي يف اوانننو جوالسنننو  وذلنننكاوركيننننا ااسنننو ومدير ومؤسنننس مدرسنننة امل
 السو.م يف ايته حبي كوكو يف اواوجو 20١5/مارال/8اتاريخ: 
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الةننيخ اإلمننام إسننحا  سننانو  إمننام اجلننامع العتيننق )جوالسننواا( يف اواننو جوالسننو    -20
 م يف ايته حبي نيانيتا يف اواوجوالسو.20١5/مارال/2٤اتاريخ:  وذلك

اتنننننناريخ   وذلنننننك خنننننريج مدرسنننننة السنننننالم  وداعينننننة حملننننني   عبننننندا   انننننورو ةنننننيخال -2١
   يف اواوجوالسو.2١ايته ايطاع رقل م يف 20١5/مارال/2١

اسننتثنائي مؤسننس مجعيننة الكتننب امليدسننة الثالثننة )و    داعيننة   جعفننر واتننراالةننيخ  -22
الينننننرآن  والتنننننورال  واإلجنينننننل ( يننننندعو إىل توحيننننند األدينننننان الثالثنننننة وخيال  مجهنننننور 
املسننننلمني يف قضنننناياعديدل منها: حنننند تعنننندد النسنننناء اعننننند  تسننننعة  واجلمعننننة أراعننننة 

  يف 22حبنننننننني قطنننننننناع  هم يف ايتنننننننن20١5/مننننننننارال/2١اتنننننننناريخ   وذلننننننننكركعننننننننا   
 اواوجوالسو.

الةننننيخ سنننناليا سننننانو  خننننريج مدرسننننة السننننالم يف اواننننو جوالسننننو  وعضننننو اجلمعيننننة  -2٣
م يف 20١5/منارال/١0اتناريخ:  وذلنك ية يف اواوجوالسو  مرشد احلجاج اإلسالم

 ايته حبي ااراكان يف اواوجوالسو.
ملنظمنننة حتفنننير ية واألمنننني العنننام اإلسنننالمالةنننيخ عبننند الكنننرم انننارو خنننريج اجلامعنننة   -2٤

-5-١١اليرآن الكرم يف اوركينا ااسو  وذلك عب الواتساب والفيسنبو  اتناريخ : 
 8/2/20١7ه املوااق ١٤٣8

ية اإلسالم  خريج اجلءائر  واملدير السااق ملدرسة اجلمعية حممد جالوالةيخ  -25
الفرنسية العراية  وإمام وخطيب مسجد حي الايا اوانو يف اواوجوالسنو  

 م يف ايته حبارل  ال ايااواو.20١6/يوليو/27اتاريخ  وذلك
يف عضننو هننو و  ية اإلسننالماجلامعننة  الةننيخ حممننود ااننندي  درال شننيئا يف األزهننر و -26

 .حبي اادَوا يف مسجد م 20١5 /يوليو/٣١اتاريخ:  وذلك   ية اإلسالماجلمعية 
ية ااملدينننة املننننورل  ومبعننو  رااطنننة اإلسنننالمالةننيخ مصننطفى تراوري خنننريج اجلامعننة  -27

ي  ومنندرال وداعيننة وخطيننب جننامع سننوروكوكني يف اواننو جوالسننو   اإلسننالمالعننامل 
 م يف مسجد  حبي سوروكوكني يف اواوجوالسو.20١5/مارال/5اتاريخ:  وذلك

 املصادر الفرنسية
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1- Haut-Senegal-Niger . les pays, les peuples, les langues 

,Maurices Delafosse/Tom:1/gp. Maisonneuve et 

Larose/ paris 1972 . 

2-  L'islam au Burkina fasoM: cas du Mouvement 

Sunnite.1973-2013(GENE'SE-PARCOURS-

PERSPECTIVES) ,ELHADJ SEMDE IDRISSA. 

3- Oui mon commendant, Hamadou Ampate' Ba, Paris 

1994. 

4- L'islam Et Etat au Burkina Faso de 1960A1990 (the'se 

doctorat nouveau re'gime) Issa Cisseuniversite' de paris 

VII.U.F.R Ge'ographie,Histoire et Sciences de la 

societe' ; Mai 1994 . 

5- Histoire de l'eglise au Burkina,la pe'riode 

missionnaire(1899-1960_ Issa cisse', Universte' de 

paris 7,1990 . 

6-  Les Christianismes en pays San (1913-1973),Maxime 

Emmanuelzamane,Memoire de maitrise a l'universite 

de ouagaudougou,department d'histoire   et  

d'Archeologie,1990. 

7- Etude spécifique approfondie des données de l’Enquête 

Prioritaire 1998,PAUVRETE ET SANTE AU 

BURKINA,MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE 

FINANCE, OUAGUA-NOVEMBRE 2002. 

8- Islam politique et sephe're publique a 

ouaguadougou(BF)1960-2012,Frederick 

Madore',Memoir  presente' a la faculte' des etudes 

superieurs et postdoctorat a l'universite' la val,     dans 

le cadre du programme de Maitrise en histoire,pour 

l'obtention du garde de Maitre es ars. 

9-  Révélations sur l'affaire du Mouvement Sunnite », El 

Hadj Abdoul Karim Sawadogo Le Pays, 10 

septembre2002. 

10-  FEDERARION DES ASSOCIATION 

ISLAMIQUE AU BURKINA ,FASO ACTU -17JUIN 

2015. 
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11- Notre Nationalité Burkinabé, jhonas hien, le pays, 
n:3228,2004 

12- BURKINA FASO PRESERVER L'EQUILIBRE 

RELIGEUX,INTERNATIONAL CRISIS 

GROUP,RAPPORT AFRIQUE N240 ,06-09-2016 

13- HISTOIRE- C.M.1Ministere de l'esnseignement de 
Basa et de l'alphabetisation du Burkina 

14- . - Burkina Faso,pays des homes inte'gres, Sylviane 

janin ,Guidez Olizane,2016. 
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 فهرا اآليات:

 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآليةاسم السورة و 
 سورة البقرة

 103-16 221 {ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}
 148 42 { گ گ گ گ}

 211 143 {ڤ ڤ }
 211 238 {ٻٻ  ٻ ٻ ٱ}

 سورة آل عمران
 2 18 {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}

 18 104 { ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}

 87 21 {ې ې ې }

 208 159 { ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}
 النساء  سورة

 108-104 36 {  ڻ ڻ ڻ }

 { یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ}
 

59 144 

 سورة املائدة
 135-50 8 { ۇۆۋ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ }

 188-186 2 { ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ }

 { ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ}

 

5 102 

 171 77 { پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
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   األنعام سورة
 215 126 { ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}:

   سورة األعراف
 16 193 { ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}

   سورة األنفال
 126 30 { ڻ ں ڱں ڱ ڱ

{ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:
46 184 

   سورة هود
 80 61 { جئ ی ی ی ی ىئ }

 {پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
118 108 

 سورة يوسف

 {  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}
55 204 

 َّ  لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ 
33 15 

 {ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}:
 و 108

 سورة الرعد

 {  ٻٻ ٻ ٱ}
14 17 

 سورة إبراهيم
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 { ک ک ک ڑ ڑ}
22 16 

 سورة النحل

 { ک ک ک ک ڑ}
91 186 

 سورة اإلسراء

 { گ ک ک ک }
70 107 

  سورة الكهف

 { چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ}
29 108 

  سورة طه

 { ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}
94 218 

 سورة احلج

 {گ گ گ گ ک ک ک}
69 108 

 سورة الشعراء

 { ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ}
105 105 

 { ٻ ٻ ٻ ٱ}
160 105 

 سورة القصص
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 { ۈئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى}
77 214 

 سورة العنكبوت

 { ٺٿ ٺ ٺ ٺ}
8 104 

 سورة األحزاب

 { ڇ ڇ ڇ چ چ }
18 20 

 سورة الزمر

 { ک ک ڑ ڑ ژ }:
3 37 

 سورة فصلت

 َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّ  :
33 1 

 سورة الشورى

 { ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں }:
38 185 

 سورة األحقاف

 {ڇ چ چ چ چ ڃ}
31 15 

 سورة احلجرات

 185 12 {الاَّناِ  ِمنَ  َكِتريًا اْجَتِ ُبوا آَمُ وا الَِّصينَ  أَيتَُّها انَ }

 سورة النجم
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 { ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ }
32 185 

 املمتحنةسورة 

 { ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}
8 106 

 سورة التحرمي

 { ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}
6 18 

 سورة القلم

 { ں ڱ ڱ ڱ}
4 208 

 سورة اإلنسان
 {.جئ ی ی ی ی}

 

 ه 22
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 ديثاحألفهرا ا
 
 

 الص حة طرت اض يإ
 172 ادال العيبة وهو على

َهْوه ْل َعم ا نَنَهاه ل  ا   َعْنه    َوتَْأم ر وه لْ   18 تَنننْ
 120 َما زَاَل ِجْبِيل  ي وِصيِي اِاجْلَارِ 

 208 إذا قدم م  سفر ادأ ااملسجد
 194 إن ا  يرضى لكل
 117 أنا شهيد أّن العباد

 230 أنتل الذي  قلتل كذا وكذا
 214 َجاَءِ  اْمرَأَل  ِإىَل َرس ولِ 

 199 حس  الظ 
 216 خ ِذي ِاْرَصة  ِمْ  َمْسكٍ 

 118 اييل  ايام هلا واقف ا
 2 ملسو هيلع هللا ىلصقال كان الناال يسألون رسول ا  

 115 َقِدَمْب أ مِّي َوِهَي م ْةرَِكة  
 120 ال يدخل اجلنة م  ال

 152   كان على مثلِ م
 208 وج عَلب يل األرو

 139 جبيحت ا فصلك املسلممن صل  ص ع ا واةت بل قبلت ا وأكل 
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 فهرا املوضوعات:
 ج  ........................................................................... اإلهداء

 د  ....................................................................... شكر وتيدير
 ١ ........................................................................... ميدمة:

 ٣ ................................................................... أهداف البحث:
 ٣ .................................................................... أمهية املوضوع:

 ٤ ................................................................... مةكلة البحث:
 ٤ ............................................................ وضوع:أسباب اختيار امل

 5 .................................................................... منهج البحث:
 6 ................................................................. تسا ال  البحث:

 6 .................................................................... حدود البحث:
 7 ................................................................. صعواا  البحث:

 7 ................................................................ الدراسا  السااية:
 9 ............................................................... تيسيما  البحث :

 22 ............................... :إفريقيايف غرب  اإلسالمخول الفصل األول: د
 22 .......................................... :إاريييااملبحث األول: التعري  اغرب 

 22 .................................... املطلب األول: التسمية و املوقع اجلغرايف:
 2٤ ............................ :إاريييااملطلب الثاين: السالال  اللغوية يف ارب 
 28 ................ قبل االستعمار إاريييااملطلب الثالث: املمالك اليدمية يف ارب 

 ٣١ ................................. :إاريييااملطلب الرااع : نبذل ع  دول ارب 
 ٣5 ........................................ :إاريييايف ارب  اإلسالماملبحث الثاين: 
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 ٣5 ............. الغراية قبل اال سالم: إاريييااملطلب األول: املعتيدا  السائدل يف 
 ٤2 .................................. إىل املنطية: اإلسالماملطلب الثاين: دخول 

 ٤٤ ..................... : إاريييايف ارب  اإلسالماملطلب الثالث: مراحل انتةار 
ية اليدمينننة يف انننرب اإلسنننالماملبحنننث  الثالنننث: نبنننذل عننن  اعنننض  املمالنننك واإلمباطورينننا  

 5١ ................................................................ قبل االستعمار: إاريييا
 52 ............................................ املطلب األول: إمباطورية اانة:
 57 ................................... ية:اإلسالماملطلب الثاين: إمباطورية مايل 

 62 ........................................ املطلب الثالث: إمباطورية صونغاي:
 68 ...................... يف اوركينا ااسو:)اولتا العليا ساايا(  اإلسالماملبحث الرااع: 

 68 .......................................... املطلب األول: معطيا  جغرااية:
 7١ ............................... املطلب الثاين : نبذل تارخيية ع  اوركينا ااسو:

 75 ............................. يف اوركينا ااسو: اإلسالماملطلب الثالث: دخول 

ااتالفصل الثاني : امل
ق
 79 ....... ية يف بوركينافاسو:اإلسالماخلارجية للدعوة   عو
 79 .............................. املتعلية ااجلها  ا(ارجية: عّوقا املبحث األول: امل

 79 ................................................ املطلب األول: االستعمار:
 86 ............................................ املطلب الثاين: التنصري)التبةري(

 95 .................................................. املطلب الثالث: العلمانية
 ١00 ..................................... الوراثية البوركينااية عّوقا املبحث الثاين: امل

 ١00 ......... املطلب األول: تعدد ديانا  اجملتمع البوركينايب واملةاكل املرتبطة اه:
 ١08 ............................... املطلب الثاين: العادا  والتياليد وا(رااا :

 ١١2 .................................... املطلب الثالث: الفير واملرو واجلهل:

ااتالفصل الثالث : امل
ق
 127.......ية يف بوركينا فاسو:اإلسالمالداخلية  للدعوة  عو

 ١22 ........................ ية:اإلسالماملتعلية  ااجلماعا   عّوقا املبحث األول: امل
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 ١22 ....................... ية ونتائجه.اإلسالماملطلب األول: تةتب اجلماعا  
 ١٣8 .......... املطلب الثاين: إشكالية حتديد مفهوم السلفية)أهل السنة واجلماعة(

 ١٤2 ......................... واملذاهب الفيهيةاملطلب الثالث: تعّدد املرجعيا  
 ١٤6 ............................ اإلسالماملطلب الرااع: ار  مةبوهة منتسبة إىل 

 ١5١ ............. املطلب ا(امس: اياب الساحة السياسية واإلدارية ع  املسلمني
ية والندعال:اإلسنالماملتعلية انالتنظيل اإلداري والعملني للجمعينا   عّوقا املبحث الثاين: امل

 .................................................................................. ١55 
 ١55 ......................... ية:اإلسالماملتعلية ااجلمعيا   عّوقا األول: املاملطلب 

 ١55 ........................... الفرع األول: :  تغيري مسار اجلمعيا  وأهدااها.
 ١57 ............ الفرع الثاين : التخبط وعدم التنظيل اإلداري  وتولية اري األكفاء.

 ١59 ....................... الدعوي وتضييق مفهومهالفرع الثالث: روتينية العمل 
 ١65 ................................ املتعلية االدعال: عّوقا املطلب الثاين  : امل

 ١67 ....................................... الفرع الثاين :املةكال  التمويلية :
 ١70 ............................. الفرع الثالث: ظاهرل الغلو لدى اعض الدعال.

 ١79 .............................. الدعوية يف اوركينا ااسو: عّوقا الفصل الرااع:  سبل عالج امل
 ١79 ............................... املبحث األول : معامل لرتشيد العمل اجلماعي  :

 ١79 ................ املطلب األول: السعي  احلثيث إىل توحيد صفوف املسلمني.
 ١8٤ . املطلب الثاين: وضع األسس والضوااط للتعاون اني العاملني يف اجملال الدعوي

 ١89 .............. ي.اإلسالماملطلب الثالث: إنةاء أوقاف تنموية لتمويل العمل 
 ١9٤ ................ املطلب الرااع: إحياء دور املساجد واملدارال ووسائل اإلعالم

 ١99 .............................. املطلب ا(امس: االهتمام ااجلانب النسائي.
 20٣ ................................ : املةاركة يف سياسة الدولةاملطلب السادال

 207 ......................................... املبحث الثاين: معامل لرتشيد الدعال :
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 207 ............................................. املطلب األول: تأهيل الدعال
 2١١ ...........................املطلب الثاين: االلتءام ااملنهج الوسطي يف الدعول

 2١6 ..... املطلب الثالث: الرتكيء على مواط  االتفا  واالاتعاد ع  مواط  ا(الف
 22١ .................................................................. خامتة
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