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  المستخلص

كانت غانا اول حكومة سياسية في السودان الغربي وقد بلغت ذروة عظمتھا في القرن الثالث 
. الحادي عشر المي6دي /التاسع المي6دي الى منتصف القرن الخامس عشرالھجري /الھجري

وبالرغم من انتشار الديانة الوثنية والمجوسية فيھا الى ان ا�س6م وجد في ھذه ا�مبراطورية منذ 
عھد مبكر على يد تجار قبائل صنھاجة البربرية في اودغست ومن ھذه المدينة انطلق ا�س6م 

وھو الزحف ) م٦٧٢/ھـ٥٥(وخضعت للفتح ا�س6مي بزمن عقبة بن نافع عام نحو غانا 
عاما حاسماً في تاريخ غانا ففي ) م١٠٧٦/ھـ٤٦٩(ويعد عام ، ا�س6مي لب6د المغرب العربي 

ھذا العام وتحت تاثير المرابطين اصبح سكان غانا مسلمين واعلنت الدولة انتماءھا سياسياً الى 
  .ي دولة العالم ا�س6م

Islamic empire of Gana 

   Abstract        

     Gana was the first political government in western Sudan. It reached 
to the top of its power in the third century of higra [ the ninth century AD 
]. Although of the spreeding of idolatrous and Magianism religen in it, 
but Islam was found earlier in this empire by the merchants of Sunhaja 
barbarity's in Audgest. From this town, Islam go towards Gana. It 
submitted to Islamic initiation at Augba bin Nafia AlFihri rule [55 higrah 
/ 672 AD.]. It is the Islamic Creeping to Arab Magerb countries. The year 
[469 higrah / 1076 AD.] was a peremptory year in Gana history. In that 
year, under the effect of Almurabiteen state, people of Gana became 
Muslims. In that time Gana state decleared its political belonging to 
Islamic world.     

  

  :المقدمـــــــة

إن الدارس للتاريخ السياسي وا[قتصادي لمنطقة افريقيا فيما وراء الصحراء يجد نفسه أمام زخم سياسي 
والوزارات ، عبرت عنه الكيانات وأنظمة الحكم التي سادت في المنطقة بتنظيمھا الوزاري الى وزارات ، 

  .تقسيمھا ا[داري الى و�يات و أقاليم  ومدن و قرى و ، الى دواوين منظمة الى حد كبير 
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والتي تعد اول امبراطورية قامت بالسودان الغربي ) غانا(إمبراطورية ، ومن بين ھذه الكيانات واbنظمة 
وعلى قدرة ا�فريقيين ، الثالث عشر المي6دي  /الى القرن السابع الھجري ، ودل أزدھارھا على بقائھا ، 

  .ھم بأنفسھم في تدبير شؤون
وقد شھدت الب6د حالة من ، وھذه المنطقة دخلھا ا[س6م عن طريق الدعاة والفاتحين والتجار 

انعكس على الحياة ا[قتصادية فقصدھا التجار من الشمال ااbفريقي وخاصة ليبيا ، ا[ستقراراbمني 
  .عبرت عنه كثرة مزروعاتھا، إضافة الى ذلك شھدت المنطقة ازدھاراً في الزراعة ، وتونس ، والمغرب 

وقد تناولت ھذه الدراسة ستة محاور تضمن المحور اbول الموقع الجغرافي لغانا وتحديد المنطقة جغرافياً 
وتضمن المحور الثاني اھم مدن إمبراطورية غانا و ھي كومبي . وتم التطرق الى ا�ٌصول السكانية لغانا 

ن الظھور السياسي لدولة غانا و تضمن المحور الرابع انتشار صالح واودغست اما المحور الثالث فكان ع
فيما تناول المحور الخامس والسادس  )م٦٧٢/ھـ٥٥(ا[س6م في غانا وذلك زمن عقبة بن نافع الفھري عام

البنية ا�قتصادية للمنطقة وازدھار النشاط التجاري وتم التطرق الى مظاھر الحضارة ا[س6مية في غانا 
وتوحدت .يرا[س6م حياة الشعوب الزنجية تغييراً كبيراً � يماثله تغير اخر في حياتھم من قبلمن خ6ل تغي

  .قبائل الب6د تحت قيادة اس6مية واحدة واصبح  المضھر ا[س6مي واضح المعالم
وختاماً � بد من القول ان ھذا البحث � يعدو ان يكون إ� محاولة  [لقاء الضوء و التعرف بتاريخ 

لمنطقة تعريفاً من شأنه ان يقرب الى الدارسين و الباحثين وغيرھم تاريخھا و يعكس رؤية واضحة عن ا
  .وحسبي أني كشفت معالم الطريقة لمزيد من البحث والدراسة ، ماضيھا 

  
  - :أو�ً 

  ..الموقع الجغرافي لغانا 
الصحراء الكبرى ، ا� كان العرب أول من اطلق كلمة السودان على ا�قوام التي تقطن جنوبي    

  )١(.انھم كانوا يطلقون ھذا اللفظ أحياناً على كل السود ا�فريقيين الذين يسكنون في بعض المواقع

على ) الحادي عشر المي6دي/ وقد أطلق البكري كلمة السودان في القرن الخامس الھجري 
شارف النوبة على النيل ذلك الجزء من غرب افريقيا الذي يمتد من المحيط ا�طلسي غرباً الى م

  )٢(.شرقاً ، واعتبر مدينة سجلماسة مدخ6ً الى ب6د السودان

وذكر القلقشندي ان ب6د السودان يحدھا من الغرب البحر المحيط ومن الجنوب الخراب مما 
يلي خط ا�ستواء ومن الشرق بحر القلزم مما يقابل ب6د اليمن ومن الشمال براري تمتد ما بين 

  )٣(".البحر المحيط"وب6د عرب مغاربة من جنوبي المغرب الى  مصر وبرقة

وأما جنوبي ا�رض من ب6د السودان فأن : "اما ابن حوقل فقد حدد منطقة السودان بقوله 
غير ان له حداً ينتھي الى البحر المحيط ... بلدھم في أقصى المغرب على البحر المحيط بلد ملتف 

ه وبين ارض المغرب ، وحداً له الى برية بينه وبين ارض مصر ، وحداً له ينتھي الى برية بين
  )٤(".على ظھر الواحات

السودان أصناف وشعوب وقبائل ، أشھرھم بالمشرق الزنج والنوبة : " اما ابن خلدون فيقول 
، يليھم الزغاوة ، ويليھم الكانم ويليھم من غربھم كوكو وبعدھم التكرور ويتصلون بالبحر المحيط 

  )٥(".ية الى غان

وبعد استقراء أقوال المؤرخين العرب نستطيع ان نصل الى تحديد قريب من الواقع وھو أن 
المنطقة تطل غرباً وجنوباً على المحيط ا�طلسي وتحدھا الصحراء الكبرى شما�ً ومن الشرق 

ا ، وباختصار تشمل المنطقة ما يعرف اليوم بحوض السنغال وغمبيا وفولت) ٦(تتاخم بحيرة تشاد
  )٧(.العليا والنيجر ا�وسط
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ياً غرب القارة  ا�فريقية  قيام عدة لوقد شھدت منطقة السودان الغربي أو ما يسمى حا
امبراطوريات ومماليك لعبت دوراً حاسماً على مسرح الحياة السياسية وا�قتصادية في القارة 

غير انھا بلغت الذروة والقوة ة ـــــول وثنيــة ، وكان لبعض ھذه ا�مبراطوريات اصـــا�فريقي
ة بين ھذه ا�مبراطوريات وبين الدولة ـــــــــة ومتنوعـــفي عھدھا ا�س6مي وقامت ع6قات قوي

ر فيھا عدد ـــــــة بعد ان استقـــــــــالعربية ا�س6مية ، كما سادت فيھا التقاليد العربية ا�س6مي
ومن تلك ا�مبراطوريات التي ظھرت في تلك  )٨(، كبير من العرب والمسلمين واختلطت بسكانھا

  :المنطقة امبراطورية غانا

كانت غانة أول حكومة سياسية في السودان الغربي وقد بلغت ذروة عظمتھا في القرن الثالث 
  )٩(.الحادي عشر المي6دي/ التاسع المي6دي الى منتصف القرن الخامس الھجري / الھجري 

ً  ٤٤ل أسرة حكمت غانة كان والمعروف أن عدد ملوك أو ، وقد ظل ملوك ھذه ) ١٠(ملكا
حيث نجحت اسرة سودانية من السوننك في طرد ) م٧٥٠/ ھـ ١٥٣(الحكومة يحكمون حتى عام 

، حيث ) ١١(اسرة البيض الحاكمة ، وفي عھد ھذه ا�سرة بلغت غانا ذروة مجدھا واتساعھا
وجعلھا امبراطورية فقد استولوا على مدينة  استطاع حكام غانا من السوننك توسيع حدود مملكتھم

وھي المركز التجاري المھم في حافات الصحراء الجنوبية  )م٩٩٠/ ھـ ٣٩٠(اودغست عام 
القرن وعينوا حاكماً سوننكياً عليھا بدل حاكمھا الصنھاجي وظلت خاضعة الى غانا حتى منتصف 

ون وأنھوا حكم غانا عليھا عام الحادي عشر المي6دي حيث دخلھا المرابط/ الھجري  الخامس
  . )١٢( )م١٠٧٦/ ھـ ٤٦٩(

ا يبدو كانت في ا�صل لقباً وتعّد غانا أقدم دولة ُعرفت في غربي افريقيا ، وكلمة غانا على م
 )١٣(ھا ، لكن الُكتّاب العرب استخدموا ھذا ا�سم علماً للد�لة على العاصمة وعلى الحكومةلحكام

عربية انما ھي على  ، وظلت الكلمة مستخدمة كذلك منذ ذلك الحين ، وكلمة غانا ليست لھا اصول
ومن ھنا أطلقت ھذه الكلمة على المدينة ) القيادة العسكرية(ما يبدو كلمة سوننكية سودانية معناھا 

القائد (ى التي كانت بھا ھذه القيادة وبذلك فان كلمة غانا كانت سمة لملوكھم �نھا تحمل معن
ثم اتسع مدلول الكلمة فأطلقت على العاصمة التي يعيش فيھا الملوك واتسع مدلولھا ) العسكري

  .)١٤(مرة اخرى فصارت علماً على المملكة كلھا
، تأسست حوالي عام  )١٥(وغانا مدينة كبيرة في جنوبي ب6د المغرب متصلة بب6د السودان

م ثم نمت واتسعت رقعتھا حيث امتدت من نھر النيجر الى ساحل ا�طلسي غرباً وشما�ً ٣٠٠
  .)١٦(عند حافة الصحراء الكبرى

ان ارض غانا تتصل في غربيھا بب6د مقزارة ومن شرقيھا بب6د ) ١٧(وقد ذكر ا�دريسي
ين ارض السودان وارض البربر وتتصل الذھب ونقارة ، ومن شمالھا بالصحراء المتصلة التي ب

  ).آكلة لحوم البشر(من جنوبھا بأرض الكفار من اللملية 
وكانت دولة غانا القديمة تشمل ا�رض الممتدة في الوقت الحالي جنوب موريتانيا وجزءاً من 
مالي وشرق السنغال وھذه الحدود بلغتھا في اوج عزھا وقوتھا ، اما قبل ذلك فيذھب المؤرخون 

  .)١٨(ى انھا كانت في المنطقة الممتدة شمال منحني نھر النيجر ا�على ومنابع نھر السنغالال
وتكاد تكون المعلومات عن فجر تاريخ دولة غانا نادرة والموجود منھا ليس من الدقة بحيث 

الثامن / يمكن اعتماده ، غير أن المعلومات تبدأ في الوضوح والدقة منذ القرن الثاني الھجري 
  .)١٩(ي6دي ، حيث بدأ الُكتّاب العرب بتسجيل معلومات تفصيلية عن دولة غاناالم

اما عن ا�صول السكانية لغانا ، فالروايات تختلف من راٍو الى اخر ، وفي بعض ا�حيان 
أو ) التورد(يتفق اكثر من راٍو على رواية واحدة حول اصول غانا بأنھم يسمون أنفسھم 

  .)٢٠(وادي دجلة والفرات اي أن لھم اصو�ً آشورية وبابلية قديمةوأن مقدمھم من ) التوروث(
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لكن المعروف أن سكان ھذه المنطقة من السوننك وھم من الماند ، أي من مجموعة الشعوب 
، وتختص مجموعة السوننك عن بقية الفروع اbخرى للماند  )٢١(السودانية المتكلمة بلغة الماند

  .)٢٢(اجتماعية معينةبصفات جسمانية وتقاليد وأعراف 
وكان موطن السوننك على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى ، بما يعرف بالساحل ثم اندفعوا 
بعد ذلك جنوباً ، وقد حدث امتزاج بينھم وبين البربر ونتيجة لھذا ا�متزاج وا�خت6ط حدث تغير 

كول وتعني في لغتھم في ألوانھم حتى ان الولوف يطلقون على السوننك اسم تشيركول او سيرا
  .)٢٣(الرجال الحمر او الناس الحمر

  - :ثانياً 

  ..أھم مدن امبراطورية غانا 

قسمت ا�مبراطورية الى و�يات أو ممالك وكان لكل و�ية أو مملكة حاكم يسيّر أمورھا ومن 
في الوسط ) ھوذا(وھي نواة امبراطورية غانا  اضافة الى ) اودغست واوكار(أشھر الو�يات 

و ) وأجادو(في الشرق و  )باسيكورو(و) تاكانت(و)ديارا (عرب المغاربة في الشمال و مالكوم
  .في الجنوب )بغن(و) كانياجا(

كان نظام الحكم يقوم على أساس المركزية ا� في بعض المقاطعات حيث ظل الحكم فيھا 
للحكم المركزي في وراثياً في أسر معينة ، حتى اذا أحست ھذه المقاطعات الوراثية الخاضعة 

كومبي صالح بضعف الحكومة المركزية ، قامت بمحاولة ا�نفصال رغبة في ا�ستق6ل ، كما 
عندما وجدت كل من ديارا و ) م١٠٧٦/ ھـ ٤٦٩(حدث عند دخول المرابطين كومبي صالح عام 

عض كانياجا و جا�م الفرصة سانحة ل6نفصال ، ولم يعد نفوذ ملوك غانا السوننك ا� في ب
وفي كومبي صالح كان كبار موظفي الملك ومستشاريه من  )٢٤(المناطق مثل اوكار و باسيكورو

المسلمين حتى في عھدھا الوثني ، اذ كان المسلمون اكبر طبقة مثقفة ، وينسحب ھذا على 
المسلمين من الوطنيين السوننك وعلى من ھاجر من العرب واستقر في حاضرة غانا 

  .)٢٥(وو�يتھا

 ..صالح  كومبي - ١
تقع مدينة كومبي صالح الى الجنوب الغربي من مدينة تنبكت وتبعد عنھا بحوالي خمسمائة 

، كما اسماھا شعب غانا عاصمة  )٢٦(كيلومتر ، اتخذتھا امبراطورية غانا حاضرة لھا
ا�مبراطورية السوداء ، تألفت من قسمين يقع كل قسم منھا على تل وتمتد نحو الوادي على 
رقعة سھلة فسيحة ، وكان يبعد كل قسم عن ا�خر نحو ستة أميال ، يقطن المسلمون احدھما 

م بالغابة نظراً لما يحيط وقد أطلق المسلمون على ذلك القس) ٢٧(ويسكن الوثنيون في القسم ا�خر
بھا من أحراش ، وفي ھذه المدينة المباني المتصلة ببعضھا والمبنية با�حجار وخشب السنط  
وھي مدينة كبيرة فيھا اثنا عشر مسجداً بھا اbئمة والمؤذنين والفقھاء والعلماء وتحيط بھا ا�بار 

  .)٢٨(العذبة منھا يشربون وعليھا يزرعون الخضروات
لعربية لغة التدوين ، ليس عند المسلمين فحسب بل وفي جميع انحاء ا�مبراطورية وكانت ا

وكان في المدينة الوثنية مسجد واحد يؤدي فيه ضيوف الملك المسلمين الص6ة ، يقع الى جوار 
  .)٢٩(دار القضاء وقد شغل مناصب الدولة المسلمون والوثنيون على السواء

ي مكان كومبي صالح والذي استغرق ث6ثين سنة ، أن البلدة وتدل نتائج التنقيب الذي اجري ف
، وسكانھا � يقلون )٣٠(شبيھة بالمدن ا�س6مية الكبرى ، فقد اقيمت على مساحة بلغت مي6ً مربعاً 

ألف نسمة وقد عثر على اسلحة من الحديد ومسامير في غاية الدقة و موازين مختلفة  ٣٠عن 
  .)٣١(سية وحديد مزخرف بآيات قرآنيةا�حجام لوزن الذھب وصفائح نحا
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ويدل ھذا على مكانة ا�س6م والمسلمين في تلك الديار وعلى ان جزءاً كبيراً من رعايا غانا 
وان حرية ا�ديان مكفولة ، و� يستبعد ان الملك الغاني في تلك الفترة كان  با[س6مكانوا يدينون 

والذي يترجم ذلك وجود مسجد في مدينة الملك ا� انه � يستطيع التصريح به  با[س6ميدين 
عليه ، وا� لكان المسجد في  وبالقرب من مقر حكمه الشيء الذي يدل على ان الملك كان يتردد

  .)٣٢(من اطراف المدينة طرف
كانت أكبر أسواق السودان اعتاد التجار من جميع ) كومبي(العاصمة  نإ ويقول ا�دريسي

تجارة الذھب وكانت وفيرة الى حد أن  –انحاء الغرب أن يتجمعوا فيھا وكانت مصدر ثروة غانا 
�بد من التحكم فيما كان يعرض في السوق من كمياته مخافة ھبوط سعره ، وكانت وسيلة ھذا 

  .)٣٣(ممتلكاته منه تاركين بقية الذھب فقط للتجارةالتحكم صنع كل حاجات الملك و
غير أن مدينة كومبي صالح لم تكن الوحيدة التي تمثل عمق واستراتيجية امبراطورية غانا 
الوثنية ، بل كانت ھناك مدينة اودغست التي تعد ايضاً حاضرة من حواضر ا�مبراطورية و 

  .)٣٤(مدينة من مدن ا�س6م في تلك الديار
 
 ..ت اودغس - ٢

وھي مدينة من مدن ا�مبراطورية تقع بين الزنوج وسجلماسة على بعد احدى وخمسين مرحلة 
، كما انھا على بعد مائتي ميل من )٣٥(من غانا وتبعد اودغست عن القيروان بمائة وعشرين مرحلة

شمال خط ا�ستواء وجنوب غرب  ١٩ – ١٨كومبي صالح وانھا تقع بين خطي عرض 
  .)٣٦(تاجكه

اودغست أول محطة تجارية لصنھاجة على الحدود الشمالية لمملكة غانا وبذلك تكون كانت 
  .)٣٧(مدينة اودغست آخر معاقل المغرب الجنوبي في أواخر التاريخ الوسيط

كان سكان المدينة خليطاً من العرب المغاربة وقبائل السوننكي وقبائل جدالة ومسوفة ولمتونة 
  .)٣٨(بحق السلطةاحدى قبائل صنھاجة التي تتمتع 

وقد عرفت المدينة حركة تجارية نشيطة ساعد في تكوينھا تجار من الشمال ا�فريقي من 
سجلماسة ودرعة وغدامس فجلبوا اليھا القمح والتمر والزبيب ويجلب منھا العنبر والذھب لقربھا 

سر وترف كما ، وقد جمع ا�ھالي ثروة ھائلة مكنتھم من أن يعيشوا في ي)٣٩(من المحيط ا�طلسي 
  .)٤٠( الفنون مكنتھم أيضاً من ان يقيموا الحضارة و

  .)٤١(وكانت تتمتع بثروة حيوانية متمثلة في الغنم ، ويوجد عندھم البقر وا�بل
ورغم ان اودغست عملت على ان تحتفظ بع6قات الصداقة مع غانا فقد كان ھناك صراع دائم 

ا�خرون القوافل القادمة من الشمال كلما اقتربت من بين لمتونة والسوننكي ، فكثيراً ما نھب 
اودغست ، ولم يلبث السوننكي أن أصبحوا أصحاب السيادة ولكن على الرغم من أنھم استردوا 

  .)٤٢(المقاطعات الخارجية التي ضاعت منھم لم يحاولوا احت6ل اودغست
، وقل ) م١٢٥١/ ھـ ٦٤٩(وقد اضمحلت اودغست في عھد الشريف ا�دريسي المتوفي 

سكانھا وخمل شأن تجارتھا واصبحت تربية ا�بل مصدر معيشة أھلھا وكان سقوطھا النھائي 
  .)٤٣(راجعاً الى إنكسار شوكة الزناتيين على يد المرابطين

  
  -:ثالثاً 

    ..الظھور السياسي لدولة غانا 

في القرن ا�ول المي6دي وكان على يد جماعة من البيض وفدوا من  القد بدأ ظھور دولة غان
الشمال ا�فريقي وتحديداً من برقة في ليبيا وكونوا اول حكومة حكمت غانا ثم استقرت في منطقة 
أوكار وسط مجموعة من قبائل الزنوج تتكلم لغة الماندي ، وأغلب ھذه المجموعة من السوننك ثم 

  )٤٤(.رن الرابع المي6ديصارت ذات قوة خ6ل الق
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و� نعلم أصلھم والراجح أنھم : "أما السعدي فيرجح أن اصولھم من العرب المغاربة في قوله 
من العرب المغاربة الذين اختلطوا بالزنوج وصلة العرب المغاربة بقبائل السودان قديمة ، ثم ان 

  )٤٥(".م منذ زمن بعيداھل غانا انفسھم يقولون ان اسرة عربية مغربية كانت تحكم ب6دھ
وذكر أن ھذه الدولة قامت امتداداً لقوى مجاورة وأن الذين وفدوا لھا وأعانوا على قيامھا 
سرعان ما امتزجوا بالسكان اbصليين وأقاموا امارتھم في غانا ثم اتسع نفوذ ھذه الحكومة حتى 

كانت ھذه ا�مبراطورية نھر السنغال وأعالي النيجر و عاليأ صارت تشمل المساحات الممتدة بين
زراعية ، اقطاعية ولم يمنع ذلك ا[فادة من المعام6ت التجارية واستغ6ل الذھب الذي كان السلعة 

أي ملوك الذھب وھم من ) قيمع(أو ) كيمع(التي اشتھرت بھا غانة حتى أن ملوكھا كانوا يسمون 
ان معاصراً لرسول هللا وك) كنسعي(الملوك ا�وائل الذين حكموا غانا وكان اخر ملوكھم 

  .)٤٦()ص(
وقد اختلط دماء سكان غانا البيض بدماء السوننكي عن طريق التزاوج وھاجر ھؤ�ء البيض 

وتقطنھا ) فوتا(بعد سقوط دولتھم الى ب6د التكرور التي تمتد في شمالي السنغال الى منطقة 
والولوف ، والسيرير ، وقد أصھر التكولور وكانوا يكونون الطبقة الحاكمة ، : شعوب ث6ثة ھم 

ھؤ�ء البيض الى طبقة التوكولور واستطاعوا بذلك أن يسيطرو على ا�حوال السياسية في ھذه 
الب6د حتى نھاية القرن الحادي عشر المي6دي حين استطاع التوكولور أن يتخلصوا منھم وفي ھذا 

  .)٤٧()الف6ني(ن الوقت كان ھؤ�ء البيض قد أصبحوا أفريقيين وھم يسمون ا�
وفي القرن الرابع المي6دي وفد الى الجنوب جماعات من البربر واستطاعوا ان يفرضوا 
أنفسھم حكاماً على الزنوج سكان ھذه المناطق على أن امتزاجاً تم بطريق المصاھرة بين البربر 

حكم في غانا مام الستولي على زوالزنوج فنشأ جيل جديد ينتسب الى السوننكي الذي استطاع أن ي
  .)٤٨(م٧٧٠سنة 

مة ومع نھاية القرن الثامن المي6دي تمكنت أسرة من السوننك من طرد أسرة البيض الحاك
، وكانوا أقوى من أس6فھم البيض حيث بلغت غانا ذروة )٤٩()وأجادو(وكانت تتحكم في منطقة 

فقد  ،)٥٠(ية وغنيةم بأنھا مملكة قو١٠/ ھـ ٤مجدھا واتساعھا حيث يصفھا ابن حوقل في القرن 
اتسع ملك غانا ونفوذھا فأصبحت تشمل المساحات الواقعة الى الشمال من نھر السنغال ونھر 

استطاعت غانا ان تمّد نفوذھا الى  ) م٩٩٠/ ھـ ٣٩٠(النيجر حتى تخوم الصحراء ، وفي سنة 
القادمين  ، التي كان سكانھا من العرب المغاربة وجعلوھا عاصمة لھم وفرضوا على)٥١(اودغست
  .)٥٢(اليھا اتاوة

م ، وكانت ذات ١١/ ھـ ٥م أواخر القرن ١٠/ ھـ ٤بلغت غانا ذروة قوتھا واتساعھا في القرن 
نفوذ واسع حيث صارت تضم جميع المساحات الواقعة بين النيجر والمحيط ا�طلسي وامتد نفوذھا 

ي السنغال وحدود مملكة الى الشمال وخضعت لھا قبائل الصحراء الجنوبية من الغرب الى اعال
التكاررة ومن الشرق الى قرب تنبكت ، وكذلك سيطرت على تجارة الملح والذھب بين ب6د 

  .)٥٣(المغرب والسودان
  

  -:رابعاً 
  ..انتشار ا�س م في غانا 

وھم الذين : " بالرغم من انتشار الديانة الوثنية والمجوسية في دولة غانا فقد أكد البكري بقوله
فھذا � يعني أن ا�س6م لم يدخل ھذه ا�مبراطورية ، إذ إن  )٥٤("ينھم وفيھا عقائدھم يقيمون د

ا�س6م وجد في ھذه ا�مبراطورية منذ عھد مبكر ولكن المسلمين كانوا أقلية فلم يصبح ا�س6م 
  .طابع الدولة ا� منذ فتح المرابطين لھا ، حيث كان وضع ا�مبراطورية أنسب

التاريخية أن ھذه الب6د قد خضعت للفتح ا�س6مي منذ زمن عقبة بن نافع وتؤكد الحقائق 
وھو الزحف ا�س6مي لب6د المغرب العربي وقد دخل عقبة بن نافع ) م٦٧٢/ ھـ ٥٥(الفھري عام 

  .)٥٥(ب6د السودان وفتح ب6د التكرور وغانا
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وهللا : " ورفع سيفه وقال إن عقبة بن نافع الفھري الذي نزل بفرسه في مياه المحيط ا�طلسي 
  ".لو أني أعلم ان ھناك قوماً وراء ھذا البحر المحيط لذھبت اليھم وجاھدتھم في سبيل هللا 

مؤكد وثابت تاريخياً وان الذي كان يدفع عقبة للجھاد في البحر  إن الفتح ا�س6مي لب6د غانا
المواص6ت الممكنة كالخيل  المحيط يجعله يجاھد في اليابسة حيث المسائل الصحراوية ووسائل

  .)٥٦(والجمال
  .)٥٧(في السودان وكان له في تلك النواحي جھاد وفتوح) ودان وكوراً (م افتتح ٦٦٣وفي سنة 

ويذكر المراكشي ان عقبة بن نافع انحدر في حملته الثانية الى السودان من ب6د المغرب 
ام عقبة بحملتين الى السودان ، وقد ق)٥٨(ووصل الى غانا عن طريق ودان وبنى مساجد فيھا

احداھما من تونس والثانية من المغرب مما يدل على استجابة ا�فارقة السود لدعوة الدين الجديد ، 
الى خصائص الدين  با[ضافةكما ان وجود قبائل بربرية كثيرة ومتنفذة في الصحراء والسودان 

العربي الى أھدافه ، كما ان حملة عقبة الجديد وروحه التحررية خلقا جواً مناسباً لوصول الفاتح 
، وكان عقبة بن نافع أول من حمل )٥٩(ھدت أغلب قبائل البربر وبعض قبائل غانا الى الدين الجديد

الملثمين على ا�س6م وأول عربي يرتاد ھذه ا�قاصي من القارة ا�فريقية ويفتح الطريق امام 
ت وبدؤوا يخترقون الدروب والمسالك الصحراوية تجار العرب الذين بدؤوا ينفذون الى ھذه الجھا

الصعبة للوصول الى مدينة اودغست ، وعلى ھذا فأن ا�س6م في غانا قديم قدم الفتح العربي لب6د 
  .)٦٠(المغرب ونظراً لذلك فقد قامت مدن اس6مية في غانا

/ ھـ ١١٦(عام قد أرسلت جيشاً اس6مياً لفتح السودان في صدر ا�س6م  ميةأ أما دولة بني
في غانا بعد ان اختلطوا بالشعب الغاني وانصھروا فيه  استقرتوان ذرية ھذا الجيش قد  )م٧٣٤

وتزوجوا من المسلمات من ھذا الشعب ، وان س6لة ھذا الجيش ھي التي نشرت ا�س6م في 
  .)٦١(غانا

وجاء ا�س6م بعد  ،)٦٢(ويذكر القلقشندي ان أھل غانا قد أسلموا في أول الفتح ا�س6مي للمغرب
ذلك عن طريق التجار وھجرات العرب والبربر الى ھذه المناطق حتى اصبح ا�س6م موجوداً في 
كل قرية وكل مدينة ، فقد كان التجار خ6ل قيامھم بالمعام6ت التجارية واستقرارھم في المراكز 

بطريق مباشر وغير مباشر مما جعل ا�س6م ينتشر على  با[س6مالتجارية يّعرفون السودان 
ولذلك فأن ) ٦٣(طول الطريق التجارية بين السوننك واس6ف التكرور غرباً ووادي السنغال شرقاً 

ا�س6م انتشر اول ا�مر بين الزنوج عن طواعية ولم يفرض بالقوة ، �نه لم تكن في ھذه الفترة 
  .6مية تحمي التجار المسلميندولة اس6مية و� قوة عسكرية اس

فيعود الى تجار قبائل صنھاجة البربرية  ا�س6م بشكل منظم الى مملكة غاناأما بدايات دخول 
م وكان بينھم اتحاد شكلي بزعامة لمتونة التي ٩/ ھـ ٣الذين ظھروا على شكل مجاميع في القرن 

ً لتحصل على تمكنت من التحكم في تجارة منطقة ما عبر الصحراء الكبرى ثم  تحركت جنوبا
السيطرة على مركز القوافل في اودغست ، ومن ھذه المدينة انطلق ا�س6م نحو غانا حيث كانت 

ستراتيجي ھام على طريق المواص6ت بين الشمال والجنوب وكانت سوقاً رائجة اتتمتع بموقع 
الملح يأتي الى اودغست  لمعدن الملح الذي كان الزنوج بحاجة ماسة اليه لخلو ب6دھم منه ، وكان

من مدينة اوليل بب6د المغرب ماراً بھا الى ب6د السودان الغربي ، ولذلك كانت ملوك السودان 
  .)٦٤(بحاجة الى قيام ع6قات طيبة وسليمة مع اودغست من أجل الحصول على الملح

واتسعت حتى وبدأت تفرض نفوذھا السياسي والديني على الجھات المجاورة لھا جنوباً وغرباً 
تكونت سلطنة اس6مية اطلق عليھا سلطنة اودغست وكان ملوكھا شديدي الحماس لنشر ا�س6م 

ً  ودعم رسالة الحق الخادة ولذلك فأنھم تفانوا في نشر ا�س6م والدعوة بين الزنوج   .جنوبا
الثالث  وقد بلغت ھذه السلطنة ا�س6مية ذروة قوتھا ومجدھا وعظمتھا ا�س6مية خ6ل القرنين

التاسع والعاشر المي6ديين ، وقامت بدور كبير وفعال ومؤثر في الدعوة الى  –والرابع الھجريين 
ا�س6م ، بل انھا كانت حلقة الوصل بين الشعوب العربية والبربرية شما�ً والشعوب الزنجية 

ق الى الشعوب جنوباً ، وكذلك كان لھا السبق ا�عظم قبل حركة المرابطين في ايصال رسالة الح
وشمال ) غانا(الزنجية ، ولقد ساعدت ھذه السلطنة على تنشيط حركة التجارة بين ب6د السودان 
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ا�ودغستي شديد ) الملك اقيسيوكان(افريقيا عبر الطرق الصحراوية وكان ملوك اودغست 
ائل التحمس للدعوة ا�س6مية ونشرھا بين قومه الزنوج وان كان ھو في ا�صل ينتمي الى قب

  .)٦٥(لمتونة البربرية البيضاء المجاورة للمغرب من جھة الجنوب
وھكذا عاش ا�س6م والوثنية جنباً الى جنب في غانا حيث كان ا�س6م يزحف بخطى سريعة 
في امبراطورية غانا فلما جاء فتح المرابطين اندفعت الجموع نحو ا�س6م واصبح ا�س6م طابع 

عاماً حاسماً في تاريخ غانا ففي ھذا العام وتحت  )م١٠٧٦/ ھـ ٤٦٩( ھذه ا�مبراطورية ويعد عام
تأثير المرابطين أصبح سكان غانا مسلمين بعد اس6م الملك السوننكي وب6طه ، أي أن الدولة 

، فلم يكن لسقوط غانا ا�ثار البعيدة المدى  )٦٦(اعلنت انتماءھا سياسياً الى دولة العالم ا�س6مي
ھا الزعماء ا�فريقيون ، ذلك bن انھيار المرابطين كان سريعاً في الجنوب بل التي كان يتوقع

اسرع من نھايتھم في الشمال ، فقد عادت من جديد الخ6فات القبلية تلك الخ6فات التي كانت دوماً 
  .)٦٧(سبب ضعفھم وفشلھم

جديدة من اجل وكان ظھور الشيخ والمصلح الديني والداعية الكبير عبد هللا بن ياسين خطوة 
نشر ا�س6م في تلك المنطقة من القارة ا�فريقية واتخاذه رباطاً في جزيرة في مصب نھر السنغال 
ا�دنى وكثرة عدد اتباعه الذين تسموا بالمرابطين والذين نمت في نفوسھم روح ا�س6م الصحيح 

 والقضاء على المفاسد ، وخلق فيھم روح طيبة فدائية تعمل على احياء السنة والجھاد في سبيل هللا
فلما زاد عدد انصاره خرج من الرباط الذي كان فيه ھو واصحابه لتنفيذ سياسة الجھاد فسارت 
قواته شرقاً الى منحنى نھر النيجر ودخلت اودغست وانتزعھا من ملوك غانا ونجح نظامه الجديد 

في ا�ندلس والمغرب  يقود المجاھدين شما�ً ) يوسف بن تاشفين(نجاحاً عظيماً بينما كان 
واستطاع المجاھد ابو بكر بن عمر اللمتوني أن يقود المجاھدين جنوباً واستطاع بعد جھاد دام 

  .خمسة عشر عاماً أن يستولي على القسم ا�كبر من غانا وأن يضمھا الى دولة المرابطين النامية
ضعاف ملوك غانا بھذا وبذلك انتشر ا�س6م بين اھالي غانا واعتنقه أغلب ا�ھالي وكان ا

الشكل بمثابة انفتاح المجال امام ا�س6م والمسلمين ليتدفقوا الى غرب افريقيا ، بعد ان اسلم ملوك 
غانا واخلصوا في اس6مھم وعملوا بدورھم على متابعة الجھاد ونشر ا�س6م وبذلك تحولت 

ية وتأثروا بتقاليده وقيمه وأُشربت فيھم حضارته وثقافته الراق ل�س6مغالبية الشعب الغاني 
الرفيعة واقتبسوا من نظمه وأفادوا من خبرات العرب والبربر الذين خالطوھم واتصلوا بھم وھذا 

  .)٦٨(تطور طبيعي في اي مجتمع من المجتمعات التي يدخلھا ا�س6م
وقد جاءت نھاية غانا من مسرح التاريخ السياسي في غرب افريقيا على يد الصوصو في 

م بسبب الجفاف ١٣/ ھـ ٧، وقد انتھت غانا من المنطقة في مطلع القرن  )م١٢٠٣/ ھـ ٦٠٠(عام
التدريجي الذي حل بالب6د الواقعة شمال حوض السنغال مما حمل الناس على الھجرة ، وكذلك 

م ، ولم يكن جھاد المرابطين قد ١١/ه٥جھاد المرابطين بمنطقة السودان الغربي قرب نھاية القرن
  .)٦٩(اختفائھا بل ادى الى تحويل حكومة غانا الى ا�س6م أدى الى

وفي اثناء تفكك المرابطين وانشغالھم بدولتھم استطاع السوننكة شعب اقليم صوصو التابع لغانا 
ان يستعيدوا استق6لھم ويقع اقليم صوصو الى الغرب من اقليم مالي وكانت مملكة صوصو في 

م عندما انھارت غانا تحت اقدام ١١/ه٥ت في اواخر القرن ا�صل و�ية من و�يات غانا استقل
  .)٧٠()م١٠٧٦/ه٤٦٩( المرابطين

عند العديد من القبائل الوثنية مما يدل ) داعي(اصبحت مرادفة لكلمة ) السوننك(حتى ان كلمة 
  .)٧١(على الدور الكبير الذي لعبه ھؤ�ء السوننك في الدعوة الى ا�س6م

وقيام الزنوج بحكم ب6دھم  )م١٠٨٧/ه٤٨٠(ة المرابطين عام ورغم تخلص غانا من سيطر
والتخلص من الحكم البربري كانت العقيدة ا�س6مية قد ترسخت في نفوس ا�ھالي واشتھر اھل 
غانا بحماسھم الشديد لنشر ا�س6م وبالنھوض للدعوة الى ا�س6م ، اذ كانت ھذه العقيدة ذات اثر 

تى ان بعض القبائل تخصصت كلھا بجميع افرادھا في نشر الدعوة عميق في حياتھم ا�جتماعية ح
الى ا�س6م فزاد عدد المسلمين وتعمقت ثقافتھم وزادت قدرتھم العلمية وكثرت المدن ذات الطابع 
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ا�س6مي وكثرت بھا المساجد ايضاً بعد ان زاد عدد المدن التي انتشرت في طول الب6د 
  .)٧٢(6مية في عالم السودانوعرضھا وبذلك اصبحت غانا قوة اس

  
  -:خامساً 
  ..التجاريالنشاط  ازدھار

مما ھو واضح من مجتمع السودان الغربي بعد دخول ا�س6م المنطقة ، أن أصبح ا�س6م 
بفضل وجود الكيانات ) ٧٣(ومجتمعه والتجارة شيئاً واحداً حيث ضعف ا�نتماء للتكت6ت القبلية

على قيام شكل منظم من التجارة اكثر مما كانت عليه قبل دخول  السياسية المستقرة التي ساعدت
ا�س6م ، وقد انتشر ا�س6م أو�ً حيث وجود المراكز التجارية ثم ساعد ا�س6م بعد ذلك على 

فمنطقة السودان الغربي اصبحت جزءاً من العالم ا�س6مي ) ٧٤(تنشيط التجارة وضبطھا وتنظيمھا
السياسية والعسكرية مما دفع بالتجار الى زيادة تعاملھم مع ھذه المنطقة  وبذلك فقد أزيلت الحواجز

  .)٧٥(خاصة وانھا غنية بخيراتھا المھمة
وقد أدى ا�زدھار التجاري بعد دخول ا�س6م السودان الغربي الى تطوير وانشاء مدن جديدة 

التجارة كانت وماتزال ، وقد صاحب كل ذلك تطوير حضارة ب6د السودان الغربي بشكل عام bن 
  .)٧٦(من أھم الوسائل التي تعمل على تسھيل مھمة التبادل الحضاري والفكري بين ا�مم

غير انه من دون شك حدث تطور سريع للتجارة بعد انتشار ا�س6م في المنطقة بفضل عوامل 
لعالم ا�س6مي الغربي ونمو المدن وازدياد حاجة ا عدة كان من أھمھا انتشار ا�س6م في السودان

الى الذھب والعبيد اbمر الذي أدى الى كثرة تورد البضائع الكمالية وبعض الحاجيات اbساس 
  .لب6د السودان الغربي

أھم مؤشرات تطور التجارة بعد ا�س6م انھا كانت قبل دخول ا�س6م تتم بالمبادلة ومن 
 التجار وضعوا الملح ثم غابوا فيضعء وبطريقة التجارة الصامتة حيث يبدل الملح بالذھب فاذا جا

  .)٧٧(السودان الذھب ، فاذا اخذ التجار الذھب اخذوا ھم الملح
وكانت الطريقة المتبعة في تجارة المبادلة ھذه أن يضرب التجار العرب عند وصولھم أرض 

نھم فاذا علم التجار أ(السودان الغربي وحيث يوجد الذھب طبو�ً يعلموھم فيھا بوصول القافلة 
الملح وبعض السلع البسيطة التي  –سمعوا صوت الطبل ، أخرجوا ما معھم من البضائع وھي 

فوضع كل تاجر بضاعته في جھة منفردة عن  –يحتاج اليھا السودان كالزجاج وخشب ا�رز 
اbخرى وذھبوا وعادوا فيأتي السودان بالتبر فيضعوا بجنب كل متاع شيئاً من التبر وينصرفون 

كل واحد ما وجد بجنب بضاعته من التبر ويترك البضاعة ويضربوا  فيأخذالتجار بعدھم ثم يأتي 
  .)٧٨()بالطبول وينصرفوا

وبذلك فقد حل صوت الطبل محل اللغة في المفاھمة حيث توجد ھناك لغة واحدة يفھمھا ك6 
دان الجانبين ، فصوت الطبل �ول مرة يعني وصول التجار العرب وسماعھم لصوت طبول السو

لعقد الصفقة التجارية ثم اخيراً يكون ضرب  ؤمعناه اشارة بمعرفة السودان بوصول القافلة والتھيّ 
  .)٧٩(الطبول ايذاناً بانتھاء الصفقة التجارية ورضاء كل طرف بما حصل عليه

التي نشطت بعد ا�س6م والتي كانت تصدرھا ب6د السودان الغربي  الجوانب التجاريةاما أھم 
ساس للتجارة ا�س6مية فقد كان الذھب ھو المنشط اb) الذھب والعبيد(ا�س6مي فھي للعالم 

ساس ن الذھب كان المورد اbنظراً b) ٨٠(والعصب الذي حرك التطور العالمي في العصر الوسيط
الذي يغذي مصانع ضرب العم6ت الذھبية ، حيث اصبحت بفضله عملة العالم ا�س6مي قوية 

) ٨١(نھا نالت درجة تفوق وتمتعت باعتراف عالمي مرموقعلى التجارة العالمية bوبذلك سيطرت 

bدى الى زيادة ا�ھتمام بذھب السودان الغربي ، وقد حث كل ذلك المسلمين على أمر الذي ا
  .)٨٢(تنشيط تجارتھم مع المنطقة وعلى تحسين ظروف استخراج الذھب من مناجمه

الذھب تقع الى الجنوب من ب6د غانا وھذه المناطق  وجودق مناط أبرزولذلك يمكن القول بأن 
نما يأتي اليھا الذھب من إ� تحوي مناجم للذھب و الجزيرة ھذه و،  )جزيرة ونقارة(تنحصر في 
bأفي  الموجودةصلية مناجمه اb جبل  �سيمارض السودان الغربي وعالي الجبال الجنوبية
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تربة والحجارة الى ھذه الجزيرة ليستقر فيھا بعد انتھاء اb حيث يسيل الذھب منجرفاً مع) ٨٣(القمر
b كثر من غيرھا وتساعد على قيام عملية أرض ھذه الجزيرة منبسطة أن موسم الفيضان

  .الترسبات
الذھب كانت وثنية ، وعلى ما يبدو فأن حكام مالي وصنغاي أبقوا ھذه  وجودوبعض مناطق 

ا�صطدام مع اھلھا خوفاً على مستقبل الذھب من  ا فييرغبوالمناطق بعيدة عن ا�س6م ولم 
الى نشر ا�س6م في جنوب ب6دھم ويتساھلون أحياناً ن حكام مالي يعمدون أالضياع ، ولذلك نجد 

  .)٨٤()ب6د الھمج(مع مخرجي الذھب في المنطقة التي يسميھا القلقشندي 
b ًالتنظيم من  تجارته منظمة و�قت نوعاً منھمية الذھب في التجارة العالمية فقد جاءت ونظرا

في السودان الغربي ، فقد كانوا يشرفون بأنفسھم على تجارته ويأخذون  قبل س6طين المسلمين
b جل ذلك الضرائب على ما يصدر منه الى خارج ب6دھم وكان للملك الحق في الحصول على
b٨٥(نواع الجيدة من الذھب ويترك مادونھا لرعاياها(.  

ما تجارة الرقيق فقد ازداد نشاطھا بشكل كبير جداً بعد دخول ا�س6م الى المنطقة حيث بدأ أ
نوع من التعاون بين المسلمين السودان وبين التجار العرب bجل تزويد ا�خرين بالرقيق الذي 

صحاب المتاجر وفي ا�عمال غير أانتشر استخدامه في البيوت الكبيرة وفي الجيش ولدى 
كثر من أي جنس آخر وھم كذلك أدية bن السودان كانوا أقوياء ويتحملون المصاعب ا�عتيا

  .)٨٦(مخلصون
العاشر للمي6د / ولما دخل ا�س6م السودان الغربي بشكل موسع بعد القرن الرابع للھجرة 

دعوا نه من الظلم القول بأن العرب ھم الذين ابتأازدادت الحاجة الى الرقيق بشكل كبير جداً ، غير 
ن استغ6لھم لھذا النظام كان أسوأ من استغ6ل غيرھم من ا�مم القديمة أو أمؤسسة الرقيق أو 

  .)٨٧(الحديثة
اما أھم الواردات فكان الملح الذي نشطت تجارته بعد دخول ا�س6م السودان الغربي حيث 

المواد التي  برزن أازدادت الحاجة الى الذھب وكان �بد من ازدياد ا�ھتمام بالملح الذي كان م
ھا دول السودان الغربي التي كانت تدفع مقابل الملح الذھب والعبيد وكل ما تملك حتى الي تحتاج

  .)٨٨(نھا احياناً تدفع عن كل صبرة ملح مثله من الذھبأ
استخدامه في تجفيف الطعام والمحافظة عليه حيث كان  ضوء وقد جاءت أھمية الملح ھذه في

ى تجفيف اللحوم وا�سماك ويدخرونھا لوقت الحاجة ، كذلك فالملح يعطي السودان يعمدون ال
للطعام مذاقه وقد استخدم في دبغ جلود الحيوانات �تخاذھا مادة أولية لصناعة ا�لبسة أو صناعة 

التي تستخدم في صناعة  الملح كان من المواد اbساسبعض المعدات العسكرية و� يخفى بأن 
ان يخلط مع ا�جر ا�حمر مناصفة ويخلط بالتبر ويوضع في القدر ثم تعدين الذھب ، حيث ك

  .)٨٩(بعدھا تسلط عليه النار وذلك للحصول على الذھب النقي المستقى من التبر
خرى بعد دخول ا�س6م ب6د السودان أوبا�ضافة الى الملح فقد نشطت تجارة عدة بضائع 

بعد دخول  اقتناؤھامنھا الدينية التي شاع  �سيماو) الكتب(الغربي وكان على رأس تلك البضائع 
ا�س6م المنطقة وخاصة في عھد دولة الصنغاي التي استقر فيھا وكثر الدارسون وط6ب العلم ، 
وكانت أثمان الكتب مرتفعة جداً وربما وصلت الى ضعف اثمانھا في ب6د المغرب ونظراً لكثرة 

  .)٩٠(ا كان في المغرب ومصرالكتب فقد نشأت حرفة الوراقين كتقليد لم
  

  -:سادساً 
  ..مظاھر الحضارة ا�س مية في غانا 

ذ إر ا�س6م حياة الشعوب الزنجية تغيراً كبيراً � يماثله تغير آخر في حياتھم من قبل ، لقد غيّ 
شجار والنجوم ونفى أن يكون ھناك بطل ا�س6م الوثنية وحارب العادات الزائفة كعبادة النار واbأ

س6مية واحدة إركاء � الواحد القھار وبذلك صار الدين � وھكذا توحدت قبائل الب6د تحت قيادة ش
bمراء والو�ة والقواد والقضاة والجنود ودعا وصار أھل غانا أھل حكم وسيادة وصار منھم ا

ھل غانا الى العلم ا�س6مي الصحيح والتفكير السليم وبعث في الناس حب العلم والمعرفة أا�س6م 
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رشاد الجاھل وتھذيبه وبذلك نشأت العلوم ا�س6مية ذات الصبغة إوالثقافة وفرض على العالم 
الزنجية وتطورت مظاھر الرقي العقلي والفكري وتطور فيھم البحث في ا�س6م وقامت في 

جديدة لم يسمع بھا من قبل  ئرة اس6مية باھرة وقاد ا�س6م الشعب الغاني الى مبادب6دھم حضا
  .)٩١(أو يتعلمھا

صبح المظھر ا�س6مي واضح المعالم أس6مية وإسس أوقد قامت ھذه ا�مبراطورية على 
 داءل�لة واتخاذھم اللغة العربية وسيلة فيتمثل في خروج الملوك المسلمين الى الحج في مواكب حا

والتعبير الرسمي حيث كانت اللغة العربية لغة العبادة والثقافة الوحيدة في الب6د وھذا بجانب 
كونھا لغة التجارة المستعملة في التبادل التجاري والمكاتبات واحتلت ھذه اللغة في غانا مكانة 

قبل ا�فريقيون أو نھا بقيت لغة الدين والثقافة حتى في العصر ا�ستعماري ،أعالية بل زاد عليھا 
المسلمون على مناھل العلوم العربية في حماس شديد وتلقائي بسبب ما اتصف به ا�س6م ولغته 
من تسامح وفضائل وبفضل ما امتاز به المسلمون من العرب والبربر الذين استقروا في غانا 

لمسلمون حضارة وتزوجوا من المسلمات ا�فريقيات من كفاءة وخبرة في شتى الميادين اذ كّون ا
راقية ، وقد ساعد ذلك على ظھور طبقة من العلماء والفقھاء وكثرت المساجد وزاد تشجيع 

راكز العلم ا�س6مية في الب6د العربية ، ثم بعد عودة على مالحركة العلمية وكثر ايفاد الط6ب 
  .)٩٢(ھؤ�ء الط6ب فانھم يواصلون سياسة الجھاد ا�س6مي

اء ا�جتماعي فكان السائد في امبراطورية غانا النظام القبلي ، شأن غيرھا ما فيما يخص البنأ
ن قيام حكومة مركزية في غانا أمن ا�مبراطوريات والممالك التي قامت في ب6د السودان ، غير 

ضعاف إكبر عامل في أن ا�س6م وتعاليمه كان وأضعاف التناحر بين القبائل ، إساعد على 
ن لم يمحھا فبفضل ا�س6م والثقافة العربية ا�س6مية اتصل سكان غانا بأرقى أالعصبية القبلية و

نذاك وھي الحضارة العربية ا�س6مية التي اثرت في كل نواحي آالحضارات ا�نسانية المعاصرة 
  .)٩٣(الحياة فيھا

المسلمين ولقد ارتبطت غانا بالعالم ا�س6مي ووفدت منذ الفتح ا�ول للمغرب العربي وفود 
الى تلك الديار واتصل ملوك غانا بمراكز القوى ا�س6مية في ب6د المغرب ومصر وبغداد وباقي 

كثر لروح ا�خوة ا�س6مية التي يفرضھا دين ا�س6م ، بل اb اً ب6د الشرق ا�س6مي وذلك تأكيد
ن ملوكھا أد حتى ن حكومة غانا ا�س6مية دعمت ص6تھا بالخ6فة العباسية في بغداإمن ذلك ف

وعلى ھذا فأنه يمكن ) عليه الس6م(نھم من ذرية علي بن ابي طالب إادعوا النسب العلوي وقالوا 
رجاء من القارة ا�فريقية جنوب الصحراء الكبرى قد ساھم ن ا�س6م وانتشاره في تلك اbإالقول 

bن أس6مية التي استطاعت خذ بيد تلك الشعوب الى مدارج الحضارة ا�مساھمة فعالة وقوية في ا
  .                     )٩٤(تترك بصماتھا قوية في حياة تلك الشعوب الزنجية

  المراجـــــع والمصــــــــادر  

الدالي ، الھادي المبروك ، التاريخ السياسي وا�قتصادي bفريقيا فيما وراء الصحراء ، الدار المصرية  -١
 .١٧، ص ١٩٩٩،  ١اللبنانية ، ط

ادريان فان واندري فيري ، تونس ، الدار العربية للكتاب : البكري ، ابو عبيد ، المسالك والممالك ، تحقيق  -٢
 ٠ ٨٣٧، ص ٥، ج ١٩٩٢

 ٠ ٢٧٥، ص ٥، ج ١٩٦٣احمد بن علي ، صبح ا�عشا في صناعة ا�نشا ، القاھرة  -٣
 ٠ ٢٤، ص ١٩٧٩ابو القاسم محمد ، صورة ا�رض ، دار مكتبة الحياة ، بيروت   -٤
عبد الرحمن بن محمد ، تاريخ ابن خلدون والمعروف بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب  -٥

 ٠ ٢٣٤، ص ٥، ج ١٩٧٩والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان ا�كبر ، بيروت 
 ٠ ١٩الدالي ، التاريخ السياسي ، ص -٦
 ١٦-١٥الشركة الوطنية للنشر ، الجزائر ب6ت ، ص زبادية ، عبد القادر ، مملكة سنغاي في عھد ا�سقيين ، -٧

٠ 
ا�لوسي ، عادل محيي الدين ، تاريخ ا�س6م في جنوب شرقي آسيا والصين ، القسم ا�ول ، وزارة التعليم  -٨

 ٠ ٧٩العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، كلية ا�داب، قسم التاريخ ، ص
 ٠ ٧٩ا�لوسي ، تاريخ ا�س6م ، ص -٩



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ –حزيران  –العددالثاني 

  ٢٧٨                                                                 إمبـراطـوريـة غــانـا ا"سـ ميـة
 الدكتــورة بان حســـين السنجــري

 ٠ ٨٠ن ، ص.م،ا�لوسي  -١٠
 ٠ ١٠١ابن حوقل ، صورة ا�رض ، ص -١١
 ٠ ٨٠ا�لوسي ، تاريخ ا�س6م ، ص -١٢
ياقوت الحموي ، شھاب الدين ابو عبد هللا الرومي البغدادي  ٠ ١٧٤ص،  ٢البكري ، المسالك والممالك ، ج -١٣

 ٠ ٧٧٠، ص ٣، ج ١٩٧٩بيروت ، ، معجم البلدان ، دار احياء التراث العربي 
 ٠ ١٧٤، ص ٢الممالك ، جالبكري ، المسالك و -١٤
 ٠ ٧٧٠، ص ٣ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج -١٥
زكي ، عبد الرحمن ، تاريخ الدول ا�س6مية السودانية بافريقيا الغربية ، المؤسسة العربية الحديثة للطبع  -١٦

 ٠ ٧١، ص ١٩٦١والنشر والتوزيع ، القاھرة ، 
المقتبس عن كتاب نزھة المشتاق في اختراق ا�فاق  ابو عبد هللا محمد ، وصف افريقيا الشمالية والصحراوية -١٧

 ٠ ٧٠، ص ١٩٥٧، الجزائر 
الغنيمي ، عبد الفتاح ، حركة المد ا�س6مي في غربي افريقيا ، مكتبة نھضة الشرق ، جامعة القاھرة ،  -١٨

 ٠ ٨٢ص
 ٠ ٧٩ا�لوسي ، تاريخ ا�س6م ، ص -١٩
 ٠ ٢٢الدالي ، التاريخ السياسي ، ص -٢٠
طرخان ، ابراھيم علي ، امبراطورية غانا ا�س6مية ، الھيئة المصرية  ٠ 6٧٩م ، صا�لوسي ، تاريخ ا�س -٢١

 ٠ ١٨، ص ١٩٧٠العامة للتأليف والنشر ، 
 ٠ ٢٣الدالي ، التاريخ السياسي ، ص -٢٢
 ٠ ٣٣-٣٢الدالي ، التاريخ السياسي ، ص -٢٣
 ٠ ٨٧٢، ص ٢البكري ، المسالك والممالك ، ج -٢٤
 ٠٢٧الدالي ، التاريخ السياسي ، ص  -٢٥
 ٠ ٧٧زكي ، تاريخ الدولة ا�س6مية ، ص -٢٦
 ٠ ٨٧٢، ص ٢البكري ، المسالك والممالك ، ج -٢٧
 ٠ ٧٨زكي ، تاريخ الدول ، ص -٢٨
نقو� زيادة ، مؤسسو الخليج . د:      الغربي ، محمد ، بداية الحكم المغربي في السودان الغربي ، اشراف  -٢٩

 ٠ �٢٥ت ،  ص،العربي ، الكويت 
 ٠ ٢٨، ص الدالي ، التاريخ السياسي -٣٠
 ٠ ٢٩- ٢٨ن ، ص.م -٣١
رياض ، زاھر ، الممالك ا�س6مية في غرب افريقيا واثرھا في تجارة الذھب عبر الصحراء الكبرى ، . د -٣٢

 ٠ ١٠٩، ص ١٩٦٨مكتبة ا�نجلو المصرية ، القاھرة ، 
 ٠ ٢٩الدالي ، التاريخ السياسي ، ص -٣٣
 ٠ ٨٥١، ص ٢البكري ، المسالك والممالك ، ج -٣٤
 ٠ ٣٠لسياسي ، صالدالي ، التاريخ ا -٣٥
،  ١٩٦٣حسن ، ابراھيم حسن ، انتشار ا�س6م في القارة ا�فريقية ، مكتبة النھضة المصرية ، القاھرة ،  -٣٦

 ٠ ٢١٥ص
 ٠ ٢٢٧، ص ١ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج -٣٧
 ٠ ٨٤٩- ٨٤٨، ص ٢البكري ، المسالك والممالك ، ج -٣٨
 ٠ ٩٥زاھر ، الممالك ا�س6مية ، ص -٣٩
 ٠ ٣١لسياسي ، صالدالي ، التاريخ ا -٤٠
 ٠٩٦زاھر ، الممالك ا�س6مية ، ص  -٤١
 ٠ ٢١٧-٢١٦حسن ، انتشار ا�س6م ، ص -٤٢
موسوعة التاريخ ا�س6مي ، ا�س6م والدول ا�س6مية جنوب صحراء افريقية منذ دخلھا ، شلبي ، احمد . د -٤٣

 ٠ ١٠٢ا�س6م حتى ا�ن ، مكتبة النھضة المصرية ، القاھرة �ت ، ص
 ٠٩، ص  ١٩٦٤ھوادس ، باريس : الرحمن ، تاريخ السودان ، نشره وعلق عليه السعدي ، عبد  -٤٤
 ٠ ٢٥الدالي ، التاريخ السياسي ، ص -٤٥
 ٠٩٧حسن ، انتشار ا�س6م ، ص  -٤٦
 ٠ ١٠٥شلبي ، ا�س6م والدول ا�س6مية ، ص. د -٤٧
 ٠ ٢٦الدالي ، التاريخ السياسي ، ص -٤٨
٤٩-  
 ٠ ١٠٧صورة ا�رض ، ص -٥٠



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ –حزيران  –العددالثاني 

  ٢٧٩                                                                 إمبـراطـوريـة غــانـا ا"سـ ميـة
 الدكتــورة بان حســـين السنجــري

 ٠١٠٥ا�س6مية ، ص شلبي ، ا�س6م والدول . د -٥١
 ٠ ١٩٩، ص ٢ابن خلدون ، تاريخ ، ج -٥٢
 ٠ ٩٧حسن ، انتشار ا�س6م ، ص ٠ ٩، ص ٢البكري ، المسالك والممالك ، ج -٥٣
 ٠ ٨٦٨، ص ٢البكري ، المسالك والممالك ، ج -٥٤
 ٠ ٨٣الغنيمي ، حركة المد ا�س6مي ، ص -٥٥
 ٠ ٨٤ن ، ص.الغنيمي ، م -٥٦
 ٠ ٣٢الغربي ، بداية الحكم ، ص  -٥٧
كو�ن : ، احمد بن عذارى ، البيان المغرب في اختصار اخبار ملوك ا�ندلس والمغرب ، تحقيق المراكشي  -٥٨

 ٠ ١١، ص ١، دار الثقافة ، بيروت ، ج
 ٠ ٣٢الغربي ، بداية الحكم ، ص -٥٩
 ٠ ٨٤الغنيمي ، حركة المد ا�س6مي ، ص -٦٠
 ٠ ٨٥ن ، ص.م، الغنيمي  -٦١
 ٠ ٢٨٠، ص ٥القلقشندي ، صبح ا�عشى ، ج -٦٢
 ٠ ٢٩٦، ص ١٩١٣مغرب في ذكر ب6د افريقية والمغرب ، البكري ، ال -٦٣
 ٠ ٢٠١ابن حوقل ، صورة ا�رض ، ص -٦٤
 ٠ ٨٧-٨٦الغنيمي ، حركة المد ا�س6مي ، ص -٦٥
 ٠ ٨٣ا�لوسي ، تاريخ ا�س6م ، ص -٦٦
 ٠ ٨٦زكي ، تاريخ الدول ا�س6مية ، ص -٦٧
 ٠٨٩الغنيمي ، حركة المد ا�س6مي ، ص  -٦٨
 ٠ ٤٢الدالي ، التاريخ السياسي ، ص -٦٩
 ٠ ٨٧-٨٦زكي ، تاريخ الدول ا�س6مية ، ص -٧٠
 ٠ ٤٨طرخان ، امبراطورية غانا ، ص -٧١
 ٠ ٩٠-٨٩الغنيمي ، حركة المد ا�س6مي ، ص -٧٢
 ٠ ١٠٣زاھر رياض ، الممالك ا�س6مية ، ص -٧٣
-٥٨١، ص ٤مادة تجارة ، ج،دار الشعب ، ابراھيم خورشيد واخرون : دائرة المعارف ا�س6مية ، ترجمة  -٧٤

٠ ٥٩١ 
،  ١٩٨١دريد عبد القادر ، انتشار ا�س6م في السودان الغربي ، كلية ا�داب  جامعة بغداد ،  نوري ، -٧٥

 ٠ ١٩٥ص
 ٠ ١٩٦نوري ، انتشار ا�س6م في السودان الغربي ، ص -٧٦
 ٠٩٨حسن ، انتشار ا�س6م ، ص  -٧٧
 ٠ ١١٠رياض ، الممالك ا�س6مية ، ص. د -٧٨
 ٠ ١٩٨ا�س6م ، صنوري ، انتشار  ٠ ١٩٨نوري ، انتشار ا�س6م ، ص -٧٩
 ٠ ٨٥زكي ، تاريخ الدول ، ص -٨٠
 ١، ج ١٩٨٩، بيروت  ١ا�دريسي ، ابو عبد هللا محمد ، نزھة المشتاق في اختراق ا�فاق ، عالم الكتب ، ط -٨١

 ٠ ٢٥، ص
 ٠ ٢٦ص،  ١ج، ا�دريسي ، نزھة المشتاق في اختراق ا�فاق  -٨٢
 ٠ ٢٨٦، ص ٥صبح ا�عشى ، جـ -٨٣
 ٠ ١٧٧البكري ، المغرب ، ص -٨٤
 ٠ ٢٠٢ي ، انتشار ا�س6م  ، صنور -٨٥
 ٠ ٢٠٣نوري ، انتشار ا�س6م  ، ص  -٨٦
 ٠٢٠٩نوري ، انتشار ا�س6م ، ص  -٨٧
 ٠ ٩٩حسن  ، انتشار ا�س6م ، ص -٨٨
 ٠ ٢١١نوري ، انتشار ا�س6م ، ص -٨٩
 ٠ ٩٠الغنيمي ، المد ا�س6مي ، ص -٩٠
 ٠ ١١٧شلبي ، ا�س6م والدول ا�س6مية ، ص. د -٩١
 ٠ ٨٥صاbلوسي ، تاريخ ا�س6م ،  -٩٢
 ٠ ٩٢الغنيمي ، المد ا�س6مي ، ص -٩٣
٩٤-  
٩٥-  

 


