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   إعداد

 


  :مقدمة

�©ƢȇȂǳÂ¢�Ƕǜǟ¢Â��ƨȇ°Âǂǔǳ¦�ƢēǂǿȂƳÂ��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�̈ƢȈū¦�² ƢǇ¢�ÀƢǷȋ¦Â�ǺǷȋƢǧ

النظم واحلضارات البشرية، ولذا تنفق الشعوب الواعية ثروات طائلة من مثني 

ل كل اجلهد حقنا للدماء واألرواح وغال لتحقيق السالم يف ديارها، وتبذ

واألعراض، وحفاظا حلياة أبنائها، ومحاية للممتلكات اخلاصة والعامة، وتنشأ 

�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�ƢȀǼǷ¢Â�ƢȀǼǗÂ�ƨǷȐǇ�ÀƢǸǓÂ�ƢĔƢȈǯ�ƨǇ¦ǂū�ƨȈǼǷȋ¦�©¦ȂǬǳ¦�Ǧ ǴƬű

  . واخلارجي

وبناء على ذلك فقد جيدر بكل أمة أن تبحث عن سبل ووسائل حتقيق األمن 

�ȂǠǳ¦�ǺǷ�¦ȂƴǼƫÂ��¿Ȑǈǳ¦�ƢȀȈǧ�ǶǠȈǳ�Ƣē¦°Ȃǘƫ�ǲƷ¦ǂǷ�ǺǷ�ƨǴƷǂǷ�ǲǯ®̈�واألمان يف

  .إىل احلياة الوحشية القدمية وتتخلى عن العنف واهلمجية الرببرية

�Ƣđ�ƾȈǠƫ�ƨǬȈǫ®�ƨȈǼǷ¢�©ƢȈǼǬƫÂ�ƨǳƢǠǧ�©ƢȈǳ¡�ń¤�ƨǇƢǷ�ƨƳƢƷ�Ŀ�¿ȂȈǳ¦�ƢȇŚƴȈǻÂ

ÀƢǷȋ¦Â�ǺǷȋ¦�ƢĔƢǰǈǳ�ƪ ƦưƫÂ�ƢȀǴǿ¢�ń¤�¿Ȑǈǳ¦ . الباحث أن يدرس ومن مث رأى

أمنية  إسرتاتيجيةعله يصل إىل  ئد الشيخ حممد بن الصباغ الكشناويإحدى قصا

.قيمة تساعد علي حتقيق السالم يف هذا الوطن العزيز
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:مفهوم األمن واألمان

األمن واألمان مصطلحان مرتبطان بعضهما بعض بشكل وثيق، والعالقة 

  . مان دون األمنبينهما سببية بنتيجة، فال ميكن حتقيق األ

، مبعىن "األمنة"يرى اللغويون أن األمن واألمان مشتقان من جذر واحد وهو 

.)١(، ومها ضد اخلوف واخلطر والفوضى"االطمئنان والسالم واالستقرار"

�ƢēƢƦǈƬǰǷ�ƨȇƢŧÂ�ƢȀƬǷȐǇ�ȄǴǟ�· ƢǨū¦�Ŀ�ƨǳÂƾǳ¦�̈°ƾǫ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ǺǷȋ¦Â

أما األمان فهو احلالة الناجتة . خلارجيةاحلضارية يف مواجهة التحديات الداخلية وا

ترتاوح بني االضطراب والفوضى  اليتعن األمن وعكسها حالة عدم االستقرار 

.)٢(الشاملة

ق قوانينها، وبسط يعلى تطب Ƣē ƢǨǯÂفاألمن واألمان يعربان عن هيبة الدولة 

�Ƕǿ¢Â�ńÂ¢�ƢŷÂ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀƬǸǜǻ¢�µ ǂǧÂ��Ƣǿ̄ȂǨǻمكوناته  النظام بكل ةمسؤولي

وكافة أطرافه من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية واملؤسسات األمنية 

�ǲƟƢǇȂǳ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©ƢȈǠǸŪ¦Â��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷ�ǞȈŦÂ��ƨȇǂǰǈǠǳ¦Â

وتشرتك كافة هذه األطراف يف حتمل هذه . اإلعالمية املسموعة واملرئية واملقروءة

طرف من أداء مهامه يف أكمل  أيعجز  تنعدم مىت واليتالكربى  ةاملسؤولي

يضطرب البالد وتسود فيه  وبالتايلالوجوه، فيختل األمن واالستقرار والسالم، 

.الفوضى، فتصعب فيه احلياة

  نبذة موجزة عن حياة الشاعر

هيم اوالشاعر هو الشيخ حممد بن الصباغ بن احلاج حممد بن بركة بنت إبر 

(Danmarna)" اطَْنَمْرنَ "املعروف بـ  الكشناوي
، ذكره اإلمام السلطان حممد بّلو )٣(
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: يف معرض حديثه عن علماء بالد هوسا قائال فوديبن الشيخ عثمان بن 

الشيخ األستاذ املكاشف املعروف بابن الصباغ، ) أي علماء بالد هوسا(منهم "

.)٤("الفازازي"دهليز العلم، له تأليفات، منها شرحه على قصائد عشرينيات 

يف القرن السادس عشر امليالدي، وله قصائد رائعة وضرحيه اآلن يف عاش 

  .مدينة كتشينا يزار

  :الكشناوياألمن واألمان في دالية ابن الصباغ 

باحلديث عن األمن واألمان والدعوة إىل السالم بني  مليءواألدب العريب 

ى أنشأ الشعوب منذ عصره اجلاهلي، فقد محل إلينا الرواة أن زهري بن أيب سلم

�ȂŴ�Ƣŷ®ȂȀĐ�ƾȈƴǸƬǳ¦Â�̈®ƢǋȎǳمعلقته يف مدح هرم بن سنان وحارث بن عوف 

تبلغ  اليتبني عبس وذبيان من طريق محل الديات  القوميالسالم، ورفع مستوى األمن 

الفاضل لتسجيله  وقد أثىن النقاد على هذا الشاعر. )٥(ثالثة آالف بعري، يف ثالث سنني

:)٦(اقرأ هذه األبيات. ادئ النبيلة يف جواهر أشعارههذه القيم الرفيعة واملب

يف داليته، أسلوبا رائعا فصاغها صياغة  الكشناويوقد اختاره ابن الصباغ  

فنية رائعة، يتحدث عن احلرب يف ظاهرها، ويدعو إىل السالم يف حقيقتها، 

وسنجده فيها ميجد احلرب . ويدعم األمن واألمان فيها عن طريق غري مباشر

عن وقوع احلروب األهلية املستمرة وطويلة املدى، ويثىن على الوقوف  سدت

وكذلك . جبانب الضعيف ونصرة املظلوم، وقمع الظلم والعدوان، وتأديب الباغي

، وخياطب شعوره الديين ليبّث اإلسالميةسنجده يثري يف نفس املمدوح النخوة 

من واألمان وعمدة تعترب أعظم أساس األ اليتفيها روح العدالة االجتماعية 

ǲǓƢǨǳ¦�¢ƾƦŭ¦�¦ǀđ�Ǯ ǈǸƬǳ¦�ȄǴǟ�ǾǠƴǌȇÂ��ǶƟ¦ƾǳ¦�¿Ȑǈǳ¦.
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Ȅȯ ȣْڈ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭࢫȲȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɘɡɦȄࢫʄՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌڴɏ ֺࢫ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɏ

ֺ ȝՌՌɭࢫɻՌՌɦࢫɞ ȲȯՌՌȕࢫɯ ՌՌɦࢫɰ ɇֺ؈ ՌՌȸ ɦȄࢫɚ ȆՌՌɗ

Ȕ ȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɟȲࢫȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭࢫɷַ ɽՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦࢫȓՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌțɽɓࢫȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɳțȆɓǷ

ȉࢫɖ ɽՌՌՌՌՌȫ ɵࢫ ՌՌՌՌՌɭࢫɂ Ȳכ șࢫȆՌՌՌՌՌɳȉࢫ ɛȆՌՌՌՌՌɃș ՌՌՌՌՌՌȍȧȲࢫȆՌՌՌՌՌɮ

ȆՌՌՌՌՌՌɐɭࢫɰ ՌՌՌՌɐɮȡ؈ ǷࢫȄɽՌՌՌՌɦɽɛࢫȶ ȆՌՌՌՌɳɦȄࢫȆՌՌՌՌٱڈǸʆ

ɯ ɸȳՌȫ ǵࢫȯɳɏࢫɵ ɭࢫɵ ɡȡ Ƚࢫ ʋȡ ȮȆȉǷࢫ

ʃՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɨɏࢫɰ ɰࢫɭǷ؈ՌՌՌՌՌՌՌՌفࢫȄםɳɭǺՌՌՌՌՌՌՌՌ؈ Ƿࢫș ɐɮՌՌՌՌՌՌՌՌȷ

ȄȳՌՌՌՌՌՌՌՌɀ ɱࢫɻՌȋȵȧ ȳՌՌɀࢫ ɱȄɼࢫɷȳՌɀ ɱȄࢫȈ ȲࢫȆՌʆ

ȄȳՌՌՌȬ ȗɘɭࢫɰ ȄȮɽՌՌՌȸ ɦȄࢫʏՌՌՌࢫࢭȳɘʈɽՌՌՌɠࢫʄՌՌڧɇ

ɻՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȍɦȆɔʇࢫȄǺՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɘɟࢫɻՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦࢫɰ Ƿࢫɵ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɋ ɽՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦࢫ

ɯ ɺՌՌՌՌՌՌՌՌɘȗȧ əࢫ ɨɌ ɦȆՌՌՌՌՌՌȉࢫȄɽՌՌՌՌՌՌՌȝȨ ȉࢫȆՌՌՌՌՌՌɗȲɼȳɟ

ɣ Ռȸ ɴɦȄɼࢫɝ ʆȯՌɀ ȗɦȄɼࢫȲɼȵɦȄɼݱݮࢫ Ȇȉݍ

ȄɼȵՌՌՌՌՌՌՌɔʉɼࢫȄȳՌՌՌՌՌՌՌɸȮࢫɬɽՌՌՌՌՌՌՌɀ ʆࢫȆɮɺՌՌՌՌՌՌՌՌȉࢫȆՌՌՌՌՌՌՌʈɼȆɱ

ȯʊՌՌȷ ȭࢫ ʊՌՌȼ ɦȄࢫɯ ʆȯՌՌȫ ȩࢫ ʆȯՌՌɭࢫȄȱՌՌɸحمــدࢫ

ʃՌՌՌՌɘȫࢫɏڴʄՌՌՌՌࢫ Ƿַࢫ ɒࢫ ȆȍՌՌՌՌɀ ɦȄࢫɵ ՌՌՌՌȉȄࢫȆՌՌՌՌɱǷأحــــد

ɻՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦࢫɰȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɡȻ ȄɼࢫȄȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌɮȧ וࢫ ȄݍݰȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌɮࢫ

ȆՌɳɨɏࢫʎɭࢫɑɳȿ ɵࢫ ɭࢫȳɡȼ ɦȄࢫȄɼȮȯȡ ɼ

ȄȮȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɘɳɭדࢫ ɪࢫ ʊȎՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȷ ȯɸȆȣࢫࢭʏՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌࢫ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭ

Ȅȯȉࢫȱɳɭࢫȑ ɨɜɦȄࢫǴʅȳȡ Țࢫ ɽʊɨɦȄࢫȟ ʊɦ

ȄȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȉǷࢫȳɗȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɟࢫɵ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭࢫȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɛȳɗࢫȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɳȋɽɨɛ

ȄȯՌՌՌՌՌՌՌՌɘݍݰȄɼࢫǴȆՌՌՌՌՌՌՌՌɳȉכ ȱɜɳȘՌՌՌՌՌՌՌՌȷࢫ ȄɼࢫǴȆՌՌՌՌՌՌՌՌȣ ɗ

ــــــــــــز  ɷȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌʊȫࢫȄȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɜɱجــ לɻՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦࢫȆʊՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɨɏࢫ ɾࢫ

ȄȯՌՌՌɛȲࢫɪ ՌՌՌՌՌՌՌȉࢫȳՌՌՌɘɡɦȄࢫɪ ɮՌՌՌՌՌՌȻ דࢫ șࢫ ȘՌՌՌȻ ɼ

Ȅȯɀ ȕȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭࢫȲȆՌՌՌՌɘɡɦȄࢫȯՌՌՌՌɨȉࢫʃՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦǻۜܢࢫ ՌՌՌՌآ ɭ

ȄȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɓȲࢫȆɳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȼ ʋɏࢫɪ ɺՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȸ ȖɼࢫȆɱȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɜȕ

ȄȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɏɼࢫʃՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɔɇ ȲȆՌՌՌՌՌՌՌȍȡࢫ ȓՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦɽȡࢫ ɤࢫ ȆՌՌՌՌՌՌՌȣ ɗ

ȄȯՌՌՌՌՌɨȉַࢫ ɼࢫȄȳՌՌՌՌȨ ȉࢫȄȴɼȆՌՌՌՌȡ ɂࢫȆՌՌՌՌɭࢫ Ȳכ ࢭʏՌՌՌՌࢫ

ȄȯɐՌՌȷ ɵࢫ ՌՌɭࢫə ՌՌɟࢫʎՌՌՌՌՌՌՌՌɗࢫɯ ՌՌʊȧٔڈ ɰࢫ ȆՌՌՌՌȨ ɗ

ȠࢫȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɳɸࢫȄȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɓȲفحــــــــــا ȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌٔڈɭࢫɪ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɄ ɗǷࢫȴ

ȄȯՌՌՌՌՌɮȗɏȄࢫɵ ɮՌՌՌՌՌՌȧȳɦȄࢫʄՌՌՌՌՌڴɏࢫɻՌՌՌՌՌՌɦל ɻՌՌՌՌՌȡࢫ ɼ

ȄȯՌՌՌՌՌՌՌՌɏࢫȯՌՌՌՌՌՌՌȷ ȳՌՌՌՌՌՌՌȨࢫ ȍɦȄࢫɣ ՌՌՌՌՌՌՌɨɭࢫʏՌՌՌՌՌՌՌڴɏࢫʄՌՌՌՌՌՌՌڴɏ

Ȅȯȸ Ȩ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦȄࢫɬȴַ ɪࢫȯՌՌՌՌՌՌɛࢫ ՌՌՌՌՌՌՌɸȆȡ ɏڴʄՌՌՌՌՌՌࢫ ַࢫ ǻ

ȄȮȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭࢫɵ ՌՌɭࢫǴֺ ՌՌȡל ɵࢫ ՌՌɭࢫȒȆՌՌȣ ɳɦȄࢫʄՌՌڴɏ

ɵ ՌՌՌՌɭࢫɰ ȄȮɽՌՌՌȸ ɦȄࢫȓՌՌՌՌɨɮȡ ɾࢫ ȯՌՌՌՌɗࢫȯՌՌՌɜɦࢫȄȮȯՌՌՌՌՌՌՌɦ

  :للقصيدة دراسة تحليلية

 يفد جمهوداته الفاضلة أشاد األديب بانتصارات األمري مي علي بن عمر، وجم

نشر السالم، وأعلن تفوقه على سائر سالطني اإلفريقية الغربية، وشجاعته يف 

  . أرجاء املنطقة يفحماربة الظلم، وحفظ األمن واألمان 
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�ȌǷ�À¢�ƾǠƥ�ƢđȂǠǋ�ÀƢǷ¢Â�®ȐƦǳ¦�ǺǷ¢�ƨȇƢŧ�ń¤�ŚǷȋ¦�̈°®ƢƦǷ�ȄǴǟ�Ƥ ȇ®ȋ¦�ŘƯ¢

°̈Ȃǘƻ�ÃƾǷ�Ǻǟ�ŐǟÂ��ƢĔƢǰǇ�§ȂǴǫ�» ȂŬ¦ ،مساعى األمري يف تأمني األمة

  : قائال

  قلوبنا فرقا من كــــــــــــــــــــــــــــافر أبدا*   أغاثنا غوثة لــــــــــــــــــواله مــــــــــــــــــــــــــا ركـدت 

  فجاء واستنقذ األبناء واحلفدا*    بنا األرض من خوف مبا رحبتضاقت 

من جتهيزه للجيش اجلرار جياهد يف ماله القيمة ذكر الشاعر حماسن املمدوح وأع

اإلسالم  سبيل اهللا وتدافع عن محى املسلمني، وتقوم بقمع فنت اخلونة املرتزقة من أعداء

.ƢǿƢȇƢǟ°�ÀƢǷ¢Â�®ȐƦǳ¦�ǺǷ¢�®ƾē اليتوالسالم، كما تقوم بتأديب الفئة الباغية 

من املنطقة عاد الشاعر من جديد يتحدث عن دور األمري يف احلفاظ على أ

وتأمني أرواح أهلها وأعراضهم، ونشر السالم بني املواطنني، معربا عن ذلك يف 

  :بيته األخري

  لقد فدى مجلة السودان من لددا * وجددوا الشكر من صنع مى علنا 

هو أن القصيدة حربية حبتة، ال صلة هلا بأمر  - ألول وهلة–واملتبادر إىل األذهان 

�ƢĔ¢�ƨǬȈǫƾǳ¦�ƢȀȈǻƢǠǷ�ƨǇ¦°®�ƾǠƥ�ÂƾƦȇ�ǺǰǳÂ��¿Ȑǈǳ¦�̧ȂǓȂŠ�ƢŮاألمن واألمان، وال عالقة

متواضع، زاهد  يتق هتؤيد السالم، وختدم األمن واألمان، وكيف ال؟ وصاحبها عامل فقي

حطامها، وال حيب من متاعها شيئا، عن الدنيا وزخارفها، وال يطمع كثريا وال قليال يف

  . األمن واألمان بل مهه سالمة البالد والعباد، واستقرار

وهل مثل ذلك الشيخ يدعم اخلصومات واملناوشات، فضال عن احلروب 

واملعارك؟، وطبعا ال، وإمنا غايته أن يعم السالم يف البالد، فيأمن الناس يف القرى 

، فتصبح البالد مناخا آمنا مطمئنا مناسبا لعبادة اهللا جل جالله إىل أن والبوادي

  .يرث اهللا األرض ومن عليها
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وكل ما ورد يف هذه القصيدة من اإلشادة باحلرب يعترب جزء من مبدأ الفقهاء 

  ". كل ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"

وقد قرض الشاعر قصيدته ال حبا للحروب وال رغبة يف املعارك بل ليمجد 

  . اجنازات احلرب وما حققته من األمن واألمان والسالم الدائم

أن القصيدة ختدم األمن واألمان بدال من  -لباحثيرى ا–ومن هذا املنطلق 

تشجيع احلروب واملعارك، وليس ذلك ببدعة يف األدب العريب، فكثري من األدباء 

يقرضون أشعارا بأساليب فلسفية وتصويرات خيالية، يتحدثون فيها عن شيء 

اقرأ بيتيه التاليني،.ويقصدون شيئا آخر، واملتنىب هو خري مثال يف هذا الصدد

.)٨(حيث يتحدث عن احلمى وخياطب معشوقته اجلميلة

  فليس تزور إال فـــي الظالم *   ƢȈƷ�Ƣđ�ÀƘǯ   ريتــــــــــــــــــــــــــــــوزائ

   ت يف عظاميــــــفعافتها وبات*  بذلت هلا املطارف واحلشايا 

:ويستفاد من هذه الدالية دروسا أمنية كثرية، منها

لتضع حدا على طغيان الظلم  –الربناوية اجلكنية  –وقعت تلك املعركة )١(

ومتنع من اندالع احلروب الداخلية املستمرة يف قلب القارة اإلفريقية 

. إذن ختدم األمن واألمان وحتقق السالم فهي. الغربية

إن وجود يد قوية آمنة عادلة بني الشعوب يدعم األمن واألمان وينشر )٢(

عن الظلم، وينصر الضعيف حبمايته عن السالم، ألنه ينصر الظامل مبنعه 

.الظلم، فينتشر بذلك األمن واألمان ويستقر السالم يف البالد

يشرتك فيه اجلميع، األدباء بأقالمهم،  ضروريحصانة البالد وتأمينها أمر )٣(

� ¦ǂǬǨǳ¦Â��ǶŮ¦ȂǷƘƥ� ƢȈǼǣȋ¦Â��ǶȀƬƸǴǇƘƥ�¨®ƢǬǳ¦Â��ǶĔƢǈǴƥ� ƢƦǘŬ¦Â

¦�Â¢�ǺǷȋ¦Â��ȏ�Ǧ ȈǯÂ��ǶĔ¦ƾƥƘƥألمان مطلب كل إنسان.
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ال يتدخل اجليش يف إثبات السالم إال إذا عجزت املفاوضات عن حتقيقه، )٤(

.تفاديا عن احلروب األهلية املستمرة وخدمة لألمن واألمان

جمهود مشكور، ألنه أعاد  - اجلكين– اهلوساويإن تدخل برنو يف احلراك )٥(

. قةواألمان، ونشر السالم يف كآفة املنط إىل البالد األمن

«�¤�ǖǈƥÂ�ŔǨǳ¦� °®�ń اليتأنثى ابن الصباغ على املبادرة العسكرية )٦( ƾē

�ȄǿÂ�ƨȇƢǤǳ¦�ń¤�ƨǴȈǇÂ�ƢĔ¢�¦°ƢƦƬǟ¦�¿Ȑǈǳ¦"األمن واألمان ."

استخدم الشاعر أسلوبا فلسفيا يف متجيده اإلجنازات العسكرية يقصد )٧(

مان توصل إليها احلرب وهى إعادة األمن واأل اليتبذلك اإلشادة بالنتائج 

.واالستقرار يف البالد إذ مثله ال مييل إىل احلروب واملعارك

  الخاتمة 

يدور البحث حول القضايا األمنية ووسائل تأمني البالد، ونشر السالم بني 

:الشعوب، وقد استطاع الباحث أن يعاجل يف حبثه النقاط الثالثة اآلتية

ة تارخيية بني دولة قام البحث بدراسة موجزة حول معرك: اإلطار التارخيي)أ (

جكن ودولة برنو، نشبت تلك املعركة نتيجة طموحات دولة جكن يف 

Ȃǻǂƥ�ƨǳÂƾǳ�ƨǬȈǬǌǳ¦�̈°ÂƢĐ¦��ƢǇȂǿ�®Ȑƥ�¾ȐƬƷ¦ . لذا تدخلت برنو إلعادة

األمن واألمان ونشر السالم يف املنطقة مما أدى بالشيخ حممد بن الصباغ 

و مي علي عمر حملافظته ǻǂƥ�ŚǷ¢�Ƣđ�¬ƾŻ�ƨǠƟ¦°�̈ƾȈǐǫ شيء إىل أن ين

. على األمن واألمان يف كآفة أرجاء املنطقة
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قام البحث بدراسة موجزة عن مفهوم األمن واألمان : النظرياإلطار )ب (

حتقق السالم واالستقرار الداخلي واخلارجي للدول  اليتواألسس 

. النيجرييواألمصار، كما تأمل البحث الوضع األمين 

بدراسة موجزة حول دالية ابن الصباغ  قام البحث: اإلطار األديب)ج (

ومضامينها األمنية املغطية حتت ألفاظها العسكرية، واستطاع  الكشناوي

البحث إقناع القراء أن الشاعر يهدف إىل الثناء على جمهود األمري يف 

. حتقيق األمن واألمان ونشر السالم يف الغرب اإلفريقي

  :نهاوقد توصل البحث إىل نتائج علمية عديدة، م

للحياة اإلنسانية، جيب أن يشرتك اجلميع يف  ضرورياألمن واألمان أمر )١(

.حتقيقه واحلفاظ عليه

االطمئنان واالستقرار "ومعنامها " األمنة"األمن واألمان أصلهما من )٢(

". والسالم

غري موجودة يف  - حاليا–يبىن األمن واألمان على أسس معينة، وهى )٣(

.نيجرييا

 هاخلارجي، وقد تبذل الشعوب أمواال كثرية لتحقيقاألمن نوعان الداخلي و )٤(

ال يتم األمن واألمان إال بالعدل التام من احلكومة ومن . واحلفاظ عليه

 .أفراد األمة

)٥(�Ŀ�Ǿƫ¦°ƢǐƬǻȏ�ǂǸǟ�ȄǴǟ�ȆǷ�Ȃǻǂƥ�ŚǷ¢�Ƣđ�ƞǼȀȈǳ�ǾƬȈǳ¦®�¹ƢƦǐǳ¦�Ǻƥ¦�Ƙǌǻ¢

.غربيةأعادت األمن واألمان ونشرت السالم يف اإلفريقية ال اليتاملعركة 
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والراجح أن دولة جكن لو جنحت يف االستيالء على بالد اهلوسا هلددت )٦(

األمن واألمان، وألزالت السالم واالستقرار يف املنطقة ولكن اهللا سلم، إنه 

. رحيم رءوفبعباده 

حدثت تلك املعركة بعد أن فشلت املفاوضات، لذا تعترب حماولة تأمني )٧(

. فيهااملنطقة وإعادة السالم واالستقرار 

  : الهوامش
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