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 امللخَّص

َّة العربيَّة الإسالميَّة يف بالد الهَْوسَ  املتقلّبة،  الأحوال ا منحيِرص هذا املقَال عىل وصف ما ينتَاب الهُوي

َّة وت وض خَواه يف ر وسِ فاعلهم الإجيايب املثِ وذكل طمعا للوصول اإىل َمَدى قدرة اندماج محةل هذه الهُِوي

َّة يف السمحأأنَّ فَُرص  -قيناوياكد يصبح ي -معارك احلياة، لأنَّ الشائِع عىل الألُسن،  كل الإداري ةل هذه الهُِوي

ظهار احلقا اقع املعاش. فقًا للو ئق وِ والاجامتعي حمدودة قَِبَعة، وقد نََوى املقاُل تتبَّع تكل الأحوال بُغَيَة اإ

تاجئ ال اإىل ن يتوص لأجل حتقيق أأهداف املقال اختذ الباحثان املهنَج الوصفي التحلييل عصا يتَّكئان عليه يكو

ل اث يف املْ حتدَّ و ُمرِضَية ِطبقًا لقواعد البحث العلمي املعاِِص، وقسام كذكل املقال اإىل ثالثة حَماِور،  َور الأوَّ

َّة العربيَّة الإسالميَّة، و م لوَحة تعريفيَّة عن بالدعن ماهية الهُِوي كر ذلعَرجا يف الثالث ْوَسا، فالهَ يف الثاين قدَّ

َّة العربيَّة الإسالميَّة يف بالد الهَْوَسا، مث اختامت ابلنتاجئ والتوص   يات. مراحل الهُِوي

ABSTRACT 

 The paper describing the Arabic and Islamic identity in hausa land and its dynamic stages, in order to 

identify the coalition agent and its positive interactions in life.   Because it was spread in our mentality that 

those whom specialized in Arabic and Islamic studies has  no  role  to play in most of management and 
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administrative field.  The aim of this paper is to discuss and find the fact accordingly, to achieve that the 

researches follow the analysis method with considering of modern research method. The paper is divided into 

three chapters, first chapter will focus on the definition of Arabic and Islamic identity, the second chapter 

contain the historical biography of hausa land, while the last chapter will talk about the stages of the Arabic 

and Islamic identity in hausa land, followed by conclusion. 

مة: ِّ
 املقد 

أشهد و عالى ونستعينه، ونعوذ به من شرور أنفسنا، أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، إنَّ الحمد هلل نحمده ت

 أن محمدا عبده ورسوله، صلوات هللا وسالمه عليه، أما بعد. 

ة له، بحيث ال
َ
ة لإلنسان والبْصَمة األِصيل ات، إذ هي الصورة الحقيقيَّ

َّ
 عن الذ

ٌ
ة حديث  عن الُهِويَّ

ُ
ع  يستطيفالحديث

ته وعقيدته ومستقَبله بالكاِمل. وهي من القضاا تكثر  يا التيالنِتَزاع عنها، ألنَّ ااِلنتزاع عنها َمدَعاة النزواء شخصيَّ

خ الع
َ

ي إلى انِسال ِ
ة التي كثر فيها األيديولوجيات املتناقضة التي تؤد 

َ
اتها في هذه اآلِون

َ
ك

َ
ُسن ُمال

ْ
ات.اديد من األل فلذا  لُهِويَّ

ة كي ال تطيَش أز اهتمَّ الدارس
َ
ة، واالنِتَماءات األِصيل افيَّ

َ
ة الثق

َ
ات والكْيُنون

َّ
ا َمم وصفاتهياُء األ ون لشأنها إلثَبات الذ

راِوغة الفاِرغة. 
ُ
رة األفكار امل

َ
ة تحت َسْيط  الحقيقيَّ

ات، فَحِريٌّ بالفرد املسلم أن يعتني  ِجه َصْوَب االحِتَفاظ على الُهِويَّ يته الوإذا كانت البحوث تتَّ ِ
ةبُهو  ة، اإلسالميَّ  عربيَّ

َعد  بالد الَهْوَسا إحدى ال
ُ
ون. ت

َ
ح هذا الك

ْ
ة ومِتيَنة، لكونها ِسرُّ وجوِده على َسط ْت بلدان اويعطيها حَصانة قويَّ

َ
ل
َّ
 لتي مث

ا، حتى أصبَحْت رمزها الالم ا وحضاريَّ اال في تكوينها عقليَّ ة َدْوًرا فعَّ ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ك  عنه، لذي ال تنَف يلها ائ وز الهويَّ

ة، إال أنه بوطئة االستعمار الغر  ة والدوليَّ ة ثقافتها القول والفصل في جميع االتجاهات الوطنيَّ
َ
ي بي أراض وصار لَحَمل

ْت هذه الورقة 
َ
َتين. فلذا، أت ِني لعامل الصَراع بين الُهِويَّ

َ
ث
ْ
ة تن ة هذه الُهِويَّ  يْ َس تابعة ملهذه البالد بدأت ِحدَّ

َ
شف رها للك

ُتها، وقدرتهم على ُمَجاَوَبة ا
َ
ات التي ُيعاني منها َحَمل

َ
ْرِز املَعان

َ
ون كَعلَّ ذلك ي لواِقع،عن دواعي االنِدفاع والتَراُجع، وف

ِرين. 
َّ
ن ما يقابلها وحملَتها املَوق هُّ

َ
 ِسَراًجا ُيسَتَضاء به لَتك

ة ة اإلسالميَّ ة العربيَّ  . املحَور األول: مفهوم الُهويَّ
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ة لغة واصط -أ  الحا: التعريف بالهويَّ

زه عن غيره، وبطاقة في ِ
ة ويراد به حقيقة الش يء، أو الشخص التي تمي  ة" في اللغة العربيَّ  ها اْسميطلق لفظ "الُهِويَّ

ة ى أيضا البطاقة الشخصيَّ سمَّ
ُ
ته، وموِلده، وعَمله، وت فظة . وعند النظر إلى اإلطالق اللغوي لهذه الل1الشخص وجنسيَّ

كها األفراد
 
زات التي يمتل مي 

ُ
 من امل

ٌ
ساُيدَرك َمَدى االنسجام بين معناها اللغوي واالصطالحي، إذ هي: "مجموعة

ُ
هُم في ، وت

اس سواًء ضمن  زات ُمشتركة بين جماعٍة من الن  مي 
ُ
د عن غيرهم، وقد تكون هذه امل قون صفة التفر  جعلهم ُيحق 

ولة". وبعبارة أخرى 
ة املجتمع، أو الد  دة، أو شريحة اجتماعي   هي: "كُل ش يٍء ُمشترك بين أفراد َمجموعٍة ُمحد 

ُ
ي ساهُم فت

ة بهم" ة الخاص   للهوي 
ً
عامُل مع أولئك األفراد وفقا ، أو هي: "تعريف اإلنسان نفسه 2بناِء ُمحيٍط عاٍم لدولٍة ما، ويتمُّ الت 

َبيَّ 3فكرا وثقافة وأسلوب حياة"
َ
ة بمعناها العام هي شخص اإلنسان، إذ بها . من خالل هذا العرض الوجيز يت ن أنَّ الُهِويَّ

ة بهذه املثابة، فما هي  ز عن غيره، ويعتز بانتمائه إليها، فهنا ُيتساءل إذا كانت الهويَّ ةايعيش، وبها يتَميَّ ة  لهويَّ العربيَّ

ح قيده وتْقِييده ل
ُ
ة إذن؟ .لم يعثر الباحثان على تعريف جامع مانع يصل ة اإلسال اإلسالميَّ ة العربيَّ ة لُهِويَّ على ِقَصر  -ميَّ

ة عبارة عن مجموعة من  ، فلذا، يمكن-اطالعهما ة اإلسالميَّ ة العربيَّ وضع تعريف لهذا املصطلح ويقال مثال الُهويَّ

د يمتلكها األفراد املسلمون فكرًيا وثقافًيا ُبغَية إعالء اإلسالم ولغته العرب زات ذات طاِبع التفرُّ ِ
رَ ة عليَّ املمي 

ُ
ة ى وجه الك

ة.  األرضيَّ

ِّ  -ب
ة.ُمكو  ة اإلسالميَّ ة العربيَّ يَّ  نات الُهوِّ

ق ل ِ
ِن اعِتَباري يحق 

و 
َ
ات والثقافات ال بد لها من ُمك ة كغيرها من الُهِويَّ ة اإلسالميَّ ة العربيَّ نو إليه، داف التي تر ها األهالهويَّ

ات ما يأتي:  
َ
ن ِ
و 
َ
ك
ُ
 ومن هذه املممم

ز: -أ زة عن غيرها، ألنَّ بذلك يكون لَديها قب التَميُّ ِ
ة نفَسها على َمْسَرح الحياة ال بدَّ وأن تكون ُمتمي  ة ُهِويَّ فِرض أيَّ

ُ
ل أن ت

زها عن غيرها، ألنها  ِ
تها التي تمي  ات، لها خاصيَّ ة نسيجة أخواتها من الُهِويَّ ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ِسَماتها الخاصة، والُهِويَّ

ة  ة مبِنيَّ ًقا لقول املاِلك ُهِويَّ
ْ
ْون ِوف

َ
على الشعور الدافع والدفين إلثبات الجانب الروحي واملاِدي في جميع تنظيَماتها في الك

ان، " وابتغ فيما آتاك هللا الدار اآلخرة، وال تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن هللا إليك، وال تبغ الفساد  الديَّ
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ة، و  ة إنسانيَّ ة والتعاليم في األرض"، وهي ُهِويَّ بة، على أن تكون اللغة العربيَّ ِ
ق الطي 

َ
ة، والعدل، والسَماح، واألخال الحريَّ

ة هي رمُزها الحقيقي لفهم الدين اإلسالمي األصيل.   اإلسالميَّ

ز املنَفِرد عن غيرها، هذا يعناملطابقة -ب ة بالتميُّ ة اإلسالميَّ ة العربيَّ بق يها أن تتطالعي أنه يتعين : عندما اتَصَفت الُهِويَّ

ة متم ت في روعها روًحا معنويَّ
َ
َفخ

َ
ت وجوَدها، ون

َ
ن وَّ

َ
ة التي ك ة والعربيَّ زة، في تنظيماتها باألصول اإلسالميَّ ِ

َوازِ إي 
َ
م هذه ذ من ل

ق التعليم اإلسالمي في جميع اتجاهاتها، ألنَّ اإلسالم هو َبْصَمُتها الحقيقيَّ  ِ
ب 
َ
ط

ُ
اِبق وت

َ
ة أن تط م على أن يتقدَّ جب ة، ويالُهِويَّ

ات املتناِقَضة.  وِجيَّ
ُ
 غيره من جميع األيِدُيول

زها عن غيرها، و  الثبات: -ت ة، إذ تميُّ ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ها، تعاليم أصول تطاُبُقها معالثبات ركٌن أساس ٌي في تكِوين الُهِويَّ

ِصف بالثَبات على القواِئم والعناِص  ة  بد  مر التي أوجَدتها من الَعدم، فلذا، الال يعطَيانها ِصَفة الدوام مالم تتَّ ن الهويَّ

ت
َّ
ل
َ
د  بها في كل  لفَتة، وأما إذا تخ

ُ
ة، وتش ن بزيَنة التقاليد اإلسالميَّ ة أن تتزيَّ ة اإلسالميَّ ْقَرار فإنها َبات واالستِ عن الث العربيَّ

ْتها. 
َ
ق
َ
ة التي اخَتل  سوف تخِسر أصولها الحقيقيَّ

ة ثابَتة: إذا تميَّ االعتزاز -ث وَّ
ُ
ت على ق

َ
ة، وحَصل

َ
ن ِ
و 
َ
ك
ُ
ت مع أصولها املممم

َ
ة، وتطاَبق  َزت الُهِويَّ

ْ
ِي َر ذلك االع، َينِتج ِإث

ِتَزاز القو 

َمن وأَم 
َ
ة كي يعيشوا في أ ِويَّ

َ
ر لديهم حَصانة ق ِ

 
ها سُتوف ِميتون ، تراهم يستَ ان، لذامن قبل املنَتِمين إليها املنتِسِبين لها، ألنَّ

ِ َوْزٍن وِقيَمة. للِدفاع عنها
ها هي ذاُتهم، وبدونها ال يكون لديهم أي  ة، ألنَّ وَّ

ُ
وا من ق

ُ
ك
َ
   بكل ما امَتل

نات فإن َصْرَحها  ِ
ِقد أحد هذه املكو 

ُ
ة، إذا ف ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ات األربعة للُهِويَّ

َ
ن ِ
ض الُم هذه هي املكو 

َ
من ثمَّ و  َمَحالة، نق

 الحي
 
ة حينتتراجع عن الحضور في َمَصف ة على منَتِميها فيشعرون بالنقص والدونيَّ ا، اة، فتعكس صورتها التراجعيَّ

خ منها واال
َ

اه االنِسال ة في أحايين أخَرى، ومن هنا يصبح حملُتها في ِصَراٍع َمِريٍر مأدَّ
َ
ِلق

َ
ة أخرى ء إلى ُهِويَّ لِتَجاوالندامة الق

ام. 
َ
 تناِسب املحل  واملق

اظ عن ا -ت
َ
ف َمات الحِّ ِّ

ةمقو  ة العربيَّ يَّ ة. لُهوِّ  اإلسالميَّ
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ِسِبيها الِحَفاظ على امل
َ
ه يجب على منت ة بعد تكوينها فإنَّ ة اإلسالميَّ ة العربيَّ َم إذا أريد رفع قدر الهويَّ ِ

و 
َ
  ات اآلتَية:ق

ة التي أنزل بها القرآن الكريم: -أ ة ال حفظ اللغة العربيَّ مات الِحَفاظ على الُهويَّ ِ
ة َجْد ة اإلسال عربيَّ من أكبر مقو  َوى ميَّ

ى مكان
َ
عط

ُ
ة، بها نزل القرآن الكريم، بحيث ت ها هي لغة الثقافة اإلسالميَّ ة، ألنَّ في  ة واسعةوفائدة حفظ اللغة العربيَّ

ة، وتصييرها ك  ذلك لغةالنظام التربِوي، كي تصبح هي لغة التعليم والثقافة في جميع املسَتَوَيات واملراِحل التعليميَّ

ة، ومن ثم وضعهاالتخاطب ب بول كل  التعليَمات الواردة من َوْحِي هذه الهويَّ
َ
ُنوا ق

َّ
لغة  ين جميع الشعب، كي يتمك

م العِ  ة تجاوب كل العصور والتقدُّ  لمي. للتأليف الخاص والعام، بحيث يشعر جميع املنَتِمين أنَّ هذه اللغة لغة حيَّ

ة األصيلة، -ب ة األصيلة إحدى الوسائل التي تؤ ُيَعد  حفظ ا حفظ املصادر اإلسالميَّ دي إلى حفظ ملصادر اإلسالميَّ

ة، خصوصا إذا اعُتِبر كيفية حفظها في العصر األول لرسالة اإلسالم، وذلك ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ق عن طري مكانة الهويَّ

ة كي تصبح جزءا ال يتجزأ عن ذات املنت  مين إليها، إلى حد  تطبيق مضامين هذه املصادر، وتقديم شروح شافية وغنيَّ

رة في النظام االقتصادي، والقضائي، واإلداري.  ِ
ل  تعليمات هذه املصادر هي املَتَصد 

َ
 تظ

ة في بالد الهوسا كي يرى مدى قدرتها  ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ق لى تحقيعبناء على ذلك، سوف يتتبع الباحثان مسيرة الهويَّ

 
َ
 ع شاءت األقدار أن تطأ عليها أقدامها.   األهداف والغايات التي يرجى تحققها في ُبق

ة عن بالد الَهْوَسا.  املحَور الثاني: لوحة تعريفيَّ

ِت أهالي هذه 
ُّ
ت
َ
ش

َ
قد يحتار القارئ عندما يقرأ مصادر تاريخية عن املوقع الجغرافي التقليدي األصيل لقبيلة هوسا، ِلت

املؤرخين حددوه بأنه يتمثل في الشمال الغربي القبيلة في أماكن متعددة في القارة السمراء، إال أن بعض 

  Josوتمتد مساحته من جبل الهواء في النيجر إلى جوس بوالية بالتو  Niger ،4، وجنوب النيجر Nigeria لنيجيريا

 plateau في وسط نيجيريا، ومن بحيرة تشاد Chad ُمرورا بامبراطورية السنغاي ،Songhai Empire على  5القديمة

خون ببالد الهوسا6النيجروادي نهر  ِ
. وهي أرض  Hausa ، واألماكن الواقعة بين هذه الحدود هي ما اصطلح عليها املؤر 

واسعة ممتدة، صالحة للزراعة طوال وعرضا، لم تكن تعاني من املشكالت البيئية، من الفيضانات، والزالزل، 
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. وقد شملت هذه املساحة املمالك 7ل التعامل معهاوالبراكن الثائرة، والغابات الكثيفة، والوديان الوعرة، لذلك سه

، Zaria، وزاريا kano، وهي؛ كنو Hausa Bakwaiالسبع التي اعتاد املؤرخون تسميتها بممممممممم قبائل هوسا األصيلة، 

ث ، واختلف املؤرخون في الَعد  السابع لهذه املدن، حيDaura، ودورا Gobir، وغوبر Rano، ورانو Katsinaوكاتسنا 

ة التعداد،  Garin Gabas، أو غارن غبسBiramتكلمة لها، وَعدَّ البعض برام  Zamfara زمفرا أدرج البعض مدينة تِتمَّ

وهي مدن محمية بقالع وأسوار لحمايتها من الغارات والهجمات املتبادلة بين تلك املمالك التي كانت تتناحر فيما بينها 

َنت هذه املمال8من أجل الزعامة ر فيها تواجد الهوساويين في شمال نيجيريا . وتضمَّ
ُ
ك عدًدا من الواليات واملدن التي كث

، Birnin kebbi، برنن كببي  Katagum،كتاغمKwantagora، كنتغورا Katsina، كاتسناKano حاليا، منها؛ كنو

              .          Jigawa9 ، وجغاواSokoto، سكتوBauchi، بوثيRano ، رانوZaria ، زارياDaura دورا

ى بهم األمر إلى عبادة الحيوا ة قبل مجيء اإلسالم، وأدَّ ة االفريقيَّ نسان، ن، واإلوقد مارست هذه القبيلة الديانة الوثنيَّ

، ويعتقد أصحابها أن هذه املعبودات هي 10واألحجار، والشمس، والجن، والحفر، واألوهام املبهمة التي ال يعقلها أي أحد

ة هي التي افالتي تذود عنهم بال  تعلت وي الدهور وتنير طريقهم في املعاش واملعاد، وهذه العقلية التدينية التعبديَّ

ت الطريق بين يدي دعاة اإلسالم، إذ لم يبذلوا جهدا جهيدا في جذب الشعب الهوساوي للدخول في اإلسالم.  ووضحَّ

رابع فترة دخوله ممتدة من القرن العاشر إلى ال واختلف املؤرخون في تحديد وقت دخول اإلسالم إلى بالد هوسا، إال أن

، واختالفهم فيما يظهر راجع إلى عدم التفريق بين دخول اإلسالم في هذه البلدان وانتشاره، وقد فِطن 11عشر امليالدَيين

قرن ال غالدنثي بهذه الحقيقة وأظهر الفرق بينهما، إذ األول أقدم من الثاني، ألنه دخل عن طريق التجار والدعاة بعد

 .12العاشر امليالدي، ولم ينتشر إال في القرن الرابع عشر على يد السلطة الحاكمة

على الزراعة في بناء الهيكل االقتصادي، كما أنه اعتبر التجارة  -أساسا  -ذكر التاريخ بأن املجتمع الهوساوي اعتمد 

به من مرور القوافل التجارية من مختلف  أيضا موردا من موارد الثروة يقدم لها صفقات تجارية رابحة، ملا يتمتع

. وبجانب هذه الحركة التجارية، كان الشعب الهوساوي يجيد ِمَهًنا وصناعاٍت أخرى إلثبات 13بقاع العالم اإلفريقي
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 على غيره، لذلك يقال في املثل الشعبي "إن الهوساوي األصيل ال يعرف البطالة"، 
َّ

ال
َ
ة كي ال يكون ك ته اإلنسانيَّ ومن َهِويَّ

ه، وصناعة  ه وَبْحِري  ي  ِ
هذه املهن؛ الدباغة، والجزارة، والصباغة، والبناء، والغزل، ورعي الغنم، والخياطة، والصيد َبر 

. وهذه الخاصية الزراعية والتجارية واملهنية ما زالت بصماتها واضحة في ربوع هذه القبيلة، إذ 14الصيدلة وغيرها كثير

لكن وجد في األيام املتأخرة َمْيل بعض الشباب عن التمسك بمثل هذه الصناعات  ُيرى آثارها بين جميع الشرائح.

 .15والحرف، محاولين االعتماد على رواتب الوظيفة الحكومية التي ال تسمن وال تغني من جوع

ة في بالد الَهْوَسا. ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ْحَور الثالث: مراحل الهويَّ  املِّ

يَّ  -أ ة اإلسال نظرة مقتضبة عن الُهوِّ ة في بالد الَهْوَساة العربيَّ  ميَّ

ة لها ة اإلسالميَّ ة العربيَّ لقرن تاٌم منذ ا رُسوٌخ  كادت أن تتفق كلمة املؤرخين العرب وغيرهم في بالد الَهْوَسا على أنَّ الُهِويَّ

 أن وضَعْت أقداُم املسلمين العرب وغيرهم هذه البالد َسَواءً 16الرابع عشر امليالدي
ْ
عن طريق التجارة أو الدعوة  ، إذ ُمذ

ماتها، وما ترمي إليه ِ
و 
َ
ة عن أهَداِفها وُمق

َ
ل ِ
 
ة آذاًنا َصاِغَية، وأفَواًها ُمرت َسَبت هذه الُهِويَّ

َ
. 17ة جمَعاءير للبشريَّ من الخ اكت

َيان هذا اإلنسان اإلفريقي ال
َ
ة تَسْيطر على ك ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ة الذاتيَّ ْت ِصيل حتى بِوي األ َهْوَساوشَرَعت هذه الُهِويَّ

َ
َدأ

ة بالَعرب واإلسالم، فلذلك لم َيَتَوَن من تع
َ
ق ِ
 
ك بجميع التقاليد والعادات املتعل ُتوق نحَو التمس 

َ
م النفُسه ت

ُّ
لغة ل

ده، ولم تقَتِصر ُمهِ  ِ
ُسه ويمج  ِ

 الدين اإلسالمي الذي يقد 
ُ
ها لغة َسة، ألنَّ ة، واعتبارها لغة مقدَّ ته عالعربيَّ م المَّ

ُّ
للغة ى تعل

ص بُقمصان العرب الذين يرى أنهم أهٌل وعص ة، ومسائل الدين اإلسالمي فَحَسب، بل، َحاَول أيضا التقمُّ  العربيَّ
ٌ
َبة

 . 18لهذا الدين اإلسالمي الحنيف

ل إلى
َ
وِجَياته انَتق

ُ
ْيِدُيول

َ
، وما الَجَماِعي الشعور  وهذا الشُعور الفرِدي لإلنَسان الَهْوَساِوي عندما اعَتَنق اإلسالم وآَمن بأ

ة هذا الدين ولغته التي ون إلخوانهم أهميَّ
ُ
ط ِ

 تصَحبه ذلك إال أنَّ أهالي هذه البالد صاروا دعاة محررين لإلسالم يبس 

ة كبيرة، ليس من قبل أناس عاديين فحس
َ
ة َحَصان ة اإلسالميَّ ة العربيَّ َحَل، وصار للُهِويَّ

َ
تى من ب، بل حأينما َحلَّ وارت

 لرؤَساء وأصحاب السلطة الحاِكَمة. قبل ا
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ة، وصارت ذاتا للشعب، أصبح ُمْجَبرً  ة اإلسالميَّ ة العربيَّ صحاب ا على أوملا اكَتَمل الشعور الجماعي تَجاه هذه الُهِويَّ

َس 
َ
ُدد استقَبال هذه الدْعَوة بصدٍر رحٍب، وهذا ما حَدث بالفعل، حيث ذكر املؤرخون أنَّ ُرؤ

ْ
ؤ ات والسُّ

َ
 هذهاء السلط

ة التي ورثوها كاِبًر عن كاِبر، واعَتَنُقوا دين اإلسالم، وال أَدلَّ ع ة االفريِقيَّ ك ن إسالم َملِ ملى ذلك البالد غادروا الوثنيَّ

ة اإلسالميَّ  ة العربيَّ ه من التغييرات املثِمَرة لثبوت أقَدام الُهِويَّ
َ
ُنو وما أْحَدث

َ
 . 19ه الِبالدة في هذَعِلي َياِجْي في ك

ة اإلسالميَّ كان  ة العربيَّ ة الُهِويَّ
َ
م قادة األمة، مام، إذ ُه ة إلى األ إلسالم أكثر امللوك في بالد الَهْوَسا أثٌر وأيُّ أثٍر في دفع َعْجل

ة على عواِتقهم، فبدأوا يبحثون عن الذين يقومون بتدِريب الن
َ
ل وَّ

َ
خ
ُ
ة األمر والنهي امل

َ
ل اس مسائِ ووجهة قلوبها، لُسلط

ى بالزيارات من بالد اهذا الدين ا
َ
َتَوال

َ
ة، فشَرَعت َجاِلَياٌت ووفوٌد ت

َ
ة العريق ته العربيَّ

َ
غ
ُ
املسِلمين لَعرب و لحِنيف، ول

ة َديهم من العلوم واملَعارف اإلسالميَّ
َ
 .20لتقديم ما ل

ال؛ الشيخ املغيلي، وأحمد 
َ
 عن زيارة َعَدد من العلَماء إلى هذه البالد، أمث

ٌ
َدت دراساٌت عديدة

َّ
د ن محمَّ ابن عمر بأك

اد األزَهِري، والشيخ محمد 
َّ
تي، والشيخ جالل الدين السيوِطي، والشيخ خالد الوق

ْ
ن أحمد بأقيت جد أحمد بابا التْمُبك

ِتي، ووفد َمِلك َعِلي  َياِجْي وغيرهم من الشيوخ الذين زاروا هذه البالد قصًدا للتن
ْ
اِزخ افي وير الثبن أبي محمد التَّ

َ
ق

ةاإلسالمي ال ة الحقَّ ة لَبْسِط القضايا اإلسالميَّ ْت املساِجد وُعِقَدت املجالس العلميَّ
َ
نِشئ

ُ
 . 21عربي، حيث أ

مي تنثني لِغياب الروح ال
َ

ة الِحس  اإلسال ت ِحدَّ
َ
ة ِسنين، حتى بَدأ ة ة اإلسالميَّ تعليميَّ وقد امتدَّ األمُر على هذا النحو بِعدَّ

ة اإل  دَّ التاريخ وجود اخكما كانت من قبل، وبدأت املعنويَّ
َ
َدى كثير من املسلمين، وأك

َ
راَجع ل

َ
ت
َ
ة ت ير بين تالط كبسالميَّ

ان َرابين لغير املاِلك الديَّ
َ
م الق ِ

ة واإلسالم، بحيث ُيوَجد من املسلمين َمن ُيقد  ة اإلفريقيَّ  .     22الوثنيَّ

وْ 
ُ
َفت الشيَخ عثماَن بَن ف

َ
 هي التي اسَتْوق

ُ
 املِخيَفة

ُ
ة
َ
ة في هذه البالد، وهذه الحال ة التجِديديَّ ة اإلصالحيَّ

َ
ِدي إلقامة الحرك

رهم بوجوب العودة إلى 
َّ
ع عن دين اإلسالم، بالوعظ تارة وباإلرشاد أخرى، وقابل ملوَك بالد الَهْوَسا وذك

َ
حيث داف

ْعَواء ِض 
َ
وا غارة ش ة هؤالء امللوك، وشنُّ ت هذه الدعوة اإلصالحيَّ

َ
ف ى إلى إيجاد الصراط املستقيم. وقد خوَّ ا أدَّ ها، ممَّ دَّ
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ِحي في هذه البالد، 
َ

 هي التي أقاَمت الِجهاد اإلصال
ُ
رف، وهذه الجماعة

َّ
ة قاَمت للِدفاع عن الدين والش ة سياسيَّ

َ
ْتل

ُ
ك

ة الراِشَدة
َ
 على ِمْنَوال الخالف

ً
ة  إسالميَّ

ً
ت دولة

َ
ن وَّ

َ
 .23وك

رً 
َ
و َمق

ُ
وت

ُ
ْوِدي مديَنة ُسوك

ُ
 عثمان بن ف

ُ
ْت دولة

َ
َق التعليم اإل اتخذ

ْ
َرْت أمور الدولة ِوف لصحيح الذي اسالمي ا لحكمها، وسيَّ

ة الطاغَية. وقد أعاَدت ه
َ
ف ْبِذ البدعة املحرَّ

َ
َوات هللا وسالُمه عليه، ون

َ
لة ذه الدو يدعو إلى إقامة سنة املصطفى َصل

ت َوْحدا
َ
قها، حتى اكتَمل

َ
ة َبْهَجَتها وَرون ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ها اتها في جميع َمَسار الدولة، ألللُهِويَّ ة  عتبرت اللغةنَّ العربيَّ

ة 24لسان الدولة الرسِمي
َ
ة، وأصبح لَحَمل ة والتعاليم اإلسالميَّ ًفا إال إذا كان ُمِلًما باللغة العربيَّ قَّ

َ
، وال ُيَعد  اإلنسان ُمث

ة، إذ ال 
َ
ة تيِسير أمور الدول َحِقيَّ

َ
ة أ ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ِ َمنالُهِويَّ

د أيَّ إنساٍن في أي 
َّ
ل
َ
ي إَداري َصٍب سيَ ُيق ة إال  اس ِ

َ
في الدول

ة ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ة ِلَواء الُهِويَّ
َ
ه من َحَمل  .25بعد التثبت أنَّ

و 
ُ
وت

ُ
ق في أْجَواء إدارة خالفة ُسوك

َّ
و املَحل

ُ
ة هذا الُعل ة اإلسالميَّ ة العربيَّ اَهَدت الهويَّ

َ
 وبعد أن ش

َ
 أ

َ
َفق

ْ
ا، ورَجَعت ُتهت أجَنَح خ

ة أي  اعتَبار، ال في اإلدراة ة هذه الُهِويَّ
َ
َزَوت عن الُحُضور الَفاِعل، ولم َيُعد لَحَمل

ْ
زاَحَمة ي الحكم، مل، وال فأْدَراَجها وان

فا حضارًيا إال بإجادته اللغة ا قَّ
َ
ة هذه البالد، "وال ُيَعد  اإلنسان ُمث ة الغربيَّ ة االنجليزيَّ و ة أو الفيَّ النجليز الُهِويَّ

َ
ة...َول رنِسيَّ

ة َجاِحظ وِسيَبَوْيه ال 
َ
غ
ُ
ث بل ها عن ظْهر قلب،  وتحدَّ

َّ
ة كل ِس َوى]أنه[ مُ عتبر ِس يَحِفظ القرآَن الكريَم، واملَعاِجَم العربيَّ

در 

ت
َ

ة في زاِوَية املْهَمال
َ
وات الخاِمل

َ
ل
َ
 26إلحَدى الخ

َ
ة في نفوس َحَمل ونيَّ ة ". ولذلك َسَرت روُح الخمول والد  ة العربيَّ ة الُهِويَّ

ات، ألنَّ األ 
َ
ب األوق

َ
ة في أغل ة واالجتَماعيَّ ات السياسيَّ

َ
ة، وال يقِدر على االنِدَماج في الحرك ةاإلسالميَّ

َ
ِ  دِمغ

س 
ُ
ت التي غ

َ
ل

ة اإلسالميَّ  ة العربيَّ ة الُهِويَّ
َ
لِقي لكِلَمة َحَمل

ُ
ة ال ت ة والفرنِسيَّ ة االنِجليزيَّ ار الُهِويَّ

َ
ي املسِجد، أو في عتبار إال فا ة أيَّ بأفك

ٌر 
ْ
ذ
َ
اء بعض مقاليد الدولة، وهم ن

َ
فاهم هللا في ارِتق

َ
ة، إال َمن اصط ة الدراسيَّ

َ
ند عيسيٌر  الفْصل الدراس ي، أو الَحلق

ل دولة نيجيريا والنيجر من أ .  27املقاَسات
َ

َمٍد بعيٍد، وذلك بعد استقال
َ
ة بعد أ ت تنَتِعُش هذه الُهِويَّ

َ
غالل وأثقال ثمَّ بَدأ

ة.  ة من أناس غُيورين لِحَماَية هذه الُهِويَّ  االسِتْعَمار االنجليزي والفرنس ي، بُجُهود ذاتيَّ
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ة لهذه البالد على َمَمر  العصور واألزمان، ومن  ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ة للُهِويَّ يقِدر  الل ذلكخهذه هي الصوَرة الحقيقيَّ

ة فالباحثان التطلع على وضع الَعَوامل  ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ة لثُبوت أقَدام الُهِويَّ
َ
ِبط

ْ
بالد، التي ي هذه الالدافَعة واملث

ة الس ة هذه الُهِويَّ
َ
ِلَمة على الذين شاَءت األقَدار أن يصَبُحوا َحَمل

ْ
ة أو املظ

َ
  ْمَحاء.تعَتِكس صورُتها املشِرق

ة في بالدع -ب ة اإلسالميَّ ة العربيَّ يَّ  الَهْوَسا وامل اندفاع الُهوِّ

ة أرُجِلها على أراض ي بالد الَهْوَسا 
َ
ئ
ْ
ة لها رسوٌخ تاٌم بعد وط ة اإلسالميَّ ة العربيَّ  -إنَّ الُهِويَّ

ُ
هذا ، إال أنَّ ل-كركما سبق أن ذ

 االرتساخ والثبوت َعَواِمل ودوافع، ومن دوافع رسوخ أقدامها ما يأتي: 

 العامل الديني:  -أ

ة في بالد الَهْوَسا خاصة وفي الغرب اإلفريقيإنَّ الدين عامٌل أساس ٌي لُرس ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ذ ملا دخل إعامة،  وخ الهويَّ

ة، وقد أخذ شعُب الَهْوَسا هذه ا ة اإلسالميَّ َحب معه العادات والتقاليد العربيَّ
َ
لعادات اإلسالم في هذه البالد اصط

دَّ 
َ
سوها أش ِ  والتقاليد وقدَّ وا للَتو 

ُ
ل ياتهم حمجَرى  التقديس، واعتبروا أن املَساس بها َمَساًسا لشرفهم وعقيدتهم، وبدَّ

وا باألعَياد اإلسال  ق مع التعليم اإلسالمي الجِديد، حيث بَنوا املساِجد في األمصار والُقَرى، واهتمُّ
َ
ة،لتتواف وبأداء  ميَّ

ِ والُعمَرة، واعتُنوا 
 ذكوًرا وإ -فريضة الحج 

ً
سالمي املعَتِدل، وأقاموا َحفالت الزواج، وتسِمَية املولود، باللَباس اإل  -اناث

ة العر  ِفع هو الداعي إلى ُرقي  الُهِويَّ
َ
ة، وهذا الشُعور الديني املرت ة اوِخَتانه ِوفًقا للتعاليم اإلسالميَّ ة بيَّ ي هذه فإلسالميَّ

 .  28البالد

 العامل السياس ي:  -ب

ت إل ة، وخاصة دولة من األمور التي أدَّ
َ
َمام في بالد الَهْوَسا سياَسة الدول

َ
ْحَو األ

َ
ة ن ة اإلسالميَّ ة العربيَّ اع الهويَّ

َ
ى انِدف

و
ُ
وت

ُ
، إذ وضعتها في منزلة الترسيم؛ 29ُسوك

ً
رْتها لساًنا ناطًقا، وروًحا شاهدة ا، وسيَّ

ً
ة اهِتَماما بالغ ها َمَنَحت لهذه الُهِويَّ ، ألنَّ

كَتب الدَواِوين 
ُ
ت الدولة تقنيًنا َمَفاده؛ أال بها ت

َ
ن ى العلوم، ألنها لغة الثقافة، والتعامل الحضاري، وقنَّ َتلق 

ُ
ة، وت الحكوميَّ

ة ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ة الهويَّ
َ
د أحٌد مقاليد الحكم إن لم َيُعد من َحَمل

َّ
ة مع الدول 30يتقل وَماسيَّ

ُ
َرت العالقات الدبل ، وطوَّ
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ة التي ة واإلسالميَّ دها بمعلومات فائَضة عن الدين وثقافته العربيَّ ِ
زو 
ُ
، وبهذا االهِتَمام البالغ من سياَسة الدولة إزاَء 31ت

ة ة والكونيَّ شَرح العلوم الدينيَّ
ُ
ة التي بها ت ة وثقافتها في ِعَداد اللغات الَحيَّ ت اللغة العربيَّ

َ
ة، جعل

َ
ة العريق ، مما هذه الُهِويَّ

، ووسَعت ا
ً
ا واسعة

ً
َفت الكُتب جَعل لها آفاق ِ

 
ول والَبَيان، وأل

َ
ة ثقافتها بمحاِسن الق

َ
اك، وتَباَرى َحَمل

َ
ة آِنذ لعلوم العصريَّ

ْوِدي، 
ُ
َواليف الشيخ عثمان بن ف

َ
ْعب أصحابها، وال أدلَّ على ذلك من ت

َ
و  ك

ُ
ة الدالة على ُعل ف املَجاالت العلميَّ

َ
في مختل

و، التي َسوَّ 
ُ
ل
ْ
ْوِدي، ومحمد َبل

ُ
ة. وعبد هللا بن ف ة ببَيان شاٍف عن اإلسالم وتعاليمه الحقَّ ة واإلسالميَّ  َدت املكتبات العربيَّ

 العامل االجتماعي:  -ج

اعل في فاإلنسان ابن بيئته كما يقال، إن البيئة االجتماعية واألجواء البيئية التي استطاع شعب الهوسا خلقها لها أثر 

ذه الزدهار، ألنها ملا بدأ وفود العرب ترتسخ أقدامه على أراض ي هاندفاع الهوية العربية اإلسالمية نحو التقدم وا

البالد، وطالت إقامة بعضهم فيها إما للتجارة أو الدعوة واإلرشاد أو قصدا للعالقات الدبلوماسية أدى إلى عقد 

 . 32لدين ولغتهمصاهرات بين أهالي هذه البالد، ووجود هذا النوع من العالقة له حضور في التمسك بهوية أصحاب هذا ا

 العامل التعصبي القبلي:  -د

إن لوجود املصاهرة بين العرب الوافدين وبعض القبائل االفريقية أثرا في ادعاء بعض األفارقة األصول العربية 

ة العربيَّ 33الشرقية ِمْيت للهويَّ
ُ
ب امل ة ، إذ يرون أنَّ أصولهم األصيلة هي العرب، وهذا االعتزاز القبلي دفعهم إلى التعص 

ة التي اعتبروها تركة ألجدادهم، لذلك أسهموا في إثبات قوائمها، ورصد ما من شأنه االرتفاع بقدرها.   اإلسالميَّ

ة في بالد الَهْوَساع -ج ة اإلسالميَّ ة العربيَّ يَّ ر الُهوِّ
ُ
ْهق

َ
 وامُل تق

اإلسالم ولغته قد عاشا ألوانا من  " إذاالستعمارإن أكبر عامل تقهقري للهوية العربية اإلسالمية في بالد الهوسا هو " 

ة عن 34الضيم طيلة الحقبة االستعمارية ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ت تنِحَية الهويَّ ، إذ بوطئة أقدام االستعمار بالد الهوسا تمَّ
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لة هي وحملتها، ألنه لم تعد اللغة العربية هي لغة التعليم في ا
َّ
ة معط لدولة، الترسيم والصدارة الفاعلة، وصارت ُهِويَّ

ولم يعد حملتها هم الذين يرتقون مدارج العمل في سياسة الدولة، بل صاروا متفرجين على موائد لم ترسل إليهم 

 بطاقة دعوة. وأكد املؤرخون لهذه املأساة أن االستعمار قض ى على الهوية العربية اإلسالمية بتتبع األساليب اآلتية: 

اعي، مع احتالل اللغة االنجليزية أو الفرنسية والتعامل التجاري، واالجتمإخراج اللغة العربية من حلبة الترسيم،  -

ة ات الدوليَّ . إذ ملا احتل االستعمار الغربي أراض ي هذ البالد، وجد أن الثقافة العربية اإلسالمية 35محلها في جميع الحيثيَّ

املة ع، ألن بذلك يقدر على السيطرة الكهي السائدة، ألنها لغة املعامالت والتعامل الحضاري، فكر في تغيير هذا الوض

بهذه فلهذا الشعب، ألنه لو ترك اللغة العربية هي لغة الترسيم والصدارة فال يكون الحتالله هذه األراض ي أية فائدة، 

ة، الفكرة االستبدالية تمت تنحية اللغة العربية عن الصدارة والترسيم، واحتل محلها اللغة االنجليزية أو الفرنسي

 ا أيضا تم القضاء على حملة ثقافتها، ولم يعد لديهم أي اعتبار يذكر. وبهذ

ةإبعاد حملة الهوية العربية اإلسالمية عن املن - ، إن تنحية اللغة العربية عن الصدارة والترسيم أيام 36اصب الحكوميَّ

 فة التيلحكم، ألنه لم تعد الثقاالربيع االستعماري في هذه البالد أدى إلى إبعاد حملة ثقافتها عن االنخراط في مهام ا

 
َ
ة في الدولة، ألنَّ النظ

َ
يد ال ام الجديتباهون بها صالحة في نظام الحكم الجديد، فبهذا تمَّ إبعادهم عن املناِصب املرموق

 
ً
 وثقافة

ً
ة لغة ة الغربيَّ ة االستعماريَّ ًما بالُهِويَّ ِ

 
 .37يفسح املجال ألي  أحد إال إذا كان ُمل

ام -
َ
ق إبَدال النظ اني، ألن النظام الحكم املطبَّ

َ
 في هذه البالد هو نظام السياس ي اإلسالمي بالنظام السياس ي البريط

ة على ِغَرار الخالفة الراِشدة على َيد ما بعد الجَهاد اإلصالِحي وتكِوين حكومة إسالميَّ ن بعثمان  الحكم اإلسالمي سيَّ

ة اإلسالم ة العربيَّ ا أثَبت للُهِويَّ ْوِدي، ممَّ
ُ
ز النظريَّ ف ِ

ه أخرجها من َحي  هوًرا واِضًحا، ألنَّ
ُ
ة ظ َبة التطَح ات إلى يَّ

َ
بيق املَحض، ل

َوى أعَناق الحكم اإلسالِمي، وأخَرَجه من دائرة املَماَرس
َ
ي ل ة أقَدام املستعِمر الغربي هذه األراض ِ

َ
 وبَوطئ

َ
ة، إذ ة املطل
َ
ق

 
ُ
ة التي ت ه القوانين واللوائح البريطانيَّ

َّ
 أَحلَّ محل

َّ
ط

ُ
ت تنِحَية ة تمَّ عَتَمد أساًسا في تسيير أمور الدولة، وبوضع هذه الخ

ة
َ
ة عن سياَسة الدول ة اإلسالميَّ ة العربيَّ  . 38أصحاب الُهِويَّ
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ةت - ة العربيَّ ار العرب عن أسواق بالد الَهْوَسا، ألنَّ من املعروف في تاريخ هذه البالد أنَّ الُهِويَّ ة راجع التجَّ  اإلسالميَّ

ة الغر وجَد  ة املعروفة في اإلفريقيَّ ِبعون القوافل التجاريَّ
َّ
ار الَعرب الذين يت تها عن طريق التجَّ ة، ت أرضيَّ قد َسَرت و بيَّ

ي العبادات لرب  العاملين ِ
ة في روع اإلنسان الهوساوي حينما يشاهد التاجَر العربي يؤد  ة اإلسالميَّ تطلع ي، وشرع املعنويَّ

ذ أصحاب هذملعرفة هذه الحركات الجمي ِبل اإلسالم، اتخَّ
َ
ت روُحه وق

َّ
ن
َ
ْنَهَها، وملا اطمئ

ُ
الجديد  ا الدينلة التي ال يعرف ك

 محاكاتهم، ورفع سَجاَياهم وكل  ما يقومون به في مَحل  التقِديس واالحِتَرام، 
َ
 له في كل  ش يء، وأِلف

ً
 حقدَوة

َ
َزت تى تمرك

ى إلى تراجع هؤالء التهذه الطبائع والسجايا في كواِحِله. إال أنَّ قدو  ار عنم االسِتعَمار الغربي هذه البالد أدَّ الحُضور  ج 

ة املألوفة لَدى الشْعب الهوَساوي 39الفاِعل في أسواق هذه البالد ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ، وتراجَعت مع تراجعهم املعنويَّ

َنت اإلسالم في نفوِسهم. 
َّ
ة التي مك

َ
اع الواِسط

َ
 النقط

ة، إذ عدم االهتمام بتطبيق القواِعد العربعدم تطبيق القو  - ة واملسائل الدينيَّ ى إلى انثناء ِح اعد العربيَّ ة أد  ة الِحس  يَّ  دَّ

ث باللغة ال ة يقدرون التحد  ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ة الهويَّ
َ
ةاإلسالمي العربي في هذه البالد، إذ لم يُعد حمل حق  عربيَّ

ْت املعلومات التي 
َّ
موها خاِوَية، لُفْقدان عنصر املمارسة والتطبيق املخِلص، وأدَهى التقدير، فلذا ظل

َّ
ت من أَمر  باو تعل

ة البسيطة ال يهتم بتطبيقها كثير من الخاصة فضال من العامة  .  40املشاهد أنَّ املسائل الدينيَّ

ى إلى إبَعاد الناس عإنشاء املدارس الح - ا أدَّ ة: ممَّ ة مخالَفة للمَدارس القرآنيَّ
َ
ة اِديث ة العربيَّ ة فن الُهِويَّ ي بالد إلسالميَّ

اِت ا
َ
ة تنظيَماِت ونشاط اُتها التعليميَّ

َ
اِلف تنظيَماُتها ونشاط

َ
ة ملَدارسالَهْوَسا إنشاء املدارس الحِديثة التي تخ  القرآنيَّ

ْمًعا لجلب انتباه الشعب
َ
ة هي لغة الدراسة، وط ت اللغة اإلنجليزيَّ

َ
جوائز ِمر الوضع املسَتعْ  املوجودة في البالد، إذ جَعل

ها كفر بِتَحاق على الطالب امللَتِحِقين لهذه املدارس، ألنه في ُبَدائة إنشائها لم تقَبل بصدر رحب إليمان الشَعب أنَّ االل

ها تمنع الناس الصالة، وأداء شعائر اإلسالم، وهي فكرة لم تزل إلى حد الساعة لها روادها، إذ منه  ا تولدتوإلحاد ألنَّ

ة. جم ْو َحَراْم التي يعاني منها املسلمون جميعا في نيجيريا الشماليَّ
ُ
 اعة ُبْوك
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تابة لغة الهوسا بالحروف الالتينية: لم يكن اإلنسان الهوساوي يعرف كيفية كتابة لغته بالحروف املعروفة إال ك -

وف العربية، بها يراسلون بعد مجيء اإلسالم في هذه البالد، حيث تعلم شعب الهوسا كيفية كتابة لغتهم بالحر 

غة ويتعلمون، إال أن وطئة االستعمار هذه البالد كانت بمثابة وأد لهذه الحركة الكتابية، ألنه غير كتابة هذه الل

 بالحروف العربية إلى الحروف الالتينية، مما أدى إلى تراجع ملكة الثقافة العربية اإلسالمية من نفوس الشعب.  

 سا. العربية اإلسالمية في بالد الهو  عوامل انتعاش الهوية -د

بق سبعد أن قطعت الهوية العربية اإلسالمية شوطها الطويل في هذه البالد، وشاهدت ألوانا من التقدم واالنزواء كما 

 تقريره، بدأت تنتعش وتعيد لنفسها ذيوعا في ربوع الدولة، ولهذا االنتعاش أسباب ودواعي منها؛

اء املدارس العربيَّ  -
َ
عَنى بتدريس الناس الثقافة العربيَّ إنش

ُ
ة التي ت ة، بداية من املداة اإلسالميَّ ةة اإلسالميَّ  رس الشرعيَّ

و عام 
ُ
وت

ُ
ة أم خاصة، وصار لها وجود قِوي  وحركي  41م1930لتدريب القضاة في كنو وُسوك ت املدارس إما حكوميَّ

َ
. ثم توال

 في شمال نيجيريا، ووجود كثرة هذه املدارس له حضور فاعل فيفي جميع األماكن، وخاصة في واليات بالد الَهْوَسا 

ة. ة اإلسالميَّ ة العربيَّ  انتعاش الُهويَّ

ة وحملتها باتجاتها املختلفة، ورئاظ - ة اإلسالميَّ ة العربيَّ م الهويَّ دُّ
َ
ة التي تسعى جاهدة لتق ، ها املتباينةهور الفرق الدينيَّ

ة املشيرة على تميُّ  ات الثقافيَّ وتنظيماتها الشكليَّ ة، والجمعيَّ سات ة، واملز كل  فريق عن غيره، وكذلك املجالس الخيريَّ ؤس 

مات
َّ
ة، واملنظ ة في هذه البالد. 42التعليميَّ ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ة ودالة على اعِتَناءها برفع راَية الهويَّ ات ُمِهم 

َ
 التي تقوم بنشاط

ة اإلسال  - ة العربيَّ ْسِوَية حملة الهِويَّ
َ
ة مع غيرهم في الرواتب وسائر الحقوق، إذ قبل استقالل دولة نيجيريا من ت ميَّ

ة، ولم يكن لديهم حقوٌق 
َ
ق ِ
ة ضي  ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ة الُهِويَّ

َ
أغالل االستعمار البريطاني، كانت الُفَرص بالنسَبة لَحَمل

ة، وبجهود مضِنيَ  ة االنجليزيَّ ة الهويَّ
َ
ما كان لدى حمل

َ
 مثل

ٌ
ة كافَية ة العربيَّ ة من قبل أناس حقيقيين، وغيورين للُهويَّ
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َما في الروا ة حيث تمَّ تسِوَيُتهم مع غيرهم في الدولة ِسيَّ ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ة الهويَّ
َ
ِعيَد االعتبار لَحَمل

ُ
ة أ تب اإلسالميَّ

 والترقَية في مَجال الَعمل.

ة واللغة العربيَّ  - ة ة فإنشاء أقَسام الدراسات اإلسالميَّ ة، -وخصوصا-ي الجامعات واملعاهد النيجيريَّ وقد  الشماليَّ

ة في بالد الَهْوَسا، وصار لها معنَ  ة اإلسالميَّ ة العربيَّ م الهويَّ ًزا لتقدُّ ِ
ا مَتمي   ذلك َدِويَّ

َ
ْحَدث

َ
ةأ دت ألصحابها خاصة، وأعا ِويَّ

ات. 
َ
 اعتباًرا واسًعا في املحيط الجامعي وغيره من املحيط

ة ملواصلة ال تشجيع - ة بتقديم امِلَنح الدراسيَّ ة والدراسات اإلسالميَّ الد دراسات في البالحكومة لطالب اللغة العربيَّ

ة العربيَّ  ة الهِويَّ
َ
ة حَمل ة، وهذا التشجيع الحكومي ساَعد بشكل كبير في رفع معَنِويَّ ة واإلسالميَّ ة في ة اإلسالعربيَّ ذه هالميَّ

ة والدراسات البالد، حيث أقَبَل عدد غي صاتهم لتكون في اللغة العربيَّ َوْوا أعَناق تخص 
َ
 ة. إلسالميَّ ار قليل من الشباب ول

ى إ - ة، مما أد  ة والعربيَّ ة اإلسالميَّ ة الَعامة والخاَصة، واملراكز الثقافيَّ ة اإلسالميَّ ع لى وجود مراجإنشاء املكتبات العربيَّ

ة يعَتِمد عليها 
َ
ة أصيل ة إسالميَّ ا للعهود السابقة التي ال عربيَّ

ً
صات املتاَحة، خالف الب قِدر الطيالطالب في كل  التخص 

، و
ً

الَعة في محيطه العلمي، وبإنشاء هذه املكتبات أْضَحى األمر سهال
َ
ُتب للمط

ُ
في العربي اإلسالمي الحصول على ك

 مَتَناول الجميع. 

ة من قبل ا - ة والحديثيَّ ة في بال لواليَ إقامة املسابقات القرآنيَّ ة؛ والعِتَناء الحكومات الوالئيَّ ر د الهوسا بأمات الهوَساويَّ

ا ل ٌز في أوساط األمة، لصيرورتها حافًزا حقيقيًّ اِفٌي متَمي 
َ
ة َدِوٌي ثق ة والحديثيَّ ات القرآنيَّ

َ
ماملساَبق ز والشُعور ا لتقدُّ

َ
ملعت

د  
َ
تها، مما أ

َ
َدى َحَمل

َ
ة ل ة العربيَّ ة اإلسالميَّ هذه  لُمشاركة فيلكريم لى إلى إقبال عَدد من الطلبة إلى حفظ القرآن اباملعنِويَّ

زة لجميع املشاركين امل ِ
 أياِديها البيَضاء بتقديم جوائز ممَتاَزة ومتمي 

ُ
قياملسابقات التي وضَعت لها الحكومة ِ

 ن. تفو 

ى شرع هللا في البالد؛ إنَّ ظهور ال - ة الحكم بمقَتض َ ربيع اإلسالمي في بالد الَهْوَسا للحكم إعالن الواليات الهوساويَّ

ة ثقافة 2002بمقتض ى شرع هللا عام 
َ
ن، إذ بدأت ِهَمم حمل ة مجدها املدفون املعف  ة اإلسالميَّ ة العربيَّ م أعاد للهِويَّ
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ت لألسباب التي سبق أن ذكره عند ا
َ

ة تتعالى وتتظاهر بعد أن صارت خاملة في زاوَية املهَمال ة اإلسالميَّ لحديث العربيَّ

ة يسَمع لها ذكرا في  ة العربيَّ ة في هذه البالد، وشَرَعت األصوات اإلسالميَّ ة اإلسالميَّ ة العربيَّ عن عوامل تقهقر الهويَّ

ت دور 
َ
نِشئ

ُ
رت كثيرا من مجاري الحياة في هذه البالد ليكون وفقا لشرع هللا املِتين، وأ املحافل العامة والخاصة، وغيَّ

، وبيت مال املسلمين، وبدأ التطبيق الحقيقي للحكم بشرع هللا في املحاكم، وألجل ذلك أيضا الحسبة، ومؤسسة الزكاة

ة وفقا ملا شرعه هللا تعالى.  ة والخدَمات البنِكيَّ َعت بوادر إنشاء البنك اإلسالمي الذي يجري الحركات االقتصاديَّ
َّ
 تطل

ة بين البالد العرب - وَماسيَّ
ُ
ات الدبل

َ
ة وبال عقد العالق ت إيَفاد األساتِذة من البلَدانيَّ مَّ

َ
ة  د الَهْوَسا؛ حيث ت العربيَّ

ة من  ة إسالميَّ ة ألبناء البالد، كي يتثقفوا بثقافة عربيَّ ة واإلسالميَّ ة لتدريس العلوم العربيَّ عرب ؤالء الهاإلسالميَّ

 واملسلمين حتى يكون لديهم القدرة على االقتداء بهم.  

رة، ازدهرت حركة التأليف اإلسالمي العربي، وأجريت كتابة البحوث الجامعية باللغة ونتيجة لهذه األمور املذكو 

ل العربية، وظهرت حركة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات املحلية، واستخدمت كذلك الحروف العربية في التواص

ة بلغة الهوسا ريدة جمكتوبة بالحروف العربية، مثل  باللغات املحلية، وقدمت بعض الجرائد املحلية نشراتها اإلخباريَّ

 الفجر، والقلم، مما أدى إلى تعداد اللغة العربية إحدى اللغات التعليمية املعتبرة في دولة نيجيريا. 

غلق ومع كل هذا االنتعاش الذي اكتسبته الهوية العربية اإلسالمية إال أنه ما زال حملتها في ضنك من العيش، ألنه أ

ه رية في البالد، ولم يكن لدى حامل الثقافة العربية اإلسالمية وظيفة سوى التدريس، وليس لديدونهم األبواب الخي

رون مهمة أخرى في إدارة الدولة، فلذا ترى حملة هذه الهوية ال يعتزون بثقافتهم مثلما يعتز بها غيرهم، وتجدهم يشع

عليها  أو حصلوا شهاداتهم بغير لغة العلم املعتمد بالنقص والدونية، وال يقدرون االندماج في املجتمعات ألنهم تعلموا

 في هذه في البالد، فلذلك يعاني الطلبة الذين تخصصوا في املحاماة، أو التربية، أو الهندسة، أو االقتصاد، أو اإلعالم

موها، أل 
َّ
 راستهمدن لغة البالد بويالت من العذاب، ألن النظام في الدولة ال يفسح لهم املجال لتقديم الخبرات التي تعل

 عربية فيضطرون إلى مهنة التدريس في مواد لم يتخصصوا فيها.  
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 الخاتمة:

تها 
َ
ة مع َحمل ة اإلسالميَّ ة العربيَّ ت فيها الُهويَّ يث لَهْوَسا، حاي بالد ففي ختام هذا املقال أدرك الباحثان األحوال التي تقلبَّ

ة ابت ة اإلسالميَّ ة العربيَّ زاتها، كي يرى مدىبسطا القول في الهويَّ ِ
ماتها، وممي  ِ

مجتمع  اعتناء داء من التعريف بها، مقو 

ة، ثم درجا واصفين الحالة التي أدت إلى أن تفرض  الهوية العربية اإلسالمية نفسها في ه د، ذه البال الدراسة بهذه الُهويَّ

ة العربية اإلسالميَّ  ة  ة، والعوامل الداعَية إلى تراجعوذلك عن طريق تتبع العوامل التي أدت إلى اندفاع الهويَّ لحس  اِحد 

ذا بها، ثم اختتما بمرحلة انتعاشها بعد أن ضاق بها املقام في بالد الهوسا، مع ذكر بعض األسباب الداِعَية إلى ه

 االنِتَعاش.   
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في دراسات عربية، حولية قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو،  ،-ماضيها وحاضرها –اللغة العربية في نيجيريا كبر، شيخ عثمان،  25

 .84 \م، ص2007
 الضعف اللغوي لدى الطالب العربي النيجيري طن يايا، مكي أبوبكر،  26

َ
ْوت

َ
ة، مجلد ، في مجلة ل  .143-421 \م، ص2014، 1، رقم4ْي اللغويَّ

 .143 \، صاملرجع السابقطن يايا، مكي أبوبكر،  27
 انظر:  28

 .1 \، صمرجع سابقإمام محمد سليمان،  -أ

، رسالة ماجستير في م " دراسة وصفية تحليلية"2000م إلى 1960الشعر العربي في شمال نيجيريا من يوسف، خليل إبراهيم،  -ب

 . 59 -55 \م، ص2011األدبية، كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، الدراسات 
 36 \، صاملرجع السابقيوسف، خليل إبراهيم،  29
 .84 \، صمرجع سابقكبر، شيخ عثمان،  30
 . 49 -48 \، صمرجع سابقغالدنثي، شيخو،  31

 انظر:  32 

 .16 -15 \، صمرجع سابقحسن، عبد هللا خالد،  -أ

، في حوليات الجامعة اإلسالمية جاليات العربية اإلسالمية في غرب إفريقية ماضيها وحاضرها ومستقبلهاالكاني، أحمد محمد،  -ب

 . 51 -44 \م، ص1995، 1بالنيجر، العدد 
 . 16 -15 \، صمرجع سابقحسن، عبد هللا خالد،  33
 72 \م، ص2014لألبحاث ودراسة السياسات، ط أ، ، املركز العربي لالهوية العربية واألمن اللغوي دراسة وتوثيقاملسدي، عبد السالم،  34

 انظر: 35

 89 \، صمرجع سابقسويد، علي نائبي،  -أ

 4 \، صمرجع سابقإمام، محمد سليمان،  -ب
 84 \، صمرجع سابقغالدنثي، شيخو،  36
 89 \، صمرجع سابقسويد، علي نائبي،  37
 . 38 \، صمرجع سابقيوسف، خليل،  38
 56 \، صمرجع سابقكاني، أحمد محمد،  39
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" في عوامل تراجع الهوية العربية اإلسالمية عن الحضور الفاعلمقابلة شخصية مع الدكتور إلياس يحيى، أستاذ الفقه واألصول، عن " 40

م، في مكتبه 2017قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة سلي الميطو، والية جغاوا، صباح يوم األربعاء التاسع لشهر أوغست عام 

 بالجامعة. 
 انظر:  41

 87 \، صمرجع سابقبر، ك -أ

 53 \، صمرجع سابقكاني، أحمد محمد،  -ب
 67 \، صمرجع سابقيوسف، خليل،  42


