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Abstract:

This paper intends to shed light on the
conflict between the Qadria brotherhood of Sheikh
Ahmed Elbakkay of Tombouctou and the Tijaniyya
brotherhood of Ehaj Omar ibn Saeed Elfouti in the
19th century. Although both of the two religious Sufi
orders played a pivotal role in deepening the roots of
Islam in western and central Sudan, their relations
with each other witnessed very fierce sectarian
and political antagonism. These conflicts plunged
western Sudan into a series of wars that caused a lot
of atrocities and bloodshed. After having defeated
the Fulani Hamdullah and the Bambara Segou states,
Elhaj Omar Elfouti proceeded with his Tijanniyya
army to subjugate Tombouctou, the home of Sheikh
Ahmed Elbakkay. Sheikh Elbakkay and his Tuareg
supporters inflicted a humiliating defeat on the army
of Elhaj Omar, which obliged him to retreat to the
town of Hamdullah. This town was then besieged
for nine months by the victorious armies of Sheikh
Elbakkay. In a desperate attempt to lift the siege, Elhaj
Omar died in mysterious circumstances.

:م�ستخل�ص
ت�ستعر�ض ه��ذه الدرا�سة مرحلة غنية ب��الأح��داث واملتغريات من
، مراحل التاريخ الديني وال�سيا�سي ملنطقة ال�سودان الغربي يف �إفريقيا
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وتركز على الأطر ال�سيا�سية للتناف�س الطائفي بني الطرق ال�صوفية التي
ن�ش�أت كانت تقود احلركة الدينية وال�سيا�سية يف تلك املنطقة ممثلة يف
الطريقة القادرية الكونتية البكائية التي يتزعمها ال�شيخ �أحمد البكاي ،
والطريقة التجانية التكرورية التي كانت حتت قيادة ال�شيخ عمر الفوتي .
وتهدف الدرا�سة لك�شف م�سببات هذا ال�صراع والتناف�س و�أثره
على الو�ضع الديني وال�سيا�سي للمنطقة  ،وتداخله مع جملة من الأحداث
املتعلقة باملمالك والدويالت التي �سادت خالل تلك احلقبة  ،خا�صة تلك
املتعلقة ب�إحتواء ال�شيخ �أحمد البكاي للرحالة الأوروبيني امل�سيحيني من
�أمثال الأملاين برث  ،وكذلك عالقاته مع الفرن�سيني والإجنليز التي ت�سببت
يف �إزكاء ال�صراع بني متبكتو وبع�ض املمالك املجاورة .
ت�ستخدم الدرا�سة املنهج التاريخي الذي تغو�ص من خالله يف العديد
من الأحداث التاريخية املتداخلة التي و�سمت تلك الفرتة  ،كما �أنها تلج�أ
ال�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي لتبني �أثر املتغريات ال�سيا�سية والدينية
والذاتية على حالة اال�ستقرار يف منطقة ال�سودان الغربي .
وت�برز الدرا�سة جملة من النتائج منها �أن الطرقتني التيجانية
والقادرية قد لعبتا دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تعميق ج��ذور الديانة الإ�سالمية
يف تربة بالد ال�سودان  ،و�أن ال�صراعات التي ميزت العالقة بني هذه
الطرق ال�صوفية تعود يف غالبها �إىل �أبعاد ذاتية تتعلق بالنفوذ ال�سيا�سي
واالجتماعي لل�شيخ �أحمد البكاي وال�شيخ عمر الفوتي .
وتتلخ�ص �أهم حماور الدرا�سة يف النقاط التالية :
•ال�شيخ �أحمد البكاي واحلراك ال�سيا�سي والديني يف بالد
ال�سودان الغربي والأو�سط .
•النزاع بني ال�شيخ �أحمد البكاي وال�سلطان �أحمد بن �أحمد
حاكم �إمرباطورية ما�سينا .
•ال�صراع الديني وال�سيا�سي بني ال�شيخ البكاي واحلاج عمر
الفوتي الطوري التجاين .

مقدمة:
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على طرف من تاريخ مدينة متبكتو العريقة الواقعة
على مقربة من منحى نهر النيجر ،وعلى مداخل ال�صحراء الكربى �شمايل جمهورية مايل يف الغرب
الأفريقي ،وما ارتبط بها يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر من تناف�س طائفي و�سيا�سي بني
م�شيختي الطريقتني القادرية الكونتية البكائية والتجانية العمرية التكرورية اللتني كان لهما الف�ضل،
رغم ذلك التناف�س املحموم واالقتتال ال�شر�س الذي و�سم العالقات بينهما ،يف ن�شر الدين الإ�سالمي
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والثقافة العربية الإ�سالمية يف بالد ال�سودان الغربي والأو�سط كل ح�سب منهجه و�أ�سلوب تعاطيه مع
الظروف املو�ضوعية والذاتية التي �أحاطت به وتفاعل معها .وقد ر�أينا من املفيد قبل اخلو�ض يف لب
هذا املو�ضوع الذي تعنى به هذه الدرا�سة �أن نعطي خلفية موجزة عن تاريخ هذه املدينة قبل املرحلة
التاريخية التي حددناها كحيز زمني لهذا البحث ع�ساها تكون متهيد ًا يلقي ال�ضوء على الأهمية الدينية
والثقافية والتجارية التي ات�سمت بها هذه املدينة طوال قرون عديدة من الزمان.
ويجدر بالذكر يف هذا املقام �أن ن�ش�أة مدينة متبكتو ترجع �إىل قبائل الطوارق �أول القاطنني بها
منذ �أواخر القرن اخلام�س الهجري احلادي ع�شر امليالدي .وي�ؤكد عبد الرحمن ال�سعدي التمبكتي يف
كتابه املو�سوم تاريخ ال�سودان ب�أن كلمة متبكتو هي يف الأ�صل كلمه طوارقية ومعناها يف لغتهم املر�أة
العجوز .ويفيد ب�أن هذه املر�أة املعنية بالت�سمية قد �سبق لها الإقامة يف منطقة تقع بالقرب من مو�ضع
مدينة متبكتو احلايل قبل جميء الطوارق �إليها .لهذا �أطلقت قبائل الطوارق ا�سم متبكتو على املدينة
التي �أن�ش�ؤوها علي مقربة من منطقه تلك املر�أة العجوز.
وي�صف عبد الرحمن ال�سعدي مدينة متبكتو م�سقط ر�أ�سه بقوله( :مدينة مل تدن�سها عبادة
الأوثان ومل ي�سجد يف �أدميها قط لغري الرحمن  ...م�أوى العلماء والعابدين وم�ألف الأولياء الزاهدين
وملتقى الفلك الي�سار � ...سكن الأخيار من العلماء وال�صاحلني وذوي الأموال من كل قبيلة ومن كل بالد
من �أهل م�صر ووجل وفزان وغدام�س وفا�س و�سو�س )1( )...وقد ا�شتهرت مدينة متبكتو يف تاريخ بالد
ال�سودان الغربي ب�أهمية الدور التجاري الكبري الذي لعبته بف�ضل موقعها يف طريق القوافل التجارية
عابرة ال�صحراء ومركز �إ�شعاع للثقافة العربية – الإ�سالمية وبوتقة لتالقح الثقافات العربية والرببر
والزجنية يف هذه املنطقة من القارة الإفريقية.
وقد �أ�صبحت يف القرن الرابع ع�شر امليالدي �أهم مدن بالد ال�سودان الغربي لتجارة الذهب وامللح
ال�صحراوي والأقم�شة �أوربية املن�ش�أ ،وتلك ذات املن�ش�أ ال�شمال �أفريقي .كما ا�شتهرت بتجارة اخليول
و�أ�سواق جتارة الرقيق ال�شيء الذي جذب �إليها الكثري من التجار وطالب العلم والعلماء من خمتلف
بلدان العامل الإ�سالمي الذين وفدوا �إليها وا�ستقروا بها خا�صة �إبان فرتة حكم �آ�سكيا حممد توري
�أ�شهر �سالطني �إمرباطوريه �صنغاي (.)2
كما ا�شتهرت كذلك منذ القرون الو�سيطة بجامعتها التي تخرج فيها العديد من العلماء كال�شيخ
عبد الرحمن ال�سعدي الذي ورد ذكره �آنف ًا والقا�ضي حممود كعت �صاحب تاريخ الفتا�ش واحلاج �سعيد
�صاحب تذكرة الن�سيان وغريهم .وقد زارها العديد من الرحالة واجلغرافيني العرب والأجانب عرب
القرون كابن بطوطة الذي زارها عام 735هـ واحل�سن الوزان املعروف با�سم ليون الإفريقي الذي
زارها عام 911هـ وريني كايي الفرن�سي الذي زارها يف القرن التا�سع ع�شر امليالدي وكذلك ماج
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الفرن�سي الذي زارها يف نف�س القرن ولينق االجنليزي وبارث الأملاين اللذين زاراها يف القرن التا�سع
ع�شر امليالدي �أي�ضا وغريهم كثري  .وقد كان لهم الف�ضل فيما تركوه لنا من و�صف دقيق للحياة يف تلك
املدينة التي ظلت مبعث �إ�شعاع معريف وح�ضاري لقرون عديدة وخزانة عامرة لآلف الكتب واملخطوطات
القيمة التي حفظت تاريخ هذا اجلزء من القارة الإفريقية .
ال�شيخ �أحمد البكاي واحلراك ال�سيا�سي والديني يف بالد ال�سودان الغربي والأو�سط
(�أ) حياته و�سلطاته الروحية والزمنية
ولد ال�شيخ �أحمد البكاي بن املختار الكونتي يف عام 1803م يف �ضاحية من �ضواحي مدينة
متبكتو التاريخية  .وتنتمي �أ�سرته �إىل قبيلة كونته العربية الأ�صل  .وح�سب �شجرة ن�سبه التي ن�شرها
الأ�ستاذ بول مارتي (� )3إ�ضافة �إىل ما كتبه ال�شيخ �أحمد البكاي بنف�سه يف بع�ض ر�سائله املحفوظة
باملكتبة الوطنية بباري�س فان ن�سبه يقرتن بال�صحابي عقبة بن نافع قائد جيو�ش امل�سلمني التي فتحت
ال�شمال الأفريقي يف القرن ال�سابع امليالدي  .وقد ظلت خالفة ال�سجادة القادرية متوارثة يف �أفراد
�أ�سرته كابرا عن كابر منذ دخول هذه الطريقة �إىل الغرب الأفريقي يف �أخريات القرن ال�ساد�س ع�شر
امليالدي ال�شيء الذي لعب دورا مهم ًا يف انت�شار الإ�سالم يف هذه املنطقة.
ومما ال�شك فيه فان اجلاذبية التي ات�سمت بها �أوراده��ا بطبولها وحلقات ذكرها و�أنا�شيدها
قد �صادفت هوىً كبري ًا ومتجذر ًا يف نفو�س �سكان هذه املناطق ال�شيء الذي جعلها تنفرد بال�ساحة
الإ�سالمية ال�سودانية لقرون من الزمان .وال�شك لدينا يف �أن انت�شار مفاهيم الطريقة القادرية يف
الرتبة ال�سودانية عائد �إىل تغلغلها ال�سلمي التدريجي يف �أو�ساط الإثنيات املختلفة املنت�شرة يف ال�سودان
الغربي والأو�سط و�إيل �أ�ساليبها الإغرائية املرنة �إ�ضافة �إىل خالوى تعليم القر�آن التي بثتها يف كل
�أرجاء املنطقة ف�ض ًال عن التقوى والقدوة احل�سنة التي متثلت يف �أفراد �أ�سرة البكاي الذين تعاقبوا على
()4
خالفة ال�سجادة القادرية.
جلملة هذه االعتبارات فما �إن جاء القرن التا�سع ع�شر امليالدى الذي تعنى ب�أحداثه هذه الدرا�سة
يف بالد ال�سودان حتى كانت الطريقة القادرية الكنتية البكائية قد متددت عرب الغرب الإفريقى منت�شرة
من املحيط الأطل�سى غرب َا حتى بحرية ت�شاد �شرق ًا يف وقت تر�سخت فيه ال�سلطة الروحية لأ�سرة ال�شيخ
البكاي يف كل من �إمامية فوتا تورو بال�سنغال و�أمامية فوتا جالون بغينيا و�إمرباطورية الفوالين ما�سينا
(ماىل احلالية) و�إمرباطورية الفوالين ب�صكتو و�إمرباطورية برنو عند بحرية ت�شاد  ...فتجذرت �أوراد
القادرية البكائية يف كل هذه املناطق �إىل درجة جعلت علماء يف قامة ال�شيخ عثمان دانفوديو و�أخيه
ال�شيخ عبد اهلل وابنه ال�سلطان حممد بلو بالإ�ضافة �إىل ال�شيخ �أحمد لوبو �صاحب �إمرباطورية ما�سينا
الفوالنية يتطرقون بالقادرية الكنتية البكائية ويحفظون مل�شائخها التقدير والتبجيل الذي تفر�ضه
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عالقة املريد ب�شيخه .فلل�شيخ عثمان دانفوديو العديد من الق�صائد يف مدح �أ�سرة ال�شيخ البكاي ولأخيه
ال�شيخ عبد اهلل كذلك العديد من الق�صائد يف هذا ال�ش�أن (.)5
بالإ�ضافة �إىل ما تقدم ف�إن كافة قبائل الطوارق يف ال�صحراء الكربى وال�ساحل كانت هي الأخرى
من �أتباع الطريقة القادرية الكنتية البكائية .لي�س ذلك فح�سب بل ي�ؤكد الأ�ستاذ بول مارتى �أن العديد
من القبائل العربية يف املنطقة ال�سودانية كقبائل الطرارظة و�أوالد عبد اهلل و�أوالد داود مبوريتانيا
يدينون جميعهم بالوالء الطائفي للقادرية الكنتية البكائية ( )6ويف تقديرنا �أن هذه املكانة الدينية
ال�سامية التي متتعت بها �أ�سرة ال�شيخ البكاى على امتداد ال�صحراء وال�ساحل من ال�سودان الغربي
والأو�سط يف القرن التا�سع ع�شر ال تنعزل عن تعظيم هذه ال�شعوب للن�سب ال�شريف الذي تن�سب �إليه
هذه الأ�سرة.
وكما جرت العادة يف القرن التا�سع ع�شر والقرون التي �سبقته ف�إن �أحمد البكاى قد تلقى العلم
منذ نعومة �أظافره على جده لأبيه �سيدى ال�شيخ خمتار الكونتي ثم انتقل بعد وفاة هذا الأخري �إىل حلقة
در�س والده �سيدي ال�شيخ حممد بن ال�شيخ املختار الذي �آلت �إليه خالفة ال�سجادة القادرية البكائية
والذي �شهد عهده الهجوم الذي تعر�ضت له مدينة متبكتو من قبائل فوالين ما�سينا عام  1826ال�شيء
الذي كاد �أن يلحق دمار ًا كبري ًا باملدينة التاريخية و�ساكينها لوال تدخل ال�شيخ �سيدي حممد بن املختار
الذي كانت لو�ساطته �أكرب الأثر يف تراجع الغزاة قبل دخول املدينة بف�ضل احلل الو�سط الذي تو�صل �إليه
معهم مما حفظ للمدينة ا�ستقالليتها التي ا�شتهرت بها عرب القرون كما �أتاح يف الوقت ذاته للغزاة
الفوالين �سلطة �إ�سمية على مدينة متبكتو متثلت يف دفع �ضريبة �سنوية لدولة ما�سينا ،ويف وجود ممثل
مقيم لها باملدينة .وجدير بالذكر يف هذا املقام �أن ال�شيخ حممد بن ال�شيخ املختار قد ا�شتهر يف زمانه
بالكيا�سة واللباقة الدبلوما�سية ولعل جتنب عقابيل الغزو الفوالنى ب�أخف الأ�ضرار يقف دلي ًال على ذلك
كما �أن روح الت�سامح الدينى الذي انعك�س يف اال�ستقبال احل�سن الذي خ�ص به الرحالة الإجنليزي
لينق  Laingبعد �أن تعر�ض هذا الأخري لل�ضرب وال�سلب يف فرباير عام  1826من قبل بع�ض قبائل
الطوارق يقف دلي ًال على ما ذهبنا �إليه .فقد ا�ست�ضافه ال�شيخ حممد بن املختار يف داره مبدينة متبكتو
ملدة �أربعة �أ�شهر �إىل �أن ا�ستعاد كامل �صحته ثم زوده بوثيقة ل�سالمة املرور ( )safe conductعرب
�أرا�ضي القبائل امل�سلمة التي كان من املتوقع �أن يلتقيها �أثناء رحلة عودته عرب ال�ساحل وال�صحراء.
�إال �أن وفاة ال�شيخ حممد بن املختار الفجائية يف يونيو  1826بعد �أيام قالئل من مغادرة الرحالة
الإجنليزي قد لعبت دور ًا �سلبي ًا يف �إف�شال املهمة اال�ستك�شافية التي جاء من �أجلها هذا الأخري� .إذ مل
مي�ض �إال �شهران على ذلك حتى لقي  G.Laingم�صرعه على يد قبائل برابي�ش نف�س تلك القبائل
التي حاولت فيما بعد اغتيال الرحالة الأملاين بارث عام 1853م .وال ندري �إن كان الرحالة الإجنليزي
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 Laingقد �أبرز لقاتليه قبل تنفيذ جرميتهم وثيقة الأمان التي زوده بها ال�شيخ حممد بن املختار..؟،
ورمبا قد فعل ذلك �إال �أن قاتليه كانوا من قطاع الطرق الذين ال تقيدهم مثل هذه الوثائق نظر ًا
خلروجهم �أ�ص ًال على القوانني والأعراف �سيما و�أن حمرر الوثيقة نف�سه قد مات قبل ارتكابهم اجلرمية
(.)7
بعد وفاة ال�شيخ حممد بن خمتار خلفه ابنه الأكرب ال�شيخ املختار ال�صغري الذي قاد يف
عام 1831م جي�ش ًا كبري ًا من �أن�صاره من الطوارق والكونتة هاجم به الوحدات الع�سكرية التابعة لدولة
ما�سينا الفوالنية التي كانت متمركزة يف �أجزاء من مدينة متبكتو منذ عام  1826مبقت�ضى االتفاق
الذي �أ�شرنا �إليه من قبل ،وقد متكن بالفعل من �إجالئهم ب�صورة م�ؤقتة عن املدينة .غري �أن الو�ضع مل
ي�ستقر متام ًا بتمبكتو �إذ جتدد النزاع ثانية يف عام 1844م متكن يف نهايته ال�شيخ املختار ال�صغري من
حترير املدينة نهائي ًا من فوالين دولة ما�سينا .منذ ذلك التاريخ ظهر على امل�سرح ال�سيا�سي باملدينة
ال�شيخ �أحمد البكاي بتفوي�ض من �شقيقه ال�شيخ خمتار ال�صغري الذي �أقعده يوم ذاك املر�ض عن مزاولة
املهام ال�سيا�سية والدبلوما�سية للطريقة القادرية .لهذا االعتبار فقد �أر�سله يف عام 1846م على ر�أ�س
وفد رفيع امل�ستوى لإبرام اتفاقية �سالم و�ضعت حد ًا للحروب بني الفوالين من جهة والطوارق و�سكان
مدينة متبكتو من اجلهة الأخرى.
بعد ذلك  ...مل مي�ض وقت طويل حتى تويف ال�شيخ املختار ال�صغري يف عام 1847م يف وقت
كان فيه ابنه عبد احلميد ال يزال طف ًال �صغري ًا ؛ لهذا �آلت اخلالفة �إىل ال�شيخ �أحمد البكاي ال�شيء
الذي �أثار بعد عدة �سنوات الكثري من امل�شكالت بني ال�شيخ �أحمد البكاي وابن �أخيه �أدت �إىل �شق �أ�سرة
البكاي مما خلق من عبد احلميد و�أتباعه جماعة معار�ضة �سيا�سي ًا وديني ًا لل�شيخ �أحمد البكاي .ولكن
رغم ذلك فقد ا�ستطاع ال�شيخ �أحمد البكاي ب�شخ�صيته الكارزمية وتفقهه يف الدين �أن ي�سيطر �سيطرة
كاملة على خالفة ال�سجادة القادرية يف متبكتو بل ويف بالد ال�سودان الغربي والأو�سط ب�صفة �إجمالية
خا�صة يف الفرتة التي �سبقت انت�شار الطريقة التجانية على يد املجاهد التكروري احلاج عمر .والف�ضل
يرجع كذلك �إىل ال�شيخ �أحمد البكاي يف ا�ستعادة مدينه متبكتو الزدهارها الثقايف واالقت�صادي الذي
عرفته منذ �أزمان موغلة يف القدم .وقد �أكد ذلك الرحالة الأملاين بارث الذي زار املدينة حينذاك
بقوله�( :إنه مل يرجع فقط ملدينة متبكتو �أهميتها التجارية التي ا�شتهرت بها من قبل بل خلع عليها
�أي�ض ًا الكثري من الأبهة والأهمية .فقد �أ�صبحت يف عهده مقر ًا ل�شيخ من م�شائخ الدين يف هذا اجلزء
من العامل ال يقل �أهمية عن �أهمية البابا بروما بالن�سبة للأوروبيني .فقد امتدت �سلطاته الروحية
()8
		
وال�سيا�سية لت�شمل مناطق �شا�سعة من الغرب الإفريقي).
وح�سب ما �أورده الرحالة بارث الذي عرف ال�شيخ �أحمد البكاي معرفة ل�صيقة ف�إن هذا الأخري
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كان يتمتع بذكاء حاد وحب ا�ستطالع ينم عن �شخ�ص �شغوف باملعرفة ف�ض ًال عن دماثة اخللق والروح
املنفتحة نحو الآخر دون متييز عرقي �أو دينى .ولعل هذا ما جعله ي�ستقبل يف �سبتمرب عام 1853
الرحالة الأملاين بارث وي�ست�ضيفه يف مدينة متبكتو ملدة ع�شرة �أ�شهر ال�شيء الذي �أتاح لهذا الأخري �أن
يدون الكثري من م�شاهداته عن هذه املدينة التي اكتنفها الغمو�ض بالن�سبة للجغرافيني الأوروبيني يف
القرن التا�سع ع�شر جعلهم يطلقون عليها لقب (� )The Mysterious cityأي املدينة الغام�ضة.
نظر ًا للمعلومات ال�شحيحة للغاية التي كانت ت�صلهم منها ب�سبب املخاطر التي كان يتعر�ض لها
املكت�شفون الأوربيون وهم يف طريقهم �إليها .وكغريه من املكت�شفني الأوروبيني الذين �أوفدتهم احلكومة
الربيطانية بتمويل منها �إىل القارة الإفريقية فقد درج بارث على الدعاية لربيطانية وا�صف ًا �إياها
بال�صديق والن�صري للم�سلمني يف العامل وهو نف�س النهج الذي �سار عليه من قبل امل�ستك�شف الربيطانى
كالبرتون �إبان زيارته لل�شيخ حممد الأمني الكامني يف برنو عام � 1824إذ ظل ي�ؤكد حلاكم دولة برنو
ف�ضل بريطانيا يف �إنقاذ م�صر من الهيمنة الفرن�سية (.)9
لهذا فقد �أفلح املكت�شف بارث هو الآخر يف الت�أثري على ال�شيخ �أحمد البكاي وجعله يعترب الإجنليز
�أهم �أ�صدقاء امل�سلمني و�أن امللكة فيكتوريا ملكة بريطانيا حينذاك �أقوى احلكام الأوروبيني يف زمانها
ال�شيء الذي جعله ير�سل �إليها عدة ر�سائل عن طريق امل�ستك�شف بارث من �أجل التحية واملجاملة و�إبداء
الرغبة يف خلق عالقات �صداقة بني بالده وبريطانيا.
لي�س ذلك فح�سب  ،بل قام يف عام  1862ب�إر�سال وفد من خرية �سفرائه �إىل ملكة بريطانيا
يطلب تعاونها الع�سكري يف الت�صدي جليو�ش احلاج عمر الفوتي التجاين التي �أخذت تهدد ب�صورة
مبا�شرة �إمرباطورية ما�سينا الفوالنية .فال�صراع الديني الذي ا�ستمر بني الطريقة التجانية الآخذة
حينذاك يف االنت�شار يف بالد ال�سودان الغربى والأو�سط بقيادة احلاج عمر الفوتي التجاين هو ال�سبب
يف حماولة اال�ستنجاد بامللكة فكتوريا �سيما و�أن قادة امرباطورية ما�سينا الفوالنية كانوا من �أتباع
الطريقة القادرية الكنتية البكائية كما ذكرنا من قبل و�أن العون الع�سكري الربيطانى يف حال احل�صول
عليه� ،سوف ميكنه من تر�سيخ قواعد نفوذه ال�سيا�سي والع�سكري يف كل منطقة منحنى نهر النيجر التي
�أخذ الزحف التيجاين املت�صاعد ي�شكل خطر ًا داهم ًا بالن�سبة لها .غري �أن ملكة بريطانيا مل ت�ستجب
ملنا�شدة ال�شيخ �أحمد البكاي ب�سبب عدم رغبة بريطانيا حينذاك يف الدخول مبواجهات مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة مع املطامع الفرن�سية يف تلك املنطقة ال �سيما و�أن فرن�سا كان لها وجود منذ القرن ال�سابع ع�شر
يف (م�ستعمرة) �سانت لوي�س بال�سنغال ،وقد كانت حينذاك يف مواجهات �شر�سة مع جيو�ش احلاج عمر
الفوتي يف �أوا�سط نهر ال�سنغال .
�أما فيما يت�صل بعالقة ال�شيخ �أحمد البكاي بالفرن�سيني فعلى الرغم من قلة ما ورد �إلينا
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ب�صددها� ،إال �أن الرحالة الأملاين بارث ي�ؤكد �أن ال�شيخ �أحمد البكاي قد غ�ضب كثري ًا عندما علم بغزو
الفرن�سيني لبلدة ورقال الرببرية يف ال�صحراء اجلزائرية .لي�س ذلك فح�سب ،بل ي�ؤكد �أن ال�شيخ البكاي
قد �شرع بالفعل يف جتميع جي�ش من الطوارق بنية الت�صدي للغزاة الفرن�سيني لوال تدخل بارث الذي
ن�صحه بعدم القيام بتلك املغامرة غري م�أمونة العواقب ال�شيء الذي حمله على االكتفاء ب�إر�سال ر�سالة
�شديدة اللهجة للفرن�سيني حتذرهم من مغبة املزيد من التوغل يف جنوب ال�صحراء الكربى(.)10
�أما من ناحية الفرن�سيني فعلى الرغم من �أنهم مل يبعثوا برد على ر�سالة ال�شيخ البكاى �إال �أن
اجلرنال (فيديرب) حاكم (م�ستعمرة) �سانت لوي�س الفرن�سية عند م�صب نهر ال�سنغال قد وقع يف
�أغ�سط�س عام  1863معاهدة �صداقة وتبادل جتاري بني امل�ستعمرة الفرن�سية وبع�ض �أفراد قبيلة كونتا
( kountaالتمبوكتية) الذين ت�صادف وجودهم لدى قبيلة براكنة  Braknaالعربية على ال�ضفة
اليمنى لنهر ال�سنغال والتي كانت هي الأخرى تربطها معاهدة �صداقة مع (امل�ستعمرة) الفرن�سية .وقد
كان لتلك املعاهدة الف�ضل يف قدوم ال�شيخ حممد بن زين العابدين بن ال�شيخ املختار ابن عم ال�شيخ
�أحمد البكاي و�أحد املقربني �إليه� ،إىل م�ستعمرة �سانت لوي�س يف ال�سابع والع�شرين من �أكتوبر يف نف�س
ذلك العام .لقد كانت زيارة ال�شيخ حممد بن زين العابدين للم�ستعمرة الفرن�سية ومقابلته للجرنال
(فيديرب) تهدف �إىل توقيع معاهدة �صداقة وتعاون بني �أ�سرة البكاي والفرن�سيني .ويبدو �أن �أ�سرة
البكاي كانت ت�أمل يف احل�صول على �أ�سلحة نارية من الفرن�سيني لتواجه بها الزحف التجاين التكروري
الذي يقوده احلاج عمر يف �أعاىل نهر ال�سنغال.
وتفيد الوثائق الر�سمية حلكومة م�ستعمرة �سانت لوي�س ب�أن اجلرنال فيديرب قام يف عام 1864
بتعيني املقدم بريود ) )Perraudوثالثة �آخرين من اجلنود الفرن�سيني وطلب منهم الذهاب �إىل
متبكتو ومنها �إىل اجلزائر عرب ال�صحراء الكربى� )11(.إال �أن هذه الرحلة مل تتم كما كان متوقعا �إذ
�أن ال�شيخ حممد بن زين العابدين قد �آثر البقاء ب�صفة نهائية مع القبائل العربية التي تقطن ال�ضفة
اليمنى لنهر ال�سنغال .ولعل ال�سبب يف ذلك راجع �إىل امل�شكالت ال�سيا�سية واحلروب الداخلية الطاحنة
التي ا�ستمرت وقت ًا طوي ًال بني ال�شيخ �أحمد البكاي وحلفائه من فوالنيي دولة ما�سينا من جهة واحلاج
عمر وجيو�شه التي �أطاحت يف نهاية الأمر ب�إمرباطورية ما�سينا الفوالنية و�أدخلت املنطقة يف �سل�سلة
من احلروب وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني ل�سنوات عديدة.
(ب)النزاع بني ال�شيخ �أحمد البكاي وال�سلطان �أحمد بن �أحمد حاكم �إمرباطورية
ما�سينا
على الرغم من العالقة الروحية التي ربطت دولة ما�سينا الفوالنية بالطريقة القادرية الكنتية
البكائية �إال �أن هناك �شيئ ًا من احل�سا�سية و�سوء التفاهم قد �شاب عالقات ال�شيخ �أحمد البكاي بحكام
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هذه الدولة وال�سبب يف ذلك راجع �إىل التدخل الع�سكري الذي قامت به هذه الأخرية عام  1826يف
ال�ش�ؤون الداخلية ملدينة متبكتو معقل �أ�سرة البكاي مما وتر العالقات بني اجلانبني لعقدين من الزمان
رغم املحاوالت التي مل تنقطع لإ�صالح ذات البني و�إزالة ما علق بالنفو�س .وعلى الرغم من االتفاق
الذي �أبرم بعد خما�ض ع�سري بني ال�شيخ �أحمد البكاي وحكام دولة ما�سينا الفوالنية عام  1846والذي
تخلت مبقت�ضاه هذه الأخرية عن �أية �سلطة لها يف مدينة متبكتو �سوى وجود �أ�سمي ملمثل لها يف املدينة
كان مبعث ًا لعدم االرتياح لدى ال�شيخ �أحمد البكاي ولدى �سكان متبكتو من الطوارق والعرب وغريهم
الذين درجوا على التمتع بالروح اال�ستقاللية .رغم ذلك فقد ظل الود مفقود ًا بني ال�شيخ �أحمد البكاي
وحكام دولة ما�سينا.
من اجلانب الآخر ،ف�إن حكام دولة ما�سينا ظلوا ينظرون بعدم الر�ضا لعدم خ�ضوع مدينة
متبكتو ل�سلطان �إمرباطوريتهم الفوالنية التي متددت على م�ساحات �شا�سعة يف �أعايل نهر النيجر.
وعلى الرغم من �أن ما يف النفو�س قد ظل حبي�س ًا بها� ،إال �أن جميء الرحالة امل�ستك�شف الأملاين بارث
�إىل مدينة متبكتو يف الثامن من �سبتمرب عام  1853قد ت�سبب يف تفجري ال�صراع بني ال�شيخ البكاي
وال�سلطان �أحمد بن �أحمد ب�صورة �أكرث �سفور ًا .ففي نف�س اليوم الذي ا�ست�ضاف فيه ال�شيخ البكاي بارث
قام خ�صوم البكاي وعلى ر�أ�سهم بن �أخيه عبد احلميد الوارد ذكره �آنف ًا ،باالت�صال بحكام �إمرباطورية
ما�سينا و�أبلغوهم خرب ا�ست�ضافة ال�شيخ �أحمد البكاي لرجل م�سيحي يف مدينة متبكتو الواقعة ،رغم �أي
اعتبار ،داخل �أرا�ضي دولة ذات �سيادة دون �سمة دخول ت�أذن له بذلك ف�ض ًال عن كونه م�سيحي الديانة
مما قد يرتتب على بقائه بتمبكتو خطر على الدولة والدين الإ�سالمي .لي�س ذلك فح�سب بل زعموا �أن
املكت�شف الأملاين قد جاء وبحوزته �أربعون �صندوق ًا مليئ ًا بالذهب واملجوهرات وطلبوا من ال�سلطات
الفوالنية اعتقاله وم�صادرة ممتلكاته ل�صالح بيت مال امل�سلمني بالدولة .ويف احلقيقة ف�إن عبد احلميد
قد �أراد بفعلته هذه الوقيعة بعمه وو�ضعه يف مواجهة غري م�أمونة العواقب مع ال�سلطات الفوالنية �أكرث
من كونها مكيدة مق�صود ًا بها الرحالة الأملاين يف �شخ�صه� .أما من ناحية ال�سلطات يف دولة ما�سينا
الفوالنية فقد اعتربت هي الأخرى الرحالة الأملاين كافر ًا دخل �إىل �أرا�ضي �إ�سالمية دون �إذن م�سبق
مما ي�ستوجب �أقامة احلد عليه و�أخذ ممتلكاته غنيمة للم�سلمني .لهذا االعتبار قام ال�سلطان �أحمد بن
�أحمد ب�إر�سال خطاب �إىل املدعو كارور ممثل دولته مبدينة متبكتو �آمر ًا �إياه باعتقال بارث واال�ستيالء
على ممتلكاته و�إر�ساله خمفور ًا �إىل مدينة حمد اهلل عا�صمة �إمرباطورية ما�سينا الفوالنية(� )12إال
�أن الأمر كان من ال�صعوبة والتعقيد بحيث يتعذر الو�صول �إليه �إذ �أنه كان م�ستجار ًا من ال�شيخ �أحمد
البكاي عم ًال بالآية الكرمية (و�إن �أحد من امل�شركني ا�ستجارك ف�أجره حتى ي�سمع كالم اهلل ثم �أبلغه
م�أمنه ذلك ب�أنهم قوم ال يعلمون) �سورة التوبة �آية ( .)6لهذا االعتبار فما �إن علم ال�شيخ البكاي ب�أمر
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تلك الر�سالة حتى ا�ست�شاط غ�ضب ًا ونظم ق�صيدة يف هذا املعنى ندد فيها بكارور م�ؤكد ًا له ا�ستحالة
تنفيذ �أوامر حكام دولته طاملا �أن بارث « تزود عنه ال�سيوف والرماح واملقاتلني الأ�شاو�س من الطوارق
()13
والعرب».
لهذا االعتبار فما �أن تبني لل�سلطان �أحمد بن �أحمد عدم مقدرة كارور على تنفيذ التعليمات
ال�صادرة له نظر ًا لوجود بارث الذي كان يعرف (تقية) با�سم (عبد الكرمي) حتت حماية ال�شيخ �أحمد
البكاي حتى بعث بر�سالة �إىل هذا الأخري يطلب منه ت�سليم بارث �إىل كارور ممثله مبدينة متبكتو .
�إال �أن ال�شيخ البكاي من جانبه مل يكن يرى �أي م�سوغ �شرعي يبيح لل�سلطان �أحمد بن �أحمد قتل بارث
وم�صادرة ممتلكاته ب�سبب دينه امل�سيحي .بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد كان يعتقد يوم ذاك ب�أن كل الدول
امل�سيحية كانت تعي�ش يف �سالم مع اخلالفة العثمانية با�ستثناء رو�سيا التي كانت حينذاك يف حرب �ضد
تركيا �إبان خالفة ال�سلطان عبد املجيد.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ال�شيخ �أحمد البكاي كان يرى �أن الإجنليز قد ظلوا على عالقات طيبة مع
امل�سلمني منذ ما يقرب من اخلم�سمائة عام .ويف حقيقة الأمر ف�إننا ال ندري على �أي م�صدر ا�ستند
ال�شيخ البكاي فيما ذهب �إليه ولكن يبدو �أنه ا�ستقى معلوماته يف هذا ال�صدد من بارث نف�سه الذي
كان من �ضمن مهامه بث الدعاية لإجنلرتا يف �أو�ساط امل�سلمني يف �إفريقيا الغربية رمبا متهيد ًا ملرحلة
كولونيالية الحقة �أخذ يخطط لها ال�سا�سة الإجنليز منذ عدة �سنوات قبل ذلك التاريخ �أو رمبا كان
ال�شيخ البكاي ي�شري �إىل نهاية احلروب ال�صليبيه يف القرن اخلام�س ع�شر.
لهذا االعتبار فقد كان ال�شيخ البكاي على قناعة ب�أن �أحمد بن �أحمد ال يحق له ب�أي حال من
الأحوال �أن يف�سد تلك العالقات الطيبة بني العاملني الإ�سالمي وامل�سيحي باعتدائه على �شخ�ص املكت�شف
الأملاين بارث و�أن هذا احلق ال يت�سنى لأحد غري العاهل املغربي موالي عبد الرحمن �أو لل�سلطان عبد
املجيد بو�صفه خليفة للم�سلمني .لهذه الأ�سباب فقد �أر�سل ر�سالتني لأحمد بن �أحمد رد ًا على ر�سالته
الأوىل يف حماولة منه لإقناعه بعدم �شرعية نواياه جتاه الرحالة الأملاين.
يف هذا املنعطف من تطور الأحداث فقد بعث ال�سلطان �أحمد بن �أحمد بر�سالة �أخرى لل�شيخ �أحمد
البكاي ي�أمره مرة �أخرى بت�سليم بارث ملمثله مبدينة متبكتو ويف حالة االمتناع عن ذلك ف�أنه �سي�شن
عليه احلرب  .كانت ر�سالة ال�سلطان وما ت�ضمنته من وعيد وتهديد باحلرب مبثابة ا�ستفزاز �شديد
وتقليل من املكانة الدينية التي كان يحظى بها ال�شيخ �أحمد البكاي يف كافة �أرجاء الغرب الإفريقى
امل�سلم� ،سيما و�أن ال�شيخ البكاي الذي ينت�سب ح�سب قوله �إىل عقبة بن نافع الفاحت العربي امل�سلم
لل�شمال الإفريقي كما ذكرنا من قبل قد كان �شديد االعتزاز بهذا الن�سب بالإ�ضافة �إىل خالفته ل�سجادة
الطريقة القادرية يف بالد ال�سودان الغربي والأو�سط قد جعله ي�شعر بالإهانة لن�سبه ال�شريف ومكانته
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الدينية من �سلطان �أفريقي ال يرى فيه �إال �أحد حوارييه و�أتباع طريقته ال�صوفية .لهذا االعتبار فقد
رد ال�شيخ البكاي على ر�سالة ال�سلطان �أحمد بن �أحمد رد ًا مليئ ًا بال�سخرية واالحتقار واالتهام باجلهل
بالدين اال�سالمي واللغة العربية لغة القران الكرمي ثم �أردف قائال ما يلى (�إنني لأ�صاب بالده�شة التي
ال حدود لها حينما �أتفكر يف املقدرات الذهنية ملن ال ينتمون �إىل العن�صر العربى) ( )14ثم �أق�سم له
ب�أنه �سوف لن يقوم بت�سليم �ضيفه حتى ولو جاء الطلب من ال�سلطان موالي عبد الرحمن �أو ال�سلطان
عبد املجيد دعك عن �أمري �إفريقي �صغري .هذه الكلمات جعلت ال�سلطان �أحمد بن �أحمد ير�سل يف
مطلع دي�سمرب عام  1853جتريدة مكونة من �ألف فار�س العتقال الرحالة الأملاين وي�ؤكد بارث يف هذا
ال�صدد ب�أن ال�شيخ �أحمد البكاي الذي ا�ستعد لقتال القوات الفوالنية الغازية قد خرج بالفعل للقائها
خارج مدينة متبكتو �إال �أن اجلند الفوالين رف�ضوا قتال ال�شيخ �أحمد البكاى وف�ضلوا الرجوع �إىل مدينة
()15
حمد اهلل عا�صمة بالدهم.
يف حقيقة الأمر ف�إن ذلك غري م�ستغرب من �أنا�س يدينون يف الأ�صل بالوالء الروحي لل�شيخ �أحمد
البكاي قبل والئهم لل�سلطة الزمنية يف بالدهم ويوقنون ب�أن مغا�ضبة ال�شيخ �ستجر عليهم عقاب ًا رباني ًا
ال قبل لهم به .غري �أننا ال ندري مباذا برروا تراجعهم هذا حلكومة بالدهم قبل حتقيق املهمة التي
ابتعثوا من �أجلها .وي�ؤكد بارث يف هذا ال�صدد ب�أن نف�س ذلك اليوم قد �شهد جميء �سيدي العلوي الأخ
الأكرب لل�شيخ �أحمد البكاي على ر�أ�س جي�ش كبري مل�ساندة قوات �أخيه املكونة من الطوارق والعرب وبع�ض
الأجنا�س الأخرى .غري �أنه يبدو لنا �أن قدوم هذا اجلي�ش (العرمرم) قد عجل بان�سحاب التجريدة
الفوالنية والتخلي نهائي ًا عن فكرة اعتقال بارث� .أو رمبا �أن �إحجام قادة القوات الفوالنية عن قتال
قوات ال�شيخ �أحمد البكاي وان�سحابها من �أرا�ضي املعركة قد كان نتيجة القتناعهم باحلجج الدينية
التي �ساقها ال�شيخ البكاي لتربير �إيوائه وحمايته للرحالة الأملاين امل�سيحي غري �أننا نرى �ضعف ًا يف هذه
الفر�ضية �إذ �أن ه�ؤالء اجلند قد �أتوا بتعليمات وا�ضحة و�صريحة من �سلطات بالدهم العتقال بارث
حتى لو ا�ضطرهم الأمر �إىل القتال .لهذا االعتبار ف�إننا منيل �إىل هذا االعتقاد ب�أن جميء قوات �سيدي
العلوي بتلك الكثافة قد ا�ضطر قائد القوات الفوالنية �إىل �إعادة ح�ساباته وتف�ضيل االن�سحاب على
املواجهة الع�سكرية بعد �أن �أيقن ب�أنها لن تكون يف �صالح قواته.
ويخربنا بارث ب�أن ال�شيخ البكاي قد قفل راجع ًا م�سرع ًا على ر�أ�س قواته �إىل متبكتو بعد ان�سحاب
قوات الفوالين �إذ �أن الو�ضع يف املدينة قد كان �شديد الت�أزم بعد �أن دخلتها قوات عبد احلميد ابن
�أخ ال�شيخ البكاي وخ�صمه اللدود الذي كان خمطط ًا ملهاجمة قوات عمه من اخللف يف حالة دخولها
املعركة مع قوات الفوالين.
يف ذلك اجلو املليء بالتوتر ونذر احلرب ان�سحبت قوات عبد احلميد هى الأخرى من مدينة
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متبكتو حيث �أعقبها توافد الكثري من قوات الطوارق احلليفة لل�شيخ البكاي على نف�س املدينة رغم
تهديدات ال�سلطان �أحمد بن �أحمد لها بوقف �صادرات القمح والأرز �إىل كل مناطق �أعايل نهر النيجر.
ويخربنا بارث ب�أن تلك الظروف �شديدة الدقة قد �شهدت �أي�ض ًا و�صول قافلة تابعة لقبيلة برابي�ش التي
�سبق لها �أن اتهمت ب�إغتيال الرحالة االجنليزي لينق � Laingإىل مدينة متبكتو ويفيدنا بارث ب�أن علي
بن حامد زعيم قبيلة برابي�ش ورئي�س تلك القافلة وان�سجام ًا مع ذلك اجلو املتفجر يف املدينة ب�سبب
وجود الرحالة امل�سيحي قد �أق�سم هو ورجاله على قتل بارث �إال �أن القدر قد تدخل ليحول دون ذلك
باملوت الفجائي الذي لقيه علي بن حامد مما اعترب حينذاك ك�إحدي كرامات ال�شيخ �أحمد البكاي
وف�سر ما حل برئي�س قافلة برابي�ش على �أنه عقاب رباين نظر ًا لإغ�ضابه ال�شيخ ال�شيء الذي جعل �أفراد
تلك القافلة ح�سب ما ذكره بارث يفدون على ال�شيخ البكاي طلبا للعفو.
وي�ؤكد بارث كذلك ب�أن اجلو املليء باالعتقاد يف كرامات البكاي وخوارق عاداته قد جعلت هذا
الأخري ينظم ق�صيدة يهدد فيها ال�سلطان �أحمد بن �أحمد بنف�س امل�صري الذي لقيه علي بن حامد �إن
هو �أ�صر على معاداة ال�شيخ و�ضيفه ( )16ويفيد بارث يف هذا ال�صدد �أي�ضا ب�أنه يبدو �أن الوعيد الذي
ت�ضمنته ق�صيدة ال�شيخ �أحمد البكاي قد لعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف جعل ال�سلطان �أحمد بن �أحمد يتخلى
عن نظرته املتطرفة جتاه الرحالة الأملاين ويعقد اتفاقية �صلح مع ال�شيخ �أحمد البكاي يعطي مبوجبها
الأم��ان للرحالة الأمل��اين .ويف تقديرنا �أنه مل يكن يف مقدور ال�سلطان �أحمد بن �أحمد �أن يفعل غري
ذلك �إذ �أن اندالع حرب �شاملة بني بالده و�أن�صار ال�شيخ �أحمد البكاي املمتدين على كل �أرجاء الغرب
الإفريقي مبن فيهم قبائل الفوالين �أنف�سهم �سيلحقون بجي�شه هزمية قد ت�ؤدي �إىل تدمري دولته بكاملها
ال �سيما �إذا ما و�ضعنا يف االعتبار قوة العامل الروحي الذي كان يربط جماهري تلك البلدان ب�شيخ
الطريقة القادرية التي كانت حتى يوم ذاك الطريقة ال�صوفية الوحيدة املتجذرة يف تربة بالد ال�سودان
الغربي والأو�سط منذ �أزمان بعيدة والتي يتخطى الوالء لها كل اعتبارات (�إثنية) �أو جهوية.
جلملة هذه االعتبارات ،فقد انتهت الدراما التي �أثارها وجود الرحالة الأملاين مبدينة متبكتو بعد
�أن غادر هذا الأخري املدينة يف الثامن من يوليو  1854يف رفقة م�ضيفه الذي ا�صطحبه حتى مدينة قاو
 Gaoعا�صمة �إمرباطورية �صنغاي التاريخيه والتي تبعد م�سافة خم�سمائة كيلومرت من متبكتو وزوده
بالإ�ضافة �إىل ذلك بخطابات �إىل �سالطني �إمرباطورية �صكتو وبرنو.
ولكن جتدر الإ�شارة �إىل �أن هنالك بع�ض العوامل اخلارجية التي عجلت بهذا ال�صلح املوقع بني
ال�شيخ البكاي وال�سلطان �أحمد بن �أحمد والتي متثلت يف االنت�صارات الكا�سحة التي �أخذت حتققها
جيو�ش احلاج عمر بن �سعيد الفوتي التيجانى على ح�ساب الدويالت ال�صغرية الواقعة �ضمن مناطق
النفوذ الديني للطريقة القادرية الكنتية البكائية مما �أو�صلها يف يونيو � 1854إىل منطقة كارتا الواقعة
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بني �أعايل نهري النيجر وال�سنغال� .إذن فخطر الطريقة التجانية ال�صاعدة قد �أخذ يدق بعنف على
�أبواب مدينة (حمد اهلل) عا�صمة �إمرباطورية ما�سينا الفوالنية وعلى �أبواب متبكتو معقل الطريقة
القادرية.
�أردنا بذكر كل هذه التفا�صيل �أن نعك�س �صورة للنفوذ الديني وال�سيا�سي الذي كان يتمتع
بهما خليفة ال�سجادة القادرية يف غرب �أفريقيا منت�صف القرن التا�سع ع�شر امليالدي .
ج /ال�صراع الدينى وال�سيا�سى بني ال�شيخ البكاى واحلاج عمر الفوتي الطوري التجاين
لعله جدير بالقول منذ البدء ب�أن التوتر ال�شديد وال�صراع الذي خربته عالقات ال�شيخ �أحمد
البكاي واحلاج عمر الفوتي التجاين كان يف الأ�صل �صراع ًا طائفي ًا بني خليفة الطريقة القادرية و�أتباعه
يف الغرب الإفريقي وخليفة الطريقة التجانية الآخذة حينذاك يف االنت�شار يف نف�س املنطقة و�أتباعه
املتحم�سني لن�شر �أورادها وتعاليم م�ؤ�س�سها حتى لو اقت�ضى الأمر �شن احلروبات اجلهادية .فال�شيخان
كانا يف تناف�س حمموم من �أجل التمكني لطريقتيهما يف الرتبة ال�سودانية كما �أن الطموح ال�سيا�سي
لكال ال�شيخني مل يكن بعيد ًا هو الآخر من �صب املزيد من الزيت على نار اخلالفات بينهما� .سيما و�أن
الطريقة القادرية الكنتية البكائية كانت را�سخة القدم يف هذه املنطقة منذ �أخريات القرن ال�ساد�س
ع�شر و�أن ظهور الطريقة التجانية مبفهومها اجلهادي يف ن�شر تعاليمها واكت�ساحها للبلدان من �أ�سافل
نهر ال�سنغال �إىل �أعايل نهر النيجر على ح�ساب مناطق النفوذ الديني التقليدي وال�سيا�سي للطريقة
القادرية قد كان م�صدر قلق �شديد بالن�سبة لل�شيخ �أحمد البكاى )17(.ال �سيما و�أن هذه الأخرية قد
انتهجت منذ دخولها املنطقة ال�سودانية الأ�سلوب ال�سلمي والقدوة احل�سنة يف ن�شر تعاليمها و�أورادها
و�أذكارها وخالويها .فالقادرية الكنتية البكائية كانت طريقة �صوفية م�ساملة كالكثري من الطرق
ال�صوفية يف العامل الإ�سالمي على عك�س الطريقة التجانية العمرية (الن�سبة هنا راجعة للحاج عمر
الفوتي) فقد كانت جهادية التوجه ذات �أيديولوجية دينية �سيا�سية ترمي �إىل �إقامة دولة دينية جتانية
الطريقة )18(.جلملة هذه االعتبارات ف�إن ت�صادم النهجني املتناق�ضني خلليفتي الطريقتني قد كان
�أمر ًا ي�صعب تفاديه يف تلك الظروف بالغة التعقيد .وعلى الرغم من �أن احلاج عمر قد �أ�شتهر بالتقوى
وال�صالح يف ال�سودان الغربي من قبل ذهابه للأرا�ضى املقد�سة حاج ًا غري �أن ذلك مل ي�شكل يومذاك
�أي خطر على املكانة الدينية والزمنية لأ�سرة ال�شيخ البكاي الرا�سخة اجلذور يف املنطقة ملا يقرب من
القرون الثالثة ويبدو �أن هذا ال�شيء هو الذي مل يجعل منه م�صدر ريبة �أو حذر من جانب �أ�سرة البكاى.
�إال �أن الأمر قد تبدل متام ًا عقب عودة عمر الفوتي من مكة حام ًال لقب (احلاج) ولقب (خليفة الطريقة
التجانية) يف الغرب الإفريقى خا�صة �أن هذا اللقب الأخري الذي حمل يف دواخله بذور االختالف
واخلالف الطائفي امل�ستقبلي بني خليفتي الطريقتني يف بالد ال�سودان الغربى والأو�سط .ويجدر بالذكر
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�أن احلما�سة الطاغية والن�شاط الكثيف واملقدرة الفائقة على الإقناع التي ات�سم بها احلاج عمر يف
الدعوة �إىل الطريقة التجانية قد جعلته ي�شرع يف ذلك منذ �أول يوم لو�صوله �إىل بالط ال�سلطان حممد
بلو يف مدينة �صكتو ب�شمال نيجريا احلالية� .أي يف منطقة تابعة تقليدي ًا للطريقة القادرية البكائية .وقد
�أفلح بالفعل بقوة منطقه وات�ساع ثقافته ف�ض ًال عن التقوى وال�صالح اللذين ات�صف بهما ،يف اجتذاب
العديد من وجهاء �إمرباطورية �صكتو الفوالنية ومنحهم الطريق التجاين بد ًال عن القادري.
وتفيد بع�ض امل�صادر �أن ال�سلطان حممد بلو نف�سه قد حتول حتت ت�أثري احلاج عمر من القادرية
�إىل التجانية )19(.وجدير بالذكر يف هذا املقام �أن احلاج عمر نف�سه قد ذكر ذلك يف كتابه املو�سوم
رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ،حينما جاء قوله فيه كما يلى( -:حدثنى الإمام العادل
والعامل العامل الويل الفا�ضل �أمري امل�ؤمنني حممد ب ُّل (بلو) فقال( -:ر�أيت فيما يرى النائم  ...القطب
املكتوم والربزخ املختوم وختم الأولياء ال�شيخ التجانى ر�ضى اهلل تعاىل عنه َقدم بلدنا فهرع النا�س �إليه
وملا و�صلت �إليه وجدت عنده الفالح الرابح عمر بن �سعيد...فقلت لل�شيخ بعد ما �سلمت عليه �أعلم �أنى
()20
من �أحبابك و�إمنا �أحببتك هلل تعاىل ال ل�سبب وال لعلة.)...
ون�ضيف يف هذا املقام �أن بالط ال�سلطان حممد بلو قد �شهد �أول لقاء جمع بني احلاج عمر
الفوتي عقب عودته من احلج وال�شيخ �أحمد البكاي الذي ت�صادف �أن قدم �إىل مدينة �صكتو يف زيارة
�إىل ال�سلطان حممد بلو و�أفراد �أ�سرة ال�شيخ عثمان دانفوديو الآخرين بو�صفهم �أحبابه ومريديه منذ
عهد والدهم ال�شيخ عثمان دانفوديو لهذا يبدو �أن التحول الذي طر�أ على معتقد ال�سلطان بلو وكبار
وجهاء دولته قد حدث بعد ذلك �سيما و�أن احلاج عمر الفوتي قد مكث يف معية �صهره ال�سلطان بلو
ل�سبعة �أعوام �إذ �أنه كان متزوجا من كرمية ال�سلطان الأمرية مرمي التي يقول البع�ض يف �شيء من عدم
الدقة ب�أنه قد �أجنب منها ابنه �أحمد امللقب بالعربى عام  1833والذي �أ�صبح فيما بعد �سلطانا على
مدينة �سيقو عا�صمة مببارا التاريخيه وال�صحيح �أن �إبنه �أحمد كما ي�ؤكد احلاج عمر نف�سه ب�أنه من
زوجة �أخرى يطلق عليها هو لقب «�أم �أحمد الكبري «( .)21ويبدو �أنها من قبيلة الهو�سا كما جاء يف بع�ض
امل�صادر .
كان التقاء ال�شيخني يف نف�س احليز املكاين والزماين �سانحة ملناظرات �شملت جماالت الفقه
والت�صوف والأدب واللغة وف�ضائل الطريقتني اللتني ميثالنهما ويقول يف هذا ال�صدد امل�ؤرخان �أحمد
همباتي وداجت يف كتابهما املو�سوم �إمرباطورية ما�سينا الفوالنية ما يلي�( :إن ال�شيخ �أحمد البكاي كان
يعتقد يف قرارة نف�سه ب�أن احلاج عمر الفوتي قد يكون وا�سع املعرفة يف جميع تلك امل�سائل ولكن لي�س
بو�سعه �أن يبز عامل ًا عربي ًا مثله يف هذه املجاالت)( )22لقد �سبق لنا التلميح �إىل هذه النظرة اال�ستعالئية
حينما �أ�شرنا �إىل حديث ال�شيخ �أحمد البكاي عن ال�سلطان �أحمد بن �أحمد .بالإ�ضافة �إىل ما تقدم،
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ف�إن ال�شيخ �أحمد البكاي ظل طوال �إقامته يف مدينة �صكتو ي�ؤكد مل�ستمعيه ب�أن احلاج عمر (�شخ�ص
طموح و�سيقود �أتباعه �إىل الدمار الأخالقي نظر ًا ملواهبه يف جمال العلوم ال�شيطانية) )23(.ولعله من
نافلة القول �أن النجاح ال�شديد الذي لقيته دعوة احلاج عمر للطريقة التجانية يف �إمرباطورية �صكتو هو
ال�سبب الأ�سا�سي الذي يقف وراء النقد والتجريح ال�شديدين اللذين تعر�ض لهما من ال�شيخ �أحمد البكاي
 .فال�شعبية املتنامية للحاج عمر و�أوراد الطريقه التجانية التي �أخذت يف االنت�شار قد �أثارت كثري ًا من
غرية ال�شيخ البكاي .لهذا طفق جاهد ًا يف حماولة التقليل من �ش�أن احلاج عمر يف نظر النا�س .غري �أنه
رغم ذلك مل يفلح يف جعلهم ين�صرفون عن الداعية التجاين الذي ظل يجتذب الكثريين من الطريقة
القادرية �إىل الطريقة التجانية خا�صة يف �أو�ساط علية القوم بالدولة .لهذا ال�شيء ف�إن الداعية التجاين
الذي �سبقته �شهرته يف الذيوع بعيد ًا يف �أرجاء بالد ال�سودان الغربي والأو�سط قد لقي على غري املتوقع
يف مثل هذه احلاالت ترحيب ًا فاتر ًا للغاية يف مدينة (حمد اهلل) عا�صمة �إمرباطورية فوالين ما�سينا
التي و�صلها يف عام  1838وهو يف طريقه �إيل فوتا جالون بغينيا احلالية موطن الكثري من �أتباعه
ومنها �إىل فوتا تورو موطنه الأ�صلي على �أ�سافل نهر ال�سنغال .وال �شك لدينا يف �أن ال�شيخ �أحمد البكاي
قد كان وراء هذا الفتور الذي �أ�ستقبل به احلاج عمر يف عا�صمة ما�سينا .ويف هذا ال�ش�أن يقول جميل �أبو
الن�صر يف كتابه املو�سوم (التجانية طريقة �صوفية يف عامل حديث) ب�أن ال�شيخ البكاي قد بعث بر�سالة
للحاج عمر �أثناء �إقامته الق�صرية يف مدينه (حمد اهلل) مليئة بالتحقري وال�سباب والروح اال�ستعالئية
بل زعم ب�أن احلاج عمر هو امل�سيح الدجال(.)24
�أما احلاج عمر فقد قام بالرد على تلك االتهامات مفند ًا �إياها ب�صورة ات�سمت باملو�ضوعية والبعد
عن املهاترات( )25مذكر ًا له بالآية الكرمية القائلة( :وعباد الرحمن الذين مي�شون على الأر�ض هونا
و�إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا �سالما) )26(.غري �أن احلاج عمر رغم ذلك الفتور الذي لقيه يف مدينه
(حمد اهلل) �إن مل نقل الروح العدائية �إال �أنه قد �أفلح يف �إعطاء الطريق التجاين للعديد من �سكان
املدينة كان على ر�أ�سهم ال�شيخان �أحمد بن حممد كوريل والفقيه املختار وديعة اهلل وهما من كبار
رجال الدين بالدولة وقد لعب هذان ال�شيخان فيما بعد دور ًا مهم ًا يف ن�شر الطريقة التجانية يف مدينة
(حمد اهلل) بعد مغادرة احلاج عمر لها خا�صة بني تالميذ مدر�ستيهما القر�آنيتني .وتفيد الوثائق
العربية باملكتبة الوطنية بباري�س ب�أن ال�شيخ �أحمد البكاي الذي كان يومها يف مدينة متبكتو قد �أر�سل
ابنه �سيدي املختار �إىل مدينة حمد اهلل ومعه عدد من �أتباع والده يحملون عدد ًا من الر�سائل بالإ�ضافة
�إىل خم�سة وع�شرين ق�صيدة هجائية لكل من حتول من الطريق القادري �إىل الطريق التجاين .لي�س
ذلك فح�سب ،بل ت�ضمنت تلك الر�سائل والق�صائد اتهام ًا بالردة عن الإ�سالم لكل معتنق للطريقة
التجانية يف مدينة (حمد اهلل)(.)27
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جدير بالذكر �أن هذا ال�صراع قد هد�أت حدته ملا يربو على الع�شرين عام ًا التي ق�ضاها احلاج
عمر يف فوتا تورو وفوتا جالون بعيد ًا عن �أوا�سط نهر النيجر� .إال �أن الو�ضع قد عاد ثانية �إىل الت�أزم
بعد �إعالن احلاج عمر اجلهاد على قبائل مببارا �سيقو ( )Segouالذين كانوا على ديانات �أ�سالفهم
الأرواحية ح�سب زعمه �سيما و�أنه قد لقي من �سلطانهم معاملة �سيئة اعتقله �إبانها ملدة �أربعني يوما عقب
و�صوله �إىل مدينه �سيقو �سيكورو عا�صمه مببارا يوم �أن قدم �إليها من مدينة حمد اهلل يف طريقه �إىل
فوتا جالون كما جاء �آنف ًا( .)28لهذا  ،ما �إن علم ال�شيخ البكاي بهذا الأمر حتى بد�أ ثانية ن�شاطه املعادي
للطريقة التجانية وخليفتها .فبعث بعدة ر�سائل �إىل ملك مببارا �سيقو وكان يدعى (علي منزون) ي�ؤكد
له وقوفه القوي �إىل جانب بالده يف حالة تعر�ضها �إىل هجوم من قبل جيو�ش احلاج عمر التكرورية
التجانية .بل ذهب �إىل القول ب�أن �أكد له ب�أنه �سيحمي له مملكته وعر�شه يف مدينه �سيقو�سيكورو
العا�صمه البمبارية( )29كما ح�ضه يف الوقت ذاته ب�إحلاح �شديد على عدم ال�سماح للغازي التجاين
بالتغلغل يف منطقة �أوا�سط نهر النيجر  ...يف تلك الظروف امل�شحونة بنذر احلرب تنبه ال�سلطان
�أحمد بن �أحمد �إىل التو�سعة التجانية التي �أخذت تهدد ب�صورة مبا�شرة �أوا�سط نهر النيجر .لهذا بعث
بر�سالة عاجلة �إىل ال�شيخ �أحمد البكاي ملعرفة ر�أيه يف ذلك اخلطر التجاين الداهم الذي �أخذ يهدد
مملكه مببارا �سيقو .وقد جاء رد ال�شيخ البكاي الذي بعث به ر�سو ًال خا�ص ًا من قبله م�شجع ًا لل�سلطان
�أحمد بن �أحمد ملقاتله قوات احلاج عمر جنب ًا �إىل جنب مع قوات مملكة مببارا �سيقو حتى ال تقع (تلك
البالد الغنية بالذهب احلاج عمر �سوف لن تقف عند حدود مملكة مببارا بل �ستمتد �إىل �إمرباطورية
ما�سينا الفوالنية نف�سها حتي لو مل تبادره بالعداء)( ،)30فقد كان على قناعة ب�أن انت�صار هذا الأخري
على جي�شي �سيقو و(حمد اهلل) يف حالة حدوثه �سوف ي�سدد �ضربة قاتلة ل�سلطاته الروحية والزمنية
يف كافة �أرجاء هذه املنطقة.
لهذا االعتبار فان االنت�صار ال�ساحق الذي �أحرزته جيو�ش احلاج عمر على جي�ش مببارا �سيقو
وفوالين ما�سينا جمتمعني يف اخلام�س ع�شر من مايو عام  1862قد ك�شف ظهر ال�شيخ �أحمد البكاي
وفتح الطريق للحاج عمر لي�صعد جمرى نهر النيجر متجه ًا نحو مدينة متبكتو عند منحنى ذلك النهر
ناحية ال�شمال اجلغرايف والطرف اجلنوبي لل�صحراء الكربى .ف�سقوط مدينة «حمد اهلل» عا�صمة
�إمرباطورية الفوالين «الثيوقراطية» يف يد احلاج عمر الفوتي كان نذير خطر على ال�شيخ �أحمد البكاي
الذي ر�أى �أن يتخذ تكتيكا مغايرا يقوم على املهادنة الدبلوما�سية يف حماولة لدرء خطر الزحف التجاين
 .لهذا ال�شيء بعث بر�سالة مطولة للحاج عمر ات�سمت بالكثري من املهادنة جاء قوله يف مطلعها ما يلي:
(ب�سم اهلل الرحمن الرحيم �إىل الأمري ال�شيخ احلاج عمر بن �سعيد الفوتي ن�صره اهلل على الأعداء
و�أقام على يديه الدين وال�شريعة ال�سمحاء  )31()....وبعد �أن هن�أه على انت�صارات جيو�شه �أوعز اليه
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ب�صورة غري مبا�شرة بالعفو عن ال�سلطان �أحمد بن �أحمد كما اعتذر له يف الوقت ذاته عن كل ما بدر
منه �شخ�صي ًا جتاهه منذ �أن التقيا يف بالط ال�سلطان حممد بلو مبدينة �صكتو حماو ًال تربير مواقفه
حينذاك وبعد ذاك مبا تناهى �إىل �سمعه من �أن احلاج عمر قد (ادعى ب�أنه روح اهلل امل�سيح عي�سى بن
مرمي ر�سول اهلل  )32()...لي�س ذلك فح�سب ،بل نظم ق�صيدة مدح فيها احلاج عمر م�شيد ًا مبناقبه
وعلمه الغزير م�ؤكد ًا يف الوقت ذاته ب�أنه مل يجد يف تعاليم و�أوراد و�أذكار الطريقة التجانية ما يعيب� .إال
ان املدقق يف ت�ضاعيف مفرداتها ي�شم فيها رائحة بع�ض الرمزية املبطنة للهجاء يف �صيغة املدح (.)33
ويف احلقيقة ف�إن ال�شيخ �أحمد البكاي مل يتغري ر�أيه يف احلاج عمر ولكن �ضرورات اللعبة ال�سيا�سية
اقت�ضت منه حماولة التهدئة والت�أجيل ك�سب ًا للوقت وهو ما يعرف يف لغة الدبلوما�سية احلديثة بكلمة
« »Temporizationالفرن�سية انتظارا ملعرفة ردة فعل احلاج عمر جتاهه �شخ�صي ًا �إذ كان ي�أمل
�أن يرتك له هذا الأخري حرية ممار�سة �سلطاته الدينية وال�سيا�سية يف �أو�ساط اتباع طريقته .بالإ�ضافة
�إىل ذلك فقد كان ي�أمل �أن يكون يف التهدئة ووقف االقتتال م�ؤقت ًا مت�سع من الوقت لتجميع قوى املناوئني
ملواجهة جي�ش احلاج عمر يف الزمان واملكان الذي يختارونه للمعركة الفا�صلة بينهم وبني القوات
التجانية� .إال �أن احلاج عمر الذي �آل �إليه احلكم يف �إمرباطورية ما�سينا الفوالنية (بحق) االنت�صار
ودخول مدينة (حمد اهلل) منت�صر ًا بعد انهيار �سلطة �أحمد بن �أحمد ،قام على �ضوء اتفاقية عام
 1846املربمة بني �إمرباطورية فوالين ما�سينا ومدينة متبكتو ،بار�سال �أحد الق�ضاة ويف معيته كتيبة
من اجلنود مكونة من �أربعمائة فرد م�سلحني وذلك جلباية ال�ضرائب من �سكان متبكتو التي اعتربها
تابعة لدولته ولو �إ�سمي ًا ،مبقت�ضى االتفاقية �آنفة الذكر .يف هذه الأثناء حاول �أحمد البكاي من جانبه
دون جدوى �إثناء اجلند التجاين عن دخول املدينة .وملا مل يت�أت له ذلك ف�ضل مغادرة املدينة وااللتجاء
�إىل �أتباعه من قبائل الطوارق بال�صحراء تفادي ًا لإمكانية وقوع �أي احتكاك بينه وبينهم حتى يت�سنى له
معرفة نوايا احلاج عمر جتاهه ب�صورة قاطعه.
غري �أن ال�شيخ �أحمد البكاي مل يتلق رد ًا �شافي ًا على ر�سالته للحاج عمر الذي اكتفي بالقول له عرب
ر�سالة ق�صرية �إن الرد على ر�سالته �سوف يكون (م�شافهة) من دون �أن ي�شرح له �إن كان يق�صد بعبارته
�أن يح�ضر �إليه ال�شيخ البكاي بنف�سه يف مدينة (حمد اهلل) �أم �أن احلاج عمر بنف�سه �سيح�ضر لاللتقاء
به مبدينه متبكتو (.)34
يف حقيقة الأمر ف�إن احلاج عمر �أراد بعبارته تلك ح�ضور ال�شيخ البكاي للقائه مبدينه (حمد
اهلل) كما �سبق لهذا الأخري �أن �سافر �إىل مدينه �صكتو للقاء ال�سلطان حممد بلو �سيما و�أن �صكتو تبعد
كثري ًا عن متبكتو �إذا ما قورنت م�سافتها بامل�سافة الفا�صلة بني هذه الأخرية ومدينة (حمد اهلل)� .إال �أن
ال�شيخ البكاي بعث بر�سالة �إىل احلاج عمر ي�ؤكد له فيها رف�ضه ال�سفر �إليه ما مل ي�ؤكد له هذا الأخري
181

التناف�س الطائفي وال�سيا�سي على مدينة متبكتو

ح�سن نواياه جتاهه .وال �شك لدينا يف �أن ال�شيخ البكاي كان يخ�شى من �إمكانية �إجباره على مبايعة
احلاج عمر �إن هو غامر بالذهاب �إىل (حمد اهلل) دون �ضمانات م�سبقة هذا �إذا ما و�ضعنا يف االعتبار
اعتداده ال�شديد بن�سبه ال�شريف الذي ال يرى منه فكاك ًا ي�سمح له بالتنازل عن مكانته ال�سامية ملبايعة
احلاج عمر الذي ال يرى فيه غري �شخ�ص يقل عنه مرتبة ون�سب ًا )35(.جدير بالذكر �أن احتالل جيو�ش
احلاج عمر ململكة مببارا (�سيقو) يف �أعايل نهر النيجر واجتياحها ملدينه (حمد اهلل) بعد تدمري
�إمرباطورية فوالين ما�سينا قد �أتاح للغازي التجاين الفر�صة لأن ي�ضع يده على الر�سائل املتبادلة بني
ال�شيخ البكاي وكل من علي �سلطان مملكة �سيقو وال�سلطان �أحمد بن �أحمد وجميعها كانت تطفح بروح
عدائية للحاج عمر .وقد حاول ال�شيخ البكاي �أن يربر ذلك الحق ًا يف ر�سائله االعتذارية للحاج عمر ب�أن
ت�شجيعه ل�سلطان مببارا �سيقو وال�سلطان �أحمد بن �أحمد على الت�صدي جليو�ش احلاج عمر كان بهدف
دفعهما لالنتحار �سيا�سي ًا وع�سكري ًا� .إال �أن احلاج عمر قد اعترب تربيرات ال�شيخ �أحمد البكاي مبثابة
�ضرب من �ضروب النفاق(.)36
عند هذا احلد من تطور الأحداث خل�ص ال�شيخ البكاي �إىل قناعة تامة ب�ضرورة رفع القناع عن
وجهه واالحتكام �إىل القوة يف مواجهة احلاج عمر .لهذا غادر مقره يف ال�صحراء واجته �إىل متبكتو
يف جي�ش من �أتباعه من قبائل الطوارق لي�شتبك مع القوات التجانية املوجودة حينذاك يف املدينة قتل
على �إثر ذلك ممثل احلاج عمر بتمبكتو� .أما بالن�سبة لبقية اجلند التجاين الذين كانوا يف معية القتيل
فقد منحهم ال�شيخ البكاي فر�صة ثالثة �أيام ملغادرة املدينة نهائي ًا وقد مت ذلك بالفعل( .)37بعد ذلك
�أيقن ال�شيخ البكاي ب�أن الأمر �سوف لن ينتهي عند ذلك احلد و�أن احلاج عمر ال حمالة قادم بجي�شه
لت�صفية ما بينهما من ح�سابات .لهذا االعتبار مل يتوان يف جتميع جي�ش كبري من �أتباعه الطوارق
وقبائل برابي�ش و�أوالد هند و�أوالد العوايف من الكونتة بالإ�ضافة �إىل قبائل الرببر و�سار على ر�أ�سهم
ليع�سكر خارج مدينه متبكتو .من اجلانب الآخر ،اجته احلاج عمر على ر�أ�س جي�شه �إىل متبكتو فدارت
بني الفريقني معركة �شر�سة يف فرباير  1863انهزم فيها جي�ش احلاج عمر خملف ًا وراءه �أعداد ًا كبرية
من ال�ضحايا ال�شيء الذي ا�ضطر اجلي�ش التجاين �إىل التقهقر عائد ًا �إىل مدينة (حمد اهلل) .ويف
ابريل من نف�س العام �شن احلاج عمر هجوم ًا �آخر على جي�ش ال�شيخ البكاي غري �أنه خ�سر املعركة للمرة
الثانية .جدير بالذكر �أن ال�شيخ البكاي قد ا�ستخدم �أ�ساليب احلرب النف�سية �ضد مقاتلي جي�ش احلاج
عمر بعد �أن بث يف �أو�ساطهم دعاية ت�ؤكد ب�أن احلرب التي ي�شنونها على �أتباعه لي�ست جهاد ًا يف �سبيل
اهلل و�إمنا حتقيق ًا لأطماع احلاج عمر نظر ًا لكون �أتباعه م�سلمني م�ؤمنني (ومن يقتل م�ؤمن ًا متعمد ًا
فجزا�ؤه جهنم خالد ًا فيها وغ�ضب اهلل عليه ولعنه و�أعد له عذاب ًا عظيم ًا) بن�ص القران الكرمي وال ينال
ال�شهادة من ي�سقط قتي ًال يف هذه احلرب.
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هذه الدعاية التي بثت بكثافة وفعالية قد لعبت دور ًا كبري ًا يف �إ�ضعاف الروح املعنوية لدى الكثري
من جنود اجلي�ش التكروري ال �سيما و�أنهم كانوا يقاتلون يف طبغرافية غريبة عليهم ويف بيئة �شديدة
العداء بالن�سبة لهم(� )38إ�ضافة ايل جو روحي م�شحون بال�شك يف جدوى ت�ضحياتهم.
يف هذه الظروف الع�صيبة واجلو املحتقن بالتوتر وال�شعور باملرارة قام احلاج عمر يف مار�س من
نف�س العام �أي قبل �شهر واحد من الهزمية الثانيه جلي�شه �أمام جي�ش ال�شيخ البكاي بتعيني ابنه الأكرب
�أحمد ملكا على �إمرباطوريه ما�سينا الفوالنية و�سيقو البمبارية اللتني كانتا يوم ذاك تلعقان جراحاتهما
جراء الدمار الذي حلق بهما من قوات احلاج عمر  .لهذا جاء تعيني �أحمد ابن احلاج عمر مبثابة
ال�شرارة التي �أ�شعلت فتيل برميل البارود فثار ال�سكان يف كل �أرجاء تلك الدولتني .
وما �إن علم ال�شيخ البكاي بهذه االنتفا�ضة حتى قاد جي�شا كبريا من �أن�صاره والتحق بالثوار يف
ما�سينا ليحا�صر معهم ملدة ت�سعة �أ�شهر مدينه (حمد اهلل ) حيث كان يقيم احلاج عمر وبع�ض �أن�صاره
الذين ظلوا معه يف داخل املدينة  .ويف فرباير 1864حاول احلاج عمر فك احل�صار عن املدينة غري
�أنه مل يفلح يف ذلك فقتل يف ظروف اكتنفها الكثري من الغمو�ض ودار حولها الكثري من اللقط والأقوال
املت�ضاربة التي مل حت�سم حتى يوم النا�س هذا .
�أما ال�شيخ �أحمد البكاي فقد دخل بعد ذلك يف �سل�سلة من احلروبات �ضد التجاين ابن �أخ احلاج
عمر وانتهى به الأمر مقيما بقرية �صغرية تدعى �ساردينا على مقربى من مدينة مبتي على نهر النيجر
حيث تويف يف فرباير  1865بعد عام واحد من وفاة غرميه احلاج عمر بن �سعيد الفوتي التجاين
عليهما رحمة اهلل ور�ضوانه ...فقد كان لهما الف�ضل يف تعميق جذور الإ�سالم ال�صويف يف تربه ال�سودان
الغربي والأو�سط .
خامتة:
مما ال�شك فيه ف�إن الطريقتني القادرية والتجانية قد لعبتا دور ًا مهم ًا و�أ�سا�سي ًا يف تعميق جذور
الديانة الإ�سالمية يف تربة بالد ال�سودان .وعلى الرغم من �أن الديانة املحمدية قد وفدت �إىل هذه
املنطقة من ال�شمال الأفريقي منذ القرون الو�سيطة عرب ال�صحراء الكربي يف معية الدعاة والفقهاء
والتجار والرحالة واجلغرافيني � ،إال �أنها ظلت لأزمان طويلة تتعاي�ش بل وتختلط اختالطا كبري ًا مع
معتقدات الديانات الأرواحية املتوارثة منذ القدم الأفريقي ( )39وال�شك لدينا �أن اجلاذبية التي ات�سمت
بها الطرق ال�صوفية بف�ضل خالويها لتحفيظ القر�آن وطبولها و�أورادها وحلقات ذكرها و�أنا�شيدها
ومناخاتها املفعمة بالروحانية قد ج�سرت امل�سافة بني الديانة التوحيدية الوافدة والتعددية املتجذرة
يف �أو�ساط بالد ال�سودان رغم ف�سيف�سائه االثنية واختالفاته اجلهوية .وقد لعب ذلك دور�آ حموريا يف
انت�شار الإ�سالم يف بالد ال�سودان الغربي والأو�سط على الرغم من �أنه قد ظل �إ�سالم�آ ر�أى فيه قادة
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احلركات الإ�سالمية اجلهادية يف القرن التا�سع ع�شر امليالدي �أمثال ال�شيخ عثمان بن فودي وال�شيخ
�أحمدو لوبو واحلاج عمر بن �سعيد الفوتي وثنية �إ�ستوجبت ثوراتهم اجلهادية التي كان لها الف�ضل يف
تنقيته من الكثري مما علق به من معتقدات الأرواحية التقليدية التي درج النا�س يف هذه املناطق على
ممار�ستها يف حياتهم اليومية رغم ظاهرية �إ�سالمهم  .ومما ال يتطرق اليه �أدنى �شك ف�إن الأدوار
التي لعبها ال�شيخ �أحمد البكاي واحلاج عمر بن �سعيد الفوتي التجاين و�سالطني �إمرباطورية ما�سينا
الفوالنية ( الثيوقراطية ) يف ن�شر الإ�سالم ب�سماحته وب�ساطته ال�صوفيه رغم ما عرفته العالقات بينهم
من احرتاب واقتتال  ،ال ينعزل عن اختالف يف االجتهاد رغم وحدة الهدف الذي عملوا له جميع�آ عرب
طرق خمتلفة وو�سائل متباينة .وال�شك لدينا �أي�ضا يف �أن املكايدات ال�سيا�سية قد لعبت هي الأخرى دورا
مهم ًا يف ت�شويه �صورة كل فريق بفعل ما ظل يبثه عنه الفريق الآخر بق�صد الك�سب ال�سيا�سي والطائفي
يف �آن واحد .كما �أن ظاهرية النظرة اال�ستعالئية التي ات�سمت بها بع�ض �أقوال ال�شيخ البكاي جتاه
خ�صمه املجاهد التجاين احلاج عمر بن �سعيد الفوتي ال تنعزل هي الأخرى عن جو التناف�س والعداء
ال�شديدين اللذين عرفتهما العالقات بينهما رغم كون ذلك قد يبدو متنافيا مع �سماحة وتوا�ضع روح
�صويف يف قامة ال�شيخ �أحمد البكاي الذي �شهد على �سماحته وتوا�ضعه الرحالة االملاين بارث كما ورد
�آنفا يف هذا البحث  .ويجدر يف هذا املقام الت�أكيد ب�أن احلاج عمر بن �سعيد الفوتي كان رقما هاما
يف تاريخ ال�سودان الغربي ال ميكن جتاوزه لأي م�ؤرخ يعكف على دار�سة هذه احلقبة من تاريخ القارة
الإفريقية  .فقد كان �إىل جانب ورعه وزهده وعلمه جماهدا ات�سم بديناميكية لعبت دورا �أ�سا�سيا يف
التطور التاريخي يف زمانه مما بو�أه مقعدا من �أهم املقاعد يف التاريخ الأفريقي يجعل من ا�سمه رديفا
النت�شار اال�سالم والطريقة التجانية ومناه�ضة االمربيالية الفرن�سية يف هذه املنطقة.
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