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Abstract:

This study is an attempt to shade light on the
situation of Islam, and the hinders that faced the spread
of Islam in Southern Africa that in respect to the late
spread of Islam in Southern Africa.
The study aimed to show the most important
challenges that confront the spread of Islam in this
area, and according to the study it is squeezed into two
main hinders, Christianity and Jusism.

م�ستخل�ص:

هذه الدرا�سة حتاول �إلقاء ال�ضوء على و�ضع الدين الإ�سالمي،
وحتديات انت�شاره يف منطقة �إفريقيا اجلنوبية التي ت�ؤخر دخول
الإ�سالم �إليها مقارنة ببقية �أقاليم القارة الأخ��رى  ،ذلك على
الرغم من �سهولة مبادئ الدين الإ�سالمي ،وو�ضوح خطابه وقدرته
على تلبية حاجات الب�شر الدنيوية والأخروية .
وهدفت الدرا�سة للتعرف على �أهم التحديات التي واجهت
انت�شار الإ�سالم يف هذه املنطقة  ،والتي تنح�صر وفق ًا للدرا�سة يف
حتديني �أ�سا�سيني هما :
التحدي امل�سيحي .
التحدي ال�صهيوين .
وا�ستخدمت ال��درا��س��ة املنهج التاريخي واملنهج الو�صفي
التحليلي لبيان �أثر هذه التحديات على تغلغل الإ�سالم وانت�شاره بني
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جمتمعات اجلنوب الإفريقي .
وخل�صت الدرا�سة �إىل جملة من النتائج متثلت يف �أن القارة
الإفريقية تعترب �ساحة لل�صراع بني الإ�سالم ودع��اة الن�صرانية
من جهة  ،والإ�سالم واحلركة ال�صهيونية العاملية من جهة �أخرى
 .كما �أ��ش��ارت الدرا�سة �إىل وج��ود حتالف تاريخي بني البعثات
التب�شريية العاملة يف �إفريقيا واال�ستعمار الغربي  ،وقد اتخذت
حمالت التن�صري التي نظمتها الكنائ�س الغربية و�سائل اقت�صادية
يف ا�ستمالتها لل�شعوب الإفريقية وبذلت يف �سبيل ذلك الكثري من
الأموال .
�أم��ا ال�صهيونية فقد تبلورت �أهدافها ب�صورة وا�ضحة يف
امل�ساعي الإ�سرائيلية للتغلغل يف �إفريقيا  ،وحماولة �إيجاد روابط
مع �شعوب القارة من خالل اال�ستناد �إىل العالقات التاريخية بني
اليهود ونبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم و�إفريقيا  ،وت�ستخدم �إ�سرائيل
يف �صراعها مع الإ�سالم جملة من الأدوات ال�سيا�سية والآيديولوجية
كفكرة ا�ستخدام �إ�سرائيل كج�سر يربط ب�ين العاملني النامي
واملتقدم.
وجاءت �أهم حماور الدرا�سة كما يلي :
•لتحدي امل�سيحي و�أث ��ره على انت�شار الإ� �س�لام يف
اجلنوب الإفريقي.
•التحدي ال�صهيوين و�صراعه مع الإ�سالم يف اجلنوب
الإفريقي.

مقدمة:
منذ �أن ظهر الإ�سالم واجه الكثري من التحديات ،تغلب عليها �أحيانا بفعل القوة املعنوية التي
يكت�سبها امل�سلم من الإ�سالم ،و�أحيانا �أخرى بعجز الديانات الأخرى عن تقدمي حلول و�إجابات ت�شبه
ما يقدمه الإ�سالم ،وتعترب منطقة (ال�شرق الأو�سط) وهي املنطقة التي ظهرت فيها اغلب ديانات
الب�شرية ال�سماوية منها والو�ضعية ،منطقة �صراع دائم بني الأديان ومعتنقيها وقد واجه الإ�سالم حركة
معار�ضة قوية جدا قادها اليهود والن�صارى وامتدت هذه املعار�ضة حتى يومنا هذا ،وي�شكل التن�صري
وال�صهيونية الوجه احلديث للت�آمر القدمي الذي مار�سه �أعداء الإ�سالم منذ ظهوره.
يق�صد باجلنوب الإفريقي املنطقة اجلنوبية لقارة �إفريقيا والتي ت�شمل ع�شر دول هي �أجنوال،
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بت�سوانا ،ليو�سوتو ،مالوي ،موزمبيق ،ناميبيا ،جمهورية جنوب �إفريقيا� ،سوازيالند ،زامبيا وزميبابوي،
وقد ت�أخر كثريا و�صول الإ�سالم �إىل هذه املنطقة مقارنة بباقي �أجزاء �إفريقيا ،بع�ض هذه الدول مل
ينت�شر فيها الإ�سالم حتى نهاية القرن الع�شرين بينما و�صل �إىل البع�ض الآخر يف منت�صفه� ،أما الدول
املطلة على ال�ساحل فقد عرفت الإ�سالم منذ وقت مبكر.
تقول ايبيانك �ساراواك( :لي�س من عقيدة دينية �أ�سهل من العقيدة الإ�سالمية ،ولي�س من قوة
معنوية يف الوجود �أ�شد من قوة الإ�سالم ،لذا كان انت�شار الإ�سالم يف القارتني الآ�سيوية والإفريقية
يتو�سع ب�صورة دائمة ومبا�شرة �أي بدون بعثات وال مب�شرين)( .)1ويرجع ذلك ل�سهولة مبادئ الدين
الإ�سالمي وو�ضوحها وخطابها املبا�شر للإن�سان وقدرة الإ�سالم على تلبية حاجات الب�شر يف الدنيا
والآخرة ،لأنه يقدم الأجوبة ال�شافية املقنعة لكثري من الأ�سئلة التي تقلق م�ضجع الإن�سان.
مع ذلك فقد واجه الإ�سالم يف منطقة اجلنوب الإفريقي كثري ًا من التحديات ،بع�ضها يتعلق
بامل�ؤثرات اخلارجية والآخر بالعوامل الداخلية ،ومتثل فرتة االحتالل الأوربي قمة التحديات بدخول
الن�شاط �ألتن�صريي �إىل �إفريقيا ،كما �أن الن�شاط ال�صهيوين احلديث واملعا�صر ي�شكل الذراع الأخرى
يف مقاومة املد الإ�سالمي يف املنطقة.
التحدي امل�سيحي:
تعرف املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب التن�صري ب�أنه حركة دينية �سيا�سية ا�ستعمارية
بد�أت بالظهور �أثر ف�شل احلروب ال�صليبية بغية ن�شر الن�صرانية بني الأمم املختلفة يف دول العامل
الثالث وبني امل�سلمني خا�صة ،بهدف �إحكام ال�سيطرة على هذه ال�شعوب(.)2
هذا التعريف يعترب تعريفا عاما يلخ�ص �أ�سباب و�أهداف حركة التن�صري يف العامل �أجمع ولكن
حقار حممد �أحمد يعرف التن�صري من واقع �سيا�سته يف �إفريقيا و�إفريقيا جنوب ال�صحراء ب�صورة
خا�صة ب�أنه حركة دينية �سيا�سية جتارية ممهدة لال�ستعمار ومتفاعلة معه ،مباركة له ،وهادفة �إىل
ذوبان و�صهر الهوية وال�شخ�صية الإفريقية يف حالتها الإ�سالمية �أو الوثنية يف ال�شخ�صية الأوروبية ،دون
امل�ساواة بينهما يف احلقوق ،وهادفة �أي�ضا �إىل احتكار التجارة والتعليم والقيادة ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات
تكوين الكادر الإداري والتعليمي وال�سيا�سي ،ومنع الإ�سالم من التقدم �إىل املناطق الوثنية ،وخلق
كادر حمارب للإ�سالم واللغة العربية الف�صحى وتكري�س فكرة �أن اجلن�س الأوروبي هو ويل �أمر اجلن�س
الإفريقي الأ�سود ب�شكل غري مبا�شر(.)3
و�ضح للم�سيحيني ب�أن الدين الإ�سالمي هو املناف�س احلقيقي للن�صرانية فى منطقة اجلنوب
الإفريقي ،و�أن امل�سلمني ك ٌم هائل من الب�شر ،ويف ازدياد م�ضطرد ،لهذا اجتهت �أنظار املن�صرين
نحو امل�سلمني بغر�ض تن�صريهم يف �أول الأمر ،وملا �صعب عليهم ذلك مالوا �إىل بذل ق�صارى اجلهد
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لت�شكيك امل�سلمني يف دينهم� ،أو حتييدهم يف �أمور الدين وا�ستعملوا لذلك و�سائل التن�صري العامة بل
ا�ستحدثوا و�سائل جديدة خا�صة للت�أثري على امل�سلمني( .)4وقد الحظ الن�صارى �سرعة قبول النا�س
للإ�سالم يف اجلنوب الإفريقي وما مينحه للمعتنق اجلديد من �شعور بالقوة والعزة وامل�ساواة �أمام كل
وم�س مكانتهم الدينية (الرفيعة) وخد�ش (كربياءهم) الزائف وع ّر�ض
اخللق ،الأمر الذي �أزعجهم َ
م�صاحلهم للخطر.
يبد�أ تاريخ التن�صري يف �إفريقيا رمبا منذ ظهور امل�سيحية� ،أي يف القرن الأول امليالدي منذ �أن
�أ�س�س القدي�س مرق�ص الإجنيلي كني�سة الإ�سكندرية ،وقد مرت حركة التن�صري بتطورات ومراحل
عدة منذ ذلك الزمن والزالت حتى الوقت احلا�ضر تتطور وتتفاعل وتغري �أ�سلوبها مع تغري الظروف
وامل�ستجدات والأحداث ،ولكنها ظلت يف جوهرها ،هي حركة التن�صري التي عناها الن�صارى الأُول
ومنذ �أن ظهر الإ�سالم و ب��د�أت حركة انت�شاره الكربى يف العامل القدمي ب��د�أ ال�صراع بينه وبني
الن�صرانية وخا�صة يف امليدان الإفريقي ،وهو �صراع مل تخمد جذوته يوما من الأيام وال تزال هذه
اجلذوة متقدة (.)5
كانت امللكة اال�سبانية �إيزابيال من �أ�شد املتحم�سني حلرب امل�سلمني وقد تركت و�صية قبيل وفاتها
يف �سنة 1504م قالت فيها (�إنني �أرجو من ابنتي الأمرية وزوجها الأمري و�آمرهما ب�إطاعة و�صايا
الكني�سة �أمنا املقد�سة فعليهما �أن يقوما بحمايتها و�أال يكفا عن متابعة فتح �إفريقيا وحماربة (الكفار)
امل�سلمني(.)6
�إفريقيا �ساحة هامة من �ساحات املواجهة بني هذين املت�صارعني ،والواقع �أن ال�صراع الراهن
حول �إفريقيا هو يف جوهره موا�صلة لل�صراع القدمي بني ال�شرق ممثال يف ح�ضارة الإ�سالم وبني الغرب
ممثال يف امل�سيحية واحل�ضارة الغربية وقد كان هذا ال�صراع منذ البداية �صراعا م�صرييا ال هوادة
فيه ,لعب فيه الفكر دورا ال يقل عن دور اجليو�ش( .)7وكانت منطقة اجلنوب الإفريقي �أقل مناطق
�إفريقيا ت�أثرا بالإ�سالم لذلك ركزت الكني�سة معظم جهودها يف هذا الإقليم علها حتقق ما عجزت عن
حتقيقه فى مناطق �إفريقيا الأخرى .وكان ال�شرق هو الطرف املهاجم يف �سل�سلة ال�صراع بني العامل
الغربي وامل�سيحي يف الوقت الذي كانت فيه ال�سيادة للم�سلمني(.)8
يرتبط يف �أذه��ان امل�سلمني اال�ستعمار مع التب�شري امل�سيحي وم��ع احل��روب ال�صليبية ؛ وال
عجب فعندما دخل اجلرنال �إدموند اللينبي �سنة 1917م القد�س �أعلن �أن احلروب ال�صليبية قد
ا�ستكملت الآن ،وعندما دخل الفرن�سيون دم�شق �سار قائدهم �إىل قرب �صالح الدين الأيوبي وخاطبه
قائال(:هانحن قد عدنا يا �صالح الدين) فالتب�شري كان ي�ساعد اال�ستعمار وحاول �إ�ضعاف الثقافة
الإ�سالمية يف البالد التي حكموها( .)9وت�أثرت بذلك دول اجلنوب الإفريقي خا�صة ال�ساحل ال�شرقي.
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ومن الوا�ضح �أن املخططات التب�شريية املو�ضوعة منذ القرن الع�شرين وحددت نهايتها بو�ضع حد
النت�شار الإ�سالم جنوب خط اال�ستواء مبا فيها منطقة اجلنوب الإفريقي ،ت�سري بخطى حثيثة على
طريق التنفيذ وكان من �ضمن ذلك تق�سيم ال�سودان �إىل مناطق تبذل مبقت�ضاها اجلمعيات التب�شريية
يف جبال النوبة والإنق�سنا واجلنوب �أق�صى جهودها لتح�ضريها لهذه املرحلة ،وتنتهي ب�إقامة دولة
م�سيحية يف اجلنوب حتول دون �أي مد �إ�سالمي جنوبا .بينما يكون �سعي املب�شرين يف مناطق امل�سلمني
�إىل زعزعة �إميان امل�سلمني ،وقد كان هذا التو�سع الن�صراين على ح�ساب الإ�سالم يتم يف �صمت ودون
�ضجة بل وكان ي�صحبه دعاية �ضخمة ب�أن الإ�سالم ينت�شر ب�سرعة يف �إفريقيا بغر�ض طم�أنة امل�سلمني
ودفعهم لال�ستكانة والدعة واحلكم ب�أن الإ�سالم يتقدم بقوته الذاتية �أمام امل�سيحية(.)10
مع تويل كارول فوجيتيال ( )Karol.Wojetylaالبابا ال�سابق يوم 1978/10/16م ولدت
مرحلة جديدة يف حياة احلركة الن�صرانية يف �إفريقيا .وقد �أ�شتهر هذا البابا بتع�صبه وحما�سه ال�شديد
ملبد�أ �سيادة امل�سيحية على كل العامل ون�شر الإجنيل بني كل النا�س حتى بني معتنقي الديانات الأخرى
مبا فيها الإ�سالم(.)11
و�ضع البابا خططا كثرية للو�صول �إىل حتقيق �أهداف ال�شعار الذي رفعه يوم 1993/2/19م
�أمام كرادلة روما ،ويف هذا االجتماع طلب البابا من احل�ضور وكان عددهم  1800كارديناال من
جميع �أنحاء العامل ر�أيهم يف �إطالق �شعار (تن�صري �إفريقيا يف عام  )2000ووافق احل�ضور على رفع
هذا ال�شعار وخ�ص�صوا ميزانية �أولية بلغت  5,3مليار دوالر �أمريكي ومل يلق البابا معار�ضة تذكر
يف �إطالق هذا ال�شعار ،غري �أ�سئلة طرحت من قبل بع�ضهم حول �أمر ردود الفعل النف�سية العك�سية
�إذا مل يحقق هذا ال�شعار �أهدافه فقال البابا�( :أن هذا ال�شعار يعد و�سيلة تعبئة للن�صارى يف العامل،
ف�إذا حققنا ع�شر الأهداف التي حددناها نكون قد حققنا �شيئا كثريا يف هذه القارة املعر�ضة « للخطر
الإ�سالمي) (.)12
هذا الت�صريح يعك�س مدى تع�صب هذا البابا وخوفه من قوة املد الإ�سالمي اجلارف ،وحماوالته
لوقف انت�شار الإ�سالم يف �إفريقيا وح�شده الطاقات للتن�صري يف قارة �إفريقيا للحيلولة دون اعتناقها
للإ�سالم ،لذلك كان الرتكيز على اجلنوب الإفريقي لأن الإ�سالم مل ينت�شر فيه ب�صورة كبرية .ورمبا
تكون الن�صرانية قد حققت �شيئا من النجاح ي�ست�شف ذلك من حديث جريالد �سوانك حيث يقول ويف
تع�صب وا�ضح( :لقد حتولت الأو�ضاع الن�صرانية الإ�سالمية خالل ربع القرن املا�ضي من و�ضع كان
فيه الإ�سالم ينت�شر �سريعا بتحويل النا�س �إليه� ،إىل منو �سببه الرئي�سي هو الزيادة ال�سكانية ،والكتاب
املقد�س الن�صراين ي�صل الآن �إىل املجموعات الأرواحية كما تتوطد الكني�سة ب�سبب ارتباك الإ�سالم،
ويف ظني ف�إن عدة عوامل قد ت�ضافرت لإحداث ذلك:عر�ض الكتاب املقد�س وال زال يعر�ض ب�صورة
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ملمو�سة ،العلمانية خيار �آخر فتح �أعني املجموعات الأرواحية على العامل الوا�سع حيث �إن الإ�سالم ال
يعطي الإجابة عن حاجاتهم �أو �أ�سئلتهم حول احلياة ،انت�شار التعليم الغربي ب�صورة وا�سعة والإ�سالم
ال ي�ستطيع �أن يناف�س يف ذلك العامل احلديث) (.)13
�إن الكنائ�س منذ زمن بعيد وبعد درا�سة وجتارب ر�أت �أن �أجنح الو�سائل لبث تعاليم الإجنيل هو
تن�صيب �أ�ساقفة يف كل �إقليم من �أبنائه ويف كل قبيلة من �أبنائها ،وقد القى ه�ؤالء الق�ساو�سة بني ذويهم
جناحا تاما مل يلقه غريهم ،وقد دخل امل�سيحية بدعوتهم �أعداد من �سكان اجلنوب الإفريقي مل تظفر
مبثلها الإر�ساليات هذا لأنهم يعرفون لغات قبائلهم وطباعهم وميولهم ،ور�أينا �أن اجلماعات والفرق
امل�سيحية تنفق على تعليم ه�ؤالء الق�ساو�سة �أمواال طائلة(.)14
ا�ستفادت الن�صرانية كثريا من درو�س املا�ضي .ونظروا �إىل حربهم معنا بال�سيف فر�أوها حربا
خا�سرة ال طائل من حتتها و�أن دخولهم يف معارك حربية دموية لن يك�سبهم �إال انك�سارا ونكاال .وقد
جربوا احلرب معنا وذاقوا املرارات يف معاركهم ،وعادوا باخل�سائر الفا�ضحة وال�ساحقة معا ،ور�أوا
و�شهدوا من بطوالت رجالنا و�شبابنا وقوة ال�شكيمة يف جيو�شنا املظفرة ما جعلهم يرتكون املعارك
بال�سيف ويفكرون يف طرق �أخرى ،ونظر ه�ؤالء �أول ما نظروا قادتهم وكربا�ؤهم وعقال�ؤهم الأذكياء �إىل
�سر العظمة يف هذه الأمة الإ�سالمية .ثم �أجمعوا �أمرهم ودبروا كيدهم وقالوا( :تعالوا نهدم بنيانهم
بهدم �إ�سالمهم فنحاربه من نفو�سهم ون�ضعفه يف قلوبهم وننفرهم منه ونبعدهم عنه ون�شغلهم مببادئ
�أخرى ونفرق كلمتهم ون�شتت �شملهم ،ونرجعهم كما كانوا قبل الإ�سالم� ،أمما و�شعوبا وقبائل وع�شائر
وف�صائل .وعملنا هذا كفيل ب�سيطرتنا عليهم .وا�ستيالئنا على ديارهم وانت�صارنا على قواعدهم
وح�صونهم .ومن هنا ي�أتون وال ميكن �أن ننت�صر عليهم �أو نتغلب عليهم يف معركة مهما قوينا ومهما
�أعددنا لها من عدة وعدد ماداموا ملتفني حول �شريعتهم وهي �سر عظمتهم فعلينا بهدمها ،وهدمها
كفيل بهدم بنيان امل�سلمني يف كل مكان) (.)15
هذا التفكري الذكي املاكر اتعظ بالهزائم الع�سكرية املتالحقة التي مني بها الغرب ونقب عن
ال�سر العظيم لتفوق امل�سلمني ،وو�ضع خطته اخلبيثة بناء على هذه النتيجة ،خطة ال تقوم على �إبادة
امل�سلمني وال على احتالل �أرا�ضيهم ،و�إمنا تقوم على �إبادة الإ�سالم نف�سه واقتالعه من نفو�س �أبنائه
و�ضمائرهم� ،أو تقلي�ص دائرته وعزله عن واقع احلياة� .إذ حتول ال�صراع من حرب امل�سلمني �إىل حرب
العقيدة الإ�سالمية ذاتها ،تغريت مالمح وجوانب املعركة ،ومل يعد ميدانها الرئي�سي الأر�ض ولكنه
العقول ،ومل تعد و�سيلتها ال�سيف بل الفكر( .)16لذلك �سعوا �إىل حتويل منطقة اجلنوب الإفريقي �إىل
�أوربا من خالل االحتالل اال�ستيطاين.
قام الن�صارى مبراقبة العامل الإ�سالمي والتج�س�س عليه وج�س نب�ض الأمة ور�صد املنظمات
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الإ�سالمية وما تقدمه من دعم للم�سلمني يف دول اجلنوب الإفريقي ،وقد ثبتت �صلة الإر�ساليات
التب�شريية بدوائر اال�ستخبارات الدولية؛ وهو املفرو�ض واملتوقع ما دامت الغاية واحدة( .)17وكثري ما
يلعب املب�شر دور رجل اال�ستخبارات حيث يقوم ب�إمداد بلده مبعلومات �أمنية و �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية عن البلد الذي يعمل فيه وحت�صل الإر�ساليات على دعم احلكومات نتيجة لهذه اخلدمات
التي تقدمها الإر�ساليات التب�شريية.
امل�سلمون بعرف الكني�سة الغربية هم مت�أخرون جاهلون وهمجيون ،والإ�سالم بنظرها دين قومي
كبقية الأديان ال�صينية .وال تزال خطيئة كربى دخول امل�سجد �أو معرفة الإ�سالم معرفة جلية .وقد �ص ّور
الكتاب الكاثوليك  -وهو �أكرث املذاهب انت�شارا يف دول اجلنوب الإفريقي  -الإ�سالم يف ظالم ت�شعر
معه �أنه دين مت�أخر ال ي�صلح �إال لل�شعوب املت�أخرة والهمجية التي يجب �أن يخل�صها بوا�سطة التن�صري
لأن اعتناق امل�سيحية يف نظرهم يهذب ال�شخ�ص املتوح�ش(!!!)18
جاء يف الن�شيد الإيطايل ما يلي « �أماه ال تبكي ،بل �أ�ضحكي وت�أملي� ،أال تعلمني �أن �إيطاليا
تدعوين� ،أنا ذاهب �إىل طرابل�س فرحا م�سرورا لأبذل دمي يف �سحق الأمة امللعونة ،ولأحارب الديانة
علي ف�أجيبيه� :أنه مات يف
الإ�سالمية� ،س�أقاتل بكل قوتي ملحو القر�آن� ،إن �س�ألك �أحد عن عدم حدادك ّ
حماربة الإ�سالم ،الطبل يقرع يا �أماه� ،أال ت�سمعني هرج احلرب؟ دعيني �أعانقك و�أذهب ( .»)19يدل
هذا الن�شيد على مدى عمق التفكري ب�ضرورة حماربة الإ�سالم عند الن�صارى كما يدل على �أن االحتالل
الأوربي كان عمال �صليبيا دمويا.
يقول جريالد �سوانك وهو �أحد امل�شاركني يف م�ؤمتر كلورا دو� ،إن الإ�سالم قد متكن من �إفريقيا
و�أن  14دولة من جمموع  48دولة تخ�ضع لت�أثري الإ�سالم ب�شكل كبري و�أن للإ�سالم �إمكانية وا�ضحة
لالمتداد والتو�سع يف هذه املناطق كلها ..وتعني عبارة الإعالن عن الإميان تلك الن�سبة املئوية للن�صارى
يف مقابل الن�سبة املئوية للم�سلمني يف هذه الأقطار التي متت �أ�سلمتها ،ويجب �أن ت�أخذ يف االعتبار �أن
الن�سبة املئوية الواردة يف التقرير ال تعني بال�ضرورة �أنهم م�ؤمنون �إجنيليون ،لأنه ا�ستنادا �إىل �إحدى
التقديرات فان  20%فقط من الذين يعلنون ن�صرانيتهم ميكن اعتبارهم ن�صارى ملتزمني(.)20
وهذا ي�ؤكد ما ذهب �إليه الربوف�سري ح�سن مكي( )21عندما و�صف بع�ض امل�سيحيني ب�أن وجدانهم
يف مرحلة الت�شكل و�أن انتما�ؤهم للم�سيحية ا�سمي فقط و�أنهم ال ي�شاركون يف الطقو�س امل�سيحية ،وهذا
ين�سجم مع موقف م ّر مع �شخ�ص ناميبي املولد يعي�ش يف جنوب �إفريقيا يف �إثيوبيا نهاية الثمانينيات
حيث ذكر ذلك ال�شخ�ص �أن �أمه م�سلمة وج ّدته م�سلمة وان �أبوه م�سيحي وهو �أي�ضا م�سيحي لكنه ال
يعرف �شيئا عن امل�سيحية ،ولي�ست لديه الرغبة ملعرفة �أي �شئ عنها و�أنه مل يدخل كني�سة قط يف حياته
ومل ي�ؤ ِّد �أي طقو�س دينية م�سيحية.
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مازال تن�صري املجتمعات الأرواحية مهمة �أ�سا�سية بالن�سبة للإر�ساليات التن�صريية يف و�سط
وجنوب �إفريقيا ،وتقوم الكني�سة ب�إجراء �أبحاث يف عدة دول من �أجل تو�سيع العمل و�سط امل�سلمني
ويقول �سوانك( :وال زالت احلاجة قائمة لكثري من العمل يف هذا املجال ،وحتى ال نكون كالذي يغلق
احلظرية بعد �أن ت�سرق اخليول يجب التم�سك باخليارات جميعها) (.)22
وامل�سلمون يعملون بقوة �إميانهم على �صد تيار امل�سيحية فوقع من جراء ذلك ت�شاد بني هاتني
الديانتني ،وما زالت �آثاره باقية �إىل ع�صرنا احلا�ضر ،و�ستبقى كذلك قرونا عديدة ما دامت �أوروبا
امل�سيحية عاجزة عن ن�شر ديانتها بني امل�سلمني(.)23
خطة تن�صري امل�سلمني يف �إفريقيا التي ناق�شها م�ؤمتر كلورا دو تقوم على الدرا�سات الإح�صائية
املبنية على �إ�ستبانات م�صممة ت�صميما جيدا ،واملبنية �أي�ضا على جهود بع�ض الباحثني من املن�صرين
ومنهم علماء �إح�صاء وعلماء اجتماع وعلم نف�س وم�ؤرخون وم�ست�شرقون..الخ ،وعلى �سبيل املثال �أجرى
الباحث املن�صر(جريالد �سوانك ) بحثا مقارنا بني و�ضع الإ�سالم وامل�سيحية يف جنوب وو�سط �إفريقيا،
فقال يف مقدمة البحث �إن �إ�ستبانة قدمـت للعاملني فـي حقل التن�صري يف املنطقة حتتوي على الأ�سئلة
الآتية(:)24
 )1ما ن�سبة امل�سلمني الذين بلغتهم دعوة الن�صرانية يف املنطقة التي تعمل بها ؟
 )2ما ن�سبة الذين فهموا الكتاب املقد�س �سواء �آمنوا به �أو مل ي�ؤمنوا به؟
 )3هل توجد جمموعة �سكانية مل ت�صلها الدعوة ؟
 )4كم عدد العاملني املتخ�ص�صني للعمل و�سط امل�سلمني؟
 )5ما الفر�ص املتوقعة لنجاح من�صرين جدد ،ح ّدد الن�سبة �أو الرقم ؟
ومن ثم ي�شري الباحث �إىل �أن املنطقة التي �شملها بحثه مبا فيها دول اجلنوب الإفريقي ت�ضم
 213قبيلة بع�ضها �أ�سلم متاما بكامله ,بينما البع�ض منها �أ�سلم غالبية �أفرادها ،ويذكر كذلك ب�أن
�إ�سالم بع�ضهم كان �صوريا كما �أن بع�ض امل�سيحيني غري ملتزمني.
يف م�ؤمتر تن�صريي �أقامته الكنائ�س الربوت�ستانتية ودعت �إليه غريها من الكنائ�س الأخرى،
وتبنته جلنة التن�صري يف لوزان باال�شرتاك مع منظمة الت�صور الدولية ومركز االت�صاالت والدرا�سات
املتقدمة لإر�ساليات التن�صري التابع لها ،امل�شاركون مت اختيارهم بعناية فائقة وبلغ عددهم  150من
ر�ؤو�س الر�أي والفكر وتتكون من النخبة من املن�صرين العاملني يف امليدان� ،أكادمييني وم�ست�شرقني
الهوتيني و�أ�ساتذة جامعات يف علوم االجتماع و النف�س والدرا�سات اللغوية ومن خرباء وم�ست�شارين
و�أمنيني ودبلوما�سيني ،الأبحاث يف هذا امل�ؤمتر بلغت �أربعني بحثا يف �شتى املو�ضوعات(.)25
هذا الإعداد للم�ؤمترات مييز �أعمال التن�صري عند امل�سيحيني عن عملية الدعوة عند امل�سلمني.
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امل�سلمون يف م�ؤمتراتهم ال ي�ستعينون كثريا ب�أ�صحاب العلوم امل�ساعدة من العلماء امل�سلمني يف املجاالت
املختلفة ،بل �إن بع�ض قادة العمل الإ�سالمي والدعوة الإ�سالمية على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي
يعتقدون �أن العلوم احلديثة هي من �أوجه الن�صرانية ويجب حماربتها ناهيك عن اال�ستعانة بها يف
�إعداد درا�سات عن املجتمعات الإ�سالمية وغريها ،وهذا ما تفوقت فيه امل�سيحية التي قامت بدرا�سة
�أحوال �سكان �إقليم اجلنوب الإفريقي درا�سة علمية �شاملة.
يعرب الق�س �صمويل زومير عن النوايا ال�سيئة التي يحملها التب�شري للإ�سالم وامل�سلمني فيقول:
(ال ينبغي للمب�شر امل�سيحي �أن يف�شل �أو يي�أ�س ويقنط عندما يرى �أن م�ساعيه مل تثمر يف جلب كثري من
امل�سلمني �إىل امل�سيحية ،ولكن يكفي جعل الإ�سالم يخ�سر م�سلمني بذبذبة بع�ضهم ،فعندما نذبذب
م�سلما وجتعل الإ�سالم يخ�سره تعترب ناجحا ،يا �أيها املب�شر امل�سيحي يكفي �أن تذبذبه ولو مل ي�صبح
هذا امل�سلم م�سيحيا ) ( .)26ويعد زومير من �أكرب �أعمدة التن�صري يف الع�صر احلديث ،وقال �أي�ضا يف
م�ؤمتر القد�س التن�صريي عام ( :1935لكن مهمة التب�شري التي ندبتكم لها الدول امل�سيحية يف البالد
الإ�سالمية لي�ست يف �إدخال امل�سلمني يف امل�سيحية ف�إن هذا هداية لهم وتكرميا� ،إمنا مهمتكم هي �أن
تخرجوا امل�سلم من الإ�سالم لي�صبح خملوقا ال �صلة له باهلل ،وبالتايل ال �صلة له بالأخالق احلميدة
التي تعتمد عليها الأمم يف حياتها) .ويقول الق�س املتع�صب زومير رئي�س م�ؤمتر القد�س التب�شريي:
(لقد قب�ضنا �أيها الأخوان يف هذه احلقبة من الدهر من ثلث القرن التا�سع ع�شر �إىل يومنا هذا على
جميع برامج التعليم يف الدول الإ�سالمية ،ون�شرنا يف تلك الربوع مكامن التب�شري والكنائ�س واجلمعيات
واملدار�س امل�سيحية الكثرية التي تهيمن عليها الدول الأوروبية والأمريكية ،والف�ضل �إليكم وحدكم �أيها
الزمالء �أنكم �أعددمت بو�سائلكم جميع العقول يف املمالك الإ�سالمية �إىل قبول ال�سري يف الطريق الذي
مهدمت له كل التمهيد� ،إنكم �أعددمت ن�ش�أً ال يعرف ال�صلة باهلل وال يريد �أن يعرفها ،و�أخرجتم امل�سلم من
الإ�سالم ،ومل تدخلوه يف امل�سيحية ،وبالتايل جاء الن�شء الإ�سالمي طبقا ملا �أراده اال�ستعمار امل�سيحي
ال يهتم بالعظائم ويحب الراحة والك�سل ولي�س همه يف دنياه �إ ّال يف ال�شهوات ف�إذا تعلم فلل�شهوات و�إذا
جمع املال فلل�شهوات ،و�إن تب ّو�أ �أ�سمى املراكز فلل�شهوات ،ففي �سبيل ال�شهوات يجود بكل �شيء(.)27
هذا احلديث املت�شنج ال ميثل حالة �شاذة بل يكاد ي�ص ّنف �صاحبه �أحيانا من املعتدلني ،ن�سبة
لوجود ق�ساو�سة �آخرين يتمنون لو ينقر�ض كل من له عالقة بالإ�سالم فالعنف يف النوايا عند الق�ساو�سة
يف�سر حجم النجاح الذي حققه الإ�سالم ،وتبعا لنظرية خيال احلال من النقي�ض ف�إذا كان الإ�سالم ال
ينت�شر ب�سرعة وال يحقق �أي جناحات فلماذا �إذن كل هذا التوتر والغ�ضب؟.
قال الق�س توم هيو�سنت املدير الأول للجنة ل��وزان للتن�صري امل�سيحي العاملي �إن الن�شاط
التن�صريي �سيزداد يف ال�سنوات القادمة مع اعتناق نحو  11مليون �شخ�ص للم�سيحية يف جنوب و�شرق
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وو�سط �إفريقيا ،و�أ�ضاف �أن الكني�سة ت�صارع ظروفا م�ضادة لها ،تتمثل يف ال�صحوة الإ�سالمية فى دول
اجلنوب مبا تقدمه لهم الدول الإ�سالمية من دعم ،وعلى الرغم من ذلك ف�إن ما قامت به يعترب �إجنازا
كبريا ،وزعم �أن الكني�سة �ست�ستمر يف التو�سع لأنها العن�صر الوحيد الذي يقدم امل�ساعدات ال�شخ�صية
والفرح يف الظروف ال�صعبة التي متر بها ال�شعوب يف �إفريقيا اجلنوبية ح�سب زعمه(.)28
يبدو �أن عملية التن�صري تعاين بع�ض امل�شاكل لأن لهجة اخلطاب التن�صريي حادة ومبا�شرة،
على الرغم من النجاحات التي رمبا حتققت لهم وانخف�ضت ن�سبة امل�سلمني فى بع�ض �أقطار اجلنوب
الإفريقي مثل مالوي ،فمثال يوا�صل الق�س جريالد �سوانك ح�شد طاقته الفكرية لإيجاد حلول ومقرتحات
تزيد من ن�شاط املب�شرين الذين يعملون و�سط امل�سلمني ،ويرى �أنه ميكن اال�ستفادة من جتارب الق�ساو�سة
الذين عملوا يف �إفريقيا فرتات طويلة ،ولكن لي�س يف امليدان لأن ه�ؤالء قد �أ�صيبوا ببع�ض الربود ومل
ي�ستطيعوا فهم احل�س العايل للحركة التن�صريية احلالية ويقرتح عدد ًا من النقاط(:)29
�أ .يجب �أن نخطط لزيادة عدد املن�صرين الذين نر�سلهم �إىل املناطق الإ�سالمية.
ب .يجب �أن نت�أكد من �أننا نحتاج �إىل �أن نعر�ض الكتاب املقد�س على امل�سلمني لفرتة طويلة كي
يفهموه.
ج .احلرية ال�سيا�سية التي تتمتع بها الن�صرانية يف هذه الأقطار هي �إحدى �أ�سباب انت�شارها
وتغلغلها.
د .يجب �أن جند طريقة نو�صل بها ر�سالتنا �إىل ذهن امل�سلم.
هـ� .إن تقدمي العون لذوي احلاجة من الذين ن�سعى لتن�صريهم �أ�صبح �أم��را مهما يف عملية
التن�صري.
ويف تقرير قدم لندوة امل�ؤمتر الإفريقي للكنائ�س الذي عقد يف مدينة ممبا�سا الكينية قال الق�س
منكري ا�سا�سيا�س�( :أن الإجنيل ي�صل �إىل م�سمع كل رجل وامر�أة وطفل يف العامل وبلغة ي�ستطيعون
فهمها للتمكن من تن�صريهم) (.)30
مثل ه�ؤالء املن�صرين ال ينظرون للأجيال التي ر�أوها ولكنهم دائما ينظرون للأجيال القادمة
وهدفهم الرئي�سي خماطبة النا�شئة ولي�س الكبار ،خا�صة و�أن منطقة اجلنوب الإفريقي توجد بها
ن�سبة عالية من ال�شباب� ،أما الكبار فيقدمون لهم امل�ساعدات ويوفرون لهم الإمكانات حيث ي�سكنون،
فمثال (�سنغور) الذي حكم ال�سنغال ملدة ع�شرين �سنة م�سيحي بينما �أفراد عائلته جميعهم م�سلمون،
و 90%من �سكان ال�سنغال من امل�سلمني ،ما ح�صل هو �أن الكني�سة �أخذته وعمره �سبع �سنوات و�أدخلته
مدر�سة البعثة الكاثوليكية وقامت بابتعاثه �إيل فرن�سا يف جامعة ال�سور بون وبعد �أن ح�صل على الدكتوراه
رجع حاكما لل�سنغال(.)31
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يقول الدكتور نور وىل بعد زيارات عديدة قام بها لدول اجلنوب الإفريقي �إن هذه الدول فيها
�أعداد من امل�سلمني ،وقد وجدنا �أن جزءا ب�سيطا من االهتمام ومن الدعم من امل�سلمني من املمكن
�أن يغري م�سار هذه البلدان ،ويعطي دفعة للنا�س لأنهم حمبطون ب�سبب غياب امل�سلمني عنهم بينما
التن�صري ينفق ب�إمكانات كبرية ،فنجد قرية بكاملها من امل�سلمني يف مالوي مثال تقام بها مدر�سة
تن�صريية وكني�سة ،ونت�ساءل ملاذا ه�ؤالء متواجدون؟ البد �أنه يوجد هدف وراء هذا التواجد ،واحلقيقة
�أن النا�س يعانون من الفقر ال�شديد ..فهذا الفقر �أدى �إىل الغزو الذي ح�صل من املنظمات التن�صريية
التي وفرت املدار�س وامل�ست�شفيات و جعلت النا�س تتن�صر ،يوميا يف �إفريقيا يتن�صر � 16ألف �شخ�ص،
ب�سبب توافر �إمكانات �ضخمة فالكني�سة عندها مدار�س وجامعات وم�ست�شفيات ونحن لي�س لدينا من
من�صرا ،وهذا يج�سد حجم
هذا ،ويف العامل الإ�سالمي لدينا �سبعة �آالف داعية مقابل ثمانية ماليني ّ
الكارثة والفرق بني العمل الإ�سالمي وامل�سيحي ،ويت�ضح حجم الفجوة �أكرث من خالل الإمكانات
ال�ضخمة املتاحة للمن�صرين( ،)32وهذا الرقم حقيقي فقد ذكر (�سوانك) ب�أن الن�صرانية تزيد يف
�إفريقيا مبعدل  6%من جمموع �سكان القارة الإفريقية( ،)33و�أكرث من ن�صف هذه الن�سبة يف دول
اجلنوب الإفريقي ن�سبة لوجود �أعداد كبرية من الوثنيني.
ما جمع للكني�سة الأمريكية فقط يف العام 1422هـ  164مليار دوالر ،يف حني �أن املنظمات
الإ�سالمية يف ال�سعودية واخلليج و غريها ال ت�صل ميزانياتها كلها جمتمعة �إىل ن�صف مليار دوالر ،ويف
عام 1416هـ كان املن�صرون ميلكون �أكرث من � 52إذاعة وللم�سلمني �إذاعة واحدة ،يف عام 1985م
بلغ عدد املن�صرين � 113ألف من�صرا ،امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات التي �أقامتها الإر�ساليات 1600
م�ستو�صف وم�ست�شفى ،الدعم املايل �أرتفع �إىل  3.5مليار دوالر �سنويا ،وو�صل عدد املدار�س الالهوتية
لتخريج املن�صرين  500مدر�سة وكلية وجامعة بالإ�ضافة �إىل � 20ألف معهد كن�سي يف �أنحاء القارة
الإفريقية( .)34وكانت الكني�سة الكاثوليكية متتلك قوات م�سلحة خا�صة بها(.)35
حد ما يف اجتاه كل من التن�صري
ويبدو �أن هذا الإنفاق ال�سخي من قبل الكني�سة قد �أثر �إىل ٍ
والدعوة الإ�سالمية يف منطقة اجلنوب الإفريقي فهذه الإمكانات الهائلة ال �شك تدخل كعن�صر م�ؤثر
وفعال يف عملية التناف�س بني الإ�سالم وامل�سيحية.
على الرغم من �أن قيم ومبادئ وتعاليم الإ�سالم هي الأقرب �إىل نف�س الإفريقي ولكن من ال�صعب
جدا �أن تقنع فقريا ال ميلك قوت يومه ب�أن يتبعك ملجرد �أنك على احلق �أو ال�صواب ،هذا مقبول من قبل
امل�سلمني �أ�صال والذين ال يرقى ال�شك �إىل نفو�سهم� ،أما الوثنيون �أو حتى امل�سيحيني والالدينيني وهم
الغالبية العظمى من �سكان اجلنوب الإفريقي ف�إنه ال �شك �سيكون معيار الأف�ضلية عندهم باخلدمات
وامل�ساعدات املادية ،وهذا ما عرفته الكنائ�س وظلت تغدق عليهم الأموال ،ولكن ما �إن ي�ستقر الفرد
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ويبعد عن الفقر حتى يبد�أ رحلة البحث عن القيم واملبادئ والروحانيات ،ومن ثم ال يجد غري الإ�سالم،
ف�إن كان ال يزال حتت رحمة الكني�سة ف�إنه ي�صبح خملوقا مزدوجا ،ما بني قناعته ب�أن الإ�سالم هو
الدين القومي والأ�صلح وما بني الو�ضع املريح الذي هو فيه ،ولكن �إذا وجد ما يعو�ضه ما عند الكنائ�س
ف�إنه ال حمال �سيرتك امل�سيحية ويعتنق الإ�سالم �أو العك�س متاما ميكن �أن يحدث يف �أي دولة من دول
اجلنوب الإفريقي.
وقد �أدى ن�شاط البعثات التب�شريية واالحتالل يف حتالفهما �ضد الإ�سالم �إىل عزل كثري من
امل�سلمني يف اجلنوب الإفريقي عن بع�ضهم البع�ض وعن العامل الإ�سالمي ،وحدث تراجع وا�ضح يف
ن�سبة امل�سلمني يف كل �أنحاء �إفريقيا ،ويف املقابل زادت ن�سبة الن�صارى ب�شكل وا�ضح مما ي�ؤكد ب�أن
امل�سيحية وحركة التن�صري ت�شكل حتديا كبريا بالن�سبة للإ�سالم يف �إفريقيا .يف عام 1900م كانت
ن�سبة الن�صارى يف �إفريقيا � 10%أما يف عام 1990م فقد ارتفعت الن�سبة �إىل  57%هذا بكل ت�أكيد
على ح�ساب الإ�سالم والديانات الإفريقية الأخرى ،كان عدد الن�صارى 1970م ()120,257,000
ن�سمة ويف عام 1999م �أ�صبح ( )333,368,000ن�سمة( .)36ويف مالوي كانت ن�سبة امل�سلمني قبل
االحتالل  60%والآن �أ�صبحت  .)37( 25%بينما كانت عام  ،)38(32% ،1970كل ذلك مت بفعل
حركة التن�صري يف �إفريقيا والتي تقودها جميع الكنائ�س العاملية واملحلية.
التحدي ال�صهيوين:
�إن احلديث عن التحديات التي تواجه الإ�سالم وامل�سلمني يف �إفريقيا – مهما كان خمت�صرا – ال
ميكن �أن يكتمل دون الإ�شارة لإ�سرائيل ودورها يف القارة ،ولعل �أهم املحاور التي ظلت �سيا�سة �إ�سرائيل
تدور حولها يف �إفريقيا هي �أوال عزل الدول واملجتمعات العربية عن ر�صيفاتها غري العربية يف القارة،
مع توثيق عالقات ال�صداقة والتعاون بينها وبني الدول الإفريقية �ضد الأفارقة العرب ال �سيما دول
حو�ض النيل و�شمال القارة ،ثانيا ب�سط نفوذها و�سيطرتها على املواقع الإ�سرتاتيجية يف البحر الأحمر
والقرن الإفريقي حتقيقا لنف�س الأهداف �سالفة الذكر وبنف�س الطرق والأ�ساليب ،ثم دعم حتالفها
اال�سرتاتيجي مع جنوب �إفريقيا(.)39
االهتمام ال�صهيوين ب�إفريقيا يبدو وا�ضحا من خالل الزيارات املتكررة التي قام بها امل�سئولني
ووزراء خارجية �إ�سرائيل منذ بداية عام  1958عندما كانت وزيرة اخلارجية غولدا مائري وتكررت بعد
ذلك زيارات امل�سئولني الإ�سرائيليني لإفريقيا(.)40
كذلك يركز امل�سئولون الإ�سرائيليون يف دعايتهم علي عامل �أيدلوجي �آخر يحدد �سيا�ستهم جتاه
�إفريقيا وهو فكرة ا�ستخدام �إ�سرائيل ج�سر ًا بني ال�شرق والغرب �أي بني العامل النامي والعامل املتقدم،
�أو بني �أورب��ا والعامل الآخ��ر ،وقد ظهرت هذه الفكرة جزء ًا من �سيا�سة �إ�سرائيل وحماولتها القيام
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بدور ع�صري ،وقد عرب عنها �إلياهو �إليات �سفري �إ�سرائيل الأ�سبق يف لندن عندما قال�( :إن امل�ساهمة
التي �ستقدمها �إ�سرائيل �سوف ت�ساعد علي �إقامة �صالت دائمة بني ال�شعوب الإفريقية النامية والعائلة
الدولية من خالل تطوير �أ�س�س الفهم والتعاون امل�شرتك) (.)41
لليهود عالقات قدمية ب�إفريقيا منذ عهد النبي مو�سى عليه ال�سالم ويقول الرتاث الإ�سرائيلي
�إن �أبناء �سليمان عليه ال�سالم من بلقي�س ا�ستقروا يف بالد احلب�شة ،لذلك ف�إن اليهود ي ّدعون حقا
توراتيا يف تلك املناطق الإفريقية امل�شاطئة للبحر الأحمر ،كما دخلت �أعداد من اليهود �إىل �إفريقيا
مع رحالت اال�ستك�شاف الأوروبية يف القرون الو�سطى وعمل اليهود بال�سم�سرة والتجارة( .)42لذلك
ا�ست�أثرت قارة �إفريقيا باهتمام الدبلوما�سية الإ�سرائيلية خا�صة منذ �أواخ��ر اخلم�سينيات ،فقبل
ذلك حالت عقبات عديدة دون اتخاذ اجلهود الإ�سرائيلية �شكال جديا وا�ضحا ،فمعظم دول القارة
كانت واقعة حتت �سيطرة االحتالل املبا�شر للدول الغربية وعلى ر�أ�سها بريطانيا وفرن�سا .وبعد حملة
�سيناء عام 1956م وما �أدت �إليه من وجود �صالت جغرافية مبا�شرة بني �إ�سرائيل والدول الإفريقية
عن طريق البحر الأحمر وا�ستيالء �إ�سرائيل على مواقع يف خليج العقبة ،منذ ذلك احلني والأهداف
الإ�سرائيلية تتبلور جتاه �إفريقيا عموما يف �إطار ثالثة اجتاهات :االجتاه الأول �سيا�سيا ،حيث �سعت
�إ�سرائيل لك�سر احل�صار العربي حولها وتدعيم و�ضعها الدويل واكت�ساب ت�أييد الر�أي العام وحماوالت
�إ�سرائيل ا�ستغالل وجودها يف قارة �إفريقيا بفر�ض قبول عربي بها.
�أما االجتاه الثاين ،فهو اقت�صادي متثل يف فتح الأ�سواق الإفريقية �أمام االقت�صاد الإ�سرائيلي
ال�سترياد املواد اخلام املتوافرة بكميات كبرية يف منطقة اجلنوب الإفريقي الرخي�صة الثمن وال�سهلة
النقل عرب املحيط الهندي والبحر الأحمر.
ومتثل االجتاه الثالث يف الأهمية الإ�سرتاتيجية ملنطقة القرن الإفريقي لإ�سرائيل فهي من خالل
خلق وجود را�سخ لها يف املنطقة ت�ستطيع حتقيق هدفني �أ�سا�سيني هما :النفاذ يف هذه املنطقة التي
تعترب مثابة موقع ا�سرتاتيجي للدول العربية �سوف ي�سبب متاعب للعرب وي�شتت جهودهم .والهدف
الثاين يكمن يف حتقيق وجود ع�سكري فعال يف البحر الأحمر نظرا لأهميته احليوية للأمن الإ�سرائيلي
من ناحية �إفريقيا واملنطقة العربية(.)43
وهكذا اعتربت منطقة القرن الإفريقي مبثابة ميدان للمواجهة الإ�سرائيلية العربية غري املبا�شرة،
وهو ما جعل �إ�سرائيل متار�س دورا ن�شطا يف املنطقة ،وقد متكنت الدبلوما�سية الإ�سرائيلية خالل
�سنوات ق�صرية من خلق روابط حقيقية مع غالبية الدول الإفريقية ،و�أحتل القرن الإفريقي موقع
ال�صدارة با�ستثناء ال�صومال وال�سودان فقد �أ�سهمت �إ�سرائيل يف جماالت الن�شاط االقت�صادي يف كينيا
وتنزانيا بالإ�ضافة �إىل عالقاتها احليوية مع �إثيوبيا وحتالفها القوى مع جنوب �إفريقيا ،وحتى مع قطع
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الدول الإفريقية عالقاتها مع �إ�سرائيل بعد عام  1973فقد ا�ستمرت العالقات الإ�سرائيلية الكينية
والإثيوبية يف النمو والت�صاعد(.)44
�أ�صبحت �إ�سرائيل اليوم متثل ركيزة االحتالل يف �صورته اجلديدة داخل �إفريقيا ،وقد اتخذت
لنف�سها طرحا �سيا�سيا وكيانا ذاتيا داخل هذا التخطيط اال�ستعماري اجلديد يف حماولة جادة منها
لتحقيق �أهدافها على ح�ساب العرب .فاالخرتاق الإ�سرائيلي لإفريقيا يجري على قدم و�ساق وب�صورة
علنية ومل تعد �إ�سرائيل يف حاجة للعمل ال�سري والتخفي لأ�سباب كثرية منها(:)45
�1 .1أن �إ�سرائيل �أ�صبحت دولة لها كيان و�سيادة معرتف بها دوليا.
2 .2لها قوة ع�سكرية �ضاربة يف املنطقة بل على امل�ستوى العاملي.
3 .3ا�ستجابة الدول الإفريقية لدعوة �إ�سرائيل وعرو�ضها يف العمل داخل الدول الإفريقية يف
املجاالت املختلفة.
4 .4ان�ضمام عدد كبري من القادة والزعماء الأفارقة ملنظمات املا�سونية
5 .5هنالك عدد كبري من امل�شروعات الإفريقية تتبناها املنظمات ال�صهيونية واملا�سونية.
ولقد كان هدف املا�سونية الأ�سا�سي هو هدم البابوية ولكن الهدف �أي�ضا امتد �إىل الق�ضاء
على �أكرب مركز ديني يف �أوروبا وهو الكني�سة الرو�سية ،ثم امتد مرة �أخرى �إىل الق�ضاء على اخلالفة
الإ�سالمية يف تركيا ،وقد حتقق ذلك يف �سنوات قليلة متتالية يف �أعقاب احلرب العاملية الأوىل ،ومعنى
هذا �أن �أكرب مكا�سب هذه احلرب قد ح�صلت عليها ال�صهيونية وتعمل املنظمات اليهودية يف �إفريقيا
وتقوم ب�أعمال التج�س�س ل�صالح �إ�سرائيل والواليات املتحدة(.)46
على الرغم من �أن اليهود قد اعتربوا دينهم خا�صا بهم كما احتكروا الإله و�سموه تارة �إله
�إ�سرائيل وتارة �أخرى �إله اجلنود ،وال ذكر لرب العاملني يف كتب اليهود وديانتهم �إال �أنهم ي�سعون �إىل
هدم باقي الأديان خا�صة امل�سيحية والإ�سالم ،وقد لعب ال�صليبيون دورا هائال يف التخطيط لقيام
�إ�سرائيل ويف تنفيذ التخطيط ويف حرا�سة �إ�سرائيل بعد �أن قامت( ،)47ومل ي�شفع للم�سيحية هذا الدور
الذي لعبته وتلعبه يف ت�أمني �إ�سرائيل وا�ستطاعت ال�صهيونية العاملية �أن حتقق جناحا كبريا يف �أوروبا
و�أمريكا و�أن حتكم كال من بريطانيا وفرن�سا والواليات املتحدة من وراء ال�ستار ،ومل ينق�ض القرن
التا�سع ع�شر ويدخل العامل يف بداية القرن الع�شرين حتى كان اليهود ي�سيطرون يف �أغلب دول �أوروبا
و�أمريكا على كل االقت�صاد.عن طريق احلركة ال�صهيونية العاملية املنت�شرة يف كل �أنحاء العامل(.)48
وال�صهيونية العاملية لي�ست (جمعية) �أو (احتادا) عامليا بقدر ما هي (روح) متوارثة بني يهود
العامل ،كونها اال�ضطهاد املزمن والإذالل الطويل املدى والق�سوة �أحيانا التي كان يعامل بها اليهود
املوزعون بني دول العامل طيلة قرون عديدة ،وهذه الروح دفعتهم �إىل جمع املال وادخاره ثم الدخول به
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جمال النفوذ يف ال�سيا�سة والتوجيه فكان النظام الر�أ�سمايل(.)49
وقد ا�ستطاعت اليهودية �أن تخدع امل�سيحية الأوروبية والأمريكية ففي نف�س الوقت الذي تعمل فيه
ال�صهيونية على تدمري امل�سيحية ف�إنها ت�ستغلها لتدمري الإ�سالم �أوال غري �أن امل�سيحيني اندفعوا �أي�ضا
لأن الديانة الإ�سالمية يف نظرهم ديانة وثنية متطرفة فكان ت�أييدهم لإ�سرائيل و�سيلة من و�سائل احلد
من خلق وحدة عربية �إ�سالمية(.)50
وال ريب �أن اليهودية العاملية هي التي �أثارت يف العامل الإ�سالمي متزيق وحدة العروبة والإ�سالم
للحيلولة دون الوحدة ،وعمال على تعميق التجزئة والإقليمية ،لذلك ف�إن هدف اليهودية الأ�سا�سي
هو حتطيم املعتقدات الإ�سالمية و�سحق القيم املعنوية والإن�سانية و�إث��ارة ال�شكوك حول املعتقدات،
وطرح فل�سفات ال�شك والإحلاد والإباحية يف املجتمع الإ�سالمي ،و�إ�شاعة روح الرذيلة على العامل والتي
يعتربها اليهود و�سيلة موازية جلمع املال لتحقيق �أغرا�ضهم(.)51
د�أبت الأبحاث الإ�سرائيلية التي تتناول القيم واملفاهيم الإ�سالمية وعالقتها بال�صراع العربي
ال�صهيوين على ت�شخي�ص الدين الإ�سالمي ك�أهم العنا�صر اخلطرة التي تزرع العداء لدى العرب �ضد
�إ�سرائيل من خالل املحاور الإ�سالمية التالية(:)52
�أوال :القاعدة ال�شرعية ال�شائعة بني امل�سلمني تفيد �أن فل�سطني املحتلة تعترب دار حرب ال يحق
للم�سلم امل�صاحلة ب�ش�أنها ،واجلهاد يف �سبيل اهلل لتحريرها هو فر�ض عني على كل م�سلم.
ثانيا :زرع فكرة العداء للأجيال اجلديدة عن طريق ال�سرية النبوية ال�شريفة التي تتحدث عن
خيانة اليهود للر�سول (�ص).
ثالثا :علماء امل�سلمني يتهمون اليهود مبحاولة ت�شويه الدعوة الإ�سالمية بعد وفاة الر�سول (�صلى
اهلل عليه و�سلم ) من خالل د�س �سمومهم املعروفة بالإ�سرائيليات.
خطر اليهود ال يقا�س بدولة �إ�سرائيل معزولة عن قوة اليهود العاملية وال مب�ضاعفة �إ�سرائيل
علي هذا النحو �ألف �ضعف بل بالت�سلط الفكري وال�سيا�سي وهو مكفول لل�صهيونية ،فهم من �أعظم
�سادة العامل بنفوذهم وبهذا يقا�س خطرهم(.)53
�أدركت �إ�سرائيل والقوى اال�ستعمارية �أهمية القيادات الوطنية واملثقفة يف �إفريقيا مع املد التحرري
الذي بدت عليه احلياة ال�سيا�سية الإفريقية ،فكان اقرتابها البارز من نكروما ونرييري و�سنغور �أكرث
من غريهم ،وقد كان وزن ه�ؤالء يف حركة التحرر الإفريقية �ضروريا لإ�سرائيل والغرب عامة ،لتحجيم
�صلة هذه احلركة بحركة التحرر العربية ،وقد �أفاد يف هذا الأمر مرياث ال�صهيونية والإفريقيني
املبكر من جهة ،وطبيعة مرياثهم من الفكر الليربايل وحتى الي�ساري الأوربي يف توجهه نحو �إ�سرائيل
من جهة �أخرى ،وقد ا�ستعملت التناق�ضات الثانوية بني احلركتني وال�سلبيات التاريخية والثقافية بني
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املجموعتني لتجعل لقاء ال�صهيونية والإفريقيني بديال لاللتقاء بني حركات (دان فودي) و(�ساموري)
و (عمر تال) مع حركة الرف�ض املبكرة للغزو الغربي يف املنطقة العربية والإ�سالمية(.)54
وكانت �إ�سرائيل مت�ضي �سريعا لبناء �شرعية لوجودها مبزيد من االعرتاف بها على م�ستوى العامل
الثالث ،واخلروج من الهام�شية التي تهدد وجودها يف هذا العامل منذ �أن حا�صرتها احلركة العربية
وعزلتها عن م�ؤمتر باندونغ وم�ؤمتر ال�شعوب الآ�سيوية – الإفريقية وبد�أت الدعوة لعدم االنحياز ..الخ،
مل تكن �إ�سرائيل ت�سعى لبناء م�صاحلها املادية �إذ مل تزد جتارتها مع �إفريقيا طوال ال�ستينيات عن
70مليون دوالر بينما قفز متثيلها الدبلوما�سي يف �إفريقيا من  6بعثات عام � 1960إىل  23بعثة عام
1972م ،ولي�ست م�صادفة �أن حوايل  13دولة �أفريقية فرانكفونية بالأ�سا�س هي التي كانت تتقدم
للجمعية العامة للأمم املتحدة مب�شروع طلب التفاو�ض بني العرب و�إ�سرائيل(.)55
ولكن اعتماد �إ�سرائيل الأول يف ك�سب ود الأفارقة وتزيني �صورتها يف �أنظارهم مل يكن قائما على
ا�ستغالل نقائ�ص مناف�سيهم (العرب) وال�سعي لتوكيدها و�إبرازها – و�إن كان ذلك بالطبع من �أهم
عنا�صر دعايتها – بل على ما حر�صت على تعميقه يف �أذهان الأفارقة ونفو�سهم من �إيجابياتها الذاتية،
خا�صة ما كان متفقا مع م�صالح الأفارقة ،مت�سقا مع ميولهم النف�سية واجتاهاتهم ال�سيا�سية .وال �شك
�أن �أهم ال�سمات البارزة يف ذلك الباب ت�صوير �إ�سرائيل لنف�سها جتاه الأقطار العربية املحيطة بها يف
�صورة داود جتاه جالوت وهي �صورة �إجنيلية موحية بالتعاطف (املمتزج بالإعجاب) مع الدولة ال�صغرية
القادرة رغم �صغر حجمها وقلة �سكانها على �إنزال الهزائم املخزية ب�أعدائها الكثريين ،حال داود
ال�صغري امل�ستهان به من قبل جالوت الكبري الذي مل مينعه ح ْوله وطوله من االنهيار املذل �أمام دا�ؤود
القوي ب�إميانه وعزمه وبراعته .وكما قد يتوقع م�ست هذه ال�صورة �أوتارا ح�سا�سة يف قلوب الكثريين من
الأفارقة احلري�صني بحكم تاريخهم احلديث يف الن�ضال من �أجل احل�صول على اال�ستقالل وعلى الذود
عن ذلك اال�ستقالل والطاحمني يف الوقت ذاته لبناء دول وجمتمعات حديثة تتمتع (مثل �إ�سرائيل)
باملنعة الع�سكرية والفعالية ال�سيا�سية(.)56
بالن�سبة �إىل عالقات �إ�سرائيل مع البلدان الإفريقية هنالك ما يدعو �إىل القول ب�أن بع�ض البلدان
الإفريقية قد بد�أت هذه اخلطوة ووجدت يف توقيع م�صر على اتفاقية – كامب ديفيد� -سببا للتحلل
من موقف املقاطعة املعلنة �أو امل�سترتة مع �إ�سرائيل ،وبذلك �أ�صبح �سهال لإ�سرائيل حتقيق الأهداف
االقت�صادية وال�سيا�سية التي تعمل من �أجلها(.)57
وي�سعي ال�صهاينة �إيل توثيق عالقاتهم ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية مع جنوب �إفريقيا
وزامبيا وزميبابوي وي�ساندون عمليا كافة حتركاتهم االقت�صادية والع�سكرية يف جمال ال�سيا�سة
اخلارجية(.)58
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�أما عالقة �إ�سرائيل بجنوب �إفريقيا ف�إنها مل تتوثق فج�أة كبديل لعالقاتها بدول القارة التي
قطعت عالقاتها ب�إ�سرائيل عام 1973م �إن كان التطور اال�سرتاتيجي الكبري امللحوظ يف ال�سنوات
الأخرية الفتا للنظر فعال ف�إنه يدخل بالت�أكيد يف �إطار تطور العالقات الإ�سرتاتيجية بني �إ�سرائيل
والقوى الإمربيالية عامة بالإ�ضافة لتطور طبيعة البيئة االقت�صادية االجتماعية لإ�سرائيل نف�سها� ،إن
�إ�سرائيل وجنوب �إفريقيا يف اخلم�سينيات وال�ستينيات كانتا تقومان ببناء نظامهما الداخلي حتى ت�أمينه
بالعالقات اخلارجية� ،إ�سرائيل من �أجل ال�شرعية يف العامل الثالث وجنوب �إفريقيا بال�صمود للتحدي
مبواجهة حركة التحرر الإفريقية وزادت جتارة �إ�سرائيل مع جنوب �أفريقيا لثالثة �أ�ضعاف بني الأعوام
 1980-1973بينما ل�ضعف واحد مع باقي �إفريقيا(.)59
و�إ�سرائيل لي�ست مبن�أى عن الذي يجري يف جنوب �إفريقيا ،فهي وثيقة ال�صلة ب�أمريكا ووثيقة
ال�صلة مع جنوب �إفريقيا :وثيقة ال�صلة معها لأنهما �أ�سا�سا جزء من حركة التو�سع الأوروبي والأمريكي
يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين لل�سيطرة على ال�شعوب الأخرى ،وهي وثيقة ال�صلة بجنوب �إفريقيا
لأن ال�صهيونية والعن�صرية وجهان لعملة واحدة ،وطبيعة كل من �إ�سرائيل وجنوب �إفريقيا واحدة،
كالهما ثمار لغر�س من خارج املنطقتني مفرو�ض على ال�سكان الأ�صليني ،ولهذا مل يكن غريبا �أن
ت�شارك �إ�سرائيل يف العدوان الثالثي على م�صر عام 1956م و �أن تعار�ض ثورة اجلزائر و �أن ت�ؤيد
احلركات االنف�صالية يف �إفريقيا و�أن ت�ضم جنوب لبنان و �أن تدعم النظام العن�صري يف جنوب
�إفريقيا ع�سكريا واقت�صاديا ،وباملثل ف�إن جنوب �إفريقيا تقوم بهدف مماثل :الهجوم على موزمبيق
و�أجنوال بهدف �إنهاكهما و�إ�ضعافهما وتوجيه ال�ضربات حلركات التحرر هناك(.)60
ويتكرر ر�سميا يف املع�سكر الغربي وخا�صة يف الواليات املتحدة �أن هناك التزاما مطلقا باملحافظة
على �أمن �إ�سرائيل وجنوب �إفريقيا ،من خالل املحافظة على التفوق الع�سكري لكل من الدولتني
على املنطقة التي زرعت فيها ،ولي�س ذلك �إال للم�شاركة بالإمكانات املتاحة لكل منهما يف املهمات
الإمربيالية التاريخية منذ حركة التحرر الوطني ومنذ خطر الثورة العربية والإفريقية(� ،)61أو �ضد
حركة املد الإ�سالمي ب�شكل �أدق لأن االلتقاء بني العرب والأفارقة ال يكون �إال بالإ�سالم.
�إن كال من �إ�سرائيل وجنوب �إفريقيا تعترب نف�سها مركزا �أماميا من مراكز الغرب  -دوال و�شركات
وم�ؤ�س�سات – و�أنها تقوم بدورها يف حماية احل�ضارة الغربية ويف احليلولة دون حتول املنطقة التي
ت�سيطر عليها �إىل حالة من(الفو�ضى املعادية للغرب) .وهكذا تلتقي توجهات هذه الدول اال�ستيطانية
مع توجهات الدول الغربية الكربى ،خا�صة الواليات املتحدة لبناء نظم دولية فرعية حمورها دولة
�إقليمية عظمى ،مثلما تقوم �إ�سرائيل وجنوب �إفريقيا بتويل مهمة الإ�شراف على تطور املنطقة التي
ت�سيطر عليها ،وت�ضمن �أال تتجاوز يف منوها وتوجهاتها وعالقاتها حدا يعر�ض امل�صالح الغربية فيها
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خلطر ج ّدي �أو تهديد حقيقي.
معنى ذلك �أن �إ�سرائيل وجنوب �إفريقيا ت�سمحان لل�سيا�سة الأمريكية ب�أن حتقق هدفني مل ت�ستطع
هذه الأخرية �أن حتقق �أيا منهما يف �أي منطقة �أخرى من حماور ارتكازها الدويل من جانب القدرة على
التحكم يف املنطقة ،مبعنى القيام بوظيفة �أداة (الت�أديب) لكل من ت�سول له نف�سه �أن ي�شكك �أو يتحدى
ال�سيا�سة الأمريكية ،ومن جانب �آخر هي قادرة على �أن حتقق هذا الهدف دون �أن تتورط القيادة
الأمريكية ع�سكريا يف عملية (الت�أديب) والتعامل مع القوى املحلية(.)62
�إن حتليل دور �إ�سرائيل وجنوب �إفريقيا (كبيوت خربة ) هو حتليل مهم يف الواقع ،ولكن هنالك
�ضرورة للتمييز الدقيق بني دور �إ�سرائيل يف املنطقة العربية و�إفريقيا ودور جنوب �إفريقيا يف القارة
الإفريقية وخ�صو�صا يف اجلنوب .فبينما ت�ستطيع الأقطار العربية �أن تعي�ش مبعزل عن �إ�سرائيل ،بل
ب�إمكانها �إن �أرادت �أن ت�ضع �ضغوطا فعالة �ضدها� ،أال �أن الو�ضع يكاد يكون خمتلفا بالن�سبة جلنوب
�إفريقيا فاقت�صاديات زامبيا وزميبابوي وموزمبيق وبت�سوانا و�سوازيالند ولي�سوتو ترتبط ارتباطا وثيقا
بجنوب �أفريقيا منفذها الوحيد �إىل اخلارج(.)63
من جانب �آخر ف�إن �إ�سرائيل ومن خالل حتالفها اال�سرتاتيجي مع جنوب �إفريقيا ف�إنها ت�ضمن
موقف كل دول اجلنوب الإفريقي من خالل ت�أثري دولة جنوب �إفريقيا عليها ،وهذا ما يف�سر عدم
مقاطعة دول اجلنوب الإفريقي لإ�سرائيل يف عام 1973م .ففي الوقت ال��ذي قاطعت فيه الدول
الإفريقية �إ�سرائيل الحتاللها جزء ًا من الأرا�ضي الإفريقية يف م�صر ،وا�ستمر عدد الدول الإفريقية
املقاطعة لإ�سرائيل يتزايد منذ الأ�سبوع الأول من كانون الأول /دي�سمرب حتى بلغ اثنتني و�أربعني دولة
�أي جميع الدول الأع�ضاء يف املنظمة الإفريقية با�ستثناء الأربع الواقعة حتت النفوذ املبا�شر جلنوب
�إفريقيا :وهي مالوي ولي�سوتو و�سوازيالند وبوت�سوانا(.)64
ونتيجة لذلك ح�صل تراجع وا�ضح يف مواقف بع�ض ال��دول الإفريقية جتاه ق�ضية فل�سطني،
ويالحظ �أن املقاطعة الدبلوما�سية للكيان ال�صهيوين مل تقرتن مبقاطعة اقت�صادية ،بل �إن الفرتة
قد �شهدت ازدهارا يف العالقات االقت�صادية والثقافية مع الدول الإفريقية ،ويف عام 1975م كانت
هناك  27دولة �إفريقية تتبادل التجارة مع �إ�سرائيل ،و�أن قيمة هذا التبادل التجاري كانت 66,4
مليون دوالر بزيادة قدرها  16%عن م�ستويات التبادل التجاري لعام 1974م ،ثم ازداد التبادل
التجاري وارتفعت قيمته �إىل حوايل  100مليون دوالر عام 1977م.كما ازداد عدد اخلرباء وممثلي
ال�شركات الإ�سرائيلية يف الدول الإفريقية على الرغم من املقاطعة للعالقات الدبلوما�سية ،كما ا�ستوردت
�إ�سرائيل النفط من اجلابون ،وزار م�سئول �إ�سرائيلي كبري ت�سع دول �إفريقية غري عربية(.)65
مثل ما حدث بني �إ�سرائيل ودول ال�شرق الأو�سط ف�إن الدول العربية �أكرث ثراء من �إ�سرائيل من
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ناحية الدخل ،ورغم تفوق العرب يف الرثوة والعدد ف�إن الإ�سرائيليني احتفظوا بتفوق ع�سكري �أكرب من
العرب� ،إن تفوق املهارات على الدخل كان العامل احلا�سم يف احلروب العربية الإ�سرائيلية ،يف جنوب
�إفريقيا و�إ�سرائيل ف�إن املتغري الثقايف عامل مهم ،ف�إذا اعتمدت �إ�سرائيل علي يهود ال�شرق الأو�سط
ف�إن العرب كان ميكنهم هزميتها يف كل حرب ،ولكنهم اعتمدوا علي اليهود الغربيني ،وهذا يعني �أنه
ميكن للأقلية مهما كانت �صغرية �إذا امتلكت الو�سائل واملهارات التكنولوجية احلديثة وما ي�صاحبها
من ثقافة �إدارية وتنظيمية ت�ستطيع �أن تتفوق علي الكم العددي والرثوة ال�ضخمة(.)66
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