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 قدمةامل

 

ــ 1854االستعمار الفرنس ي في السنغال ) موقف القوى اإلسالمية منإنَّ دراسة موضوع 

 ملجموعة من االعتبارات التي يمكن إجمالها فيما يلي:م(1865
ً
 ، تبدو بالغة األهمية نظرا

ل * خصوصية الحضور الفرنس ي في هذا البلد، والذي تجلى في كون السنغال كان بمثابة حق

من مراكمة قدر   تمكنت القيادة الفرنسيةُجربت فيه مختلف أوجه السياسة االستعمارية، حيث 

 توظيفها فيما بعد في بلدان إفريقية أخرى.  تكبير من املعرفة امليدانية، استطاع

؛ إذ طبعتها نزعة التوسع العسكري، التي 1854* كون سنة 
ً
 خطيرا

ً
 تاريخيا

ً
م تعتبر منعطفا

ستفض ي ــ في نهاية املطاف ــ إلى فقدان السنغال استقالله، مكرسة بذلك تحول الحضور الفرنس ي 

 في املنطقة من حضور تجاري إلى احتالل عسكري وسياس ي. 

م، لم تكن في 1854( ابتداء من سنة Faidherbeي فيديرب )* إنَّ سياسة الغزو التي دشنها الوال

م؛ بل هي نتيجة إلخفاق تجارب سياسية 19واقع األمر من صنع ظرفية النصف الثاني من القرن 

 عديدة كانت بمثابة محك للعقلية االستعمارية.

ل اإلسالم ــ وخاصة حركة الحاج عمر الجهادية ــ عقبة حقيقية في وجه األ 
َّ
طماع * كما شك

 على مستقبل وجودها باملنطقة ككل. ومما يزكي هذا التخوف 
ً
 كبيرا

ً
الفرنسية بالسنغال، وخطرا

من قبل الفرنسيين، االنتصارات املتالحقة، وسقوط األقاليم، الواحد بعد اآلخر، تحت نفوذ هذه 

تواء الحاج الحركة الفتية، األمر الذي دفع بالسلطات الفرنسية إلى استعمال كل ما في وسعها الح

عمر ودولته، بالوسائل السلمية من الوعد والوعيد أوال، ثم باستعمال القوة، وبعد وفاة هذا 

األخير، تمكنت فرنسا من اإلجهاز على دولة الحاج عمر بنهج سياسة التفرقة بين األمراء من جهة، 

ن فرض استعمارها واستعمال لغة الحديد والنار لدعم املناهضين لها من جهة ثانية، مما مكنها م

 م.19على السنغال بشكل نهائي مع نهاية القرن 

م، يبررها في نظره األهمية الخاصة 1865ــ 1854ودراسة الباحث للحقبة الزمنية املمتدة من   

 التي تحظى بها هذه الحقبة في تاريخ السنغال الحديث.

كبرى، تجلت على  اتسمت هذه الحقبة بتغيرات اجتماعية وسياسيةفعلى املستوى الدولي: 

 غطى بتأثيراته معظم أقطار القارة 
ً
 كبيرا

ً
 استعماريا

ً
الخصوص في تركيز النظام اإلمبراطوري، الذي أفرز مدا

 ببنايته االجتماعية 
ً
اإلفريقية، بما في ذلك السنغال، الذي استمر خالل هذه الفترة من تاريخه متعلقا

ق نتيجة احتكاكها بمعطيات ومؤشرات حضارة هذه والسياسية التقليدية، والتي كانت قد اهتزت بعم

  الحقبة.

 في حياته؛ إذ وعلى املستوى املحلي في السنغال
ً
 مهما

ً
 تاريخيا

ً
، فتعتبر هذه الحقبة منعطفا

حتمت عليه الظرفية التاريخية أن يواجه فيها إحدى أكبر القوى االستعمارية في ذلك القرن، بعد أن عبرت 

 م.1854 فضها ألي شكل من أشكال السيادة الفرنسية على مجالها الترابي حتى عاماملمالك السنغالية عن ر 
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م فلها أكثر من داللة، فأهم حدث على املستوى املحلي هو 1865نهاية الفترة املدروسة أما 

س ى إخماد نار املقاومة، املتمثلة بوفاة زعيمها الحاج عمر الفوتي، ونهاية فترة حكم الوالي فيديرب، بعد أن أر 

  .قواعد الوجود الفرنس ي ليس فقط في السنغال، بل في معظم أرجاء إفريقيا الغربية 

، والذي أرجحه إلى مجموعة من االعتبارات، بدواعي اختياري لهذا املوضوعوأما فيما يتعلق 

 يمكن تلخيصها بما يلي:

  ،إنَّ االشتغال بتاريخ إفريقيا جنوب الصحراء يندرج ضمن اهتمامات الباحث بتاريخ هذه القارة

 ضمن تخصص ي من بعد اإلجازة. 
َ
 ويدخل أيضا

  تحامل بعض الدارسات األجنبية على تاريخ السنغال، ومحاولة قلب الحقائق، حيث جاءت بعض

 استنتاجاتها مجانبة للواقع التاريخي. 

o  يبحث في متون الكتب  -وبدافع علمي -حكام القيمية، وجد الباحث نفسه أمام هذه األ

عن حقيقة وواقع األمر، ليس فقط فيما يخص وجود اإلسالم بالسنغال، بل كل ما 

يتعلق بموقف اإلسالم تجاه الوافد الجديد. وإظهار تجليات العالقة بين املمالك 

 السنغالية وفرنسا.

 غال، فكانت السنغال أولى املستعمرات الفرنسية في غرب خصوصية الحضور الفرنس ي في السن

 إفريقيا.

 .الرغبة في سد فجوة من فجوات تاريخ إفريقيا الحديث، ومللمة حلقاته املفقودة 

بناء على ما تقدم، يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الحقبة من تاريخ 

ي املتعلق بإفريقيا جنوب الصحراء والعمل على إغناء املكتبة السنغال، بغرض إثراء وإخصاب الدرس العرب

 العربية في هذا الشأن.

أو سؤال األسئلة الذي يطرحه موضوع هذه الدراسة فهو:  كيف تمكنت  الدراسة إشكاليةأما 

 على اإلسالم، وبالتالي ما 
ً
 حقيقيا

ً
فرنسا من فرض سيطرتها على السنغال؟ وهل شكل هذا االحتالل خطرا

 قف السلطة اإلسالمية منه؟مو 

 ومقاربة الباحث لهذه اإلشكالية، تستدعي معالجة القضايا التالية:.

 .تتبع بدايات الحضور األوروبي في املنطقة 

 .معرفة تجليات السياسة التوسعية الفرنسية في السنغال خالل القرن التاسع عشر 

  الوقوف عند شخصية فيديرب باعتباره واضع أسس السياسة االستعمارية في السنغال، ومعرفة

 مشروعه االستعماري، الذي سيفض ي في نهاية املطاف إلى تكوين مستعمرة السنغال. 

التي تم التسلح بها في دراسة البحث؛ فقد تم التعويل على املنهج االستقرائي؛  املناهجأما عن 

إلى القراءات املكثفة لكم ال بأس به من املصادر، واملراجع، ومن ثم في مرحلة الحقة تّم فاتجه الباحث 

استنباط وتفكيك النصوص املصدرية التي تّم بناء الشكل العام للدراسة عليها. وكذلك عول الباحث على 

د عدة قضايا املنهج املقارن، وذلك بعدم االكتفاء بالتاريخ الوصفي السردي، األمر الذي استلزم وجو 
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مشتركة، ومختلفة بين األطراف املقارن بينها، من خالل السؤال واإلجابة، ووصف التغيرات واألحداث ليتم 

 بعد ذلك استخالص النتائج العامة. 

 تّم الجمع بين تلك املناهج ضمن خالصة علمية تهُم املوضوع بشكل خاص، حيث تمت 
ً
وأخيرا

ة؛ عالجت أسباب الظاهرة، ودوافعها، واآلثار الناجمة عنها، ورغم إعادة تركيب املعلومات بطريقة منهجي

ذلك فإّن الباحث ال يدعي القدرة على االنفتاح على تلك الطفرة املنهجية الواسعة في مجال دراسة العلوم 

 اإلنسانية، ومحاولة توظيفها في إنجاز الدراسة،  وربما كان ذلك بسبب املوضوع.

 نرجو من هللا تع 
ً
الى أن يكون هذا العمل املتواضع بمثابة لبنة جديدة في حقل التاريخ وأخيرا

 رغم ، خطأ أو نقص أي عن يفوتني أن أعتذر والاإلفريقي، وإسهاًما متواضًعا في إعادة كتابة تاريخ السنغال. 

 .أنفسنا فمن أخطأنا وإن   هللا وحده، فمن أصبنا فإن   عناصره، بكافة واإلملام محاولة الباحث االجتهاد،

 م19قبل القرن  التدافع األوروبي على الشواطئ السنغالية: املبحث األول 

ي   بعد مجهودات جبارة، تمكن البرتغاليون ــ في إطار كشوفاتهم الجغرافية ــ من الوصول إلى مصبَّ

 (1).1460نهري السنغال وغامبيا، وذلك قبل عام 

  وباعتبار أهداف الكشوفات، املتمثلة في
ً
الحصول على الذهب والرقيق اإلفريقي والعاج فضال

 أن  يعمل البرتغاليون على إنشاء عدد من القالع والحصون 
ً
عن نشر الديانة املسيحية، فقد كان طبيعيا

 (2)لتنظيم التجارة على طول السواحل السنغالية املكتشفة.

 لكي يلتحق بالبرتغاليين في سع
ً
يهم لتحقيق نفس الغايات ولم ينتظر العرش اإلسباني طويال

 واألهداف. 

م، تزايد االهتمام اإليبيري باملنطقة الواقعة ما بين نهري السنغال وغامبيا 16وخالل القرن 

وازداد ضغطهم للحصول على الذهب والرقيق، خاصة بعد أن دخلت هذه املواد في ما  (3))السنغامبيا(،

 (4)ُيعرف بالرواج الثالثي ما بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا.

                                                                    

(1)
 السنة التي توافق وفاة األمير البرتغالي هنري املالح، الذي كان له دور رائد في تشجيع عملية الكشوفات الجغرافية.وهي ــ 
 (2)

(، 1998دجنبر  19ــ 14ضمن أعمال الندوة الدولية املنعقدة في داكار ــ السنغال ). "جهاد الحاج عمر في أعالي نهر السنغال"، 2002ــ الشكري، أحمد. 

 . 46، ص. ة مرور مائتي سنة على ميالد الحاج عمر الفوتي تال، منشورات معهد الدراسات اإلفريقية، الرباطبمناسب
(3)

يشمل ُجّل املناطق الواقعة ما بين  السنغامبيا فضاءم، يمكننا القول: إنَّ 18ــ وبغض النظر عما تثيره مسألة تعيين الحدود من صعوبات قبل القرن 

من منبعيهما بأعالي فوتاجالون إلى مصبيهما في املحيط األطلس ي.نهري السنغال وغامبيا؛ 
.

قدر بـ  
ُ
 ²كم 900من الغرب إلى الشرق، و  ²كم 1350بمسافة ت

 ،(B. Barry)ُببكر باري فريقية للبحاثة الغيني األصل يرجع الفضل في استعمال هذا االصطالح وترسيخه في حقل الدراسات اإل من الشمال إلى الجنوب. و 

 الذي سعى في معظم دراساته إلى توظيفه والترويج له.

- Barry, (B). 1998. La Sénégambie du XVe au XIXe siégle : Traite négriére,   Islam et conquête coloniale. Paris, éd. L’Harmattan, 

p.38.  

(4)
 . 47ــ الشكري، أحمد."جهاد الحاج عمر في أعالي نهر السنغال"،  م.س، ص. 
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م، 17م ومطلع القرن 15وشكلت منطقة السنغال خالل الفترة املتراوحة ما بين منتصف القرن 

على البنية السكانية للمنطقة، وأسهم هذا العامل بدوره  أهم مصدر للعبيد. الش يء الذي كان له أثر فظيع

  (5)في خلق وضعية سياسية واجتماعية ونفسية صعبة للغاية.

وقد يحلو لبعض الدارسين بهذا الصدد، أن  يدافعوا عن الرأي القائل بأنَّ تجارة الرقيق األوروبية، 

حراوية. بيد أنَّ هذه الفكرة امللغومة ال تستند ما هي إال امتداد لتجارة الرقيق اإلسالمية عبر القوافل الص

واألكيد كذلك، أنه  (6)على أي أساس من الصحة و ال تؤيدها الوثائق املتوفرة سواء أكانت عربية أم أوروبية.

بعد انهيار االمبراطوريات القروسطية، تفتت الوحدة السياسية لبالد السنغال؛ حيث برزت ممالك صغيرة 

ايور، وباول، ووالو، وغيرها من املناطق. وكانت هذه املناطق خاضعة لزعماء محليين، كما هو الشأن في ك

غالبا ما كانوا يتصارعون فيما بينهم لتوسيع مجال نفوذهم، وقد امتد هذا الصراع ليشمل اإلمارات 

 على الضفة اليمنى من نهر السنغال.  (7)البيضانية 

تنافسون في خدمة طلبات التجارة األطلسية، املتمثلة ولم يقتصر األمر عند هذا الحد، بل كانوا ي

 في توفير الرقيق لألساطيل األوروبية. ولتحقيق هذه الغاية، اجتهد الزعماء في خلق فرق من القناصة، 
ً
أساسا

.
ً
 (8)زرعت الرعب بين األهالي، ودفعت بالكثير منهم إلى الهرب نحو املناطق األكثر أمنا

كل من فرنسا وإنكلترا حلبة الصراع في السنغال، وكانت هولندا قد  م، دخلت17ومع بداية القرن 

سبقتهما بعدة عقود من الزمن. غير أنَّ قوة فرنسا وإنكلترا، جعلتهما ينفردان بحضور متميز، تدّعم من 

خالل إنشاء عدد من الحصون، مثل حصن سان جيمس عند مصب نهر غامبيا، وحصن سانت جيمس 

وبموازاة مع ذلك، تراجع الحضور اإليبيري واندفع نحو الجنوب، بينما تمَّ اقصاء عند مصب نهر السنغال. 

 هولندا من حلبة الصراع.

ولتدعيم موقعهما على الساحل السنغالي، تمَّ خلق عدد من املؤسسات التجارية، تمتعت 

لتنافس التجاري بين بامتيازات مهمة، نخص بالذكر منها، احتكار التجارة مع املنطقة. وبذلك ازداد وتنامى ا

                                                                    

(5)
 .77أوكتاف، هوداس، ميزونوف ــ باريس، ص.  ترجمة. تاريخ السودان، 1981السعدي، عبد الرحمن. ــ 

 
(6)

- Raymond ,( M). 1975 . Tableau Géographique du l’Ouest Africain au Moyen Age  : d'après les sources écrites, la tradition et 

l'archéologie. Postbus: Swets Publishing Service, p. 327.     

(7)
أو البياضين على سكان هذا الجزء من الصحراء اإلفريقية الكبرى يعود إلى الرحالين العرب في القرون الوسطى، وذلك  البيضانــ إنَّ إطالق تسمية  

 إلى البياض( عن بقية سكان املنطقة الزنوج ذوي البشر 
ً
السوداء )السود(. وقد  ةلتمييز هؤالء السكان ذوي البشرى السمراء )الضاربة أحيانا

 كصحراويتها. وما تزال تسمية البيضان دالة إلى يوم  رّ على م احتفظ البيضان ألنفسهم
ً
 على البالد تماما

ً
الزمن بهذه التسمية حتى أصبحت علما

بن محمذن، أي بإبدال حرف الضاد  ظاء. راجع:  ،" بدل بيضانانظج( مع شيوع كتابتها "بيو الناس هذا على املوريتانيين العرب )غير الزن

، الرباط: 1بيضاني في القرن التاسع عشر )قراءة في الرحالت االستكشافية الفرنسية(. بن محمذن، محمدو. ط. املجتمع ال2001محمدو. 

 .17، ص. منشورات معهد الدارسات اإلفريقية

(8)
-  Ca Da Mosto (A .De.). 1895, Relation des voyages à la cote occidentale d’Afrique., Paris, publié par M. Charles Schefer,p. 317. 
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فرنسا وإنكلترا، الش يء الذي أسهم في خلق وبناء عدد من الحصون األخرى، مثل حصن سانت جوزيف عام 

 (9)م.1700

على أنَّ الحروب النابليونية في أوروبا، خاصة بعد هزيمة واترلو، كان لها وقع كبير على مكانة 

ممارسة نفوذها في املراكز والحصون التي أنشأتها فرنسا في املنطقة، الش يء الذي حرمها لبضع سنين من 

على الساحل األطلس ي اإلفريقي. ولم تتمكن فرنسا من استعادة نفوذها إال بعد توقيع معاهدة باريس عام 

 م. لتبدأ بذلك صفحة جديدة من صفحات تاريخ االستعمار الفرنس ي باملنطقة.1815

  

                                                                    

 (9)
 . 49 ."جهاد الحاج عمر في أعالي نهر السنغال"، م.س، صالشكري، أحمد. ــ 
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خــالل  التوســعية الفرنســية فــي الســنغالدواعــي وليايــاس السياســة : املبحــث النــاني

 القرن التاسع عشر

شكلت إفريقيا املكان املفضل لسياسة فرنسا التوسعية التي جاءت لتعويض خسارة مستعمراتها 

الزراعية في العالم الجديد، وإفالس صناعاتها النسيجية في الهند، وفشلها في األخذ بنصيب من تركة الرجل 

ي األ   لنزعتها املريض. وجاء ترّدِّ
ً
وضاع االقتصادية والسياسية في فرنسا الثورة واإلمبراطورية ليعطي دفعا

 التوسعية. 

ويكفي أن نتذكر أن التفكير في تحويل مستعمرة السنغال من مركز تجاري إلى مستعمرة زراعية 

ُحول 1797م، ليتقرر ذلك املبدأ منذ 1791قد جاء على أثر اندالع االنتفاضات في سان دومينيك سنة 
َ
م وت

 (10).م1817حروب الثورة واإلمبراطورية دون الشروع في تنفيذه حتى سنة 

م، وسعيها لألخذ بنصيب 1830وكان استيالء البرجوازية التجارية على الحكم في فرنسا مع ثورة 

 من تركة الرجل املريض، وأطماع لوبي مارسيليا التجارية والسياسية في الواجهة األخرى للمتوسط، والبحث

 وراء احتالل Polignacعن سند خارجي إلنقاذ عرش آل بوربون املتداعي وحكومة بولينياك )
ً
( املهزوزة داخليا

 (11)م.1830الجزائر في 

م( املتوسطية Louis Philippe( )1830-1848كما أن فشل سياسات حكومة لوي فيليب )

 الحتالل الجزائر والتغلغل في حوض 
ً
 قويا

ً
نهر السنغال، والعمل على الربط بين واملصرية قد أعطى دفعا

العنيفة التي انتهت باستسالم  (12)(Bugeaudاملستعمرتين. ويكفي في هذا املقام أن ننظر إلى حمالت بيجو )

وعمل  (13)( للتغلغل في التخوم الصحراوية،Faidherbeم، وجهود الوالي فيديرب )1847األمير عبد القادر في 

يز  ) ومِّ
يُّ على اكتشاف أعالي النهر وإيجاد روابط صحراوية بين الجزائر  Bouët-Willaumez)(14)الوالي ُبّوِّي وِّ

                                                                    

(10
ــ 

 (
  W.B. Cohen. 1981. Français et Africains. Les Noires dans le regard des Blancs 1530-1880, traduit de l’angalis par Camille Garnier, 

coll. Bibliothèque des Histoires, éd. Gallimard, Paris, p. 234.                                             

(11)
 .50. ص، منشورات عيون الدار البيضاء: محمد البكري ومحمد بولعيش،  ،ترجمة. 1977. حركية الرأسمالية بروديل، فرناند.ــ  

)12(
 خالل حروب اإلمبراطورية، وانضم إلى آل بربون في (1849-1784لوماس روبير بييو ) ــ 

ً
 شاّبا

ً
، ثم التحق بنابليون األول، 1814: تألق بصفته ضابطا

 في البرملان سنة 
ً
، حيث وقع في السنة التالية 1836. وبعد أن أثبت كفاءاته العسكرية على أكثر من صعيد، أرسل إلى الجزائر سنة 1831وانتخب نائبا

 على الجزائر ما بين  التافنةاتفاقية 
ً
 عاما

ً
، حيث نظم احتاللها 1847و 1840مع األمير عبد القادر التي سرعان ما نكثتها الحكومة الفرنسية. وعين واليا

و وعمل على تكوين وحدات عسكرية خفيفة وسهلة الحركة، ودعا، وهو ما يزال في فرنسا، إلى شّن حرب ال هوادة فيها على املقاومة. ومارس بيج

 سة إبادة وتدمير ال تبقى وال تذر، فبالغ في أعمال السلب والنهب والتقتيل بال رحمة للقضاء على األمير عبد القادر وأنصاره.سيا
(13)

كورت في 1851، واألغواط في 1850أسس قلعة بوسعادة في  ــ 
ُ
 م.1854، وت

(14 )
: ضابط بحري شهير عند املهتمين بتاريخ التغلغل االستعماري الفرنس ي في غرب إفريقيا. اشترك في عدد من (1871-1808بوى ويوميز ) ــ 

(. وعمل بمنطقة غرب 1832(، وحصار آنفير )1830الحمالت العسكرية في األبيض املتوسط والهند، وفي معركة نافارين، وحملة الجزائر )

مدينة الصويرة مجمل الساحل األطلس ي والحوض األسفل لنهر السنغال، ورابط على ساحل قائَد سفينة حربية جابت  1836إفريقيا منذ 

 لها ولتحصيناتها في 
ً
طا

ّ
. وشغل منصب قائد املحطة البحرية الفرنسية في غرب 1844واشترك في االستيالء عليها سنة  1840املغربية ووضع مخط

 للسنغا1842إلى  1841إفريقيا من 
ً
. وقد صاغ خالل تلك الوالية سياسة 1844ومايو  1842ل وتوابعه في ما بين سبتمبر ، قبل أن يعين واليا

في عصرنة األسطول البحري في عهد  أسهماستعمارية جديدة جعلت منه رائد التغلغل االستعماري الفرنس ي املعاصر في إفريقيا الغربية. و 
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 من خطته الرامية إلى مهاجمة إفريقيا من الغرب ومن الشمال، ومن األجنحة والرأس
ً
في  والسنغال انطالقا

 آن واحد.

رب ضد أملانيا م( في أوروبا وانشغالها بالح1870-1851وترك إفالس سياسة اإلمبراطورية الثانية )

ومخلفاتها، أثره البالغ على سياسة فرنسا التوسعية في إفريقيا. وكانت الحاجة إلى تناس ي هزيمة سيدان 

(Sedan)(15)( ورين، وإغراءات بسمارك
ُّ
م( لها Besmark( )1815-1898، وتعويض خسارة األلزاس والل

-1870في ظل الجمهورية الثالثة ) بالتوسع في إفريقيا، أهم دواعي انطالقة التوسع الفرنس ي الحثيث

م( الذي ظهر مخططه االستعماري ألول Jules Ferry( )1879-1885م(، وال سيما منذ عهد جيل فيري )1940

 م.1882( الصادر في يناير Affaires de Tunisie" )قضايا لونسمرة ضمن مقدمته لكتاب "

حوض األسفل لنهر السنغال منذ ووجدت السياسة التوسعية الفرنسية تجلياتها الواضحة في ال

قبضتهم  (16)م، في وقت أحكم الترارزة1817نهاية الحروب النابليونية واستعادة السنغال من اإلنكليز سنة 

، وانضاف ألبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية (17)»والو«على مصب النهر، وتشعبت عالقاتهم مع 

 الحضور الفرنس ي في املنطقة وتأرجح عالقاتهم مع الترارزة.التقليدية بعٌد استراتيجي أملته طبيعة 

 (18)، ومناهضة التبادل مع اإلنكليز في بورتانديك،»والو«وكان مشروع إنشاء مستعمرة زراعية في 

والتدخل في شؤون اإلمارات الداخلية وفي عالقاتها مع ممالك الضفة اليسرى، وإقصاء البيضان من تلك 

ياسة االستعمارية الفرنسية في حوض نهر السنغال، ومصدر الصراعات والحروب الضفة، أهم تجليات الس

املتكررة مع جيرانهم الشماليين وخاصة الترارزة الذين اكتووا أكثر من غيرهم بنيرانها وحملوا لواء التصدي لتلك 

ب زواج األمير محمد م(، وحر 1831-1818السياسة منذ إرهاصاتها األولى املتمثلة في مشروع االستعمار الزراعي )

مبت وصية عرش   م(.1835 -1833) »والو«الحبيب من اجَّ

                                                                                                                                                                                                  

 بديكوس )
ً
 لثالثة من وزراء البحرية واملستعمرات بدءا

ً
 نافذا

ً
-Chasseloup( وانتهاء بشاسلوب )Ducosاإلمبراطورية الثانية، وكان مستشارا

Laubat 
ً
م 1871م ليقض ي نحبه في 1870م، وعاد إلى الخدمة العسكرية سنة 1866في مجلس الشيوخ ابتداء من سنة  (. وأصبح ُبّوِّي عضوا

 بفعل الهزيمة.
(15)

، وقتل وجرح 3/9/1870( املتاخم لبلجيكا التي تجابه فيها البروسيون والفرنسيون في Ardennes)  الالردننسبة للمدينة الفرنسية الواقعة في إقليم  ــ 

. هكذا وردت في املصدر وهذه اإلحالة املصدرية . بلجيكاإلى  3.000ونفي  -من ضمنهم نابليون الثالث  - 91.000، وأسر منهم 15.000من هؤالء 

 .Dominique et Michèle Flémy, Encyclopédie QUID tout pour tous 1989, éd. Robert Laffont, Paris, 1988, p. 637: راجع

 
 (16)

في الجنوب الغربي ملوريتانيا في املنطقة املعروفة تاريخيا بالكبلة. يحدها من الشمال والية إنشيري ومن الشمال الشرقي والية  الترارزةتقع والية ــ 

إمارة الترارزة . 2002ولد السعد، محمد املختار. أدرار ومن الشرق والية لبراكنة ومن الجنوب نهر السنغال ومن الغرب املحيط األطلس ي. راجع: 

 منشورات معهد الدراسات اإلفريقية. :الرباط ،1. ولد السعد، محمد املختار. طم1860 ــ1703ها التجارية والسياسية مع الفرنسيين من وعالقت

(17)
 الضفة اليسرى من نهر السنغال.على تقع ــ  

((18
 عليه وأطلقوا الفرنسيين، يد على آركين ميناء من طردهم بعد وذلك م، 17 القرن  من األخير الربع في الهولنديون  أنشأها للتبادل تجارية ومحطة مرس ىــ  

 البيضاني، راجع: املجتمع .الشواطئ على نكليزي اإل  بالوجود أكثر امليناء ارتبط وقد م، 18 القرن  من األول  الربع إلى فيه يتبادلون  وظلوا هد، ميناء

 (. 55) ص هامش م.س،
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 1860-1829وكان على محمد الحبيب )
ً
( بالذات أن يتصدى ألكثر مظاهر تلك السياسة عتوا

 خالل حربه مع ممثلها العنيف فيديرب )
ً
 وتدميرا

ً
، وأمض ى أسلحتها وأشدها فتكا

ً
( ما بين Faidherbeوجبروتا

 .م1858و 1855

وحكمت مواقف األرستقراطيتين الدينية والزمنية في الترارزة من تلك السياسة التوسعية 

 سياقات الزمان واملكان وإكراهات الواقع االقتصادي واالجتماعي املعيش.

 :ومشروعه االستعماري  (Faidherbe)فيديرب ــ 

االستعمارية الفاعلة ال يمكن الحديث عن تاريخ السنغال االستعماري، بدون إبراز الشخصيات 

فيه. ومن بين تلك الشخصيات التي طبعت تاريخ السنغال بطابعها الخاص نذكر"لويس سيزار فيديرب "، 

حيث لم يتردد البعض في وصفه بأنه مهندس السياسة االستعمارية في إفريقيا الغربية، وأول من أرس ى 

 ؟ ماذا عن هذه الشخصيةف (19)أطماع فرنسا في املنطقة، وبلور أهدافها االستعمارية.

، في أسرة مدنية متواضعة الحال، م1818يناير  3الفرنسية في  ( (Lilleكانت والدته بمدينة ليل

م، ليلتحق باملدرسة 1840م التي تخرج منها سنة 1838 -1837البوليتكنيك في بمدرسة تابع تعليمه 

ا مهندًسا. وقد كان أول احتكاكه بالعالم اإلسالمي حين ُعين بالجزائر، والتي 
ً
العسكرية بميتز. ثم عمل ضابط

 عمل بها لعدة سنوات. 

ل إلى السنغال، حيث عمل تحت إمرة الوالي بروتي، 1852وفي سنة  رسِّ
ُ
لكن نقمة الدور م أ

التجارية على هذا األخير، عجلت بإقالته، وأعطت الفرصة لفيديرب ليتقلد منصب والي السنغال، الذي 

م. وبعد مغادرته للسنغال تقلد عّدة 1865م إلى 1863م، ومن سنة 1861إلى  1854شغله من سنة 

  (20)مناصب.

 * برنامج فيديرب االستعماري:

جاء في وقت دقيق، وحساس بالنسبة إنَّ تعيين فيديرب على رأس اإلدارة في سانت لويس  

لفرنسا؛ فمن جهة شهدت هذه الفترة تركيز النظام اإلمبراطوري في شخص نابليون الثالث، ومن جهة ثانية، 

 . م1850 عامعزمت القيادة الفرنسية الجديدة على تنفيذ املخطط االستعماري الذي تقرر 

وهكذا أوكلت هذه املهمة ــ في أول األمر ــ إلى الوالي بروتي، وأمام تعذره في تنفيذها، أسندت إلى 

 م:  1854دجنبر  8فيديرب، الذي لخصها الوزير في رسالته بتاريخ 

 إنشاء مراكز على الضفة اليسرى لتكون نقط ارتكاز ألسلوب التبادل الجديد. 

  أماكن بها يختارها التجار سواء على الضفة اليمنى، أو اليسرى. القضاء على محطات التبادل، وإبدال    

                                                                    

(2)
 Faidherbe,( L). 1889. Le Sénégal ( La france dans L’afrique occidentale). Paris : Libraire Hachette, p. 7. 

(
20

  .Le Sénégal  La france dans L’afrique occidentale, op. cit.   p.  220 ــ (
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  تحت الحماية الفرنسية، والقضاء على هيمنة الشناقظة ]الشناقظة بالظاء؟ أم  وضع مملكة والو

 .الشناقطة بالطاء؟[

 .(21)إقرار حرية املالحة في نهر السنغال، وإلغاء اإلتاوات  

 يضان( باالعتراف بسيادة حكومة السنغال . إلزام سكان الضفتين )الزنوج، والب 

 .22))االهتمام بالسنغال األعلى، ومحاولة خلق نقط ارتكاز لغزو السوق السوداني 

جاء هذا املشروع كمحاولة تطبيقية لرؤية جديدة؛ تهدف إلى املحافظة على الوضعية املتفوقة 

 من وزنها بسبب فشل مشاريعها االستعما
ً
رية في السنغال. وفي املقابل، قد كان لفرنسا التي فقدت كثيرا

 منذ البداية أن تلك السياسة الجديدة ستضعه في مواجهة مفتوحة مع سكان الضفة اليمنى 
ً
فيديرب واثقا

، وال سيما الترارزة، إذ يقول في رسالته السابقة: "
 
... إن البيضان ال يريدون تغيير أي ش يء مما كان قائما

 عن كل سفينة حسب حمولتها سواء أكان فيها  وبعبارة أخرى فهم يريدون أن
 
 معينا

 
سدد لهم مباغا

ُ
ن

عاك أم ال . وقد ظل محمد الحبيب يؤكد على الدوام، ولحد الساعة، أن أي ش يء لن يتغير بالنسبة 

 
 
          (23)".لاضرائب العرفية و ملحطاس التبادل ما دام حيا

فيديرب االستعماري، يمكن للقارئ  أن وبعد أن استعرض الباحث أهم ما جاء في مشروع 

أعتقد أنه ليس " يالحظ أن القوة هي العنصر األساس ي فيه، وخير دليل على ذلك ما جاء في قول فيديرب:

 24))". أمامنا سوى طريق واحد هو أن نعمل ما نريد عماه، ولنحارب من يعارضنا

كن تلخيصها على النحو أما بخصوص الوضعية السياسية في السنغال وقت مجيء فيديرب فيم

 التالي: 

  إمارة والو في الضفة اليسرى لنهر السنغال؛ وقد امتدت من مصب النهر حتى "داجنا"، فكانت تحت

 .سيطرة قبائل الترارزة املوريتانية 

 حتى جوريه   مملكة كايور التي امتدت من سانت لويس((Gorèe. 

  مملكة السرير في جنوب كايور، وفي منطقة بئول.  

  . في أقص ى الجنوب ممالك سين، وسالوم 

، وانقســمت فوتــا الســنغالية إلــى عــدة  ( (Nguèrerفوتــا الســنغالية التــي امتــدت مــن "داجنــا " حتــى

 . Toro)(، و تورو )Dimarمناطق أهمها ديمار )

  

                                                                    

 
(21)

 للزعامات املحلية رمزا لسيادتها.تاوات أو الضرائب التي كانت تقدمها اإلدارة الفرنسية، كانت تمثل بالنسبة ــ  نلفت االنتباه أنَّ هذه اإل 
((22

ماجستير، املغرب: كلية اآلداب رسالة  . السفيوي، عبد النبي."1876 -1854"االستعمار الفرنس ي في السنغال . 1995السفيوي، عبد النبي.  ــ 

 .134، ص. جامعة محمد الخامس ــ أكدالوالعلوم اإلنسانية، 

(23)
  - Barry, (B). La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, op. cit, p. 45. 

(
24

) - Le Sénégal, p. (37).  



 

10 

www.fairforum.org 

 ردود الفعل لياه االستعمار الفرنس ي: 
 
 حركة الحاج عمر نموذجا

اق املـــادة املصــدرية املتـــوفرة ملعرفــة ردود الفعـــل الوطنيـــة فــي هـــذا الفصــل، يحـــاول الباحــث اســـتنط

، وسـيتم التركيـز علـى أهـم حركـة جهاديـة، أال وهـي "الحركـة العمريـة"، التـي تجاه الوجـود الفرنسـ ي فـي السـنغال

ثـــم تحولـــت إلـــى حركـــة سياســـية  (25)،قادهـــا الحـــاج عمـــر الفـــوتي.  والتـــي كانـــت باألســـاس حركـــة إصـــالحية دينيـــة

ـــر  ــ ــــى تغييــ ـــ ي علـــ ــ ـــــرار الفرنســ ــــحاب القــ ــــة وأصـــ ـــرت الساســـ ــ ــــة، وأجبــ ــــائر فادحـــ ــ ـــــيين خسـ ــــت بالفرنســ ــــكرية، ألحقـــ عســـ

 االستراتيجية العسكرية في كثير من األحايين.

 ــ التعريف بالحاج عمر الفوتي:
 
 أوال

، فــي (26)(Podorبـودور )ولـد الحـاج عمــر الفـوتي خـالل العقــد األخيـر مـن القــرن الثـامن عشـر بنــوا ي 

 منــذ نعومــة أظــافره، أخــذ الــورد التيجــاني 
ً
 متينــا

ً
 إســالميا

ً
أســرة أرســتقراطية مســلمة بفوتــا تــور، لقنتــه تكوينــا

قبــل أن  (27)مــن يــد الشــيخ مولــود فــال بــبالد التــرارزة، وأكــده لــه الشــيخ عبــد الكــريم الناقــل مــن فوتــا جــالون،

ى بمحمـد الغـالي بوطالـب، تلميـذ سـيدي أحمـد التيجـاني املباشـر، يسافر ويقيم طويال في الحجـاز. وهنـاك التقـ

وخليفــة الزاويــة بالحجــاز. ومحمــد الغــالي هــذا، هــو الــذي مــنح الحــاج عمــر لقــب )خليفــة التيجانيــة علــى أهــالي 

بــالد الســودان(. وهــو اللقــب الــذي أهلــه إلعطــاء األوراد بــدوره وتعيــين املقــدمين؛ وبــذلك ســيحتل الحــاج عمــر 

فـــي بـــالد شـــنقيط، ممـــا ســـمح لـــه بـــأن  (28)ثلـــة لتلـــك التـــي كـــان يحتلهـــا الشـــيخ محمـــد الحـــافظ العلـــوي مرتبـــة مما

يجعل من نفسه أهم شيخ للتيجانية باملنطقة، عـالوة علـى أن دراسـته باملشـرق ومسـاجلته لعـدد مـن العلمـاء 

ي للطريقـة، بفضـل بالحجاز ومصر، ستساعده على إنجاز إسهاٍم ذي أهمية كبيرة في التراث النظري والتطبيق

  (29)مؤلف "رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم" على وجه الخصوص، باإلضافة إلى مؤلفات أخرى.

 ــ الحاج عمر في مواجهة الوثنية والهيمنة الفرنسية: 
 
 ثانيا

قبل بداية الحركة اإلصالحية للحاج عمر الفوتي، كانت البالد تعيش حالة من التصـدع السياسـ ي 

والظلم االجتماعي. الش يء الذي وفر تربة خصبة لترعرع ونمو الحركة العمرية خاصة بين الفئات الدنيا، التي 

 كانت تتطلع إلى منقذ يصلح حالها ويعيد لإلسالم واملسلمين مكانتهما. 

                                                                    

(25)
 كانت حركات الجهاد التي اندلعت وصادفت مجيء االستعمار األوربي ملنطقة الغرب اإلفريقي في القرن التاسع عشر، بمثابة امليالد الحقيقيــ  

 لالنقياد لتوجيهات للحماس الديني والوعي 
ً
السياس ي والتضامن بين شعوب تلك املنطقة املسلمة. أظهرت املجتمعات اإلسالمية استعدادا كامال

 دينية بزعامة رواد تلك الحركات تحت راية الجهاد بغية إصالح أحوالهم االجتماعية والدينية، ومقاومة السيطرة االستعمارية. فأوجدت تلك

 ون
ً
 ثوريا

ً
 في كثير من القطاعات االجتماعية من هنا وهناك.الحركات روحا

ً
 فكريا

ً
 شاطا

(26)
 ــ تقع بودور على الحدود السنغالية املوريتانية. 

(27)
. رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم. الفوتي، عمر بن سعيد بن عثمان. لبنان: 1988الفوتي، عمر بن سعيد بن عثمان. ــ  

 .191ص. ، 1مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ج

(28 )
 .195 .ــ املصدر نفسه، ص

(29)
 .54، فاس: دار ما بعد الحداثة، ص. 1م. األزمي، أحمد. ط19. دراسات في تاريخ العالقات املغربية اإلفريقية خالل القرن 2009األزمي، أحمد. ــ  
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حلـة ججيـة وعلميـة دامـت زهـاء عقـدين مـن الـزمن، عـاد الحـاج عمـر إلـى فوتاجـالون بتجربـة وبعد ر 

 للحركات اإلصالحية التي ظهرت 
ً
نته من تزعم حركة إصالحية رائدة، تعتبر امتدادا

ّ
إنسانية وروحية غنية، مك

، مـن لـا ع حمـل إنَّ الحاج عمـر هـو بـال شـكم. وعن هذا الجانب، يقول الباحث بوبكر بـاري: "17منذ القرن 

م، تهــــــع الوضــــــع السيا ــــــ ي 17مشــــــعل الحركــــــة اإلمــــــالحية الصــــــي لــــــم لفتــــــ ، منــــــذ نامــــــر الــــــدين فــــــي القــــــرن 

 (30)".واالجتماعي و الديني في السنغال

واهــتم الحــاج عمــر فــي بدايــة أمــره بالبحــث عــن موقــع يســتقر فيــه، ليتخــذ منــه قاعــدة لنشــر مبــادئ 

يــاجونكو. وبمــوازاة مــع ذلــك، حــاول اســتطالع أحــوال الــبالد بنفســه الطريقــة التيجانيــة، وانتهــى بــه املقــام فــي د

مـن خــالل ســفريات فـي بــالد فوتــاتور والســرير والولـوف، ُبغيــة كســب تأييــد الزعامـات املحليــة لقضــيته، ولجــس 

 نبض اإلدارة الفرنسية. 

ا م، التـــي مـــا إن  دخلهـــ1847وفـــي هـــذا الجانـــب، تـــدخل كـــذلك زياراتـــه لســـانت لـــويس فـــي بدايـــة عـــام 

 حتى وجد مسلموها يتقاطرون عليه، مرحبين به. 

ولعل أهم ما أسفرت عنه هذه التحركات األولية، أنه تمكن من استقطاب عدد ال يستهان به من 

نـــه مـــن 
ّ
األتبـــاع، شـــكل مـــنهم النـــواة األولـــى لجيشـــه، وفـــي نفـــس الســـياق، فـــإنَّ وصـــوله للشـــواطئ األطلســـية، مك

وعلـى إثــر بعـض املضــايقات مـن الزعامــات املحليــة،  (31)الحصــول عليهــا. االسـتخبار عــن مـوانئ األســلحة وكيفيـة

 بمصــالحها االقتصــادية والسياســية، اضــطر اإلمــام إلــى الهجــرة بأصــحابه 
ً
التــي رأت فــي دعايــة الحــاج عمــر مســا

ــــدعوة 1849ومريديـــــه إلـــــى دنجـــــراي عـــــام  ـــن هنالـــــك بـــــدأ بجهـــــاده. وبـــــذلك انتقلـــــت حركتـــــه مـــــن مرحلـــــة الـ م، ومــ

 (32)ئمة على أساس األمر باملعروف والنهي عن املنكر إلى مرحلة املواجهة العسكرية.السلمية القا

( ، حيـث منـاجم Gufudeوقد استطاع الحاج عمر في أول مواجهة أن يسيطر علـى مملكـة كوفـود )

 لدى األهالي واإلدارة االستعمارية على السواء.
ً
ف هذا االنتصار صدى واسعا

َّ
 ذهب بوري. وخل

م نحــو منطقــة البــامبوك الغنيــة 1854الســتعدادات، توجــه اإلمــام فــي منتصــف عــام وبعــد مرحلــة ا

 بمناجم الذهب، يريد اخضاعها لسلطته. وكانت عيون الوالي بروتي ـ وقتئذ ــ تتابع كل تحركاته وترصدها.

وفي محاولة الستبعاد أي تدخل لإلدارة الفرنسية، يمكن أن يحول بينه وبين هدفه، راسـل الحـاج 

لوالي بروتي، واقترح عليه السماح للفرنسيين باالتجار في املناطق الخاضعة له مقابل تمكينه من العتاد عمر ا

والذخيرة. وكان الحاج عمر يعلم أنَّ طلبه سيقابل بالرفض، أما إذ تقدم بـه، فألنـه ـ فيمـا نعتقـد ـ كـان يرغـب 

االســـتعمارية، بقصـــد الحـــول بينهـــا وبـــين  فـــي ربـــح الوقـــت الســـتكمال اســـتعداداته، وكـــذلك للتمويـــه علـــى اإلدارة

 الزعامات املحلية املناوئة له.

                                                                    

(30)
  - La Sénégambie du XVe au XIXe siégle , op. cit, p. 36. 

(31)
، الجزائر، الشركة الوطنية 1. تذكرة املسترشدين، لعامر صمب. منشور ضمن األدب السنغالي العربي، ج1979سعيد بن عثمان. ــ الفوتي، عمر بن  

 .67للنشر والتوزيع، ص. 

(32)
 .58، أحمد. "جهاد الحاج عمر الفوتي في أعالي نهر السنغال، م.س، ص. ي ــ  الشكر  
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في إطار هذه املعطيات التي تدل على حنكته السياسية، زحـف الحـاج عمـر بجيشـه، واسـتطاع مـد 

نفوذه على عـدد مـن اإلمـارات الواقعـة فـي إقلـيم البـامبوك، مثـل صـولي وجلفـرا وجوكيبـا وغيرهـا. ثـم أخـذ يتهيـأ 

نـــــا أقـــــوى إمـــــارة بـــــاإلقليم، وفـــــي نفـــــس الوقـــــت ســـــعى الحتـــــواء املوقـــــف دبلوماســـــيا، وتمكـــــن فـــــي نهايـــــة لغـــــزو فاراب

 (33)املطاف، من دخول فارابنا سلميا بعد أن استمال زعيمها وكبار أعيانها.

بعــد هــذا النجــاح العســكري، عــاد الحــاج عمــر ليلعــب مــرة أخــرى بالورقــة الدبلوماســية )الســلمية( 

ــــة. تجــــــاه عــــــدد مــــــن اإلمــــــارات، ــــة ومبايعــ ـــــاءت طائعــ ـــالمية، فجـ ــ ـــا اإلسـ ــ ـــــة منهـ ــــوة  (34)خاصـ ـــتخدم القــ ــ ـــين اسـ ــ ــــي حـ فــ

العســـكرية ضـــد الزعامـــات الوثنيـــة التـــي رفضـــت دعوتـــه. وبـــذلك، أصـــبح الحـــاج عمـــر يبســـط نفـــوذه علـــى جــــل 

 مناطق أعالي نهر السنغال.

ـــي بدايــــة عــــام   (35)الوثنيـــــة.م، أخــــذ الحـــــاج عمــــر فــــي التهيــــؤ لحروبــــه املقبلـــــة مــــع إمــــارة كارتــــا 1855وفـ

م. وبمـوازاة مـع ذلـك، كـان يعمـل طيلـة عشـر الخمسـين 1855أبريل  11ففتحها، وألحقها بدولته اإلسالمية في 

م علــــى محاصــــرة التجــــارة الفرنســــية فــــي منــــاطق نفــــوذه، ونفــــس األســــلوب التجــــأت إليــــه اإلدارة 19مــــن القــــرن 

لسـية. وإذا كانـت سياسـة اإلمـام قـد ضـربت الفرنسية؛ حيث كانت تمنع عليـه التـزود بالسـالح مـن املـوانئ األط

 مـــن محـــاوالت 
ً
فـــي العمـــق املصـــالح الفرنســـية مـــن خـــالل حصـــاره التجـــاري، فإنـــه فـــي املقابـــل، لـــم يتضـــرر كثيـــرا

اإلدارة الفرنســـية الراميــــة إلـــى إبعــــاده عـــن املــــوانئ األطلســـية، حتــــى ال يـــتمكن مــــن الســـالح. وهــــذا مـــا يفســــر لنــــا 

 نجاحاته العسكرية املتالحقة.

ـــالمية أواخـــــر عــــام  ـــال قواعــــد دولتــــه اإلسـ ـــاج عمــــر يرتــ ـــا الحـ م، كانــــت اإلدارة الفرنســـــية 1854وبينمـ

تراقــب بحــذر شــديد تطــورات املوقــف، وتبــين لهــا أنَّ الــوالي بروتــي لــم يكــن فــي مســتوى األحــداث؛ لــذلك ارتــأت 

  (36)باريس التعويض عنه بالوالي فيديرب.

الفرنســـــية بالســـــنغال، ليتـــــرجم رغبـــــة فرنســـــا فـــــي رد وجـــــاء تعيـــــين هـــــذا األخيـــــر علـــــى رأس املســـــتعمرة 

 (37)االعتبار ملكانتها باملنطقة. وهذا ما حاوله فيديرب بانتهاج سياسة العصا الغليظة.

ـــع  ـــاحتالل مملكـــــة والـــــو، وذلـــــك بعـــــد صـــــراع مريـــــر خاصـــــة مــ ـــن فيـــــديرب عهـــــده بــ ـــل فقـــــد دشــ وبالفعــ

فــــي ســــبيل تحقيــــق غايتــــه، بمــــا فــــي ذلــــك اتبــــاع التــــرارزة. واســــتعمل الــــوالي الجديــــد كــــل الوســــائل املتاحــــة أمامــــه 

 سياسة األرض املحروقة، التي كان القائد بيجو قد استعملها في الجزائر قبل ذلك.

وبمـــــا أنَّ الحـــــاج عمـــــر قـــــد أصـــــبح ســـــيد ممالـــــك أعـــــالي النهـــــر، وهـــــي املنطقـــــة التـــــي طاملـــــا راهـــــن عليهـــــا 

، فقد أصبحت املواجهة بين الشيخ
ً
 وسياسيا

ً
. الفرنسيون اقتصاديا

ً
 واردا

ً
 التيجاني والوالي فيديرب أمرا

                                                                    

(33) 
 .59السنغال"، م.س، ص. ــ "جهاد الحاج عمر في أعالي نهر 

(34)
 ــ نذكر منها على وجه الخصوص:  البوندو والخاسو والكوي والكاميرا. 

((35 
 ــ كانت كارتا إمارة وثنية عاصمتها نيورو. وقبل الفتح العمري كانت تحكمها أسرة وثنية تدعى ماصاص ي.

(36   (
 Mage, (E).1980. 1980. Voyage au Soudan occidental 1863-1866 . Paris: Karthala, p. 127. 

 
((37

 (.61ــ "جهاد الحاج عمر في أعالي نهر السنغال"، م.س، ص ) 
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وأدرك الحــاج عمــر أنَّ إمكانياتــه ســواء علــى املســتوى العســكري أو علــى املســتوى التنظيمــي لدولتــه 

 أمــــام اآللــــة العســــكرية الفرنســــية، لــــذلك اتجــــه نحــــو الشــــرق صــــوب مملكــــة 
ً
الفتيــــة، ال يمكنهــــا الصــــمود كثيــــرا

 (38)سيكو.

ـــغل   ـــا الشـــــيخ التيجـــــاني منشــ بحروبـــــه فـــــي ســـــيكو، اســـــتغل الفرنســـــيون الوضـــــع وتمكنـــــوا مـــــن وبينمــ

السيطرة على مركز باكل ومملكة الكوي. وفي نفـس الوقـت، حـاول فيـديرب اسـتمالة بعـض السـكان املحليـين، 

وعقد معهم تحالفات واتفاقيـات ثنائيـة، مثلمـا حـدث مـع صـامبال زعـيم الخاسـو، وبـوبكر سـعدة زعـيم مملكـة 

 البوندو. 

مــر علــى هــذه املنــاورات السياســية، بــل تجاوزهــا إلــى اعتمــاد سياســة ترهيــب وتقتيــل ولــم يقتصــر األ 

أنصــار الحــاج عمــر ممــن يقعــون فــي أيــدي قــوات فيــديرب أو قــوات الزعمــاء املتحــالفين معــه. ولتطويــق الحركــة 

، جّنــدت اإلدارة الفرنســية بعــض الفقهــاء املــوالين لهــا للطعــن فــي دعــوات الحــاج عمــر 
ً
الفــوتي، الجهاديــة ثقافيــا

  (39)واستخدمت لهذه الغاية غير واحد من الفقهاء، نخص بالذكر منهم الفقيه أبو املقداد.

م، دارت بـــين الـــرجلين عـــدة معـــارك، وتقلبـــت خـــالل مـــدة صـــراعهما سياســـة 1860وإلـــى نهايـــة عـــام 

 الزعماء املحليين سواء في اتجاه اإلدارة الفرنسية أو في اتجاه الحاج عمر وحركته الجهادية.

وبالقــــــدر الــــــذي كـــــــان الحــــــاج عمــــــر يجتهـــــــد فــــــي فــــــك االرتبـــــــاط مــــــا بــــــين الزعامـــــــات املحليــــــة والســـــــلطة 

االستعمارية، بنفس القدر أو أكثر كان فيديرب يعمل علـى خنـق الحركـة العمريـة سياسـيا واقتصـاديا وثقافيـا. 

 (40)رنسيين.وقد نجح في مسعاه، الش يء الذي جعل اإلمام يتجه نحو الشرق بعيدا عن مرمى مدافع الف

علــى أنَّ هــذا التوجــه ال يعنــي رغبــة فــي الســلم ومهادنــة االســتعمار كمــا ذهــب إلــى ذلــك الباحــث إيــف 

وإنمـــا هـــو تكتيـــك سياســـ ي واســـتراتيجي مرحلـــي؛ لجـــأ إليـــه حتـــى الـــوالي فيـــديرب علـــى  (41)ســـان مارتـــان فـــي مقالـــه،

ا لتوقيـــع اتفاقيـــة ســـالم مـــع م يســـعى ســـعيا حثيثـــ1860الـــرغم مـــن تفـــوق آلتـــه العســـكرية، حيـــث وجـــدناه عـــام 

 الحاج عمر.

ويتضــح مــن خــالل الوثــائق املتــوفرة، أنَّ مجــال املثلــث املكــون مــن نهــري الســنغال والفــاليمي، حيــث 

منـــــاجم الـــــذهب )بـــــوري، غـــــالم، بـــــامبوك( شـــــكل أحـــــد نقـــــاط االرتكـــــاز لسياســـــة فيـــــديرب التوســـــعية. ذلـــــك أنَّ 

الستعمارية، الرافضة ألي تمويالت إضافية للحمالت إخضاع هذا املجال يعني التخلص من ضغط الخزينة ا

، والـتحكم بـالطرق املؤديـة إلـى غامبيـا 
ً
االستعمارية في املنطقة، كما يعني إمكانية غزو السوق السنغالي تجاريا

                                                                    

(38) 
مت هي األخرى في أسهــ ما من شك أنَّ محاوالت الوالي فيديرب في عرقلة عمليات الحاج عمر اتجاه الشواطئ األطلسية للحصول على األسلحة، 

 توجهه نحو الشرق.
(39)

م، واستمر في تقديم خدماته لالستعمار الفرنس ي وذلك إلى حين 1855لويس وعمل مع اإلدارة الفرنسية كمترجم منذ عام  ــ كان قاضيا بسانت 

 م.1880وفاته عام 
(40)

 .63 .ــ "جهاد الحاج عمر في أعالي نهر السنغال"، م.س، ص 
(41)

 - Yves- J. Saint Martin, 1968 , La volonté de paix d’EL Hadj Omar et d’Ahmadou dans – 30 leurs relations aves la France,B. IFAN, T 30, 

No 3,  pp (785- 802).  
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وفوتاجــالون. وجميــع هــذه املعطيــات، تســمح بتطويــق الســنغال األعلــى، وبالتــالي منــع أي انتشــار مجــالي للدولــة 

 (42)التي أنشأها الحاج عمر.اإلسالمية 

وبعد مناورات سياسية وحمالت عسكرية، تمكن الوالي الفرنس ي من إخضاع املنطقة املعينة، ثـم 

م إلـى مملكـة كـايور ومنطقـة كـازامنس، يريـد إخضـاعها وإلحاقهـا 19انتقـل فـي نهايـة العقـد السـادس مـن القـرن 

كـــان هـــذا األخيـــر قــد خـــرج مـــن الســـنغال منـــذ ســـنة باملســتعمرة، مســـتغال فتـــرة الهدنـــة مـــع قــوات الحـــاج عمـــر. و 

 (43)م، واتجه بحركته إلى ماسينا؛ حيث أقام دولة إسالمية هناك.1859

م تنتصــف حتــى بــدأت األخبــار تتــوارد علــى منطقــة أعــالي نهــر الســنغال، تــزف 1862ومــا كــادت ســنة 

خــراج الفرنســيين مــن الــبالد. نجــاح أمــر الحــاج عمــر فــي ماســينا، كمــا تؤكــد علــى رغبتــه فــي العــودة للســنغال؛ إل 

وكان لهذه األخبار وقع كبير على األهالي والزعمـاء، الشـ يء الـذي حّفـزهم وجعلهـم ينتفضـون ويثـورون، كمـا هـو 

 (44)الشأن بالنسبة إلمام فوتا الوسطى ألغا أحمدو وغيره.

إنمـــا وأدركـــت فرنســـا وقتئـــذ أنَّ أكبـــر خطـــر وهـــدد وجودهـــا ويحـــول دون تحقيـــق أحالمهـــا التوســـعية، 

م، غيــر أنهــا لــم 1863مصــدره الــدعوة العمريــة الجهاديــة. لــذلك نزلــت بكــل ثقلهــا العســكري ضــد فوتــاتور عــام 

. لكنها في املقابل، أضعفت قوات الحاج عمر، وجعلته عاجزا عن الوقوف في وجه زعماء 
ً
تحقق نصرا حاسما

 (45)م.1864ماسينا الذين ثاروا ضده وأطاحوا به في فبراير 

ل، إنَّ الحركـــة االصـــالحية ـــــــــــــــــ الجهاديـــة العمريـــة، شـــكلت حلقـــة مـــن حلقـــات اإلصـــالح خالصـــة القـــو 

 18م فــي منطقــة الســنغال، وتنامــت خــالل القــرنين 17والجهــاد، التــي بــرزت كظــاهرة متميــزة منــذ نهايــة القــرن 

م. وقــــــد جــــــاءت كــــــرد فعــــــل علــــــى التــــــدخل األوروبــــــي مــــــن خــــــالل التجــــــارة األطلســــــية، ومــــــا رافــــــق ذلــــــك مــــــن 19و

 سات سلبية على املنطقة ككل. انعكا

ومـــــا مـــــن شـــــك أنَّ الحركـــــة التـــــي قادهـــــا الحـــــاج عمـــــر، كـــــان لهـــــا دور رائـــــد فـــــي توحيـــــد منطقـــــة الســـــنغال 

، كمـا أنهـا اسـتطاعت ـ علـى الـرغم مـن ضـعف إمكانياتهـا ـ مـن تعميـق تجربـة اإلسـالم، هـذا عـن دورهـا 
ً
سياسيا

 . البالغ األهمية في تهديد املصالح الفرنسية باملنطقة

 

  

                                                                    

(42)
 .63 .ــ "جهاد الحاج عمر في أعالي نهر السنغال"، م.س، ص 

(43)
 (.65، ص )نفس املرجعــ  

(44)
 .296 .، ص"في السنغال االستعمار الفرنس يالسفيوي، عبد النبي، "ــ  

(45)
 .65 .ــ "جهاد الحاج عمر في أعالي نهر السنغال"، ص 
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 الخالمة

 

كرس للمقاومة اإلسالمية 
ُ
 وبعد طول نجعة، وصل الباحث إلى ختام هذا العمل امل

ً
وأخيرا

م(. وقد توصل من خالل عشرته لهذا املوضوع، إلى عدد من 1865ــ 1854لالستعمار الفرنس ي في السنغال )

 النتائج واملالحظات املهمة نجملها في النقاط التالية: 

  على الجانب االقتصادي 19األوروبي على الشواطئ السنغالية قبل القرن كان الوجود 
ً
م، مقتصرا

)بعثات تجارية، االتجار بالذهب والعاج والرقيق، إنشاء محطات تجارية(، والثقافي )محاولة نشر 

املسيحية(. وكان همه األكبر هو تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح، وكما لم يصطحب هذا 

 يعة الحال ــ أي وجود عسكري مكثف على األرض السنغالية.الحضور ــ بطب

  ،على عكس الفترة الالحقة لم يشكل هذا الوجود أي تهديد ثقافي على اإلسالم خالل هذه الحقبة

م(؛ وذلك عندما تدخلت الدول األوروبية بشكل مباشر في معظم املناطق 20و 19)القرنين 

، بما فيها م
ً
 جال دراستنا.اإلفريقية واحتلتها عسكريا

  خسارة م، 19كان من أهم أسباب ودواعي السياسة التوسعية الفرنسية بالسنغال خالل القرن

سوء األوضاع مستعمراتها الزراعية في العالم الجديد، وإفالس صناعاتها في الهند، إضافة إلى 

 السياسية واالقتصادية في فرنسا. 

 أنَّ التوسع االستعماري الفرنس ي ف ،
ً
م؛ 19ي السنغال، لم يكن وليد ظرفية القرن يتضح أيضا

 ولتحقيق هذا الهدف استعملت فرنسا كل الوسائل املتاحة شرعية كانت أو غير شرعية.

  م 1854بدأ مسلسل تثبيت السيادة الفرنسية على املمالك السنغالية، مع تعيين فيديرب عام

احتالل السنغال، ليكون  واليا على مستعمرة السنغال؛ والذي استطاع تحقيق حلم فرنسا في

 بوابة الدخول إلى إفريقيا الغربية ككل، وذلك بعد استعمال فيديرب استراتيجية القوة العسكرية.

  كما سعى الوالي الجديد إلى ربط املستعمرات الفرنسية في الجزائر مع مستعمرة السنغال في غرب

 .إفريقيا

   الوطنية املختلفة تلخصت في سياسة  هذا وقد وضع فيديرب سياسة محددة للتعامل مع القوى

السالم أو الحرب على القوى الوطنية املختلفة للتعاون معه واالستسالم للنفوذ الفرنس ي، فإن لم 

 ترضال له فليس أمامها سوى الحرب.

  كما تبين ــ أيضا ــ أنَّ الخطر الحقيقي الذي كان وهدد الوجود الفرنس ي في السنغال، كان يكمن في

هادية اإلسالمية، وخاصة حركة الحاج عمر، التي تجاوز نفوذها الحدود السياسية الحركات الج

للسنغال. ويمكن القول، إنَّ هذه الحركة كانت بمثابة رد فعل ضد تأزم األوضاع السياسية 

واالجتماعية بالسنغال؛ نتيجة الصراع حول السلطة والنفوذ. لذلك وضع الحاج عمر نصب عينيه 

 أساسية:  تحقيق ثالثة أهداف

 .نشر وتعميق اإلسالم لدى األهالي 

 .توحيد شتات القبائل بهدف خلق وحدة سياسية وإسالمية في املنطقة 

 .مقاومة االستعمار الفرنس ي 
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  وما من شك، أنَّ هذه األهداف الثالثة، والتي ناضل وجاهد من أجلها، كانت متداخلة ومتكاملة

 ن إمكانياته وطموحاته. ويصعب الفصل بينها؛ كما  إنها  كانت أكبر م

  استطاع الحاج عمر أن يسيطر على مجمل ممالك أعالي نهر السنغال، بشقيها الوثني واملسلم، كما

طاقاته. لكن خوف  فوق  خسائر تمكن من تهديد املصالح الفرنسية في السنغال، وكبد العدو 

هذا املجاهد، وترتمي  الزعامات املحلية على مصالحها السياسية واالقتصادية جعلها تقف في وجه

 في أحضان اإلدارة االستعمارية لالستعانة بها ضده.

  وأمام هذا الوضع، ارتأى الحاج عمر جمع أكبر عدد ممكن من األتباع ليكونوا دعامته األساسية في

عملياته الجهادية في الشرق. وهذا ال يعني أنَّ الحاج عمر قد تقاعس عن الهدف الذي رسمه منذ 

اه، وهو إخراج الفرنسيين من أرض اإلسالم. بل خاضت جيوشه معارك مع القوات البداية لجه

الفرنسية، تكبد فيها الطرفان خسائر كبيرة في األرواح والعتاد، فإنه ترك فيها صدى واسعا، ظل 

هاجسا بالنسبة للفرنسيين، وجعلهم يحسبون للحاج عمر ألف حساب، ويغيرون استراتيجية 

 بار رجوعه إلى السنغال.عملهم بمجرد تداول أخ

  إنَّ رحيل الحاج عمر عن بالد السنغال، لم يكن نهاية الجهاد في املنطقة، بل ظهرت شخصيات

إسالمية أخرى تسعى إلى الجهاد من تغيير الواقع. وقد كان جهادها يسير على نفس هدى حركة 

هؤالء املجاهدون  الحاج عمر، وأخص بالذكر مابادياخو، والشيخ أحمدو وغيرهما. فهل سيتمكن

من تحقيق ما لم يستطع الحاج عمر تحقيقه، وهو دحر املستعمر الفرنس ي؟ أم سيكون مصيرهم 

تاح لنا محاولة اإلجابة عنها في دراسة قادمة إن شاء هللا.
ُ
  الفشل؟ تلك إشكاليات نتمنى أن  ت
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