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 المقدمة
يُعد الدكتور عماد الدين خليل احد اعالم املوصل الذين رفدوا املدينة دبؤلفات ونتاجات عدة وباختصاصات متعدددة      

يف جمددا ت التدداريس ا  ددالمي وامددديل كمددا وددفل الاددع  والفحدد  وا دب وامل دد حههه حيدداا كتددًنا مددن ا تمامددات الدددكتور 
 ه عماد الدين خليل

ومنددذ م احدددل متمدمددة مدددن  –مددن  نددا جدددار اختيددار التاحؤددة لدددذا املؤلددل العلمددي وال صدددٌن لي ددل  مددن خاللددد  املؤلددل      
الضور على الدور الذي اضطلعت ب  الدول ا  تعمارية وعلى را ها ب يطانيا والو يات املتحدة  – تينات الم ن العا ين 

خدالل ا ر داليات التتاددًنية الدت ازبدذت مدن اف يميددا م طعداً لناداقا ا ولتحميدد   ا م يحيدة للتمهيدد   دتعمار ا  ف يميددا مدن
غايا ددا ازبددذت  ددذل الدددول و ددا ل وا دداليال يماديددة واعالميددةا لتحميدد  غايددة ا ا ددية و ددي ازالددة الوجددود العدد   يف اف يميددا 

ع ا دتخدام اللفدة الع بيدة كلفدة للتعلدي  متخذة لتحمي   ذل الفاية و ا ل عددة لعدل اب ز دا طعطيدل الدرا دات ا  دالمية ومند
وو ا ل اخ ى ولعل اخط  ا انتهاجها ا لوب اغتيال عدد من الاعامات ال يا ية يف اف يميا ولعل اغتيال الاعي  النيجًني 

 اصدق مؤال على ذلك والذي عد يف حينها "اول اغتيال  يا ي يف نيجًنيا"ه ٜٙٙٔامحد بلو عام 
Abstract 
       Dr. Imad al - Din Khalil is one of the flags of Mosul, who 
provided this city with several books and productions and several 
specializations in the fields of Islamic and modern history. 
Hence the researcher's choice of this scientific and sober author to 
shed light through which the author - since the advanced stages of 
the sixties of the twentieth century - highlight the role played by the 
colonial countries, led by Britain and the United States of America to 
prepare for its colonization of Africa through missionary missions 
taken from Africa as a hotbed for its activities and to achieve These 
countries have adopted means and methods (material and media). 

 التمهيد:
بدأت ح كة ا كتاافات اجلف افية منذ منتصل الم ن اخلامس عا  وكان الربطفاليون وا  تان يف ممدمة الدول 

 كان لا اسأ تمية يف  ذا ااجمال  وكان من نتا جها اكتاا  اارات وأراضي جديدة منها اسأم يحيتٌن واجاار من ااري الت
 ٜٚٗٔاف يميا وأ يا باإلضافة اىل الط ق املالحية وعلى وج  اخلصوص رأس ال جار الصاحل من خالل فا حوديحاما عام 

 هأيند وجنوب و اي أ ياالذي ربولت إلي  ذبارة الا ق المادمة من ال
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وبوا طة  ذا الط ي  وهبد  طأمٌن ق يمه  للهند ف ض الربطفاليون  يمنته  على امل اكا املهمة الوااعة على 
ال احل الا اي سأف يميا وعلى ال غ  من  ذل   ا  ان الربطفاليٌن مل يتمحنوا اجلهود مل يتمحن الربطفاليون من التوغل داخل 

  عن ق ي  هن  يالامتياياه ومنذ النصل الؤاين من الم ن ال ادس عا  أصتح لدى الربطفاليون معلومات المارة اسأف يمية إ
 هإيطفصيلية عن عموم أوضاع  ذل املنطمة وعلى اسأصعدة كافة

طاعمها عدد من اسأوخاص  اٖيواد رافمت ح كة ا كتاافات اجلف افية ح كة طتاًنية حظيت دبتاركة التابوية
 وديفيد ليفنج تون اٗي Henry Navigateunpon ن ي املالح نذك  منه  

 David Livingston   ٖٔٛٔ- ٖٔٛٚهاٚي  وآخ وناٙي  وجون لويس ك ايلا٘ي 
والا كات التجارية أنطلمت الدول اسأوربية   تعمار اف يميا  مث دخلت  اٛيوربت  تار التعؤات التتاًنية
جديدة سبؤلت باملناف ة على مناق  النفوذ وال يط ة على اسأرض وما عليها من  املناف ة بٌن الدول اسأوربية الحربى م حلة

-ٓٛٛٔي ا ر يس وزرار ف ن اJules farncois camill Ferryمواد أولية  ويف  ذا ااجمال يذك  جول فًني ي
لى امل تعم ات ا  الضور على أ دا  الدول اسأوربية ا  تعمارية بمول : "إن وعوب أوربا ططمع يف ا  تالر عٔٛٛٔ

سأغ اض ثالث  ي: الطمع يف خاما ا  مث ا  تحواذ على أ وااها لتيع ما طنتج  من مصنوعات وأخًناً ا  تؤمار ل ؤوس 
إىل امد  آٔيليؤجج املناف ة الدولية حول المارة ا ف يمية ٜٙٛٔه وجار افتتاح اناة ال ويس عام اٜياسأموال الفا ضة هبا "

 ه أٔيم الموة الع ح يةالذي وصل إىل ا تخدا
ا وادر طعل  اسأم  بالمارة ٘ٛٛٔوتاط  ٕٙ—ٗٛٛٔطا ين الؤاين  ٘ٔجارت ط ويات مؤسب  ب لٌن ي

الدول اسأوربية "إلعطار الا عية لتم ي  مناق   ذل المارة ولعل أخط  ا ارات  ذا املؤسب  الم ار الذي دعى  –اسأف يمية 
يحون احتالل  لذل اسأرض ثابتًا ومعلناً  وأن أية اوة أوربية ط غال يف إمتالك أرض أن ا ٕٔيال اغتة يف امتالك اراضي أف يميا

أف يمية أو طف ض محايتها على اراضي أف يمية جيال عليها أن طدع  رغتتها  ذل باحتالل فعلي او محاية وااعة ودمار ة 
 هأٖي "جارة لتمية الدولههه لطتها حىت طتأكد مطالتها  و يطة أن ط مح يف دمتلحا ا حب ية امل ور والت

دما طمدم وحل مؤسب  ب لٌن التداية امميمية لل تاق الذي ع   بالتحالال على ا ف يمي من اتل الموى 
ا إذ ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔا  تعمارية كان لديب يطانيا وف ن اا اميا اسأكرب وربديدًا بعد  ادية املانيا يف ام ب العاملية اسأوىل ي

من الامال الف   باذبال غ ب اف يميا منطمة طابعة لف ن ا يف حٌن رب كت ب يطانيا من الامال وحلت املنطمة املمتدة 
الا اي من مص  باذبال النيل خمرتاة ال ودان إىل و ق اف يميا يكينيا وبوغنداا مث جنوب المارة عرب رودي يا وحىت الحاب  

  احل الذ ال يغانا ونيجًنياا  أما أملانيا فأرمص  طواجد ا يف أما يف غ ب أف يميا فرتكا التواجد  ا  تعماري الربيطاين يف
مناق  طوجو والحامًنون وطنجانيميا وجنوب غ ب اف يميا بينما طو عت بلجيحا يف الحنفو  أما الوجود الربطفايل فأاتص  

ارطًنيا مث ليتيا ويف على موزمتي  وأنفو  فيما اات مت ايطاليا الصومال مع ب يطانيا وف ن ا و يط ت فيما بعد على 
ثالثينيات الم ن العا ين غات امتاةه ويف أعماب خ ارة املانيا ام ب العاملية اسأوىل طمامست الدول ا  تعمارية دمتلحا ا 

 هاٗٔييف أف يميا فحصلت ب يطانيا على طنجانيميا
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عان ما زبلت عن  يط  ا إ  أن  ذل الموى ا  تعمارية وعلى رأ ها الو يات املتحدة وأوربا الف بية    
امصار الما ي مأ اطنا يف أف يمية وثا   من طارخينا "  وح ال ما يذك ل ده عماد الدين خليل يف مؤلفاط  "املتاو ةههه
  و ي  يط ة م  ية معلومة اسأبعاد  لحنها ف ضت  يط ة غًن م  ية يجمهولة اسأبعادا من أجل أن ذبعل من ا٘ٔي"املعاص 

 رتاطيجياً يف ص اع الف ب مع الا ق ومن أجل أن حيي  ح كات التتاًن الصلييب يف المارة  مث من اجل أن أف يميا ميداناً ا
طضمن دا مًا طدف  اخلًنات واملوارد ا ف يمية إىل مصانع ال ٌن وال اين والتاًن والتنيرب وامل ي يبههه وا تهالك الاعوب 

 ه اٙٔي "اسأف يمية ملا طنتج   ذل املصادرهههه
 بحث األولالم

 جذور النشاط التبشيري في أفريقيا
من أ   العوامل الدافعة  نتاار التعؤات ال  تانية يف العامل وخباصة إىل املناق  النا ية والتعيدة  اٚٔييعد التتاًن

ي  ال الم عن اوربا  أ يا واف يميا  سأن التتاًن ركن أ ا ي من أركان الديانة امل يحية  والت طموم على ايامة امل يح عل
 ه اٛٔيوطوجي  اطتاع  ا حد عا  بالتتاًن

كانت ب يطانيا يف ممدمة الدول الت  ارعت إىل طنظي  النااط التتاًني عندما اصدر الربملان ا نحلياي عام 
    وبذلك أخذت اجلمعيات التتاًنية طظه  طتاعاً " يئة لنا  امل يحية يف اذملرتا اجلديدة"ا ارل الماضي بإناار  ٜٗٙٔ

 ٜ٘ٚٔطأ  ت أول مجاعات الربوط تانتية والت بادرت إىل ار ال اجلماعات التتاًنية واعمتها يف عام ٚٛٚٔففي عام 
ودب اعدة التجار الربيطانيٌن لتصل نااقا ا إىل أبعد محان وصلت  التجارة الربيطانية ولعل  "لندن التتاًنية"طأ يس مجعية 

فنج تون إىل اف يميا وإن دلت على وير   فإمنا طدل على ا  تمام الالحمدود الذي أب ز نااقا ا ار ال املتا  ديفيد لي
  وا تتدال ا خًنة بتجارة و عية  أٜيأولت  ب يطانيا إىل  ذل المارة و حاهنا بدعوة نا  امل يحية والفار ذبارة ال اي 
أكتافها ليفنج تون ويف ال ياق ذاط  كان  وربميماً لذا الف ض طأ  ت أكؤ  من مجعية طتاًنية للعمل يف اجلهات الت

طأ يس مجعية باريس التتاًنية والت ااتص  نااقها على  ٕٛٛٔلف ن ا جهود ا يف  ذا ااجمال  إذ ج ى يف عام 
طأ يس مجاعة اسأبار التيض الحاثوليحية وبإو ا  من الحاردينال  فج ي  ٛٙٛٔامل تعم ات الف ن ية اعمتها يف عام 

Lavigerie ه ومجعية أبار فًنونا ا يطالية الحاثوليحية الت إٓيي أكد على النااط التتاًني يف ميدان ا  تعمارالذ
ناطت يف مناق  و   أف يميا وجنوب ال ودان حيل كانت طتلمى دعماً  من معظ  كاثوليك أوربا دما جعلها من أاوى 

ين يالربوط تانتيةا فمد ركا متا و ا وعرب مؤلفا   الربيطانيٌن اجلمعيات التتاًنية يف أف يمياه أما مجعية الربيطانيٌن املتا  
 هإٔي"جنة أف يمية"على حل اخلطى إىل 

مل يحن الد  ال  ي ي لذل اجلمعيات من حيل املتدأ خدمة عملية ططوي  اسأ ايل على النم  اسأور ههه 
 ا وعلى  ذا ا  اس وحلت ام كات ا  المية بمدر ما ا تهدفت باحل أو بأخ  إزالة الوجود الع   يف أف يميا وطنصًن 
 ال د اسأعظ  الذي وال أمام  حذا حماو ت سأ تاب عدة  نذك  منها:
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وجد ا  تعمار المدًن امل لمٌن يمودون ح كة املماومة وح كة الحفاح امل لح  بدافع ادياهن  العمي  باجلهداد وبدأن  -ٔ
ُهْ   َوَمدنْ يأي م ل  يوايل الحفدار الددخالر فهدو مدنه   [   واةيدة: ٔ٘] دورة املا ددة: اةيدة ايَدتَددَوُلُْ  ِمدْنُحْ  فَِإنُدُ  ِمدندْ

[هههه واد سبيات  ذل ام كات بالفدا ية وبذل كل ما سبلك يف ٓٙ] ورة اسأنفال: اةية ادُّوا َلُْ  َما اْ َتَطْعُت ْ َوأَعِ ي
مؤددددل للمجلددددس اسأف يمددددي يف ا دددد  اسأمددددٌن العددددام امل G.Wgarpenter  واددددد حددددذر " ددددتيل ربميدددد  كلمددددة اه

التعؤات ا جنتية للمؤسب  الوقين لحنا س امل يح يف الو يات املتحدة من اخلط  ا  المي ضد ا  تعمار اسأور  
 "ههه و حذا فإن اإل الم يف أف يمية يهيئ م كا اماد لحدل أولئدك الدذين يمداومون التددخل اسأور "عندما اال :

 Rule of christianty and Islsamicيف مؤلفد   Bryanحدذر ب يدان فيمدا  "ناداق  أو  ديط ط 
contem porary Africa   يف امل تمتل الم يال  يجد الف بيون أنف ه  يف صدام " ٜ٘ٙٔوالصادر عام

  متددياً د ادت  الحتدًنة مدن ادوة "مع ثمافة موحدة أكؤ  عدار لتدخله  دما وو د أقالااً ربت الظ و  المتليةههه
ههه مع كل ف د يح دال إىل "والذي اال:  Billy Grolhamيف اف يميا م تاهداً بمول املتا  بيلي ا  الم 

 هإٕي "صل امل يح فإن  ناك  تعة يح تون إىل صل اههه
من التديهي أن ذبد املؤ  ات التتاًنية خط اً حميمياً ونداً اوياً لنااقها وجهود ا  ليس دبا ديتلك امل لمون من  -ٕ

وى وا نتادددار يف أرض أف يميدددة  ففدددي  دددذل النمطدددة بالدددذات يتددددو التفدددوق واضدددحاً للمؤ  ددددات أمحانيدددات الددددع
   ودبا يف ا  الم -مادياً ومعنوياً   يا ياً وع ح ياً  ثمافياً وإعالمياً -التتاًنية الت ط اند ا أغىن الدول وااوا ا 

 هاٖٕينف   من حيوية ومساحة ووضوح وإندفاع ذاي وأاناع
 نيالمبحث الثا

 أساليب التبشير ووسائله في افريقيا
 

مل زبتلل أ اليال املتا ين وو ا ل عمله  يف أف يميا عن نظا   ا يف بمية مناق  العامل و ي وإن اختلفت بعض 
ح ال التيئة والظ   وامل توى الؤمايف الاير   فإمنا يعود ذلك إىل جهود املتا  ذاط  يف إنتمار املال   من  ذل ا  اليال 

ملتا  من جهة  وا محانات املتاحة لدى املتا  من ناحية لذا  ًنكا  ذا الفصل على  ذل ا  اليال أو الو ا ل لدى ا
 والت طندرج على الاحل اةي:

 هإٗي: املتادرة إىل إنتاج أكرب عدد دمحن من الم س واملتا ين ال ودأولا 
 وت إىل التخص  يف العلوم املدنية وال يا ية ليا فوا : طوجي  عدد من ا كفار الذين يعول عليه  من رجال الالثانياا 

 على مؤ  ات ذات ظا   علماين إلمداد اسأفاراة يف الاؤون اإلدارية وا اتصاديةه
عندما  -على  تيل املؤال–: الرتخ  يف بعض امل ا ل الدينية الت   طنا ال املااج ا ف يمي كتح ًن طعدد الاوجات ثالثاا 

 هإ٘يعليا بإباحة ذلك ملن يعتن  امل يحية يف اف يمياصدرت التعليمات ال
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رابعاً: ازباذ التتاًن للمدارس كمصا د  اتناص ابنار امل لمٌن  والال حما   اإل الم إىل أباقيل  وطتتع 
ك وعن ذل إٙي "فالمل  امنا  و وا طة إىل غاية فم  يف ا ر اليات التنص يةههه"املطاعن يف طماليد اإل الم وامل لمٌن 

 -إن معظ  ا  اطذة الحتار  نا "من كانوا يف نيجًنيا الامالية  "ناار امحد أعظمي"يتحدث أحد اسأوخاص ويدعى 
ويمصد هبا نيجًنيا الاماليةد ام يحان وب يطانيون وان التاريس مادة طض  احباثًا ديحن أن زبتلل اةرار ووجهات النظ  يف 

التاريس ا  المي باحل مفاي  للحميمة مؤل: حياة وطعالي  ال  ول  ق يمة ع ضهاهههويتعمد  ؤ ر ع ض بعض نماط
 هإٚي"  إنتاار اإل الم  اجلهاد  الصليتيون  أث  الاعوب ا  المية يف امضارة ا  الميةهههايالح ًن 

جار   واسأمؤلة كؤًنة على ذلك فعندما إٛيوبدً  من أن طتوىل امحومات اإلو ا  على التعلي  طو ل املتا ون
هههالذي يعترب مؤ س املدارس التتاًنية يف ال ودان ان يؤ س عدداً من  ""جوين"املتا ون إىل ال ودان سبحن اسأ مل 

املدارس التتاًنية  ربت رعاية ال لطات اسأ تعمارية واد اامت اسأخًنة بعال جنوب ال ودان عن بااي المط هههأما 
ًن كل العدد الذي ط توعت  مدار ه   بدأوا يأخذون اسأقفال منذ نعومة بالن تة إىل املدارس فلحي يضمن املتا ون طنص

% من نفمات املدارس التتاًنية ٜٛأظاف    يف مدار ه  حىت امل حلة الو طى  والعجيال أن وزارة املعار  كانت طدفع 
يف الامال فمد كان و  طا   عليها  و ذا يعين أن أموال م لمي الامال كانت طنف  على طنصًن ابنار اجلنوب  أما 

الوضع خمتلل الياًل  فمد كانت  ذل املدارس امحومية إىل جانال املدارس التتاًنية واملدارس امحومية كانت ملامة 
بتدريس الدين اإل المي سأن املدارس التتاًنية   ط مح بذلكه وليت اسأم  وال عند  ذا امد  فمد كان التالميذ كانوا 

يل وحضور دروس الديانة امل يحيةهههوخ جيو  ذل املدارس على العموم   يع فون أب   متادئ جيربون على ا ارة اإلذم
 هاٜٕي"اإل الم وجيهلون التاريس اإل المي جهالً طاماً  اهن  مل يصتحوا م يحيٌن ولحنه  ج دوا من كل عل  باإل المههه

اعترب الربطفاليون ويف موزمتي  ربديدًا طعلي  : طعطيل الدرا ات ا  المية ومنع ا تخدام اللفة الع بية إذ خامساا 
اللفة الع بية ج دية يعااال عليها المانونهههويذك  امل لمون  ناك كؤًناً من حوادث التعذيال والفدر والنفي لعدد كتًن من 

من امل لمٌن اتض على عدد كتًن  ٜٗ٘ٔالعلمار حبجة خ ق  ذا المانون اجلا   وطعلي  ا ف يميٌن اللفة الع بية ومنذ عام 
 هآٖيوأر لوا إىل مع ح ات ا عتمال أو المتل حبجة اهن  ا موا بإناار عالاات مع الدول الع بية واإل المية

: الدع  املايل الذي طلمت   ذل املؤ  ات التتاًنية  فعلى  تيل املؤال   امص  انفمت الحني ة سادساا 
ا مليون جني  ا رتليين  نوياً من أجل التتاًن ٕ-ٔلعا ين لوحد ا يا صالحية الولندية خالل النصل اسأول من الم ن ا

مؤلل   "إح ان حمي"ويف ر الة بعؤها "يمابل ذلك طدين طربعات املو  ين من امل لمٌن سأجل نا  الدعوة اإل الميةههه
تعمارية يف أف يميا من باريس والذي حذر فيها من ال يا ة التع فية ا   "امل لمون"إىل جملة  "اف يميا ام ة"كتاب 

والما مة على ا  تعانة بأموال امل لمٌن للعمل على طنصًن امل لمٌن فحانوا يأخذون أموال اسأواا  اإل المية ويتربعون 
 هأٖي"هبا للحنا س
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 تة : ارطفاع اعداد التعؤات التتاًنية يكاثوليحية وب وط تانتيةا الت وفدت إىل أف يميا فعلى  تيل املؤال وصلت نسابعاا 
% من التعؤات العاملة يف العامله ومل يحن الحاثوليك باال ٖ٘التعؤات الربوط تانتية العاملة يف اف يميا لوحد ا حوايل 

فإن يف الحونفو لوحد ا اتيل نيلها ا  تمالل عام "...نااط من اا اهن  الربوط تانت وإذا أردنا أن نع ض بعض ا مؤلة 
هممابل  ذا العدد الضخ    يوجد يف الحونفو مجعية واحدة للدعوة إىل اإل الم الل بعؤة اجنتيةهه ٕ٘حوايل  ٜٓٙٔ

 هإٖي"ا الل م ل هههٓ٘ٛونا  طعاليم   رغ  وجود ما   يمل عن ي
: الوج  ال يا ي وا نمال  للنااط التتاًني يف اف يميا واسأمؤلة كؤًنة على ذلك ويعد سب د جنو  ال ودان أود ا ثامناا 

خطة فصل جنوب ال ودان وضم  لدولة أوا   اف يميا املامع طحوينها والت طموم على م احل عديدة اولا وضوحاً ضمن 
 يا ة العال ا جتماعي بٌن الامال واجلنوب حيل لعال ا نحليا دورًا حامسًا يف  ذا ااجمال يأي دور امل حلة الؤانية 

ةن  وردبا طنتمل إىل اثيوبيا أو كاطنفا طتلمى  ذل امحومة وطموم على طحوين ححومة للجنوبيٌن يف املنفى ييوغنداا ا
من وزارة امل تعم ات وكل اماادين على ال ودان كا  ا يل  اٖٖي-كهيال  يال ي–م اعدا ا من الحني ة وعمال ها 

 وعن ال يا ات املميتة ليال  يال ي ذبال امل لمٌنه اٖٗي"أوكاطنفا بعد حٌنههه 
امتاة جاي ة م يحية يف حمي  ا الميهههوأن  ازبذ " إىل ما يؤكدل  يال  يال ي نف   من أن ونحتفي  نا بأن ناًن     
منطلمًا لتوجي  النااط امل يحي الا ل إىل داخل  -كما يمول الايس حممد العتودي أمٌن عام اجلامعة ا  المية–منها 

الوثنيٌن ا ف يميٌنهههومنذ اللحظة الت ا تل   يال  امتاة وإىل املناق  ا ف يمية ا خ ى الم يتة منها وخاصة لتنصًن
 ال ي ال لطة و و ي تعمل كل و ا ل حماك  التفتيش لتنصًن امل لمٌن  ولذلك اغل  مجيع امل اكا ا  المية يف   ر 

 هاٖ٘ي"ومجا وداوي وايفات باإلضافة إىل مناق  اخ ىههه
يدية على مجيع املناق  ا  المية فمنع زيارة العلمار للم لمٌن  منع طدريس اللفة الع بية وض ب ال تا   امد"كما     

فاجربت على مفادرة املطار بعد  اعات من ناولا  وا نحى من  ٜٔ٘ٔواد حاولت بعؤة من ا ز   زيارة اثيوبيا عام 
اانوناً  ٜٓٙٔدر عام جلنة ب  ا ت  لتف ًن الم آن باللفة ا مه ية ورب يف هههكما اص ٜٙٙٔذلك ان ا مرباقور وحل عام 

 هاٖٙي"ا ح م في  على امل لمٌن ا حتحام إىل حماكمه  الا عية اخلاصةهههYafita Berkigخاصاً أمسال بد ي
  النخب السياسية الفريقية ودورها في التصدي للنشاطات التبشيرية: المبحث الثالث

 "أحمد بلو إنموذجاا"
 ف يمية انربى عدد من الاخصيات ال يا ية ا ف يمية يف مع ازدياد حدة النااقات التتاًنية يف الدول ا

وإن مل  –التصدي ملؤل  حذا نااقات ا تهدفت النيل من اإل الم وامل لمٌن واد ذمحت جهود  ذل الاخصيات 
يف طعايا الوجود والؤمافة ا  المية  واع اختياري يف  ذا املتحل على احدى ا    ذل  -يحتال لا ا  تم ار

 ا ف يمية أ  و ي امحد بلوهالاخصيات 
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 حياته:
دبدينة رباح يف و ية  مطوا  طلمى درا ت  ا ولية يف الحتاطيال وط ىب يف زوايا ماايس  ٜٓٔٔولد أمحد بلو يف عام     

ام الط ق الصوفية يالمادريةا التح  باملدر ة الربيطانية ا بتدا ية  ليلح  بعد ذلك بحلية املعلمٌن يف مدينة كاطاينا ع
 اف  إىل ب يطانيا لدرا ة زبص  نظام امح  احمللي  بعد عودط  إىل نيجًنيا  ٜٛٗٔ  عٌن مدي ًا مل كا رباح عام ٕٜٙٔ

وزاري ططوي  ااجمتمع وامحومة احمللية  كما ا ندت  ٖٜ٘ٔانتخال عضوًا يف ااجملس التا يعي لد تور نيجًنياه طوىل عام 
 هاٖٚيٜٙٙٔاصتح ر يس وزرار ا الي  الامايله اغتيل عام  ٜٗ٘ٔم إلي  عدد من امما ال الوزارية ويف عا

 موقف أحمد بلو من النشاط التبشيري في نيجيريا: -
كانت نيجًنيا إحدى الدول الت وفدت إليها ا ر اليات التتاًنية والذي طاامن مع   -وكما  تمت اإلوارة الي  -

ح بًا على املناق  ا  المية  "و كة النيج  امللحية"ما ي مى بد عندما ونت  ٔٙٛٔا حتالل الربيطاين لذل الدولة عام 
والت انتهت بإخضاعها للتاج الربيطاين املتاو  لتدخل التالد يف أطون احتالل ثاٍن ا تهد  الؤمافة ا  المية الت كانت 

العام لوغارد ومتا  م يحي  ا دة يف ااجمتمع النيجًني من خالل  يا ة مميتة وضع خطوقها الع يضة اماك  الربيطاين 
 يدعى ميلل  حيل ط كات  ذل ال يا ة على اربعة دعا   أ ا ية وعلى الاحل اةي :

 هاٖٛيط كيا التعلي  يف املدارس على ام و  الالطينية ليحتتوا هبا لفة الو ا -
 هاٜٖيطأ يس املدارس داخل املع ح ات لتعلي  ابنار موظفي الدولة -
يحون التدريس يف املدارس ا بتدا ية على منهج املدارس الف بية لتحل املدارس ا  الميةه يف خمط  طتاًني يهد   -

لو أمحن "إىل إخضاع امل لمٌن النيجًنيٌن للف ب ثمافيًا وفح ياًه وعن ذلك يتحدث اماك  الربيطاين لوغارد بمول  
رة ا  المية و تصتح الطتمات املؤمفة بٌن امل لمٌن مؤيدة طناي  فه  من نوع خاص بٌن ال حان ينتهي خط  الؤو 

 هآٗي"بموة للحح  الربيطاين
 "موجا طاريس نيجًنيا"وبالتايل فإن التتاًن يف نيجًنيا ا تخدم املدارس وعلى ح ال اول آدم عتد اه مؤلل كتاب      

ه وامام  ذل التحديات ظه ت يف نيجًنيا أٗي"هههمصا د  اتناص ابنار امل لمٌن  والال حما   اإل الم إىل أباقيلههه"
 ه نذك  منها يمجاعة نص  ا  الماإٗيعدد من املؤ  ات ا عالمية الت ك  ت جهود ا للدفاع عن اإل الم وامل لمٌن

  الت أ  ها ر يس وزرار نيجًنيا أمحد بلو ومم  ا كادونا وجبهود من  ذل املؤ  ة ومؤ  ها ج ى افتتاح عدد من اٖٗي
ارس اخلاصة وأوكيلت اليها مهمة زب يج مدر ي اللفة الع بية ليأخذوا على عاطمه  مهمة طعلي  ابنار امل لمٌن يف املد

الت ج ى افتتاحها وجبهود من امحد  "نص  ا  الم"ه وكنموذج على ذلك مدر ة اٗٗينيجًنيا لفة الم آن الح ًنههه
 ها٘ٗيبلو
هههفوث  اطصا ط  بالعامل الع   ححومات "الوجود والؤمافة ا  المية خطا أمحد بلو خطوات اخ ى يف  تيل طعايا     

ووعوباًهههوارطمى بٌن املؤسب ات اإل المية يعلن بص احة املؤمن عن خط  املتا ين وحدة طفلفله  ونفوذ   واو    وقالال 
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ي مح إل  ا يلي واحد ان ططأ  زعمار الع ب وامل لمٌن ان ي هموا لدرر  ذا اخلط  بالعمل الاد  واجلهد الدا ال  ومل
أادام  ارض نيجًنيا الامالية  بينما ا   ا يليون يتفلفلون باسألو  يف  ا   مناحي امياة ا اتصادية وال يا ية يف 

خطوة بالفة ا مهية يف جمال الؤمافة  حيل بدأ كتابة لفة "كما اادم أمحد بلو على   اٙٗي "ا االي  النيجًنية التاايةههه
باسأح   الع بيةههه كما  عى   تمدام اكرب عدد دمحن من اخلربار من التالد ا  المية والع بية  "االو "

 هاٚٗي"وباك تانهههكما كانت لتلو حماو ت لوضع كل املدارس اخلاصة يف ا الي  ربت إو ا  ححومة ا الي ههه
ى اخلط  الذي ديحن أن ياحل   ذا ا الي  وزعيم  من أجل  ذا كل  فتح املتا ون وامل تعم ون والصهاينة عيوهن  عل     

هههان  ذل املؤام ة بدأت مع بداية ا تمالل "ضد مطامعه  يف اف يميةههه ويتحدث دهعماد الدين خليل عن ذلك بمول : 
  حيل راجت الدعاية امل كاة املدرو ة على صعيد عاملي طؤًن اواعة خو  ااالي  ٜٓٙٔنيجًنيا يف طا ين اسأول عام 

نيجًنيا الؤالثة من  يط ة ا الي  ال ابع يالامايلا امل ل  على ا رباد كل هه على ال غ  من أن  ذا ال أي   ديت إىل 
–امميمة بأي صلة فاإلالي  الامايل  و أال ا االي  ا ربعة ططوراً وثمافة وخربة طمنية نتيجة  يا ة ا  تعمار املدرو ة 

واد ذمحت املؤام ة يف التخل  من عدد من المادة  اٛٗي"قتمها على امل لمٌن من ابنا  ههه الت -الت  تمت ا وارة اليها
والذي ُعدّد  ٜٙٙٔكانون الؤاين   ٘ٔوهدط  نيجًنيا عندما اغتيل يف  اٜٗيامل لمٌن ومنه  امحد بن بلو يف أول انمالب

 يف حينهاه آ٘ي"أول اغتيال  يا ي يف نيجًنيا"اغتيال  
 الخاتمة

ب "امصددار الما ددي مأ دداطنا يف أف يميددا" م ددألتٌن مهمتددٌن أولمددا "التتاددًن يف أف يميددا والددذي وددحل حمددوراً يف يعدداك كتددا -
حبؤددي  ددذا  أمددا احملددور الؤدداين ف كددا يف فيدد  دهعمدداد الدددين خليددل حديؤدد  حددول احملدداو ت امل ددتم ة الددت بددذلتها الصددهيونية 

دهعماد الدين خليل "أن  عل بال غ  مدن أنفالاهدا التدارخيي علدى اسأمد  للتفلفل يف ألمارة اسأف يمية ويف  ذا ااجمال يذك  
لحددن ذمددد ا طتدددأ ق يمهددا فددوق الاعمددار وأربدداب املددال وكتددار املؤمفددٌن حالددا حددال  -ويمصددد هبددا الصددهيونية-والاددعوب 

 إ  ا يل الت أناأت ل  عالاات مع عدد من الدول اسأف يميةههه"ه
  تعمارية يف اليمنة على المارة ال ودار ابتدراً مدن ح كدة ا  تحادافات اجلف افيدة طتتع مؤلل الحتاب أقماع الموى ا -

م اعياً يف ا تع اض  لتلك اسأقماع الت ل ل التارخيي لت اب   ذل الموى من ب طفاليٌن وف ن يٌن وب يطانيٌن وصدو  إىل 
  يمنة ب يطانية على مناق  وا عة من المارة اسأف يميةه

ين خليددددل ومنددددذ الصددددفحات اسأوىل ملؤلفدددد  معاندددداة م ددددلمي اف يميددددا عندددددما طعاونددددت المددددوى الددددؤالث حيدددددد دهعمدددداد الددددد -
ا  ددتعمار باددحلي  يالمدددًن وامددديلا والتتاددًن والصددهيونية  جتيدداح المددارة ا ف يميددة مؤكددداً يف الواددت نف دد  بددأن أيددة 

  ذا ال باط بٌن  ذل الموى الؤالثهدرا ة للنااط التتاًني يف اف يميا  و    طحتمل و  طنضج إ  بإدراك 
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خصدد  خليددل حيددااً وا ددعاً مددن مؤلفدد  لا دداليال والو ددا ل ياملاديددة وا عالميددةا الددت ا ددتخدمتها التعؤددات التتاددًنية يف  -
اف يميا والت بذلت نااقاً حمموماً يف التتاًن بالنص انية ويف اعااة  ًن اإل الم طلدك اسأ داليال الدت اختلفدت بدٌن دول 

 ة وأخ ى والت مت طناولا وباحل طفصيلي يف ثنايا  ذا التحلهاف يمي
على ال غ  من اسأخطار الت يتع ض لا امل لمون يف اعماق اف يمية والدت وصدلت إىل حدد عمليدة ا غتيدال الدت قالدت  -

عهددد  والددذي وددحل اغتيالدد  هنايددة لعهددد يف ح كددة اإل ددالمه وبدددر ٜٙٙٔعددام  -أمحددد بلددو–أحددد الاعامددات ا ف يميددة 
إىل الددول ا ف يميدة وعدرب و دا ل  -خدالل حمتدة ال دتينات –جديدد يلمدى دب دؤولية علدى الددعاة الدذين اخدذوا بالتوافدد 

 متعددة خص  ا تاذنا اجلليل خاسبة  ذا املؤلل المي  للحديل عنهاه 
                                           

  ياإل حندرية  ٔا حلمي حم وس امساعيل  طاريس اف يميا امديل واملعاص  من الحاو  اجلف افية إىل ايام منظمة الوحدة اسأف يمية  جٔي
 هٖا  ص ٕٗٓٓ

 هٙٔ-٘ٔا  ص ص ٕٜٛٔا رأفت غنيمي الايس  أف يميا يف التاريس املعاص   يالما  ة  ٕي
ا أث ت التابوية وبصورة واضحة ومنُذ ال بع اسأخًن من الم ن امادي عا  وربت ذريعة زبلي  اسأراضي املمد ة من  يط ة امل لمٌنه ويف ٖي

لتنفيذ ما وع اممالت الصليتية   ٜ٘ٓٔأوربان الؤاين يف جممع كلًنمونت عام  ذا ااجمال ناطت عدد من الدعوات ومنها دعوة التابا 
ضد امل لمٌنه وربت الذريعة ذا ا كانت حماولة الربطفاليٌن خالل الم ن اخلامس عا  للحال عن الط ي  إىل الا ق طتوجيًا ل ل لة 

المضار على اإل الم ودبتاركة التاباوية ويف  ذا ااجمال كان  ام وب الصليتيةه فحانت إحدى الفايات ال  ي ية لال تحاافات اجلف افية
والت  خ  ا اجمهودل  ٕٓٗٔعام   اorder of the Christ ن ي املالح ر ي ًا ملا يع   بدديأخوية امل يح ال  تانية الع ح ية 

ى كل واحدة منها ا   أحد المدي ٌنه خلدمة ا  تحاافات اجلف افية كما ر   إوارة الصليال اسأمح  على أو عة  فن  الت أقل  عل
 هٛٔ  ص ٜٛٛٔ  ٕٓ  ااجملدٖعلي غنام  "الربطفاليون والدين يف غاو   الا ق"  جملة اخلليج الع    املمة الؤانية  العدد 

زبت   ا حفيد امللك اسأنحلياي أدوارد الؤالل  ك س حياط  سأجل الحاوفات اجلف افية  أ س مدر ةٓٙٗٔ-ٜٖٗٔا  ن ي املالح يٗي
كانت أوىل رحالت  ن ي املالح اىل املادي  واكتافت  فن    ٔٔٗٔبأمور املالحة واجلف افية سأجل إجياد ق ي  يوصل إىل الند يف  نة 

 ٕٖٗٔ-ٕٗ٘ٔال احل الف   سأف يميا كما طعهد بنا  امل يحية يف مشال اف يميا لال تاادة ي اجع: صاحل أمحد عتوش  ماركو بولواه 
؛ وسأ تاادة حول نااقات  ن ي املالح التتاًنية ي اجع: وعد  عيد ٜٔا  ص ًٖٕٔٓنة  دار الحتال العلمية ياملوصل  ورحلت  الاه

  اق وحة دكتورال  معهد التاريس ٜٗٔٔ-ٓٓ٘ٔاسأع جي  أث  الدافع الديين يف طوج  الموى الف بية إىل الا ق= =الع   ا  المي 
 وما بعد اه ٚٙا  ص ٕ٘ٓٓيا  الع   والرتاث العلمي للدرا ات العل

وبمدر طعل  اسأم  بال حلة ا خًنة الذي  ٖ٘ٛٔ-ٔ٘ٛٔا كانت لذا ال حالة أكؤ  من رحلة ا تحاافية لنه  الامتياي وذلك  خالل عامي ٘ي
انصاًل يف  ٛ٘ٛٔويف أثنار ذلك اكتال م م  حبًنة فحتوريا  ُعٌن  نة ٙ٘ٛٔ ار فيها دبحاذاة جم ى  ذا النه  ووصل إىل  نة عام 

 هٙٔ-٘ٔاالي  الامتيايه امساعيل  املصدر ال اب   ص ص 
ا ا نحلياية  ُعدّد أول متا  م يحي يصل اىل و ق أف يميا  .C.M.Sا ك ايل: أملاين اجلن ية  أحد أعضار مجعية الحني ة التتاًنية يٙي

يميا ي اجع: حممود عتد ال محن  ا ر اليات امل يحية ه للتفاصيل حول النااقات التتاًنية يف و ق أف  ٗٗٛٔوربديدًا يزذمتارا  نة 
 ومابعد اه ٘ٗ  ص  ٜٜٛٔ  أكتوب   ٘وامل لمٌن يف و ق اف يميا  جملة درا ات اف يمية  العدد 
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وما  ٕٙ  ص ٕٛٓٓ  ٕٕٚا عتد ال زاق  عتد ااجميد  اسأرو  التنصًن يف أف يميا   اإلدارة العامة للؤمافة والنا    ل لة دعوة ام   العدد  ٚي

 بعد اه 
 ا  يأي امديل عن الدور الذي اضطلعت ب  املؤ  ات واجلمعيات التتاًنية يف موضع  ح  من  ذا التحلهٛي
 هٕٚا  ص ٜٗٙٔا رو ند أوليف  وجون فيج  موجا طاريس أف يميا  ط مجة: عميلة حممد رمضاين  يالما  ة  ٜي
أول الدول الت ف ضت  يط  ا على عدد من امل اكا املهمة يف اف يميا نذك  منها: كلوا  ا وكما  تمت اإلوارة إلي  كان الربطفاليون ٓٔي

م دمتا ا   وفا   أما بالن تة لف ن ا فرتكات  يط  ا على جهات و ق أف ريميا وربديداً جاي ة مدغام  الت أحتلتها الموات الف ن ية عا
ا ليامل كل ارمار ٜٗٓٔ-ٚٚٛٔليت ع  ذا النفوذ خالل الفرتة ي ٙٙٛٔ  وم تعم ة أوبوك على ال احل الصومايل عام ٛٙٛٔ

؛ حلمي حم وس إمساعيل  طاريس اف يميا امديل ٓٚٔا  صٜ٘ٚٔأف يمياه رأفت الايس  أف يميا يف العالاات الدولية  يالما  ة  
 هٜٕا  ص ٕٗٓٓ  ياسأ حندرية  ٔواملعاص  من الحاو  اجلف افية إىل ايام منظمة الوحدة اسأف يمية  ج

ا انصل ب يطانية يف زذمتار ضد امملة املص ية John Kirkا واسأمؤلة كؤًنة على ذلك نذك  منها: طصدي ب يطانية باعامة جون كًنك ئٔي
والت ذمحت يف أحتالل بعض موانئ   ٘ٚٛٔا  حتلندي إىل  واحل الصومال اجلنو  أواخ  عام   اMchkilopبميادة ماكيلوب ي
 ي أ  و و فتح ق ي  املواصالت بٌن  احل أف يميا الا اي وبٌن مدينة خ  ا  توار املص ي و و املا وع الذي  لتحمي   د  ر ي

وبوا طة  ذل امملة ا تطاع كًنك ربمي  اسأ دا   ٘ٚٛٔا يف كانون الؤاين ٜٚٛٔ-ٖٙٛٔكان اد ع ض على اخلديوي إمساعيل ي
الربيطانية وأجربت اخلديوي على  حال امملة دما حم  لامربياليٌن الربيطانيٌن ف صة املتوخاة من محلت  طلك إذ طدخلت وزارة اخلارجية 

  لتنفيذ ما وعته  ا  تعمارية يف أف يميا الا اية وربديداً ماكنونه والذي يموم باسأ اس على طأ يس و كة ب يطانية طموم دبهمة أ تفالل
ه رجال ح از  ب يطانية وو ق أف يميا من ٜٓٛٔصتحت حممية ب يطانية عام كل دمتلحات  لطان زذمتار يف المارة اسأف يمية والت أ

؛ جون  اطش  طاريس اف يميا بعد ام ب العاملية الؤانية  ط مجة: عتد العلي  ال يد ٚٗا  ص ٜٔٚٔا  تعمار إىل ا  تمالل  يالما  ة  
 هٕٔ-ٔٔا  ص ص ٜٜٙٔفهمي  يالما  ة  

أورد اه  ٖٜٙٔمليون ن مة وفماً سأحصا ية طعود ل نة  ٖٕٓالح ة اسأرضية   أما عدد  حاهنا فتلغ ا طتلغ م احة اف يميا مخس م احة ٕٔي
ا   امش ٕٓٔٓ  يدما   ٔعماد الدين خليل يف مؤلف  امصار الما ي مأ اطنا يف أف يمية وثا   من طارخينا املعاص   دار بن كؤًن  ط

 هٖٔص 
 هٓٙ  ص ٜٙٛٔاب يل   ٕا  ٕيا والعامل الع    جملة درا ات اف يمية  العدد يا ح ن  ليمان  "ظا  ة ا  تعمار يف أف يمٖٔي
 هٓٙا  ليمان  املصدر ال اب   صٗٔي
  ويتألل من ممدمة ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔاهصفحة من امج  الصفًنه أنتهى أ تاذنا اجلليل من طأليف   نة ٘ٔٔا يمع  ذا الحتاب يف ي٘ٔي

صهيونيةا ا تع ض املؤلل من خالل  ا  تعمار باحلي  يالمدًن وامديلا والصهيونية  أما وفصلٌن عنون الفصل اسأول بديا  تعمار وال
فحمل عنوان التتاًن على اعتتار ان اسأخًن كان أحدى الو ا ل الت  -والذي  يحون حمورًا لتحؤي املمدم لذل الندوة -الفصل الؤاين

التو عية والت مت التخطي  لا وعلى مدى فرتات قويلة من خالل زرع  ا تخدمتها الموى ا  تعمارية والصهيونية لتحمي  اقماعها
الفتنة وا ناماق بٌن امل لمٌن سبهيداً إىل ربمي  غاية ر ي ة أ  و ي "رد امل لمٌن عن دينه "ه والت وصلت إىل حد التصفية اجل دية 

 على ذلكه إ  أصدق مؤال ٜٙٙٔلحتار الاخصيات ا  المية وما اغتيال أمحد بلو  نة 
وعن قتيعة املصادر الت اعتمد عليها املؤلل يف ا تمصار املادة التارخيية ذك  املؤلل بأن  ا تعان بعدد كتًن "من النصوص والتص حيات 
والتعليمات ونا ات ا ختار واملمابالت امية واخلطال ال يا ية والحتال واسأحباث والدرا ات العديدة الت نا ت حول  ذا املوضوع  
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مول : "واد طعمدت أن أرجع يف أحيان كؤًنة إىل مصادر الجوم الؤالثي يا  تعمار باحلي  يالمدًن وامديلا الصهيونية مث التتاًن= ب

=الصهيونية ا صحافة واعالماً وطص حيات وكتال وأحباثاً سألتماط امما   و ي طصدر عن أصحاهبا "موضحاً من خالل ذلك منهجيت  يف 
رد اا اًل "مل أفعل  وى أن ن مت  ذل امما   والاهادات  وع ضتها بالاحل الذي يوضح لنا مجيعًا ابعاد املؤام ة الحتابة عندما أو 

اخلطًنة على الوجود ا  المي  ويف خاسبة الحتاب يوضح ده عماد خليل حج  التحديات الت طواج  ام كات ا  المية ا ف يمية دما 
طي  امذر لل نٌن المادمة الت يتدو أن فاعلية الموات الؤالث  تاداد ض اوة وو ا ة"ه املصدر نف    حيت  على اسأخًنة وزعما ها "التخ

 ه ٜ-ٚص ص 
 هٗٔا املصدر نف    ص ٙٔي
 إنا التتاًن: كمعىن أصلي اوتمااي  و الدعوة إىل ماجار ب  ا ذميل من عما د وطعالي   سأن ا ذميل معنال كتاب "التتاًن أو التاارة"  و ٚٔي

أدق ط مجة لحلمة طتاًن  ي ربويل الناس بصورة أو بأخ ى كأف اد او مجاعات إىل العميدة امل يحية وأصدق ط مجة للتتاًن باللفة 
ومعنا ا الداي  بالفة الع بية يطنصًنا  وطحون بذلك ماتمة من كلمة نصارى الت ا تخدمها الم آن   Evangelizationا نحلياية 

لال تاادة ي اجع: حيدر جا   عتد عي ى ال ويعي  ا ر اليات التتاًنية الحاثوليحية يف الا ق اسأدىن وعالاتها  الح ًن يف مواقن كؤًنه
 هٖٖا  ص  ٕٓٔٓ  أق وحة دكتورال  كلية الرتبية  يجامعة الماد ية ٜٗٔٔ -ٖٔٛٔبالفاطيحان 

 ا املصدر نف  هٛٔي
بادة اجلماعية الت سبؤلت يف ذبارة ال اي  والت طعد أكرب ج دية ضد ا ن انية ا عانت المارة ا ف يمية وعلى مدى ا ون عديدة من ا ٜٔي

أول ب يطاين يؤمن جبدوى ذبارة ال اي  الت ربم  أرباحاً  John  Hawkinsوط جح املصادر أن الم صان ا نحلياي  ًن جون  وكنا 
ا أف يمي يف  ًناليون مث  ٓٓٗبأ   ي ٔٔ٘ٔندما اام  نة طفوق ا ذبار بالذ ال أو العاج وكانت خطوط  اسأوىل يف  ذا املضمار ع

بدأ ا ذمليا بتصدي  ال اي  إىل عدد من امل تعم ات حىت وصلت  ٓٗٙٔجنيهاً  ويف  نة  ٖ٘بيعه  لال تان حيل بيع ا  ًن الواحد بد
ية وبوطًنة متصاعدة للتفاصيل: لت تم   ذل العمل ٓٓٛٔألل  نة  ٓٗألل أف يمي لًنطفع العدد إىل  ٘ٔإىل  ٓٓٚٔأعداد    نة 

-Newsدينا العا ي  "الدور اسأف يمي يف ذبارة ال اي  وطأثًنل ا ن اين"  م كا الدرا ات ا ف يمية  الما  ةه 
View<africansc.iqه 

مي  كلية العلوم ا ن انية ا اإلمام ب يك  التنافس ا  تعماري ا ور  وانعحا اط  على التواصل امضاري بٌن اجلاا   ودول ال احل اسأف يٕٓي
 .www.univ-eloued.dzوا جتماعية  يجامعة الاهيد محى خلط  بالواديا 

ا  ناك أعداد كتًنة من ا ر اليات التتاًنية الت وفدت إىل أف يميا وللمايد حول نااقات  ذل ا ر اليات ي اجع: ا رو  املصدر ٕٔي
 هٖٗ-ٖٔال اب   ص ص 

 ه ٜٗصدر ال اب   ص ا نمالً  عن: خليل  املٕٕي
 ا املصدر نف  هٖٕي
 هٗ٘ا نمالً عن: خليل  املصدر ال اب   ص ٕٗي
 ا املصدر نف   هٕ٘ي
ا عم  حممود ال ام ا ي وعتد ال ؤو  ارحي  يو ل  خط  الفح  التنصًني يف حماربة اإل الم و ا ل وحماو ت وأ دا   جملة ُ ُ  من ٕٙي

 هٖٕٚ  ص ٕٗٔٓوتاط  ٓٔ  ٖٙرأى  العدد 
 هٓٙنمالً عن: خليل   املصدر ال اب   ص  إٚي
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والت ربول ام   ٜٓٗٔا لمد كانت الض بة الماصمة للتعلي  اإل المي يف موزمتي " طلك ا طفااية الت واعها الربطفاليون مع الفاطيحان عام ٕٛي

تح من املتعذر على اجلماعات امل لمة فتح مدارس طعلي  ا فاراة املوزمتيميٌن دبوجتها إىل يد الحني ة الربطفالية الحاثوليحيةه وبالتايل اص
داً لتعلي  ابنا ها  و ذا يعين ان التعلي  ارمص  يف موزنتي  بالن تة للجماعات امل يحية  وبالتايل جعل عدد امل لمٌن املتعلمٌن الياًل ج

هاج  إىل خارج التالد و ذا ام  متعذر يف غاية بالمياس لاالية امل يحيةهههأن الو يلة الوحيدة للموزمتيمي امل ل  يف التعلي   ي أن ي
 هٛٛالصعوبةههه"ه  املصدر نف    ص 

 ه٘ٛا نمالً عن: خليل  املصدر ال اب   ص ٜٕي
 هٚٛا املصدر نف     ص ٖٓي
 هٙ٘ا املصدر نف    ص ٖٔي
 هٙ٘ا خليل  املصدر ال اب   ص ٕٖي
  حح  ححمًا ا تتدادياً  لمال نف   بد ٖٜٓٔامرباقورًا  نة  مث ٕٜٛٔا طوج ملحًا على اثيوبيا  نة ٜ٘ٓٔ-ٕٜٛٔا  يال يال ي يٖٖي

"أ د يهوذا أو  ت  يهوذا"  أاام عالاات وثيمة مع اليهود يف فل طٌن  اام بعدة مذابح ملن يؤور من امل لمٌن كما حدث مع م لمي 
يو ه جمدي الداغ   ا اليات بعد طوغل اجليش ا ث ٜٗٚٔ  اودع ال جن على اث  ا نمالب الع ح ي  نة ٖٜٗٔالم ااي  نة 

 http://annabaa.orgا  المية يف بالد النجاوي"  
 هٜ٘ا خليل  املصدر ال اب   ص ٖٗي
 ا املصدر نف  هٖ٘ي
 هٜٚا ملايد من التفاصيل حول  ذل ا ج ارات ي اجع: املصدر نف    ص ٖٙي
  ٜٛ  ص ٙٗ ح كة دلتا النيج   جملة درا ات دولية  العدد ا  يفار امحد حممد  ظا  ة عدم ا  تم ار ال يا ي يف نيجًنيا درا ة يفٖٚي

www. iasj.net 
% أما التمية التااية فحانت للوثنيٌنه ااجمموعات ٓٗ% من جمموع  حان نيجًنيا  أما امل يحيون فياحلون ن تة ٓ٘ا ياحل امل لمون ٖٛي

 www.aljazeera.netامل يحية يف نيجًنياه 
  ي لفة طاادية من العا لة ا ف وا يوية وكان اغلال متحدثي الو ا موجودين يف النيج  وربديداً ا الي  الامايلا الو ا يلفة الو اوةا و ٜٖي
دمن ا  من ضمن املدارس الت ج ى افتتاحها يف نيجًنيا ياملدر ة اخلاصة سأبنار ا م ارا واارتح ميلل  ان يُ  ل كل أمًن أثنٌن من ابنا   ٓٗي

منارات اف يمية  املصدر -ا وكان الد  من  ذل املدارس زب يج كوادر ادارية طحون خاضعة لربيطانياٙٔ-ٖٔطرتاوح اعمار   بٌن ي
 ال اب ه

 هٓٙا نمالً عن: خليل  املصدر ال اب   ص ٔٗي
 ا املصدر نف  هٕٗي
 www.qriaatafrican.com ا للمايد حول نااط  ذل املؤ  ة ينظ : حممد الؤاين عم   أمحد بلو   دونا: رجل دولة ودعوى  ٖٗي
ا ربميمًا للهد  نف   ج ى افتتاح عدد من املؤ  ات ا  المية نذك  منها والتحوث ا  المية وم كا التعلي  الع    منارات اف يمية  ٗٗي

 www.islam4africa.netنيجًنيا: دخول ا  المههه التتاًنههه الص اعات الدينيةه
 ا املصدر نف  ه٘ٗي
 هٖٙ-ٕٙصدر ال اب   ص ص ا نمالً عن: خليل  املٙٗي
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 هٖٙا نمالً عن: خليل  املصدر ال اب   ص ٚٗي
 هٗٙا نمالً عن: املصدر نف    ص ٛٗي
احد ا كان  ذا ا نمالب بتدبًن من اتيلة ا يتو املوالية    ا يل والت طدعي ان جذور ا طعود إىل اليهود  وجار  ذا ا نمالب بعد وه  و ٜٗي

 ٕٛج يدة حاب ا  تمالل  -بح  طفاوا بليو ططتيع عالااط  مع ا  ا يله  حذا بدأت الفتنة يف نيجًنياهمن رفض ال  يس النيجًني ابو 
 article<estqlal.comهٕٛٔٓنوفمرب 

 ا كان من ضمن الضحايا ال  يس النيجًني ابو بح  طفاوا بليوا ور يس وزرار اسأالي  الف   صامو يل اكيتو  ووزي  املالية ف توس اوكويٓ٘ي
 يتوه الاهيد امحد بلو ر يس وزرار مشال نيجًنيا  رجال ااجمد الضا عهأ
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