�أ�ضواء
جانبها املس ��اجد واألضرحة والتك ّي ��ات واملدارس,
كم ��ا قامت العائالت من األش ��راف والتجار الكبار
ببن ��اء معهد للعلوم باس ��م القاض ��ي «أحمد بابا»
(1627-1556م) وال ��ذي نب ��غ بعلوم ��ه وآداب ��ه في
«ت�ي�ن بكتو» والذي حوت مكتبته أكثر من  20ألف
مجلد ومخطوط من العلوم املتن ّوعة ،وأعاد املجد
التراث ��ي لتلك املدينة من جديد وازهارها الديني
والعلمي واألدبي والتي ع ّرفتها «اليونسكو» بكنوز
«تني بكتو» ,وكث ��روة تراثية تاريخية عريقة ملدينة
رصعت القارة
إس�ل�امية عمرها أكثر من ألف عامّ ,
األفريقي ��ة بنج ��وم علمائه ��ا وأتقيائه ��ا وبش� �تّى
ومحجا دين ًيا
العل ��وم ،حتى غدت محطة علمي ��ة
ّ
ل ��كلّ العرب القادمني من ش ��به اجلزي ��رة العربية
ودول املغ ��رب العرب ��ي ,ومنه�ل� ًا علم ًي ��ا وأدب ًيا لكلّ
املستش ��رقني والعلم ��اء والباحثني واملستكش ��فني
األوروبي�ي�ن ,ومحط ��ة جتاري ��ة ل ��كل القادم�ي�ن
للتجارة واملال من أفريقيا وآسيا وأوروبا.
تراث «تني بكتو»
حتتف ��ظ مكتب ��ات «متبكت ��و» ب� �ـ 100مائ ��ة أل ��ف
مخط ��وط موث ��ق ,كما حتت ��وي مكتبت ��ا مدينتي
«س ��يجو» و «ج ��وا» عل ��ى  900أل ��ف مخط ��وط,
أهم املراكز العلمية
وتعتب ��ر هذه املدن الثالثة من ّ
اإلس�ل�امية حس ��ب م ��ا ع� � ّرف عنه ��ا املستش ��رقون
واملستكشفون الذين قدموا لها في القرن التاسع
عش ��ر ,ودرس ��وا تل ��ك احلض ��ارة ع ��ن كث ��ب بكتبها
وعمرانه ��ا وش ��واهدها األثري ��ة وأهله ��ا الطيب�ي�ن
واملنفتحني على كلّ الشعوب لتمازجهم الثقافي.
وكان أه � ّ�م هؤالء القادمني واملستكش ��فني الباحث
الفرنس ��ي «ريني ��ه كايي ��ه» ,واألملان ��ي «هنريت ��ش
بارت» ,و«فيليكس دو بوا» الفرنس ��ي ,واملستكش ��ف
االسكتلندي «موجنو بارك» ،والذين ع ّرفوا العالم
وأهميته ��ا الثقافي ��ة بجرأة
الغرب ��ي بتل ��ك امل ��دن ّ
الكات ��ب احل� � ّر بالتح � ّ�دث ع ��ن مس ��اوئ املس ��تعمر
الفرنس ��ي وكيفي ��ة نهب ��ه للقاها األثري ��ة وكنوزها
العلمي ��ة لتوض ��ع ف ��ي متاح ��ف أوروب ��ا ونيويورك
طمع ��ا بالثراء املال ��ي والفك ��ري والثقافي ,كذلك
ً
التح � ّ�دث عن تلف بعض املخطوط ��ات التاريخية
الت ��ي تتح � ّ�دث عن ممال ��ك أفريقي ��ة حكمت بأيد
الرح ��ل وف ��ي حروبه ��م القتالي ��ة الت ��ي
القبائ ��ل ّ
قصدا -تلك املكتبات للحرق والتدمير,
ع ّرض ��تً -
املوجهني من ِقبل
�ار
�
ث
اآل
�رقة
�
س
عصابات
من ِقبل
ّ
جماعات س� � ّرية ،والتي تس ��تغل احلروب والثورات
األهلية لسرقة اآلثار والكنوز التراثية ،إلى جانب
املهمة التي تس � ّ�جل التاريخ السيء
محوها اآلثار ّ
له ��ؤالء ,أو تخف ��ي معلوم ��ات ق ِّيم ��ة ته � ّ�م التط ّور
احلضاري وتظهر التن� � ّوع الديني والثقافي الذي
هد ًاما في
هو أس ��اس البن ��اء احلض ��اري وحج � ً�را ّ
التعصب والتخلّف الديني والعنصري.
وجه
ّ

العامـل

ابن بطوطة العربي
كان اب ��ن بطوط ��ة (1369 -1304م) م ��ن أوائ ��ل
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الرحالة العرب الذين قدموا من
املستكش ��فني من ّ
وأهمها
املغرب العربي إلى «مالي» وحلّوا في مدنها ّ
«ت�ي�ن بكت ��و» ،وع� � ّرف العال ��م العرب ��ي واالس�ل�امي
عنه ��ا ,ود ّون عن معارفها العلمية واألدبية وتراثها
املهمة وعن مناجمها من الذهب
م ��ن املخطوطات ّ
ومصادره ��ا التجارية م ��ن امللح ,مؤ ّر ًخا بذلك لهم
حقبة ازدهارية ناش ��طة للمعرف ��ة والعلوم املوثقة
ف ��ي مكتبات تاريخية تنحني له ��ا اليوم دور العلم
إجالال معرف ًيا.
وم ��ن خالله ق ��دم املس ��لمون الصوفيون ليبش ��روا
باإلس�ل�ام باحملب ��ة والهداي ��ة ونش ��ر الفلس ��فات
اإلس�ل�امية واملعرفية ،حيث انتش ��ر لتتس ��ع رقعته
إلى معظم الدول األفريقية من الس ��نغال ,وغانا,
وغيني ��ا ,ونيجيري ��ا ,حت ��ى أصبح ��ت «ت�ي�ن بكت ��و»
مدينة متم ّيزة بتن ّوعها بتمازج حضاري من العرب
واألفارقة واملس ��لمني والديانات السماوية األخرى
(املس ��يحية واليهودي ��ة) الت ��ي تواءم ��ت م ��ع تل ��ك
والتحضر
الشعوب وتعايش ��وا حتت صرح الثقافة
ّ
الذي يجمعهم ,رغم وجود القبائل الطوارقية التي
أسس ��تها للسكن في القرن التاسع امليالدي ,إال أن
ّ
الفض ��ل يع ��ود لثلة العلم ��اء والفالس ��فة والتجار
الع ��رب من كلّ الطوائف الذي ��ن قدموا إلى مالي،
وعمل ��وا عل ��ى تقويته ��ا مالح ًي ��ا وجتار ًي ��ا وعلم ًيا
أهم موقع اس ��تراتيجي في أفريقيا
لتتح ّول إل ��ى ّ
من ��ذ القرن التاس ��ع ,والذي بلغ أوج ��ه من القرن
احل ��ادي عش ��ر وحتى ف ��ي أواخر القرن الس ��ادس
عشر ،وذلك بسبب رعاية حكامه ذوي أرباب العلم
والفق ��ه واألدب ،حت ��ى م ّر مبراح ��ل انهيار ونهضة
في القرن الس ��ابع عش ��ر لتتح ّول مدنه فيما بعد
إل ��ى مطم ��ع مه � ّ�م للمس ��تعمرين الذي ��ن قدموا،
وعلى رأس ��هم اإلمبراطورية الفرنسية لالستيالء
على كنوزها الذهبية والتجارية والعلمية.
مساجد وأضرحة «تيمبكتو»
لعبت املساجد في «تيمبكتو» دو ًرا تعليم ًيا وثقاف ًيا
إل ��ى جانب دورها الديني عل ��ى غرار جامع األزهر
في مصر ,واجلامع األموي في دمش ��ق ,واجلوامع
اإلس�ل�امية ف ��ي ماليزي ��ا وتركي ��ا وإي ��ران واملغ ��رب
العربي ,وعرف بالتعليم املسجدي الذي جمع بني
الفق ��ه والثقافة اإلس�ل�امية ,كذل ��ك تعاليم طرق
الصوفي ��ة إل ��ى جان ��ب عل ��م الفلس ��فة للصوفيني
الذي ��ن أرس ��لوا علماءه ��م وش ��يوخهم وأعالمه ��م
الديني�ي�ن والصوفي�ي�ن أمثال «أب ��و العباس أحمد
التيجان ��ي ,ويحيى وعمر ,وعبد الق ��ادر» وغيرهم
م ��ن األولي ��اء الصاحل�ي�ن إل ��ى افريقي ��ا ،وخاصة
«تني بيكتو» لنش ��ر تعاليم اإلسالم بالسلم واحملبة
والهداي ��ة وبأس ��س علمي ��ة ديني ��ة ,كم ��ا لعب ��ت
الط ��رق الصوفية دو ًرا في نش ��ر الدين اإلس�ل�امي
بس ��رعة ف ��ي معظ ��م ال ��دول األفريقي ��ة ،وخاص ��ة
ف ��ي غربه ��ا وش ��مالها ,وبن ��وا العديد م ��ن املزارات
الديني ��ة واملقام ��ات والزواي ��ا والتك ّي ��ات وامل ��دارس

الصوفي ��ة ،إلى جانب تش ��ييد األضرحة لألولياء
ومقام ��ا،
ضريح ��ا
الصاحل�ي�ن ،والت ��ي بلغ ��ت 33
ً
ً
والت ��ي قام التكفيريون من حرك ��ة «أنصار الدين»
املدة األخيرة بهدمها
من األصوليات
املتشددة في ّ
ّ
أهم مركز أثري ديني إس�ل�امي
جميعه ��ا ،وتهدمي ّ
يع ��ود ألكثر من  1500عام ،وذل ��ك في بدء العقد
الثان ��ي م ��ن األلفي ��ة الثانية أي ف ��ي أبريل 2012
ّ
أهم
وص ��و ًال لس ��بتمبر 2012م,
محطم ��ة بذل ��ك ّ
حقب ��ة إس�ل�امية عرفت بازده ��ار العل ��م والتقوى
فيها.

