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شديدة  القضايا  أحد  أوغونبادو  فاويس  أحمد  واألكادميي  للباحث  املقالة  هذه  تعاين 

االستعامري  الوجود  أثر  بها  عنينا  االستعامرية،  للحركة  التاريخي  السلوك  ف  الحساسية 

الربيطاين عىل الحالة الدينية ف جنوب غريب نيجرييا، وعليه يتناول الباحث الكيفية التي تعامل 

القرني  الواقعة بي  الفرتة  الدينية ف خالل  الديانتي اإلسالمية واملحلية  مع  الربيطانيون  فيها 

التاسع عرش والعرشين )1861 ـ 1960(.

المحرر

األضعف  البلد  موارد  استخدام  أو  ضعيفة،  ألخرى  قويّة  دولة  استغالل  بأنّه  االستعامر  يعرّف 

هذه  خاصة  أفريقيا  ويف  عامة  العامل  يف  كثرية  مناطق  خربت  وقد   .. وإثرائه  األقوى  البلد  لتقوية 

الظاهرة. ما بني العام 1861 إىل العام 1960 تعرضت نيجرييا لالستغالل من جانب بريطانيا العظمى، 
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األديان يف جنوب غرب نيجرييا، وتاليًا يتناول هذا البحث الديانتني اللتني كانتا معروفتني يف تلك 

املنطقة قبل مرحلة االستعامر بكثري وهام الدين التقليدي واإلسالم، كام يدقق يف إيجابيات هذه 

الظاهرة وسلبياتها ويُظهر حركات مقاومة شعبية لها وكيفية تغلب الحكومة الربيطانية عليها. هذا 

البحث هو دراسة أكادميية ما يعني أن كل املعلومات واملستندات والوثائق أُخذت من كتب أو 

مقاالت أو مجالت أو مواقع إلكرتونية ذات صلة ضمن إطار منهجية البحث النوعي. هذا البحث 

يكشف وجود ديانتني قبل وصول االستعامر الذي أضاف ديانة جديدة إليهام وهي الديانة املعروفة 

باملسيحيّة، كام يظهر أن آثاره السلبيّة تفوق تلك اإليجابيّة.

الكلامت املفتاحية: آثار، استعامر، إسالم، مسيحيّة، دين، دين موروث، يوروبا

البلد  أنّه استغالل دولة قويّة ألخرى ضعيفة أو استخدام موارد  يجري تعريف االستعامر عىل 

خربتها  ظاهرة  وهو   ،)Worldweb Online Dictionary( وإثرائه  األقوى  البلد  لتقوية  األضعف 

قارات آسيا وأفريقيا بشكل خاص عىل أيدي القوة األوروبية العظمى. كام ميكن تعريفه أنّه حالة 

تحّكم للدولة القادرة باألخرى الضعيفة وتأسيسها لتجارتها ومجتمعها الخاص بها يف تلك الدولة 

 .)Longman Dictionary, 2000(

لهذه الظاهرة أسباب عدة: )1( إلغاء تجارة العبيد التي تنامت يف القرنني السابع عرش والثامن 

املواد  الطلب عىل  وارتفاع  الصناعيّة  الثورة    )2( بديلة.  قانونية  تجارة  البحث عن  إىل  أدى  عرش 

الخام التي مل تكن الزراعة املحلية قادرة عىل تأمينها. )3( البحث عن أسواق ملنتوجات املصانع 

األوروبيّة. )5( التمّدن: حيث إن النزوح إىل املدن وما رافقه من انخفاض اإلنتاج الزراعي والريفي 

أدى إىل ارتفاع الطلب عىل اإلنتاج الغذايئ لتلبية التضخم السكاين يف املدن األوروبية. هنا تجدر 

اإلشارة إىل: 

اجتامع القوى األوروبية يف مؤمتر برلني 1884-1885 وتقريرها مصري أفريقيا. وقد كانت بريطانيا 

العظمى وفرنسا وأملانيا والربتغال املشاركني الرئيسيني يف هذا املؤمتر الذي استغرق ثالثة أشهر 

وانتهى بتقسيم أفريقيا بني األسياد األوروبيني املستعِمرين وفرض حدود اصطناعية عىل رعاياهم 

الجدد.

أدى هذا املؤمتر إىل تفكيك أفريقيا بأكث من طريقة، ومتكنت القوى االستعامريّة من فرض 

سيطرتها عىل القارة األفريقية بأشكال مبارشة وغري مبارشة. مع عودة االستقالل يف الخمسينيات 

توظيفه  أو حتى  إلغاؤه  السيايس ال ميكن  التشظي  من  إرثًا  ترك  قد  السيطرة  من  الحيز  هذا  كان 

التي  املهمة  الدول  ومن  العامل«  يف  سوداء  أّمة  و»أكرب  أفريقيا«  »عمالق  نيجريا  مرٍض.  بشكل 
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عانت من هذه الظاهرة. يف الواقع فإن اسم نيجرييا نفسه أطلقه عليها السيد املستعمر بعد تشويه 

الحدود املثبتة والطبيعية مستبداًل بها الحدود املصطنعة متاشيًا مع مصالحه. إّن الجنوب الغريّب 

من هذا البلد مستوطن بالدرجة األوىل من قوم اليوروبا الذين يشكلون يف نيجرييا، بل يف دول 

غرب أفريقيا قاطبة، أكرب تجمع ثقايف له تاريخه يف الوحدة السياسية واإلرث التاريخي املشرتك. 

)Coleman, 1971(. ولذا فإن هذا البحث يهدف إىل النظر يف آثار االستعامر يف أديان املنطقة 

التي أهلها اليوروبا، و»يوروبا« اسم يطلق عىل الشعب ولغته عىل حّد سواء، ويستعرض بشكل 

قسمني:  إىل  التدخل  هذا  آثار  ويقسم  الدخالء،  قدوم  قبل  واإلسالم  التقليدي  الدين  إجاميل 

اإليجايب والسلبي ويبحث يف كل منهام، كام يبني مقاومة عدة جامعات لهذا االستعامر وكيفية 

تغلب الربيطاين عليهم.

الديانات يف املنطقة قبل احلقبة االستعامرية

ما هو الدين؟

متّسقة  »منظومة  هو  الدين  أن  يرون  الكثريون  تباينها.  بسبب  لألديان  موحد  تعريف  يوجد  ال 

بينام  اإللهيّة،“  تجلّياته  أو  املهيمن  الواحد  الرب  حول  تتمركز  والتعبد  والشعائر  االعتقادات  من 

 The world book( متعددة«،  إلهية  تجلّيات  أو  آلهة  يشمل  أن  ميكن  »الدين  أن:  غريهم  يرى 

إله  أي  عىل  األديان  اشتامل  رضورة  بعدم  البعض  ويرى   )197-encyclopedia, 1990, 16:196

للعامل تصل  ثقافية وعقائدية ورؤى  أنه »مجموعة نظم  الدين عىل  آلهة. كام يوجد من يعرّف  أو 

اإلنسانية بالروحانيات ويف بعض األحيان بقيم أخالقية.« عىل الّرغم من تباين التعريفات نجد أّن 

معظم أتباع األديان يرون أّن العامل خلقته قوة علويّة لها أثرها يف حيواتهم. مبعنى آخر تتشارك معظم 

)2( رسم  اإللهية،  بالتجلّيات  أو  بالله  االعتقاد   )1( عّدة خصائص:  أو جزيئ  بشكل كيل  األديان 

رصاط للخالص، )3( اتّباع ناموس سلويك وخلقي، )4( استخدام الَقصص املقدس، )5( مامرسة 

شعائر وطقوس ومناسك دينية محددة. )Ibid(. ال تختلف األديان يف جنوب غريّب نيجرييا عن 

غريها يف ما خّص هذا، وهي كانت قبل قدوم السيد املستعمر دينني اثنني سنقوم برشحهام الحًقا 

وهام الدين التقليدي واإلسالم.

من املهم أن نشري هنا إىل استحالة فصل كلمة الدين عن كلمة الثقافة، وهو ما رأيناه يف التعريف 

األخري للدين بوصفه »مجموعة نظم ثقافية...« وهذا ما نجده يف اقتباس أمبونساه عن قاموس علم 

االجتامع األمرييك والتي ّعرفت الثقافة كام ييل:

اسم يشمل كّل النامذج السلوكية املكتسبة اجتامعيًّا ويتم تداولها اجتامعيًّا باستخدام الرموز. 
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إنّه إًذا اسم إلنجازات مميّزة لجامعات برشيّة، وال يتضمن فقط منتخبات كاللغة وصنع األدوات 

والصناعة والفن والقانون والدولة واألخالق والدين، بل يشمل أيًضا أدوات ماديّة أو مصنوعات 

يدويّة تجّسد اإلنجازات الثقافية ]ك [، والتي من خاللها يتم إضافة انطباع عمالين للميزات املعرفية 

التواصل واألعامل  واملاكينات ووسائل  واألدوات  األبنية  املثال  منها عىل سبيل  نذكر  والثقافية. 

.)Amponsah, 2010:597( ...الفنية إلخ

دين اليوروبا التقليدي

الدين متأّصل وله التأثري الكبري يف حياة شعوب جنوب غرب نيجرييا حيث إن كل مساعيهم 

عىل عالقة به، ومن الصواب القول باستحالة فصل دين اليوروبا عن ثقافتهم. هذا ما رصده دوي 

يف إحدى أعامله حيث يقول:

ليس هناك حدث يف حياة أي شخص من اليوروبا ال يحمل بعًدا دينيًّا، فهو ال يربأ متدينًّا من 

بهذا  الوثيق  ارتباطه  إال من خالل  اليوروبا  دين  يفهم  أن  لحده، وال ميكن ألّي غريب  إىل  مهده 

.)Doi, 1992:121( .الشعب وفهمه لطرق حياتهم ومبادئهم الدينية

هذا ما خلص إليه كاتب آخر يف مقالة عن الدين األفريقي التقليدي حيث يقول:

الدين متأّصل وله التأثري األكث أهمية يف حياة معظم األفارقة رمبا. عىل الّرغم من ذلك تبقى 

األفارقة  معتقدات  فهم  سوء  عن  األوىل  بالدرجة  املسؤولني  للغرباء  مجهولة  األساسية  مبادئه 

ورؤيتهم إىل العامل. الدين يغىش حياة األفارقة من كل جانب، وال ميكن دراسته بذاته مبعزل عن 

.)Awolalu, 1996:1( .دراسة حياة الشعب الذي يطبقه

يف دين اليوروبا التقليدي يعتقد الناس بوجود اإلله املهيمن الذي يدعونه أُلرون )رب الفردوس( 

فيلفظ  مًعا  االسمني  يجمعون  األحيان  بعض  ويف  اإلجالل(،  أهل  األسمى  )اإلله  أُلودوماره  أو 

أُلورونلودوماره ويستعملونه كاسم مركّب ليعرّبوا عن الكائن العلوي املستقر يف الفردوس. رغم ذلك 

نجدهم يقّدسون تجلّيات إلهية كوسطاء يصلونهم برب الفردوس العتقادهم بعدم إمكانية التواصل 

معه بشكل مبارش. هذه الفكرة تطورت من االحرتام الذي كانوا يكّنونه مللوكهم، ففرضيتهم أنه إن 

كان من غري املمكن لهم رؤية ملوكهم بشكل مبارش دون وسيط فكيف الحال مبلك امللوك )أوبا 

 Johnson, 1921, reprinted( .والوسطاء الذين يصلونهم بالعزيز يعرفون باألُريساس ،)أون أوبا

.)Ogunbado, 2010(و )ed. 2001

وأُسون  وأُيا  وإسو  وأُباتاال  وسانڠو  أُڠون  منها  ونذكر  وفرية  اإللهية  التجلّيات  أو  األُريساس 
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ومِيوجا، وكّل مدينة أو قرية أو جامعة يف جنوب غرب نيجرييا يقّدسون األُريساس الخاّص بهم. 

يف بعض األحيان تُطلق أسامء عدة عىل التجيّل اإللهي نفسه بتعدد األمكنة، فعىل سبيل املثال 

تُسمى أُريساال أُلوفني يف منطقة إيوفني وأُريساكو يف أُكو وأُريساِڠيان يف إجيڠبو  وأُريساكري يف 

إيكريه وأُريساوفو يف أُوو وأُريساجايه يف إجايه.

اإلسالم

اإلسالم دين تأّصل بشكل كبري هو اآلخر يف جنوب غرب نيجرييا قبل قدوم االستعامر، وهو 

دين توحيدي مبني عىل وحدانيّة اإلله. كلمة اإلسالم مصدر مشتق من فعل أسلَم الذي يعني تسليم 

النفس لإلقرار، اإلسالم، )Hastings, Selbie & Gray, 1908( كام أنها مشتقة من كلمة ِسلم التي 

تعني السالم والصفاء والتسليم والطاعة. ببساطة ميكن فهم كلمة اإلسالم عىل أنّها الخضوع ملشيئة 

اإلله أو »االستسالم ملشيئته،« كام ميكن تعريفها عىل أنها »القبول التام بتعاليم الله وإرشاداته كام 

.)World Assembly of Muslim Youth, n.d( ».بيّنها لنبيّه محمد

من الصعب تحديد الوقت الدقيق لدخول اإلسالم إىل جنوب غرب نيجرييا، ألن هذا الدخول 

مل يكن »مخططًا أو معلًنا،« كام أّن املسلمني األوائل يف منطقة البحث كانوا يتعبّدون بشكل رّسي، 

)Gbadamosi, 1978( وعىل الّرغم من ذلك فمن املعلوم أن التعبّد باإلسالم قد مورس يف أُيوإييل 

حيث ُشيّد مسجد يعود إىل سنة 1550 ميالديّة. )Al-Aluri, 1990(. وقد ُدّون أن أثر اإلسالم غدا 

لهذا  أرسل  كِوو  بابا  يدعى  دين  أّن رجل  نذكر  وهنا  أجيبويده،  أالفني  امللك  محسوًسا يف حقبة 

امللك مبعوثًا »ليحتج عىل ظلمه وأعامله العدوانية بداعي االنتقام لولده الذي مات يف الحقيقة 

 )Al-Aluri, 1965( كام نجد أّن األلوري  .)Johnson,1921,reprinted. 2001:164( ».ميتة طبيعية

أشار إىل معرفة اليوروبا باإلسالم يف حقبة منسا موىس إمرباطور مايل )تويف عام 1337م( عرب تّجار 

تسمية  وراء  هذا  يكون  ورمبا  الغابرة،  أُيو  امرباطورية  عاصمة  أُيوإييل  الذين سكنوا  مايل  وسفراء 

البعض »اإلسالم« »إسني إمياله« مبا معناه »دين املاليني« أو »الدين الذي أىت من مايل«.

قبل  قرون  لعدة  مًعا  الدينان  تعايش  وقد  اليوروبا  بلد  يف  أرضيّة  اكتساب  من  اإلسالم  متّكن 

تدخل الرجل األبيض، وميكننا تقيّص ذلك يف بعض التعاليم اإلسالمية التي تتقاطع ودين اليوروبا 

التقليدي وثقافتهم. عىل سبيل املثال: )1( الدين التقليدي يعتقد بوجود كائن أسمى ويتفق بذلك 

يقّدسون  التقليدي  الدين  أتباع  إن  التطبيق، حيث  اختالف يف  وجود  من  الّرغم  اإلسالم عىل  مع 

الدينني  أّن  ونجد   )2( وتفصيال]ك [.  ذلك جملة  يرفض  اإلسالم  أّن  نجد  بينام  كوسيط  األُريساس 

أربعة  املباح يف اإلسالم  الزوجات  أّن عدد  فارق  الزوجات مع  بتعدد  الزواج ويسمحان  يقّدسان 
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أن األخالق والقيم كالتواضع واالحرتام جزٌء ال  )3( كام نجد  التقليدي.  الدين  وغري محدود يف 

يتجزّأ من كال الدينني.

رمبا وبسبب التوافق والسكينة والتعايش بني الدينني لحقبٍة زمنية طويلة افرتض قوم اليوروبا أّن 

الدينني من موروث أسالفهم، وهذا ما ينعكس يف إحدى أغانيهم الشعبية:

أيه البا إيفا، أيه البا إميول

أوسان ڠانڠان نيڠبابو ُولِه ِده

التقينا بالعرّافة يف هذا العامل

التقينا باإلسالم يف هذا العامل

أما املسيحيّة فقد أتت آخر النهار

مقدم األسياد املستعمرين واملسيحية والتعليم الغريب

الخامس  القرن  يف  كانت  األوىل  املرحلة  مرحلتني.  إىل  األبيض  الرجل  غزو  تقسيم  ميكن 

عرش مع االستكشافات الجغرافية التي قام بها األوروبيّون يف بحثهم عن طريق إىل الهند، ووصل 

التّجار  أّن   )Fafunwa, 2002( فافونوا بينام يرى   )Eriwo, 2012( 1477 الربتغاليون إىل بنني سنة 

الربتغاليني وصلوا إىل الڠوس وبنني سنة 1472. يف سنة 1485 كان هؤالء التّجار قد متكنوا من 

جعل أهل بنني ينخرطون يف تجارة البهار، وعليه أرسل أوبا ملك بنني مبعوثًا إىل البالط املليك 

يف الربتغال.

عىل الّرغم من أّن اهتامم الربتغاليني بدًءا كان محصوًرا يف التجارة، ولكنهم رأوا الحًقا أّن عليهم 

يتبعون  تنصريهم وجعلهم  هو  بحسبهم  والتحضري  جيّدين،  مستهلكني  ليصبحوا  األفارقة  تحضري 

أّسسوا  كاثوليكيني  1515 عرب مبرشين  بنني سنة  التبشريي يف  النشاط  بدأ  الغريب.  التعليم  مبادئ 

نفسها بعث ڠاسرب  السنة  )Ibid(. يف  أوبا.  الوجهاء يف بالط  مدرسة لألمراء املتنرصين وألوالد 

أسقف أبرشية ساو تومه رهبان أغسطينيني لزيارة واري وقد نجحوا يف تعميد أحد أبناء ملك واري 

وسّموه سباستيان. يف ما بعد َخلف سباستني والده وأعطى املبرشين الربتغاليني دعاًم واسًعا، أما 

الربتغاليون  الّرغم من ذلك وجد  الكهنوت. عىل  لتعليمه  الربتغال  ابنه دومينڠوس فقد أُرسل إىل 

من العوائق ما فاق الخدمات املقّدمة لهم ما جعلهم يتخلّون عن مرشوعهم. أما املرحلة الثانية 

والتي ما زالت آثارها قامئة فقد بدأت يف أيلول من العام 1842 مع وصول أول املبرّشين اإلنكليز 

إىل باداْڠري. يف تلك املرحلة كان العبيد املحررون يف سرياليون منخرطني يف التجارة يف مناطق 
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اليوروبا ويعملون عىل نرش الدين املسيحي ويسيطرون عىل أول كنيسة أُنِشئت يف تلك املنطقة. 

كان  التعليم حينها  للتنصري، ألّن  كأداة  استعمل  الذي  التعليم  فكانوا مؤمتنني عىل  املبرّشون  أما 

يهدف إىل إنتاج مسيحيني ميكنهم قراءة اإلنجيل وإقامة الشعائر. هنا تقتبس من ويليام بويد قوله: 

أمرًا  التعليم  ترى  ألنها  التعليم ال  مسألة  عاتقها  أخذت عىل  الكنيسة  بأّن  التذكري  يجب   ...«

التعليم  من  الالزم  القدر  توفري  دون  من  دورها  أداء  ميكنها  ال  أنّه  وجدت  ولكّنها  بذاته،  جيًدا 

ألتباعها، وبشكٍل خاص لكهنتها ليتمكنوا من دراسة النصوص املقدسة وتأدية مهامهم الدينية.« 

.)Fafunwa, 2002:70(

يف هذا املقطع نستنتج أّن قدوم األسياد املستعمرين أّدى إىل إدخال املسيحيّة كدين جديد 

إىل جانب الدين التقليدي واإلسالم، كام أّن منط التعليم الغريب تسلّل عرب املسيحيّة الوافدة، تاركًا 

آثاره اإليجابيّة والسلبيّة عىل األديان املتواجدة عىل تلك األرض. وقد بيّنا سابًقا يف هذا البحث أّن 

مفهوم الدين ال يقترص عىل الشعائر فقط، ولكّنه يتخطاها إىل الثقافة واالقتصاد والسياسة وجوانب 

الجوانب  يف  سنحقق  ذلك  من  الّرغم  عىل  اإلسالم.  به  طالب  ما  وهو  اإلنسان  سعي  من  أخرى 

االقتصادية والسياسية من منظور الدين فقط وليس من منظور علمي االقتصاد والسياسة. 

األثر اإلجيايب لالستعامر يف جنوب غرب نيجرييا

قدوم األسياد املستعمرين استتبعه دخول دين جديد إىل املنطقة وهو املسيحيّة التي كان يُنظر 

إليها عىل أنّها دين البيض )إسني أوون أُينبو(. االستعامر واملسيحيّة املالزمة له ساعدا عىل إلغاء 

الشعائر التي كانت تدور حول البرش أو تتضّمن أضاحَي برشيًّة. مبعنى آخر ساهمت هذه الظاهرة 

يف إلغاء بعض شعائر الدين التقليدي التي تتضمن التضحية بالبرش إلرضاء اآللهة. 

حلول االستعامر مصحوبًا بظهور املسيحية جلب معه التعليم الغريب الذي يعدُّ قاطرة لالزدهار 

الحضاري، وأدخل معه الزّي املدريس حيث إّن التالميذ والتلميذات كان عليهم أن يلبسوا ويترصّفوا 

ويتكلّموا كاألوروبينّي. 

الحالة  عزز  العبيد،  تجارة  إلغاء  سبقت  التي  املرحلة  يف  سياّم  ال  البيض،  مجيء  أّن  كام 

االقتصادية للملوك وبعض الوجهاء الذين تعاملوا معهم بهذه التجارة، وقد ساهمت هذه التجارة يف 

نقل الدين األفريقي التقليدي إىل بلدان أمريكا الالتينيّة كالربازيل وكوبا. أما بعد إلغاء تجارة العبيد 

فقد أدى التفتيش عن تجارة بديلة إىل اغتناء التّجار الذين أّدوا دور الوسيط بني التجار الربيطانيني 

املتواجدين عىل الساحل واملزارعني يف داخل البالد.

آثار االستعمار على األديان
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النقل كسّكة  إنشاء شبكات  البالد استوجبت  بالتوّغل يف  أّن رغبة األسياد املستعمرين  نضيف 

الحديد التي ظهرت أواًل يف جنوب غريب نيجرييا، حيث بدأ إنشاؤها يف الڠوس سنة 1896 لتصل 

 .)Olubomehin,2001( .1909 أِبيوكوتا سنة 1900 وأبيدان بعدها بسنة والحدود الشاملية لنيجرييا سنة

أما أّول طريق فقد أُنشئ سنة 1906 بني أبيدان وأُيو لربطها بسّكة الحديد، ويف سنة 1907 استكمل 

30 مياًل لربط أُيو بأُڠبوموسو و27 مياًل لربط أُيو بإيِسيني، ويف عام 1910 وما بعده تم إنشاء طريق بني 

إكريون وإيال وبني أُسوڠبو وإلِسا وهكذا دواليك. )Ibid(. وقد أّدى هذا التوّغل إىل ظهور املرافق 

االجتامعية كاملستشفيات والكهرباء وما شابه. عىل الرّغم من ذلك مُيكننا بعد التدقيق إثبات أن اآلثار 

اإليجابية هي يف حقيقة األمر سلبيّة، كام سُنظهر يف املقطع التايل.

اآلثار السلبية لالستعامر

ترك االستعامر آثاره السلبيّة عىل األديان الكائنة عرب إدخاله ديًنا جديًدا أي املسيحيّة ما جعل 

تنصري  يف  يجهدون  كانوا  املبرّشين  إن  حيث  بالتهديد،  يشعرون  واإلسالم  التقليدي  الدين  أتباع 

الكثري من أتباع الدين التقليدي واإلسالم زارعني االضطراب يف ما بينهم. مل يقف حّكام اليوروبا 

حامة الدين التقليدي ورجال الدين املسلمون مكتويف األيدي ليسمحوا للمبرّشين بإخصاء دينهم، 

ولكنهم وظّفوا جّل مجهودهم ملقاومة التنصري.

شهادة  يف  نلمسه  ما  وهذا  املوجودة  األديان  لتحجيم  بيد  يًدا  واملبرّشون  املستعِمرون  عمل 

األفارقة  الزعامء  لتكبيل  األوروبيّني  عىل  املبرّشون  اعتمد  »لقد   :)Fafunwa, 2002:71( فافونوا 

املتمردين حيث إن السلطات األوروبيّة أملت أن تستويل عرب اإلقناع الديني عىل ما مل تقدر عليه 

بالسالح.« ما نستنتجه من هذه الشهادة أّن هدف السيد املستعِمر من إقحام املسيحيّة مل يكن دينيًّا 

خالًصا مرتبطًا بحبّه لألب واالبن والروح القدس إمنا كان هدفه بالدرجة األوىل تثبيت هيمنته. 

كام رأى البعض أّن إقحام املسيحيّة يجب أن يهدف إىل اقتالع القواعد السلوكية املوجودة من 

ما يعرب عنه  )Kraemer, 1938:230(، وهذا  الزوال والتاليش.«  البدائية مصريها  أن »األديان  باب 

االقتباس التايل بشكل جيّل:

الصدامي عىل  الهجوم  يعني  املسيحيّة  الوعظ وغرس  يكون ذلك ألّن  أن  ثائٌر وعليه  املبرّش 

العقائد والعادات ومفاهيم الحياة والعامل وضمًنا – ألّن األديان القبليّة قبل كل يشء حقائق اجتامعية 

–  عىل البنى واألسس االجتامعية للمجتمع البدايئ، وعىل املؤسسة التبشريية أن ال تخجل من 

أكث  بهجوٍم  يقومون  إلخ...  الغريب  واالخرتاق  وتّجارها  ومزارعيها  االستعامرية  اإلدارة  ألّن  ذلك 

.)Ibid( .رضاوًة وتدمريا
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املثبت  لكن  والحضارة،  الغريب  التعليم  معهام  جلبا  واملسيحيّة  االستعامر  أّن  وذكرنا  سبق 

حاليًّا أّن الجوانب السلبية لذلك فاقت اإليجابية )1( فاملدرسة استخدمت كأداة للتنصري لتحويل 

الجوانب  له ركّزا عىل  الغريب والدين املالزم  التعليم  أّن  يبدو  )2( كام  املنتفعني إىل املسيحيّة. 

الروحية وبعض من االجتامعية للحياة، بينام مل يبذال أي جهد، وبأحسن األحوال القليل منه، ما 

تعلق بالجوانب اإلنسانية األخرى كاألخالقيّات والسلوكيّات االجتامعيّة البيْنيّة، ونضيف أّن الدين 

أدبيًّا يف  أو االستعامري  الغريب  التعليم  التطبيق. )3( كان  العقيدة أكث منه عىل  الغريب ركّز عىل 

شابه،  وما  املسيحّي  واألدب  باإلنجيل  واإلملام  والحساب  والكتابة  القراءة  عىل  يرتكز  معظمه، 

أو وكالء  كتّابًا  املستعمرين  أسيادهم  اإلنجيل وخدمة  قراءة  مسيحيني مبقدورهم  ويهدف إلنتاج 

أو مرتجمني لتسهيل تجارتهم. )4( نُضيف أّن التعليم الغريب االستعامري دفع التعليم الكائن إىل 

اإلندثار، فعىل سبيل املثال كان التعليم العريب اإلسالمي مزدهرًا قبل قدوم التعليم الغريب حيث 

إن لغة اليوروبا كانت تكتب باألبجديّة العربية املعروفة بالعجميّة حتى تم اقتالعها واستبدلوا بها 

األبجديّة الرومانية التي ما زالت تُستخدم حتى يومنا هذا. كام أن نظام التعليم التقليدي كان يسمح 

بتعليم األخالقيّات وما شاكل خارج نطاق املدرسة، بينام نجد أن نظام املدرسة الداخليّة يف التعليم 

  .)Ogunbado, 2011( و )Omotosho, 1998( .الغريب َحرَم التالميذ من هذه الفرصة الذهبيّة

املحيل  النطاق  التقليدي خارج  اليوروبا  دين  نرش  العبيد ساهمت يف  تجارة  أّن  البعض  زعم 

وساهمت بتعزيز االقتصاد، وهذا يحتاج للتدقيق حيث إّن العبيد الذين أُخذوا إىل البلدان األجنبية 

تم نقلهم باإلكراه للخدمة يف مزارع أسيادهم، ومل يُسمح لهم مبامرسة دينهم وأُجربوا عىل اعتناق 

املسيحيّة، إال قلّة بقيت عىل دينها ومتّكنت من مامرسته بعد تحررها. نذكر أيًضا أّن األغلبيّة منهم 

عائالتهم  عن  لرتحيلهم  الكارثية  اآلثار  عن  ناهيك  املحيط،  يف  رميهم  وتم  الرحلة  خالل  ماتت 

ومجتمعاتهم ألنهم كانوا األعمدة واألجسام القادرة )القوى العاملة( يف مجتمعاتهم. األقلية فقط 

من املتعاملني مع االستعامر متّكنوا من تعزيز وضعهم االقتصادي بينام عانت األغلبية من نتائجه.

عىل الّرغم من إنشاء اإلدارة االستعامرية للمرافق االجتامعية إاّل أّن التمحيص يف هذا الزعم 

يُظهر أّن جّل ذلك كان منطلًقا من دوافعٍ أنانية، فشبكة النقل التي ربطت املدن الكربى واألسواق 

والسواحل بعضها ببعض أُنشئت لتسهيل نقل املواد الخام من املصدر إىل الساحل ليتم شحنها 

بالسفن الحًقا إىل أوروبا. كذلك مل يهدف بناء الطرق إىل رفع منسوب الرفاهية عند الناس ولكن 

وإىل  والضائب،  األتاوات  لجمع  البالد  داخل  إىل  الوصول  من  الربيطانيّني  الضبّاط  إىل متكني 

تسهيل إيصال املواد الخام إىل السّكة الحديدية التي مل تكن تغطّي كّل الداخل. الظاهر أّن معظم 

الطرق األوىل ارتكزت عىل طرق املشاة القدمية التي كانت تصل القرى باملزارع واألسواق، وجّل 

آثار االستعمار على األديان
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 Omotosho,( .ما فعله األسياد املستعمرون هو توسيعها وتقوميها حتى أّن بعضها تُرك بال تزفيت

1998(. نذكر هنا أّن الحكومة االستعامرية عارضت بدايًة إنشاء السّكة الحديدية بسبب تكلفتها التي 

تم تغطيتها الحًقا بواسطة الضائب. يحض عامل االستعامر الديني يف هذا املرشوع أيًضا كام نجد 

يف كالم أحد دعاته املقتبس عن كولاِمن )Coleman, 1977:55(: » فّكروا باملنافع التي ستحصل 

عليها إنجلرتا عرب تزايد األسواق ملنتوجاتها الصناعيّة وحصولها عىل إنتاج إضايف يف املقابل، ... 

هذا سيحّض الهمجي ويهيّئه لتلّقي رسالة املبرّشين«. 

األوبا  وجردوا  الدينية،  والثقافة  التقليدية  املؤّسسات  الربيطانيون  أفسد  الحضارة  بذريعة 

بالحدود  استبدلوا  انهم  كام  البيضاء،  للهيمنة  أتباًعا  وجعلوهم  وأبعدوهم  حقوقهم  من  )امللوك( 

الطبيعية والثقافية أخرى مصطنعة ما أدى إىل تقسيم بالد اليوروبا بني الهيمنة الربيطانية يف نيجرييا 

واإلمربيالية الفرنسية يف بنني.

املقاومة ورّد املستعِمر وأعامله الوحشّية التنكيلّية

يف الحقيقة ال يوجد أّي مجتمع ميكن أن يقف مكتوف األيدي ويسمح بهيمنة األجنبي عىل 

أرض آبائه، وهذه حال اليوروبا يف جنوب غرب نيجرييا الذين مل يُذعنوا لإلمربيالية، ومل يسمحوا 

الدينية،  وثقافتهم  التقليدية  مبؤسساتهم  اإلخالل  يقبلوا  ومل  واحدة،  دفعة  السلبية  اآلثار  بحلول 

استخدام  هو  املستعمرين  األسياد  من  وغريهم  الربيطانيني  قرار  كان  املقاومة.  بعض  وأظهروا 

القوة املفرطة ليتغلّبوا عىل الزعامء التقليديني وأتباعهم الذين كانوا يقاومون الهيمنة األوروبية يف 

مناطقهم، وقد ُوظّف هذه التكتيك إلخضاع اليوروبا يف جنوب غرب نيجرييا.

بدأ استعامر نيجرييا برمتها وجنوبها الغريب تحديًدا من الڠوس املدينة الساحلية يف جنوب غرب 

مع  األفارقة  الزعامء  ليُوقّعها  بالعبيد  االتجار  معاهدة متنع  بابتداع  ابتداًء  اإلمربيالية  قامت  نيجرييا. 

التهديد بأخذ إجراءات بحق رافيض ذلك، وقد كان أوبا الڠوس كوسوكو أول من طولِب بالتوقيع.

جعل  ما  توقيعها  ورفض  بالده  شؤون  يف  تدّخل  أنّها  عىل  املعاهدة  إىل  كوسوكو  األوبا  نظر 

الربيطانيّني يكيدون له وملؤيّديه. يف سنة 1851 حاول جون بيكروفت إقناع كوسوكو بالتوقيع من 

دون نجاح، ما جعله يأمر السفن الحربية األربع املرافقة له بقصف الڠوس إاّل أّن كوسوكو ورجاله 

أظهروا شجاعًة بالتصدي وقاموا بالرد عىل النريان ما أّدى إىل قتل ضابطني وجرح ستة عرش آخرين. 

)Ikime, 1977(. كانت هذه املقاومة وهذا الرّد عاًرا عىل الربيطانيني الذين انسحبوا ليعودوا مع قوة 

مكتملة لقصف الڠوس يف السادس والعرشين من كانون األول من العام 1851. يف النتيجة تم نفي 

كوسوكو من الڠوس وتُّوج خصمه يف العرش أكينتويه الذي قام بتوقيع املعاهدة لتصبح الڠوس 
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بعد بضعة أشهر مستعمرًة بريطانيّة، لكّن كوسوكو، الذي صادف أنه مسلم، وأتباعه متّكنوا من إعادة 

بناء كيانهم وإحياء دينهم يف إبه. 

)املستعمرة  والسلطة يف الڠوس  الربيطانيّون  التجار  بعد نجاحهم يف إخضاع الڠوس رغب 

وقّرروا االصطفاف إىل جانب  البالد،  بداخل  مبارشة  لبناء عالقات  منفٍذ  الحيازة عىل  الربيطانية( 

اإليِجبو كوسطاء، إال انهم أرادوا نرش املسيحيّة يف داخل بالد اليوروبا أيًضا وهو ما مل يستسغه 

خالل  عدائية  تظاهرة  اإليِجبو  نظّم  لسيادتهم.  وانتهاكًا  لتجارتهم  عائًقا  ذلك  رأوا  الذين  اإليِجبو 

زيارة الحاكم االستعامري سنة 1889، وهو ما عّدته السلطة االستعامرية إهانة لها وطالبت اإليِجبو 

باالعتذار. وعندما أرسل األووجاال وفًدا إىل الڠوس للرتحيب بالحاكم الجديد أُكره هذا الوفد عىل 

التوقيع عىل معاهدة ما رفضوه بشدة. استثمرت السلطة االستعامرية هذا الرفض الجتياح اإليِجبو 

ويف التاسع عرش من أيار سنة 1892 حدثت معركة طاحنة، وعىل الّرغم من دفاع اإليِجبو املستميت 

إاّل أّن األسلحة الربيطانية القاهرة متّكنت من سحقهم. 

سام  مندوب  كأّول  مهاّمه  باور  ميسرت  روبرت  النقيب  استلم   1893 العام  من  األول  كانون  يف 

مقيم يف أبيدان ومتنّقل يف أرض اليوروبا الداخليّة جنوب غرب نيجرييا، وكان ضمن مهاّمه فرض 

املعاهدات لتوطيد سلطة اإلدارة الربيطانية يف تلك املنطقة. بدأ باور تعاطيه مع زعامء األبيدان 

بإخافتهم وترهيبهم ليذعنوا لإلمربيالية الربيطانية. اُعتقل بالوڠون أبيدان زعيم أكينتوال سنة 1894 

خالل مهرجان شعبي تقليدي، كام اعتُِقل أويس بالِه زعيم فاجيمي، وقد كان الزعيم سانويس قد 

اعتُِقل بدوره قبل ذلك، وُحّمل هؤالء الزعامء مسؤولية مواجهات أتباعهم مع الضباط الربيطانيني. 

أُِڠِدنْڠبه  الزعيم  وهو   – مقاومة  مجموعة   – لإلكيتيبارابو  قائد  اعتقال  تم  كذلك   .)Ajayi, 2008(

وأوالده وتم نفيهم الحًقا إىل زعيم اإلوو. 

مل يكن النقيب باور سعيًدا برفض أالفني أُيو وشعبه لإلمربياليّة الربيطانيّة، وكان األالفني ميارس 

دوره كام لو أنّه الحاكم األعىل يف بالد اليوروبا ويرى أن االستسالم لألُينبو )البيض( تحقريًا لنظامه 

وحضارته. استغّل املندوب السامي الفرصة عندما أصدر األالفني حكاًم بإخصاء رجل جامع زوجة 

أمامه يف  بالسجود  األالفني وزعامءه  وأمر  بالرببري  الحكم  باور هذا  أِسيني، ووصف  أِسيني من 

سوق املدينة. رفض األالفني هذا االمر بشدة وتم تكبيل أِسيني ورضبه يف العلن ما استتبعه قصف 

أُيو وإبادان ومدٍن رئيسيّة  الناس يف  ثار   .)Lasisi, 1997( Ibid( .1895.( و  الربيطانيني ألُيو سنة 

أخرى يف جنوب غرب نيجرييا ضّد اإلمربيالية بطريقٍة أو بأخرى ورفضوا التعليم األجنبي الذي كان 

أداة للتنصري. كتب قس أُيو ج. بورتون يف الخامس من كانون األول من العام 1910:
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اإلسالم يكتسب أرضية بشكٍل تصاعدّي يف املنطقة الغربيّة إلرسالية يوروبا التبشرييّة. املسيحيّة 

تحقق تقدًما بسيطًا يف أُيو وأُڠبومسو وإسيني ولكّن املساجد اإلسالميّة موجودة يف كل مكان. هذا 

الدين اإلسالمي ذو طبيعة فظّة، وجهل أتباعه يجعل العمل بينهم صعبًا ومحبطًا بشكٍل استثنايئ. 

هناك الكثري من املدارس اإلسالميّة يف أُيو حاليًّا، وليس من الغريب رؤية األطفال يحملون »ألواًحا« 

.)The Muslim world, 1911:351( .من النصوص العربية التي يتعلّمونها بشكٍل ببغايئ

عىل نحٍو مامثل كتبت املعلمة التبشريية آنّا يف مذكّراتها بتاريخ األول من ترشين األول من 

 Fafunwa,( فافونوا  من  النص  ونقتبس  الغريب  التعليم  مع  أبيدان  أهل  تجاوب  عن   1853 العام 

من  يخافون  السّكان  حارًضا،  مدرستنا  يف  التالميذ  لعدد  تزايًدا  نشهد  »ال   :)2002:61 and 85

عندنا  املوجودين  التالميذ  ولكّن  جبناء،  سيجعلهم  »الكتاب«  أّن  ويظّنون  إلينا  أوالدهم  إرسال 

يتجاوبون بشكل رائع«.

خالصة

االستعامر مسألة لن تُنىس أبًدا يف نيجرييا عامًة ويف جنوب غربها خاصًة بسبب آثاره املستدمية. 

األضعف  البلد  موارد  استخدام  أو  ضعيفة،  ألخرى  قويّة  دولة  استغالل  هو  اصطالًحا  االستعامر 

لتقوية البلد األقوى وإثرائه، وقد ظهر بسبب إلغاء تجارة العبيد وبزوغ الثورة الصناعية والبحث عن 

أسواٍق جديدة للمنتوجات الصناعيّة إلخ... آثار هذه الظاهرة راسخة يف الكثري من جوانب حياة 

املستعَمرين. هذا املقالة بحثت حرًصا يف آثار االستعامر يف الدين الذي هو بحسب تصورنا غري 

محصوٍر بالشعائر ولكّنه يتسع ليشمل الثقافة أيًضا.

هناك آثار إيجابيّة وأخرى سلبيّة لهذه الظاهرة، أما اإليجابيّة فتتضمن ظهور ديٍن جديد وقدوم 

التعليم والحضارة الغربيّة وإبطال األضحية البرشية وشبكة النقل والكهرباء واملرافق االجتامعية 

والقيم  القبلية  التقليدية  الثقافات  وتشويه  الكائنة  األديان  إضعاف  فتتضمن  السلبيّة  أما  األخرى. 

أيًضا استحداث حدود مصطنعة والخضوع لسلطة أجنبية واستعامل  والقواعد السلوكية، وتشمل 

أكث األسلحة تطوًرا يف ذلك الزمن إلرهاب الشعب. كام أّن االستعامر حارب املؤسسات التقليدية 

وفرض ديكتاتوريته إلجبار الزعامء التقليديني عىل الخضوع للمعاهدة اإلمربياليّة إلرضاء املصالح 

االستعامريّة.

يضّحوا  األيدي ومل  مكتويف  يقفوا  اليوروبا مل  أّن  تُظهر  املتعددة  واملدن  الجامعات  مقاومة 

بسلطتهم للحكم األجنبي. لقد خربنا العديد من الوطنيني الشجعان الذين بذلوا حياتهم للدفاع عن 

أرضهم وسلطتهم، ونشّدد هنا عىل أّن إحياء ذكراهم أمٌر رضورّي جًدا. لقد تّم سحقهم بجربوت 
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املستعمرين  األسياد  الربيطانيني وغريهم من  أّن عىل  املقالة  كاتب هذه  برأي  )البيض(..  األُينبو 

التعويض عىل مستعمراتهم جرّاء الخراب الذي سبّبوه لها.

  

املصادر واملراجع

]1[ Wordweb online dictionary.

]2[  Longman dictionary of contemporary english.

]3[  De Blij H.J. and Muller P. O, )1997(. Geography: Realms, region, and concept. N.p :John Wiley & Sons, Inc.

]4[  Coleman, J. S. )1971(. Nigeria: Background to Nationalism. Berkeley: University of California Press.

]5[  http://www.thefreedictionary.com/Yorubas )accessed 3-March-2012(.

]6[  The World book encyclopedia, vol 16:197.

]7[  http://en.wikipedia.org/wiki/Religion )accessed 5-March-2012(.

]8[  Amponsah, S. )2010(. ”Beyond the boundaries: Toyin Falola on African cultures“ in Niyi Afolabi, )Ed(. Toyin Falola: 

The Man, the mask, the muse. North Carolina: Carolina Academic Press.

]9[  Doi, A. R. I. )1984(. Islam in multi-religious society. Nigeria: A case study. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.

]10[ Awolalu, J. O. )1996(. ”What is African Traditional Religion?“ Studies in Comparative Religion, Vol. 10, No. 2:1. © 

World Wisdom, Inc. www.studiesincomparativereligion.com.

]11[  Johnson, S. )1921, reprinted ed. 2001(. The History of the Yorubas. Lagos: CSS Press.

]12[  Ogunbado, A. F. )2010(. Islam and its impact in Yoruba land )South-west Nigeria(. Paper presented at The Fourth 

International Malaysia-Thailand conference on Southeast Asian Studies. Co-Organized by UKM-MAHIDOL. On 2526- March 

2010. At Bangi, Malaysia.

]13[  Hastings J., Selbie J.A. and Gray L., )1908( Encyclopedia of religious and ethics. Edinburgh: T&T Clark.

]14[  World Assembly of Muslim Youth, )n.d(. Islam in concert, Riyadh: The Cooperative office for call and guidance .

]15[  Gbadamosi, T. G. O. )1978(. The Growth of Islam among Yoruba, 18411908-. London: Longman Group Limited.

آثار االستعمار على األديان



االستغراب

2 0 1 صيــف 8
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

234

]16[  Al-Aluri, A. A. )1990(. Nasimu al-soba fi Akhbar al-Islam wa ‘Ulamah bilad Yoruba. Cairo: Maktaba Wahaba.

]17[  http://www.alaafin–oyo.org/main/alaafin/genealogy. )accessed 6-June-2011(.

]18[  Al-Aluri, A. A. )1965(. Mujiz tarikh Nigeria. Beirut: n.p.

]19[  Erivwo, S. U. )2012(. History of Christianity in Nigeria, the Urhobo, the Isoko and the Itsekiri.

http://www.waado.org/UrhoboCulture/Religion/Erivwo/HistoryOfChristianity/ChapterOne.html. access 5-march- 2012

]20[  Omenka, N. I. )1989(. The School in the Service of Evangelization: The Catholic educational impact in eastern Nigeria 

18861950-. Leiden, E.J. Brill.

]21[  Fafunwa, Babs. )2002(. History of education in Nigeria, Ibadan: NPS Educational Publishers Ltd.

]22[  Olubomehin, O. O. )2001(. The development of road and road transport in South-Western Nigeria, 19061920-. NJEN 

No 4: 1424-. 

www.ajol.info/index.php/njeh/article/viewFile/3649225497/ )accessed 5-March-2012(.

]23[  Kraemer, H. )1938(. The Christian message in a non-Christian world, London: Harpers.

]24[  Omotosho, A. O. )1998(. The impact of colonial education and culture on the Muslim of Nigeria. Journal of Arabic and 

Islamic Studies, April/May 1998. Pp5261-.

]25[  Ogunbado, A. F. )2011(. Muslim Education in Oyo Alaafin: Challenges and developments. Paper presented at 

International Conference on Islam in Africa: Intellectual Trends, Historical sources and Research Methods. Co-organized by 

The Federation of the Universities of the Islamic World )FUIW(, International Islamic University Malaysia )IIUM(, and Islamic 

Educational, Scientific and Cultural Organization )ISESCO(.19th -21st July, 2011.

]26[  Ikime O., )1977(. The fall of Nigeria: The British Conquest, London: Heineman.

]27[  Ajayi, S. A. )2008(. Bower tower: A historical monument in Ibadan, Southwestern Nigeria. The Social Science 3 )1( 

2008: 4550-.

]28[  Lasisi, R. O. )1997(. ”Muslim Traditional Rulers in Nigeria: The Alaafin of Oyo during the Last Phase of Br itish 

Colonialism, 19451960-.“ Journal of Muslim Minority Affairs, Vol 17, No. 1, 1997: 3141-.

]29[  The Muslim World, Vol. 1, No.3 July 1911.  

حلقات الجدل


