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عمالتها  لرتك  خطة  وضع   – وليبرييا  وغينيا 
الناطقة  الكتلة  دول  ستلغي  بينما   ."eco" وتبّن 
الفرنك  أو  سفا"  "فرنك  استخدام  بالفرنسية 
ما  دائًما  واليت  بينها  فيما  املشرتكة  اإلفريقي 

ُتنتقد جلذورها الفرنسية.
تتداول  اجملموعة  يف  دول   8 ان  بالذكر  جدير 
وبوركينا  بنني  وهي  األفريقي"،  "الفرنك  عملة 
فاسو وغينيا بيساو وساحل العاج ومالي والنيجر 

والسنغال وتوغو
عملة "eco".. خلفية موجزة

غرب  لدول  االقتصادية  "اجملموعة  أن  ُيذكر 
إفريقيا" واليت ُيطلق عليها اسم اإليكواس تأسست 
عام 1975م، وتضم فى عضويتها اليوم 15 دولة هي 
دول بنني، بوركينا فاسو، الرأس األخضر )كيب 

سعر  نظام  تبنيها  عن  اجملموعة  أعلنت  كما 
خطط  صاحل  يف  يصبُّ  مبا  للعملة،  مرٍن  صرٍف 

زعماء القارة لتحقيق التكامل يف إفريقيا.   
ُيذكر أن اسم العملة املوحدة للـ"إيكواس"   كان 
مبثابة حلم يتم تداوله منذ 3عقود ومنذ انطالق 

جمموعة اإليكواس عام 1975 .
تعمل  أن  املعلن  الربنامج  وفق  املقرر  ومن 
النقدية"  إفريقيا  غرب  "وكالة  مع  اإليكواس 
و"املعهد النقدي لغرب إفريقيا" والبنوك املركزية 
يف الدول األعضاء لتسريع تنفيذ خارطة الطريق 
يف  اخلارطة  هذه  وعرض  املوحدة،  العملة  حنو 

االجتماع العادي املقبل للكتلة.
وتعن هذه اخلطوة أنه جيب على دول اإليكواس 
اليت تستخدم عمالتها اخلاصة - كنيجرييا وغانا 

غرب أفريقيا 
تبادل باإليكو 

فى خطوة مبشرة حنو مزيد من االندماج والتكامل بني دول الغرب االفريقية، أعلن قادة اجملموعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا "اإليكواس" خالل القمة الـ55 لرؤساء دول وحكومات اجملموعة، 
واليت انعقدت مؤخراً بالعاصمة النيجريية أبوجا  عن اطالق العملة املوحدة للمجموعة واليت 

حتمل اسم "إيكو" كاسم للعملة املوحدة اليت يأملون طرحها بدءا من عام 2020.

أفريقيا قارتنا -العدد 30 ديسمرب 2019موضوعات متنوعة
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فريدي(، جامبيا، غانا، غينيا كوناكري، 
غينيا بيساو، ساحل العاج، ليبرييا، مالي، 
سرياليون  السنغال،  نيجرييا،  النيجر، 
وتوجو،  بإمجالي جمموع سكان يتجاوز 

الـ 385 مليون نسمة.
أن  الي   االشارة  املهم  من  ولعل   
مشاريع  شهدت  االيكواس  جمموعة 
وحدة سابقة، لعل من أبرزها إصدار 
جواز سفر موّحد  لكل بالد اجملموعة  
 Passport اسم  عليه  ُاطلق 

إلعفاء   ،  2000 ديسمرب  يف   ،ECOWAS
اهليئة،  داخل دول  التأشرية  حامليه من متطلبات 
ال  اإليكواس  فجواز  دولية.  سفر  وثيقة  وليكون 
ملواطن  يتيح  بل  فقط،  موّحًدا  تصميًما  حيمل 
داخل  التنقل  حرية  اإليكواس  يف  األعضاء  الدول 

املنطقة لفرتات ال تزيد عن 90 يوًما دون تأشرية.
وإذ يعن ما سبق أن لعملة "eco" املوحدة أرضية 
تستند عليها يف املنطقة، حيث اقرتن اقرتاح مشروع 
يف  املوحد  السفر  جواز  مشروع  بإعالن  العملة 
ديسمرب 2000م، فضاًل عن تأسيس "املنطقة النقدية 
وهي   ،WAMZ باسم  املعروفة  إفريقيا"  لغرب 
جمموعة فرعية تتكون من 6 دول داخل اإليكواس، 
وسرياليون  وغينيا  وجامبيا  وغانا  نيجرييا  وهي: 
إطار  يف   "eco" إدخال  بغرض  وذلك  وليبرييا، 
"اجملموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا" ودمج 
سيفا"  "فرنك  عملة  مع  الحق  وقت  يف  العملة 
اخلاصة بغرب إفريقيا واليت يستخدمها األعضاء 
الناطقون بالفرنسية يف اإليكواس، مما سيؤدي يف 
ملعظم  مشرتكة  واحدة  عملة  إجياد  إىل  النهاية 

بلدان غرب إفريقيا.
لغرب  النقدي  "املعهد  تأسيس  مت  2001م،  عام  يف 
لكي  بغانا،  أكرا  يف  ومقره   )WAMI( إفريقيا" 
"البنك  إلنشاء  حتضرًيا  مؤقتة  منظمة  يكون 
وكانت  املستقبل.  يف  إفريقيا"  لغرب  املركزي 
من  مستوحاة  وتنظيمه  النقدي  املعهد  وظيفة 
وظائف  من  أّن  يعن  ما  األوروبي"،  النقد  "معهد 
عمل  إطار  توفري  إفريقيا"  لغرب  النقدي  "املعهد 

املركزية  للبنوك 
لغرب  النقدية  "املنطقة  يف 

التكامل  بعملية  بدًءا   )WAMZ( إفريقيا" 
وسّك  لطباعة  األولية  االستعدادات  يف  والدخول 

النقد الورقي.
البلدان  جهود  فإنَّ  املاليني،  للخرباء  وطبقًا 
احملددة  باملعايري  للوفاء  اإليكواس  يف  األعضاء 
ضئيلة،  تزال  ال  التنفيذ  حيز   "eco" دخول  قبل 
مت   فقد  إفريقيا  لغرب  النقدي  للمعهد  فطبقًا  
أساسية  معايري   4 منها  للتقارب  معايري   10 وضع 
بلدان  مجيع  على  جيب  فرعية،  معايري   6 و 
اجملموعة الوفاء بها، إال أن كافة الدول االعضاء 
حيت  تنجح  مل  غانا–  دولة  باستثناء   - باجملموعة 
اليوم يف تلبية كل هذه املعايري، وهو ما دعا رئيس 
الدول  ملطالبة  برو"  كلود  اإليكواس"جان  جلنة 
واحرتام  املعايري  هذه  مراعاة  بأهمية  االعضاء 
و"تعزيز  املوحدة  العملة  لتنفيذ  الزمن  اجلدول 
آليات املراقبة املتعددة األطراف" باعتبار أن العملة 
دة "ستأتي بالكثري من العوائد، ومتثل فرصة  املوحَّ

للتكامل جيب للبلدان اإلفريقية اغتنامها.
عملة االيكو ما بين األمل بالنجاح 

والتشكك بالصمود:
مما ال شك فيه ان إقدام جمموعة االيكواس 

علي اصدار عملة موحدة، ميثل خطوة وقفزة 
نوعية من شانها حتقيق العديد من األهداف 

ومبا ينعكس بالنفع علي دول اجملموعة ككل، 
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نيجريية، بقيمة 8.7 مليار دوالر. هذا االختالف 
يف االقتصادات جيعل بالفعل عملية اطالق عملة 
جتارية موحدة امراً صعبًا  للغاية.

االقتصاديني  كبري  نيفني"،  "أندرو  رأي  ويف 
عملة  ")إصدار  فإن   :PwC West Africa يف 
نظًرا  الشيء،  بعض  ألوانه  سابًقا  يبدو  موحدة( 
ألن نيجرييا مل تسع حتى اآلن 
يف  اإلقليمي  للتكامل 

اإليكواس".
ويشّكك 
االقتصادي 

النيجريي 
"إيزي 
أونيكبري"، 
رئيس مركز 
العدالة االجتماعية 
بأبوجا، يف واقعية العملة املوحدة، 
ويف إمكانية أن تصبح حقيقة يف املستقبل 
القريب. 
ولتسريع حتقيق حلم العملة وتفادي االنتقادات 
حقيقية  رغبة  وجود  بعدم  لإليكواس  هة  املوجَّ
للمشروع وتقاعس دوهلا عن التكامل االقتصادي 
 "Eco" اسم  رمسيًّا  الكتلة  قادة  تبنَّى  الكامل، 
بالعاصمة  2019م  يونيو   29 يوم  يف  العملة  ملشروع 
يناير  شهر  بداية  وبالتحديد  أبوجا،  النيجريية 

عام 2020م موعداً لبدء إصدارها.
على  األعضاء  الدول  اإليكواس  حثَّت  كما 
النهائي  املوعد  قبل  أدائها"  لتحسني  "املزيد  بذل 
بني  من  أيًضا،  املنتظر  من  حيث  العملة،  إلصدار 
وتوحيد  اإلقليمية،  التجارة  حترير  أخرى،  أمور 
حرة  جتارة  منطقة  وإنشاء  اجلمركي،  االحتاد 

داخل الكتلة.

لعل أهمها أن العملة املوحدة ستؤدي إىل حتقيق 
وفر مالي يف مجيع اجملاالت عندما يتعلق 

األمر بأسعار الصرف وتعزيز الوحدة وتطوير 
جمموعة غرب افريقيا لتصري كياًنا أقوى.

َذت  كما يرى خرباء  "أن العملة املوحدة إذا ُنفِّ
بشكل صحيح فإن من شأنها حتفيز التبادل 

التجارى من خالل السماح 
لدول حمددة 

بالرتكيز على 
ما يناسبها من 

التجارة، 

واستبداهلا 
بسلع أخرى 

تنتجها بلدان 
أخرى بكفاءة يف 

الكتلة".
بعض  يرى  النقيض،  الطرف  وعلى 

االقتصاديني ان مثة صعوبة يف  إقناع نيجرييا " اليت 
متثل أكرب قوة اقتصادية يف اجملموعة" باملوافقة 
جدواه  يف  تُتشكك  نقدّي،  احتاد  يف  الدخول  على 
وأنه حيت يف حال موافقتها فسيعن  االقتصادية، 
اقتصاديات   على  كامل  بشكل  هيمنتها  األمر 
ميثل  النيجريى  االقتصاد  وأن  خاصة  اجملموعة 
يعن  ما  للمنطقة-  اإلمجالي  احمللي  الناتج  ثلثي 
نقدية  منطقة  أّي  على  الكامل  نفوذها  بسط 
مستقبلية، وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان 
االقتصادات املتباينة لدول اجملموعة ذات املستويات 
عملة  تتقاسم  أن  والعجز  الديون  من  املتفاوتة 

واحدة بنجاح.
فعلى سبيل املثال يبلغ إمجالي الناتج احمللي 
القتصاد غينيا، حوالي 7 مليارات دوالر، وهذا 
أقل من اقتصاد والية آبيا اليت ُتَعّد أكرب والية 
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وأّكد حممد 
إيسوفو، رئيس النيجر 

والرئيس احلالي 
لإليكواس أن القادة 

قد أبدوا "إرادة 
سياسية حقيقية 

حازمة" لزيادة 
جهود بلدانهم قبل 

املوعد النهائي 
يف يناير 2020م. 

"وجهة نظرنا أن الدول 
املستعدة ستبدأ يف استخدام العملة املوحدة 

والدول غري املستعدة ستنضم إىل الربنامج، بينما 
تفي جبميع معايري التقارب الستة".

 
الدول األعضاء باإليكواس   أن 8 دول من  ُيذكر 
وهي -بنني وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وساحل 
تتعامل  وتوغو–   والسنغال  والنيجر  ومالي  العاج 
سفا"  "فرنك  أو  اإلفريقي"  "الفرنك  بعملة 
السبعة  البلدان  تستخدم  بينما   ،)C.F.Afranc(
أنشأته  سفا"  و"فرنك  اخلاصة،  عمالتها  األخرى 
"الفرنك"  بـعملة  وربطته  1945م  عام  فرنسا 
من  خمتلفتان  نسختان  توجد  واليوم  الفرنسية، 
العملة: "فرنك سفا" اخلاصة باالحتاد االقتصادي 
-وهي   )UEMOA( إفريقيا  لغرب  والنقدي 
جمموعة فرعية تضم مثانية بلدان أعضاء داخل 
واالقتصادي  النقدي  لالحتاد  وأخرى  اإليكواس، 
تضم  كتلة  وهي   –)CEMAC( إفريقيا  لوسط 

ستة بلدان يف وسط إفريقيا.
األصل  يف   )C.F.A franc( العملة  اسم  وتعن 
أي   "Colonies françaises d'Afrique"
لكنَّ  إفريقيا"،  يف  الفرنسية  املستعمرات  "فرنك 
استقالل  لتعكسا  تسميتهما  ُأعيد  العملتني 
 Communauté française( إىل  دوهلما، 
يف  الفرنسي  اجملتمع  "فرنك  أي:   )d'Afrique

إفريقيا".

باليورو.  سفا"  "فرنك  نسخيَت  ربط  متَّ  واليوم 
وحَتتفظ فرنسا يف خزنتها بـ 50 % من احتياطيات 
ضمان  بدعوى  سفا"  "فرنك  لدول  األجنيب  النقد 

العملة واستقرارها. 
السيطرة  من  كبري  بقدر  فرنسا  تتمتع  كما 
على العملة، مبا يف ذلك قرار ختفيض قيمتها يف 

عام 1994م.
من  للتحرر  الدعوات  تتزايد  احلالي  الوقت  ويف 
التشادي  الرئيس  انضم  وقد  الفرنسي،  الفرنك 
هيكلة  بإعادة  طالبوا  الذين  إىل  دييب"  "إدريس 
"فرنك سفا"، وذلك خالل االحتفال بعيد استقالل 
بالده عام 2017م. يف حني صرح -اخلبري االقتصادي 
التنموي السنغالي "ندونغو سامبا سيال" بأّن العملة 
يف  النقدية  اإلمربيالية  مبواصلة  لفرنسا  تسمح 

إفريقيا.
ولذلك لقيت خطة إصدار عملة "eco" اجلديدة 
املشرتكة لدول غرب إفريقيا ترحيًبا يف املنطقة 
الناطقة  إفريقية  الغرب  الدول  يف  قويًّا  وتأييًدا 
حيث  سفا"؛  "فرنك  َتستخدم  واليت  بالفرنسية 
يرى منتقدو "فرنك سفا" أن عملة "eco" وسيلة 
قد  وأنها  فرنسا،  على  املالي  االعتماد  من  للتحرر 

تكون بداية النهاية لـ "فرنك سفا" يف إفريقيا.
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العروسة  العريس إىل أهل  الفرح يأتي أهل   يف صباح يوم 
يعود  اإلفطار سويآ ثم  يتناولون  الزواج وبعدها  ليعقدون 
العريس وأهله إىل منزله ثم يأتي العريس وأصحابه من 

الشباب يف املساء ليأخذوا العروسة

الفرح جلباب طويل وسروال طويل  يوم  العريس  ويرتدي 
كوفية،  وتعن  ب)مساديت(  يسمى  ما  وعليها  وسديري 
وبعض  وسوط  سيف  ويأخذ  رأسه  فوق  العمامة  ويضع 
األشياء القدمية من والدته مثل )السوميت( وهي عبارة عن 
الثوب حوهلا  الفستان وتلف  العروسة فرتتدي  أما  قالدة، 

وال تظهر منها شئ وخترج وسط أقاربها وصديقاتها .

العريس  البداية يتقدم والد  "الساهو"، ففي  الزواج عند  أما 
املوافقة  وبعد  لولده  إبنته  يد  ويطلب  العروسة  والد  إىل 
بفرتة قصرية يتم حتديد ميعاد العقد والفرح معآ. أما عن 
وعدم  البساطة  فيه  ويراعى  حمدد،  مهر  يوجد  فال  املهر 

تكليف العريس مبالغ ال ميكنه حتملها أو أن 

العروسة  العريس إىل أهل  الفرح يأتي أهل  فى صباح يوم 
يعود  اإلفطار سويآ ثم  يتناولون  الزواج وبعدها  ليعقدون 

 لإلريرتيني عادات مميزة ومجيلة يف الزواج خصوصآ املوجودين منهم يف إريرتيا، اال ان لكل قوميه عادات 
متيزها عن األخرى رغم التشابه الكبري بينهم، فاملعروف أّن هذا البلد حيوي 9 قوميات، ولكل قومية عادات 
تناول  وبعد  العروسة  أهل  إىل  وأهله  العريس  يتقدم  "التجري"،مثاًل   قومية  ففي  األخرى،  عن  متيزها 
املشروب واحلصول على املوافقة من العروسة يضع أهل العريس النقود جيانب كوؤس املشروبات ويعدها 
الفول  من  )جوال(  إىل  باإلضافة  واملاليات  األقمشة  من  كثرية  هدايا  العروسة  أهل  إىل  العريس  يرسل 

والذرة وبعد ذلك تبدأ العروسة يف جتهيز نفسها فقبل الفرح بأيام تنتقش احلناء يف يديها و رجليها.

عادات الزواج فى إريتريا
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 يف صباح يوم الفرح يأتي أهل العريس 
الزواج  ليعقدون  العروسة  أهل  إىل 
ثم  سويآ  اإلفطار  يتناولون  وبعدها 
يأتي  وأهله إىل منزله ثم  العريس  يعود 
املساء  يف  الشباب  من  وأصحابه  العريس 

ليأخذوا العروسة
جلباب  الفرح  يوم  العريس  ويرتدي 
وعليها  وسديري  طويل  وسروال  طويل 
كوفية،  وتعن  ب)مساديت(  يسمى  ما 
سيف  ويأخذ  رأسه  فوق  العمامة  ويضع 
من  القدمية  األشياء  وبعض  وسوط 
عن  عبارة  وهي  )السوميت(  مثل  والدته 
الفستان  فرتتدي  العروسة  أما  قالدة، 

وخترج  شئ  منها  تظهر  وال  حوهلا  الثوب  وتلف 
وسط أقاربها وصديقاتها .

يتقدم  البداية  ففي  "الساهو"،  عند  الزواج  أما 
والد العريس إىل والد العروسة ويطلب يد إبنته 
حتديد  يتم  قصرية  بفرتة  املوافقة  وبعد  لولده 
املهر فال يوجد  أما عن  والفرح معآ.  العقد  ميعاد 
تكليف  البساطة وعدم  فيه  ويراعى  مهر حمدد، 
يقوم  أن  أو  حتملها  ميكنه  ال  مبالغ  العريس 

العريس مبساعدة أهل العروسة.
ويأتي أهل العريس إىل أهل العروسة سريآ على 
األقدام إذا كانت املسافة ليست بالبعيدة إلظهار 
ينشدون  وهم  املصاهرة  يف  اجلاحمة  رغبتهم 

ويغنون أغاني الفرح واملناسبات.

القرآن  وقرأة  التجمع  يتم  العقد  يوم  يف  وأما 
الشرعي،  واملأذون  والعروسة  العريس  أهل  بني 
مراسم  وإكتمال  والشراب  الطعام  تقديم  ويتم 
العقد وفيها يأتي العريس إىل بيت أهل العروسة 
)السرية(  تسمى  عادة  وتبدأ  البيت  من  وخيرجها 
ضخم  مبوكب  العرسان  زفاف  يتم  أن  وهي 
الرجال  ويقوم  الكربى  واحلافالت  السيارات  من 
رافعني  السيارات  من  وروؤسهم  أياديهم  بإخراج 
السيوف إىل األعلى ينشدون أغاني الزفاف ومن 
ويتقدم  الفرح  إقامة  مكان  إىل  يذهبون  بعدها 
املوكب مجاعة من أعيان أهل الزوجان والقبائل 
على  بالصالة  ويقومون  ب)إمشاقلي(  يسمون 
يقرأون  وبعدها  والسالم  الصالة  عليه  النيب 

الفاحتة.
جداً  متقاربة  أسر  اإلريرتية  األسر 
طريق  عن  يظهر  وهذا   ومحيمية 
أفراد  أكثر  أو  األصدقاء  أقرب  إختيار 
بإعطاء  لقيامه  وهدوء  حكمة  العائلة 
باقى األفراد نصائح للحياة املستقبلية، 
لألناث  سنه   18 سن  فى  الزواج  ويعترب 

هو أفضل سن للزواج.

  إعداد : مروة عبد العليم
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 درق

        بعيداً في صحراء قاحلة، ولكنها عامرة بقلوب عاشت باهلل وهلل بمدينة "الَبيَّض" جنوب غرب 
الجزائر، يوجد مسجد "زاوية الموحدين"0 الُمقام تحت األرض على عمق 6 أمتار وتبلغ مساحته 200 
متر مربع، وهو المسجد الوحيد في الجزائر الذي اختير له أن يكون فى مكان يفترض أنه مسكن 

لألموات.
المسجد الذى تم بناءه تحت األرض له قصة مشرفة في تاريخ الجزائر، قصة كفاح شعب 
وإصراره على المحافظة على هويته اإلسالمية والعربية التي حاول االستعمار الفرنسي طمسها 
بكل الوسائل قرابة الـ 132 سنة، فخالل فترة االستعمار الفرنسي أصبح المسجد منارة للعلم وقبلة 
لطلبة العلوم، حيث تخرج منه 375 طالًبا حافًظا للقرآن الكريم التحق عدد كبير منهم بصفوف 
الثورة التحريرية الجزائرية، كما كان في الوقت نفسه مخبًأ للمجاهدين الرافضين لتواجد 

الفرنسي.  المستعمر 

فى زاوية الموحدين
صوت الحرية من باطن األرض
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البداية كانت سنة 1930، عندما قرر شيخ من 
هذه المدينة يدعى "محمد بن بحوص" أن يحفر 
باطن األرض ليتخذ منها "مسجداً سريًا" يتعّبد 
فيه اهلل بعد أن وصل األمر باإلستعمار الفرنسي 
شعائرهم  ممارسة  من  الجزائريين  منع  إلى 
الدينية ومن تعلم وحفظ القرآن الكريم واللغة 
العربية بقوة السالح، بل ولجأوا إلى هدم بعض 
وأديرة، في  إلى كنائس  أو تحويلها  المساجد 
إطار محاربة وطمس الهوية الوطنية، فكان بناء 
المسجد بمثابة التحدي الذي رفعه هذا الشيخ 

في وجه جبروت االستعمار.
فقد  التاريخية  المراجع  من  للكثير  وفقًا 
بناء  من  بحوص"  بن  "محمد  الشيخ  انتهى 
مسجده سنة 1940 بعد شهور من العمل الدؤوب 
بسيطة  تقليدية  وسائل  باستخدام  المتواصل، 
لم تزد على المطرقة والقدوم لنحت الصخور، 
مساحة  على  سقفًا  األرض  باطن  من  متخذاً 
ُتقدر بنحو 200 متر مربع، حيث تستطيع الدخول 
إلى المسجد عن طريق بوابة صغيرة تقع فوق 
األرض، ثم النزول على ساللم تم حفرها أمتاراً 

األرض. تحت 
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 ولعل الزائر للمسجد 
تجذبه طريقة تشييده 

التي تعد آية في 
اإلتقان، إلى درجة 

أن كثيراً ممن 
زاروه ألول مرة، 

اعتقدوا أن 
ا  مهندسًا مختصًّ

صممه، نظراً 
لتناسق أركانه 

وجدرانه، وتطابق 
مساحته مع األعمدة 
األرضية التي تحمله.

زاوية  مسجد  أرسى  أن  وبمجرد 
الموحدين دعائمه وذاع صيته، حتى استطاعت 
اكتشافه،  الفرنسية  االستعمارية  السلطات 
حيث اهتدت إليه سنة 1950، فسارعت إلى اعتقال 
الشيخ بن بحوص بتهمة "إنشاء مسجد"، ثم نفيه 
من المنطقة ووضعه تحت اإلقامة الجبرية في 
شّيدها  التي  زاويته  عن  بعيداً  البيض،  مدينة 
بأكثر من 40 كم، حتى وافته المنية سنة 1954، 
مع  تتزامن  أن  األقدار  شاءت  التي  السنة  وهي 

الجزائرية. التحرير  ثورة  اندالع 
"محمد بن بحوص" هو الشيخ الولي الصالح 
بن  الحاج  بن  بحوص  بن  محمد  زوي  سيدي 
بن  سليمان  بن  يوسف  بن  الطيب  بن  محمد 
الحاج الشيح بـــــن سيدي عبد القادر بن محمد 
ذرية  من  المنحدر  الشيخ  بسيدي  المعروف 
فهو  عنه،  اهلل  رضي  الصديق  بكر  أبو  سيدنا 
القبيلة  تلك  الشيخ،  سيدي  أوالد  ساللة  من 
المنطقة بوقوفها في وجه  المعروفة في هذه 
من  وهو  األبطال،  وقوف  الفرنسي  االستعمار 

البيض. بأربوات   1894 سنة  مواليد 
الفقه والسيرة  الكريم ومبادئ  القرآن  تعلم 
الفاضل  الشيخ  منهم  مشايخ  عدة  عن  النبوية 
والعالمة الجليل سيدي الحاج محمد بن عبد.

 القادر الشريف التاجرونى 
بمدينة البيض والزمه 
حتى الوفاة وأخذ عنه 
الطريقة القادرية 
واإلذن في تلقينها، 
وجددها عن الشيخ 
موالي عبد اهلل 
من أحفاد الولي 
الصالح سيدي 
الحاج بن عامر 
بمدينة البيض، وأخذ 
الطريقة التيجانية 
والطريقة الطيبية عن 
الشيخ الولي الصالح موالي 
التهامي بالمغرب، وهكذا أصبحت زاويته 
تسمى زاوية الطرق الصوفية.
زاوية  إلى  انتقل  عمره  من  الثالثين  وفي 
الشيخ بوعمامة بالمغرب فتتلمذ له واخذ عنه 
حصل  وهنالك  الشاذلية،  الشيخية  الطريقة 
له الفتح األكبر، وأخذ اإلذن في فتح زاويتين 
الطريقة  لنشر  الموحدين  زاوية  األولى 
في  البيض  والية  الرقاصة  ببلدية  الشيخية 
عام 1933 والثانية الزاوية بعين السخونة والية 
سعيدة في عام 1946 وكالهما يتميزان عن باقي 
الزوايا بحفريات تتمثل بمسجد وقاعة لضيوف 
بيوت  وعدة  "الخلوة"  للعبادة  ودار  ومطبخ 
للزوار التزال موجودة حتى وقتنا هذا كمعالم 

وثقافية. وسياحية  تاريخية 
"زاوية  مسجد  يزال  ال  هذا  يومنا  وإلى 
الموحدين" قبلة للمجاهدين ولسكان المنطقة، 
كما ال يزال القبلة المفضلة للسكان المحلّيين 
الذين يعرفون جّيدا تاريخ المسجد وتفاصيل 
بنائه، وهم ُيفضلونه ألداء صلواتهم على مساجد 
أخرى، خاصة في فصل الصيف المعروف بشدة 
حرارته بهذه المنطقة، فالمسجد الواقع تحت 
األرض يوفر لهم أفضل الظروف ألداء العبادة 

في جو بارد.



95

فمهما  حياتنا،  في  تمر  وأحداث  مواقف  عن  عفوي  تعبير  األمثال 
إندثرت األجيال تبقى حكمهم وأمثالهم تتوارث فنأخذ منها العبر وقد 
نستخدمها للتعبير عن مواقف معينة، وقد تختلف وتتغّير بألفاظها 
ولكن مضمونها واحد.وتتميز قارتنا أفريقيا بأن عالم الحيوان يمثل 
للقارة  الشعبية  األمثال  يغذي  الذي  المجازي  للخطاب  رئيًسا  رافداً 
إلى  تشير  اإلفريقي،  اإلنسان  على  تنعكس  وتشبيهات  صور  السمراء. 
للبالغة  المحبون  يجد  آخر،  طوراً  الذوق  رفعة  وإلى  طوراً  الكبرياء 
وكما  وتداولها.  استنباطها  في  متعة  تضاهيها  ال  متعة  الشفاهية 
عودنا قرائنا االعزاء فى االعداد السابقة نختر بعضًا من هذه األمثال 

من عدد من البلدان األفريقية:-

- من األفضل أن تفقد عينيك من قلبك.
- ال تضع اإلحبار باستخدام جنم شخص آخر.

- عندما تكون هناك وصية هناك طريقة.

تنزانيا

- إذا احتد أفراد القطيع نام االسد جائعًا.
- الرجل الذى يستعمل قوته خياف من التفكري. 

- كن حريًصا على ان ال ختسر إنسان قد ال يقدمه القدر مرة أخرى.

كينيا

قطوف من األمثال واحلكم األفريقية

- الصديق املقرب قد يكون عدو قريب. 
- حتى الضبع الذي أكلك ال يعوي! "مثل أورومي يعرب عن اختفاء شخص    

معني عن األنظار واختفاء أثره، فرتة طويلة"

إثيوبيا
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- السمك يثق باملاء، لكنه هو ذاته املاء الذي سيطبخ فيه".

بوركينا فاسو

- "اعرب النهر قبل أن تبدأ يف التهكم على التمساح". 

الكونغو الدميقراطية 

- "إذا تبعك النحل، فهذا يعن أنك أكلت عسال".

اجلابون

- مجيع القطط تنبش يف القمامة، ولكن القطط املتهورة فقط هي 
اليت تسقط داخلها".

- من ولد يف غصن إن مل يطر يعجب أهله.
- العصفور الذي يف أيدي األطفال اليسخر بالذي يشوي.

السنغال

- اللي عضو احلنش خياف من احلبل.
- الزين يف بناتنا ساللة من العمة للخالة.

- إىل عطاك العاطي. ما حترث ما تواطي حتى اجلبال الطاطي.

املغرب



97

جمموعة أمثال افريقية 
- هؤالء الذين يتزينون بالآللـئ ، ال يعرفون 

كم مرة عضت أمساك القرش  ساقي الغواص . 
- فى الغابة، تتخاصم األشجار بأغصانها، لكنها تتعانق جبذورها.

- عالمات السوط تزول، وآثار الشتائم ال تزول.
- السكني احلادة جداً جترح غمدها.

- إذا مل يسمع األصم صوت الرعد فإنه سريى حبات املطر.
- إذا احتد أفراد القطيع، نام األسد جائعا.

- زئري األسد ال يكفي لقتل الفريسة .
- أن تكون أسداً ليوم خري من خروف طوال حياتك

- هناك أشخاص يرغبون يف مساعدتك على وضع سلتك على رأسك،

- اتق األمحق أن تصحبه إمنا األمحق كالثوب اخللق كلما رقعت منه جانًبا 
صفقته الريح وهنا فاخنرق.

- اللى بنريدو بنفرش له األرض ومن ال نريدو بنحرش عليه الكلب.
- احلسنة يف املنعول زي الشّرارة يف القندول.

- لو ما عندك حيلة اعمل تيلة.
- قيل للبغل: "من أبوك" قال "الفرس خالي.

السودان

- أعمل يا خصيب تصيب ما جتيكش يف البقرة جتيك يف احلليب
 - )  يقصد بها القول أن من يعمل شراً حتى أن مل يصبه يصب اعز الناس اليه(.

- إلّلي يْعرف ِعَزو كالم الناس ما يهزو.
- إلّلي يعطي سالحو مْيوت بيه.

- اللي عنده كسوة ما يبيعها، برد تونس يف ربيعها.

تونس


