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  اجلذور التارخيية :احللقة األوىل

كنت ومازلت شغوفا بالبحث حول تاريخ اإلسالم واملسلمني يف الربازيل، طالبا سرب 
أغوار هذه احلقبة التارخيية، للتعرف على أسباب انقراض اجليل األول من مسلمي الربازيل 

البلد البعيد عن العامل اإلسالمي، وكذلك اللتماس أفضل السبل للحفاظ على ذلك 
مسلمي الربازيل اجلدد، واالستفادة من جتارب املاضي، وهو اهلدف األساسي لدراسة 

  .التاريخ

سأتناول يف هذا البحث تاريخ املسلمني املاضي واحلاضر وسأطرح نظرة مستقبلية ملا ميكن 
  .واالهتمام من دعم ملستقبل أفضل لوضع املسلمني يف الربازيلأن يقدمه أهل اخلربة 

، هذا البلد "بيدرو ألفارس كابرال"م على يد البحار ١٥٠٠مت اكتشاف الربازيل عام 
اجلميل الذي ضم املتناقضات املختلفة، واليت دفعت عامل االجتماع الربازيلي جوبريتو 

  ". األوساط االستوائيةعامل جديد يف"فريري لتأليف كتابا حوهلا مساه 

هذا التمازج يف تكوينة الشعب الربازيلي االجتماعية واحلضارية، أثر على كل شيء يف 
ترجع " الربازيل"هذا البلد حىت يف سبب تسميته هبذا االسم، فيوجد رأي يقول أن كلمة 

ري نسبة لنوع من األشجار كانوا يستخرجون منه الصبغة احلمراء، وأخ" براسيل"لكلمة 
واليت تعين أرض العظمة والقوة واجلمال، وثالثة ترجع لكلمة  Hy Brasil" هي برازيل"
"Bress " بريس وتعين املبارك بلغة شعوب غرب أوروبا، واملتعارف عليه يف معظم

  .املصادر التارخيية هو الرأي األول

إىل  ختتلف الروايات حول أول اتصال للمسلمني بالربازيل، فيذهب بعض املؤرخني
احتمالية وصوهلم إىل أرض الربازيل قبل اكتشافها عن طريق بعض القوارب، نظرا 
لتقدمهم يف علوم البحار، ويستدلون على ذلك ببعض الكتابات والنقوش العربية اليت 

وغريها من سواحل " ريو دي جانريو"وجدت حمفورة على بعض األحجار يف مدينة 
وكذلك بعض الروايات يف الكتب التارخية لعلماء الربازيل وأمريكا الالتينية عموما، 



املسلمني الذين اهتموا بعلوم اجلغرافيا، ولكن هذه الروايات حتتاج ملزيد من البحث 
  .والتحقيق العلمي الدقيق

وتذهب الروايات األخرى إىل أن مكتشفي أمريكا والربازيل اصطحبوا معهم بعض 
بحار، هؤالء املرشدون تظاهروا بالنصرانية املرشدين املسلمني املتمرسني يف علوم ال

، وحال وصلوهم إىل الربازيل بدأوا "املوريسكيني"للهروب من حماكم التفتيس يف إسبانيا 
يف إظهار بعض الشعائر اإلسالمية، ومل يلبثوا كثريا حىت مت أكتشاف أمرهم وأقيمت هلم 

حتديد بعض املواصفات اليت  م ومت١٥٩٤حماكم تفتيش من قبل الربتغاليني يف مدينة باهية 
االغتسال واالستيقاظ املبكر والصيام ونظافة "تبني من هو مسلم سرا ونصراين جهرا مثل 

 .١"املالبس

 بشؤون األقليات ، وهو اخلبري-رمحه اهللا  –وذهب إىل هذا الرأي الدكتور علي الكتاين 
عندما قام الربتغاليون بغزو الربازيل، منعوا املسلمني من اهلجرة "املسلمة يف العامل، يقول 

إىل هناك، غري أن هذا املنع مل حيل دون وصول العديد من املوريسكيني الذين كانوا من 
بب الكثرة، حبيث أشهروا يف القرن السادس عشر إسالمهم وقد أعلنت حمكمة باهية بس

م، هذه احملاكم نفذت ١٥٩٤ذلك بدء العمل مبحاكم التفتيش الكاثولوكية منذ عام 
  .٢"ضدهم أحكاما دموية متثلت يف إعدام أو إحراق أو استعباد اآلالف منهم

 جمال استصالح األراضي، ولديهم مساحات كانت خربة املستعمر الربتغايل قليلة يف
شاسعة من أرض الربازيل البكر اليت مت اكتشافها، فبدأوا عملية استجالب العبيد من 

ألف عبدا، مث  ١٤,٠٠٠عاما كان قد مت استجالب  ٤٠وبعد  ١٥٣٨إفريقيا عام 
 -أشانيت  -اهلوسا  -داهويت "ألف من أجنوال وخصوصا من قبائل  ٦٠٠,٠٠٠

  "...الفوالين
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إن البحث يقودنا للتعرف على أوضاع املسلمني يف إفريقيا بدايات القرن السادس عشر، 
فقط من "وهي الفترة اليت مت فيها بيع هذه األعداد اهلائلة من األفارقة، واليت تقدر باملاليني 

  .٣"دولة بنني ثالثة ماليني مت بيعهم خالل القرن السابع عشر

كانت إفريقيا يف ذلك الوقت التزال تنعم بآثار املمالك اإلسالمية القوية، وماكان لديها 
من حضارات زاهرة، وعلوم مقدمة، يف جماالت الزراعة، والعمارة، والثقافة والفنون، 

بالشك بتلك الثقافات املتعددة، والعلوم والصناعات املختلفة، ولقد تأثر هؤالء العبيد 
  .املزدهرة، وكانت سببا لترك بصمتهم الواصحة يف بناء حضارة الدولة الربازيلية اجلديدة

للميالد العصر الذهيب بالنسبة لتطور منطقة غرب  ١٥٠٠إىل  ١٠٠٠تعترب الفترة من 
اطوريات ويف جنوب إفريقيا حيث فترة توسع وازدهار جتاري بني املدن والدول واإلمرب

بورنو من أهم الكيانات السياسية  –شرق السودان كانت دول اهلوسا وإمرباطورية كانيم 
  .٤يف تلك املنطقة

، وسيقوا إىل بالد لقد مت انتزاع هؤالء العبيد قسرا من أرضهم، وعوملوا معاملة غري آدمية
بعيدة وجمهولة هلم، ومات منهم الكثري أثناء عملية النقل الوحشية، ومن وصل منهم إىل 

  .٥أرض الربازيل أرغم على التنصر، وعاش يف ظروف غري آدمية

                                                            
٣ Foxnews.  
 .online.com-www.ansabاملصدر  ٤

وقدمت أسره من بنني، وسيق " حممد واقواقوا"توجد وثيقة مهمة جدا لواحد من هؤالء العبيد امسه  ٥
على ظهر سفينة، وكان جييد الكتابة فقام بكتابة إىل الربازيل مث نال حريته حينما ذهب ألمريكا 

  .١٨٥٤، عام "صمويل مور"مذكراته،مبساعدة أحد األمريكان 

Mohammad G. Baquaqua, Biography of Mohammad G. Baquaqua. A native of 
Zoogoo, in the interior of Africa. Edited by Samuel Moore, Esq. (Detroit: 
George E. Pomery and Co., Tribune Office. 1854) pp. 40-57). Traducao: Sonia 
Nussenzweig. 



ن كيلو متراً طول طريق العبيد يف بنني مل يبق منها سوى مائة ومخسو"يقول عياش دراجي 
" شجرة النسيان"أربعة كيلو متراً، ولكن البد من التوقف عند الشجرة املقدسة اليت ُتسمى 

إذ يقوم الرجال من العبيد بالطواف حوهلا تسع مرات والنساء سبع مرات، وتلك الطقوس 
املاضي وغسل الذاكرة، مث ينتقل العبيد إىل  الوثنية كان اهلدف منها محل العبد على نسيان

احملطة الثالثة ليتم حبسهم يف ركن خاص إىل أن تصل السفن وقد يدوم االنتظار أربعة 
أشهر، حيبسون يف ركن زوماي، أي املكان املوحش الذي ال نار وال نور فيه، ُيقسَّمون 

  .٦"سفن الضيقةإىل أفواج يف زنزانات مظلمة لتعويدهم على الصرب يف عنابر ال

حينما وصل هؤالء العبيد إىل أرض الربازيل مت تعميدهم، ولكنهم ظلوا حمافظني على 
اإلسالمية خفية، وحيفظون بصفحات من القرآن، وكان إسالمهم، ميارسون شعائرهم 

بينهم علماء ومشايخ، ظلوا يوجهوهنم للتمسك بدينهم، وقد أقاموا داخل أكواخهم حلق 
القرآن، وجمالس العلم، وكان نتيجة هذا التمسك القوي باإلسالم أن مسح هلم أسيادهم 

  .الربتغاليون هبامش من احلرية الدينية

التارخيية أن هؤالء العبيد كانوا أسرى ملك داهومي الوثين أسرهم  وتذكر بعض الكتب
يف حروبه مع الدول اإلسالمية وباعهم للربتغاليني، وصادف أن كان من بني هؤالء علماء 
يف الدين فنجحوا يف احلفاظ على علمهم وأسسوا جاليات إسالمية قوية ومنظمة من 

، وجنحوا يف "وسان لويس دو مرانيون -ريو وريو دي جان -باهية "املستعبدين يف واليات 
إدخال كثري من العبيد اآلخرين يف اإلسالم، وكانت هلم املدارس اإلسالمية واملساجد 

  .٧"وشيء من احلرية الدينية، وكان يسميهم الربتغاليون باملعلمني

مع هذا القول ويوضح ذلك يف مقال له حتت عنوان " نينا رودريغيز"فق املؤرخ يت
، اعتمد فيه على أرشيفات الشرطة ومراسالت حكام "املسلمون الزنوج يف الربازيل"

الواليات، وتصرحيات املتهمني املتورطني يف التمرد الذي قام به الزنوج املسلمون ضد نظام 
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، ولقد زار هذا املؤرخ بعض أئمة الزنوج ٨وراء هتجريهم إىل الربازيلالرق الذي كان 
مبدينيت باهيا وريو دي جانريو وحتدث عن أنشطتهم ولباسهم ومربرات متردهم وعالقتهم 

  .٩ببقية الزنوج غري املسلمني

أن املسلمني الزنوج كانت هلم " روجيه باستيد"ويؤكد الباحث اإليثنوغرايف الفرنسي 
  .١٠مساجد يف األغواس، وبرنامبوكو وباهية

كل هذه الدراسات تؤكد وتصف اإلسالم بأنه الديانة اليت تبعث على عزة النفس وتقاوم 
أناس متساحمني ثائرين "كل حماوالت التمسيح كما تصف الذين يدينون هبا يف الربازيل بـ

  .١١"هلم عزة نفس

  :ال القادماملق

  الثورة اإلسالمية يف باهية الربازيلية

 

                                                            
٨ Jornal de Janeiro 2/11/1900. 
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