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ملخص الدراسة
تروم هذه الدراسة اإلجابة عن سؤال جوهري هو :ما مدى إسهام اإلباض َّية في حركة المد اإلسالمي ببالد
نمر بها اآلن؛ إذ إن المصادر التاريخية حافلةٌ بدور
غرب أفريقيا؟ وهو سؤال في ِّ
محله في هذه الفترة التاريخية التي ُّ
اإلباضية في أسلمة بالد شرق أفريقيا وحضارتها ،ولكننا نجد ُ
ش ًّحا حادًّا –وربما تعتي ًما -في المصادر التاريخية عن
دور اإلباضية في حركة األسلمة والحضارة في غرب أفريقيا ،وذلك ألسباب وظروف تاريخية .ولإلجابة عن هذا
السُّؤال المطروح آنفًا ،فقد اتبع هذه الدراسة منه ًجا تاريخيًّا تحليليًّا للمصادر القليلة المتوفرة عن تاريخ اإلسالم
المبكرة ،وبعض اآلثار الفكرية والثقافية المحتملة
وحضارته ببالد السُّودان الغربي ،وعن عالقات اإلباضية بممالكها
ِّ
من بقايا األثر اإلباضي ِّ ببالد غرب أفريقيا ،كلقب "اإلمام" للزعيم المسلم ،و"السدل" في الصالة .هذا ،وإن أهمية
الدِّراسة الحالية ال تكمن في محتواها التاريخي في محاولة كشفها عن أن حملة الدعوة اإلسالمية األوائل إلى بالد
الدراسة تتخطى هذا المستوى إلى الكشف عن مدى التواصل بين
غرب أفريقيا هم الدُّعاة اإلباضيُّون ،ولكن هذه ِّ
المشرق اإلسالمي ومغربه ،وأن العطاء الحضاري لم يتوقف يوما من األيام بين أجزاء الجسم اإلسالمي ِّ الواحد .إن
ومقومات
ليشجع مسلمي اليوم على التضامن والتو ُّحد خاصة أنهم يملكون من وسائل التواصل والتعارف،
هذا كله
ِّ
ِّ
الوحدة التي لم تتوفر لدى السابقين ،ويواجهون –في الوقت نفسه -من التحدِّيات المهدِّدة لبقائهم ما لم يواجهه السابقون.
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