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 القبائل الفالًية ببالد السوداى الغربي
 التسوية واألصل

 أ.م.د ًعيوة الطيب بومجعة 
 كلية العلوم االًساًية و االجتواعية

 جاهعة ابي خلذوى / تيارت
 م.د أزهار غازي هطر 

 دياىلجاهعة /  رتبية األساسيةكلية ال
 :امللخص 

، التي استقرت  إلفريقيةا القبائلإن السودان الغربي يجمع فوق أراضيو العديد من 
ىذه تختمف ، و  معينةىجرات متعددة عبر فترات تاريخية مختمفة نتيجة لعوامل  بعدبو 

التي  قبائل الفوالنييا من أىمو ،  البعض من حيث التأثير واالنتشار عن بعضياالقبائل 
 ين حولالمؤرخآراء قد اختمف ل، و  حيث األىمية والمكانةل من ـالقبائمن رد عن غيرىا ـتنف

 .اختمفت في نفس الوقت كيفية كتابة "تسمية الفوالني"، كما  متعددة آراءا فكانت أصمي
The western Sudan bulking up its territory from African tribes that 

settled after multiple migrations across different historical periods as a result 

of certain factors and these factors differ from each other in terms of impact 

and spread, and the most important of the Fulani tribes that are unique from 

other tribes in terms of importance and prestige and on the origins of the 

word I disagreed were there are different opinions 

 الفالًي يف الكتابات التارخييةتسوية  رسنأوال: 
 الكتابة المحميـة:رسم التسمية في  -1

بعد ف - تعني العرب -( Yaram"اليرم" )تسمية  نفسيا عمى الفالنيقبائل طمقت أ
والتي تدل  ، ةـىذه التسميعمى أنفسيم  واـحوض السنغال أطمقطقة منانتشار اإلسالم ب

ردت كتابة تسمية الفوالني في كتاب "إنفاق الميسور" بصيغة . وو  (1)كثرة أعدادىمعمى 
 . و"الفالني (Foulbé)تسمية "الفولبي" أيضا . ويطمق الفوالنيون عمى أنفسيم (2)"الفالنية"

 

 رسم التسمية في الكتابات العربية: -2
وجاءت كتابة تسمية الفالن لدى كل من المقريزي وعبد الرحمن السعدي  

، وىي نفس الكتابة التي تناقمتيا جل المصادر والمراجع  (3)معيا  الفالنيين"بـ"الفالنية" وج
 التاريخية والجغرافية فيما بعد. 
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 رسم التسمية لدى القبائل البربرية واإلفريقية:  -3
 : قبائل الطوارق -أ

، ولممفرد يقال "إفولن"  ( التي تعني الفالنAfouliيسمونيم بـ"أفولي" ) 
(Ifoulan) ولمج ،( "مع "إفالنIfelan)  "ووردت تسميتيم لدى البيضان بـ"فوالني ،
(Foullani( "لممفرد، و"فوالنية )Foulaniaلمداللة عمى الجمع ) . 

  : قبائل الماندي -ب
(، فيقال بمغة الماندي Foulahأو "فوال" )  (Foulaأطمقوا عمييم تسمية "فولة" )
(، ولمجمع Fila(، ولممفرد المؤنث "فيمة" )Foul-ouلممفرد المذكر "فولة" ولمجمع "فولو" )

 (.Fila-ou"فيمو" )
  : (4)قبائل الهوسا -ج

،  (Foulani، ولممفرد يقال "فوالني" ) (Bafilaltchéيسمونيم بـ"بفياللتشي" )
 . (5)(Foulaouaولمجمع يقال "فوالو" )

  : قبائل الكانوري -د
( وىي التسمية المنتشرة Fillala( أو "فياللة" )Fellataيذكرونيم باسم "فالتة" )

، ويرى التونسي أن المفظ  بالسودان الشرقي إلى جانب تسمية "الفالليمت والفالتنغا"
 . (6)األصح ىو "فالتا" باأللف الممدودة

  قبائل الموسي: -هـ
، ولمجمع  (Silmisi، ولممفرد "سيميميزي" ) (Silmigaيذكروىم باسم "سميميغا" )

 .(7)(Silmésé"سيميميزي")
 

 : رسم التسمية في الكتابات الغربية -4
لقد زار بالد السودان الغربي مجموعة من المؤرخين والرحالة والجغرافيين 

،  الثامن عشر والتاسع عشر الميالدييناألوروبيين خالل الفترة الممتدة ما بين القرنيين 
ة، فقاموا بجممة من بيدف دراسة المجتمعات القبمية اإلفريقية ألجل معرفة خبايا المنطق

ثنية ليذه القبائل ، كقبيمة الفالني والتي أطمقوا  األبحاث العممية منيا دراسات اجتماعية وا 
 عمييا مجموعة من التسميات فكانت:
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( إفريقيا الغربية لوضع Jeo de BARRASزار المؤرخ البرتغالي جو دي باراس )
، فوردت قبائل الفالن  م16القرن  ، وذلك خالل دراسة حول القبائل اإلفريقية بالمنطقة

م باسم "فول" 18 ( في القرنMORRE. وذكرىم المؤرخ مور ) (Fullosباسم "فولو" )
 (Foulis( "و"فولي ،)Pholeys سنة )م( )1829والمؤرخ ريني كايي ) م.1829René 

CAILLIE( "يذكرىم دائما بتسمية "فولو )Foulahs) ،  أما الجغرافي دفزاك
(D’AVEZAK) ذكرىم باسم "ِفالن" )يFelans( وىو ما اعتمده المؤرخ كالبوتون ،)La 

KLAPPETLON أما اإلخوة الندر  م1825( سنة .LANDER) (  م 1831سنة
  (. وحسب ديشتال (Foulanies( و"فوالني" )Foulahsأطمقوا عمييم تسمية "فولو" )

(Déchtal 1842 "م سماىم "فولFoul "و"بول(Peul) مـا في الجمع ، أ في المفرد
، و"فوالني" Felanises، و"فوالنيز"  (Fellans( و)Felans: "فوالن" ) فيذكرىم بـ

(Foulanies)(8) . ( ويعتبر الرحالة األلماني بارثBARTH( )1851-1855 أول )م
تعني صفة  PEULمسألة تسمية الفالن، فذكر بأن تسمية "بول" معنى من ناقش 

س تسمية "الولوف" التي تعني "األسود"، لمداللة عمى ، وىي عك أحمر"-"األسمر الفاتح
، ولمجمع  (Pulo(، ولممفرد المؤنث يقال "بيمو" )PEULالمفرد المذكر يقال "بول" )

وفي الجمع  Pullo(، والتسمية الصحيحة في نظره ىي المفرد "ِبيمو" Pul-b"بولبي" )
 .Pulbé"بولبي" 

م بإفريقيا الفرنسية عمى الفالن اسم كما أطمق المعمرون الفرنسيون في مستعمراتي
، وىذه التسمية مشتقة من  ( لممؤنثPoulotteت" )و ( لممذكر و"ُبولPoullo"بولو" )

( فأخذوه عن قبائل Peuhl( أو "بوىل"  )Peulالميجة الفرنسية العامية. أما اسم "بول" )
 .(9)(Foul( أو "فول" )Poul، ولكنيم يفضمون استعمال تسمية "بول" ) الولوف
 :أصل القبائل الفوالًية ثاًيا:

تعتبر مسألة أصل الفالني من المسائل الشائكة والمثيرة لالىتمام خاصة لمميتمين 
بالتاريخ اإلفريقي، فمن الميم معرفة أصول ىؤالء المحاربين الرعاة الذين كان ليم دور 

ديد من النظريات ، فقد وردت الع ىام في تاريخ المنطقة من السنغال إلى غاية الكاميرون
والروايات حول أصوليم التاريخية، منيا الرواية المحمية التي تبناىا أصحاب المنطقة 

، وىذا ما سنحاول  إضافة لرواية عمماء األجناس والمغات،والرواية العربية والرواية الغربية
 استعراضو في ىذه الجزئية من البحث.
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 الرواية المحمية: -1
م مرة أصال عربيا ألن االنتماء لمنسب العربي كان شرفا جعل الفوالنيون ألنفسي

، ومرة النسب  الييودي أيضا-لصاحبو في تمك الفترة، كما أنيم  ادعوا النسب العربي
وحسب رواية محمد بمو فيم "فالتة  . الزنجي أو خميط من البيضان والسود-العربي

. وجمع المؤرخ  (11)طالب( انتسابا لجدتيم صفية بنت جعفر بن أبي Tourdbiتوردبي" )
 م1892( في تقريره الذي دونو بعد زيارتو لمنطقة فوتا جالون سنة Madrelleمادغول )

أن شخصا يدعى أبا ذر "  : ، الروايات المحمية التي انتقاىا عن سكان المنطقة جاء فييا
 الغفاري من صحابة الرسول صمي اهلل عميو وسمم سار بجماعـة من أصحابو إلى النيجر

أين وجدىا مأىولة بقبائل الولوف  (11)والسنغال ألجل نشر اإلسالم، فقدم إلى فوتا تور
 (12)فنشر اإلسالم بينيم وبين القبائل األخرى، وتزوج واحد من أتباعو بابنة ممك فوتا تور

فأنجبت ،، فكان ىو بيضاني يتكمم العربية وزوجتو سوداء تتكمم ليجة "واكوري" أو "ماندي"
أوالد بقي ثالثيم أبكما إلى نطق ذات يوم عندما حاول إسكات أخيو الرضيع ذو  منو أربعة

، فكانت كمماتو األولى بمغة جديدة وىي المغة الفولبي  الثمانية أشير عندما بكى
، فرأى فيو والده الصالح والمؤسس لشعب جديد بين قبائل السودان  وأصبحت لغة الفالن

و الثالث لغتو الجديدة، واتجيوا نحو منطقة بعيدة عن الغربي، فمما شّب الطفل عمم إخوت
تمبكتو أين أسسوا نواة شعبيم الجديد وبعد سنوات افترق اإلخوة فاستقر األخوان الكبيران 

، واألخ الثالث اتجو إلى فوتا ديالو أين توجد قبائل الصوصو والندومان  بمنطقة بماسينا
(Landouman) لممنطقة الممتدة مابين النيجر  ، أما األخ األصغر فأصبح حاكما

 .(13)"األوسط والتشاد ميد قبائل الفوالن
ىذه األسطورة التي يتناقميا سكان فوتا تورو عن أصل قبائل الفالن تخمص إلى 

ونفس الرواية يذكرىا  . أنيم مزيج من الولوف والعرب إلضفاء طابع الشرف عمى أصميم
عن رواية مادغول في نقطتين: أن أب  ( وتختمفAndré Arcinالمؤرخ أندري أرسان )

، والنقطة الثانية أنو ليس فقط الفالن من نسل البيضان  الفالن إما عربي أو من البيضان
ورواية أخرى تذكر بأن الفوالن ىم من أحفاد فمو  ، سوداءأو العرب بل كافة الشعوب ال

 . بن حمير بمعنى أن لمفالني أصل عربي حميري
رواية نقميا عن سكان فوتا جالون مفادىا أن عائالت عربية  وأورد موريس دوالفوس

( بماسينا بزعامة شيخين سيدي وسيري Diokaقدمت من منطقة فاس إلى منطقة ديوكا )
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(Séré) ( وعند وصوليما إلى ديوكا استقبال من قبل الحاج ساحمو سواريSouari زعيم )
، وأصبحا فيما بعد مالكين  جالون قبيمة السولينكي فأشار عمييم باالستقرار بمنطقة فوتا

( Sirianké( و"سيرينكي" )Sidiankéلممنطقة، وعنيما انحدرت عائالت "سيدينكي" )
الصحيح في ىذه الرواية أنو بالفعل ىاجرت جماعات من الفالن من ماسينا و .  الفوالنية

مغاربة ، أما ما يحتاج لمتدقيق ىو كون ىؤالء الفالن عرب  م1694إلى فوتا جالون سنة 
 .(14)فاسيين قدموا إلى منطقة ماسينا وىذا إلثبات النسب العربي لقبائل الفوالن

كما أورد دوالفوس رواية محمية أخرى ترجع أصول الفالني إلى منطقة سيناء حيث 
، وحسب ىذه الرواية فإنو  يرجع أصل الفالن إلى أحد أجدادىم القادم من ىذه المنطقة

أرسل عمرو بن العاص عمى رأس  (رضي اهلل عنو)لخطاب في فترة الخميفة عمر بن ا
جيش ألجل نشر اإلسالم بين ييود سيناء ومصر، فنزل عمرو بطور سيناء حيث كان 
قسم من الجيش تحت قيادة عقبة بن ياسر الذي تمكن من إدخال غالبية ييود سيناء 

 لإلسالم ومن رفض منيم قتل. 
ين قدم التقرير الذي أعده عقبة بن وبعد رجوع عمرو بن العاص توقف بسيناء أ

،  ، واتفق معو عمى ترك معممين ليفقيوا المسممين الجدد أمور دينيم ياسر لممك طور
( ابنة ممك طور فأنجبت لو Tadiouma) فبقي عقبة بن ياسر بسيناء أين تزوج بتادوما

انحدر منيا  ، ومنيم انحدرت القبائل األربع الرئيسة التي أربعة أبناء ثالث أوالد وبنت
،  . حسب ىذه الرواية المحمية فإن الفالن ذوي أصل عربي ييودي باقي قبائل الفالن

فيي ترتكز عمى تسمية فوتا تور المشتقة من تسمية طور سيناء وعمى أساسيا تكونت 
كما توجد خمس روايات مشابية ليذه الرواية جمعت كميا بمناطق فوتا  . ىذه الرواية

. وُحّرف اسم عقبة  (Goumbouومبو )وف ،، وسكوتو غيرمي، وبا جالون وأدامو
، و"عقبة بن أمير" و"عقوباة"  (Yakouba"ياكوبا" ) ، (Oukoubaليصبح "عوقوبو" )

(Oukoubata) أما عن حياتو فالمادة المصدرية  ، وذلك حسب الميجات اإلفريقية ،
 . (15)غير متوفرة

إلى يعقوب بن إسرائيل بن  وحسب رواية محمية أخرى فإن نسب الفالن يرجع
لى سميمان حيث ذىب يعقوب إلى بالد كنعان من طور سيناء ، أما  إسحاق بن إبراىيم وا 

،  يحكم مصر (عميو السالم)سميمان فذىب إلى بالد الشام أين كان النبي يوسف 
وأبناؤىما نشأ منيم الفالن ودخموا كميم تحت تسمية "بني إسرائيل" الذين اضطيدىم 
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، جماعة منيم عبرت نير النيل بقيادة حفيدي يوسف وسميمان  يربوا إلى مصرفرعون ف
 .(Fouth( و"فوت" )Foudhواتجيوا بعد وفاة زعيمييما إلى برقة وسميوا بـ"فود" )

والمجموعة الثانية اتجيت إلى توات والثالثة إلى برنو وواحات اآلير باتجاه ماسينا 
فكان ىؤالء ىم الييود السوريين الذين انحدر  أين استقبموا من طرف قبائل السولينكي،

الذين جعموا ألنفسيم نسبا يرقى إلى سيدنا يوسف وسميمان عمييما السالم  (16)منيم الفالن
، ورواية أخرى ترى أنيم ينحدرون من أحد أبناء حام وىو "إيمو  ق.م 15 وىذا قبل القرن

 (.Ilo-Falaguiفالقي" )
 : رواية الخاسونكي
تحريف السم عقبة بن -( Oubobi Lissiرجال يدعى "أوبوبي ليسي" )يذكرون أن 

، وامتنع ذات مرة عن دفع  كان قائدا في جيش الرسول صمى اهلل عميو وسمم -ياسر
، فذىب إلى تمبكتو وحينيا بمغو  ىو وأبناؤه)صمى اهلل عميو وسمم( الغنيمة فمعنو الرسول 

م عمى ما اقترف فجمع أبناءه  األربعة من ، ند)صمى اهلل عميو وسمم(  خبر وفاة الرسول
. تجدر  (17)زوجاتو األربع وأصبحوا ىم زعماء األسر األربعة المكونة لقبائل الفالن

اإلشارة أن ىذه الرواية غير صحيحة وذلك ألن ىذه الحادثة لم تحدث في عيد الرسول 
 تاريخ اإلسالمي.إذ ال نجد ليا ذكرا في كتب السيرة أو كتب ال (صمى اهلل عميو وسمم)

 : رواية األفارقة السود
وىي التي يتناقميا السونينكي بينيم ومفادىا أن سكان اليمن الحمر قدموا إلى إفريقيا 

ا جيابي ڤ، فزّوج كياما ةالغربية تحديدا إلى حوض نيورو أين أسسوا إمبراطورية غان
(Kaymaga Djiabiابنتو لعقبة بن ياسر واستقر ىذا األخير باليم )ن وأحفاده ىم الفالن 

عقبة بن –، ثم ترك عوقوبة  ، وكممة "الفالن" تعنى بمغة السوننكي "الرجال الحمر"
،  (Dialloأين أنجبت لو أربعة أوالد ىم "ديالو" ) واليمن مع زوجتو وعاد إلى غان -ياسر

( الذين وضعوا Sangaré، و"سنغاري" ) (Sidibé، "سيدبي" ) (Diakité"دياكيتي" )
، وقرر بعدىا عوقوبة  يم لغة جديدة تختمف عن المغة العربية وعن لغة السوننكيألنفس

وأخبرىا بأنو في حال عدم ،(Diaouaالرجوع إلى اليمن وترك زوجتو مع خادمو "ديوا" )
، وىو ما حدث فأنجبت منو ولدا اسمو "دابي"  عودتو فعمييا أن تتزوج بخادمو "ديوا"

(Dabi جّد أول طبقة اجتماعية )( "لمفالن وىي "ديافوندوDiavandos)(18)  في حين .
اتجو أوالد عوقبة األربعة إلى مكة رغبة منيم في قطع رؤوسيم لمقاء النبي عميو السالم 
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في الجنة فتأكد أىل مكة من حسن إسالميم، فرجعوا بعدىا إلى السودان الغربي أين 
ىذه  . (19)ميم مع ديافوندو( أين ألتحق بيم زوج أGoumbouومبوا )ڤاستقروا بنارا أو 

الرواية تجعل من الفالن أحفاد عقبة بن نافع الذي تزوج ابنة ممك السوننكي وأنجب منيا 
أربعة أوالد ىم أصل الفالن، فيم أثيوبيين أو كوشيون من شبو الجزيرة العربية ذوي بشرة 

 حمراء.
ومرة  قحاً  عربياً  من خالل ىذه الروايات نرى أن الفالن يجعمون ألنفسيم مرة نسباً 

، ومرة أخرى  عرب(-، ومرة خميط مابين الييود والعرب أي )ييود خالصاً  ييودياً  نسباً 
، ومنيم من جعل نسبيم ينحدر من شام عن طريق إيمو  خميطا ما بين البيضان والسود

، فتعددت بيذا الروايات المحمية عن  ، فيعطون بذلك ألنفسيم نسبا أثيوبيا يڤأو إيمو فال
، وما ذكر ىو جمع ألىم وأشير الروايات المتداولة ما بين القبائل  ل قبائل الفالنأص

 . الفوالنية واإلفريقية
 الرواية العربية: -2

يرى المؤرخ محمد سمبو الكموي أن أصول الفالن ترجع إلى قبيمتي تميم وجيينة 
،  (21)نة بختنصراليمنيتين، المتان ىاجرتا من شبو الجزيرة العربية إلى  اليند عقب فت

، وكان مع تميم األبقار والسيوف  وعادتا مرة أخرى إلى الجزيرة العربية بعد انتياء الفتنة
ومع جيينة الغنم، ولقمة المراعي واصمت القبيمتان ىجرتيما نحو إفريقيا حيث تتوفر 

، فسمكت تميم طريق الشام إلى صحراء سيناء أين استقرت بيا فترة من  المراعي الخصبة
، ثم لحقتـيا قبيمة  (21)( ليبياLeepi، ثم واصمت ىجرتيا إلى غاية منطقة ليبي ) الزمن

، في الوقت  جيينة سالكة طريق اليمن فوصمـت إلى منطقة ليبـي ثم انطمقت نحو الجنوب
 ةالمسماة بـ"أرض غان، الذي واصمت فيو قبيمة تميم رحمتيا إلى أقصى غرب إفريقيا

 . (22)القديمة"
 عض ىذه األسر من تميم مرة أخرى إلى وطنيا األم بشبو الجزيرة العربيةوعادت ب

، ولما ظير اإلسالم قاد أحفاد ىؤالء العائدين بحممة لفتح غرب إفريقيا بقيادة عقبة بن 
،  وعقبة الجييني وعقبة اليندي وغيرىم من قادة الفتح (23)نافع وعقبة بن عامر التميمي

 ( بعد مقاومة عنيفةBirmindanaالذي يدعى برمندانا ) وأسمم ممك غانا العربي األصل
وعاش  -وتسمى مريم -( Bajjo Mongo) (24)، وتزوج عقبة بن نافع ابنتو "بج منقو"

ىـ(، 63-22عقبة وأصحابو في غرب إفريقيا وشماليا نحو واحد وأربعين سنة ما بين )
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،  (Fulanمحمد فالن )، و  (Turo: عثمان ثور ) ، وىم وأنجب خمسة أوالد وبنتا واحدة
،  (Ghardaw، وعمي غردو ) (Dardaw، وعمر دردو ) (Fulatوأبو بكر فالت )

، ولكل منيم أحفاد انتشروا ما بين فوتا تور  (Shalffo, Shalffoوفاطمة شمفو أو شفو )
، ولكنيم تمركزوا خاصة بالمنطقة الممتدة ما بين نيجيريا  إلى غاية البحر األحمر

ة بن نافع( أ )عقبة بن ببـعق يرتبطليم نسبًا  أنولذلك ادعى الفاليتين  ، (25)والنيجر
 . (26)عامر(

،  والسودان الشرقي ونيجيريا (28)وتاوا وبمما (27)استقر أحفاد محمد فالن بمد أكدز
، وسكن أحفاد أبو بكر الفالت بالد برنو ودمغرم  وأطمق عمييم اسم "الفالنيون" و"فالتة"

ري ريتريا ومصر تريا ومصر ومالي الحاليةوحوض التشاد وا  . أما  ، والسودان الشرقي وا 
 أحفاد عمر دردو استوطنوا المناطق المجاورة لنير السنغال وصحراء مالي وتمبكتو.
، كما  أما أحفاد عمر ثور سكنوا أرض ماسينا )مالي وبوركينا فاسو والداىومي(

ريتريا والتشاد وت .  (29)نبكتو ومنيم أحفاد عثمان بن فودياستقروا في نيجيريا والسودان وا 
السودانية  (31)واستقر أحفاد فاطمة شمفو الذين ىم من أب رومي حول منطقة الكبابيش

ريثيريا ، ولكنيم تواجدوا بكثرة في نيجيريا تحت اسم  وأرض الشايقية والكامرون والتشاد وا 
 (.Sally Baua"سالي باوا" )

 ة بنت جعفر بنت أبي طالب خمسة أوالد، وىموأنجب عقبة من زوجتو الثانية صفي
. وتزوج (31)، وحيدر (Gharghou، وغرغو ) (Fella، وفيال ) (Fullo: يزيد وفولو )

فريقيات، كما زوجوا بناتيم وأخواتيم إلى  المجاىدون الذين رافقوا عقبة من الروميات وا 
نوا بذلك الكثير من الفروع ، فأنجبوا العديد من األبناء واألحفاد وكو  قبائل الروم والبربر

، واستشيد عقبة بن نافع والكثير من  والقبائل التي انضمت إلى الفالتة انضمام التزاوج
، وليم عدة  (32)، كما توفيت بج منقو )فاطمة( مخمفين ورائيم ذرية نشطة المجاىدين
 :  أقسام وىي
 
 الفالتيون األصميون وىم أبناء عقبة من أم رومية.  -أ

تة وىم بنو الروم الذين صاروا فالتين بسبب التزاوج والمصاىرة، ومن الفال -ب
 الذين ىم من أبناء فاطمة شمفو ابنة عقبة.،ىؤالء الشمفيون
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الفالتة بنو العرب وىم أبناء المجاىدين الذين رافقوا حممة عقبة بن نافع إلى  -ج
دىم، فاختمط والعرب والزنج الذين تم فتح بال إفريقيا، وىم أخالطا من النوبة

 أوالدىم بأوالد عقبة وتكمموا بمغة الفالتة فصاروا فالتة.
الفالتة الجعفريون كما يسمييم محمد بيمو في كتابو إنفاق الميسور، بأنيم فالتة  -د

 .(33)( انتسابا لجدتيم صفية بنت جعفر بن أبي طالبTorodbéتوردبي )
بي السباعي الفالن ىم وحسب رأي الطالب بن المختار بن محمد بن أحمد الطال

من ذرية أبي بكر الصديق، حيث أن أوالده وجييم الخميفة عمر إلى لفتح إفريقيا ومنيم 
. كما أول من سكن مدينة شنقيط من آل فالن ىم من ذرية أبي  (34)تناسمت قبيمة فالن

وىو  (35)، ثم قدم الفقيو الشيخ محمد قمي بكر الصديق وسكنت معيم أسر من العمويين
، وتزوج من قبيمة العمويين الذين )رضي اهلل عنو(  ضا من قبيمة أبي بكر الصديقأي

ثم تكونت عن أسر آل فالن قبائل كبيرة وعشائر عديدة استقرت  تكونت منيم قبيمة فالن.
 .(36)، وسميت األرض التي استوطنيا آل فالن بمالي بجنوب شنقيط لغاية شرق تمبكتو

أن نسبيم عربي قرشي بكري، فيم من ذرية أبي وذكر الشيخ طالب بن المختار 
، وكممة فالن  ، وجدىم ىو عبد الرحمان الممقب بـ"فالن" بكر الصديق مما ال شك فيو

، ألن جدىم كان أميرا عمى مدينة شنقيط كما جاء أن فالن ىو  لمتفخيم وتعني "األمير"
أبي بكر الصديق لقب عبد الرحمان بن القاسم بن محمد بن عروة بن عبد الرحمن بن 

وكممة فمة نسبة إلى شجرة الفل  - (37)وأن والدتيم فالنية تدعى "فمة" (رضي اهلل عنيم)
، أي أن عبد الرحمن الممقب  وىي أيضا أم محمد الممقب بـ"فوتا" - ذات الرائحة الزكية

بفالن ومحمد الممقب بفوتا أخوان شقيقان والدتيما ىي فمة، غير أن "عبد الرحمن فالن" 
، وأن "محمد فوتا" خرج مع رجل منيم  عمى مدينة شنقيط بعد الفتح اإلسالمي كان أميراً 
، ومصر  الرحمن وىو من أىل العمم يقول بإن االسم الصحيح ىو "آفالن" يدعى عبد

 .(38)والسودان ينطقونو "فالتة"
فوصموا  (رضي اهلل عنو)وفي رواية أخرى ُنسب الفوالنيون إلى عمر بن الخطاب 

ى شجرة بداية بصالح بن محمد بن نوح بن عبد اهلل بن عمر بن موسى بن محمد بن إل
محمد بن محمد بن محمد بن عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن عمر بن عمي بن محمد 
بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي القاسم خمف بن ىانئ بن إدريس بن 

بن عمر بن عبد اهلل بن عمي بن عمي بن أبي  عامر بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل
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، فيو عمري نسبة إلى ( رضي اهلل عنيم)بكر بن سالم بن أبي اهلل بن عمر بن الخطاب 
وجاء في تاريخ شنقيط لمطالب بن المختار بن محمد بن أحمد  . (39)عمر بن الخطاب

 .(41)الطالبي أنيم من ذرية جعفر بن أبي طالب
 

 الرواية الغربية: -3
لقد تناول العديد من الرحالة والجغرافيين األوروبيين الذين زاروا إفريقيا ابتدءا من 

 ، فقاموا بدراسات عديدة في ىذا الجانب ، موضوع أصل القبائل الفوالنية م19-18القرن 
 ، وتعددت نظرياتيم واختمفت.

 : نظرية األصل اليهودي -أ
 Winterبوتون ) ذكرت ألول مرة من طرف المستكشف والرحالة ونتر

BOTTON) ( وماثيو ،MATHEWSفي نياية القرن ) م المذان استقرا بمنطقة 18
( في Grimal de Guirandonيغوندو" )ڤريمال دوڤ، كما تبناىا أيضا " سيراليون
 . لذي أكد بأن الفالن من أصل ييودي ولكنيم يتكممون لغة السودم ا1887

( الذي نبذ نظريتو نظرية األصل FREYوتبنى ىذه النظرية الكولونال فيري )
الفيتنامي التي تقول أن الفالن ذوي أصل فيتنامي واستبدليا بنظرية األصل الحامي سنة 

، وجاءت ىذه الرواية نظرا لطبيعة الحياة  م1912التي ذكرىا دوالفوس سنة  (41)م1891
اش" الزراعية التي يعيشيا الفالن والتي تشبو إلى حد ما ما كان عميو "باتغي

(Batriache)(42)  فدوالفوس يعتبر من أكبر المؤيدين ليذه النظرية ويعتبر الفالن من ،
ومنيا إلى واحة  -إثر ضغط الرومان-ييود مصر وبرقة الذين ىاجروا إلى واحات فزان 

، وىؤالء الييود السوريين  اآلير ومنيا إلى منطقة ماسينا ومنيا توزعوا عبر نير النيجر
 .(43)ن لدى السونينكي ثم أصبحوا بعدىا قوة في إمبراطورية غاناعمموا كمستشاري

 6-7ويرتكز دوالفوس في نظريتو عمى نصوص التوراة التي تعود إلى فترة القرن )
، ورد عمى نظريتو المؤرخ الميبي الدالي اليادي مبروك بأن أول حكومة مممكة غانا  ق.م(

، وترجع  القادمين من الشمال اإلفريقي كانت من البيض البرقاويين المياجرين الميبيين
ىجرتيم ىذه إلى حوالي القرن األول الميالدي فاستقروا بمنطقة أوكار وسط مجموعة من 

 .(44)قبائل الزنوج التي تتكمم لغة الماندي وأغمبيم من السونينك
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( في مقالو "مسائل إفريقيا Edmond MORELLEوأورد "إدموند موغال" )
، أن لمفالن أصول ىكسوسية ألن قبائل اليكسوس اتجيت  م1914ة الغربية" الصادر سن

نحو مصر واستقرت بدلتا النيل، أين أسسوا عاصمة ليم وجمعوا قوتيم فغزو مصر مرة 
، ومجموعة منيم اتجيت إلى ليبيا ثم المغرب ثم  أخرى وحكموىا ثم اتجيوا إلى فمسطين

لمنطقة وأسسوا فيما بعد إمبراطورية موريتانيا فالسنغال فتعايشوا وتصاىروا مع سكان ا
 . (45)غانا

ووجدت ىذه النظرية دعما من طرف القائد الحاكم لمقاطعات شمال نيحيريا 
، الذي استند عمى صحتيا لمتشابو بين سمات الشباب الفالني  (TEMPLE"تومبل" )

مع وجوه اليكسوس حكام مصر الذين يأخذون صفة الوجو الييودي كمما تقدم بيم 
وتعتبر ىذه النظرية ميمة لكنيا ال ترتكز عمى أساس تاريخي واضح ماعدا  . (46)مرالع

 . مسألة تحركات اليكسوس بمصر
 : نظرية األصل البربري -ب

ذىب أصحاب ىذه النظرية إلى احتمالية اختالط وتصاىر الفالن مع البربر نظرا 
، فيم عناصر  صحراءلقرب مساكن قبائل البربر من القبائل اإلفريقية قرب حافات ال

بربرية سكنت جنوب بالد الشمال اإلفريقي ثم استقرت بأعالي نير السنغال، فتزاوجوا مع 
( CORTAMBERTويعتبر "كوغتومبغ" ) .(47)سكان المنطقة وأعطوا "الفالن"

، ونقميا عنو "فميكس ديبو"  (48)م(1875-م1874صاحب ىذه النظرية وجاء بيا سنة )
(Félix du BOISسنة ) م1897 ( "وسبقو "كروزال ،CROUZALS سنة )م 1883

كل من موليان في يرى و  . وذكر بأن الفالن قدموا من جنوب بالد المغرب األقصى
م أن أصل أحفاد الفالن إنما يرجع إلى 1853( في BOILLATم وبواالت )1818

اإلفريقية الذين قدموا من شمال السنغال أين اختمطوا بقبائل الّسرر  -الُمور –البيضان 
، أين نزحوا إلى جنوب موريتانيا ومنيا إلى السنغال  م(8-7بعد غزوة العرب خالل )ق 

 .(49)وتزاوجوا مع أىل المنطقة فكانوا ىم "أحفاد الفالن"
بربر" من أحفاد جند الدولة  -وىناك فريق آخر يرى بأن الفالن إنما ىم "عرب

وتصاىروا في ما بعد مع السود مما نتج عنو األموية الذين استقروا ببالد إفريقية والمغرب 
ن صدقت فيي بنسبة  (51)أعراق أثنية متعددة . ال يوجد ما يؤكد صحة ىذه الرواية وا 

، فميس باستطاعة بضعة أالف من الجنود األمويين إعطاء ماليين الفالن  ضئيمة
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والسود، ( اعتبرىم مزيج من البربر ROUBOU. أما الدكتور "غوبو" ) الموجودين اليوم
 .(51)م1911( LASNIEHوىو ما رفضو الدكتور "السنيو" )

 األثيوبي:-نظرية األصل النوبي -ج
تعتبر من النظريات التي لقيت رواجا إذ دعميا عدد كبير من المؤرخين، ويعتبر 

، وارتكز في ىذه النظرية عمى  تبناىام أول من 1818( MOLLIEN"موليان" )
ذوي ،ذ وجد تشابيا بين شخصية الفوالنيين والنوبيينالصفات الجسمانية والنفسية إ

م أن الفالن قدموا من شرق 1855األصول األثيوبية، وأكد المؤرخ األلماني بارث سنة 
، وبسبب ضغط القبائل العربية اتجيوا نحو  ق.م1151افريقية ومروا بالمغرب سنة 

 ق.م واستقروا بمنطقة فوتا تور.751السنغال مع سنة 
( بعد دراستو Friedrich MULLERلم المسانيات "فريدريك ميالر" )كما أكد عا

لميجات نوبة كردوفان والفالن وجود تشابو بين ليجاتيم، فاقترح أن الفوالنيين استقروا 
. وعادت ىذه النظرية  بإفريقيا الشمالية مكان البربر وبعدىا توجيوا نحو إفريقيا الغربية

 (Oscar LENZمن طرف "أوسكار النز" ) م1881إلى الظيور مرة أخرى مع سنة 
الذي جعل من الفالن والنوبيين وسطاء ما بين السود والحاميين، ولقيت ىذه نظرية 

،  م1895، م 1879 ، م1869اإلثيوبي صدى عبر سنوات –األصل النوبي 
  . (52)م1896و

األثيوبي، أو -( اعتمد عمى نظرية االختالط البربريBAYOUTنظرية "بايوت" )
( عمى فالن نوبي Machatم الذي أطمق تسمية "ماشات" )1887البربري في -نوبيال

( يذىب إلى أن الفالن نوبيون قدموا من البحر GAUTIER. أما غوتييو ) البربر
ونفى بأن يكون الفالن  ، وجعل شعوب منطقة السنغال تنحدر من أصل إثيوبي المتوسط
 .(53)، نوبية أو كوشية فمى إثيوبية، فأصوليم ترجع إلى أصول حامية س من البربر

 : نظرية األصل الغجري -د
،  غجرياً  ( الذي أعطى لمفالني أصالً THALYوىي التي ذكرىا الطيب "تالي" )

فبعد طردىم من بالدىم األصمية من قبل المغول خالل القرن السادس اليجري الخامس 
، وفي فترة الحقة انتشروا  م( ىاجروا إلى مصر ومنيا إلى سوريا15ىـ/6عشر الميالدي )

  .(54)بوسط إفريقيا إلى أن وصموا إلى منطقة سنغامبيا
 نظرية األصل الهندي: -و
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( XAVIER DE GOLBEZZYولبزي)فصاحب ىذه النظرية ىو كزافيي دو 
، واعتمد فييا عمى الصفات الجسمية لمينود السود فيي تشبو إلى  م1785جاء بيا في 

من ىنا جعل لمفالن أصال ىنديا أما باقي الشعوب اإلفريقية ،  حد ما صفات سود إفريقيا
 . فأصميا إثيوبي

( Lascarكما وجد المؤرخ االنجميزي "ماثيو" تشابيا بين الفالن وقبائل السكار )
اليندية، وبالتالي فإن الفالن قدموا من إفريقيا عبر الساحل الشرقي ومنيا إلى اليند، وىو 

، ويضيف"كنوتال"  م1861( سنة FAIDHERBE)ما ذىب إليو أيضا "فيداغب" 
(KNOUTEL سنة )م أن فالن اليند اتجيوا بعيدىا إلى جنوب شبو الجزيرة 1866

 .(55)العربية ومنيا إلى أثيوبيا أين التقوا بالكوشيين
لى جانب ىذه النظرية اليندية ظيرت نظرية األصل المااليو البولينزية -وا 

(Malayo-polynésienne)  والتي ،( "تبناىا "بنجرBENGER سنة )م1892  ،
جاء فييا أن الفالن الينود لما وصموا لبالد سيرت، انقسموا إلى مجموعتين إحداىما 

، والثانية اتجيت  اتجيت صوب الجنوب ومنو إلى الجنوب الغربي )الكاميرون ونيجيريا(
وتا جالون" و"فالن ، و"فالن ف نحو الغرب أعطونا "فالن" وخميط "فالن فوتا تور السنغال"

. ىذه النظرية لم تشر إلى تحركات الفالن من الغرب نحو الشرق، والمعروفة  (56)ماسينا"
 شرق". -في الكتابات التاريخية والروايات الشفيية بـ"اليجرة غرب

 :  نظرية األصل الفارسي -ز
م ( بعد الدراسة األنتروبولوجية التي قاEtienne RICHETذكرىا "إتيان ريشي" )

، فخمص إلى وجود تشابو مشترك  بيا عمى فالن منطقة أداماو وعمى الفرس اإليرانيين
بينيم في سمات الوجو وبعض العادات، وحتى في نمط الحياة ونوعية األبقار مما جعمو 

  .(57)يخمص ليذه النظرية
 نظريات عمماء األجناس والمغات: -ح

، وأنيم  رجع إلى أرومة مصريةأما عمماء األجناس فيرون بأن أصول ىذا الشعب ت
ىاجروا من صعيد مصر واتجيوا إلى ناحية الغرب سالكين في ذلك طريق بالد المغرب 
ثم انحدروا إلى المحيط األطمسي حيث استقر بعضيم ىناك بينما واصل البعض اآلخر 

، و"فالن  سيره حتى بالد السنغال، وانقسموا إلى قسمين "فالن جادة" امتزجوا مع غيرىم
 .(58)كاو" احتفظوا بخصائصيم القومية
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بالنسبة لنظرية األصل الغجري واليندي والييودي فإن المؤرخ لويس توكسيبي يرى 
، ويجب االعتماد  بأنيا غير معقولة وال أساس ليا من الصحة وبالتالي يجب رفضيا

ياتيم واألخذ بنظريات عمماء األجناس والمسانيات الذين اعتمدوا عمى العمم إلثبات نظر 
من خالل دراسة أنثربولوجية لمفوالنيين ودراسة لغوية لمغاتيم وليجاتيم، ومن بين ىؤالء 

م 1935، غوتييو  م1881، أوسكار النز  م1855، بارث  م1818: موليان  العمماء
 :، ومجموع نظريات ىؤالء  وغيرىم من العمماء

 ي سوري. ن الفالن من أصل حامي و ليسوا بساميين وال من أصل ييودإ -
أي لغة السود -تبين أن لغة الفالن ذات أصل حامي وليست بمغة إفريقية  -

( قديمة أخت لمغة الحامية التي تفرعت Chamitiqueفيي لغة ) -األفارقة
، والتي أثرت عمى لغة األفارقة السود وىي أخت لمغة  عنيا لغة البانتو

ت بالتالي عمى األفارقة الفوالنية من حيث الكممات والميجات والتعابير، فأثر 
، التي  السود الساكنين بإفريقيا الشرقية وىو األمر نفسو بالنسبة لمغة الفوالنية

، فيي لغة حامية كوشية قديمة  قدمت من شرق القارة وليس من شماليا
 وليست بمغة حامية بيضاء قادمة من شمال القارة.

اس أن الفالن من أصل واألقرب إلى الصواب حسب دراسات عمماء المغة واألجن 
، فقد عارض الشيخ أنتا  حامي كوشي ولغتيم أيضا وبالتالي فيم من أصول إثيوبية

ديوب الفكرة التي تجعل من الفالن بيضا مزنجين وخمص إلى االعتقاد بأنيم تكونوا في 
شرق القارة إثر التداخل بين الزنوج والبيضان وىم أفارقة اختمطوا تدريجيا مع العامل 

  . جيالخار 
مع أن المغة األولى لقبائل الفالني كانت تعرف باسم فولور ، إال أن أفرادًا منيا     

 . (59)يتكممون لغة اليوسا كمغة ثانية ، األمر الذي يعزز التكامل العرقي بينيما
 

 هجرات القبائل الفوالًية ثالثا:
 أقسام وأوصاف القبائل الفالنية: -1

دان بداية ىاجروا إلى غرب السودان ثم إلى السودان انتشروا في جميع أقاليم السو 
األوسط واحتموا أقاليمو حيث أقاموا دولة صغيرة ليم وفي نياية القرن الثالث عشر وصموا 
إلى غاية غرب أفريقيا وأصبحوا تابعين إلى إمبراطورية غانا التي زحف عمييا المرابطون 
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، لكن ىناك  (61)د المعتنقة لو حينياآنذاك فاعتنق معظم الفوالنيين اإلسالم مع الوفو 
فكان  اختالف في صفاتيم الجسمانية ويعتبر العامل األساسي الذي يحكم في توزيعيم

 : كالتالي
 : (61)فالن منطقة فوتا جالون  - أ

م واستقروا بيا، بعدما كانت 1675قدم فالن ماسينا إلى منطقة فوتا جالون سنة 
، وتجاورا مع قبائل الفوالكوندا  م1725ي سنة الديالونك-خاضعة لسيطرة قبائل الصوصو

(Foulacounda) - وتعني كممة "فوال" الفوالني أما كممة "كوندا" فمعناىا بمغة الماندي
 Koliم بقيادة "كولي تونغال" )1534. وىاجر الفوالكندا سنة  -"مؤسسات أو مباني"

Tounguila) م من قبل 1512ة ابن زعيم قبيمة الفالني الذي قتل في حوض نيارو سن
، فواصل ابنو كولي تونغال سيره إلى غاية منطقة فوتا تور أين بسط  قوات مممكة سنغاي

نفوذه ثم اتجو بعدىا إلى غينيا الفرنسية وأعالي غامبيا أين استقر إلى جوار فالن 
 .(62)، واىتموا بالزراعة بشكل خاص التي أخذوا تقنياتيا عن فالن ماسينا الفوالكندا

( بعد مطاردة قبيمة Foula Houbouتقر بفوتا جالون فالن "فوال ىوبو" )كما اس
( ليم، فمم يكن أماميم سوى المجوء إلى جنوب وغرب منطقة Malitinbou"الماليتينبو" )

( وفالن بالد Habbéفوتا جالون أين استقروا بيا إلى جانب إخوانيم فالن بالد ىابي )
( الذين انتشروا حتى خط عرض Gourounsi( وفالن بالد غرونزي )Mossiالموسي )

 . شماالً  ( درجة9)
ويتميز فالن فوتا جالون بقامة متوسطة وجسم نحيف صمب، وتتراوح قامتيم مابين 

متر لمنساء، ويعتقد أنيا المميزات الجسمانية لشعوب  1.54متر لمرجال و  1.69
 . (63)ن إليياالديالونكي الذين سيطروا عمى منطقة فوتا جالون قبل قدوم الفال

 (:Houbouفالن منطقة أوبو ) - ب
( الواقعة في الجزء الشمالي لدائرة Fitabaيتمركزون في المنطقة الجبمية لفيتابة )

، ويتميزون عن غيرىم من الفالن بأجسام متوسطة الطول ونحيمة  (Faramaفاراما )
العتناء بالماشية ، وبرعوا في ا ، وىم مسممون يتحدثون المغة العربية وعيون سوداء جميمة

 .(64)من حيث تربيتيا ومداواتيا كما أنيم اشتيروا بإنتاج الزبدة
 فالن منطقة ماسينا: - ت
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وىم محاربون لمسولينكي والبامبارة كما اشتغموا بالزراعة، ويتميزون بطول القامة 
متر  1.61والذقن المحدب والوجو الطويل ذو الجمجمة منبسطة، ومتوسط طول نسائيم 

، خاضعوا لسيطرة مممكة سنغاي في عيد األسكيا محمد ثم خضعوا  متر 1.71والرجال 
  .(65)لسيطرة المغاربة السعديين

 (:Yatoungaفالن منطقة ياتنغ ) - ث
، فمتوسط طوليم  يعيشون ببالد الموسي وىم أكثر طوال وقوة من فالن ماسينا

 متر غير أنيم اختمطوا مع عناصر سودانية.  1.71
 لهاوسا:فالن منطقة ا   -ج

م إثر ىجرة عثمان بن فودي الفالني لبالد 1811استقروا بمنطقة الياوسا منذ سنة 
من فوتا تور والسنغال التي استقروا بيا  - (66)الياوسا قادمين إلييا من الغرب نحو الشرق

م بداية ليجرة 19ىـ/13أي من السنغال نحو التشاد فكان القرن  -م8ىـ/2مع  القرن 
، ويعتقد أنيم قدموا من إثيوبيا منذ أزمنة بعيدة واستقروا  شرق"-فة "غربالفوالني المعرو 

 .(67)بالسنغال ولكن يجيل تاريخ ىذه اليجرة
ونتيجة ليجرات الفوالنيين إلى مناطق فوتا تور وفوتا جالون تجاوروا مع قبائل 

فوالنية  الولوف والّسرر والمالنكي والزنوج، فتصاىروا معيم فنتج عن ىذا التصاىر قبائل
 :  جديدة منيا

 
 
 : فالن توكولور السنغال -أ

، وىم متوسطي الطول ذوي أجسام  وىم خميط من الفالن والولوف والفالن والّسرر
، وشعرىم طويل أسود المون وعيونيم كبيرة دائرية الشكل  نحيفة بشرتيم سمراء نحاسية

ما نجدىم  لباً ، وغا م1821( سنة Doucher, Grayحسب تقرير "دوشير وغراي" )
( فالن توكولور السنغال إلى G’Rouzels. وقسم "غروزيل" ) مستقرين بالسنغال

 :  مجموعات حسب أوصافيم الجسمانية
، أما أصحاب  (Boundouأصحاب القامة المتوسطة يتواجدون في بوندو )

جدون ، وأصحاب القامة الطويمة والرفيعة يتوا القامة القصيرة جدا فيتواجدون في السنغال
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( Adamawa، وأصحاب القامة القصيرة يتواجدون في منطقة أداماو ) في فوتا جالون
 .(68)الشرقية

 تصاهر الفالن والسود: -ب
يتواجدون بمضارب قبائل الخاسونكي والفولنكي، ينقسمون إلى أربع مجموعات 

 .  وىم عادة أجمل الرجال أكثر طوال من السود وأكثر قوة من الفالن
مختمف فروع الفوالني يتضح بأن األوصاف الجسمانية لمفوالنية، ىي بعد دراسة 

واختالف مناطق تمركزىم حسب صفات كل قبيمة  ، العامل المتحكم في توزيعيم الجغرافي
 .  عمى حدى

 : هجرة القبائل الفوالنية وتوزعها الجغرافي -2 
التنقل م( بدأت حركة 13-ىـ7خالل القرن السابع ىجري الثالث عشر ميالدي )

. حسب  (69)تأخذ طريقيا من السنغال إلى الشرق حيث وصموا إلى شمال غرب نيجيريا
محمد بمو قبائل الفالن افترقت إلى ثالث فرق وذلك لموقائع التي حدثت ىناك في القرن 

، دخمت فرقة في بالد فوتا تور،  م(13ىـ/6السادس اليجري الثالث عشر الميالدي )
(، الذي كان ليا سبب في Fotonkiكولـور أو الفوتونكي )وفرقة أخرى التي مع الت

فوتا جالون الذي قدموا واستولوا عمى فوتا جالون من أيدي سومر  (71)االمتزاج مع التبرير
، وسكنوا ىناك وفرقة عزموا عمى أن يسيروا إلى الشرق ليدخموا مع  م1725دياننكي 

موا فييا واستمر معظميم حتى قبائل آبائيم العرب فمضوا حتى وصموا إلى ىذه وأقا
 .(71)وصموا إلى بالد العرب واندمجوا معيم

، كانوا عمى حدود  Fafabéوحسب رواية أخرى فان قبائل الفالن المعروفة بالفافابي 
فوتا ومنطقة الجمف وتواجدىم مع قبائل الولوف بسبب الصراع بين فافابي وزعيم منطقة 

 .(72)رغميم عمى الرحيل إلى منطقة الولوفالجنوب حميدو كان في سالداي وىو من أ
وحسب رواية أخرى فان الفالن قدموا لنيجيريا من منطقة فوتا تور، وتبعوا نير 

، أين توزعوا تدريجيا شمال نيجيريا مع القرن الرابع  (Sayالنيجر لموصول إلى ساي )
في  . وجاء (73)، بقي بعضيم بدو وآخرين تحولوا إلى حضر مستقرين عشر ميالدي

رواية أخرى أن ىذه القبائل ىاجرت إلى الغرب وصوال إلى حوض النيجر قبل القرن 
الخامس عشر واستمرت ىجراتيم إلى غاية القرن السادس عشر ميالدي باتجاه 

 .(74)الشرق
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الكثير من الجماعات الفالنية لم تتحرك إلى نيجيريا حيث شعب الياوسا ولكنيا 
من نير النيجر، واشتغل فريق منيم بالرعي وآخر استقرت مع شعب الماندي بالقرب 

، وواصموا ىجرتيم شرقا حتى وصموا إلى بالد برنو، ألنو في عيد  بأعمال التجارة بالمدن
م( 1645-1625ىـ/1155-1136السمطان الحاج عمر بن إدريس الذي حكم برنو )

لذي استوطن وفدت بعض الشعوب الفالنية وكان بينيم بعض المشايخ مثل الشيخ ولديد ا
شمال برنو واتخذ ىذه المدينة لنشر اإلسالم وكان معو الشيخ ابن الجرمي الذي عمل 

وبفضل اإلسالم ابتعد الفالن عن  ،،(75)عمى ىداية الناس وتعميميم اإلسالم الصحيح
(، التي نبذت استعمال Maboubiعاداتيم السيئة وتقاليدىم الوثنية كقبيمة مابوبي )

 .(76)انوا يقدسونو في القديمطوطم الضبع الذي ك
كما قامت في غرب افريقيا حركات اصالح دينية كان ليا االثر في انتشار االسالم     

في اليوسا ، وأىم تمك الحركات التي كان ليا االثر االكبر قي دعم االسالم وانتشاره في 
ي نشر منكقة كبيرة ىي الحركة التي تزعميا الشيخ دان فوديو فإليو يرجع الفضل ف

 . (77)ل اليوسا في اخريات القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرـاالسالم بين قبائ
ومع أن مماليك اليوسا التي تشمل عمى كاتسينا وجوبير وكانوا زاريًا وكانت كميا     

غنية ، ولكن كان يؤدي التنافس بينيا الى نشوب القتال بين بعضيا البعض ، ولذلك 
رنو في شرقييا الى انتياز فترة ضعف تمك الممالك فكانت تضغط بين انتيزت دولة ب

 . (78)الحين والحين وكادت تيدد استقالليا
وفي ظل ىذا الجو السياسي نيض الزعيم عثمان دان فوديو معتمدًا عمى قبائل الفولة     

 وبادئًا حركتو في جوبير ، ولكن ممكو أجبره عمى مغادرة بالده فاضطر الى اليرب ،
ويعتبر ىذا اليوم يومًا دينيًا مبجاًل يطمق عميو في شمال نيجيريا يوم اليجرة ، وسرعان ما 

الذين قادىم عثمان الى تمك الممالك ، فقضى عمى مموكيم  اآلالفانظم الى دعوتو 
، وتمكن زعماء الفولة أن يصبحوا سادة بالد اليوسا كميا ، ومن ثم  األخرالواحد بعد 

في طول البالد وعرضيا وكانوا يشنون منيا اليجمات ضد القبائل  أقاموا عدة مراكز
 . (79)الوثنية ، فدانت ليم مناطق شاسعة في وقت قصير

ىذا النصر تعود الى ضعف روح المجتمع في تمك الممالك وكانت  أسباب إنويبدو     
 الحياة تسودىا الفرقة وتنافر الصفوف وكان المموك يعتمدون عمى جيوشيم الخاصة

، أما السادة  وأتباعورجال البالط فكانوا منعزلين عن شعوبيم فانقسم السعد الى سادة 
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 أفرادويخشون عمى ممكيم من جيرانيم ومنافسييم ، بينما  واإلرىابفكان عمادىم الظمم 
مين فقد عانوا الضرائب الباىضة وطغيان  أصحاب أوالشعب سواء كانوا فالحين 
 . (81)األموالاية الحكومة رجال الحكومة في جب

وكان الشيخ عثمان دان فودي فقيو وعالم ينسب الى عشيرة تورتك من حوض     
السنغال ، وكان قد تحرك فرع من ىذه العشيرة الى ادامارا في حوض نصر بنوي الرافد 

دول اليوسا الوثنية  إحدى، وىناك فرع اتجو الى جوبير وىي  (81)الشرقي لنير النيجر
وىو  لإلسالمجوبير ، وكان ىذا الفرع من اشد فروع الفوالنيين تحمسًا  وعرف باسم تورك

المذىب المالكي ، وفي ىذه المنطقة اسمم كثير من اليوسا والتفوا حول الفوالنيين ، وتزعم 
 . (82)ىذا الفرع الفقيو عثمان بن فودي

خذ عنو عمى يد أبيو وأ اإلسالميةوقد ولد الشيخ عثمان في كويني وتمقى عمومو     
، فمما عاد اخذ يتجول في بالد  (83)الكثير وقد ذىب الى مكة وتعرف الى الحركة الوىابية

، ثم اخذ ينمي جياًل من  لإلسالمالصحيحة  بالمبادئوالتمسك  اليوسا داعيًا الى نبذ البدع
الدعاة لمغرض نفسو ، وىكذا انتشرت حركة الدرس في كل بالد اليوسا حتى عام 

.  (84)الشيخ عثمان والسمطة القائمة في جوبير أتباعبدأ الصدام بين ىـ ، حيث 1211
نفسو )ساركين  وأعمنلحمل السالح وبداية الجياد  أتباعوم دعا الشيخ 1795وفي عام 

 . (85)المؤمنين ، واستقر في مدينة سكوتو أميرمسمماني( أي : 
طاع ضم دويالت برنو ، واست –كانم  إمبراطوريةوقد توسعت دولتو عمى حساب     

اليوسا المتفرقة الى دولتو بعد أن خمع سالطينيا وعين عمااًل يخضعون لسمطان 
عاصمتو سكوتو ، وساعدت دولتو عمى اندماج قبائل اليوسا بالفولة أي الحاكمين 

عبد اهلل ،  وأخيو. وقبل وفاتو قسم البالد بين ابنو السمطان محمد وبمو  (86)بالمحكومين
تب ، فضاًل عن كونو قائدًا سياسيًا ،ثم توفي الشيخ سنة واستمر يؤلف ويك

 . (87)الذي توفي بعده بقميل فانفرد بمو بالحكم أخوهم ولحقو 1917ىـ/1232
مجاميع موزعة في  اآلنوكانت مؤلفات الشيخ تزيد عمى مائة مؤلف يوجد منيا     

المصطفى محمد  قأخالالمراكز العممية في دولة نيجيريا االتحادية ، ومن مؤلفاتو : 
رشاد)صمى اهلل عميو وسمم( ،  رشاد،  واإلفراطالتفريط  أىل وا   أحكامالى  األخوان وا 

رشاد،  اإلحسان خروج النسوان ، وبيان وجوب اليجرة عمى العبادة  أحكامالى  اإلخوان وا 
عداد، واقتباس العمم ،  دين اهلل ، وعمدة المتعبدين والمنحرفين ، وعمدة  الداعي الى وا 
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، وغيرىا من الكتب ولكننا لم نذكرىا ىنا  (88)البيان ، وسوق الصادقين بحضرة القدس
نماكميا لكثرتيا    بعضًا منيا .  أوردنا وا 

والفالتي ىم مجموعة من القبائل الرعوية البدوية ولغتيم ىي السودانية، وخالل 
ألوسط فازدادت مراحل تاريخيم أصبحوا من بين القوميات الكبرى في السودان الغربي وا

مكانتيم بعد سقوط مالي وخضعت سنغاي التي سرعان ما سقطت تحت االحتالل 
لالحتالل نفسو وقد أتاح ليم ىذا  المراكشي فزادت مكانة الفالن ألنيم لم يخضعوا

، ونشط التجار في البيع والشراء (89)االندفاع نحو الشر وانتشروا كرعاة بين القرى الزراعية
ن السادس عشر حتى ازدادوا قوة وقويت بوجودىم اليوسا التي استقروا وما أن جاء القر 

 .(91)بيا
وتمكن الفالنيون من تأسيس إمبراطورية كبيرة حيث اىتموا بالزراعة، وكانت 

، فكثرت بيا  األراضي الفسيحة التي تتكون منيا اإلمبراطورية في غالبيتيا أراضي خصبة
، وعادت عمييا بفائدة اقتصادية  (91)ن تورنكيالمحاصيل الزراعية وازدىرت عمى يد فال

وسيطرت فوتا سنقومايو عمى ىذه المناطق الواسعة بتسيير ،كبيرة مكنتيا من التطور
أعمال التجارة فأخذت األسواق  المختمفة من جميع االتجاىات تتصل بيا، وكانت الطرق 

ا الغنى كما زارىا الرحالة حافمة بالقوافل التجارية التي تسير في مأمن وبالتالي انتشر بي
في وقت مبكر ، وكانت صفاتيم شجعان  باإلسالموقد دانت ىذه القبائل ،  (92)األجانب

والفؤوس والنشاب والبنادق في بعض  األسمحةكغيرىم ويعرفون بمياراتيم في استعمال 
ر يندالدين ، فمثاًل :  بأصولمسممون متمسكون  أنيم، كذلك من صفاتيم أيضًا  األحيان

ووصفت بان سكانيا شعب لو بشرة سمراء معظميم ،  (93)أن يشرب احدىم الخمر
، وبسبب حفظيم لمقران يعيشون حياة قبمية  حافظون لمقران الكريم ويتكممون المغة العربية

ال يخضعون ألي ممك من مموك البالد التي يقيمون بيا وىم أصحاب طبيعة ىادئة 
عدل حتى أن من يرتكب الشر منيم يكون موضعا تعمموا جيدا ما ىو الحق وما ىو ال

، وىذه الجماعة عمى جانب كبير من النشاط االقتصادي واالجتماعي فيم  لكره الجميع
 .(94)يزرعون الكثير من القمح والقطن مما يزيد عن حاجتيم

كما اشتير الفالنيين بالكرم إلى درجة أن اإلفريقيين يعتبرون أن من نعم اهلل عمييم 
، ويقال أن ىذه القبائل كانت تقطن المساكن التي  ن بجانبيم جماعة من الفالنيينأن يكو 

، وبعد دخميم  يوجد بيا الولوف، والظاىر أنيم اخذوا اسميم الجديد بعد ما أسموىم البوفر
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اإلسالم اشتركوا مع عبد اهلل بن ياسين في فتوحاتو في إفريقيا وكثر تواجدىم بالسنغال ىم 
، ويطمق الفالنيون عمى أنفسيم اليرم بمعنى العرب، وىؤالء كان طريقيم  وقبيمة البوفر

، وال توجد ال جبال وال عراقيل في طريق  الذي سمكوه طبيعيا من الجنوب في خط مستقيم
 . رحمتيم التي تتابعت في عدة قرون قبل اإلسالم

فادىم ثم تطورت ىجرتيم إلى الشرق انطالقا من السنغال فيجروا مع أوالدىم وأح
، ثم إلى مالي ثم إلى فولتا العميا فالنيجر وبعدىا استقروا  إلى غينيا في فوتا جالون

، واختمطوا مع  بنيجيريا، حيث أسسوا دولة سوكوتو التي أسسيا عثمان فودي الفالني
ويطمقون عمى أنفسيم ،، وىم الذي يسمون "التكرور" قبيمة البوفر الموجودة بالمنطقة قبميم

 . (95)"الفولبي"
 
 
 
 

 : اخلامتة
من خالل ما سبق ذكره فإن القبائل الفالنية تنتشر عبر حزام السافانا من حوض 

، وىم قسمان فالن  نير السنغال إلى غاية األراضي اإلثيوبية واألراضي اإلريترية شرقا
حضر مستقرين بمالي ونيجيريا والكامرون والسودان، وفالن بدو رحل وشبو رحل 

اعي السافانا في السنغال ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا والكامرون يتوزعون عبر مر 
الفالن من  وىاجر . ، ويعتمدون في معيشتيم عمى الزراعة وتربية المواشي والسودان

،  نتيجة عدة دوافع ل إلى وسط وشرق القارة اإلفريقيةموطنيم األصمي بحوض السنغا
 ، ىما: ويمكن حصرىا في عاممين

: وىو السعي وراء المراعى واألراضي الخصبة لمزراعة  يالعامل الطبيع -1
 وتربية المواشي.

: والذي أقره عثمان بن فودي بوجوب اليجرة عمى العباد بعد  العامل الديني -2
 استعمار البالد من قبل القوات األجنبية.
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