جذور وانتشار واسع املدي في ربوع القارة السمراء
تُعد قبائل الهوسا من اكبر القبائل والعرقيات
انتشاراً علي مستوي القارة االفريقية ،حيث ان
وجودها وامتداد نطاقها اجلغرافي يتوغل ويشمل
عدداً العديد من دول القارة
السمراء ،حيث تشير
تقديرات اخملتصني ان تعداد
قبيلة الهوسا يجاوز الـ
 100مليون حول العالم .
يبدأ املوطن التقليدي
لقبائل الهوسا من
منطقة جبل الهواء في
النيجر مرورا ً ببحيرة تشاد ثم
الي داخل دولة مالي ( التي كانت
تعرف بإمبراطورية السوجناي
القدمية على طول وادي نهر
النيجر) ثم متتد لداخل دولتي
نيجيريا والسودان،من ناحية اخري
ولظروف خروج مجموعات كبيرة
من الهوسا من موطنها األصلى
بهدف التجارة وآداء احلج أصبح
للهوسا وجود ملحوظ وإن كان
متبايناً من حيث العدد فى كل من
غانا واجلابون وحتي بعض مناطق
في اململكة العربية السعودية.

واملعني
املدلول
إلسم
االشتقاقي
قبائل الهوسا :
هي
الهوسا
ملقعطني
اشتقاق
اولهما :هـو مبعنى:
راكب ،واملقطع سـا مبعنى :الثور
أي ان القبيلة يعني اسمها (راكب
الثور) حيث تذكر الروايات القدمية
أن مجموعة من األغراب زاروا بالد
الهوسا وكانوا يستخدمون الثور
كوسيلة للنقل والترحال وأطلق
عليهم راكبوا الثور وهو االسم
الذي ُعرفت به القبيلة بعد ذلك.
** لغة الهـوسـا:

الهوسا هى املنطقة الواقعة شمال نيجيريا
احلالية وكانت تُعرف بـإسم  Hausa Bekwaiويوجد
بها ممالك الهوسا القدمية السبعة( كانو  ،زاريا ،
كاسنا  ،رانو  ،غوبير  ،دورا ،زمفرا) التي كانت محمية
بقالع واسوار حلمايتها من الغارات والهجمات
()1

املتبادلة بني تلك املمالك التي كانت تتناحر فيما
بينها من اجل الزعامة ،الي ان جاء الشيخ عثمان دان
ضمها الي ما
فوديو الذي استطاع توحيدها معاً ،و َّ
يُعرف بخالفة سكوتو
هوسا .

لغة الهوسا من لغات العائلة
التشادية التي يتح َّدث بها سكان
شمال نيجيريا وجنوب جمهورية النيجر وشمال غانا
وهى لغة يتم استخدامها بلهجات متعددة أولها
لهجة أهل التجارة ،وثانيها اللهجة الكالسيكية
الدينية ،وثالثها اللهجة العابرة للصحراء ،ويًذكر
في هذا الصدد ان لغة الهوسا وان كانت احدي اكثر
اللغات تداوالً وحضوراً في اقليم غرب افريقيا إال انها
ليست االولي بينهم وإمنا تنافسها لغة اخري هي
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السواحيلية و لغة الفوالنى أو الفلفلدى التي يتم
استخدامها فى أكثر من  10بلدان فى غرب إفريقيا،
إال ان انتشار استخدام لغة الهوسا و التعامل بها
على نطاق جغرافى جتارى واسع جعلها اكثر تداوالً
مثل اللغة السواحيلية.
وبشكل عام فإن لفظ كلمة هوسا تُطلق علي
البالد والقبائل والسكان واللغة التي تتواجد بها
تلك القبيلة املمتدة االطراف .ومن الطريف أن لهجة
الهوسا تُصنف على أنها واحدة من فصيلة اللغات
اآلفرو  -آسيوية ،ورغم ذلك فإن من يتحدثون بها اليوم
ال ينحدرون من عرق واحد.
وتُدرس لغة الهوسا باالحرف الالتينية والعربية ،

فإن القبيلة تعود جذورها لألمير( بايا جيدا ) الذي
ارحتل من بغداد إلى منطقة كانيم – بورنو  ،وتزوج من
(بيرام – تاغاباس ) ابنة ملك بورنو ،الذي دخل معه في
خالفات سياسية فر علي اثرها باجتاه الغرب تاركاً
زوجته ،وفي طريقه صادف أفعى ضخمة كانت متنع
األهالي من سحب املاء من احد االبار ،فما كان منه إال
أن قام بقتلها بسيفه  ،وإلعجابها بشجاعته قررت
ملكة البالد (ودورا) الزواج منه على الفور وكافأته
أيضاً بجارية حيث رزق من االميرة بسبعة ابناء هم

ويتم بثها عبر أكثر من  30اذاعة حول العالم كما
يتم تدريسها في كثير من جامعات العالم.
أصل شعب الهوسا:
تعددت الكتابات التي حتدثت عن أصل شعب
الهوسا ومنها ما هو موثق ومنها ما هو تراثي فمن
القائلني أنهم مزيج من مجموعات قبلية اختلطت
مع تلك التي كانت تقطن أقصى جنوب الصحراء
األمر الذي فرض على هذه اجملموعات تبني لغة الهوسا
وعاداتها أي انها قبائل ذو جذور محلية استقرت فى
هضبة بوتشى وطورت لغتها وثقافتها مع الوافدين
من الصحراء ،يرى اخرون أن قبائل الهوسا حتمل
جذوراً عربية اتت من العراق ،إال أن مصادر اخري تري
إنها قبائل كانت متتهن الزراعة والصيد على طول
الشاطئ الغربي لبحيرة تشاد .
من ناحية اخري ُ
خلصت بعض الدراسات الي
ان الهوسا هم عبارة عن مزيج من العنصر احلامي
(البربري) مع العنصر الزجني نتجت عن الهجرات
التي قام بها البربر من شمال إفريقيا ثم ما لبثت
ان اختلطت بالعناصر الزجنية املستقرة في إقليم
السافانا األوسط ،حيث نشأت هذه اجملموعة العرقية
اجلديدة وتوحدت في لغة وثقافة وعادات ميزتها عن
غيرها ،وعرفت بإسم الهوسا وذلك مع بدايات القرن
العاشر امليالدي .
وطبقاً لألساطير املروية حول اصول قبيلة الهوسا،
()2

اصحاب وحكام املمالك السبعة لقبائل الهوسا
(كانو  ،زاريا  ،كاسنا  ،رانو  ،غوبير  ،دورا ،زمفرا) ،أما
اجلارية فقد رزق منها بإبن هو كربو جاري الذي أجنب
بدوره سبعة من األبناء هم كبي  ،زافارا  ،جواري ،
جوكون  ،يارويا  ،نوبي وياووري  ،إال أن هؤالء كما يروى
قد كونوا دوال جديدة كان يطلق عليها اسم (بانزا) أي
دول غير شرعية.
احلياة السياسية:
إن التاريخ القدمي لدولة الهوسا يشير إلى أنها
تشكلت في عام 999م على يد امللك كانو حيث
كانت تضم مجموعات صغيرة من املستوطنات
حتولت فيما بعد إلى مدن ودول  ،وكان أقوى جيرانها
إمبراطورية كانيم – بورنو إلى الشرق  ،وإمبراطورية
السونغاي إلى الغرب.
وفي عام  1500أصبحت زاريا أقوى دول الهوسا
 ،وكانت تسيطر لبعض الوقت على ممالك النوبة
وجوكون باجلنوب .
كما تؤكد الدراسات ان الفترة من عام  1000إلى
 1500م كانت متثل العصر الذهبي بالنسبة لتطور
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منطقة غرب أفريقيا بشكل عام والهوسا بشكل
خاص حيث كانت فترة توسع وازدهار جتاري بني
املدن والدول واإلمبراطوريات حيث كانت إمبراطورية
كانيم – بورنو من أهم الكيانات السياسية في تلك
املنطقة.

وتذكر كتب التاريخ ان قبائل الهوسا لعبوا دوراً
سياسياً وبخاصة ايام املستعمر االوروبي ،ففيما
تشير الوثائق إلى اعتماد الفرنسيني على جنود
مت احلاقهم باجليش الفرنسي من قبائل الهوسا
ملساعدتهم على السيطرة على جزيرة مدغشقر ،
استعان البلجيكيون مبجموعات منهم للسيطرة
على الكونغو  ،في نفس الوقت الذي استعان األملان
بهم أثناء قيامهم بغزو الكاميرون حيث عمل هؤالء
كمرشدين لهم  ،أما بريطانيا فقد اتبعت نهج
ادخالهم ضمن قواتها الشرطية في عام  1863وكان
لها دور في إحلاق الهزمية بقبائل األشانتي التي كانت
تفرض سيطرتها في غانا عام  ،1873وبعد انتصار
البريطانيني مت منحهم احلرية ومتليكهم أراضي حتى
أصبحوا مجموعة ذات امتيازات خاصة .
من ناحية اخري يُنظر الي ان بدايات توحيد قبائل
الهوسا تعود الي الشيخ عثمان دان فوديو الذي قام
بتأسيس اول خالفة إسالمية ُعرفت بخالفة سوكوتو
(سقطو) اوائل القرن التاسع عشر ،الي أن سقطت
عام  1903علي يد احملتل البريطاني الذي استعمر
منطقة سوكوتو ،وفي هذه األثناء وعلي الرغم من
االحتالل البريطاني اال ان تلك الفترة شهدت توسعا
لنفوذ القبيلة التي اختلط سكانها بسكان البالد
اجملاورة لهم في بوركينا فاسو وبنني وغانا والكاميرون
وجنحوا في تأسيس مجتمعات برعت بالتجارة كما
امتد الهاوسا شرقاً وصوالً إلى مناطق في
السودان وتشاد ومناطق أخرى في الشمال
واجلنوب مؤثرين بعاداتهم وتقاليدهم.

والدول اجملاورة األخرى ،كما كان اإلسالم معروفاً لدى
قبائل الهوسا منذ عام  1300للميالد إال ان تأثيره
ازداد مع تدفق املهاجرين والتجار إلى املدن والقرى،
وكانت قبائل الهوسا تنظر إلى اإلسالم في البداية
بعني الريبة لذا استمروا لفترة طويلة متمسكني
بديانتهم التقليدية ،وفي عام  1400للميالد اعتنق
أهالي كانوا وكاتسينا الدين اجلديد ،والبث ان تعزز
هناك على يد العلماء املسلمني ،إال ان طفرة التحول
الكبير نحو اإلسالم حدثت عام  1800م حينما أعلن
جميع ملوك الهوسا اعتناقهم لإلسالم واعتباره
الدين الرسمي لدولهم وذلك خالل حكم الشيخ
عثمان الذي قام بتأسيس اول خالفة إسالمية ُعرفت
بإسم «سوكوتو».
من ناحية اخري تنتشر اللغة العربية مبناطق
الهوسا بشكل ملفت للنظر ،كما يحرصون علي
تربية أبناءهم طبقاً للتعاليم اإلسالمية منذ الصغر
بدءا بحفظ القرآن ثم التدرج في تدريس علوم اللغة
العربية والشريعة ،كما يكثر أتباع الطرق الصوفية
وخاصة الطريقة القادرية والتيجانية.
وتدليالً علي اهتمامهم باعالء قدر اللغة العربية

ادخلت الهوسا بعض مفردات اللفة العربية في
لغاتهم ولهجاتهم احمللية ،فعلي سبيل املثال
دخلت صيغة التذكير والتأنيث ضمن مفرداتهم
التي لم تكن تفرق بني التذكير والتأنيث ،و باتت لغة
الهوسا بذلك مبثابة اللغة اإلفريقية الوحيدة التى
تتميز بهذه امليزة  ،كما تشهد الهوسا شيوعاً علي
صعيد أيام األسبوع بقول السبت ،اجلمعة ،األحد،
اخلميس ،وعقود األعداد عشرون ،ثالثون ،أربعون،
خمسون ،تسعون ،سياسة ،جماعة ،الهرة ،دليل،
بصل ،نتيجة....الخ.

** ديانة الهوسا:
االسالم هو الدين الرئيسي لقبائل
الهوسا ويدين به نحو  %98من ابناء
القبيلة حيث مت نشره على يد املسلمني
القادمني من شمال إفريقيا ومن مالي
()3
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والالفت للنظر ان أن
قبائل الهوسا ومنذ ان
دخلت اإلسالم فى أواخر
القرن الثالث عشر حرص
أعدادا ً كبيرة منهم
علي اداء فريضة احلج
التي يُنظر اليها ليس
جملة افريقيا قارتنا

باعتبارها ركناً دينياً وإمنا مناسبة إجتماعية وثقافية
وسوقاً إقتصادياً.
** العادات والتقاليد:
السمة العامة ملالبس أهالي الهوسا
وتصميماتها والوانها انها نفس األزياء التي تنتشر
في اقليم غرب إفريقيا ،ويُلحظ تأثيرها اخلاص في
املالبس التي يرتديها الغانيون بشكل عام  ،ويقوم
اللباس التقليدي لنساء الهوسا على تنوع كبير
في التصميم والنسيج و الزركشة  ،ويتكون الزي
النمطي للمرأة هناك من رداء واسع و لفاع وبلوزة
ورابطة وغطاء للرأس ،فيما يعتمد حجم الزركشة
على ذوق املرأة ودخلها .
أما الرجال فيلبسون الزي الفضفاض (العباءات)
وقد كان هذا الزي أساساً مخصصاً للملك وكبار
املسؤولني واألئمة ورجال الدين من قبل.
=ال تزال بعض املعتقدات الشعبية االفريقية
تسيطر علي توجهات أهالي الهوسا الذين يؤمن
بعضهم بأن الشيطان هو سبب األمراض التي
تصيب اإلنسان ،ومن ثم يقومون بإجراء طقوس
خاصة لطرده من األجساد املصابة ،كما يؤمن قطاع
من أهالي الهوسا أن الشيطان يستطيع التشكل
في أشكال مختلفة ،فهو يكون أحياناً على شكل

رئيس متميز  ،وقد يكون ذا لون أبيض أو مغبر  ،كما
يعيش باجلبال والغابات واملاء.
وفيما يتعلق مبجال الرياضة تعتبر املصارعة
واملالكمة من أهم االنشطة الرياضية التي ميارسونها
()4

في أوقات فراغهم ،و تبدو املصارعة أكثر شعبية في
قرى األقاليم الشمالية مقارنة باملدن الكبرى ،وحتى
يصير الشخص مصارعاً جيداً فعليه البدء في
التدرب على هذه الرياضة ابتداءا ً من سن  15على يد
مصارعني من ذوي اخلبرات في مجال هذه الرياضة.
وتُعد املوسيقي جزءاً حيوياً في حياة وممارسات
قبائل الهوسا االجتماعية ،وأمرا ً تقليدياً يلقى الدعم
من جانب هذه اجملتمعات  ،وغالباً ما تقوم النساء
بالغناء خصوصا في مواسم اجلفاف فيما يقوم
الرجال بالرقص االفريق بحركاته ومالبسه املبهجة
واملزركشة االلوان.

اما فيما يتعلق بتقاليد وعادات الزواج لدي قبائل
الهوسا ،فإن ثمة قواعد وعادات محددة حتكم الزواج
التقليدي لدى أهالي الهوسا ،حيث يتم الزواج وفق
الشريعة اإلسالمية ويتطلب إيجاباً وقبول الطرفني
املعنيني ،ويتعهد الزوج بتحمل مسؤولية توفير
الطعام واملالبس
والسكن لزوجته
بحضور شهود
على عقد الزواج
 ،كما يقوم بدفع
املهر املتفق عليه
 ،كما يجوز تزويج
األطفال لدى أهالي
الهوسا خاصة في
املناطق الريفية
التي يفضل سكانها الزواج املبكر ،وميكن رؤية اطفال
في سن اخلامسة أو السادسة من العمر وهن ينتقلن
من بيوت أهلهن لتعشن في بيت ازواجهن ،وفي ظل
هذه الظروف والعادات ،فإن آباء األوالد من األزواج
يتحملون مسؤولية احملافظة على األزواج الصغار.

** الهوسا في نيجيريا:
تتوزع قبائل الهوسا في نيجيريا على مساحة
جغرافية واسعة وتعتبر اجملموعة العرقية الكبرى

العدد السادس يونيو 2013

جملة افريقيا قارتنا

باألقاليم الشمالية لنيجيريا أو كما يشار إليها عادة
باسم (الشمال األقصى) أو (مسلمو الشمال) إذ تبلغ
نسبتهم حسب بعض التقديرات ربع سكان البالد
ويُقدر تعدادهم بحوالي  20مليون نسمة  ،تليها في
التعداد والقوة مجموعة عرقية تُعرف بإسم قبائل
الفوالني التي يبلغ تعدادها حوالي خمسة ماليني
مواطن ،وألن قبيلتي الهوسا والفوالني ترتبطان
بعالقات وثيقة ،فإن النيجيريني اعتادوا على القول
بأنهما مجموعة قبلية واحدة ،ومع ذلك فإن البعض
منهما يعتبر أن كال منهما متميز عن اآلخر ،وعلى
سبيل املثال ما زال الكثير من الفوالنيني يفتخرون
بحياة البادية ورعي قطعان االبقار واالغنام ،وينأون
عن
بأنفسهم
االستيطان وممارسة
مهنة الزراعة التي
متيزت بها الهوسا.
و لتقا ر بهما
اجتماعياً
فقد
بني
نشأت
القبيلتني (الهوسا
والفوالني) عالقات
مصاهرة و تزاوج ،
كما ظهرت بينهما
سمات ثقافية مشتركة  -فعلى سبيل املثال  -ومع
أن اللغة األولى لقبائل الفوالني تعرف باسم فولفور
 ،فإن أفرادا ً منها يتكلمون لغة الهوسا كلغة ثانية،
األمر الذي يعزز التكامل العرقي بينهما.
ولم تستقبل قبائل الهوسا املهاجرين من
الشمال فحسب  ،لكن البعض يعتقد أنهم هم
أنفسهم هاجروا إلى اجلنوب من منطقة الصحاري
إلى أرض غنية باألعشاب فرارا ً من اجلفاف والنزاعات
مع اجملموعات العرقية املنافسة األخرى مبن فيهم
بربر الطوارق.
ميارس الهوسا النيجيريون الزراعة ويستقرون في
حواضر من أبرزها مدينة كانو شمال نيجيريا والتي
ظلت منذ عشرة قرون مركزا لإلشعاع اإلسالمي
والثقافة العربية ،وكذلك يتواجدون بكثرة في مدن
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سوكوتو و كاتسينا و كادونا و عبادان.
وعلي النقيض من حالة التوافق التي تطغي علي
عالقات قبيلتي الهوسا والفوالني ،تشكو قبيلتا
اإليبو و اليوروبا املسيحيتان من أن الهوسا تسيطر
على الشأن السياسي النيجيري ،كما تتهمانها
بالهيمنة على مؤسسة اجليش ،بل تذهبان في
دعواهما إلى أنها املستفيد األول من ريع النفط وغيره
مع أنه مستخرج من أراضي اليوروبا .
وقد ظهر الصراع املبكر بني الهوسا و اإليبو بعد
االستقالل عندما اغتيل الرئيس النيجيري جونسون
آجيلي إرونسي الذي تنحدر اصوله من قبيلة اإليبو
على يد ضباط
في
شماليني
يوليو  1966وما
تال ذلك من إبعاد
كوادر اإليبو من
السلطة وتولى
يعقوبو كوون
الذي ينحدر من
قبيلة الهوسا
البالد
رئاسة
ما تسبب في
دخول البالد حربا
أهلية استمرت ثالث سنوات قتل فيها أكثر من
مليون شخص من الهوسا واإليبو ،انتهت بانتصار
الشماليون على اجلنوبيني.
و لكن الصراع بني اإليبو والهوسا على السلطة
لم يتوقف عند ذلك حيث شهدت حقبة التسعينات
انقالبني من تنظيم ضباط من اإليبو ضد الرئيس
املنحدر من قبيلة الهوسا ،وال يزال الصراع محموماً
بني القبيلتني حتي األن وان كان معدل الصراع يخبو
حيناً ويشتعل احايني اخري.
اما علي صعيد اخلالف والتنافس بني اليوربا
والهوسا فقد لوحظ ان له ابعاد مختلفة حيث
يقيم كثير من أبناء قبيلة الهوسا في مناطق نفوذ
اليوروبا والعكس أيضا وهو ما ادي لتزايد الصدامات
بني اجملموعتني ،والتي غالبا ما تتحول إلى موجات ثأر
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وانتقام ،امتدت للصراع على احلكم حيث قام ضباط
من اليوربا بانقالب عسكري فاشل ضد حكومة
مرتلي محمد في فبراير  1976بقيادة بوكا دميكا،
ومن مظاهر الصراع بني الهوسا واليوروبا ما وقع عام
 1990حني متت املصادقة على دستور جديد كرس
العودة إلى احلكم املدني .وقد ألغت حكومة بابانغيدا
االنتخابات التي أجريت عام  1992بحجة تزويرها،
وألغت االنتخابات التي تلتها بعد سنة وجنح فيها
مسعود أبيوال وهو مسلم إال أنه من قبيلة اليوروبا.
وحتت ضغط شعبي وسياسي متصاعد تخلى
بابانغيدا عن السلطة ليصبح أرنست شونكان -وهو
مدني -رئيسا لنيجيريا يوم  27أغسطس 1993إال انه
ُنحي عن احلكم
بعد ثالثة أشهر لصالح أحد ضباط الهوسا.
** قبائل الهوسا في مالى:
كانت مملكة مالى فى أوج عطائها الثقافى
واحلضارى فى القرن الثالث عشر ونشأت عالقات جتارية
بني بالد الهوسا،حتى برزت مملكة صنغاى عام 1492م
التي دخلت في خالفات وصدامات سياسية وصلت
حلد التقاتل بني اجلانبني حيث
أرسل امللك أسكيا محمد
حملة عسكرية على مملكة
كاسينا فى بالد الهوسا عام
1513م.
وقد عرفت الهوسا في
مالي االسالم بدءا ً من القرن
الثالث عشر امليالدي ولكن
بإسالم ملك كانو وبإسالم
ملك كاسينا فى القرن السادس عشر ساد االسالم
تلك املناطق  ،ولكن لوحظ انه إختلط ببعض
الطقوس والعبادات احمللية التى كانت سائدة قبل
دخول اإلسالم ،الى ان قاد الشيخ اجملاهد عثمان دان
فودى حركة التجديد ببالد الهوسا عام 1804م.
** الهوسـا والسـودان:
من الصعب التأريخ لبداية استقرار الهوسا
فى السودان إال ان املؤرخني يؤكدون ان طرق احلج
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عبر السودان للحجاج من غرب إفريقيا وبخاصة
السنغال ومالى عبر السودان كان الطريق امام تواجد
واستقرار الهوسا فى السودان
وبالقاء نظرة عابرة لرقعة اإلنتشار لهذه القبيلة
فى ربوع السودان جند تواجدا للهوسا فى منطقة
القضارف كما يتواجدون بكثافة فى احلواته
والشوك ودوكة وكساب ومصادر ،ويعتمدون علي
زراعة البساتني على ضفاف نهر عطبرة والرهد
وينتشرون فى القالبات ،وفى كسال ووادي الدمازين
والرصيرص وإمتداد سنار وقد انتشرت الهوسا كذلك
فى املديريات اجلنوبية اخملتلفة فى أعالى النيل فى
ملكال وفى األرياف حيث يعملون بالتجارة والزراعة
والصيد وكذلك فى بحر الغزال ،وبدءوا في التواجد
فى العاصمة اخلرطوم بدءاً من عام 1820م حيث بدأت
جتمعات الهوسا الى اخلرطوم سواء تلك العابرة الى
مكة املكرمة أو التى قصدت اإلستقرار واإلستيطان.
ومشهود للهوسا السودانيني امتالكهم خبرات
كبيرة فى مجال الزراعة علي وجه اخلصوص ،من
ناحية اخري كان ألمراء الهوسا الدور الكبير فى حقبة
الثورة حيث قدموا دفعة قوية
إلنتصارات املهدى.
** الهوسا في السنغال:
تُعد قبيلة الهوسا أول
قبيلة إفريقية إعتنقت
اإلسالم في غرب افريقيا
عامة وفي السنغال بشكل
خاص  ،حيث استوطنت
القبيلة فى عام 1055م
مناطق فى اجلزء األوسط من نهر السنغال وقد
وصلها اإلسالم عن طريق قبائل الطوارق وخاصة
فرعها صنهاجة وملتون وجدالة التى إنتهجت مذهب
التمسك الصارم بالتعاليم اإلسالمية وهو املذهب
الذى جعلهم يرابطون فى غابات السنغال وعرفوا
باملرابطيني وعقدوا حتالف مع قبيلة التكلور وأنشأؤا
دولة املرابطني.
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