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�ضيا�ضية، ت�ضّمن مطالب  واأحزاب  �ضهدت دولة مالي حراكًا جماهيريًا؛ قادته �ضخ�ضيات عامة 
ا�ضتجابًة لمطالب  اأنه جاء  انقالب ع�ضكري؛ يزعم منفذوه  اإلى  واأدى  اإ�ضالحية و�ضيا�ضية كبيرة، 

ال�ضعب.
هذه  الر�ضائل،  من  عددًا  واأر�ضل  النتائج،  من  عددًا  واأبرز  الأ�ضئلة،  من  كثيرًا  اأثار  مالي  حراك 

اإ�ضاراتٌ لبع�ضٍ منها:
- م�ضببات الحراك الرئي�ضة: اأبرزها ال�ضعي للتحول اإلى حكم الفرد، وهي ظاهرة موجودة في 
ت�ضتمر هذه  متى  فاإلى  ثورة،  اأو  الأخرى مر�ضحة لحراك  اأنها هي  يعني  مما  كثيرة،  اإفريقية  دوٍل 
عقالء  واأي��ن  نه�ضتها؟  وتعيق  الإفريقية  المجتمعات  ت�ضعل  التي  الأ�ضباب  من  وغيرها  الظاهرة 

اإفريقيا- قيادات وموؤ�ض�ضات- من معالجتها؟!!
- حركة 5 يونيو ف�ضيف�ضاء متنوعة الأطياف والتوجهات؛ لكن يجمعها ق�ضايا وطنية وا�ضحة: 
ملحوظًا،  وتاأثيرها  قويًا  موقفها  جعل  مما  وتما�ضك؛  بتناغم  تعمل  اأن  الحركة  ا�ضتطاعت  ولهذا 
اإلى مثل هذا النموذج لالجتماع والعمل الم�ضترك  اإلى عمق التنوع فيها- تحتاج  اإفريقيا- بالنظر 

في الق�ضايا المتفق عليها.
- ال�ضباب ودورهم الوطني واأنهم ع�ضب التغيير: ظهر ذلك وا�ضحًا في حراك مالي، مما يدعو 
الوطني ودورهم في  ال�ضباب، وتعزيز ح�ّضهم  الوعي لدى  تاأكيد الهتمام بال�ضتثمار في بناء  اإلى 
بناء وطنهم وحماية مكت�ضباته، وتج�ضير العالقة بينهم وبين القيادات والموؤ�ض�ضات المجتمعية، 

وهو ا�ضتثماٌر �ضيعود بالأثر النافع على الدولة الإفريقية.
اأبناء القارة عمومًا: والذي كان ميدانه �ضبكات التوا�ضل  - التفاعل الإيجابي مع الحراك من 
وم�ضاريعها  القارة  يخدم  فيما  ُت�ضتثمر  اأن  ينبغي  ال�ضعبي؛  التحاد  من  حالًة  يج�ّضد  الجتماعي، 
التحادية على الم�ضتوى ال�ضيا�ضي والثقافي، وهو– اأي�ضًا- ر�ضالٌة وا�ضحة ُتف�ضح عن حالة التذمر 
الواجبات  واإهمال  بال�ضلطة؛  وال�ضتئثار  الف�ضاد  من  ال�ضباب،  عند  وخ�ضو�ضًا  ال�ضعبي،  وال�ضخط 

الرئي�ضة للدولة )التنمية، وحفظ الأمن(.
ور�ضالٌة اأخرى اإلى القوى الدولية، وبخا�ضٍة فرن�ضا، اأّن روح ال�ضتقالل ورف�ض الو�ضاية والتدخل 

في �ضوؤون الدول الإفريقية ت�ضري في روح الجيل الجديد، وهذا عن�ضٌر يجتمع عليه الأفارقة.
�َضّق طريق  ومتعا�ضدين في  اإفريقيا مجتمعين  �ضباب  �ضي�ضتمر  الر�ضائل؟ وهل  �ضت�ضل هذه  فهل 

ال�ضتقالل التام والحقيقي، الذي يوؤدي اإلى نه�ضة وبناء لمجتمعاتهم؟
هذا ما نتمناه.
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االفتتاحية

االنقالب الدستوري في إفريقيا.. متى ينتهي؟
أّن واتارا قضى في الحكم فترتين رئاس���يتين، وبالتالي 
ليس له الحق في فت���رة ثالثة. وبعيداً عن هذا الجدال 
القانوني، بين السلطة الحاكمة والمعارضة، فإّن ترشح 
واتارا لفترٍة ثالثة من الممكن أن يؤدي إلى حالٍة من عدم 

االستقرار السياسي في البالد.
على الرغم م���ن أّن التعددية الحزبية واالنتخابات 
التنافس���ية أصبحت القاعدة أو المبدأ العام في معظم 
النظم السياسية اإلفريقية؛ فإنه من الضروري التمييز 
بين أشكال الظاهرة ومضامينها، ففي عدد من الدول إنما 
هي انتخابات شكلية من أجل تجميل النظام واستجالب 
المعونات والمس���اعدات االقتصادية، ويرجع ذلك إلى 
دور االنتخابات في دعم وتحس���ين الصورة السياس���ية 
للنظم الحاكمة في الميدان الدولي. حتى بالنسبة للنظم 
التي تقلدت السلطة من خالل االنتخابات، مثل زامبيا، 
فإنه���ا ارتدت بعد ذلك عل���ى أعقابها من خالل إجراء 
انتخابات مصطنعة. ومن هنا يتمثل الوضع السائد في 
اتجاه معظم الحكام إلى ما يمكن تسميته ب�»االنقالبات 
االنتخابية«، حيث يضمن الرؤساء من خاللها اختيارهم 

وبقاءهم في السلطة.
ن س���تة من ق���ادة الدول  من���ذ العام 2015م؛ تمكَّ
اإلفريقية من إلغاء القيود المفروضة على مدة الرئاسة؛ 
مما جعل عدد ال���دول التي تفتقر إلى وجود قيود على 
مدد الرئاس���ة تصل إلى 17 دول���ًة. وعلى النقيض من 
ذل���ك؛ أيَّ���دت 21 دولًة إفريقية وج���ود قيود على مدة 
الوالية الرئاس���ية، لكن هناك العديد من طرق التحايل 
التي يقوم به الرؤساء لكسر هذه القيود، كما توجد 15 
دول���ًة أخرى لديها تقاليد متعارف عليها في تقييد مدد 

الوالية الرئاسية. 
إجراءاٌت من هذا القبيل تش���ير إلى أّن إفريقيا لم 
تنته بعد من الحقبة الكارثية ل�»رؤس���اء مدى الحياة«، 
فسبعة من الرؤساء العش���رة األطول بقاًء في السلطة 
على هذا الكوكب هم أفارقة، ومن بين هؤالء: األوغندي 
ي���ِوري موس���يفيني الذي يحك���م منذ ع���ام 1986م، 
والكاميروني بول بيا الذي حكم البالد منذ عام 1982م، 

���ك بعض الرؤس���اء األفارقة بكراسي الحكم،  تمسُّ
وس���عيهم للبقاء في مناصبهم، ومحاول���ة تمرير ذلك 
بصورٍة ش���رعية، م���ن خالل تعديل الدس���تور، لتجاوز 
القيود الدستورية على الفترات الرئاسية، والتي عادًة ما 
تكون محكومًة بفترتين على األكثر، يمّثل أحد التحديات 
الكبرى المتعلقة بمس���تقبل االستقرار والتنمية واألمن 

في إفريقيا.
ه���ذه الظاهرة تحم���ل دالالت س���يئة، ليس أقلها 
اعت���داد الرئيس - أو حزبه - بش���خصه، واعتقاد أنه 
الُمخلِّص وحده، وأنه ليس في البلد كفاءات تس���تطيع 
إدارة الدولة، ومن دالالتها تجّذر الفساد، وتشّبع الرئيس 

ومن حوله منه.
وقد أضحى ذل���ك االتجاه - وال���ذي يُعّد انقالباً 
دس���تورياً - حجر عثرة أمام استمرار مكتسب »التداول 
السلمي للس���لطة«، وفاعلية »التعددية الحزبية«، التي 
ش���هدتها كثيٌر من الدول اإلفريقية من���ذ تحّول الدول 
اإلفريقي���ة نحو التعددية السياس���ية في أعقاب انتهاء 
داً رئيس���اً لالس���تقرار السياسي  الحرب الباردة، وُمهدِّ
س���اً للحكم االنفرادي؛ متمثاًل في  واألمني للدولة، وُمكرِّ

حزب أو عائلة أو فئة. 
كان آخ���ر ح���االت التعدي���الت الدس���تورية )أو 
محاوالت االنقالب الدستورية( التعديالت التي أجراها 
الرئيس الغيني ألفا كوندي في ش���هر مارس الماضي، 
والتي تسمح له بالترش���ح لفترٍة رئاسية ثالثة في شهر 

أكتوبر من هذا العام.
مثال آخر من كوت ديفوار، فعندما وصل الحس���ن 
واتارا إلى الس���لطة في عام 2010م؛ تضّمن الدس���تور 
اإليفواري حّداً للترشح للرئاسة بفترتين، لكن تّم تعديل 
الدستور في عام 2016م، وهذا الدستور الجديد يحدد 
أيضاً فترات الرئاس���ة بفترتين كح���دٍّ أقصى، غير أّن 
الرئيس اإليفواري ادعى أّن اعتماد دس���تور جديد في 
عام 2016م يس���مح له بالترشح لواليٍة ثالثة في السباق 
الرئاسي لعام 2020م، ألّن صدور الدستور الجديد يعني 
أّن الفترتين األوليين لم تُحس���َبا. بينما ترى المعارضة 
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وتيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو الذي تربَّع على رأس 
غينيا االس���توائية منذ ع���ام 1979م؛ وهناك أكثر من 
عشرة رؤساء دول إفريقية أخرى في السلطة لمدة عشر 
سنوات على األقل، وغالباً ما يتّم وصف أنظمتهم بعدم 
االستقرار، وغياب الحريات المدنية وكذلك السياسية، 

فضاًل عن انتشار توريث المناصب والفساد.
إجراءات تمديد فترة الوالية ليست ظاهرًة خاصة 
بإفريقيا، فقد فاز الرئيس الروس���ي »فالديمير بوتين« 
بوالي���ة رابعة في م���ارس 2018م؛ بع���د تغييرات في 
الدس���تور وبعض الخطوات السياسية الذكية. وصّوت 
البرلم���ان الصين���ي مؤخراً عل���ى إلغاء قي���ود الفترة 
الرئاس���ية، مما يسمح بإمكانية أن يصبح الرئيس »شي 
جين بينغ« رئيس���اً مدى الحياة. وبالنظر إلى أّن روسيا 
والصي���ن تلعبان دوراً مؤثراً ف���ي القارة اإلفريقية؛ فإّن 
مثل هذه الخطوات من هاتين الدولتين ستشجع رؤساء 
الدول اإلفريقي���ة على عدم االلتزام بح���دود الفترات 

الرئاسية.
على الرغم من ذلك؛ ف���إّن بعض محاوالت تمديد 
فترة الحكم قد باءت بالفش���ل نتيجة الضغوط الشعبية 
أو رفض المؤسس���ة العس���كرية، ومن بين األمثلة على 
ذل���ك: الرئيس الزامب���ي فريديريك ش���يلوبا في عام 
2001م، والرئي���س الماالوي باكيل���ي مولوزي في عام 
2003م، ورئيس نيجيريا أولوس���يجون أوباسانجو عام 
2007م، ومام���ادو تاندجا في النيجر )2009-2010م(، 

وبليز كومباوري في بوركينا فاسو عام 2014م.
فش���ل تلك المحاوالت جاء نتيجة عدٍد من وسائل 
الرفض والمعارضة التي مارس���ها مواطنو هذه الدول 
ضّد محاوالت االنقالب الدستورية، ففي بعض األحيان 
كان���ت نتيجة لالحتجاج���ات المباش���رة، مثلما حدث 
في بوركينا فاس���و، فبعد أس���ابيع من المظاهرات، في 
أكتوبر ع���ام 2014م، منع مواطنو بوركينا فاس���و بليز 
كومب���اوري من إلغاء الحكم الدس���توري بش���أن حدود 
الوالية، وأجبروه على االستقالة. وفي جمهورية الكونغو 
الديمقراطية أجبرت االحتجاجات جوزيف كابيال على 
الرضوخ وعدم الترشح في االنتخابات لواليٍة ثالثة، وبعد 
مماطالت وتأجيل لالنتخابات بحجج واهية؛ تمّكن أحد 
مرشحي المعارضة »فيلكس تشيسيكيدي« من الفوز في 

االنتخابات التي أُجريت في 30 ديسمبر 2018م. 

وفي أحياٍن أخرى؛ يتّم إسقاط الرئيس الذي يسعى 
لتمديد رئاس���ته لفترة ثالثة بالتصوي���ت ضّده كإجراء 
عقابي، كما حدث في السنغال في عام 2012م، عندما 
أدت االحتجاجات الشعبية الكبيرة إلى هزيمة انتخابية 

للرئيس عبدالله واد.
وفي ص���ورٍة ثالثة؛ يتّم رف���ض التمديد من خالل 
الهيئ���ات القضائية والمجالس النيابية، مثلما حدث مع 
الرئيس النيجيري أوليسيجون أوباسانجو؛ عندما رفض 
مجلس الش���يوخ مشروع دستور يسمح للرئيس بالترشح 
لواليٍة ثالثة مدتها أربع���ة أعوام تبدأ في 2007م، وأيد 

القرار مجلس النواب.
ه���ذه النم���اذج الناجحة ف���ي إفش���ال االنقالب 
الدستوري؛ تُشّجع الدول األخرى على رفض االنقالبات 
الدستورية، وتعطي مؤشراً ألدوات المقاومة، فمن تلك 
األدوات: حيوية الش���باب ووعيه بدوره الوطني، وجود 
مؤسس���ات المجتمع المدني الفاعلة، الوعي القانوني، 

االهتمام بالناخب وُحسن توجيهه،... إلخ.
وباإلضافة إلى مس���ؤولية كّل ش���عٍب ف���ي دولته؛ 
فإّن على االتحاد اإلفريقي مس���ؤوليته األممية، إذ هو 
ُمطال���ٌب بأن يضطلع ب���دوره، ويضاعف جهوده لفرض 
قانون لتحديد عدد الفترات الرئاسية؛ حيث إّن الحظر 
القارّي– مثاًل- سيكون بإمكانه َمنْع المناورات القانونية 
المحلية، ودفن ش���بح »رؤس���اء مدى الحياة«، وبمجرد 
تأكيد هذا القيد س���يكون بمق���دور االتحاد اإلفريقي 

معاقبة أو حتى إبعاد الدول التي ال تلتزم بذلك.
على الرغم من محاوالت االلتفاف على الدس���تور، 
التي يمارس���ها عدٌد من الرؤس���اء األفارقة للبقاء في 
الحكم، فإّن هناك العديد من المبش���رات، مثل حاالت 
غانا وجنوب إفريقيا وتنزاني���ا، ومؤخراً نيجيريا وبنين 
وس���يراليون وليبيريا، لق���د حلت المع���ارك القانونية 
واالنتخابية في المش���هد السياس���ي محّل المواجهات 
العس���كرية في هذه البلدان، والواق���ع أّن أغلبية القادة 
األفارقة في هذه البلدان سلّموا السلطة عند إكمال مدة 

رئاستهم الدستورية.
ختامًا:

إدراك النخب والعامة أّن »االنقالب الدستوري« ال 
يقّل خطراً وال ضرراً عن االنقالب العس���كري؛ هو أول 
وأهّم خطوات القضاء على هذه الظاهرة المَرضية �
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د. عبد الرحمن �شيتو عالوي
ع�شو هيئة التدري�س بكلية الفرقان للدرا�شات الإ�شالمية 

والتربوية- بوبو جول�شو - بوركينا فا�شو

السحر في السياق اإلفريقي

شريحٌة كبيرة من الشعب اإلفريقي، اليوم، ال تفتأ تؤمن 
بالس���حر والش���عوذة؛ إيماناً ال يكاد العقل يتصّوره، وتُقّدس 
الس���حرة والمش���عوذين، وتعمل جاهدًة على تنفيذ أوامرهم 
ووصاياهم في كّل عارٍض م���ن عوارض حياتهم االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية واألخالقية. ونظراً للتأثير الخطير 
له���ذه المعتقدات؛ س���نحاول في هذه الورقة الكش���ف عن 
حقيقة الس���حر اإلفريقي ومدى قوة تأثي���ره في حياة تلك 

الشريحة المشار إليها.

يزال ال�شحر كمفهوم وكممار�شة يطرح ل 
ف�ي  خا�ش�ة  كبي�رة،  ا�ش�تفهام  عالم�ات 
المجتمع�ات الإفريقي�ة الوثنية، الت�ي تتمحور 
ال�ش�حرية  الممار�ش�ات  ه�ذه  ح�ول  حياته�ا 
والمعتقدات الدينية، التي يكون فيها لل�ش�احر 
الكلمة الفي�ش�ل في كّل م�ا يتعلق بحياة الفرد 

والجماعة.
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المبحث الأول: تعريف ال�سحر:
يُطلق مصطلح »الس���حر« على عّدة معان: منها ما ذكره 
الجوه���ري في الصحاح: أّن الس���حر هو األُْخ���َذةُ، وكلُّ ما 
لَُطف مأخُذه وَدّق)))، وأنه يُطلق على أعمال الحيل والخداع 
والتعليل، يُقال س���َحر فالٌن فالن���اً؛ إذا خدعه أو قام بِحَيٍل 

تجاهه، أو علّله))).
وال يُفّرق معظم العلماء بين السحر والشعوذة، وقد جاء 
ما يؤكد ذلك في )المصباح المنير(: »الشعوذة من مادة )ش 
ُجُل َشْعَوَذًة، َوِمنُْهْم َمْن يَُقوُل َشْعَبَذ َشْعَبَذةَ،  ع و ذ(: َشْعَوَذ الرَّ
اِل ُمْعَجَمًة، َولَيَْس ِمْن َكاَلِم أَْهِل الَْباِديَِة، َوِهَي لَِعٌب  َوُه���َو ِبالذَّ

ْحِر«))). يََرى اإِلنَْساُن ِمنُْه َما لَيَْس لَُه َحِقيَقٌة َكالسِّ
وقد عّرف الجصاص السحر في كتابه )أحكام القرآن( 
بقوله: »كّل أمٍر خفي سببُه وتُخّيل على غير حقيقته، ويجري 

مجرى التمويه والخداع«))).
والس���حر - تعلماً وعم���اًل- من المق���رر تحريمه في 
اإلس���الم، وهو من كبائر الذنوب وبعضه كف���ر))) ومن أدلة 
تحريمه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله 
عليه وس���لم قال: )اجتنبوا السبع الموبقات(، قالوا يا رسول 
الله؛ وما ُهّن؟ قال: )الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي 
م الله إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم  حرَّ

الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت())).
المبحث الثاني: ال�سحر وال�سعوذة في اللهجات 

الإفريقية:
وردت مصطلح���اٌت عدي���دة ف���ي اللغ���ات واللهجات 
اإلفريقية تدّل على الس���حرة واألعمال السحرية والطقوس 

للماليين– بيروت، ط4-  العلم  الجوهري، دار  ال�صحاح،    (((
407)هـ-987)م، )2/ 679).
)2)  المرجع ال�صابق، )2/ 679).

)))  الم�صباح المنير، الفيومي، المكتبة الع�صرية، )5/ 22).
العربي-  التراث  اإحياء  دار  للج�صا�ص،  الــقــراآن  اأحكام    (4(

بيروت، 405)هـ، ))/ )5).
)5) ينظر كتاب عالم ال�صحر وال�صعوذة - د. عمر �صليمان الأ�صقر

{اإِنَّ  تعالى:  قوله  باب  الو�صايا/  كتاب  البخاري،  �صحيح    (6(
ِذيَن َياأُْكُلوَن اأَْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما} )الن�صاء: 0)). الَّ

الخفية، التي يُع���ّد االتصال باألرواح وعالم ما وراء الطبيعة 
خاّصًة من خواصها، وهذه الكلمات تختلف من قبيلٍة ألخرى، 
وإن اتفق���ت غالباً في مقاصدها، وف���ي الجدول اآلتي بيان 

لبعضها: 
الم�صطلحات الدالة على ال�صحر))):

الم�صطلحات الدالة 
على ال�صحر

الدولةاللهجات

Idan نيجيريا وبنينيوروبااإدان

Asasi نيجيريا وبنينيوروبااأ�صا�صي

Koroti بوركينا فا�صو ومالي جول اأوبمباراكوروتي
و�صاحل العاج وغيرها

دباري اأو دبالي 
Dabari-Dabali

بوركينا فا�صو ومالي جول اأوبمبارا
و�صاحل العاج وغيرها

Souya بوركينا فا�صو ومالي جول اأوبمبارا�صويا
و�صاحل العاج وغيرها

دابري Dabre اأو 
Rabre بوركينا فا�صومو�صيرابري

كوونكوون  
bombole

بوركينا فا�صو�صاموغو

 eklo بوركينا فا�صوتيفواإيكلو

gbeguee بوركينا فا�صو�صينيفوبيغيي

ت�صيونو tiono اأو 
كورو�صي korossi اأو 

dreefa دريفا
بوركينا فا�صوبوبو

الم�صطلحات الدالة على ال�صحرة:

الم�صطلحات الدالة على 
ال�صاحر

الدولةاللهجات

Aje نيجيريا وبنينيوروبااأجيي

Oso نيجيريا وبنينيوروبااأو�صو

Babalawo نيجيريا وبنينيوروبابابا لوو

Onifa نيجيريا وبنينيوروبااأونفا

)7)  حوارات مع م�صايخ، وانظر:
 les enfants accusés de sorcellerie:etude  

 anthropologique des pratiques contempraines

.relatives aux enfants en Afrique, p.12
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emere نيجيريا وبنينيوروبااإيميري

yangboin جول يانغوني
اأوبمبارا

بوركينا فا�صو ومالي 
و�صاحل العاج وغيرها

Soubaga جول و�صوباغا
اأوبمبارا

بوركينا فا�صو ومالي 
و�صاحل العاج وغيرها

بغابوغودبا 
Bagabougdiba

بوركينا فا�صومو�صي

Srid - More بوركينا فا�صومو�صي�صرد موري
Soyan بوركينا فا�صومو�صيو�صوينا

kouinkouin بوركينا فا�صو�صاموغوكوونكوون
djamba الكاميرونماكاجامبا

deeratie بوركينا فا�صوبوبودريفاتي

ngbin اإحدى انبيني
لهجاتها

جمهورية اإفريقيا 
الو�صطى

ouroukouzou اإحدى اأوروكوزو
لهجاتها

جمهورية اإفريقيا 
الو�صطى

talimbi اإحدى تلينبي
لهجاتها

جمهورية اإفريقيا 
الو�صطى

ango-brotto اإحدى اأنغو-بروتو
لهجاتها

جمهورية اإفريقيا 
الو�صطى

likundu اإحدى ليكوندو
لهجاتها

جمهورية اإفريقيا 
الو�صطى

mangou اإحدى مانغو
لهجاتها

جمهورية اإفريقيا 
الو�صطى

djamba اإحدى جامبا
لهجاتها

جمهورية اإفريقيا 
الو�صطى

ikundu اإحدى اإكوندو
لهجاتها

جمهورية اإفريقيا 
الو�صطى

uchawi اإحدى اأوت�صاوي
تنزانيالهجاتها

muthi اإحدى موتثي
جنوب اإفريقيالهجاتها

obayi اإحدى اأوبايي
غانالهجاتها

المعتقدات  ف��ي  ال�سحر  ال��ث��ال��ث:  المبحث 
الإفريقية:

 Eloi Messi يق���ول  الباحث إيلوا ميس���ي ميتوغ���و
Metogo: إّن اعتقاد تأثير الس���حر والش���عوذة بذاتهما في 
إفريقيا عقيدة راسخة، ترتكز على دعوى فهٍم خاص للنظام 

في العالم، وإدراك أسراره، وكشف قوانينه))).
الغاية األولية والمقصد األساس���ي للساحر والمشعوذ 
هي اكتس���اب قوة تفوق قوى الطبيع���ة واألرواح واألمراض 
واألعداء، وإش���اعة إمكانيات الساحر والمش���عوذ الفائقة 
ف���ي اعتقاد الناس، وبخاصة الع���وام والجهلة؛ للقضاء على 
كّل َمن يح���اول الوقوف أمامه وصّده ع���ن تحقيق أهدافه؛ 
لذا أصبح  لدى الس���احر أو المشعوذ– في اعتقاد اإلنسان 
اإلفريقي- الق���درة الالمتناهية، والقوة الكبرى والس���لطة 
القاهرة في إدارة ش���ؤون الحياة بفعل خوارق العادات، األمر 
الذي جعله يُقدم على إبعاد فكرة إمكانية وجود قوة أو سلطة 
ق���د تكون أعلى وأكبر من قوته وس���لطته، وقد علّق الباحث 
إيلوا ميس���ي ميتوغو على هذا االعتقاد بقوله: »وهذا إعالن 
صريح للمذهب الوضعي اإللحادي في تلك المجتمعات بدالً 
من العقيدة الدينية. وم���ن الغريب في نظرهم وفكرهم هو 
زعمهم أّن الحياة ملك لإلنسان، وليست ملكاً لله تعالى«))). 
ويق���ول بوالجي إي���دووو عن س���دنة ب���الد اليوروبا: 
»الوظيفة الرئيسية للسادن عند اليوروبا هي الوساطة بينهم 
وبين آلهتهم، هو الش���خص الذي يرتبط بالبشر واآللهة في 
آٍن واحد، هو الذي بإمكانه أن يسمع كليهما )اآللهة والبشر(، 
وهو الذي يرفع لآللهة صل���وات عابديهم ليقبلوها، ويبارك 

العباد نيابًة عن اآللهة«))).
ويعتقدون أنه إذا كانت مهمة الس���احر فعل الخيرات، 
وجلب ما يسهم في توفير السعادة والرخاء لإلنسان، فسحره 
أبيض، وأم���ا إذا كانت مهمته تدمير حي���اة الناس، وإلحاق 

 Dieu peut-il mourir en Afrique/Eloi Messi   (((
.11-Metogo, p.10

.idem  (2(
.Idowu 1973/ p.130 :المرجع ال�صابق، نقاًل عن  (((
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ش���تى أصناف األذى بهم، فسحره أس���ود، ومن هنا صّنف 
بعض العلماء الس���احر اإلفريقي إلى صنفين؛ هما: الساحر 
األبيض والساحر األسود، وقد حاول األستاذ »هوبير ديشان« 
سرد بعض أعمال الساحر األبيض، حيث وجد أّن من مهمته: 
االتصال بالقوى الخفية؛ الس���تنباط الجواب منها عن سؤاٍل 
معّين، كالسؤال عن نوع مرض أصيب به شخص، أو عن مدى 
نجاح الس���ائل إذا أقدم على االنش���غال بعمٍل ما، أو وصف 
دواٍء ما، وطريقة استعماله، وبيع التعاويذ والتمائم المختلفة؛ 
ألغراض الشفاء من المرض، واس���تنزال المطر، واجتالب 
الُحّب، واس���تعادة القوة، وتحقيق النج���اح في االمتحانات 

واالنتخابات))).  
وأما الساحر األسود؛ فهو الذي يختّص بصناعة السحر 
الخبي���ث والضار، الذي يفت���ك باإلنس���ان، ويُهلك الحرث 
والنس���ل، ويفّرق بين المرء وزوجت���ه، ويدّمر البالد والعباد، 
وال يترك خضراً وال يابس���اً، ويُعّد من أخطر أنواع الس���حر 
المنتش���رة في المجتمعات اإلفريقية؛ إذ يعمد اإلنسان إلى 
ممارس���ته؛ للتعدي على اآلخرين ظلم���اً وعدواناً، أو للدفاع 
عن نفسه من الظلم والطغيان وللتصدي لهجوم األعداء))). 

المبحث الرابع: ال�سحر والتاريخ الإفريقي:
ال يمكن تحديد زمان ومكان ظهور السحر والشعوذة في 
إفريقيا؛ لكونه ظاه���رًة اجتماعية يصعب رصدها، وارتباط 
السحر بالديانة التقليدية يجعلنا نجزم بظهورهما معاً، منذ 
وقٍت س���حيق، يقول »هوبير ديشان« عالم األجناس البشرية 
الفرنس���ي في كتابه )الديانات في إفريقيا الس���وداء(: »من 
كها قوى حيوية- أن  الطبيع���ي- في بيئٍة تتحكم فيه���ا وتَُحِرّ
تكون غاية ما يتّمناه اإلنسان فيها أن يضمن لنفسه ولعشيرته 
االحتفاظ بهذه القوى واالس���تزادة منها. وقد كفل الدين كّل 
ذلك للجماعة، وعلى جانب الدين نش���أ الس���حر؛ ليستعين 
األفراد به على اكتساب تلك القوى، أو على صّد قوى شريرة 

الهيئة  دي�صان،  هوبير  الــ�ــصــوداء،  اإفريقيا  في  الديانات    (((
الم�صرية العامة- القاهرة، ))20م، �ص87.

)2)  الديانات التقليدية في غرب اإفريقيا بين القرنين 5)و20م /
بحث مقدم لنيل الما�صتر/اإيمان بطاهر ورمي�صاء خاودة/ جامعة 

الجياللي بونعامة خمي�ص مليانة/ د:ب/ 7)20م-8)20م.

غير قدسية تهددهم في أمنهم«))).  
ومن الجدي���ر بالذكر؛ أّن اإليمان بالس���حر واالعتقاد 
بقوة السحرة وقدرات المش���عوذين الخارقة ظّل سائداً في 
التنظيمات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في الممالك 
والدول التي قامت على أراضي القارة الس���مراء، بدءاً بأول 
الحض���ارات المعروفة )الحضارة المصري���ة القديمة(، إلى 
مملك���ة غانة ومملكة مالي ومملكة الصنغاي ومملكة الكونغو 

ومملكة الزولو، وغيرها من الدول التي قامت في القارة.
ق���د كّرس س���كان القارة- قبل اإلس���الم- حياتهم في 
التعامل مع الس���حر ف���ي الدفاع عن أنفس���هم، وفي جلب 

المنافع ودفع المفاسد في السلم وفي الحرب. 
جاء في )تاريخ إفريقيا العام(: »من خصائص الماندنغ 
الغربيين األخ���رى معتقداتهم الدينية، فقد كانوا راس���خي 
اإليمان باألرواحية، وكان الس���حر الضار ه���و دائماً التهمة 
الرئيس���ية في المحاكمات، وكانت كّل حاالت المرض تُعزى 
تقريباً إلى هذه الممارس���ة، فكان المتهم يمثل أمام محكمة 
الكاه���ن، إلقامة الحجة... بحكم الم���اء األحمر، فقد كانت 
األطراف تُسقى ماًء محمراً بمفعول جذور نبات الكايسدرا، 
ومن تقيأ قبل خصمه ُحكم له. أما المدان، وقد ثبتت إدانته 
بالش���عوذة، فيلقى فريسة للحيوانات، أو يُستَرّق ومعه جميع 

أفراد عائلته«))). 
الملوك وممار�صة ال�صحر قديماً:

كان الحكام والملوك في إفريقيا يعتمدون اعتماداً كلياً 
على السحر في هزيمة األعداء في الحروب والغزوات، وفي 
أغلب األحوال يكون الملك هو َمن يتصدر لصناعة الس���حر 
والش���عوذة، ويتعلمه من أجل الحفاظ عل���ى دولته، وضمان 
بقاء ع���رش المملكة، كما هو الحال في ش���أن ملك مملكة 
صوصو »سوماورو كنتي«، وقد جاء في كتاب )تاريخ إفريقيا 
العام( ما يعزز هذا القول: »وتؤكد الروايات الش���فوية، كلها، 
قس���وة س���وماورو الذي بّث الرعب في مندية التي هاجمها 

)))  الديانات في اإفريقيا ال�صوداء، �ص86.
ط)98)م،  الباحثين،  من  مجموعة  العام،  اإفريقيا  تاريخ    (4(

جين اأفريك اليون�صكو، باري�ص- فرن�صا، )4/ 89)).
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تس���ع مرات، إلى درجة أّن الرجال لم يعودوا يتجرؤون على 
عقد مجالس للحديث خش���ية أن تنقل الري���ح أقوالهم إلى 
مس���امع الملك. وكان لس���وماورو مهابة في نفوس السكان؛ 
لقوته العسكرية، وقدراته السحرية على حّد السواء، إذ كان 
مرهوب الجانب بوصفه الساحر الكبير، وكان يُسّمى: الملك 

الساحر«))).
وفي ش���أن معارك���ه، التي خاضها ض���ّد زعيم مملكة 
الماندي »سونجاتا كيتا«، نقل صاحب )موسوعة تاريخ مالي( 
قائاًل: إّن الملك »س���وماورو كنتي« كان ساحراً بارعاً، ورث 
ممارسة الس���حر والش���عوذة كابراً عن كابر؛ حيث ثبت أّن 
ج���ّده األعلى »صوصو باال ُجُوروكناك���ي«، الذي تولى عرش 
المملكة بعد ه���الك أبيه عام 1046م، كان يخيط ش���فتيه 
بأش���واك القنافذ، ومع كّل ذلك يأكل الطعام ويشرب الماء 
بنفس الفم ُمظهراً براعته في الس���حر والشعوذة))). وكذلك 
جّده »س���وماورو جوروكناكى«، ال���ذي تولى العرش بعد جده 
األعل���ى ال���ذي لُّقب بالبوم���ة )غينغي( لقوته في الس���حر 
والش���عوذة، وقد خلّف جّده هذا ابناً، كان هو اآلخر يُس���ّمى 
البومة بن البومة )غينغي غينغي دين(؛ لقّوته السحرية، وقد 
أُثر أنه حين يفتخر ويستعرض عضالته السحرية كان يقول 
للسحرة والمش���عوذين أمثاله: »قدرتكم السحرية ال تساوي 
ش���يئاً أمامي؛ والدليل أنكم تمارسون سحركم في الليل، وأنا 

أمارسه في أّي وقٍت شئت«))).
وتزعم الروايات أن���ه في معركة »نيبوريا« التي خاضها 
»س���وماورو كنتي« ضد »س���ونجاتا«، أظهر قوته الس���حرية 
الكاملة، وبراعته في الشعوذة؛ وذلك عندما التحم الجيشان 
في س���احة الوغى، وأحس بالهزيمة وجه���اً لوجه مع قائد 
جيش قبيلة الماندي، قام »س���وماورو كنتي« بأعماٍل سحرية 
أده���ش بها الجميع، فكان كلما جاءه س���هٌم م���ن ِقَبل عدّوه 
أمس���ك بالس���هم، ولم يَُصب بضرر، فهاجمه »س���ونجاتا« 

)))  تاريخ اإفريقيا العام، )4/ 7))).
)2)  مو�صوعة تاريخ مالي، عبد القادر بن تيجان، طبعة موؤ�ص�صة 
كجيرى للتربية والبحوث التاريخية- مالي، �ص)8 وما بعدها.

)))  المرجع ال�صابق.

بالسيف ليطعنه، فس���رعان ما اختفى »سوماورو كنتي« عن 
األنظار، ليظهر فوق تلٍّ مش���رف على ساحة المعركة، وقد 
نَجا بنفسه بعيداً عن المخاطر التي أوشكت أن تودي بحياته 
إلى الهالك؛ األمر الذي أثار دهشة »سونجاتا كيتا«، وحاول 

تفسير ذلك؛ فعجز))).
يُذكر أيضاً أّن الملك »سوني علي بير«، أحد ملوك مملكة 
سنغاي الذي حكم من عام 1464م إلى 1493م، اتُِّهم بالسحر 
وتعاطي أعمال الشعوذة)))؛ على الرغم من أنه يُعّد المؤسس 
الحقيق���ي للمملكة؛ لجهوده الضخمة في صناعة مملكة قوية 
مترامية األطراف، وجعلها أكبر مملكة في السودان الغربي)))، 
وق���د ورد في الكتب التاريخية أنه ادع���ى األلوهية، ومارس 

السحر والشعوذة، وتلقب بألقاب ال تليق بالمخلوق))).
ال�سحر  خ�سائ�ص  الخام�ص:  المبحث 

الإفريقي:
- اأنواع ال�صحر: 

ال يختلف الس���حر اإلفريقي عن غيره من أنواع السحر 
في القارات األخ���رى، ولكن هناك بعض ما يميز الس���حر 
اإلفريق���ي عن غيره، كأن���واع الحيوانات الت���ي يُفترض أّن 
السحرة يستخدمونها، ففي أوروبا يُعتقد أّن القطط والكالب 
وابن عرس، وهي الحيوانات المقربة للس���احر، تتمثل فيها 
الش���ياطين )خادم الساحر(، بينما في اليابان يعتقدون ذلك 
ف���ي الكالب والثعالب، أما في إفريقيا فتُعتبر الضباع والبوم 
والبابون هي الحيوانات التي يتمّثل في هيئتها خادم الساحر.

إّن من أهّم ما يميز الس���حر اإلفريقي شموليته، حيث 
يتّم اس���تخدامه في جميع مجاالت الحي���اة في المجتمعات 

)4) مو�صوعة تاريخ مالي، �ص08).
زيربو:  كي،  جوزيف-كي-زيربو،  ال�صوداء،  اإفريقيا  )5) تاريخ 
الثقافة–  وزارة  من�صورات  ط994)م،  ال�صام،  �صلب  يو�صف 

دم�صق/ �صوريا-994)م، ))/)))).
الإ�صالمية،  ال�صنغاي  دولــة  واإحــيــاء  محمد  الحاج  اأ�صكيا    (6(
الإ�صالمية،  الدعوة  كلية  من�صورات  ط)،  علي،  من�صور  فاي 

طرابل�ص- ليبيا- 997)م، �ص )5)-6)).
)7)  المرجع ال�صابق، �ص4)، وتاريخ اإفريقيا ال�صوداء ))/2)2)، 

وتاريخ اإفريقيا العام )204/4)، مرجعان �صابقان.
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اإلفريقية، فقد استخدم اإلنسان اإلفريقي السحر والشعوذة 
في مجال العاطفة والشعور، وفي المجال المهني الوظيفي، 
وفي مجال األعمال التجارية، وف���ي مجال الحياة والموت؛ 
فلدى الساحر اإلفريقي- حس���ب زعمهم- قدرة على وضع 
الحلول للمش���اكل التي يواجهها اإلنسان في إفريقيا، ولديه 

أسرار قوية للتصدي لتحدياته المختلفة.
- التعاويذ في عالم ال�صحر الإفريقي:

يتخذ الس���حرة والمش���عوذون في الثقافة االجتماعية 
الس���حرية في إفريقيا جملة مستكثرة من التعاويذ والتمائم، 
وه���ي على كثرتها تختلف من قبيلٍة ألخرى، وقد أش���ار إلى 
بعضه���ا علم���اء األجناس البش���رية، وعلى س���بيل مثال ال 
الحصر: تتخذ قبيلة أشانتي في غانا سوطاً ذا سبع شرائح، 
وِق���دراً، وأمعاء الدجاجة، ومرآة س���حرية، تمائم ووس���ائل 
لكش���ف الغيب. وقد اتخذ س���كان المناطق الس���احلية في 
إفريقيا أش���ياء للتعاويذ: كالدمى والرس���وم والصور واآلثار 
والمكانس الصغيرة من ليف الشجرة، والقرون والمساحيق، 

وأنياب األسد، وأنياب األفاعي))).
- ا�صتخدام تماثيل الأ�صخا�ص في ال�صحر: 

لقد مارس األفارقة هذا األسلوب من السحر والشعوذة 
بغرض إلحاق الضرر واألذى باألعداء، وتتمثل صورته في أّن 
الساحر أو المشعوذ يُحضر دمية، أو صورة فوتوغرافية، أو 
رس���ماً، يمّثل به عدوه الذي يريد اإلضرار به، ويقوم بجملة 
من الطقوس السحرية باسم ذلك العدو، ويقوم بغرز مسمار 
أو دبوس في العضو الذي يريد إتالفه في العدو. ويُعّد هذا 
النوع من الس���حر من األنواع الخطيرة المعروفة والمنتشرة 
في الثقافة الس���حرية في إفريقيا، وخاصًة لدى ديانة فودو 
الوثنية ف���ي غرب إفريقيا، وهو أس���لوٌب ش���ائع ومعروف 
عالمياً. وما يدل على ش���يوعه قول صاحب قصة الحضارة: 
»في العصور الوس���طى كانوا يسحرون الشخص بأن يغرزوا 
الدبابيس في تمثال من الش���مع تمث���ل صورته، وهنود بيرو 

يحرقون الناس ممثلين في دماهم«))).

)))  الديانات في اإفريقيا ال�صوداء، �ص 88 وما بعدها.
)2)  ق�صة الح�صارة، ويل ديورنت، مطابع الدجوي- القاهرة- )97)م، 

- ا�صتخدام اأثر العدو في ال�صحر:
يُعّد الحصول على جزٍء من جس���م اإلنسان، المقصود 
إيق���اع الضرر به، عاماًل قوياً للتمكن م���ن إلحاق األذى به، 
كما يحدث كثيراً في المجتمعات السحرية في إفريقيا، كأن 
يجد شعر اإلنسان أو ِسّنه أو ُظفره، يقوم بطقوس شيطانية 
معّينة، كدفنه أو إحراقه أو حبس���ه ف���ي مكان، األمر الذي 
أثار تخوفات الناس في ع���دم المحافظة على أعضائهم أو 

أجزائهم المنفصلة عنهم.
المبحث ال�ساد�ص: �سور من ال�سحر الإفريقي:

السحر اإلفريقي- في الواقع- مجموعة من المعتقدات 
الوثنية والممارس���ات الش���يطانية المنظمة، يش���ترك فيها 
فئة معّينة م���ن الناس، تّدعي فيها االتص���ال بعالم األرواح 
والتعامل مع القوى الخفية، واس���ترضائها )بأعماٍل شركية(؛ 
الس���تجالبها، ومن ثَ���ّم الحصول على إعانته���ا على قضاء 
حوائجها وحوائج مريديها، بوس���ائل خبيثة، وكيفيات ماكرة، 

وأساليب شيطانية، وحيل متعددة. 
وإذا أردنا تقديم واقع السحر والشعوذة في المجتمعات 
اإلفريقية؛ فاإنه يتجلى في حيثيات واأنواع عدة، �صن�صرد اأهمها:

1- �صحر التخيل والتمويه:
في ه���ذا النوع من الس���حر؛ يقوم الس���احر بعمليات 
الخداع والتخييل التي ليس لها حقيقة في األصل، بأن يحّول 
األوراق العادية إلى النقود الورقي���ة، أو يحّول األحجار إلى 
الذهب والفضة، أو العصا إلى حية، كما نقل القرآن الكريم 
عن س���حرة فرعون في قول���ه تعالى: }َقاَل بَ���ْل أَلُْقوا َفِإَذا 
ِحَبالُُهْم َوِعِصيُُّهْم يَُخيَُّل ِإلَيِْه ِمْن ِس���ْحِرِهْم أَنََّها تَْسَعى{ ]طه: 
66[، وفي غالب األحيان ال يكون للساحر، في هذا النوع من 
السحر، اتصال بقوى خارجية عنه، حيث يعتمد على مهاراته 

في الخداع والتخييل.
2- �صحر العن�صر الن�صائي:

يُعّد ه���ذا النوع من الس���حر س���ائداً ومنتش���راً في 
المجتمعات اإلفريقية، وبخاصٍة المجتمع النسائي، ويعتريه 
الكثير من الغم���وض والتعقيد، حيث يعتق���د الكثيرون بأّن 

.((((/((
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الخ���داع والتخييل قدرات خارقة تمكنه���ّن من اإلقدام على 
فعل األعمال الخبيثة والممارسات الشيطانية، وأّن قدراتهّن 
المارقة تُكتس���ب من ش���ياطين الجّن واألرواح الخبيثة في 
الطبيعة، وتتمثل ه���ذه األعمال في أكل اللحوم البش���رية، 
والتحّول إلى حيوانات مختلفة، والطيران كالطيور في الليل. 
وكثيراً ما تُتهم النساء العجائز بهذا النوع من السحر، ويُطلق 
عليهّن في لغة اليوربا كلمة: أجيي Ajee، وفي لغة البمبارا: 

.Soubaga سوباغا
3- الأطفال ال�صحرة: 

من الظواهر المنتشرة  في بعض المجتمعات اإلفريقية 
اس���تخدام األطفال في الس���حر، فاألطفال السحرة بحكم 
اتصالهم بالعالم اآلخر وتعاملهم مع القوى الخفية، حس���ب 
زعمهم، يش���كلون منظومة س���حرية يملك أفرادها قدرات 
خارق���ة على التصرف في الخفاء، والقي���ام بعمليات خبيثة 

متعددة في المجتمع. 
إّن جملة من الدراس���ات الميدانية والتحقيقات العلمية 
التي قام بها علماء الس���الالت البشرية، بإشراف يونيسيف، 
قد أثبتت انتشار االعتقاد في قدرات األطفال السحرة على 
إرس���ال األرواح الخبيثة؛ إللحاق األذى والمرض وأس���باب 
الش���قاء وس���وء الحظ واإلخفاق بأفراد العائلة، األمر الذي 
يجعلهم- في بع���ض األحيان- عرض���ًة التهاماٍت وألعمال 

العنف والقتل))). 
يقول الباح���ث الكونغولي باتريس ينغ���و: »إّن األطفال 
الس���حرة واالتهامات الموجهة إليهم ظاهرة لم تعد جديدة 
في المجتمعات اإلفريقي، وخاصًة في خليج بنين، واتهامات 
حديثي الوالدة منهم، قديم قدم الزمان، وما زالت إلى يومنا 

هذا«. 
وقد جاء في بعض الدراس���ات: أّن اآلالف من األطفال 
المتهمين بالس���حر تّم طردهم من بيوتهم، وهم يعيشون في 
شوارع كنشاشا ولوبومبا في جمهورية الكنغو الديموقراطية، 

 les enfants accusés de sorcellerie:étude (((
 anthropologique des pratiques contemporaines

.22-relatives aux enfants en Afrique, p.19

وكذلك تّم تسجيل عدد كبير في والية أكوا-إبوم النيجيرية. 
ويتن���وع األطفال المتهمون بالس���حر بين أطفال يتامى 
األب واألم، أو يتامى أحدهما، واألطفال المعاقين، واألطفال 
المرض���ى نفس���ياً، واألطف���ال الذين ُولدوا بظ���روٍف غير 

طبيعية))).
4- �صحر التوائم: 

يعتقد كثيٌر م���ن الوثنيين بالمجتمع���ات اإلفريقية أّن 
للتوائم قدرات س���حرية عجيبة، وقوى خفية خطيرة للتحكم 
في الطبيعة؛ ولذا تمّثلهم قبائل البانتو بالحيوانات؛ لقدرتهم 
على التحويل من حالٍة إلى أخرى، وتصفهم قبائل اليكوما في 
إفريقيا الوسطى ب�»امبوو«  ngbooأي الحية، وهم وسطاء 
بي���ن الناس واآللهة )في زعمهم( بحكم قدرتهم الالمتناهية. 
وفي اعتقاد البعض هم أكبر قدراً من اإلنس���ان، وفي الوقت 

نفسه أصغر منه. 
5- �صحر الم�صابين بمر�ص المهق: 

يُعّد مرض المهق )البرص( في اعتقاد األفارقة الوثنيين 
قوة خارقة، وقدرة س���حرية كبيرة في التحكم على الطبيعة، 
قد يُمثل المصاب به مصدر تعاس���ة وش���قاوة للمجتمع إذا 
 Dogon ل���م يتّم التخلص منه؛ ففي اعتق���اد قبائل دوغون
أّن المص���اب بالمهق َخلْ���ٌق ملعون، وأنه- ف���ي ظنهم- ُولد 
بعالقة جنس���ية غير مش���روعة بين اآللهة، واكتسب بذلك 
هذه القوة التي تس���مح له بالتوس���ط بين آلهة األرض وآلهة 
السماء- بزعمهم، وهو وأعضاؤه الجسدية بسبب ذلك يمّثل 
مص���دراً غنياً ألعمال الطقوس والقرابين الس���حرية؛ ولذا 
يُقّدم شخٌص مصاب بالمهق قرباناً في كّل ثالث سنوات بعد 

تنصيب الملك؛ من أجل تقوية سلطته في بالد دوغون))).
وكذلك في بالد البمبارا؛ يُقّدم ش���خٌص مصاب بالمهق 
قرباناً في مهرجان تنصيب ملك س���يغو الجديد، حيث يُقتل 
ويصّب دمه على رأس الملك. وكلما كانت المملكة في خطر 

)2)  المرجع ال�صابق، �ص )9)-22).
 les enfants accusés de sorcellerie:etude   (((
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يُقّدم شخٌص مصاب بالمهق قرباناً آللهة األنهار. 
ويتع���رض كثيٌر من األطفال المصابي���ن بالمهق للعنف 
والقتل؛ من أجل القوى الخارقة التي يظّن الس���حرة والجهلة 
أنها تكمن فيهم، ويعتقد الوثني أّن عضواً من جسم المصاب 
بالمهق )جلده ولسانه ويديه وأذنيه وجمجمته وقلبه وعضوه 
التناس���لي( يمّثل قوًة خارقة في إس���عاد اإلنسان وفي جعله 
قوياً وثرياً؛ ولذا تزخر األسواق السحرية بأعضاء المصابين 

بمرض المهق))).
الإفريقي  ال�سحر  ال�سابع:  المبحث 

في الع�سر الحا�سر:
كان من المتوقع في ش���أن االتصال الحضاري والتعليم 
األوروبي خصوصاً، في القارة اإلفريقية، أن يحّد من انتشار 
الس���حر في المجتمعات اإلفريقية، ولكن على العكس نجد 
أّن الس���حر ال يزال وجوده وحضوره قوياً بين األفراد، ويتّم 
استخدامه على نطاٍق واسع في العديد من المجاالت، وذلك 
ألّن التعليم الغربي ال يصحح العقائد الباطلة، باإلضافة إلى 
أّن االس���تعمار حارب الدعوة اإلس���المية في إفريقيا، مما 
عطل جهود نشر العقيدة اإلسالمية الصحيحة لعقوٍد طويلة.

ال�صحر الإفريقي ميدان ال�صا�صة و�صناع القرار:
تعاطي الس���حر والتعامل مع المش���عوذين من القضايا 
الس���ائدة في أوساط الساسة وصّناع القرار في المجتمعات 

اإلفريقية. 
وقد بات األمر واضحاً، لم���ن يتابع مجريات األحداث 
والقضايا السياس���ية، أّن التنافس المستميت، والرغبة في 
الحفاظ على المناصب وكراس���ي الحك���م، قد دفعت بعض 
الرؤس���اء والقادة والوزراء ومديري البلديات إلى التعامل مع 
القوى الخفية، وطلب العون والمدد من الس���حرة بواس���طة 
الطقوس والشعائر الشيطانية التي قد تتطلب قرابين بشرية 

أحياناً. 
وقد جاء ما يؤكد ذلك في الدراس���ة النقدية التي قام 
 Robert Buijtenhuijs بها الباحث روبير بيجتنهج���س
حول كتاب )الس���حر والسياسة في إفريقيا( لعالم السالالت 

)))  المرجع ال�صابق، �ص )))-5)). 

البشرية بيتر شيشير Peter Geschiere: من اليقين الذي 
ال يضع للش���ك مجاالً أّن بعض رجال السياسة األقوياء في 
إفريقيا يستدعون الس���حرة والمرابطين؛ ليستعينوا بهم في 
اكتساب القوة والبقاء في السلطة طوياًل. لقد نقلت الصحف 
 Mathieu العالمية، بإس���هاٍب، خبر الس���احر ماتيه كريكو

Kerekou رئيس جمهورية بنين األسبق))).
وقليٌل من الرؤس���اء األفارقة يتج���رؤون على التباهي 
بقدراتهم السحرية، وتعاملهم مع القوى الخفية من أجل دعم 
 Biya سلطتهم، كما يُشاع في الكاميرون أّن الرئيس بول بيا
استطاع البقاء في الحكم طوياًل بسبب القوى السحرية التي 
امتلكها، بفعل القرابين البشرية التي قّدمها لآللهة بواسطة 
الس���حرة المش���عوذين. وقد كان الفكر الشعبي في الغابون 
يصّور الرئيس عمر بونغو بأنه رجل القوة وصاحب الس���لطة 
بامتياز، وأّن لديه قدرة سحرية تمّكنه من النظر إلى عورات 

الناس، وقدرة على استراق السمع في كّل ما يُقال عنه))).
ممار�صة ال�صحر الإفريقي في ميدان الريا�صة:

عرف���ت ميادين كرة الق���دم اإلفريقية، في الس���نوات 
األخيرة، ظاهرة تعاطي أعمال الس���حر والشعوذة، وأضحى 
تناف���س المنتخبات من أجل إحراز األلقاب واألوس���مة من 
أقوى الدوافع التي تدفع الرؤس���اء والقادة والمسؤولين عن 
األندية والمنتخب���ات والفرق الرياضي���ة؛ للبحث عن عون 
الس���حرة والمش���عوذين للفوز والنجاح، األم���ر الذي يؤكده 
مدرب المنتخب الغاني غوران ستيفانوفيتش بقوله: »إنه منذ 
س���نين وإلى يومنا هذا ما زالت الف���رق اإلفريقية تلجأ إلى 
السحر والسحرة والمش���عوذين طلباً للمساعدة أو لزعزعة 
الفريق المنافس«، واألمر المثير لالس���تغراب والتعجب هو 
تنافس أفراد المنتخب الواحد بتعاطي السحر بعضهم ضّد 
بعضهم اآلخر، وهذا م���ا لفت انتباه مدرب المنتخب الغاني 
بالك س���تار Black Star، بعد هزيمته في مباراة النصف 

 palabre de la sorcellerie comme mode   (2(
.populaire d›action politique, p.134
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النهائي في إحدى منافسات كأس إفريقيا لألمم ضّد منتخب 
زامبيا، فقال في تقرير له: »علينا جميعاً أن نسهم في تغيير 
عقليات بعض الالعبين الذين اس���تخدموا »السحر األسود« 

لتدمير بعضهم بعضاً«))).
وأشار خبير األنثروبولوجيا أرنولد بانبورغ، في تحقيقات 
عام 2008م حول موضوع )ك���رة القدم اإلفريقية والدجل(، 
إلى أّن أقوى أشكال السحر في كرة القدم هو االستعانة بإله 
مائي يُدعى »مامي واتا«؛ لحماية حارس المرمى ومنع دخول 
الكرات في ش���باكه. ويوضح بانب���ورغ ذلك قائاًل: »للتصدي 
لذل���ك؛ ينبغي إلقاء حبة جوز الهند في الملعب، ألنه أكثر ما 

يحب أكله مامي واتا«))). 
من  للحد  مبادرات  الثامن:  المبحث 

ظاهرة ال�سحر:
لقد انطلقت مبادراٌت للتصدي للس���حر، وبُذلت جهوٌد 
لمعالج���ة الظاهرة والحّد من أضرارها، ومحاربة االتهامات 
الناجمة عنها، ولكن ه���ذه المبادرات والجهود لم تؤت أكلها 
بش���كٍل يليق بجسامة خطر الس���حر وضرره على المجتمع 
اإلفريق���ي؛ ألّن الس���حر يمّثل جزءاً مهماً م���ن المعتقدات 
اإلفريقية القديمة، وتقف القوانين العرفية القديمة مساندًة 

له، وتحاول منع أّي تدخل في شؤونه.  
وتتمثل هذه المبادرات فيما ياأتي:
1- جهود الدعاة والم�صلحين: 

إّن ال���دروس والمجالس العلمي���ة والحلقات التوعوية، 
التي تُعقد في العديد من المساجد في إفريقيا، والتي يعالج 
فيها العلماء مباحث العقيدة اإلسالمية والمسائل التي تتعلق 
بالسحر والشعوذة وأضرارهما على المجتمع، هي مبادرات 
دعوية وأس���اليب تربوي���ة مهمة لمحاربة ظاهرة الس���حر، 
وتطهير المجتمع اإلفريقي منها، أو الحّد من انتش���اره؛ ألّن 
التربية اإلس���المية الجادة وس���يلة فّعالة من وسائل غرس 
العقيدة اإلسالمية الصحيحة في قلوب األطفال والمراهقين 

https://www.france24.com/ar/20120302-  (( (
african-cup-black-magic-football

)2)  المرجع ال�صابق.

والشباب، التي تحميهم من الوقوع في ممارسات السحر؛ إذا 
اش���تملت على الخطوات اإلجرائية التي رسمها النبي صلى 
الله عليه وسلم للبيت والمجتمع والمؤسسات التعليمية؛ ألنها 
تسعى- في مجملها- إلى تحقيق أهداف إسالمية ُعليا على 

مستوى األفراد والجماعة))).
2- جهود الحكومات الإفريقية: 

لقد قامت بعض ال���دول اإلفريقية جن���وب الصحراء 
بمبادرات قانوني���ة لمحاربة ظاهرة الس���حر؛ حيث عملت 
هذه الدول- مثل مالي والس���نغال وكاميرون والغابون وبنين 
وموريتانيا وس���احل العاج وتشاد )الناطقة بالفرنسية(- على 
إدانة ممارس���ة السحر في القانون الوطني الجنائي، وقامت 
دوٌل- مث���ل جنوب إفريقيا وزمبابوي وتنزانيا وكينيا وأوغندا 
وغيرها من ال���دول الناطقة باإلنجليزية- بإدانة ممارس���ة 
السحر واالتهام به؛ ولكن القوانين بقيت حبراً على األوراق، 
فقلّما تُطبق إلدانة الس���حرة، حيث يتهم البعض به أشخاصاً 
وال يملكون حجًة إلثبات التهم، إال في دوٍل كإفريقيا الوسطى 
وتش���اد وغابون وكاميرون. وقد لوحظ ف���ي اآلونة األخيرة 
وجود رغبة ش���ديدة في تجريم ممارسة السحر وإدانته في 

أجزاء أخرى من القارة))).
3- مبادرات المنظمات غير الحكومية: 

إّن المنظم���ات غي���ر الحكومي���ة، المعتم���دة ل���دى 
ال���دول اإلفريقية، لم تق���ف مكتوفة األي���دي تجاه ظاهرة 
تفشي ممارسة الس���حر واتهام ش���ريحة األطفال والنساء 
والمستضعفين األبرياء بممارس���ته؛ إنما جعلتها من األمور 
ذات األولوي���ة. إّن أعمال العنف المختلفة، كس���وء المعاملة 
والط���رد والتخلي والقت���ل واالنتقام الش���عبي التي يتعرض 
لها اإلنس���ان واألطفال، انتهاك صارم لحقوقهم األساسية، 
وقد كانت التقارير الت���ي يعّدها مراقبو تلك المنظمات عن 
ظاهرة السحر واالتهام به في دول إفريقية مؤلمة ومأساوية، 

)))  الفكر الإلحادي في غرب اإفريقيا ومنهجية الت�صدي له، �ص64).
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األمر الذي وضع تلك المنظمات أمام مس���ؤولية المواجهة 
ومحاربة الظاهرة؛ لتوفير جّو الحماية واألمن واألمان لهؤالء 
المستضعفين. وعلى سبيل مثال: على الرغم من أّن جمهورية 
الكنغو الديمقراطية قننت إدانة الناس المش���تغلين بالسحر، 
وتجريمهم في القانون الجنائي الوطني؛ إال أّن القانون يبقى 

أحياناً بال تطبيق.
لقد اعتب���رت المنظم���ات العالمية مش���كلة األطفال 
المتهمين بالسحر مشكلة إنس���انية، ويجب رفض معالجتها 
تقليدياً، ولهذا عملت على إنش���اء كيانات ومنظمات من أجل 
النهوض بمشكلة األطفال السحرة ومعالجة التهم التي تُوّجه 
 ONG save children إليهم، كمنظمة حماية األطف���ال
التي عملت على إعادة 8000 طفل إلى أسرهم في جمهورية 
الكنغ���و الديمقراطية، وقد نجحت- كغيرها من المنظمات- 
في اكتشاف مناهج وأساليب جيدة لحماية األطفال ضحايا 
العنف والتمييز والطرد بس���بب اتهامهم بممارسة السحر. 
وكما عملت على تنظي���م حمالت التوعية والتعليم والتثقيف 
في أوساط األسر؛ لتوعيتهم بحقوق األطفال ومراعاتها، وقد 
أسهمت في إغالق إحدى عشرة كنيسة؛ لتورطها في عملية 
العنف الموجهة إلى األطفال والنس���اء في قضية ممارس���ة 

السحر))).

 les enfants accusés de sorcellerie:étude (((
 anthropologique des pratiques contemporaines

.54-relatives aux enfants en Afrique, p.52

م�صادر ومراجع اأخرى:
اأ- م�صادر ومراجع عربية: 

)- ال�صحر.. مقدمة ق�صيرة، اأوين ديفيز، موؤ�ص�صة هنداوي للتعليم 
والثقافة- القاهرة- م�صر، ط)- 4)20م.

دار  ط)،  الأ�صقر،  �صليمان  عمر  د.  وال�صعوذة،  ال�صحر  عالم   -2
النفائ�ص- عمان- الأردن- 997)م.

الماحي،  عمر  الرحمن  عبد  اإفريقية،  في  الإ�صالمية  الدعوة   -(
من�صورات كلية الدعوة الإ�صالمية- لبيبا-999)م.

ب- م�صادر ومراجع اأجنبية:
African Religions and Philosophy/J.M/.  1-

Heinemann.Kenya Ltd Nairobi-1969.p.7

 cahiers d etudes africains/ sorcellerie envers et contre 2-

.2008/190-tous /Christine Henry et autre/num 189

 Impact de la sorcellerie en Afrique francophone 3-

 subsaharienne:des femmes agissantes dans les

ختامًا:
أخلص في هذه الجولة العلمية حول الس���حر اإلفريقي 
وتأثيرات���ه على الحياة االجتماعية؛ إل���ى صياغة جملة من 

األفكار الختامية، وهي ما ياأتي:
1- ال يمكن تحديد زمان ومكان ظهور السحر والشعوذة 
في إفريقي���ا؛ لكونه ظاه���رة اجتماعية يصع���ب رصدها، 
وارتباط الس���حر بالديانة التقليدية يجعلنا نجزم بظهورهما 

معاً، منذ وقٍت بعيد.  
2- ع���اش الش���عب اإلفريقي حيات���ه القديمة في ظّل 
منظومة متكاملة، وقد جعل الدين الوثني ركيزتها األساسية، 
والتدين بشعائرها أس���س انطالقاتها نحو أّي سلوك أو أّي 

عمل يعتزم القيام به.
3- م���ن أهّم المعتقدات اإلفريقي���ة المنحرفة اإليمان 
بالس���حر بوصفه القوة الفائقة التي لها القدرة على التأثير 
بذاتها في حياة أفراد المجتمع، وأّن لدى الس���حرة ُس���لطة 
قاهرة في إنهاء معاناة اإلنسان اإلفريقي، وتقديم حلول لكّل 

المشاكل والصعاب والعراقيل التي كان يعاني منها.
3- اإليمان بالس���حر واالعتقاد بقوة السحرة وقدرات 
المش���عوذين الخارقة ظّل س���ائداً في التنظيمات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية ف���ي الممالك والدول التي قامت 

في إفريقيا.
4- تط���ور الس���حر اإلفريقي مع تط���ور الحياة، على 
أصعدتها االجتماعية واالقتصادية والسياس���ية واإلعالمية، 
ولم ينظر جزءٌ كبير من الش���عب اإلفريقي اليوم إلى السحر 
بوصفه ظاهرة ينبغ���ي التخلي عنها ومحاربتها لما فيها من 
المفاس���د والمضرات، وإنما راح يبحث لها عن وجٍه يتوافق 
مع مجري���ات الحياة الجديدة وأس���لوب العصر، وذلك ألّن 
التعليم والتمدن الغربي ال يصحح العقائد الباطلة، باإلضافة 
إلى أّن االستعمار حارب الدعوة اإلسالمية في إفريقيا، مما 
عطل جهود نشر العقيدة اإلسالمية الصحيحة لعقوٍد طويلة. 
5- الجه���ود ومبادرات التصدي للس���حر لم تؤت 
أكلها؛ ألّن السحر يمثل جزءاً مهماً من معتقدات إفريقيا 
الوثنية، وتقف القوانين العرفية القديمة مس���اندًة له، 

وتحاول منع أّي تدخل في شؤونه �

 nouvelles de Florent Couao-Zotti et d›Eveline

.Mankou/Laura Coakley/ontario/Canada- 2015

 sorcellerie et modernité: retour sur une étrange complicité / 4-

.Peter Geschiere/ politique africaine num:79/octobre 2000
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د. اإ�شماعيل حامد اإ�شماعيل علي
باحث في تاريخ اإفريقيا الو�شيط -  م�شر

تجارة الذهب في غرب إفريقيا في
العصر الوسيط

ال�ش�رق ف�ي ذل�ك الوقت، وه�و م�ا اأدى لتكالب 
الم�ش�تعمرين الأوروبيي�ن ف�ي نهاي�ة المطاف، 
ومن َثّم و�شعوا الموؤامرات التي تهدف لل�شيطرة 
على ث�روات هذه البالد، والتحك�م في »تجارة 

الذهب« بدًل من التجار العرب والبربر. 
وعلى الرغم من إشارة بعض الدراسات التاريخية بشكٍل 
أو بآخر إلى »تجارة الذهب« في مناطق غرب إفريقيا؛ فإنها 
لم تتحدث عن بعض اإلش���كاليات ذات األهمية التي ترتبط 
بهذه التجارة بش���كٍل واضح، وتحاول ه���ذه الورقُة أن تُميَط 

مزي�ٍد تحاول  اإلق�اء  الورق�ة  ه�ذه 
»الذه�ب«،  ال�ش�وِء عل�ى  م�ن 
وتجارت�ه في بالد غرب اإفريقيا، اأو ما ُيعرف في 
»الم�ش�ادر الكال�ش�يكية« با�ش�م بالد »ال�شودان 
الغرب�ي« Western Sudan اإب�ان حقب�ة 
»الع�ش�ر الو�ش�يط«، وما نتج عن ثراء هذه البالد 
بمناج�م المع�دن النفي��س، وذيوع �ش�هرتها بين 
تجار اأوروبا الذين كانوا ياأتون اإلى اأ�ش�واق بالد 
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عنها اللثام، وذلك من خالل روايات المصادر التاريخية. 
اأوًل: ممالك غرب اإفريقيا اأر�ص الذهب:

ال ريب في أنه ذاعت ش���هرة ممال���ك »غرب إفريقيا«، 
وال س���يما »مملكة غانة« )469-600ه����(، ومملكة »مالي« 
)596-874 ه����(، وم���ن بعدهما »مملك���ة ُصنغي« )777-

1000ه�(، بوفرة مناجم الذهب، وأسواقه، ومن ثَّم سيطرتها 
عل���ى تجارته. وقد ارتبط الحكام في هذه الممالك بالمعدن 
النفيس، وصار يُطلَ���ُق عليهم: »ملوك الذهب«، وهو ما يبدو 
جلياً في روايات »العصر الوسيط«، فعن »الذهب« )أو الِتّبر(، 
ف���ي بالد غانة، يق���ول ابن حوقل النصيب���ي )ت: 350ه�(: 
»وغانة أيسُر َمن على وجه األرض من ملوكها، بما لديهم من 

األموال المّدخرة من التِّبر.. «))).
كما يذكر الش���ريف اإلدريس���ي )ت: 548ه�( عن ملك 
غانة: »وتتصل مملكتُه، وأرُضه بأرض ونقارة، وهي بالد التِّبر 
المذكورة.. «)))، وفي هذا الشأن نفسه يؤكد »القزويني« )ت: 
682ه����( ثراء غانة بالذه���ب، ويذكر أنها »أكث���ُر بالد الله 
ذهب���اً«)))، بل يذكر أحد المصادر أّن ملك غانة كان لديه في 
قص���ره لبنة من الذهب، تزن حوال���ي 30 رطاًل من الذهب، 
وهي كتلة واحدة ُعثر عليها في هذا الحال، ولم تُس���بك في 
النار من قبل))). وكلها إش���اراٌت ُمهم���ٌة عن مدى ثراء هذه 

البالد بالمعدن النفيس. 
وكان »س���الطين مالي« فيما بع���د يتحكمون في أكثر 
مناجم الذه���ب في بالد »الس���ودان الغرب���ي«، والتي كان 
يسيطر عليها ملوُك غانة من قبل، إذ إّن المصادر التاريخية 
تش���ير إلى أّن حكام مالي كانوا يسيطرون على أراضي غانة 
بعد أن س���قطت هذه األخيرة، ث���م زادوا من تخوم بالدهم، 

القاهرة،  الفكر،  نوابغ  مكتبة  الأر�ــص،  �صورة  حوقل:  ابن    (((
2009م، �ص02).

الدينية،  الثقافة  مكتبة  ج)،  الُم�صتاق،  نزهة  الإدري�صي:    (2(
القاهرة، 8)20م �ص)2.

�صادر،  دار  طبعة  العباد،  واأخبار  البالد  اآثــار  القزويني:    (((
بيروت، د.ت، �ص57.

ابن  يذكر  كما  �ــص)2.  ج)،  الم�صتاق،  نزهة  الإدريــ�ــصــي:    (4(
»وفي  ثرائهم:  و�صدة  غانة،  ملوك  عن  )86ه)  )ت:  الــوردي 
ق�صره ِتبرة واحدة من ذهب كال�صخرة العظيمة، وهي ِخْلقة 
)ابن  الملك..«  فر�ص  مربط  وهو  كالمربع،  ثقب  وفيها  اهلل، 
اأنــور  تحقيق:  الغرائب،  وفريدة  العجائب  خريدة  الـــوردي: 

زناتي، كتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ))20م، �ص6))).

وامتدادها على ما جاورها من األقاليم، يقول »القلقشندي« 
)ت: 821ه�( عن ثراء مالي بالذهب: »إّن في طاعة سلطانها 
)أي مالي( بالد مغارة الذهب..«)))، ويقول محمود كعت )ت: 
955ه�(، وهو صاحب )تاريخ الفتاش( عن السكان في مالي: 
»وأهلُها َذُوو ثروٍة، ورفاهِة عيش، وحُسبك بمعدن الذهب في 

أرضهم..«))).
بينما يذك���ر الرحالة »ابن بطوط���ة« )ت: 779ه�( في 
روايته: أّن »س���لطان مالي« كان يجلس على »مصطبٍة« تحت 
ش���جرة لها ثالُث درج���ات، وكانت تُف���رش بالحرير، وكان 
عليها ش���به ُقّبة مزخرفة بصفائح من الذهب والفضة. وكان 
الس���لطان يخرج من ب���اب القصر واضعاً على رأس���ه تاجاً 
من الذهب، يَُش���ّد بعصابٍة محالة ه���ي األخرى بالذهب))). 
كما يذكر »ابن بطوطة«: أّن المغنيين لدى »س���لطان مالي«، 
وكان يُدعى في أيامه: »منسا سليمان« )741-761ه�(، كانوا 
يحملون بأيديهم قنابر مصنوعٍة من الذهب والفضة))). وكان 
»الس���لحدارية« لدى هذا الس���لطان يحملون األسلحة؛ من 
تراكش الذهب والفضة )جمع تركاش، لفظ فارس���ي معناه 
الجعبة أو الكنانة(، وس���يوفهم التي كانت في الوقت نفس���ه 
ُمحاّلًة بالذهب، وكانت أغماُدها من الذهب، وحتى رماحهم 
كانت بعض أجزائها مصنوعة م���ن الذهب والفضة، وكانت 
لها دبابيس من البلّور. كما كانت نساء السلطان يضعن على 

رؤسهّن العصائب المحالة بالذهب والفضة))). 
وغير ذلك من اإلش���ارات التاريخية المهمة الواردة في 
بعض المصادر الكالس���يكية، والت���ي تؤكد ثراء ملوك غرب 
إفريقي���ا، وخاصًة في كلٍّ م���ن مملكتي »غان���ة« و»مالي«، 
وفخامة مجالسهم، وبالطهم الملكي، وكذلك ثراء حاشيتهم، 

بح الأع�صى في �صناعة الإن�صا، ج5، الهيئة  )5)  القلق�صندي: �صُ
العامة لق�صور الثقافة، القاهرة، 4)20م، �ص287.

الم�صرية  الهيئة  الإ�صالمية،  دولة مالي  اإبراهيم طرخان:    (6(
العامة للكتاب، القاهرة، )97)م، �ص65.

)7)  ابن بطوطة: تحفة النظار، تحقيق: محمد ال�صعيد الزيني، 
المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت، �ص4)6.

)8)  ابن بطوطة: الم�صدر ال�صابق، �ص6)6. ومن المعروف اأن 
لقب »َمْن�َصا« في لغتهم المحلية يعني: »الملك« اأو »ال�صلطان« 
تحقيق:  ج4)،  والنهاية،  البداية  كثير:  ابن  انظر:  )وللمزيد 
اأحمد اأبوملحم، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، �ص6))).

)9)  ابن بطوطة: الرحلة، �ص7)6.
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وأتباعه���م، إذ كان الذهب يكاد يكون موج���وداً عندهم في 
كّل ش���يء، ومن ثَّم صار الذهب، وتجارته، في ممالك غرب 
إفريقيا )وال س���يما غانة ومالي( عماد الحياة، ويُعتبر بمثابة 
الركيزة التي يقوم عليها االقتصاد في هذه البالد آنذاك))). 
ث��ان��ي��ًا: م��ن��اج��م ال��ذه��ب ف��ي ب���اد ال�����س��ودان 

الغربي:
ُعرفت العديُد من المناطق في القارة اإلفريقية باس���م 
»الذه���ب«، وكانت »مناج���م الذهب« تقع ف���ي العديد من 
المناطق داخل أراضي هذه القارة: ش���رقاً، وغرباً، وجنوباً، 
وال سيما المناطق التي تُعرف ب�)بالد التكرور(، أو )السودان 
الغرب���ي(، وعلى هذا تُعتب���ر بالد غ���رب إفريقيا من أهم 
المناطق في إفريقيا التي تش���تهر بالذه���ب، وتجارته إبان 

»العصر الوسيط«. 
وتج���ارة الذهب من أهم صنوف التجارة التي كانت تتّم 
بين التجار في كلٍّ من بالد السودان الغربي من ناحيٍة، وبالد 
ش���مال إفريقيا، وكذلك مصر م���ن ناحيٍة أخرى، عبر طرق 
القوافل التجارية، وال سيما ذلك الطريق الذي كان قد اشتُهر 
باسم »طريق الذهب«، وهو الذي يبدأ من مدينة »سجلماسة« 
جنوب المغرب، ثم ينتهي إلى مدينة »تمبكتو«، وتقع في مالي 
حالياً. وكان التجار القادمون من شمال إفريقيا، ومصر وهم 
تجار الش���مال، يتبادلون مع تجار »السودان الغربي« السلع 
والبضائع التي يأت���ون بها في مقابل الحصول على الذهب، 
ف���كان تجار الش���مال يحملون معهم الملح، والمنس���وجات 
واألقمشة، وكذلك الس���كر، والروائح العطرية، وغيرها من 
المنتجات والس���لع األخ���رى التي كان يحت���اج إليها الناس 
والتجار في بالد الس���ودان الغربي)))، وإن كان الملح هو أهم 
هذه الس���لع التي كان يُقبل عليه الس���ودانيون، وهو ما كان 

يُعرف آنذاك ب�»نظام المقايضة«، أو »المبادلة«. 
وقد نال الذهُب القادم من أس���واق الس���ودان الغربي 
إلى أرض مص���ر أهمية كبيرة، خاصًة بعد أن نضب الذهب 
الذي كان يُس���تخرج من مناج���م »وادي العالقي«، التي تقع 
في »الصحراء الش���رقية« فيما بين كلٍّ من أس���وان والبحر 

))) كولين ماكفيدي: اأطل�ص التاريخ الإفريقي، ترجمة: مختار ال�صويفي، 
الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م، �ص05).

)2) علي ال�صيد علي محمود: التبادل التجاري بين م�صر وبالد 
التكرور وانعكا�صاته على اأحوال م�صر المملوكية، دار الثقافة 

العربية، القاهرة، 987)م، �ص ))9–92).

األحمر))).
وكان���ت أكثُر مناجم الذهب ف���ي غرب إفريقيا تقع في 
الغال���ب جنوبَي مجرى كلٍّ من نهر النيجر، ونهر الس���نغال، 

وهما النهران الكبيران في هذه البالد. 
ولع����ل م����ن اأه����م المناط����ق الت����ي كان����ت تتركز فيه����ا مناجم 

الذهب في غرب اإفريقيا ما ياأتي:
مناجم بامبوك:

تق���ع منطق���ة »بامب���وك« Bambouk عن���د أعالي 
المرتفع���ات القريبة م���ن ضفاف »نهر الس���نغال«)))، وهي 
منطقة كانت تش���تهر بتجارة الذهب، وكان التجار القادمون 
 Carl »من ش���مال إفريقيا، فيم���ا يذك���ر »كارل جريمبرج
Grimberg، إل���ى مدين���ة »جاو« Gao، )تق���ع في مالي 
حالياً( في غرب إفريقيا، يقومون بتبادل الس���لع والبضائع، 
وكان بعضها يأتي من األس���واق األوروبية، وذلك في مقابل 
الذهب اآلتي من »مناجم بامبوك«)))، وهو ما يشير إلى شهرة 
هذه المنطقة، وكذلك الذهب الذي كان يتّم اس���تخراجه من 
مناجمها، ومن المعلوم أن���ه كانت بها مناجم غزيرة اإلنتاج، 
حتى يقال في روايات بعض المصادر التاريخية: »إّن الذهب 
كان يَُصّب م���ن مناجم بامبوك كأنه أمواج البحر..«)))، ولعل 
هذا ما يؤيد فك���رة ثراء منطقة »بامبوك« بالمعدن النفيس، 

وكذلك مناجمها.
وعلى أية حال؛ توجد بعض الروايات األخرى التي تشير 
إلى أّن مناجم »بامبوك«، على الرغم من أهمية الذهب الذي 
كان يستخرج منها، وش���هرته، وكذلك قيمته االقتصادية، لم 
يكن من الس���هل اس���تخراج الذهب منها أو ه���ذا النوع من 
المناجم، واس���تغالله، وذلك مقارن���ًة بالمناجم األخرى في 
ب���الد غرب إفريقي���ا)))، إذ كان اس���تخراج الذهب من هذه 
المناجم لم يكن باألمر اليس���ير، ربما بس���بب وجود عروق 
الذهب الموجودة في تلك المناج���م في مناطق أكثر عمقاً، 

وهو ما جعل استخراج معدن الذهب هناك أكثر مشقة.

)))  المرجع ال�صابق، �ص94.

)4)  المرجع ال�صابق، �ص95.
 Carl Grimberg: Histoire Universelle, Tome 8,   (5(
     Presses de Gerrard, Belgique, No Date, p.275

  Marcel Guilhem;  Precis de l› Histoire  Ouest  (6(
Africain, paris, 1995, p.24

)7)  كولين ماكفيدي: اأطل�ص التاريخ الإفريقي، �ص89.
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مناجم ُكوغة: 
تقع هذه المناجم بالقرب من تخوم أراضي غانة، وتُعتبر 
»مناجم كوغة« من أش���هر المدن بالذهب في بالد السودان 
الغرب���ي، ويذكر » أبوُعبيد البك���ري« )ت: 487ه�(: أنها تقع 
على مسيرة 15 مرحلة من غانة، ولعله يقصد مدينة »غانة« 
العاصمة، وليس���ت المملكة ذاتها، والمرحلة تعادل أكثر من 
40كم، أي أّن المس���افة بين كلٍّ م���ن »مناجم كوغة« و»غانة« 
تزيد على 600كم بحساب المسافات في أيامنا))). ويؤكد أّن 
أهلها كانوا مس���لمين في أيامه، وهي على مسيرة 9 مراحل 
من منطقة أنبارة، غربَي »مملكة غانة«)))، أي حوالي أكثر من 
360كم. ويصُف »البكري« مناجم تل���ك المنطقة بأنها أكثر 
بالد الس���ودان الغربي ذهباً)))، وهو ما يشير دونما َريٍْب إلى 
كث���رة المناجم هناك. كما كانت مناج���م الذهب تحيط بها 

)))  المرحلة: من مادة »رحل« في اللغة العربية، ومنها: رحل البعير، 
الراحلة:  ومنها  الرتــحــال،  وهــي  الــراء:  بك�صر  حَلة  الرِّ ومنها: 
المركب  الراحلة:  للرحلة، وقيل:  التي ت�صلح  الناقة  بها  وُيق�صد 
المراحل  من  الواحدة  هي  والَمرَحلة:  اأنثى،  اأو  ذكــرًا  الإبــل  من 
ابن  وقال  �ـــص7)8-2)2).  ال�صحاح،  مختارح  الــرازي:  )انظر 
منظور: »والمرحلة واحدة المراحل، يقال بيني وبين كذا مرحلة اأو 
مرحلتان. والمرحلة: المنزلة التي ُيرتحل منها، وما بين المنزلين 
مرحلة..« )ابن منظور: ل�صان العرب، المجلد 6، الهيئة الم�صرية 
العامة للكتاب، القاهرة، 4)20م، �ص24)). و»المرحلة« في اللغة 
هي الم�صافة التي يقطعها الم�صافر )بالراحلة) في يوٍم كامل من 
طلوع ال�صم�ص اإلى مغربها. وقيل: مرحلتان: اأي �صير يومين، وعلى 
هذا فالمرحلة تعادل تقريبًا 24 مياًل، اأو بردين، اأو 8 فرا�صخ. وقد 
اأكثر  اأي  20)40م،  بحوالي  المرحلة  م�صافة  العلماء  بع�ص  حّدد 
من 40كم )انظر موقع: Islamic-fatwa.com). وفيما 
يخ�ص مقايي�ص الأطوال التي ا�صتخدمها الموؤرخون والجغرافيون 
اأ�صبعًا، الإ�صبع:  اأربع وع�صرون  العرب القدامى؛ الذراع ي�صاوي: 
الفر�صخ:  بع�ص،  على  بع�صها  م�صموم  �صعيرات  �صت  ي�صاوي 
ي�صاوي ) اأميال، وقيل الفر�صخ يعادل حوالي ) اآلف ذراع، وقيل: 
الثقافة  مكتبة  والإ�صراف،  التنبيه  )الم�صعودي:  اأميال   4 ي�صاوي 
اأّن »الفر�صخ«  الدينية، القاهرة، 2009م، �ص29). ومن المعلوم 
اللفظ،  ا�صتخدم هذا  اأول من  الفر�ص  وكان  فار�صي قديم،  لفظ 
»الفر�صخ«،  من  اأطول  »الجومو«  وكان  5250م،  يعادل  اإنه  وقيل: 
وهو ي�صاوي ) فرا�صخ، اأو حوالي 8)كم )روجيه ج. داجنت: تاريخ 
للترجمة،  القومي  المركز  ن�صر،  ح�صن  ترجمة  الأحمر،  البحر 

القاهرة، ))20م، �ص242).
الكتاب  دار  الــمــغــرب،  بــالد  ذكــر  فــي  المغرب  الــبــكــري:    (2(

الإ�صالمي، القاهرة، دون تاريخ، �ص79).
)))  البكري: الم�صدر ال�صابق، �ص79).

أيضاً، ولم تكن داخل تخومها فحسب، ولهذا قال البكري في 
روايته: »وحوإليها من معادن التِّبر كثير..«))).

مناجم بيُوري: 
توجد منطقة »بيوري« Bure، ومناجمها عند المنطقة 
التي يلتقي فيها »نه���ر النيجر« بأحد فروعه الصغرى الذي 
يُعرف ب�»نه���ر تينكيس���و« )))Tinkisso. وتتمي���ز مناجُم 
»بيوري« بأنه كان من الس���هل الوصول إليها مقارنًة بغيرها 
من المناجم األخرى، كما أّن اس���تخراج الذهب منها كان يتّم 
بطريقٍة أكثر يسراً من غيرها)))، ومقارنًة ب�»مناجم بامبوك« 

و»مناجم كوغة« على سبيل المثال.
وعن ه���ذه المنطقة، وأهميتها، والتأكيد على س���هولة 
اس���تخراج الذهب من هذه المناجم، يقول المستشرق »ك. 
ماكفيدي«: »وكان الذهُب فيها أس���هل اس���تخراجاً، ُمقارنًة 
بحقول الذهب التقليدية بمنطق���ة بامبوك..«))). كما تتميز 
مناجُم الذهب ف���ي »بيوري« أيضاً بأنها أكثر غزارة بالذهب 
من غيرها من المناجم األخرى في مناطق غرب إفريقيا))). 

خريطة تو�صح اأهم مدن وممالك غرب وو�صط اإفريقيا
وحس���ب »أس���طورة أمطار الذهب«، وهي األس���طورة 
المحلي���ة الذائعة ف���ي أرض غانة عن األص���ل األول لذلك 
التصور الش���عبي لدى الس���كان المحليين في »مملكة غانة« 
)469-600ه����( منذ أقدم العصور، وذلك فيما يخّص وجود 
»الذهب«، وكثرته في بالدهم. فقد اشتهرت منطقة »بيوري« 

)4)  الم�صدر ال�صابق، �ص79).
)5)  علي ال�صيد علي: التبادل التجاري بين م�صر وبالد التكرور، 

�ص95.
)6)  كولين ماكفيدي: اأطل�ص التاريخ الإفريقي، �ص89.

)7)  المرجع ال�صابق، �ص89.

)8)  المرجع ال�صابق، �ص89.
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بالذهب حسب »األسطورة المحلية« بعد أن َقتََل أحُد الشبان، 
واسمه »ممادو«، »الثعبان المقدس«، والذي تذكره األسطورةُ 
م  باس���م: الثعبان »بيدا« في »مملكة غانة«، وذلك حتى ال تُقدَّ
حبيبته )واسمها: »سيا« حسب األسطورة( ُقرباناً لهذا الثعبان 
حس���ب عادات أهل غانة، إذ كانوا يقّدمون ُقرباناً عبارًة عن 
فتاٍة جميلٍة لهذا الثعبان )المقدس( في كّل س���نة، حتى يمنح 
بالدهم االستقرار واألمن))). ولما ُقتل الثعبان )بيدا(، طارت 
رأس���ه إلى السماء حسب األس���طورة، ثم نزلت الرأس بعد 
ذلك عل���ى األرض، وقد تناثرت في ع���دة مناطق في أرض 
غانة، وكان منها منطقة »بي���وري«، ومن ثَّم صارت »بيوري« 
بفض���ل ذلك الذي وقع واحدًة من أكثر مناطق »مملكة غانة« 
ثراًء بالذهب، وال ريب أّن تلك األس���طورة المحلية تُعتبر من 
بقايا »التقاليد الوثنية« القديمة في »مملكة غانة«، وأنها من 
ميراثهم التقليدي منذ ما قبل قدوم اإلسالم إلى بالدهم))).

مناجم غابات الأكان وفولتا ال�صوداء: 
تُع���ّد منطقة »غاب���ات األكان« Akan Forests هي 
األخرى من أش���هر المناط���ق التي يتّم به���ا إنتاج الذهب 
في بالد غرب إفريقيا، وعلى هذا ذاعت ش���هرة مناجمها، 
وكذلك اشتهرت حقول الذهب في منطقة »فولتا السوداء« 
Black Volta، وال س���يما إب���ان حقبة ازده���ار »مملكة 
مالي« اإلسالمية )596-874ه�(، وعلى الرغم من هذا فلم 
تكن هذه المناجم تخضع بش���كٍل أو بآخر لس���يطرة حكام 
تل���ك المملكة آنذاك. وكان الذهب المس���تخَرج من هاتين 
المنطقتين، أي األكان وفولتا، يتدفُق عبر الطرق البحرية، 
ث���م كان يتجمع في مدينتَ���ي »جّن���ي« Jenne و»تمبكتو« 
)تنبكت( Timbuctoo، ومن ثَّم ص���ارت كلتا المدينتين 
محطتَي تجارة مهمتين لطرق القوافل التجارية، التي كانت 
تعبر مس���الك ودروب »الصحراء الكبرى«، س���واًء شماالً 
أو جنوباً، في اتجاه األس���واق الموج���ودة في كلٍّ من بالد 

مونتي  �صارل  انظر:  الغانية،  الأ�صطورة  هذه  عن  وللمزيد    (((
المجل�ص  والتاريخ،  الأ�صطورة  بين  وجــدو  مملكة  واآخـــرون: 
القومي للترجمة، القاهرة، �ص29، اإ�صماعيل حامد اإ�صماعيل 
علي: الت�صور الإبداعي لأ�صل الذهب في الأ�صاطير ال�صعبية 
الذهب  واأمطار  المقد�ص  الثعبان  اأ�صطورة  في مملكة غانة.. 
الإن�صاني،  الإبــداع  اأيقونة  الإفريقي  الفن  موؤتمر  اأنموذجًا، 

اأكاديمية الفنون، القاهرة، 9)20م، �ص49 وما بعدها. 
في  الــذهــب  لأ�ــصــل  الإبــداعــي  الت�صور  حــامــد:  اإ�صماعيل    (2(

الأ�صاطير ال�صعبية في مملكة غانة، �ص )59-58).

المغرب، وش���مال إفريقيا من جانٍب، واألسواق األخرى في 
بالد غرب إفريقيا من جانٍب آخر))).

مناجم لوبي: 
تقع منطقة »لوبي« Lobi عند أعالى »نهر الفوتا« )فوتا 
جالون( في أقصى جنوب بالد غرب إفريقيا)))، وتتميز مناجم 
»نه���ر الفوتا« بأنها ذات كميات كبي���رة من خامات الذهب، 
 ،Mine »وكانت ه���ذه المنطقة تُعرف أيضاً باس���م: »مينا
ولعلها ُس���ّميت بهذا االسم األخير بواسطة بعض األوروبيين 
الذين كانوا قد اس���تقروا بها فيما بع���د، وخاصًة أنها كلمٌة 
معروف���ة، وهي تعني باللغات األوروبي���ة: )المنجم())). وهي 
تُعرف حتى اآلن باسم »ساحل الذهب«. وتلك المنطقة تُعتبر 
من أهم مناجم إنتاج الذهب ف���ي بالد غرب إفريقيا، وكان 
يتّم نقل المعدن النفيس من هناك عبر مسالك الصحراء إلى 
المراكز التجارية الكبرى التي كانت القوافل التجارية تتوقف 
بها، ومن ثَّم كان الذهب يُنقل منها إلى أسواق مصر وأسواق 

شمال إفريقيا بعد ذلك))).
مناجم غياروا: 

تحّدث ع���ن هذه المناجم المؤرُخ »أبوعبيد البكري« )ت: 
487ه�(، حيث يذكر في روايته المش���هورة عن مناجم الذهب 
في »مملكة غانة« )469-600ه�(: أّن مدينة )غياروا( كان بها 
أفضل أنواع الذهب المس���تخرج من أراضي »مملكة غانة«))). 
وتقع هذه المناجم على مس���يرة 18 يوماً من المدينة التي كان 
يسكن بها ملُك غانة، وهذه المناجم توجد في بالٍد ينتشر فيها 
العمران، وتتصل بها البيوت والمساكن))). وكان يسكن بها عدٌد 
كبير من السكان المسلمين، وذلك حسب رواية »البكري«، أي 

إبان حقبة النصف الثاني من القرن 5ه�/11م))).
مناجم الونقارة: 

هي واحدةٌ من أهم المناج���م في غرب إفريقيا، والتي 
نالت ش���هرًة، وصيتاً كبيراً، وبس���ببها صارت »مملكُة مالي« 

)))  ماكفيدي: اأطل�ص التاريخ الإفريقي، �ص05).
)4) على ال�صيد علي: التبادل التجاري بين م�صر والتكرور، �ص95.

)5)  المرجع ال�صابق، �ص09).
)6)  علي ال�صيد علي: المرجع ال�صابق، �ص09).

)7)  البكري: المغرب، �ص76).

)8)  الم�صدر ال�صابق، �ص76).

)9)  الم�صدر ال�صابق، �ص76).
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)596-874ه����( من أكثر بالد الدنيا ث���راًء بالذهب، ولهذا 
يقول الدكتور ابراهيم طرخان: »إّن سيطرة مالي على حقول 
الذهب في »ونقارة« أدت إلى عظم ثروتها، ورخائها، وقوتها، 
فضاًل عن ش���هرتها، حتى إّن بالد الس���ودان الغربي ظلت 
أعظم مصدراً للذهب لعالم البحر المتوس���ط منذ العصور 

الوسطى، حتى تّم كشف أمريكا..«))). 
ثالثًا: اأنواع الذهب وطرق ا�ستخراجه:

ظهر الذهب ف���ي مناطق »مملكة مالي« )596-874ه�( 
على نوعين رئيس���ين، أحدهما: في زمان الربيع، ويقال إنه 
كان يبدو »مثل نبات ينمو« في مناطق الصحراء الكبرى، وله 
ورق ش���بيه بالنجيل، وأصوله التِّبر))). أما »النوع الثاني« من 
الذهب الموجود في »مملكة مالي«: فكان يوجد في المناجم 
التي توجد ف���ي أماكن معروفة، وال س���يما تلك التي كانت 
تقع على ضفاف مجرى »نه���ر النيجر«، حيث كان يتّم حفر 
الحفائ���ر في ه���ذه المناطق، حيث يوجد فيه���ا الذهب، إذ 
يبدو مثل الحجارة والحص���ى))). وكال النوعين كانا يُعرفان 
باس���م: »التِّبر«، وكان )النوع األول( من���ه أفضل من الثاني، 
وكان أكثرهما جودًة، وأعظم من اآلخر قيمًة وعياراً في ذات 
الوق���ت))). وكان يتّم الحفر في مناجم الذهب ُحفرًة عميقة، 
وهي حفرة كانت تس���اوى تقريباً عمق قامة، أو ما يقاربها، 
وكان الذهب يوجد في جنباتها، وربما كان يُكشف عن الذهب 
متجمعاً في أعمق مكان في تلك الحفرة التي قام بها العمال 

في المناجم))). 
ولهذا؛ فإّن اس���تخراج الذهب من المناجم لم يكن أمراً 
عس���يراً في »مملكة مالي«، حيث إن���ه بلغ من كثرته أنه كان 
يوجد بالقرب من س���طح األرض، ومن ثَّم لم يجد الس���كان 
في مالي ُعس���راً في الحصول عليه بأيسر الوسائل المتاحة 
لهم))). ويذكر ابن فضل الله الُعَمري )ت: 749ه�( في روايته 
عن الذهب في مملكة مالي )596-874ه�(: »ونبات الذهب 
بها يبدأ في شهر أغش���ت، ويقع- والله أعلم أنه مركب من 

)))  اإبراهيم علي طرخان: دولة مالي الإ�صالمية، �ص67.
)2)  القلق�صندي: �صبح الأع�صى، ج5، �ص289.

)))  القلق�صندي: الم�صدر ال�صابق، �ص289.
)4)  الم�صدر ال�صابق، �ص289.
)5)  الم�صدر ال�صابق، �ص290.

)6)  اإبراهيم طرخان: دولة مالي الإ�صالمية، �ص66.

تموز وآب )أي يوليو وأغس���طس، والصواب أنه أغس���طس 
فقط(- حيث س���لطان الشمس قاهر، وذلك عند أخذ النيل 
)يقصد به: »نهر الس���نغال« الذي يجري ف���ي هذه البالد( 
باالرتف���اع والزيادة، فإذا حط النيل تتبع حيث ركب عليه في 
األرض، فيوج���د منه ما هو نباٌت يش���به النجيل وليس به، 
فمن قراميه الذهب، ومنه ما يوجد كالحصى، واألول أفحل، 

وأخلص، وأقوم في العيار...«))). 
بينم���ا يروي القلقش���ندي )ت:821ه�( عن الس���لطان 
»منسا موسى« )712-738ه�( قوله: »إّن الذهب ببالده ِحًمى 
له، يُجمع له متحصله كالقطيع���ة )كاإلقطاع، أي يكون ماالً 
خاصاً ل���ه(، إال ما يأخذه أهل تلك البالد منه على س���بيل 

السرقة..«))). 
ويذك���ر ثُلٌة من المؤرخين القدامى، ومنهم الُعَمري )ت: 
749ه�(، أّن ملك مالي المسلم كان ال يأخذ من الوثنيين )أو 
الكفار( في بالده الجزية، بل كان يس���تعملهم في استخراج 
المع���دن النفيس))). ولع���ل ذلك، فيما ي���رى الباحُث، ربما 
لمهارتهم في تلك الصنعة أكث���ر من غيرهم)1)). وربما لهذا 
يقول القلقشندي: »اّن في طاعة سلطانها بالد مغارة الذهب، 
وهم بالد همج، وعليهم إتاوة من التِّبر تُحمل إليه كّل س���نة، 
ولو شاء أخذهم. ولكن ملوك هذه المملكة قد جربوا أنه ما 
فتحت مدينة من هذه المدن ونش���أ بها اإلس���الم، ونطق به 
داعى اآلذان، إال قلَّ بها وجود الذهب، ثم يتالشى حتى يُعدم، 
ويزداد فيما يليه من بالد الكفار، فرضوا منهم ببذل الطاعة، 

ر عليهم..«)))).  وِحْمٍل ُقرِّ
وهذه الروايُة، وللحق، تحمل الكثير من الغرابة، ألنه ما 
العالقة بين نشر اإلس���الم من ناحية، وندرة الذهب في أي 
من البلدان من ناحيٍة أخرى))))؟! إال لو ُقصد بها أّن التجار 

)7)  ابن ف�صل اهلل العمري: التعريف بالم�صطلح ال�صريف، دار 
 - هـ  الأولى، 408)  الطبعة:  لبنان،  بيروت-  العلمية،  الكتب 

988) م، �ص )45-44).
)8)  القلق�صندي: ج5، �ص290.

)9)  اإبراهيم طرخان: دولة مالي الإ�صالمية، �ص66.
)0))  طرخان: المرجع ال�صابق، �ص67.

))))  القلق�صندي: ج 5، �ص287.
كثير  ابن  وي�صف  �ص67.  مالي،  دولة  طرخان:  اإبراهيم    ((2(
)ت: 774-72))م) في روايته مملكة مالي اأيام من�صا مو�صى 
)البداية  �صنين..«  ثالث  م�صيرة  مت�صعة  مملكة  »له  قائاًل: 
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المس���لمين كانوا يبحثون عن الذهب، وم���ن ثَّم صارت لهم 
ش���هرة عريضة في تجارته، واالس���تئثار به، سواء في ذهب 
غرب إفريقيا، أو في شرق إفريقيا حيث ذهب »ُسفالة« )تقع 
في موزمبي���ق حالياً(، وهي مدينة الذهب المش���هورة على 
ساحل شرق إفريقيا، وهو ما ال يعيُب هؤالء التجار المسلمين 
بأي���ة حال، بل يحمل ثناًء على مهارته���م في التجارة، والتي 
يش���هد بها أعداؤهم أكثر من غيرهم، بل كانت هذه التجارة 

سبباً في انتشار دينهم )اإلسالم( في اآلفاق.
رابعًا: طريق الذهب )�سجلما�سة – تمبكتو(:

لعبت التجارة عبر دروب »الصحراء الكبرى«، دوراً كبيراً 
في نش���ر الثقافة العربية، كما س���اهمت التجارة أيضاً في 
انتش���ار اإلسالم في المناطق التي تقع فيما وراء الصحراء. 
وقد سلكت قوافل التجارة عدة طرق ومسالك، للوصول إلى 
تلك األصقاع النائية، وال سيما بالد السودان الغربي، والتي 
قامت فيها العديد من الدول والممالك اإلسالمية، وصارت 
ش���اهدًة على دور ه���ذه التجارة الصحراوي���ة، وكذلك دور 
التجار العرب والمسلمين في ذلك التحول الثقافي، والديني، 
وكذلك العرقي )اإلثني( الكبير الذي طرأ على هوية السكان 

القاطنين في تلك البالد.
وكان »الطري���ق التج���اري« الرئيس يبدأ مس���اره من 
المراك���ز التجاري���ة في ش���مال إفريقيا، وكان���ت القوافل 
التجارية تتجه نح���و الجنوب، عبر المس���الك الصحراوية 

ملكه،  ات�صاع  اإلــى  ُي�صير  ما  وهو  �ــص6))).  ج4)،  والنهاية: 
وامتداد تخوم بالده. وعن اأحوال مملكة مالي اأيام ال�صلطان 
»وقد  ح�صن:  اإبراهيم  ح�صن  الدكتور  يقول  مو�صى،  من�صا 
من�صا  عهد  في  وثرائها  قوتها  اأوج   مالي  اإمبراطورية  بلغت 
و�صّم  اأيامه،  في  الع�صكرية  الفتوحات  زادت  وقد  مو�صى..«. 
على  مو�صى  من�صا  ا�صتولى  حيث  كثيرة،  اأرا�ــصــي  لمملكته 
)جوا)  جاو  على  جيو�صه  ا�صتولت  كما  وتمبكتو.  ولتة،  مدن 
من  ينج  لم  اإنه  الموؤرخين  بع�ص  ويقول  النيجر.  اأوا�صط  في 
طموحات ال�صلطان من�صا مو�صى الع�صكرية في بالد ال�صودان 
الغربى �صوى مدينة جّني التجارية، ومملكة المو�صي )مو�صي) 
الدرا�صات  مجلة  محمد:  اأمين  )محمد  الم�صتقلة   Mossi
القاهرة،  جامعة  الإفريقية،  الدرا�صات  معهد  الإفريقية، 
Guilhem، P. 4)). وفي هذا ال�صاأن  �ص284، وانظر: 
يقول اإبراهيم طرخان: »ولي�ص من �صك في اأن ملك مالي كان 
متاأثرًا بثقليد وثني قديم، اأو اأن الوثنيين الذين قاوموا الدين 
الخرافات  هذه  اأ�صاعوا  فيه،  الدخول  يقبلوا  ولم  الإ�صالمي، 
اأو امتنعوا عن ا�صتخراج الذهب...« )اإبراهيم طرخان: دولة 

مالي الإ�صالمية، �ص68-67).

الواس���عة االمتداد، وكذلك عبر واحاتها الفسيحة األرجاء. 
وال ري���ب في أّن تلك القوافل كان���ت تمّر بالعديد من المدن 
وكذلك المراكز التجاري���ة الكبرى التي يقع أكثرها في بالد 
المغرب، وموريتانيا حالي���اً، وكذا في مناطق غير بعيدة عن 
بالد الس���ودان الغربي. ولعل من أهم تلك المراكز التجارية 
الموجودة ف���ي غرب إفريقيا: تغازى، وأودغس���ت، وتمبكتو 
)تنبك���ت(، وجاو )مالي(، وجّني )مال���ي(، وكانو )نيجيريا(.. 
إلخ، أما أشهر مراكز التجارة الصحراوية في شمال إفريقيا، 
إبان »العصر الوس���يط«، فهي: مراكش، وفاس، وسجلماسة، 
وكذلك القيروان )تونس(، وطرابلس، وفزان )ليبيا(.. إلخ))). 
وكان يوج���د طريٌق آخر يب���دأ من مدينة )تلمس���ان( 
بالمغرب األوسط )الجزائر حالياً(، ثم يتجه التجار بقوافلهم 

صوب الجنوب حتى بالد السودان الغربي. 
وكان���ت القوافل تس���لك عدداً من الطرق والمس���الك 
الرئيسية حتى تصل إلى أسواق غرب إفريقيا آخر المطاف، 
ومن أهمها: الطريق الذي يبدأ من مراكش، ثم سجلماسة، ثم 
يمت���د حتى منحنى نهر النيجر، وكذلك المناطق التي تتوغل 
بعيداً نح���و الجنوب، حتى تصل القوافل إل���ى »تمبكتو«))). 
وكذل���ك الطريق الذي يبدأ من »تون���س« إلى المنطقة فيما 
بين نهر النيجر وبحيرة تشاد، إضافًة للطريق الذي يبدأ من 
»طرابلس« إلى مناطق »بحيرة تش���اد« حيث تقع بالد الكانم 
والبرنو، وهي التي تُعرف ب�»بالد السودان األوسط«))). وكان 
»طريق طرابلس« يرتبط بش���كٍل أو بآخر بالطريق القادم من 
أرض مصر عبر طري���ق »درب األربعين«، ثم مروراً بمناطق 

الواحات المصرية، ثم عبر واحة »فزان« في ليبيا. 
وعلى أية ح���ال؛ فإّن أهم هذه الط���رق التجارية على 
اإلطالق ذلك الطريق الذي يُع���رف ب�»طريق الذهب«، وهو 

)))  ح�صن اإبراهيم ح�صن: انت�صار الإ�صالم في القارة الإفريقية، 
مكتبة النه�صة الم�صرية، 2000م، �ص)).

التجارة  حركة  عــن  وللمزيد  �ـــص)).  ال�صابق،  المرجع    (2(
غانة  اإمبراطورية  طرخان:  اإبراهيم  انظر:  ال�صحراوية، 
الإ�صالمية، �ص66، وانظر: كرم ال�صاوي باز: تجارة الذهب 
والتغيرات الجتماعية والقت�صادية في بالد ال�صودان الغربي 
تــاريــخ بالد  فــي  درا�ــصــات  الــقــرن ))-5ه)،  مــن  الفترة  فــي 
الإ�صالمي،  الع�صر  في  والأو�صط  الغربي  وال�صودان  المغرب 
-295( �ص  6)20م،  القاهرة،  للن�صر،  الدولية  الإفريقية 

.(296
)))  ح�صن اإبراهيم ح�صن: المرجع ال�صابق، �ص2).
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الطريق الذي كانت تعبره القوافل التي تحمل الذهب قادمًة 
من أسواق السودان الغربي، ثم كانت القوافل تتجه إلى بالد 
المغرب، وشمال إفريقيا، وكذلك أسواق مصر، وهذا الطريق 
هو المعروف باسم »طريق سجلماسة – تغازى– تمبكتو«))). 
ويمّر ه���ذا الطريق عب���ر »وادي الس���وس« بالمغرب 
األقص���ى، وهو من أه���م مراحله)))، كم���ا كان هذا الوادي 
يُعرف أيضاً باس���م: »وادي درعة«، وهو ال���وادي الذي كان 
يخترق »جبال األطلس« جنوب���اً نحو الدروب التي تؤدي إلى 
أهم أس���واق الذهب في غرب إفريقي���ا))). ولعل أهمية هذا 
الطريق تكمن على أية حال في موقعه االستراتيجي، وخاصًة 
أنه يُعتبر أقرب الطرق الصحراوية إلى أس���واق الذهب في 
الجنوب، كما أنه الطريق نفسه الذي يمّر على مناجم الملح، 
والت���ي يجب الحصول عليها من أج���ل مقايضة ألواح الملح 

بالذهب، كما أشرنا إلى ذلك األمر آنفاً.

خريطة تو�صح اأهم طرق وم�صالك ال�صحراء التي كانت 
تعبرها القوافل التجارية

�صجلما�صة:
 تُش���كل مدينة »سجلماس���ة«، التي تق���ع جنوبَي بالد 
المغرب األقص���ى، بدايًة ما يُعرف ب�»طري���ق الذهب«))))*)، 

دار  الإ�صالمية،  اإفريقيا  تاريخ  في  محمد:  ح�صن  نبيلة    (((
المعرفة الجامعية، القاهرة، 2009م، �ص45).

)2)  اإبراهيم طرخان: دولة مالي الإ�صالمية، �ص88.
)))  محمد عبد العال اأحمد: من�صا مو�صى ورحلة حجه ال�صهيرة، 
القاهرة،  جامعة  الإفــريــقــيــة،  والــدرا�ــصــات  البحوث  معهد 

987)م، �ص55.
)4) * الطريق من مدينة �صجلما�صة اإلى اأرا�صي غانة )طريق الذهب): 
م�صيرة   درعــة  ووادي  �صجلما�صة  بين  اأنــه  البكري  اأبوعبيد  يذكر 
)انظر  مرحلة   46 والــقــيــروان  �صجلما�صة  بين  ومــا  اأيـــام،  اأربــعــة 

حيث كانت تتجمع بها القوافل التجارية، وال س���يما القادمة 
م���ن مدينة فاس، أو مراكش، ومن ثَّم يتأهب التجار الختراق 
الصحراء الكبرى. ومن مدينة »سجلماسة« بدأ الرحالة »ابن 
بطوطة« )ت: 779ه�( رحلته الش���هيرة إلى بالد الس���ودان 
الغرب���ي مع إح���دى القواف���ل التجارية))). وه���ذا الطريق 
المعروف ب�»طريق الذهب« حسب رواية البكري )ت: 487ه�( 
كان يبدأ من مدينة سجلماس���ة جنوب المغرب، ثم يتجه إلى 
»تيحمامين«، وكان وبها مناجم النحاس، والمس���افة بينهما 
يومان )أي حوالي 80كم(، ثم تتجه القوافل إلى »وادي درعة« 
في حوالي يومين، ومن »وادي درعة« جنوب المغرب األقصى 
إلى منطق���ة »اذامت«، ثم إلى »ورزازات« يومان، ثم إلى بالد 
»هسكورة« في أربعة أيام )حوالي 160كم(، ثم إلى »هزرجة«، 
وهي على مس���افة يوم من مدينة »أغم���ات«)))، أي حوالي 

40كم، وكّل هذه المدن تقع بالمغرب حالياً. 
وقد تأسست مدينة »سجلماسة« أيام دولة »بني مدرار« 
في حوالي س���نة 140ه�/757م لتكون عاصمة دولتهم، وهي 
تقع على مس���افة 46 مرحلًة من مدينة القيروان)))، أي أكثر 
من 1624كم بحسابنا. بينما المسافة بين كلٍّ من »سجلماسة« 

و»وادي درعة« مسيرة أربعة أيام)))، أي حوالي 160كم. 
ويص���ف »البكري« ه���ذه المدينة بقوله: »سجلماس���ة 
مدينٌة س���هليٌة، أرضها س���بخة، حولها أرباض كثيرة.. ولها 
بس���اتين كثيرة..«))). وقد أورد ابن بطوطة عن سجلماسة: 

البكري: المغرب، �ص ))5)–52)). اأما الطريق الموؤدي من وادي 
درعة اإلى بالد ال�صودان؛ فمن وادي درعة خم�ص مراحل اإلى وادي 
ال�صحراء  في  اأيام  ثالثة  م�صيرة  ثم  ال�صحراء،  اأول  وهو  تارجا، 
غير  وهي  بيرتزامت،  ثم  المجابة،  راأ�ص  اإلى  ن�صل  الكبرى، حتى 
عذبة، ثم �صرقًا اإلى بير الجمالين على م�صيرة اأربعة اأيام من بالد 
اإلى  ومنه  الحديد،  جبل  بالبربرية:  اأدرار  جبل  اإلى  ثم  الإ�صالم، 
الكبرى، وبها ماء لقوم  المجابة  اأيام، وهي  مجابة م�صيرة ثمانية 
اإلى  ومنها  ل�صنهاجة،  مدوكن  قرية  اإلى  ثم  �صنهاجة،  بربر  من 
غانة اأربعة اأيام، وهي م�صيرة �صهرين ما بين بالد ال�صودان وبالد 

الإ�صالم )انظر: البكري: المغرب، �ص)6)–64)).
)5)  كولين ماكفيدي: اأطل�ص التاريخ الإفريقي، �ص)0).

)6)  البكري: المغرب، �ص )52)–)5)).
)7)  الم�صدر ال�صابق، �ص)5).
)8)  الم�صدر ال�صابق، �ص52).
)9)  الم�صدر ال�صابق، �ص48).
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»)هي( من أحس���ن المدن، وبها التم���ر الكثير الطيب..«))). 
وتُعتبر »سجلماسة« فيما يذكر الجغرافي »الزهري« من بالد 
ها من الشرق دروب »الصحراء  السوس األقصى، والتي تحدُّ
الكبرى«، والتي تؤدي إلى »بالد لمتونة«، وكذلك »بالد زناتة« 

جنوب المغرب))). 
وحس���ب »المس���عودي« )ت: 346ه�(؛ ف���إّن بين بالد 
»السوس األقصى« و»الس���وس األدنى« مسيرة عشرين يوماً 
)أي حوالي 400كم(، عمائ���ر متصلة إلى أن تتصل ب�»وادي 
الرمل« و»القصر األسود«))). وال يعني أّن مدينة »سجلماسة« 
كان���ت تمّثل بداية »طريق الذهب« عب���ر الصحراء؛ أنه كان 
طريقاً ال تس���يُر فيه إال القوافل التجارية التي كانت تحمل 
الملح لمقايضته بالذهب فحس���ب، بل كانت القوافل تحمل 
أيضاً إلى أس���واق »الس���ودان الغربي« العديد من المنتجات 
األخرى، مثل: الرقي���ق، والمالبس، والزجاج.. إلخ، ثم كانت 
القوافل التجارية تعود ش���ماالً بعد انتهاء مهمتها إلى شمال 

إفريقيا وغيرها محملًة بالذهب. 
ويذكر ابن بطوطة أنه أقام في »سجلماسة« مّدًة، اشترى 
خاللها بعض اإلبل التي كان يحتاج إليها في رحلته الطويلة)))، 
إلى أن تتجمع القوافل في »سجلماسة« قاصدًة بالد الذهب، 
ثم تبدأ الرحلة صوب »الصحراء الكبرى«. ويذكر ابن بطوطة 
أّن القافلة التي رافقها إلى »الس���ودان الغربي« بدأت رحلتها 
في ُغرة المحرم )من س���نة 753ه�/1352م(، وكانت القافلة 
تقصد الطريق إلى »تغازى« )تغازة())) )في موريتانيا(، وكانت 
تض���ّم جماعات من تجار »سجلماس���ة«، وكذلك غيرهم من 

التجار القادمين إليها من المناطق األخرى))). 
وعلى أية حال؛ كانت القوافل التجارية تضم في الغالب 
خليطاً ديموغرافياً من شتى األصقاع، كلهم يريدون الوصول 

)))  ابن بطوطة: الرحلة، ج2، �ص606.
)2)  الزهري: كتاب الجغرافية، �ص7)).

الأول،  الجزء  الجوهر،  ومعادن  الذهب  مروج  الم�صعودي:    (((
القاهرة،  التوفيقية،  المكتبة  ال�صيد،  م�صطفى  تحقيق: 

)200م، �ص48).
)4)  ابن بطوطة: ج2، �ص606.

والغين  المثناة،  التاء  بفتح  »تــغــازى«  مدينة  ا�صم  ُيكتب    (5(
ابن  انظر  )للمزيد  كالهما،  مفتوح  وزاي  ــف  واأل المعجم، 

بطوطة: �ص606).
)6)  ابن بطوطة: الرحلة، ج2، �ص 606. 

إلى »أرض الذهب«. 
ويذكر ابن حوقل )ت: 350ه�(: أّن التجار كانوا يفضلون 
س���لوك هذا الطريق المؤدي إلى غ���رب إفريقيا في فصل 
الش���تاء)))، وذلك اتقاًء لش���دة الحرارة في ه���ذا الطريق، 
وكذلك بس���بب قلة الم���اء، وهي من أكث���ر المصاعب التي 
كانت تواجههم خالل عبور هذا الطريق، وخصوصاً في أيام 

الصيف.
اأودغ�صت:

تُعتبر »أودغس���ت« Audghust من المراكز التجارية 
التي تقع جن���وب غربَي الصحراء الكبرى، وتقع أطاللها في 
دولة »موريتاني���ا« حالياً، وهي واحدةٌ م���ن المراكز المهمة 

بفضل تجارة الذهب والملح. 
كان���ت بعض أحم���ال الذهب القادم م���ن مناجم غانة 
يُصّدر من أس���واق »أودغس���ت«، وكان يتّم بها تصفية خام 
الذهب المس���تخرج، ثم كان يُصهر بعد ذلك، ثم تتّم تنقيته 
من الش���وائب العالقة به، ولهذا اشتهرت »أودغست« بجودة 
ما كان بها من الذهب، ولهذا يذكر أبوُعبيد البكري، وغيره: 
»أّن الذهب المجلوب من أس���واق أودغس���ت أجود صنوف 
الذهب في األرض، وأصحه«))). وكان يتّم اس���تيراد الذهب 
إلى »أودغس���ت« خاماً، ثم كانت تت���ّم معالجته فيها، وعمل 
الس���بائك الذهبية، أو العمالت الذهبية. وكان الطلب كبيراً 
على الذهب المصّدر من »أودغس���ت«، خاصًة أيام »العصر 
الفاطم���ي« )358-567ه����(، وخالل س���يطرتهم على بالد 

المغرب، وشمال إفريقيا))). 
كما اش���تهرت »أودغست« ب�»تجارة الملح«، وكان يُصّدر 
منها إلى أس���واق غانة، وما جاورها، ومن أهم مناطق إنتاج 
»الملح« بها »أوليل«، التي تقع عند مصب »نهر السنغال« عند 

المحيط األطلنطي، وتبعد مسيرة شهر عن »أودغست«)1)).

)7)  ابن حوقل: �صورة الأر�ص، �ص04).
اأودغ�صت  دولة  �صيد عبداهلل مراد:  انظر: ح�صين  وللمزيد    (8(
المجلة  الهجري،  الخام�ص  اإلى  الثاني  القرن  من  الإ�صالمية 
التاريخية الم�صرية، المجلد ال�صاد�ص والأربعون، مكتبة الدار 
العربية للكتاب، 2009م، �ص5))، وللمزيد عن هذه المدينة، 
 Willie F. Page: Encyclopedia of African انظر: 

.History, p.24

)9)  ح�صين �صيد عبداهلل مراد: دولة اأودغ�صت، �ص)4).
)0))  المرجع ال�صابق، �ص)4).



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 25ثقافية ف�شلية محكَّ

ولما قلّت أهمية »أودغس���ت« التجاري���ة بمرور الزمن، 
وخصوصاً بع���د أن نضب »الملح« الذي كان يُس���تخرج من 
منجم »أوليل«، أخذت مكانتها وأهميتها مدينة أُخرى، وهي: 
»تغ���ازى«، حيث صارت تلك األخيرة مرك���زاً مهماً لتصدير 
»الملح« إلى أس���واق بالد الس���ودان الغربي، بدالً من مدينة 
»أودغس���ت«، حتى إنه في أيام الرحال���ة »ابن بطوطة« )ت: 
779ه�(، وخالل رحلته الشهيرة من مدينة »سجلماسة« إلى 
بالد غرب إفريقيا، لم يتحدث عن »أودغس���ت«، والتي كانت 
فيم���ا يبدو قد أفل نجمها، ومن ثَ���ّم كانت القوافل التجارية 
تعبر منطقة »تغازى« بدالً منها في ذلك الوقت، أي منتصف 

القرن 8ه�/14م.
تغازى )تغازة(: 

تقع أط���الُل »تغ���ازى« )تغ���ازة( Taghaza في دولة 
»موريتاني���ا« حالياً)))، وهي تمّثل إحدى المراحل المهمة في 
»طريق الذهب« من بالد المغرب األقصى، وحتى الس���ودان 
الغربي، وتبعد »تغازى« مس���يرة خمس���ة وعشرين يوماً عن 

مدينة »سجلماسة«))). 
وتشتهر »تغازى« بوجود »مناجم الملح«، وقد ظل الملح 
يُستخرج منها فيما يذكر البعض حتى القرن 10ه�/16م))). 
ولم تن���ل تغازى مدح ابن بطوطة )ت: 779ه����( لّما مّر بها 
م���ع القافلة التي جاء معها، بل قدحها في ثنايا روايته عنها، 
واش���تّد في ذمها، وذّم س���كانها، وقال: »وهي قريٌة ال خير 

فيها..«))). 
وكان���ت »تغازى« تتمي���ز في ذلك الوق���ت بطراٍز فريد 
لبيوته���ا، فهي مش���يدة من حجارة الملح، كما بُني مس���جد 
المدينة منه أيضاً، أما س���قوف بيوت أهلها فكانت من جلول 
اإلبل. وتذكر المصادر التاريخي���ة أّن »تغازى« منطقة قليلة 
الشجر، وتبدو فيها الصحراء أكثر وضوحاً، وأرضها رملية. 
غير أّن أهميتها كانت بسبب وجود »الملح« بها، وكان الناس 

المعارف،  دار  والإمـــــارات،  الـــدول  ع�صر  �صيف:  ))) �صوقي 
القاهرة، الطبعة الأولى، 995)م، �ص554.

التجارة  حركة  في  واأهميتها  )تغازة)،  تغازى  مدينة  عن  وللمزيد 
 Willie F. Page: Encyclopedia of :ال�صحراوية، انظر

.African Historty, London, p. 217

)2)  رحلة ابن بطوطة، ج2، �ص606.
)))  �صوقي �صيف: ع�صر الدول والإمارات، �ص554.

)4)  ابن بطوطة: ج2، �ص606.

يحفرون األرض، ثم كان���وا يجدون ألواح الملح، وكانت تبدو 
ضخمة الحجم، وتظهر وكأنها كانت قد نُحتت في األرض))). 
وكان���ت كّل واحدة من اإلبل، من تل���ك التي تذهب مع 
القوافل التجارية إلى بالد السودان الغربي تحمل نحو أربعة 
من ألواح الملح ال أكثر)))، وذلك بسبب ثقل وزن تلك األلواح، 
يقول الحسن الوزان: »ويحمل كّل جمل أربعة ألواح من الملح، 
ولي���س لعمال تغازة من أقواٍت س���وى الت���ي تُجلب لهم من 

تمبكتو..«))). 
وتُشير بعُض الروايات إلى أّن الغالب على سكان تغازى 
أنهم من عبيد مسوفة، وهي من قبائل البربر المعروفة، وهم 
الذي���ن كانوا يقومون بحفر األرض بحثاً عن الملح. ويُش���ير 
البع���ض إلى أّن أهل تغازى كانوا يقتاتون على ما يأتي إليهم 
من وادي درعة وسجلماسة، وال سيما التمر، كما كانوا يأكلون 

أيضاً لحوم اإلبل))). 
وألّن الملح كان يندر وجوده في بالد الس���ودان الغربي؛ 
فكان���وا يقايضون الذهب بالملح، يذكر »القلقش���ندي« )ت: 
821 ه�(: أّن الملح لم يكن يوجد في بالس���ودان الغربي، إال 
في مدينة اس���مها: »نكوا«، ثم يق���ول: »وبهذه المدينة معدن 
ملح، وليس في ش���يء من الس���ودان الوالجين في الجنوب، 
والمساقين لسجلماس���ة، وما وراءها ملح سواه..« )))، بينما 
يذك���ر الُعَمري )749 ه����(: »أّن الملح معدوٌم في داخل بالد 
السودان..«)1))، وهي إشارات مهمة تؤكد قلة »الملح« وندرته 
في هذه الب���الد، ولذلك كان ملح »تغ���ازى« يمّثل لهم طوق 
نجاة، وألّن أهل السودان يحبون »الملح« فكانوا يقبلون عليه 
ويأخذونه مقاب���ل »الذهب«))))، فكان التجار الس���ودانيون 
يأتون إلى »تغ���ازى« للحصول على المل���ح، ويحملون معهم 

)5)  ابن بطوطة: الم�صدر ال�صابق، �ص606.
عبدالرحمن  ترجمة:  اإفريقيا،  و�صف  الـــوزان:  )6) الح�صن 
القاهرة، 2005م،  للكتاب،  العامة  الم�صرية  الهيئة  حميدة، 

�ص526.
)7) الوزان: الم�صدر ال�صابق، �ص526.

تغازى  اأهمية  عــن  وللمزيد   ،606 �ــص  ج2،  بطوطة:  )8) ابـــن 
 Willie F. Page: ــظــر:  ان والــمــلــح،  ــذهــب  ال ــجــارة  ت فــي 

.Encyclopedia of African Historty, p.24

)9)  القلق�صندي: �صبح الأع�صى، ج5، �ص)29.
)0))  الم�صدر ال�صابق، �ص)29.

))))  ابن حوقل: �صورة الأر�ص، �ص02).
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الذهب، ثم يقايضون هذا بذاك. 
وكان التجار المس���افرون إلى تغ���ازى يعانون األمّرين 
بسبب كثرة الحشرات بها، وكذلك كثرة الذباب، وكان التجار 
يأخذون الماء من »تغازى«، تأهباً لدخول الصحراء الممتدة 
التي تليه���ا. وقد وصف ابن بطوطة إقامت���ه في تغازى مع 
قوافل التجارة قائاًل: »وأقمنا بها عشرة أيام في جهد..« )))، 
ولعلها تبدو كلمات مقتضبة جداً، ولكنها تش���ي بحال التجار 

في هذه المدينة، وما لقوا فيها من مشقة. 
ثم كان���ت القوافل التجارية ترتحل م���ن منطقة تغازى 
مس���يرة عش���رة أيام، في صحراء جرداء جافة، ال ماء فيها 
إال م���ا ندر، وربم���ا تجد بعض القواف���ل التجارية إذا كانوا 
من س���عداء الحظ ماًء أبق���اه لهم المط���ر)))، وهذا األمر 
كان يتوقف على س���قوط المطر، وكمية المياه التي تأتي بها 
الس���ماء، وهو أمٌر من أمور الغيب الت���ي ال يعلمها إال الله. 
وعلى هذا؛ فإّن رحلة التج���ار بحثاً عن معدن الذهب كانت 
دونما ريب تحمل الكثير م���ن المخاطر التي كان يجب على 
تج���ار القوافل الصحراوية أن يكون���وا متأهبين لها قدر ما 

يستطيعون.
وعن طبيع���ة الصحاري والبوادي، ووعورتها، وهي التي 
تق���ع بين المغرب وبالد الس���ودان الغربي، يقول ابن حوقل: 
»وبين المغرب والبلدان )التي قّدمت ذكرها( وبلد الس���ودان 
مف���اوز وبراري منقطعة، قليلة المي���اه، متعذرة المراعي، ال 
تُسلك إال في الشتاء، وسالكها في حينه متصل السفر، دائم 
الورود..«)))، وهو ما يش���ير بجالء إلى صعوبة سفر القوافل 
التجارية، وشدة الحرارة وارتفاعها في مثل هذه الصحاري، 
ولهذا كان التجار يفضلون السفر بقوافلهم فيها خالل فصل 
الشتاء، حيث تنخفض درجة الحرارة لحٍدّ كبير، وهو ما كان 

يساعد بالطبع على سهولة السفر.
اأيولتن )ولتة(:

ه���ي من المدن التي كانت تعبرها القوافل التجارية في 
طريقها إلى بالد الس���ودان الغربي، وتقطع القوافل التجارية 
الرحلة من مدينة سجلماسة إلى »إيوالتن« في حوالي مسيرة 

)))  ابن بطوطة: ج2، �ص606.
)2)  الم�صدر ال�صابق، �ص606.

)))  ابن حوقل: �صورة الأر�ص، �ص04).

شهرين تاّمين)))، وهي مسافٌة طويلة جداً، بحساب أّن اليوم 
يعادل حوالي 40 كيلومتراً، فمس���يرة ش���هرين تكون حوالي 

2400 كيلومتر. 
وقبل أن تص���ل القوافل التجارية إليه���ا كانوا يعبرون 
صحاري وعرة، وتتس���م بأنها ش���ديدة الحرارة، وهى أشّد 
في حرها مما س���واها، وكانت قوافل كلٌّ من قبيلتي مسوفة 
وبردامة البربريتَيْن ترسل إلى التجار الماء ليبتاعوه، بسبب 
ندرة الماء في هذه الصحاري القاحلة، وكذلك بس���بب شدة 

الحرارة بما ال يطيقونه))). 
وقد قدح الرحالة ابن بطوطة في س���كان هذه المدينة 
)أي إيوالتن(، حيث ذكر أنهم قوم س���وء، وأنهم يحتقرون َمن 
ليس عل���ى لونهم، ثم قال: »فعند ذل���ك ندمت على قدومي 

بالدهم، لسوء أدبهم، واحتقارهم األبيض«))).
ُتمبكتو )تمبكت - تنبكت(:

تذكر المصادر السودانية هذه المدينة باسم: »تنبكت«)))، 
وه���ي تُعرف أيضاً باس���م: »تمبكت«، وكذل���ك فإنها تُكتب: 
»تمبكتو« في الكتابات الغربية، وال سيما الكتابات الفرنسية 
منها، وتقع هذه المدينة شمال »بماكو« عاصمة مالي حالياً، 
بحوالي 1300 كم عند الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى))). 
وتبعد مدينة »تمبكتو« نح���و13 مياًل عن »نهر النيجر«، كما 
أنه���ا تبعد عن مدينة »ج���او« Gao )عاصمة مملكة صنغي 
فيم���ا بعد( حوالي 12 مرحلًة في اتجاه الش���رق، وتبعد عن 

مدينة »والتة« مسيرة خمسة عشرة يوماً))). 

)4)  رحلة ابن بطوطة: ج2، �ص608.
)5)  الم�صدر ال�صابق، �ص608.

)6)  الم�صدر ال�صابق، �ص )608–609).
)7) عبدالرحمن ال�صعدي: تاريخ ال�صودان، �ص )20-)2)، وانظر 
لإفريقيا  الح�صاري  التاريخ  الدالي:  المبروك  الهادي  اأي�صًا: 
فيما وراء ال�صحراء، الطبعة الأولى، طرابل�ص، 2000م، �ص99.

)8)  ويقال: اإن ا�صم »تنبكت« اأو »تمبكت« ماأخوذ من ا�صم امراأة 
تدعى  المراأة  وكانت  قديمًا،  المدينة  هذه  في  ت�صكن  كانت 
»بكت«، وكانت امراأة ذات مكانة و�صهرة بها، ثم اأ�صيف اإلى 
اأّن  اأي  »مكان«،  الزنج  بلغة  يعني  وهو  »تن«،  المقطع  ا�صمها 
بكت«  تدعى)  التي  )المراأة  »مكان  يعني  المدينة  هذه  ا�صم 
)انظر، الهادي المبروك الدالي: التاريخ الح�صاري لإفريقيا 

فيما وراء ال�صحراء، �ص0)).
)9)  الهادي مبروك الدالي: مرجع �صابق، �ص99.
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ويذكر عب���د الرحمن الس���عدي: أّن »تنبكت« )تمبكتو( 
تأسس���ت ذات صبغة إس���المية ال خالف عليه���ا، ومن ثَّم 
كانت تمبكتو دوماً في حضن اإلس���الم منذ بداية تأسيسها، 
وما تدنس���ت بالوثنية قط »وال ُس���ِجَد على أديمها َقّط لغير 
الله..«)))، بينما يذكر الحس���ن الوزان ف���ي روايته: أّن الذي 
بنى هذه المدينة السلطان منس���ى )منسا سليمان( )741-

761ه�())). 
وقد تمتعت »تمبكتو« بمكانٍة تجارية واقتصادية كبيرة في 
السودان الغربي، حيت أضحت سوقاً تجارياً كبيراً، ومقصداً 
للقوافل، وكان يفد عليه���ا الرحالة بطريق الهند، وتقصدها 
قوافل التجارة من ساحل المغرب األقصى، وطرابلس، وكانت 
»والتة« سوقاً للتجارة قبل تأسيس مدينة »تمبكتو«، وسرعان 
ما اقتفى العلماء أثر التجار، فكانوا يفدون إلى مدينة تمبكتو 
من أسواق مصر، وغدامس )ليبيا(، وكذلك من فاس، وبالد 

السوس جنوب المغرب، وغيرها))). 
وق���د أُعجب »الحس���ن الوزان« )ت: 960ه����( بمدينة 
»تمبكتو« لّما زارها )إبان منتصف القرن الس���ادس عش���ر 
المي���الدي(، ويذكر أنها كانت عام���رًة بالحوانيت التي تعّج 
بالصن���اع والتجار، وال س���يما المنتجات والس���لع القادمة 
من المراك���ز التجارية في أوروبا الت���ي كان يحملها التجار 
المغاربة. كما كانت تش���تهر أيضاً بأّن بيت مال الملك فيها 
عامٌر باألموال، وقضبان الذهب، والتي قد يزن بعُضها نحو 

440 كجم من الذهب، أو حوالي 1300 رطل))). 
وكانت مدينة »تمبكت���و« من أهم المراكز التجارية التي 
تتّم فيها تجارة »الذهب«، وهي أحد أهم مراحل هذا الطريق، 
إلى جانب أنه كانت تخرج منه���ا أربعة من الطرق التجارية 
الكبرى، والتي كانت تعبرها القوافل التجارية، وهي كما ياأتي:

اأما )الطريق الأول(: فكان يمّر بمدينة »جاو« )في مالي 

ح�صن:  اإبراهيم  ح�صن  �ص20،  ال�صودان،  تاريخ  ال�صعدي:    (((
انت�صار الإ�صالم، �ص9)2.

اأّن الوزان اأخطاأ في  )2)  الوزان: و�صف اإفريقيا، �ص9)5. غير 
بناها  »مدينة  يقول:  حيث  ال�صلطان،  هذا  حكم  اأيــام  تقدير 
ملك ُيدعى من�صى �صليمان في عام 600 للهجرة..« )الوزان: 

و�صف اإفريقيا، �ص9)5).
))) ح�صن اإبراهيم ح�صن: انت�صار الإ�صالم في القارة الإفريقية، 

�ص 9)2.
)4)  المرجع ال�صابق، �ص220.

حالياً( عاصمة »س���لطنة صنغي« )777-1000ه�(، وكذلك 
بالد الكانم عند بحيرة تش���اد )الس���ودان األوسط(، ثم إلى 

أسواق مصر))).
وفيم����ا يخ�����صّ )الطريق الثاني(: فكان يمّر به التجار، ثم 
كانوا يتجهون بدورهم إلى الش���مال، حتى يصلوا إلى أسواق 

إفريقية )تونس حالياً(. 
اأم����ا )الطري����ق الثال����ث(: وه���و الطريق ال���ذي يمّر عبر 
أقاليم سودان وادي النيل، وال سيما القادم عبر طريق »درب 
األربعي���ن«، ومن ثَّم إلى إقليم دارف���ور، وباقي مناطق غرب 

سودان وادي النيل.
بينما )الطريق الرابع(: كان يمّر من وإلى »سجلماس���ة« 

جنوبَي بالد المغرب األقصى))). 
وكانت مدينة »تمبكتو« تس���يطر على الذهب القادم من 
المناجم المحلية، وكذلك تلك المجاورة لها، ولعّل من أبرزها 
مناج���م »فولتا الس���وداء« Black Volta، ومناجم »غابات 

 .Akan Forests((( »األكان
ويُش���ير المستش���رق »كولين ماكفيدي« بدوره إلى أّن 
مدينتَي »تمبكت���و«، و»جّني« صارتَا محطتَ���ي قيام للقوافل 
التجاري���ة التي كانت تخترق »الصح���راء الكبرى« في اتجاه 
الشمال، نحو بالد »المغرب األقصى«، وكذلك بالد »المغرب 
األوس���ط« )أي الجزائر(، وغيرها م���ن المناطق األخرى))). 
ونظراً ألهمية ه���ذه المدينة في »تجارة الذهب«؛ فقد اهتم 
األوروبي���ون بها منذ القرن 9ه����/15م، خصوصاً عن طريق 

 .((1 تجار مدينة »فلورنسا«)))

وم�صالك  طريق  عن  وللمزيد  �ــص220،  ال�صابق،  المرجع    (5(
نظم  بــاز:  الــ�ــصــاوي  كــرم  انظر  ال�صحراء،  عبر  الــتــجــارة 
التجارة  ال�صحراوية بين المغرب الأق�صى وال�صودان الغربي 
وما  �ـــص99)  )8-0)ه/4)-6)م)،  الــقــرن  مــن  الفترة  فــي 

بعدها.
)6)  ح�صن اإبراهيم ح�صن: مرجع ال�صابق، �ص220.

)7)  كولين ماكفيدي: اأطل�ص التاريخ الإفريقي، �ص05).
)8)  المرجع ال�صابق، �ص05).

ولــلــمــزيــد عــن هـــذه الــمــديــنــة، واأهــمــيــتــهــا فــي حــركــة الــتــجــارة 
 Willie F. Page: Encyclopedia of :ال�صحراوية، انظر

.220-African Historty, pp.219

والتي  المعروفة،  الإيطالية  المدن  اإحــدى  هي  )9) فلورن�صا: 
ا�صتهرت اأي�صًا بالتجارة.

طه،  جاد  ترجمة:  اإفريقيا،  في  البرتغال  ديفي:  جيم�ص    ((0(
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ومن جان���ٍب آخر؛ يذهب المستش���رق »جيمس ديفي« 
James Davi إل���ى أّن حقب���ة الق���رن »الخامس عش���ر« 
الميالدي )أي: القرن التاس���ع الهجري( تُع���ّد بمثابة حقبة 
االكتش���افات الكبرى في س���احل إفريقيا الغربي على أيدي 
البرتغاليين)))، فقد اهتم المستعمرون األوروبيون، وال سيما 
البرتغالي���ون منهم، بمنطقة غرب إفريقيا، بس���بب ما كانت 
تتمت���ع به هذه الب���الد من ثراء هائل بفض���ل وجود مناجم 
الذهب، وله���ذا عملوا على الوصول إل���ى مدينة »تمبكتو«، 
وكذل���ك غيرها من مراكز التجارة الكبرى في تلك النواحي، 
بحث���اً عن المعدن النفي���س، بهدف الس���يطرة على تجارة 
الذه���ب، واحتكارها بعيداً عن نف���وذ التجار العرب والبربر 

الذين كانوا يسيطرون عليها. 
الملح  )مقاي�سة  ال�سامتة  التجارة  خام�سًا: 

بالذهب(:
كان ل�»طبقة التجار« من السكان المحليين القاطنين في 
بالد الس���ودان الغربي )غرب إفريقيا(، بصفٍة عامة، طريقٌة 
فريدةٌ في مقايضة معدن الذهب ب�»الملح«، وهي أّنه إذا وفد 
على أهل السودان التجار القادمون من بالد شمال إفريقيا، 
وكان أكثرُه���م من الع���رب والبربر، وكان���وا محملين بألواح 
»الملح«، س���واًء ملح مناجم »أوليل« التي تقع عند مصب نهر 
الس���نغال عند الحدود فيما بين موريتانيا والسنغال، أو ذلك 
الملح المس���تخرج من مناجم منطقة تغ���ازى )تقع أطاللها 
في موريتانيا(، فكان التجار القادمون من الش���مال يضعون 
ألواح الملح في منطقٍة متعارف عليها فيما بين الطرفين، ثم 
يذهبون بعيداً عنها، عندئذ كان التجار الس���ودانيون يأتون، 
ثم يقومون بوضع الذه���ب في مقابل ألواح الملح، فإذا أخذ 
التجار الذهب، كان أهل السودان يأخذون الملح مكانه))). أّما 
إذا حدث العكس، فلم يأخذ تجار الملح ما يقابله من الذهب، 
فكان هذا يعني أنهم ليس���وا راضي���ن عن تلك »المقايضة«، 
أي أنه���م يريدون كميات أكبر من الذهب، عندئذ كان التجار 
السودانيون يعودون بكمية أكبر من الذهب إذا وجدوا أّن ذلك 
أمراً مقنعاً. فإذا أخذ تجار الملح الذهب؛ فإّن ذلك يعني أّن 

�صل�صلة كتب �صيا�صية، الدار القومية للطباعة، القاهرة، دون 
تاريخ، �ص26.

)))  المرجع ال�صابق، �ص26.
)2)  القلق�صندي: �صبح الأع�صى، ج5، �ص)29.

عملية »المقايضة« انتهت برضاء الطرفين، وهي التي تُعرف 
في روايات المصادر التاريخية باسم: »التجارة الصامتة«))). 
وال ري���ب في أّن »التج���ارة الصامتة« ن���وٌع غريب من 
التج���ارة، ولكن���ه كان ذائعاً في بالد الس���ودان الغربي إبان 
مرحلة مبكرة من تاريخهم، والمؤكد أنها طريقة لم تدم وقتاً 
طوياًل. ومن المعلوم أّن سلعة »الملح« كانت نادرًة في أسواق 
بالد »غرب إفريقيا«، فإنهم كانوا يضطرون إلى أن يقايضوا 
الذهب الذي لديهم بأل���واح الملح، على الرغم من اختالف 
قيمة كلٍّ منهما الس���وقية، فالمصادر تقول: »والملح معدوم 
في كّل بالد السودان«)))، ومن الالفت أّن التجار السودانيين 
كانوا فيما تذكر المصادر يبذلون »نظير كّل ُصبَْرة ملح مثله 
من الذهب«)))، أي أّن كّل كمية من الملح تس���اوي وزنها من 

الذهب. 
وعلى أية حال؛ يبدو أّن »التجارة الصامتة« كانت معروفًة 
فحس���ب إبان البواكير األولى لنشاط »التجارة الصحراوية«، 
ومن ثَّم كان هذا النوع من التجارة يناس���ب بش���كٍل أو بآخر 
وقته وزمانه ذاك، وال ريب في أنه بمرور الوقت تغيرت ُطرق 
التبادل التجاري، وتج���اوز التجار من الجانبين هذا »النمط 
البدائي« من »المقايض���ة« )أي التجارة الصامتة(- إذا جاز 
لنا وصفه بذلك، وهو األمر الذي تؤكده الروايات التاريخية، 
حيث تذكر أّن تجار الذهب الس���ودانيين كانوا يشترون لوح 
»المل���ح«، أو ِحْمل »المل���ح«، نظير قدر معّي���ن من مثاقيل 
الذه���ب، وهو قدٌر كان يتفاوت بالطبع من مرحلٍة زمنية إلى 

مرحلٍة أخرى. 
ولع���ل من ذلك ما يذكره اب���ن حوقل )ت: 350ه�(، في 
كتاب���ه المعروف )وص���ف األرض(، أّن ِحْم���ل الملح بمدينة 
»أودغست« كان يُباع في بالد السودان الغربي في أيامه فيما 
بين »مائتي« إلى »ثالثمائة« دينار))). بينما يذكر الرحالة »ابن 
بطوطة« أّن ِحْمل الملح كان يُباع في أيامه )ت: سنة 779ه�( 
بحوالي عش���رة مثاقي���ل إلى ثمانية م���ن الذهب في مدينة 
»إيواالتن«))). أما في مدينة »مالي«، التي حكم ملوكها خالل 

)))  الم�صدر ال�صابق، �ص)29.

)4)  الم�صدر ال�صابق، �ص)29.

)5)  الم�صدر ال�صابق، �ص)29.
)6)  ابن حوقل: �صورة الأر�ص، �ص02).

)7)  ابن بطوطة: ج2، �ص606.
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الفت���رة )596-874ه�(، فكان الِحْمل من »الملح«، فيما يذكر 
ابن بطوطة، يُباع بحوالي »ثالثين« مثقاالً من الذهب، وربما 
يبلغ ثمنه عش���رين مثقاالً، وربما يصل في أوقات الذروة إلى 
حوالي »أربعين« مثقاالً من الذهب))). وهو ما يعني أّن س���عر 
الملح كان يختلف في الوقت نفس���ه من مدينٍة إلى أخرى في 
بالد غرب إفريقيا، وهو ما يب���دو جلياً من خالل رواية ابن 
بطوطة الذي زار هذه البالد خ���الل منتصف القرن الثامن 

الهجري/ الرابع عشر الميالدي.
�ساد�سًا: التاأثير ال�سيا�سي والقت�سادي للذهب 
اأنظار  لفت  في  ودوره  الإفريقية  الممالك  على 

الأوروبيين اإلى غرب اإفريقيا:
يُمكن القوُل ب���أّن الذهب وتجارته لعَبا دوراً سياس���ياً 
واقتصادي���اً مهماً في ازدهار الممال���ك الواقعة في مناطق 
غ���رب إفريقي���ا، وال ريب ف���ي أّن حالة الرواج السياس���ي 
واالقتصادي تلك- الت���ي نقصدها هنا- تبدو جليًة إلى حٍدّ 
كبير ف���ي ثنايا روايات المص���ادر التاريخية التي وردت في 
مؤلفات المؤرخين الُقدامى، ولع���ل أبرزها ما رواه الرحالة 
اب���ن بطوطة )ت: 779ه�(: أنه وج���د أّن الذهب يكاد يكون 
مستخدماً في كّل ما شاهده من األدوات، والزينة، وفي بيوت 
السكان القاطنين في »مملكة مالي«، على اختالف طبقاتهم 
االجتماعية واالقتصادية، إب���ان زيارته لها)))، فكان الذهب 
يكاد يكون معدناً شعبياً منتشراً في بالد غرب إفريقيا بصفٍة 
عامة، وكان يقتنيه الجميع، بل إّن القلقش���ندي )ت: 821ه�( 
ينقل رواي���ًة تذكر أّن ملك غانة كان لديه ِمْعلََفان من الذهب 
)وع���اءان لوضع العلف(، كان يربط عليهما فرس���ين له أيام 

مقعده))). 

)))  الم�صدر ال�صابق، �ص606.
ــارت لــذلــك الزدهـــار  ــات الــتــي اأ�ــص ــرواي )2)  ولــعــل مــن اأهـــم ال
البكري:  �ــص02)،  الأر�ــص،  �صورة  حوقل:  ابن  القت�صادي، 
-6(4( �ص  النظار،  تحفة  بطوطة:  ابن  �ــص76)،  المغرب، 
وتعتبر  �ــص292.  ج5،  الأع�صى،  �صبح  القلق�صندي:   ،(6(5
الحديث  في  تو�صعت  التي  الروايات  اأكثر  بطوطة  ابن  روايــة 
كان  التي  القت�صادي تحديدًا في مملكة مالي  الزدهار  عن 
قد زارها، وو�صف اأحوالها في ذلك الوقت. وللمزيد عن هذه 
-6(4( �ص  بطوطة،  ابــن  حديث  انظر  بالتف�صيل  الــروايــة 

5)6)، عن مملكة مالي في بداية هذه الورقة.
)))  القلق�صندي: �صبح الأع�صى، ج5، �ص284. وللمزيد عن ثراء 
العجائب  خريدة  الــوردي:  ابن  انظر:  اإفريقيا،  غرب  ملوك 

ويبدو ازدهار هذه الممالك اإلفريقية واضحاً من خالل 
ارتب���اط ملوكهم بمعدن الذهب، ومن ثَّم صار الحكاُم هناك، 
وال س���يما حكام مناطق »غرب إفريقيا«، مثل: »مملكة غانة« 
)469-600ه����(، و»مملكة مال���ي« )596-874ه�(، وكذلك 
»مملكة ُصنغ���ي« )777-1000ه�(، مش���هورين دون غيرهم 
بأنهم »ملوك الذهب«))). وتش���ير بعض الروايات إلى امتداد 
النفوذ السياس���ي واإلداري لحكام »مملكة مالي«، خصوصاً 
أيام »منسا موس���ى« )712-738ه�(، امتداداً كبيراً، حتى إّن 
البعض يذكر أّن »منسا موسى« كان يحكم عدداً من الممالك 
واألقاليم يبلغ عددها 24 إقليم���اً ومملكة، وكان ملوك هذه 

البالد يدينون ل�»سلطان مالي« بالوالء والطاعة))). 
كما يب���دو ازدهار ممال���ك غرب إفريقيا السياس���ي 
واالقتصادي بش���كِل واضِح ال ريبة فيه، من خالل الرحالت 
التي كان يقوم بها ملوُك هذه البالد ألداء مناس���ك الحج في 
بالد الحرمين الش���ريفين، وكانت ه���ذه المواكب فخمًة بما 
كانت تضّمه من أع���داٍد كبيرة من الحجاج، والعبيد، وكذلك 
لفتت تلك الرحالت األنظار إلى ما كان يحمله هؤالء الحكام 
األفارق���ة في مواكبهم م���ن مثاقيل الذه���ب العظيمة التي 

أدهشت كّل َمن كان يراها خالل مسيرها))). 
وقد كانت أش���هُر »رحالت الحج« الت���ي قام بها حكام 
غرب إفريقيا، ولفتت األنظار بشدة صوب ثراء هذه البالد، 
تلك الرحلة التي قام بها »منس���ا موس���ى« )712-738ه�( 
»سلطان مالي«، اس���تغرقت هذه الرحلة قرابة سنتين ذهاباً 
وعودة، في الفترة من س���نة )724-725ه�()))، وكذلك نالت 

وفريدة الغرائب، �ص6)).
اآثــار  القزويني:  �ـــص76)-77)،  المغرب،  البكري:  انظر    (4(
في  المخت�صر  الــفــداء:  اأبــو  �ــص57،  العباد،  واأخــبــار  البالد 
دار  عزب،  محمد  زينهم  محمد  تحقيق:  ج)،  الب�صر،  اأخبار 
الرو�ص  الحميري:  �ــص)2)،  998)م،  القاهرة،  المعارف، 

المعطار، �ص425، القلق�صندي: ج5، �ص292-)29.
 Lavinia Dobler & William A. Brown: Great    (5(
 Rulers of the Africain Past, Zenith Books, New

                                                               .York, 1965, p.4

)6)  ابن كثير: البداية والنهاية، ج4)، �ص6))، ابن اإيا�ص: بدائع 
الزهور، ج)، �ص457.

والمو�صوم  الــمــعــروف،  كتابه  فــي  المقريزي  روايـــة  وُتــعــد    (7(
بـ)الذهب الم�صبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك) 
من اأف�صل ورايات الم�صادر عن رحلة حج من�صا مو�صى، وما 
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رحلة »أسكيا الحاج محمد« )899-935ه�( »سلطان صنغي« 
إلى بالد الحرمين شهرًة واسعة، وكانت في سنة 902ه�))). 

وي���رى الباحُث أنه كان لمثل ه���ذه الرحالت دوٌر كبيٌر 
في تعريف العرب والمس���لمين في بالد المشرق اإلسالمي 
بأحوال هذه الممالك اإلفريقية النائية، وش���عوبها المسلمة، 
وم���ا كان في بالدهم من ثراٍء عظيم، وهو ما ش���ّجع أعداداً 
غير قليلٍة من بالد المشرق على الذهاب إلى ممالك إفريقيا 

جنوب الصحراء فيما بعد. 
ويرى الباحُث أّن ملوك غرب إفريقيا قصدوا فيما يبدو 
من فخامة مواكبهم خالل »رحلة الحج« أن يُظهروا مدى رخاء 
بالدهم أمام الش���عوب التي كانوا يمرون ببالدهم خالل هذه 
الرحالت. وثّمة رأٌي يذهب إلى أّن موكب الس���لطان »منسا 
موس���ى« )712-738ه�(، خالل رحلته للحج، كان قد أحدث 
دوياً هائاًل حيثما ذهب، فق���د رآه تجار البُندقية )البنادقة( 
)البُندقية: مدينة فينيسيا بإيطاليا اآلن( الذين كانوا يقومون 
بالنشاط التجاري في األسواق المصرية خالل قدوم »منسا 
موس���ى« إلى مدينة القاهرة سنة 724ه�، وقد انبهر التجاُر 
البنادق���ة بهذا الثراء الطائل الذي ش���اهدوه، وهذا الموكب 
الفخ���م الذي صاحب س���لطان مالي، فق���د أصاب العجُب 
التجار األوروبيي���ن لهذا الكّم العظيم م���ن مثاقيل وأحمال 

الذهب التي كان يحملها موكب »منسا موسى«. 
وم���ن المعتقد أّن التجار البنادقة ما لبثوا أن أرس���لوا 
التقارير إلى الحكام في بالدهم، يصفون فيها موكب سلطان 
مالي الذي ال مثيل له)))، وال ريب أنه كان لهذه األخبار صداها 

كان يحمله من مثاقيل الذهب )المقريزي: التبر الم�صبوك، 
تحقيق: الدكتور جمال الدين ال�صيال، مكتبة الثقافة الدينية، 
اأي�صًا:  انظر  وللمزيد،  �ـــص40)-)4)).  2000م،  القاهرة، 
اأولى  وكانت  �ص54.  مو�صى،  من�صا  اأحمد:  العال  عبد  محمد 
وا�صمه  الملوك  لأحــد  اإفريقيا  غــرب  لملوك  الحج  رحــالت 
بن  )علي)  ولي  من�صا  مالي  �صلطان  بعده  حج  ثم  برمندانة، 
ماري جاطة، وكان معا�صرًا لأيام ال�صلطان المملوكي الظاهر 
بيبر�ص، وكانت رحلته بالطبع قبل من�صا مو�صى بعدة عقود من 

الزمن )المقريزي: التبر الم�صبوك، �ص 40)-)4)).
)))  محمد عبد العال اأحمد: المرجع ال�صابق، �ص54.

وعن رحلة ال�صلطان اأ�صكيا محمد اإلى بالد الحجاز لأداء منا�صك 
 J. Spencer Trimingham: A History of :الحج، انظر
 West Africa, Oxford University Press, London,

                                                                         .1975, p.98

ابن  �ــص6))،  ج4)،  والنهاية:  البداية  كثير:  ابــن  انظر:    (2(

العريض في إث���ارة مطامع األوروبيين في ذهب مملكة مالي 
خاصًة، ومناجم الذهب في غرب إفريقيا بصفة عاّمة، ومن 
ثَّم لم يمّر وقٌت طويل حتى تأسس���ت »الجمعية الجغرافية« 
في مدينة »ميورقة« األندلس���ية، وكانت الغاية منها رس���م 
الخرائط للتعرف عل���ى الطريق المؤدية إلى »أرض الذهب« 
التي يحكمها السلطان »منسا موس���ى«))). ولعل من دواعى 
اهتمام األوروبيين آنذاك بالذه���ب اإلفريقي أنهم كانوا قد 
اس���تنفدوا ما كان لديهم من احتياطي الذهب، وذلك بسبب 

الحروب الطويلة التي خاضها األوروبيون فيما بينهم))). 
وقد لعب اليهود دوراً كبيراً في رسم خريطة مملكة مالي، 
ومناج���م الذهب بها، وكذلك أهم مراكز التجارة الصحراوية 
الت���ي كانت تمّر بها القوافل التجارية القادمة من الش���مال، 
وكان من أهم تلك الخرائط: »الخريطة القطالونية«)))، والتي 
تصّور قلب الصحراء الكب���رى، ويظهر فيها رجٌل ُملثم راكباً 
جماًل، ويس���ير بخطًى سريعة تجاه السلطان »منسا موسى«، 
وكان يمس���ُك بإحدى يديه صولجان الُحكم، ويحمل في يده 
األخرى قطع���ًة كبيرة من الذهب، ثم يق���ّدم الملك المهيب 
قطعة الذه���ب إلى ذلك الراكب الملثم ال���ذي يبدو مهروالً 
نحوه، وال ري���ب في أّن »اللثام« هناك يرم���ز للتجار العرب 
والبربر القادمين من الشمال الذين كانوا يتحكمون في تجارة 
الذهب. وتُطل���ق »الخريطة القطالوني���ة« على هذا الملك: 
»مو�صى مالي... �صيد زنوج غينية)))، ويكثر الذهُب في بالده... 

حتى �صار اأغنى ملٍك في جميع الُبلدان..«))). 

للكتاب،  العامة  الم�صرية  الهيئة  ج)،  الزهور،  بدائع  اإيا�ص: 
البنادقة لموكب  التجار  982)م، �ص457، وللمزيد عن روؤية 
الدرا�صات  مجلة  محمد:  اأمين  محمد  انظر:  مو�صى،  من�صا 
مو�صى،  من�صا  اأحمد:  العال  عبد  محمد  �ص285،  الإفريقية، 

�ص54.
)))  محمد عبد العال اأحمد: المرجع ال�صابق، �ص54.

)4)  علي ال�صيد علي: التبادل التجاري بين م�صر وبالد التكرور، 
�ص)0).

كاتالنيا  لإقليم  ن�صبة  الت�صمية  هذه  القطالونية:  )5) الخريطة 
)قطالونيا) في اإ�صبانيا حاليًا، وهو الإقليم الذي ُيعرف اأي�صًا 

با�صم: »اإقليم البا�صك«.
غينية  ولي�ص  غــانــا«،  »مملكة  هنا  يق�صد  اأنــه  الموؤكد  ــن  )6) م

المذكورة.
)7)  اإبراهيم طرخان: دولة مالي الإ�صالمية، �ص88.
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هك���ذا كان للخريطة القطالونية، وغيرها من الخرائط 
التي صممها »الكارتوجرافي���ون« )الجغرافيون( األوروبيون، 
دوٌر كبير في أن يس���يل لُعاب األوروبيين نحو مناجم الذهب 
في غرب إفريقيا، ومن ثَّم بدأ المخطط للكشف عن »طريق 
الذهب«، والمناجم في مملكة مالي. وكأّن الذهب بدالً من أن 
يصير نعمًة ألهل هذه البالد، وما جاورها، صار عليهم نقمة 
ووباالً، مما جعل تلك الب���الد ميداناً للصراعات بين القوى 
االستعمارية للسيطرة على الذهب، وتجارته عبر الصحراء.

 الخريطة القطالونية
وت�صور المراكز التجارية الموؤدية لمناجم الذهب في مالي 
وي�صور فيها ال�صلطان من�صا مو�صى الملقب ب�»ملك الذهب« 

 وعل���ى أية ح���ال؛ كان البرتغاليون من أكثر الش���عوب 
في أوروبا مياًل للمغامرة، وه���م األكثر درايًة بالمالحة، وال 
س���يما خالل الحقبة المتأخرة من »العصر الوسيط«، وكان 
لديهم أسطوٌل كبيٌر يش���ق ُعباب المحيطات والبحار، وكان 
ولعهم في بلوغ »مناجم الذهب« في إفريقيا أكثر من غيرهم 
من األوروبيين. ويعتبر »جيم���س ديفي« James Davy أّن 
القرن 9ه�/15م هو حقبة اكتش���اف البرتغاليين لس���واحل 
غرب إفريقيا على »المحي���ط األطلنطي«، حيث قاد األمير 
البرتغالي »هنري المالح« ما يعّده بعض المستشرقين بمثابة 
نهض���ٍة بحرية، وه���ي التي بلغت ذروتها ب���أول رحلة قادها 
المستكش���ف الشهير »فاسكو دا جاما« للوصول إلى سواحل 

الهند للسيطرة على »تجارة التوابل«))). 
وقد اش���تهر األمير »هنري« باسم »هنري المالح« نظراً 
لمهارات���ه، ومغامرات���ه البحرية، وكذلك معارفه الواس���عة 

)))  كولين ماكفيدي: اأطل�ص التاريخ الإفريقي، �ص09).

بالمالحة)))، وكانت لديه رغبٌة عارمٌة في اكتش���اف سواحل 
إفريقيا، وكانت غايته أن يُميط اللثام عن أس���رار تلك القارة 
ذات التخ���وم القريبة من ب���الده، ومن ثَّم االس���تيالء على 
كن���وز هذه الب���الد التي كانت قد ذاعت ش���هرتها بالذهب. 
وقد أش���رف هنري المالح على تأسيس ترس���انة برتغالية 
لصناعة السفن، وأقام مرصداً، ومدرسة لدراسة الجغرافية، 

والمالحة البحرية))).
وكانت الس���واحل المغربية أقرب التخوم اإلفريقية من 
األسطول البرتغالي، ولهذا ففي سنة 1415م، شارك »هنري« 
في أول »مغامرة استكش���افية« قام بها البرتغاليون لسواحل 
إفريقي���ا، ثم احتلوا »س���بتة«، وبذلك ص���ار لهم موطأ قدم 
على السواحل المغربية. ومن خالل المعلومات التي أخذها 
البرتغاليون من األسرى المغاربة، الذين وقعوا تحت أيديهم، 
عرفوا الكثير من أس���رار »تجارة الذهب«، ومس���الكها التي 
تمتد من المغرب شماالً إلى بالد غرب إفريقيا في الجنوب، 

وكذلك عرف البرتغاليون أسرار تجارة العبيد))). 
ويرى بعض المستش���رقين أّن »هن���ري المالح« كان ذا 
نهٍج مثالي للوصول لمأربه األكبر، وهي الكش���ف عن أسرار 
السواحل اإلفريقية الغربية للوصول لمناجم الذهب من خالل 
تحركاته التجارية، والتبشيرية))). وهو ما ال يراه الباحث؛ إذ 
كان نهج هذا األمير اس���تعمارياً بامتياز، وكان بعيداً عن تلك 
»المثالي���ة المزعومة«، وغير الحقيقية بالمّرة، فهو نهٌج يقوم 
باألساس على االس���تيالء دون حق على ثروات الغير بالقوة 
الغاش���مة، بينما جعلوا التبش���ير بالعقيدة المسيحية تَُكأة 

تساعدهم في خدمة مخططاتهم االستعمارية. 
وثّمة رؤي���ٌة يراها البعُض، مفاده���ا الربط بين حركة 
المّد االستعماري األوروبي نحو بالد المغرب وسواحل غرب 

عن  وللمزيد  460)م.  �صنة  في  المالح  هنري  الأمير  مات    (2(
حياة الأمير هنري المالح، انظر: جيم�ص ديفي: البرتغال في 

اإفريقيا، �ص26. وانظر اأي�صًا:
 The New American Desk Encyclopedia, New York,

  .1982, p.533

 David Crystal: The Cambridge Paperback

 Encyclopedia, Cambridge University Press,

                                                                                                        .2000, p.394

)))  كولين ماكفيدي: مرجع �صابق، �ص09).
)4)  المرجع ال�صابق، �ص09).

)5)  جيم�ص ديفي: البرتغال في اإفريقيا، �ص26.



32

قراءات
تاريخية

  �ل�صنة �ل�صاد�صة ع�صرة   -   �لعدد ) 46 (   �أكتوبر 2020 م  -  �صفر 1442هـ

إفريقيا من���ذ منتصف القرن 9ه�/15م م���ن جانب، وطرد 
المسلمين عنوًة من »بالد األندلس« من جانٍب آخر، وحسب 
تل���ك الفرضية؛ فإّن هذا الم���ّد البرتغالي كان بمثابة موجٍة 
جديدة من الصراع بين الطرفين منذ خروج المس���لمين من 
بالد األندلس، وس���قوط آخر المعاقل اإلس���المية لهم في 
»غرناطة« في س���نة 1492م)))، وقد كان من بين أهداف تلك 
الحركة االس���تعمارية في رأي البعض أن يتعقب األوروبيون 
المسلمين الفارين من األندلس، وعلى هذا كانت هذه الموجة 
في رأيهم تهدف للقضاء على معاقل المس���لمين على ساحل 
إفريقي���ا الغرب���ي؛ إلجهاض أي محاولة للع���ودة مّرًة أخرى 
إلع���ادة أمجادهم المفقودة)))، وهو ما يراه الباحث افتراضاً 
مبالغاً فيه، ولعل الغاية من ذلك محاولة بعض المستشرقين 
إيجاد تس���ويغ أخالقي مزعوم لحركة الس���تعمار األوروبي 
لبالد غ���رب إفريقيا، بينما كان اله���دف هو الحصول على 

الذهب اإلفريقي ليس إال))). 
ويُش���ير المستش���رق »كولين ماكفيدي« لكيفية احتكار 
البرتغاليين ل�»تج���ارة الذهب«، ومحاص���رة التجار العرب 
والبربر، وال سيما المغاربة منهم، وهم أصحاب اليد الطولى 
في تلك التجارة منذ أمٍد بعيد، إذ يقول: »وثار التس���اؤل بين 
البرتغاليي���ن: هل يمكن أن يصلوا إلى تخوم مالي عن طريق 
اإلبحار بموازاة السواحل التي تطل على غرب إفريقيا، وهي 
بالد السودان الغربي حتى يستأثر البرتغاليون بتجارة العبيد 

وال�صتعمار  الم�صلمون  اإبــراهــيــم:  عــبــدالــرازق  عــبــداهلل    (((
الوطني  المجل�ص  المعرفة،  عالم  �صل�صلة  لإفريقيا،  الأوروبــي 
للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عدد 9))، 989)م، �ص9.

ثم  ومن  اإفريقيا،  في  الم�صلمين  تطويق  البرتغاليون  اأراد  وقد    (2(
عبداهلل  يقول  التحالف  ذلك  وعن  الحب�صة،  ملوك  مع  تحالفوا 
محاولة  ال�صتعمارية  الــغــزوة  هــذه  على  »وتــرتــب  عــبــدالــرازق: 
تطويق الم�صلمين، وذلك بالت�صال بالمملكة الم�صيحية في بالد 
واأدت هذه   ،Prester John »الحب�صة بزعامة »بر�صتر جون
الحركة اإلى قيام الك�صوف الجغرافية التي انتهت بالدوران حول 
اإفريقيا، والو�صول اإلى �صاطئها ال�صرقي، ودخلت في �صراع دموي 
مع الإمارات والممالك الإ�صالمية، �صواء في �صمال القارة، اأو في 
�صرقها، اأو غربها.. اتخذت هذه الموجة �صبغة �صليبية، ذلك لأن 
البابوية باركت هذا العمل العدائي �صد الم�صلمين، واعتبرت كل 
من ُي�صت�صهد في �صبيل تحقيق هذا الهدف من �صهداء الكني�صة« 

)عبداهلل عبدالرازق: المرجع ال�صابق، �ص9).
)))  كولين ماكفيدي: مرجع �صابق، �ص09)

والذهب، وبالتالي تقطع الطريق على المغاربة..«))). 
ويعني ذل���ك أّن اس���تيالء البرتغاليين عل���ى »التجارة 
الصحراوية« سوف يؤدي بالضرورة إلى المواجهة مع التجار 
المغاربة لقط���ع الطريق عليهم، ومنعهم م���ن الوصول إلى 
مناجم الذهب. كما لعبت »اإلرساليات التبشيرية« دوراً خالل 
المّد االستعماري البرتغالي على السواحل اإلفريقية عموماً، 
وإن كان تأثيرهم في الساحل الشرقي أكثر منه في الساحل 

الغربي للقارة اإلفريقية))).
ويعتقد البع���ُض أّن العمل التبش���يري للبرتغاليين في 
إفريقيا كان يس���ير في أي مس���تعمرة يستقرون بها مطابقاً 
للحالة السياس���ية)))، وربما يُقصد بذلك الوضع السياسي 
في أي بلد كان يس���تعمره البرتغالي���ون، غير أّن البرتغاليين 
ظلوا نحو 18 سنة لم يستطيعوا اإلبحار ألية منطقة إفريقية 
تقع جنوب »رأس بوجادو«، فلم يتمكن األمير »هنري المالح« 
صاحب الفضل في تلك المغامرة من أن يقنع قباطنة السفن 
البرتغالية باإلبحار نحو الجنوب، وذلك ألّن الرياح كانت تهبُّ 
آنذاك على تلك المنطقة دوماً في اتجاٍه معاكس، وهو األمر 
الذي تستحيل معه رحلة العودة إلى السواحل البرتغالية مّرًة 

أخرى))). 
وم����ن المعلوم أّن »الحم����الت البرتغالية« األولى 
على الساحل الغربي إلفريقيا كانت تتسم بأنها بطيئة 
وش����اقة، وعلى الرغم من ذلك اس����تولى البرتغاليون 
فيم����ا بعد على »جزر الكناري« في س����نة 1424م))). 
ومن الواضح أّن مسيرهم إبان هذه الفترة كان يحيط 
به الغموض، وخصوصاً بسبب خشيتهم من رّدة فعل 

)4)  المرجع ال�صابق، �ص09)
)5)  جيم�ص ديفي: البرتغال في اإفريقيا، �ص77.

يقول  المرحلة،  تلك  في  البرتغاليين  المب�صرين  دور  وعن    (6(
الم�صتعمرة  في  ي�صير  التب�صيري  العمل  »كــان  دفــي:  جيم�ص 
مطابقًا للحالة ال�صيا�صية، ومنذ بداية القرن ال�صاد�ص ع�صر، 
�صوفال  ح�صون  في  البرتغاليين  المب�صرين  اأقــدام  ر�صخت 
وقد  الــداخــل،  اإلــى  التجار  خطوات  تتبعوا  كما  وموزمبيق، 
ق�صى فران�ص�ص كزافيير �صتة اأ�صهر من �صنتي )54) و 542)م 
اإفريقيا،  في  )البرتغال  التب�صيرية...«  بالأعمال  القيام  في 

�ص77).
)7)  كولين ماكفيدي: اأطل�ص التاريخ الإفريقي، �ص09).

)8)  جيم�ص ديفي: مرجع �صابق، �ص27.
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كلٍّ من العرب والبربر على الجانب اآلخر))). 
وفي نهاية المطاف؛ تمّكن المستعمرون البرتغاليون من 
الوصول إلى مصب »نهر الس���نغال«، ثم وصلوا بعد ذلك إلى 
سواحل »سيراليون« في أقصى غرب إفريقيا، وكان ذلك قبل 
موت األمير »هنري المالح«، ثم أقاموا في »جزيرة أرجوين«، 
وهي جزيرةٌ مجاورة للسواحل اإلفريقية الغربية. ثم استطاع 
المستعمرون البرتغاليون أن يتسللوا إلى العمق اإلفريقي عبر 
الدخول إلى المناطق الصحراوية رويداً رويداً، وأن يقتطعوا 

ألنفسهم جزءاً كبيراً من »تجارة الذهب«))). 
وفي س���نة 1436م، اس���تولى البرتغاليون على »ريو دي 
أورو«)))، وه���ي المنطقة الواقعة في غ���رب إفريقيا، والتي 
تعني: »مل���ك الذهب«. وعلى هذا؛ فقد حق���ق البرتغاليون 
مأربه���م االس���تعماري الكبير الذي ظل���وا يحلمون به، وهو 
السيطرة على »تجارة الذهب« التي أسالت لعابهم على غرار 
غيرهم من الدول األوروبية االس���تعمارية األخرى منذ رحلة 

سلطان مالي »منسا موسى«.
الخاتمة:

- أكدت ه���ذه الورق���ُة أّن بالد غ���رب إفريقيا 
)الس���ودان الغربي( تمتلك العديد م���ن المناجم التي 
تنت���ج إنتاجاً عظيماً من الذه���ب، ولهذا ُعرف ملوك 
تلك البالد باس���م »�مل���وك الذه���ب«. وكان الذهب 
س���بباً الزدهار تلك البالد سياسياً واقتصادياً أكثر من 
الش���عوب األخرى التي كانت تجاورهم. ويمكن القول 
ب���أّن مناجم الذه���ب كانت نعمة على أهل الس���ودان 
الغربي، وسبباً لثرائهم ورفاهيتهم مقارنًة بغيرهم من 
الش���عوب اإلفريقية األخرى، إال أنها كانت في الوقت 
نفس���ه نقمة على بالدهم؛ ألنها كانت سبباً في اهتمام 
األوروبيين ببالدهم من أجل احتاللها، والسيطرة على 

تجارة الذهب.
- وقد أش���ارت هذه الورقُة لوج���ود العديد من 
المسالك والطرق التي كانت تعبرها القوافل التجارية 
قادمًة من بالد ش���مال إفريقيا حتى تصل إلى مناطق 
غرب إفريقيا حيث مناجم الذهب، وكان أش���هر تلك 

)))  المرجع ال�صابق، �ص27.
)2)  كولين ماكفيدي: مرجع �صابق، �ص0)).

)))  جيم�ص ديفي: مرجع �صابق، �ص27.

الطرق ذلك الطريق المعروف باس���م »طريق الذهب«، 
وكان هذا الطريق يبدأ من سجلماسة، ثم ينتهي بمدينة 
»تمبكت���و« التي تُع���ّد واحدة من أه���م مراكز »تجارة 

الذهب« في غرب إفريقيا.
- وبّينت الورقُة أّن التج���ار العرب والبربر لعبوا 
الدور األهم في حركة التجارة عبر الصحراء، إذ كانوا 
يقومون بدور »الوساطة التجارية« بين شعوب السودان 
الغربي وباق���ي التجار القادمين م���ن البالد األخرى 
النائي���ة عن بالدهم، مثل: التج���ار األوروبيين، وتجار 

مصر، والشام.. إلخ.
- وبّينت الورقُة أّن موكب السلطان »منسا موسى«، 
خالل رحلته للحج إلى بالد الحجاز، ترك أثراً سياسياً 
واقتصادي���اً الفتاً في بالد المش���رق، وبقيت أصداؤه 
ماثلًة أم���ام أحداق المس���تعمرين األوروبيين بما كان 
يحمله هذا الملك اإلفريقي من مثاقيل وأحمال الذهب 
الت���ي ال حصر لها، والتي أبه���رت التجار األوروبيين، 
وبخاصة »البنادقة«، ممن كانوا في أس���واق القاهرة، 
حيث بعث هؤالء »البنادقة« لملوكهم برسائل عاجلة عن 

سلطان مالي، ومدى ثراء بالده بالذهب. 
- وأش���ارت الورقُة إلى أّن اليهود قّدموا يد العون 
بسخاء لألوروبيين، وال س���يما البرتغاليين، من خالل 
مساهمتهم في تأسيس »الجمعيات الجغرافية«، والتي 
كانت تهدف لوض���ع »الخرائ���ط الجغرافية« لوصف 
مس���الك ودروب الصحراء المؤدية لمناجم الذهب في 
الس���ودان الغربي. وكان من أشهرها خريطة اشتهرت 
باس���م »الخريط���ة القطالوني���ة«، وقد كش���فت هذه 
الخريطة للبرتغاليين م���دى ثراء »مملكة مالي«- التي 
كان يحكمها »منسا موسى«- بالذهب، وكان األوروبيون 
آنذاك في َمس���يس الحاجة للذهب اإلفريقي بس���بب 
الحروب والصراعات التي كانت تنشب فيما بينهم بين 
الفينة واألخرى، وهو ما اس���تنفد م���ا كان لديهم من 

مخزون الذهب.
- وأكدت هذه الورقُة أّن المستعمرين البرتغاليين 
وضعوا الخطط للس���يطرة على مناج���م الذهب في 
السودان الغربي الذي كان التجار المغاربة أكثر التجار 
درايًة به، ومن ثَّم تمكن البرتغاليون في نهاية األمر من 
الدخول إلى العمق اإلفريق���ي، ومن ثَّم احتكار تجارة 

الذهب اإلفريقي �
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جائحة كوفيد - 19 واحتماالت التحول
في النظام الدولي

 التأثيرات السياسية في منطقة غرب إفريقيا

د. عربي بومدين
الحق�وق  كلي�ة  ال�شيا�ش�ية،  العل�وم  اأ�ش�تاذ 
ب�ن  ح�ش�يبة  جامع�ة  ال�شيا�ش�ية،  والعل�وم 

بوعلي، ال�شلف، الجزائر.

د. عماد عطوي
 باح�ث بمرك�ز الإ�ش�الم والق�ش�ايا الدولية 
زعي�م،  الدي�ن  �ش�باح  جامع�ة   ،)CIGA(

اإ�شطنبول، تركيا.

بي�ن ال�دول اأكث�ر فاأكثر، فق�د ظه�ر فيرو�س 
ووه�ان  مدين�ة  ف�ي  )كوفي�د-19(  كورون�ا 
ال�ش�ينية، وفي غ�شون �ش�هرين كان قد انت�شر 
ف�ي كّل مناطق ودول العال�م، ونقل الرعب اإلى 

م�ش�طلح »مجتمع المخاط�ر«، لعاِلم ُيعّد 
ب�ك  اأولري��س  الألمان�ي  الجتم�اع 
Ulrich Beck، تعبيرًا �شريحًا عّما نعي�شه 
الي�وم في عالٍم تزداد فيها الترابطية والت�ش�ابك 
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قرى �ش�غيرة وبعيدة في العالم، الأمر الذي اأعاد 
النقا��س حول العولم�ة والدول�ة والإقليمية اإلى 

الواجهة اأكاديميًا وعمليًا. 
وإذا كان الفيروس س���ينتهي بعد فت���رة من الزمن؛ فإّن 
تأثيرات���ه وتداعياته س���وف تس���تمر لفترٍة طويلة نس���بياً، 
خصوصاً أن���ه خلق معطيات وحقائق جديدة؛ ترجح أن يكون 
عالم ما بعده س���يكون مختلف���اً بدرجٍة أو أخرى عن عالم ما 
قبله. وفي هذا الس���ياق، بدت الق���ارة اإلفريقية، وبالتحديد 
منطقة غرب إفريقيا، معنية بشكٍل مباشر بتطورات الجائحة، 
بالنظر إلى إمكانياتها الصحية واالقتصادية الهش���ة، وكذلك 
الخبرة السابقة مع فيروس اإليبوال الذي أرهق اقتصادياتها، 
فضاًل على ذلك: وقوعها في ُصلب الصراع الدولي بين القوى 
اإلقليمية والدولية في القارة اإلفريقية، وتحولها إلى س���احة 

للتجاذبات الُمستقبلية والتسويات الكبرى بعد الجائحة.
اإّن الحدي���ث عن تحولت النظ���ام الدولي في ظل الجائحة، 
وانعكا�صات���ه عل���ى دول غ���رب اإفريقي���ا، يتعي���ن النظ���ر اإلي���ه عل���ى 

ثالثة م�صتويات:
اأوله���ا: أّن الجائحة كش���فت عن العديد من االختالالت 
وأوج���ه القص���ور على مس���توى النظام الدول���ي ومنظومة 

السياسة الدولية. 
ثانيها: أّن تداعيات الجائحة سوف تؤثر- على األرجح- 
في مس���ارات واتجاهات بعض الظواهر والتطورات التي لها 
امتداداتها في المرحلة الس���ابقة في منطقة غرب إفريقيا، 
مثل أزمة اإلرهاب، والفساد، وتمدد السلطوية السياسية في 

الدول اإلفريقية، والحروب األهلية، وغيرها. 
ثالثه���ا: أّن الجائح���ة عّمقت تحدي���ات قائمة، وخلقت 
تحدي���ات جدي���دة، ويتعين عل���ى دول  ومجتمع���ات الغرب 
اإلفريقي مواجهة النوعين م���ن التحديات، والتعامل معهما، 
بما ف���ي ذلك إع���ادة النظر ف���ي بنية العالق���ات المدنية 
العس���كرية، التي قد تدفع الجي���وش لالنخراط في مواجهة 
الوب���اء، لكن قد يكون ذلك ُمكلفاً في مس���تقبل العالقة بين 
الجيش والمجتمع المدني في إفريقيا، على الرغم من أهمية 
األدوار التنموي���ة التي يجب على جيوش المنطقة االضطالع 

بها، نظراً لإلمكانيات المحدودة لهذه الدول.
تبحث هذه الدراس���ة ف���ي تغّيرات القوى السياس���ية 
وتوزيعها في منطقة غرب إفريقيا، وبتتبع التحوالت السياسية 
واالقتصادية على المس���توى الدولي واإلقليمي، والتي بدأت 
مالمحه���ا تظه���ر وتأثيراتها على سياس���يات منطقة غرب 

إفريقيا.
 كما تنطل���ق الورقة من فرضيٍة مفاده���ا: أّن تأثيرات 
  economicفيروس »كوفيد-19« على العالقات االقتصادية
dependency  بي���ن ال���دول حّتمت على ه���ذه الدول أن 
تتحرك بمعزل )من نظرة واقعية(، أو بتكتالت تقليدية، لرسم 

سياساٍت وتقسيمات جديدة في منطقة غرب إفريقيا.
على  »كوفيد-19«  جائحة  اأثر  الأول:  المحور 

بنية النظام الدولي: الحتمالت والماآلت:
شكلت جائحة »كوفيد-19« صدمًة كبرى للنظام الدولي 
الذي أنشأته أمريكا مع حلفائها، فمنذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية قامت أمريكا بهندسة نظام عالمي قوامه الديمقراطية 
الليبرالي���ة، التي تهدف إلى التراب���ط واالنتعاش االقتصادي 
بين الدول، واتخاذ النظ���ام الديمقراطي نظاماً عالمياً، وإن 
كان رس���م نظام ما بعد الح���رب العالمية يهدف إلى تخفيف 
الص���راع وربط مصال���ح الدول فيما بينها لتحقيق الس���الم 
واألمن الدوليَّين، بضمان المؤسس���ات الدولية التي ترعاها 

القوى الديمقراطية الكبرى.
لكن هناك من يُحاجج بأّن هذا النظام أثبت اليوم ترهله 
مع ظه���ور وباء »كوفي���د-19«، الذي أصبح يهدد مس���تقبل 
هذا النظام)))، على الرغم من أّن مس���ألة التنبؤ بمس���تقبل 
األنظمة المعقدة، التي يُعّد النظام العالمي الحديث أحد أبرز 
أشكالها، تواجه إشكاالً حقيقياً، خاصًة عندما يدخل النظام 
الدولي حقبة تتميز بديناميكا »ال خطية« في األساس، تحت 

 Florian Bieber (2020). Global Nationalism in  (((
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تأثير عوامل االضطراب، وهو م���ا تبحث فيه نظرية التعقد 
في العالقات الدولية)))، والتي بدورها تطرح أس���ئلًة محرجة 
حول الحّد الذي يمكننا معه التنبؤ باألحداث في السياس���ة 
العالمية، فضاًل عن التنبؤ بالمسار الذي يمكن أن يأخذه أي 

نظام دولي))).
يُحاجج بع���ض الباحثين بأّن مالمح تغّير النظام الدولي 
أصبحت مس���ألة وقت، ذلك أّن انكماش وتراجع اقتصاديات 
ال���دول الغربية، بع���د موجة الوب���اء التي أغرق���ت أوروبا 
وأمريكا، ودفع���ت بكبرى اقتصاديات ال���دول إلى أن تنعزل 
وتتموقع وطنياً على نفس���ها، أدى إلى بروز الصين وظهورها 
على س���طح الواجهة الدولية في خضم وب���اء »كوفيد-19«. 
فصع���ود الصين، الذي تزامن مع تعّثر المؤسس���ات الدولية 
الغربي���ة في إدارة األزمة الصحية وإع���ادة إنعاش االقتصاد 
الدول���ي، مع تراجع الدور األمريكي دولياً بعد فش���ل اإلدارة 
األمريكية في مس���ايرة أزمتها الصحي���ة محلياً، طرح تحدياً 
ضّد النظام الدولي الحالي. أضف إلى ذلك أّن سياسة العزلة 
الدولية، التي انتهجتها كبريات الدول في بداية الجائحة بغية 
محاصرة الوباء، دفعت هذه الدول إلى تبّني سياسة الحماية 
االقتصادية لإلنتاج الوطني على حساب التبعية االقتصادية، 

التي كان جوهرها ربط الدول فيما بينها اقتصادياً))). 
ريادة أمريكا في الس���احة السياس���ية الدولية مدعمة 

في  الخام�ص  "النقا�ص  حم�صي،  محمد  راجــع:  ذلك  حول    (((
حقل العالقات الدولية: نحو اإقحام نظرية التعقد"، اأطروحة 
دكتوراه في العالقات الدولية، ق�صم العلوم ال�صيا�صية، جامعة 

باتنة)، الجزائر، 7)20م، �ص )60-97)).
كورونا:  جائحة  زمن  التنبوؤ  اإمكانية  "عن  حم�صي،  محمد    (2(
تاأمالت من علم التعّقد"، تحليل �صيا�صات، الدوحة: المركز 
2020م،  جــوان   22 ال�صيا�صات،  ودرا�ــصــة  لالأبحاث  العربي 

�ص2).
 J. Burrows and Peter Engelke. (2020).   (((
 What World Post-COVID-19? Three

 ScenariosMathew. Scowcroft Center for

 Strategy and Security. Atlantic Council.

 .Washington. p.25. Acceded Augest 09. 2020
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بالقوى الغربية بات���ت على المحك، في حين كانت كّل الدول 
تنتظ���ر ردود فعل الوالي���ات المتحدة األمريكي���ة وطريقتها 
في التعاطي م���ع الوباء، فبعدما ضرب���ت الجائحة الجنوب 
األوروبي؛ انتقل ثقل الوباء من أوروبا إلى أمريكا، ليجعل منها 

مركزاً يحتل الصدارة األولى عالمياً في انتشار الفيروس. 
تعث���رت الوالي���ات المتح���دة ف���ي احتوائه���ا لجائحة 
كوفيد-19، نظ���راً لما لحقها وال ي���زال يلحقها من أضرار 
صحية واقتصادية، وهذا ما جعل الكثير من الدول تتس���اءل 
وتقارن بي���ن األنظمة الديمقراطية التي فش���لت في احتواء 
الوب���اء، واألنظم���ة الدكتاتورية، وعلى رأس���ها الصين، التي 
نجحت في احتوائه���ا وإدارتها لهذه األزمة))). أكثر من ذلك؛ 
ألحق الوباء ضرراً بالغاً باالقتص���اد األمريكي، جعل أمريكا 
فاش���لة في تقديم مساعدات طبية لحلفائها األوروبيين؛ على 

عكس ما قامت به الصين وروسيا.
وإْن بقيت سياسات الدول الكبرى- على الواجهة- تبدو 
كم���ا كانت من قب���ل؛ فإّن التغيرات التي ط���رأت على بعض 
األقالي���م في الس���احة الدولية توحي بتغّي���ر النظام الدولي 
ال محالة، على س���بيل المثال: تراجع دور الواليات المتحدة 
األمريكية في الش���رق األوسط، وس���حب قواتها من ألمانيا، 
ومن وسط آسيا، وكذلك دورها شبه المعدوم في ليبيا. ففي 
منطقة البحر األبيض المتوسط تمّكن العبون دوليون آخرون 
م���ن ملء الفراغ الذي تركته، فالق���وة االقتصادية التي كانت 
تتكئ عليها أمريكا لدعم مخططاتها خارج حدودها؛ أصبحت 
قوة تُستهلك محلياً داخل الحدود األمريكية لمواجهة مخلفات 

الوباء الذي ال يزال ينهش االقتصاد األمريكي.
حتى إن كانت ب���وادر الصراع الدولي بين القوى الكبرى 
ال تزال خفية، بس���بب ترميم كّل دول���ة لما لحقها من الوباء، 
فإّن سياس���ات القوى التي تُنافس أمريكا قد اعتلت الساحة 
الدولية، ولو بسياس���ات ناعمة، فتراُجع أمري���كاً اقتصادياً 
وسياس���ياً جعل الصين تتحّين فرصة تفعيل مش���روع طريق 
الحري���ر »الصحي«)))، الذي تمثل في جس���ر من اإلمدادات 

.Ibid  (4(
 Yahia H. Zoubir (2020). China’s ‘Health (5(
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نحو الدول المتضررة من حلفاء أمريكا، وفي مناطق عدة في 
الشرق األوسط وإفريقيا. 

كذلك؛ فإّن روس���يا كانت قد باش���رت بإمداداٍت طبية 
ل���دول أوروبية متض���ررة، كإيطاليا، والوالي���ات المتحدة)))، 
كما مكنتها اس���تراتيجياتها الطبية من وضع قدمها في دول 

إفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية. 
ولم يقتص���ر التراجع األمريكي على ب���روز قوى دولية 
كبرى فقط، بل حتى قوى إقليمية كتركيا، التي تبّنت سياس���ة 
طبية ناعمة لتفعيل مخططها الوجودي في إفريقيا والش���رق 
األوسط، وتلطيف عالقاتها مع خصومها التقليديين كأمريكا 
وبعض ال���دول األوروبية. عالوًة على ذل���ك؛ تحينت فرصة 
الصراع الهادئ الذي يمأل الساحة الدولية في حذٍر تام، بين 
القوى الكبرى، لتعمل على تفعيل اس���تراتيجياتها العسكرية 
في غرب المتوسط، ببناء حزام عسكري واقتصادي مع ليبيا، 
ورس���ِم للحدود البحرية مدعمة بردع عسكري ضّد خصومها 

في المتوسط))).
عموماً؛ يطرح المشهد الدولي، في خضم جائحة كورونا، 
الكثير من التساؤالت حول طبيعة بنية النظام العالمي الجديد 

بعد التراجع األمريكي))). 
غي���ر اأّن الق���راءات الحالي���ة للعال���م م���ا بعد الجائح���ة تنبئ 
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التحال���ف  �ص���د  الأمريك���ي  ال�ص���راع  الأول:  الحتم���ال 
ال�صيني الرو�صي:

حيث تعم���ل الدول العظم���ى جاهدًة ك���ي تتعافى من 
األض���رار االقتصادي���ة التي تلح���ق بها، غي���ر أّن التموقع 
الجديد الذي فرضته أزمة الوباء جعل قوى الحلفاء الغربيين 
متقاعس���ين في النهوض وإسعاف ما تبقى من النظام الغربي 
برعاية أمريكا. وإن كان هناك تضامن أوروبي في إنقاذ الدول 
المتضررة، كإس���بانيا وايطاليا وغيرهما، فإّن حجم الكارثة 
أدى إلى حدوث ش���رٍخ كبير بين الشمال والجنوب األوروبي، 
وهذا ما جع���ل أوروبا تتجه نحو اس���تهالك طاقتها وقوتها 
االقتصادية محلياً، على غرار دعم مش���اريعها االستراتيجية 

في إفريقيا والشرق األوسط.
وبن���اًء على ذلك؛ تبقى أوروبا متفرق���ًة في قرارها بين 
دعم الوالي���ات المتحدة األمريكية ضّد خط���ر الصين التي 
تُعتبر في أذه���ان األوروبيين هي مصدر الوباء والمس���ؤولة 
عنه)))، أو التوجه نحو الصين التي ساعدت الكثير من الدول 
األوروبية طبي���اً في إدارة محنها، وهذا الق���رار، الذي يُنبئ 
بالتوجه األوروبي نحو الصين، ظهرت بوادره بعد االستثمارات 

الصينية التي سمحت بها أوروبا للصين أثناء الجائحة. 
وبناًء على هذه القراءة؛ فالمتوقع أن يكون هناك صراٌع 

مفتوح بين أمريكا والصين مع روسيا))).
الحتمال الثاني: البروز ال�صيني:

يتمثل البروز الصيني في جذب الس���لوك والسياس���ة 
الصيني���ة ف���ي إدارة الوب���اء الكثير من ال���دول بالرغم من 
االنتق���ادات الموجهة لها، فقد اس���تطاعت الصين أن توجه 
ضرب���ًة لألنظمة الديمقراطية التي نُعتت بالفش���ل في إدارة 
األزمة الصحية واالقتصادية على حدٍّ س���واء. باإلضافة إلى 
ذلك؛ مّكن الوباء الصين من هندس���ة مصالح جيوبوليتيكية 
مس���تقباًل، عن طري���ق تقديم القروض في إفريقيا وآس���يا 
وأمري���كا الالتينية للدول المتضررة م���ن الوباء، كما ظهرت 
أصواٌت اجتماعية تطالب بمزيٍد من المس���اواة والحقوق في 

.Florian Bieber. Ibid. p.7  (4(
 .J. Burrows and Peter Engelke. Ibid  (5(
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الصحة، وغيرها، كما يحدث في الدول االش���تراكية، ويكون 
عبئها على عاتق الدولة. 

وق���د جعل التأثي���ر الصيني المتزاي���د كاّلً من أمريكا 
واالتح���اد األوروبي تحافظان على مس���احٍة من التقارب مع 
الصين، وخاصًة أّن كاّلً من أمريكا وأوروبا تتخبطان في أزمٍة 

اقتصادية ضارية. 
إلى جانب ذلك؛ ال تزال دول آس���يا خاضعًة لالقتصاد 
الصين���ي حتى أثناء أزم���ة الوباء، فبالرغم مم���ا يُوّجه إلى 
الصين من اتهامات، وما لحق باقتصادها من تباطئ، فإّن وباء 
كورونا )كوفيد-19(  عمل عل���ى تغيير الكفة الجيوبوليتيكية 

لصالحها))).
الحتمال الثالث: اإنقاذ النظام الدولي- العالمي ب�صيء 

من الت�صامن:
يفترض هذا الس���يناريو أن يكون هناك عمٌل مش���ترك 
بين دول مجموعة السبع))) G7 ومجموعة العشرين الموسعة 
G20، مع نخبة جديدة في الواليات األمريكية، لوضع مخطط 
إلنقاذ العالم، بما ف���ي ذلك رفع الَحْجر بين الدول تدريجياً، 

وتخفيف الضرائب، وتسهيل التجارة بين الدول. 
وقد بدأت الكثير من الدول ف���ي رفع الحجر تدريجياً، 
خاص���ًة مع جه���ود البحث ع���ن اللقاح المض���اد لفيروس 
)كوفي���د-19(، ونفت���رض أن تعمل دول مجموعة العش���رين 

.Ibid. p.26  (((
القت�صادات  دول  تجّمع  في  الع�صرين  مجموعة  نواة  )2) بداأت 
دول ُت�صّمى  كانت  حيث  العالم،  في  الأكبر  ال�صبعة  المتقدمة 
واليابان،  وكندا،  وفرن�صا،  وبريطانيا،  اأمريكا،  وهي:   ،  G7
واإيطاليا، واألمانيا، ثم اأ�صبحت دول الثماني G8 بعد اإ�صافة 
للمجموعة عام 980)م. وفي عام 2005م  الأوروبــي  التحاد 
البرازيل،  وهــي:  دول،  خم�ص  ا�صت�صافة  بريطانيا  اقترحت 
لت�صبح  الجنوبية،  وكوريا  والمك�صيك،  والهند،  وال�صين، 
الع�صرين  مجموعة  اإلى  ليت�صع  القتراح  هذا  وتطور   .5+G8
G20 لت�صم دول : تركيا ، ال�صعودية ، جنوب اإفريقيا، رو�صيا ، 
اإندون�صيا ، الأرجنتين ، اأ�صتراليا، وهي الدول الع�صرين الأكبر 
تاأ�ص�صت  ـــي،  الأوروب التحاد  فيها  بما  العالم  في  اقت�صادًا 
اأول قمة لقادة المجموعة  المجموعة عام 999)م، وانعقدت 
جداول  الــدول  وو�ّصعت  2008م،  عام  نهاية  مع  وا�صنطن  في 
والمالية  القت�صادية  الق�صايا  لت�صمل  المجموعة  اأعــمــال 

والجتماعية التنموية.  - قراءات اإفريقية.

G20، مدعومًة بالواليات المتحدة األمريكية، من أجل إيجاد 
لقاٍح بالتنس���يق مع شركات األدوية، ومنح البشرية اللقاح من 
دون مقاب���ل، وتخليصها من الخوف وعدم األمان. هذا األمر 
من ش���أنه أن يس���اهم في بناء الثقة لدى البشر في العالم، 
الذين يطالبون حكوم���ات دولهم بمزيٍد من الكفاءة والفعالية 
واإلص���الح. كما يمكن تدعي���م عمل المؤسس���ات الدولية، 
ومطالب���ة منظمة الصح���ة العالمية بإنش���اء لجنة تختص 
بالتحذي���ر من وجود أي مرض أو تغّي���ر مناخي، األمر الذي 
من ش���أنه أن يضع الصين تحت المراقب���ة الدولية الطبية 

والمناخية، ويُحفزها على تجّنب الصراع. 
وبالرغم من أّن الصين انتهجت قوانين تخّص غلق أسواق 
الحيوانات، في المناطق العمرانية من دون رقابة غربية، فإّن 
الصي���ن ترى فرض الرقابة عليها س���يكون تهديداً بعد أزمة 
الوباء. ومع ذلك؛ تبق���ى العالقات الصينية- األمريكية محّل 
تجاذب، وعلى أمريكا في هذه الحالة محاربة أعدائها بحذٍر 

حتى ال تحّفز انتشار الوباء حالياً))).
بن���اًء على ذلك؛ لم يقتصر الفش���ل بالتنب���ؤ بالجائحة 
عل���ى األكاديميين والباحثين فقط، بل امتد ليش���مل أجهزة 
االستخبارات العالمية، على الرغم من األموال الضخمة التي 
كانت تُنفق للتحكم في المعلومات ومن ثّم توقع ما س���يحدث. 
وم���ن الُمنصف أن نقول في هذا المضمار إّن مس���ألة التنبؤ 
بمس���ار ومس���تقبل بنية النظام الدولي واألنظمة اإلقليمية، 
وتوزيع هيكل القوة فيه، وكذل���ك تأثيره على ظاهرة العولمة 
بش���كلها المعروف، من ُمنطلق أّن الجائحة دفعت الدول إلى 
إغالق حدودها البرية والبحرية والجوية بشكٍل كلي أو جزئي، 
واالنكفاء على الذات، تبقى مسألًة محرجة في نظرية التعقد 
التي أش���رنا لها آنفاً، ومن ثّم فإّن االحتماالت المطروحة قد 
تكون مدفوعة بإرادة الفاعلي���ن في النظام الدولي- العالمي 
أنفس���هم، ويُنبهنا في هذا السياق الباحث محمد حمشي إلى 
ُمالحظ���ٍة ثمينة، وهي أّن الدرس ال���ذي يجب أن نتعلمه هو 
أّن األنظمة الُمعقدة، شواش���ية السلوك)))، مثل حال النظام-

.Ibid. p.27  (((
نظرية  اأو   ، Chaos theory الــ�ــصــوا�ــصــيــة  ــة  ــظــري )4) ن
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العالمي، غير قابلة للتنبؤ؛ وذلك بسبب حساسيتها المفرطة 
للتغير في الشروط االبتدائية لعمل النظام، مهما كان طفيفاً. 
وم���ن ثّم فإّن االقتصاد-العالمي الرأس���مالي لن يتغير، ومن 
المحتمل جّداً أن يتش���عب، بل إّن أزمته التي يُفاقمها تفشي 
جائحة فيروس كورونا س���تدفع به نحو التش���عب، لكنه على 
األرجح سيعيد تنظيم نفسه، وبنيان نفسه، وفي النهاية إنتاج 

نفسه. 
كم���ا يذّكرنا »حمش���ي« بأّن الصين التي تُقّدم نفس���ها 
ويُقّدمها البعض نموذجاً سياسياً بدياًل؛ هي في األساس جزءٌ 
ال يتجزأ من االقتصاد-العالمي الرأسمالي))). بناًء على ذلك؛ 
فإّن النق���اش في تغير النظام- العالمي على خلفية تفش���ي 
الوباء قضية البّد أن تُطرح بإلحاح لدى الباحثين، لكن البّد أن 
ال تجعلنا الحماس���ة نغوص في متاهات هذا النظام الّذي قد 
يجدد نفسه، وال يزول، تماماً كما هو الحال مع فيروس كورونا 
الذي يبدو أنه يجدد نفسه في كّل حين، وربما سيرافقنا إلى 

أمٍد طويل.
في ظل ه���ذه التغيرات الدولية، وغلق الحدود، ال يمكن 
الحديث عن نهاية مس���ار العولمة، ب���ل يجب النظر لها على 
أس���اس أنها أعراض طارئ���ة Contingent، بل هي نتاج 
العولمة نفسها، فضاًل عن أّن الجائحة طرحت مسألة »مركزية 
الدولة« ف���ي التعامل مع التهديدات العابرة للحدود، ولم يكن 
خافياً أّن الترتيبات اإلقليمية طرحت نفسها بقوٍة من جديد، 
ومن ثّم بدت اإلقليمية حاًل وس���طاً بي���ن المحلية والعالمية، 
فعندما تطغى العولمة، أو تتمرد الدولة تبرز اإلقليمية كُمنقذ، 

ومنه فإّن التحليل اإلقليمي سيكون ذا أهمية. 
وتشكل إفريقيا في هذا المضمار أحد أهم بؤر الصراع 
الدولي، وخاصًة أنها تشّكل سوقاً استهالكياً لمنتجات الدول 
صاحب���ة النفوذ من جه���ة، ومصدراً للم���واد األولية للدول 
المصنعة. وإن كانت مخاطر انتش���ار الوباء على باقي قارات 

الفو�صى، نظرية ريا�صية فيزيائية، تتعامل مع مو�صوع الجمل 
من  نوعًا  ُتبدي  التي  الالخطية،  )الديناميكية)  المتحركة 

ال�صلوك الع�صوائي يُعرف بال�صوا�ص.  - قراءات اإفريقية.
كورونا:  جائحة  زمن  التنبوؤ  اإمكانية  "عن  حم�صي،  محمد    (((

تاأمالت من علم التعّقد"، مرجع �صابق الذكر، �ص4).

العالم تُناقش على الصعيدين االقتصادي والسياس���ي؛ فإّن 
منطقة غرب إفريقيا يجب أن توضع في س���ياٍق خاص بعيدة 
عن التعميم ال���ذي يخضعها  لتعقيدات لغوية كثيرة، وإثنيات 
متعددة، ونُظم بيئية مختلفة، وصراع إقليمي ودولي مختلف. 
فإن كان انتش���ار الوباء في دول غرب إفريقيا مثل باقي دول 
العالم؛ فتأثير الوباء على هذه الدول يختلف عن باقي الدول، 
ومن ثّم فإّن الجائحة س���وف تؤثر على األرجح في مسارات 
واتجاهات بعض الظواهر والتطورات التي لها امتداداتها في 
المرحلة السابقة في منطقة غرب إفريقيا، بناًء على ما تقّدم 

بيانه.
ال��م��ح��ور ال��ث��ان��ي: ك��وف��ي��د-19 وال��ت��ح��ولت 
الفواعل  اإفريقيا:  غ��رب  منطقة  في  ال�سيا�سية 

والأدوات:
فرضت جائح���ة كورونا كوفيد - 19 مخاطر كبيرة على 
ُمختلف دول العالم بدون اس���تثناء، وعلى الرغم من األضرار 
التي لحقت بكبريات الدول في بداياتها، فيبدو أّن دول غرب 
إفريقيا))) قد نجت من سيناريو الكارثة الصحية العامة مقارنًة 
بالت���ي عرفتها الدول الغربية المتط���ورة. وإن كان مجهودات 
دول غ���رب إفريقيا انصب���ت على سياس���ات الوقاية، التي 
اتُخذت بداية شهر مارس، فإّن حجم انتشار الوباء وخطورته 
ال يس���تثني األضرار االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر على 
مس���تقبل األنظمة والسياس���ات في هذه الدول، وخصوصاً 
أّن ه���ذه المنطقة لها تاريخ مع مثل هذه الفيروس���ات، حيث 
ش���هدت بعض دولها )ليبيريا، وغينيا، وس���يراليون( فيروس 
اإليبوال في عام 2014م، والذي كانت له انعكاسات سياسية، 

واجتماعية، واقتصادية، وأمنية))).

اإلى الجانب الموؤ�ص�صاتي  )2)  ت�صمل المنطقة 5) دولة، بالنظر 
بنين-  وهــي:  )الإيــكــوا�ــص)،  اإفريقيا  غــرب  دول  لمجموعة 
غينيا-  غانا-  غامبيا-  الأخ�صر-  الراأ�ص  فا�صو-  بوركينا 
النيجر-  مــالــي-  ليبيريا-  الــعــاج،  �صاحل  بي�صاو-  غينيا 
�صكانها  مجموع  يبلغ  وتوغو.  �صيراليون  ال�صنغال،  نيجيريا، 
خم�صة  الإجمالية  م�صاحتها  وتبلغ  ن�صمة،  مليون    (85 قرابة 
قارة  م�صاحة  اإجمالي  من   %(7 اأي  مربع،  كيلومتر  ماليين 

اإفريقيا.
ليبيريا  للوباء على  الأثر الإجمالي  ر  ُقدِّ المثال:  )))  على �صبيل 
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م���ع بداية الوباء؛ اتخذت دول غرب إفريقيا سياس���ات 
استعجالية للحد من تفاقم انتشار الفيروس حسب خصوصية 
كّل دولة، إذ جرى تس���ابٌق حول غلق الحدود، وفرض الحجر 
الصحي، وإغ���الق المدارس، وتوقيف الطيران واألس���واق، 
وغير ذل���ك. غير أّن تفاقم وطول عمر األزمة غّير سياس���ة 
صناع القرار في هذه الدول من التركيز على الحّد من انتشار 
الوباء إلى التركيز على تجنب اآلثار السلبية على اقتصاديات 
هذه ال���دول وأمنها الغذائي، في محاولٍة حثيثة لالس���تفادة 
من دروس الماضي، فقد س���محت خبرة التعامل مع اإليبوال 
ببناء أنظمة استجابة وآليات ترّصد وتنسيق في هذه الدول، 
عل���ى الرغم من التحديات الهيكلية))). وقد بدا ذلك جلّياً في 
اللقاء الذي جمع وزراء الصحة بدول المجموعة االقتصادية 
ل���دول غرب إفريقيا )اإلكواس(، والمكونة من 15 عضواً، في 
منتص���ف فبراير 2020م، في باماك���و عاصمة مالي، لوضع 
ب إقليمية، وتعزيز إج���راءات التعاون عبر الحدود  خطة تأهُّ

لتفعيل التشخيص السريع واحتواء الوباء.
العوامل الموؤثرة على ال�صعيد الجتماعي:

عالوًة على ذلك؛ فإّن نس���بة متوسط العمر المنخفض، 
وانتهاج سياس���ة الوقاية مبكراً، وطبيعة الفيروس في منطقة 
إفريقيا، هي عوامل س���اهمت في عدم تزايد معدل الوفيات 
بالرغم من هشاشة البنى الصحية في هذه الدول، حيث يُمثل 
الشباب قوة ذات مناعة جيدة، إذ أّن ثلثي سكان المنطقة في 

وغينيا و�صيراليون جميعها بنحو 2.8 مليار دولر. انظر:
 West Africa Ebola  2015-Ali Zafar et al, “2014

 Crisis: Impact Update”, World Bank Group,

 (MAY 10, 2016), “accessed August 19,

2020”. http://pubdocs.worldbank.org/

en/297531463677588074/Ebola-Economic-

Impact-and-Lessons-Paper-short-version.pdf

 Loïc Bisson & Thea Hambleton.(2020).   (((
 COVID-19 Impact on West African Value

 Chains. Clingendael Netherlands Institute

 of International Relations. Netherlands. p.1.

.Acceded Augest 14. 2020

ht tps : / /www.c l ingendael .org /s i tes /defau l t /

Policy_Brief_COVID-19_Impact_/06-files/2020

on_West_African_Value_Chains_June_2020.

   pdf

عمر الش���باب، أي أقل من 25 س���نة، غير أّن خطورة الوباء 
ف���ي رفع عدد الوفيات ل���م يعد ُمتعلقاً به���ذا العامل فقط، 
فبالرغم من معدالت نسبة الشباب في الدول اإلفريقية؛ فإّن 
احتمالية زيادة الوفيات بين الش���باب تبقى رهينة عمر وجود 
الوباء، واألمراض المزمنة كالمالريا، وسوء التغذية، والطبيعة 
االجتماعية للس���كان، فالمجتمعات اإلفريقية يميزها الطابع 
القبلي والعائلة الكبيرة، فأغلب األفارقة يعيشون في تجمعات 
س���كانية ينعدم فيها التباعد االجتماعي، وهذا كان سبباً في 
االنتشار الواسع لإليبوال في عام 2014م، وكان السبب أيضاً 
في انتشار كورونا، كما أّن هذه المنطقة يمكن القول بأّن تطور 

الفيروس فيها كان أكثر حدة بالمقارنة مع دوٍل أوروبية))).
العوامل الموؤثرة على ال�صعيد القت�صادي:

وه���ذا باإلضافة إلى أّن طبيعة البن���ى االقتصادية في 
دول غرب إفريقي���ا، على الرغم من الجهود التي تبذلها دول 
المنطقة، قد ساهمت أيضاً في انتشار األزمة وتفاقمها، كما 
أّن هشاش���ة النظام االقتصادي، الذي يمث���ل تقريباً %80))) 
منه قطاع عمل غير رس���مي Informal Sector، سيؤدي 
بهذه ال���دول إلى خيارين كالهما س���يء، فقطاع العمل غير 
الرس���مي ال يخضع إلى قوانين تنظمه، والمعامالت فيه تتم 
بطريقة تقليدية وجهاً لوجه، كالتجمعات واألسواق الجوارية، 
وهذا ما يُوّفر ب���دوره بيئة خصبة النتش���ار الوباء، في بيئة 
ينع���دم في اقتصادها دور الدولة والقطاع العمومي الذي من 
ش���أنه تنظيم التعامالت اإللكترونية وخلق فضاء وبيئة عمل 
افتراضية. أو يجب على هذه الدول انتهاج الخيار الثاني الذي 
من ش���أنه الغلق الكلي، وتفعيل دور الدولة في تدعيم القطاع 
االقتص���ادي، والصحي، الذي يحتاج إل���ى ميزانية كبيرة من 

الدولة، وهو ما يفوق قدرات دول غرب إفريقيا.

 OECD Policy Responses to Coronavirus   (2(
 (COVID-19). (2020). When a global virus meets

 local realities: Coronavirus (COVID-19) in West

.Africa. Acceded August 14. 2020

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/  

when-a-global-virus-confronts-local-realities-

 /coronavirus-covid-19-in-west-africa-8af7f692

 .Loïc Bisson & Thea Hambleton. Ibid  (((
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أضف إل���ى ذلك األزمات التي تش���هدها المنطقة قبل 
ظهور الوب���اء، فقد عرفت منطقة غرب إفريقيا أزمات أمنية 
وإنسانية حادة، فمنذ 2011م شهدت المنطقة حركة إجرامية 
أدت إلى عش���رات اآلالف من القتلى والمفقودين. كما تعرف 
المنطقة نش���اطاً كبيراً للحركات المس���لحة التي تستهدف 
الم���دارس، وكانت س���بباً في غلق مراك���ز الصحة في ذروة 
انتش���ار الوباء، كما خلف ذلك أثراً دراماتيكياً على مجتمعات 
المنطق���ة بكّل الس���احل اإلفريقي؛ من تفاقم ظاهرة س���وء 
التغذية، ومشاكل تحقيق األمن الغذائي، إضافًة إلى الهجرات 
الداخلية التي وصلت إلى مليون نازح في فبراير الماضي))).

العوامل الموؤثرة على ال�صعيد الأمني:
كّل هذه األزمات التي تعيشها منطقة غرب إفريقيا، مع 
أنظمة سياس���ية هشة، وأنظمة اقتصادية شبه معدومة، أّدى 
إلى ضعف الدولة التي أصبحت ال تس���تطيع حماية حدودها 
وال تحقيق احتياجات مواطنيها، وإذا كان غرب إفريقيا يعاني 
من كّل هذه األزمات؛ فإّن انتش���ار الوباء زاد من حدة األزمة 
وتفاقمها، وه���و ما حذرت منه المنظم���ات الدولية)))، وإذا 
كانت برام���ج المنظمات الدولية في ُمس���اعدة إفريقيا قبل 
بداية الوباء س���عت إلى تخفيف األزمات اإلنسانية واألمنية، 
م���ع المحافظ���ة على النفوذ السياس���ي الخارج���ي برعاية 
الق���وى الغربية، فإّن عالم ما بعد جائحة كورونا الذي فرضه 
الفيروس س���يضع أيضاً إقليم منطقة غ���رب إفريقيا محّل 
تحوالت سياس���ية محتملة على المدى القريب والمتوس���ط، 

نظراً للسياقات العولمية التي تُمّيز عالم اليوم.
إّن أث���ر أزمة الوب���اء حلحلت كّل المش���اكل التي تعاني 
منها دول غرب إفريق���ا؛ لتعطيها دفعاً جديداً وتفاقماً كبيراً 
يتحدى مجهودات دول المنطقة، بما في ذلك أصحاب النفوذ 

التقليديين من الدول الغربية. 

 SWAC. (2020). Africa and COVID-19. Sahel   (((
 and West Africa Club. Acceded August 14.2020.

  /http://www.oecd.org/swac/fact-sketching

 UN News.(2020). Food insecurity in West Africa  (2(
 could leave 43 million at risk as coronavirus hits.

 1063232/05/https://news.un.org/en/story/2020

يُعتبر الوباء فاعاًل أساس���ياً في تفعيل نشاط الحركات 
المس���لحة بغرب إفريقيا، لقد كثفت حركة »بوكو حرام« في 
نيجيريا، والقاعدة، وغيرهما، نشاطاتها))) جراء ضعف دول 
هذه األقاليم، ولما خلفته جائحة كوفيد-19 على سياس���ات 
المنطقة من دفع صناع القرار نحو التركيز أكثر على تحقيق 
األم���ن الصحي والغذائي بدالً من االس���تقرار األمني. حتى 
الق���وى الغربية وبرامج مس���اعدات المنظمات الدولية باتت 
غير قادرة على معالجة التهديدات التي ستعصف بالمنطقة، 
فأغلب المنظمات أن���ذرت بكارثة محتملة بدول إفريقيا، وال 

تُشكل دول غرب إفريقيا استثناًء في هذا الصدد))). 
كما عمل���ت الحركات المس���لحة بغ���رب إفريقيا على 
اس���تغالل الش���باب العاطل عن العمل، وعملت على زعزعة 
األمن واالس���تقرار من خالل مواجه���اٍت مع عناصر الجيش 
واألجه���زة األمني���ة، فضاًل على ذلك؛ كان���ت هذه الحركات 
اإلرهابية س���بباً في انتش���ار الوباء من خ���الل ادعائها أّن 
الوباء غي���ر قاتل، وأنه ال يمكن غلق المس���اجد والمدارس. 
ولقد وجدت هذه الحركات متسعاً وحريًة كبيرة في الحصول 
على أقاليم جغرافية وضمها إلى نفوذها، وهو ما يدعم زيادة 
نش���اط الحركات المس���لحة في المناطق الت���ي تغيب عنها 
الدولة)))، وكان من الطبيعي أيضاً تزايد نش���اطات الجريمة 
المنظم���ة نظراً لتركيز األجه���زة األمنية لدول المنطقة على 

المساعدة في جهود ُمجابهة الوباء.

 OECD.(2020). When a global virus meets   (((
 local realities: Coronavirus (COVID-19) in West

Africa. http://www.oecd.org/coronavirus/policy-

responses/when-a-global-virus-confronts-local-

realities-coronavirus-covid-19-in-west-africa-

 /8af7f692

 .Ibid  (4(
 UN. (2020). Situation in West Africa, Sahel   (5(
 ‘Extremely Volatile’ as Terrorists Exploit Ethnic

 Animosities, Special Representative Warns

 .Security Council. Security Council

 https://www.un.org/press/en/2020/sc14245.doc.htm
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النقا�ص حول الأنظمة ال�صمولية:
من أهم النقاش���ات التي اعتلت الساحة السياسية، بعد 
اجتياح جائحة كوفيد-19 العالم، الحديث عن نجاعة األنظمة 

الشمولية.
فأزمة الوباء، التي كانت بدايتها في مدينة وهان الصينية 
أواخر س���نة 2019م، خلّفت رعباً حقيقياً في أذهان شعوب 
العال���م قبل تخطيها حدود الدول. غير أّن بدايات 2020م مع 
زيادة انتش���ار الفيروس تُذّكر كّل العالم بعشرات اآلالف من 
المصابين، وع���دد الوفيات الذي تجاوز بضعة آالف، لم يكن 
العالم حينها مدركاً لكيفية التعام���ل مع فاجعة الوباء، ولقد 
كان نقص تجربة األنظمة في إدارة األزمات الصحية س���بباً 
في زيادة مخاوف الدول من انتشار الفيروس، وهو ما أدى بها 

مباشرة إلى غلق حدودها.
إّن إصاب���ات الدول التي تج���اوزت مئات اآلالف جعلت 
من الصين رائداً ونموذجاً ف���ي إدارة وباء كوفيد-19، فعدد 
اإلصاب���ات التي نتجت عن انتش���ار الفي���روس في الصين 
أصبح يمثل عدداً متواضع���اً مقارنًة باإلصابات التي ظهرت 
ف���ي الدول األوروبية والواليات المتح���دة األمريكية، وهو ما 
أدى إلى اس���تخالص نتيجة مفادها: أّن األنظمة الشمولية، 
وعلى رأس���ها الصين، نجحت في إدارة أزم���ة الوباء مقارنًة 

بديمقراطيات الدول العظمى))). 
لقد لعب العس���كر دوراً مهماً في إدارة ومواجهة الوباء، 
ليس في الصين فقط، بل حتى في روس���يا وكوريا الشمالية، 
وغيرهما من الدول األوروبية الديمقراطية)))، حتى اللقاحات 
الجاري تجربتها حالياً في مختبراٍت عدة يرجع فيها الفضل 
إلس���هامات مختبرات الجيوش. كّل هذا أّدى إلى س���رديات 

 David Cyranoski. (2020). What China’s   (((
 coronavirus response can teach the rest of the

world. Nature. https://www.nature.com/articles/

 00741-x-020-d41586

 Joseph Kazibwe, Mohamed Gad et al. (2020).  (2(
 Using Military Health Systems in the Response

 to COVID-19. Center for Global Development.

https://www.cgdev.org/blog/using-military-

 health-systems-response-covid-19

جديدة بنقاش���اٍت تتنبأ بزوال الديمقراطية والليبرالية التي 
تتبن���ى حقوق اإلنس���ان)))، بل أكثر من ذل���ك؛ ذهبت بعض 
الس���رديات إلى أنه حت���ى أمريكا رائ���دة الليبرالية انتهجت 
سياس���ة القمع ضّد الس���ود في بداية انتشار الوباء، وكذلك 
ينبغي تذكر الدور الذي لعبته الجيوش في محاربة الوباء في 
أوروبا)))، وهو ما ألهب نقاش���ات حول التوجه نحو األنظمة 
الش���مولية في دول العالم الثالث التي تُعتبر إفريقيا الغربية 

جزءاً منه.
وإذا كان مجمل الس���رديات يتراوح ف���ي مرحلة ما بعد 
الفي���روس بين األنظمة الش���مولية والليبرالي���ة؛ فإّن غرب 

إفريقيا ال يرتبط بذلك بتاتاً.
ه���ذه  خ���ارج  اإفريقي���ا  غ���رب  تجع���ل  الت���ي  ال�صتثن���اءات  اإّن 

ال�صرديات هي:
1- أّن معظ���م األنظمة الموجودة في غرب إفريقيا هي 
أصاًل أنظمة شمولية قمعية، بعضها أنظمة عسكرية مباشرة 
كتش���اد، ومالي أثناء انقالبها العس���كري في عام 2012م، أو 
االنق���الب العس���كري األخير في 18 أغس���طس 2020م)))، 
وبعضها في عدة مّرات بواجهات مدنية وديمقراطيات شكلية 
مثل النيجر، مع استثناءات محدودة لتجارب ديمقراطية فتية 
يمكن تصنيفها ضمن قواعد التحول الديمقراطي المس���تقر 
كالس���نغال، ودول مثل بنين والرأس األخضر وغانا، ونيجيريا 
بنمطها االنتخاب���ي الخاص بالنظر إلى ال���والءات الجهوية 
والقبلي���ة والعرقي���ة والدينية، وعلى الرغ���م من ذلك؛ ظلت 

 GWBPC. (2020). Democracy Talks: COVID-19,  (((
Authoritarianism, and Democracy. https://www.

/04/bushcenter.org/publications/articles/2020

democracy-talks--covid-19--authoritarianism--

 and-democracy.html

 Carlos Branco.(2020). How Armed Forces   (4(
Help Fight COVID-19. Valdai Club. https://

valdaiclub.com/a/highlights/how-armed-forces-

   /help-fight-covid-19

 David Walsh. (2020). Mali’s military coup:   (5(
 What it means and why it matters. Euro News.

mali-s-/20/08/https://www.euronews.com/2020

 military-coup-what-it-means-and-why-it-matters
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مس���ألة اس���تنبات الديمقراطية في البيئ���ة اإلفريقية أمراً 
يحتاج إلى مزيٍد من جهود دع���م الديمقراطية، وأن ال تبقى 
محصورة في »الديمقراطية االنتخابية« بحسب تعبير الباحث 
الفرنسي باتريك كانتين Patrick Quantin، ألّن هذا يعني 
أّن األنظمة ستبقى تكرر نفسها في غرب إفريقيا وإن اختلفت 

األوجه. 
2- تق���ع المنطق���ة بأكملها تحت نفوذ غربي مباش���ر، 
وبالتحديد تحت الهيمنة الثقافية واالقتصادية والعس���كرية 
الفرنس���ية، فمنذ اس���تقالل بلدان هذه المنطق���ة تّم ربط 
اقتصاديات وسياس���ات وثقافات المنطق���ة بالميتروبوليتان 
Metropolitan الفرنسي، وهو ما جعل دول غرب إفريقيا 

تبقى خارج حّيز النقاش المتداول حالياً.
م�صتقبل العالقات المدنية الع�صكرية في منطقة غرب 

اإفريقيا:
المتغّير الذي قد يزداد الحديث عنه مستقباًل، بعيداً عن 
تغيي���ر األنظمة، هو الحديث عن تغّير بنية العالقات المدنية 
العس���كرية في دول غرب إفريقيا، ذلك أّن الجيوش في هذه 
المنطقة أصاًل منخرطة في السياس���ة الداخلية، وس���تظل 
كذلك، ولها تاريٌخ طويل مع رفض الحكومات المدنية، وفرض 
العس���كرة وتعميق الس���لطوية، صحي���ٌح أّن تدخل الجيوش 
في الكوارث اإلنس���انية، والمس���اعدة بإمكانياتها التنظيمية 
الكبي���رة في مواجهة األزم���ات الصحية، يدخل ضمن الجيل 
الجديد للعالقات المدنية العس���كرية، إال أّن ذلك يدخل اآلن 
في عمل الجيوش التي تتمت���ع بإمكانيات كبيرة، صحيٌح قد 
يك���ون لجيوش دول غرب إفريقي���ا دوٌر مهم في تجاوز أزمة 
وب���اء كورونا، لكن قد يكون من الصع���ب الحديث عن إعادة 
بناء العالقات المدنية العس���كرية بالشكل الصحيح في هذه 
الدول- على استثناءات قليلة كالسنغال-، ذلك أّن عملية نزع 
الطابع العس���كري عن أنظمة دول غرب إفريقيا يبدو عملية 

طويلة وُمعقدة. 
فضاًل ع���ن أّن الحديث عن أدوار غير تقليدية يمكن أن 
تؤديه���ا هذه الجيوش، في مواجهة تهديدات غير عس���كرية 
بطبيعتها، أم���ٌر فيه من الُمبالغة الكثي���ر؛ نظراً لإلمكانيات 

المحدودة لجيوش المنطقة)))، فمع تفش���ي وانتشار فيروس 
إيبوال عام 2014م في غرب إفريقيا، والذي تس���بب في وفاة 
نحو 6000 ش���خص، أكثرهم في غينيا وليبيريا وسيراليون، 
ظهر نوع من االس���تجابة الدولية لتش���كيل حالة من التعاون 
المدني العس���كري لمجابهة هذا الفيروس، وقد انعكس ذلك 
على قيام عدٍد من الدول بإرسال قوات عسكرية، حيث أرسلت 
الواليات المتحدة األمريكية نحو 3000 جندي للمساعدة في 
بن���اء مراكز للعالج، وإمداد هذه الش���عوب بالخبرات الطبية 
والدعم الالزم للس���يطرة على انتشار الفيروس، كما تعهدت 
المملكة المتحدة بإرس���ال نحو 750 جندياً إلى س���يراليون 

لالضطالع بالمهمة نفسها))). 
ومن ثَ���ّم؛ فإّن التغيير المتوقع س���يكون على مس���توى 
الحركات الش���عبية التي ستش���هدها المنطقة جراء الجوع 

واألوضاع االقتصادية التي سيخلفها الوباء. 
أضف إلى ذلك الحركات اإلرهابية التي س���تجد منفذاً 
لنشاطها جراء ضعف الدعم الغربي من جهة، وضعف الدول 

اإلفريقية من جهٍة أخرى. 
كذلك؛ ف���إّن اس���تمرار الجائحة قد تُحف���ز احتمالية 
الصراعات الدولية التي ستش���هدها المنطق���ة، والنزاعات 
الداخلي���ة التي تُعد خاصيًة أساس���ية في ه���ذه الدول بعد 

الحرب الباردة. 
بعد  ما  اإفريقيا  غرب  منطقة  الثالث:  المحور 

كوفيد-19.. �سيناريوهات ومامح قيد الت�سكل:
يقودنا الحديث عن س���يناريوهات الصراع الدولي إلى 
إس���قاط التغيرات الدولية بين القوى العظمى على األقاليم 
ومناطق النف���وذ العالم���ي، فبعدما عرضنا س���يناريوهات 
الزعامة الدولية بين القوى العظمى، ومدى تأثير كوفيد-19 

من   %( اإفريقيا  غــرب  دول  في  الع�صكري  الإنــفــاق  ))) راجـــع: 
البنك  بيانات  )962)-8)20م)،  المحلي)  الناتج  اإجمالي 
https://data.albankaldawli.org/ :الدولي )2020)، في

indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS

الجيو�ص  دور  تقليدية..  غير  "�صاحات  قا�صم،  )2) محمود 
والدرا�صات  للفكر  الم�صري  المركز  الأوبئة"،  مواجهة  في 
https://covid-19. :ال�صتراتيجية، 25 مار�ص 2020م، في

/ecsstudies.com/4842
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على تس���ريع وتيرة إعادة تشكيل السياس���ة الدولية، فهناك 
احتماالت كثيرة كنتيجة ألثر الوباء على الصراع الدولي، ومن 

ثّم على تشكيل منطقة غرب إفريقيا. 
تس���ير س���يناريوهات غرب إفريقيا المتوقعة، على أثر 
التغير الدولي الذي فرضه الوب���اء، باتجاه ثالثة احتماالت: 
أن تصبح منطقة نفوذ للكل، أو تتحول إلى منطقة صراع في 
ش���كل حرب باردة، وأخيراً أن تبقى منطقة نفوذ أوروبية في 

صورة تقليدية.
اأوًل: �صيناريو التعاي�ص )اأن ت�صبح منطقة نفوذ للكل(:

يظه���ر احتمال التعايش الدولي، ف���ي الولوج إلى غرب 
إفريقي���ا، بالنظر إلى ما نالحظه اليوم من تعايش بين الدول 
ف���ي أزمة الوباء، ففي بدايات انتش���ار الفيروس كانت هناك 
شكوك واتهامات تطال بعض الدول وتحّملها مسؤولية انتشار 
الفيروس، مثلما فعلته أمريكا مع الصين، غير أّن حدة الوباء 
ومخاط���ره العولمية حتمت على كّل ال���دول أن تتعايش معاً 
وتتحد لدفع الخطر األكب���ر. فالخطر الذي يطال الدول هو 

موٌت أَسود ال يفرق بين الدول كما ال يفرق بين البشر. 
وعل���ى هذا؛ تكون ب���وادر التعايش ف���ي مرحلة ما بعد 
كوفيد-19 مرحلي���ة، بدخول الصين عن طريق مش���روعها 
»طريق الحزام«))) إلى إفريقيا، ومنها غرب إفريقيا، كما تسعى 
فرنس���ا دائماً على إبقاء تبعية هذه الدول وربط اقتصادياتها 
باقتص���اد باريس، كما تعمل على إبق���اء األنظمة التي يمكن 
إدارتها والتحكم فيها بحكم اإلرث التاريخي االس���تعماري)))، 
غير أّن ه���ذا الوضع قد تكون نتائجه وخيمة على فرنس���ا، 

وخاصًة في ظل ربط اقتصاديات هذه الدول بالصين. 

 Imad Atoui. (2020). Securing international   (((
 system, postponing anarchism. Daily Sabah.

https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/

securing-international-system-postponing-

 anarchism

 AA. (2020). ANALYSE - Le cauchemar   (2(
 français en Afrique - II: Nouveau

colonialisme. TRT. https://www.trt.net.tr/

analyse-le-/07/02/francais/afrique-asie/2020

cauchemar-francais-en-afrique-ii-nouveau-

 colonialisme-1355383

كما أّن فترة التعايش س���تُلزم أمريكا بالرجوع إلى غرب 
إفريقيا بعد سياستها المتبعة مؤخراً، التي تقضي بانسحاب 
الوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة بعدما كان م���ن المفترض 
وجوده���ا في هذه المنطقة لدواعي أمننة الطاقة، واعتبارات 
اس���تراتيجية خالص���ة. فالرجوع األمريك���ي محّتم في هذا 
الس���يناريو العتبارات كبيرة، منها: أوالً: أّن النفوذ األمريكي 
بالمنطقة كبير، ونش���اطها في منطقة الس���احل يضمن لها 
مصالحها في كميات المواد األولية. وثانياً: لعبت أمريكا دوراً 
أساسياً على غرار فرنسا في مكافحة اإلرهاب، وتجلى ذلك 
 ،Pan Sahel Initiative PSI»مع »مبادرة بان- الس���احل
و»مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء« TSCTI، إضافًة 

.AFRICOM((( »إلى »األفركيوم
بالنسبة لواش���نطن، في هذا الس���يناريو، إفريقيا هي 
المالذ اآلمن لها، فإفريقيا هي مركز المواد األولية، وس���وق 
قريب���ة جغرافياً، ومنطقة يمكن الس���يطرة عليه���ا؛ مقارنًة 
باضطرابات الشرق األوس���ط واألعداء المتكاثرين في تلك 

المنطقة.
ثانياً: �صيناريو ال�صراع والفو�صى الدولية )تتحول اإلى 

منطقة �صراع في �صكل حرب باردة(:
في الس���يناريو الثاني؛ قد تعرف المنطقة صراعاً دولياً 
حاّداً في ش���كل حرب باردة، خاصًة في ظّل التغير األمريكي 
األخير، الذي ركز على سحب قواته من غرب إفريقيا تحسباً 

للصراع الدولي مع الصين وروسيا))). 
إّن الوجود األمريكي المس���اعد للوجود الفرنسي ليس 
مضموناً، بالنظر إلى س���حب أمريكا قواعدها العسكرية في 

الهند�صة  الإفريقي �صمن  »ال�صاحل  بومدين،  راجع: عربي    (((
يناير  العدد9)،  اإفريقية،  قراءات  الأمريكية«، مجلة  الأمنية 

4)20م، �ص )48-45).
 Department of Defense. (2019). Military and   (4(
 Security Developments Involving the People’s

 Republic of China 2019. Annual Report to

 .Congress. Office of the Secretary of Defense

h t t p s : / / m e d i a . d e f e n s e . g o v / 2 0 1 9 /

CHINA__2019/1/-1/-1/2002127082/May/02

  MILITARY_POWER_REPORT.pdf
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الغرب اإلفريقي، وخصوصاً ف���ي النيجر. وفي هذه الحالة؛ 
ال تس���تطيع فرنس���ا المواجهة وحدها، وهو ما يحّتم عليها 

االنسحاب أو التراجع الذي يتيح حّيزاً لقوى أخرى. 
إّن تغير االستراتيجية األمريكية في السنة األخيرة كان 
رّد فعل على النش���اط الصيني من خالل مش���روعها »طريق 
الحرير«، الذي يهدف باألس���اس إلى ربط اقتصاديات الدول 
بمركز واحد من جهة الصين، وربط الدول بتبعية سياس���ية 
للصين من خالل القروض التي تمنحها بكين للدول. فالتهديد 

األول ألمريكا هو »الصين«))).
وبناًء على ذلك؛ أصبحت أمريكا ال تهتم بمسألة اإلرهاب 
في إفريقيا أو بالش���رق األوس���ط؛ بقدر م���ا تهتم بالتحرك 
الصيني دولياً، من خالل تحريك حلفائها وسحب قواتها إلى 
جغرافيتها تحسباً ألي تهديد مباشر إذا ما كانت هناك حرب. 
أضف إلى ذلك: أّن الظاهر في االس���تراتيجية األمريكية هو 
االكتفاء بتأمين الممرات البحرية، التي تضمن لها اإلمدادات 
في حالة وجود حرب مع الصين وروسيا ومراقبة خصومها)))، 
أما القواعد البرية فقد تّم سحبها، وبقي االستناد فقط على 

حلفاء واشنطن في مختلف الجغرافيات.
 في هذا الس���يناريو؛ لن تس���تطيع الوالي���ات المتحدة 
األمريكية خوض حرب مباش���رة مع الصين وحليفتها روسيا، 
ذلك أّن تغيرات الموازين الدولية التي سيش���كلها كوفيد-19 
على الدول تجعل أمريكا محّل ش���ك مع حلفائها التقليديين. 
أض���ف إلى ذلك: أّن الحرب الباردة في هذا الصدد لن تكون 
مباش���رًة بقدر ما تكون بوكالة الدول اإلقليمية، أو التي تعتبر 
حليفة واشنطن، مثلما هو األمر في شمال إفريقيا، وإسرائيل 
في الش���رق األوسط، والس���نغال في غرب إفريقيا. فحروب 
الوكال���ة هي الطريق���ة الوحيدة التي ستش���نها أمريكا على 

.Department of Defense, Op.Cit  (((
 Navy Recognition. (2020). US Navy awards   (2(
 contract to Halter Marine for auxiliary general

ocean surveillance ship T-AGOS X.  https://

www.navyrecognition.com/index.php/news/

defence-news/2020/july/8791-us-navy-awards-

contract-to-halter-marine-for-auxiliary-general-

 ocean-surveillance-ship-t-agos-x.html

الصين وحلفائها، مع إمكاني���ة اللعب على وتر الالأمن الذي 
سيواكب انس���حاب أمريكا من العالم، وكذلك من النيجر في 

غرب إفريقيا. 
إّن هذه االستراتيجية س���تحفز التهديدات الالتماثلية، 
التي من ش���أنها أن تنهش اقتصادي���ات وطاقات الدول في 
العالم. ف���إذا نجحت أمريكا في هدفها؛ فإّن ذلك س���يكون 
تعطي���اًل للمش���روع الصيني ال���ذي يُعتبر تهدي���داً وجودياً 
لواش���نطن. كما أّن نجاح المش���روع الصين���ي هو باختصار 
قتل ألمريكا؛ ألنه س���يعزلها عن العالم بعدما يكون االقتصاد 
العالم���ي قد تمركز في جميع قارات العالم عدا أمريكا الذي 

سيعزلها موقعها الجغرافي. 
وإذا كان���ت اس���تراتيجية أمري���كا هو إنه���اك الصين 
اقتصادي���اً في كّل منطقة نفوذ تابعة له���ا، ما دامت الحرب 
مس���تبعدة بينهما، فإّن الصين بدورها س���تنتهج سياسة الرّد 
بالمث���ل. حتى إن كان رّد الصين دبلوماس���ياً؛ فإّن الضربات 
األمريكية التي س���تلحق أضراراً بالمصالح الصينية ستحتم 

عليها الرّد بأي وسيلة تراها دفاعاً عن مصالحها. 
وفي هذا الس���ياق؛ ال يخفى أّن فوضوية النظام الدولي 
قد تُعزز من إمكانيات حدوث انعكاس���ات وخيمة على الواقع 
اإلفريق���ي، بما فيها إمكانية حدوث تدخالت خارجية في كلٍّ 
من النيجر ومالي وكوت ديفوار، واحتمالية نش���وب صراعات 
داخلي���ة بالنظر إلى ضعف عدالة التوزيع، كما أّن من ش���أن 
بقاء انخفاض الطلب العالمي على البترول، بسبب الجائحة، 
أن تبقى أس���عاره متدنيًة في الس���وق الدولي���ة، األمر الذي 
سيؤثر بشكٍل واضح على نيجيريا الُمصّدر األول للبترول في 
إفريقيا، وثاني صاحبة احتياطات نفطية في القارة بعد ليبيا 

والجزائر.
ثالث���اً: ال�صيناري���و التقلي���دي وبقاء الو�ص���ع القائم )اأن 

تبقى منطقة نفوذ اأوروبية في �صورة تقليدية(:
في السيناريو الثالث؛ من المتوقع أن تبقى غرب إفريقيا 
تحت النفوذ الفرنس���ي، لكن لن تستطيع فرنسا الوقوف ضّد 
التهدي���دات غير التماثلية في غ���رب إفريقيا التي قد تُنهك 
قوته���ا، خاصًة في ظّل أزمة الوباء الت���ي أنهكت اقتصادها، 
وجعلت قوة فرنس���ا تُس���تهلك داخلياً ب���دل أن تكون موجهة 
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لتأمين مصالح فرنسا خارج حدودها. 
قد تعمل فرنس���ا على إعادة أو تهدئة الوضع في غرب 
 G5 أو  ECOWASإفريقيا من خالل اس���تنادها على دول
SAHEL COUNTRIES، خاص���ًة بع���د االحتجاجات 
األخيرة في مالي المناهضة للوجود الفرنس���ي. غير أّن هذا 
غير مضمون في ظّل دوٍل هشة واقتصادياٍت ضعيفة، أضف 
إلى ذلك: تأثير الوباء، حتى إن حصل ذلك؛ فإّن قدرات هذه 

الدول ال تحتمل هذا الوضع.
وفي هذا السياق؛ قد نشهد إعادة تشكيل منطقة غرب 
إفريقي���ا على خالف م���ا هي عليه كمنطقة نفوذ فرنس���ية، 
خصوصاً أّن معدل الحركات الش���عبية ف���ي منطقة الغرب 
اإلفريقي يش���هد تزايداً ُمطرداً، ولعّل تنحية الرئيس المالي 
عن طريق انقالٍب عس���كري قد يُصّدر إلى الدول المجاورة 
ف���ي صورة العدوى اإلقليمية، األمر الذي من ش���أنه تضييق 

مساحات النفوذ الفرنسي.
وإذا افترضن���ا أّن االنقالب العس���كري ف���ي مالي كان 
بتأثير فرنس���ي، وأّن فرنس���ا تريد أن تعود بواجهة عسكرية 
ب���دل الواجهة المدني���ة، فهذا أيضاً قد يتيح لفرنس���ا زمناً 
قصي���راً لتواجدها، ولكنه غير مضمون أيضاً جراء ما ألحقه 
الوباء باقتصاديات الدول، وما تس���ببه من حركاٍت اجتماعية 
مناهضة للحكوم���ات، ليس فقط في إفريقي���ا بل حتى في 

أوروبا وأمريكا.     
وبذل���ك؛ س���يحتم هذا الوض���ع المأزوم على فرنس���ا 
االنسحاب كلية؛ كونها غير قادرة على حماية مصالحها التي 
تتمث���ل في حماية أنظمة دول غرب إفريقيا بعد االنس���حاب 
األمريكي، فضاًل عن تزايد نش���اط الحركات المسلحة التي 
تمثل تحدياً حقيقياً لفرنسا في المنطقة. أو أن تذهب فرنسا 
إلى االحتم���ال الثاني الذي يبقيها في المنطقة ولكن بإدخال 

قوى أخرى من أوروبا كإنجلترا وألمانيا. 
وإذا ُخّيرت فرنسا بين هذين االحتمالين؛ فإّن االحتمال 
القاضي بإش���راك األوروبيين أفضل لها من االنسحاب الكلي 
من المنطقة التي تُعتبر ش���ريان الحي���اة، وعصب االقتصاد 
الفرنسي، بما فيها الذهب في مالي، واليورانيوم في النيجر، 
واالحتياطات النفطية الكبيرة في غرب إفريقيا، فيما يُعرف 

ب�»الخليج اإلفريق���ي« أو »خليج غينيا«، فضاًل عن مصالحها 
في نيجيريا وغانا وكوت ديفوار والنيجر وموريتانيا. 

ح: ال�صيناريو الُمرجَّ
بناًء على ما تق���دم بيانه؛ فإّن الس���يناريو الُمرجح هو 
الس���يناريو التعايشي، الذي بدت مظاهره بارزًة على الساحة 
الدولية في التسارع نحو إيجاد اللقاح ضّد الوباء، والتضامن 
غير المس���بوق بي���ن الدول فيم���ا بينها؛ بالرغ���م من حدة 

الخالفات وجروح الماضي فيما بينها))). 
وفي هذا اإلطار؛ س���يمثل ذلك فرصة لدول غرب إفريقيا 
في إيجاد البدائل السياسية واالقتصادية في التعامل المستقبلي 
م���ع األزمات، وتطوير أنظمة اإلن���ذار المبكر، وكذا تعزيز أطر 
التعاون الجماعي تحقيقاً للتنمية المس���تدامة، وخدمة شعوب 
القارة. وضمن هذه التغيرات يجب على دول غرب إفريقيا تعزيز 
قدراتها التنافس���ية، وإصالح نُظم الحكم، ومحاربة الفس���اد، 

كمدخل للتكيف مع احتماالت تغّير النظام الدولي. 
كما أّن االحتمالين المتبقيين س���يبقيان بدياًل أو ُسلّماً 
يعكس مدى التجاذبات الدولية، فكلما كان التجاذب والصراع 
حاّداً كان السيناريو األس���وء أكثر توقعاً، وهو الحرب الباردة 
بين المتخاصمين الدوليين. غير أنه ما يجب التنّبه له هو أن 
ُسلّم مس���تويات السيناريوهات ال يعكس تراتبية تصاعدية أو 
تنازلية، بل هو تنبؤ يوحي بسلوكيات الدول ومدى تعاطيها من 
خالل س���لوكها فيما بينها، أما ما سيتحقق؛ فسيبقى مرهوناً 

بسياساتها ونشاط بعضها تجاه بعضها اآلخر.
الخاتمة:

تُعتبر دراس����ة التحوالت الدولية في الوقت الراهن من 
أهّم المواضيع التي يتنافس عليها الباحثون ومراكز البحث، 
في سباٍق يسعى فيه الكل للوصول إلى قراءات استشرافية 
للعالم فيما بعد الوباء، وفي هذا الس����ياق نفسه تندرج هذه 
الورقة، التي تس����عى إلى تقديم قراءة استشرافية لعالم ما 

 Aljazeera. (2020). Libya's UN-recognised   (((
.government announces immediate ceasefire

/08 /h t tps : / /www.a l jazeera .com/news/2020

libya-recognised-government-announces-

 ceasefire-200821101734944.html
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بعد كوفيد-19، وإس����قاطات السياسة الدولية على منطقة 
غرب إفريقيا. 

توصلت هذه الدراس����ة، األكاديمية في طرحها، إجماالً 
إلى أّن التوقع المرّجح هو الس����يناريو التعايشي؛ لتجّنب أي 
خطر ق����د يحّل بمنطقة مهمة في التقس����يم الجيوبولتيكي 

للعالم والقارة اإلفريقية. 
وبناًء عل����ى هذا؛ فإّن مضمون هذه الدراس����ة بدايًة 
موّجه لصناع القرار، س����واء من الق����ارة اإلفريقية أو من 
غيره����ا، م����ن أولئك الذين يرس����مون أو يس����اهمون في 
رسم سياس����ات العالم، لكي يعملوا على تجنب أي كوارث 

وصراعات محتملة. 
وموّجٌه أيضاً لألكاديميين؛ لتطوير الدراسات حول هذا 
الموضوع في القارة اإلفريقية، من أجل كسب تراكم معرفي 
يؤسس إلدراٍك أكاديمي إفريقي ضمن التحوالت والتغيرات 

الجارية في السياسة الدولية. 
واألهّم في ذلك التوجيه ه����و القارئ اإلفريقي؛ فهذه 
الورقة محاولٍة إلطالعه على الرهانات الجديدة التي تخّص 
القارة اإلفريقية، بغية تكوين إدراك معرفي ووعي بالقضايا 

اإلفريقية. 
لق����د عانت منطقة غ����رب إفريقيا الكثي����ر، بدءاً من 
تجارة العبيد إلى االستعمار الغربي إلى األوبئة إلى الالأمن 
والتهديد اإلرهابي، وها ه����ي ذي اليوم أيضاً مع فصٍل من 
فصول الص����راع الدولي بين القوى، التي يس����عى كلٌّ منها 
إلى هندس����ة وإعادة تشكيل مناطق النفوذ في عالم ما بعد 

كوفيد-19.
مما س����بق؛ يمكن أن نستخلص أّن العالم ما بعد الوباء 
هو عالٌم مختلف عن س����ابقه، فالمؤش����رات التي اعتمدها 
البح����ث توحي بأّن العالم متوّجه نحو تغّيٍر في بيئٍة تش����هد 
تش����احناً وتدافعاً دولياً مضغوطاً بأزمة اقتصادية وشيكة. 
وإذا كانت س����يناريوهات العالم ما بعد كوفيد-19 تراوحت 
حسب س����لوكيات الفاعلين الدوليين؛ فإّن ضبابية المشهد 
ال ت����زال قائمة، غير أّن االنفراج المرحلي قد بدأت مرحلته 

في الظهور. 
إّن التعاي���ش الدولي غير المس���بوق بين الدول يوحي 

بتقارب األعداء لتجنب كارثة قد تتسبب في انهيار كبريات 
ال���دول، بيد أّن الص���راع القائم بينهم ل���م ينته، وال يزال 
صراعاً قائماً بحذر، ومحس���وباً من الناحية االستراتيجية، 
وس���تمتد جوالته إل���ى مناطق كثيرة في العالم، وس���تكون 
أبرزها منطقة غرب إفريقيا، وقارة إفريقيا عموماً، بطاقٍة 
بش���رية هائلة تُقّدر ب� 1.3 مليار نسمة، ما نسبته %16.8 
من إجمالي عدد السكان في دول العالم، حسب إحصاءات 

العام 2018م. 
لقد أثبتت الدراسة صدق الفرضية المطروحة، بحيث 
أّن جائح����ة »كوفيد-19« دفعت ال����دول الكبرى الفاعلة في 
النظام الدولي إلى التح����رك بمعزل )من نظرة واقعية(، أو 
بتكتالت تقليدية، لرسم سياسة وتقسيمات جديدة في كثيٍر 
م����ن مناطق العالم، ومن بينها أيض����اً منطقة غرب إفريقيا 
المهمة في التقس����يم الجيوبولتيكي للعالم، وفي مس����تقبل 
إدارة الص����راع وإعادة التكيف والتموق����ع في عالم ما بعد 

»كوفيد-19«. 
وفي هذا الس����ياق؛ فإّن اللحظة التاريخية الراهنة قد 
تمّث����ل فرصة وتهديداً في آٍن واحد، بالنس����بة لدول منطقة 
غرب إفريقيا، حيث سيكون التهديد مرتبطاً بحدة الصراع 
بين القوى الدولية عليها، وفي هذا فرصة لها إلعادة ترتيب 
أولوياته����ا، وتعزيز اإلطار اإلقليمي ال����ذي يجمعها، وربط 
أهدافه باالتحاد اإلفريقي، خدمًة للتنمية المس����تدامة، في 
مواجهة احتماالت ه����ذا الصراع، في ق����ارٍة عانت ويالت 

الحروب.
لقد ج����اء الوق����ت لتنعم ش����عوب الق����ارة اإلفريقية 
بمس����تقبٍل أفضل، وذلك يتطلب- إضافًة لما سبق- إعادة 
النظر ف����ي األطر السياس����ية الناظم����ة إلدارة الحكم في 
إفريقي����ا، وعلى النخب السياس����ية والجماعة الحاكمة في 
ل مس����ؤوليتها كاملة ف����ي إحداث القطيعة مع  إفريقيا تحمُّ
التبعية للقوى األجنبية، والشروع في عملية إصالح حقيقي 
وش����امل ومتدّرج، تحقيقاً لفكرة »القدوم الثالث«، واللحظة 
الديمقراطية الجديدة وفقاً للخصوصية اإلفريقية، كمدخل 
لالندماج في عالٍم نراه أكثر تدافعاً واستقطاباً في المنظور 

القريب والمتوسط �
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الصناعات التحويلية كمحرك للتنمية 
االقتصادية في إفريقيا

د. وليد محمود اإ�شماعيل
الباحث والخبير القت�شادي - م�شر

وقد أثبتت العديد من الدراس���ات أّن قطاع الصناعات 
التحويلية هو القطاع المح���ّرك الرئيس للتنمية االقتصادية 
من خالل عاملَيْن رئيَسيْن، أولهما: كثافة الترابط بين قطاع 
الصناع���ات التحويلية وغيرها م���ن القطاعات األخرى في 
االقتصاد. وثانيهما: ه���و خلق روابط أمامية وروابط خلفية 
بين األنشطة الصناعية وبعضها، بدايًة من استخدام المواد 

الخام وتحويلها إلى منتجاٍت نهائية ))).
وقد اتبعت دول إفريقيا بعض السياس���ات الصناعية، 
خاّصًة في المراحل الالحقة لفترة االس���تعمار، إال أّن هذه 
السياس���ات لم تكن جّيدًة، ولم تخلق قيم���ًة مضافة لقطاع 
التصنيع، بس���بب أّن االس���تعمار كان ينطوي باألساس على 
تعزيز قطاع استخراج المواد األولية وتصديرها بدون إجراء 

في  التحويلية  ال�صناعة  تطور  مراحل  الخالق،  عبد  ))) جودة 
م�صر، )القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 2005)، �ص)).

اأح�د ُتَعّد  التحويلي�ة«  »ال�ش�ناعات 
اأه�ّم الأدوات الالزم�ة ف�ي عملي�ات 
النم�و والتنمية القت�ش�ادية، وت�ش�ّكل محّركًا 
مهّمًا لهم�ا على الم�دى الطويل، وتوؤّمن م�ش�درًا 
للدخل اأكثر ا�ش�تدامًة م�ن اأجل تحقيق النمو. 
وقد �ش�اهم النمو المحقق من خالل ال�ش�ناعات 
التحويلي�ة، ف�ي العدي�د م�ن دول العال�م، ف�ي 
تحقيق تحّوٍل اقت�شاديٍّ �شريع، كما �شاهم في 
تحقيق مع�دلت نموٍّ عالية، وتنويع اقت�ش�ادات 
هذه الدول، وتخفيف حّدة تعر�ش�ها لل�شدمات 

الخارجية. 
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أّي تحوي���الٍت صناعية بها، كم���ا أّن البنى التحتية والهياكل 
األساسية التي خلّفها االستعمار كانت معدًة باألساس لتعزيز 

القدرات االستخراجية فقط.
وتناقش هذه الورقة: َدور الصناعات التحويلية وأهميتها 
النس���بية كمحّرٍك للتنمية االقتصادي���ة في إفريقيا، وبصفٍة 
خاّصٍة إفريقيا جنوب الصحراء، من حيث مدى مس���اهمتها 
في الناتج المحلي اإلجمالي، والقيم���ة المضافة، والتجارة 
الخارجية، وذلك من خالل طرح تساؤٍل رئيٍس مفاده: إلى أّي 
مًدى يمكن أن تُساهم الصناعات التحويلية في تعزيز التنمية 

االقتصادية في إفريقيا؟ 
وتتبع هذه الورقة نموذج الفج���وات الزمنية المتباطئة 
ARDL Model لتحليل مدى أهمية الصناعات التحويلية 
في اقتصاد إفريقيا، خالل الفترة من 2000م حتى 2018م.

كما تّم تقس���يم الورقة إلى أربعة مح���اور، حيث يتناول 
المحور األول: نظ���رًة عاّمة على الصناع���ات التحويلية في 
إفريقيا جن���وب الصحراء وتطورها من حيث النمو واالتجاه. 
ويتناول المحور الثاني: التحديات التي تعوق تطور الصناعات 
التحويلية في إفريقيا جنوب الصحراء والتصدي لها. ويتناول 
المحور الثالث: تحليل أثر الصناع���ات التحويلية على النمو 
االقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء. بينما يتناول المحور 

الرابع: توصيات فّعالة لتنمية قطاع الصناعات التحويلية.
ال�سناعات  على  عامة  نظرة  الأول:  المحور 
وتطورها  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا  في  التحويلية 

من حيث النمو والتجاه:
اتبع���ت دول إفريقي���ا عقب اس���تقاللها، ف���ي بداية 
الس���تينيات من القرن المنصرم، بعض االستراتيجيات التي 
لع���ب فيها التصنيع دوراً محورّياً من خطة إفريقيا التنموية، 
بدايًة من اتباع استراتيجية التصنيع لإلحالل محّل الواردات، 
واس���تراتيجية التصنيع للصادرات، بهدف تنمية الصادرات، 
وص���والً لبرامج اإلص���الح االقتصادي والتكي���ف الهيكلي، 
حي���ث كان الهدف تحويل الهيكل االقتصادي لهذه الدول من 
اقتصاداٍت قائمة على الزراعة إل���ى اقتصاداٍت قائمة على 
الصناعات التحويلية وعلى الخدمات. وكان العنصر الرئيس 
للسياس���ات واالس���تراتيجيات المتبعة هو حماية الشركات 
الوطني���ة من المنافس���ة األجنبي���ة، إال أّن األداء الصناعي 
الضعيف إلفريقيا في إطار هذه االس���تراتيجيات، يرجع إلى 
ضعف القدرة المالية والمؤسسية لحكومات الدول اإلفريقية 
في دعم قطاع التصنيع، عالوًة على أّن السياس���ات التي تَّم 

اتباعها في ذلك الوقت لجذب االس���تثمارات نحو التصنيع، 
مثل المساعدات والمنح المقدمة الستيراد السلع الرأسمالية 
بأسعار فائدٍة منخفضة، أّثرت سلباً على قطاعاٍت أخرى في 
االقتصاد مثل الزراعة، بس���بب المغاالة في أسعار الصرف، 
والتوس���ع في قطاع السلع االس���تهالكية على حساب إنتاج 

السلع الوسيطة.
وعلى الرغم من التحول إلى استراتيجية برامج اإلصالح 
االقتصادي والتكيف الهيكلي في مطلع الثمانينيات من القرن 
الماضي، والتي اتبعتها معظم الدول اإلفريقية، والتي هدفت 
باألس���اس إلى تقليص َدور الحكومات بس���بب عدم كفاءتها 
في إدارة النش���اط االقتصادي، واالعتماد على جهاز السوق 
باعتباره األكثر قدرًة وكفاءًة على استغالل الموارد االقتصادية 
وتوجيهه���ا نحو االس���تخدام األفضل، حي���ث ألغيت القيود 
المفروضة على االس���تيراد، والح���دود االئتمانية، وتحويل 
المنش���آت العامة إلى منشآٍت خاّصة، إال أّن برامج اإلصالح 
االقتص���ادي والتكّي���ف الهيكلي لم تكن جّي���دًة في التصدي 
إلخفاقات الس���وق، وعدم مراعاة قدرات الشركات اإلفريقية 

الوطنية في مواجهة الشركات المنافسة األجنبية))). 
1( القيم���ة الم�صاف���ة لل�صناعة التحويلي���ة في اإفريقيا 

جنوب ال�صحراء:
�صكل رقم )1(

القمية الم�صافة لل�صناعات التحويلية لعام 2018م بالأ�صعار 
الثابتة- القيمة بالمليار دولر

S

.ource: Manufacturing, value added Constant 2010

https://knoema.com/WBWDI2019Jan/world-

development-indicators-wdi?country

)))  فرج عبد الفتاح فرج، �صماح ال�صيد اأحمد، التنمية القت�صادية 
في اإفريقيا، )القاهرة: افهم، ))20)، �ص )4)-54).
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يالحظ من ال�صكل ال�صابق:
انخف���اض القيم���ة المضافة للصناع���ة التحويلية في 
إفريقيا جنوب الصحراء؛ مقارن���ًة ببعض المناطق األخرى 
في العالم، لكن بالنظر إلى الشكل السابق يالحظ انخفاض 
القيم���ة المضافة للصناع���ات التحويلية ف���ي دول إفريقيا 
جنوب الصحراء بش���كٍل كبير مقارن���ًة بباقي دول المقارنة، 
فقد سّجلت 1،8 مليار دوالر في عام 2018م، على الرغم من 
اقتراب بعض المناط���ق من دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، مثل أمريكا الالتينية وش���رق آسيا، ويرجع السبب 
في ذلك إلى تنامي َدور قطاع الخدمات في جميع دول العالم 

على حساب األنشطة االقتصادية األخرى))). 
2( م�صاهم���ة قط���اع ال�صناع���ة التحويلي���ة ف���ي النات���ج 

المحلي الإجمالي:
ويوضح الشكل اآلتي: مدى مس���اهمة قطاع الصناعة 
التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي في بعض دول إفريقيا.

�صكل رقم )2(
القيمة الم�صافة لل�صناعة التحويلية كن�صبة مئوية من الناتج 

المحلي الإجمالي لعام 2018م

.(Source: Manufacturing, value added (% of GDP
https://knoema.com/WBWDI2019Jan/world-development-

indicators-wdi?country

يالحظ من ال�صكل ال�صابق:
أّن القيمة المضافة للصناعات التحويلية تشارك بنسبٍة 

)))  مجل�ص التجارة والتنمية، دور اقت�صاد الخدمات والتجارة 
اأعمال  ال�صاملة،  والتنمية  الهيكلي  التحول  في  الخدمات  في 
موؤتمر  )جنيف:  والتنمية،  للتجارة  المتحدة  الأمــم  موؤتمر 

الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، 7)20)، �ص2.

كبيرة ف���ي الناتج المحلي اإلجمالي في بعض دول ش���مال 
إفريقيا ودولة جنوب إفريقيا، بينما لم تتجاوز في المتوسط 
في باقي دول إفريقيا 5% من الناتج المحلي اإلجمالي؛ وفقاً 

إلحصاءات عام 2018م.
3( م�صاهم���ة قط���اع ال�صناع���ات التحويلي���ة ف���ي النات���ج 
القت�صادي���ة  بالقطاع���ات  مقارن���ًة  الإجمال���ي؛  المحل���ي 

التقليدية:
ويوضح الجدول اآلتي مدى مساهمة قطاع الصناعات 
التحويلي���ة في الناتج المحل���ي اإلجمالي في إفريقيا جنوب 

الصحراء؛ مقارنًة بالقطاعات االقتصادية التقليدية.
جدول رقم )1(

القمية الم�صافة للقطاعات القت�صادية في اإفريقيا جنوب 
ال�صحراء كن�صبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خالل 

الفترة من 2000 حتى 2018م

الخدماتالزراعةال�صناعة التحويليةال�صنة

2000(2،62(7،5446،(

200((2،8((8،4247،(5

2002(2،(720،546،5(

200((2،2((9،547،47

2004((،74(7،4(48،09

2005((،(7(7،2447،95

2006(0،64(6،((49،(5

2007(0،52(6،0(49،5

2008(0،2((6،(948،49

2009(0،(((6،9(5(،((

20(09،45(5،9650،67

20((9،(8(5،4249،54

20(29،55(5،9(50،28

20((9،99(5،(850،85

20(4(0،24(5،(55(،46

20(5(0،2((5،465(،(
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20(6(0،(5(5،5852،86

20(7(0،(2(5،695(،67

20(8(0،(((5،252،(7
 Agriculture Value Added, Manufacturing Value Added,

Service Value Added (as% of GDP): https://knoema.com/user/

download?id=229278

يالحظ من الجدول ال�صابق:
انخف���اض مس���اهمة قط���اع الصناع���ات 
التحويلية في النات���ج المحلي اإلجمالي مقارنّة 
بقطاَع���ي الخدمات والزراعة. ويس���اهم قطاع 
الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي بنس���بٍة 
كبيرة، بلغ���ت 52.37% في ع���ام 2018م، وقد 
يرج���ع ذلك إلى أّن أنش���طة الخدمات والفروع 
تش���تمل على مجموع���ٍة كبيرٍة من األنش���طة 
والتأمين،  المالي���ة  األنش���طة  الفرعي���ة، مثل 
وأنش���طة خدمات اإلقامة والسياحة، واألنشطة 
العقارية واإليجاري���ة والمهنية والعلمية والتقنية 
واإلدارية، والخدمات المساندة للتعليم والصحة 
النمو  والعمل االجتماعي وغيرها، ويرجع أيضاً 
الس���ريع لقطاع الخدمات إلى زيادة الطلب على 

الخدمات الوسيطة والنهائية))). 
القطاع���ات  ف���ي  العمال���ة  م�صاهم���ة   )4

القت�صادية في اإفريقيا جنوب ال�صحراء:
ويوض���ح يوض���ح الج���دول التال���ي: مدى 
مساهمة العمالة في القطاعات االقتصادية في 
إفريقيا جنوب الصحراء، خالل الفترة من 2000 

حتى 2019م.

 Mary, Lucia and Chekwoti, Chekwoti,” (((
 Assessment of services sector in the East

 African Community (EAC) Partner State

 Countries”, International Journal of Education

 and Research, (London,Elsevier,Vol.2,No.5.

.2014(, p.284

�صكل رقم )3(
العمالة في القطاعات القت�صادية كن�صبة مئوية 
من اإجمالي العمالة خالل الفترة من 2000 حتى 

2019م

 Source: Employment in Agriculture, Service, Industry

(As% of Total Employment): https://knoema.com/user/

download?id=229285

يالحظ من ال�صكل ال�صابق:
أنه بالرغم م���ن االرتفاع النس���بي للعاملين في قطاع 
الصناع���ة التحويلية، م���ن 9.9% من إجمال���ي العمالة في 
ع���ام 2000م لتصل إل���ى 11.37% في ع���ام 2019م، فإّن 
قطاع الزراعة ال يزال القطاع الذي يس���تحوذ على النصيب 
األكب���ر من العمالة، حيث بلغ���ت 54.38% في عام 2019م، 
وأن انخف���اض العمالة مقارنًة بعام 2000م كان لصالح قطاع 

الخدمات. 
ول���م يختلف نمط التصدير المتبع ف���ي إفريقيا بكثيٍر 
عن االعتماد على الس���لع األساس���ية األولية والموروث عن 
االس���تعمار، فبالرغم من انخفاض مؤشر تركيز الصادرات 
ف���ي إفريقيا، من 0.349 في عام 2000م ليصل إلى 0.285 
في عام 2018م، فإنه ال يزال أعلى بكثيٍر من بعض المناطق 
األخرى في العالم، وفضاًل عن ذلك؛ فقد بلغ مؤش���ر تركيز 
الصادرات ف���ي أكثر من نصف القارة 0.4 أو أكثر، وبالمثل 
مؤش���ر تنويع الصادرات في إفريقيا يف���وق 0.5 بين عاَمي 
2000م و2018م، حي���ث بلغ في أغلب دول إفريقيا وبخاّصٍة 

دول إفريقيا جنوب الصحراء))): 0.5.

 Merchandise: Product concentration and   (2(
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5( اأهّم �صادرات ال�صناعات التحويلية وفقاً لإح�صاءات 
2018م:

ويوضح الشكل اآلتي أهّم صادرات الصناعات التحويلية 
وفقاً إلحصاءات 2018م.

�صكل رقم )4(
اأهم �صادرات ال�صناعات التحويلية بالمليار دولر

 Source: Merchandise trade matrix – product groups,
exports in thousands of United States dollars, annual. https://

unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx(((

يالحظ من ال�صكل ال�صابق: 
أّن الصناع���ات غير المعدنية تحتل المركز األول 
في صادرات الصناعات التحويلية في إفريقيا جنوب 
الصحراء وفقاً إلحص���اءات عام 2018م، حيث بلغت 
12.46 ملي���ار دوالر مقارنًة ب� 10.7 مليار دوالر في 
عام 2017م، وتش���ّكل صناعة السيارات أهمية بالغًة 
ف���ي صادرات إفريقيا جن���وب الصحراء، حيث بلغت 
11.72 مليار دوالر في عام 2018م مقارنًة ب� 10.50 
ملي���ارات دوالر في 2017م، والت���ي تتصدرها جنوب 

إفريقيا.

 diversification indices of exports and imports,

annual: https://unctadstat.unctad.org/wds/

TableViewer/tableView.aspx

 Merchandise trade matrix– product groups,   (((
 exports in thousands of United States dollars,

annual: https://unctadstat.unctad.org/wds/

TableViewer/tableView.aspx

6( ترتي���ب بع�ص الدول الإفريقية وفقاً لموؤ�صر القدرة 
التناف�صية في عام 2018م:

وبالنظر إلى تنافس���ية قطاع الصناع���ة التحويلية في 
دول إفريقيا جنوب الصحراء؛ يالحظ أّن هناك فجوًة كبيرة 
ف���ي دول إفريقيا جنوب الصحراء مقارن���ًة ببعض المناطق 
األخرى في العالم، باستثناء بعض الدول، مثل جنوب إفريقيا 
وبوتس���وانا، وموريشيوس، وسوازيالند، كما أنه توجد خمس 
دول في إفريقيا جنوب الصحراء تحتل المراكز األخيرة في 
مؤشر القدرة التنافسية وفقاً إلحصاءات 2018م. واألكثر من 
ذلك؛ أّن غالبية الدول األقّل نمّواً في مؤشر القدرة التنافسية 
)14 من أصل 22( تقع في إفريقيا جنوب الصحراء باستثناء 
الس���نغال، والتي تقع في الدول الخمس األدنى في مؤش���ر 
القدرة التنافس���ية، األمر الذي يتطلب الحاجة القوية لزيادة 
القدرة التنافسية لدفع التغيير الهيكلي، ومن ثَّم تعزيز النمو 

االقتصادي وتوفير فرص العمل. 
جدول رقم )2(

ترتيب بع�ص الدول الإفريقية وفقاً لموؤ�صر القدرة التناف�صية 
في عام 2018م

الترتيبالدولة 

45جنوب اإفريقيا

84�صوازيالند 

85بوت�صوانا

86موري�صيو�ص

95نامبيا

)0)كينيا

)4)رواندا

)4)اإثيوبيا

45)جامبيا

48)بوروندى 

49)اإريتريا

 Source: United Nations Industrial Development Organization

 (UNIDO):” Competitive Industrial performance Report”, (Vienna:

(((.UNIDO, 2018), p.58

 United Nations Industrial Development Organization (2(
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7( تدفقات ال�صتثمار الأجنبي المبا�صر في اإفريقيا:
بالنظر إلى تدفقات االس���تثمار األجنبي المباش���ر في 
إفريقي���ا؛ ياُلحظ أّنه ف���ي عام 2017م تلق���ت إفريقيا 42 
مليار دوالر من تدفقات االس���تثمار األجنبي المباشر، وهو 
ما يمّثل 6% من تدفقات االس���تثمار األجنبي المباش���ر إلى 
االقتصادات الّنامية )إجمالي 671 مليار دوالر أمريكي و%47  
من إجمالي االس���تثمار األجنبي المباشر(. ومقارنًة بالدول 
النامية األخرى؛ تلقت االقتصادات في آس���يا 71%، وأمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي تلقت %23.
وقد حصلت مصر على النصيب األكبر، حيث تلقت ما 
يقرب من 7.4 مليارات دوالر أمريكي، وإثيوبيا 3.6 مليارات 
دوالر، ونيجيري���ا 3.5 ملي���ارات دوالر، وغانا 3.3 مليارات 
دوالر، والمغ���رب 2.7 ملي���ار دوالر من حص���ة إفريقيا من 
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة في عام 2017م، 
بلغ���ت حصة غرب إفريقيا 11 مليار دوالر أمريكي 26%. من 
حجم االستثمار األجنبي المباشر في إفريقيا في عام 2016م 
بالمقارن���ة مع المناطق الرئيس���ية األخ���رى تتلقى إفريقيا 
االس���تثمار األجنبي المباشر، وتتلقى إفريقيا نسبة أكبر في 
القطاع األولي مقارنًة بالقطاع الثانوي، فعلى س���بيل المثال: 
في عام 2017م في إفريقيا بلغت اس���تثمارات »االس���تثمار 
األجنبي المباش���ر« في الصناعة التحويلية 25%، بينما كانت 
52% في آس���يا، و45% في أمري���كا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي. النمو في القطاع األساس���ي مقّيد، ولكن يمكن أن 
تؤدي االستثمارات في القطاع الثانوي )الصناعة التحويلية( 
إلى نموٍّ س���ريع ومستدام. االس���تثمار األجنبي المباشر هو 
أيضاً مصدر تمويٍل للعديد من المشاريع العاجلة التي تتطلبها 
القارة، على سبيل المثال: البنية التحتية، وهناك أيضاً طلٌب 
متزايٌد عل���ى الخدمات في قطاع التعلي���م العالي )البنوك، 

تكنولوجيا المعلومات، االتصاالت السلكية والالسلكية())). 

 (UNIDO): «Competitive Industrial performance

.Report», (Vienna: UNIDO, 2018), p.58

 Prince, Jaiblai and Shenai Vijay, «The   (((
 Determinants of FDI in Sub-Saharan

 Economies: A Study of Data from 1990–2017»,

جدول رقم )3(
اأهم م�صادر ال�صتثمار الأجنبي المبا�صر في ال�صناعة 

التحويلية في اإفريقيا  وفقاً لإح�صاءات 2016م

ال�صين
حجم 

ال�صتثمارات 
بالمليار

الن�صيب 
ال�صوقى في 

اإفريقيا %

عدد 
الم�صروعات

8.466)%).6)ال�صين

5)7.))%))الإمارات

20).4%4اإيطاليا

)99.)%6.)الوليات المتحدة

27).)%).)اليابان

)2.54%2.4اإنجلترا

)2.28%).2فرن�صا

Source: Ernst, Young,” EY’S Attractiveness Program Africa-

 Connectivity redefined”, EYGM Limited Report, (United

(((.Kingdom: EYGM Limited, 2017), p.20

وبحلول عام 2030م؛ من المتوقع أن يصل االس���تثمار 
األجنبي المباش���ر في الصناع���ة التحويلية في إفريقيا إلى 
666.3 مليار دوالر، مقارنًة ب� 201.28 مليار دوالر في عام 

2015م. 
وعل���ى الرغم من الجه���ود التي بذلته���ا معظم الدول 
اإلفريقية، والتي كانت مخيب���ًة لآلمال، إذ كان يُفترض أنها 
كانت س���تواجه تحدي���ات التنمية الصناعي���ة، فإنه ال تزال 
االقتصادات اإلفريقية تعتمد في معظمها بش���كٍل أساس���ي 
عل���ى إنتاج المنتجات الزراعي���ة والمعدنية وتصديرها، وال 
يزال التصنيع في إفريقيا منخفضاً بشكٍل كبير مقارنًة بباقي 

دول العالم))).

 International Journal for Financial Studies,

.(Switzerland: MDPI AG,Vol.7,No.43, 2019), p.3

 Ernst, Young, "EY’S Attractiveness Program Africa-  (2(
 Connectivity redefined", EYGM Limited Report,

.(United Kingdom: EYGM Limited, 2017), p.20

 Africa Growth Initiative: «The potential of   (((
 manufacturing and industrialization in Africa»,

 Working Paper, (London: School of Economic

and Political Science, 2018), p.4
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تطور  تعوق  التي  التحديات  الثاني:  المحور 
ال�سناعات التحويلية في اإفريقيا جنوب ال�سحراء 

والت�سدى لها: 
ترج���ع التحدي���ات التي تواج���ه مس���تويات التصنيع 
المنخفضة في إفريقيا إلى العديد من العوامل، منها عوامل 
مرتبطة بنوع سياسات واس���تراتيجات التصنيع المتبعة من 
ِقَب���ل العديد م���ن دول إفريقيا، وعوامل أخ���رى ذات طابع 
منهج���يٍّ يحت���اج إلى حلوٍل س���ريعة بغّض النظ���ر عن نوع 

السياسة المفروضة))). 
لم تشهد الدول اإلفريقية تحوالً هيكلّياً يقوده قطاع 
الصناعة التحويلية، حيث إّن التنمية االقتصادية تتطلب 
تراك���م القدرات اإلنتاجية، والتي تس���مح للدول بإنتاج 
منتجات معقدة ومتنوعة بش���كٍل كبي���ر، ويمكن وصف 
هذه القدرات اإلنتاجية بالشبكات غير القابلة للتداول، 
مثل الشبكات اللوجيس���تية وشبكات المعرفة وشبكات 
التموي���ل، وكلم���ا زادت درجة التعقيد ف���ي المنتجات 
المصنعة زادت معها درجة التعقيد االقتصادي، وبشكٍل 
ع���ام تتميز الدول اإلفريقية بمس���توياٍت منخفضة من 
التعقي���د االقتصادي، ويالحظ ذل���ك من خالل هياكل 
التصدي���ر له���ذه االقتص���ادات، حيث تهيم���ن عليها 
الس���لع األساس���ية أو المنتجات من قطاعات التعدين 

والزراعة))). 
اأبرز العقبات التي تواجه ال�صناعات التحويلية:

1( �صعف البنية التحتية الأ�صا�صية:
من أهّم العوامل التي تعيق قطاع الصناعة التحويلية في 
إفريقيا، ويحّد من عدم قدرتها على المنافس���ة، هو ضعف 

 Why has Africa failed to industrialize? | Africa  (((
:Renewal

https://www.un.org/africarenewal/magazine/

august-2016/why-has-africa-failed-industrialize

 Landry, Signe:The High-Growth Promise of an  (2(
:Integrated Africa

https://www.project-syndicate.org/commentary/

a f r i ca - f ree - t rade-a rea-boos ts -g rowth -

prospects-by-landry-signe-and-ameenah-gurib-

08-fakim-2019

البنية التحتية األساس���ية، مثل الطاقة والنقل واالتصاالت، 
مم���ا أدى إلى زي���ادة تكاليف اإلنتاج والمعام���الت، ومن ثَّم 
فإّن���ه من المهّم ضّخ المزيد من االس���تثمارات في مجاالت 
البنية التحتية، وعلى رأسها الطاقة، ولكنه حتى يؤسس بيئًة 
مالئم���ة للتصنيع يتطلب ذلك بذل الجه���ود من أجل إيجاد 
حلوٍل ديناميكي���ة، ترتبط بتحديد االحتياج���ات المرتبطة 
بالبنى التحتية والطاق���ة البديلة وإدارتها بكفاءة، بما يحقق 
لدول إفريقيا االستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية؛ 

بوصفها أساس عملية التنمية الصناعية.
2( �صعف القدرات والمهارات الب�صرية: 

تحت���اج التنمية الصناعي���ة إلى عمالٍة ماه���رة تتمتع 
بالمهارات الالزم���ة لتحقيق القدرات اإلنتاجية، حيث تعاني 
دول إفريقي���ا من فجوة كبيرة في إنتاجية العمالة بينها وبين 
الدول المتقدمة، حيث أوضحت العديد من الدراس���ات أنه 
على الرغم من زيادة نس���بة االلتحاق اإلجمالية في التعليم 
األساسي في إفريقيا، خالل العقود األربعة الماضية، فإنها 
ال تزال تقّل بنسبة 20% عن المعدالت العالمية. كما أظهرت 
بعض التقارير أّن أكثر من 40 مليار س���اعة عمل تضيع في 
إفريقيا كّل عاٍم بسبب نقص المياه العذبة ومحدودية توافر 
األدوي���ة اآلمنة، األمر الذي يُضع���ف إنتاجية العامل، لذلك 
تحتاج دول إفريقيا إلى تنمية رأس مالها البش���ري من خالل 

التعليم والتدريب والصحة))). 
3( العجز عن ا�صتيفاء المعايير التقنية:

ومن المعوقات عجز العديد م���ن الدول اإلفريقية عن 
اس���تيفاء المعايير التقنية التي تحّددها ال���دول المتقدمة 
للنفاذ إلى أسواقها، ومن ثَّم هناك ضرورة الستيفاء المعايير 
الدولي���ة من أجل تحس���ين نوعي���ة المنتج���ات الصناعية 
ومعاييرها، حي���ث تحتاج الدول اإلفريقية إل���ى النفاذ إلى 

األسواق الدولية من أجل دعم عملية الصنيع))).

.KPMG. Manufacturing in Africa: Sector Report  (((
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/

.fast-moving-consumer-goods.pdf/09/pdf/2016

 Gumisai,Mulume: New barriers hinder African  (4(
:trade
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4( �صعوبات الح�صول على التمويل:
يعتبر الحصول على التمويل أحد القيود الرئيسية التي 
تعاني منها الدول اإلفريقية في سعيها إلى التصنيع بالنسبة 
للقطاَعيْن العام والخاص، حيث تحتاج الدول اإلفريقية إلى 
تعبئة الموارد لتمويل االس���تثمارات، والتي تعتبر أهّم عنصر 
في التنمية الصناعية، بما في ذلك االس���تثمارات في البنية 
األساس���ية والتعلي���م والتكنولوجيا. وعلى مس���توى القطاع 
الخ���اص تواجه الش���ركات اإلفريقية، وبخاصة الش���ركات 
المتوس���طة والصغيرة، صعوبات في الحصول على التمويل 
الالزم لتنمية مش���روعاتها، ويرجع السبب في ذلك االفتقار 
إلى الشمول المالي في العديد من الدول اإلفريقية، وتعتمد 
البنوك على تمويل الشركات الكبيرة فقط، بسبب المخاطر 

التي تتعرض لها هذه المؤسسات المتوسطة والصغيرة ))).
5( مخاطر ال�صتثمار:

تواجه إفريقيا العديد من المش���اكل المرتبطة بمخاطر 
االس���تثمار، األمر الذي يحّد من رغبة العديد من الشركات 
األجنبية في توجيه اس���تثماراتها إل���ى إفريقيا، وترجع هذه 
المخاطر إلى عدم استقرار البيئة السياسية، وضعف البيئة 
المؤسسية، واالفتقار إلى سياس���ات الحكم الرشيد، وعدم 
اس���تقرار االقتصاد الكلي، مثل معدالت التضخم المرتفعة 
والمتقلبة، وع���دم وجودة قاعدة مالئمة ألس���عار الصرف 

وتميزها بالتقلب الشديد))).
6( القدرات التكنولوجية المحدودة:

تش���ّكل الق���درات التكنولوجية المح���دودة في مجال 
االبتكار وتطوير الصناعات الجديدة تحّدياً كبيراً في معظم 
الدول اإلفريقية، فالتكنولوجيا المستخدمة في عملية اإلنتاج 

https://www.un.org/africarenewal/magazine/

 january-2006/new-barriers-hinder-african-trade

Closing Africa’s MSME finance gap: https://   (((
africanbusinessmagazine.com/company-profile/4g-

/capital/closing-africas-msme-finance-gap

 Leading Edge Alliance (LEA) ,Business in   (2(
 Africa: The Risks, Rewards and Challenges

 ,Working Paper, (Cleveland, OH:LEA GLOBAL,

.5-2015), pp.4

غير مالئمة، من حيث التكلفة والجودة، ويؤدي االفتقار إلى 
الق���درات التكنولوجي���ة إلى ضعف الكثير م���ن الصناعات 
اإلفريقية على المنافس���ة. وبرغم ذلك تبّن���ت إفريقيا في 
السنوات األخيرة استراتيجية لتطوير التعليم والتكنولوجيا، 
من خالل اتباع سياسات جديدة لدمج التكنولوجيا الجديدة، 
مث���ل خطة العمل الموحدة للعلم والتكنولوجيا التي اعتمدها 
االتح���اد اإلفريقى، واتفاقية الش���راكة الجدي���دة من أجل 
التنمية في عام 2005م، ولك���ّن إدارة تكنولوجيا المعلومات 
التي أنش���أتها العديد من الدول اإلفريقي���ة لم تكن جّيدة، 
ولم تكن الش���ركات الصغيرة والمتوسطة قادرًة على تحديد 

أشكال التكنولوجيا المالئمة من أجل الحصول عليها))).
وبالرغ���م من تل���ك العقب���ات، التي تواج���ه الصناعات 
التحويلية ف���ي إفريقيا بصفٍة عامة، وإفريقيا جنوب الصحراء 
بصف���ٍة خاصة، ف���إّن بعض ال���دول اإلفريقية تب���ذل جهوداً 
كبيرة تهدف إلى تعزيز االبتكار في المؤسس���ات، وتعمل على 
تراكم المعرفة التكنولوجية، وقد أنش���أت بعض الدول بالفعل 
مؤسس���ات تعمل على تعزيز العل���وم والتكنولوجيا، مثل: غانا، 
وتنزانيا، وكينيا، وتقوم بعض الدول بتبني مزيج من السياسات 
المتنوعة من أجل تش���جيع االبتكار التكنولوجي، وتتخذ أيضاً 
العديد من التدابير لجذب االس���تثمارات األجنبية المباشرة، 
وتوفي���ر التمويل الالزم للحصول عل���ى التكنولوجيا الصناعية 

والمعدات واآلالت))).
المحور الثالث: تحليل اأثر ال�سناعات التحويلية 
على النمو القت�سادي في اإفريقيا جنوب ال�سحراء: 

1( منهجية الدرا�صة:
وف���ى دراس���ة العالق���ة بي���ن الصناع���ات التحويلية 

 Peter,Kyeyune: Technological Innovation   (((
 Is Key to Africa’s Sustainable Economic

:Development

https://www.engineeringforchange.org/news/

techno log i ca l - i nnova t i on -key -a f r i cas -

/sustainable-economic-development

اإفريقيا،  لتنمية  القت�صادية  اللجنة  الإفريقي:  التحاد    (4(
ا�صتراتيجية تنفيذ خطة العمل لت�صريع التنمية ال�صناعية في 

اإفريقيا )اأدي�ص اأبابا: التحاد الإفريقي، 6)20)، �ص5.
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والنمو االقتصادي س���وف يتّم االس���تعانة بنموذج االنحدار 
 Autoregressive الذات���ي للفترات الزمني���ة الموزع���ة
Distributed Lagged: ARDL وف���ي ه���ذه المنهجية 
تكون السلسلة الزمنية دالة في إبطاء قيمها وقيم المتغيرات 

التفسيرية الحالية، وإبطائها بفترٍة واحدة أو أكثر))).
وهناك ع���دة اختبارات للتكامل المش���ترك، منها اختبار 
واختب���ار   ،Johansen واختب���ار   ،Engle & Granger
 Georgory & واختب���ار   ،Juselins & Johansen
Hansen، وتتطلب هذه االختبارات أن تكون متغيرات النموذج 
متكاملة من الرتبة نفسها، كما أّن نتائجها تكون غير دقيقة في 
حالة العينات الصغيرة، لذا تلجأ معظم الدراس���ات إلى اختبار 
الحدود Bound Test Approach. وذلك للعديد من المزايا 

التي يتمتع بها هذا المنهج، والتي يمكن اإيجازها كما ياأتي: 
1- ال تتطلب هذه المنهجية أن تكون السالسل الزمنية 
متكاملة من الرتبة نفسها، حيث يمكن تطبيقها، سواء كانت 
هذه السالس���ل الزمنية س���اكنًة عند المس���توى I )0( ، أو 
متكاملة م���ن الرتبة األولى I )1(، أو خليط من االثنين معاً، 
وه���ذا ما يمّيز هذا االختبار عن غيره من اختبارات التكامل 
المشترك األخرى، والتي تشترط أن تكون السالسل الزمنية 

متكاملًة من الرتبة نفسها.
2- يعطي هذا االختب���ار نتائج جيدة في حالة العينات 

الصغيرة. 
3- س���هولة اس���تخدامه ف���ي تقدير عالق���ة التكامل 
المش���ترك باس���تخدام طريقة المربعات الصغرى العادية 
Ordinary less Square: OLS ، بحي���ث تحدد الفترات 

الزمنية المبطأة.
4- يق���وم هذا االختبار بتقدي���ر المعلّمات في األجلَيْن 
الطوي���ل والقصير آنّي���اً، وبالتالي يتم تحدي���د العالقة بين 
المتغير التابع والمتغيرات المس���تقلة ف���ي األجلَيْن الطويل 

 Loayza,Norman and Ranciere , Romain “Financial, (((
 Financial Fragility and Growth, working paper,

.9-Washington, D.C: IMF, 2005), pp.6),170/NO/05

والقصير معاً في المعادلة نفسها))).
2( �صياغة المعادلة:

وقد تمت صياغة المعادلة على النحو اآلتي: 
 β1Mvalt + β2GFCFt +  + GDPt = β0

β3LF + β4INFt + β5EXRT +μt

GDP ي�صير اإلى الناتج المحلي الإجمالي بالأ�صعار الثابتة لعام
0)20م، معّبرًا عن النمو القت�صادي

Mval ي�صير اإلى القيمة الم�صافة لل�صناعات التحويلية، معّبرة 
عن مخرجات ونتائج ال�صناعات التحويلية.

GFCF ي�صير اإلى تراكم راأ�ص المال الثابت، ويعّبر عن ال�صتثمار 
الوطني.

LF ن�صبة الم�صاركة في القوة العاملة، معّبرًا عن التغير في 
القوة العاملة.

INF معدل الت�صخم كن�صبة من اأ�صعار الم�صتهلك، معّبرًا عن 
ا�صتقرار القت�صاد الكلي.

EXRT متو�صط اأ�صعار ال�صرف ال�صائدة تعّبر عن ال�صتقرار
القت�صادي.

وتّم الحصول على بيانات المتغيرات المس���تخدمة في 
التحليل باالعتماد على قاع���دة بيانات البنك الدولي خالل 
 World Development الفترة  من  2018م حتى 2000م

.Indicators: WDI
3( التحليل:

اأوًل: اختبار �صكون ال�صال�صل الزمنية لمتغيرات النموذج:
تّم اختبار س���كون السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج 
خالل الفترة من 2000 حتى 2018م، وذلك من خالل إجراء 
اختبارات جذر الوحدة Unit Root Test، وتبّين استقرار 

.)1(I السالسل الزمنية في الفرق األول
ثانياً: اختيار فترة الإبطاء:

ت���ّم اختيار فترة اإلبطاء المالئم���ة في وجود حدٍّ ثابت 
واتجاٍه عام، وتوج���د عدة ُطرق الختيار فترة اإلبطاء المثلى 
رق هي معايي���ر المعلومات  أو المناس���بة، وأهّم ه���ذه الطُّ
Information Criteria، ويت���م اختي���ار النموذج الذي 

 United Nations Industrial Development   (2(
 Organization (UNIDO),»Industrial Development

.Report,2016»,(Vienna: UNIDO, 2016), p.33
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يعط���ي أقّل أخطاء ممكنة. ومن أهّم المعايير المس���تخدمة 
 Akaike Information في هذه الطريقة: معيار أكايكي
 Schwartz ومعيار معلومات شوارتز بايزيان ، Criterion

 .& Byesian Information Criterion
فت���رة اإلبطاء المثلى هي lag 1، حيث تعطي أقّل قيمة 

لمعلومات أكايكي وشوارتز بايزيان، وبالتالي أقّل األخطاء.

ثالثاً: التطبيق على اإفريقيا جنوب ال�صحراء:
وبالتطبيق عل���ى إفريقيا جنوب الصحراء، خالل الفترة 
من 2000 إلى 2018م، باستخدام برنامج Microfit5، تبّين 
أّن فترات اإلبطاء المناسبة للنموذج هي: )1.1.0.0.1.1(، 
لكّل متغيرات النموذج، وقد بلغت قيمة إحصاء F المحسوبة 
للنموذج 4.3372، وهي أكبر من قيمة الحّد األعلى 5.3701 
عند مستوى معنوية 95%، وكذلك أكبر من الحّد األعلى عند 
مستوى معنوية 90%، والذي بلغ 3.8061، مما يدفع ذلك إلى 
رفض فرض العدم القاضي بعدم وجود تكامل مش���ترك بين 
متغيرات النم���وذج، بمعنى وجود عالقة توازنية طويلة األجل 
بين النمو االقتص���ادي والصناعات التحويلي���ة في إفريقيا 

جنوب الصحراء.
تشير نتائج االختبارات اإلحصائية لمعادلة االنحدار إلى: 
 ،R2=0.89 جودة النموذج المقدر من خالل معامل التحديد
وتوّضح أّن النموذج يفّس���ر 89% م���ن التغيرات الحاصلة في 
النم���و االقتصادي، كما تش���ير العالقة بي���ن المتغّير التابع 
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والمتغيرات المفسرة إلى أنها ليست زائفة، حيث بلغت قيمة 
اختبار F-Stat8.4495، وهي معنوية عند مستوى داللة أقّل 

بكثيٍر من %5.
وتبّي���ن نتائ���ج النم���وذج: أن���ه ال يعاني من مش���كلة 
 Durbin›s االرتباط الذاتي للبواقي باس���تخدام إحصائية
h-statistic ب���دالً من إحصائي���ة DW-statistic؛ كونه 
يُع���د ُمضلاًّل في نم���اذج االنحدار الذاتي، حي���ث إّن قيمته 
اإلحصائية بمس���توى داللة 0.698، مما يجعلنا نقبل فرضية 
العدم القائلة بعدم وجود مشكلة ارتباٍط ذاتي تسلسلي لبواقي 

معادلة االنحدار. 
والعتم���اد النم���وذج واس���تخدامه في تقدي���ر اآلثار 
قصيرة وطويلة األجل؛ يل���زم األمر التأكد من جودة النموذج 
الختب���ارات  باإج���راء  ذل���ك  ويت���م   ،Goodness of Fit

الت�صخي�صية التالية:
1- اختب���ار مض���روب الجران���ج لالرتب���اط الذات���ي 
Lagrange Multiplier test of Residual )Breush-

Godfrey(، حي���ث يش���ير اختب���ار االرتباط التسلس���لي 
 F بي���ن األخطاء العش���وائية إلى أّن قيم���ة إحصائية )LM(
بلغت0.847عند مستوى داللة 0.779 وقيمة 2ϰ المقابلة لها 
0.20331 عند مستوى داللة 0.652، مما يجعلنا نقبل فرض 
العدم بأنه ال توجد مش���كلة ارتباط ذاتي تسلس���لي لبواقي 

معادلة االنحدار.
2- اختب���ار عدم ثب���ات التباين المش���روط باالنحدار 
 Autoregressive Conditional الذات���ي 
Heteroscedasticity، حيث توضح إمكانية قبول فرضية 
العدم القائلة بثبات حّد الخطأ العشوائي في النموذج المقّدر. 
اختبار مدى مالئمة تصميم النموذج من حيث الش���كل 
الدالي، Ramsey Test، حيث تبّين أّن النموذج ال يعاني من 
مش���كلة تحديد أو تصميم الشكل الدالي، حيث تشير النتائج 
إلى أّن قيمة إحصائية F 0.75 بمستوى داللة 0.415، ومن 

ثَّم ال تعاني الدالة من مشكلة عدم التحديد.
مما سبق؛ يالحظ ُخلُّو النموذج من االرتباط التسلسلي، 
وثبات تباين حّد الخطأ العشوائي، وصحة الشكل الدالي، مما 
يسمح للباحث باس���تخدام النموذج في تقدير االَثار قصيرة 

وطويلة األجل. 

والختب���ار االس���تقرار الهيكلي لمعلّم���ات النموذج في 
السالس���ل الزمنية، والتي توّضح عدم وجود تغّيرات هيكلية 
في سلوك المتغّير عبر الزمن، ويتم اإجراء الختباَرْين الآتِيْين:
1- اختب���ار المجم���وع التراكم���ي للبواق���ي المع���ادة 
 Cumulative Sum of Recursive Residual

.CUSUM
2- اختب���ار المجم���وع التراكم���ي لمربع���ات البواقي 
 Cumlative Sum Square of Recursive المع���ادة 

Residual: CUSMSQ
يّتضح من خالل الشكلَيْن التالَييْن أّن المعامالت المقّدرة 
لنموذج ARDL المس���تخَدم مس���تقرةٌ هيكلّياً خالل الفترة 
محّل الدراسة )2000-2018م(، مما يؤكد وجود استقرار بين 
متغيرات الدراسة وانس���جام في النموذج بين نتائج تصحيح 
الخطأ في األجل القصير واألجل الطويل، حيث وقع الش���كل 
البياني إلحصاء االختباَريْ���ن المذكوَريْن لهذا النموذج داخل 

الحدود الحرجة عند مستوى معنوية %5.
4( نتائج النموذج: 

تو�صل تحلي���ل العالقة بين النمو القت�ص���ادي وال�صناعات 
التحويلية اإلى ما ياأتي: 

1- تمارس الصناعات التحويلية تأثيراً إيجابّياً ومعنوّياً 
على النمو االقتصادي في األجلَيْن القصير والطويل.

- في المدى الطويل: فإّن زيادة 1% في القيمة المضافة 
للصناعات التحويلية تؤدي إلى زي���ادة في النمو االقتصادي 

بمعدل %4.27.
- في الم���دى القصير: فإّن زيادة قدرها 1% في القيمة 
المضافة للصناعات التحويلية تؤدي إلى زيادٍة بمعدل 3% في 

النمو االقتصادي. 
2- يتضح من النموذج أّن هناك عالقًة إيجابية بين النمو 
االقتصادي ومستوى االستثمار المحلي في األجلَيْن القصير 
والطوي���ل، لكنه غير معنوي؛ مما ي���ؤدي إلى أنه ال يؤّثر على 

النمو االقتصادي في األجلَيْن القصير والطويل. 
3- تم���ارس قوة العمل تأثيراً إيجابّياً ومعنوّياً على النمو 
االقتصادي ف���ي األجلَيْن الطويل والقصي���ر، حيث إّن زيادة 
مشاركة القوة العاملة في األجل الطويل بنسبة 1% تؤدي إلى 

زيادة النمو االقتصادي بمعدل %2.5.
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4- معدل التضخم ومعدل سعر الصرف يمارسان تأثيراً 
سلبّياً على النمو االقتصادي في األجلَيْن القصير والطويل.

قطاع  لتنمية  تو�سيات  ال��راب��ع:  المحور 
ال�سناعات التحويلية:

بعد تحليل َدور الصناع���ات التحويلية، والتوصل 
لم���دى فاعليتها في تحقيق النمو االقتصادي في دول 
إفريقيا، وأنها محرٌك للتنمية االقتصادية في إفريقيا، 
بات م���ن الضروري التعّرف على أهّم التوصيات التي 

يج���ب اتباعها من أج���ل الوصول إل���ى تنمية قطاع 
الصناعات التحويلية.

ولعل من اأهم هذه ال�صتراتيجات:
اأوًل: تهيئ���ة البيئ���ة ال�صيا�صي���ة والموؤ�ص�صي���ة ف���ي مج���ال 

الأعمال:
وذلك م���ن أجل تعزيز القدرات واإلمكانات الوطنية، حيث 
ِإّن نج���اح أّي برنامج من برام���ج التصنيع يتطلب إصالح البنية 
التحتي���ة المادية والبش���رية واالجتماعي���ة، واألنظمة المالية، 
وتفعيل الش���مول المالي، والتكنولوجيا، والحوكمة، لذلك ينبغي 
للحكومات اإلفريقية وضع األط���ر التنظيمية الالزمة للتصدي 
لفشل السوق، وتحقيق استقرار االقتصاد الكلي، من خالل خلق 
الموائمة بين السياس���ات المالية والسياس���ات النقدية، وتهيئة 
بيئة مناس���بة تعمل على دمج القطاع الخ���اص في االقتصاد، 

وتحقيق الشراكة بين القطاَعيْن العام والخاص.
ثانياً: العمل على زيادة اإنتاجية العامل:

حي���ث تَُعّد إفريقيا من أقّل المناط���ق إنتاجيًة في العالم، 
حيث تُقاس اإلنتاجية بمدى مساهمة ساعة العمل الواحدة في 
النات���ج المحلي اإلجمالي. والجدي���ر بالذكر أّن في إفريقيا كّل 
ساعة عمل تعطي إنتاجية أقّل من الجهد المبذول فيها، ونتيجًة 
لذل���ك؛ فإّن العج���ز في اإلنتاجية يؤّثر عل���ى العجز في درجة 
الرخاء والرفاهية التي تس���عى لها القارة. وتحس���ين اإلنتاجية 
يعني زيادة حجم اإلنتاج باالعتم���اد على الموارد المتاحة، مثل 
العمالة، والثروة الطبيعية، والمعدنية، ورأس المال، والمعدات، 
وتتيح زيادة اإلنتاجية زيادة الرفاهية للمجتمع، من خالل تحقيق 
مس���تويات تعليم وصحة جيدة وهياكل مؤسسية فّعالة، وتحقيق 
االس���تدامة البيئية أيضاً. وتتم زيادة إنتاجية العامل من خالل 
مش���روعات التدريب والتعليم، وربط احتياجات التعليم بسوق 

العمل، األمر الذي ينتج عنه تحقيق الكفاءة والفاعلية للعامل.
ال�صناع���ات  لتنمي���ة  الالزم���ة  الم���وراد  تعبئ���ة  ثالث���اً: 

التحويلية:
يؤدي القطاع المالي دوراُ حيوّياً في تنمية القطاع الخاص، 
بشرط كفاءة األسواق المالية والمصرفية وتحسين أدائها، حيث 
يعتبر عنصر رأس المال أحد العناصر المهّمة في نمو الصناعات 
التحويلية، وتفتقر الدول اإلفريقية إلى االس���تثمارات الالزمة 
لتحقي���ق النمو الصناعي، فبالرغم من جود فرٍص اس���تثمارية 
فإّن عدم كفاءة التمويل يعوق االستفادة من هذه الفرص، لذلك 
فإّن هناك حاجًة ملّحة لتش���جيع االس���تثمار الوطني، وسرعة 
تنمية األسواق المالية المحلية في إفريقيا. وقد حققت أسواق 
األسهم والسندات نمّواً بارزاً، يدعو إلى االهتمام بتشجيع هذه 
األسواق في تعبئة المدخرات، حيث يمتلك هذه القطاع طاقات 
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كبيرة تمّكنه م���ن تمويل التصنيع، وينبغي النهوض به من خالل 
تش���جيع الشركات على تداول أسهمها، ويتّم ذلك بوضع حوافز 
للش���ركات، ووضع أنظمة تتس���م بالكفاءة للتعامل مع األوراق 
المالية وتسويتها، وتشجيع إدراج الشركات اإلفريقية في أسواق 

المال من أجل جذب رأس المال األجنبي.
وعل���ى جان���ٍب آخر؛ فقد تّم إنش���اء مؤسس���ات للتمويل 
اإلنمائ���ي في إفريقي���ا وطنية وإقليمية ودولية، مثل مؤسس���ة 
التنمي���ة الصناعية، مص���ر التنمية لدول الجن���وب اإلفريقى، 
والمصرف اإلسالمي، وهذه المؤسسات لها دوٌر كبير في تمويل 

التنمية الصناعية في إفريقيا.
الإفريقي���ة  ال�صناعي���ة  التنمي���ة  �صن���دوق  اإن�ص���اء  رابع���اً: 

و�صندوق ال�صتثمار الإفريقي: 
حيث إّن إنش���اء صندوٍق لتحقيق التنمي���ة الصناعية في 
إفريقيا ككل يعمل على تنمية الق���درات الصناعية واإلنتاجية، 
والمس���اهمة في تحس���ين البنى التحتية، ويقوم بتفعيل مبادرة 
الش���راكة الجديدة من أجل التنمية ف���ي إفريقيا، ويتعامل مع 
مؤسس���ات التمويل الدولية، كالوكالة الدولية لضمان االستثمار 
والبنك الدولي، بهدف س���رعة تعبئ���ة رؤوس األموال المحلية 
والدولي���ة، وتعزي���ز فاعلية المس���اعدات األجنبي���ة، وتطوير 
المشروعات، وتمويل مش���روعات القطاع الخاص، مما ينعكس 

على تسريع النمو الصناعي.
خام�صاً: جذب ال�صتثمارات الأجنبية المبا�صرة: 

تشير تجربة دول شرق آسيا، حديثة العهد بالتصنيع، إلى 
أّن االستثمار األجنبي المباش���ر أّدى َدوراً مهّماً في دفع عجلة 
التنمية الصناعية، من ثَّم يتعي���ن على دول إفريقيا العمل على 
جذب المزيد من االس���تثمارات الموجه���ة للتنمية الصناعية، 
وليس االستثمارات الموجهة الستغالل الموارد الطبيعية، وذلك 
من خالل تعديل القوانين والتش���ريعات المرتبطة باالستثمار، 
ومنح المزيد من حوافز االس���تثمار، وتحس���ين نوعية تدفقات 

االستثمار في القطاعات اإلنتاجية.
�صاد�صاً: التحويالت الأجنبية وت�صجيع الدخار: 

أثبتت العديد من الدراس���ات أّن التحويالت األجنبية تعزز 
النمو االقتصادي في الدول، وخاّصًة إذا كانت األنظمة المالية 
أقّل تطوراً، من خالل توفير وس���يلٍة بديلة لتمويل االستثمارات، 
ومس���اعدة ال���دول على التغلب عل���ى قيود الس���يولة. ويمكن 
للتحويالت األجنبية أن ت���ؤدي َدوراً مهّماً في تمويل االلتزامات 
الخارجي���ة للدولة، وذلك من خالل المس���اهمة في دفع فاتورة 
الواردات وتس���ديد الدي���ون الخارجية، وقد ي���رى البعض أّن 
التحوي���الت األجنبية أكثر اس���تقراراً من التدفق���ات المالية 
األخرى، لذلك لجأت العديد م���ن البنوك في بعض الدول إلى 

استخدام تلك التحويالت األجنبية كضماٍن للقروض في أسواق 
رأس المال الدولية. 

أما على مستوى األُسر؛ فقد تُستخدم التحويالت األجنبية 
لتمويل االحتياجات االس���تهالكية، مثل الس���كن وتعليم األبناء 
والرعاية الصحية، وتُس���تخدم أيضاً كرأس ماٍل إلنشاء شركات 
صغيرة أو مش���روع تجاري صغير، وهذه المش���روعات تساهم 
في التنمية االقتصادي���ة والصناعية، واألهّم من ذلك أّن مزيداً 
من التحويالت األجنبية يعني مزي���داً من األموال المودعة في 

البنوك، مما يعني زيادة قدرة البنوك على منح االئتمان للغير.
ويالح���ظ أّن قيمة التحويالت األجنبي���ة إلى إفريقيا بلغت ما 
يقرب م���ن 128.385 ملي���ار دوالر خالل الفترة م���ن 2000 حتى 
2017م، األمر ال���ذي تظهر معه أهمية ه���ذه التحويالت األجنبية 
كمص���دٍر للتموي���ل. وفي دراس���ٍة أُجريت على تدف���ق التحويالت 
األجنبية؛ توصلت إل���ى أّن للتحويالت األجنبية أث���راً إيجابّياً على 
مؤش���رات االقتصاد الكل���ي، وأّن هذه التدفقات يتّم اس���تخدامها 
في تمويل االس���تثمارات المحلية واألص���ول المالية، وترتبط هذه 
التدفقات بأسعار الفائدة المحلية. كما توصلت هذه الدراسة إلى أّن 
حكومات دول إفريقيا يجب أن تعمل على زيادة التحويالت األجنبية، 
من خالل تحسين السياس���ات االقتصادية المناسبة لالستفادة من 
هذه التدفقات كمصدٍر لتمويل التنمية، بس���بب قدرة هذه التدفقات 
على زيادة العرض النقدي وتحقيق الس���يولة لخلق االئتمان. إّن هذا 
التأثي���ر اإليجابي للتحويالت األجنبية يزيد م���ن العمق المالي في 
إفريقيا، بس���بب اعتبار هذه التحوي���الت مصدراً لرأس المال، مثل 

االستثمار األجنبي المباشر، والمساعدات األجنبية.
أجمع الباحث���ون على أّن االدخار مه���مٌّ وضروريٌّ لتوفير 
رؤوس األم���وال الضروري���ة لتنفيذ أّي برنام���ج إلحداث دفعة 
قوي���ة في النمو االقتص���ادي، وتعتبر مش���كلة انخفاض معدل 
االدخار في إفريقيا أحد أهّم العوامل التي تقف وراء انخفاض 
معدالت النمو وعدم اس���تدامتها؛ األمر الذي يدفع دول إفريقيا 
إلى التمويل الخارجي واللجوء إلى المساعدات األجنبية كأحد 
البدائل المتاحة لتمويل االستثمارات، وقد ثبت عدم فاعلية هذه 

األداة في تحقيق النمو االقتصادي واستدامته))).
�صابعاً: تعزيز التكامل الإقليمي والتجارة البينية: 

تحت���اج الدول اإلفريقية أيضاً إلى تعزيز التكامل اإلقليمي 
والتجارة البينية اإلقليمية، وبالرغم من أنه من المعترف به على 
نطاٍق واس���ع أّن التجارة البيني���ة اإلقليمية يمكن أن تؤدي دوراً 

  United Nations: The Economic Commission   (((
for Africa: https://www.uneca.org/publications/

serie/Economic-Report-on-Africa
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مهّماً في تس���ريع النمو االقتص���ادي، والحّد من الفقر، وتعزيز 
األم���ن الغذائي والطاقة، في إفريقيا، فإّن القارة ما زالت بعيدًة 

عن هذا الهدف.
بعد اتفاقية التجارة الح���رة القارية اإلفريقية في كيغالي 
عاصم���ة رواندا، في م���ارس 2018م، أصبح���ت إفريقيا أكبر 
منطق���ة تجارة حرة ف���ي العالم من حيث ع���دد الدول. وحتى 
اآلن؛ وّقع���ت 49 دولًة إفريقية عل���ى االتفاقية التي تهدف إلى 
القضاءعلى التعريفة الجمركية، والتي تمّكنها من تنمية األعمال 
التجاري���ة المحلية، وتعزيز التجارة بين الدول اإلفريقية، وزيادة 

التصنيع، وخلق فرص العمل.
وفق���اً للجنة األمم المتح���دة االقتصادية إلفريقيا 
ECA: إذا انضم���ت 55 دول���ًة إفريقي���ة إلى منطقة 
التج���ارة الحرة؛ فس���وف تغطي أكثر م���ن 1.2 مليار 
ش���خص وناتج محلي إجمالي يص���ل إلى 2.5 تريليون 
دوالر. وتضيف اللجنة االقتصادية إلفريقيا أّن التجارة 
البينية اإلفريقية من المرجح أن تزداد بنس���بة %52.3  
بحل���ول ع���ام 2020م بموجب اتفاقية التج���ارة الحرة 
اإلفريقية القارية. ويتوقع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمي���ة أن تحصل إفريقيا عل���ى المزيد من التنمية 
الصناعية والقيمة المضافة بس���بب التج���ارة البينية 
اإلفريقية، وبالتالي المساهمة في التحول واالزدهار في 
إفريقيا على النحو المحّدد في أجندة االتحاد اإلفريقي 

2063 وجدول أعمال 2030.)))
خاتمة:

ناقش����ت هذه الورق����ة َدور »الصناع����ات التحويلية« 
وأهميتها النسبية كمحّرٍك للتنمية االقتصادية في إفريقيا، 
واتبعت الورقة نموذج ARDL لتحديد أهمية التصنيع في 

اقتصاد إفريقيا من عام 2000 إلى عام 2018م.
تو�صلت الدرا�صة اإلى ما ياأتي: 

1- هناك فجوة كبيرة ف����ي الصناعات التحويلية في 
إفريقيا مقارنًة بمناطق أخرى من العالم.

2- تحتل مصر المركز األول في الصناعات التحويلية 
كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، بلغت ما يقرب 

من 16.28%، يليها جنوب إفريقيا بقيمة 12% تقريباً.
3- تساهم الخدمات بنصيٍب كبير في الناتج المحلي 
اإلجمال����ي في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تس����اهم ب� 
52.37%، بينما تس����اهم الزراعة بنسبة 15.2%، وأخيراً 

Africa Industrialization Day, 2018: https://www.  (((
un.org/en/events/africaday/background.shtml

قطاع الصناعة التحويلية بنصيب %10.31.
4- تس����توعب الزراعة النصيب األكب����ر من العمالة، 
فما يقرب من نصف العمالة في إفريقيا جنوب الصحراء 

يعملون بالزراعة.
5- تحتل الصناع����ات غير المعدني����ة المركز األول 
في ص����ادرات الصناعات التحويلية ف����ي إفريقيا جنوب 
الصح����راء وفقاً إلحص����اءات ع����ام 2018م، حيث بلغت 
12.46 ملي����ار دوالر مقارنًة ب����� 10.7 مليارات دوالر في 
عام 2017م، وتش����ّكل صناعة الس����يارات أهمية بالغًة في 
ص����ادرات إفريقيا جنوب الصح����راء، حيث بلغت 11.72 
ملي����ار دوالر في عام 2018م مقارنة ب����� 10.50 مليارات 

دوالر في 2017م، والتي تتصدرها جنوب إفريقيا.
6- تحت����ل جن����وب إفريقي����ا المركز 45 ف����ي تقرير 

التنافسية، بينما تحتل إريتريا المركز 149.
7- تحتل الصين المركز األول في تدفقات االستثمار 
األجنبي المباش����ر في الصناع����ات التحويلية، حيث بلغت 
االستثمارات الصينية 36.1 مليار دوالر وفقاً إلحصاءات 
2016م، بينما بلغت االس����تثمارات الفرنس����ية 2.1 مليار 

دوالر.
8- هناك العديد من التحديات التي تعيق الصناعات 
التحويلي����ة في إفريقي����ا جنوب الصح����راء، منها: ضعف 
التمويل، ضعف البنية التحتية، المهارات المتعلقة بضعف 
المهارات لدى األفراد بس����بب ضعف التعليم، عالوًة على 

القدرات التكنولوجية المحدودة. 
9- وقدم����ت الورقة بع����ض التوصي����ات التي يمكن 
إلفريقيا اعتمادها لتشجيع التصنيع، مثل تشجيع التكامل 
اإلقليمي والتجارة البينية، وتشجيع االستثمارات الوطنية، 
وجذب االستثمار األجنبي المباش����ر، وتعزيز المدخرات 
المحلية، وتحس����ين إنتاجي����ة العمال من خ����الل التعليم 
والتدريب، وإصالح النُُّظم المالية، وتطوير البنية التحتية، 
واس����تغالل التحويالت في الخارج، وتطوير أسواق األسهم 

والسندات.
10- أثبتت الدراس����ة، من خالل التحليل القياس����ي، 
أّن »الصناع����ات التحويلية« لها تأثي����ٌر إيجابي على النمو 
االقتصادي عل����ى المديَيْن الطوي����ل والقصير، حيث إنه 
في المدى الطويل: تؤدي زي����ادة 1% في القيمة المضافة 
للصناع����ات التحويلي����ة إلى زيادة في النم����و االقتصادي 
بمعدل 4.27%، وفي المدى القصير: فإّن زيادة قدرها %1 
في القيمة المضافة للصناعات التحويلية تؤدي إلى زيادة 

بمعدل 3% في النمو االقتصادي �
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منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية:
الفرص والتحديات

اأ . محمد زكريا ف�شل
الإفريقي�ة  بال�ش�وؤون  مهت�م  اقت�ش�ادي،  وباح�ث  كات�ب 

القت�شادية والتنموية والجتماعية – اإفريقيا الو�شطى

التج�ارة الح�رة القارية الإفريقي�ة(، في الفترة 
من 17 اإلى 21 مار�س 2018م. 

وّقع���ت 44 دولًة من مجموع 55 دولًة عضو في االتحاد 
اإلفريق���ي على النّص الموح���د لمعاه���دة اتفاقية منطقة 
التج���ارة الحرة القارية اإلفريقي���ة)))، و47 دولًة وّقعت على 

الإفريقية،  القارية  الحرة  التجارة  لمنطقة  المن�صئ  التفاق    (((
التجاري  الــقــانــون  مــركــز  الإنــجــلــيــزيــة)،  )الن�صخة  الإفــريــقــيــة 

عا�ش�مة حِظَيت  كيغال�ي  مدين�ة 
الإع�الن  ب�ش�رف  روان�دا 
)الجماع�ة  اإن�ش�اء  معاه�دة  بروتوك�ولت  ع�ن 
بحري�ة  المتعلق�ة  الإفريقي�ة(،  القت�ش�ادية 
حركة الأ�ش�خا�س والح�ّق في الإقامة واإن�ش�اء 
موؤ�ش�شات مالية وتاأ�شي�س �شركات اأعمال، وذلك 
في قمة ا�شتثنائية للقادة الأفارقة حول )منطقة 
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البنود التي أُْعٍلنت في كيغال���ي، و30 دولًة فقط وّقعت على 
بروتوكول حرية الحركة والتنقل))).

حت���ى تاري���خ 22 يولي���و 2019م؛ لم تُص���ّدق إريتريا 
عل���ى وثيقة معاهدة اتفاقية منطقة التج���ارة الحرة القارية 
���د لمعاهدة  اإلفريقي���ة؛ لكنه���ا وّقعْت عل���ى النص الموحَّ
االتفاقي���ة، ووّقعت أيضاً على الوثائق التي ُمِس���حْت قانوناً 
في 16 مايو 2018م؛ تمهيداً إلجراء مفاوضات حول منطقة 

التجارة الحرية القارية اإلفريقية))).
القاري����ة  الح����رة  التج����ارة  لتفاقي����ة  الرئي�ص����ة  الأه����داف 

الإفريقية:
تتمثل في إنشاء س���وق قارية واحدة للسلع والخدمات، 
م���ع َمنْح رج���ال األعم���ال واالس���تثمارات المختلفة حرية 
ٍل كبيرة، ومن ثَّم تمهيد الطريق لتس���ريع إنش���اء االتحاد  تنقُّ
د. كما أنها ستُوّس���ع نط���اق التجارة بين  الجمرك���ي الُموحَّ
البلدان اإلفريقية من خالل تنس���يٍق وتنظيم أفضل لتحرير 
التجارة وتيس���يرها عبر المجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ 
بل وخالل جميع مناطق إفريقيا بش���كٍل عام. ومن المتوقع 
أيض���اً أن تعزز اتفاقي���ة التجارة الح���رة القارية اإلفريقية 
القدرةَ التنافس���ية على مس���توى الصناعة والمشاريع؛ من 
خالل استغالل الفرص اإلنتاجية على نطاق واسع، والوصول 
إلى األسواق القارية وإعادة تخصيص الموارد بشكٍل أفضل.

عت في اأدي�ص اأبابا،  TRALAC. المذكرة تتكون من 78 �صفحة. ُوقِّ

29-0) يناير 2)20م. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط 
https://www.tralac.org/documents/resources/ الآتي:  
african-union/2162-afcfta-agreement-legally-

.scrubbed-version-signed-16-may-2018/file.html

)))  الن�ص الموحد لتفاق معاهدة التجارة الحرة القارية الإفريقية 
 .TRALAC التجاري  القانون  مركز  الإنجليزية)،  )الن�صخة 
 (2 بتاريخ  كيغالي  في  عت  ُوقِّ �صفحة.   77 من  تتكون  المذكرة 
الرابط  زيـــارة  يمكن  المعلومات  مــن  لمزيد  8)20م.  مــار�ــص 
https://www.tralac.org/documents/resources/ :الآتي
cfta/1963-agreement-establishing-the-afcfta-

consolidated-text-signed-21-march-2018/file.html

)2)  المرفقات المجمعة ب�صاأن اإن�صاء منطقة التجارة الحرة القارية 
 .TRALAC التجاري  القانون  مركز  الإنجليزية)،  )الن�صخة 
يمكن  المعلومات  من  لمزيد  �صفحة.   (27 من  تتكون  المذكرة 
https://www.tralac.org/documents/  :زيارة الرابط الآتي
resources/african-union/2163-compiled-annexes-

to-the-afcfta-agreement-legally-scrubbed-version-

signed-16-may-2018/file.html

م���ن أجل هذه األهمية وغيرها؛ تهدف هذه الدراس���ة 
إل���ى: ت�صلي����ط ال�ص����وء عل����ى منطق����ة التج����ارة الح����رة القاري����ة 
الإفريقي����ة، التي أَْطلَقها االتح���اد اإلفريقّي ُمؤّخراً من أجل 
دفع عجلة التنمية الش���املة في إفريقي���ا؛ تمهيداً لتحقيق 
التكام���ل االقتصادي واالندماج الكامل بين الدول اإلفريقية، 

وذلك للتعرف عليها عن قرب وبشكٍل أفضل. 
اأوًل: مفهوم منطقة التجارة الحرة وتاريخها:

منطق���ة التجارة الحرة هي ش���كٌل من أش���كال التكتُّل 
التج���اري بين دولتين فأكث���ر، يهُدف إل���ى تقليل الحواجز 
والقيود الجمركية، وغيرها من الممارسات التجارية المتمثلة 
في الس���لع والخدمات، أو إزالتها تماماً؛ من أجل زيادة حجم 
التبادل التجاري، ودفع عجل���ة النمو االقتصادي بين الدول 

األعضاء. 
ويص���ف بعض علماء االقتصاد »منطقة التجارة الحرة« 
بأنها: المدخل التجاري للتكامل االقتصادي الذي يَُعبِّر جلياً 

عن مصالح واضحة وفورية لكافة األطراف المتعاقدة))). 
بينما يراها فريٌق آخر من علم���اء التنمية االقتصادية 
بأنها: نقطة االنطالق لتحريك المدخل اإلنتاجي الذي يعتمد 
على س���وق كبيرة وحرة؛ بغرض االستفادة من مزايا التكامل 

االقتصادي))). 
في ظ���ّل العولمة االقتصادية تبلورت مفاهيم اقتصادية 
تكاملي���ة عديدة، من ضمنها الفكرة التي ترى أّن زيادة حجم 
���ِعه يؤدي إلى زي���ادة اإلنتاج، وزيادة  التبادل التجاري وتَوسُّ
اإلنت���اج يَُؤّدي إلى زيادة التوظي���ف لعناصر اإلنتاج، ومن ثَّم 
ارتفاع معدالت الطلب عل���ى العمالة، وهذا بالضرورة يؤدي 
في نهاية المط���اف إلى انخفاض مع���دالت البطالة، وفتح 
مجاالت اس���تثمارية عديدة في البقعة االقتصادية المعنية. 
وهذا غالباً ال يتّم إال في ظل تطبيق مفهوم »منطقة التجارة 
ُذ خالل فترة زمنية محددة قد تبلغ خمس���ة  الحرة«، التي تُنَفَّ

عشر عاماً، وبالتالي يتحقق التكامل االقتصادي. 
اإذاً؛ فما هو مفهوم التكامل القت�صادي؟:

اإلجابة عن هذا السؤال تتطلّب توضيح مفهوم »التكامل 

)))  منطقة تجارة حرة، مقال من�صور في موقع المعرفة، �صوهد بتاريخ 
/https://www.marefa.org :2020/6/2م، على الرابط

)4)  ال�صعيد بو�صول، واقع التكامل القت�صادي لدول مجل�ص التعاون 
الماج�صتير  �صهادة  لنيل  مذكرة  واآفاقه.  العربية  الخليج  لدول 
في علوم الت�صيير، جامعة قا�صدي مرباح ورقلة، الجزائر، كلية 

الحقوق والعلوم القت�صادية، ق�صم علوم الت�صيير، 2009م.
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االقتص���ادي« ومراحله، ومن ثّم عوامل نجاحه؛ وذلك لصلته 
الوثيق���ة بالموضوع ال���ذي نحن بصدد دراس���ته، من أجل 
الوص���ول بالقارئ إلى أهداف الدراس���ة المنش���ودة، قبل 
الخ���وض في تفاصيل موضوع منطقة التجارة الحرة القارية 

اإلفريقية. 
1( التكامل القت�صادي:

»التكام���ل االقتصادي« مصطلح قدي���م يتجدد مع كّل 
أطروح���ة اقتصادية تبحث عن رفاه���ة اقتصادية أو عدالة 
اجتماعي���ة أو االثنين معاً. فجميع النُُّظ���م االقتصادية في 
د نظرياتها وتباين  العال���م- رغم اختالف مش���اربها وتع���دُّ
أدواته���ا- في نهاية المطاف تس���عى إلى تحقي���ق العدالة 
االجتماعي���ة والرفاه���ة االقتصادية، وه���ذا ال يتحقق إال 
 .economic integration بتحقيق التكامل االقتصادي

يعّرف قاموس أكس���فورد اإلنجليزي Oxford التكامل 
)االندم���اج integration( بأنه: »فعل أو عملية الجمع بين 
ش���يئين أو أكثر بحيث يعمالن مع���اً«))). وقد ظهر مصطلح 
»التكامل االقتص���ادي« أّول مّرة في العام 1620م تقريباً في 
كتابات بعض االقتصاديين وعلماء التنمية)))، إال أنه مع مرور 
الزمن تطور المصطلح واتسع مفهومه، فأصبح يَُعّرف بأنه: 
»عب���ارة عن عملية تحقيق اعتماد متب���ادل بين اقتصاديات 
مجموعة من الدول بدرجات مختلفة قائمة على أسس معينة، 
ُمْس���تخِدمًة في ذلك مداخل مختلفة به���دف زيادة القدرة 

االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء وتدعيمها«))).
فمفه���وم التكام���ل االقتص���ادي- بحس���ب األدبيات 
االقتصادية- يعني توحيد السياس���ات االقتصادية بين دول 
مختلفة من أجل االندم���اج الُكلّي أو الجزئي، بهدف خفض 

 Advanced American Dictionary at (((
OxfordLearnersDictionaries.com

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

definition/american_english/integration

الأوروبــي  بالتحاد  القت�صادي  التكامل  ق�صميوري،  كفية    (2(
اليونان  حالة  درا�صة  القت�صادي  ال�صتقرار  لتدعيم  كــاأداة 
�صهادة  لنيل  مكملة  مذكرة  2008-5)20م.  الفترة  خــالل 
خي�صر  محمد  جامعة  القت�صادية،  العلوم  فــي  الما�صتر 
الت�صيير،  وعلوم  والتجارية  القت�صادية  العلوم  كلية  ب�صكرة، 

ق�صم العلوم القت�صادية، 6)20م.
)))   مفهوم التكامل القت�صادي، المو�صوعة ال�صيا�صية. �صوهد 

بتاريخ 2020/04/20م، على الرابط:
/https://political-encyclopedia.org/dictionary 

األسعار بالنس���بة للُموّزعين )المنتجين( والمستهلكين على 
َحدٍّ س���واء، بغرض زيادة اإلنتاجية االقتصادية المش���تركة 
بين الدول، في ظل تلك السياسات االقتصادية المتبعة التي 
تُْفِضي إلى إزالة الحواج���ز الُجمركية وغير الجمركية على 

التجارة))).
في واقع األمر؛ هناك نوعان أو مستويان لمفهوم التكامل 
االقتصادي، وهما: التكامل االقتص���ادي الوطني، والتكامل 
االقتص���ادي بين الدول أو اإلقليم���ي. فالتكامل االقتصادي 
الوطني؛ يقوم على أس���اس التقييم الفّعال والتبادل اإلنتاجي 
بين الوحدات األساس���ية داخل الدولة الواحدة، وذلك بتبّني 
سياس���ات اقتصادي���ة وتدابي���ر إدارية لضم���ان التحوالت 
االقتصادي���ة، التي تؤدي إلى تحقي���ق الخطط االقتصادية 

المرسومة للدولة. 
أما التكامل االقتصادي بين ال���دول؛ فيُْعَرف بالتكامل 
اإلقليمي؛ حيث يهدف إلى إزالة كّل القيود التي تعيق عملية 
االندماج االقتصادي المترتبة على تبادل السلع والخدمات، 
من أجل االس���تفادة من التنوع الموجود بين الدول، وتغطية 
العج���ز أو الن���درة من النواح���ي األخ���رى. إال أّن التدابير 
والش���روط الموضوعة على عمليات التكام���ل االقتصادي 
اإلقليم���ي تختلف من منطقٍة إلى أخ���رى باختالف العوامل 
الجغرافي���ة والبيئي���ة والثقافات االجتماعي���ة، فضاًل عن 

األنظمة والقوانين المُحتَْكم إليها. 
وتج���در اإلش���ارة هنا؛ إل���ى أّن التكام���ل االقتصادي 
بنوعيه- س���ابقي الذكر- ليس بدي���اًل للتنمية االقتصادية، 
سواء كانت تنمية وطنية ش���املة أو تنمية مستدامة؛ بل هو 
عملية استمرارية وذات درجة أعلى من التنمية االقتصادية. 
من أجل ذلك؛ ال يمك���ن تحقيق التكامل االقتصادي إال بعد 
اكتمال إجراءات اقتصادية مختلفة، وإنش���اء هيئات متنوعة، 
والت���ي تتمثل في مراح���ل التكامل االقتص���ادي، وبخاصة 

اإلقليمي منه. 
2( مراحل التكامل القت�صادي:

عملية التكامل االقتص���ادي اإلقليمي )بين الدول( تتّم 
من خالل خمس مراحل متتالية؛ حيث يُتغلب على مجموعة 
من العوائ���ق في كّل مرحلة حتى يتحقق التكامل االقتصادي 
الكامل. فيم���ا يلي عرض مختصر له���ا؛ ألهميتها في فهم 

)4)  عبيد حداد، حامد، التكامل القت�صادي والتن�صيق ال�صناعي 
العربي درا�صة تحليلية، "مجلة كلية الآداب"، العدد 99.
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موضوعنا األساسي واستيعابه بشكٍل أفضل))).
اأ- اإن�ص����اء منطقة تجارة ح����رة: تُعتبر اللبنة األساسية؛ بل 
الخطوة األولى لتحقيق التكام���ل االقتصادي بين الدول، إْذ 
ته���دف منطقة التجارة الحرة إلى َمنْح حرية انتقال الس���لع 
والخدمات بين الدول المتعاقدة؛ وذلك من خالل مس���تويين 

أساسيين:
1- إلغ���اء التعريف���ات الجمركي���ة على تنقل الس���لع 
والخدم���ات بين ح���دود ال���دول، أو تخفيضه���ا إلى أدنى 

مستويات ممكنة.
2- ّمنْ���ح ُحّري���ة التواج���د الفعل���ي أو االفتراض���ي 
للشخصيات الطبيعية )األفراد( واالعتبارية )الشركات( في 

البلد، من أجل تقديم الخدمات والسلع المتبادلة. 
ب- اتح����اد جمرك����ي: ته���دف هذه المرحلة إلى إنش���اء 
اتحاد جمركي بين الدول األعضاء؛ وال يَعني إلغاء التعريفات 
الجمركية في مفهوم التكامل االقتصادي إزالتها نهائياً، إنما 
يعن���ي إلغاء التعريفات الجمركية الخاصة بكّل دولة، ومن ثَمَّ 
توحيد النظم والتعريفات الجمركية بين الدول األعضاء من 
ناحيٍة وبي���ن العالم الخارجي من ناحي���ٍة أخرى. وتتم هذه 
الخطوة بتوحيد التعريف���ات الجمركية لواردات دول التكتل 
االقتصادي عند معّدل معّين، ثم يتّم إنش���اء صندوق مركزي 
ع الحقاً بين  ص لتجميع اإلي���رادات الجمركية كي تَُوزَّ ُمخصَّ
الدول األعضاء؛ بغرض تعوي���ض األطراف التي قد تتضرر 

من عمليات إنشاء االتحاد الجمركي. 
ت- �ص����وق م�صترك����ة: تهدف إلى من���ح حرية تاّمة لتنقل 
عناص���ر اإلنت���اج )العمال���ة، ورؤوس األم���وال( بين الدول 
األعضاء، وهذا يقتضي التعامل مع االستثمارات في كّل دولة، 
كالتعامل مع االس���تثمارات الوطنية، ومن ثَّم الحصول على 
االمتيازات والحقوق نفس���ها، فتستفيد الشركات من الدعم 
واإلعف���اءات الضريبية، كما يس���تفيد األفراد من الخدمات 
االجتماعية المقدمة من الدولة المضيفة، كالصحة والتعليم 

والضمان االجتماعي. 
ث- اتح����اد نق����دي: ته���دف هذه المرحل���ة إلى توحيد 
السياس���ات النقدية، وذلك من خالل ص���ك عملة موحدة، 
وإنشاء سلطة نقدية مركزية، وهذا يعني توحيد سعر الصرف 
وأس���عار الفائدة واللوائح التنظيمي���ة والرقابية للمصارف 

 Balassa, В. Trade Creation and Trade   (((
 Diversion in the European Common Market.

.The Economic Journal, vol. 77, 1967, pp.1–21

التجارية والمؤسسات المالية لجميع الدول األعضاء. 
ج- الوح����دة القت�صادي����ة: ه���ذه المرحلة خطوة متقدمة 
جّداً في ُس���لّم التكامل االقتصادي، فهي تنظم حركة انتقال 
الس���لع وعناصر اإلنتاج من دول التكتل االقتصادي، وتطّبق 
تعرف���ة جمركية موحدة تجاه العال���م الخارجي؛ فضاًل عن 
التنس���يق التام بين السياسات االقتصادية والمالية والنقدية 

الخاصة بالدول األعضاء.
���ُد ف���ي ه���ذه  ح- التكام����ل القت�ص����ادي الكام����ل: تتَوحَّ
المرحلة السياس���ات النقدية والضريبية واالجتماعية للدول 
األعض���اء، كي تصبح كياناً اقتصادياً واحداً، تس���يطر عليه 
س���لطة عليا فوق-قومية Supranational، تتمتع بحرية 
اتخ���اذ القرارات االقتصادي���ة واالجتماعية للدول األعضاء 
كله���ا، وتأخذ تلك الق���رارات صفة اإللزام عل���ى الجميع. 
ُج التكامل االقتصادي ليبلغ ذروته، ويعطي  ه���ذه المرحلة تُتَوِّ
أُْكلَه، بحيث ينقل المجتمع���ات المتحدة إلى الحياة الكريمة 

والرفاهة االقتصادية. 
ه���ذه المراحل المذكورة بالترتيب أعاله مهّمة جّداً في 
تحقي���ق التكامل االقتصادي للدول األعض���اء، ولكن هناك 
عوامل تبدو أكثر أهمية في نجاح التكامل االقتصادي الذي 
تتوق إليه التكتالت االقتصادية. وفيما يأتي س���نتناول تلك 

العوامل باختصار شديد. 
3( عوامل نجاح التكامل القت�صادي:

هناك متطلبات أساس���ية وعوامل تس���اعد على نجاح 
التكامل االقتص���ادي، وتُحافظ على مصال���ح األطراف أو 

الدول األعضاء. 
تلك العوامل تتمثل فيما ياأتي:

التكام���ل  يق���وم  أن  يمك���ن  ال  القانون����ي:  1- الإط����ار 
االقتصادي على اتفاقيات ش���فهية أو معاهدات مبنية على 
األع���راف والتقاليد، فالبّد من وجود نصوص قانونية تَْحُكم 
العالقات التعاقدية بين األعضاء، ويش���مل اإلطار القانوني 
االتفاقيات الجماعية، ومواثيق العمل، والتشريعات المشتركة 

بين األعضاء.
2- الإط����ار الموؤ�ص�ص����ي: يُْقَص���ُد به إنش���اء مؤسس���ات 
مة  واتحادات تُشرف على تطبيق التشريعات والقوانين الُمنظِّ
لعملي���ة التكام���ل االقتص���ادي، فضاًل عن َح���ّل النزاعات 

والخالفات البينية بين الدول األعضاء. 
���ر اإلط���ار القانون���ي  3- ال�صتثم����ارات الم�صترك����ة: تََوفُّ
والمؤسس���ي ليس كفياًل بتحقيق التكامل االقتصادي ما لم 
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تكن هناك جهود مبذولة لتحسين المناخ والبيئة االستثمارية 
في جميع الدول األعضاء، وتش���جيع القط���اع الخاص في 
المبادرات االستثمارية، ودعمه من أجل االستفادة من فرص 

التكامل نفسها. 
4- التج����ارة البيني����ة: ال تتحقق التجارة البينية إال بإزالة 
العقب���ات والعوامل التي تؤثر على تنّقل الس���لع والخدمات 
بين دول التكتل، مما يَُعّزز الميزة التنافس���ية بين المنتجين، 
ر خيارات ُمتعددة للمستهلكين، فْضاًل عن ُفرص العمل  ويُوفِّ

والتوظيف األمثل لعناصر اإلنتاج))). 
يّتضُح لنا من خالل ما سبق؛ أّن »منطقة التجارة الحرة« 
هي المرحل���ة األولى من مراحل التكامل االقتصادي في أي 
تكتل اقتص���ادي في العالم؛ بل هي خطوة أساس���ية يُنَطلَق 
منها. ونتيجًة لهذه األهمية؛ اكتس���بت فكرة منطقة التجارة 
الح���رة القارية اإلفريقية مكانًة كبيرة لدى االتحاد اإلفريقي 
الذي تولى مس���ؤولية التأطير والتنظير الفكري والسياسي 
واالقتصادي واألمني، من أجل النهوض بالقارة وتحقيق ُحلْم 
»الوحدة اإلفريقية« الذي كان يراود القادة والزعماء األفارقة 
منذ بزوغ فجر الثورات التي كانت تطالب باالس���تقالل، وما 

زال إلى يومنا هذا. 
ال��ق��اري��ة  ال��ح��رة  ال��ت��ج��ارة  منطقة  ث��ان��ي��ًا: 
واأجندة  القانوني،  التاأطير  الأهمية،  الإفريقية: 

التنمية الإفريقية:
اأ- اأهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية:

تكُمن أهمية منطقة التجارة الح���رة القارية اإلفريقية 
في كونها ستكون أكبر منطقة تجارة حرة على مستوى العالم 
منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية؛ وذلك بالنظر إلى عدد 
سكان إفريقيا الحالي البالغ 1.2 مليار نسمة، والذي يُتوقع 
له أن ينمو إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050م. وت�صمل بع�ص 
مزاي����ا ه����ذه المنطق����ة التجاري����ة الح����رة ال�صخم����ة المتوقعة ما 

يلي:
- زيادة التج���ارة بين الدول اإلفريقي���ة، والتي تتراوح 

حالياً بين %18-15.
- تحفي���ز اإلنتاج م���ن خالل تطوير سالس���ل القيمة 
اإلقليمي���ة)))، لضمان تحفيز التصني���ع والمعالجة الزراعية 

)))  تكامل اقت�صادي، موقع معرفة: �صوهد بتاريخ 2020/4/4م، على الرابط:   
 cite_note-1#تكامل _اقت�صادي/https://www.marefa.org

)2) �صل�صلة القيمة )بالإنجليزية: Value Chain) : م�صطلح 

واألنش���طة األخرى في جميع أنحاء القارة، لتزويد الس���وق 
اإلقليمية والعالمية على حدٍّ سواء.

- تعزي���ز قدرات الش���ركات اإلفريقي���ة للوصول إلى 
األسواق العالمية.

- تعزيز الدبلوماسية االقتصادية والتجارية اإلفريقية.
ب- التاأطير القانوني ودور التحاد الإفريقي: 

اعتمدت الدورة العادية الثامنة عش���رة لمؤتمر رؤساء 
دول وحكومات االتحاد اإلفريقي، المنعقدة في أديس أبابا/ 
إثيوبي���ا في يناير 2012م، قراراً بإنش���اء منطقة تجارة حرة 
قارية بحلول عام 2017م كتاريخ إرشادي، ولكن مع األسف لم 
يتّم الوفاء بهذا الموعد النهائي ألسباٍب ليس المقام مناسباً 

لذكرها))).
َس���تلْتَّف حول اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية 
جميع الدول األعض���اء، البالغ عددهم 55 دولة، وهم جميع 
دول القارة اإلفريقية أعضاء االتحاد اإلفريقي. ويُتوّقع لهذه 
المنطقة التجارية الحرة أن تُغطي س���وقاً ضخمة قد تكون 
األولى على مس���توى العالم من حيث حجم التبادل التجاري 
ونطاق التس���ويات المالي���ة؛ إْذ تَُضّم   أكثر م���ن 1.2 مليار 
شخص، بما في ذلك الطبقة المتوسطة المتنامية، وإجمالي 
نات���ج محلي يبلغ أكثر من 3.4 تريليونات دوالر أمريكي. أّما 
من حيث عدد البلدان المشاركة فس���تكون اتفاقية التجارة 
الحرة القارية اإلفريقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. 
 UNECA تُِشيُر تقديرات اللجنة االقتصادية إلفريقيا
إلى أّن اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية لديها القدرة 
على تعزي���ز التجارة بين الدول اإلفريقية بنس���بة قد تصل 
إلى 52.3% عندما تُلَغى رس���وم االستيراد، وستُضاَعف هذه 
التجارة بش���كٍل كبي���ر إذا ُخفِّْضت– أيض���اً- الحواجز غير 

الجمركية أو أُلِْغيت تماماً. 
اإذاً؛ فم����ا دور التح����اد الإفريق����ي الفعل����ي ف����ي تاأ�صي�ص هذه 

التفاقية الفريدة من نوعها؟

مجموعة  عــن  للتعبير  الأعــمــال  اإدارة  مــجــال  فــي  ُي�صتخدم 
الن�صاطات التي توؤّديها �صركة تعمل في �صناعة ُمحّددة من اأجل 
تقديم ُمنتج ذي قيمة )بعبارة اأخرى �صلعة و/ اأو خدمة) لل�صوق. 

انظر: مو�صوعة ويكيبيديا. – قراءات اإفريقية.
مركز  دليل  الإفريقية:  القارية  الحرة  التجارة  منطقة    (((

القانون التجاري TRALAC، ط6، نوفمبر 9)20م:
https://www.tralac.org/publications/article/13997-african-

continental-free-trade-area-a-tralac-guide.html
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مع ظهور التحديات المعاصرة، وأهمها مظاهر العولمة 
االقتصادية والسياس���ية، قّرر الق���ادة األفارقة إعادة هيكلة 
منظم���ة الوحدة اإلفريقي���ة وأجهزنه���ا المختلفة كي تكون 
أكثر مواكبًة لألوضاع االقتصادية والسياس���ية واالجتماعية، 
وتعكس تحديات العالم المتغير)))، وما يهمنا هنا هو أعمال 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية الت���ي انبثقت منها منطقة 

التجارة الحرة القارية اإلفريقية. 
تبّنِت اللجنة االقتصادية واالجتماعية- بمنظمة الوحدة 
اإلفريقية قبل أن تتحول إلى االتحاد اإلفريقي- استراتيجيات 
اقتصادية عديدة ومفاهيم اجتماعية متنوعة، والتي ستؤّدي 
في مجملها إلى االندماج والوحدة الشاملة؛ وأهمها التكامل 

االقتصادي بين دول القارة. 
لقد ذكرنا سابقاً أّن تحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي 
ينطلق من مرحلة إنش���اء منطقة التج���ارة الحرة بين الدول 
األعضاء، وهذا البّد أن يس���بقه إنش���اء سوق قارية موحدة 
تضّم جميع س���كان القارة اإلفريقي���ة الذين يتجاوز عددهم 
مليار ومئتي مليون نس���مة تقريباً، بمخرجات اقتصادية قد 
تصل إل���ى 2.2 تريليون دوالر أمريكي. فحس���ب تقديرات 
الخبراء؛ ف���إّن مرحلة االنتقال إلى منطق���ة التجارة الحرة 
القارية اإلفريقية س���تعطي دفعة قوية للتجارة البينية للدول 

اإلفريقية بنسبة تبلغ 33% تقريباً))). 
وف���ي قّمة االتح���اد اإلفريقي، المنعق���دة في أبوجا/ 
َعت ال���دول اإلفريقية على اتفاقية  نيجيريا عام 1991م، َوقَّ
إنش���اء »منطقة التجارة الحرة القاري���ة اإلفريقية«، ولكّنها 
ّذت بالقرار الصادر من االتحاد اإلفريقي في عام 2012م،  نُفِّ
والذي حّث على تعجيل إنش���اء أو إط���الق منطقة التجارة 
الحرة القاري���ة في مدٍة أقصاها 2017م كتاريخ إرش���ادي؛ 
لتكون لَِبنَة أساسية ضمن ُخَطط االتحاد اإلفريقي في رؤية 
2063م التنموي���ة؛ لتبعث آماالً في تحقيق رؤية إفريقيا التي 
يصبو إليها األفارقة جميعاً، وهي بذلك ستُْس���ِهم في الحّد 
من الفقر، وإنش���اء ُفرص عمل، وتحقيق االزدهار والرفاهية 

التــحــاد  مــوقــع  الإفــريــقــي،  التــحــاد  عــن  تاريخية  لمحة    (((
الإفريقي الر�صمي، �صوهد في 2020/04/06م:

 https://au.int/ar/historyoau-and-au 

التنفيذية  الدورة  والتنمية،  للتجارة  المتحدة  الأمم  موؤتمر    (2(
الموؤقت،  الأعــمــال  جــدول  مــن   4 البند  وال�صتون،  الثامنة 

جينيف، 22 يونيو 9)20م.

االقتصادية))). 
إّن الدورة العادية الثامنة لمؤتمر رؤس���اء دول االتحاد 
اإلفريق���ي وحكوماته، التي ُعِقَدت ف���ي أديس أبابا/ إثيوبيا 
 394.Assembly/AU/Dec في يناير 2012م، تحت رمز
)XVIII(، أجازت خطة العمل التي تهدف إلى تعزيز التجارة 
اإلفريقية البينّية من خالل تعزيز سبع نقاط رئيسة تسهياًل 
لعملية اإلنشاء والمتابعة، وهي: السياسة التجارية، والقدرة 
اإلنتاجية، والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة، والتس���هيالت 
التجاري���ة، وتمويل التجارة، وتوفي���ر معلومات حول التجارة 
وعوامل تكامل الس���وق. ونّصت االتفاق���ات على أّن منطقة 
التجارة الحرة القارية اإلفريقية سوف تضم 54 دولًة إفريقية 
بمجمل س���كان يتجاوز مليار نسمة بناتج قومي يبلغ أكثر من 
3.4 تريليونات دوالر أمريكي. كما أُْس���ِنَد إلى وزراء التجارة 
لدول االتحاد االستعداد إلنهاء المفاوضات الخاصة بإنشاء 

منطقة التجارة الحرة القارية بحلول عام 2015م))). 
القاري���ة  الح���رة  التج���ارة  منطق���ة  تت���الءم  ه���ل  ت- 

الإفريقية مع اأجندة التنمية الإفريقية؟
ف���ي القمة االس���تثنائية العاش���رة لجمعي���ة االتحاد 
اإلفريقي، المنعقدة في تاريخ 21 مارس 2018م في كيغالي/ 
ع على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية  رواندا، ُوقِّ
اإلفريقي���ة، ولكنها دخلت حّيز التنفيذ ف���ي تاريخ 30 مايو 

2019م. 
تتمث����ل الأهداف الرئي�صية لمنطقة التجارة الحرة القارية 

الإفريقية في الآتي:
- إنشاء سوق حّرة قارية موّحدة للّسلع والخدمات.

- تسهيل حركة رجال األعمال واالستثمارات.
- توس���يع التجارة البينية اإلفريقي���ة عبر الجماعات 

االقتصادية اإلقليمية والقارية بشكٍل عام.
- تعزيز القدرة التنافسية ودعم التحول االقتصادي.

وتجُدر اإلش���ارة هنا؛ إلى أّن االتفاقية اعترفْت رسمياً 
بثماني مجموعات وهيئ���ات اقتصادية إقليمية قائمة حالياً، 
على أن تس���تمّر في عملها كتجمع���ات مناطقية أو إقليمية 

)))  تحديث حول منطقة التجارة الحرة القارية، تقرير مرحلي 
التــحــاد  من�صورات  الــقــاريــة.  الــحــرة  الــتــجــارة  منطقة  عــن 

.EA 12717 :الإفريقي، الرقم المرجعي
)4)  تحديث حول منطقة التجارة الحرة القارية، تقرير مرحلي 
التــحــاد  من�صورات  الــقــاريــة.  الــحــرة  الــتــجــارة  منطقة  عــن 
الإفريقي، الرقم المرجعي: EA 12717، �صفحة رقم ))).



68

قراءات
تنموية

  �ل�صنة �ل�صاد�صة ع�صرة   -   �لعدد ) 46 (   �أكتوبر 2020 م  -  �صفر 1442هـ

تخدم اقتصاديات الدول المنش���ئة لها؛ إال أنها سوف تكون 
ضم���ن حلقات منطقة التج���ارة الحرة القاري���ة اإلفريقية. 
والمجموع���ات االقتصادي���ة هي: المجموع���ة االقتصادية 
لدول وس���ط إفريقيا ECCAS، المجموع���ة االقتصادية 
لدول غرب إفريقي���ا ECOWAS، المجموعة االقتصادية 
لشرق إفريقيا EAC، والمجموعة اإلنمائية لجنوب إفريقيا 
SADC، والس���وق المشتركة إلفريقيا الش���رقية والجنوبية 
COMESA، واتح���اد المغ���رب العرب���ي AMU، وتجّمع 
دول الس���احل والصحراء CEN-SAD، والهيئة الحكومية 

 .IGAD((( للتنمية
إّن أه���داف اتفاقية منطق���ة التجارة الح���رة القارية 
اإلفريقي���ة تتقاطع مع أه���داف أجندة االتح���اد اإلفريقي 
2063م، الت���ي تُعتبر إط���اراً إفريقيا للتح���ول الهيكلي نحو 
التنمية الش���املة والمستدامة، إْذ تهدف األجندة إلى تسهيل 
تنفي���ذ المب���ادرات القاري���ة المتمثلة في برنام���ج التنمية 
لة إلفريقيا AIDA، وبرنامج تطوير البنية  الصناعية المَعجَّ
التحتية في إفريقيا PIDA، وبرنامج تعزيز التجارة البينية 
اإلفريقية BIAT، وبرنامج إفريقيا للتنمية الزراعية الشاملة 
CAADP، فإنشاء اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية، 
وسوق إفريقية واحدة للنقل الجوي SAATM، وحرية حركة 
الناس، هي من الس���مات الرئيسة ألجندة االتحاد اإلفريقي 

لعام 2063م. 
ل���ذا؛ ستس���تمر التجارة بي���ن ال���دول اإلفريقية على 
مس���ارات متعددة، ومع تقدم منطقة التجارة الحرة القارية 

اإلفريقية سوف تصبح أكثر توطيداً ووضوحاً. 
الحرة  التجارة  منطقة  تنفيذ  مراحل  ثالثًا: 

القارية الإفريقية:
عندما عزمت الدول األعضاء الخمس والخمس���ون في 
االتحاد اإلفريقي على إنش���اء منطقة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية، من أجل إنشاء س���وق واحدة على مستوى القارة 
للس���لع والخدمات؛ وتعزيز حركة رؤوس األموال؛ وتس���هيل 
حركة األش���خاص الطبيعيين واالعتباريي���ن، واجهت بعض 

 All SACU member states also belong to   (((
 SADC. South Africa as the most industrialised

 economy in this sub-region is a key driver of

this trade. https://www.imf.org/external/pubs/

sub-saharan-africa-regional-/09/ft/fandd/2018

 integration-arizala.htm

المش���اكل المتعلقة بأس���اليب اإلدارة الفّعالة، وذلك بسبب 
���مت عملية  النطاق الواس���ع لالتفاقية. بناًء على ذلك؛ ُقسِّ
تنفيذ منطقة التجارة الح���رة القارية اإلفريقية إلى: مرحلة 
تحضيري���ة، ومرحل���ة مفاوضات، ومرحل���ة التصديق على 

المعاهدة، ومرحلة تشغيلية، ومن ثَّم مرحلة االنطالق. 
1( المرحلة التح�صيرية:

تعتبر المرحلة التحضيرية من أهّم المراحل في مسيرة 
فرض منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية؛ حيث أُْجِريت 
مفاوضات مكثفة بين رؤس���اء الدول اإلفريقية ومفاوضات 
أيضاً بين الجمعيات والتكتالت االقتصادية المختلفة، فضاًل 
عن الهيئات الرس���مية والمؤسس���ات ذات الطابع القانوني 
والتش���ريعي بحثاً عن أفضل آليات لالنتق���ال إلى المرحلة 
القادم���ة، والتي تعّد مفصاًل أساس���ياً لتقييم أعمال اللجان 

المكلفة بتحضير الدول وتهيئتها بشكٍل جيد ومناسب.
تختل���ف اقتصادات ال���دول اإلفريقية اختالف���اً كبيراً 
في الحجم ومس���تويات التنمية االقتصادية والتنويع، وبدون 
استثناٍء؛ تواجه كل الدول تحديات لخلق فرص عمل وتطوير 
قطاعاتها الصناعية وتنويع قدراتها اإلنتاجية، وينطبق ذلك 
بشكٍل خاص على الدول األقّل نمّواً)))، والتي يبلغ عددها 32 
دولًة في إفريقيا، وكانت تتفاوض حول منطقة التجارة الحرة 

القارية اإلفريقية بشكٍل موّسع ومطول.
خالل القّمة العادي���ة الثانية والثالثون لجمعية االتحاد 
اإلفريقي، في أدي���س أبابا في فبراير 2019م، قّدم الرئيس 
الّنيجري السيد ممادو إيسوفو، الزعيم المكلف بملف منطقة 
التجارة الحرة القارية اإلفريقي���ة، تقريراً رصد فيه التقدم 
واألعم���ال الُمنَجزة فيما يخ���ّص مفاوضات منطقة التجارة 
الحرة القارية اإلفريقي���ة، التي تُعتبر خارطة الطريق إلنهاء 

الأقل  بـ)الدول  المتحدة  الأمم  )2)  منذ عام )97)م؛ اعترفت 
نموًا) كفئة من الدول التي ُتعتبر محرومة للغاية من عمليات 
هذه  وتتميز  وجغرافية.  وتاريخية  هيكلية  لأ�صباب  التنمية 
الخارجية،  القت�صادية  لل�صدمات  بتعر�صها  اأي�صًا  الــدول 
الإن�صان  فيها  يت�صبب  التي  والــكــوارث  الطبيعية،  والــكــوارث 
اأحيانًا.  والــحــروب  المعدية  الأمــرا�ــص  عــن  ف�صاًل  اأيــ�ــصــًا، 
اأعلى درجة من  اإلى  نموًا  الأقــّل  الدول  تحتاج  اأجل ذلك  من 
الهتمام والرعاية، حيث تواجه خطر الفقر المدقع، والبقاء 
�صكان  من   %75 من  اأكثر  يــزال  ل  اإْذ  التخلف؛  م�صتنقع  في 

الدول الأقل نموًا يعي�صون في فقر مدقع. ينظر في:
https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20  

Developed%20Countries/LDCs.aspx
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العم���ل المتميز في المرحل���ة األولى واختت���ام مفاوضات 
المرحلة الثانية؛ مع مشروع مبادئ توجيهية لمفاوضات حول 
الخدمات بموجب بروتوكول منطق���ة التجارة الحرة القارية 

اإلفريقية بشأن التجارة في الخدمات والسلع))).
وفي أثناء فعاليات هذه الدورة العادية لجمعية االتحاد 
اإلفريق���ي؛ اْعتُِمَدت المب���ادئ التوجيهي���ة لوضع جداول 
االلتزام���ات المحددة، وإط���ار التعاون التنظيم���ي للتجارة 
ف���ي الخدمات، ورس���م خارطة الطريق الجدي���دة لالنتهاء 
من مفاوضات منطقة التج���ارة الحرة القارية اإلفريقية مع 
موعد نهائي مجدد في يونيو 2020م، وفي الوقت ذاته طلبت 
الجمعية من س���عادة الرئيس محمدو إيسوفو تقريراً مرحلياً 
عن الدورة االستثنائية الثانية عشرة لجمعية االتحاد، بشأن 
منطقة التجارة الحرة القاري���ة اإلفريقية، في موعٍد أقصاه 

يوليو 2019م))). 
2( مرحلة المفاو�صات:

ُق�ّصمت مرحلة المفاو�صات اأي�صاً اإلى مرحلتين:
 المرحل����ة الأولى: رّكزت على إلغاء التعريفات الجمركية 
على 90% من الس���لع المتبادلة بين ال���دول اإلفريقية؛ إزالة 
الحواجز غير الجمركي���ة )أي اإلجراءات الجمركية الطويلة 
بش���كٍل مفرط، وتدابير الصحة البش���رية والصحة النباتية 
المْكِلفة، والقواعد المعّقدة وغير المتجانس���ة بشأن معايير 
المنتج ومتطلب���ات الترخيص، وما إلى ذلك(؛ تعريف قواعد 
المنش���أ؛ فضاًل عن آليات إجراء الصفق���ات حول التعاون 

الجمركي والمعالجات التجارية. 
المرحل����ة الثاني����ة: من المفاوضات ركزت على كّل قرار 
ذي صلٍة بالرس���وم الجمركية المتعلقة بال�10% المتبقية من 

الإفريقية،  القارية  الــحــرة  التجارة  منطقة  عــن  تقرير    (((
العمومية  الجمعية  النيجر.  دولــة  رئي�ص  اإي�صوفو،  لمحمدو 
والثالثون 0)-))  الثانية  العادية  الدورة  الإفريقي،  لالتحاد 

فبراير 9)20م، اأدي�ص اأبابا، اإثيوبيا. انظر:
https://www.tralac.org/documents/resources/  

afr ican-union/2830-report-on-the-afcfta-

by-mahamadou-issoufou-with-annexes-

 february-2019/file.html

)2)  قرار جمعية التحاد الإفريقي ب�صاأن منطقة التجارة الحرة 
القارية لالتحاد الإفريقي- فبراير 9)20م. انظر:

https://www.tralac.org/documents/resources/  

african-union/2832-au-assembly-decision-on-

 the-afcfta-february-2019/file.html

الس���لع، والتي تمثلها »المنتجات الحّساسة«، باإلضافة إلى 
قضايا أخرى، مثل االستثمارات وسياسات المنافسة وحقوق 

الملكية الفكرية. 
في واقع األمر؛ إّن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية هي عبارة عن بروتوكوالت))) إطارية، تغطي جميع 
األنش���طة التجارية األساسية، فهي تغطي بروتوكول التجارة 
في الس���لع والخدمات واالس���تثمار وحقوق الملكية الفكرية 
وسياسة المنافسة. تُش���كل البروتوكوالت المتعلقة بالتجارة 
في السلع والتجارة في الخدمات واالستثمار وحقوق الملكية 
الفكرية وسياسة المنافسة، باإلضافة إلى تسوية المنازعات، 
ج���زءاً ال يتجزأ من اتفاقية منطقة التج���ارة الحرة القارية 

اإلفريقية.
وتحتوي كلٌّ من االتفاقيات المتعلقة بالتجارة في السلع 
والتجارة في الخدمات على عدٍد من المرفقات، التي تشرح 

بالتفصيل التخصصات الموضوعية لكلٍّ قسم ومرحلة.
تُمّثل المفاوضات بش���أن التجارة في الس���لع والتجارة 
في الخدمات القواعد المتعلقة بتس���وية النزاعات »المرحلة 
األولى« لف���رض منطقة التجارة الح���رة القارية اإلفريقية؛ 
مع اس���تمرار المفاوضات حول عدد م���ن القضايا األخرى، 
مثل االمتيازات الجمركية؛ وقواعد المنش���أ للسلع؛ وجداول 

االلتزامات المحددة للخدمات. 
ولضمان تنفيذ ه���ذه االتفاقيات عل���ى الوجه األكمل 
وبالطريقة الُمثل���ى؛ أُْدِرجت القوانين والضوابط في مالحق 

خاصة بكّل قسم وهيئة مكلفة بتنفيذ جزئية محددة. 
اأج����ل  م����ن  مقت�ص����ب  ب�ص����كٍل  المالح����ق  تل����ك  و�صنتن����اول 

التو�صيح:
الملحق الخا�ص ببروتوكول التجارة في ال�صلع:

يحتوي على: جداول امتيازات التعرفة؛ وقواعد المنشأ؛ 

معاهدة  اأ�صا�صها  على  ت�صاغ  اأ�صلية  م�صّودة  البروتوكول:    (((
الُعرف  في  اأمــا  فاقات.  التِّ ومحا�صُر  وثائق  اأو  اتفاقية،  اأو 
في  ُمتَّبعة  وقــواعــد  اأُ�ــصــول  هــي  فالبروتوكولت  ال�صيا�صي: 
فــاإن  الــقــانــونــي  المفهوم  فــي  اأمـــا  الدبلوما�صية.  الــ�ــصــوؤون 
معاهدة  تح�ّصن  اأو  تكّمل  دولــيــة  اتفاقية  هــو:  الــبــروتــوكــول 
اأو  الأ�ــصــول  على  ُيطلق  وقــد  مــا،  بمعاهدة  ملحق  اأنــه  اأو  مــا، 
القواعد التي يرجع اإليها الأطراف عند الختالف في تف�صير 
ومعنى  تعريف  المعاني،  قامو�ص  انظر:  المبرمة.  المعاهدة 
عربي.  عربي  معجم  الجامع-  المعاني  معجم  في  بروتوكول 
https://www.almaany. 9)/2020/4م:   بتاريخ  �صوهد 

/com/ar/dict/ar-ar
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والتعاون الجمركي والتبادل؛ والمس���اعدة اإلدارية؛ وتسهيل 
التجارة؛ والحواجز غير الجمركية؛ والعوائق الفنية للتجارة؛ 
وتدابي���ر الصحة والصح���ة النباتية؛ والعب���ور الحّر )تنّقل 
األف���راد والبضائع(؛ والعالج���ات التجارية )وهي عبارة عن 

مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ العالجات التجارية(. 
الملحق الخا�ص ببروتوكولت التجارة في الخدمات:

يحتوي على: ج���داول االلتزامات المح���ددة؛ وقوانين 
اإلعفاء )ح���االت( الدول األَْولى بالرعاي���ة؛ وخدمات النقل 
الجوي؛ وقائم���ة القطاعات ذات األولوي���ة؛ ووثيقة إطارية 

للتعاون التنظيمي. 
المتعلق����ة  الإج����راءات  ببروتوك����ولت  الخا�����ص  الملح����ق 

بت�صوية النزاعات:
احتوى على: توضيح إج���راءات عمل الهيئة المختصة 
بهذا الش���أن؛ ومراجع���ة الخبراء؛ وضوابط إنش���اء مدونة 

قواعد السلوك للمحكمين والمحاضرين. 
التفاوض بشأن امتيازات التعريفة الجمركية بين الدول 
األعضاء ما زال يحتاج إلى ش���يٍء م���ن التوضيح والتأكيد؛ 
بل على الجهات المس���ؤولة االنتهاء م���ن المفاوضات حول 
قواعد المنش���أ في أقرب وقٍت ممكن. وبالنس���بة للتجارة 
ف���ي الخدمات فال يزال يتوّجب التف���اوض حول االلتزامات 

المحددة لجميع األطراف. 
رّكزت االتفاقية ف���ي هذه المرحلة- غالباً- في تحديد 
إطارها القانوني. وسيتعين على البرلمانات الوطنية اإلفريقية 
ق على النص المحدد لالتفاقية، وسيبدأ نفاذها عند  أن تَُصدِّ
بلوغ عدد 22 دولًة تودع وثائق التصديق رس���مياً. بعد ذلك؛ 
س���تبدأ المرحلة الثانية )الحساسة( من المفاوضات، حيث 
ستتم مناقش���ة القضايا التالية، ضمن أمور أخرى: مصادر 
التمويل واالس���تثمارات؛ آليات التعويض؛ تعريف »المنتجات 

الحساسة« التي سيتّم إعفاؤها من إلغاء التعريفات. 
ف���ي غضون ذلك؛ من المأمول أن يجري إنش���اء األمانة 
العامة من أجل إدارة مرحلة تنفيذ االتفاق. وستَُحّدد الخيارات 
والق���رارات المذك���ورة أعاله فرصة تش���كيل ُكتْل���ة إقليمية 
متماسكة، يمكن أن تُْسِهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

إلفريقيا، وتَُسّهل اندماجها في االقتصاد العالمي.
أما المرحلة الثانية من المفاوضات؛ فتشمل: االستثمار 
وسياسة المنافس���ة وحقوق الملكية الفكرية. ومن المتوقع 
أن تكتم���ل مفاوضات المرحلة الثانية، ومس���ودات نصوص 
اتفاقيات االس���تثمار وسياس���ة المنافس���ة وحقوق الملكية 

الفكرية، بحلول يناير 2021م. 
كالع���ادة؛ أُوِدع���ت كّل الضوابط والقواني���ن المتعلقة 
بسياس���ة المنافس���ة وحقوق الملكية الفكري���ة وغيرها في 
ي ب�»ملحق بروتوكول االستثمار«. على الرغم  ملحق واحد ُسمِّ
من انخفاض مس���تويات التجارة داخل إفريقيا فإّن مس���ألة 
االمتيازات الجمركية مس���ألة حساسة بالنسبة للّدول األقّل 
نم���ّواً، فال تزال عائدات التعريف���ة الجمركية مصدراً مهماً 
إليرادات الحكومات لهذه الفئة من الدول، وال تزال التعريفة 
الجمركية تُعّد إجراًء مهماً للحّد من منافسة الواردات، ومن 

ثَّم حماية صناعاتها المحلية.
يُلّخص الج���دول رقم )1( ط���رق التفاوض بخصوص 
االمتيازات التعريفية التي اتُِّفق عليها. األس���لوب الهندسي 
المتغير ه���و أحد المبادئ األساس���ية المنصوص عليه في 
االتفاقية، وهذا يعن���ي أّن جميع الدول األعضاء تهدف إلى 
تحقيق نفس المس���توى من تحرير التعريفات، وبالتالي فإّن 
ال���دول األعضاء وافقت على أّن 90% من خطوط التعريفات 
يجب تحريرها. في هذا الص���دد؛ ُصِنَّفت الدول إلى ثالث 
مجموعات، وهي: المجموعة األولى تضّم الدول األقّل نمّواً، 
والمجموع���ة الثانية تضّم الدول النامي���ة، بينما المجموعة 
الثالث���ة تضّم مجموعة الس���تة G6، وهي المجموعة األكثر 

نمّواً في القارة. 
للمجموعة األق���ل نمّواً 10 س���نوات لتحقيق التحرير 
التجاري من التعريفات الجمركية بنس���بة 90%، بينما للّدول 
النامية 5 س���نوات. كما تنقس���م ال����10% المتبقية من بنود 
التعرف���ة إلى فئتي���ن؛ يمكن تخصيص 7% منه���ا للمنتجات 
الحساس���ة و3% من خطوط التعريفات يمكن استبعادها من 
التحرير بالكام���ل. يحّق للدول األقل نمّواً 13 س���نة إللغاء 
التعريفات على المنتجات الحساسة، وقد تحتفظ بتعريفاتها 
َر بش���كٍل  الحالية للس���نوات الخمس األولى أماًل في أن تَُحرَّ
كامل خالل الس���نوات الثماني المتبقي���ة. أما الدول النامية 
فلديها عش���ر س���نوات إللغاء التعريف���ات الجمركية على 
المنتجات الحساس���ة، وقد تحتفظ أيضاً بالنظام الجمركي 
الراه���ن، ويبدأ التحرير الكامل في العام الس���ادس. ويجوز 
لكٍلّ من الدول األقل نمّواً والدول النامية أن تس���تثني 3% من 
بنود التعريفة الجمركية، ولكن المنتجات المستثناة ال تتجاوز 

10% من إجمالي تجارتها.
أما دول مجموعة الس���تة G6؛ فهي الدول التي تتمتع 
اقتصاداتها بنم���وٍّ يُعتبر أفضل من مثيالتها في القارة، ولها 
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اعتبارات خاصة تمّيزها عن غيرها، وتلك الدَول هي: إثيوبيا 
ومدغشقر وماالوي والسودان وزامبيا وزيمبابوي. هذه الدول 
قد جادلت كثيراً أثناء المفاوضات، وبرهنت على أنها تواجه 
تحديات إنمائي���ة محددة، ومن ثَّم تمكن���ت من تأمين فترة 
أطول تصل إلى 15 س���نة من الخفض التدريجي. أّما كيفية 
تقس���يم نس���بة ال�10% المتبقية بين المنتجات الحساس���ة 
والمس���تثناة؛ فلم يتّم تحديده بعد. على الرغم من أّن دولتي 
أنغوال وساوتومي وبرينسيبي من المقرر أن تخرَجا من دائرة 
ال���دول النامية بْدءاً ع���ام 2021م وإلى 2024م، إال أنهما لم 

تُْدَرجا في قائمة المجموعة األفضل نُُمّواً بعد.
الجدول )1(: طرق التفاو�ص بخ�صو�ص المتيازات التعريفية

الت�صنيف
الدول الأقل 

نمواً
الدول النامية

دول مجموعة 
 G6 ال�صتة

التحرير 
الكامل

90% من 
الخطوط 
التعريفية

90% من 
الخطوط 
التعريفية

90% من 
الخطوط 
التعريفية

0) �صنوات 
تخفي�ص

5 �صنوات 
تخفي�ص

5) �صنة 
تخفي�ص

المنتجات 
الح�صا�صة

7% من الخطوط 
التعريفية

7% من الخطوط 
التعريفية

تخفي�ص تدريجي 
لمدة )) عامًا 

)يمكن الحفاظ 
على التعريفات 
الحالية خالل 

ال�صنوات 
الخم�ص الأولى، 
اأي التخفي�ص 

التدريجي بدءًا 
من ال�صنة 6)

تخفي�ص 
تدريجي لمدة 

0) اأعوام 
)يمكن الحفاظ 
على التعريفات 
الحالية خالل 

ال�صنوات 
الخم�ص الأولى، 
اأي التخفي�ص 

التدريجي بدءًا 
من ال�صنة 6)

لم ُتحدد بعد

المنتجات 
الم�صتثناة

)% من الخطوط 
التعريفية

)% من الخطوط 
لم ُتحدد بعدالتعريفية

Trudi Hartzenberg 2019 :الم�صدر
هذه المرحلة أيضاً تضمنت إنشاء هيئات مختلفة، 
متمثلة في مؤسسات ولجان ومنصات أخرى، كلٍّ منها 
مخت���ص في جزئية معّينة ومهت���م بجانب خاص، من 
أجل التحضير للمراحل التالية، حس���ب الخطة التي 
رسمها االتحاد اإلفريقي إلنشاء منطقة التجارة الحرة 

القارية.

فيما ياأتي �صنتناول تلك الهيئات ب�صيٍء من التف�صيل:
موؤ�ص�صات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية:

تمثل المؤسسات التي أُنشئت في إطار منطقة التجارة 
الحرة القارية اإلفريقية وُسلُطاتها حاّلً وسطاً بين: الترتيبات 
المؤسسية النموذجية التفاقية التجارة الحرة القائمة بذاتها؛ 
واتفاقية التج���ارة الحرة القارية اإلفريقية كمش���روع رائد 
لالتح���اد اإلفريقي في إطار جدول األعمال ألجندة 2063م. 
ال تَنُّص االتفاقية التأسيس���ية على أّن هذا الترتيب سيكون 
ش���خصاً قانونياً- كما هو الحال في العديد من الجماعات 
االقتصادية اإلقليمية، بما في ذلك SADC و EAC- يوفر 
���ية لهذا الترتيب. والجدير بالذكر؛ أّن المؤسسة  سِّ بُنْية مؤسَّ
الرئيس���ة والمهمة هي الجمعية، ويُقصد بها جمعية االتحاد 

اإلفريقي. 
وفيما يأتي س���نعرض المؤسس���ات الفرعية التي تمثل 
اإلطار القانوني والشرعي والتنفيذي لمنطقة التجارة الحرة 

القارية اإلفريقية. 
- الجمعي����ة: هي جمعية االتح���اد اإلفريقي التي تضّم 
جميع رؤس���اء دول االتحاد اإلفريقي، وليس فقط رؤس���اء 
ال���دول األطراف في االتفاقية. وهي تقوم بدور اإلش���راف 
والتوجي���ه في منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية، وهي 
الهيئة المس���ؤولة عن ُصنع القرارات لمنطقة التجارة الحرة 

القارية اإلفريقية.
- مجل�����ص ال����وزراء: يتألف مجلس الوزراء من وزراء 
التجارة أو غيرهم من المرشحين من الدول األطراف. 
يتمتع المجلس بُس���لْطِة اتخاذ القرارات بش���أن جميع 
األمور بموجب اتفاقية منطق���ة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية، ويعمل بالتعاون مع أجهزة االتحاد اإلفريقي 
م تقاريره إلى الجمعية  ومؤسس���اته ذات الصلة. ويَُق���دِّ
العامة من خالل المجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي، 
كما أنه مخ���ّول أيضاً بتقديم توصي���ات إلى الجمعية 
العتماد تفس���يرات موثوقة لالتفاقي���ة. هذا المجلس 
منفص���ل ع���ن وزراء التج���ارة في االتح���اد اإلفريقي 

AMOT وليس تابعاً له.
- لجن����ة كبار الم�صوؤولي����ن التجاريين: تتألف هذه اللجنة 
من أمناء دائمين أو مسؤولين آخرين تَُعّينهم الدول األطراف، 
هذه اللجنة ال يمكن أن يُْس���تَغنى عنه���ا في تطوير البرامج 
وُخطط العمل لتنفيذ اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية 

اإلفريقية.
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- اأمان����ة منطق����ة التج����ارة الح����رة القاري����ة الإفريقية: هي 
الجهاز اإلداري لتنسيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية وتنفيذها، واْختيرْت مدين���ة »أكرا« عاصمة غانا 

لتكون مقر األمانة العامة.
- اآلية ت�صوية النزاعات: اْستُنِسخت آلية تسوية المنازعات 
تقريباً من نظام تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية، 
مع قليل من التعديالت الالزمة، وتظهر المبادئ واإلجراءات 
في بروتوكول مخّصص لهذا الغرض، وفقط الدول األطراف 
في معاهدة إنش���اء منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية 
هي التي ستكون قادرًة على تقديم الطلبات للجنة المختصة 

بذلك، وال يُقبل تدخل جهات خاصة أو أطراف خارجية. 
لجان منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية:

 أنش���أت بروتوكوالت اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقي���ة لجاناً فنّيًة مختلفة لتس���اعد في تنفي���ذ االتفاقية 
بسالسٍة ودقة عالية. تتألف اللجان من ممثلين ُمَعّيِنين من الدول 

األطراف، وتنق�صم تلك اللجان اإلى لجنتين اأ�صا�صيتين، هما: 
1- لجنة التجارة في ال�صلع: تَُس���ّهل تش���غيل بروتوكول 
التجارة في الس���لع المتداولة في المنطقة، وس���وف تُنِشئ 
اللجنة لجاناً فرعية مس���ؤولة عن تفعيل ُمرفقات بروتوكول 
التجارة في السلع، الذي يهدف إلى تحقيق التعاون الجمركي 
وتيسير التجارة من خالل اللجان الفرعية للعبور )حرية تنّقل 
األفراد والس���لع(، واللجنة الفرعية للحواجز غير الجمركية 
)وحدة تنس���يق الحواجز غير الجمركية(، واللجنة الفرعية 
المعني���ة بالصحة العامة والصحة النباتية. كما تس���عى إلى 
إزالة العوائق الفنية للتجارة اللجنة الفرعية عن طريق قواعد 
التوجيه الفرعية، فضاًل عن المعالجات التجارية المختلفة. 
2- لجن����ة التج����ارة في الخدم����ات: هذه اللجنة من مهامها 
تس���هيل تش���غيل البروتوكول المتعلق بالتجارة في الخدمات 
بصفة عامة. ولتحقيق هذا الهدف؛ أوصت مفوضية االتحاد 
اإلفريقي بإجراء أبحاث متخصصة إلعداد دراس���ات جدوى 
في مجاالت مختلفة للتع���رف على الُفَرص والتحديات التي 
قد تواجه هذا المش���روع. وبالتالي؛ اْختُِصرت األبحاث على 
خمس دراسات حالة تتمثل في اآلتي: دراسة حالة في مجال 
الخدمات المصرفية في نيجيريا، ودراسة عن خدمات النقل 
في إثيوبيا، ودراسة حول خدمات االستعانة بمصادر خارجية 
أو تكنولوجي���ا المعلوم���ات واالتصاالت لتجهي���ز األعمال 
التجارية وذلك في السنغال، ودراسة عن خدمات التعليم في 
أوغندا، وأخيراً دراس���ة عن الخدمات الثقافية في بوركينا 

فاس���و. الغرض من هذه الدراسات هو جمع المعلومات عن 
أفضل الممارسات في مجال صادرات الخدمات الناجحة في 
تلك الدول المختارة. وأشارت النتائج األّولّية لهذه الدراسات 
إل���ى أّن قطاع الخدمات في ال���دول اإلفريقية ينطوي على 
ُفَرص كبيرة لمنطقة التجارة الحرة القارية، وبخاصة البلدان 
غير الس���احلية والجزر الصغيرة، التي ستستفيد من فرصة 
إنش���اء منطقة التجارة الحرة القارية من خالل المش���اركة 

الفّعالة في حركة التجارة اإلقليمية والدولية))). 
من�ص���ات اأخرى تابعة لمنطقة التج���ارة الحرة القارية 

الإفريقية:
هناك منصات أخرى س���وف يجري إنش���اؤها لمساندة 
األقسام المختلفة واللجان الفرعية، من أجل تحقيق األهداف 

المرسومة في المعاهدة األساسية. وهذه المن�صات هي:
- مر�صد التجارة الإفريقية: 

يهدف مرصد التجارة اإلفريقية ATO إلى إنشاء بوابة 
معلومات تجارية على مس���توى القارة، لتسهيل التجارة بين 
ال���دول األعضاء في االتحاد اإلفريق���ي، ودعم عجلة تنفيذ 
منطق���ة التجارة الحرة القارية اإلفريقية. ستس���عى منظمة 
التج���ارة العالمية إلى جمع البيان���ات المتعلقة بالتجارة من 
الدول األعضاء، وتوفير معلومات تجارية لكلٍّ من المتعاملين 
في السوق والوكاالت الحكومية وغير الحكومية. كما ستسعى 
منظم���ة التجارة العالمي���ة إلى تضمين تج���ارة الخدمات، 
ومؤش���رات أس���عار الصرف والقدرة التنافسية، فضاًل عن 
بيان���ات الضرائب الداخلي���ة وبيانات االس���تثمار األجنبي 
المباشر؛ وذلك العتماد منطقة التجارة الحرة اإلفريقية هذا 

النموذج من غير تغييرات كبيرة تُذكر.
- اآلي����ة منطق����ة التج����ارة الح����رة القاري����ة الإفريقي����ة عل����ى 
التعريفي����ة ور�صده����ا  الحواج����ز غي����ر  ع����ن  الإنترن����ت لالإب����الغ 

والق�صاء عليها:
توف���ر آلية التجارة اإللكترونية عب���ر اإلنترنت لمنطقة 
التجارة الحرة القاري���ة اإلفريقية لإلبالغ والرصد والقضاء 
على الحواجز غير التعريفية تسهياًل للبالغات عبر اإلنترنت 
عن الحواجز غير التعريفية المحددة NTBs، بما في ذلك 
إعداد التقارير عبر الرسائل القصيرة، حيث يُمكن الوصول 

)))  تحديث حول منطقة التجارة الحرة القارية، تقرير مرحلي 
التــحــاد  من�صورات  الــقــاريــة.  الــحــرة  الــتــجــارة  منطقة  عــن 

الإفريقي، الرقم المرجعي: EA 7)27)- مرجع �صابق.



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 73ثقافية ف�شلية محكَّ

إلى NTBs المبلغ���ة وحالتها في المجال العام. الصفحات 
اإلعالمي���ة المتنوعة عل���ى الموقع، بما في ذلك األس���ئلة 
الش���ائعة، ستساعد في اس���تخدام النظام، وستتلّقى جهات 
االتصال في البلد الُمبلِّغ والبلد المس���تجيب، وأمانة اتفاقية 
التجارة الح���رة لمنطقة التجارة الح���رة القارية اإلفريقية، 

إخطارات الحواجز غير التعريفية بشكٍل فّعال.
3( مرحلة الت�صديق على المعاهدة:

دخل���ت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية 
حّيز التنفيذ في تاريخ 30 مايو 2019م، بالنسبة للّدول التي 
قّدمت وثائق تصديقها قبل هذا التاريخ. وحس���ب المادة 23 
من االتفاقية س���يبدأ نفاذ االتفاقية بعد 30 يوماً من إيداع 
وثيقة التصدي���ق لدى رئيس مفوضي���ة االتحاد اإلفريقي- 
الوديع المعّين لهذا الغرض-، وهي خطوةٌ أساس���ية لدخول 
اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية. في تاريخ 29 أبريل 
2019م؛ قّدمت س���يراليون وثائق تصديقها لدى الوديع، مما 
مّهد الطريق لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية 

حّيز التنفيذ))).
أّما نيجيريا وبنين؛ فوّقعتَا على اتفاقية منطقة التجارة 
الحرة القاري���ة اإلفريقية، أثناء الدورة االس���تثنائية الثانية 
عشرة لجمعية االتحاد اإلفريقي، المنعقدة خصيصى بشأن 
منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية في نيامي/ عاصمة 
النيجر بتاريخ 7 يوليو 2019م، التي تميزت بإطالق المرحلة 

التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية. 
إّن دول���ة إريتريا هي الوحيدة- من بين 55 دولًة عضواً 
في االتحاد اإلفريق���ي- التي وقعت فقط على االتفاقية في 

هذه القمة؛ لكنها لم توقع بعُد على وثيقة التصديق.
إّن الدول الثمانية والعش���رين )28( التي أودعت وثائق 
تصديقها على منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية، لدى 
رئي���س مفوضية االتحاد اإلفريقي، هي: غانا وكينيا ورواندا 
والنيجر وتش���اد وجمهورية الكونغو وجيبوتي وغينيا ومملكة 
إس���واتيني))) ومال���ي وموريتانيا وناميبيا وجن���وب إفريقيا 

 African Continental Free Trade Area (AfCFTA)  (((
 Legal Texts and Policy Documents, TRALAC:

https://www.tralac.org/resources/by-region/cfta.

html,  �صوهد بتاريخ 2020/04/28م

)2)  مملكة اإ�صواتيني: عا�صمتها مبابان، ُتعرف �صابقًا با�صم مملكة 
جنوب  بها  تحيط  داخلية  اإفريقية  مملكة  وهــي  �صوازيالند، 
ال�صرق،  من  وموزمبيق  والغرب،  والجنوب  ال�صمال  من  اإفريقيا 

وأوغن���دا وكوت ديفوار )س���احل العاج( والس���نغال وتوغو 
ومصر وإثيوبيا وغامبيا وسيراليون والجمهورية الصحراوية 
وزمبابوي وبوركينا فاس���و وس���او تومي وبرينسيبي وغابون 

وغينيا االستوائية وموريشيوس. 
أّما الكاميرون؛ فوافقت رس���مياً عل���ى التصديق على 
اتفاقية منطقة التجارة الح���رة القارية اإلفريقية في تاريخ 
31 أكتوب���ر 2019م؛ أما إيداع وثيقة تصديقها لدى مفوضية 

االتحاد اإلفريقي فما زال معلَّقا))).  
4( المرحلة الت�صغيلية:

في 7 يوليو 2019م؛ ش���هدت الق���ارة اإلفريقية حدثاً 
تاريخي���اً ومناس���بًة بالغة األهمي���ة؛ إْذ َعَقد في���ه االتحاد 
اإلفريقي القمة االس���تثنائية الثانية عش���رة ف���ي نيامي/ 
عاصمة النيجر. شهدت هذه القمة اإلطالق الناجح للمرحلة 
التش���غيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية. وانبثق 
عن هذه القمة اعتماد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية، التي س���بق أن بدأت إجراءات التوقيع والتصديق 
عليها في 21 مارس 2018م في كيغالي، ومن ثَّم دخلت حّيز 

التنفيذ في 30 مايو 2019م))).
تضّمن حفل اإلطالق »نداء ش���رف« تَّم خالله اإلعالن 
عن ال���دول ال�27 التي صّدقت على وثائ���ق اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة القارية اإلفريقية حتى تاريخ 7 يوليو 2019م، 
كما أُْعِل���ن عن 28 دولًة قد وّقعت عل���ى االتفاقية ولكن لم 
تَُصّدق عليه���ا بعد، باإلضافة إلى ذك���ر دولة عضو واحدة 
ل���م تُوّقع بعُد على اتفاقية منطق���ة التجارة الحرة، أال وهي 
إريتريا- كما أش���رنا س���ابقاً. ثُّم أُْعِلن ع���ن لوحة تذكارية 
لالحتفال بهذه المناس���بة، وتّم اختيار دولة غانا الستضافة 

اإفريقيا،  جنوب  اتحاد  لنفوذ  ثم  بريطانية،  لحماية  خ�صعت 
وق�صب  والــذرة  الأرز  في  يتمثل  واإنتاجها  الآن،  م�صتقلة  وهــي 
ال�صكر والقطن. موقع بي بي �صي، �صوهد بتاريخ )2020/4/2م. 
 https://www.bbc.com/news/world-africa-43821512

اإن�صاء  اتفاقية  على  �ــصــادقــت  اأو  وّقــعــت  الــتــي  ـــدول  ال قائمة    (((
التحاد  من�صورات  الإفريقية،  القارية  الحرة  التجارة  منطقة 
https://www.tralac. 6)/9/07)20م.  تاريخ  في  الإفريقي، 
org/documents/resources/cfta/3009-agreement-

establishing-the-afcfta-status-list-july-2019/file.html

)4)  انطالق المرحلة الت�صغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، 
على  )2020/4/2م،  بتاريخ  �صوهد  الر�صمي.  الإفريقي  التحاد  موقع 
https://au.int/en/articles/operational-phase- الــرابــط:  

 african-continental-free-trade-area-launched
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أمانة منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية))).
تمي����زت قم����ة اإط����الق المرحل����ة الت�صغيلي����ة باعتم����اد خم�ص 
القاري����ة  الح����رة  التج����ارة  لمنطق����ة  رئي�ص����ة  ت�صغيلي����ة  اأدوات 

الإفريقية)2(، وهي:
1- قواعد المن�صاأ: هي نظام يحكم الش���روط التي يمكن 
بموجبها تداول منتج أو خدمة معفاة من الرس���وم الجمركية 

في جميع أنحاء المنطقة المحددة.
2- امتي����ازات التعريف����ة: اتفق���ت ال���دول الموقعة على 
المعاهدة على أن���ه يجب أن يكون هن���اك تحرير للتعريفة 
بنس���بة 90%، حتى 1 يوليو 2020م كموعد نهائي. وسيستمر 
هذا التعاقد على مدى 10 سنوات، مع فترة انتقالية مدتها 5 
سنوات، سيكون هناك 7% إضافية »للمنتجات الحساسة« أو 

األساسية التي يجب تحريرها. 
ولك���ن في تاري���خ 2020/4/28م أُّج���ل تاريخ انطالق 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة هذا، بس���بب تفش���ي فيروس 

ُد موعد آخر بعُد))).  كورونا المستجد، ولم يَُحدَّ
3- الآلي����ة الإلكتروني����ة لر�ص����د الحواج����ز غي����ر التعريفية 
والإب����الغ عنه����ا واإزالته����ا: الحواجز غي���ر التعريفية هي عائق 
كبير للتجارة داخل إفريقيا، سواء كانت مادية كالبنى التحتية 
الضعيفة، أو إدارية كس���لوك مس���ؤولي الجمارك، وس���تتم 

مراقبتها بشكٍل فّعال لضمان التخلص منها.
لتس���هيل  اإفريقي����ا:  لعم����وم  والت�صوي����ة  الدف����ع  نظ����ام   -4
المدفوعات ف���ي الوقت المحدد وبالكامل، من خالل ضمان 
إجراء المدفوعات بالعملة المحلية. وفي نهاية العام ستكون 
هناك تس���ويات صافية في العمالت األجنبية، مع التأكد من 

المدفوعات وبشكٍل صحيح؛ من أجل تعزيز ثقة النظام.
5- مر�ص����د التج����ارة الإفريق����ي: ه���ي بواب���ة معلومات 
تجارية لمعالجة العوائق الت���ي تواجهها التجارة في إفريقيا 
بس���بب نقص المعلومات ح���ول الفرص المتاح���ة، وتوفر 
رين  إحصاءات حول التج���ارة، وكذلك معلومات حول الُمصدِّ
والمس���توردين في البلدان المختلفة. ستتوفر لدى المرصد 

)))  المرجع ال�صابق.

)2)  المرجع ال�صابق.
القارية  الحرة  التجارة  اتفاقية  اإطــالق  تاأجيل  م�صوؤول:    (((
بتاريخ   �صوهد  رويــتــرز،  كــورونــا،  فيرو�ص  ب�صبب  الإفريقية 
https://ara.reuters.com/  :2020/4/29م، على الرابط

article/businessNews/idARAKCN22A2FN

التجاري كّل هذه المعلوم���ات والبيانات األخرى ذات الصلة 
التي ستقدمها الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي من أجل 

تسهيل التجارة في المنطقة.
دور اأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية:

ستس���هل األمانة تس���يير أعمال منطقة التجارة الحرة 
القارية اإلفريقية بكفاءة، وس���تضع برنامج العمل والميزانية 
الس���نوية، وتنفذ قرارات الوزراء ورؤساء الدول والحكومات. 
وإلى أن تصبح األمانة التي ستس���تضيفها غانا تعمل بكامل 
طاقته���ا؛ س���تكون مفوضية االتحاد اإلفريق���ي هي األمانة 
المؤقتة ف���ي ختام أعمال القمة الت���ي أعلنت فيها انطالق 
المرحلة التشغيلية، وتقرر بدء التداول داخل منطقة التجارة 

الحرة القارية اإلفريقية في تاريخ 1 يوليو 2020م))).
م�صتوى التجارة البينية الإفريقية الحالي:

ف���ي الع���ام 2018م؛ كان 16% من إجمال���ي صادرات 
إفريقي���ا داخل اإلقليم، وهو أق���ل بكثير من معظم المناطق 
التجارية العالمية. س���جلت مس���اهمات منطقة التجارة في 
أمريكا الشمالية نسبة 30%، وآسيا 60%، وأوروبا 69%. ومع 
ذل���ك؛ فإّن االتجاهات طويلة المدى في إفريقيا تش���ير إلى 
أّن معدالت نم���و التجارة في تزايٍد كبير، إْذ ارتفعت التجارة 
بين الدول اإلفريقية من 7% إل���ى 16% من إجمالي التجارة 

اإلفريقية من 1990م إلى 2018م. 
خالل هذه الفترة أيضاً؛ تضمنت التجارة البينية اإلفريقية 
بش���كٍل عام محتوى قيماً أكثر من التجارة اإلفريقية مع بقية 
دول العالم، حيث ش���ّكلت الس���لع المصنعة 40% من التجارة 
البينية في الفترة 2007م-2017م، في حين كانت الصادرات 
إلى بقية دول العالم تتكون إلى حدٍّ كبير من مواد خام وس���لع 
الطاقة مع قليل من السلع المصنعة بنسبة 16%. وعلى الرغم 
من ذلك؛ لوِحظ نموٌّ في التجارة داخل القارة بش���كٍل أساسي 
بين المجموعات االقتصادي���ة اإلقليمية المختلفة؛ لكّن هذا 
النمّو لم يكن متجانساً؛ إْذ ُسّجل نمو بنسبة 75% من التجارة 
البينية في خمس مجموعات اقتصادية فقط من أصل ثماني 

مجموعات اقتصادية إقليمية في عام 2017م.
رابعًا: الفر�ص والتحديات:

وفقاً للجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم المتحدة؛ 
يمكن أن ي���ؤدي تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية إل���ى زيادة حج���م التبادل التج���اري بين الدول 

)4)  المرجع ال�صابق.
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اإلفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2022م مقارنًة بمستويات 
ع���ام 2010م. وفي المدى القصير س���يكون المس���تفيدون 
األساس���يون من منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية هم 
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تمثل 
اليوم 80% من ش���ركات القارة. ولكن في المدى المتوس���ط   
إلى الطويل س���تصل الفوائد لجمي���ع المواطنين األفارقة، 
الذين سيُحّققون مس���تويات عالية في الرفاهة االقتصادية 
تَُقّدر ب� 16.1 مليار دوالر أمريكي، وبخاصة النساء اللواتي 
يُ���ِدْرن حالياً 70% من التجارة غير الرس���مية عبر الحدود، 
باإلضافة إلى الش���باب الذين يمكن أن يستفيدوا من فرص 

العمل الجديدة. 
كما س���يؤثر النمو االقتصادي والتجاري داخل إفريقيا 
بشكٍل رئيس على قطاَعي الصناعة والتصنيع، مما يدّل على 
الدور المحتمل لمنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية في 

توجيه التحول الهيكلي لدول القارة.
بشكٍل عام؛ يمكن لمثل هذا التقدم »الداخلي« أن يُسهم 
بدوره ف���ي تعزيز مكانة إفريقيا في التج���ارة العالمية؛ في 
ظل اإلصالحات األح���دث لقواعد التجارة الدولية؛ بموجب 
اتفاقي���ات تفضيلية ت���ّم التفاوض عليها على المس���تويات 
الثنائي���ة أو اإلقليمي���ة )القارية( ومنها إفريقي���ا. وبالتالي؛ 
قد يك���ون تعزيز التجارة اإلقليمية اإلفريقية أمراً حاس���ماً 
من جهٍة لتطوير قوة تفاوضية كافية مقابل ش���ركاء التجارة 
ذوي الصلة كاالتحاد األوروب���ي والصين؛ ومن ناحيٍة أخرى 
لتعزيز ُوُفورات الحجم وسالس���ل القيمة التي يمكن أن تمنح 

الشركات اإلفريقية القدرة التنافسية في األسواق الدولية.
م���ن حيث التأثير في مع���دالت البطالة؛ توّقع المنتدى 
االقتص���ادي العالمي أّن منطق���ة التجارة الح���رة القارية 
اإلفريقية س���وف تدعم نشاط الشركات الصغيرة ومتوسطة 
الحجم في الدول اإلفريقية، التي كانت تُْس���هم بنسبة %80 
تقريباً في توظيف العمالة، ولها نسبة مشاركة تصل إلى %50 
من الناتج المحلي اإلجمالي. فأي سياس���ة اقتصادية تسعى 
إلى تعزيز ال���واردات والصادرات وتس���هيلها بين الدول مع 
تعريفات ُجمركية أقل وإزالة الحواجز التجارية األخرى غير 
الجمركية، فضاًل عن الوصول الحّر إلى الس���وق والحصول 
على كّل المعلومات التجارية؛ س���يفيد الش���ركات الصغيرة 
والمتوسطة ويدعم نموها بش���كٍل كبير، ومن ثَّم تتسع دائرة 
التوظي���ف للعمالة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى التقليل 

من البطالة وزيادة دخل الفرد. 
إلى جانب هذه الف���رص واإليجابي���ات، التي يتوقعها 
المراقب���ون والخب���راء، هناك تحدياٌت وعقب���ات كثيرة قد 

تواجه هذا المشروع الضخم، بعضها قد يؤثر على الشركات 
الصغيرة ومتوس���طة الحجم، والبعض اآلخر متعلق بجوانب 
اقتصادية واجتماعية متنوعة، فتجب معالجة كّل واحدة منها 
في إطارها الخاص من أجل تحقيق أهداف منطقة التجارة 

الحرة القارية اإلفريقية. 
وعلى ُعجالة؛ س���نتناول تلك الفرص والتحديات بشيٍء 

من التفصيل.
الفر�ص الم�صتقبلية:

حس���ب توقعات االتحاد اإلفريق���ي والجهات األخرى 
المتابع���ة لعملية إنش���اء منطق التج���ارة الح���رة القارية 
اإلفريقية؛ هناك فرص واعدة س���وف تتوف���ر عند تحقيق 

األهداف المنشودة، تتلخص فيما يأتي:
1- دخ����ول اأ�صواق جديدة: ستسمح منطقة التجارة الحرة 
القارية اإلفريقية للشركات اإلفريقية بدخول أسواق جديدة 
على مس���توى القارة وغيرها من دول العال���م. وهذا بدوره 
سيوس���ع قاعدة عمالئها ويؤدي إلى خلق أو ابتكار منتجات 
وخدمات جدي���دة، مما يجعل االس���تثمار ف���ي المجاالت 

اإلبداعية والمشاريع االبتكارية أمراً ممكناً.
2- النم����و القت�ص����ادي: في الوق���ت الراهن يُمثل قطاع 
الصناع���ات حوالي 10% فقط من إجمال���ي الناتج المحلي 
اإلجمالي للقارة اإلفريقية في المتوس���ط. وهذا أقل بكثير 
من نسبة مساهمة القطاعات الصناعية في المناطق األخرى 
النامية، فنجاح منطقة التجارة الحرة القارية يمكن أن يدعم 
هذا القطاع، ويقلل الفجوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة؛ 
حيث يقود قطاع الصناعات التحويلية الش���ركات الصغيرة 
والمتوس���طة إلى خلق وظائف أكثر أجراً- خاصة للشباب-، 

وبالتالي تساهم في التخفيف من حدة الفقر.
3- ال�صتثم����ار الأجنب����ي المبا�ص����ر: مع رف���ع القيود عن 
االس���تثمارات األجنبية سيتدفق المستثمرون إلى القارة من 
ر  كّل ح���دٍب وَصْوب، ومن ثَّم تتحقق زي���ادة رأس مال، وتََوفُّ
رأس المال يؤّدي إلى توسع دائرة الصناعات المحلية ويعزز 
األعمال الوطنية. فاس���تقطاب رأس المال الجديد يُنَّش���ط 
دورة إنتاجية تصاعدية، ومن ثَّم تَُحّفز االقتصاد بأكمله. كما 
يمكن لتدفق رأس المال األجنبي أن يحفز النُّظم المصرفية 
والمالية، مما يؤدي إلى مزيد من االستثمارات وتوفير مبالغ 

لإلقراض والتمويل للمنتجين والمستهلكين معاً.
4- تخفي�����ص تكالي����ف الم����واد الخ����ام: إّن منطقة التجارة 
الحرة القارية اإلفريقية ستسهل عملية استيراد المواد الخام 
ن  م���ن البلدان اإلفريقية األخرى والعالم أجمع، كما س���تَُمكِّ
الشركات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء شركات تجميع في 
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بلدان اإلفريقية األخرى من أجل الوصول إلى وس���ائل إنتاج 
أرخص، وبالتالي زيادة أرباحها النهائية. 

ه����� - زي����ادة المبيعات ورفع م�صتوى الكفاءات: الش���ركات 
العالمية لديه���ا خبرة أكثر من الش���ركات المحلية لتطوير 
الموارد المحلية، وهذا ينطبق بش���كٍل خاص على الشركات 
في قط���اع التصني���ع. وستس���مح منطقة التج���ارة الحرة 
القارية اإلفريقية للش���ركات متعددة الجنس���يات بالشراكة 
مع الش���ركات المحلية؛ لتطوير المواد الخام، وتدريبها على 

أفضل الممارسات ونقل التكنولوجيا في هذه العملية.
يات المحتملة: الّتحدِّ

عل���ى الّرغم من الف���رص المس���تقبلية اإليجابية، التي 
س���وف تحققها منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية، فإنها 
في الوقت ذاته تنطوي على مخاطر س���لبية، وس���وف تواجه 
تحديات كبي���رة محتملة تتطلب عماًل دؤوب���اً في إزالتها من 
أجل تحقيق النتائج المنشودة. تتمّثل أهم التحديات المحتملة 
في: تنسيق االقتصادات غير المتجانسة وغير المتناغمة في 
إفريقيا بموجب اتفاقية واحدة في التنوع الكبير الموجود في 
مستويات تنميتها. على س���بيل المثال وليس الحصر: تتجاوز 
مس���اهمة مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا نس���بة ال�50% من 
الناتج المحلي اإلجمالي التراكمي إلفريقيا كقارة، بينما تُْسهم 

ت في إفريقيا مجتمعة بنسبة 1% فقط. الدول الُجُزِرّية السِّ
تَتَِّس���م التجارة في القارة اإلفريقية بتفاوت مستوياتها 
وحجمها حس���ب التكت���الت االقتصادي���ة اإلقليمية، فضاًل 
عن التباين الواضح بين الدول نفس���ها، ناهيك عن التفاوت 
الكبير في مس���تويات دخول األفراد؛ فهذا كله ينعكس على 
منطق���ة التجارة الحرة القارية اإلفريقية س���لباً مما يجعلها 
تَُصنَّف بأكثر االقتصاديات ضعفاً مقارنًة بالُكتَل االقتصادية 
 ASEAN((( األخرى، مثل رابطة أمم جنوب ش���رق آس���يا
والجماع���ة الكاريبي���ة )))CARICOM. إضافًة إلى ذلك؛ 
هناك تحديات سياسية وقانونية واقتصادية ووظيفية يمكننا 

)))   رابطة اأمم جنوب �صرق اآ�صيا: هي منظمة حكومية دولية، ت�صّم 
ع�صر دول في جنوب �صرق اآ�صيا، تعزز التعاون الحكومي الدولي، 
والع�صكري  والأمــنــي  وال�صيا�صي  القت�صادي  التكامل  وت�صهل 
والتعليمي والجتماعي والثقافي بين اأع�صائها وبلدان اأخرى في 

/https://asean.org/asean/about-asean :اآ�صيا. انظر
)2)   الجماعة الكاريبية: هي منظمة تتكون من خم�ص ع�صرة دولة، 
ت�صمل جميع دول الأمريكتين، ولها اأهداف رئي�صة لتعزيز التكامل 
القت�صادي والتعاون بين اأع�صائها و�صمان تقا�صم فوائد التكامل 
ب�صكل من�صف، ف�صاًل عن تن�صيق ال�صيا�صة الخارجية. الم�صدر: 

/https://caricom.org/our-community/who-we-are

اأن نخت�صرها في النقاط التالية:
زي����ادة ال�صغط التناف�ص����ي: العديد من األسواق اإلفريقية 
الناش���ئة هي اقتص���ادات تقليدي���ة تعتمد عل���ى الزراعة 
العائلية واألنش���طة البُدائية. هذه المزارع العائلية الصغيرة، 
واألنش���طة االقتصادي���ة األخ���رى البُدائي���ة، ال يمكنها أن 
تتنافس مع الش���ركات الزراعية الكبرى في الدول اإلفريقية 
ذات الدخ���ل المرتفع، مثل جنوب إفريقي���ا وكينيا وإثيوبيا 
ومص���ر ونيجيريا. ونتيجًة لذلك؛ قد يفقد أصحاب المزارع 
مزارعهم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت البطالة والفقر، ومن 

ّثم معدالت الجرائم.
يَُفّضل  خن����ق الم�صروع����ات ال�صغي����رة والمتو�صط����ة: غالباً 
المس���تهلكون المنتجات الرخيصة ذات الج���ودة المقبولة، 
وقد يؤدي تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية إلى خس���ارة 
المنتجين المحليين لمبيعات ضخمة للموردين األجانب؛ ألّن 
هؤالء يمكن أن يَُخّفضوا تكلفة منتجاتهم من خالل االستفادة 
من اإلعف���اء الجمركي، وتخفيض القي���ود المفروضة على 

السلع المستوردة.
فق����دان بع�����ص الوظائ����ف: قد يضط���ر العمال من الدول 
األقّل دخاًل إلى العمل لس���اعات طويل���ة والعيش في منازل 
بدون مرافق أساس���ية، مثل مياه الش���رب النقية والكهرباء؛ 
وذلك من أجل إعالة أسرهم أو بإرسال األموال إليهم بشكٍل 
دوري. وق���د يضطر بعض العمال إل���ى قبول أجور أقّل مما 
يستحقون ويرفضون االنضمام إلى النقابات العمالية حفاظاً 
على وظائفهم. وقد يُْس���تدّل على هذا برّد فعل مؤتمر العمل 
النيجيري الذي رفض المصادقة عل���ى االتفاقية التجارية، 
ووصفه���ا بأنه���ا »أخطر مبادرة سياس���ة ليبرالية فاش���ية 

متجددة«.
ا�صتن����زاف البيئ����ة: ربما تقود المنافس���ة الشديدة بعض 
الشركات إلى تجاهل الحفاظ على البيئة؛ عندما يتعلق األمر 
بصنع المنتجات والتخلص م���ن النفايات، حتى يتمكنوا من 
الحفاظ على صناعتهم بش���كل جيد؛ ألنه يُتوّقع أن تَُخفِّض 
العديد من الش���ركات الصغيرة والمتوسطة تكاليفها الثابتة 
والمتغيرة بما في ذل���ك التكاليف المتعلقة بالتصنيع وطرق 

التخلص المناسب من النفايات.
�صي����اع ب����راءات الخت����راع وحق����وق الملكية الفكري����ة: ليس 
ل���دى العديد من ال���دول اإلفريقية قواني���ن حماية براءات 
االخت���راع واالبتكارات الجديدة، كما أّن القوانين المطبقة ال 
تُنَّفذ غالباً بشكٍل صارم. ونتيجًة لذلك غالباً ما تُسرق أفكار 
الشركات. مع فرض منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية؛ 
يمكن أن يصبح الوضع أس���وأ بكثير، مما يدفع الش���ركات 
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الصغيرة والمتوسطة لالستثمار في البحث والتطوير بشكٍل 
سيئ أو تتفاداه غالباً.

خام�سًا: خا�سة وا�ستنتاجات:
بعد الس���رد الطويل والمَفّصل حول اتفاقية منطقة 
التج���ارة الحرة القاري���ة اإلفريقية، ينبغي لن���ا أن نَُعلّق 
على بعض النقاط، ونقدم بع���ض المالحظات بناًء على 
معطيات اقتصادي���ة أو قانوني���ة أو اجتماعية، وًيَفّضل 
الباحث أن تكون في ش���كل اقتراحات ُمَذّيلة بش���يٍء من 

التعليل والتبرير. 
اأ- اعتماد نهج مربح لجميع الأطراف:

في قمة األولويات السياسية؛ هناك حاجة إلى مزيٍد 
م���ن الوضوح والضمانات الكافية ح���ول اتفاقية منطقة 
التج���ارة الحرة القارية؛ ألّن تلك الدول، التي ال تزال في 
حالة حي���رة من أمرها ولم تصادق عل���ى االتفاقية بعُد 
)مث���ل بنين وإريتريا وزامبيا(، وقب���ل كّل ذلك )نيجيريا( 
التي تمثل- إلى جان���ب )جنوب إفريقيا(- القوة الدافعة 
االقتصادية الرئيس���ة للقارة، تحتاج إلى ضمانات كافية 
لمصالحه���ا االقتصادية، وعلى وج���ه الخصوص؛ هناك 
مس���ألتان تعرقالن غالباً عملية االنضمام: أولهما القلق 
من أّن إلغ���اء التعريف���ات يمكن أن يَُع���ّرض المنتجات 
الوطنية للخطر ويحدد بقاءها؛ ثانياً مس���ألة التعويضات 
لل���دول الت���ي تعتمد على الرس���وم الجمركي���ة لتوحيد 
ميزانياتها الوطنية، والتي تتس���م بالهشاش���ة، وغالباً لم 

تتضح معالمها جيداً.
لذل���ك؛ م���ن الضروري اعتماد سياس���ات التماس���ك 
والتدابير المخصصة لدع���م االحتياجات الخاصة لمختلف 
أنواع الدول والجهات الفاعلة الوطنية، من أجل جعل منطقة 
التج���ارة الحرة القاري���ة اإلفريقية اتفاقية ش���املة ومفيدة 

لجميع األطراف. 
كحل����ول مقترح����ة؛ يمك����ن بناء ه����ذه ال�صيا�ص����ات على ثالث 

ركائز: 
اأولها: إنشاء صندوق تعديل وتعويض للدول التي ستتأثر 
سلباً بالتغييرات الهيكلية والتنظيمية التي أدخلتها االتفاقية. 
ثانيه����ا: تعزيز برام���ج بناء القدرات م���ن أجل التأكد 
م���ن أّن جميع البلدان اإلفريقية وأصح���اب المصلحة على 
دراية تاّمة بأهداف وقواعد وآلي���ات منطقة التجارة الحرة 
القارية اإلفريقية، وأن يكونوا قادرين على استغالل مزاياها 

وفرصها. 
ثالثها: تنظيم عملية المفاوضات، والتشاور المنتظم مع 

الفاعلين االقتصاديين وغير الحكوميين.

ب- اإقام���ة نظ���ام قانون���ي ف���ي �ص���كل موؤ�ص�ص���ي متع���دد 
الم�صتويات:

بعد الحصول على الدعم السياس���ي الالزم على أعلى 
مستويات ُصنْع القرار؛ س���يكون الهدف الرئيس هو تحديد 
منطقة التج���ارة الحرة القارية اإلفريقية من الناحية الفنية، 
وضمان تنفيذها بش���كٍل فّعال. ولكن؛ تاريخياً تتمثل إحدى 
العقبات الرئيسة أمام التكامل اإلقليمي في إفريقيا في عدم 
وجود الكثير من االس���تراتيجيات بعيدة النظر أو السياسات 
الطموحة والمس���تقلة، وخاصة إشكالية عدم تنفيذ القوانين 
والتشريعات الموجودة أصاًل بشكٍل فعلي، أو غياب الشفافية 

في األجهزة القضائية في كثيٍر من دول القارة.
وبناًء عليه؛ سيعتمد نجاح منطقة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية- إلى حدٍّ كبير- على إنش���اء نظام حكم مناس���ب 
يستند إلى س���يادة القانون، وبنية مؤسسية متينة؛ من أجل 
تعزيز التنس���يق واالتساق والتناس���ق التام على النحو الذي 

طالب به مصرف التنمية اإلفريقي.
ج- اإ�صكالية عدم الف�صل بين التحاد الإفريقي واأمانة 

منطقة التجارة الحرة:
تَنُص بنود االتفاقية على إنش���اء أمان���ة إفريقية قارية 
لمنطقة التجارة الحرة ذات ش���خصية اعتبارية متميزة عن 
األمانة الخاص���ة باالتحاد اإلفريقي؛ ولك���ن فعلياً تحكمها 
الهيئات السياس���ية لالتح���اد اإلفريق���ي، كجمعية االتحاد 
اإلفريق���ي التي تتكون م���ن رؤس���اء دول وحكومات الدول 
األعضاء، والمجل���س التنفيذي المكون م���ن وزراء التجارة 

األفارقة، بدعم من لجنة من كبار مسؤولي التجارة.
وهن����اك انتق����ادات عدي����دة ق����د ُتذكر في ه����ذا ال�ص����دد، لكن 

يمكن اإبداء مالحظتين نقديتين على الأقل هنا:
 اأوًل: م���ن خالل االعتماد- إلى حدٍّ كبير- على المظلة 
المؤسس���ية لالتحاد اإلفريقي ستقوم منطقة التجارة الحرة 
القارية اإلفريقية أيضاً باس���تيراد آليتها الرئيس���ية لصنع 
القرار، أْي قاعدة تواُفق اآلراء بين جميع الدول األعضاء، مع 
عواقب متوقعة على فعالي���ة العمليات التداولية التي تُعرف 

حدودها بالفعل في سياق االتحاد اإلفريقي. 
ثاني����اً: ال تعترف االتفاقية بأّي دور مؤسس���ي للبرلمان 
اإلفريق���ي داخل منطقة التجارة الح���رة القارية اإلفريقية. 
وعلى الرغم من أّن هذه الهيئة ال تتمتع بس���لطات تشريعية 
مهم���ة، فإنه يمكنها أن تؤدي وظائف مهمة لالستش���اريين؛ 
حيث تعمل كمنت���دى دائم للح���وار والمواجهة بين الجهات 

الفاعلة المؤسسية واالقتصادية واالجتماعية والمدنية.
 يجب أن تَحت���وي البنية المؤسس���ية لمنطقة التجارة 
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الحرة القارية اإلفريقية على مس���تويات متعددة، وأن تكون 
مدعومة من ِقبَل المؤسس���ات اإلقليمية )الوطنية(، خاصًة 
على المس���توى اإلقليمي )التكّتالت االقتصادية(. قد يكون 
التحدي الرئيس هو ترش���يد األنظمة المختلفة-والمتضاربة 
في بعض األحيان- للمجموع���ات االقتصادية اإلفريقية مع 
األه���داف والتوقيت المحدد إلنش���اء منطقة التجارة الحرة 

القارية اإلفريقية ومواءمتها.
د- اآلية ت�صوية النزاع والغرف التجارية:

في نهاية المط���اف؛ اكتََمل اإلطار المؤسس���ي لمنطقة 
التجارة الحرة القارية اإلفريقية بآلية تس���وية النزاعات، وهي 
إلزامية وملزمة للدول األعضاء، وتس���تند بوضوح إلى نموذج 
منظمة التجارة العالمية. باإلضافة إلى هذه اآللية- التي هي 
حكومية دولية حصرية تقريباً- سيكون من المناسب االعتراف 
صراح���ًة بإمكانية تأكيد األفراد لحقوقه���م في إطار منطقة 
التجارة الح���رة القارية اإلفريقية. وبهذا المعنى ينبغي تطوير 
اإلطار القانوني وفقاً لمنظور تبعي يتألف من نظام للش���كاوى 
والطعون، ويجب أن يش���مل المحاكم الوطنية والمحاكم التي 
أنشأتها الجماعات االقتصادية اإلقليمية مسبقاً. وكجزء مهم: 
المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب؛ يجب أن 
تكون مجهزة ب�غرفة تجاري���ة مخصصة؛ من أجل إيجاد تآزر 

إيجابي بين القانون التجاري وقانون حقوق اإلنسان. 
إّن آلية تس���وية النزاع والغرف التجارية، المستنَسخة 
تقريب���اً من منظمة التجارة الدولية، ه���ي في حّد ذاتها قد 
تحمل مش���كالت عديدة لمنطقة التجارة القارية اإلفريقية؛ 
ل على مقاس���ات الدول اإلفريقية حتى تحمي  ألنها لم تَُفصَّ
مصالحها بش���كٍل أساس���ي؛ بل قد تحمي مصالح األطراف 
األخرى خارج المنطقة. كما أّن منظمة التجارة الحرة القارية 
نفس���ها تواجه انتقادات كثيرة، ويُتَوقع أن تتغير سياس���اتها 
وبعض تدابيره���ا اإلجرائية، خاصًة في ظل جائحة فيروس 
كورونا المس���تجد COVID 19، فكيف تس���تطيع منطقة 
التجارة الحرة القارية اإلفريقية أن تُحل هذه اإلش���كاليات، 

وتضع آلية مناسبة لفض النزاعات؟
بي���ن حق���وق الإن�ص���ان وتحري���ر  ه����- تعزي���ز التراب���ط 

التجارة:
إّن تقييم التأثي���ر التوزيعي التفاقي���ة منطقة التجارة 
الحرة القاري���ة اإلفريقية أمٌر بالغ األهمية، لضمان التكامل 
بين تعزيز حقوق اإلنسان وتحرير التجارة. مثل هذا التقييم 
يكتسب أهمية كبرى في ضوء التشكيك العام والمتزايد تجاه 
عمليات تحرير التجارة، وال���ذي يَُغّذيه إلى حدٍّ كبير تصوُّر 
واِسُع االنتش���ار بأّن فوائد التجارة والعولمة لم يتم توزيعها 

بالتس���اوي. لذلك؛ من الضروري اعتماد سياس���ات مناسبة 
لضمان توزيع المنافع المحتمل���ة؛ من حيث زيادة اإلنتاجية 
والرفاهية الناتجة عن تحقيق منطقة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية بالتساوي بين األطراف ذات المصالح المشتركة.

م���ن أجل جع���ل اتفاقية منطقة التج���ارة الحرة 
القارية اإلفريقية اتفاقية مس���تدامة وش���املة لجميع 
المرافق، سياس���ياً واقتصادي���اً واجتماعياً، باإلضافة 
إلى سياسات التماس���ك والتَكيُّف التي تحتاجها تلك 
الدول، فضاًل عن آليات التشاور، والح�صول على نتائج 
القتراح���ات الت���ي نوق�صت اأع���اله؛ �صيكون م���ن المنا�صب 

اأي�صاً تحقيق ما يلي: 
اعتم���اد نهج تدريجي وُموّجه لعمليات التحرير من أجل 
حماية أضعف فئات السكان، خاصًة في القطاعات الحيوية 

مثل األمن الغذائي، وحّل إشكاليات السكن والصحة.
رص���د تأثي���ر االتفاقية عل���ى الحق���وق االقتصادية 
واالجتماعية للسكان المعنيين؛ من خالل تقييم ممنهج لتأثير 

حقوق اإلنسان.
الحفاظ على السيطرة السياسية على تنفيذ االتفاقية؛ 
م���ن خالل االبتعاد ع���ن اعتماد أي ُحكم يمك���ن أن يَُقّوض 
القدرة المؤسسية لضمان حقوق اإلنسان؛ من حيث الحماية 
واالحترام الفّعال في االتفاقات الفنية، التي سيِتّم التفاوض 
عليها في إطار منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية، حتى 

في مرحلة ما بعد التشغيل والتنفيذ.
و- تنويع الم�صادر المالية:

ينبغ���ي دعم إنش���اء منطق���ة التجارة الح���رة القارية 
اإلفريقية من خالل اس���تراتيجيات االستثمارات والتمويل، 
التي يجب أن تُدرس بشكٍل جيد ودقيق. في البداية قد يكون 
دور الجهات المانحة الدولية حاسماً وخياراً سهاًل؛ لكنه في 
المدى البعيد قد ينقلب إلى ِثَقٍل يُرهق كاهل منطقة التجارة 
الحرة القارية اإلفريقية. على سبيل المثال: قد أعرب البنك 
الدولي واالتحاد األوروبي بالفعل عن استعدادهما- من حيث 

المبدأ- للمساهمة في األموال الالزمة لتحقيق االتفاقية. 
وفيما يتعلق باالتحاد األوروبي؛ س���يَُمّثل له هذا الدعم 
اختباراً لتقيي���م قدرته على إعطاء فرص���ة تقييم جوهرية 
لخط���ة االس���تثمار الخارج���ي الطموحة، الت���ي أطلقتها 
المفوضي���ة ف���ي س���بتمبر 2016م. قد تكون ه���ذه خطوة 
ابتدائية، لكن في المستقبل فإّن تمويل منطقة التجارة الحرة 
اإلفريقية س���يتعين عليها االعتماد بشكٍل متزايد على تعبئة 
الم���وارد القارية العامة والخاصة. وقبل فرض نظام الموارد 
الخاصة بمنطق���ة التجارة الحرة القاري���ة اإلفريقية؛ يجب 
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على الحكومات اإلفريقية أوالً أن تلتزم بتحس���ين وترش���يد 
اإليرادات العامة الوطنية من خ���الل جعل النُّظم الضريبية 
أكثر إنصافاً وش���فافية وفعالية، وعن طريق مواجهة مشاكل 
الفس���اد المزمنة وضع���ف الُقُدرات المؤسس���ية والقواعد 
الضريبي���ة المقي���دة، وتجّنب التهرب الضريبي المتفش���ي 

والتالعب به.
واإ�صكالي���ة  الإقليمي���ة  القت�صادي���ة  المجموع���ات  ز- 

الندماج:
اعترف����ت اتفاقية منطق����ة التجارة الحري����ة القارية 
رس����مياً بثمان����ي مجموع����ات اقتصادية إقليمي����ة قائمة 
حالياً على أن تس����تمّر في عملها كتجمعات إقليمية تخدم 
اقتصادات الدول المنشئة لها، وذلك من أجل الحفاظ على 
استقرار االقتصاد وتسهيل عملية االندماج تدريجياً. يبدو 
األم����ر في ظاهره قراراً جيداً ومنطقي����اً؛ ولكن بعد إلقاء 
نظرة فاحصة يُتَوّقع أن تنش����أ إش����كاليات أخرى تعترض 
����ِلس في المستقبل، وذلك لتباين تلك  سبيل االندماج السَّ
المجموعات االقتصادية من حي����ث األهداف والتوجهات 
والتبعية السياس����ية واالقتصادية لل����دول الكبرى اعتماداً 

على اإلرث االستعماري القديم))).
ومث���اًل؛ دول منطق���ة الفرنك س���يفا، وهي خمس 
عش���رة دولة، موزعة على ثالث مناط���ق جغرافية في 
القارة اإلفريقية، ِسّت منها في وسط القارة، وثماني دوٍل 
ل ُجُزُر القمر العدد. فمجموعة وس���ط  في غربها، وتَُكمِّ
إفريقيا لها بنك مركزي واحد، ومجموعة غرب إفريقيا 
أيضاً لها بنك مركزي واحد، وجزر القمر أيضاً لها بنك 
مرك���زي واحد، وبالتالي فإّن البن���وك المركزية الثالثة 
تتمركز حول حس���اب واحد اسمه »حس���اب العمليات« 
في الخزينة الفرنس���ية حس���ب االتفاق المبرم مسبقاً 
بين هذه الدول وفرنسا من أجل ضمان العملة. فحسب 
االتفاقيات المبرمة؛ هذه الدول مجتمعة ال تس���تطيع- 
منفردة أو مجتمعة- اتخاذ قرارات بش���أن السياس���ات 
االقتصادية والنقدية، فضاًل عن السياس���ات المتعلقة 
بالتجارة الخارجية وسياس���ات التصدي���ر والتوريد إال 

بموافقة فرنسا. 
ما ل���م تَنُّص اتفاقية التجارة الح���رة القارية اإلفريقية 
صراحًة بعملية االندماج التدريجية، وَس���ّن قوانين واضحة 

))) اأثر تداول عملة فرنك �صيفا CFA-Franc على اقت�صاديات 
دول غرب اإفريقيا، عبد الرحمن خما، مجلة قراءات اإفريقية، 

العدد 42، اأكتوبر 9)20م.

وش���فافة بخصوص هذه المجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ 
فمنطقة التج���ارة الحرة القارية س���تكون رهينة الخالفات 
اإلقليمية، ومن ثَّم عدم تحقيق األهداف المرسومة، وتضييع 

حلم األجيال بالوحدة اإلفريقية الشاملة. 
الخاتمة:

رد أعاله؛ أّن منطقة التجارة الحرة  اّتضح من خالل السَّ
القارية اإلفريقية مش���روٌع واِعٌد وضخم ف���ي آٍن واحد؛ إْذ 
يُعتبر أكبر مشروع تجاري على المستوى العالمي بعد منظمة 
التجارة العالمية. تُمّثل منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية 
فرصة سانحة للدول اإلفريقية لتعزيز التجارة داخل إفريقيا، 
وتنويع اقتصاد القارة، وإعادة هيكلته، ليتماشى مع متطلبات 
العصر الحالي، ويواكب مجريات العصور المستقبلية، فضاًل 
عن الس���عي الحثيث لتحقيق أهداف ُمهّمة في مجال حقوق 

اإلنسان ومكافحة الفقر. 
بجانب ه���ذه الفرص اإليجابية؛ هناك تحديات متنوعة 
تعترض طريق تحقيق منطقة التجارة الحرة اإلفريقية، التي 
أغلبها يتمّيز بطبيعة سياس���ية جوهرية وليس���ت اقتصادية 
فحس���ب. ومع ذلك؛ فإّن مواءمة األولويات الوطنية لتحقيق 
المنافع العام���ة اإلقليمية والعالمية يتطلب إرادة سياس���ية 
حازمة، وإص���راراً وتنس���يقاً قوياً بين القادة السياس���يين 

األفارقة أنفسهم.
إذا لم توضع سياسات ش����املة ومعامالت تفضيلية 
ض����ة للخطر؛ فإّن  لالقتصادات الت����ي تَُصّنف بأنها ُمعرَّ
منطقة التجارة الح����رة القارية اإلفريقية يمكن أن تُصبح 
َزة لالختالف����ات االقتصادية؛ ب����ل واألزمات  ق����وة ُمع����زِّ
السياسية، بدالً من أن تكون قوة اقتصادية فاعلة ومثمرة. 
لذا؛ من األهمية بمكان أن تس����تعّد كّل دولة مشاركة في 
االتفاقية وتبني بُنَْية مؤسس����ية تش����اُركية فّعالة لتَجنُّب 
اإلض����رار باقتصادها المحلي. ولزي����ادة تأثير الصفقات 
التجاري����ة يجب أيضاً وضع سياس����ات الصناعة، خاصًة 
فيما يتعلق بالش����ركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات 
التحويلية، فيجب أن تُرّكز الدول األعضاء على اإلنتاجية 
والمنافسة والتنويع، وتذليل التعقيدات االقتصادية، ورفع 

مستوى الكفاءات اإلدارية.
ع����الوًة على ذل����ك؛ يجب عل����ى الدول المش����اركة 
ف����ي اتفاقي����ة التجارة الح����رة القارية إدخال سياس����ات 
تعالج مخ����اوف النقابات العمالية والمؤسس����ات المالية 
واالقتصادية الخاصة بالدولة، وتشجع المنافسة الصحية 
)الشريفة(، دون قتل روح الشركات المحلية، باإلضافة إلى 
ضمان االلتزام الصارم بالتخلص م����ن النفايات، وحماية 

الملكية الفكرية، وغيرها �
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اأ. �شهير ال�شربيني
باحث�ة في العل�وم ال�شيا�ش�ية ومهتمة بالق�ش�ايا 

القت�شادية - م�شر

مستقبل إفريقيا االقتصادي:

التوجه نحو االبتكار في ضوء تقنيات 
الذكاء االصطناعي

الأ�ش�ياء  واإنترن�ت  كالروبوت�ات  جدي�دة، 
والطباع�ة ثالثي�ة الأبعاد والذكاء ال�ش�طناعي، 
غيرت كثيرًا من مالمح ال�ش�ناعة، ومن المتوقع 
اأن ي�ش�تمر ذل�ك التغي�ر ف�ي طبيع�ة ال�ش�ناعة 

خالل ال�شنوات القادمة.

منت�ش�ف الق�رن الع�ش�رين؛ اعتم�د منذ 
الت�ش�نيع  عل�ى  المتق�دم  العال�م 
الموجه نحو الت�شدير، وذلك لزيادة الإنتاجية 
وخل�ق المزي�د من فر��س العمل، غي�ر اأّن قدوم 
الثورة ال�ش�ناعية الرابعة بما تحمله من تقنيات 
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وف���ي إطار تلك التوقعات؛ تطم���ح الدول اإلفريقية 
التباع المس���ار نفس���ه، أال وهو التوجه نح���و االبتكار 
واالس���تفادة من تقنيات ال���ذكاء االصطناعي، وخاصًة 
في مج���االت الزراعة والصناع���ة والتعليم، فعلى الرغم 
م���ن النمو االقتصادي المالحظ، الذي س���جلته إفريقيا 
على مدار العقد ونصف الماض���ي، في خضم التقلبات 
واالضطرابات العالمية، فإنها ال تزال بحاجٍة إلى نموذج 
نمو اقتصادي جديد مدعوم بق���وة االقتصاد الحقيقي، 

والتوجه الجاد نحو ريادة األعمال واالبتكار.
تهدف هذه الدراس���ة إل���ى الوقوف عل���ى أهمية 
الثورة الصناعية الرابعة وتقني���ات الذكاء االصطناعي، 
وعالقتهما بتطور األنش���طة االقتصادية ف���ي إفريقيا، 
كم���ا تناقش دور ال���ذكاء االصطناعي ف���ي تنمية ودعم 
االقتصاد اإلفريق���ي، وكذلك دور ريادة األعمال الرقمية 
واالقتصاد الرقمي في دفع االقتص���اد اإلفريقي ُقدماً، 
إضافًة إلى ذلك تتناول الدراسة الفرص والتحديات التي 
تواج���ه االقتصاد اإلفريقي خالل تبني���ه لتقنيات الذكاء 
االصطناعي، ومستقبل تلك التقنيات في القارة اإلفريقية 

وسيناريوهات نجاحه من عدمه.
والثورة  ال�سطناعي  الذكاء  مفهوم  اأوًل: 

ال�سناعية الرابعة:
منذ ظه���ور التكنولوجيا اإللكتروني���ة والمعلوماتية، 
في فجر األلفية الثالثة، تغيرت المجتمعات تغيراً جذرياً 
وسريعاً، فإلى جانب العولمة، وتزايد االهتمام بالمعرفة، 
أدى التط���ور التكنولوج���ي في عصر الث���ورة الصناعية 
الرابعة إلى خلق عالم جديد مختلف تماماً عن ذي قبل.

يرجع اختالف الثورة الصناعية الرابعة عن الثورات 
الت���ي س���بقتها إلى ش���دتها وتعقدها وتوس���ع نطاقها، 
واس���تنادها في مضمونها إلى ظاهرة تكنولوجية جديدة 
تُس���ّمى »التحول الرقمي«، الذي يعني التغلغل الس���ريع 
للتكنولوجيات الرقمية في البنية التحتية لكّل مؤسس���ة 

أو شركة أو حكومة))).

اآل  را�صد  المعرفة، موؤ�ص�صة محمد بن  ا�صت�صراف م�صتقبل    (((

فبينما قامت الثورة الصناعية األولى على أس���اٍس 
ميكانيك���ي، والث���ورة الصناعي���ة الثانية على مس���توى 
كهربائي، والثورة الصناعية الثالثة على مستوى إلكتروني، 
ف���إّن الثورة الصناعية الرابعة انطلقت كتحّوٍل إلى نموذج 
متكام���ل قائم عل���ى العديد من التقني���ات، ومن أهمها 

»الذكاء االصطناعي«.
فه���ي تنطلق باألس���اس من اإلنج���ازات الضخمة 
التي حققتها الثورة الصناعية الثالثة، وباألخص ش���بكة 
اإلنترنت وقدرتها على تخزين المعلومات وإمكاناتها غير 
المحدودة، تل���ك اإلنجازات فتحت الباب أمام احتماالت 
غير محدودة من اختراقات كبيرة لتكنولوجيات ناش���ئة 
في مجاالت: ال���ذكاء االصطناعي، والروبوتات، وإنترنت 
األش���ياء، والطباعة ثالثية األبع���اد، وتكنولوجيا النانو، 

والتكنولوجيا الحيوية، وغيرها.
فإذا كانت الثورة الصناعي���ة الثالثة تمثل »الرقمنة 
البسيطة«؛ فإّن الرابعة تمثل »الرقمنة اإلبداعية« القائمة 
على مزيج من االختراق���ات التقنية المتفاعلة من خالل 

خوارزميات مبتكرة))).
فقد خلقت تلك الظاهرة حالًة من التقارب اإلبداعي 
المقترن بين مجموعة من التكنولوجيات، وأوجدت نظاماً 
بيئياً يسمح باالستفادة المتبادلة بين أنواع التكنولوجيات 
المختلفة، لتس���تفيد كّل واحدة من األخرى، وتساهم في 

تطويرها.
وم���ن ثَ���ّم؛ يمكنن���ا الق���ول ب���أّن أهمي���ة »الثورة 
التكنولوجي���ة« الحالية تكمن ف���ي تأثيرها الضخم في 
مجتمعات المعرف���ة؛ من خالل قدرتها عل���ى توليد كمٍّ 

مكتوم & برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإمارات العربية 
المتحدة،   لوران بروب�صت، فيرجيني ليفبفر، تاريخ الدخول: 
https://www.undp.org/ على:  متاح  7)/2)/9)20م، 
content/dam/rbas/doc/capacity%20building/

Future_of_Knowledge_A_Foresight_Report_

  AR_compressed.pdf

)2)   ماذا تعرف عن الثورة ال�صناعية الرابعة؟، موقع العربية، 
على:  متاح  2/22)/9)20م،  الدخول  تاريخ  )/8/7)20م، 

   shorturl.at/djkAY
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ضخم من البيانات الجديدة، وتحس���ين نقل المعلومات، 
وتعزيز إنتاجها، وتسهيل االبتكار.

ولعل صع���ود تكنولوجيا المعلومات واس���تخدامها 
على نطاٍق واس���ع في جمي���ع القطاعات االقتصادية قد 
ساهم في تبادل المعرفة بسهولة، نظراً لتالشي الحواجز 
الزمني���ة والمكانية بين الناس وخف���ض تكاليف معالجة 
المعلوم���ات، وذلك عبر خوارزمي���ات حديثة قائمة على 
التعلم اآللي والبيان���ات الضخمة، وتوظيفها لعدد ضخم 
من أجهزة االستش���عار الرقمية الموجودة في المعدات 
الصناعي���ة وأنظمة اإلنتاج حول العال���م، والتي بإمكانها 
تجميع كمية ضخمة من البيانات في ثواٍن قليلة وتحليلها، 
إلنتاج أفكار دقيقة حول العمليات والسلوك، األمر الذي 
من ش���أنه أن يحفز االبتكار في سبيل تحقيق طفرة في 

اإلنتاجية والنمو. 
إضافًة إل���ى ذلك؛ فإّن المنصات الرقمية تس���اهم 
هي األخرى في تسريع عملية االبتكار وخفض تكاليفها، 
وذلك عبر دعم المؤسس���ات واألفراد، وتسهيل التواصل 
فيما بينه���م، وتمكينهم من دم���ج التكنولوجيات بصورة 

أسرع))).
 وتُعّد »تقنيات الذكاء االصطناعي« أشهر ما حملته 
الثورة الصناعية الرابعة للبشرية، ويشير المصطلح إلى 
األجهزة التي تحاكي الذكاء البشري في أداء المهام، والتي 
بإمكانها التحسين من نفسها استناداً إلى المعلومات التي 

تتولى جمعها.
وتُستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي في أوجٍه عدة، 
كأن تعتمد روبوتات المحادث���ة على الذكاء االصطناعي 
لفهم مشاكل العمالء بصورة أكثر سرعة. كما أنه بإمكان 
القائمي���ن على ال���ذكاء االصطناعي االس���تناد إليه في 
تحليل المعلومات المهمة، كما بإمكان محركات التوصية 
تقديم توصيات للبرامج التلفزيونية اعتماداً على عادات 

المشاهدة للمستخدمين.

)))  لوران بروب�صت، فيرجيني ليفبفر، مرجع �صبق ذكره.

ثانيًا: الذكاء ال�سطناعي وعاقته بتطور 
الأن�سطة القت�سادية في اإفريقيا:

مّرت األنشطة االقتصادية في إفريقيا بعدة مراحل، 
وال يزال بعضها موجوداً ف���ي بعض المناطق اإلفريقية، 

وتتمثل تلك المراحل في:
1- مرحلة الحرف البدائية: 

تقوم تلك المرحلة على جمع الثمار والتقاط وصيد 
الحيوانات، وقد كانت تلك المرحلة بمثابة المرحلة األولى 
واألطول، والتي اس���تمرت لفترة طويلة من تاريخ القارة 
اإلفريقية، وال تزال س���ائدة في بعض مناطق إفريقيا، إذ 
تمثل نشاطاً اقتصادياً رئيسياً لبعض الجماعات البدائية 
كاألقزام والهونت���ون. غير أّن أع���داد العاملين في تلك 
الحرف في تراجٍع مس���تمر، خاصًة ف���ي ظل االتصال 
الحضاري والتطور الذي لحق بمجال الخدمات، وبخاصة 
الصحة، والمواصالت التي س���هلت من إمكانية الوصول 

إليهم واالحتكاك بهم.
2- مرحلة الزراعة: 

يعتمد نحو 75% من س���كان إفريقي���ا على الزراعة 
بص���ورٍة مباش���رة وغير مباش���رة، نظراً إلى مس���احة 
القارة الواس���عة، واختالف خصائصه���ا الطبيعية وتنوع 
المحاصي���ل الزراعية التي تنتجها، مما يجعله نش���اطاً 

اقتصادياً يستهدف معظم السكان األفارقة.
لكن الفارق عن ذي قب���ل: أّن نُظم الزراعة المتبعة 
لم تعد واحدة، إذ تختلف وفقاً للمستوى الحضاري الذي 
وصل إليه سكان تلك القرية: بين زراعة بدائية في بعض 
المناطق االس���توائية التي ال تحت���اج إلى األيدي العاملة 
الكثيرة، وزراعة كثيفة في المناطق المزدحمة بالس���كان 

والزراعة التجارية التي يستفيد المزارعون منها))).
3- مرحلة الت�صنيع:

تُعّد القارة اإلفريقية ثاني أكثر قارات العالم ازدحاماً 

التربية  كلية  اإفــريــقــيــا،  قـــارة  فــي  القــتــ�ــصــادي  الن�صاط    (2(
الأ�صا�صية، جامعة بابل، تاريخ الدخول 4)/)/2020م، متاح 
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ على:  

   lecture.aspx?fid=11&depid=1&lcid=37554
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بالسكان، إذ تضّم أكثر من 1.2 مليار نسمة، وعلى الرغم 
من ذلك؛ فإّن اقتصاد إفريقيا ال يمثل حالياً س���وى أقل 
م���ن 2% من التجارة الدولية والتصنيع العالمي، فال تزال 
إفريقيا قابعة في تلك المرحلة، س���اعية لتحقيق طفرة 

حقيقية فيها.
ويتطلب ظهور إفريقي���ا اقتصادياً انتقالها من قارة 
ذات دخ���ل منخفض إلى اقتصادات متوس���طة الدخل، 
وإلى تحويل الهيكل االقتصادي من األنش���طة الزراعية 
إلى قطاعات حيوية أكثر ذات قيمة مضافة كالصناعات 

التحويلية والسياحة.
ونتيجًة للتط���ورات الهائلة ف���ي التكنولوجيا، التي 
له���ا التأثير األكب���ر في حياة البش���ر، وبخاصة تقنيات 
ال���ذكاء االصطناعي التي أثبتت قدرتها على دعم وتنمية 
اقتصادات الدول، ف���إّن إفريقيا باتت تزامناً مع توجهها 
نحو التصنيع، تس���عى للتوجه نحو االبت���كار، في رغبٍة 
حثيثة منها للح���اق بَرْكب العالم المتق���دم الذي يعتمد 
على تقنيات الذكاء االصطناعي، ليس لالستفادة منه في 
مجال التصنيع فحسب؛ بل أيضاً لتحسين مستوى اإلنتاج 
الزراع���ي وظروف التعليم الصعبة ف���ي القارة، وتحقيق 

تنمية اقتصادية حقيقية.
فوفقاً لبحٍث أجرته ش���ركة »أكسنتشر«؛ فإّن بإمكان 
الذكاء االصطناعي أن يضاعف معدل النمو االقتصادي 
السنوي في اثني عشر من االقتصادات المتقدمة، وزيادة 
إنتاجية العمل بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2035م)))، 
إذ سيتم االس���تفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي في 
زيادة إنتاجية العمل، في تلك االقتصادات، بش���كٍل أكثر 
كفاءة مما لو قام البش���ر بأداء تلك األعمال. ومن ش���أن 
تلك الزيادة في اإلنتاجية أن تقلل بش���كٍل كبير من عدد 

 Nagham El Houssamy& Nadine Weheba,   (((
 Artificial Intelligence in Africa: An Overview of

 ongoing Open AIR Activities, open AIR AFRICA

 access  ,2019/9/INNOVATION RESEARCH, 4

available at http://openair.  ,2019/12/date: 18

artificial-intelligence-in-africa-/04/09/africa/2019

 /an-overview-of-ongoing-open-air-activities

الس���نوات التي تحتاج فيها تلك االقتصادات لمضاعفة 
التنمية االقتصادية لديها، وخاصًة أّن مؤش���رات التنمية 
االقتصادي���ة مدفوعة أساس���اً بقدرة البلد على نش���ر 
االبتكارات التكنولوجية في البنية التحتية القتصادها))). 
ووفقاً لتقرير التصنيع السنوي لعام 2018م؛ فإّن %92 
من كبار المسؤولين في كبرى شركات التصنيع يعتقدون 
أّن بإمكان تقنيات الذكاء االصطناعي أن ترفع مستويات 
إنتاجية المصانع، وتعمل على تمكين الموظفين من العمل 
بشكٍل أكثر ذكاًء وبصورٍة أكثر ذكاًء وبساطة، إضافًة إلى 
قدرته على تعزيز التصميم الهندس���ي واإلنتاجية بصورة 

مبتكرة وتقليل تكلفة اإلنتاج))).
كما تش���ير تقديراٌت إلى أّن الطل���ب العالمي على 
تكنولوجي���ا الذكاء االصطناعي سيس���تمر ف���ي النمو، 
فم���ن المتوقع أن يضيف الذكاء االصطناعي نحو 15.7 
تريلي���ون دوالر إل���ى الناتج المحل���ي اإلجمالي العالمي 

بحلول عام 2030م))).
وفي مؤش���ر جاهزية الحكومات للذكاء االصطناعي 
لس���نة 2019م، وهو أول مؤشر أنشأته منظمة »أكسفورد 

 Artificial Intelligence Poised to Double Annual  (2(
 Economic Growth Rate in 12 Developed

 Economies, News room: Accenture,

 available  ,2019/12/access date 18  ,2016/9/28

at:  https://newsroom.accenture.com/news/

artificial-intelligence-poised-to-double-annual-

economic-growth-rate- in-12-developed-

economies-and-boost-labor-productivity-by-

up-to-40-percent-by-2035-according-to-new-

 research-by-accenture.htm

 How Artificial Intelligence Is Reforming The   (((
 Manufacturing Industry, Analytics insight,

 available at: ,2019/12/access date: 28 ,2019/4/3

https://www.analyticsinsight.net/how-artificial-

intelligence-is-reforming-the-manufacturing-

  /industry

 Milena Kabza, Artificial intelligence   (4(
 ,2019/3/supports economic growth, 26

 available at:  ,2019/12/access date: 18

https://financialobserver.eu/poland/artificial-

/intelligence-supports-economic-growth
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إنس���ايت« ومركز »أبحاث التنمية الدولية« بكندا، ليجيب 
عن س���ؤال محوري، وهو: إلى أي مدى تتمتع الحكومات 
الوطني���ة بموق���ٍع جّيد لالس���تفادة من فوائ���د الذكاء 

االصطناعي في عملياتها وتقديم الخدمات العامة؟ 
تس���عى النتائ���ج الت���ي يقدمها المؤش���ر لتحديد، 
عل���ى وجه الدقة، مدى الق���درة الحالية للحكومات على 
اس���تغالل اإلمكانات المبتكرة للذكاء االصطناعي. ذلك 
المؤش���ر يعمل على توسيع نطاقه كي يشمل جميع بلدان 
األمم المتحدة، إذ يسجل نحو 194 دولة، ويصنفهم وفقاً 
الستعدادهم الس���تخدام الذكاء االصطناعي في تقديم 

الخدمات العامة.
ويعتمد المؤشر في عملية تقييمه على أربعة معايير 
رئيس���ية، وهي: مستوى الحوكمة؛ مستوى البنية التحتية 
والبيان���ات؛ ودرج���ة المهارات والتعليم؛ ومس���توى أداء 

الخدمات الحكومية والعامة. 
ولع���ل الغرض م���ن ذلك التقييم لي���س هو خلق أو 
تأجيج سباق عالمي للذكاء االصطناعي، وإنما هو بمثابة 
مس���اعدة لصانعي السياس���ة في كّل مكان لمعرفة إلى 
أين وصل���وا في هذا المجال، ومحاول���ة للفت انتباههم 
للمج���االت التي ق���د يرغبون في تركي���ز جهودهم فيها 

مستقباًل.
وبالنظر إلى نتائج المؤش���ر؛ نجد أنه ال توجد دول 
إفريقية في المراكز الخمس���ين األولى، بينما هناك 12 
دولًة إفريقية فقط ف���ي قائمة أفضل 100 دولة من بين 

54 دولًة إفريقية موجودة في المؤشر.
وبينما تحتل المراكز الخمسة األولى من بين الدول 
اإلفريقي���ة كلٌّ من: كينيا وتونس وموريش���يوس وجنوب 
إفريقيا وغان���ا؛ فإنه من بين الدول العش���ر األدنى في 
المؤش���ر تّم تصنيف س���بع دول إفريقية منها على أنها 
»أقل البلدان نمواً وتكّيفاً مع تقنيات الذكاء االصطناعي«، 
وهي: الكونغو والس���ودان وجمهورية إفريقيا الوس���طى 

وجنوب السودان وإريتريا وغينيا والصومال))).

 Government Artificial Intelligence Readiness   (((

وبالرغم من تركز معظم تقنيات الذكاء االصطناعي 
وخبرائها في أمريكا الش���مالية وأوروبا وآس���يا، وبنسبة 
ضئيل���ة في إفريقيا، ظلت إفريقي���ا على الرغم من ذلك 
أرضاً خصبة وقادرة على االس���تفادة بما تقّدمه تقنيات 
ال���ذكاء االصطناعي من طفراٍت ف���ي النمو االقتصادي 
للدول، فإفريقيا تمتلك طاقة بش���رية ضخمة، فسكانها 
هم األصغر س���ناً واألس���رع نمواً مقارنًة ببقية س���كان 
القارات، ع���الوًة على ذلك فإّن الم���وارد المالية متاحة 
وممكنة نظراً إلبداء المس���تثمرين والش���ركات الدولية 

مراراً وتكراراً رغبًة حقيقية لالستثمار فيها.
وعلى سبيل المثال: افتتحت شركة جوجل العمالقة 
للتكنولوجي���ا مختبراً ألبحاث لل���ذكاء االصطناعي في 
أكرا )عاصمة غان���ا( لمعالجة التحدي���ات االقتصادية 
والسياسية والبيئية في القارة، والتي قد تكون عائقاً أمام 
التحول الرقمي واالعتم���اد على الذكاء االصطناعي في 

القارة. 
وبالنظر إل���ى أهمية التكنولوجيا ف���ي تنفيذ خطة 
التنمية المستدامة لعام 2030م؛ يعتقد الخبراء أّن الدول 
اإلفريقية ستبدأ قريباً في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء 

االصطناعي على نحٍو واسع.
لكن وبالرغم من التوقعات المتزايدة النتشار الذكاء 
االصطناعي في إفريقيا؛ فإّن االفتقار إلى البنية التحتية 
التكنولوجية بشكٍل كاٍف قد يعيق التقدم من أجل تحقيق 
ذل���ك اله���دف)))، األمر الذي يضع عل���ى كاهل صانعي 
السياسات األفارقة مس���ؤولية تحقيق التوازن بين إدارة 
التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز االستفادة منها، واحتضان 

 Index 2019, OXFORD INSIGHT, 2019,

available at: https://www.oxfordinsights.com/ai-

 readiness2019
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 Renewal, November 2019, access date:

available at: https://www.  ,2019/12/18
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الفرص الجديدة التي تأتي من التقدم التكنولوجي، وفي 
الوق���ت ذاته تعزيز االس���تفادة قدر اإلم���كان من نماذج 

التنمية التقليدية القائمة على التصنيع. 
ولعل الدعم الخارجي يلع���ب الدور األكبر في دعم 
جه���ود الحكومات اإلفريقية، نظراً لع���دم قدرة البلدان 
اإلفريقي���ة على تحم���ل االس���تثمارات الالزمة وحدها، 
وخاص���ًة أّن أّي محاول���ة الحتضان التقني���ات الجديدة 
للذكاء االصطناعي في إفريقي���ا؛ تتطلب ابتداًء اتصاالً 
س���ريعاً وموثوق���اً بالمنظم���ات الدولي���ة والش���ركات 
التكنولوجية المانحة وبأس���عار معقولة، وهو ما ال يمكن 
للدول اإلفريقية فعله بمفردها، ومن هنا تقع مس���ؤولية 
استكش���اف فرص تمويلي���ة جديدة إلدخ���ال مزيٍد من 
التقني���ات على عاتق الجهات المانحة التقليدية وعمالقة 

التكنولوجيا العالمية على حدٍّ سواء))).
في  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  دور  ثالثًا: 

دعم وتنمية القت�ساد الإفريقي:
تمتلك الث���ورة الصناعية الرابع���ة القدرة على دفع 
االقتصاد اإلفريقي إلى األمام بش���كٍل لم يسبق له مثيل، 
عب���ر تمكين االبت���كار، وتحفيز نماذج أعم���ال جديدة، 
وتحسين مستوى الخدمات العامة، ويظهر ذلك جلياً من 

خالل قدرتها على أداء عدة أدوار، منها))): 
1- تحوي���ل الم�صه���د ال�صناع���ي ف���ي اإفريقي���ا نح���و 

البتكار:
إّن االنتشار السريع لتقنيات الذكاء االصطناعي هو 

 The Fourth Industrial Revolution could mean   (((
 the end of traditional manufacturing in Africa,

 ,2019/8/WORLD ECENOMIC FORUM, 19

available at: https://www.weforum.org/

how-africa-can-adapt-to-the-/08/agenda/2019

 /digital-revolution

 Here's how Africa can take advantage of the  (2(
 Fourth Industrial Revolution, World Ecenomic

Available at: https://www.  ,2017/5/Forum, 2

heres-how- /05 /weforum.org/agenda/2017

africa-can-take-advantage-of-the-fourth-

 /industrial-revolution

باألس���اس فرصة ذهبية للمس���اعدة في تحويل المشهد 
الصناع���ي في إفريقيا، والدفع به ُقدماً نحو االبتكار، إذ 
توف���ر تقنيات اإلنتاج الرقم���ي المتقدمة والمطبقة على 
اإلنتاج الصناعي إمكانات كبيرة لتعزيز النمو االقتصادي 
وتعبئة الموارد، من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة 
والمستدامة، األمر الذي يتطلب أوالً تطوير البنية التحتية 

الالزمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت))).
وتسعى إثيوبيا في هذا اإلطار لالستفادة من تقنيات 
الذكاء االصطناعي في النهوض بقطاع الصناعة لديها، إذ 
تتولى إنشاء مجمعات صناعية تُطّبق فيها بعض تقنيات 
ال���ذكاء االصطناعي، وفي ذلك اإلطار؛ أنش���أت إثيوبيا 
مركز دراس���ات وأبحاث في مجال الذكاء االصطناعي، 
بهدف تس���خير الطاقات الفكرية لألوساط األكاديمية، 
للتأثير عل���ى الصناعات اإلثيوبية بأحدث تقنيات الذكاء 

االصطناعي))).
ال���دول  بي���ن  القت�ص���ادي  التكام���ل  ت�صهي���ل   -2

الإفريقية:
يمكن لل���ذكاء االصطناعي المس���اهمة في تحقيق 
التكامل االقتص���ادي بين الدول اإلفريقي���ة عبر إدراج 
تكنولوجي���ا المعلوم���ات واالتصاالت كأح���د المجاالت 
االس���تراتيجية للتع���اون بينه���م، ولعل وج���ود داعمين 
رئيس���يين، كالمنت���دى االقتصادي العالمي وإريكس���ون 
ومجموعة بوسطن االستشارية، يسهل من مسألة التحول 
الرقمي في إفريقيا، ونش���ر تقنيات الذكاء االصطناعي 

 How Africa's entrepreneurs are changing the   (((
 direction of globalization, World Ecenomic

available at: https://  ,2019/1/Forum, 17

african-/01/www.weforum.org/agenda/2019

entrepreneurs-changing-the-direction-of-

 /globalization

 The Artificial Intelligence & Robotics Center of  (4(
 Excellence, Addis Ababa science 5 technologu

 available  ,2019/12/university, access date: 28

at: http://www.aastu.edu.et/research-and-

technology-transfer-vpresident/the-artificial-

 /intelligence-robotics-center-of-excellence
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في البنية التحتية للدول اإلفريقية. 
وف���ي ذلك اإلطار؛ ق���ررت روان���دا وكينيا وجنوب 
السودان، في عام 2013م، إضافة تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت إلى اتفاقية الممر الشمالي )الموقعة سلفاً، 
والتي تنظم المس���ائل المتعلقة بالنقل ومراقبة الجمارك 

والوثائق واإلجراءات، لتيسير التكامل داخل المنطقة(. 
ومن أجل ذل���ك؛ عملت الش���ركة العالمية الرائدة 
في مجال تقنية المعلومات والش���بكات »سيس���كو« على 
دعم مش���اريع دمج الممر الشمالي الذي يربط بين تلك 
ال���دول بأحدث التقنيات، فبات���ت تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت منذ ذلك الوقت جزءاً ال يتجزأ من طموحاتها 

االقتصادية.
ويُع���ّد الممر الش���مالي اآلن هو أكث���ر طرق النقل 
ازدحاماً وأهمها في ش���رق ووس���ط إفريقي���ا، إذ يربط 
بين االقتصادات غير الس���احلية، وهي: )أوغندا ورواندا 
وبوروندي وشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب 
السودان(، بميناء مومباسا البحري في كينيا. كما تخدم 
ش���بكة النقل البديل���ة منطقة البحي���رات الكبرى غير 

الساحلية في إفريقيا عبر تنزانيا))).
3- دعم وتنمية راأ�ص المال الب�صري: 

تحت���وي إفريقيا على أكبر إمكانيات غير مس���تغلة 
للق���وى العاملة على وج���ه األرض، فبينما س���ينخفض 
إجمالي س���كان أوروبا في الفترة ما بين 2020-2025م؛ 
سيتضاعف عدد سكان إفريقيا تقريباً في الفترة نفسها، 
مما يعني تزايد عدد القوى العاملة في القارة، األمر الذي 
يجعل من االس���تثمار في إفريقيا في مجال التكنولوجيا 
ل���ه مبرراته، فباإلمكان نش���ر األفارق���ة الموهوبين في 
المش���هد التكنولوجي في ظل بيئة أعمال تنافسية، إذ ال 
تزال هن���اك حالة من عدم التطابق بي���ن القوى العاملة 
الكبي���رة الموهوبة التي تمثل »العرض«، والفرص التقنية 

 Here's how Africa can take advantage of the  (((
.Fourth Industrial Revolution, Ibid

المحدودة التي تمثل »الطلب«))). 
ومن أجل ذلك تحتاج أنظمة التعليم في إفريقيا إلى 
التكيف مع المس���تقبل، والتركي���ز على تدريس مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا في س���ّن مبكرة، وهو ما يُعّد مجاالً 
بإمكان المستثمرين والشركات ورجال األعمال االستثمار 
فيه، نظراً لوجود ضمانات مستقبلية له، وخاصة حينما 
يجني الش���عب اإلفريقي فوائد هذه الثورة الرقمية. ذلك 
الدعم يكون أساس���اً عن طريق توفير رأس المال الذي 
يمكن من خالله االس���تثمار في الشركات التي تستخدم 
الذكاء االصطناعي للصالح االجتماعي والتنموي، أو عن 

طريق االستثمار في مراكز تعليم التكنولوجيا))).
وفي ذلك اإلط���ار؛ تُجري منظم���ة األمم المتحدة 
للتنمي���ة الصناعية »يوني���دو« وحكومة فنلن���دا برامج 
تجريبي���ة في مج���ال التدريب على الواق���ع االفتراضي 
في جن���وب إفريقيا، والتي يج���ري تكرارها في ماالوي 
وزامبيا وزيمبابوي. يحدث ذلك عبر اس���تخدام منصات 
التدريس ثالثية األبعاد عل���ى األجهزة المحمولة، والتي 
تس���اعد طالب الزراعة المتخصصين في الغابات على 

تعلم تشغيل المناشير في بيئة آمنة.
وفي ليبيريا؛ تقوم اليونيدو، بدعم من حكومة اليابان 
وبالشراكة مع شركة كوماتسو اليابانية، بنشر التكنولوجيا 
المرتبط���ة واالبتكار ف���ي مرافق اإلنت���اج الخاصة بها، 
فق���د مكنت برامج التدريب الموجهة نحو س���وق العمل، 
في مجال تش���غيل الحفارات والتدريب وأداء الخدمات 
األساس���ية، المتدربين من الحصول على فرص عمل في 

ذلك المجال))).

 AI and Africa: Leapfrog to prosperity, New   (2(
 ,2019/12/access date: 22  ,2018/11/Africa, 28

available at: https://newafricanmagazine.

/com/17686

.Ibid  (((
 LI Yong, Turning challenges into   (4(
 opportunities: Africa’s industrial development

 in the Fourth Industrial Revolution, modern

available at: https://  ,2019/9/diplomacy, 24
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4- تف���ادي مخاط���ر انع���دام الأمن الغذائ���ي وتنمية 
الزراعة:

ترتب���ط ظاهرة انعدام األم���ن الغذائي على األغلب 
بإفريقيا، إذ تزداد على نح���ٍو مطرد في جميع المناطق 
اإلقليمية الفرعية في إفريقيا بنسبٍة تصل إلى 20%، ومن 
المتوقع بحلول ع���ام 2050م أن يتزايد أعداد المعدمين 

غذائياً بنحو 1.3 مليار شخص إضافي))). 
وحسب التقديرات الحالية؛ يحتاج العالم بحلول عام 
2050م، خاصًة مع نمو سكانه بمعدل ثابت، إلى مضاعفة 

إنتاج المحاصيل وزراعة أغذية بطرق أكثر استدامة. 
وفي إفريقيا خاصة؛ ظلت اآلفات واألمراض النباتية 
تعيق اإلنتاج الزراعي لعقود طويلة، فقد معها المزارعون 
ما يُقّدر بنحو 49% من إجمالي غلة المحاصيل المتوقعة 
سنوياً- وهي أعلى نسبة في العالم، وفقاً لمركز الزراعة 
والعل���وم البيولوجية الدولي، فض���اًل عن مخاطر التغير 

المناخي التي تُحِدق باألراضي الزراعية.
لذا؛ يعكف فري���ق رواد األعمال في الكاميرون على 
اختبار منصة تعتمد على الذكاء االصطناعي، لمساعدة 
المزارعي���ن األفارقة عل���ى معالجة آف���ات المحاصيل 

واألمراض النباتية من مصدرها))). 
ومن المتوق���ع أن يصبح ال���ذكاء االصطناعي ركناً 

turning- /24 /09 /moderndiplomacy.eu/2019

challenges-into-opportunities-africas-industrial-

 /development-in-the-fourth-industrial-revolution

بناء  8)20م؛  العالم  في  والتغذية  الغذائي  الأمــن  حالة     (((
الأمن  اأجــل  من  المناخ  تغير  وجه  في  ال�صمود  على  القدرة 
متاح   ،(8 �ص   ،20(8 والزراعة،  الأغذية  منظمة  الغذائي، 

على:  
ht tp : / /apps .who. in t /nu t r i t ion /pub l i ca t ions /

foodsecurity/state-food-security-nutrition-2018/

 ar/index.html

 Cameroonian entrepreneurs are using AI to   (2(
 fight crop disease, World Economic Forum,

 available  ,2019/12/access date:25  ,2019/8/12

/08/at: athttps://www.weforum.org/agenda/2019

startup-using-ai-to-help-african-farmers-tackle-

 /pests-and-diseases

أساس���ياً في التش���غيل اآلل���ي لإلنت���اج الزراعي، عبر 
تصميم���ه آالت زراعية وروبوتات أكثر ذكاًء، من ش���أنها 
أن تساهم في تحس���ين كفاءة اإلنتاج الزراعي والتصدي 
للتحديات الت���ي تواجه الصناعة، متالفية بذلك العوامل 
الدخيل���ة واألضرار البيئية التي من ش���أنها أن تقلل من 

جودة وكمية المحاصيل الزراعية))).
وفي ه���ذا اإلطار؛ صّممت ش���ركة »إيروبوتيكس«، 
وهي شركة ناش���ئة من جنوب إفريقيا تستخدم األقمار 
الصناعي���ة وطائرات ب���دون طيار وال���ذكاء الصناعي 
لمساعدة المزارعين إلدارة مزارعهم)))، منصة تحليلية- 
ربم���ا تكون األكب���ر في العالم ف���ي تحليله���ا للنباتات 
والمحاصيل-، للمساعدة في مواجهة هذا التحدي، ففي 
الغالب ال يكون المزارعون في البلدان اإلفريقية من ذوي 
المهارات العالية؛ ويعانون م���ن ضعٍف في الوصول إلى 

المعلومات والتمويل والتأمين))).
كما تأسس���ت ش���ركة ف���ي مدينة »س���تيلينبوش« 
في جن���وب إفريقيا في ع���ام 2011م، ونف���ذت بالفعل 
بعض تقنيات الذكاء االصطناع���ي في الزراعة، وزودت 
المزارعين بالمعلومات األساسية حول التقنيات التي يتّم 

استخدامها التخاذ قرارات دقيقة.
 وق���د تّم اس���تخدام نظامها األساس���ي الحقاً من 
قبل ش���ركات الخدمات، كشركة نيجيرية تدعى »هابس« 
المالية- والتي أطلقت مؤخراً مساعداً رقمياً في خدمة 

 Artificial intelligence and precision farming:   (((
 does efficiency mean sustainability?, Filling

 Space ”Democratizing Engagement With

available at: https://filling-  ,2019/5/Space”, 28

artificial-intelligence-/28/05/space.com/2019

and-precision-farming-does-efficiency-mean-

 /sustainability

متاح   ،2020/(/(( الـــدخـــول  ــخ  ــاري ت مــ�ــصــر،  اإبـــــداع     (4(
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 How Africa's entrepreneurs are changing the  (5(
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العمالء في الذكاء اإلصطناعي يدعى »إميلي«، وحصلت 
به على جائزة بدء التش���غيل الرقم���ي لعام 2018م في 
إفريقيا- وش���ركات البترول الت���ي اعتمدت على الذكاء 
االصطناعي للوصول إلى حقول البترول وتس���هيل عملية 

استكشافها))).
كما عمدت بعض الشركات الناشئة في ذلك المجال 
إلى تطوير وبرمج���ة الروبوتات المس���تقلة للتعامل مع 
المهام الزراعية األساس���ية، كحصاد المحاصيل بكميات 
أكبر وعلى نحو أسرع من المزارعين. وجعلت من مكافحة 
الحش���ائش الضارة أولوية قصوى، نظراً لقدرة ما يقرب 

من 250 نوعاً منها على مقاومة مبيدات الحشائش))).
إضاف���ًة إل���ى ذل���ك؛ فإّن بع���ض تقني���ات الذكاء 
االصطناعي تتجه إلى تطوير نماذج للتعلم اآللي، تساعد 
في تتب���ع والتنبؤ بالتغي���رات المناخية واآلث���ار البيئية 
المختلفة على المحاصيل، لعل أبرزها األقمار الصناعية 
المس���تخدمة للتنبؤ بحالة الطقس، وتحليل اس���تدامة 
المحاصي���ل، وتقيي���م المزارع للتأكد من س���المتها من 

اآلفات واألمراض))).
تلك التقنيات تجعل من مشاكل الزراعة في إفريقيا 
قابل���ة للحل، إذا ما ت���ّم إدخالها إلى البيئ���ة اإلفريقية، 
وتدري���ب المزارعين األفارقة عليها، وهو ما س���ينعكس 

إيجاباً على االقتصاد اإلفريقي بالتبعية.

 Claudio Butticè, The Future of Artificial   (((
 Intelligence in Africa: Risks and Opportunities,

 ,2019/12/access date: 18  ,2019/4/18

available at: https://www.theelephant.info/

the-future-of-art i f icial- /18 /04 /ideas/2019

 /intelligence-in-africa-risks-and-opportunities

 Kumba Sennaar, AI in Agriculture – Present   (2(
 Applications and Impact, emerj, October 23, 2019,

available at: https://emerj.com/ai-sector-overviews/

 /ai-agriculture-present-applications-impact

.Ibid  (((

الرقمية  الأع���م���ال  ري����ادة  دور  راب���ع���ًا: 
والق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي ف���ي دع���م الق��ت�����س��اد 

الإفريقي:
تضّم إفريقيا واحداً عش���رين بلداً من بين البلدان 
الخمسة والعشرين األقل ارتباطاً باالقتصاد الرقمي على 
مس���توى العالم، بينما ال يتجاوز عدد الذين يتوفر لديهم 
اإلنترنت عن 22% من إجمالي الس���كان، وهو ما يعني أّن 
القارة اإلفريقية ال ت���زال في بداية الطريق نحو التحول 

إلى االقتصاد الرقمي.
اأ- م�صيرة القت�صاد الرقمي في اإفريقيا:

تقوم »مبادرة االقتصاد الرقم���ي في إفريقيا«، بين 
مجموعة من البلدان، على إعداد تقييم ُقطري لالقتصاد 
الرقمي، وتتمثل أحد أه���داف المبادرة في زيادة الربط 
بي���ن جميع أنحاء المنطقة، وربط فقراء الريف والحضر 
بالخدمات المالية والحكومية الرقمية واألس���واق، األمر 
الذي من ش���أنه أن يخلق قاعدة لريادة األعمال الرقمية 

النشطة، ورفع مستوى التعليم والمهارات الرقمية.
جدي���ٌر بالذكر؛ أّن التأثير الرقم���ي في إفريقيا لن 
يكون س���وى بإرس���اء الركائز الخمس الالزمة الستقرار 
االقتصاد الرقمي، وهي: البنية التحتية الرقمية؛ والتعليم 
والمهارات؛ والخدمات المالية؛ والبرامج؛ وريادة األعمال 

واالبتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وفي سبيل ذلك بدأت العديد من البلدان اإلفريقية 
بالفعل مس���يرة االقتصاد الرقمي، ومن ضمنها السنغال 
الت���ي وضعت هدفاً يتمثل في أن تجني 10% من إجمالي 
الناتج المحلي من االقتصاد الرقمي بحلول عام 2025م. 
كما أطلق���ت رواندا الجيل الراب���ع لتوفير خدمات 
الحكومة اإللكترونية في جميع أنحائها، إضافًة إلى كينيا 
الت���ي كانت رائدًة في صناعة خدمات المعامالت المالية 
باس���تخدام الهاتف المحمول، واآلن تُصدر نموذجها إلى 

بقية الدول اإلفريقية.
وكذل���ك أظهرت منطقة إفريقي���ا جنوب الصحراء 
جاهزيتها لالس���تفادة من التكنولوجيا، منذ أن تبّنت ثورة 
االتصاالت باستخدام الهاتف المحمول في القرن الحادي 
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والعشرين، إذ تمتلك أكثر الفئات السكانية عشقاً لريادة 
األعمال وأكثرها ش���باباً في العالم، وذلك وفقاً لمؤش���ر 

ريادة األعمال في المراحل المبكرة.
 لكن أغلب بلدانه���ا ينقصها عناصر منظومة ريادة 
األعمال الرئيس���ية، والمتمثلة في: التوجيه، ورأس المال 

التأسيسي، والتجهيزات المكتبية. 
وهو ما يجع���ل من ريادة األعمال الرقمية وس���يلة 
م���ن الممكن بها التغل���ب على ضع���ف اإلمكانات وقلة 
الموارد، لذا يُعّد تحس���ين المه���ارات الرقمية والتوعية 
بها أولوية أولى، فعلى أقل المستويات األساسية؛ يحتاج 
الناس إلى التوعية الرقمية لتس���هيل التفاعل مع العالم 
الرقم���ي، ويحتاج أغلب العمال إل���ى المهارات الرقمية 
الستخدام التكنولوجيا في العمل اليومي، كما يحتاج رواد 
األعمال الرقمية إلى تش���فير خ���اص ومهارات برامجية 
لبن���اء ش���ركاتهم عبر اإلنترن���ت، وهو م���ا تعكف عليه 
بالفعل ش���ركات التكنولوجيا الكبيرة وشركات التدريب 
المتخصصة، مثل »أنديال« للمساهمة في تنمية المهارات 

الرقمية لدى األفارقة))).
ب- دور ري���ادة الأعم���ال الرقمية ف���ي دعم القت�صاد 

الإفريقي:
تأتي ري���ادة األعم���ال الرقمية كحلٍّ يب���دو ممكناً 
ومنطقياً للتغلب على مش���كلة البطال���ة الُمتجذرة بعمق 
في الق���ارة اإلفريقية، إذ ارتفع معدل البطالة في جنوب 

إفريقيا وحدها إلى 29% في عام 2019م. 
ووفقاً لرئيس جنوب إفريقيا، »س���يريل رامافوسا«، 
فإّن الث���ورة الرقمية »تمنح الفرصة لبن���اء دولة ريادية، 
إذ تفتح ش���هية الحكومة للمغام���رة ولالبتكار، وبث روح 

المبادرة على نطاق واسع«.
ولع���ل أفض���ل طريقة للمض���ي ُقُدماً نح���و النمو 

)))  �صييال بازاربا�صيولو، قادة اإفريقيا يتعهدون ببناء اقت�صاد 
تاريخ  0)/8/5)20م،  ــي،  ــدول ال البنك  مــدونــات  رقــمــي، 
http://blogs. عــلــى:   متاح  8)/2)/9)20م،  الــدخــول: 
worldbank.org/ar/voices/african-leaders-

 committed-to-building-digital-economy

االقتص���ادي للق���ارة اإلفريقي���ة هو القفز باس���تخدام 
التقنيات األساس���ية، فكما تمكن���ت إفريقيا خالل ربع 
القرن الماضي من إدخال الش���بكة الخلوية وتكنولوجيا 
الهاتف المحمول، حتى أصبح هناك 800 مليون إفريقي 
يمتلكون الهاتف المحمول، فإنه باإلمكان أيضاً استغالل 
ذل���ك اإلنجاز في فتح الماليين م���ن فرص العمل ألبناء 
القارة، فمؤخراً توسعت في إفريقيا شركاٌت عالمية مثل 
شركة »أوبر«، وشركة »إير بي إن بي« التي لها موقع يتيح 

لألشخاص تأجير واستئجار أماكن سكن.
إذ تُنش���ئ تلك الش���ركات مواقع إنترن���ت وبرامج 
وتطبيقات إلج���راء المعامالت وتقديم الخدمات، ويكون 
الدفع عب���ر أجهزة االتصال المحمولة، في ش���كٍل بات 
يُع���رف باقتصاد المنص���ات عبر التج���ارة اإللكترونية 
واألسواق اإللكترونية، التي باتت جميعاً محركة للنمو في 

االقتصادات الرقمية. 
كما تلع���ب تقنيات الذكاء االصطناع���ي دوراً بارزاً 
في العديد من المنظمات الفردية، التي تستخدم منصة 
اإلقراض عبر اس���تخدام التعلم اآلل���ي لتقييم تطبيقات 

االئتمان.
ولكي تنطلق المزيد من تلك المنصات واالقتصادات 
المش���تركة؛ تحتاج إفريقيا إلى بيئات نش���طة وموائمة 
لريادة األعمال الحرة، لمساعدة الشركات المحلية على 
تحويل أنشطتها وطاقتها إلى أنشطة إلكترونية منتجة))).

ولي���س من الض���روري أن تتبنى الش���ركات الذكاء 
االصطناع���ي فحس���ب، بل م���ن الض���روري أيضاً أن 
يتمتع رواد األعمال المحليون به���ذه التقنيات على قدم 
المساواة. وتُعّد شركة »فيان شينر« الناشئة من الشركات 
التي يتمت���ع فيها رائد األعمال بالتموي���ل الجيد، والتي 
طبق���ت نظام تعلم اآللة على س���وق تأجير العقارات في 
الواليات المتحدة باس���تخدام الذكاء االصطناعي للتنبؤ 
بسلوك المس���تهلك، وأصبح لها مؤخراً مقراً في جنوب 

إفريقيا.

)2)  المرجع ال�صابق.   
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جدي���ٌر بالذكر: أّن بعض رواد األعمال األفارقة، في 
الفترة الحالي���ة، يقومون بإنتاج تكنولوجي���ا عالمية؛ ال 
تس���تهلكها المجتمعات المحلية فحسب بل تُستخدم في 
الواليات المتحدة وأوروبا وغيرها من األسواق العالمية، 
وه���و ما يعني مزيداً من التقدم في مجال ريادة األعمال 

الرقمية في القارة اإلفريقية))). 
تعوق  التي  والتحديات  الفر�ص  خام�سًا: 
الذكاء  تقنيات  تبني  نحو  الإفريقي  التوجه 

ال�سطناعي:
ال ي���زال تطوير ال���ذكاء االصطناعي ف���ي القارة 
اإلفريقية في مرحلٍة غي���ر ناضجة تماماً، إذ يتطلب كي 
يؤتي ثم���اره أن يُقّدم في بيئة مناس���بة. فهناك العديد 
من التحدي���ات التي تق���ف عائقاً أمام تطبي���ق الذكاء 
االصطناع���ي على قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم، 
وفي المقابل: هناك العديد م���ن الفرص التي إذا ما تّم 
اس���تغاللها االستغالل األمثل سيكون باإلمكان االستفادة 

من ثمرات الذكاء االصطناعي في تلك القطاعات.
ال���ذكاء  نح���و  للتح���ول  المعوق���ة  التحدي���ات  اأ- 

ال�صطناعي:
 تتمثل التحديات التي قد تعوق التوجه الإفريقي نحو 

تبني الذكاء ال�صطناعي في الآتي:
1- عدم اتساق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
ف���ي الق���ارة يمثل تحدياً رئيس���ياً، تج���ب معالجته من 
قب���ل مختلف الحكوم���ات اإلفريقي���ة، إذ يتطلب الذكاء 
االصطناع���ي: ش���بكات قوية، وقدرة حاس���وبية كبيرة، 

واتصاالت مستقرة.
بينم����ا تُعّد الق����ارة اإلفريقية حقيب����ة مختلطة من 
الثقافات واللغات والهويات المعقدة والمتنوعة، مع وجود 
تنوع كبير بين األطر السياس����ية والقانونية التي تميز كّل 
دول����ة ومنطقة، األم����ر الذي يجعل م����ن احتمالية وجود 
التحي����زات في ضخ البيانات كبي����رة، وإذا كانت البيانات 

 How Africa's entrepreneurs are changing the  (((
.direction of globalization, Ibid

الت����ي يتّم تزوديها في تقنيات ال����ذكاء االصطناعي مليئة 
بالتحيز؛ فمن الطبيعي أن تكون النتيجة متحيزة، فنماذج 
التعلم البّد أن تكون م����زودة بالكثير من البيانات لتدريب 
اآلالت على عدم التحيز، وهو مورد نادر حالياً في إفريقيا. 
وبخالف ذلك؛ فإّن هناك افتقار إلى الكمية األولية 
من البيانات الضخمة التي جمعتها البلدان المتقدمة في 
الس���نوات القليلة الماضية، حت���ى إّن البيانات المتوفرة 

حالياً غالباً ما تكون غير مهمة.
2- تعان���ي إفريقي���ا من أع���داد مح���دودة للغاية 
من المهندس���ين األفارقة والباحثين ف���ي مجال الذكاء 
االصطناعي، فغالب���اً ما يكون نظ���ام التعليم غير كاٍف 
لتزويد المواهب اإلفريقية بالقدر الالزم من التخصص. 
ومن ثَّم ال يوجد خيار أمام أكثر العقول ذكاًء س���وى 
إكمال دراساتهم األكاديمية في الخارج، وبالتالي يفقدون 
القدرة على المنافس���ة في س���باق التكنولوجيا الذي ال 
ينتهي. كما ال توجد شبكة من المعاهد اإلفريقية للذكاء 
االصطناعي متاحة لتنس���يق الجهود التي تبذلها مختلف 
البلدان اإلفريقية، األمر الذي يؤدي إلى تش���تيت الجهود 

وعدم تركيزها على النحو السليم. 
3- ال ت���زال إفريقي���ا بحاجٍة إل���ى االعتماد على 
المس���اعدات الخارجية، ذلك االعتم���اد المفرط على 
المساعدات من الخارج يمثل مسؤولية جسيمة، كما يُعّد 
نقطة ضعف تُعّرض قدرة معظ���م الحكومات اإلفريقية 
على االحتفاظ بس���يادتها للخطر. وقد تُستغل من بعض 
الق���وى الخارجية للتعدي على حقوق اإلنس���ان، وهناك 
بالفعل تهديد خطير تمثل���ه بعض القوى الخارجية التي 
تؤث���ر حالياً على حرية اإلنترنت، كالصين الرائدة عالمياً 
في مجال الذكاء االصطناعي، والتي تخطط للهيمنة من 

خالل تقنياتها على العالم النامي.
4- تُس���تخدم معظم هذه التقنيات من قبل األنظمة 
األكثر تسلطاً لمراقبة مواطنيها والتجسس عليهم بأجهزة 
ال���ذكاء االصطناع���ي، األمر الذي يف���رض على القارة 
ضرورة إنشاء إطار قانوني وأخالقي، وتحميل حكوماتها 
مس���ؤولية تس���خير قوة الذكاء االصطناعي لمس���اعدة 
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المجتمعات على النمو واالزدهار، وذلك كي تؤدي الرحلة 
الرقمية، بمساعدة ودعم الذكاء االصطناعي، إلى النتائج 

المرجوة))).
ب- الفر����ص الممكنة لن�صر الذكاء ال�صطناعي في 

القارة الإفريقية:
على الرغم من التحديات التي تهدد مساعي القارة 
اإلفريقية نحو النهوض اقتصادياً باالعتماد على تقنيات 
ال���ذكاء االصطناعي؛ فإّن هن���اك مجموعة من الفرص 
التي يمكن اس���تغاللها للمساهمة في إنشاء وتنمية نظام 
بيئي تكنولوجي له تأثير فّعال، يمكن من خالله استكمال 

مسيرة إفريقيا نحو التحول االقتصادي، ومنها))):
1- تمتل���ك اإلمكاني���ات الكبي���رة للبيئ���ة الرقمية 
اإلفريقية القدرة على ج���ذب انتباه العديد من أصحاب 
رأس المال والش���ركات الكبرى، كش���ركة »إيميلي« التي 
بلغت اس���تثماراتها في إفريقيا في عام 2017 نحو 560 
مليون دوالر))). وكذلك ش���ركة جوجل التي افتتحت أول 
مختبر ألبح���اث الذكاء االصطناعي له���ا في العاصمة 
الغاني���ة أكرا، وال���ذي قّدمت من خالله االستش���ارات 
ألكثر من 60 شركة ناشئة في مجال الذكاء االصطناعي 
ف���ي إفريقيا، هدف ذلك المختبر ه���و تزويد المطورين 
المحليين بالوس���ائل الالزمة لصناعة المنتجات التي قد 
تعالج العديد من المشاكل التي تواجهها البلدان اإلفريقية 
يومياً، كأن يتّم تثبيت الخوارزمية المناس���بة لتشخيص 
أمراض المحاصيل على الهوات���ف النقالة، كرمز مفتوح 

المصدر، ليتمكن الجميع من الوصول إليه))). 
2- تشهد إفريقيا حالياً طفرة ديموغرافية تتسم إلى 
حدٍّ كبير بالش���باب في المناطق الحضرية، فبينما يبلغ 

 .Claudio Butticè, Ibid  (((
 Africa 2030: How To Leverage Emerging   (2(

.Technologies For Impact, Ibid

.Ibid  (((
)4)  بتاريخ 25/)/9)20م، تاريخ الدخول ))/)/2020م، متاح 
على: Africa Defense Forum جوجل تفتح مركًزا لبحوث 

https://adf-magazine.com :الذكاء ال�صطناعي في

منتص���ف   العمر في إفريقيا 19.5 عام���اً، وفي المقابل 
منتصف   العمر في ألمانيا نحو 47.1 عاماً، وفي الواليات 
المتحدة 38.1 عاماً، وفي الصين 37.7 عاماً، فإنه من 
المتوقع أن تتضاعف التركيبة السكانية للشباب اإلفريقي 

إلى 225 مليون بحلول 2055م))).
وبحلول 2100م؛ ستكون إفريقيا موطناً لثالثة مدن 
م���ن أكبر م���دن العالم من حيث الس���كان، وهي: مدينة 
الغوس في نيجيريا التي من المتوقع أن تضم 88 مليون 
نسمة، تليها مدينة كينشاسا الواقعة في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، والتي من المتوقع أن يبلغ تعداد س���كانها 
83 مليون نسمة، ومدينة دار السالم في دولة تنزانيا التي 

سيبلغ عدد سكانها نحو 73 مليون نسمة.
تل����ك الفرصة من الممكن اس����تغاللها بالتركيز على 
التعليم والتدريب التقني للش����باب ممن هم في سّن العمل، 
ومن المهم أن يش����مل ذلك أيضاً األطف����ال الصغار، لكي 
ينضجوا وهم على وعٍي كاٍف بالتكنولوجيا وكيفية التعامل 
معها، األمر الذي س����يمنح القارة العديد من فرص العمل، 
وهو ما من شأنه أن يؤثر إيجاباً على االقتصاد اإلفريقي))).
3- توفير التغطية اإلعالمية لفوائد تطبيقات الذكاء 
االصطناع���ي اإليجابية في إفريقيا، األمر الذي يوس���ع 
مجال قبول األفارقة لتلك التقنيات وقابلية للتعامل معها.
ففي غانا ونيجيريا؛ تعالج بعض الش���ركات الناشئة 
في هذا المجال مس���ألة قلة ع���دد األطباء وعدم توفر 
الرعاية الطبية لس���كان الريف األفارقة، باس���تخدامهم 
لتقنيات الذكاء االصطناعي لتمكنهم من جمع المعلومات 
عن أماكن النقص وتحقيق تواصل المحتاجين باألطباء، 

وبالتالي توسيع نطاق العالج وتغطيته.
وفي كلٍّ من كينيا ونيجيريا؛ بدأت الشركات الناشئة 
بالعم���ل عل���ى التخطي���ط الزراعي، وخف���ض تكاليف 
المعامالت المالية، وتحس���ين الوصول إلى وسائل النقل 

Artificial Intelligence in Africa is a Double- (5(
.edged Sword, Ibid

.Ibid  (6(



92

قراءات
تنموية

  �ل�صنة �ل�صاد�صة ع�صرة   -   �لعدد ) 46 (   �أكتوبر 2020 م  -  �صفر 1442هـ

العام. كما كان التعليم محط اهتمام الش���ركات الناشئة 
كشركة »تيوتيريا« التي توفر منصات تدريب وتعلم شاملة 

وسهلة الوصول لمساعدة المعلمين في الفصول. 
وإلى جانب ذلك؛ اتخذت الحكومات في الدول التي لم 
تشهد اهتماماً من قبل بالذكاء االصطناعي، مثل غانا وكينيا 
وجنوب إفريقيا، مقاربة داعمة ولكن حذرة في مسألة الدعم 
النقدي للبحث والتطوير في مجال الذكاء االصطناعي، إلى 

جانب تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار))). 
ال��ذك��اء  م�ستقبل  �سيناريوهات  ���س��اد���س��ًا: 

ال�سطناعي في اإفريقيا:
في ض���وء المعطي���ات الحالية؛ يمك���ن النظر إلى 
مستقبل الذكاء االصطناعي في إفريقيا من خالل ثالثة 

سيناريوهات، نعر�صها فيما ياأتي:
ال�صيناري���و الأول: توغ���ل ال���ذكاء ال�صطناع���ي ف���ي 

اإفريقيا حاماًل ب�صريات النمو القت�صادي:
وفق دراساٍت؛ فإنه سيكون بإمكان الثورة الصناعية 
الرابعة خلق 3 ماليي���ن وظيفة إضافية في جميع أنحاء 
القارة اإلفريقية بحل���ول 2025م، ومن المتوقع أن يصل 
اإلنترن���ت لنصف مليون مس���تخدم جديد ف���ي إفريقيا 
جنوب الصحراء بحلول 2022م، لينضموا بذلك إلى 211 

مليون مستخدم لإلنترنت حول العالم.
إضافًة إلى ذلك؛ فإنه م���ن المتوقع أيضاً أن يصل 
النات���ج المحلي اإلجمالي للقارة إلى 2.6 تريليون دوالر، 
ويُقّدر اإلنفاق االس���تهالكي بنحو 1.4 تريليون دوالر في 
عام 2020م، كما س���يعيش نحو 50% م���ن األفارقة في 

المدن بحلول عام 2030م))).
وفي واقع األمر؛ تُظهر هذه األرقام اآلفاق اإليجابية 

 Clayton Besaw & John Filitz, Artificial (((
 Intelligence in Africa is a Double-edged Sword,

 available  ,2019/12/access date: 18  ,2019/1/16

at: https://ourworld.unu.edu/en/ai-in-africa-is-a-

 double-edged-sword

 LI Yong, Turning challenges into opportunities:  (2(
 Africa’s industrial development in the Fourth

.Industrial Revolution, Ibid

لمستقبل الذكاء االصطناعي في القارة األكثر شباباً على 
مستوى العالم، واس���تمرار التحول الرقمي في الصعود 
واالزدياد، فوفقاً لتقدير البنك الدولي؛ س���يزيد التحول 
الرقمي من النمو االقتصادي في إفريقيا بموجب نقطتين 
مئويتين سنوياً، كما سيقلل الفقر بنحو نقطة مئوية واحدة 

في إفريقيا جنوب الصحراء.
كما س���يكون من المتوقع أن ت���ؤدي منطقة التجارة 
وهي أكب���ر منطقة تجارة   –AFTZ الحرة اإلفريقي���ة
حرة من حيث البلدان المش���اركة- إلى زيادة الصادرات 
الح���رة إلفريقيا، وزيادة القيم���ة المضافة في التصنيع 
والخدمات، وهو ما س���يتيح فرصاً أكث���ر تنوعاً للتجارة 
بين البل���دان اإلفريقية للقارة، مع فوائد تمتد لتصل إلى 

الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا.
فعلى الرغم من أّن معدالت النمو في إفريقيا لم تصل 
بعد إلى ال� 7% المطلوبة لس����حب س����كان القارة من الفقر؛ 
فإنه وفق ذلك السيناريو المتفائل سيكون الفقر المدقع في 
إفريقيا متجهاً نحو االنخفاض، ومن المتوقع إذا استمر في 
ذلك االتجاه أن ينخفض عدد األفارقة الذين يعيش����ون في 
فقر مدقع بمقدار 45 مليون إفريقي بحلول عام 2030م))). 
ال�صيناريو الثاني: �صيكون الذكاء ال�صناعي مقو�صاً 

للديمقراطية:
يفترض ذلك الس���يناريو أّن ث���ورة التكنولوجيا قد 
تُقوِّض من مس���يرة التح���ول الديمقراط���ي في الدول 
اإلفريقية، فقد تس���عى الحكومات إلى استخدام الذكاء 
االصطناع���ي لزي���ادة قم���ع المعارضة السياس���ية أو 
المجموعات المهمش���ة، بمساعدة من الصين التي تعمل 
على إدخال تقني���ات المراقبة إلى إفريقي���ا، بما يمّكن 

الحكومات من مراقبة معارضيهم وتصّيد األخطاء لهم.
فمؤخراً بدأت حكومة زيمبابوي باستخدام تطبيقات 
المراقب���ة، التي تمّكنها من التعرف على معلومات دقيقة 

عن الشخص بمجرد ظهوره في الكاميرا))).

.Ibid  (((
 Karen Allen, Africa should not be too quick to  (4(
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ومن الممكن أن يتّم تسخير تقنيات الذكاء االصطناعي 
كذلك من قبل الجماعات المنافسة للحكومات اإلفريقية، 
من خالل فبركة فيديوهات وتس����جيالت صوتية وبيانات 
من شأنها تعزيز االنقسامات العرقية والدينية الموجودة، 
ومهاجمة المؤسسات الديموقراطية الناشئة، ويزداد األمر 
خطورة عندما يحدث ذلك خالل االنتخابات، إذ من شأن 
تلك الممارسات أن تُفقد المواطنين الثقة في المرشحين 

السياسيين وجدوى العملية االنتخابية نفسها))).
ال�صيناري���و الثالث: عجز القارة عن تحقيق التحول 

نحو الذكاء ال�صطناعي:
إذا ل���م تجد إفريقيا حاًل لتس���خير اإلمكانات التي 
يقدمها الذكاء االصطناعي بس���رعٍة كافية، فس���تتفاقم 

الفجوة الرقمية بين القارة اإلفريقية وبقية العالم))).
ال����ذكاء االصطناع����ي معني بكّل م����ا يتعلق بحماية 
اإلنسان وإنقاذ حياته، فينبغي للحكومات اإلفريقية النظر 
الس����تخدام تقنيات ال����ذكاء االصطناع����ي وإدخالها إلى 
البيئات الضعيفة والهش����ة؛ بوصفه حاّلً ترجو منه زيادة 
قدرة الدول����ة على مواجهة قضايا الفق����ر العنيدة وعدم 
االستقرار السياسي، وتحسين حياة الناس إلى األفضل))). 
لذا؛ فإّن مواكبة ثورة ال���ذكاء االصطناعي الحالية 
تُعّد أمراً بالغ األهمية بالنس���بة إلفريقيا، فقد يكون لها 
تأثير عالمي، وق���درة على التأثير في حي���اة مواطنيها 
بش���كٍل قد يفتح فرصاً حقيقية لتحس���ين حياة األثرياء 

والفقراء على قدم المساواة.
بينما اإلخفاق السريع في تبنيه من الممكن أن يُفاقم 

 embrace the fourth industrial revolution, The

available at:  https://www. ,2019/9/guardian, 16

theguardian.com/global-development/2019/

sep/16/africa-should-not-be-too-quick-to-em-

 brace-the-fourth-industrial-revolution

.Clayton Besaw & John Filitz, Ibid  (((
.Claudio Butticè, Ibid  (2(
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من التفاوتات العالمية، مما س����يضطر إفريقيا إلى فقدان 
أّي مكتس����ب قد تكون حققته. والمش����كلة هنا أّن الرغبة 
الملحة لدى الحكومات اإلفريقية في تبنيه وتعجيل تطويره 
قد يعرضها الس����تغالل الش����ركات العمالقة والحكومات 
األجنبية، التي قد ترغب في نزع السيادة الرقمية عنها))).

خاتمة:
ال تزال كّل التطورات في مجال الذكاء االصطناعي 
ف���ي إفريقي���ا مدفوعة من قب���ل الجه���ات الفاعلة في 
تكنولوجي���ا القطاع الخ���اص، غير أّن هن���اك اهتماماً 
متزاي���داً من جان���ب الحكومات اإلفريقي���ة، التي بدأت 
محادثات حول اس���تراتيجيات الذكاء االصطناعي للنمو 

والحكم في جميع أنحاء القارة.
وعادًة ال يتّم تطبيق الذكاء االصطناعي على مشكلة 
مح���ددة بطريقة محاي���دة، األمر ال���ذي يجعله خاضعاً 
لكيفية توظيفه واستغالله، فإما أن يكون ذكاء اصطناعياً 
س���لبياً يُس���تخدم لتعزيز االنقس���ام االجتماعي والقمع 
والعن���ف، وإما أن يكون ذكاًء اصطناعي���اً إيجابياً يحقق 

فوائد اجتماعية واقتصادية واسعة.
ولك���ي يتّم تقلي���ص إمكانات ال���ذكاء االصطناعي 
الس���لبي؛ فإن���ه يجب تحقي���ق الثقة ف���ي العالقة بين 
الحكومات العالمية واإلقليمية والمحلية، وإنش���اء إطار 
مش���ترك للحوكمة الفعالة للتقنيات التي تدعم اإلنترنت، 
والحد م���ن االس���تخدام الخبيث لتطبيق���ات اإلنترنت 

والبيانات وتطبيقات الذكاء االصطناعي.
فإذا ما تمكنت الحكوم���ات اإلفريقية من العمل 
ضم���ن إطار حوكمة مش���ترك، تحت مظل���ة الذكاء 
اإلصطناع���ي، م���ع االنخراط في الوقت نفس���ه مع 
الخب���راء األكاديميي���ن ورجال األعم���ال المحليين، 
فس���يكون بإمكانها جني ثمرات الذكاء االصطناعي، 
واجتناب س���لبياته التي قد تعوق مسيرتها في اللحاق 

بَرْكب العالم))) �

.Ibid  (4(
 .Clayton Besaw & John Filitz, Ibid  (5(
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الصعود الرقمي في إفريقيا وقوة تأثير 
وسائل التواصل االجتماعي

اأ. نجاح �شو�شة
كاتب وباحث م�شري

وقد ازداد الوصول إلى اإلنترنت بس����رعٍة عبر القارة 
اإلفريقي����ة في األع����وام األخيرة، ومع اتص����ال ماليين 
األفارق����ة باإلنترن����ت، والنمو المالحظ في اس����تخدام 
الهوات����ف المحمولة، ظهرت قوة تأثير وس����ائل التواصل 
االجتماعي في العديد من القضايا السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية، وغيرها.
وعلى الرغم من الصع����ود الرقمي في إفريقيا؛ فإّن 
العديد من الحكومات تفتقر إلى الموارد التقنية والقانونية 
للتش����ريع المناس����ب، واإلرادة السياس����ية لتوفير حماية 

الم�شهد الإفريقي الحالي بوفرة ينعم 
كبيرة في راأ�س المال الب�ش�ري، 
مم�ا يجعل �ش�عوب الق�ارة مهيئة لال�ش�تفادة من 
تطورات التكنولوجيا الرقمية، وخا�شة اأّن %60 
م�ن �ش�كان اإفريقي�ا البال�غ عدده�م 1.25 مليار 
ن�ش�مة ه�م من ال�ش�باب تحت �ش�ّن 25 عام�ًا، ما 
يك�ش�ف عن ا�ش�تعدادات القارة للتعلم والتحول 

الرقمي.
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شاملة لحقوق اإلنسان في سياق اإلنترنت والتكنولوجيات 
الرقمية.

ونستعرض في هذا التقرير صعود اإلنترنت وانتشاره 
في إفريقي����ا، والعالقة بين اإلع����الم التقليدي والرقمي 
في إفريقيا، وتأثير وس����ائل التواص����ل االجتماعي على 
الحياة السياس����ية واالجتماعية واالقتصادية في القارة، 
وأنماط االستخدام في إفريقيا جنوب الصحراء، وتعامل 
الحكومات مع تأثير اإلنترنت، وأهم التوصيات الستمرارية 

الصعود الرقمي وحماية حرية وأمان المستخدمين.
اأوًل: �سعود الإنترنت في اإفريقيا:

 Global Digital للتقرير الرقمي العالم����ي وفقاً 
reports 2019؛ فإّن نسبة انتشار اإلنترنت في إفريقيا 
تبل����غ 36%، حيث يصل 473 مليون إفريقي إلى اإلنترنت، 

بمعدل نمو 8.7%، و38 مليون شخص إضافي.
ومن بين إجمالي الس����كان، البال����غ عددهم 1.304 
مليار في إفريقيا، يس����تخدم 80% من األفارقة )ما يُعادل 
مليار( الهواتف المحمولة، بزيادة 5.2% عن عام 2018م، 
حيث بدأ 51 مليون ش����خص آخر في استخدام الهواتف 

المحمولة))).
وتختلف معدالت الوصول إلى اإلنترنت، التي كشفت 
عنها الدراسات االستقصائية لألسر والعائالت، اختالفاً 
كبي����راً، وغالب����اً ما تكون أق����ل من التقديرات الس����ائدة 
الس����تخدام اإلنترنت الت����ي أعلن عنها االتح����اد الدولي 

لالتصاالت))).
 كم����ا يُع����ّد الوصول إل����ى اإلنترنت أم����راً ضرورياً 
للش����ركات والمؤسس����ات العام����ة في القطاعي����ن العام 
والخاص، ويمكن أن يس����اعد الوص����ول إلى اإلنترنت في 
تحفيز مكاس����ب اإلنتاجية وتقديم الخدمات بشكٍل أكثر 

كفاءة. 

https://www.africanvibes.com/global-digital-   (((
/report-2019

http://documents.albankaldawli.org/curated/   (2(
ar/518261552658319590/Internet-Access-in-

Sub-Saharan-Africa مار�ص 9)20م.

وبالنس����بة لأُلس����ر؛ يمكن أن ي����ؤدي الوصول إلى 
اإلنترن����ت إلى زيادة الفرص، وبناء رأس المال البش����ري، 
وربط األس����ر بأجزاء أخرى من البالد، والمس����اهمة في 

الرفاهية الشخصية. 
ولك����ن بالرغم من ذل����ك؛ ال ت����زال إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى بعيدة جّداً عن تحقيق الوصول الشامل 

إلى اإلنترنت.
وقد كشفت االس����تقصاءات عن وجود مشكالٍت في 
الوصول إلى اإلنترنت في المناطق الواقعة خارج العاصمة، 
سواء من حيث بطء االتصال، أو عدم وجود الكهرباء، وهو 
عائق رئيس����ي يحّد من الوصول إلى اإلنترنت بين الفقراء 

األفارقة.
وفقاً لالتحاد الدولي لالتصاالت ITU، الذي يتتبع 
اس����تخدام اإلنترنت عالمياً وعبر البلدان، فإّن ش����خصاً 
واح����داً من كّل خمس����ة ف����ي إفريقيا جن����وب الصحراء 
اس����تخدم اإلنترنت ع����ام 2017م. وعل����ى الرغم من نمو 
الوصول إل����ى اإلنترنت، في إفريقيا جن����وب الصحراء، 
بسرعٍة في السنوات األخيرة، فإّن المعدالت تبقى متدنية 

بالمقارنة ببقية العالم.
ويختلف استخدام اإلنترنت اختالفاً ملحوظاً حسب 
البلد، ففي حين أّن أكثر من نصف الس����كان يستخدمون 
اإلنترنت في جن����وب إفريقيا؛ فإّن المعدالت تقارب %30 
في غرب إفريقيا، وحوالي 10% فقط في وسط إفريقيا))).
وينخفض استخدام اإلنترنت بشكٍل خاص في البلدان 
غير الس����احلية، حيث تكون البنية التحتية الالزمة لتوفير 
اإلنترنت أكثر تكلفة، كما أّن الوصول يعتمد أيضاً بش����كٍل 

أكبر على البلدان المجاورة))).

)))  التحاد الدولي لالت�صالت ITU، التقرير العالمي لتنمية 
وقاعدة  والتــ�ــصــالت  المعلومات  تكنولوجيا  التــ�ــصــالت/ 

البيانات. 
h t tp : / / documen ts .wor ldbank .o rg / cu ra ted /

en/518261552658319590/pdf/Internet-Access-

in-Sub-Saharan-Africa.pdf

الم�صدر   ،ITU لالت�صالت  الــدولــي  التــحــاد  الم�صدر:    (4(
ال�صابق.
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وتج����در اإلش����ارة إل����ى اختالف إج����راءات قياس 
معدالت الوص����ول إلى اإلنترنت لدى البنك الدولي 
SSAPOV؛ ع���ن تل���ك التي يتبعه���ا االتحاد 
 ،ITU الدولي لالتصاالت الس���لكية والالسلكية
حيث يقيس البنك الدولي الوصول إلى اإلنترنت، 
بينما يقيس االتحاد الدولي لالتصاالت استخدام 

اإلنترنت.
ومستخدمو اإلنترنت- حسب تعريف االتحاد 
الدول���ي لالتصاالت- ه���م أفراد اس���تخدموا 
اإلنترنت من أّي مكان آخر ثالثة أشهر، ويتضمن 
ذلك اس���تخدام: كمبيوتر متص���ل باإلنترنت أو 
هاتف محمول أو وحدة تحكم في ألعاب فيديو أو 
تلفزيون رقمي أو أي جهاز آخر متصل باإلنترنت. 
في المقابل؛ يش���ير الوصول إلى اإلنترنت- 
كما هو محدد فيSSAPOV - إلى األُسر التي 

لديها اتصال باإلنترنت داخل منازلها.
ل���ذا؛ يمكن أن تكون االختالفات في النتائج 

بين المقياسين كبيرة حسبما سبق.
وترج���ع االختالفات بين نتائج القياس���ين 
أيض���اً إلى اخت���الف مصادر البيان���ات، حيث 
األسرية  المس���وحات  SSAPOV على  يعتمد 
التمثيلي���ة على الصعيد الوطن���ي، في حين أّن 
االتحاد الدولي لالتصاالت يستخدم بيانات أقل 
شفافية؛ إما بتقدير معدالت االستخدام بنفسه، 
أو الحصول على معلومات من االستبيانات التي 
تمأله���ا مكاتب اإلحص���اء الوطنية أو الوكاالت 
الوطنية األخرى، والتي قد تحصل بدورها على 

بيانات من مصادر متنوعة.
وتُعّد الكهرباء عائقاً رئيس���ياً أمام الوصول 
إلى اإلنترنت لألس���ر الفقيرة في معظم بلدان 
إفريقي���ا جن���وب الصح���راء، وال يُس���تثنى إال 
موريش���يوس التي لديها وص���ول كامل للكهرباء 

تقريباً.
وتواجه األس���ر الت���ي تفتقر إل���ى كلٍّ من 

اإلنترنت والكهرباء عائقين كبيرين للوصول إلى 
اإلنترنت، باإلضافة إلى مشكالت تتعلق بالموارد 

الالزمة لشراء جهاز متصل باإلنترنت.
وبحسب دراس���ة البنك الدولي))) على ستة 
بلدان جنوب صحراوي���ة، وهي: )كينيا- بينين- 
موريش���يوس- ناميبيا- روان���دا- أوغندا(؛ فإّن 
جزءاً كبيراً من األس���ر الميس���ورة فيها يتوفر 
لديه���ا الكهرباء ولكن ال يوجد إنترنت، بس���بب 
عوائق أخرى، مثل: األمية الحاسوبية، والتكاليف 
المرتفع���ة لخدمات اإلنترنت، والتي قد تنبع من 
سياسات المنافسة غير الفعالة، أو سوء التنظيم، 

أو الموقع الجغرافي لألسر.
وتواج���ه األس���ر الريفي���ة التي تُع���ّد في 
المتوس���ط األ فقر ف���ي جميع البلدان الس���تة، 
مع���دالت أقل للوص���ول إلى اإلنترنت، وتتس���ع 
الفج���وة بين المناطق الحضري���ة والريفية عند 
مقارنة األس���ر الميس���ورة. في كينيا وأوغندا؛ 
تتمتع األس���ر الريفي���ة في الش���ريحة المئوية 
التس���عين من التوزيع الوطن���ي بنفس احتمالية 
الوصول إلى اإلنترنت مثل األسر الحضرية التي 
تعيش عند خط الفقر الدولي. قد تواجه األسر 
الريفية مع���دالت أقل في الوصول إلى اإلنترنت 
بسبب موقعها الجغرافي، مما يجعلها أقل ربحية 
لمقدم���ي اإلنترنت بس���بب ما تحت���اج إليه من 

تجهيز للبنية التحتية الضرورية))).
عن���د فحص التوزيع في العديد من البلدان؛ 
فإّن العواصم وحدها هي التي تحظى بمستويات 
عالية من الوصول إل���ى اإلنترنت، بينما تتأخر 

المناطق األخرى.

http://documents.worldbank.org/curated/  (((
en/518261552658319590/pdf/Internet-Access-

in-Sub-Saharan-Africa.pdf

)2)  المرجع ال�صابق.
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جدول 1: الم�صوح الأ�صرية مع بيانات قابلة 
للمقارنة حول الو�صول اإلى الإنترنت

�سنة الدولة
الم�سح

ن�صبة ال�صكان 
الذين يمتلكون 
ات�صاًل منزلياً 

بالإنترنت.
 اإح�صاء 

البنك الدولي 
SSAPOV

ن�صبة ال�صكان 
الذين ي�صتخدمون 

الإنترنت فعلياً.
اإح�صاء التحاد 

الدولي 
لالت�صالت

ITU
))%2%5)20بنين

9%)%4)20بوركينا فا�صو

)%0%))20بوروندي

6)%5%4)20الكاميرون

2%0)%))20ت�صاد

7%2%))20جزر القمر

2%2%2)20الكونغو

))%8%2)20غانا

7)%27%5)20كينيا

2%)%2)20مدغ�صقر

))%)%4)20موريتانيا

56%56%7)20موري�صيو�ص

26%5)%5)20ناميبيا

)%6%4)20النيجر

20%7)%6)20رواندا

0)%4%))20ال�صنغال

50%7)%))20�صي�صيل

)%)%))20�صييراليون

24%7%0)20جنوب اإفريقيا

)%)%))20تنزانيا

22%4)%6)20اأوغندا

اأ- ا�صتخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة:
توق����ع تقري����ر، ضمن سلس����لة))) اقتص����اد الهاتف 

https://www.gsma.com/ الــتــقــريــر:  رابـــــط     (((
newsroom/press-release/more-than-half-of-

sub-saharan-africa-to-be-connected-to-mobile-

المحمول من GSMA، صدر عام 2018م، أن يتم تسجيل 
أكثر من نصف سكان جنوب الصحراء في خدمة الهاتف 
 GSMAالمحمول بحلول العام 2025م، ونُشر في حدث
Africa -  360 Mobile، ف����ي كيجال����ي، أن يصل عدد 
المس����تخدمين إلى 634 مليون بحلول عام 2025م، أي ما 
يع����ادل 52 بالمائة من الس����كان، وهو ما يعني زيادة 444 

مليوناً )44 بالمائة( بالمقارنة مع نهاية عام 2017م.
وبحسب التقرير؛ فإّن اإليكوسيستم إلنترنت الجوال 
س����يضيف أكثر من 150 مليار دوالر إلى اقتصاد إفريقيا 
جنوب الصحراء بحلول عام 2022م، أي ما يعادل حوالي 

8% من الناتج المحلي اإلجمالي اإلقليمي.
ب- مواجه���ة تح���دي قدرة ال�صباب م���ن ال�صكان على 

تحمل التكاليف:
تُعّد إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أس����رع مناطق 
العالم نمّواً في استخدام الهواتف المحمولة في السنوات 
األخيرة، ولكن نمو المش����تركين يتباطأ بس����بب تحديات 

قدرة الشباب على تحمل التكاليف.
 معدل انتشار الهاتف المحمول الحالي في المنطقة 
)44% من السكان( أقل بكثير من المتوسط   العالمي البالغ 
66%، وفق����اً للبنك الدولي؛ فإّن حوالي 40% من س����كان 
المنطقة تحت س����ّن 16 عاماً، وهي شريحة ديموغرافية 
لديها مس����تويات أقل بكثيٍر من ملكية الهواتف المحمولة 

مقارنة بالسكان ككل.)))
ج- اأنم���اط ال�صتخ���دام والتقييم���ات ال�صعبي���ة ل���دور 

الإنترنت:
ش����هدت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مكاس����ب 
عديدة من استخدام اإلنترنت في السنوات األخيرة، ولكن 
النمو الس����ريع في الوصول إلى اإلنترنت حمل مجموعة 

/by-2025-finds-new-gsma-study

ال�صحراء  جنوب  اإفريقيا  المتنقل:  "القت�صاد  تقرير    (2(
8)20"، من تاأليف  GSMA Intelligence، الذراع 

 .GSMA البحثي لـ
https://www.gsma.com/mobileeconomy/sub-

/saharan-africa
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من المشكالت أيضاً، مثل األخبار المزيفة، واالستهداف 
السياس����ي، والتالعب واالحتيال المال����ي، إال أنه ووفقاً 
لتحلي����ل مركز بيو لألبح����اث؛ فإّن معظ����م األفارقة في 
جنوب الصحراء يشعرون بإيجابية تجاه الدور الذي يلعبه 
اإلنترنت في بالدهم، وقالت أغلبية كبيرة إّن االس����تخدام 
المتزاي����د لإلنترنت كان له تأثير جي����د على التعليم في 
بالده����م، وما يزيد ع����ن النصف اعتق����دوا أّن لإلنترنت 
تأثيراً جيداً أيضاً على االقتصاد والسياس����ة والعالقات 

الشخصية.
ولكن اآلراء انقسمت بش����كٍل كبير حول الدور الذي 
يلعبه اإلنترنت فيما يتعلق باألخالق، حيث قال متوس����ط   
45% إّن اإلنترن����ت كان له تأثير إيجابي على األخالق، في 
حين قال 39% إنه كان سلبياً، واختلفت اآلراء بشكٍل كبير 
حسب البلد، على سبيل المثال: يعتقد غالبية النيجيريين 
)57%( أّن اإلنترنت له تأثير جيد على األخالق، في حين 
أّن أكثر من نصف السنغاليين )54%( يعتقدون عكس ذلك.

وفي بعض البلدان؛ تحسنت تقييمات تأثير اإلنترنت 
على األخالق منذ عام 2014م، في غانا مثاًل قال 42% إّن 
تزايد استخدام اإلنترنت له تأثير إيجابي على األخالق– 
كانت النس����بة 29% في عام 2014م. وارتفعت التقييمات 
اإليجابية لتأثير اإلنترنت بشكٍل أكبر فيما يتعلق باالقتصاد 
والسياسة خالل الفترة الزمنية نفسها. على سبيل المثال، 
في عام 2017م، ق����ال حوالي ثلثي النيجيريين )64%( إّن 
االس����تخدام المتزايد لإلنترنت كان له تأثير إيجابي على 

سياسات بالدهم، مقارنًة ب�43% فقط في عام 2014م.
غالباً ما ترتفع التقييمات اإليجابية لدى مستخدمي 
اإلنترنت، ففي معظم البلدان هناك فجوات في المواقف 
بين َم����ن يمتلكون اتصاالً باإلنترنت وَمن ال يمتلكون، على 
س����بيل المثال: يكون مس����تخدمو اإلنترنت- األشخاص 
الذين يقولون إنهم يستخدمون اإلنترنت أو يمتلكون هاتفاً 
ذكياً متصاًل باإلنترنت- أكثر إيجابيًة بش����أن تأثيره. على 
س����بيل المثال: يرى 72% من مس����تخدمي اإلنترنت في 
غان����ا زيادة الفوائد االقتصادية نتيج����ًة الزدياد االتصال 
باإلنترنت، مقارنًة ب�54% من غير المس����تخدمين، ويتكرر 

النمط في كينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا.)))
وج����د المس����ح أّن األفارق����ة من جن����وب الصحراء 
يستخدمون اإلنترنت وهواتفهم المحمولة بشكٍل أساسي 
ألغراض اجتماعي����ة وترفيهية، على الرغم من أّن العديد 
منهم يس����تخدمون أيض����اً أجهزتهم المحمولة إلرس����ال 

واستقبال المدفوعات. 
أظه����ر البحث وج����ود عدد من الفج����وات الرقمية، 
منها: القائم عل����ى نوع الهاتف وإمكاناته، ومنها الفجوات 
الديموغرافية؛ فمن المرجح أن يستخدم األشخاص ذوو 
الدخل األعلى واألكثر تعليماً والشباب اإلنترنت باستمرار، 
وينخ����رط َمن يمتلك����ون هوات����ف ذكية في الش����بكات 

االجتماعية.
يُظهر الرس���م البياني اآلتي: أنه بالنس���بة لمستخدمي 
اإلنترن���ت في إفريقيا جنوب الصح���راء الكبرى، فإّن البقاء 
على اتصال مع العائلة واألصدقاء هو النشاط األكثر شيوعاً.

�صت  في  اأجري  الذي  لالأبحاث  بيو  مركز  م�صح  الم�صدر:    (((
كينيا-  )غــانــا-  الكبرى  ال�صحراء  جــنــوب  اإفريقية  دول 
نيجيريا- ال�صنغال- جنوب اإفريقيا- تنزانيا)، في الفترة من 

)2 فبراير اإلى 28 اأبريل 7)20م، بين 6795 �صخ�ص.
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زيادة اس����تخدام اإلنترنت في المنطقة يُظهر فرصاً 
جدي����دة ف����ي التعليم والعم����ل والتواصل مع الش����بكات 
االجتماعي����ة، ويس����تخدم أغل����ب األفارقة م����ن جنوب 
الصحراء الكبرى اإلنترنت للبقاء على اتصال مع أسرهم 
وأصدقائه����م، وهن����اك )ثمانية م����ن كّل 10( قالوا بأنهم 

استخدموا اإلنترنت لهذا الغرض خالل عام 2016م.
يس����تخدم حوالي نصف مس����تخدمي اإلنترنت من 
األفارقة جنوب الصحراء الشبكة العالمية للحصول على 
األخبار والمعلومات حول السياس����ة )متوس����ط   53% من 
مس����تخدمي اإلنترنت(، أو الخدمات العامة أو الحكومية 
)51%(. ويس����تخدمه أربعة من كّل عش����رة للوصول إلى 

معلومات حول الصحة والطب %41.
يس����تخدم عدٌد قليل نس����بياً اإلنترن����ت للبحث عن 
وظيف����ة، أو التقدم للحصول عليه����ا )26%(، أو االلتحاق 
بصف دراسي عبر اإلنترنت )14%(. وال يزال التسوق عبر 
اإلنترنت محدوداً إلى حدٍّ ما في إفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى )%17(.
من األنشطة الش����ائعة جّداً المعتمدة على الهواتف 
إرسال واس����تالم األموال، حيث اس����تخدم حوالي )ستة 
من كّل عش����رة( من مالكي الهواتف المحمولة: أجهزتهم 
لهذا النوع م����ن الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت خالل 
عام 2017م، ترتفع النس����بة في كيني����ا حيث بلغت %83، 

وتنخفض في نيجيريا %34.
وباس����تثناء نطاق الخدمات المصرفي����ة، فإن عدداً 
قلياًل نس����بياً يس����تخدمون هواتفهم في أنش����طة مهنية 

وتجارية أخرى، مثل البحث عن وظائف أو التقدم لها.
وقال ثلث مالك����ي الهواتف المحمول����ة فقط: إنهم 
اس����تخدموا أجهزتهم المحمولة للحص����ول على األخبار 
والمعلوم����ات ح����ول السياس����ة أو الصحة أو األس����عار 

والمنتجات.)))

https://www.pewresearch.org/ ــو:   ــي ب مــركــز    (((
internet-connectivity-seen-/09/10/global/2018

as-having-positive-impact-on-life-in-sub-

/saharan-africa

التقليدي  الإع����ام  بين  ال��ع��اق��ة  ث��ان��ي��ًا: 
والرقمي في اإفريقيا:

تُقّدم رقمنة وسائل اإلعالم أساليب جديدة لتسخير 
التكنولوجيا لخدمة المجتمع، مثلت هذه التقنيات فرصة 
إلعادة تش����كيل الطريقة التي يُش����ارك بها المواطنون- 
وبخاص����ة الش����باب- في المناقش����ات السياس����ية في 
المجتمعات اإلفريقية، بس����بب قدرتها في بعض األحيان 

على تجاوز وسائل اإلعالم التقليدية.
تحظى وس����ائل اإلعالم التقليدية، مث����ل التلفزيون 
واإلذاع����ة، بالتأثي����ر األكبر ف����ي القارة، وم����ع ذلك فإّن 
وسائل اإلعالم الرقمية توفر فرصاً عديدة للمستخدمين 
للمشاركة بش����كٍل مباشر في السياس����ة والمساهمة في 
التغيي����ر االجتماعي، كما حظيت الطريق����ة التي اعتمد 
بها المس����تخدمون األفارقة تقنيات الوس����ائط الرقمية 
بط����رق مبتكرة على اهتمام العلماء والباحثين في اإلعالم 

والمجتمع. 
تتي����ح الهوات����ف المحمولة في الواق����ع االجتماعي 
اليومي، لمس����تخدمي وسائل اإلعالم اإلفريقية، الوصول 
إلى وسائل اإلعالم الرقمية ومجتمع المعلومات العالمي، 
ويُعّد التفاعل بين وس����ائل اإلعالم االجتماعية ووس����ائل 
اإلع����الم التقليدي����ة أح����د المجاالت الت����ي أصبح فيها 
مدى تأثير الوس����ائط الرقمية عل����ى الحياة االجتماعية 

والسياسية اإلفريقية واضحاً.
يص����ف الباحثون العالق����ة بين اإلع����الم التقليدي 
والرقمي في إفريقيا بأنها عالقة تكافلية معقدة، فوسائل 
اإلعالم االجتماعية فرضت نفس����ها كثيراً كَمصدٍر سريع 
وحقيقي لألخبار، فضاًل عما توفره من طرق المش����اركة 
والتأثير لألفراد، مما جعلها في كثيٍر من األحيان مصدر 

المعلومات لوسائل اإلعالم التقليدية. 
استطاعت وسائل اإلعالم االجتماعية على اإلنترنت 
أن تشكل جسراً فوق التفاوت االجتماعي العميق في الكثير 
من البلدان اإلفريقية، فالعديد من المواطنين المهمشين 
يجدون صعوبة في التعامل بفعالية مع مؤسس����ات الدولة 
بطريقٍة تؤثر على صنع السياسات، ولكن وسائل اإلعالم 



100

قراءات
إجتماعية

  �ل�صنة �ل�صاد�صة ع�صرة   -   �لعدد ) 46 (   �أكتوبر 2020 م  -  �صفر 1442هـ

الرقمي����ة وفرت قنوات جديدة للمواطنين للمش����اركة في 
السياس����ة على مختلف المستويات، وهذا ال يشمل مجرد 
التلقي السلبي للمعلومات واألخبار، ولكن أيضاً المشاركة 
النش����طة في التفاعل االجتماعي، ويتخ����ذ هذا التفاعل 
والنش����اط أحياناً شكل السلوك السياسي حتى في صوره 
البس����يطة مثل: التعليق����ات الغاضبة، أو النقاش����ات، أو 
النكات، والتي تس����هم في تعميق الثقافة السياس����ية على 

مستوى التجربة اليومية.
يُسلط تنوع تطبيقات الوسائط الرقمية في إفريقيا، 
وبخاصٍة تلك التي تُس����تخدم خ����الل الهواتف المحمولة، 
الض����وء عل����ى مجموعة كاملة م����ن الخبرات البش����رية 
االقتصادية والسياس����ية واالجتماعية، إّن الطريقة التي 
تعّبر بها وس����ائل اإلع����الم الرقمية، س����واء عبر البريد 
اإللكترون����ي والمدون����ات ومواقع الويب إل����ى الصوتيات 
الرقمية ومنصات المراسلة ووسائل التواصل االجتماعي، 
ع����ن الثقافة اليومية ال تقل أهميًة ع����ن قنوات االتصال 

الرسمية. 
وت����زداد أهمية وس����ائل التواص����ل االجتماعي في 
المجتمعات اإلفريقية بوصفه����ا مكاناً يلتقي فيه األفراد 
والسياس����يون، خاصًة في س����ياقاٍت مثل زيمبابوي التي 
تخضع وس����ائل إعالمها التقليدية لس����يطرة الدولة إلى 
حدٍّ كبير، يمكن لمنصات وس����ائل التواصل االجتماعي، 
مثل Facebook ، توفير مس����احات بديل����ة للمعلومات 

السياسية والمناقشة واالحتجاج.
كما أوجدت رقمنة وس����ائل اإلع����الم  تحديات قوية 
لوس����ائل اإلعالم التقليدية، ولكنها أوجدت أيضاً العديد 
من الفرص للجماهير اإلفريقية للمش����اركة بشكٍل مباشر 
مع وس����ائل اإلعالم الرئيس����ية، وإنش����اء وسائل اإلعالم 
الخاصة بها لتحدي الروايات الس����ائدة لوسائل اإلعالم 

التقليدية والرسمية.
تصل وس����ائل اإلع����الم الرقمية إلى الواقع بش����كٍل 
أس����رع وأصدق من اإلعالم التقليدي، في بعض األحيان 
تعتمد القنوات الرسمية على ما يُنشئه مستخدمو وسائل 
اإلع����الم الرقمية، ومن األمثلة على ذل����ك تغطية حادثة 

المهاجر الموزمبيقي »ميدو ماس����يا«، والذي كان ضحية 
الشرطة في دولة جنوب إفريقيا، حيث بدأ الخبر بتصوير 
أحد المارة للحادث عبر هاتفه المحمول، ثم أرس����له إلى 
صحيفة »التابلويد«، كما نش����ره على قناته على يوتيوب، 
وموقعه على الويب، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل 
االجتماعي، ومواقع األخبار حول العالم، تُعّد هذه القصة 

مثاالً على تأثير ما يُعرف ب�»المواطن الصحفي«.
الش����باب اإلفريقي هم أكثر المستخدمين النشطين 
للوس����ائط الرقمية؛ بالمقارنة مع األجيال السابقة الذين 
نشؤوا كمستهلكين س����لبيين لإلعالم التقليدي، ومن أهم 
األمثل����ة على تأثير وس����ائل التواص����ل االجتماعي على 
الش����باب: حركة االحتجاجات الطالبي����ة التي بدأت في 
جنوب إفريقيا عام 2015م، احتجاجاً على زيادة الرس����وم 
الدراسية، وغيرت مش����هد التعليم العالي في البالد على 

مدى العامين التاليين.
ُعرفت الحركة من خالل عالمة التصنيف على تويتر 
#FeesmustFall، وتس����ببت في إغالق الجامعات في 
جميع أنحاء البالد لمدة أس����ابيع ع����دة مرات على مدى 
ثالث س����نوات، وكانت وس����ائل التواصل االجتماعي هي 
األس����اس في التعبئة، ونش����ر المعلومات، وتعريف الناس 

بقضية الطالب.
وجدت وسائل اإلعالم الرس����مية والتقليدية صعوبًة 
ف����ي مواكبة هذه األح����داث، وغالباً ما لج����أت المواقع 
اإلخباري����ة الرئيس����ية إلى نس����خ منش����ورات الطالب 
الناش����طين على تويتر، في حين اس����تخدم الطالب على 
نطاق واسع منصات وسائط التواصل االجتماعي األخرى 
مث����ل Facebook Live و Periscope  لبث خالصات 
حية الحتجاجاتهم والمداوالت السياس����ية الالحقة، مثل 

المفاوضات مع إدارة الجامعة.
تمكن طالب جنوب إفريقيا من اس����تغالل وس����ائل 
التواصل االجتماعي والرقمنة المتطورة لوس����ائل اإلعالم 
اإلخبارية لصالحه����م، مما يدل على أهميتها في المجال 

العام المعاصر.
أصبح الهاش����تاج #FeesMustFall كياناً مستقاًل؛ 
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لدرجة أنه تّم تضمينه كمس����تجيب في محكمة اعترضتها 
جامعة كي����ب تاون  UCTض����ّد الط����الب المحتجين، 
اس����تندت الحركات االحتجاجية الالحقة على ش����عارات 
مش����ابهة، مثل #ZumaMustFall، والتي اس����تخدمت 
على مستوى الدولة خالل عام 2017م، للمطالبة باستقالة 

الرئيس السابق بسبب الفساد.
تُظهر هذه األمثلة: أنه فيما يتعلق بمش����اركة الشباب 
في السياسة والنش����اط االجتماعي؛ فقد شهدت جنوب 
إفريقيا صعود »سياس����ات الهاش����تاج«، وظهرت وسائل 
اإلعالم االجتماعية كَمصدٍر إخباري رئيس����ي في جنوب 
إفريقي����ا، مع احتفاظ وس����ائل اإلع����الم التقليدية، مثل 
الصحف والتلفزيون، بالتحليالت وإعالن القرار السياسي 

بعد االحتجاجات.  
يمكن رؤية مش����اركة سياس����ية مماثلة عبر وس����ائل 
التواصل االجتماعي في زيمبابوي؛ مع مالحظة أّن البيئة 
األكثر قمعية لإلعالم دفعت الش����باب إلى زيادة استخدام 
الهج����اء و»النص����وص المخفي����ة« عبر اإلنترن����ت، مثل 
الشخصيات الخيالية، والحس����ابات المفبركة على فيس 

بوك، للمساهمة في المشاركة والتعليق حول السياسة.
هن����اك تطوٌر مهّم آخر يج����ب مالحظته فيما يتعلق 
بمجال اإلعالم الرقمي والسياسة في جنوب إفريقيا، وهو 
بروز وش����هرة العديد من مواق����ع تحليل األخبار ومقاالت 
الرأي، ومن بين ه����ذه الصحف »ديلي فوكس«، التي تعّبر 
عن صوٍت ش����اب وناقد وناش����ط، كما أنشأها صحفيون 

مستقلون.
كما يوفر المنش����ور اإللكتروني- ال����ذي مقّره كيب 
ت����اون- »جراون����د أب« وجهات نظر ناق����دة وبديلة حول 
األحداث، بما في ذلك سياس����ات الطالب، باس����تخدام 
الصحفيين والمراس����لين الذين لديهم عالقات جيدة مع 

المجتمعات في كيب تاون ومقاطعة ويسترن كيب))).

و�صائل  رقمنة   ،Herman Wasserman الم�صدر:     (((
الإعالم في اإفريقيا: اآفاق التغيير، من�صور في:

:DOC Research Institute

digitalisation-of-/03/https://doc-research.org/2018

وعلى عكس اإلعالم التقليدي الذي يخضع للعديد من 
مراحل الرقابة والتقييد؛ فإّن الحرية التي يوفرها اإلعالم 
الرقم����ي أدت إلى توترات اجتماعية وليس����ت سياس����ية 
فحسب، فبيئة وسائل اإلعالم االجتماعية عكست التباين 
بين األشكال التقليدية والحديثة للتواصل في صدام اآلراء 
حول المحتوى »المناس����ب« على اإلنترنت على المستوى 
األخالقي، فهناك توترات مستمرة بين عمالقة تكنولوجيا 
الوس����ائط العالمية )يوتيوب، وجوج����ل( وبين الحكومات 
اإلفريقية، والتي ال تقتصر على األمور السياس����ية، وإنما 
على المعايير األخالقية أيضاً، على س����بيل المثال: أشار 
الباحث اإلعالمي بريان إيكديل إلى بذل مسؤول حكومي 
كيني مح����اوالت لحظر مقطع فيديو موس����يقي جماعي 

يتضمن الدعوة إلى الشذوذ واالنحالل))).
في  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ث��ال��ث��ًا: 

اإفريقيا:
اأ- اأب���رز ال�صب���كات الجتماعي���ة الموؤثرة ف���ي اإفريقيا 

)اإح�صاءات واأرقام(:
بحس����ب التقرير الرقمي العالمي لعام 2019م؛ فقد 
بلغ عدد األشخاص الذين يس����تخدمون وسائل التواصل 
االجتماعي بنش����اط ف����ي إفريقيا 216 مليوناً، بنس����بة 
اختراق 17%، غالبيتهم )202 مليون( يصلون عبر الهواتف 
المحمولة، وقد نَما مس����تخدمو الوس����ائط االجتماعية 
النشطون بنس����بة 13% )25 مليون ش����خص(، بينما نَما 
مستخدمو وسائل التواصل على األجهزة المحمولة بنسبة 

/the-media-in-africa-prospects-for-change

 Same )2)  حظر الم�صرعون الكينيون الأغنية المنتجة محليًا 
Love Remix««، وطلب مجل�ص الت�صنيف ال�صينمائي الكيني

YouTube اإزالة مقطع فيديو لأغنية لأنها “تعزز  KFCB   من   
�صركة  ولكن  كينيا”،  في  قانونيًا  المجرمة  الجن�صية  المثلية 
للطلب،  ت�صتجب  لم   YouTube لمن�صة  المالكة    Google

�صيا�صة  ينتهك  ل  الفيديو  فــاإن  الغربية،  للمعايير  وفقًا  لأنــه 
ح�صد  وقــد  الأمــــان.  اإر�ــصــادات  يتعار�ص  ول    YouTube

الفيديو الذي ُن�صر في فبراير 6)20م على اأكثر من 2 مليون 
م�صاهدة خالل �صهر واحد، و�صيل من التعليقات اأغلبها اأدان 
الر�صالة التي يدعو اإليها من قبول ال�صلوكيات المثلية، والتي 

يعاقب عليها القانون الكيني بال�صجن من 5 اإلى 4) عامًا.
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17 بالمائة )30 مليون إفريقي(.
يتفوق جنوب القارة في معدالت نمو انتشار اإلنترنت 
بنس����بة )51%(،  يليه الش����مال )50%(، ثم الغرب )%41(، 
يتبعه الشرق )32%(، وأخيراً وسط إفريقيا )12%(، وتظهر 
نس����ب اختراق وس����ائل التواصل االجتماعي في االتجاه 

نفسه، ولكن الشمال يتقدم، بينما يأتي الجنوب ثانياً))).

حال���ة و�صائ���ل التوا�ص���ل الجتماع���ي ف���ي اإفريقي���ا م���ن 
فبراير 2019 اإلى فبراير 2020م

في�صب���وك: 66.89 - يوتي���وب: 12.1 - بينتر�صت: 8.14 - 
تويتر: 7.47 - ان�صتجرام: 5.27.

اأ- الهوات���ف المحمول���ة كمن�ص���ات لري���ادة الأعم���ال 
الرقمية:

تجدر اإلش����ارة، عند الحديث عن وس����ائل التواصل 
االجتماعي ف����ي إفريقيا، إلى الدور المحوري الذي تلعبه 
الهوات����ف المحمولة في ربط المس����تخدمين بالمنصات 
الرقمي����ة المختلف����ة، فقد أصبحت الهوات����ف المحمولة 
بالفعل جزءاً ال يتجزأ م����ن الحياة االجتماعية في معظم 
البلدان اإلفريقية، حيث توف����ر الهواتف المحمولة أيضاً 
رأس المال االجتماعي إلى جانب رأس المال االقتصادي.
كان النتش����ار األجهزة المحمولة فوائ����د اقتصادية 
كبيرة للمجتمعات اإلفريقية، وفتحت الباب أمام إنش����اء 
واستدامة االقتصادات الرسمية وغير الرسمية بطرٍق لم 

 Global Digital 2019 الم�صدر: التقرير الرقمي العالمي (((
reports: https://wearesocial.com/global-digital-

 report-2019

تك����ن ممكنة من قبل، س����واء كان ذلك في ش����كل اتصال 
المزارعي����ن باألس����واق الدولية الكبيرة عب����ر اإلنترنت، 
أو أصحاب المش����اريع الصغيرة الذي����ن يديرون األعمال 
التجارية م����ن يوٍم آلخر باس����تخدام الهواتف المحمولة، 
أو األفراد الذين يس����تفيدون من التحويالت التي يرسلها 

األقارب المهاجرون. 
أنش����أت الوس����ائط الرقمية والهوات����ف المحمولة 
مسارات لرواد األعمال والمس����تهلكين األفارقة للوصول 
إلى الشبكات المحلية والعالمية بسهولٍة وسرعة أكبر، كما 
أّن القطاع التكنولوجي الذي يدعم الوس����ائط الرقمية- 
من الهواتف المحمولة إلى أجه����زة الكمبيوتر المحمولة 
واتصاالت اإلنترنت- أصبح يتطلب ريادة األعمال الرقمية 

التي تستفيد من إبداع المواطنين األفارقة.
ومن الالف���ت لالهتم���ام: الطريق���ة التي وجد 
بها المس���تخدمون األفارقة طرقاً لتكييف الوس���ائط 
الرقمية، على س���بيل المثال: تطوير الرموز للتواصل 
عبر الهات���ف المحمول دون اس���تخدام الرصيد- ما 
يُس���ّمى »ومي���ض« أو »صفير« )أي االتص���ال وإنهاء 
المكالم���ة قب���ل أن يتمكن جهاز االس���تقبال من الرّد 
لتجنب تكبد تكلفة المكالمة(، وهذا وإن كان يكش���ف 
عن تكيي���ف المس���تخدم اإلفريقي للوس���ائط وفقاً 
لظروفه، إال أنه يش���ير أيضاً إل���ى التكاليف الباهظة 
غالب���اً للمكالمات والبيانات التي تش���كل عقبات أمام 
اس���تخدام تقنيات الوس���ائط الجديدة ف���ي البلدان 
اإلفريقية، )فش���حن الرصيد مكلف في دولة كجنوب 
إفريقيا(، على سبيل المثال، ويتّم تقديمه غالباً كجائزة 

في مسابقات الدعاية للمستهلكين.
بي���ن  ج���ّداً  ش���ائعاً   WhatsApp أصب���ح 
مس���تخدمي الهواتف المحمولة في جنوب إفريقيا؛ 
ألنه ينقل البيانات بمعدل أرخص بكثير من الرسائل 
النصي���ة القصيرة المرس���لة عبر ش���بكات بيانات 
الهات���ف المحمول، ففي الع���ام 2016م؛ كان هناك 
حوال���ي 10 ماليين مس���تخدم WhatsApp في 
دولة جن���وب إفريقيا، مما دفع ش���بكات المحمول 
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Vodacom و MTN للدع���وة إل���ى تنظيٍم أقوى 
لخدمات الرسائل))).

لو�صائ���ل  وال�صيا�ص���ي  الجتماع���ي  التاأثي���ر  ب- 
التوا�صل: 

لم تعد وس����ائل التواصل االجتماعي مجرد وجهات 
نظر وآراء تتّم مش����اركتها عبر اإلنترنت، فقد س����اعدت 
التكنولوجيا على تنظيم االحتجاجات التي تتجاوز المجال 
الرقمي، كما حدث م����ع حملة إزاحة روبرت موجابي عن 
السلطة في زيمبابوي، وحركة خلع جاكوب زوما من رئاسة 

جنوب إفريقيا.
لكن األنش����طة االجتماعية تتقدم على السياسية أو 
الديني����ة أو التجارية على وس����ائل التواصل االجتماعي، 
التي تس����تخدمها أقلي����ة من األفارقة جن����وب الصحراء 
بنس����ب تتراوح من 43% في جنوب إفريقيا إلى 20% في 
تنزاني����ا، وقال الكثيرون إنهم يش����اركون وجهات نظرهم 
ح����ول مواضيع تتعلق بالترفيه، مثل الموس����يقى واألفالم 
والرياضة، أكثر من نش����رهم عن السياس����ة أو الدين أو 

التجارة))).
ومن المرجح أن يس����تخدم األفارقة جنوب الصحراء 
أجهزته����م المحمولة- س����واء كانت هوات����ف ذكية أو ال- 
ألغ����راٍض اجتماعية وترفيهية أكثر من اس����تخدامها في 
البحث عن المعلومات أو األنش����طة المهني����ة والمتعلقة 
بالتجارة. في جمي����ع أنحاء المنطقة؛ يس����تخدم غالبية 
أصحاب الهواتف أجهزتهم إلرسال رسائل نصية والتقاط 
صور أو فيديو، ويستخدم حوالي أربعة من كّل عشرة من 
مالكي الهواتف هواتفهم المحمول����ة للوصول إلى مواقع 

الشبكات االجتماعية.

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/   (((
all/africa

)2)   تقرير مركز بيو لالأبحاث 8)20م )ات�صال الإنترنت ُيعتبر 
ذا تاأثير اإيجابي على الحياة في اإفريقيا جنوب ال�صحراء لن 

الفجوات الرقمية ل تزال قائمة).
/09/10/https://www.pewresearch.org/global/2018

internet-connectivity-seen-as-having-positive-

/impact-on-life-in-sub-saharan-africa

يمي����ل مالكو الهواتف المحمول����ة في إفريقيا جنوب 
الصحراء إلى األنشطة االجتماعية والخدمات المصرفية، 
ويوضح الرسم البياني التالي أن معظم مستخدمي وسائل 
التواصل االجتماعي في إفريقيا جنوب الصحراء ينشرون 

عن الترفيه، وليس الدين أو السياسة.

الإفريقي���ة  وال�صيا�ص���ة  الأم���ن  ق�صاي���ا  عالق���ة  ج- 
بو�صائل التوا�صل الجتماعي:

في دراس����ة معمقة، قام بها فريق من الباحثين، قّدم 
18 أكاديمياً تقريراً اس����تراتيجياً، مدعوماً بمش����اهدات 
صحفي����ة موثق����ة، يعرض نظ����رة عميقة ح����ول الطرق 
المختلفة التي تتش����ابك بها قضايا األمن والسياس����ة مع 
وسائل التواصل االجتماعي، وذلك تحت عنوان »اإلعالم 
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االجتماعي والسياسة في إفريقيا: الديمقراطية والرقابة 
واألمن«))).

وقد كانت اأهم العناوين الواردة فيه على النحو الآتي:
- شهدت إفريقيا في السنوات األخيرة أعلى معدالت 
نمو لإلنترنت ف����ي العالم، وهذا يعني أننا يجب أن نتوقع 
من وسائل اإلعالم االجتماعية أن تلعب دوراً بارزاً بشكٍل 

متزايد في السياسة واألمن في القارة.
- تّم تخصيص ثالثة فصول في التقرير عن وس����ائل 
اإلعالم االجتماعية واالنتخاب����ات، أوضح فيها المؤلفون 
كيف س����اعدت وس����ائل التواصل االجتماعي في تطوير 

مساحات للمشاركة والنقاش.
- غالب����اً ما ينظ����ر القادة السياس����يون بالقارة إلى 
وس����ائل التواصل االجتماعي على أنها تهديد؛ ألنها يمكن 
أن توف����ر للجمهور وصوالً أكبر إل����ى المعلومات. كما أن 
لديها القدرة على تعبئة الناس، وتحدي القيادة، وفي ظّل 
تطبيقات »جوجل« تتضاءل أهمية عبارة »ممنوع االقتراب 
والتصوير« التي تحيط بأس����وار المنش����آت ذات الطابع 
العس����كري؛ وهذا ما تقلق منه الحكومات العسكرية التي 

تحكم جّل دول القارة.
وقال بعض الباحثي����ن إّن المنصات الرقمية أوجدت 
فرصًة لتوس����يع المشاركة السياس����ية، ولكن العديد من 
المؤلفي����ن وجدوا أّن العكس هو الصحي����ح، ففي كينيا- 
على سبيل المثال- أوضحت الباحثتان ستيفاني ديبيفين 
وأليشا باتل كيف ساهمت وسائل التواصل االجتماعي في 

تعزيز هياكل السلطة القائمة والروايات السائدة.
- وذك����ر الباحث����ان جان بين����وا فاليس����ي، وهوجز 
نكينجوروتس����ي: أّن المناقشات السياس����ية العامة على 
Facebook و Twitter في بوروندي- بش����كٍل عام- ال 
تشمل المواطنين العاديين، وإنما يسيطر عليها عدٌد قليل 
من النخب، ووجدوا أيضاً أّنWhatsApp  كان وس����يلًة 
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مهمة بشكٍل خاص لألحزاب السياسية الصغيرة والناخبين 
الجدد في سيراليون، وفي نيجيريا والسنغال استخدمت 
منظمات المجتمع المدني وس����ائل التواصل االجتماعي 

لمحاولة إضافة الشفافية على العملية االنتخابية.
- حّذر الباحثون من مش����كلة »األخبار المزيفة« على 
وس����ائل التواصل االجتماعي، ففي دراس����ته النيجيرية 
حذر نكواتش����وكو أورجي من أّن غياب وجود استراتيجية 
لمعالجة المعلومات الخاطئة يمكن أن يحّرض على العنف 

المرتبط باالنتخابات.
د- نم���اذج م���ن تاأثي���ر و�صائ���ل التوا�ص���ل الجتماع���ي 

على ال�صيا�صات الحكومية:
- تاأثير الإنترنت على ال�صيا�صة في دولة جنوب اإفريقيا:
تتأثر السياس����ة في جنوب إفريقيا بش����كٍل متزايد 
بوس����ائل التواصل االجتماعي، االتهامات األولى للفساد، 
وس����يطرة عائلة غوبتا على الرئيس السابق جاكوب زوما، 
قّدمها عضو س����ابق في البرلمان على فيسبوك، بدالً من 
أن يرسلها إلى صحيفة رسمية، وأدت هذه االتهامات وما 
تبعها من آخرين في النهاية إلى س����قوط زوما في فبراير 

2018م.
 Twitter و Facebook أدت المش����اركات عل����ى
أيضاً إلى خالفات كبيرة حول العنصرية وسياسة الهوية، 
بعد المشاركات العنصرية التي أدلى بها أشخاص بارزون، 
وأثارت الزعيمة الس����ابقة لحزب التحالف الديمقراطي 
المعارض »هيلين زيل« الجدل كثيراً نتيجًة لتغريداتها على 
تويتر، حيث غردت السيدة البيضاء عّما أسمته ب�»االمتياز 
األس����ود«، ووصم جنوب إفريقيا للِبيض، مما أثار غضباً 

عارماً على شبكات التواصل.
العديد من أعضاء األحزاب المعارضة اآلخرون سعوا 
لبناء قاعدة شعبية على منصات التواصل، مثل المتحدث 
باس����م حزب الحرية االقتصادية »مبويس����يني ندلوزي«، 

ولديه أكثر من 800 ألف متابع على تويتر.
وينش����ط الرئيس الجديد »س����يريل رامافوسا« على 
تويتر، وقد أدت فترة سلفه )جاكوب زوما( المثيرة للجدل 
إلى إنش����اء العديد من حسابات المحاكاة الساخرة، تبرز 
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الدور السياسي للفكاهة على وسائل التواصل االجتماعي. 
جاكوب زوما، مثل نظي����ره روبرت موغابي في زيمبابوي، 
كان موضوعاً لس����يٍل م����ن الميمات الس����اخرة، والصور 

المتحركة، والصور، ومقطاع الفيديو على يوتيوب.
- الديمقراطية الرقمية وتحويل ال�صيا�صة في كينيا:

فضحت الكاتبة الكينية نانجاال نيابوال))) الممارسات 
الحكومي����ة ولخصت في كتابه����ا )الديمقراطية الرقمية، 
السياس����ة التناظري����ة( مزايا ومخاطر الث����ورة الرقمية، 
وُقدرتها على كش����ف التالعب بأصوات المواطنين، حيث 
نش����ر المواطنون ص����ور بطاقات االقت����راع الورقية عبر 
اإلنترنت لكشف عمليات التزوير، حتى اضطرت المحكمة 
العليا إلى إصدار أمر بإع����ادة االنتخابات بأكملها– على 

الرغم من عدم حدوث تغيير يُذكر-.)))
واأب���رز المعلوم���ات والتو�صي���ات الت���ي وردت بالكتاب هي 

ما ياأتي:
وس����ائل اإلعالم االجتماعية بالنسبة للكينيين ليست 
مجرد مس����احة لنش����ر صور المالبس جديدة أو الطعام 
اللذيذ، أو إجراء محادثات حول الرياضة، بل إنها مساحة 
تجري فيها بع����ض المحادثات السياس����ية األكثر غزارًة 

وبصيرة.
توفر وس����ائل التواصل االجتماعي للمواطنين وسيلة 
جدي����دة وفعال����ة لالطالع والمش����اركة ف����ي المجريات 
السياسية، خاصًة في ظل تقديم وسائل اإلعالم التقليدية 
أخب����اراً مصنوعة م����ن الحكومة، وهنا تتحول وس����ائل 
التواصل االجتماع����ي إلى تحٍدّ للرواية الرس����مية حول 

األحداث الجارية.
توضح نيابوال في كتابها أّن اس����تخدام اإلنترنت في 

حقوق  مجال  في  نا�صطة  ومحامية  كينية،  �صحفية  كاتبة     (((
العالمية  والدوريات  ال�صحف  من  عدد  في  وتكتب  الإن�صان، 

https://bit.ly/3cdfWZs  .المرموقة
األغت المحكمة العليا في  )2)   في �صابقة هي الأولى من نوعها 
اأغ�صط�ص  في  اأُجريت  التي  الرئا�صة  انتخابات  نتائج  كينيا 
ولكن  �صهرين،  خــالل  النتخابات  بــاإعــادة  واأمــرت  7)20م، 
رئا�صة  بفترة  مجددًا  كينياتا  اأوهــور  ن�صيب  من  كان  الفوز 

ثانية في نوفمبر 7)20م.

كينيا ال يزال مقتصراً إلى حدٍّ كبير على فئة خاصة، وأّن 
غالبية الكينيي����ن على اإلنترنت هم من العاصمة نيروبي، 
وأّن مجتمع تويتر في كينيا حضري بش����كل كبير، ومتعلم 

ويعرف اإلنجليزية.
»العاصم����ة تهيمن عل����ى وجود كينيا عل����ى تويتر«، 
وبالرغم من ذلك؛ فقد وفرت وسائل التواصل االجتماعي 
مس����احة لنش����ر حوادث وقضايا خ����ارج العاصمة، وعن 

أشخاص ليسوا من الطبقة الوسطى.
وتسلط الضوء في )الفصل السادس( من كتابها على 
ثالث حاالت بارزة للعنف حدثت في المناطق النائية بعيداً 
ع����ن العاصمة، وكان يُمكن أن تختف����ي في هاوية النظام 
القضائي لوال وس����ائل التواصل االجتماعي التي كافحت 

لتحقيق العدالة للضحايا.
- احتجاجات زيمبابوي:

انطلقت شرارة االحتجاجات في العديد من البلدان 
اإلفريقية من وس����ائل التواصل االجتماع����ي، ومن ذلك 
احتجاج القس الزيمبابوي »إيف����ان ماوريري« على تويتر 
وفيس����بوك، وغالباً ما تس����تجيب الحكوم����ات باعتقال 

األفراد، والتضييق على اإلنترنت، أو قطعه بالكلية.
رابعًا: تعامل الحكومات مع تاأثير الإنترنت:

 The  )ينعقد منتدى )حرية اإلنترن����ت في إفريقيا
 Forum on Internet Freedom in Africa:
FIFAFRICA# لبح����ث ما تقوم ب����ه العديد من دول 
القارة من توس����يع نطاق التدابير التي تحكم اس����تخدام 
االتص����االت الرقمية؛ مس����تخدمًة التش����ريعات إلضفاء 
الشرعية على الممارس����ات غير القانونية لفرض القيود 
على اإلنترنت. في حين يتّم الترويج للقوانين المعمول بها 
حسب الضرورة، نحو مكافحة الجرائم اإللكترونية إلعاقة 

المعارضين السياسيين، والتضييق على منابرهم.
واس����تنبط الباحثون أّن الدول اإلفريقية اتبعت نمطاً 
متش����ابهاً وتدريجياً من التضييق على استخدام اإلنترنت 
بدوافع سياس����ية منذ عام 1999م، ومع التوسع الشعبي 
في استخدام اإلنترنت اس����تمرت الحكومات في تقويض 
الديمقراطية متذرع����ًة ب�)حماية األمن القومي والحفاظ 
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على النظام العام(.
يأخذ القمع الحكومي لحري����ة اإلنترنت في إفريقيا 
أش����كاالً مختلفة، بعضها مؤقت، واآلخر أكثر اس����تدامة، 
وبعضه����ا تحت غط����اء قانوني، واآلخر يح����دث بصورة 
مس����تترة، كما تُعّد اعتقاالت المدونين والنش����طاء على 

اإلنترنت من الممارسات المتكررة واسعة النطاق.
هن����اك العديد من المح����اوالت الحكومية للحّد من 
وس����ائل التواصل االجتماعي خالل الفترات االنتخابية أو 
في لحظات غير متوقعة من عدم االس����تقرار، وقد حدث 
مثل هذا ف����ي إثيوبيا أثناء قط����ع اإلنترنت بعد »محاولة 

االنقالب« في يونيو 2019م))) .
واتخ����ذت دوٌل أخ����رى تدابير أكثر اس����تدامة للحّد 
من اس����تخدام المنصات الرقمية، في تنزانيا على سبيل 
المثال: يُحظر نش����ر المعلومات »الكاذبة« بموجب قانون 
الجرائم اإللكترونية، ولك����ن تطبيق هذا القانون أدى إلى 
كلفة باهظة دفعها األفراد النتقادهم الحكومة على وسائل 

التواصل االجتماعي.
وأوضحت الدراس����ة أّن بعض الحكومات سعت إلى 
الحّد من حرية المواطنين الرقمية بش����كل قانوني، على 
سبيل المثال: قانون الجرائم اإللكترونية لعام 2018م في 

كينيا تّم استخدامه إلى حدٍّ كبير »لتهديد المدونين«.
وأش����ار بعض الباحثي����ن إلى أّن زيادة التش����ريعات 
الُمقيِّدة لوس����ائل التواصل االجتماعي في شرق إفريقيا 
تُع����ّد جزءاً من نم����ط تاريخي أوس����ع للمراقبة النظامية 

لمواطني المنطقة))).
أما تش����اد؛ فقد فرضت أطول حظٍر على وس����ائل 
التواصل االجتماعي في إفريقيا كلها، والذي استمر لمدة 
16 ش����هراً، قبل أن ترفعه في يوليو 2019م، ومنذ بداية 
العام الماضي، شهدت تسع دول إفريقية أخرى على األقل 

 Social Media and Politics in Africa: Democracy,   (((
 Censorship and Security

https://www.amazon.com/Social-Media-Politics-   

Africa-Censorship/dp/1786994984
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قطعاً لإلنترنت بأوامر حكومية))). 
عل���ى  ال�صيا�صي���ة  ال�صلط���ة  �صيط���رة  م���ن  نم���اذج  اأ- 

الف�صاء الإلكتروني:
يُعّد اس����تخدام الرقابة السياس����ية لحجب المحتوى 
من أكثر اإلجراءات انتش����اراً خالل فت����رات االنتخابات 
)نيابيًة كانت أو رئاس����يًة(، وتهدف إلى حجب المعلومات 
التي تُضعف موقف الحكومة، والحّد من االنتشار الشعبي 

للمعارضين وووصولهم للجماهير.
اس����تُخدم الغطاء القانوني بكثرٍة إلضفاء الش����رعية 
على المراقبة واعتراض االتصاالت، بل وسّن التشريعات 
المؤي����دة لقمع األص����وات والتجاهل الص����ارخ للمعايير 

الدستورية ومعايير حقوق اإلنسان.
وكان����ت إثيوبي����ا الدول����ة اإلفريقي����ة األولى جنوب 
الصح����راء التي بدأت في حظر مواق����ع اإلنترنت، حيث 
ظهرت التقارير األولى ع����ن المواقع المحجوبة في مايو 

2006م؛ عندما لم تكن مدونات المعارضة متاحة.
بين عامي 2006م و2010م؛ بدأ عدد من الحكومات 
اإلفريقية في اتخاذ خط����وات مخصصة لتنظيم المجال 
الرقمي، بما ف����ي ذلك حظر مختلف اإلجراءات المتعلقة 
باس����تخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وس����ادت 
تشريعات تس����مح بتمكين اعتراض االتصاالت، أو تجريم 
اس����تخدام خدمات معّينة، كما حدث عندما سّنت أديس 
أبابا قانوناً لمكافحة اإلره����اب رقم 2009/652، والذي 
بموجب����ه وجهت اتهامات ألكثر من 900 ش����خص، وعلى 
خطاها قام����ت كينيا بتوجيه اتهام����ات لمواطنين ب�»بث 
خطاب الكراهية عبر اإلنترنت« بعد تعقب إرسال رسائل 

جماعية ضّد النظام تزامنت مع وقت االنتخابات. 
وش����هدت تلك الفترة حاالت عدي����دة لحجب مواقع 

إنترنت نشطة في دوٍل مثل بوروندي وأوغندا.
كما شهدت الفترة 2011-2015م زيادة في التدابير 
الت����ي اس����تخدمتها الحكومات للس����يطرة على نش����اط 

https:// عر�ص الكتاب على موقع �صحيفة وا�صنطن بو�صت  (((
wapo.st/2VkFm0f
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اإلنترن����ت، تلك الفت����رة التي تّم القب����ض فيها على عدٍد 
أكبر م����ن المواطنين ومحاكمتهم بس����بب مزاعم ارتكاب 
جرائم عبر اإلنترنت، وتّم سّن المزيد من القوانين لتنظيم 

االتصاالت الرقمية ودعم قدرة الدولة على المراقبة.
أصبحت قوانين الجرائم اإللكترونية التي تّم س����ّنها 
في ه����ذه الفترة )ف����ي نيجيريا وتنزاني����ا وأوغندا( هي 
التشريعات الرئيسية المستخدمة لتقويض حرية اإلنترنت 
من خ����الل االعتقاالت ومالحقة مس����تخدمي تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.
ف����ي نيجيريا؛ يعاقب قانون الجرائم اإللكترونية لعام 
2015م »المطاردة اإللكترونية« وإرس����ال رسائل »خاطئة« 
تهدف إلى التسبب في إزعاج أو إعاقة أو إهانة أو إصابة 
أو تخويف إجرامي أو كراهية أو س����وء نية. وتّم استخدام 
هذا الحكم للقبض على العديد من المدونين والصحفيين 
على اإلنترنت. في الفترة نفس����ها، على وجه التحديد في 
عام 2012م، سّنت إثيوبيا قانون االتصاالت ضّد االحتيال، 
الذي أصبح أحد التشريعات التي استُخدمت لقمع حرية 

اإلنترنت.
بحس����ب  أما الفترة م����ن 2016- 2019م؛ فكانت– 
الدراس����ة- »العصر الذهبي« النقطاع الشبكة )المعروف 
عموم����اً بإغالق اإلنترنت(، فخالل ه����ذه الفترة عانى ما 
يقرب من نصف البلدان في إفريقيا )22 منها على األقل( 
من تعطل الش����بكة بإيع����از من الحكوم����ات، حيث كانت 
 Facebook مواقع التواصل االجتماعي الش����هيرة، مثل
وTwitter ، الهدف الرئيس����ي للتعطيل. وفي األس����ابيع 
الثالثة األولى من عام 2019م؛ تّم تس����جيل تعطل الشبكة 
في بلدان مختلفة )تشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 

والجابون، والسودان، وزيمبابوي(.
ب- الدولة واإغالق الإنترنت:

مع بداية عام 2019م؛ ش����هدت السودان، وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية، والجابون، وزيمبابوي، حمالت قمع 

حكومية على اتصاالت اإلنترنت.
ولجأت عدة حكوم����ات إفريقية إلى إغالق جزئي أو 
كام����ل لإلنترنت في محاولٍة للس����يطرة على الرأي العام 

والمناقشات العامة، فعلى سبيل المثال: سارعت سلطات 
زيمبابوي إلى إسكات وسائل التواصل االجتماعي، وأهمها 
فيسبوك وواتساب، بمجرد انتشار االضطرابات المدنية 
بس����بب ارتفاع أسعار الوقود في هراري والمدن الرئيسية 
األخ����رى، وأمرت جمهورية الكونغ����و الديمقراطية أيضاً 

بالتعتيم الكامل بعد االنتخابات األخيرة.
حدث أول إغالق رس����مي لإلنترنت في إفريقيا في 
فبراي����ر 2007م في غينيا، عندما منع الرئيس الس����ابق 
»النس����انا كونتي« الوصول إلى م����زودي خدمة اإلنترنت 

األربعة الرئيسيين في البالد.
من عام 2016م إلى عام 2018م؛ شهدت إفريقيا 46 
إغالق����اً لإلنترنت، مما أثر على حرية التعبير للمواطنين، 
وكذلك على اقتصاد الدول، بعض هذه اإلغالقات استمر 
لبضع س����اعات فقط، والبعض اآلخر اس����تمر لعدة أيام، 
وفي المناطق الناطقة باللغ����ة اإلنجليزية في الكاميرون 
أُغلق اإلنترنت لمدة 230 يوم����اً بين يناير 2017 ومارس 

2018م.
عند إغالق اإلنترنت أو وسائل التواصل االجتماعي؛ 
يلجأ بعض المواطنين إلى الشبكات االفتراضية الخاصة، 
ولك����ن هذا ال يُتاح للجميع، ويمكن للحكومات أيضاً حظر 
الش����بكات االفتراضية الخاصة، ولكنها أقل مياًل للقيام 
بذل����ك ألّن ذلك يزعج بش����دة الدبلوماس����يين األجانب 

والشركات الكبيرة التي تستخدمها.
كما تتق����دم العديد من منظم����ات المجتمع المدني 

بشكاوى ضّد شركات االتصاالت الرئيسية.)))
ج- طرق اإغالق الإنترنت:

يُمكن للحكوم����ات أن تحّد من الوصول إلى اإلنترنت 
عن طريق الطلب من مزودي خدمة اإلنترنت ISPs تقييد 

  Anne Fleischmann  & Viola Stefanello مقال    (((
لإ�صكات  الإنترنت  اإغالق  الإفريقية  الحكومات  “ت�صتخدم 

المعار�صة اأكثر فاأكثر- ما الذي يمكن اأن يفعله النا�ص؟” 
african- /26/01/https://www.euronews.com/2019

governments-use-internetshutdowns-to-silence-

opposition-more-and-more-what-can-pe
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الوصول إلى المشتركين فيها، ويُمكن أن تضع حظراً جزئياً 
على مواقع التواصل االجتماعي الش����ائعة االستخدام، أو 
تغلق اإلنترنت بش����كٍل كامل ب����أن تأمر مقدمي الخدمات 

بحظر الوصول إلى اإلنترنت كلياً.
وفقاً لمجموعة المراقبة المستقلة Access Now؛ 
ففي عام 2018م كان هن����اك 21 حالًة من حاالت إغالق 
اإلنترنت الجزئي أو الكلي؛ مقارنًة ب� 13 في عام 2017م، 

و 4 في عام 2016م.
وفرضت ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وتش����اد والكاميرون والس����ودان وإثيوبيا ومالي ونيجيريا 
وسيراليون قيوداً على الوصول إلى اإلنترنت عام 2018م.
تُعرف إح����دى الطرق المس����تخدمة بالحظر القائم 
على عنوان URL، مما يمنع الوصول إلى قائمة المواقع 
المحظورة، قد يرى المستخدم الذي يحاول الوصول إلى 
هذه المواقع رس����ائل مختلفة مثل: »ل����م يتم العثور على 

الخادم« أو »قام مسؤول الشبكة بحظر هذا الموقع«.
هناك طريقٌة أخرى تُس����ّمى »االختن����اق«، أو »خنق 
السعة« throttling، والتي تحّد بشدة من حركة المرور 
إل����ى مواقع مح����ددة، مما يعطي االنطباع ب����أّن الخدمة 
بطيئة، ويثبط الوص����ول، وهذه الطريقة أكثر تالعباً ألنه 
من الصعب معرفة ما إذا كانت المواقع مقيدة أم أّن البنية 

التحتية الضعيفة هي المسؤولة عن عدم الوصول.
يت����ّم ترخيص م����زودي خدم����ة اإلنترن����ت من قبل 
الحكوم����ات، مما يعني أنهم يخاطرون بفرض غرامات أو 
فقدان عقودهم إذا لم يلتزموا بقرارات الحظر، قد يكون 
للمش����غلين الحق في رفع دعوى قضائية، ولكن في الواقع 
نادراً ما يفعل����ون ذلك، ومن االس����تثناءات ما حكمت به 
المحاكم في زيمبابوي عام 2018م لصالح إعادة الوصول 
إلى اإلنترنت بعد أن أم����رت الحكومة بفرض قيود، ورّداً 
على ذلك أصدرت حكومة زيمبابوي لوائح جديدة تتيح لها 

سيطرة أكبر على اإلنترنت.
بع����ض الحكومات اإلفريقية ب����ررت إغالق اإلنترنت 
بمنع »األخبار الزائفة«، ومنع انتهاك األمن القومي، ولكن 
مدير المكت����ب اإلقليمي في إفريقي����ا لجمعية اإلنترنت 

داوي����ت بيكيلي ق����ال: »إّن الحكومات تحج����ب اإلنترنت 
إلسكات المعارضة«))).

وفق����اً لتقري����ر Freedom on the Net لع����ام 
2019م، الذي نشرته فريدوم هاوس، فإّن الحكومات تتجه 
بشكٍل متزايد إلى وس����ائل التواصل االجتماعي للحصول 
عل����ى كمياٍت هائلة من البيانات ع����ن المواطنين لتحديد 
التهدي����دات المتصورة وإس����كات المعارضة في كثيٍر من 
األحيان. وحّذر التقرير من أّن مراقبة وس����ائل التواصل 
االجتماعي تهدد نش����اط الحقوق المدنية على المنصات 

الرقمية.
العديد من بل����دان إفريقيا جن����وب الصحراء، مثل 
كينيا وجنوب إفريقيا وأنغوال ونيجيريا وأوغندا، تستخدم 
الذكاء االصطناعي لمراقب����ة المواطنين، وتقوم األجهزة 
األمني����ة بأتمتة))) المراقبة الجماعية لوس����ائل التواصل 

االجتماعي.
أص����درت العديد م����ن الحكوم����ات اإلفريقية، مثل 
زيمباب����وي، قوانين تمّكنها من مراقب����ة مواطنيها واتباع 

سلوكهم عبر اإلنترنت.
وباإلضافة إلى القوانين؛ فإّن حكومة زيمبابوي تقوم 
بتسخير وسائل اإلعالم االجتماعية على اإلنترنت لتعزيز 
أجندتها الخاصة، والهجوم على المخالفين والمعارضين 
على اإلنترنت، وبناًء على طلب من الرئيس تّم إنشاء العديد 
من حسابات وسائل التواصل االجتماعي الجديدة المزيفة 
قبل انتخاب����ات 2018م، بهدف »حجب االحتجاجات على 
اإلنترن����ت، وتعطي����ل المحادثات، ومالحق����ة ومضايقة 

)))  مقال Christopher Giles “اإنترنت اإفريقيا: كيف تغلقه 
الحكومات؟”

https://www.bbc.com/news/world-africa-47734843 

https://freedomhouse.org/programs/ هاو�ص  فريدوم 
sub-saharan-africa

تعمل  اأوتوماتيكّية،  جعلها  الماكينَة  اأتَمَت  المعاني:  معجم    (2(
بنظام  الجمارك  م�صلحة  تعمل  ــّي  الآل اأو  الذاتّي  بالت�صغيل 
في  والبرمجيات  الكمبيوتر  ا�صتخدام  مــوؤتــَمــت،  جمركّي 
اأجل  والخدمية من  والتجارية  ال�صناعية  القطاعات  مختلف 

تاأمين �صير الإجراءات وباأقل خطاأ ممكن. 
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المؤثرين على اإلنترنت وقادة الرأي)))
عّرف مجموعة من األش����خاص على تويتر أنفسهم 
بأنهم Varakashi ، والتي تعني في لغة الشونا »التدمير«، 
دَعا الرئيس الجديد »إيمرسون منجوا« أنصاره باالتصال 
باإلنترنت وال�قيام ب� varakashi، وبعدها ظهرت فجأًة 
حس����ابات كثيرة جديدة بال صور وبأسماء غير حقيقية، 

وبدأت في استهداف الناس على وسائل التواصل.
لدى زيمباب����وي أيضاً ما يُعرف بقان����ون »اعتراض 
االتصاالت«، والذي يمنح الحكومة سلطة اعتراض أجهزة 
أشخاص مختلفين من المؤثرين أو النشطاء بتهمة »إثارة 
الش����غب«، ويقول المدونون إّن أي شيء يقوله الناس على 
اإلنترن����ت أو يغردونه على تويت����ر يُمكن أن يُعتبر محاولة 

لإلطاحة بنظام الحكم. 
د- ت�صليح المعلومات اأثناء النتخابات:

في االنتخابات النيجيرية؛ كانت الدعاية والمعلومات 
الكاذبة أكثر فعاليًة من الوسائل األخرى لمحاولة التحكم 

في كيفية تصويت السكان.
وقالت إيزابيل لينزر من مؤسسة فريدوم هاوس: إنه 
عل����ى الجميع القيام بدوره ف����ي تنفيذ قواعد االنتخابات 
لحماي����ة حرية التعبي����ر، يمكن للحكوم����ة أن تلعب دوراً 
رئيس����ياً ف����ي تنفيذ قواع����د االنتخاب����ات لحماية حرية 
التعبي����ر، ويمك����ن للمجتمع المدني أن يس����اعد في دفع 
الحكوم����ة إلى وضع تلك القواعد ورفع مس����توى الوعي، 
كما تتحمل شركات التكنولوجيا مسؤولية العمل عن كثب 
مع الش����ركاء على أرض الواقع لفهم القضايا الرئيس����ية 
والسياق في تلك البلدان وكيفية استخدام منصاتهم، ولكن 
الواقع أّن الحكومات اإلفريقية تتجه بش����كٍل متزايد نحو 
وسائل التواصل االجتماعي كوس����يلة للسيطرة وإخراس 

المعارضة))).

shorturl.  حقوقية فريدوم هاو�ص Natasha Musonza   (((
at/qv037

https: / /www.dw.com/en/some-afr ican-  (2 (
governments-using-social-media-to-monitor-

citizens-freedom-house-report/a-51096624

خام�سًا: تو�سيات للحكومات الإفريقية:
يُع���ّد »اإلع���الن اإلفريقي« حول حق���وق وحريات 
اإلنترن���ت، والذي يُطلق عليه ع���ادًة »اإلعالن اإلفريقي

AD «، مب���ادرًة إفريقيًة لتعزيز معايير حقوق اإلنس���ان 
ومبادئ االنفتاح في صياغة وتنفيذ سياسة اإلنترنت في 

القارة.
ويهدف اإلعالن إل����ى توضيح المب����ادئ الضرورية 
لدعم حقوق اإلنسان والشعوب، وتنمية بيئة اإلنترنت التي 
يمك����ن أن تلبي احتياجات وأه����داف التنمية االجتماعية 
واالقتصادي����ة إلفريقيا على أفضل وج����ه، وتُعّد المنصة 
التفاعلية لإلع����الن اإلفريقي لحقوق اإلنترنت والحريات 
أداًة رئيسية لتعزيز حقوق اإلنترنت في المنطقة اإلفريقية، 
تّم إنش����اؤها للمدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين 
وصانعي السياس����ات، وأي شخص مهتم بحقوق اإلنترنت 

في القارة اإلفريقية.
اأ- تو�صي���ات الإع���الن الإفريق���ي لحق���وق وحري���ات 

الإنترنت:
وحري���ات  لحق���وق  الإفريق���ي  »الإع���الن  ويت�صم���ن 
الإنترنت« ثالثة ع�صر مبدءاً رئي�صياً، ُيمكن اإيجازها كالآتي: 
1- النفت���اح: ب����أن تكون ش����بكة اإلنترن����ت مفتوحة 
وموزعة، وضم����ان قابلية التبادل المش����ترك للمعلومات 
والمعرف����ة، كج����زء ال يتجزأ م����ن تعزيز حري����ة التعبير 

والتعددية اإلعالمية والتنوع الثقافي.
وأكد هذا المبدأ عل����ى أّن المعايير المفتوحة تدعم 
االبتكار والمنافس����ة، وأّن االلتزام بحيادية الش����بكة يعزز 
الوصول المتس����اوي وغي����ر التمييزي إل����ى المعلومات 

وتبادلها على اإلنترنت.
2- الو�صول اإلى الإنترنت والقدرة على تحّمل التكاليف: 
بأن يكون الوصول إلى اإلنترنت متاحاً، وبأس����عار معقولة 
لجميع األشخاص في إفريقيا دون تمييٍز على أي أساس، 
مث����ل الِعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
السياس����ي أو غيره أو األصل القوم����ي أو االجتماعي أو 

الملكية أو مكان الميالد أو أي وضع آخر.
3- حرية التعبير: بأن يكون لكّل شخص الحق 
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في اعتناق اآلراء دون تدخل، ويشمل هذا الحق 
حرية البحث عن المعلوم���ات واألفكار، وتلقيها 
ونقلها، بجميع أنواعها، عبر اإلنترنت والتقنيات 
الرقمية، وبغّض النظر عن الحدود، وأال تخضع 
ممارسة هذا الحق ألية قيود، باستثناء تلك التي 

ينّص عليها القانون.
4- الحق في المعلومات: لكّل ش���خص الحق 
ف���ي الوصول إل���ى المعلومات عل���ى اإلنترنت، 
ويجب أن تك���ون جميع المعلومات، بما في ذلك 
البحث العلمي واالجتماع���ي، التي يتّم إنتاجها 
بدعم من األموال العامة، متاحة للجميع مجاناً، 

بما في ذلك على اإلنترنت
5- حري���ة التجمع وتكوين الجمعي���ات الرقمية: 
لكّل ش���خص الح���ق ف���ي اس���تخدام اإلنترنت 
والتقني���ات الرقمي���ة فيما يتعل���ق بحرية التجمع 
وتكوين الجمعيات، بما في ذلك من خالل الشبكات 
االجتماعي���ة والمنصات. وال يج���وز فرض قيود 
على اس���تخدام اإلنترنت والتكنولوجيات الرقمية 
والوصول إليها فيما يتعلق بالحق في حرية التجمع 
وتكوين الجمعيات ما لم ينّص القانون على القيد.

6- التن���وع الثقاف���ي واللغ���وي: يح���ق لألفراد 
والمجتمعات اس���تخدام لغتهم الخاصة، أو أي 
لغة يختارونها، إلنش���اء المعلوم���ات والمعارف 

ومشاركتها ونشرها عبر اإلنترنت.
7- الح���ق ف���ي التنمية والو�صول اإل���ى المعرفة: 
لألفراد والمجتمعات الحق في التنمية، ولإلنترنت 
دوٌر حيوي في المس���اعدة عل���ى تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة المتفق عليها وطنياً ودولياً. 
8- الخ�صو�صية وحماية البيانات ال�صخ�صية: لكّل 
شخص الحق في الخصوصية عبر اإلنترنت، بما في 
ذلك الحق في حماية البيانات الشخصية المتعلقة 
به. لكّل ش���خص الحق في التواصل بشكٍل مجهول 
على اإلنترنت، واس���تخدام التكنولوجيا المناس���بة 

لضمان االتصال اآلمن والخاص والمجهول.

9- اأم���ن وا�صتق���رار ومرون���ة الإنترن���ت: ل���كّل 
شخص الحق في االس���تفادة من أمن واستقرار 
ومرون���ة اإلنترنت. كَمصدر ع���ام عالمي يجب 
أن تكون اإلنترنت ش���بكة آمنة ومستقرة ومرنة 
وموثوقة وجدي���رة بالثق���ة. وأّن المراقبة غير 
التصاالت  واالعت���راض  والرص���د  القانوني���ة 
المس���تخدمين عبر اإلنترنت م���ن قبل الجهات 
الحكومي���ة أو غي���ر الحكومية تقّوض بش���كٍل 

أساسي أمن شبكة اإلنترنت وموثوقيتها. 
والمجموع���ات  المهم�ص���ة  المجموع���ات   -10
المعر�ص���ة للخط���ر: ينبغي احترام وحماية حقوق 
جميع األش���خاص، دون تميي���ز من أي نوع، في 
استخدام اإلنترنت كوس���يلة لممارسة حقوقهم 
والتمتع بها، والمش���اركة في الحياة االجتماعية 

والثقافية.
11- الح���ق في محاكمة عادلة: لكّل ش���خص 
الحق في اإلج���راءات القانوني���ة الواجبة فيما 
يتعلق بأي مطالبات قانونية أو انتهاكات للقانون 

فيما يتعلق باإلنترنت.
12- الإدارة الديمقراطي���ة لالإنترنت لأ�صحاب 
الم�صلح���ة المتعددي���ن: ل���كّل ف���رد الح���ق في 
المش���اركة في إدارة اإلنترنت، ويجب أن يحكم 
اإلنترنت بطريقة تدعم حقوق اإلنسان وتوسعها 
إلى أقصى حّد ممكن. يجب أن يكون إطار إدارة 
اإلنترنت مفتوحاً وش���اماًل وخاضعاً للمس���اءلة 

وشفافاً وتعاونياً.
13- الم�صاواة بين الجن�صين: للمس���اعدة في 
ضمان القضاء على جميع أش���كال التمييز على 
أس���اس الجنس؛ يجب أن يتاح للنساء والرجال 
الوصول المتس���اوي لإلنترنت، لذلك ينبغي أن 
تتع���رف الجهود المبذولة لزي���ادة الوصول على 
أوج���ه عدم المس���اواة القائمة بين الجنس���ين 
وتعالجها، بما ف���ي ذلك نقص تمثيل المرأة في 

أدوار صنع القرار، وخاصًة في إدارة اإلنترنت.
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ب- تو�صيات اأع�صاء التحاد الإفريقي:
وف���ي عام 2014م؛ اعتم���د أعضاء االتحاد 
اإلفريقي AU اتفاقية بش���أن األمن السيبراني 
وحماية البيانات الش���خصية، وهذه بع����ص اأهم 

التو�صيات للحكومات الإفريقية))):
- ينبغ���ي أن تتخذ الحكومات الوطنية نهجاً 
قائماً عل���ى الخدمات لتحدي���د البنية التحتية 

الحيوية لإلنترنت للحماية.
- تس���هيل تبادل المعلومات من خالل هيكل 

وطني ألصحاب المصلحة المتعددين.
- يجب عل���ى الحكوم���ات الوطنية تطوير 
هي���اكل أصحاب المصلح���ة المتعددين لتقديم 
المش���ورة بش���أن اس���تراتيجية وسياسة األمن 

السيبراني، ولتيسير تبادل المعلومات.
- تعزي���ز مرونة البنية التحتية لإلنترنت من 

.IXPs خالل نقاط تبادل اإلنترنت
- ينبغي للحكومات الوطنية أن تعزز استخدام 
نقاط تب���ادل اإلنترنت، وزيادة التعاون واالتصال 
بين الش���بكات اإلفريقية المختلفة لزيادة مرونة 

البنية التحتية لإلنترنت.
- ينبغي أن تتبن���ى الحكومات وتتبع أفضل 
ممارسات األمن السيبراني داخل بنيتها التحتية 
ومؤسس���اتها الخاص���ة، وتعزيز اس���تخدامها 

ألصحاب المصلحة والقطاعات األخرى.
ج- تو�صيات تقرير الكونجر�ص الأمريكي:

واأو�ص���ى تقري���ر الكونجر����ص الأمريك���ي لع���ام 
2019م بع���دٍد م���ن الأم���ور تتعلق ب�صيا�ص���ة الإنترنت 

في اإفريقيا، اأهمها))):

“المبادي التوجيهية لأمن البنية التحتية لالإنترنت  )))   وثيقة 
في اإفريقيا” ال�صادرة عن التحاد الإفريقي:

https://www.internetsociety.org/resources/  

doc/2017/internet-infrastructure-security-

/guidelines-for-africa

“دعوة الحكومات الإفريقية لحماية وتعزيز حقوق  )2)   تقرير 
لجميع  الرقمي  والتكامل  الإنترنت  حرية  خالل  من  الإن�صان 

- تعزيز المشاركة الشاملة والهادفة من قبل 
جمي���ع أصحاب المصلحة في وضع سياس���ات 
وتكنولوجيا  اإلنترنت  وإدارة  بش���أن االتصاالت 

المعلومات واالتصاالت والبنية التحتية.
- من����ع اس����تخدام تقني����ات المراقب����ة التي 
تنته����ك الخصوصية وتثبط حري����ة التعبير لجميع 
المس����تخدمين، وخصوصاً الصحفيين والمدونين 
ومصادرهم، وضمان المساءلة عن الجرائم ضدهم.
- العمل بنش���اط عل���ى تطبي���ق القوانين 
والسياسات التي تحمي حقوق اإلنسان وتعززها 
عب���ر اإلنترنت، ومراجعة القواني���ن التي تجرم 

حرية التعبير.
- مقاومة العقود الجديدة مع الدول االستبدادية، 
مثل الصين، وتجّنب نماذج الحوكمة الرقمية التي تتيح 
االستبداد التكنولوجي، وتحّد من الحريات األساسية.
- العمل بش���كل وثيق مع ش���ركات التكنولوجيا 
وخدمات وس���ائل التواصل االجتماعي لمنع أو إزالة 
المعلومات المضللة، بما في ذلك المعلومات المضللة 

التي تنشرها روسيا وغيرها من الجهات الفاعلة.
خاتمة:

يُه����دد تخلف إفريقيا عن الث����ورة الرقمية في العالم 
بإعاقة نموه����ا االقتصادي وإعاقة التنمي����ة، وال تقتصر 
ُمعيقات الصعود الرقمي على التحدي االقتصادي، والقدرة 
على تحمل التكاليف، حيث تتضافر عوامل أخرى سياسية 

وثقافية في تعطيل الوصول وتهديد المستخدمين. 
فه���ل س���يرتقي الساس���ة ف���وق طموحاته���م 
الش���خصية؛ لتتواصل أهدافهم مع أحالم الشعوب 
الحالم���ة بالحرية والعيش الرغيد؛ س���ؤال قد نرى 

إجابته في قادم األيام �

عن  الإفريقية” ال�صادر  القارة  اأنحاء  جميع  في  المواطنين 
في  الأمريكي  النواب  مجل�ص  في  الخارجية  ال�صوؤون  لجنة 

دي�صمبر 9)20م.
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/  

house-resolution/768/text?r=2&s=4
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د. اآدم بمبا
اأكاديمية الدرا�ش�ات الإ�شالمية - جامعة ماليا - 

ماليزيا

الفولكلور والتمثيل اإلثنوغرافي في إفريقيا: 
استعراض لبعض النماذج والخصائص والتأثيرات األجنبية

عل���ى الّرغم من ِقَدم الفن المس���رحي ل���دى اإلثنيات 
بإفريقي���ا، فإنه ظ���ّل- حتى اآلن- من أق���ل األنواع األدبية 
الش���عبية دراسًة واس���تقصاًء، ولعلَّ الباحث األنثروبولوجي 
 1926.Maurice Delafosse، d المس���تعمر دوالف���وس
وا انتباه العالم إلى المس���رح  من أوائل الباحثين الذين ش���دُّ
اإلفريق���ي، وذلك في دراس���اته التي نش���رها 1916م حول 
المس���رح والتمثيل في مالي بين مجموع���ة بَ�ْمبارا بمنطقة 
ا كتبه دوالفوس عن مش���اهداته  بليدوغو Beledugu، وممَّ
الين المحترفين قوله:  للعروض الحكائية المسرحية عند القوَّ
الين وهم يَْرُوون تواريخ، وكانوا خاللها  »لقد سمعُت بعض القوَّ

الإث�ن�وغراف��ي ب��اإفريقي��ا التمثيل 
وجدل الإثبات والنفي:

للتمثيل المس���رحي حض���وٌر في الثقاف���ات اإلفريقية 
التقليدي���ة منذ فترٍة غير معلومٍة م���ن تاريخ تلك الثقافات، 
إنَّ���ه ص���ورةٌ م���ن ُص���ور األداءات واألدوات الثقافية التي 
فها األفارقة- مثل غيرهم من الش���عوب- إليجاد مجتمٍع  وظَّ
منس���جٍم متوازٍن، ومن أجل تكوين رؤيٍة مش���تركة بين أفراد 
المجتمع ح���ول حقائق الَكْون، والتعاُم���ل مع ظروف الحياة 
تعاُماًل مناس���باً، ويشمل ذلك جميع ُصَور التمثيل: طقوسية، 

وموسيقية، وهزلية، وترفيهية، وغيرها.
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يحاكون أقوال أبطالهم، كانت تلك الكلمات تغدو في أفواههم 
عروضاً مسرحية حقيقية بشخصياٍت متعددة يمثلها شخٌص 
واحد«)))، حيث وصف هذه العروض ب�»مس���رحية حقيقية«، 
ر الوصف نفس���ه عند الباحثَيْ���ن الناقَدين البوريت  وقد تكرَّ
وترافيل���ي Labouret & Travele، 1928، في تحليلهما 
لنماذج مس���رحية في المنطقة نفس���ها بمالي، وتأكيدهما 
مة ومرتَّبة، تس���عى للكش���ف عن  أنَّها »عروض حقيقية منظَّ
دة، وتستخدم ممثلين بشر لترجمة تلك العروض  حبكة محدَّ
إلى أفعاٍل وحركات. علي���ه؛ يمكن االطمئنان للتأكيد بوجود 

مسرحية حقيقية سودانية غربية«))).
ب���إزاء تلك النماذج في غ���رب إفريقيا؛ نجد نماذج من 
العروض المسرحية التقليدية في الجنوب اإلفريقي، منها ما 
رصدته دراس���ات دوكي Doke، 1936، وكانت أبحاثه حول 
حراء«، ويعني بها الشعوب القاطنة  ما أسماه »مسرحيات الصَّ
في صحراء كالهاري في جنوب إفريقيا، حيث وصف عشراً 
يد  م���ن تلك المس���رحيات التي ت���دور حول موض���وع الصَّ
والبطول���ة، وهي عروٌض مس���رحية خالية من الكالم؛ حيث 
يقوم الممث���ل بحركاٍت، ويحاكي بع���ض الحيوانات، ويروي 
ة »صامتة«، ويك���ون دور الجمهور ترجمة تلك الحركات  قصَّ

وفهمها، والتفاعل مع الممثل أو الممثلين))).
كذل���ك؛ يوجد عند مجموعة سوس���ا Xhosa بجنوب 
 ،ntsomi »ى »تسومي إفريقيا فنٌّ في س���رد القصص يسمَّ
ويعتم���د على التمثيل والحركات وتش���خيص المواقف أكثر 
من الكالم والمشافهة))). وفي الجنوب اإلفريقي أيضاً نجد 
 Kurova :عند مجموعات شونا عدداً من التمثيليات، منها
guva، وهي رقصة درامية طقوس���ية تُعرض بمناسبة رجوع 
 ،Kupira midzimu :المسافر الغائب غيبًة طويلة، ومنها
وتقام لتهدئة أرواح األسالف في الشدائد، أو عند قيام بعض 

 Delafosse, M. Contribution a l›etude du theatre   (((
.chez les noir, ann. et mem. com. et. AOF, 1916, 355

 Labouret & Travele, 1928, 74. in: Finnegan,   (2(
.Oral Literature in Africa, 490

 Doke, C. M., Games, «Plays and dances of the  (((
 .Khomani Bushmen», Bantu Studies, No.10

 Joachim, Fieback. «Dimensions of Theatricality  (4(
 in Africa”, in: Conteh M. & Tejumola O. African

 .Drama and Performance, Indiana Unv., 2004, 24

 ،Mukwerera :األفراد بمخالفات أخالقية صارخة، ومنها
وهي طقوسية لالستسقاء))).

وتُعدُّ منطقة بالد يوربا وإيبو وَهْوسا في نيجيريا منطقًة 
واد في هذا  خصبًة للتمثيلي���ات اإلثنية، ومن الباحثي���ن الرُّ
 ،J. A. Adedeji المجال عند يوربا البروفيسور أديديجي
 The Theatre in  (((»في دراس���ته »المس���رح في يوروبا
Yoruba، وم���ن التمثيلي���ات Alarinjo، وصفها الباحث 
كيرر بأنَّها أكثر التمثيلي���ات التقليدية احترافيًة عند يوربا، 
ومثله���ا تمثيلية Ora Ofe، وهي هزلية؛ لكن مضمونها في 
 »Afikpo« نقد المجتمع. وفي نيجيريا أيضاً بين مجموعات
Ika- وأخرى عند مجموعة ،Okumpa((( تُعرف تمثيلي���ة
Annang يُطلَ���ق عليها Eka-Ekong، وهي مس���رحية 
م���ى واألزياء  ���ف فيها الكلم���ات والرقص والدُّ هزلية توظَّ
واألقنعة، وتتناول األخالق والتصرفات السلبية في المجتمع، 
مث���ل الزنا، وتس���لُّط المرأة عل���ى زوجها، وقس���وة الزوج، 
ا مجموعات َهْوس���ا؛  والمنجمي���ن الدجالين، وغيرها))). أمَّ
فمن التمثيليات الشهيرة عندها تمثيلية درامية تُعرف باسم 

opelu، وهي لمجموعة Owe Kabba من َهْوسا.
باالنتق���ال إلى منطق���ة الغابات، في أقص���ى الغرب 
اإلفريقي، تصادفنا نماذٌج كثيرة من التمثيليات اإلثنية، منها 
عند مجموعة أش���انْتي في غانا تمثيلي���ة Odwira، وتقام 
في مهرجانات حصاد البقول، وفيه���ا تُعطى الحرية للعبيد 
بقة  فات الطَّ لتمثيل دور الملك واألمراء بالمملكة، ونقد تصرُّ
الحاكمة بمملكة أشانتي))). وقريٌب منها عند جيرانهم بامانا، 
جنوبَي مالي، نجد ع���روض tyi wara، أي البطل العامل، 
نوي عند المزارعين في مالي،  وتقام بمناس���بة الحصاد السَّ

 Lokangka Losambe & Devi Sarinjeive. (5(
 Precolonial and Post-Colonial Drama and

.Theatre in Africa, New Africa Books, 2001, 4

 Kole, Omotoso, «Concept of history and   (6(
 theater in Africa», in: Martin, B. A History of

.Theatre in Africa, Cambridge, 2004, 8

 Kerr, David. African Popular Theatre. Oxford:  (7(
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ومن النماذج تمثيلية »سيغي« Sigui عند مجموعات دوغون 
ى كلَّ ستين سنة، بمناسبة إسناد  في مالي، وهي طقوسية تؤدَّ

أمور دوغون وأسرارها للجيل الجديد))).
عليه؛ يمكن الق���ول بأنَّ النماذج التمثيلية عند اإلثنيات 
بإفريقيا كثيرةٌ متشعبة، ال تكاد إثنية تخلو منها، وهي نماذج- 
كما س���بق تأكيده- قديمٌة ِقَدَم الفن���ون األدبية والفنية عند 
الش���عوب اإلفريقية، وطبقاً لوص���ف الباحث جون مورغان 
 societes فإنَّ المجتمع���ات اإلفريقية هي مجتمعات مرئية
ى  visuelles؛ حيث إنَّ جميع الممارس���ات االجتماعية تؤدَّ
وتمثَّل في أفع���اٍل درامية متواصلة))). هنا يعود إلى األذهان 
نصُّ اب���ن بطوطة )زار مال���ي في 753ه����/1352م( حول 
مش���اهدته لعرٍض مسرحيٍّ ببالط مانْس���ا سليمان بمملكة 
مال���ي، إْذ وَصف فيه حضور الممثلي���ن »ُدوغا«، وارتداءهم 
لقناٍع على ش���كل صقر، وقيامهم بح���ركاٍت رقصية طريفة، 
وصف ابن بطوطة كلَّ ذل���ك ب�»أضحوكة«؛ حيث قال: »وقد 
دخل كلُّ واحٍد منهم في ج���وف صورٍة مصنوعة من الريش 
تشبه الشقشاق، وجعل لها رأساً من الخشب له منقاٌر أحمر 
لطان بتلك الهيئة  كأنَّه رأس الشقشاق، ويقفون بين يدي السُّ
ل تسجيٍل  المضحكة، فينش���دون أشعارهم«)))، فههنا نجد أوَّ
تصويريٍّ معروف لعرٍض تمثيل���يٍّ إثنوغرافي بإفريقيا، وهو 
نصٌّ على َقْدٍر من األهمي���ة؛ يغرينا بذكره وتكراره في أكثر 

من موضٍع بهذه الورقة.
بإزاء الشهادات والنماذج المؤكدة لوجود مسرٍح إفريقيٍّ 
قديم؛ فإنَّ بعض النُّقاد األوائل قد حاولوا التشكيك في وجود 
مسرٍح وتمثيٍل لدى اإلثنيات بإفريقيا، من أولئك: الناقدة ر. 
فينيغ���ان Ruth Finnegan، 1970، وميكائيل ج. س. أ. 
Michael J.C. Echeruo، 1981، حول المس���رح عند 
 ،1981 ،Ola Rotimi يوروبا، ومنهم الباح���ث أ. روتيمي
 ،1982  ،Michael Etherton إ.  ميكائي���ل  والناق���د 

والباحث زينيمبا Zinyemba، 1986، وأمثالهم. 

 Imperato, P. “Contemporary Adapted Dances of (((
.Dogon”, 1971, 30. in: Martin B. A History, Op. Cit., 104

 John C. Morgan. A History of Theatre in Africa, (2(
.Op. Cit., 88

اإحـــــيـــــاء  دار  ــــــروت:  ــــــي ب ــــطــــوطــــة،  ب ابـــــــن  رحـــــلـــــة    (((
العلوم،407)هـ/987)م،�ص700.

فها هي ذي فينيغان تعّقب على الش���هادات المس���وقة 
أعاله عن���د دوالفوس وأمثاله بقولها: »عل���ى الّرغم من أنَّ 
بعض الُكتَّاب قد أكدوا بإيجابيٍة عالية وجود مسرٍح إفريقيٍّ 
واب القول إّن المسرح في إفريقيا،  تقليدي؛ فإنَّ األقرب للصَّ
على نقيض أوروبا الغربية وآس���يا، ليس ش���كاًل منتش���راً 
؛ توجد ظواهر مس���رحية أو ش���به  أو متط���وراً... على كلٍّ

مسرحية«))).
غير أنَّ الباحثين يردُّون على مثل هذا التشكيك بالقول 
  ،Eurocentrism »بأنَّه ناش���ٌئ عن نزعة »مركزية أوروبية
س���واء أوروبّي���اً كان الناق���د أم- حتى- إفريقّي���اً، فبعض 
المذكورين أع���اله هم باحثون أفارقة، وق���د علَّق الباحثان 
لوس���اْمبي وس���ارنجيفي على موقفهم هذا بأنَّ���ه وقوٌع في 
ِمْصَيدة المركزية الغربية))) Eurocentric trap. فالخطأ 
المنهجي عن���د فينيغ���اْن وأمثالها ه���و محاولتهم إخضاع 
المسرح اإلفريقي للمصطلحات والمفاهيم األوروبية، وحين 
أب���ت األداءات اإلفريقية االنخراط في األش���كال األوروبية 
الموضوع���ة، ولم تنطبق عليها المقاييس الغربية للمس���رح، 
أنكروا كونها مسرحيات أو وصموها بالضعف))). والحقيقة: 
أنَّه ليس من واجب المس���رح اإلفريقي، أو غيره من مسارح 
الثقاف���ات غير األوروبي���ة، التطابق مع مقاييس المس���رح 

األرسطي بأركانه وشروطه وضوابطه.
 ،David Kerr ه���ذا؛ وقد اقت���رح الباحث د. كي���رر
1995، للخروج من الجدل المشار إليه بين المثبتين والنافين 
لوجود مس���رٍح إثنيٍّ بإفريقيا، التخلي عن استخدام مصطلح 
»دراما« اإلنجلي���زي، والبحث عن مصطلح���اٍت أصيلة في 
الثقاف���ات اإلفريقية القديمة تش���ير إلى األداء التمثيلي في 

تلك الثقافات))).
اأوًل: م�سطلح فولكلور:

ة على  ل مرَّ استُخدم مصطلح »فولكلور« Folklore ألوَّ
يد الباحث ويلي���ام ج���ون William John  عام 1846م، 

.Finnegan, Ruth. Oral Literature in Africa, 2012, 500  (4(
.Lokangka Losambe & Devi Sarinjeive. Op. Cit., 3 (5(
 Osita, Okagbue. African Theatres and   (6(

.Performances, Routledge, 2007, 3

.David, Kerr, African Popular Theatre, Op. Cit., 1 (7(
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في دراس���ته األدبية ألعمال جريم))). وقد كان الباحثون في 
إنجلترا وأمري���كا يجمعون المظاه���ر الثقافية للمجتمعات 
ما قبل الصناعة، ويدرس���ونها تحت اس���م »اآلثار الشعبية 
القديم���ة« popular antiquities؛ فجاء ويليام بمصطلح 
ابع الشمولي في هذا الحقل  Folk-lore لإلش���ارة إلى الطَّ
العلمي، وأنَّ الدراسات فيه تشمل مظاهر الحياة المعاصرة، 
وما يقوم به األفراد من األعمال اليومية، كما تُعنى بدراس���ة 

شريحة واسعة من المجتمع))). 
والفولكلور، مث���ل غيره من المصطلح���ات والمفاهيم 
ة تعريفاٍت  االجتماعي���ة، يصُعب االتفاق على تعري���ٍف أو عدَّ
ل���ه، فعند الباحث »بن آموس«: »ه���و التواصل الفني ضمن 
مجموعٍة صغيرة«)))، وعند الباحث دونديس يشمل: القصص 
الخرافي���ة، والحكايات الش���عبية، والفكاه���ات، واألمثال، 
قى، وتعبيرات الشتائم،  واألحاجي، واألناشيد، والتعاويذ والرُّ
ي���ات، وِصَيغ التحي���ة والمجامالت،  والمداعب���ات، والمعمَّ
والعادات الش���عبية، والرقص���ات، والفن���ون، والمعتقدات، 
والطب الش���عبي، واآلالت الموس���يقية واألغاني وغيرها)))، 
سي من  وهو عند برونفاند: »الجزء غير الرس���مي أو المؤسَّ
الثقافة التقليدية. إنَّها تشمل جميع أنماط المعرفة والفهم، 
والقيَم، والممارسات، واألفكار والمشاعر والمعتقدات التي 

تُنقل بشكٍل تقليديٍّ شفاهًة أو بالمحاكاة«))).
فالفولكل���ور به���ذه التعريف���ات: هو جمل���ة المعرفة 
المجتمعية التي نكتس���بها ونتعلَّمها عن الكون والحياة وعن 
أنفسنا، اكتساباً طبيعّياً عَفوّياً بين أفراد المجموعة الثقافية، 
وليس ع���ن طريق التعلُّم النظامي أو الرس���مي. وللفولكلور 
أشكاٌل عديدة، منها القولية شفاهّياً والمكتوبة، ومنها القَيم 
ق���وس، ومنها المادي���ة كاألدوات واألجهزة  والع���ادات والطُّ

الفنية.

 Sims, Martha. Living Folklore: An Introduction  (((
 to the Study of People and their Traditions, 2nd.

.ed. Utah State University Press, 23

.Op. Cit., 24   (2(
 Dan Ben-Amos, 1971, 13, in: Sims, Living   (((

.Folklore, Op. Cit., 10

.Sims, Martha. Living folklore, op. Cit., 8   (4(
 Jan Harold Brunvand, 1998, 4. in: Sims,   (5(

.Martha, Op. Cit., 11

 Ethnic ا بإضافة الفولكلور إلى »إثنية«: فولكلور إثني أمَّ
Folklore؛ فيُراد به المحتوى الثقافي الذي يميز مجموعًة 
بش���رية عن أخرى، أي جملة المظاهر الثقافية والحضارية 
دها دونْديس سابقاً في تعريفه للفولكلور، والوظيفة  التي عدَّ
األساسية للفولكلور- في هذا الس���ياق- هي ضمان »هوية 

مشتركة« hared identity بين أفراد المجموعة اإلثنية.
اإلثنوغراف���ي  التمثي���ل  يُع���دُّ  ���دد؛  الصَّ به���ذا 
Ethnographic performance ج���زءاً م���ن الفولكلور 
اإلثني، وهو جملة اإلنتاج المس���رحي الذي أبَدَعتْه مجموعٌة 

إثنية في تاريخها الثقافي. 
وعل���ى الّرغم م���ن غياب مصطلٍح دقيٍق للمس���رح في 
الثقافات اإلفريقية؛ ف���إنَّ بتلك الثقافات مفرداٍت وتعبيراٍت 
بة تدلُّ على المسرح أو- بالتحديد- على األداء الحركي،  مركَّ

وتشخيص المواقف والمعاني في حركاٍت مرئية.
ومثاًل:  تش���ير مجموعات كروبو في غان���ا إلى الغناء 

 .fi do والرقص والتمثيل بتعبيٍر واحد، وهو
كذلك تش���ير َهْوس���ا إلى مفه���وم المس���رح بقولهم: 

wasanin gargajiya، وتعني حرفّياً: عرض تقليدي.
وتشير مجموعة إيبو بنيجيريا بكلمة egwu للتعبير عن 
الغن���اء، والرقص واللعب، ثم تض���اف كلمة أو تعبير للتمييز 
والتحدي���د إذا أريد ذلك، فالغناء هو igwu egwu، ويُطلق 
 ،igba oso :وس���باق الجري ،igba egwu عل���ى الرقص
رب على آلة موس���يقية  والمصارعة هي: igba ngba، والضَّ
هو: iti egwu، وتمثيلية القناع هي: )))iti mmo. فالكلمة 
دة في اإلش���ارة إلى ع���دٍد كبير من  الج���ذر عند إيبو موحَّ

األداءات الشعبية. 
ا مجموع���ات بَ�ْمبارا في مالي؛ فتش���ير إلى األداء  أمَّ
التمثيلي ب� nyenaje، ويُترجم حرفّياً ب�»إمتاع العين«، وإلى 
.nyanfe((( �مى ب التمثيليات التي تُستعمل فيها األقنعة والدُّ

الإث��ن��وغ��راف��ي  التمثيل  اأن�����واع  م��ن  ث��ان��ي��ًا: 
باإفريقيا:

ة  يمكن تصنيف التمثي���ل اإلثنوغرافي بإفريقيا إلى عدَّ
قوس���ية، والهزلية الترفيهية،  أنواع، هي: المس���رحيات الطُّ

.Osita, O., African Theatres, Op. Cit., 2  (6(
 in: Martin Banham, A  .24-Arnoldi, 1995, 21   (7(

.History of Theatre in Africa, 105
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والتمثيليات المقنَّعة. هذا على الرُّغم من عدم وجود فواصل 
واضحة بين األنواع التمثيلي���ة اإلثنوغرافية بإفريقيا؛ إْذ إنَّ 
التمثيلية الواحدة قد تجم���ع بين هذه األنواع أو بعضها في 

آٍن واحد.
 Ceremonial/Ritual الطقو�صي���ة  الم�صرحي���ات  اأ- 

:performances
ه���ي العروض المس���رحية التي ترتبط بفك���رة دينية، 
قوس والش���عائر الديني���ة، ويُعدُّ هذا النوع  وتغلب عليها الطُّ
أق���َدَم التمثيليات اإلثني���ة بإفريقيا، ومن أش���هر نماذجها: 
تمثيلية هيراغاس���ي Hira gasy بين مجموعات مالجاسي 
في مدغش���قر بمناس���بة دفن ش���يخ القبيلة، وتمثيلية إيرو 
Iru، والرقص���ة التمثيلية بوبونْ���غ Bobongo لمجموعات 
Ekondo في كونغو البلجيكي���ة. ومنها في غرب إفريقيا: 
يادين عند مجموع���ة بيتي في كوت  تمثيلية طقوس���ية للصَّ
ديفوار تُعرف بديديغا Didiga، تُعرض بمناسبة وفاة صياد 
ى ببلدة  مثالي، وتمثيلية كامابل���ون Kamablon، التي تؤدَّ
كانغابا عند ماندينغ بمالي، بمناس���بة ترميم معبد األجداد 
»كامابلون« كلَّ سبع سنوات، وتستمر لخمسة أيام، وفيها تُنشد 
ملحمة »صونجاتا« مؤس���س مملكة مالي مصاحبًة بالتمثيل. 
 Famadiahna كما تقام بهذه المناس���بة تمثيلية فاماديانا

لتمجيد زعيم مثاليٍّ في ماندينغ.
في مالي أيضاً توجد تمثيلية Tyiwara بين مجموعات 
بامانا)))، وهي مس���رحية طقوس���ية تقوم على أسطورة بدء 
الخليقة عند بامانا، وبطلها tyi wara، أي العامل أو المزارع 
الذي ال مثيل له. تقام بموس���م الب���ذر والحصاد، والممثل 
المح���وريُّ فيها يلب���س قناعاً نصفه آدم���ي واآلخر غزال، 
وتُعرض على مدار س���بعة أيام، وهذا القناع هو مثال الجد 
والمثابرة والعمل الجاد. ومنها مس���رحية Awa لمجموعات 

دوغون شرَقي مالي))).
قوسية في السنغال تمثيلية انْديْب  ومن المسرحيات الطُّ
ndepp بين مجموعات ولوف وليبو، وهي تمثيلية نس���ائية 
؛  صرف���ة لعالج المختلين عقلّياً، تتألَّ���ف من جانبين: خاصٍّ
؛ يشترك فيه الجمهور  تؤدي فيه النساء طقوساً سرية، وعامٍّ

 John C. Morgan. A History of Theatre in Africa, (((
.Op. Cit., 90

.Op. Cit., 90 (2(

باإلنش���اد والرقص، ويُحاَكى فيه الص���راع بين قوى الخير 
وقوى الش���ر من أجل إنقاد الش���خص المصاب من الحالة 
قوس���ية النسائية أيضاً:  النفس���ية))). ومن المسرحيات الطُّ
تمثيلي���ة Gelede عند يوريا، وتُعرض في موس���م الجفاف 
تمجيداً للنساء المسنَّات awon iya wa، ولجلب الخصوبة، 

وتعزيز المصالحة بين المتخاصمين في المجتمع))).
هذا، وإنَّ السياق أو المقام هو الذي يحدد كون التمثيلية 
ترفيهية إمتاعية أو طقوس���ية دينية؛ إذ إنَّ التمثيلية الواحدة 
ى في س���ياقاٍت متعددة، من ذلك ملحمة »صونجاتا«  قد تؤدَّ
ى بمناسبة  ى في مناسباٍت اجتماعية ِصرفة، كما تؤدَّ التي تؤدَّ
قوس���ية))). وحين تكون المس���رحية للتسلية  »كامابلون« الطُّ
واإلمتاع، كالحكايات والملحمات والقصص الخرافية؛ فإنَّها 
تُعدُّ ُمستَوَدعاً مثالّياً للقَيم والمعارف للمجتمعات اإلفريقية، 

وتحوي رًؤى فلسفية عميقة للكون والحياة.
ب- الم�صرحيات الهزلية:

خرية من بعض الممارسات  هي التمثيليات التي تتَّخذ السُّ
فات  االجتماعي���ة، والتركيز على إب���راز المفارقات في تصرُّ
الجماعة واألفراد، وس���يلًة أساسية في العرض، ويغلب على 
هذا النمط طابع الممثل الواحد Solo actor. من أْش���َهر 
نماذجها: مسرحية كوتيبا Koteba عند مجموعات بامبارا 
بمالي، وتمثيلية Mbandd لمجموعة ولوف في الس���نغال، 
ومنها تمثيلية Ekong بين مجموع���ات إبيبيو في الجنوب 

الشرقي بنيجيريا.
وترجع وف���رة التمثيليات الهزلي���ة بإفريقيا إلى وجود 
ة النقد  عش���ائر معّينة بمعظم اإلثنيات تُس���ند إليه���ا مهمَّ
ال���ون عادًة، رواة التاريخ الش���عبي،  االجتماع���ي، وهم القوَّ
والمس���ؤولون عن تحقي���ق الوئام بين الن���اس، فهؤالء يحقُّ 
لهم م���ن النقد ما ال يحقُّ لغيرهم، ويش���مل نقُدُهم الحكاَم 
وزعماء العشائر. يُطلق عليهم- مثاًل- عند مجموعات سوسا 
في جن���وب إفريقيا Mbongi، وفي إثيوبي���ا يُطلق عليهم 
ات أولئ���ك القولية مراقبة المجتمع،  Dabteras، ومن مهمَّ

.Op. Cit., 109  (((
 Kruger, Marie. “Social dynamics in African (4(
 Puppetry”, Contemporary Theatre Review, Vol.

.328-20(3), 2010, 316

.John C., Op. Cit., 89   (5(
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خرية من  فات األفراد، ثّم نظم القصائد أو الِحَكم للسُّ وتصرُّ
فات وتحذير الناس من الوقوع فيها، وقد تُعرض  تلك التصرُّ

.((( تلك القصائد في شكٍل مسرحيٍّ
���ا بمجتم���ع ماندين���غ؛ فيُش���ار إل���ى الممثل في  أمَّ
المسرحيات الهزلية ب� koro-duga، وهو مصطلٌح يذّكرنا 
بمصطلح »دوغا« الذي ورد عن���د ابن بطوطة، ومعناه- كما 
قر العمالق«؛ إش���ارًة إلى القناع ذي الش���كل  س���بق- »الصَّ
ق���ري، وهذا الممثل- حتى خارج الس���ياق المس���رحي  الصَّ
التمثيل���ي- يخرج على األعراف االجتماعية الموضوعة دون 
اس���تنكار أحد: في ملبس���ه وفي إطالق بعض األلفاظ التي 
تُعدُّ م���ن المحظور االجتماعي، وفي نقد األفراد والمجتمع. 
ومثل هذه الشخصية بمجتمع زولو شخصية مهرجة مفوَّهة 
شديدة النقد، وتُس���ّمى gonde، تلبس قناعاً وزّياً مضحكاً، 
خرية  وكما يصف »زاهان« هذه الش���خصية؛ فإنَّ مهمتها السُّ
من كّل شخٍص، أو أي مظهٍر اجتماعيٍّ ال يجرؤ الباقون على 

نقده))).
بالمثل؛ نجد بين مجموعات أش���انْتي في غانا تمثيلية 
 ،odwira هزلية تقام بمناس���بة مهرجانات حصاد البقول
وفيه���ا تُعطى الحري���ة للعبيد لتمثي���ل دور الملك واألمراء 

بقة الحاكمة))). فات الطَّ بالمملكة، ونقد تصرُّ
���ا بمجموعات بمبارا، وفولبي، وس���ينوفو في مالي،  أمَّ
ابع الهزلي،  فتوجد تمثيلية كوتيبا Kot ba، ويغلب عليها الطَّ
وموضوعه المح���وريُّ العالقات الزوجي���ة، وكلمة »كوتيبا« 
بة من جزأين: كوتي )حلزون(، وبا كبير )عمالق(، ويُرمز  مركَّ
بها إلى المفارقة في الحي���اة كما يُرمز بالحلزون في ثقافة 
المجموعات المذكورة، إلى االنسجام بين شيئين، وإلى حسن 
التدبير، فالحلزون تس���عى في األرض ببيتها )قشرتها(، وهو 
ار مثل ظروف الحياة وحاالتها. أيضاً؛ يحاكي ممثلو  بي���ت دوَّ
كوتيبا في تنظيمهم على س���احة المس���رح شكل الحلزون، 
ويقوم���ون بح���ركاٍت دائري���ة محورية ف���ي الرقصات التي 
تتخلَّل العرض، وه���ذا هو محور هذه المس���رحية، ويُطلق 
علي���ه nyogolon أي »التع���ارف«، ويتكوَّن من موضوعات 

.Lokangaka & Sarinjeive, Op. Cit., 49  (((
 in: Joachim, Fieback,  .158-Zahan, 1960, 155   (2(

.«Dimensions of Theatricality in Africa», 33

.Joachim, Fieback,Op. Cit., 31  (((

ة، كال���زوج العنيف أو البخيل، والزوجة الغيور  اجتماعية عدَّ
رائب  المفرط���ة في الغيرة، والجار المش���اكس، وجابي الضَّ

الم.  الظَّ
 Masking والأقنع���ة   الدم���ى  تمثيلي���ات  ج- 

:Performances
���ر لدى اإلثني���ات اإلفريقية مجموع���ٌة كبيرة من  تتوفَّ
مى، أو  النماذج التمثيلية التي يُس���تبَدُل فيه���ا الممثلون بالدُّ
يرتدي الممثلون أقنعة مصنوعة- من الخش���ب عادًة- على 
ص���ورة حيوانات معّينة كالثور الوحش���ي، والزرافة، والفيل، 
ة، وش���رائط جل���د، وغيرها،  وتضاف عليها أعش���اٌب جافَّ
مى بمحاكاة نماذج بش���رية  وتُصَبُغ بألوان مختلفة. تقوم الدُّ
يادي���ن، أو تحاكي قصص حيوان معروفة.  كالفالحين، والصَّ
بول، واإلنشاد، والرقص،  رب على الطُّ يُتبع هذا العرض بالضَّ
ُص بعض تلك األناش���يد والرقصات بُدمية معّينة، ال  وتخصَّ

تُنشد لغيرها))).
مى  غالباً تش���ترك في العرض الواحد مجموعٌة من الدُّ
ة في العروض  التي تمّثل أنواعاً مختلفة من الحيوانات، خاصَّ
مى واألقنعة تنحصر  الت���ي تحكي قصص الحيوان، وتكاد الدُّ
بالحيوان في معظم اإلثنيات بإفريقيا، ففي مجتمع ماندينْغ 
يُطل���ق على هذا النوع من الع���رض sogo b ، أي: »عرض 
ا يوح���ي أنَّ ماندينغ تُخص���ص هذا النوع  الحيوان���ات«، ممَّ

التمثيلي بالنماذج الحيوانية.
 Gule wa :وهذه بعض النماذج من التمثيليات المقنَّعة
Mkulu لمجموعة شيوا في ماالوي، وMakisi في أنغوال، 
وNkonde في موزمبيق، و Mnonwu لمجموعة إيبو، و
Egungun ليوربا، وEkime لمجموعة كالباري، وتمثيلية 
Okumpka لمجموعة Afikpo، وه���ي جميعاً بنيجيريا. 
وOde lay في س���يراليون، وDama لمجموعة دوغوْن في 
مال���ي، فالتمثيليات المقنَّعة »متوف���رة بصورٍة أو بأخرى في 

حراء«))). معظم ثقافات إفريقيا جنوب الصَّ
تجدر اإلش���ارة إل���ى أنَّ ارتداء األقنعة ف���ي الثقافات 
اإلفريقية، أو غيرها، هو تلبيٌة لضروراٍت عقائدية واجتماعية 
وجمالية، فتقمُّص شخصيات األسالف مثاًل يقتضي ارتداء 

.Liking, 1987, 38. in: Kole Omotoso, Op. Cit., 106 (4(

.Osita, Okagbue. African Theatres, Op. Cit., 14  (5(
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أقنعة، ونقد بعض الع���ادات يقتضي كذلك لبس قناع)))، أي 
أنَّه نوٌع من »إبراء الذمة«؛ ألنَّ نقد األفراد والمجتمع يكتنفه 
شيءٌ من الحساس���ية التي قد تعكر صفو العالقات الَبينية 
بين الممثل/الممثلين وبين َمن يظنُّ أنَّه المعنيُّ عيناً بالنقد؛ 
لذل���ك فإّن ارتداء األقنع���ة يحقق إخفاء الهوية، وس���المة 
الممثل ف���ي المجتمع، لذل���ك نج���د أنَّ الغالب هو صمت 
األقنعة المطبق، وقيامها بحركاٍت موزونة يترجمها الممثلون 
المعاونون للجمهور. كما أنَّ من ش���روط التمثيل واالنخراط 
في بعض ِفَرق التمثيل التكتُّم على شخصية البسي األقنعة، 

ويتمُّ ذلك في طقوٍس استحالفية سرية))).
ه���ذا، ومن وس���ائل التموي���ه على ش���خصية الممثل 
المقنَّع تغيير نبرات صوته؛ ففي مس���رحية قناعية ترفيهية، 
بمنطقة زاريا شمالي نيجيريا، طبقاً لوصف الباحث إليسون 
Ellison, 1935، يس���تخدم الممث���ل دمي���ة مصنوعة من 
ث بصوٍت ذي وقٍع متقطع باس���تعمال بيضة  الجل���د، ويتحدَّ
نعام���ة مثقوبة يضعها في فيه، ويقوم أح���د معاونيه بترداد 

ألفاظه بنبرٍة مفهومة))).
ثالثًا: خ�سائ�ص التمثيل والم�سرح الإفريقي:

للتمثي���ل اإلثنوغراف���ي بإفريقي���ا خصائ���ص مميزة، 
استخلصها الباحثون بناًء على رصدهم وتحليلهم للكثير من 

النماذج المسرحية اإلثنية، ومنها: 
اأ- التماهي بين الممثلين وجمهور الم�صرح: 

على مس���توى الممثلي���ن؛ نجد أنَّ المس���رح الّتقليدي 
بإفريقيا ال يختلف عن غيره في الثقافات األخرى؛ إْذ أنَّ له 
د، وعلى مجموعٍة  دين يتَّفقون على مضمون محدَّ ممثلين محدَّ
ف���ات والمواقف واألدوار والحركات الجس���مية،  من التصرُّ

« وإْن كان مرتجاًل فضفاضاً غير صارم.  وعلى »نصٍّ
غي���ر أنَّ الممثلي���ن ف���ي إفريقيا ال يس���تْحِوذون على 
الع���رض كله؛ فالعرض ال يكون دائم���اً »أمام جمهور«، وإنَّما 
روف؛ إذ يش���ارك الحاضرون  »مع جمهور« ف���ي غالب الظُّ

للن�صر  الدار  الإفريقية،  الثقافة  من  �صماح، مالمح  دياب،    (((
والتوزيع، د.ت. )4.

 in: Martin Banham, A  .24-Arnoldi, 1995, 21   (2(
.History of Theatre in Africa, 105

 Ellison, R. E., «A Bornu Puppet Show»,   (((
 Nigerian Field, 4, in: Finnegan, Oral Literature

.in Africa, 489

بالكالم واألغاني والموس���يقى والرقص والحركات، وكذلك 
بإنتاج النُّصوص العفوية باإلجابة عن بعض أس���ئلة الممثل، 
واأللغاز واألحاج���ي، أو إمداده ببعض التعبيرات، أو األمثال 
أو الِحَكم، وكلُّ ما يمكن أن يقوم به الممثلون األساس���يُّون. 
 1950 ,Harold Scheub .يؤك���د ذلك الباحث هارولد س
في دراس���ته لعروض ntsomi بين مجموعة سوسا، بقوله: 
»ويق���وم الجمهور بإمداد الممثل ببعض األلفاظ والتعليقات، 

أو باالنخراط الكلي في التمثيل«))).
ومبدأ إش���راك الجمهور في العرض ناش���ٌئ عن رؤية 
الجماعي���ة Communalism ف���ي الثقاف���ة اإلفريقية، 
وبموجبها ليس مقبوالً أخالقّياً أو جمالّياً أن يستأثر شخٌص 
ة أش���خاٍص بالكالم في الجماعة، اللَّهم إالَّ في  واحٌد أو عدَّ
الحاالت التي تْستَوِجُب ذلك، كأن يكون العرض طقسّياً يقوم 

الون المحترفون. لون« inities أو القوَّ به األفراد »المؤهَّ
هذا، ومن الخصائص المتعلقة بالممثلين أنَّ »تدريبهم« 
د، وإنَّما يتمُّ بطريقٍة تلقائية  ال يتمُّ في نشاٍط أو برنامج محدَّ
رق الكثي���رة لنقل الثقافة  لة، عبر الطُّ َعَفوية، وبفت���رٍة مطوَّ
القومية، كمشاركة الفرد في العروض التمثيلية بأي مستوى 

من المشاركة: باإلنشاد أو الرقص أو حل األلغاز.
ب- ارتباط وقت العر�ص بالمنا�صبات:

ا ركن الزمان؛ فإنَّ المسرح في المجتمعات التقليدية  أمَّ
يش���ترك مع غيره في تحديد الزمن، أي وجود بداية ونهاية 
للمس���رحية، أم���ا تحديد وق���ت العرض ف���ي المجتمعات 
التقليدية فغالباً ما يكون بمناسبة، وموعد خارٍج عن األوقات 
المألوفة التي ينش���غل فيها األف���راد باألعمال اليومية، كأْن 
تكون في مناس���بة عقيقة، أو ختان، أو زواج، أو وفاة، أو أي 

مناسبٍة أخرى لها أهمية في حياة المجموعة.
ج- الطابع الطوعي: 

م���ن الخصائ���ص أيض���اً أنَّ األداء المس���رحي ف���ي 
المجتمعات اإلفريقية التقليدية ال يُرجى من ورائه مكس���ٌب 
ماديٌّ للممثل، وإنَّما المكسُب مْعنَويٌّ في الغالب، وللمجموعة 
ة عندما يكون العرض  بأْس���ِرها، وليس لفرٍد أو أفراد، خاصَّ
للتسلية والمتعة. غير أنَّ بعض المجموعات، التي تحترف فنَّ 
ُب بالعروض التمثيلية؛  القول والوساطات في المجتمع، تتكسَّ

 Joachim Feback, «Dimensions of Theatricality,  (4(
 .Op. Cit., 26
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اتها االجتماعي���ة. من أولئك بمجتمع  بوص���ف ذلك من مهمَّ
ال���ون Jaliw. ويُعرف بمجتم���ع ليو في كينيا  مانْدين���غ القوَّ
ممثلون متجولون Jothum، يقومون بالعزف على أنواٍع من 
عات والمناسبات االجتماعية، من  دون التجمُّ اآلالت، ويترصَّ
زواج وعقيقة ومأتم وتنصيب ملوك وحصاد، وغيرها، فهؤالء 

المتجولون هم من عشائر محترفة بالفن، متكسبة به))).
د- تعانق الفنون المتعددة: 

من خصائص المسرح اإلثني اإلفريقي تعانُق الوسائط 
التعبيرية، ف���إذا كان الكالم المنطوق هو الوس���يط المميز 
لتصنيف المس���رح في األدب األوروبي مثاًل؛ فإنَّ المس���رح 
اإلفريقي يجمع بين الكالم والموس���يقى والرقص، وغيرها 
ق  من الوس���ائط االتصالية))). وتكاد ه���ذه الخاصية تتحقَّ
في جميع التمثيليات اإلثني���ة بمجتمعات إفريقيا، فال تخلو 

تمثيلية من غناء وموسيقى ورقص.
ه�- وفرة الأمكنة وال�صياقات الم�صرحية: 

يحظى التمثيل اإلثنوغرافي بإفريقيا بوفرة األمكنة التي 
���احة الكبرى وسط القرية، أو  ى فيها التمثيليات: في السَّ تؤدَّ
في المزرعة، أو في دار الزعيم، أو تحت شجرة الخصومات 
س���ة«، أو غيرها،  arbre à palabres، أو في »الغابة المقدَّ
ويكون اختي���ار المكان تبع���اً لظرف العرض المس���رحي، 
ال لألداء  ة موضعاً مفضَّ ���احة أمام كوخ الجدَّ ومثاًل: تُعدُّ السَّ
 Luo المس���رحي على ضوء القم���ر، بين مجموع���ات ليو
 ،siwindhek بكينيا بمنطقة المس���تنقعات، ويطلق عليها
وفيها يتمُّ تأهيل البنات حس���ب عادات المجموعة وثقافتها، 
، أو أحد المس���نين  وتدريبهم على فنون القول، ويقوم الجدُّ
بالقرية بالوظيفة نفس���ها، ويُطلق على كوخه duol، ويكون 
ه���ذا التأهيل عبر تمثيل مس���رحيٍّ في الغال���ب، وتتمْحَوُر 
يد، وطرق حياة المجموعة،  موضوعاته���ا حول الرعي، والصَّ

أي أنَّها مسرحيات تعليمية))).
و- الوظيفية: 

تعن���ي الوظيفية أنَّ المس���رح اإلفريق���ي ليس لإلمتاع 

 Kene Igweonu & Osita (ed). Making Space,   (((
 Rethinking Drama and Theatre in Africa,

.Cambridge Scholar Pub. 2013, 18

.Conteh, African Theatre, Op. Cit., 89  (2(
.Kene I. & Osita, Making Space, Op. Cit., 17  (((

فحس���ب، أو أنَّه ال يقوم عل���ى منطق »الفن للف���ن«، وإنَّما 
وظيفته- في األس���اس- ه���ي تحقيق وظائ���ف اجتماعية 
دة، ولعلَّنا نجد ش���هادًة واضح���ًة تثبت هذا  وجمالي���ة محدَّ
الموق���ف فيما أورده ابن بطوطة عن المش���هد المس���رحي 
ببالط سلطان مالي، فتلك التمثيلية الهزلية التي شهدها ابن 
بطوطة، ووصفها ب�»أضحوكة«، كان مضمونها ِجّداً ال هزالً، 
وبتعبير ابن بطوطة نفس���ه، هو: »نوٌع م���ن الوعظ، يقولون 
���لطان: إنَّ هذا البنْبي، ال���ذي هو عليه، جلس فوقه  فيه للسُّ
م���ن الملوك فالن، وكان من ُحس���ن أفعاله كذا، وفالن كان 
من أفعاله كذا، فافَعْل أنت م���ن الخير ما يُْذَكر بعدك!«))). 
ٍة مع ما ورد في تعريف  وهنا يتوافق التمثيل اإلثنوغرافي بقوَّ
»فولكلور إثني«، وأنَّ الوظيفية األساسية فيه هي تحقيق هوية 
مشتركة للجميع. وبتوضيح الباحث كونتْه؛ فإنَّ المسرحيات 
د رقص، وإنَّما هي  الرقصي���ة االحتفالية ال تعني أنَّها مج���رَّ
دة موزونة ف���ي المكان والزم���ان، تمثل لغة  حركاٌت مح���دَّ
جس���دية عالية، حيث يتمُّ من خاللها بثُّ أحاسيس ورسائل 
خطابية إلى الجمهور، وأشهر نموذج لهذا الصنف هو تمثيلّية 
Ciwara/tyi wara عند مجموعة بامانا في مالي)))، فهي 
تحوي حركات رمزية عميقة، وبمستوياٍت متفاوتة العمق، ال 
يقدر على فك بعض رموزها وألغازها، وفهم رسائلها الخفية، 

إال كبار السّن الضالعون في الثقافة القومية لبامانا.
تجدر اإلش���ارة إلى أنَّ ما س���بق م���ن خصائص قد ال 
رورة حكراً على التمثي���ل اإلثنوغرافي، فهي من  يكون بالضَّ
المش���ترك البش���ري في مجال الفنون واآلداب والمعارف، 

ًة في المجتمعات التقليدية. خاصَّ
والتاأثيرات  الإث��ن��وغ��راف��ي  التمثيل  راب��ع��ًا: 

الأجنبية:
لقد خض���ع التمثيل اإلثنوغراف���ي بإفريقيا، مثل غيره 
من مظاهر الثقافة، للكثير من التأثيرات الوافدة، كاألديان، 
واالس���تعمار، وما تبعه من تعليم غرب���ي، وكذلك التأثيرات 
الداخلية الناش���ئة ع���ن تالقي بعض المجموع���ات اإلثنية 
ن ل���م يكن لها أن تتالقى  اإلفريقي���ة المتباعدة جغرافّياً ممَّ
قديماً في ظل تدني وسائل االتصال، وهو تأثيٌر شمل جميع 
أركان التمثيل: في الموضوعات والقضايا، والش���خصيات، 

)4)  رحلة ابن بطوطة، مرجع �صابق، �ص700.
.Conteh, J. M. African Theatre, 101  (5(
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واألزياء، والموسيقى، ومناسبات العرض كاألعياد الوطنية... 
وغيرها، ولعلَّ اس���تعراض التأثير اإلس���المي، والمسيحي 

االستعماري، يفي بالغرض هنا.
1- الإ�صالم وتاأثيراته في التمثيل الإثنوغرافي:

ينطل���ق النظر ف���ي التأثير اإلس���المي ف���ي التمثيل 
صتها الباحثة  اإلثنوغراف���ي بإفريقيا من حقيقة معروفة، لخَّ
المعمارية بروس���يْن بقولها: »عند مناقش���ة أي موضوٍع ذي 
���ودان الغربي؛ فالبدَّ من اس���تحضار أمٍر واحد:  صلٍة بالسُّ

الحضور اإلسالمّي«))).
 ،J. S.Trimingham ر المؤرخ ترمنغه���ام  وقد ق���رَّ
1904-1987 ذل���ك أيضاً حول تأثير اإلس���الم في مظاهر 
الحياة االجتماعية والثقافية بإفريقيا بقوله: »ليس اإلسالم 
طحي للدين، وإنَّما هو طريقة  ودان »دينا« بالمفهوم السَّ بالسُّ
���ودانيين ف���ي المناطق  حي���اة. ال يمك���ن ألحٍد معرفة السُّ
الشمالية والوس���طى حتى يُدرك مدى الُعمق اإلسالمي في 
���وداني«))). عليه؛ فإنَّ تأثير اإلس���الم  تركيبة المجتمع السُّ
في التمثيل اإلفريقي هو محصلة بَدهية للتأثير اإلس���المي 

الشامل في شتَّى مظاهر الحياة اإلفريقية.
َور التاأثير الإ�صالمي في التمثيل الإثنوغرافي: �صُ

تشمل ُصَور التأثير اإلسالمي في التمثيل اإلثنوغرافي 
���ا بالتعديل أو  ا باإلضافة، وإمَّ جمي���ع عناصر الّتمثي���ل، إمَّ

الحذف.
فعلى مس���توى المحتوى مثاًل؛ أوضح الناقد إمبراتو أنَّ 
الفة  من مالمح التأثير اإلسالمي في تمثيلية »تِْشيوارا«، السَّ
قوس الوثنية التي كانت تتخلَّل هذه التمثيلية  الذكر، نبذ الطُّ
كتقدي���م قرابين إلله الخصب، ومنه���ا: تحويل محتوى هذه 
التمثيلية ومناس���بتها إلى أغاٍن تُنش���د في المزارع تمجيداً 
ة جلَدهم ف���ي العمل، وتف���ّوق بعضهم على  للفالحي���ن وقوَّ
ى للترفيه في القرى والمدن في  أقرانه���م. بل إنَّها غدت تؤدَّ

مناسبات غير زراعية.
من األمثلة أيضاً: تمثيلية »بوري« Bori، عند َهْوس���ا، 
وهي طقوس���ية عالجية قديمة، ومن شخصياتها المسلمة: 

.Prousine, 35  (((
 M. L. Fitzgerald. 1949. “J. Spencer Trimingham, (2(
 Islam in the Sudan” (Book Review), London:

.Oxford Univ. Press, African Affairs Journal, 74

Sarkin Yaki، وه���و أمير الحرب، وي���دلُّ زيُّه على أصله 
العربي، وش���خصية »س���ركيْن الجان س���ليمان« أي: أمير 
الجن، وهي ُمس���تلَهمة من شخصّية نبي الله سليمان- عليه 
الس���الم، ومنها: ش���خصية »مالْم الحاج« أي: المعلم، وهو 
أمير األرواح المس���لمة، الذي يداوم على الذكر على ُسبحته 
ويلة، وقراءة القرآن. حتى الشخصيات السلبية المضاّدة،  الطَّ
مث���ل Sarkin Arna، وهو زعي���م الجماعة الكافرة، فإنَّها 
تُعرض من زاوية إسالمية وبطريقة ساخرة؛ بزّيها، وأفعالها 

الخرقاء، وإفراطها في شرب الخمور.
عالوًة على عملية الحذف والتعديل في بعض العناصر؛ 
فإنَّ اإلس���الم قد آَذَن بظه���ور تمثيليات مرتبط���ة ارتباطاً 
مباش���راً باإلس���الم، وهي التمثيليات التي تُعرض في بعض 
األعياد والمناس���بات اإلس���المية، مثل: العيدين، وش���هر 
رمضان، وعاش���وراء، إضافًة لالحتفاالت الش���عبية بالمولد 
النبوي. ففي المولد النبوي damba، بمملكة غونْجا شمالي 
���ى  غانا الحالية، كان األمراء الش���باب يلبس���ون ثوباً موّشً
بآياٍت قرآنية وبأش���كاٍل هندسية)))، ويقوم الفتيان اليافعون 
ال�َجِل���دون في تلك المناس���بة بتمثيلية ف���ي المبارزة أثناء 
إنش���اد قصيدة البُردة للبوصيري ف���ي المديح النبوي )على 
ما فيها من غلوٍّ وانحرافات عقدية(، وبلوغ المنش���دين قوله: 
ة ال�َحزم ال ِمْن  »كأنَّهم في ُظهور الخيل نَبُت ُرًبى... ِمْن ش���دَّ
ى الباحث خالد مصطفى ذلك  ة ال�ُحُزِم«)))، وقد س���مَّ ش���دَّ
ب���� theatrical wrestling؛ أي: »مصارعة تمثيلية«، في 

حديثه عن التمثيل اإلسالمي بالنُّوبة))). 
أيض���اً، في مجتمعات حوض فولتا ف���ي بوركينا ومالي 
وك���وت ديفوار، توج���د تمثيلية هزلية معروفة باس���م دودو 
Dodo أو يورومانْسا Yoro-mansa، أي: الملك المهرج، 
يؤديه���ا الصبيان في ليالي رمضان، وفيها يُلبس���ون أحدهم 
قناع���اً مضح���كاً، ويطوفون ب���ه في كّل دار مع األناش���يد 

 Fikry, Mona. Wa: A Case Study of Social    (((
 Values and Social Tensions as Reflected in the

 Oral Traditions of the Wala of Northern Ghana,

.Ph.D Diss. University of Indiana, 1970, 306

 J. O. Hunwick (ed), The Cloth of Many Colored  (4(
.Silks, Northwestern Unv. Press, 1996, 75

 K. Almubarak M. “Sudan”, in: Martin Banham,  (5(
.A History of Theatre, Op. Cit., 79
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والتصفيق؛ فيعطيهم الناس هدايا، فيأخذونها ويدعون ألهل 
الدار في أناشيد معروفة.

بالجمل���ة؛ ف���إنَّ التأثير اإلس���المي قد امت���دَّ لجميع 
التمثيليات اإلثنية لدى الشعوب األكثر احتكاكاً باإلسالم في 

إفريقيا، مثل ماندينغ، وَهْوسا، وفوالني، وسواحيلي.
2- ال�صتعمار والكني�صة الم�صيحية:

يُع���دُّ التأثي���ر االس���تعماريُّ الكنَس���ي ف���ي التمثيل 
ها  اإلثنوغراف���ي بإفريقيا أعَمَق التأثيرات وأوَس���َعها وأضرَّ
تها، ومردُّ ذلك  على التمثيل وعل���ى الثقافة اإلفريقي���ة برمَّ
إل���ى أنَّ هذا التأثير كان مدروس���اً ُمَمنْهجاً مخططاً له، قام 
بتنفيذ ُخَططه كال الفريَقين من المستعمرين ورجال الكنسية 

ات. بتناُسٍق دقيق، بعد توزيع األدوار والمهمَّ
دارة في الهجوم  هنا؛ نجد أنَّ فرنس���ا قد احتلَّ���ت الصَّ
الثقافي الش���رس على مس���تعمراتها، وجاء اختيار المسرح 
ليكون ميداناً اس���تراتيجّياً من ميادين هذه الحرب الثقافية 
على إفريقيا؛ ضمن السياسة الفرنسية الكبرى التي ُعِرفت 

باسم Assimilation )احتواء/استيعاب(. 
ومن إج���راءات »االحتواء« في المجال الثقافي الخوض 
في اآلداب والفنون اإلفريقية وتفريغها عن محتواها، وإحالل 
المحتوى الفرنس���ي محلَّه���ا، وقد أطلق الحاكم الفرنس���يُّ 
الجنرال بريفيي���ْه Gen. J. Brévié، d.1964، على هذا 
Culture Franco-Africaine، أي »ثقاف���ة  اإلج���راء 

فرنكو إفريقية«.
تحقيق���اً لهدف االحتواء؛ أنش���أت فرنس���ا مع رجال 
الكنيس���ة مدارس إرس���الية في عموم مس���تعمراتها لتعليم 
اللغ���ة والثقافة الفرنس���ية، والقيم الغربية المس���يحية، أو 
بتعبير المس���تعمرين أنفس���هم: كان هدف تل���ك المدارس 
فين اإلداريين الصغار، وترسيخ قيم الحضارة  »تدريب الموظَّ

الفرنسية«))).
في هذا اإلطار؛ تّم إنش���اء مدرس���ة »ويليام بونتي« في 
الس���نغال عام 1903م، وهي أهمُّ مدرس���ة استعمارية بغرب 
ج جميع السياس���يين األفارقة تقريباً،  إفريقيا، حيث تخ���رَّ
ة  وفيها غَدا المس���رح والفنون الغربية من أهم المواد، خاصَّ
في فترة إدارة جورج هاردي Georges Hardy للمدرس���ة 

 O. Brien, D-C., La Question Islamique en   (((
.Afrique Noire, Karhala, 1981, 312

1913م، وهو ممثل وكاتب مس���رحي، ولم يكن هذا المسرح 
امتداداً للمس���رح اإلفريقي التقلي���دي، وإنَّما كان فرعاً عن 

المسرح األوروبي.
وم����ن الم�صرحي����ات الت����ي اأُنتج����ت ف����ي ظ����ل مدر�ص����ة ويليام 

بونتي: 
.1934 ،Un Mariage au Dahomey -

 ،L›Election d›un roi au Dahomey  -
 .1937 ،Sokame،1936

.1937 ،Un Mariage chez les mandegns -
وهي م�صرحيات في نقد البناء الأ�صري باإفريقيا؛ بو�صفها 

همجية متخلفة. 
ومنها مجموعٌة من المسرحيات التاريخية، مثل:

 ،La Rencontre de Behanzin et de Bayol- 
.1933

 l›Entrevue de Samory et du Capiaine  -
.1936 ،Peroz

.1937 ،La Ruse du Diegue -
وه���ي عن نضال القادة األفارقة المذكورين في عناوين 
تلك المسرحيات ضدَّ االس���تعمار الفرنسي، وترسم صورًة 
مشوَّهة عن أولئك؛ مع عرض وجهة النظر الفرنسية وحدها 

فحسب))).
هذا، وقد علَّق الباحث توماس ر. على المسرح الفرنسي 
ة بقوله: إنَّ ما يميز المسرحية الفرنسية، سواء  بإفريقيا عامَّ
في العص���ر الكولونيالي أم فيما بعده بإفريقيا، غرابتها عن 
المجتم���ع وواقعه وحقائقه. إنَّها- بتعبي���ره-: »مزروعة في 
فين في  األرض اإلفريقي���ة... غريبة على األفارقة غير المثقَّ

التراث المسرحي الفرنسي«))).
ا أثر المس���رح في مدرس���ة ويليام بونتي في تعزيز  أمَّ
سياس���ة االحتواء؛ فقد ذك���ر الباحث »جاخات���ي« أّنه كان 
عميقاً في المجال الثقافي والسياس���ي واالجتماعي؛ حيث 
إنَّ الطالب القادة األوائل من خريجي هذه المدرس���ة، بعد 
ة الحكم ووزارات الثقافة،  عودتهم إلى بلدانهم، وتسلُّمهم سدَّ

 Conteh, M. A History of Theatre in Africa, Op.  (2(
.Cit., 119

 Thomas, Riccio. Performing Africa, Peter   (((
.Lang, 2007, 161
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أثَّروا مباشرًة في المسرح الوطني إنتاجاً، وممارسًة، واتخاذاً 
للقرارات))).

الدور الَكَن�صي في دعم �صيا�صة الحتواء:
تمثَّل الدور الَكنَس���ي في مس���ارعة رجال الكنيسة إلى 
وض���ع الكثير من المس���رحيات المتَمْحِوَرة ح���ول العقيدة 
المس���يحية، كالقصص اإلنجيلية، واألس���اطير المسيحية. 
كم���ا ترجموا إلى اللُّغات اإلفريقية الكثير من المس���رحيات 
الفرنس���ية التي تع���زز الهيمنة اإلمبريالية، مثل مس���رحية 
Miracle de Theophile، وهي بلغة باس���ا في كاميرون، 
ومس���رحية Pagnes superbes، بلغ���ة داهومي في بنين، 
وكانت تلك المسرحيات تُعرض في مدارس اإلرساليات، وفي 

المناسبات واألعياد المسيحية))).
هنا؛ تنكش���ف النيات اإلمبريالية لفرنسا وللكنيسة في 
اهتمامهما المبالغ بالمس���رح، والدليل عل���ى ذلك أنَّه على 
الّرغم من كون دول إفريقيا زراعيًة بامتياز؛ فإنَّ فرنس���ا لم 
تُعن ببناء مدرس���ٍة زراعيٍة واحدٍة أيام االستعمار، وإنَّما بنَْت 
عش���رات المدارس الفنية التي كانت تُدرَّس فيها الدراميات 
المونولوجي���ة لموليير Molière، وحكاي���ات الفونتين عن 
ا رجال الكنيسة،  الحيوان، واألدب الفرنسي األوس���طي. أمَّ
ة في ترجمة اإلنجيل إلى  فقد نش���طوا بكّل ما أوتوا من ق���وَّ
معظم لغات إفريقيا، وفي جمع الفولكلور الشعبي وترجمته، 
ولم يُعنوا مث���اًل بترجمة كتاٍب علميٍّ واحد إلى لغة إفريقية؛ 

علماً بأنَّ كثيراً منهم كانوا أطباء مهنيين!
دور الحكومات الإفريقية الحديثة:

بع���د ذلك؛ ج���اء دور الحكومات اإلفريقي���ة الحديثة، 
ة الترويج  وجلُّها امتداٌد للسياس���ة اإلمبريالية الغْربية، بمهمَّ
للثَّقافة الفرنس���ية عبر المس���رح، وذلك بالتنسيق التام مع 
ول  فرنس���ا لتنفيذ برامج المراكز الثقافية الفرنسية في الدُّ
اإلفريقية، مثل: المركز الثقافي الفرنس���ي CCF، والرابطة 
س���ات التابعة  الفرنس���ية Alliance Française، والمؤسَّ
لمنظم���ة الفرنكوفوني���ة، وتلك المراكز ع���ادًة بناياٌت تطلُّ 
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بكبرياٍء فوق عواصم المس���تعمرات الفرنسية، وفي المواقع 
المركزية من المدينة، وتحوي صاالت س���ينمائية، ومتاحف 
ة  ة، وصاالت مسرح، »إنَّ المهمَّ وقاعات عرض، ومكتبات عامَّ
األولى لهذه المراك���ز المبثوثة في إفريقيا الفرنكفونية؛ هي 

تسهيل نشر الثقافة الفرنسية في المنطقة«))).
في هذا السياق؛ فإنَّ المس���رح كان- وال يزال- أسهل 
وأرخص وس���يلة ترويجية للثقافة واألفكار؛ لذلك تمَّ تكثيف 
الجه���ود في هذا المجال من أجل تحقيق أهداف سياس���ة 
»االحت���واء« التي ال تزال قائم���ة. وكما نبَّ���ه عليه الباحث 
���ذاجة االعتقاد بأّن اهتمام فرنس���ا  إدبيري؛ فإنَّ »من السَّ
بتطوير المس���رح بإفريقيا هو فنيٌّ فحس���ب... إنَّ الهدف 
األساس في الترويج للمس���رح في الدول اإلفريقية الناطقة 

بالفرنسية، هو الحفاظ على هيمنة اللغة الفرنسية«))).
�صور من تاأثير ال�صتعمار في التمثيليات الإفريقية:

من ُص���ور التأثي���ر الحاصل في التمثيلي���ات في ظل 
االس���تعمار، والحكومات الخليفة له، تفريغها عن  محتواها 
الثقافي، وحش���وها بمضامين فرنس���ية غربية اس���تالبية، 
ومن أمثلة المس���رحيات اإلثنية التي تُذَكُر في هذا المجال: 
���الفة الذكر- في مدغشقر،  مسرحية »هيراغاس���ي«- السَّ
 ،Merina Kingdom ونش���أت تح���ت مملك���ة ميرين���ا
والممثلون فيها mpihira gasy هم المزارعون والقرويون، 
فهذه المس���رحية اآلن تؤّدى بالعاصم���ة أنتاناناريفو، وبعد 
أْن كان���ت طقوس���ية جنائزية تُع���رض في مآت���م الزعماء 
ل���ت إلى العرض في مناس���بة األعياد  famadihana؛ تحوَّ
الَكنَس���ية، وُعَطل الم���دارس، وحفالت ال���زواج أو الترفيه 

البحت))). 
كذلك ُغّي���رت فيها أزياء الممثلين م���ن التقليدية إلى 
أزياء أوروبية، واس���تُبدلت مضامينها من األغاني الش���عبية 
Kabary بمضامي���ن أكثر توافقاً مع المس���رح األوروبي، بل 
إنَّ بع���ض رقصاتها مقترضة بالجملة من الرقص الش���عبي 

الغربي واألمريكي.

 Edebiri, Unionmwan, «The Development of   (((
 the Theatre», There Research Intl. 1984, Vol.9,

.NO.4, 178. in: Performing Africa, 160

.Edebiri, Unionmwan, Op. Cit., 179  (4(
.Rakotoson, 1991, 14. in: Conteh, Op. Cit., 98  (5(
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باختصار: بينما كان التمثيل »نوعاً من الوعظ«، بتعبير 
ل  ���ابق، وإلصالح المجتمع، فإذا هو قد تحوَّ ابن بطوطة السَّ
في ظل االس���تعمار إلى س���الٍح للتخري���ب وتحقيق الهيمنة 

اإلمبريالية على المجتمع اإلفريقّي!
كذلك، من التأثيرات الخارجية المباشرة، تحويل خاصية 
ة حين  وعية«، المشار إليها آنفاً، إلى مادية ِصرفة، خاصَّ »الطَّ
تُنقل تلك التمثيليات إلى المس���ارح األوروبية، ويُشرف عليها 
رجال أعمال وشركات تجارية، وذلك شأن معظم التمثيليات 
 Sigui اإلثنوغرافية، وأكبر نموذٍج يُذَكر هنا: تمثيلية سيغي
لمجموعات بامانا في مالي، التي ُمثلت على مس���ارح باريس 
منذ أربعينيات الق���رن الماضي؛ فأصبحت تجارية، وُجّردت 

عن كثيٍر من خصائصها التقليدية.
ة  ه���ذا، ولم تجد بع���ض الحكومات اإلفريقي���ة، الجادَّ
في دعم الثقاف���ة اإلفريقية، بُّداً م���ن الخوض في توظيف 
التمثي���ل اإلثن���ي من أج���ل نق���ل المفاهي���م االجتماعية 
والسياس���ية واالقتصادية الجديدة إلى القاعدة الش���عبية 
في الدول اإلفريقية بلغٍة س���هلة. فف���ي تنزانيا؛ تمَّ توظيف 
بعض التمثيليات اإلثنية من أجل تعزيز روح الوحدة الوطنية 
 ،J. Nyerere التي اعتمدها القائ���د نيريري ،Ujamma
1964-1985، م���ن أجل إزالة االس���تعمار. ومن أمثلة تلك 
التمثيليات: Ngonjera، وتمثيلية Vichekesho، ُوظفت 
لتعزيز التربية والثقافة السياس���ية، واس���تبدال المسرحية 
لت تلك  الكولونيالي���ة بها في حقبة الس���تينيات، وبذلك تحوَّ
المسرحيات من طقوس���ية إلى علمانية، وشهدت نصوصها 

تغييراً جذرّياً، وكذلك سائر أركانها))).
ماحظات ختامية:

م؛ نقرر ما ياأتي: ا تقدَّ انطالقاً ممَّ
- أنَّ التمثيل فنٌّ عريٌق في فولكلور الشعوب اإلفريقية.

- توجد بمعظم لغات إفريقيا مصطلحات وتعبيراٌت في 
المجال الداللي للتمثيل والعروض المسرحية.

قوس���ية أقَدَم أن���واع التمثيل  - تُعدُّ المس���رحيات الطُّ
بالمجتمعات التقليدية. 

ويل بإفريقيا  - على مدى تاريخ التمثيل اإلثنوغرافي الطَّ
دت فيه خصائص مميزة، مث���ل التماهي بين الممثلين  تح���دَّ

 Tanzanian Theatre: From Marx to the”   (((
 .Marketplace", in: Performing Africa, 136

وجمهور المس���رح، والطوعية، ووفرة السياقات التي تُعرض 
فيها التمثيليات، والوظيفية، وغيرها. 

- كما أنَّه ق���د خضع للعديد من التأثي���رات الوافدة؛ 
اإليجابية )من جهة اإلسالم(، والسلبية )من جهة االستعمار– 
الفرنس���ي خاصة- الذي هدد وجود التمثيل اإلثنوغرافي(، 
غم م���ن تلك التأثيرات الس���لبية؛ ف���إنَّ التمثيل  وعل���ى الرُّ
���ق وظائف اجتماعية وثقافية كبيرة في  اإلثنوغرافي قد حقَّ
ه���ا وفاؤه بتقوية الوئام االجتماعي،  المجتمع اإلفريقي، أهمُّ
وال يزال التمثي���ل اإلثنوغرافي مجاالً واعداً لتحقيق التنمية 

في المجتمعات اإلفريقية الحديثة؛ إذا ما أُحِسَن توظيفه.
- من مواطن النقد للتمثيل اإلثنوغرافي بإفريقيا- في 
ؤي���ة االجتماعية فيه مقيدة،  رأي بع���ض الباحثين- كون الرُّ
فالنقد في المس���رح اإلثن���ي ال يكاد يم���سُّ قواعد النظام 
االجتماعي في المجتمع من س���لطة مطلقة لكبار الس���ّن، 
ومعتقدات تقليدي���ة، وعالقات بين الجنس���ين، وإنَّما ينال 
المسرح اإلثني بالنقد الهامش���يات من النظام االجتماعي، 
���لطوية. كما أنَّ بعض  س���ة االجتماعية السُّ ويك���رس للمؤسَّ
النماذج تنزع التخاذ موقٍف عنصريٍّ أو معاٍد ضدَّ مجموعاٍت 
إثنية أخرى، وهو ما تنبَّه له الناقد »جون كونته« في مسرحية 
»كوتيبا« عند بامانا؛ حيث وجد أنَّها تكّون موقفاً مسبقاً عن 
مجموَعتَْي بوبو وسومونو، فتصف األولى بالغباوة، واألخرى 
بالكس���ل. إنَّ كوتيبا بهذه الصفة.. »تؤس���س لرؤية معيارية 
عن���د بامانا وتؤكدها«)))، ولقبول ه���ذا النقد أو رّده؛ فالبّد 
من قراءاٍت إفريقية حقيقية للتمثيل اإلثنوغرافي، ودراس���ته 
ة  بموضوعيٍة في ظل خصائصه وظروف���ه ومعاييره الخاصَّ
ٌة نأمل أن ينبري لها الباحثون المخلصون في  ب���ه، وتلك مهمَّ

الدراسات اإلفريقية �

 .Conteh, J. Morgan. African Theatre, 96  (2(
المتوارث  الــمــزاح  من  ُيعرف  ما  ظل  في  القول  هــذا  يثبت  ل  قد 
بين  الحال  وهــو  اإفريقيا،  في  معّينة  اإثنّية  مجموعاٍت  بين 
هنا  فال�صخرية  المذكورتين،  و�صومونو  بوبو  وبين  بامانا 
اأي  الآخر  رف  الطَّ عند  تثير  ول  الإطــالق،  على  ة  لي�صت جادَّ
با�صم  التقليد  هذا  وُيعرف  والنفعال،  الح�صا�صية  من  قدر 
sinankuya، ولعل ذلك ما اأ�صكل على جوْن كوْنتيْه هنا.
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أهم األحداث
 

نارية في منطقة كوريه ف���ي النيجر، التي تضّم 
آخر قطعان الزرافات في غرب إفريقيا.

فرنس برس- 2020/8/10م

على  م�سلحين  ا�ستياء  موزمبيق:   ■
ميناء رئي�سي في الباد:

أفاد مصدر عس���كري أّن مسلحين استولوا 
عل���ى ميناء رئيس���ي في ش���مال موزمبيق، في 
أعق���اب أيام م���ن تجدد القتال ف���ي المنطقة. 
وقالت وس���ائل إعالم إّن »اإلرهابيين س���يطروا 
على ميناء »موكيمبوا دا برايا« عند الفجر«، في 
حين أكد مصدر عس���كري أّن الميناء »سقط«. 
وأكدت وس���ائل إعالم عدة أّن المجموعة التي 

استولت على الميناء مرتبطة بتنظيم »داعش«.
فرنس برس- 2020/8/13م

واعتقال  مالي  في  ع�سكري  ■ انقاب 
الرئي�ص اإبراهيم بوبكر كيتا:

اعتقل عس���كريون ماليون الرئيس إبراهيم 
بوبكر كيتا، ونقلوه إلى قاعدة عس���كرية شمال 
العاصمة باماكو.  ونجح التمرد العسكري الذي 
نفذه جنود ف���ي قاعدة »كاتي« العس���كرية في 
اعتقال جّل أعضاء حكومة بوبو سيس���ي، وعدد 
من الجنراالت وكبار الضباط، في وقت خرج فيه 
آالف الماليين للساحات والشوارع تأييداً للتمرد 

العسكري.
بي بي سي– 2020/8/18م

يفوز في  بمالوي  المعار�سة  ■ زعيم 
اإعادة انتخابات الرئا�سة:

أعلنت مفوضي���ة االنتخابات ف���ي ماالوي 
فوز زعي���م المعارضة الزاروس تش���اكويرا في 
انتخابات الرئاسة، بعد أن  حصل على %58,75 
من األصوات، وفي تصريحات للصحفيين، عقب 
إعالن النتيجة، قال الرئيس المنتخب: »أنا سعيد 

للغاية، قلبي ينبض بالفرح واالمتنان للربّ«.
رويترز- 2020/6/28م

برعاية  م�سغرة  اإفريقية  قمة   ■
التحاد الإفريقي ب�ساأن �سد النه�سة:

أعلن االتح���اد اإلفريق���ي أّن قادته عقدوا 
اجتماع���اً عبر اإلنترنت، لمناقش���ة أزمة س���د 
النهض���ة بين مصر والس���ودان وإثيوبيا. وُعقد 
االجتماع برعاية االتحاد اإلفريقي الذي يترأسه 
رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الستئناف 
المفاوضات بش���أن س���د النهضة، الذي تعتبر 
مصر والس���ودان أنه يش���ّكل تهديداً إلمدادات 
المياه الحيوية لهما، فيما تعّده إثيوبيا »ضروريا« 

للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.
وكالة األنباء السودانية– 2020/7/21م

بينهم  اأ���س��خ��ا���ص  ثمانية  مقتل   ■
باأيدي م�سلحين في  �سياح فرن�سيين  �ستة 

النيجر:
ُقتل ثمانية أش���خاص، هم س���تة فرنسيين 
دراجات  بأيدي مس���لحين يستقلون  ونيجريان، 
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■ البن���ك الدول���ي: اتفاقي���ة التج���ارة الح���رة الإفريقية تع���زز دخل القارة ب����450 مليار 
دولر:

���ل تقريٌر جديد للبنك الدولي إلى أّن اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية تمثل  توصَّ
فرصًة كبيرة للدول لتعزيز نموها، والحّد من الفقر، وتوس���يع الشمول االقتصادي. وإذا تّم 
تنفي���ذ االتفاقية التجارية بالكامل فيمكن أن تعزز الدخل اإلقليمي بنس���بة 7% )450 مليار 
دوالر(، وتس���رع نمو أجور النساء، وتسهم في انتش���ال 30 مليون شخص من الفقر المدقع 

بحلول عام 2035م.
ويش���ير التقرير إلى: أّن تحقيق هذه المكاس���ب س���يكون ذا أهمية خاصة، بالنظر إلى 
الضرر االقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي من المتوقع أن تس���بب خسائر 
ف���ي اإلنت���اج تصل إلى 79 مليار دوالر في إفريقيا في ع���ام 2020م، وقد تؤدي إلى حدوث 
اضطرابات كبيرة في التجارة عبر القارة، بما في ذلك السلع الحيوية مثل اإلمدادات الطبية 

والمواد الغذائية.
ووّقع���ت 49 من بين 55 دول���ًة في إفريقيا، في م���ارس 2018م، اتفاقية التجارة الحرة 
القارية اإلفريقية، بهدف إنش���اء سوق قاري واحد للس���لع والخدمات، مع حركة حرة وغير 

مقيدة لرجال األعمال واالستثمارات.
وستعزز االتفاقية التجارة القارية بشكٍل كبير، وبخاصٍة التجارة داخل الصناعة التحويلية. 
وس���تزيد الصادرات داخل القارات بنسبة 81%، بينما ستبلغ نسبة الزيادة لدى البلدان غير 

اإلفريقية %19.
أخبار األمم المتحدة–  2020/7/28م

جائحة كوفيد-19 نمو القت�صاد التنزاني بن�صبة %5.2: من  الرغم  على  ■ تقرير: 
كش���ف تقريٌر جديد أّن االقتصاد التنزاني من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 5.2% سنة 
2020م، عل���ى العكس من اقتصاديات الدول الّس���ت األخرى األعضاء في مجموعة ش���رق 
إفريقيا، والتي ستشهد ركوداً بسبب جائحة »كوفيد 19«. ويتعلق األمر- مع ذلك- بنمو دون 
مع���دل 6.4، الذي كان المصرف اإلفريقي للتنمية قد توقع���ه القتصاد تنزانيا قبل اندالع 

الجائحة العالمية.
وذك���ر تقرير المصرف: أّن نمو تنزانيا س���نة 2020م من المتوق���ع أن يتفوق على نمو 

اقتصاديات 12 بلداً آخر في شرق إفريقيا.
وتوقعت الحكومة التنزانية نمواً بنس���بة 5.5% سنة 2020م، مقابل توقعات صادرة عن 

المصرف الدولي بانكماشه إلى %2.5.
بانا برس– 2020/7/12م

إفريقيا باألرقام:
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■ »يجب أن نحرص على االستفادة من تجارب التبادل الحّر التي عرفتها الجزائر 
مع المجموعات اإلقليمية األخرى للتأّكد من المنشأ األصلي اإلفريقي للسلع والبضائع 
المتداولة في منطقة التبادل الحّر.. من الضروري  أن ال تقل نس���بة إدماج الس���لع 
والبضائع عن 50% حّتى ال تُس���رب إلى السوق الوطنية، مواد مصنوعة خارج القارة 

اإلفريقية على حساب اإلنتاج المحلي«.
"تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، خالل ترأسه لمجلس الوزراء،  
أثناء مناقشة اتفاقية التجارة الحرة القارية اإلفريقية والتي ستدخل حيز التنفيذ مع 
بداية شهر يناير 2021م ، وكالة األنباء الجزائرية ، 30 أغسطس 2020م

■ »يتمثل هدفنا في منطقة الساحل في تعزيز نهٍج يمّكن حكومات غرب إفريقيا 
من معالجة أصول انعدام األمن في المنطقة، والسيطرة على مصادر انتشار العنف، 
والعمل من أجل االستقرار، بمساعدة منسقة من المجتمع الدولي، والواليات المتحدة 
على وجه الخصوص، مع أهمية التنس���يق مع جميع الشركاء والعمل على دعم جهود 

تحقيق االستقرار«.
المبعوث األمريكي الخاص لمنطقة الساحل بيتر فام، خالل لقائه بالرئيس 
الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، في نواكشوط. 
بانا برس- 2020/9/8م
■ »حّل مش���كلة الهجرة يتّم في إفريقيا.. من الوهم االعتقاد بأّن مش���كلة الهجرة 
يمكن حلها من خ���الل إعادة توزيع الالجئين داخل االتحاد األوروبي، ف�اللعبة ينبغي 
أن تج���ري في الملعب اإلفريقي، حيث يجب التحكم في التدفقات أكثر من أي وقٍت 

مضى، في ظل انتشار فيروس كورونا«.
وزير الداخلية اإليطالي األسبق ماركو مينيتي، في مقابلة مع صحيفة )ليبيرو(.
وكالة )آكي( اإليطالية لألنباء- 2020/9/14م

قالو عن إفريقيا



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 127ثقافية ف�شلية محكَّ

فعاليات

■ اإح���دى جل�صات���ه تناول���ت دور مجل���ة ق���راءات اإفريقي���ة.. موؤتم���ر دول���ي يب���رز جه���ود العلماء 
الأفارقة في ن�صر الإ�صالم بالقارة:

عقدت الجامعة اإلسالمية بمنيسوتا/ الواليات المتحدة األمريكية- فرع السنغال- مؤتمراً دولّياً 
حول »جهود علماء إفريقيا في نش���ر اإلسالم، الثقافة والحضارة اإلسالمية« يومي 7-8 أغسطس/

آب 2020م، برعاية كلٍّ من: مؤسس���ة APTESS فرنس���ا، جامعة المرق���ب ليبيا، االتحاد الدولي 
للمؤرخي���ن للتنمية والثقافة والعلوم االجتماعية، المعهد العربي للديمقراطية تونس، المركز الدولي 

للواحات والمناطق الجبلية بورزازات المغرب، مركز البحوث والدراسات اإلفريقية بالسنغال.
 وكانت أعمال المؤتمر، الذي ُعِقَد على مدار يومين، مقس���مة على إحدى عش���رة )11( جلسة 
علمية، لعدد س���تين )60( ورقة بحثية، بواقع )5( إلى )6( ورقات في كّل جلسة، شارك فيها أساتذة 

وباحثون متخصصون، وخبراء أكاديميون، من الدول اإلفريقية واإلسالمية.
وجاءت إحدى ورقات المؤتمر بعنوان: )دور مجلة قراءات إفريقية في نشر الوعي بجهود علماء 
إفريقيا في نش���ر اإلسالم(، والتي شارك بها الباحث األستاذ الدكتور علي يعقوب، عميد الدراسات 
العليا والبحث العلمي بالجامعة اإلسالمية بالنيجر، لتُبرز الدور الذي تقوم به المجلة في نشر الوعي 

بجهود العلماء األفارقة في نشر اإلسالم في القارة اإلفريقية.
كما أس���هم المتابعون والحضور- من خالل الحوار والنقاش- ف���ي إثراء المؤتمر، الذي انتهت 
أعماله مس���اء يوم السبت 8 أغس���طس 2020م، وتوّصل إلى عدٍد من المالحظات والتوصيات التي 

دَعا المؤتمر إلى تطبيقها وتفعيلها في الفترة القادمة.
نت األوراق البحثية العديد من الموضوعات المهمة حول جهود نش���ر اإلس���الم في  وق���د تضمَّ

إفريقيا، وتفعيل الدور الحضاري والثقافي لإلسالم في القارة اإلفريقية. 
موقع قراءات إفريقية- 2020/8/16م

افترا�صياً: ينطلق  اإفريقيا  جنوب  في  للكتاب  دولي  ■ معر�ص 
يُفتتح في الفترة من 11 إلى 13 س���بتمبر معرض جنوب إفريقيا الدولي للكتاب بنس���خته لعام 
2020م، ولكن عبر اإلنترنت، نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا في العالم، ويغطي المعرض، هذا 
العام، موضوعات من الش���ؤون الجارية إلى الغذاء واالقتصاد والِعرق والُهوية وفّن الخيال، وتتيح لك 

الوصول إلى الفعالية التي تستغرق ثالثة أيام كاملة.
وق���ال إليثا فان دير س���اندت، الرئيس التنفي���ذى لمجلس تطوير الكتاب ف���ي جنوب إفريقيا 
SABDC، ال���ذي يدير المعرض: »لق���د منحتنا الظروف التاريخية فرص���ة إلعادة تصّور معرض 

الكتاب في جنوب إفريقيا لهذا العام«.
اليوم السابع- 2020/9/8م
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ال�صيا�صة: مخاطر  ■ انق���الب مالي وموت 
اأمنية متزايدة:

تبدو أزمة إفريقيا، كما وصفها االشتراكي الفرنسي 
رينيه ديمون عام 1962م، في البدايات الخاطئة، وهو ما 
يعن���ي أّن النتائج تكون كارثية ومحبطة. الصورة الكبرى 
قد تبدو بالغة القتام���ة؛ حيث حتمية عوامل الجغرافيا 
لة للنمو المستدام في دولة ما  والتاريخ بحس���بانها ُمعطِّ
بعد االستعمار، دَفع ذلك إلى تبّني سرديات متشائمة عن 
مس���تقبل الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد االستقالل. 
سرعان ما تنتبه القوى الغربية ألهمية إفريقيا من حيث 
موارده���ا وثرواتها الطبيعية؛ فتأت���ي إليها هرولًة؛ تارًة 
من خالل الترهيب باستخدام دبلوماسية البنادق، وتارًة 
أخرى بالترغيب من خالل دبلوماسية المساعدات وبناء 

الطرق والساحات الرياضية.
المس���كوت عنه في تاريخ إفريقي���ا المعاصر هو 
خيارات الناس وُرؤاهم بالنس���بة للمس���تقبل، وإمكانية 
إح���داث التغيي���ر من خ���الل تبّني بداي���ات صحيحة؛ 
فالقيادة الواعية التي تمتلك رؤية للمستقبل تُحدث فرقاً 
في حياة ش���عوبها. ويمكن لن���ا أن نقارن بين خبرة دوٍل 
مثل موريشيوس وبوتسوانا وجنوب إفريقيا في ظل قيادة 
مانديال ورواندا في ظل قيادة كاغامي، وبين خبرات دوٍل 
مثل الكونغو الديموقراطية وأوغندا والصومال وإفريقيا 

الوسطى.
مالي والبدايات الخاطئة:

تُكّرر مالي نفس مش���كلة البداي���ات الخاطئة، ومن 
ثَمَّ يتكرر مش���هد الفشل كّل مرة، فمنذ االستقالل تُؤَخذ 
الس���لطة غالباً؛ حيث يتّم عس���كرة السياسة، ولم يكن 
مس���تغَرباً أن يتدخل الجيش أربع م���رات ليضع حّداً- 
كما يتصور- لحالة االنقس���ام السياس���ي وغياب األمن 
���ة، ويف���رض التغيير الذي  وانفراط عقد الدولة الهشَّ
تنش���ده الجماهير المتش���وقة لمن يُحدث لهم فرقاً في 

حياتهم البائسة.
في عام 1968م؛ انطلق المالزم موسى تراوري من 
الثكنات العس���كرية ليطيح بالرئيس المؤس���س موديبو 
كيتا، وبدالً من تنظيف السياس���ة، وبناء عقد اجتماعي 
جديد؛ وج���د الناس أنفس���هم أمام ديكتاتورية أش���ّد 
نت من أن تجثم على صدورهم نحو عقدين  صرامًة، تمكَّ

من الزمان.
في ع���ام 1991م؛ تثور الجماهي���ر غضباً لتحرير 
حقوقها المسلوبة؛ فينتهز قائد الحرس الرئاسي أمادو 
ب نفَس���ه  توماني توري الفرصة، ويعتقل الرئيس، ويُنَصِّ

مكانه؛ بمباركة الجماهير المغلوبة على أمرها.
وألّن البداي���ات الخاطئة تتكّرر في مش���هٍد عبثي، 
بحيث إنها أنهكت الدولة ومّزقتها، لم يكن مس���تغرباً أن 
يقود أمادو س���انغو عام 2012م انقالباً من قاعدة كاتي 
العس���كرية في العاصمة باماكو، ويطيح بالرئيس أمادو 
ت���وري الذي جاء بوعد الخالص من أزمة مس���تحكمة. 
ف���ي هذه المرة كانت مالي ف���ي قلب األحداث والحرب 
العالمية على اإلرهاب؛ حيث ش���هدت بعد ذلك تدخاًل 
دولّياً بقيادة فرنس���ية لَدْحر الجماع���ات اإلرهابية في 
ش���مال البالد، الذين أعلنوا دولتهم المس���تقلة باس���م 
»أزواد«. وتّم إقناع الرئيس وقائد االنقالب باالس���تقالة، 
بمباركة الجماعة االقتصادية لغرب إفريقيا )اإليكواس(، 

حيث تّم وضع البالد على مسار االنتقال الديمقراطي.
في 19 أغس���طس 2020م؛ يتكرر المش���هد بشكٍل 
كالس���يكي، حيث تولدت حالٌة من الغليان الشعبي جراء 
فس���اٍد منتشر، وقيادة سياس���ية غير واعية، وال تمتلك 
الرؤية اإلبداعية للخروج اآلم���ن، ومخاطر أمنية تهّدد 

البالد والعباد.
ثلٌة م���ن الجنود ينطلقون بعرباتهم العس���كرية إلى 
قصر الرئاس���ة؛ ليتّم اعتقال الرئي���س إبراهيم بوبكر 
كيتا وكبار مساعديه، في الوقت نفسه الذي يذهب فيه 

آراء ورؤى
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بضعة جنود إلى مبنى التلفزيون الوطني إلعالن البُشرى 
للجماهي���ر، التي خرج���ت إلى الش���وارع حاملًة أعالم 

النصر أماًل ببزوغ فجٍر جديٍد.
 وعل���ى الرغم من كالس���يكية االنقالب، من حيث 
الشكل والمضمون، فإّن له بصمات مختلفة بحسبانه أول 
انقالب عس���كري في عالم جائحة كورونا، وِلَما يُحِدثه 
من تداعيات تؤثر على مس���تقبل األمن والسالم، ليس 
في مالي فحس���ب، ولكن في منطقة الساحل اإلفريقي 

وما وراءها.
يتكبَّد الجيش الذي قاد التمرد خس���ائر فادحة في 
القت���ال الذي ال نهاية له على م���ا يبدو ضّد الجماعات 
اإلرهابي���ة؛ على الرغم من تدفق المس���اعدات والدعم 
الدول���ي، والتدري���ب والمعلومات االس���تخباراتية من 
الوالي���ات المتحدة وفرنس���ا، وغيرهما من الش���ركاء 

األوروبيين.
وعلى س���بيل المثال: تنفق األم���م المتحدة وحدها 
نحو 11.2 مليار دوالر س���نوّياً على مهمة »حفظ سالم« 
تضّم 16600 جندي في مالي. وتدخلت فرنس���ا، القوة 
االس���تعمارية الس���ابقة في مالي، ع���ام 2013م، لطرد 
المسلحين الذين احتلوا الشمال، ومنذ ذلك الحين أبقت 
على نحو 4500 جندي ف���ي المنطقة في إطار عمليات 

مكافحة اإلرهاب )برخان(.
م���ت الق���وى الغربية بقيادة فرنس���ية التمويل  وقدَّ
إلنش���اء قوة إقليمية مكّونة من دول الس���احل الخمسة: 
)مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا(؛ بهدف 
محاربة المس���لحين، بَيَْد أنَّ هذه القوة اإلقليمية تعثرت 
بسبب التأخير في صرف األموال، وضعف التنسيق بين 

الدول الخمس، في حين تصاَعد انعدام األمن.
لقد أخذ العنف أبعاداً جديدة في الفترة الس���ابقة 
على االنق���الب األخير مع تكرار هجم���ات الجماعات 
اإلرهابية واالش���تباكات الطائفية في مالي، كما فشلت 
إدارة الرئيس إبراهيم كيتا في نزع سالح الميليشيات أو 
إلحاق الهزيمة بالمتمردين المس���لحين، الذين استفادوا 
من العنف العرقي لتجنيد أعضاء جدد وتوسيع نفوذهم 

في شمال مالي ومنطقة الساحل.
وبينم���ا كان اإلحباط يتصاعد ف���ي الجيش؛ خرج 
المواطنون في المدن إلى الش���وارع باآلالف لالحتجاج 
على فس���اد الحك���م، ونقص الخدم���ات العامة، وعدم 
كفاءة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا، وتزوير 
االنتخابات التشريعية في مارس وأبريل 2020م. عبَّرت 
هذه االحتجاجات عن حالة »موت السياس���ة« في مالي؛ 
حيث تراجع���ت القوى واألحزاب السياس���ية التقليدية 
لصالح الزعامات الديني���ة بقيادة اإلمام »محمود ديكو« 
الذي قاد تحالف حركة 5 يونيو، والذي طالب بتش���كيل 
حكومة وح���دة وطنية وإدخال إصالح���ات هيكلية، ثم 
س���رعان ما تّم تصعيد هذه المطالب لتش���مل استقالة 
ى إلى فشل وساطة  الرئيس كيتا. ولعل ذلك هو الذي أدَّ

اإليكواس في حّل أزمة مالي بالغة التعقيد.
الجي�ص وال�صيا�صة: انقالب مالي وجدلية العالقة:

يُعيد انق���الب مالي األخير االعتب���ار لكتاب روث 
فيرستعام 1970م، وهو بعنوان: )فوهة المدفع: السلطة 
السياس���ية واالنقالبات العس���كرية في إفريقيا(، حيث 
يتن���اول هذا الكتاب- الذي كان لي َحّظ قراءته بش���كٍل 
نقدي في إط���ار اهتمام���ي المبّكر بظاهرة عس���كرة 
السياس���ة في إفريقيا- تدخالت الجيش في السياسة، 

ولكن مع التركيز على السياسة أكثر من الجيوش.
ويب���دو أّن الهدف المبتَغى كان يتمّثل في: أّن تحليل 
األزمة في السياس���ة واالنقالب المضاد سوف يساعد، 
مبدئّي���اً على األقل، في بناء نظرية عامة للس���لطة في 
الدول المستقلة حديثاً في إفريقيا، والتي تكون عرضًة 
لتدخالت الجيش في السياسة. وبالتالي؛ فهو ليس كتاباً 
عن آليات الجيوش واالنقالبات، ولوجستياتها وهياكلها 
القيادية، بل ع���ن الطريقة التي تكش���ف بها تدخالت 
الجيش في السياسة طبيعة السلطة السياسية ومجاالت 

فشلها في إفريقيا.
من الواضح أنَّ انقالب الجيش هو عبارة عن دائرة 
مفّرغ���ة من صراعات القوى، في حالٍة يكون فيها القول 
الفصل لمن يمتلك قوة الس���الح. م���ا هو نوع الصراع؟ 
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وماذا يترتب عل���ى قرار االنقالب؟ أعتقد أن تتبُّع تطوُّر 
أّي انقالب عس���كري إفريقي يُخبرن���ا أكثر عن الجنود 
والسياسيين، وصداماتهم وتس���وياتهم، أكثر من مجرد 

سرد وقائعي لجميع االنقالبات في القارة.
م���ن ناحيٍة أخ���رى؛ ففي حي���ن أّن االنقالبات في 
إفريقيا قد تنبع من أس���باٍب متش���ابهة، إال أنها ليست 
متطابق���ة، وبالتال���ي؛ هناك حاجٌة إل���ى تحليل حاالت 
التدخل العس���كري بتبايناتها وخصوصياتها. وعلى أية 
حال يُعّد االنقالب سمة من سمات األزمة السياسية في 
جميع أنحاء إفريقيا، ولعل القاس���م المشترك يتمثل في 

العوامل المباشرة وتكتيكات التدخل. 
لق���د أنه���ى انق���الب مال���ي األخير ش���هوراً من 
االضطراب���ات المدنية؛ عندما أعل���ن العقيد عاصمي 
غويتا نفس���ه القائد المؤقت للب���الد قائاًل: »من خالل 
القيام بهذا التدخل؛ وضعنا مالي أوالً. تمّر مالي بأزمة 
اجتماعية وسياسية وأمنية. لم يعد هناك مجال للخطأ«.

وق���د ُقوبل هذا اإلعالن بترحيٍب ش���عبّي واس���ع 
النط���اق؛ حتى إّن اإلمام ديكو أعل���ن عن اعتزاله العمل 

السياسي؛ ألّن مهمته قد انتهت عند هذا الحّد.
لم يتمكن الرئيس إبراهيم كيتا، الذي تولى السلطة 
عقب انتخابات عام 2013م، من تنفيذ اتفاق السالم لعام 
2015م م���ع متمردي الطوارق في الش���مال، وكان يُنَْظر 
إليه ِمن ِقَب���ل العديد من الماليين على أنه يدفع بأفراد 
أس���رته إلى مناصب حكومية، ويس���تفيد شخصّياً من 
التدفق���ات المالية الدولية إلى البالد. وفي الوقت الذي 
تصاعدت فيه حدة العنف المس���لح والتوترات العرقية 
في المناطق الشمالية والوسطى من البالد؛ قام الرئيس 
كيتا بتغيير س���تة رؤس���اء للوزارة، وعّين ابنه في موقع 
سياس���ي بارز، واعتمد على محكمة دس���تورية منحازة، 
كما اس���تغل انخفاض نس���بة التصويت في االنتخابات 
التش���ريعية بس���بب كوفيد-19 لتأمين الس���يطرة على 
السلطة التشريعية على حس���اب المعارضة السياسية. 
ر  وق���د كانت مناوراته السياس���ية وتجاهل���ه غير المبرَّ
لمحنة البالد بمثابة دعوة صريحة لتدخل الجيش الذي 

يملك قوة فرض القرار.
ال تنج���ح االنقالبات إال بتحالفات علنية أو س���رية 
مع قوى نافذة في الداخل والخارج، وهنا تُثار تس���اؤالت 
حول عالقة العقيد عاصمي غويتا )44 عاماً( بالواليات 
المتح���دة. وفقاً لمصادر البنتاج���ون؛ فقد عمل الرجل 
لسنواٍت مع قوات العمليات الخاصة األمريكية التي تركز 
على مكافحة التطرف في غرب إفريقيا، وحضر دورات 
تدريبية بقيادة الواليات المتحدة، وارتبط بعالقٍة طويلة 
ومنتظمة مع القوات األمريكية. ش���ارك غويتا أيضاً في 
مناورات القيادة األمريكية في إفريقيا المعروفة باس���م 
»فلينتل���وك«، وحضر ندوة في قاعدة ماكديل الجوية في 
فلوريدا، وبصفته قائد كتيبة القوات الخاصة المستقلة 
في البالد؛ شارك جويتا زمالءه الشعور باإلحباط بشأن 
تصاعد العنف في مالي، وأرس���ل مقاطع فيديو للقرى 

المحترقة على الواتس أب.
م�صارات ما بعد النقالب:

د المجلس العس���كري، الذي يُطلق على نفس���ه  تعهَّ
اسم »اللجنة الوطنية إلنقاذ الشعب«، بإعادة االستقرار 
واإلش���راف على إجراء االنتخابات خالل فترة »معقولة« 
قد تأخذ ثالث سنوات. ودعت حركة 5 يونيو ومنظمات 
المجتمع المدني األخرى لدعم االنتقال. وكما كان الحال 
في عام 2012م؛ فيبدو أّن استيالء الجيش على السلطة 
كان موض���ع ترحيب ِم���ن ِقَبل بعض الجمه���ور المالي 
والمجتمع المدن���ي؛ حيث كانت هن���اك احتفاالت في 
ل  ع 5 يونيو عن تدخُّ باماكو، ودافع المتحدث باس���م تجمُّ

الجيش، ووصف األوضاع بأنها »ثورة شعبية«.
على أّن قرار الرئيس كيتا ح���ّل الجمعية الوطنية، 
قبل إعالن اس���تقالته كرهاً، قد يعني أّن البالد قد تكون 
في انتظار فت���رة انتقالية أطول مما كانت عليه في عام 
2012م، عندم���ا وافق زعيم المجلس العس���كري أمادو 
سانوغو- تحت ضغٍط إقليمي- على التخلي عن السلطة 

لرئيس الجمعية الوطنية آنذاك ديونكوندا تراوري.
وعلى الرغم من أّن الجيش ظل مؤثراً؛ فإن الرئيس 
المؤقت تراوري أش���رف اسمّياً على االنتقال إلى الحكم 
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المدن���ي، بما في ذلك االنتخابات الرئاس���ية في يوليو 
وأغسطس 2013م.

فهل يتكرر المشهد نفسه في األزمة الحالية؟ أعتقد 
أّن اإلجابة ترتبط بجهود اإليكواس التي تقود مفاوضات 
حالياً مع الجيش وأطراف األزمة في مالي، وربما يكون 
النموذج الس���وداني، ف���ي مرحلة ما بعد البش���ير، هو 

ح لرفع العقوبات اإلقليمية واإلفريقية عن مالي. المرجَّ
التداعيات الأمنية والإقليمية:

د أّن األزمة السياس���ية الممتدة س���تؤدي  من المؤكَّ
إلى تفاق���م األوضاع األمنية في مالي، وقد تُس���ّرع من 
وتيرة اتس���اع نطاق الصراع في بلدان الس���احل وغرب 
إفريقي���ا. لقد فتح انقالب ع���ام 2012م الباب أمام كلٍّ 
م���ن الحركة االنفصالية الت���ي يقودها الطوارق إلعالن 
دولتهم المس���تقلة في الش���مال، والجماعات المسلحة 
لتش���ديد قبضتها على المدن الرئيسية والتحرك جنوباً 
نح���و باماكو؛ حتى تدخلت القوات الفرنس���ية في يناير 
2013م. قد تس���ير األزمة السياسية الحالية في مساٍر 
ُمشابٍه، وسيكون لها عواقب سلبية على عمليات مكافحة 
اإلرهاب وعملية الس���الم المهتزة بالفعل، وكذلك على 
���ح أّن جماعة نصرة  االس���تقرار اإلقليمي. ومن المرجَّ
اإلسالم والمس���لمين )التابعة للقاعدة(، وتنظيم الدولة 
في الصح���راء الكبرى )داعش(، س���وف يكون أمامهما 
فرصة جديدة الس���تغالل االضطرابات السياس���ية في 
باماكو للترويج لخطابهم المتطرف، وتقديم أنفسهم على 
أنهم أكثر ق���درة على توفير النظام من النَُّخب العلمانية 

الفاسدة.
يمكن أن تُؤّثر األزمة السياسية في مالي بشكل أكبر 
على جوارها المباشر، وال سيما بوركينا فاسو والنيجر، 
حتى على البلدان الساحلية مثل بنين وكوت ديفوار. في 
السنوات التس���ع الماضية؛ امتدَّ التمرد من شمال مالي 
إلى المناطق الوس���طى من البالد وإلى النيجر وبوركينا 
فاسو، التي أصبحت بؤرة العنف. منذ بداية عام 2020م؛ 
كان هن���اك 937 حادثة عنف في البلدان الثالثة، بزيادة 
ش���هرية قدرها 13% عن العام الماضي. باإلضافة إلى 

د في البلدان  ذلك؛ هناك أكثر من 1.5 مليون نازٍح ومشرَّ
الثالثة؛ وفقاً لبيانات يونيو 2020م.

وم���ن جهٍة أخ���رى؛ قد تثي���ر األزمة السياس���ية 
الحالية في مالي تس���اؤالت حول جدوى عملية »برخان« 
الفرنسية، وقوة مجموعة الس���احل الخمسة اإلقليمية، 
والق���وة األممي���ة، أْي: باختصار: التس���اؤل عن جدوى 
عسكرة الحرب على اإلرهاب في مالي ومنطقة الساحل.

 خاتمة نحو بداية �صحيحة:
م نموذجاً  لقد اس���تطاعت مالي عام 1991م أن تُقدِّ
يُْحتَ���َذى في االنتق���ال الديمقراطي م���ن خالل تجربة 
المؤتمر الوطني، وتأسيس عقد اجتماعي جديد، بيد أنَّ 
النخبة السياسية تخلَّت تدريجّياً عن هذا النهج، وعادت 
َضْت مساءلة الناخبين،  إلى سياسات المحسوبية التي َقوَّ
بينما فش���لت في تمويل وتنفيذ التوصيات الرئيس���ية 
التفاقيات السالم المتعاقبة في الشمال، وبدالً من ذلك؛ 
اختارت هذه النَُّخب نهج الحوارات الجوفاء الخالية من 

أي مضمون حقيقّي.
إذا كان���ت مالي وش���ركاؤها الدولي���ون جاّدين في 
اس���تعادة الديمقراطية؛ فيجب عل���ى النَُّخب في البالد 

استعادة ثقة الجمهور، وااللتزام بعقد اجتماعي جديد.
في نوفمبر 2014م؛ عّينت المؤسسة العسكرية في 
بوركينا فاس���و الدبلوماسي الس���ابق »ميشيل كافاندو« 
رئيساً للدولة باإلنابة لقيادة العملية االنتقالية. وفي يناير 
2014م؛ ضغطت تش���اد على زعيم المجلس العسكري 
الحاكم في جمهورية إفريقيا الوس���طى؛ للتنّحي لصالح 

عمدة بانغي السابقة »كاثرين سامبا بانزا«.
وعلي���ه؛ يمكن لإليكواس أن تتف���اوض لفرض هذا 
المسار، وعودة االنتقال الديموقراطي لمالي. وبالنسبة 
ألزمة الطوارق الممتدة؛ فهن���اك حاجٌة إلى نَْهٍج جديٍد 
إلدارة الصراع وتجاوزه، بما في ذلك مش���اركة الجهات 
الفاعلة الرئيس���ية، ومنها اإلس���الميون؛ وذلك إلعادة 

االعتبار للحلول السياسية.
بقلم: أ.د. حمدي عبد الرحمن – نقاًل عن موقع 
قراءات إفريقية
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Folklore and Ethnographic 
Performance in Africa: 
Samples, Characteristics 
and Foreign Impacts

Dr. Adama Bamba
Academician and Researcher - Cote d'Ivoire - Academy of Islamic Studies, 
University of Malaya, Malaysia

This paper is an attempt to introduce the Ethnographic 
performances and theatres (EPT) in Africa, citing some of its 
samples, types, characteristics and the foreign impacts on it. 
By adopting a Documentary method, this paper found that the 
EPT is deep rooted and abundant in the African societies. Some 
of its types are: ceremonial ritualistic, satirical and puppet 
performances. The active contribution between the actors and 
the public, the variety of the performances are some of the 
characteristics of the EPT. Meanwhile, the impacts made by the 
Western Colonization (especially the French’s), are found to be, 
and still, the widest and the most challenging for the EPT. This 
is because those impacts were neither natural nor peaceful. 
However, the EPT has always had significant social and cultural 
roles in the African societies. Here comes the need to further 
researches in this area to find possible usages of the EPT to 
solve the current African problems in education, culture and 
politics. Also, its usages to attain development in the African 
modern countries �
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Digital rise in Africa and the 
power of social media

Mr. Nagah Choucha 
Egyptian writer and researcher

Internet growth in Africa is faster than anywhere else, with a growing influence 
of social media which transforming political engagement in the continent, as well 
as economic and social opportunities.

Despite the noticeable rise in internet usage in Africa and the high penetration 
rates of mobile phone use, there are many obstacles that limit the digital capacity 
in the continent, such as: weak infrastructure, computer literacy, and poverty with 
the high costs of using the Internet.

Sub-Saharan Africa is the fastest growing region in the use of mobile phones in 
recent years, which has had a direct impact on the spread of various social platforms, 
the most important of which is the Facebook that is the number one social application 
in Africa, although the subscriber growth slows due to the challenges of affordability 
by young people.

A large majority in sub-Saharan Africa considers that the increased use of the 
Internet has had a good impact on education, economics, politics, and personal 
relationships, but the rapid growth in Internet access has also carried a host of 
problems, such as fake news, political targeting, and financial fraud.

Social Networks imposes itself as a quick and real source of news, as well as 
the methods of participation and influence it provides to individuals, often making 
it the main source of information for traditional media.

Although most people of sub-Saharan Africans are gravitating toward social 
activities over political, religious or commercial ones, social media are no longer 
just views and opinions shared across the Internet, technology has also helped to 
organize protests that go beyond the digital sphere, as happened with the campaign 
to displace Robert Mugabe from Power in Zimbabwe, and the movement to remove 
Jacob Zuma from the presidency of South Africa.

Political leaders on the continent often view social media as a threat because 
they can provide the public with greater access to information. It also has the ability 
to mobilize people, challenge the leadership, and many African governments have 
resisted digital freedom, and sought to impose technical and legal restrictions, and 
It may come up to a complete or partial closure of the Internet, and prosecution of 
activists at times, which prompted a number of international and civil organizations 
to launch initiatives and recommendations to protect Internet freedom in Africa �
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Africa›s economic future: 
a trend toward innovation 
in the light of artificial 
intelligence technologies

Soheir El-sherbini
Researcher in political science, interested in current economic issues.  

Since the emergence of electronic and informatics technology at the dawn 
of the third millennium, the developed world has gone to export-oriented 
industrialization to increase productivity and create more job opportunities.

However, the advent of the Fourth Industrial Revolution with its new 
technologies such as robots, Internet of things, 3D printing and artificial 
intelligence, has led to change many features of the industry. 

This change in the nature of the industry is expected to continue in the 
coming years.

Within those expectations, African countries are aspiring to follow the 
same path, namely, to innovate and take advantage of artificial intelligence 
technologies especially in agriculture, industry and education.

Despite the remarkable economic growth that Africa has recorded over 
the past decade and a half in the midst of global volatility and turbulence, but it 
still needs a new economic-growth model that is underpinned by the strength 
of the economy and a serious trend toward entrepreneurship and innovation.

The study aims to identify the importance of the Fourth Industrial 
Revolution and artificial intelligence techniques and their relation to the 
development of economic activities in Africa.

It seeks also to discuss the role of artificial intelligence in the development 
in supporting the African economy, as well as the role of digital entrepreneurship 
and the digital economy in advancing the African economy.

 In addition, the study deals with the opportunities and challenges facing 
the African economy during its adoption of artificial intelligence technologies, 
the future of those technologies in the African continent and the scenarios of 
its success �
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African Continental Free 
Trade Area: Opportunities 
and challenges

Mr. Muhammad Zakaria Fadl
Economic writer and researcher, interested in African economic, 
development and social affairs - Central African Republic

The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) is a promising and massive project 
for the African continent. According to international economists, the AfCFTA will be the 
largest free trade area over the world after the World Trade Organization (WTO). The AfCFTA 
aims to create a single free-market at the continent level for goods and services, in order 
to enhance the movement of capital and facilitate the movement of natural and legal 
persons. Indeed, the idea of creating an African continental free trade area began to haunt 
the African leaders and decision-makers since a long time ago and the idea was discussed 
in more than one forum. 

As a continuation of historical resolve, the fifty-five member states of the African 
Union decided to establish the AfCFTA. In January 2012, the decision was taken during the 
eighteenth regular session of the Conference of Heads of State and Government of the 
African Union, held in Addis Ababa, the capital city of Ethiopia. Then followed by intense 
summits, meetings, and actions, including high-level negotiations, until the operational 
phase was announced on the date of July 27, 2019, at the 12th Extraordinary African Union 
Summit in Niamey, the capital of Niger which confirmed the continuation of the procedures 
for the ratification of treaty documents by the Member States. 

It is a matter of concern that if comprehensive policies and preferential transactions are 
not developed for economies that are classified as endangered, The AfCFTA could become a 
force promoting economic differences and political crises rather than being an effective and 
fruitful economic force. Therefore, it is extremely important for each participated country 
in the agreement to prepare and adopt an effective participatory institutional architecture 
to avoid damaging the domestic economy. On the other hand, to increase the impact of 
business deals, industry policies, especially for SMEs and manufacturing industries, must 
be developed. So that it can focus on productivity, competition, diversification, overcoming 
economic complexities and raising the level of managerial competencies. 

Moreover, countries participating in the continental free trade agreement should 
introduce policies that address the concerns of trade unions and state-specific financial 
and economic institutions, encourage healthy competition without killing the spirit of local 
firms and ensure strict commitment to waste disposal, intellectual property protection, 
and other necessary measures. However, the wide scope of the agreement and variety of 
African economies has led to some problems with effective management methods. As a 
consequence, the implementation of the AfCFTA has been divided into four phases, namely; 
the preparatory phase, the negotiation phase, the operational phase, and then the launch 
phase. Finally, the AfCFTA supposed to be launched on 01 July 2020. Unfortunately, the 
circumstances of the coronavirus COVID-19 pandemic have caused to cancel this date and 
no other date has been set yet �
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Manufacturing industries 
as an engine of economic 
development in Africa

Dr. Walid Mahmoud Ismail
Economic Researcher and Expert

This Paper discusses the role of manufacturing industries 
and their relative importance as an engine for economic 
development in Africa. This paper follows the ARDL model to 
liberate the importance of manufacturing in Africa’s economy 
from 2000 to 2018. This paper is divided into four parts, the first 
one deal with an overview of the manufacturing industries in 
sub-Saharan Africa and their development in terms of growth 
and direction. The second one deals with the challenges 
that hinder the development and export of manufacturing 
industries in sub-Saharan Africa. The Third one investigates the 
impact of manufacturing on economic growth in sub-Saharan 
Africa, while the fourth one deals with effective strategies for 
the development of the manufacturing sector. 

The study found that manufacturing industries exert a 
positive impact on long- and short-term economic growth. 
Some of the alternatives that Africa could adopt to promote 
industrialization, such as promoting regional integration and 
intra-regional trade, encouraging national investments and 
attracting foreign direct investment, enhancing domestic 
savings, improving worker productivity through education 
and training, reforming financial systems, developing 
infrastructure and exploiting remittances abroad. And develop 
stock and bond markets �
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«Covid-19» pandemic and the potential of 
transformation in the International System... 
Political effects in the West African region

DR. Arbi Boumediene 
Assistant Professor, Department of 
Political Science, Faculty of Law and 
Political Science, University of Hassiba 
ben Bouali, Chlef, Algeria.

Despite being far away from the core of the issues of 
international disputes, the Covid-19, that may affect the 
international system, may also cast shadows on West Africa. 
The outbreak of the virus will raise speculations about how 
the world will be in the post-pandemic; also its impact on 
West African countries, however, will still unclear. To answer 
the question of how West Africa will be in the post-pandemic, 
this paper argues that despite being exceptional area with its 
ethnic complexities, security instability, economic problems 
and political issues, west African region will be shaped 
according to the new international system in post-pandemic. 
Therefore, the paper provides three different scenarios, as it 
projects each scenario on West African region. The aim of this 
paper is to upgrade the awareness for those who are interested 
in the region, from decision makers to students, up to those 
who can do something to stifle what would be disastrous in 
the region, or at least make West African voices heard �

DR. Imad Atoui
Research Associate at 
Center for Islam and Global 
Affairs (CIGA) at Istanbul 
Sabahattin Zaim University.
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Gold trade in Africa in the 
Medieval Age

Dr. Ismail Hamed Ismail Ali
Researcher in the Medieval History of Africa - Egypt

This Study aims to discuss the importance of Gold and its 
commerce in Western Africa, or what was so-called West Sudan 
in Medieval Sources. It deals with the value of Gold and its 
Mines in the time of Islamic kingdoms in Western Africa such 
as; Kingdoms of Ghana, Mali and Songhai. Thus, the Study is 
discussing, in the same time, the influence of Gold trade across 
the Great Sahara and the role of Salt to exchange it with on 
such kind of trading, and how that made these African peoples 
very wealthy during Islamic time. This Article will discuss too 
the negative impact of Gold over these African Kingdoms 
especially in giving attention to the European Colonial Powers 
at that time; like Portugal, to turn to this area into a controlled 
Gold Trading across the Sahara after they saw how rich the 
African kings were during their trip of Pilgrimage to Mecca �
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Magic in the African 
context 

Dr.. Abdul Rahman Shito Allawi
Faculty Member at the Al-Furqan College for Islamic and Educational 
Studies - Bobo Jolaso, Burkina Faso

Magic as a concept and practice still raises great question 
marks, especially in pagan African societies, whose lives 
revolve around these magical practices and religious beliefs, in 
which the magician has the decisive say in everything related 
to the life of the individual and the group.

Today, a large segment of the African people continues to 
believe in magic and sorcery; A belief that the mind can hardly 
imagine, sanctifies magicians and charlatans, and works hard 
to implement their orders and commandments in every aspect 
of their social, economic, political and moral life.

In view of the serious impact of these beliefs, we will 
try in this paper to reveal the truth about African magic and 
the extent of its impact on the life of that aforementioned 
segment, through several investigations, beginning with an 
introduction to magic, then magic in African languages   ... a 
reading in connotation, magic and witchcraft in African beliefs 
and will shed light on the historical dimension of practicing 
magic, general characteristics of magic in Africa, types of magic 
in Africa, methods of transferring magic from one person to 
another, African magic in light of the development of the era, 
and initiatives to address and reduce the phenomenon of 
magic �
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the elections that were held on 
December 30, 2018.

I n  o t h e r  o c c a s i o n s ,  t h e 
president who seeks to extend his 
presidency for a third term is to be 
overthrown by voting against him 
as a punitive measure, as happened 
in Senegal in 2012, when large 
popular protests led to the electoral 
defeat of President Abdoulaye 
Wade.

And in a third incedent, the 
extension is rejected by the 
judiciary and parliament, as was 
the case with Nigerian President 
Olusegun Obasanjo. When the 
Senate rejected a draft constitution 
allowing the president to run for a 
third, four-year term beginning in 
2007, the decision was supported 
by the House of Representatives.

These examples were successful 
in thwarting the constitutional coup. 
Other countries are encouraged to 
reject constitutional coups, and 
they give an indication of the tools 
of resistance. Among these tools 
are: youth vitality and awareness 
of the national role, presence of 
effective civil society institutions, 
legal awareness, voter interest and 
good direction, ... etc.

In addition to the responsibility 
of every people in their state; the 
African Union has its international 
responsibility, as it is required 

to play its role and redouble its 
efforts to impose a law to limit 
the number of presidential terms. 
As the continental embargo - for 
example - will be able to prevent 
domestic legal maneuvers, and 
bury the ghost of “presidents 
for life”, and once this restriction 
is confirmed, the African Union 
will be able to punish or even 
exclude those countries from its 
membership if they do not comply 
with that.

Despite  the attempts  to 
circumvent the constitution, 
practiced by a number of African 
presidents to stay in power, there 
are many heralds, such as the cases 
of Ghana, South Africa and Tanzania, 
and recently Nigeria, Benin, Sierra 
Leone and Liberia. The legal and 
electoral battles in the political 
scene have replaced the military 
confrontations in these countries. 
Indeed, the majority of African 
leaders in these countries handed 
over power upon completion of 
their constitutional term.

In conclusion:
The realization of the elites and 

the public that a “constitutional 
coup” is no less dangerous or 
harmful than a military coup; It 
is the first and most important 
step to eliminate this poisonous 
phenomenon �



مة متخ�ش�شة في �شوؤون القارة الإفريقية 141ثقافية ف�شلية محكَّ

Africa has not ended the disastrous 
era of “presidents for life”. Seven of 
the ten longest-serving presidents 
in power on the planet are Africans, 
among them: Ugandan Yoweri 
Museveni, who has ruled since 
1986, and the Cameroonian Paul 
Biya, who has ruled the country 
since 1982, and Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, who has been 
at the helm of Equatorial Guinea 
since 1979. There are more than a 
dozen other African heads of state 
in power for at least ten years, and 
their regimes are often described 
as instable, the absence of civil 
and political freedoms, as well as 
widespread succession of office and 
corruption.

T h e  p r o c e d u r e s  f o r 
extending the mandate are not 
a phenomenon specific to Africa. 
Russian President “Vladimir Putin” 
won a fourth term in March 2018, 
after changes in the constitution 
and some smart political steps. The 
Chinese parliament recently voted 
to remove term limits, allowing 
President Xi Jinping to become 
president for life. Given that Russia 
and China play an influential role 
in the African continent; Steps like 
these from these two countries will 
encourage African heads of state 
not to abide by presidential term 
limits.

In spite of that; Some attempts 
to extend the term of office have 
been unsuccessful as a result of 
popular pressure or the rejection of 
the military establishment, among 
the examples: Zambian President 
Frederick Chiluba in 2001, Malawian 
President Bakili Muluzi in 2003, 
President of Nigeria Olusegun 
Obasanjo in 2007, and Mamadou 
Tandja in Niger (20092010-), and 
Blaise Compaore in Burkina Faso 
in 2014.

The failure of these attempts 
came as a result of a number 
of methods of rejection and 
opposition practiced by the citizens 
of these countries against the 
attempts of the constitutional coup, 
and in some cases it was the result 
of direct protests, as happened 
in Burkina Faso, after weeks of 
demonstrat ions,  in  Oc tober 
2014, the citizens of Burkina Faso 
prevented Blaise Compaore who 
abolished the constitutional 
provision on presidential terms, 
and forced him to resign. In the 
Democratic Republic of the Congo, 
protests forced Joseph Kabila 
to surrender and not run in the 
elections for a third term, after 
delays and postponements of the 
elections under false pretenses; 
one of the opposition candidates, 
Felix Tshisekedi, managed to win 
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Another example from Côte 
d’Ivoire, when Alassane Ouattara 
came to power in 2010; The Ivorian 
constitution included a limit to 
running for the presidency by two 
terms, but the constitution was 
amended in 2016, and this new 
constitution also limits presidential 
terms to a maximum of two 
terms, but the Ivorian president 
claimed that the adoption of a new 
constitution in 2016 allows him 
to run for a third term in the 2020 
presidential race, because of the 
issuance of the new constitution 
means that the first two periods 
were not counted. While the 
opposition believes that Ouattara 
spent two terms in office, and 
therefore has no right to a third 
term. Apart from this legal debate, 
between the ruling authority 
and the opposition, Ouattara’s 
candidacy for a third term could 
lead to a state of political instability 
in the country.

Although multi-partyism and 
competitive elections have become 
the norm or general principle in 
most African political systems; it is 
necessary to distinguish between 
different forms of the phenomenon 
and its contents. In most African 
countries, recent developments 
indicate that elections appear to 

be merely a maneuver on the part 
of the ruling regimes, given their 
economic implications, represented 
in aid flows and economic aid, and 
this is due to the role of elections 
in supporting and improving 
the political picture of the ruling 
regimes in the international field. 
Even the regimes that assumed 
power through elections, such 
as Zambia, then bounced back 
on their heels through artificial 
elections. Hence, the prevailing 
situation is represented by the 
tendency of most rulers to what can 
be called “electoral coups”, through 
which presidents guarantee their 
choice and their remaining in 
power.

Since 2015; six African heads of 
state have removed the presidential 
term restrictions; this brings the 
number of countries that lack 
limits on presidential terms to 17. 
In contrast, twenty-one African 
countries supported the existence 
of restrictions on the duration of 
the presidential term, but there 
are many circumvention methods 
that presidents do to break these 
restrictions, and there are 15 other 
countries that have a recognized 
tradition of restricting presidential 
terms.

Such measures indicate that 
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The constitutional coup in 
Africa .. When will it end?

Some African presidents cling 
to the chairs of power, and their 
endeavor to remain in their office, 
and trying to pass that legally, 
by amending the constitution, 
to bypass the constitutional 
restrictions on presidential terms, 
which are usually governed by two 
terms at most, representing one of 
the major challenges related to the 
future of stability, development and 
security in Africa. .

This phenomenon has bad 
connotations, not the least of 
which is the president’s - or his 
party’s - belief in his person, and 
the belief that he is the only savior, 
and that there are no competencies 
in the country that can manage 
the state, and one of its indications 
is that corruption is rooted and 
the president and those around 
him become deeply entrinched in 

power..
This trend - which is considered 

a constitutional coup - has become 
a stumbling block in the way of 
the continuation of the “peaceful 
t ransfer  of  power ” and the 
effectiveness of “multi-partyism”, 
which many African countries have 
witnessed since the transformation 
of African countries towards 
political pluralism following the 
end of the Cold War, and a major 
threat to political stability and 
security of states, and is devoted to 
unilateral rule; either represented 
by a party, family, or a class.

The most recent cases of 
constitutional amendments (or 
attempts to make a constitutional 
coup) was the amendments made 
by Guinean President Alpha Conde 
last March, that allow him to run for 
a third term in October of this year.



  �ل�صنة �ل�صاد�صة ع�صرة   -   �لعدد ) 46 (   �أكتوبر 2020 م  -  �صفر 1442هـ


