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االفتتاحية

من���ذ إعالن الحال���ة األولى لفي���روس كوفيد-19 
ع الخبراء  )كورونا( ف���ي إفريقيا، في 14 فبراي���ر، توقَّ
س���يناريوهات مثيرة للقلق؛ حيث كانت التوقعات تشير 
إلى أّن وباء كورونا س���يُغرق إفريقيا بس���رعة، ويخلّف 
كارثًة صحية على الق���ارة الفقيرة ذات النظام الصحي 

الفاشل.
���ه منظمة الصحة العالمية  وفي هذا الصدد؛ تُوجِّ
دعوًة إلى القارة كّل يوٍم تقريباً »لالس���تعداد لألس���وأ«، 
غير أنه بعد ذلك بأربعة أش���هر لم يحدث تس���ونامي 
كورونا ف���ي إفريقيا حتى اآلن؛ بينم���ا تعرضت الدول 

األوروبية والواليات المتحدة لضربات شديدة. 
لناأخذ جولة في بع�ض تلك الت�صريحات:

حّذر البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة من أّن وباء 
فيروس كورونا، الذي يتسع نطاقه، يهدد بالتأثير بشكٍل 
غير متناس���ب على البلدان النامية، ليس فقط كخطر 
صحي قصير األمد، ولكن كأزمة اجتماعية واقتصادية 

مدمرة خالل األشهر والسنوات القادمة.
ووفق���اً لتقديرات البرنامج األممي؛ من المتوقع أن 
تتجاوز الخس���ائر في العائ���دات 220 مليار دوالر في 
البل���دان النامية، فضاًل عن فق���دان نحو نصف عدد 

مناصب الشغل في إفريقيا.
وحّذرت المديرة اإلقليمية لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي إلفريقيا م���ن: أّن إفريقيا قد تواجه »االنهيار 
الكامل لالقتصادات وس���بل العيش«؛ ما لم يتّم احتواء 
انتش���ار فيروس كورونا.. قائلة: »س���نرى انهياراً كاماًل 
لالقتصادات وس���بل العيش، س���يتّم القضاء على سبل 

العيش بطريقٍة لم نرها من قبل«.
أفادت اللجن���ة االقتصادية إلفريقيا، التابعة لألمم 
المتحدة، بأّن أس���بوعين أو ثالثة أسابيع تفصل القارة 
اإلفريقية عن المرحلة األس���وأ ف���ي عاصفة فيروس 

كورونا في إفريقيا .. فرص ونجاحات

»كورونا«، وأش���ارت إل���ى أّن دول الق���ارة بحاجٍة إلى 
خطة تحفيز اقتصادي طارئ���ة بقيمة مائة مليار دوالر 
لتعزيز التدابير الوقائية، ودعم األنظمة الصحية الهشة 

بالقارة))).
وزير التنمية األلماني »غيرد مولر« حّذر من حدوث 
اضطرابات ومجاعات في دول إفريقية، بس���بب تفّشي 

كورونا فيها تصل إلى حّد »انهيار الدولة«. 
توّق���ع مرك���ز التحليل التاب���ع ل���وزارة الخارجية 
الفرنسية، في تقرير بعنوان »التأثير الخطير: العاصفة 
التي تهّب على إفريقيا؟« نش���رته صحف فرنس���ية، أّن 
أزمة كوفيد-19 ربما تكون »أزمة خطيرة«، قد تتس���بب 
تداعياتها في س���قوط األنظمة الهش���ة في الساحل أو 
وس���ط إفريقيا، حيث توصف الدول هناك بأنها عاجزة 

عن حماية شعوبها.
حّذرت منظمة أوكس���فام غي���ر الحكومية من: أّن 
حوالي 50 مليون ش���خص في غرب إفريقيا معّرضون 
لخطر المجاعة بسبب تداعيات وباء )كوفيد-19(، التي 

فاقمت مشاكل الجفاف وانعدام األمن في المنطقة.
وقالت المنظمة اإلنس���انية العالمية؛ استناداً إلى 
تقدي���رات للمجموعة االقتصادية ل���دول غرب إفريقيا 
)إيكواس(: إّن عدد األش���خاص الذين يعانون من أزمة 
غذائي���ة في المنطقة يمكن أن يرتفع بنس���بة 200 في 
المائة خالل ثالثة أش���هر، ليصل إل���ى 50 مليون في 

أغسطس، مقابل 17 مليوناً في يونيو.
هذا غيٌض م���ن فيض مما ُكتب وقي���ل عن تأثير 
جائحة كورونا في إفريقيا وعليها، فهل الخطر- فعاًل- 
بهذا القدر؟ وهل األمر بهذا السوء؟ قد يكون في األمر 
مبالغة، ويحتمل أن يكون صحيح���اً أو مقارباً للصحة، 

)))  ن�شر هذا البيان في 2020/3/30م.
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من زاوية معّينة )المادي���ات(، أو لوقٍت محدود )يطول 
أو يقصر(.

وبالرغم من هذه النظرة المتشائمة؛ فإّن هذا الوباء 
يحمل في طياته فرص���اً كثيرة، }... َفَع�َص����ى اأَن َتْكَرُهواْ 
ُ ِفيِه َخْيراً َكِثيراً{ ]النس���اء: 19[، متى  �َصْيئ����اً َوَيْجَع����َل اللهّ
ما تّم اكتشافها ثم استثمارها بصورٍة جيدة، ويعزز هذا 
التفاؤل ما ش���هدته القارة، منذ دخول الوباء إليها، من 

نجاحاٍت في التعامل معه واحتواء آثاره وتقليلها.
والنجاح����ات(  )الفر�����ض،  النقطتي����ن  هاتي����ن  وح����ول 

�صيكون حديثنا الآتي:
اأوًل: الفر�ض:

- كورونا ليس الوب���اء األول وال األكبر الذي ينزل 
بإفريقي���ا، فتاريخها مع األوبئة حاف���ل، وقصتها معها 
طويل���ة، إال أنها في األوبئة الس���ابقة كانت تعاني منها 
بصمٍت ولوحدها، بعكس وباء كورونا؛ فالعالم كله– أوله 
وثالثه- مصاٌب به ومتأثر منه، ولذلك تُس���لط األضواء 
عليه، واإلعالم والجمهور يتابع���ه يوماً بيوم، وهذه من 
الف���رص الجيدة لتس���ليط األضواء عل���ى األوضاع– 
الصحي���ة والتنموية وغيرها- ف���ي إفريقيا، ما يترتب 
على ذلك من المقارنات واالكتش���افات، ومعرفة طبيعة 
وأدائها؛ واهتماماته���ا ومنجزاتها...  الحكوم���ات  دور 
إلخ، سواء كان ذلك على مس���توى المتابع اإلفريقي أو 
العالم���ي، مما يؤّمل معه أن تك���ون تلك األضواء دافعاً 
للحكومات لتحس���ين أدائها، وأن تكون المعرفة بحقيقة 
األوضاع سبباً ودافعاً لتعزيز مسيرة اإلصالح والتطوير 
في إفريقيا، على مس���توى المفاهيم والرؤى النظرية، 

والمشاريع والبرامج العملية.
- اختالل األولويات واالهتمام���ات؛ من أحد أهّم 
األشياء التي كش���فها وباء كورونا، فحينما تقارن - في 
كثير من ال���دول اإلفريقية - بين حج���م اإلنفاق على 
التس���ليح واألمن ونحوهما، وبين اإلنف���اق على التعليم 

والصحة والبنية األساسية؛ تجد الفرق كبيراً.
والفرص���ة هنا أمام قادة ال���رأي ودعاة اإلصالح- 
سواء على مستوى المؤسسات أو األفراد- أن يكون لهم 

دور في ح���ّث الحكومات على تغيير أولوياتها، واالتجاه 
إلى األولوي���ات الحقيقية التي تحتاج إليها مجتمعاتهم، 
وظهيرهم في ذلك وعي الجماهير، حيث رأوا آثار هذا 

االختالل واقعاً ملموساً، وعانوا منه.
إّن االس���تثمار في اإلنس���ان تعليماً وتربية، وعناية 
بصحت���ه وقوته، أولوي���ة اس���تراتيجية لنهضة إفريقيا 

واستقاللها.
- إغ���الق الحدود وتوقف حركة النقل، وانش���غال 
كّل دولة بنفسها؛ إجراءاٌت تطلبتها مواجهة هذا الوباء، 
وه���ي إجراءاٌت تثير عدداً من األس���ئلة، والتي بدورها 

ه البوصلة نحو عدٍد من الفرص. توجِّ
ولتسأل كّل دولة نفسها: 

إلى متى س���نظل نعتمد عل���ى اآلخرين؟ وما الذي 
يحول بيننا وبين االعتماد على أنفسنا؟

ماذا نملك من الم���وارد والقدرات التي تمكننا من 
العيش بسالم؟

أيهم���ا أفضل؛ أن نس���تثمر أموالن���ا ومواردنا في 
بلدانن���ا ومع جيراننا األقربين، أو في البنوك وأس���واق 

األسهم العالمية؟
إّن الجوامع المش���تركة بين الش���عوب اإلفريقية، 
خاصًة على مستوى األقاليم، تستدعي جوامع سياسية 
وتنموية مشتركة وحقيقية بين دولها، تتكامل في استثمار 
الموارد وتبادل منافعها، وتوظيف الطاقات واإلمكانات 
من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي لشعوبها؛ في أكبر قدر 
من حاجاتها األساسية، تحّسباً لمثل هذه الظروف التي 

تُغلق فيها الحدود وتتعطل التجارة العالمية.
م���ا مدى تقّدمن���ا ونجاحنا في تحقي���ق االندماج 
الوطن���ي، وبناء مجتمع متماس���ك متآل���ف؟ وبصيغة 
أخرى: متى تكّف بعض األنظمة عن سياسة فّرق تسد، 
والتمييز بين فئات الشعب وطوائفه، وصناعة الخالف 
المجتمعي؛ لتظّل متمكنة على كرسي السلطة، وممسكة 

بخيوط اللعبة؟!
إّن المجتمع المس���تقر المتماس���ك هو أحد أركان 

القوة لمواجهة المصائب والكوارث.
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االفتتاحية
- انكفاء القوى الدولية، وانشغالها بمواجهة الوباء 
في دوله���ا، يحمل فرصاً متعددة: منه���ا تخفيف حدة 
الصراع والتنافس الدولي في ساحات إفريقيا، وكأنهم 
صاروا في هدنة - نأمل أن تطول - فهل تستفيد الدول 
اإلفريقية من هذا الهدوء لمراجعة موقفها من التنافس 
ولعب���ة المحاور واألقطاب، وإعادة تقييم وضعها، وماذا 
تملك من أدواٍت لتخفيف آثاره الس���يئة عليها، وتعظيم 

مكاسبها منه. 
ويتوقع أن يكون من آث���ار كورونا التغير في ميزان 
القوى الدولية، وتشّكل محاور جديدة، ودخول متنافسين 
جدد للحلبة، فهل س���تكرر ال���دول اإلفريقية أخطاءها 
السابقة؟ بل لماذا تظّل إفريقيا ساحًة للتنافس الدولي، 
وهدفاً لالس���تعمار الخفي؟!! أَما آن للجيل الجديد من 
الق���ادة األفارقة العبور بإفريقيا نحو االس���تقالل التاّم 

والحقيقي؛ والذي تملك من خالله مواردها وقرارها.
- المواقف الش���عبية المختلف���ة والمتباينة، التي 
ش���هدتها بعض الدول اإلفريقية، تمثل فرصًة للقيادات 
والحكومات الواعية لقياس موقف الش���عب منها، سواء 
على مستوى شرعيتها أو أدائها وعملها، ومن ثّم العمل 
وفق ما يدل عليه الموقف الشعبي، استمراراً واستكماالً 
لمس���ارها الجي���د، أو تصحيح���اً وتعدي���اًل لألخطاء 

واالنحرافات.
ولعلن����ا نكتفي بهذا القدر من نم����اذج الفر�ض، لننتقل 
للحدي����ث ع����ن بع�ض نماذج م����ن نجاح����ات اإفريقيا في زمن 

الكورونا.
ثانياً: نجاحات اإفريقية:

إّن تلك النظرة الس���وداوية، والتوقعات المتشائمة، 
التي تحتل جانباً م���ن صورة الحالة اإلفريقية، يقابلها؛ 
جانٌب تشّع منه الروح الجميلة؛ والنظرة المتفائلة، التي 
يحمله���ا األفارقة وينقلونها للعال���م من خالل إنجازات 
ونجاحات متنوعة؛ على المس���توى الحكومي والشعبي، 

نستعرض نماذج منها فيما يأتي:
- أولها: اس���تفادة كثيٌر من ال���دول اإلفريقية من 
تجاربها مع األوبئة الس���ابقة، وم���ن تعامل بعض دول 

العالم مع هذا الوباء، إذ ها هي ذي إفريقيا، وبعد مضي 
أكثر من أربعة أش���هر على تس���جيل أول حالة فيها، ال 
تزال األوضاع الصحية واالقتصادية والمعيشية واألمنية 
فيها تحت الس���يطرة، ولم تح���دث انهيارات اقتصادية 
ومجاعات، وال تزال إفريقيا هي أقّل القارات في أعداد 
المصابين والوفيات، يؤكد ذل���ك د. تيدروس أدهانوم، 
مدير عام منظمة الصحة العالمية، فيقول مغرداً: »في 
يوم إفريقيا،  رأينا وضع كورونا في جميع أنحاء القارة، 
حتى اآلن، تُعّد إفريقيا المنطقة األقّل تأثراً على مستوى 
العال���م من حيث عدد الحاالت والوفي���ات المبلّغ عنها 
لمنظم���ة الصحة العالمية، لكن هذه األرقام ال ترس���م 
الصورة الكاملة؛ ألّن القدرات والتوس���ع في االختبارات 
بدأ في التزايد«، وأضاف أّن عدد الوفيات جراء فيروس 
كورون���ا في إفريقيا كان حوال���ي 0.01% من اإلجمالي 
العالم���ي، كما أّن عدد حاالت انتقال العدوى بلغ حوالي 

1.5% من اإلجمالي العالمي.
وق���د كان من أس���باب ذلك؛ االس���تعداد المبكر، 
وأخذ األمر بجدية، واتخاذ اإلجراءات المناس���بة، ففي 
���س »المركز النيجيري للسيطرة على  نيجيريا مثاًل: أسَّ
األمراض« خمس���ة مختبرات مرجعية وطنية في جميع 
أنحاء نيجيريا الختبارات فيروس كورونا المستجد، كما 
دعم المركز 22 والية نيجيرية إلنش���اء مراكز عمليات 
الطوارئ التي تعمل كمنصات للتنس���يق، وتّم ربط هذه 
المراكز بشبكة »مركز تنسيق الحوادث الوطني«، وهو ما 
يعني أّن كّل والية مستعّدة للتنسيق داخل وعبر حدودها 
في حالة تسجيل إصابات جديدة. إضافة إلى أّن وزارة 
الصحة قد أكملت، في ديس���مبر 2019م، تدريب ِفَرق 
االستجابة الس���ريعة في جميع واليات نيجيريا البالغة 

36 والية.
لق���د أظهرت العدي���د من الحكومات والش���عوب 
اإلفريقية وعياً حقيقياً بالمش���كلة، وتعاماًل مس���ؤوالً 
معه���ا، أدى إلى هذه النتيجة؛ بعكس ع���دٍد من الدول 

المتقدمة كإيطاليا والبرازيل مثاًل.
- الروح الجماعية، والتكافل المجتمعي، والش���عور 
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بالمس���ؤولية الوطني���ة، هذه القي���م الرائعة برزت في 
مبادرات كثيرة، س���واء من داخل الق���ارة أو من أبنائها 
المغتربين، وفي ه���ذا العدد من مجلة قراءات إفريقية 
ج���زءٌ م���ن تقرير مترج���م )كوفيد19: فرص���ة للعمل 
الخيري االستراتيجي في إفريقيا(، يُبرز عدداً من تلك 

المبادرات.
- استخدام التقنية المتطورة من الريبوتات وطائرات 
الدرونز ونحوها، في مواجهة ه���ذا الوباء، فقد أعلنت 
ش���ركة »زيبالين«، مقرها بالواليات المتحدة األمريكية، 
أّن دولة غانا تستخدم »طائرات توصيل مسّيرة«، تشّغلها 
الش���ركة، وذلك من أجل »تسريع إجراء فحوص فيروس 
كورونا للس���كان الموجودين خارج المدن الرئيس���ية«، 
وقامت الش���ركة بأول رحلة نقل عينات إلجراء فحوص 
كورون���ا أول ابريل، و»س���تنقل اآلن عينات من أكثر من 
1000 منشأة صحية في المناطق الريفية؛ إلى مختبرات 
في العاصمة أكرا وفي كوماسي ثاني أكبر مدن البالد«.
وتش���ّغل الشركة أس���طوالً من الطائرات المسّيرة 
ف���ي غانا ورواندا لتوصيل الدم واللقاحات ولوازم طبية 
ضرورية أخرى إلى المناطق الريفية، مما يختصر وقت 
توصيل العينات من ساعات، تستغرقها الشاحنات لقطع 
الطرق الريفية لجمعها من المستش���فيات، إلى أقّل من 

ساعٍة في بعض الحاالت.
- إسهام إفريقيا في احتواء هذا الوباء ومعالجته، إذ 
يعمل مختبٌر في داكار على إنتاج جهاز يُمّكن من إجراء 
اختبارات الكشف عن الفيروس في 10 دقائق فقط، لكلٍّ 
من العدوى الحالية أو السابقة، عبر فحص المضادات 
في اللعاب أو فحص األجسام المضادة نفسها، ويجري 
تطوير الجهاز بالتعاون مع معهد باس���تور- داكار، فيما 
س���يتّم التنفيذ من ِقبَل شركة »ديا تروبكس« المختصة 
في األوبئة اإلفريقي���ة، والتي ال تالقي عادًة الكثير من 

االهتمام من ِقَبل المختبرات العالمية.
- وحينم���ا تتصفح ف���ي الش���بكات االجتماعية 
واألفكار  المتنوع���ة،  المبادرات  اإلفريقية؛ س���تبهرك 
اإلبداعية، واإلسهامات المتعددة، التي يقدمها الشباب 

اإلفريقي لمس���اعدة مجتمعاته���م المحلية في مواجهة 
هذا الوباء والتخفيف من آثاره وصورة الغالف هي أحد 
أمثلة تلك المبادرات )رس���م الجرافيتي على الجدران 

للتوعية في السنغال(..
وفي الختام:

نخت����م بم����ا خت����م ب����ه المثقف����ون الأفارق����ة ف����ي بيانه����م 
ه لقادة اإفريقيا حول هذا الوباء:  الموجهّ

)يجب على الق���ارة اإلفريقية اس���تعادة مصيرها، 
ويجب تحدي���د اتجاهات جديدة ف���ي األوقات الصعبة 
ص للقادة األفارقة  إليجاد حلول دائمة. وهو خطاٌب مخصَّ
من جميع المشارب، وإلى أولئك الذين يحاولون التفكير 
في القارة عطفاً على الش���عوب اإلفريقية؛ ندعوهم إلى 
اغتنام فرص���ة هذه األزمة لتضاف���ر جهودهم من أجل 
إعادة التفكير في فكرة قيام دولة تخدم رفاهية الشعوب؛ 
وذلك للتخل���ص من نموذج التنمي���ة القائم على الحلقة 
المفرغة للمديوني���ة في الخارج، والخ���روج من الرؤية 
التقليدية »النمّو من أجل النمّو، والربح من أجل الربح«.

إنه���ا دعوةٌ تح���ّث إفريقيا على اس���تعادة حريتها 
الفكري���ة، وقدرته���ا اإلبداعية التي بدونها يس���تحيل 
إيجاد السيادة، عطفاً على وجوب الخروج من المتاجرة 
الرخيص���ة بامتيازاتنا الس���يادية، كم���ا تملي ضرورة 
الموقف إعادة التواصل مع التكوينات المحلية، والخروج 
م���ن التقليد العقيم؛ لتكييف العل���وم والتقنيات وبرامج 
البحث مع س���ياقاتنا التاريخية واالجتماعية، والتفكير 
في المؤسس���ات وفقاً لخصائصنا المشتركة وما لدينا، 
وفي الحكومة الش���املة والتنمي���ة الذاتية، وذلك لخلق 

قيمة إضافية في إفريقيا. 
وقبل كّل ش���يء؛ يتعّين عدم نسيان أّن القارة لديها 
ما يكفي م���ن الموارد المادية والبش���رية لبناء الرخاء 
المشترك، على أساس المساواة واحترام كرامة الجميع. 
إّن االفتق���ار إل���ى اإلرادة السياس���ية والتدخالت 
الخارجية لم يعد من الممكن أن تُشّكل تبريراً لخطئنا، 

وقد حان الوقت لتغيير المسار... ما لنا خيار(.
نعم! ما إلفريقيا خيار إال االستقالل �
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كتب الفتاوى والنوازل الفقهية مصدرًا 
لكتابة تاريخ السودان الغربي

اأ. عبد الرحمن خليفة جالو
باحث في التاريخ والدرا�سات الإفريقية - مالي

تعريف فقه النوازل:
ويمكننا تعريف فقه النوازل بما يلي: هو معرفة األحكام 
ة))). وعّرف الش����يخ  الش����رعية للوقائع المس����تجدة الُمِلحَّ
الجيزان����ي النازلة في كتابه )فقه الن����وازل- 24/1( بقوله: 
»ما استدعى حكماً ش����رعياً من الوقائع المستجدة. أو هي 

ة«. الوقائع المستجدة الُمِلحَّ

)))  المنثور، للزرك�شي، ))/69). 

التاريخي�ة اأكدت  الدرا�س�ات  م�ن  العدي�د 
الحديث�ة اأهمي�ة كت�ب الن�وازل ف�ي 
الم�س�اعدة عل�ى معرف�ة اأح�وال المجتمع�ات والأمم في 
الع�سور المتباينة، حيث ُتعّد كتب النوازل �سجاًل حافاًل 
ل�سائر مناحي الحياة، بدقائقها الجتماعية والقت�سادية 
والفكرية والت�س�ريعية والعمرانية وال�سيا�سية، ومن ثّم 
يمك�ن للم�وؤرخ اأن ي�س�تفيد من غنى مادتها في الك�س�ف 

عّما عجزت عن ك�سفه الأ�سفار التاريخية.
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���ن ه���ذا التعري���ف اأنهّ النازل���ة لب���دهّ م���ن ا�صتماله���ا عل���ى  بيَّ
ثالثة معان:

الأول: الوق���وع: أي الحلول والحصول، وقد خرج بهذا 
القيد المس����ائل غير النازلة، وهي المس����ائل االفتراضية 
المقّدرة، وهذه المس����ائل االفتراضية نوعان: إما مس����ائل 

يستحيل وقوعها، وإما مسائل يبعد وقوعها.
الثان���ي: الج���دة: أي عدم وقوع المس����ألة )النازلة( من 
قبل، فالنوازل إذن تختص بنوٍع من الوقائع، وهي المس����ائل 
الحادثة التي ال عهد للفقهاء بها، حيث لم يس����بق أن وقعت 

من قبل.
الثال���ث: ال�ص���دة: ومعناها أن تس����تدعي المسألة حكماً 

ة من جهة النظر الشرعي.  شرعياً؛ بحيث تكون ُمِلحَّ
والنازلة قد تقع لشخص، أو لمجموعة من األفراد، وقد 

تكون عاّمة لُقطر أو لعموم المسلمين.
وتطبيق الش����رط الثاني وحصر موض����وع الفتوى في 
األمور المس����تجدة التي ال حكم س����ابق فيه����ا مطلقاً فيه 
تضيي����ق لموضوعه����ا، واألقوى عندي أنه ال يُش����ترط في 
الواقعة المستفتَى فيها أال يكون عليها دليل مطلقاً، بل الذي 
يُش����ترط هو أال يكون عليها دليل قطعي، وأما ما تعارضت 
فيه األدلة- ظاهري����اً، وكان الدليل عليها ظنياً، فيدخل في 
مجال هذه الفتاوى، بل إّن هذا هو الغالب على موضوعها))).

تعريف ال�سودان الغربي:
أطلق العرب اسم »السودان« على تلك األقوام المتمركزة 
جنوب الصحراء الكبرى، وُسّميت بالدهم ب�»بالد السودان«، 
كما يُطلق عليها بعض المؤرخين العرب »بالد التكرور«، حتى 
أصبحت كلمة »التكرور« مرادفة لكلمة »سوداني«، وأصبحت 

تُطلق على السودان الغربي. 
وتنق�صم ال�صودان اإلى ثالث مناطق: 

- ال�صودان ال�صرقي: وتش����مل مناطق النيل وروافده، أي 
المنطقة الواقعة جنوب بالد النوبة.

- ال�ص���ودان الأو�ص���ط: ويشمل المناطق المحيطة ببحيرة 
تشاد. 

- ال�صودان الغربي: ويش����مل حوض الس����نغال وغامبيا 
وفولتا العليا والنيجر األوسط.

)))  الفتوى واأهميتها، لل�شيخ عيا�ص ال�شلمي، �ص2).

عالقة الفتاوى والنوازل بالتاريخ:
تزخر كت����ب النوازل بمادة تاريخي����ة وفقهية غاية في 
األهمية، وتُعّد سجاّلً حافاًل لجوانب كثيرة من حياة األفراد 
والجماعات، وتعمل على كشف العديد من القضايا الفكرية 
واالجتماعية والتش����ريعية؛ فالنوازل تعني ما يعرض ألفراد 
المجتمع من قضايا ومنازعات قضائية تُطرح على القضاة، 
ولهذا األمر قيمة عظيمة بال ش����ك، ال من الناحية الدينية 
فق����ط؛ بل ألنها كذل����ك تلقي الضوء على كثي����ٍر من دقائق 
الحياة االجتماعية واالقتصادية، كما تطلعنا على مدى آثار 
البيئات اإلقليمية في هذا التش����ريع، كما تعمل على التعرف 
على النُّظم القضائية، ودور المفتين والمشاَوِرين في إرشاد 
المتقاضي����ن ومناصرة المظلومين وتنوي����ر رأي الحاكمين، 
والتعرف على منشآت المجتمع الوقفية، وما قّدمت من دعم 

دائٍم للمؤسسات الدينية والتعليمية والجهادية.
ومن أبرز مميزات كتب النوازل: الواقعية والتجدد وتنوع 
التألي����ف، ومن ثّم تكون كتب النوازل منجماً غنياً بمعلومات 
موازية يستفيد منها المؤرخ، تقول المستعربة الفرنسية رايل 
آريه: »تش����كل هذه الفتاوى أهمي����ة عظمى، ليس فقط في 
مجال الفقه اإلس����المي؛ إنما أيضاً ف����ي غزارة المعلومات 
الت����ي تقّدمها لنا حول الحياة االقتصادية واالجتماعية فيه، 

هذه المعلومات تكاد تخلو منها تقريباً كتب المؤرخين«))).
وتزداد الحاجة لكتب النوازل ف����ي كتابة تواريخ بلدان 
السودان الغربي، حيث تمّثل قلّة الماّدة اإلخبارية الموجودة 
في بطون المصادر األصلّي����ة التقليدية المتداولة عن بالد 
الس����ودان الغربي وفقرها عقبًة حقيقية أرهقت المؤّرخين 
المس����لمين والباحثين المحدثين؛ الذي����ن يعملون في حقل 
التاريخ القومي اإلسالمي للمنطقة، ودفعت بالكثيرين منهم 
إلى االعتماد على كتابات متأخ����رة لباحثين غربّيين ترجع 
للقرني����ن: الثاني عش����ر والثالث عش����ر الهجريين/ الثامن 
عشر والتاسع عشر للميالد، كما دفعت بالكثيرين منهم إلى 
االعتماد على الروايات الش����فوية المحلية غير المدّونة في 

في  والفقهية  التاريخية  للدرا�شات  م�شدرًا  النوازل  كتب    (2(
على  زناتي،  محمود  اأن��ور  الدكتور  بقلم  والأندل�ص،  المغرب 
/http://www.dar-ein.com/articles/769 ال��راب��ط: 

كتب-النوازل-م�شدرًا-للدرا�شات-التاريخي/ 
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كت����ب المتقّدمين، ولذلك صار البح����ث عن مصادر أصلية 
أخرى غير ه����ذه المراجع المتأخرة أم����راً ضرورّياً إلغناء 

وإثراء ماّدة البحث التاريخي حول بالد السودان الغربي.
وال��ن��وازل  ال��ف��ت��اوى  كتب  ا�ستخدام  اأه��م��ّي��ة 

الفقهّية م�سدرًا لكتابة تاريخ ال�سودان الغربي:
لّم����ا كانت مص����ادر التاريخ المتخّصص����ة والحولّيات 
التي أُّلفت حول بالد الس����ودان الغرب����ي تعتمد على تناول 
الحادث السياس����ي والعسكري، وال تتكّفل - في الحقيقة - 
برس����م صورة متكاملة عن شّتى مظاهر الحياة االجتماعية 
واالقتصادي����ة والّديني����ة للمجتمعات التي حوته����ا الّدول 
الس����ودانية اإلس����المية، وجب على الباحث الجاّد في هذه 
الح����ال أن يفّتش عنها في مّظان أخرى، ال تخطر على باله 
ألّول وهلة أن تس����تجيب لألسئلة التي تدور بخلده حول تلك 

المظاهر والجوانب وتفي بجزٍء كبير من مطالبه.
وتأتي كتب الفتاوى والنوازل الفقهّية على رأس المظاّن 
الّرئيسة التي بإمكانها أن تستجيب لمطالب الباحث المؤّرخ 
في سّد جوانب وثغرات من التاريخ االجتماعي واالقتصادي 
والّديني لحياة األفراد والجماعات في السودان الغربي؛ التي 
تبقى عادًة عالقة وَخفّية وال تتعّرض لها المؤّلفات التاريخية 
والحولّيات، وقد تكون المعطيات التاريخية الواردة في كتب 
الفتاوى والنوازل الفقهية أقرب الصور إلى الصواب والخلّو 
من الّدس والغرض؛ باعتبار أّنها تأتي َعَرضاً في أثناء تناول 
قضي����ة فقهية معّينة، كما تتمّيز كتب الفتاوى والنوازل بأّنها 
ُكتب����ت في أجواء بعيدة عن محاوالت المؤّلفين اس����ترضاء 
الس����لطة الزمنية بها ومواالتها، بخ����الف العديد من كتب 

الحولّيات والتراجم.
ولذا ص����ار التوّجه الجديد في الّدراس����ات اإلفريقّية 
المعاصرة هو عدم االقتصار على مصادر التاريخ التقليدية 
التي تناولت تاريخ منطقة الس����ودان الغربي؛ كتاريخ الفّتاش 
لمحم����ود كعت، وتاريخ الس����ودان لعبدالّرحمن الس����عدّي، 
وتذكرة النس����يان في أخبار ملوك السودان لمؤّلف مجهول، 
وإنفاق الميس����ور في تاريخ بالد التك����رور لمحمد بيلو بن 
عثمان دان فودي، وتاريخ م����اي إدريس وغزواته ألحمد بن 
فرتو البرناوي، وضرورة التنويع في اختيار مصادر دراس����ة 
تاريخ المنطقة؛ ككت����ب اإلجازات والفهارس، وكتب الفتاوى 

والنوازل، ونتائج الدراس����ات األركيولوجي����ة، وكتب األدب، 
وكتب التصوف، وكتب شروح الحديث وغيرها. 

وهذا التوّجه سليم من الناحية المنهجية؛ ألّن العمل به 
ي����ؤّدي بالمؤّرخين والباحثين المحدثين إلى تفادي االعتماد 
الكلّ����ي على كتابات متأّخرة لباحثين غربّيين ترجع للقرنين: 
الثاني عشر والثالث عشر الهجريين/ الثامن عشر والتاسع 
عشر للميالد إال في نطاقات ضّيقة، وكما يؤّدي إلى تفادي 
االعتماد على الّروايات الش����فوية المحلية غير المدّونة في 
كتب المتقّدمين، ثّم تفادي توظيف تلك المصادر المتأخرة 
والروايات الش����فهية المعاص����رة في أبحاثه����م وأعمالهم 
ب����دون ضوابط علمّية تحكمها عل����ى أّنها تمتلك الكثير من 

المصداقية والثقة.
وال��ن��وازل  ال��ف��ت��اوى  كتب  م��ن  مختارة  ن��م��اذج 

واإ�سهاماتها في تاريخ منطقة ال�سودان الغربي:
بناًء على ما تقّدم من بيان أهمّية استخدام كتب الفتاوى 
والنوازل كمصدر من مصادر تدوين التاريخ الس����وداني؛ تّم 
اختي����ار أربعة كتب منه����ا في هذه المقال����ة كنماذج للبيان 
والتمثيل، ودراس����ة معطياتها وحدود إسهاماتها في التاريخ 
السياس����ي واالقتص����ادي واالجتماعي والّدين����ي لمنطقة 

السودان الغربي، وذلك على النحو اآلتي:
ًل: ر�صالة )اأ�صئلة الأ�صقيا واأجوبة المغيلي( لمحمد  اأوهّ
ب���ن عبدالكريم المغيلي )790ه���� - 1425م تلم�صان - 909ه� 

-1504م(:
ا�صم الر�صالة:

لم يذك����ر كّل من العاّلم����ة أحمد باب����ا التنبكتي )ت 
1036ه�(، وابن مريم المديوني والحفناوي، االسم المباشر 
لهذه الرس����الة، وإّنما اكتفوا بقولهم: »وأّلف له تأليفاً أجاب 
فيه عن مس����ائل«)))، غير أّن الباحث عبدالقادر زبادية في 

)))  نيل البتهاج بتطريز الديباج: اأحمد بابا التنبكتي، اإ�شراف 
وتقديم: عبدالحميد عبداهلل الهرامة، من�شورات كلّية الدعوة 
���ص577؛  398)ه/989)م،  ط/2،  طرابل�ص،  الإ�شالمّية، 
وتعريف الخلف برجال ال�ّشلف: اأبو القا�شم محمد الجفناوي، 
326)ه/906)م،  الجزائر،  ال�شرقية،  فونتانة  بيير  مطبعة 
بتلم�شان:  والعلماء  الأولياء  ذكر  في  والب�شتان  ))/68))؛ 
المديوني،  مريم  بابن  الملقب  اأحمد  بن  محمد  بن  محمد 
الدينّية،  الثقافة  مكتبة  القا�شي،  يو�شف  بن  محمد  تحقيق: 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 11ثقافية ف�شلية محكَّ

تحقيقه لكتاب المغيلي هذا اختار له اس����م )أسئلة األسقيا 
وأجوبة المغيلي(، وذلك بناًء على النس����ختَيْن اللّتين اعتمد 
عليهما في عمله. ثم أعيد نشر الرسالة وتحقيقها على يدي 
الباحث مبروك مقّدم باسم آخر مباين، وهو: )أجوبة الشيخ 
محم����د بن عبدالكريم المغيلي لألمي����ر محمد بن أبي بكر 
أس����قيا الكبير(، وذلك بناًء على عدد أكبر من النس����خ التي 
وّظفها في التحقيق، وفي أحد فهارس المكتبات سّميت هذه 

الرسالة ب�)أجوبة على أسئلة أسكيا الحاج محمد())). 
أثب����ت معظم َمن ترجم لإلم����ام المغيلي أّنه كتب هذه 
األجوبة آلسكيا الحاج محمد بعد اّتصاله به في مدينة كاغو 
)غاوو( دون اإلش����ارة إلى تاريخ محدّد لتأليفها)))، غير أّن 
األس����تاذ عبدالقادر زبادية محّقق الرس����الة قال: »وبما أّن 
المغيلي لم يمكث في تلك المدينة أكثر من س����نة، حيث ُقتل 
ابنه عبدالجّبار في ت����وات فعاد إليها، فإّننا نرّجح أّن تاريخ 

التأليف كان في سنة 1502م/1503م«))). 
مو�صوعها وقيمتها العلميهّة ومحتواها:

تظه����ر القيمة العلمّية لهذه الرس����الة في كونها وثيقة 
مباشرة من الوثائق الّرسمّية لسالطين سنغاي التي انحدرت 
إل����ى أيدي الباحثين، فهي الوثيقة الوحيدة الّرس����مية التي 

تسللت حّتى اآلن إلى أيدي الباحثين))). 
وتلقي هذه الرس����الة الّضوء على المظاهر السلبية في 
بعض األوضاع السياسية واالجتماعّية واالقتصادّية بمملكة 
س����نغاي، التي كانت تخالف النظام اإلس����المي في تشريعه 

ط/)، )43)ه/0)20م، �ص255.
والبحوث  للّتوثيق  بابا  اأحمد  مركز  مخطوطات  فهر�ص    (((
الفرقان  موؤ�ش�ّشة  علّي،  بن  عمر  �شيدي  بتنبكتو:  التاريخية 

للّتراث الإ�شالمي، لندن، 995)م، )29/2).
���ص577؛  �شابق،  م�شدر  الديباج،  بتطريز  البتهاج  نيل    (2(
))/68))؛  �شابق  م�شدر  ال�ّشلف،  برجال  الخلف  وتعريف 

والب�شتان في ذكر الأولياء والعلماء، م�شدر �شابق، �ص333.
عبدالكريم  بن  محمد  المغيلي،  واأج��وب��ة  الأ�شقيا  اأ�شئلة    (3(
المغيلي، تحقيق وتقديم: عبدالقادر زبادية، ذخائر المغرب 

العربي، )د.ت)، �ص6.
الغربّية  اإفريقيا  في  الأوروب��ي  والتاأثير  العربّية  الح�شارة    (4(
زبادية،  عبدالقادر  ون�شو�ص:  درا�شات  ال�شحراء-  جنوب 

الموؤ�ش�شة الوطنية للكتاب، الجزائر، 989)م، �ص59).

وعقيدت����ه في عهد آس����كيا محمد الكبير، كم����ا أّنها ألقت 
الّضوء على السياسة الشرعية وقواعد الحكم التي كان على 
الملك السنغي أن يرتسمها للقضاء على تلك المظاهر التي 
كانت تش����غل باله، وألقت الّضوء أيضاً على عالقة سنغاي 
بالقبائل واإلمارات المجاورة، كما أّنها كش����فت عن االّتجاه 

اإلصالحي لدى اإلمام المغيلي.
وقد أعطت الرس����الة أيضاً ص����ورة واضحة عن نظرة 
آس����كيا محمد إل����ى العلماء في وقته، كما جّس����مت صورة 
لجان����ب التبادل الفكري والثقافي الواس����عين بين المغاربة 
وجيرانهم من الس����ودانيين، والمس����توى الذي وصلت إليه 
الثقافة اإلس����المّية في السودان الغربي في ذلك الوقت)))، 
كما أّن هذه الرس����الة تكش����ف عن مدى استش����عار اإلمام 
المغيلي بمسؤولية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام 

الله عن بّوابة النصيحة لذي السلطان.
زعم أح����د الباحثين أّن����ه كان آلراء المغيلي في هذه 
الرس����الة أثر مباش����ر بعد ثالثة قرون على تفكير الّزعيم 
الفاّلني عثمان دان فودي، الذي اس����تند إليها في تس����ويغ 
الجهاد الذي أعلنه في أوائل القرن التاس����ع عشر الميالدي 

في شمال نيجيريا))). 
وتضمنت هذه الرسالة سبعة أجوبة دائرة حول أحوال 
بالد س����نغاي، وذلك وفقاً لعدد األس����ئلة التي وّجهها إليه 
أسكيا الحاج محّمد، والتي كانت تحوم حول مفاهيم مغلوطة 
في أذهان بعض العاّمة والسالطين واألمراء هنالك، وهي:

الم�صاألة الأولى: تدور حول بعض قّراء العجم في مملكة 
سنغاي، الذين ال يفقهون من العربية وال من مقاصد العلماء 
إاّل القلي����ل، وال يمّيزون مواض����ع التصحيف والتحريف في 
كالمهم، وم����ع ذلك يتصّدرون للّتدري����س والفتيا والقضاء، 
زاعمين أّنهم من العلم����اء ورثة األنبياء، فهل يجب االقتداء 
بهم في أمور الّدين، أو يلزم البحث عّمن يصلح لذلك؟ مبيناً 

صفة من يصلح لذلك شرعاً.
والم�صاأل���ة الثانية: تتعلّ����ق بأهل بالد »فار« الذين كانوا 

)5)  الم�شدر نف�شه �ص60).
اأمين  د.  والأندل�ص،  المغرب  تاريخ  في  وبحوث  درا�شات    (6(
توفيق الّطيبي، الدار العربّية للكتاب، ليبيا- تون�ص، 984)ه، 

�ص )7)8-3)3).
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يّدعون اإلسالم وأفعالهم ال تمّت بصلة إلى اإلسالم؛ بحيث 
ال يزالون يعب����دون األصنام وبعض الحيوانات واألش����جار 
ويقّدمون لها القرابين، وبحكم نش����أة »سوني علي بير« في 
تلك الّدي����ار؛ فقد تطّبع ببعض طباعهم؛ فبالرغم من نطقه 
بالشهادتين فإنه كان يأتي بما يناقض مقتضياتهما العقدّية، 
مع اس����تهانته الّظاهرة بأمور الّدين والّدم والمال والعرض، 

وكان يعينه على ذلك حاشيته.
هل هؤالء القوم الموصوفون بهذه األعمال كّفار؟ وهل 
تُسترّق ذراريهم؟ وهل ترّد األموال التي نهبوها من المسلمين 
إلى أصحابها؟ وهل لإلمام أن يحجر مراعي أراضي الكفار 

التي فتحها أجداده عنوة على المسلمين؟ 
والم�صاأل���ة الثالث���ة: تتعلّق بحكم جهاد القوم المذكورين 
بعدما بّين لهم آس����كيا محم����د أّن ما هم عليه ضالل وكفر 

فأبوا إاّل السيف.
والم�صاألة الرابعة: تتعلّق بعالقة آسكيا محمد باإلمارات 
المجاورة لدولته؛ التي كان قد فَش����ا فيها الّظلم واإلهمال 
واللّصوصي����ة وإرهاق كواهل الّرعي����ة بالمكوس وأكل تركة 
الغري����ب، فهل يجوز له قتال أمرائه����ا لردعهم وضّمهم إلى 
طاعت����ه، وذلك بناء على طلب بع����ض أهاليها؟ وأّيهما أولى 
قت����ال هذا الصنف من األمراء أو قت����ال الكفار المجاورين 

الذين ال يغزون المسلمين؟
والم�صاأل���ة الخام�ص���ة: تتعلّق بحكم الخ����راج الذي كان 
مفروض����اً على األراضي في فترة حكم »س����وني علي بير«، 
فهل يجوز آلس����كيا تمرير تلك السياسة االقتصادية؟ وهل 
يجوز له أن يُنش����ئ ديواناً لزكاة النعم والحرث إليصالها إلى 

مستحقيها، مع معاقبة كّل َمن يمتنع عن دفع الزكاة؟
والم�صاألة ال�صاد�صة: تتعلّق بثالثة أمور:

- أحدها: بعض عوائد الجاهلية في الميراث، وهي أّن 
أناساً من سنغاي ال يتوارثون على أساس الكتاب والسّنة، بل 
يأخذ التركة كلّها األقوى أو رأس األسرة، فهل هذه األموال 
لبيت المال أو تُترك بأيدي أصحابها ويُجبرون على التوارث 

وفق الشريعة اإلسالمية؟
- الثاني: ما حك����م التصرف في عقارات الّطرداء من 
المس����لمين من قبل عّدوهم؛ بالّزراعة فيها دون إذن مسبق 

من أصحابها؟

- الثال����ث: ما حكم غزو ق����وم مغلوب على أمرهم، من 
المسوفة وغيرهم، يقيمون مع جماعة من محاربي الفاّلنيين 

وقد أبوا مفارقتهم؟
والم�صاأل���ة ال�صابع���ة: تتعلّق بأح����وال عاّمة عن البالد، 
وهي: ظاهرة انتش����ار الكهنة والعّرافين والسحرة، والكتبة 
للّناس الذي����ن يزعمون أّن عندهم من الّطالس����م والعزائم 
م����ا يجلب المصالح ويدرأ المفاس����د، والتطفيف في الكيل 
والميزان والغّش في المبيعات، واختالط الّرجال بالنس����اء 
في األس����واق والّطرقات وعدم الت����زام بعضهّن بالحجاب 

الكامل.
معطيات الر�صالة في كتابة تاريخ ال�صودان الغربي:

تيسيراً لبيان حدود إسهام هذا الكتاب في تدوين تاريخ 
مملكة س����نغاي؛ يمكن تصنيف المعطي����ات التاريخية التي 

قدّمها اإلمام محمد بن عبدالكريم المغيلي إلى ما يأتي:
1- الحال���ة ال�صيا�صي���ة ف���ي مملكة �صنغاي قب���ل زمن اآ�صكيا 

محمد: 
لقد تناولت إفادات آسكيا محمد بخصوص هذه الحالة 

الجوانب اآلتية:
أ- أش����ارت الرس����الة إلى أّن أحد أجداد س����الطين 
سنغاي، الذي كان بينه وبين حكم »سوني علّي بير« أكثر من 
ثالثين سلطاناً، هو الذي قاتل كّفار بالد فار، عبدة األصنام 
من األش����جار واألحجار وفتحها عنوة، كما أشارت الرسالة 
إلى أّن »سوني علي بير« نشأ في هذه البالد، وأكثر اإلقامة 
فيها منذ صغره إلى كب����ره، لذلك تطّبع بطباعهم، فلم يكن 

كثير الميل إلى دعم قضايا اإلسالم وتطبيقه.
وهاتان اإلش����ارتان ال تجدهما في المصادر التاريخية 
المتخصصة، مثل تاريخ الس����ودان للّسعدي وتاريخ الفّتاش 

لمحمود كعت.
ب- استهانة »س����وني علي بير« وحاشيته بأمور الّدين 
والنفس والمال والعرض؛ بحيث لم يكونوا يش����هدون الجمع 
والجماعات في المس����اجد، وأّما »س����وني علي بير« نفسه 
فكان يجمع المكتوبات كلّه����ا في وقٍت واحد، وتارة يصلّيها 
جالس����اً من غير علّة، كما أّنه لم يكن يلتزم في بُضع النساء 
بالشروط اإلسالمّية؛ بل كلّما أعجبته مليحة ضاجعها غير 
مباٍل بزوجها وال بأقاربه����ا، وقد يجمع بينها وبين أّمها في 
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االلت����ذاذ بهما، كما أّنه أهدر دماء كثير من رعاياه وأموالهم 
من غير موجب شرعي، وباع من األحرار ما ال يحصى.

ج- وج����ود قضاة وفقهاء مرّتبين م����ن ِقَبل الّدولة قبل 
زمن آس����كيا محّمد ليس فيهم أهلية لتولي منصب القضاء 
والتدريس، وعل����ى الرغم من ذلك يزعمون أّنهم من العلماء 
الذين هم ورثة األنبياء. وقد أُمر آس����كيا بأن ال يترك أحداً 
منهم يتكلّم في الّدين بتعليم أو فتوى حّتى يكون من أهلهما.

د- وج����ود عصاب����ات خليطة من الفاّلنيي����ن يمتهنون 
الحرابة، ومعهم شرذمة من المسوفة يقيمون معهم اختياراً، 
وأبوا مفارقتهم، ال تؤويهم أرض مستقلّة بل يلزمون الّرحيل 
والنزول دوماً. أُِمَر آس����كيا بمحارب����ة الفريقين معاً ونهب 

أموالهما.
ه�- أش����ارت الرس����الة إلى وجود زعماء في اإلمارات 
المجاورة لسنغاي فَش����ا في عمالتهم الّظلم والفساد وعدم 
اإلصالح وع����دم ردعهم للمحاربين، حّتى طلب بعض أهالي 
تل����ك اإلمارات من آس����كيا الحاج محّم����د أن يعينهم على 
اإلصالح وقطع دابر الفساد عن المسلمين. وقد أُمر آسكيا 

الحاج محمد باالستجابة لطلبهم.
2- الحالة القت�صادية والجتماعية في مملكة �صنغاي:

يمكن ع����رض المعطيات التي قّدمتها رس����الة اإلمام 
المغيلي عن هذه الجوانب فيما يأتي:

أ- وّضحت الرسالة الحكم الشرعي في أموال السلطنة 
ل�»سوني علي بير« وحاشيته، التي انتقلت ملكّيتها إلى آسكيا 

الحاج محّمد على النحو اآلتي:
- ما ُوجد من األموال التي نهبوها من المسلمين فلرّب 
الم����ال أخذه حيثما وجده بعينه، وأّما األموال التي اختلطت 
وُجهل أربابها فهي ف����يء لبيت المال، تُصرف في المصالح 

التي يراها اإلمام.
- َمن ُوجد بأيديهم مس����تعبداً وزع����م أّنه حّر فالقول 
قوله، بخ����الف من اّدعى من خّدامه����م وأتباعهم أّن المال 
الذي بيده اكتسبه من جهة أخرى وليس ل�»سوني علي بير«، 

فإّن البّينة عليه فيما زعم.
- أرض الكّف����ار الت����ي فتحه����ا أجداد س����نغاي عنوة 
واقتسمها »سوني علي بير« وحاشيته، وكانوا يرعون أنعامهم 
ون على  في مراعي بحرها دون غيرهم من المسلمين فال يَُقرُّ

ذلك؛ ألّنه ليس لإلمام أن يحجر على المسلمين مياهها وال 
طرقها وال مراعيها ونحوها من مصالح المسلمين العاّمة.

ب- وج����ود زعم����اء ظالمين في اإلم����ارات المجاورة 
لس����نغاي كانوا يتعّرضون لبضائع المس����لمين في القوافل 
الواردة فينزلونها، ويفّتش����ون حمولته����م، ويقّومون ما فيها، 
ويأخذون منها ما ش����اؤوا بحّجة الزكاة المس����تحقة؛ وذلك 
بن����اًء على فتاوى بع����ض المتفقهين ث����ّم ال يصرفونها في 
مصارفها، وإذا مات الغريب في بالدهم س����طوا على أمواله 
وورثتُه أحياء. فأُمر آسكيا الحاج محمد أن يرّدهم عن ذلك 
بالجه����اد؛ ألّنه ليس من المنكر قتال الظلّمة والمفس����دين 
وأعوانه����م ولو كانوا مس����لمين؛ إن كان قتالهم لنصر الحّق 

على الباطل.
ج- كان »سوني علي بير« قد عمل على أراضي سنغاي 
خراج����اً فيه تضييق عليه����م حّتى كاد يس����تنزف طاقاتهم 
االقتصادية المحدودة. فأُمر آسكيا الحاج محمد باالستمرار 
في جباية هذا الخراج بش����رط أن يكون فيه مصلحة عاّمة 

للمسلمين وعمارة تلك األراضي.
د- عندم���ا وصل آس���كيا الحاج محمد إلى س���ّدة 
الحكم ألفى أناساً من س���نغاي ال يتوارثون على أساس 
الكتاب والس���ّنة، بل يرث التركة كلّه���ا األقوى أو رأس 
األس���رة، ثّم يهب َمن ش���اء مّمن دونه، فقد أُمر بإبطال 

هذه العادة السيئة.
ه�- كما أّنه واجه إشكالّية اقتصادية أخرى، تتمّثل في 
أرض البوار التي تركها طرداء من المسلمين خالية السكنى، 
فأخذ بعض الناس ينتفعون بها استغالالً في الزارعة، وامتنع 
أصحاب األرض عن إقرار ه����ذا التصرف، وقالوا لهم: »ال 
تزرعوا في أرضنا إاّل بالكراء«. فأُفتي آس����كيا الحاج محمد 
ب����أّن هؤالء ليس له����م أن يأخذوا أجرة مّم����ن يزرعون في 

مزارعهم.
و- لم يرّجح اإلمام المغيلي اس����ترقاق ذراري ونس����اء 
»سوني علي بير« وحاش����يته وكّل من عمل بمثل عمله- كما 
تقّدم بيانه- وإن ثب����ت عليهم موجب الكفر باالرتداد، وإليه 

ذهب ابن القاسم )ت 191ه�( وصّوبه ابن رشد.
ز- م����ن الظواه����ر االقتصادية المحّرم����ة التي كانت 
منتش����رة في الوس����ط الس����نغوي: التطفيف في المكيال 
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والميزان بالّزيادة والنقصان، والغّش في المبيعات.
ح- م����ن المناكي����ر االجتماعية التي واجهها آس����كيا 
الحاج محمد: ظاهرة اختالط الّرجال بالنساء في األسواق 
والّطرقات، وعدم التزام بعض النساء بالحجاب الكامل كما 
كان ه����و الحال في مدينة جّني، وعدم احتجاب المرأة عّمن 
ليس من محارمها، وكذلك وجود دّجالين من الكهنة والعّرافين 
الذين يّدعون معرفة الغيب، ووجود الس����حرة والكتبة الذين 
يكتبون للّناس زاعمين أّن عندهم من الّطالسم والعزائم ما 
يجلب المنافع والمصالح الّدنيوية مثل الّرزق ويدرأ المفاسد 

والشرو مثل هزيمة العدّو ودفع العين))). 
ثاني���اً: ر�صال���ة )فت���ح المطل���ب المب���رور وب���رد الكب���د 
المح���رور ف���ي الجواب ع���ن الأ�صئلة ال���واردة م���ن التكرور( 

لعبدالرحمن بن اأبي بكر ال�صيوطي )ت911ه�(:
ا�صم الر�صالة:

تق����ع هذه الرس����الة ضمن كت����اب المؤّلف المس����ّمى 
ب�)الح����اوي للفتاوى( ال����ذي جمع فيه نبذاً من المس����ائل 
والن����وازل الفقهّية التي أفتى فيه����ا، مرّتباً إياه على: أبواب 
الفقه ثّم التفسير ثّم الحديث ثّم األصول ثّم النحو واإلعراب 

ثّم سائر الفنون؛ وذلك إفادة لطاّلب العلم.
وأما اس����م هذه الرس����الة فقد نّص المؤّلف عليه في 
ديباجته����ا، حيث قال: »س����ّميتها: فتح المطل����ب المبرور 
وب����رد الكبد المحرور في الجواب عن األس����ئلة الواردة من 

التكرور«))). 
مو�صوعها وقيمتها العلميهّة ومحتواها:

هذه الرسالة عبارة عن أجوبة فقهّية على أسئلة وردت 
من بالد التكرور على الس����يوطي، في شّوال سنة 898 ه�، 
باس����م »مطلب الجواب بفصل الخطاب« بتحرير الش����يخ: 

شمس الدين محمد بن محمد بن علي اللّمتوني.

لمملكة  التاريخي  التدوين  جالو،  �شادو  خليفة  ))) عبدالّرحمن 
نقدّية  درا���ش��ة  5)ه���-  القرن  اإل��ى  0)ه���  القرن  من  �شنغاي 
مو�شوعية، ر�شالة علمّية مقّدمة لنيل درجة الماج�شتير بق�شم 
المنّورة،  بالمدينة  الإ�شالمّية  الجامعة  الإ�شالمي،  التاريخ 

438)ه�/439)ه�، �ص )326-323). 
الحاوي  ال�ّشيوطي،  بكر  اأبي  بن  عبدالرحمن  الدين  )2) جالل 
لبنان،  ب��ي��روت-  وال��ن�����ش��ر،  للطباعة  الفكر  دار  ل��ل��ف��ت��اوى، 

424)ه�/2004م، ))/344).

وأّما قيمتها العلمية؛ فتعود إلى الصيت الذائع والمكانة 
العلمية التي يتمّتع بها مؤّلفها في العالم اإلس����المي، سواء 

في عصره أو بعد عصره.
تتضمن هذه الرس����الة بيان الحكم الشرعي في عوائد 
سياس����ية ودينية واجتماعية واقتصادي����ة وثقافية، من فعل 
الملوك والّرعية، كانت س����ائدًة في منطقة السودان الغربي 
خالل القرن التاسع الهجري، بعضها مخالف للّشرع مقتض 
للكفر، وبعضها محّرم، وبعضها مكروه كراهة تنزيه، وبعضها 

مباح.
وتعكس هذه الرسالة مدى حرص أهل السودان الغربي 

على معرفة رأي الّدين في شّتى أمور حياتهم.
معطيات الكتاب في كتابة تاريخ ال�صودان الغربي:

تيسيراً لبيان حدود إسهام هذا الكتاب في تدوين تاريخ 
الس����ودان الغربّي؛ يمكن تصنيف المعطيات التاريخية التي 
قدّمها اإلمام عبدالّرحمن السيوطي في رسالته، وتلك التي 
تضمنتها أيضا رس����الة محمد بن محمد بن علي اللّمتوني، 

إلى ما يأتي:
 : 1- الحالة ال�صيا�صية في منطقة ال�صودان الغربيهّ

لقد تناولت إفادات اإلمام الس����يوطي بخصوص هذه 
الحالة في القرن التاسع الهجري الجوانب اآلتية:

أ- تفش����ي الّظلم في أمراء بعض النواحي السودانية؛ 
بحيث كانوا يفرضون على رعيتهم خراجات مثقلة لكواهلهم، 
كما كانوا يفرضون عليهم بعض األعمال البدنّية الش����اقة، 
ويمنعون عنهم الماء والفواك����ه والكأل وكّل ما تنبت األرض 

حّتى ينجزوها. 
ب- كان من بين بعض س����اكنة الس����ودان الغربّي َمن 
يكون بين����ه وبين الكفار المصاحبة والمراس����لة؛ فإن قتلوا 
المسلمين أو نهبوهم أو قطعوا عليهم الطرق لم يبالوا بذلك 
إن أعطوهم ش����يئاً، ومنهم من يتجّس����س لصالح العدّو عن 
أخبار المس����لمين وعيوبهم، ومنهم أيضاً من إذا أغرَت على 
الكفار وآذيتَهم آذاك أكثر مما آذيَت به المش����ركين، فيكون 

ذلك عوناً للكفار وضعفاً للمسلمين.
ج- كما كان من أهل السودان الغربي َمن اختار الكفار 
على المسلمين لس����كون بالدهم أو ربح تجارته في أرضهم 
أو س����كون بعض أقاربهم، أو ألّي س����بٍب آخر من األسباب 
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الّدنيوية، ال يبالون بأوامر الله ونواهيه إاّل حيث كانت اللّقمة 
ابتداء.

د- كان من بعض أمراء النواحي الس����ودانّية َمن يعّينه 
الملوك على قوم فيأخذ أموال زكاتهم، وال يقسمها بين َمن 

يستحقها.
ه�- كان بعض ملوك المسلمين في النواحي السودانية 
ال يقيم����ون حّد القصاص أص����اًل، وإنما يأخ����ذون المال 

ويقّسمونه بين َمن ال يستحّقه شرعاً.
2- الحال���ة القت�صادية والجتماعية في منطقة ال�صودان 

الغربي:
يمكن ع����رض المعطيات التي قّدمتها رس����الة اإلمام 

السيوطي عن هذه الجوانب فيما يأتي:
أ- كان من الع����ادات االجتماعّية عند بعض مجتمعات 

السودان الغربّي: أّن المرأة ال تُعَطى صداقها أصاًل.
ب- ومن العادات االجتماعّية عندهم أيضاً: طرد مّس 
الجّن بأعمال ش����يطانية؛ وذلك ب����أن يجتمع بعض الّرجال 
بالنس����اء المصابات وخلوتهم بهّن، واللع����ب بهّن وحديثهّن 
ورؤيتهّن وكش����ف زينتهّن، وضربه����م للمزمار والعود والغناء 

الدفوف والزغاريت وآالت اللّهو. 
ج- ظاهرة اس����ترقاق األحرار؛ كانت منتشرة في بعض 

المجتمعات بالسودان الغربي.
د- ظاه����رة ادعاء الش����رافة النبوّية بغي����ر حّق؛ كانت 
موج����ودة ف����ي مجتمع الس����ودان الغربي في زم����ن اإلمام 

السيوطّي. 
ه�- وجود صنفين من البّطالين في المجتمع السوداني: 
أحدهم����ا الذي ال عمل له إاّل أن يترّقب أوان جاهزية طعام 
الناس، فيحضر ويش����اركهم األكل، والثاني صنف ال وظيفة 

له إال سؤال الناس.
و- كما ُوج����د من البّطالي����ن الس����ودانيين من اّتخذ 

التكسب بإضحاك الناس حرفًة له.
ز- وجود ش����رذمة من الس����ودان عادته����م نكاح ذوات 

األموال من النساء ليعيشوا في رزقهّن.
ح- وجود وس����طاء بين الملوك والّرعية يس����عون في 

قضاء حوائجهم عن طريق الشفاعة مرتزقين بذلك.
ط- ولم تك����ن بعض مجتمعات الس����ودان الغربّي في 

تلك الفترة بعيدة عن ظاهرة الغّش في المبيعات والموازين 
والمكاييل.

ال�ص���ودان  منطق���ة  ف���ي  والديني���ة  الثقافي���ة  الحال���ة   -3
الغربي: 

أ- م����ن العادات الثقافية لدى أهل الس����ودان الغربّي: 
أّن الصب����ّي إذا ختم الق����رآن أو بلغ النصف أو الثلث داَر به 
المق����رئ في البل����د على درقة من ف����وق أو جمل أو فرس، 
فيُعَط����ى على ذلك ما يُعَطى من الهب����ات والهدايا والطعام 

والشراب.
ب- ُوج����د من فقه����اء الس����ودان الغرب����ّي َمن أهمل 
االستدالل بالكتاب والسّنة، واهتّموا فقط بالفروع الفقهّية، 
ثّم أخذوا يوالون ويعادون على أس����اس ذلك، حّتى عادوا َمن 

يفّسر القرآن.
ج- كما ُوجد م����ن فقهاء الس����ودان الغربي َمن أهمل 

العمل بالكتاب والسّنة إال حيث كان الّدرهم والّدينار معه.
د- وُوج����د من بين علماء الس����وء َمن كان ال يقس����م 

الميراث ألحد إال إذا أخذ ُعشره.
ه�����- كما ُوجد من بعض علماء الس����وء َمن يش����تري 

القضاء بماله، ويأخذ الّرشوة والسحت ويحكم بما يريد.
و- ُوج����د من علماء الس����ودان الغربّي َم����ن كان يقرأ 

بالشواّذ من القراءات ويترك القراءات المتواترة.
ز- كان من عادات بعض س����اكنة السودان الغربّي: َمن 
صالته بالتيّمم دوماً؛ فال يتوضؤون إال نادراً، وال يغتس����لون 

من الجنابة إال نادراً.
ح- كان����ت بعض المعتقدات الش����ركية ال تزال تضرب 
في عضد بعض مجتمعات الس����ودان الغرب����ي زمن اإلمام 
السيوطي، منها: االعتقاد بالعدوى، والتشاؤم بالمرأة والّدار 
والفرس، وببعض الّطيور أو السباع، أو بالمشط أو باألّيام، 
وذّم الحجامة في بعض األّيام، وذّم السفر والنكاح في بعض 

األيام.
ط- على الّرغم من اعتناء بعض مجتمعات الس����ودان 
الغربّي ببناء المس����اجد، وتالوة الق����رآن، والعلوم والمدائح 
والحج، فإّنهم كانوا يعبدون األصنام ويذبحون لها، وال تصوم 
نساؤهم وال يصلين إال إذا كبرن، وال يدخلون مساجدهم إال 
ومع كّل واحد منهم عصا، وعندهم طلس����مات للنكاح والبيع 
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والشراء والرهج والحروب والمحبة ووجع الرأس والضرس، 
ويزعمون أنهم ملوك الدنيا وأبناء األنبياء.
ي- الحلف باآلباء واألّمهات والنساء.

ك- رواية األخبار التاريخّي����ة والقصص بدون خلطها 
بالكذب؛ كانت ظاهرًة محمودة معروفة في السودان الغربي. 
ل- من فقه بعض علماء الس����ودان الغربّي: أّنه يمسك 
عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخوف على نفس����ه 
من الّضرر، قال الس����يوطي: »َمن س����كت عن إنكار المنكر 
لخوٍف فال ش����يء عليه، وك����ذا إذا أنكر وقالوا له: قد بلّغت 
فاسكت فسكت، ال لوم عليه؛ إاّل أن يكون من والة األمور أو 

له شوكة يقدر بها على إزالته باليد«))).
ثالث���اً: كتاب )المعي���ار المعرب والجام���ع المغرب عن 
فت���اوى علم���اء اإفريقي���ة والأندل����ض والمغ���رب( لأحم���د بن 

يحيي الون�صري�صي )ت914ه�(:
ا�صم الكتاب:

 لقد أطلق المؤّلف على هذا الكتاب في ديباجته اس����م 
)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية 
واألندلس والمغرب()))، ويُعرف الكتاب أيضاً باسم )المعيار 
المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا واألندلس والمغرب(، وكما 

يشتهر اختصاراً باسم )المعيار())). 
مو�صوعه وقيمته العلمية:

يتضّم����ن هذا الكتاب فتاوى ون����وازل فقهّية كثيرة- ال 
افتراضات فقهّية- لمفتين م����ن فقهاء المالكية في الغرب 
اإلس����المّي من المتقّدمين والمتأخرين عل����ى مدار ثمانية 
قرون، أي من عصر تالميذ اإلمام مالك إلى عصر ش����يوخ 
المؤّلف والعلماء المعاصرين له في نهايات القرن التاس����ع 
الهجرّي ومطلع القرن العاش����ر الهجرّي، وقد رّتبه المؤّلف 

م�شدر  ال�ّشيوطي،  بكر  اأبي  بن  عبدالرحمن  الدين  ))) جالل 
�شابق، ))/345).

المعرب  المعيار  الون�شري�شي،  يحيي  ين  اأحمد  العّبا�ص  )2) اأبو 
والجامع المغرب عن فتاوى اأهل اإفريقية والأندل�ص والمغرب، 
ن�شر  د. محمد حّجي،  ياإ�شراف:  الفقهاء  خّرجه جماعة من 
المغربّية،  للمملكة  الإ���ش��الم��ّي��ة  ��وؤون  وال�����شّ الأوق���اف  وزارة 

)40)ه�/)98)م، ))/)). 
الديباج، م�شدر  التنبكتي، نيل البتهاج بتطريز  بابا  )3) اأحمد 

�شابق، �ص )35)، 59)).

على األبواب الفقهية ليسهل األمر فيه على القارئ, وصّرح 
بأسماء المفتين في المسائل إال في اليسير النادر.

وأّما القيم����ة العلمّية لهذا الكتاب »فتتجلّى في اهتمام 
فقه����اء األمصار به منذ عصر المؤّل����ف إلى أّيامنا، حّتى ال 
تكاد تجد كتاباً فقهّيا أُّلف بعده إال وفيه نقوٌل منه أو إحاالت 
عليه، ويزيد من قيمة المعيار اشتماله على نصوص من كتب 
فقهية أصيلة ضاعت فيما ضاع من كتب التراث في القرون 

األخيرة«))). 
معطيات الكتاب في كتابة تاريخ ال�صودان الغربي:

تضّمن هذا الكتاب ثالثة اس����تفتاءات وأجوبتها، ويمثل 
كّل واحد جانباً من الحال����ة االقتصادّية واالجتماعية ببالد 

السودان الغربي، وهي:
ال�ص���وؤال الأول: قافلة تجارّية من بالد الس����ودان يطلب 
اللص����وص أو األم����راء في الطريق من أهله����ا دفع ضريبة 
عينّي����ة، فيتوّلى واحد منهم دفعها ع����ن الجميع، ثّم يطالب 
كّل واحد من أصحاب القافلة بعد الخالص بذلك المستحّق 

المالي، فهل له الحّق في ذلك من وجهة نظر الشرع؟
جواب���ه: أج����اب المؤّلف عن هذا االس����تفتاء بنحو ما 
أجاب اإلمام س����حنون، وهو: أّن لمن دفع المال عن الجميع 
الحّق في المطالبة منهم بمستحّقه المالي؛ ألنهم ال يجدون 
الخالص إال بذلك، وهي ضرورة ال بّد لهم منها، ولكن يرى 
الشيخ أبو محمد الشبيبي أنه يحاسبهم بعد الخالص على 
عدد األحمال )السلع( لكّل شخص ال على قيمتها أّي ال على 
ع����دد الّرحل؛ ويعلل ذلك بأنه قد يؤدي إلى كش����ف أحوال 
الن����اس ويخاف عل����ى َمن ِحْمله غاٍل م����ن إجاحته، وقصد 
باإلجاحة في الطريق، ويرى الونشريس����ي نفسه أّن العمل 
بفتوى الشبيبي حسٌن في حالة إذا كان المأخوذ قلياًل، وأّما 
إن كان كثيراً فيرّجح أن يصطلح جماعة القافلة على أن يزاد 

بعض شيء على َمن عنده َرْحٌل غاٍل. 
ُي�صتخل�ض من هذا ال�صتفتاء ثالث اإ�صارات تاريخيهّة، هي: 
1- وجود تبادل تجارّي بين السودان الغربي وبين بلدان 

المغرب الغربي.
2- وأّن ضريبة الّطريق كانت تش����ّكل مورداً اقتصادياً 

�شابق،  م�شدر  الون�شري�شي،  يحيي  ين  اأحمد  العّبا�ص  )4) اأب��و 
مقّدمة التحقيق )/ح-ط. 
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مهماً للّصوص أو لألمراء.
3- ووجود تعاون وتكاتف بين التجار الس����ودانيين في 

مواجهة صعاب طرق التجارة الصحراوية.
ال�ص���وؤال الثان���ي: رج����ل اّتفق مع آخر ودف����ع إليه ماله 
ليتاجر به إل����ى مدينة تادمّكة قراضاً )مضاربة(، وتّم توثيق 
العقد كتابًة واإلش����هاد عليه، ثّم انفصل الّرجل إلى تادمّكة 
فغانة، واستقّر أخيراً بمدينة أودغست وتأهل بها وأُنجب له 
ولد، واستغرقت مّدة إقامته في بالد السودان إحدى عشرة 
س����نة، غير أّن ذّمته خالل تلك الفترة الزمنّية ُشغلت بديون 
الناس، فق����ام عليه الغرماء عند القاضي؛ الذي اضطّر إلى 
أن يبيع سلعه وممتلكاته الستيفاء الغرماء حقوقهم منه، فهل 

يفرض لصاحب القراض مع الغرماء في ذلك؟
جوابه: أجاب عن هذا االس����تفتاء اإلمام أبو الحس����ن 
القابسّي )324-403ه�( بأّن: التاجر العامل قد تعّدى بسبب 
اإلبط����اء خالل هذه المّدة البعيدة التي س����افر فيها في رّد 
رأس مال الق����راض إلى صاحبه، لذلك جاز لصاحب المال 
أن يق����وم عليه ويضّمنه ما ثبت له من رأس ماله ويحاصص 
به غرماؤه على ظاهر التعدي، ورأى القابس����ي أّن القراض 
على ش����رط السفر إلى بالد السودان غير جائز باعتبار أّنه 

غير مأمون وال مرضّي.
اإ�ص���ارات  اأرب���ع  وجواب���ه  ال�صتفت���اء  ه���ذا  م���ن  ُي�صتخل����ض 

تاريخيهّة، وهي: 
1- أّن تادمّكة وأودغست وغانة كانت في زمن القابسي 

)324-403ه�( مراكز تجارّية مهّمة للتّجار المغاربة. 
2- اس����تقرار هذا التاج����ر المغربّي ببالد الس����ودان 
الغربّي تلك الفترة الزمنية الّطويلة وتزّوجه بها يدّل على أّن 

وضعية المسلمين هنالك كانت مريحًة ومستقّرة. 
3- واإلشارة إلى إفراط بعض التّجار المغاربة وتعّديهم 

فيما ائتُمنوا عليه من أموال القراض. 
4- وعدم استحسان بعض فقهاء المغرب العربي السفر 
إلى بالد الس����ودان بغرض المضاربة في زمن القابسّي، ألّن 

طريق السفر لم يكن مأموناً، بل كان محفوفاً بالمخاطر.
ال�صوؤال الثالث: رجل تُوفي ببلد السودان من غير وصية 
وال خالفة، فقام رجل فأخذ مفتاح مخزنه واحتفظ به أياماً، 
فتبين أنه غير مأمون، فرفع الجماعة إلى القاضي المسلم 

ف����ي ذلك البلد الكاف����ر أمر هذا الميت وأم����ر الذي أخذ 
المفتاح من يده، وعّين رجاًل لبي����ع التركة، فباعها واجتهد 
وأت����ى بما صّح له من الثمن إل����ى الناظر )القاضي(، فقال 

وارث الميت: البائع متعٍد وال أجيز مّما فعل الناظر شيئاً.
جواب���ه: أجاب عن هذا االس����تفتاء أيض����اً اإلمام أبو 
الحس����ن القابسّي بأّنه: ال يجوز للمس����لمين إذا أقاموا في 
بلٍد غير مس����لم أن يُتركوا ُسًدى دون أّن يعّينوا من بينهم َمن 
ينظ����ر في أمورهم ويحكم بينهم، وتك����ون لهم يٌد يقوى بها 
على َمن عصى الحكم ويأمر بها، ثّم إن كان ناظر المسلمين 
منهم يحكم فيهم بأحكام المسلمين فحكمه ماٍض إذا أصاب 
وجه الحكم، والزم لمن رضي أن يدخل في س����لطانه ويقيم 
تحت نظ����ره من مقيٍم أو مجتاز، وأّن َمن أقامه ذلك الناظر 
لَحْوَطة مال ميت ولبيع تَِرَكته فهو كالقّيم في بلد اإلس����الم 
بإذن قاضي المسلمين؛ ال عداء قبله من أجل أّنه تواّله بإذن 
ه����ذا الناظر؛ ألّن هذا مّما ال يجد الناس فيه بُّداً إذا ابتُلوا 
بالس����فر إلى مث����ل ذلك البلد الكافر، ثّم ل����و نظر في هذه 
القضّية بالعداء على َمن ُكلّف ببيع التَِّرَكة للَحْوَطة لضاعت 

تَِرَكة َمن مات.
ن�صتخل�ض من هذا ال�صتفتاء اإ�صارتين تاريخيتين: 

1- أّنه كان للمسلمين كيان اجتماعّي وقانونّي معترٌف 
به من ِقبَل الس����لطة القائمة آنذاك، وأّنه كان للمسلمين في 
مس����تقّرهم ببلد الس����ودان ناظر أو قاض يعّينه ملك كافر 
ليختّص بالنظر والبّت في ش����ؤونهم الّدينّي����ة ومرافعاتهم 

وخصوماتهم، وحكمه نافذ فيهم.
2- تؤّك����د هذه الواقعة ما تغّنت ب����ه المصادر العربية 
القديمة وم����ا أُثر عن معظم ملوك الس����ودان الغربي- ولو 
كانوا كافرين- من االّتصاف بالعدالة وتطبيقها بين مختلف 

رعاياهم.
رابع���اً: ر�صال���ة )مع���راج ال�صع���ود اإل���ى حك���م مجل���وب 

ال�صود( لأحمد بابا التنبكتيهّ )ت 1036ه�(:
ا�صم الر�صالة:

لم يختلف الباحثون في اسم هذه الرسالة؛ حيث أطلق 
المؤّلف نفس���ه عليها اس���َميْن متباينَيْن، فقال في خاتمتها: 
»ه���ذا آخر ما تيّس���ر من )معراج الصع���ود إلى نيل مجلب 
السود(، وإن شئَت فسّمه: )الكشف والبيان ألصناف مجلوب 
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السودان(«))). 
مو�صوعه وقيمته العلمية:

لقد أّلف العاّلمة أحمد بابا التنبكتي هذه الرسالة بناًء 
على رس����الة وّجهت إليه من ِقَب����ل بعض أهل منطقة توات، 
يس����تفتونه فيها عن حكم تملّك العبيد المجلوبين من البالد 

الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء.
وتتمثل القيمة العلمّية لهذه الرسالة في تناولها لقضّية 
حّساسة استأثرت باهتمام العلماء والباحثين قديماً وحديثاً، 
وهي قضّية اس����ترقاق األحرار بغير موجب شرعي، والتي 
كانت سائدًة في القرن الحادي عشر الهجري وما بعده ببالد 
السودان الغربّي التي تقّرر إسالم أهلها؛ وذلك نتيجة الجشع 
����ره المادّي الذي استحوذ على بعض النفوس الّضعيفة  والشَّ
من ملوك المنطقة، س����واء كان ذلك ع����ن طريق اإلغارات 
الحربّية أو اختطاف البشر، ثّم يتّم بيعهم في أسواق المغرب 
العربّي، وكّل ذلك في فترة التس����ّيب والفوضى التي أعقبت 

سقوط مملكة سنغاي على أيدي الّدولة السعدية.
: معطيات الكتاب في تدوين تاريخ ال�صودان الغربيهّ

بغّض النظر عن الموضوع األساسي الذي تناولته هذه 
الرس����الة، وهو قضّية تملّك العبي����د المجلوبين من البالد 
الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء، فإّنها تتضّمن إشارات 
وأبعاداً تاريخية محدودة، قد تساهم في بناء تاريخ السودان 

الغربّي، يمكن إبرازها فيما يأتي:
يني: تُعّد بالد مالي سنغاي وكانو وكاتشينا  اأ- البع���د الدهّ
وزكزك )زنفارة( وبرنو، وغيرها، من ضمن البلدان والشعوب 
الس����ودانّية التي تجّذر فيها اإلس����الم منذ القرن الخامس 
الهج����ري أو قربه عن طريق الّس����لْم، حيث لم تُفتح بالدهم 
عنوة)))، هذا بالنس����بة النتشار اإلسالم هنالك على مستوى 
الّطبقة الحاكمة، وأّما على مس����توى الرعي����ة فإّن اعتناق 

الناس لإلسالم يعود إلى القرن األّول الهجري.
وبهذه اإلفادة؛ يتّضح بطالن م����ا اّدعاه محّمد صديق 
خ����ان القّنوجي م����ن أّن أهل س����نغاي وبقّية الس����ودانيين 

تحقيق:  ال�����ّش��ود،  مجلوب  حكم  نيل  اإل��ى  ال�شعود  ))) معراج 
الدرا�شات  معهد  من�شورات  هونويك،  وجون  الحراق  فاطمة 

الإفريقّية، ط/)، )200م، �ص70.
)2) الم�شدر ال�شابق، �ص )54-53، 57).

المجاوري����ن للمغرب دانوا باإلس����الم في المائة الس����ابعة 
الهجرّية))). 

وفي المقابل؛ س����ّمى المؤّلف بعض القبائل السودانّية 
في بالد الس����ودان الغربّي لم يكن اإلس����الم منتش����راً بين 
أفرادها بصورة كبيرة، وهي: بنبرا، ويرب )اليُوْربَا(، وُدْعُكنَْب 
وغون(، وموشي، وبُوبُو،  )دوغونبا(، وبعض أهل الحجر )الدُّ
ثّم أفتى التنبكتي بجواز استرقاقها من المجلوب من منطقة 
الس����ودان الغربي، غير أّن المؤّرخ أحمد بن خالد الناصري 
الس����الوي )ت1315ه�( تعقبه في ذلك بقول����ه: »لكّن هذا 
التفصيل، الذي ذكره الشيخ أبو العباس، إّنما ينفع أهل تلك 
الب����الد المجاورين لهم والمّطلعين على المجلوب منهم ومن 
غيرهم، فأّما أه����ل المغرب الذين هم من وراء وراء وبينهم 
وبين أرض الس����ودان مهامة فيح وقفار ال يعمرها إال الريح؛ 
فَمن الذي يحّقق لهم ذلك؟ - وقد قلنا: إّنه ال يجوز االعتماد 
عل����ى قول الجالبين لهم- وأيضاً فَمن لنا بأّن أولئك القبائل 

ال زالوا على كفرهم إلى اآلن؟«))). 
ب- البع���د المذهبي: كان المذهب المالكي هو المذهب 
الس����ائد في بالد الس����ودان الغربّي، ويتجلّى هذا البعد في 
الرسالة من خالل الفتاوى التي بنى عليها أحمد بابا التنبكتي 
رأيه في مسألة )حكم الّرقيق المجلوب من بالد السودان(، 
وكلّها فتاوى صدرت عن فقهاء مالكيين مشهورين من أمثال: 
الحافظ الس����وداني مخلوف بن علّي البلبالي، ومحمود بن 
عم����ر بن محمد أقيت، ومن أمثال أبي األصبغ عيس����ى بن 
س����هل )ت486ه�(، وابن لبابة )ت330ه�(، وسحنون، وأبي 
محمد بن الوليد األنصارّي، يحيي بن عبدالعزيز، وابن زرب 
)ت381ه�(، وأبي إس����حاق إبراهيم بن هالل السجلماسي 
)حوالي 903ه�(، وترّدد فيها النقل عن المدّونة لإلمام مالك 

مباشرة))). 

دار  الإن�شان،  حاجة  معرفته  اإلى  تم�ص  مّما  العجالن  )3) لقطة 
الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط)، 405)ه/985)، �ص76).

جعفر  حّققه:  الأق�شى،  المغرب  دول  لأخبار  )4) ال�شتق�شا 
البي�شاء،  الدار  الكتاب-  دار  الّنا�شري،  ومحمد  الّنا�شري 

)د.ت)، )33/5)).
المغرب  بين  الح�شاري  التوا�شل  اأحمدون،  عبدالخالق  )5) د. 
والبلدان الإفريقية جنوب ال�شحراء الكبرى من خالل وثيقة 
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ج- البعد الثقافي: تضّمنت رس����الة التنبكتي اإلش����ارة 
إلى علمين من علماء تنبكت زمن مملكة س����نغاي وفتواهما 
بخصوص مس����ألة اس����ترقاق المجلوب من بالد السودان، 
وهم����ا: الفقيه محمود ب����ن عمر بن محّم����د أقيت قاضي 

تنبكت، والفقيه الحافظ مخلوف بن علّي البلبالي))). 
الخاتمة:

تناولت ه����ذه المقالة أهمية اس����تخدام كتب الفتاوى 
والن����وازل الفقهية كمصدر لكتابة تاريخ الس����ودان الغربي؛ 
إذ تتكفل بس����ّد جوان����ب وثغرات من التاري����خ االجتماعي 
واالقتصادي والّديني لحياة األفراد والجماعات في السودان 

الغربي، التي ال تغّطيها كتب التاريخ والحولّيات.
وتأكيداً له����ذه األهمية التي تتمّتع به����ا كتب الفتاوى 
والنوازل الفقهية، كمصدر لكتابة تاريخ الس����ودان الغربي، 
تّم اختيار أربعة نماذج منها الس����تعراض معطياتها وحدود 
إس����هاماتها في كتاب����ة تاريخ المنطقة، وعلي����ه فقد توّصل 

الباحث إلى النتائج والتوصيات اآلتية.
اأوًل: النتائج:

- تزخر كتب النوازل بم����ادة تاريخية وفقهية غاية في 
األهمية، وتُعّد سجاّلً حافاًل لجوانب كثيرة من حياة األفراد 
والجماعات، وتعمل على كشف العديد من القضايا الفكرية 

واالجتماعية والتشريعية.
- تزداد الحاج����ة لكتب النوازل في كتابة تواريخ بلدان 
السودان الغربي، حيث تمّثل قلّة الماّدة اإلخبارّية الموجودة 
في بطون المصادر األصلّي����ة التقليدية المتداولة عن بالد 
الس����ودان الغربّي وفقرها عقبًة حقيقّية أرهقت المؤّرخين 

المسلمين والباحثين المحدثين.
- تأتي كتب الفتاوى والنوازل الفقهّية على رأس المظاّن 
الّرئيسة التي بإمكانها أن تستجيب لمطالب الباحث المؤّرخ 
في سّد جوانب وثغرات من التاريخ االجتماعي واالقتصادي 

والّديني لحياة األفراد والجماعات في السودان الغربي.
- وتوص����ل الباحث من خالل دراس����ة أربعة نماذج من 

فقهّية، اأعمال ندوة التوا�شل الثقافي الجتماعّي بين الأقطار 
الإ�شالمّية،  الدعوة  كلّية  ال�شحراء،  جانبي  على  الإفريقية 

طرابل�ص- الجماهيرية العظمى، ط/)، 999)م، �ص523.
))) الم�شدر نف�شه، �ص524.

كتب الفتاوى والنوازل إلى ما يأتي: 
1- ر�صال���ة )اأ�صئل���ة الأ�صقي���ا واأجوب���ة المغيل���ي( لمحم���د 
ب���ن عبدالكري���م المغيل���ي )790ه���� - 1425م تلم�ص���ان- 909ه���� - 
1504م(: تلقي هذه الرس����الة الّضوء على المظاهر السلبية 
في بعض األوضاع السياس����ية واالجتماعّي����ة واالقتصادّية 

بمملكة سنغاي.
2- ر�صالة )فتح المطلب المبرور وبرد الكبد المحرور في 
الجواب عن الأ�صئلة الواردة من التكرور( لعبدالرحمن بن اأبي 
بك���ر ال�صيوط���ي )ت911ه�(: تتضمن هذه الرس����الة بيان حكم 
الشارع في عوائد سياس����ّية ودينّية واجتماعّية واقتصادّية 
وثقافّية من فعل الملوك والّرعية كانت س����ائدة في منطقة 
السودان الغربي خالل القرن التاسع الهجرّي، وتعكس هذه 
الرسالة مدى حرص أهل السودان الغربي على معرفة رأي 

الّدين في شّتى أمور حياتهم.
ع���ن  المغ���رب  والجام���ع  المع���رب  )المعي���ار  كت���اب   -3
فت���اوى علم���اء اإفريقي���ة والأندل�ض والمغ���رب( لأحمد بن يحي 
الون�صري�صي )ت914ه�(: تضّمن هذا الكتاب ثالثة استفتاءات 
وأجوبته����ا، ويمّثل كّل واحد جانباً م����ن الحالة االقتصادّية 

واالجتماعية ببالد السودان الغربّي.
4- ر�صال���ة )مع���راج ال�صع���ود اإل���ى حك���م مجل���وب ال�ص���ود( 
لأحم���د باب���ا التنبكتيهّ )ت 1036ه�(: تتضّمن إش����ارات وأبعاداً 
تاريخية محدودة، قد تساهم في بناء تاريخ السودان الغربّي، 

في البعد الديني والبعد المذهبي والبعد الثقافي.
ثانياً: التو�صيات:

- عدم االقتصار على مص����ادر التاريخ التقليدية التي 
تناول����ت تاريخ منطقة الس����ودان الغرب����ّي؛ كتاريخ الفّتاش 
لمحمود كعت، وغيره، وض����رورة التنويع في اختيار مصادر 
دراس����ة تاريخ المنطقة؛ ككتب اإلجازات والفهارس، وكتب 
الفت����اوى والنوازل، ونتائج الّدراس����ات األركيولوجّية، وكتب 

األدب، وكتب التصوف، وكتب شروح الحديث وغيرها. 
- البحث عن مصادر أصلّية محلية، غير المراجع 
الغربية المتأخرة، صار أم���راً ضرورّياً إلغناء وإثراء 
ماّدة البح���ث التاريخي حول بالد الس���ودان الغربّي 

بمصادر أصيلة �
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التعاون اإلقليمي ومواجهة المشكالت 
األمنية في المناطق الحدودية اإلفريقية

د. يحيى بوزيدي
اأ�س�تاذ بق�س�م العلوم ال�سيا�س�ية جامعة جياللي 

لياب�س– الجزائر.

الإفريقي�ة، وم�س�اراتها، وخياراته�ا التنموي�ة، والتي 
ات�س�مت جّله�ا بالإخف�اق ف�ي العق�ود الأول�ى التالية 

لمرحلة ال�ستقالل. 
تقتضي مواجهة التهديدات األمنية المنتشرة في 
المناطق الحدودية اإلفريقية استحداث آليات للتعاون 
الجماعي؛ ألّن طبيعته���ا العابرة للحدود تفرض هذا 

ال���دول الإفريقي����ة الكثي���ر تواجه 
ف�ي  الأمن���ي�ة  الم�س�كالت  م�ن 
مناطقه�ا الحدودي�ة، والت�ي تت�س�م بالتعقي�د نظ�رًا 
ف�ي  الح�دود  تل�ك  رافق�ت  الت�ي  للخ�سو�س�يات 
ن�س�اأتها وتطورها، واأي�س�ًا لطبيعة الأنظمة ال�سيا�سية 
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النمط من الحل���ول، وقد عملت الحكومات اإلفريقية 
على بن���اء اس���تراتيجيات عديدة في ه���ذا اإلطار، 
س���واء من خالل االتفاقيات الثنائي���ة، أو اإلقليمية، 
أو الدولية، وف���ي العقود األخيرة أُس���ند هذا الدور 
بش���كٍل خاصٍّ لالتحاد اإلفريقي؛ فعلى خطى منظمة 
الوح���دة اإلفريقية وض���ع االتحاد برنامجاً بش���أن 
الح���دود بدأ تنفيذه من���ذ 2007م، يلتزم فيه بأجندة 
حدودية تدريجية تعترف باإلس���هام اإليجابي بحوكمة 
الحدود في تحقيق السلم، واألمن، والتكامل، وتقاسم 
وتيسير التجارة، باإلضافة إلى النمو الشامل، والتنمية 
المستدامة في األراضي الحدودية. ويقع ضمن أجندة 
االتحاد اإلفريقي 2063 إنش���اء قارة متكاملة موحدة 
سياس���ياً، وتطمح األجندة إلى أن يك���ون لديها بنية 
تحتية من طراز عالمي، وقارة من الحدود السلس���ة، 
وإدارة الموارد عبر الحدود من خالل الحوار، وأيضاً 
تنفيذ اس���تثمارات مش���تركة عبر الحدود الستغالل 

الموارد المشتركة))).
يب���دو أنه ما يزال أمام ال���دول اإلفريقية الكثير 
م���ن العم���ل لتحقيق األه���داف التي س���طرتها في 
االتحاد اإلفريقي، وغيره من الهياكل، والمؤسس���ات، 
واالتفاقيات، وذلك ألّن الواقع يكشف عن وجود العديد 

))) يهدف المنظور الإفريقي الجديد للحدود اإلى: تعزيز منهج 
من  وذلك  الإفريقية،  الحدود  تجاه  والأبعاد  الأوج��ه  متعدد 
خالل تعزيز اإمكاناتها التكاملية، وبذلك ت�شبح الحدود هي 
قطاعات  في  للدول  العام  العمل  تربط  التي  التقاطع  نقاط 
وال�شوؤون  والبيئة  التحتية  والبنية  والتجارة  والقت�شاد  الأمن 
ب�شاأن  اأجندة  لت�شميم  والحاجة  ذلك.  اإلى  وما  الجتماعية، 
حوكمة الحدود الإفريقية؛ كاإطاٍر توجيهّي لتن�شيق ال�شيا�شات 
والوطنية؛  والإقليمية  القارية  الم�شتويات  على  الحدودية 
ب��ه��دف تحقيق م��زي��ٍد م��ن ال��ت��راب��ط. وا���ش��ت��خ��دام ال��ح��دود 
لم والأمن وال�شتقرار، ولتح�شين التكامل  كو�شيلة لتعزيز ال�شِّ
تي�شير  مع  للحدود،  الفّعالة  الحوكمة  خ��الل  من  وت�شريعه 
حركة الأ�شخا�ص وال�شلع والخدمات وراأ�ص المال بين الدول 
الأع�شاء في التحاد الإفريقي. لتفا�شيل اأكثر حول المو�شوع 
حوكمة  ب�شاأن  الإفريقي  التحاد  ا�شتراتيجية  م�شودة  ينظر: 
7)20م،  نوفمبر  الإفريقي،  التحاد  اأبابا:  اأدي�ص  الحدود، 

�ص4.

من األزمات التي تكبل المناطق الحدودية اإلفريقية، 
ما يعني أّن هناك عوامل تحول دون تجسيد األهداف 
المس���طرة لالرتقاء بتلك األقالي���م وتحقيق التكامل 
اإلفريقي، ويظه���ر ذلك من خالل عدم االس���تقرار 
السياسي، والنزاعات الحدودية، والحركات المسلحة، 
س���واء األيديولوجية منها أو االنفصالية، والتي تنتقل 
بين حدود البلدان، فض���اًل عن الخالفات بين الدول 

اإلفريقية. 
تاأ�صي�ص���اً عل���ى كلهّ ه���ذا تط���رح الدرا�ص���ة الإ�صكالي���ة 

الآتية:
- إل���ى أي مًدى يمكن لل���دول اإلفريقية صياغة 
برامج تعاون إقليمي لحّل المشكالت التي تواجهها في 

مناطقها الحدودية؟
ويتفرع عن هذه الإ�صكالية الأ�صئلة الآتية: 

- ما مراحل نش���أة وتطور الحدود السياس���ية 
اإلفريقية؟

- ما الخصائص الجغرافية السياس���ية للمناطق 
الحدودية اإلفريقية؟

- ما أبرز المشكالت التي تواجه الدول اإلفريقية 
في المناطق الحدودية؟

- ما التحديات التي تحول دون حّل المش���كالت 
األمنية في المناطق الحدودية اإلفريقية؟

وتنطلق الدرا�صة من فر�صيٍة ترى: 
أّن بني���ة المناط���ق الحدودي���ة اإلفريقية تبقى 
مشاكلها وتعقيداتها عصّية عن الحلول اإلقليمية، إلى 

جانب التباين الكبير في السياسات بين دولها.
ع���ن  والإجاب���ة  الفر�صي���ة  ه���ذه  اختب���ار  و�صيت���م 

الإ�صكالية من خالل المحاور الآتية:
المحور األول: نش���أة وتطور الحدود السياس���ية 

اإلفريقية.
المح���ور الثاني: الجغرافيا السياس���ية للمناطق 

الحدودية اإلفريقية.
المحور الثالث: المش���كالت األمنية في المناطق 

الحدودية اإلفريقية.
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المح���ور الراب���ع: تحديات التع���اون األمني في 
المناطق الحدودية.

الحدود  وت��ط��ور  ن�ساأة  الأول:  المحور 
ال�سيا�سية الإفريقية:

قب���ل االس���تعمار األوروبي؛ كان���ت القارة 
اإلفريقية تسودها ممالك من السكان األصليين)))، 
يفصله���ا عن بعضها تخوم، كأن تكون أرض غير 
مسكونة أو مناطق مستنقعات)))، وبدأت التخوم 
تتقلص م���ع وصول االس���تعمار األوروبي الذي 
تدرج في س���يطرته على القارة بدءاً بأطرافها، 
وسواحلها، وصوالً إلى تقاسمها في مؤتمر برلين 
سنة 1884م؛ فقبل هذا المؤتمر كانت األراضي 
المستعمرة من القارة حوالي 10% من مساحتها، 

ليرتفع بعد 20 سنة من المؤتمر إلى%90 ))).
وقد عكس التقسيم االستعماري ميزان القوة 
في أوروبا، حيث احتلت فرنس���ا وبريطانيا أكبر 
المس���احات من األراض���ي اإلفريقية، في حين 
كانت ألمانيا وإيطاليا تشهدان مرحلة صعود بعد 
سلس���لٍة من الحروب أدت إلى استقاللهما عن 
اإلمبراطورية النمساوية البلجيكية، أما البرتغال 

في  القدم  منذ  عا�ص  الإن�شان  اأّن  اإل��ى  الدرا�شات  ))) ت�شير 
ال�شاللت،  لبع�ص  اأ�شاًل  يعتبرها  منها  والبع�ص  اإفريقيا، 
غير اأّن القارة مع ذلك عا�شت على هام�ص الح�شارة، حيث 
التي ظهرت  لم تعرف في عمقها دوًل كبيرة با�شتثناء تلك 
هذا  ولكن  الفرعونية،  الح�شارة  غرار  على  اأطرافها  على 
ل ينفي وجود دول ن�شاأت فيها قديمًا، ينظر: محمد ريا�ص 
القارة،  لمقومات  درا���ش��ة  اإفريقيا:  الر�شول،  عبد  وكوثر 
والثقافة، ط)، 2)20م،  للتعليم  موؤ�ش�شة هنداوي  القاهرة: 

�ص )8)-9)).
)2) محمد عبد الغني �شعودي، ق�شايا اإفريقيا، الكويت: �شل�شلة 

عالم المعرفة، ط)، اأكتوبر 980)م، �ص223.
الإفريقية:  المو�شوعة  واآخ��رون،  الحليم  عبد  محمد  )3) رجب 
لمحات من تاريخ القارة الإفريقية، القاهرة: معهد البحوث 
-320( �ص  997)م،  مايو  ط)،  الثاني،  المجلد  الإفريقية، 

.(32(

وإسبانيا فكانتا في مرحلة تراجع))).
يُظهر ه���ذا التط���ور أّن تقس���يم الحدود 
السياس���ية في إفريقيا لم يك���ن انبثاقاً داخلياً 
أو طبيعياً، بل كان نمط���اً مفروضاً من الخارج، 
وثمرة توّس���ع من القوى الدخيل���ة في فراغاٍت 
سياس���ية تحّدد بالتجزئة، ومن ثّم فهذه الحدود 
تقس���يٌم اصطناعي مختلق في أس���اس وجوده، 

وخاطئ اقتصادياً))). 
وبعد االس���تقالل؛ اتخ���ذت منظمة الوحدة 
اإلفريقي���ة ق���راراً ف���ي ع���ام 1963م يعترف 
بالحدود كما هي عند االس���تقالل، وذلك منعاً 
لالنش���قاق بين الدول اإلفريقي���ة، غير أّن ذلك 
لمن يمنع من ب���زوغ الكثير من الصراعات ذات 
الطاب���ع الحدودي بين ال���دول؛ عند محاولة كّل 
دولٍة جديدة ممارس���ة حقها في السيادة بوضع 
القيود على االنتقال عبر الحدود)))، وقد أخفقت 
كّل المح���اوالت االنفصالية على ط���ول القارة 
وعرضه���ا، حيث تّم االحتفاظ بكّل الحدود التي 

فرن�شا  واحتلت  ال�شتعمارية،  القوى  بين  القارة  تق�شيم  )4) تّم 
في  نفوذها  مّدت  اإذ  الإفريقية؛  الأرا�شي  من  م�شاحة  اأكبر 
واإفريقيا  الإفريقي،  ال�شمال  في  وتون�ص  ومراك�ص  الجزائر 
ف�شاًل  الفرن�شية،  ال�شتوائية  واإفريقيا  الفرن�شية،  الغربية 
وغينيا  الفرن�شي،  وال�شومال  وداهومى  العاج،  �شاحل  عن 
وال�شودان  م�شر  البريطاني:  ال�شتعمار  واحتل  ومدغ�شقر. 
ونيجيريا،  وبت�شوانا  الجنوبية  ورودي�شا  ال�شرقية  واإفريقية 
و�شاحل الذهب، و�شيراليون، وغامبيا وال�شومال البريطاني. 
اأما الم�شتعمرات الألمانية فهي توغو، وجنوب غرب اإفريقيا، 
ال�شتعمار  اأم��ا  والكاميرون،  الألمانية،  ال�شرقية  واإفريقيا 
الإيطالي فكان له ال�شومال الإيطالي واإريتريا، وليبيا، وكان 
ري���ودورو،  وه��ي  م�شاحة،  اأق��ّل  الإ�شباني  ال�شتعمار  ن�شيب 
لبلجيكا  وكان  وفرناندوبو،  الإ�شبانية  وغينيا  ومليلية،  و�شبتة 
واآخ��رون،  الحليم  عبد  محمد  رجب  ينظر:  الحرة.  الكونغو 
البحوث  معهد  القاهرة:  الجغرافيا،  الإفريقية:  المو�شوعة 

الإفريقية، المجلد الأول، ط)، مايو 997)، �ص635.
ال�شتقالل،  في عهد  اإفريقيا  م�شكالت  رفاعي،  )5) عبدالعزيز 

القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، ط)، 970)م، �ص62.
)6)  محمد عبدالغني �شعودي، مرجع �شابق، �ص226.
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ورثتها الدول اإلفريقية عند االستقالل باستثناء 
التعديلَيْن الناجَميْن عن انفصال إريتريا وجنوب 
السودان)))، غير أّن فشل المحاوالت االنفصالية 
ال يقتضي بالضرورة نهاية المشكالت الحدودية 
بأش���كالها ومس���توياتها المختلفة، إذ ما تزال 
القارة ترزح تحت وط���أة تهديدات أمنية عديدة 

تجد في المناطق الحدودية بيئًة مناسبة لها.
ال�سيا�سية  الجغرافيا  الثاني:  المحور 

للمناطق الحدودية الإفريقية:
انعكست طريقة تَش���ّكل الحدود اإلفريقية على 
خصائصه���ا الجغرافية السياس���ية، ويظهر ذلك في 
أبعاٍد مختلفة، فالحدود اإلفريقية هي األطول مقارنًة 
بحدود القارات األخرى، وذلك لش���دة تجزئة القارة، 
وش���دة تداخل حدودها، وكثرة الدول الداخلية، وهذا 
أدى أيضاً إلى تعّدد الجيران في الكثير من الحاالت، 
فأغل���ب الوح���دات اإلفريقية ال يقل ع���دد جيرانها 
المش���تركة معها في حدوٍد أرضية عن خمسة أو ستة 

حدود))). 
ومن الناحي���ة الطوبوغرافية؛ يغلب على تخطيط 
الحدود السياس���ية اإلفريقية اتباع الحواجز الجبلية 
واألنه���ار، والخطوط الفلكية؛ أي التي تتبع خط طول 
أو درجة ع���رض معّينة))). ويندر وجود حدود طبيعية 
بين دول إفريقيا جنوب الصحراء)))، وال تقّل نس���بة 
الحدود المستقيمة أو الهندسية عن ثُلث الحدود بين 

في  والنف�شال  الإفريقية  الحدود  اأحمد،  محمد  ))) الدرديري 
القانون الدولي، الدوحة: مركز الجزيرة للدرا�شات، وبيروت: 

الدار العربية للعلوم نا�شرون، ط)، مار�ص 7)20م، �ص5).
الجغرافيا  في  درا�شة  الجديدة:  اإفريقيا  حمدان،  )2) جمال 

ال�شيا�شية، القاهرة: مكتبة مدبولي، 996)م، �ص79.
)3) محمد عبد الغني �شعودي، مرجع �شابق، �ص224.

اأداء  الإف��ري��ق��ي��ة:  الق��ت�����ش��ادي��ات  ال��ح��ب��ي��ب،  ب���اي  )4) ال�شيخ 
للدرا�شات،  الجزيرة  مركز  الدوحة:  واع��دة،  واآف��اق  متطور 

4/04/07)20م، �ص5.

دول القارة))).
ومن الناحية االقتصادي���ة؛ توجد في الكثير من 
المناطق الحدودية اإلفريقية م���وارد طبيعية؛ فمثاًل 
يقع في ش���مال النيجر الغني باليوراني���وم -أيضاً- 
ش���ريٌط ضّيق من مواقع التنقي���ب عن الذهب، يمتد 
من الحدود التش���ادية إلى الح���دود الجزائرية، التي 
تقع بمحاذاتها المنطقة الرئيسية الثانية للتنقيب عن 
الذهب بالقرب من »تش���يباراكتين«، إلى الشمال من 

»ادرار بوس« في منطقة أغاديس))). 
وق���د نجمت اخت���الالٌت ديموغرافية عن اعتماد 
الخطوط الفلكية، والعوامل الطبيعية، وتغليب المصالح 
االستعمارية المتنافسة، في تقسيم الحدود اإلفريقية؛ 
كان أب���رز مظاهرها في ظّل الكثاف���ة المرتفعة على 
جانبي الحدود، والتجانس الس���كاني والقبلي، تقسيم 
القبائل واإلثنيات بي���ن أكثر من دولة، بمرور الحدود 
ف���ي أرض القبيلة الواح���دة؛ فأضح���ت )الحدود( 
وكأنها س���ّكين يقطع ما بين ذوي القربى، ومن األمثلة 

في  ال�شيا�شية  الحدود  م�شكالت  النجار،  م�شعود  )5) عا�شور 
القارة الإفريقية، مجلة كلية الآداب، العدد ال�شابع، ، �ص249.

الذهب  حمى  المتوح�ص):  )الغرب  وراء  ما  بيليرين،  )6) ماثيو 
م�شح  ع��ي��اد)،  �شالح  محمد  )ترجمة  النيجر،  �شمال  ف��ي 
ورقة  اإفريقيا،  �شمال  في  الأم��ن  تقييم  ال�شغيرة،  الأ�شلحة 

احاطة، دي�شمبر 7)20، �ص4.

أضحت المناطق الحدودية 
تدور في حلقة مفرغة بين 
تدهور الظروف االقتصادية 
وسوء األوضاع المعيشية، 
ونشاط الحركات االنفصالية 

والجماعات المسلحة، وشبكات 
الجريمة المنظمة
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عل���ى ذلك ما حصل للهوس���ا والفوالني بين نيجيريا 
والنيجر والكاميرون. وشعب اإليفي بين توجو وغانا. 
والباكونجو بين الكونغو الديمقراطية )زائير س���ابقاً( 
وجمهورية الكنغو )الكونغو-برازافيل(. واألزاندي في 
السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية 
إفريقيا الوس���طى. وش���عب الصومال ال���ذي يمتد 
ف���ي إثيوبيا وكينيا))). واألمر نفس���ه مع الطوارق في 
منطقة الس���احل، الذين يتوزعون بي���ن كلٍّ من مالي، 
والنيجر، وتش���اد، والجزائر، وليبي���ا. وقبائل الهوتو 
والتوتس���ي في البحيرات العظمى، الذين ينتش���رون 
بين روان���دا وبوروندي. وقبيلة الزغاوة التي تمتد بين 
تشاد والس���ودان. ومن المعروف كذلك أّن جّل قبائل 
الحساونة–  أوالد س���ليمان–  الجنوب الليبي )زوية– 
القذاذف���ة– التبو- وبدرجة أقّل ورفل���ة والمقارحة( 
هاجروا بش���كٍل جماعي إلى ش���مال تشاد إّبان الغزو 
اإليطال���ي، واندمج���وا هناك مع القبائل التش���ادية، 
وتعايش���وا معهم، ورجعت مجموعاٌت كبيرة منهم إلى 
ليبيا منذ االس���تقالل حتى أواسط سبعينيات القرن 
المنصرم، كما أّن قبائل التبو توجد أراضيها التاريخية 
في الشمال التش���ادي والجنوب الليبي))). وفي القرن 
اإلفريقي هناك قومية العفر، التي تمتد على مساحٍة 
مهّمة ومتواصلة عل���ى حدود ثالث دول، هي: إريتريا 
وإثيوبي���ا وجيبوتي، كما أنها تمثل نس���يجاً اجتماعياً 
حاف���ظ على الحّد األدنى من التماس���ك. وهي تحتل 
الس���احل الجنوبي إلريتريا، حيث ميناء عصب المهم. 
وتمتد أراضيها مواجهة لمجموعة جزر يمنية تقع في 
عمق البحر األحمر على القرب من مدخل مضيق باب 

المندب، وهي: جزيرتا حنيش وجزر دهلك))).

-222( �ص  ال�شابق،  المرجع  �شعودي،  الغاني  عبد  محمد    (((
.(225

)2)  ال��ح�����ش��ي��ن ال��ع��ل��وي، اإدري�������ص دي��ب��ي وت��ح��دي��ات ال��ولي��ة 
للدرا�شات،  الجزيرة  مركز  الدوحة:  الخام�شة،  الرئا�شية 

7)/5/07)20م، �ص )7-6).
)3)  محمد ال�شبيطلي، القرن الإفريقي في ظل ال�شعود الإثيوبي: 

في  الأمنية  الم�سكالت  الثالث:  المحور 
المناطق الحدودية الإفريقية:

تواج���ه الدول اإلفريقية العدي���د من التهديدات 
األمنية في مناطقه���ا الحدودية، ويتمثل أبرزها فيما 

يأتي:
اأوًل: النزاعات الحدودية:

أقّرت ال���دول اإلفريقية مبكراً ُعرف���اً قانونياً 
قارياً حول الحدود السياس���ية، ن���ّص عليه إعالن 
القاه���رة 1964م، الذي أقّر الحدود االس���تعمارية، 
ولكنه لم يكن كافياً- كما سبقت اإلشارة- لغلق ملف 
النزاعات الحدودي���ة، فقد عرفت القارة الكثير من 
الحروب والصراعات بسبب مسألة ترسيم الحدود 
اإلفريقية، والتي- حتى إن تراجعت بش���كٍل كبير- 
ما تزال عالقًة على الرغم م���ن اتفاق الجميع على 
عدم تغيير الحدود االس���تعمارية، ويظهر ذلك من 
خالل النزاعات الحدودي���ة بين بعض الدول، وكان 
يُفترض االنتهاء من هذه المش���كلة سنة 2017م في 
إطار استراتيجية االتحاد اإلفريقي لبرنامج الحدود، 
وقد تقّرر تمديد موعد االنتهاء من ترس���يم الحدود 
بين دول القارة الس���مراء إل���ى عام 2022م))). ومن 
النزاعات الحدودية العالقة في القارة هناك مشكلة 
ترسيم الحدود بين الس���ودان وكلٍّ من دولة جنوب 
الس���ودان وإثيوبيا، ومش���كلة الحدود البحرية بين 
نيجيريا والكامي���رون، والنزاع بين ماالوي وتنزانيا، 
وبين كيني���ا والصوم���ال، وغيرها م���ن النزاعات 

الحدودية.

ت�شويات وم�شالحات وتناف�ص على الموانئ، الريا�ص: مركز 
الملك في�شل للبحوث والدرا�شات الإ�شالمية، اأكتوبر 8)20، 

�ص0).
انتهاء  فترة  يمدد  الإفريقي  التحاد  عبدالكريم،  عبده    (4(
الأنا�شول  وكالة  الدوحة:   ،2022 ل�  بالقارة  الحدود  تر�شيم 
https://bit. ال��راب��ط:  على  0/07)/6)20م،  ل��الأن��ب��اء، 

ly/2wDdKLr
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ثانياً: تمركز الجماعات الإرهابية:
بدأت ظاهرة الجماعات الدينية اإلرهابية تظهر 
بقوة بعد أحداث الحادي عش���ر من سبتمبر 2001م؛ 
حيث أعطتها بُعداً إقليمياً يتجاوز الشأن المحلي، وفي 
سياق تداعيات تلك األحداث برز »تنظيم القاعدة في 
المغرب اإلس���المي« الذي تحول م���ن تنظيٍم محلي 
جزائري إل���ى تنظيٍم إقليمي يتح���رك في الصحراء 
الكبرى، وتحديداً في المنطقة الحدودية بين الجزائر 
ومالي والنيجر والتش���اد وموريتانيا، كما انتشرت في 
غرب إفريقيا جماعات مس���لحة أخ���رى، منها ثالث 
حركات تنشط في أجزاء من شمال نيجيريا والمناطق 
الحدودية الشمالية مع الدول المجاورة، ولكّل واحدٍة 
من هذه الح���ركات روابط مع »جماعة أهل الس���نة 

للدعوة والجهاد« )بوكو حرام())).
ثالثاً: ن�صاط الحركات النف�صالية:

فشل الحركات االنفصالية طيلة العقود الماضية 
ال يعني بالضرورة نهايتها، إذ ال تزال هناك العديد من 
الجماعات االنفصالية التي تنشط تحت عناوين قريبة 
من هذا المطلب )االنفص���ال(، على غرار إحياء حقٍّ 
قديم في استفتاء التحرر من االستعمار، أو المطالبة 
بحقٍّ دس���توري في تقري���ر المصي���ر، أو االنفصال 

الحقيقي بزعم إنكار حقه في التمثيل الحكومي))). 
وع���دد هذه الح���ركات يصعب حص���ره، ويمكن 
اإلش���ارة إلى نماذج من مختل���ف أقاليم القارة، ففي 
غربها هناك قضية »الطوارق«، التي شهدت محاوالت 
انفصالي���ة متكررة عن الدولة س���واء ف���ي مالي أو 
النيجر، كانت آخرها وأهمه���ا المحاولة االنفصالية 
التي أقدمت عليها »الحركة الوطنية لتحرير أزواد« في 
سنة 2012م؛ وانتهت بتدخٍل عسكري فرنسي للقضاء 
على التم���رد، خاّصة في ظّل التحالف، ثم س���يطرة 

بنجيريا  ال��م�����ش��ل��ح��ة  ال��ج��م��اع��ات  ال���دي���ن،  ن��ج��م  ))) ح��ك��ي��م 
مركز  ال��دوح��ة:  البغدادي،  بعد  المحتملة  وال�شيناريوهات 

الجزيرة للدرا�شات، 2/24)/9)20م، �ص3.
)2)  الدرديري محمد اأحمد، مرجع �شابق، �ص8).

الجماعات المس���لحة على الش���مال. وف���ي نيجيريا 
برزت ف���ي العقدين األخيرين العدي���د من الحركات 
االنفصالي���ة في منطقة دلتا النيج���ر الغنية بالنفط، 
من أهمها »حركة تحرير دلت���ا النيجر«، التي عقدت 
اتفاقية مع الحكومة أنهت الصراع، وبعد إلغاء الرئيس 
الجدي���د محمد بخاري تل���ك االتفاقية ظهرت حركة 
»منتقمو دلتا النيجر«. وفي وسط القارة هناك حركة 
»مبورورو« التي تنشط في شرق الكونغو الديمقراطية، 
وفي البلد نفسه توجد حركة »ماي ماي« التي تطالب 
بانفصال مقاطع���ة كاتانغا، وفي الجنوب هناك بعض 
الحركات التي تطالب بانفصال »إقليم باروتسي« الذي 
يقع في غرب زامبيا، وأخرى تطالب باستقالل منطقة 

»كابيندا« عن أنغوال.
ومن األمثل���ة التي يمكن ذكره���ا أيضاً من هذه 
الحركات في ش���رق القارة: »إقليم دارفور« في غرب 
الس���ودان، والذي له حدود مع كلٍّ من ليبيا، وتش���اد، 
وإفريقي���ا الوس���طى، ودولة جنوب الس���ودان. وفي 
الصوم���ال هناك قضيت���ا: »بونتالن���د« و»جمهورية 
أرض الصومال«، اللتان تقعان في ش���مال الصومال، 
وإضافة إلى إطاللتهما البحرية فهما تجاوران إثيوبيا، 
أم���ا جيبوتي فلها حدود قصي���رة مع جمهورية أرض 
الصومال، ويمك���ن وصفهما ب�»دولتَ���ْي األمر واقع«. 
وفي إثيوبيا التي دخل���ت لعقود طويلة مع إريتريا في 
صراٍع انتهى باستقالل األخيرة، ثم دخل الطرفان في 
نزاع حدودي انتهى باتفاقية الجزائر، ولكن الحركات 
االنفصالية في إثيوبيا اس���تمرت حت���ى يوم 5 يوليو 
2018م؛ عندما تّم إسقاط حركات المعارضة الداخلية 
المسلحة من قائمة اإلرهاب، والفصائل المعنية هي: 
قنوب سات، وجبهة تحرير أوغادين، والجبهة الوطنية 
اإلثيوبية، وجبهة تحري���ر أورومو الديمقراطية. وهي 
ح���ركات صنفتها الحكومي���ة اإلثيوبية باإلرهابية في 
قائمٍة كانت قد أصدرتها س���نة 2011م، كما سمحت 
بعودة سلطان سلطنة أوسا العفرية »حنفري علي مرح« 
من منفاه بالواليات المتحدة األمريكية وغيره من قادة 
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المعارض���ة العفرية))). ولكن مع ه���ذا تبقى مخاطر 
عودة مثل ه���ذه الحركات عن���د أول إخفاٍق يتعرض 
له المس���ار اإلصالحي الذي يقوده »آبي أحمد«، على 
غرار ما حصل ف���ي نيجيريا بين الحكومة والحركات 
المعارضة ف���ي دلتا النيجر. وفي هذه المنطقة أيضاً 
توجد حركة »جيش الرب للمقاومة« التي تنش���ط في 

شمال أوغندا. 
رابعاً: ظاهرة التهريب:

تنتشر في المناطق الحدودية شبكات التهريب أو 
التجارة غير الشرعية، لكن ليس في المواد المحظورة، 
كونها تس���تثمر ف���ي اختالف األس���عار على طرَفي 
الحدود على غرار تهري���ب المواد الغذائية، والوقود، 
وغيرها من الس���لع التي تتباين أسعارها بشكٍل جلي 
بين طرَفي الحدود؛ إذ يكون هامش الربح كبيراً نظراً 
لسياس���ات الدعم التي تنتهجها بعض الحكومات أو 
تجّنباً للرسوم الجمركية المرتفعة. فمثاًل يُعّد تهريب 
الس���جائر إلى غرب إفريقيا ومنها إلى شمال إفريقيا 
تجارة مربح���ة للغاية، إذ تُق���ّدر عائداتها بنحو 750 
مليون دوالر س���نوياً. وفي بعض بلدان غرب وشمال 
إفريقيا تشّكل السجائر المهّربة نحو 80% من أسواق 
الس���جائر المحلّية، ما يعني أّن المهربين يس���تأثرون 
بمعظم أرباح السجائر التي تُدّخن في تلك البلدان))).  

خام�صاً: الجريمة المنظمة:
تُع���ّد الجريم���ة المنظم���ة من أكب���ر المخاطر 
األمني���ة التي تواج���ه إفريقيا، وخاّص���ًة أنها تتغذى 
عل���ى الصراعات التي تزدهر فيه���ا أعمالها، وتتنوع 
أنش���طة ش���بكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود 
بين تجارة المخ���درات، وتهريبها من أمريكا الجنوبية 
إلى غ���رب إفريقيا، ومن ثّم إلى أوروبا عبر ش���مال 

)))  محمد ال�شبيطلي، المرجع ال�شابق، �ص6.
اأ�شبح  اأندريه، هل  )2)  فران�شي�ص ميرتين�ص والمادو فيليب دي 
بالب�شر؟،  والتجار  للتهريب  مركزية  محطة  اإفريقيا  غرب 

https://bit.ly/2V6p783 :مجلة الناتو، على الرابط

إفريقيا، كما باتت تش���تغل في العقود األخيرة بتجارة 
البش���ر، ونقل المهاجرين غير الشرعيين الفاّرين من 
ب���ؤر التوتر، فضاًل عن تج���ارة الحياة البرية، وتجارة 
األس���لحة الصغيرة، فقد اس���تغلت فصائ���ل مقاتلة 
تش���ادية معظمها من »التبو« حالة فوضى الس���الح 
واالنفالت األمني في ليبيا لتكوين معسكراٍت لها في 
المنطقة الحدودية بين البلدين، والسيطرة على تجارة 
التهريب ومسارات الهجرة غير الشرعية القادمة من 
منطقتي القرن اإلفريقي ودول الساحل، والتنسيق مع 
التنظيمات المسلحة، وخصوصاً تنظيمي »المرابطين« 

و»القاعدة« ببالد المغرب اإلسالمي))). 
�صاد�صاً: القر�صنة البحرية:

برزت في العقدين األخيرين ظاهرة القرصنة على 
السواحل البحرية اإلفريقية، س���واء في خليج غينيا 
أو الق���رن اإلفريقي، وقد أرجعت بعض الدراس���ات 
ظهورها في الصوم���ال إلى عمليات النهب التي تقوم 
بها أساطيل الصيد األجنبية، والحافز الذي وفره هذا 
النهب للصوماليين للدفاع عن مناطق الصيد الخاّصة 
بهم، وتطورت الحقاً إلى عم���ٍل منظم يتّم من خالله 
احتجاز سفن الشحن، والمطالبة بفديٍة مقابل اإلفراج 
عنها، وقد أس���همت األوضاع المتردية في الصومال 
والنزاعات إلى ازدهار هذه األعمال، خاّصة مع توفر 
مالذاٍت آمنة لتلك الجماعات بين العشائر في مناطق 

نائية حيث تضعف سلطة الحكومة. 
أما ف���ي غ���رب إفريقي���ا؛ فقد ارتب���ط ظهور 
القرصنة باالكتش���افات النفطية ف���ي تلك المنطقة، 
واس���تئثار حكومة المنطقة بتحصيل عوائدها المالية 
الكبيرة واس���تغاللها دون أن يك���ون لها انعكاٌس جلي 
على الظروف المعيش���ية للسكان، مما أجج المشاعر 
المعادية للسلطة، وأدى إلى بروز جماعاٍت تزاوج بين 
المطال���ب االنفصالية وتحقي���ق العدالة االجتماعية، 

)3) الح�شين العلوي، اإدري�ص ديبي وتحديات الولية الرئا�شية الخام�شة، 
الدوحة: مركز الجزيرة للدرا�شات، 7)/5/07)20م، �ص7.
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وكان م���ن األس���اليب التي انتهجتها أيض���اً عمليات 
القرصنة باحتجاز ناقالت النفط وإعادة بيعه. 

وهناك العديد من العوامل التي تساهم في نشاط 
القرصنة، لعّل أهمها الجغرافية المواتية التي تساعد 
على التخفي، وفرصة الحصول على فدية مقابل هذه 
المخاطرة)))، فضاًل عن انخفاض تكلفة الدخول إلى 
هذا العالم، ف���ال تحتاج العصاب���ات إال إلى زورَقيْن 
صغيَريْن أو ثالثة، ومن 6 إلى 18 رجاًل، يتّم تسليحهم 

ببنادق AK47s، وبعض وسائل االتصال))).
التعاون الأمني  الرابع: تحديات  المحور 

في المناطق الحدودية:
تحول جملٌة من العقبات دون تطور التنسيق األمني 
بين ال���دول اإلفريقية لمواجهة المش���كالت األمنية 
الت���ي تجابهها في مناطقه���ا الحدودية، بعضها يظهر 
نتيجًة للبيئ���ة الداخلية، والبعض اآلخر تفرضه البيئة 

الخارجية، وتتمثل أبرز تلك التحديات فيما يأتي:
اأوًل: تحديات البيئة الداخلية:

تواج���ه األفارقة الكثير من التحدي���ات الداخلية، التي 
يتعّي���ن عليهم معالجتها من جذورها لتج���اوز العقبات التي 
تحول دون تفعيل االستراتيجيات المتبعة لمواجهة المشكالت 

األمنية في المناطق الحدودية، وتتمثل أبرزها فيما يأتي:
1- تهمي�ض واإق�صاء �صكان المناطق الحدودية:

تعتبر مش���كلة ضع���ف التنمية وت���ردي األحوال 
المعيش���ية حالة ش���به عامة في ال���دول اإلفريقية، 
وبخاّص���ٍة تلك الت���ي ال تمتلك الكثير م���ن الموارد 
الطبيعية، ومتخلفة اقتصادياً، ولكن حتى في ظّل هذه 
األوضاع تحدث حاالٌت من التهميش واإلقصاء لسكان 

الأمنية  ال�شتجابات  ميرفي،  مارتن  ينظر:  اأكثر  لتفا�شيل    (((
وال�شومال،  اإفريقيا  وغرب  اآ�شيا  �شرق  جنوب  في  للقر�شنة 
اأبو ظبي: مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شتراتيجية، 

�شل�شلة محا�شرات الإمارات )82))، �ص3.
في  القر�شنة  م��ي��دل��ت��ون،  روج���ر  ينظر:  اأك��ث��ر  لتفا�شيل    (2(
ال�����ش��وم��ال، )ت��رج��م��ة ق����راءات اإف��ري��ق��ي��ة)، مجلة ق���راءات 

اإفريقية، العدد3، دي�شمبر 2008م، �ص09).

المناطق الحدودية)))، وهو ما يخلق بيئًة مواتية لنشاط 
الحركات االنفصالي���ة، وجماعات الجريمة المنظمة، 
وعندما تتوفر موارد طبيعية يرافقها سوءٌ في التوزيع 
فهذا مما يغذي بش���كٍل أكبر كّل عوامل العنف، فقد 
شهدت مالي نمطاً متكرراً من االنتفاضات التي قادها 
الطوارق ض���ّد الحكومات، لش���عورهم بأّن العاصمة 
)باماكو( أهملتهم وهّمش���تهم، وخصوصا في أوقات 
الجفاف، وقد دفعتهم تلك األوضاع– وهم تاريخياً بدٌو 
رّحل- إلى شّن ثورات متعددة في ستينيات وتسعينيات 
القرن التاسع عشر، والعقد األول من القرن العشرين 

)في عام 1962 و1990 و2006م())).

في  ي�شير  حيث  الظاهرة؛  هذه  اأ�شباب  اأحد  العوا�شم  )3) موقع 
اإفريقيا  اأّن  اإل��ى:  حمدان  جمال  الراحل  المفكر  الإط��ار  هذا 
تعتبر »قارة العوا�شم المتطرفة« نظرًا لكون القلة النادرة هي 
على  ينعك�ص  وهذا  الدولة.  رقعة  فيها  العا�شمة  تتو�شط  التي 
والأط��راف  الهام�شية،  الأقاليم  على  العا�شمة  �شلطة  فر�ص 
تهّم�ص  حيث  المختلفة،  الدولة  اأقاليم  بين  ال��ت��وازن  وحفظ 
الأقاليم المتطرفة، كما اأّن تلك العوا�شم بحكم الموقع تكت�شب 
طابعًا »اإقليميًا« اأكثر منه »قوميًا«، فغالبًا ما يتاألف �شكانها من 
تطغى  وبال�شرورة  المبا�شرة،  الإقليمية  اأو  المحلية  العنا�شر 
الم�شالح الإقليمية على الم�شالح القومية، والموقع الهام�شي 
المتطرف للعا�شمة يعوق تمثيل كّل اأبناء الدولة، كما اأنه يغري 
العنا�شر الأجنبية في الدول المتاخمة بالهجرة اإليها والعمل 
ينظر:  ال�شيا�شي.  التمثيل  م�شكلة  ي�شاعف  وبالتالي  فيها، 

جمال حمدان، مرجع �شابق، �ص )66)-68)).
اأونوها، التدخل الع�شكري الفرن�شي الإفريقي  )4)  فريدوم �شي 
في اأزمة مالي والمخاوف الأمنية المتفاقمة، الدوحة: مركز 

تبقى إفريقيا مجااًل لنفوذ 
القوى الدولية المتنافسة 

على القارة، لذلك فإّن دورها 
سيكون باعثًا لعدم االستقرار 
من خالل تغذيتها للنزاعات 

والصراعات
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وفي النيج���ر ال يزال هناك توت���ر بين الحكومة 
ف���ي نيامي والمجتمعات المحلية في ش���مال الدولة، 
وخصوصاً الط���وارق من أغاديس والتب���و من بيلما، 
وانطلقت شرارة آخر تمرد في المنطقة إلى حدٍّ كبير 
بسبب النزاعات على التنقيب))). وفي نيجيريا تحتج 
الميليشيات العرقية على تهميش مناطقها من طرف 
الحكومات المتعاقبة، وتبرز سمات هذا االحتجاج في 
ظهور نش���اطات حركة تحرير دلتا النيجر من ضمن 
مجموعات أخرى))). وفي إريتريا تسّبب فشل النظام 
في تحقيق وحدة وطنية، بين مختلف المكونات اإلثنينة 
للبالد، في إيجاد أرضية خصبة لنشأة معارضات؛ كان 

أهمها )معارضة العفر( ))).
2- تباين الأولويات ال�صيا�صية والأمنية:

تختلف الدول اإلفريقية في مصالحها السياسية، 
واالقتصادية، واألمنية، ه���ذا االختالف ينعكس على 
أولي���ات كلٍّ منه���ا، فمث���اًل اعتماد كثير م���ن الدول 
اإلفريقية عل���ى حصيلة التعريف���ة الجمركية جعلها 
تتردد كثيراً في قبولها االنتظام في اتحادات جمركية 
أو إقليمية ق���د تحرمها من هذه الموارد والمحاصيل 
الجبائي���ة، في الوق���ت الذي تكون في���ه تلك الدول 
عاجزًة عن انتهاج ُس���بٍل تنموية قد تعّوضها عن مثل 
هذه الخسارة؛ وذلك لعدم المعرفة، أو نقص الخبرة، 
أو لعدم وجود مؤسس���ات وأجهزة كافية للقيام بهذه 
المهام))). وأبرز النماذج على تباين األولويات: إغالق 
نيجيريا المتكرر لحدودها م���ع جيرانها، كان آخرها 
ما أقدمت عليه ف���ي مطلع أكتوبر 2019م، وما ترتب 

الجزيرة للدرا�شات، 3)/3/02)20م، �ص3.
)))  ماثيو بيليرين، مرجع �شابق، �ص2).

خليج  في  البحري  والأم��ن  القر�شنة  اأونوها،  �شي  فريدوم    (2(
اإبراهيم)،  ول��د  الحاج  )ترجمة  نموذجًا،  نيجيريا  غينيا: 

الدوحة: مركز الجزيرة للدرا�شات، 2/05/03)20م، �ص8.
)3)  محمد ال�شبيطلي، المرجع ال�شابق، �ص0).

)4)  ال�شيخ باي الحبيب، المرجع ال�شابق، �ص06.

عليه من آثار، فبينما كان يع���ّول عليها بوصفها أكبر 
قوة في غ���رب إفريقيا بأن تكون رائ���دة في التعاون 
اإلقليم���ي؛ أضحت أبرز المعيقين له، وقد س���ّوغت 
الحكوم���ة قراره���ا بحماية مصالحه���ا االقتصادية؛ 
ألّن تهري���ب األرز من دول الجوار انعكس س���لباً على 
إنتاجه���ا منه،  ومن مس���وغاتها حماية أمنها القومي 
بحجة أّن الجماعات المسلحة تستغل ضعف الرقابة 
واإلدارة في الحدود النيجيرية لتعزيز عملياتها العابرة 
للحدود، ولتنقل مس���لحيها من وإلى الدول المجاورة: 
الكاميرون، وتش���اد، والنيجر، لقربه���ا من نيجيريا، 
ولديموغرافيتها وروابطه���ا االجتماعية واالقتصادية 

مع سكان جانبي الحدود))). 
وفي غ���رب إفريقيا أيضاً: ظلت سياس���ات دول 
جوار مالي متباينة ومختلفة- على الرغم من إنش���اء 
مركز قيادة مشتركة في تمنراست، جنوب الجزائر في 
2010م، وعلى الرغ���م من عقد قمم إقليمية عديدة- 
حيث انتهج���ت هذه الحكومات مقاربات متباينة تجاه 
تنظيم القاعدة، فعلى س���بيل المثال سحبت الجزائر 
وموريتانيا س���فيريهما م���ن باماك���و احتجاجاً على 
إقدامها على التفاوض لتبادل األسرى مع هذا التنظيم 

في فبراير 2010م))). 
ومن األمثل���ة أيضاً يالحظ أّن جن���وب إفريقيا 
المتطورة اقتصادياً تحولت إلى قبلة للمهاجرين، وهو 
ما شّكل ضغطاً عليها، خاّصًة في ظّل الرفض الشعبي 
لتلك الهجرة والعنف الذي يواجهه المهاجرون، وهذا 
ما جعلها تراجع إدارتها لحدودها، األمر الذي عّرضها 
لبعض االنتقادات، كتلك الت���ي وجهتها لها زيمبابوي 
لبطئه���ا ف���ي تنفيذ اس���تراتيجيات الس���يطرة على 

حدودها))).

)5)  حكيم نجم الدين، مرجع �شابق، �ص5.
)6)  فريدوم �شي اأونوها، مرجع �شابق، �ص5.

اإف��ري��ق��ي��ا ع�شر  ل��م��ب��ي��دي، ه��ل دخ��ل��ت ج��ن��وب  ن���ل���وازي    (7(
للدرا�شات،  الجزيرة  مركز  ال��دوح��ة:  الكبرى،  الهجرات 
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3- �صعف �صيطرة الحكومة المركزية على المناطق 
الحدودية:

إيالء الحكومات أهمية أكبر للمركز وتهميش���ها 
وإقصاؤها للمناطق الحدودية تقابله تكلفة سياس���ية، 
تتمثل ف���ي ضعف س���يطرتها على تل���ك المناطق، 
إذ تكاد تغيب عنها الس���لطة المركزية بش���كٍل كامل، 
باستثناء بعض الحضور الرمزي، خاّصًة عند األزمات 
السياس���ية المنذرة بالفش���ل الدولتي)))، ويكون ذلك 
ش���كاًل من المقايضة مع الحركات الناشطة في تلك 
المناط���ق، خاّصًة في ظ���ل أزمة الش���رعية، وعدم 
االستقرار السياس���ي، وانتشار االنقالبات العسكرية، 
فس���يطرة الطوارق على أماكن التنقيب على الذهب 
في »تشيباراكتين«، على الحدود الجزائرية مع شمال 
النيجر، يرجع سببه إلى الوجود الضئيل لدولة النيجر 
في المنطقة، ومظالم الطوارق التاريخية ضّد الحكومة 
المركزي���ة في نيامي. ومن المالحظ أّن معظم مالكي 
مواقع التنقيب المحلية ليسوا من الطوارق وحسب بل 
من الطوارق الذين شاركوا في تمرد )2007-2009م(، 
أو كان لهم أقارب متمردون. واجتماع غياب الدولة مع 
قوة مظالم الطوارق أقنع السلطات في نيامي بالتخلي 
عن الس���يطرة على المناجم للطوارق، ربما أماًل في 
أن تظل المكاسب في المجتمع المحلي، وتساعد في 

))/2)/3)20م، �ص5.
الدولة  اأّن  اإلى  الحديثة  النقدية  الأمنية  الدرا�شات  ت�شير    (((
الفا�شلة باتت ت�شّكل المتغير الم�شتقل الم�شوؤول مبا�شرة عن 
يمّثل  اأ�شبح  وال��ذي  الحدود،  عبر  الأمني  النفالت  ظاهرة 
الفا�شلة،  للدولة  المجاورة  للدول  الأ�شا�شي  الأمني  الهاج�ص 
لما ي�شكله من فر�شة حقيقية للجماعات الم�شلحة الإرهابية 
ي�شّكل  كما  واختراقها،  الحدود  من  اأج��زاء  على  لل�شيطرة 
المنظمة،  الجريمة  اأن��واع  ك��ّل  وات�شاع  لنمّو  منا�شبًا  مناخًا 
ًة ما يتعلق منها بالتجار بال�شالح والب�شر والمخّدرات  خا�شّ
ينظر:  ال�شرعية.  غير  الهجرة  اإل��ى  اإ�شافة  والممنوعات، 
في  ق��راءة  الجديدة:  الأمنية  التهديدات  بلغيث،  اهلل  عبد 
العدد44،   اإفريقية،  ق��راءات  مجلة  الإفريقية،  الخ�شو�شية 

اأبريل 2020م، �ص46.

ضمان االستقرار االجتماعي السياسي))). 
كما تجاهلت الدول���ة المالية الخطر الجاثم على 
تخومه���ا، معتبرًة أنه غير ذي بال م���ا دام بعيداً عن 
المرك���ز في باماكو وعن الم���دن الكبيرة، مما جعلها 
تنأى بنفس���ها عن أّي مواجهة مفتوحة مع تلك القوى، 
تاركًة لها حرية التنقل والتصرف في مجالها الواس���ع 

والمفتوح على أكثر من منفذ))).
4- الف�صاد في المناطق الحدودية:

الفس���اد ظاهرة عامة، وهي تشمل الدول في كّل 
هياكلها ومناطقها، غير أّن تداعياته تختلف باالنتقال 
من موقٍع آلخر، وفي حال���ة المناطق الحدودية فإنه 
إضافًة إلى المشكالت االقتصادية المترتبة عنه بشكٍل 
مباشر فإنه يس���اهم أكثر في ترسيخ أزمة الثقة بين 
الحكومات على جانب���ي الحدود، ألنه يصعب الفصل 
بين الس���لوك الرسمي وغير الرس���مي، حيث يمكن 
تفس���يره على أس���اس أنه توّجه حكومي غير مباشر 
لتجّنب المس���اءلة القانونية مثاًل، وقد أشارت تقارير 
العديد من الدراس���ات لهذه الظاه���رة، فمثاًل هناك 
سياس���ات اقتصادية للدول المج���اورة تُعّد في وجهة 
نظر نيجيريا بمثابة مح���اوالت للتأثير غير القانوني 
في أس���عار الس���لع، والمعامالت الحدودية والعملة 
النيجرية؛ إذ يعتقد مسؤولو دائرة الهجرة في نيجيريا 
أّن مس���ؤولين في بنين وتوغو والنيجر يسّهلون عملية 
تهريب البضائع بطرٍق غير قانونية إلى نيجيريا، وأّن 
هذه ال���دول تقّوض جهود نيجيري���ا لتحقيق االكتفاء 
الذاتي الغذائي وسياس���اتها ضّد تهريب األرز لتنمية 

قطاع الزراعة في البالد))). 

)2)  ماثيو بيليرين، المرجع ال�شابق، �ص05.
وال�شيا�شي  الأم��ن��ي  الو�شع  اآف���اق  ب��اه،  م��ام��ادو  اهلل  عبد    (3(
ف��ي �شمال م��ال��ي، ال��دوح��ة: م��رك��ز ال��ج��زي��رة ل��ل��درا���ش��ات، 

2/08/29)20م، �ص3. 
الجيران  مع  لحدودها  نيجيريا  اإغالق  الدين،  نجم  )4)  حكيم 
الجزيرة  مركز  ال��دوح��ة:  وال��ق��اري��ة،  الإقليمية  وتداعياته 

للدرا�شات، 07/))/9)20م، �ص4.
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وعندما تت���ورط األجهزة األمني���ة في مثل هذه 
العملي���ات تتعمق أزمة الثقة أكثر، ويصعب التنس���يق 
بي���ن األجهزة األمنية في المناطق الحدودية، وخاّصًة 
حينما تُّته���م تلك األجهزة بدعم ح���ركات انفصالية 
أو جماع���ات متطرف���ة أو ش���بكات الجريمة، ففي 
ش���مال النيجر يُّتهم الجنود بمصادرة المعدات التي 
األجانب منهم-  خصوص���اً  المنقبون–  يس���تخدمها 
وإرجاعها ألصحابها مقابل »غرامة«– على الرغم من 
ع���دم وجود أّي صفة رس���مية أو قانونية لذلك. وفي 
عام 2016م كان هناك مزاعم بأّن الجنود قد فرضوا 
»ضريبة« على استخدام كاشفات المعادن، بقيمة 167 
دوالر أمريك���ي على النيجيريي���ن، ويزيد عن ضعفها 
بالنس���بة لألجانب، وأحياناً يصادرونه���ا ثم يعيدون 
بيعها. كما يُّتهم أفراد الجيش بالمش���اركة في أعمال 
اللصوصية وقطع الطريق، وقد أقّر مسؤولون باألمر، 
وأف���ادوا باعتقال المتورطي���ن ومعاقبتهم. وقبلها في 
2015م سّربت ش���بكٌة من أفراد قوات األمن بالنيجر 
ذخي���رة وباعتها محلي���اً لصالح عصابات مس���لحة. 
وف���ي عام 2013م قام أحد كب���ار الضباط في جيش 
النيج���ر ببيع عدد من البنادق الهجومية بعد التخلص 
من أرقامها التسلس���لية، بحيث تصعب عملية تتبعها، 
ح أّن هذه البنادق نُقلت إلى تنظيم بوكو حرام))). ويُرجَّ

5 - التناف�ض الإفريقي-الإفريقي:
األُس���س المنظمة للعالقات الدولية تسري على 
الق���ارة التي تتناف���س دولها على الزعام���ة والريادة 
اإلقليمي���ة والهيمنة عل���ى جيرانها، وتس���تخدم في 
ذل���ك كّل األدوات المتاحة م���ن التحالفات مع القوى 
الكب���رى خارج الق���ارة، إلى زعزعة أمن واس���تقرار 
دول الج���وار عند تضارب المصال���ح من خالل دعم 
الح���ركات االنفصالي���ة والجماع���ات المتطرفة، أو 

غير  الأ���ش��ل��ح��ة  ت��دف��ق��ات  ق��ي��ا���ص  ت�شيير�ص،  دي  ))) �شافانا 
م�شح  غ��زال��ة)،  اأب��و  ط��الل  )ترجمة  النيجر،  الم�شروعة: 
ورقة  اإفريقيا،  �شمال  في  الأم��ن  تقييم  ال�شغيرة،  الأ�شلحة 

اإحاطة، دي�شمبر 7)20م، �ص )7-5).

التدخل العسكري المباش���ر، ومن النماذج على هذا 
سياس���ات دول الجوار الصومالي، على غرار ما تقوم 
به إثيوبيا في الصومال منذ عقود، فقد فش���ل مؤتمر 
القاهرة للمصالحة الصومالية الذي ُعقد عام 1997م 
ألس���باٍب عديدة، أهمها غياب الدعم اإلقليمي واتهام 
إثيوبيا بوضع اس���تراتيجية إلفش���ال ال���دور العربي 
للقضية الصومالية، وبخاّص���ٍة الدور المصري الذي 
ال تس���مح أديس أبابا بأن يكون ل���ه تأثيٌر قوي على 
المل���ف الصومالي))). وتدخلها ع���ام 2006م لضرب 
المحاكم االس���المية التي كانت تتمتع بشعبيٍة كبيرة 
في وس���ط الصومال وجنوبه، ألنه���ا ال ترغب في أن 
ترى جارتها تحت حكم إسالمي مستقل عن تأثيرها، 
ورأت أّن المحاكم تش���ّكل خطراً على أمنها القومي، 
فسارعت إلى اغتنام الفرصة وزّجت بآالف من قواتها 
ف���ي الصومال، وفي خالل أس���ابيع قليلة قضت على 
المحاك���م. كما أنها كانت تتنقل ف���ي بعض المناطق 
الجنوبي���ة في الصومال، وبخاّص���ٍة المدن المتاخمة 
للحدود، بمفردها، دون أن تكون جزءاً من قوات حفظ 
السالم اإلفريقية )األميصوم(، بل كانت دائماً ترفض 
االنضمام إل���ى األميصوم والعمل تح���ت قيادتها))). 
بدورها تس���عى كينيا من خالل وجودها العس���كري 
وسيطرتها على مدينة وميناء »كيسمايو« االستراتيجي 
لتأس���يس إقليم »جوباالند«، من خ���الل دمج مناطق 
جوبا الس���فلى وجوبا الوسطى وجيدو، وهي المناطق 
القريبة من حدودها. ولعله���ا تطمح بذلك في إقامة 
منطقة عازلة داخل األراضي الصومالية تحصنها من 

مخاطر تهديدات الشباب المجاهدين))).

اأو  الم��ت��ي��ازات،  مقابل  ال��وح��دة  لن��د:  بونت  يا�شين،  )2) فهد 
للدرا�شات،  الجزيرة  مركز  الدوحة:  بالنف�شال،  التهديد 

20/))/4)20م، �ص3.
الأمي�شوم  اإلى  اإثيوبيا  ان�شمام  ال�شكور،  عبد  )3) عبدالرحمن 
ال��دوح��ة: م��رك��ز الجزيرة  ال��رب��ح وال��خ�����ش��ارة،  وح�����ش��اب��ات 

للدرا�شات، 3)/4/03)20، �ص )6-5).
)4) حمدي عبدالرحمن ح�شن، اإفريقيا وتحولت النظام الدولي: 
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ومن النماذج على هذه السياس���ات أيضاً: اتهام 
قادة ليبيا الجدد نظام »إدريس دييي« بدعم القذافي 
بالمرتزقة والمقاتلين التش���اديين، وكرّد فعل عن ذلك 
قاموا بإطالق سراح العقيد »الالشي مهدي« الضابط 
التش���ادي من قبيلة التبو؛ الذي قضى 21 س���نة في 
سجون القذافي، ودعموه مادياً وعسكرياً ليقوم بتشكيل 
فصيل تش���ادي مس���لح في مدينة القطرون الليبية، 
ويس���تعد في أية لحظة لاللتحاق بالفصائل التشادية 
المسلحة في الس���ودان للهجوم على »نجامينا«. وفي 
هذا الس���ياق أيضاً؛ فإنه بحكم ك���ون »إدريس ديبي« 
من قبيلة الزغاوة التي تعيش في ش���رق تشاد وغرب 
الس���ودان؛ فقد كان له دوٌر فاعل في دعم المعارضة 
السودانية- في دارفور- التي أقلقت الخرطوم، وظلّت 
العالق���ة متوترة إلى أن تّمت المصالحة بين الطرفين 
بوساطة القذافي، ولكنها دامت 5 سنوات فقط ليعود 
التوتر من جديد، والس���يما بعد تس���ريب وثيقة في 
أواخر 2013م عن وزارة الدفاع السودانية تثبت تورط 
الخرطوم في تدريب واحتضان المعارضة المس���لحة 

التشادية في معسكرات تدريب على أراضيها))).
6- العالقات الجتماعية على طرفي الحدود:

تتميز المناطق الحدودية اإلفريقية- كما سبقت 
االش���ارة- بتداخلها الديموغراف���ي، وهذه الخاصية 
تنعكس على عملية إدارة الحدود السياس���ية، فمهما 
حاولت الدول ضبط حدودها سيستحيل عليها ذلك، 
أو س���يكلفها م���وارد مالية كبيرة ج���داً ترغمها على 
تغيير سياساتها، وفي أسوء الحاالت على التخلي عن 
ضبط حدودها بشكٍل كامل، ألّن الروابط االجتماعية 
تحفز سكان المنطقة على التواصل الدائم، واختراق 
الحدود عمل »روتيني« بالنسبة لهم، كما أّن عالقاتهم 
تيسر نشاط ش���بكات الجريمة المنظمة، والجماعات 

حلم الطريق البديل من الكاب اإلى القاهرة، القاهرة: الهيئة 
الم�شرية العامة للكتاب، ط)، 7)20، �ص76.

)))  الح�شين العلوي، المرجع ال�شابق، �ص7.

االنفصالي���ة، والحركات المس���لحة، خاّصًة إذا كانت 
التضاري���س صعبة وقاس���ية، وس���كان المنطقة هم 
األعرف بالدروب والمسالك الوعرة لتجاوز الحدود. 

ثانياً: تحديات البيئة الخارجية:
تتصل التحدي���ات الخارجي���ة بالتنافس الدولي 
على القارة، وتأثيره عليها، والذي يوظف كّل المداخل 
الممكن���ة لتحقي���ق مصالحه، ومن بينه���ا النزاعات 
والح���روب التي يكون للمناط���ق الحدودية حّيز كبير 
فيها، خاّصًة في األقالي���م الجغرافية اإلفريقية التي 
تدخ���ل ضمن الدوائ���ر الجيوسياس���ية األمنية لتلك 
الق���وى، والتناف���س الراهن على الم���وارد الطبيعية 
تضمن توافقاً على اقتس���ام النفوذ والثروة في الدولة 
الواح���دة. يعني ذلك أّن اقتس���ام الثروة ال يكون عبر 
الحدود اإلقليمية التي قس���مت المستعمرات سابقاً، 
ولكن يكون داخ���ل حدود الدولة الواح���دة))). وعند 
األخ���ذ بعين االعتبار البُعد اإلثني للمناطق الحدودية 
والمطالب السياس���ية للحركات الناشطة فيها، والتي 
تتحم���ل الحكومات قدراً من المس���ؤولية فيها يمكن 
من هذه الزاوي���ة النظر ألدوار الق���وى الدولية التي 
تبحث عن مصالحها االقتصادية في اس���تدامة تلك 
المشكالت األمنية، فبعض القوى الغربية- على غرار 
الواليات المتح���دة األمريكية- تدعم بعض الحركات 
المعارض���ة أو الحكوم���ات انطالقاً م���ن مصالحها 
النفطية كما حصل في ليبيريا، وسيراليون، وأنغوال)))، 
وف���ي المقابل؛ فإّن مبدأ »عدم التدخل في الش���ؤون 
الداخلية لل���دول« الذي تنتهجه الصي���ن هو بصيغٍة 
أخ���رى دعم لألنظم���ة التس���لطية اإلفريقية، وبديل 
مواتي عن الغرب يتيح لها حّيزاً من المناورة ومواصلة 
سياس���اتها. والدور الصيني يُضاف إلى أدوار القوى 

)2)  حمدي عبد الرحمان ح�شن، المرجع ال�شابق، �ص57.
النفط  �شبانة،  اأيمن  ينظر:  المو�شوع  حول  اأكثر  لتفا�شيل    (3(
الموارد،  وراء  الأمريكية  ال�شيا�شة  تتحرك  عندما  الإفريقي: 
2)20م،  يناير-مار�ص  ال��ع��دد))،   اإفريقية،  ق��راءات  مجلة 

�ص83.
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الدولي���ة األخرى المتنافس���ة، والتي تدع���م أطرافاً 
متصارعة في القارة، ما يساهم في استمرار تمترس 
كّل طرف خلف مصالحه وأهدافه لوجود س���نٍد دولي 
له يوفر له دعماً بمختلف األش���كال تحت »يافطات« 
متنوعة، سواء احترام الشؤون الداخلية وعدم التدخل 
فيها- كم���ا تفعل الصين وروس���يا، أو احترام حقوق 
االنس���ان ووقف جرائم اإلبادة- كما تس���وقها أوروبا 

والواليات المتحدة.
وبإلق���اء نظرة عامة على خارط���ة القارة؛ يظهر 
جلياً أّن جنوبها بعيٌد تماماً عن الدوائر الجيوسياسية 
األمني���ة؛ لذلك يكاد ينحصر تأثي���ر القوى اإلقليمية 
والدولية ف���ي المناط���ق التي لها صل���ة بالمصالح 
االقتصادية، ويس���تثمر في النزاعات التي لها عالقة 
بتل���ك المصالح، ف���إذا كان تأجيج الن���زاع يخدمها، 
س���واء لغرض بيع األسلحة أو االستمرار في استغالل 
الموارد، فإنها تدعمها، وإذا كانت تلك النزاعات تهدد 
مصالحه���ا فإنها تدعم أحد األط���راف الذي تتقاطع 
مع���ه في تلك المصالح، وغالباً م���ا تكون الحكومات 

التسلطية. 
باالنتق���ال من الجنوب نحو الش���مال تظهر تلك 
العالقة االرتباطية بين إقليم غرب إفريقيا وشمالها، 
واألم���ن القومي األوروبي، فكم���ا وضح أعاله، تعتبر 
هذه المنطقة مصدراً لمشكلة الهجرة غير الشرعية، 
والمخدرات التي تأتي إليه���ا؛ ناهيك عن الجماعات 
المس���لحة والحركات االنفصالية التي تهدد المصالح 

الدولية في تلك المنطقة.
وعلى الجهة المقابلة في شرق القارة؛ تتضاعف 
األدوار الدولية نظراً لتش���ابك الدوائر الجيوسياسية 
األمنية بين مختلف الق���وى اإلقليمية والدولية بحكم 
التقارب الجغرافي مع الخليج والمش���رق العربي، وما 
يتصل به م���ن تنافس متعدد األبعاد يرتبط أساس���اً 
بالصراع العربي اإلس���رائيلي، والتنافس الس���عودي 
اإليراني، والدور اإلثيوبي. فمن ناحيٍة يسعى االحتالل 
اإلس���رائيلي لمحاصرة الدول العربية، وتأمين البحر 

األحمر لصالحه، والس���يطرة عل���ى منابع نهر النيل، 
وذلك عب���ر تطويق الدول العربية بح���زاٍم من الدول 
اإلفريقية المناهضة، م���ع التقليل من أّي نفوٍذ عربي 
داخل القارة، مس���تغاًل تعمي���ق الخالفات العربية مع 
بع���ض دول القارة))). أما إي���ران فهي األخرى تحاول 
االلتفاف حول المملكة العربية الس���عودية من خالل 
حضورها ف���ي القرن اإلفريقي؛ لدع���م حلفائها في 
اليمن والتأثير على حركة المالحة في البحر األحمر 

على مقربة من الحدود السعودية.
الخال�سة والنتائج:

ترتب على الحدود السياس����ية اإلفريقية تغّير 
ف����ي طبيعة العالقات بين طرفيها، وقد أوجد ذلك 
العديد من المش����كالت بالنسبة للدول كما منحها 
فرصاً، وقد سعت عبر مختلف هياكلها إلى محاكاة 
الدول في القارات األخرى التي استطاعت التغلب 
على الكثير من تلك المش����كالت، وفي هذا اإلطار 
جاءت مبادرة االتح����اد اإلفريقي لحوكمة الحدود، 
وهناك الكثير من التحديات والعقبات أمام التعاون 
اإلقليمي، وتحقيق هذه األجندة الطموحة لالتحاد 
اإلفريقي، وهذا ما أش����ارت إليه فرضية الدراسة 
التي ربط����ت بين خلفيات تش����ّكل وتطور الحدود 
السياس����ية اإلفريقية، وتحديداً الدور االستعماري 
فيها، وتعارضها مع البن����ى الديموغرافية، يُضاف 
إليها حداثة الدولة اإلفريقية وأنظمتها السياس����ية 

وتضارب مصالحها.
وتاأ�صي�ص���اً على ذلك تو�صل���ت الدرا�صة اإلى النتائج 

الآتية:
1- الحل����ول الناجعة للمش����كالت األمنية في 
المناط����ق الحدودية اإلفريقية تقتضي مكاش����فة 
تعال����ج المعضالت الجوهرية في تل����ك المناطق؛ 

))) خالد وليد محمود، التغلغل الإ�شرائيلي في القارة ال�شمراء.. 
للدرا�شات،  الجزيرة  مركز  الدوحة:  حالة،  درا�شة  اإثيوبيا 

24/)2/0)20، �ص7.
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حتى إن تعارضت مع مصالح األنظمة السياس����ية، 
وذل����ك من خالل التوصيف الحقيقي للمش����كالت 
ومعالجته����ا ف����ي مصادرها، وف����ي المقدمة تلك 
االختالالت المركزية التي ترافق الدولة اإلفريقية 
منذ نش����أتها، ألّن حوكمة الحدود يستحيل أن تتّم 

من دون حكم رشيد.
2- طريقة تخطيط الحدود السياسية وطبيعة 
التضاريس، والتركيبة الديموغرافية السائدة فيها، 
تجع����ل مراقبتها مهمة في غاية الصعوبة، أو مهمة 
شبه مستحيلة، للقضاء على كّل أشكال المشكالت 
األمنية فيها، نظراً لتش����ابك العوامل بين المحلية 
واإلقليمية والدولية، كم����ا تتداخل فيها كّل األبعاد 
السياس����ية واالقتصادي����ة واألمني����ة، فضاًل عن 

الجغرافية والثقافية.
3- انتهج���ت األنظمة اإلفريقي���ة الكثير من 
السياس���ات الت���ي عّمقت من تلك المش���كالت 
األمني���ة عل���ى مس���توى مناطقه���ا الحدودية، 
كاهتمامها بالس���لطة المركزية ومحيطها؛ مقابل 
إقصاء وتهميش سكان المناطق الحدودية، لذلك 
يتوج���ب إعادة النظر ف���ي العالقة بين األطراف 
والمركز؛ بما يحقق قدراً م���ن العدالة في النمو 

والتنمية.
4- أضح���ت المناط���ق الحدودية تدور في 
حلقة مفرغة بي���ن تدهور الظروف االقتصادية 
وس���وء األوضاع المعيش���ية من جهة، ونشاط 
الح���ركات االنفصالية والجماعات المس���لحة، 
وش���بكات الجريمة المنظمة م���ن جهٍة أخرى، 
فكلٌّ منها يمكن اعتباره س���بباً ونتيجًة لآلخر، 
ولكن ف���ي المحصلة األخيرة كّل ذلك يؤدي إلى 
اس���تدامة تلك المش���كالت األمنية، وما يترتب 
عنها من اضطرابات اجتماعية، وعدم استقرار 

سياسي.
5- يس����تحيل الفصل الكلي بين المش����كالت 
ف����ي المناط����ق الحدودية مهما بذل����ت الدول من 

جهوٍد لتأمي����ن حدودها، ألّن تداعياتها س����تظهر 
وس����تمتد من أطراف الدول إلى مركزها، ومن ثّم 
إلى عالقات الدول الثنائية واإلقليمية، خاّصًة في 
مرحلة األزمات، لذلك فإّن التعاون اإلقليمي حتمية 

ال يمكن االستغناء عنها للنهوض بهذه المناطق.
6- يتوجب مراعاة البنية السوسيولوجية لسكان 
المناطق الحدودية بدالً من الحلول القسرية؛ ألنه 
مهما تشددت الدول في إجراءات المراقبة لضبط 
الحرك����ة في مناطقه����ا الحدودية فإنها س����تواجه 
مش����اكل كثيرة في ظّل وجود عالق����ات اجتماعية 
بين طرفي الحدود ستسعى إلى البحث عن ثغرات 
لتجاوز تل����ك الرقابة، وقد تتط����ور إلى مواجهات 

عنيفة كما حصل في العديد من الحاالت.
7- تبقى إفريقيا مج����االً لنفوذ القوى الدولية 
المتنافس����ة عل����ى القارة، والتي ت����رى فيها فضاًء 
جيوسياس����ياً خصب����اً يحوي الكثي����ر من الفرص، 
لذلك فإّن دورها سيكون باعثاً لعدم االستقرار من 
خالل تغذيتها للنزاع����ات والصراعات )ومنها تلك 
التي تجري ف����ي المناطق الحدودية( كلما اقتضت 
مصلحتها ذلك، من هنا يتوجب على الدول اإلفريقية 
أخذ زمام المبادرة وإعادة صياغة عالقاتها مع كّل 
الق����وى الكبرى، وفي هذا اإلط����ار فإّن المنظمات 
اإلقليمية اإلفريقية- كأطر مؤسسية جامعة- يمكن 

أن توّفر قدراً من التوازن في العالقة �

الحلول الناجعة للمشكالت 
األمنية في المناطق الحدودية 

اإلفريقية تقتضي مكاشفة 
تعالج المعضالت الجوهرية 

في تلك المناطق
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السياسة اإلفريقية تحت وطأة جائحة 
كورونا.. نحو مزيد من االرتباك والتعقيد

د. ال�سيد علي اأبو فرحة
مدر��س العل�وم ال�سيا�س�ية، كلية ال�سيا�س�ة والقت�س�اد، ومدير 

مركز الدرا�سات ال�ستراتيجية، جامعة بني �سويف، م�سر.

ُمه�ّدد  اإل  كورون�ا  جائح�ة  وم�ا  وم�س�تمرة، 
جدي�د اأُ�س�يف لأجندة تحدي�ات اإفريقيا، وقد 
تك�س�ف تل�ك الدرا�س�ة ع�ن و�س�عية وترتي�ب 
تلك الجائح�ة الراهنة على اأجن�دة التحديات 
الإفريقي�ة، ليتك�س�ف للق�ارئ اأن�ه ق�د تك�ون 

لي�س�ت يبدو  كورون�ا  جائح�ة  اأّن 
لل�سيا�س�ة  الأخط�ر  المه�دد 
الإفريقي�ة على مدار الأعوام المائة المن�س�رمة، 
تعان�ي  فتئ�ت  م�ا  الإفريقي�ة  الق�ارة  اإّن  حي�ث 
م�ن مه�ددات وتحدي�ات ج�س�يمة ومتراكم�ة 
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هن�اك تحديات اأكث�ر تاأثيرًا واأعظ�م تكلفًة من 
تل�ك الجائحة عل�ى الواقع الإفريق�ي المرتبك 
والمعق�د، ول يعن�ي الباحث بح�اٍل- من طرحه 
ال�س�ابق- التهوين من تلك الجائحة وتداعياتها 
على القارة الإفريقية، ولكن �سرورة قراءتها في 
�س�وء خريطة التحديات المعق�دة والمتداخلة 

في الواقع الإفريقي.
لذا تأتي أهمية تلك الدراس����ة للبحث في واقع 
ومس����تقبل الدولة والسياسية في إفريقيا تحت وطأة 
تلك الجائحة، وذلك عبر محاولة اإلجابة عن تساؤٍل 
رئيس����ي مفاده: إلى أي مًدى أّث����رت جائحة كورونا 
في السياس����ة اإلفريقية؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل 
الرئيسي تُفّصل الدارسة تس����اؤالتها البحثية اآلتية 
بهدف إجمال اإلجابة عن إشكاليتها الرئيسية، وهذه 

الت�صاوؤلت البحثية هي:
- لم����اذا يُطلق على وباء كورون����ا عالمياً وصف 

الجائحة أكثر من وصفها باألزمة أو الوباء؟
- ه����ل هناك م����ا يُمكن أن نطل����ق عليه الخبرة 
اإلفريقية ف����ي التعاطي مع األوبئة قبل تلك الجائحة 

الراهنة؟
- م����ا هي تداعي����ات الجائحة على السياس����ة 
اإلفريقية، خاّصًة في مس����احات تآكل الديمقراطية 
الحكومية  واإلج����راءات  الحاكمة،  النُّظم  وش����رعية 
للمواجه����ة، ومواقف المجتم����ع المدني والمعارضة، 

ومستقبل التكامل اإلفريقي؟
- أخي����راً: ما هي مالمح مس����تقبل السياس����ة 

اإلفريقية في مرحلة ما بعد كورونا؟
ولتناول إش����كالية الدراس����ة بالتحليل، واإلجابة 
ع����ن تس����اؤالتها الفرعية، يس����تند الباحث في ذلك 
لمنهجية تتالئم ومرادها، حيث يس����تند إلى األسلوب 
المقارن كأداة للبحث، ومنه����ج تحليل النُّظم لديفيد 
استون كمنهج وحيد له عبر البحث في مدخالت تلك 

الجائحة وتداعياتها عل����ى الواقع اإلفريقي، وفحص 
عمليات التفاع����ل التي تتّم داخل تل����ك النُّظم معه، 
وأخيراً مستقبل تلك التداعيات على واقع السياسية 

في إفريقيا في أعقاب انقضاء الجائحة.
فيرو�س كورونا.. م�سار التحول من الأزمة 

اإلى الجائحة:
لم يزل العالم بأسره يواجه حائراً جائحة كورونا، 
و»يواجه حائ����راً« إنما هو تعبير لغوي مقصود، حيث 
إنه لم »يق����ف حائراً« عن اتخاذ اإلج����راءات، وإنما 
تصدى لتلك الجائحة عبر اتخاذ حزمات واسعة من 
اإلجراءات االستثنائية في مختلف مناحي الحياة، أما 
الش����ق الثاني من التعبير، وهو »حائراً«، فيتمثل في 
أن����ه على الرغم من تلك اإلج����راءات المتخذة إال أّن 
نجاعتها لم تزل محّل اختب����ار، وتداعياتها قد تكون 
أوسع من قدرات بعض الدول على احتماالها، خاّصًة 
في ظّل احتمال امتداد النطاق الزمني لتلك الجائحة.
أم����ا ع����ن اس����تخدام المجتمع الدول����ي للفظ 
Pandemic وال����ذي يعني »جائح����ة«، وليس لفظ 
Epidemic وال����ذي يعن����ي »وباء«، فإنم����ا له داللٌة 
لغوية ورمزي����ة عميقة، يمكن الوقوف على ِعَظم تلك 
الداللة باإلحالة للمعنى اللغوي للجائحة في المعجم 
الوسيط))) وغيره، حيث إّن »جائح« هي اسم فاعل من 
الفعل »جاح« يعني أهلك واستأصل، ومصدره »َجْوح«، 
يعني »هالك«، يُقال: جاح الجراُد الزرَع أي استأصله، 
وج����اح الجفاُف الماش����يَة؛ أي أهلكه����ا،  والَجْوحة: 
»الجائح����ة«؛ أي المصيب����ة تحّل بالرج����ل في ماله 
فتجتاحه كله، ويستخدمها فقهاء اللغة في وصف ما 
أذهب الثمر أو بعضه من آفة س����ماوية، فيُقال: َسنٌة 
جائحة أي َجْدبة، )ج( جوائح، واجتاَحتْهم جائحة: أي 

استْأصلت أَموالهم وذهبت بها كلها.

)القاهرة:  الو�شيط،  المعجم  واآخ���رون،  اأني�ص،  ))) اإبراهيم 
2004م)،  الدولية،  ال�شروق  مكتبة  العربية،  اللغة  مجمع 

�ص45).
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وعليه؛ فإنما قصد المجتمع الدولي باس����تخدام 
لفظ����ة »جائحة« عوضاً عن لفظة »وباء« ليس����تدعي 
لألذهان حجم الخسائر والتكلفة الواسعة والمحتملة 
لهذا الوباء، والتي تتجاوز بحاٍل الخسائر الصحية، بل 
وتتعاظم خسائره االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

وحتى الثقافية.
وم����ن ناحية أخ����رى؛ لم يس����تخدم المجتمع 
الدولي لف����ظ »األزمة« عند الحديث عن »فيروس 
كورونا«، حيث إّن األزمة تُشير إلى خلل مؤقت في 
أداء الوظائف العاّمة ال يعلّقها بالكامل وس����رعان 
ما يتم تجاوزها، أو يس����تخدم لفظ »كارثة«، والتي 
تُش����ير إلى خلل جسيم في الوظائف العاّمة يؤدي 
إل����ى تعليقها جزئياً أو كلي����اً، وذلك جراء عارض 
جسيم طارئ سرعان ما ينتهي كفيضان أو زلزال 
أو إعص����ار، فعل����ى الرغم من وج����ود تداعيات 
اقتصادي����ة واجتماعي����ة للكوارث؛ ف����إّن الكارثة 
بطبيعتها مؤقتة ومحدودة الم����دة، لذا فإّن لفظ 
»الجائحة« يُعّد اللفظ األنسب لوصف الحالة التي 
يمّر بها العالم حالياً، ومنه إفريقيا، والتي ستحدث 
مراجعات وتحوالت هيكلية في كثيٍر من اإلدراكات 
والممارس����ات بعد التغلب عليها عاجاًل أو آجاًل، 
وعليه تأتي تلك الدراس����ة للوق����وف على حدود 

الجائحة في إفريقيا وتداعياتها على مستقبلها.
مع  التعامل  في  الإفريقية  الخبرة 

الأوبئة:
على الرغم من فجاعة الجائحة عالمياً؛ فإّن 
الق���ارة اإلفريقية أضحت تمتل���ك خبرة معتبرة 
ف���ي التعاطي مع األوبئة والجوائح بالدرجة التي 
خّففت من تداعيات جائحة كورونا الراهنة على 
الواقع اإلفريقي المضطرب ابتداًء، إال أنه يمكن 
الوقوف على عدٍد م���ن المالحظات في الخبرة 
اإلفريقية الراهنة مع جائحة كورونا، ي�صتعر�صها 
الباحث في ت�صميم خريطة للخبرة الإفريقية في 

التعامل مع الأوبئة ال�صابقة كما ياأتي:

 �صكل رقم )1(:
يو�صح خريطة الأوبئة في اإفريقيا في فترات زمنية 

�صابقة على جائحة كورونا

الم�صدر: من ت�صميم الباحث، وفقاً لتقديرات منظمة ال�صحة 

www.who.net :العالمية، من خالل الرابط التالي

وعليه؛ ن�صجل المالحظات الآتية:
- أّن للق���ارة اإلفريقية باعاً طوياًل مع انتش���ار 
األوبئة في العقود السابقة، حتى إّن بعضاً من األوبئة 
العالمية كانت بؤرة انتش���ارها األولى بقارة إفريقيا؛ 
كحم���ى اإليبوال، وحتى في حالة لم تكن إفريقيا هي 
بؤرة انتش���ار الوباء األولى في أوبئٍة أخرى؛ إال أنها 
كان لها النصيب األكبر من عدد اإلصابات كالمالريا.

- لم تزل القارة اإلفريقية هي أكبر ساحة عالمية 
النتشار األوبئة واألمراض قبل جائحة كورونا الراهنة.
- أّن الق����ارة اإلفريقي����ة كانت مح����ّط االهتمام 
الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، حيث كانت ساحة 
لنشاط المنظمة األممية قبيل جائحة كورونا الراهنة.
- وعليه: لم يكن من قبي���ل المصادفة تعيين إفريقي 
على رأس المنظمة األممية المعنية بالصحة، وهو اإلثيوبي 
»تيدروس أدهانوم غيبرييسوس« الذي يتولى منصب المدير 
الع���ام للمنظمة عق���ب انتخاب جمعية الصح���ة العالمية 
الس���بعين له في ماي���و 2017م، وقد تقل���د منصب وزير 
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خارجي���ة إثيوبيا في الفترة من ع���ام 2012م إلى 2016م، 
ووزيراً للصحة بها في الفترة من 2005م إلى 2012م))).

- أّن عدد ضحايا إفريقيا من األوبئة السابقة؛ ال 
يزال يتجاوز حتى تاريخه ضحاياها من جائحة كورونا.

�صكل رقم )2(: يو�صح خريطة جائحة كورونا في 
اإفريقيا حتى يوم 16 مايو 2020م، في تمام ال�صاعة 7،37 

بتوقيت جرينت�ض

اأم���ا بخ�صو����ض انت�ص���ار الجائح���ة الراهن���ة في 
اإفريقي���ا، وا�صتناداً لل�صكل ال�صاب���ق، فيمكن ت�صجيل 

عدد من المالحظات، اأهمها ما ياأتي:
- أّن إفريقي����ا– على الرغم من خبرتها الس����لبية مع 
األوبئة في الس����ابق- ال تزال أقّل قارات العالم انتش����اراً 
لفيروس كورونا، سواء من حيث عدد اإلصابات أو الوفيات.
- ولعّل ذلك يُعزى إلى كون إفريقيا ليست بؤرة انتشار 
الفيروس األولى، وإنما الصين، على عكس أوبئة س����ابقة 
كانت خسائرها أكبر حتى تاريخه، كحمى فيروس اإليبوال.
- أّن إجمال����ي الوفيات ف����ي إفريقيا ال يتجاوز 
نسبة 10% من أقّل نس����بة وفيات قارية أخرى، وهي 

نسبة قارتي آسيا وأمريكا الالتينية، حتى تاريخه.

عبر  العالمية  ال�شحة  منظمة  عام  لمدير  الذاتية  ال�شيرة    (((
الرابط الإلكتروني الر�شمي للمنظمة بتاريخ 7) مايو 2020م، 
https://www.who.int/dg/ الآت���ي:  ال��راب��ط  خ��الل  م��ن 

/tedros/biography/ar

- ال يمك���ن التعاطي باطمئنان مع النس���ب اإلفريقية 
المشار إليها بعاليه، وإنما بالحيطة والتشكك الواجبين، في 
ضوء عدة اعتبارات، منه���ا: الضعف البّين في العديد من 
النُّظم الصحية اإلفريقية وما يرتبط به من اتخاذ إجراءات 
طبية الكتشاف الفيروس، كالمس���حات والتحاليل الطبية، 
وضعف األطر المؤسس���ية القادرة على الرصد والتقصي 
والتسجيل اإلحصائي النتشار الفيروس، ناهيك عن ضعف 
وغياب الشفافية التي تتسم بها الدول النامية بصفٍة عامة.

جدول رقم )1(: يو�صح اأكبر ع�صرين دولة اإفريقية 
تعاني من جائحة كورونا  في 16 مايو 2020م، في تمام 

ال�صاعة 7،37 بتوقيت جرينت�ض

عدد الوفياتالدولةم
عدد 

الم�صابين

9)7،))2)6م�شر)
)5426،82الجزائر2
4،355))26جنوب اإفريقيا3
)926،74)المغرب4
5،450)7)نيجيريا5
05)،403)الكاميرون6
964،))9ال�شودان7
370،))6الكونغو الديمقراطية8
357،)55ال�شومال9

885)5النيجر0)
780)5بوركينا فا�شو))
50830كينيا2)
50474ت�شاد3)
48835مالي4)
035،)45تون�ص5)
285،638غانا6)
27447�شيراليون7)
252،429ال�شنغال8)
7)242،0كوت ديفوار9)
509)2تنزانيا20

الم�صدر: من اإعداد الباحث، وفقاً للبيانات المتاحة عبر 
/https://www.worldometers.info/coronavirus :الرابط الآتي



38

قراءات
سياسية

  ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة   -   العدد ) 45 (   يوليو 2020 م - ذو القعدة 1441هـ

وكما ُذكر س����ابقاً؛ فإنه يمكن الوقوف على عدد 
م����ن المالحظات في الخب����رة اإلفريقية الراهنة في 

التعاطي مع جائحة كورونا، وهذه المالحظات هي:
- أّن دول ش����مال إفريقيا تستحوذ على النصيب 
األكبر، س����واء من حيث عدد الوفيات أو اإلصابات، 
حيث إذا تّم اس����تبعاد إجمال����ي الوفيات بدول مصر 
والجزائ����ر والمغ����رب وتونس من إجمال����ي الوفيات 
اإلفريقي����ة؛ فحينها يتضح أّن إجمال����ي وفيات دول 
إفريقيا جنوب الصحراء م����ن وباء كورونا ال تتجاوز 
1500 حالة، حيث يبلغ إجمالي الوفيات حتى تاريخه 
بدول ش����مال إفريقي����ا )مصر والجزائ����ر والمغرب 

وتونس( 1391 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.
- وأّن إجمال����ي اإلصاب����ات في ال����دول األربعة 
س����الفة الذكر حتى تاريخه يبلغ 26,316 مصاب، من 
إجمالي 82,234 مصاب إفريقي، أي ما نسبته %32.
- أّن معظ����م الوفيات اإلفريقية– بعد اس����تبعاد 
دول شمال إفريقيا- تتركز في ثالث دول هي جنوب 
إفريقيا 261 وف����اة، ونيجيريا 171 وفاة، والكاميرون 

140 وفاة.
- أّن إجمالي اإلصابات في الدول الثالث سالفة 
الذكر يدور حول 25 ألف مصاب، أي ما نسبته %30 
من إجمالي اإلصابات اإلفريقية من الجائحة الراهنة.
- أّن سيراليون، باعتبارها أكبر دولة إفريقية في 
اإلنفاق على القطاع الصحي كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، ال تزال تحتل موقعاً متأخراً في قائمة أكثر 
الدول اإلفريقية التي تشهد انتشاراً للفيروس، حيث 
تحتل الموق����ع ال�17؛ بعدد وفيات يبلغ 27 وفاة حتى 
تاريخه، من بين أكبر عش����رين دولة إفريقية تش����هد 

جائحة كورونا.
- ال يوجد إال دولة إفريقية وحيدة من قائمة أقّل 
الدول إنفاقاً على القطاع الصحي كنس����بة من الناتج 
المحلي اإلجمالي ضمن قائمة أكبر الدول اإلفريقية 

التي تشهد انتشاراً للجائحة، وهي دولة نيجيريا.
- يبدو أنه حتى تاريخه تُشير اإلحصاءات بعاليه 

أّن إفريقيا لم تصل بعد مرحلة ذروة انتشار الفيروس.
ال�سيا�سة  على  كورونا  جائحة  تداعيات 

الإفريقية:
لعّل وصف وب����اء كورونا بالجائح����ة إنما يُعزى 
للدالالت غير الصحية المعتبرة المرتبطة به، وليست 
لدالالته الصحية فحس����ب، حيث إنه من المش����هود 
تشّكل تداعيات سياسية واقتصادية جسيمة إّبان تلك 
الجائحة، وفي أعقابها، ومن ثّم تس����عى الدراسة في 
هذا المقام للوقوف عل����ى أهّم مالمح تلك الدالالت 
والتداعيات غي����ر الصحية على الواق����ع اإلفريقي، 

ومستقبله.
1- اإج���راءات الحكومات الإفريقية لإدارة الأزمة 
الناتجة ع���ن الجائحة )خطط التعام���ل/ واإعالنات 

الطوارئ(:
تش����ّكل جائح����ة كورون����ا تحدياً جس����يماً أمام 
الحكومات ح����ول العال����م، وتتزايد جس����امته أمام 
الحكومات اإلفريقي����ة التي تُعاني ابت����داًء من قيود 
قانونية واقتصادية وسياسية ضاغطة، كهشاشة دولة 
القانون، وندرة الموارد المالية، وضعف الشرعية في 
كثير من البلدان اإلفريقية، فعلى الرغم من محدودية 
انتش����ار الفيروس في البلدان اإلفريقية حتى تاريخه 
إذا ما ُقورن����ت بالدول الغربي����ة والواليات المتحدة 
األمريكية، فإّن وصول الفيروس لألراضي اإلفريقية 
يش����ّكل تحدياً خطيراً أمام أّي إجراء حكومي إلدارة 

األزمات الناتجة عنه ومكافحته.
رئي�َصْي����ن  َيْي����ن  تحدهّ ف����ي  التحدي����ات  تل����ك  وتتمث����ل 

ُيقيهّدان من اأيهّ اإجراء حكومي مزمع للمكافحة:
اأول تلك التحديات: هو التحدي ال�صحي:

حيث إّن هشاشة النُّظم الصحية في تلك البلدان 
س����تعيق محاوالت التكيف االستثنائية معه، وآية ذلك 
تعث����ر نُظم صحية متقدم����ة كإيطاليا في التكيف مع 
الفيروس بما يعطي مزي����داً من القلق حول القدرات 
اإلفريقية، فمن األمثلة الفجة على هشاش����ة النُّظم 
الصحية اإلفريقية في مواجهة كورونا: النظام الصحي 
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لدولة جنوب الس����ودان، حيث ال تملك الدولة بأكملها 
سوى أربعة أجهزة تنفس اصطناعي، وأربع وعشرين 
سريراً بوحدة العناية المركزة الوحيدة لجميع السكان 
في الدولة البالغين 12 مليون نس����مة، أي أنه يوجد 
جهاز تنفس واحد لكل ثالثة ماليين شخص، وسرير 

عناية واحد لكّل نصف مليون شخص!
أما بوركينا فاس����و؛ فلديها 11 جه����ازاً للتنفس 
اصطناعي، وس����يراليون لديها 13 جهازاً، وجمهورية 
إفريقي����ا الوس����طى لديها ثالثة أجه����زة، وال تمتلك 
الصوم����ال أّي جهاز للتنف����س االصطناعي، وتمتلك 
ليبيريا خمس����ة أجهزة، أما نيجيريا صاحبة الكثافة 
السكانية األكبر في إفريقيا، والتي تقترب من حوالي 
200 مليون نس����مة، فتملك أقّل م����ن 100 جهاز، أي 

جهاز واحد لكّل مليوني نسمة.
كما تُش����ير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى 
أّن هن����اك أقّل من ألفي جهاز تنفس اصطناعي فّعال 
في واحٍد وأربعين دول����ة إفريقية، وهو أقّل من ثلثي 
ما وزعته إيطاليا– وهي دول����ة واجهت موجة عاتية 
النتشار فيروس كورونا- على المناطق المتضررة بها 

حتى منتصف أبريل 2020م))).
في حين يبلغ عدد أسّرة العناية المركزة المتاحة 
في 43 دولة إفريقية أقّل من 5 آالف سرير، أي توافر 
حوالي خمس����ة أسّرة لكّل مليون مواطن إفريقي، في 
مقابل أربعة آالف س����رير لكّل مليون مواطن أوروبي، 
حيث تعتبر أجهزة التنفس الصناعي وأس����ّرة العناية 
المركزة المس����تلزَميْن الرئيسيَّيْن في مواجهة جائحة 
كورونا عالمياً، ليتضح بذلك عمق الفجوة بين النُّظم 
الصحية اإلفريقية وغيرها، ومن ثّم جسامة الخسائر 
المحتملة في إفريقيا حال مواجهة موجة فيروس����ية 

اإفريقية،  دولة   4( في  �شناعي  تنف�ص  جهاز  األفي  من  اأقل    (((
تقرير اإخباري من�شور بتاريخ 20 اأبريل 2020م، على الموقع 
عبر  العربية،  الإخ��ب��اري��ة   CNBC ل�شبكة   الإل��ك��ت��رون��ي 
https://www.cnbcarabia. الآت��ي:  الإلكتروني  الرابط 

com/ )تاريخ الدخول 20 مايو 2020)

كتلك التي واجهتها إيطاليا))).
اإج����راءات  اأي����ة  تعي����ق  الت����ي  التحدي����ات  تل����ك  ثان����ي 

حكومية اإفريقية هو: التحدي القت�صادي:
حيث إنه بصرف النظر عن التش����وهات الهيكلية 
في اقتص����ادات الدول اإلفريقية، كمؤش����رات عجز 
الموازن����ة والدين الع����ام والتضخ����م والبطالة، فإّن 
حالة التباط����ؤ واالنكماش االقتصادي العالمي خالل 
الشهور الثالثة الماضية الناتج عن اإلغالق الصناعي 
في كثيٍر من دول العالم بآس����يا وأمريكا وأوروبا، وهو 
االنكماش المتوقع أن يس����تمر ف����ي ضوء احتماالت 
فت����ح االقتصادات بصورة جزئي����ة، قد أدى لعدٍد من 
التداعيات االقتصادية السلبية على القارة اإلفريقية، 
تنال من أّي إجراء حكومي أو خطة لمواجهة الجائحة، 

وهذه التداعيات كما ياأتي))):
- أدى اإلغ����الق الصناعي العالمي إلى انخفاض 
الطلب على المواد الخام اإلفريقية، التي هي المتغير 

االقتصادي األهم في االقتصاد اإلفريقي.
- إعاقة حصول إفريقيا على المكونات الصناعية 
والس����لع المصنعة، بما فيها المعدات الطبية الالزمة 
الحتياجاتها، من األسواق الغربية واآلسيوية التي هي 

المصدر الرئيسي لها.
- فقد السيولة النقدية في االقتصادات الوطنية 
اإلفريقية الناجمة عن تجميد األنشطة الريعية لتلك 
االقتصادات، كالس����ياحة التي تمثل لدول مثل كينيا 

)2)  جنوب ال�شودان لديها 4 فقط.. العالم يتدافع للح�شول على 
تقرير  كورونا،  فيرو�ص  جائحة  خالل  �شناعي  تنف�ص  اأجهزة 
اإن  اإن  �شي  ل�شبكة  الإلكتروني  الموقع  على  من�شور  اإخباري، 
اأبريل 2020م، عبر الرابط  الإخبارية الأمريكية، بتاريخ 9) 
الآتي:  https://arabic.cnn.com/)تاريخ الدخول 20 مايو 
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10% م����ن الناتج المحلي اإلجمالي، وتهاوي أس����عار 
النف����ط عالمياً بما يضر بعمق ب����دوٍل كنيجيريا التي 
تعتمد علي����ه في توفي����ر أكثر من نص����ف إيرادات 
الحكوم����ة النيجيري����ة، و94% م����ن احتياجاتها من 
العمالت األجنبية، أو جنوب الس����ودان الذي تستهلك 
الصي����ن 95% من صادرات����ه، وما نس����بته 61% من 
صادرات أنجوال من النفط الخام في عام 2017م))).

- وترتيباً على ما سبق؛ يصعب توفير اعتمادات 
مالية حكومية استثنائية لمواجهة الجائحة.

وعلي����ه؛ دفع����ت تل����ك التحدي����ات بالحكومات 
اإلفريقية التخ����اذ إجراءات غير مالية أو غير مكلفة 
ومتباين����ة لمكافح����ة الجائحة، وم����ا يرتبط بها من 
محدودية األثر ف����ي التصدي للجائح����ة، آخذة في 
الحس����بان التوازن بين ثنائيٍة حرجة؛ هي »الصحة، 
والفقر«، حيث إّن تلك اإلجراءات قد تكون تداعياتها 
على الفقر أوس����ع وأعمق م����ن نتائجها في مكافحة 
الفي����روس، وهو ما خلق حالة من التباين والتردد في 

اإلجراءات الحكومية في بعض البلدان اإلفريقية.
وقد تمثلت تلك اإلج����راءات في إغالق الحدود، 
وغلق النشاط االقتصادي، وتعليق الدراسة بدرجات 
متفاوتة، ففي حين اتجه����ت غانا لتخفيف إجراءات 
الغلق بس����بب القلق من تداعياتها على الفقراء، في 
مقابل التوس����ع في اختبارات الكش����ف عن اإلصابة 
وتحس����ين مراكز العالج حس����ب المصادر الرسمية، 
وذلك بعد أن كانت فرضت إغالقاً واس����عاً في مدنها 
الكبرى، مع اس����تمرار منع المناس����بات االجتماعية 
والتجمعات واس����تمرار تعليق الدراسة؛ نجد أّن دوالً 
إفريقية أخ����رى لم تفرض أي إجراءات اس����تثنائية 
أو صارمة واس����عة كتنزانيا، حي����ث أغلقت الحكومة 

تقرير  اإفريقيا،  ف��ي  القت�شادي  النمو  يخنق  »ك��ورون��ا«    (((
بتاريخ  اللندنية،  الأو�شط  ال�شرق  بجريدة  من�شور  اإخباري، 
الرابط  ومتاح عبر  رقم 5059)،  العدد  فبراير 2020م،   20
الدخول  https://aawsat.com/)تاريخ  الآتي:  الإلكتروني 

9) مايو 2020) 

المؤسسات التعليمية، دون أن تمنع التجمعات الدينية 
والعامة، وكانت قد سجلت أول إصابة بها في منتصف 
مارس 2020م، ث����م اتجهت بعد ذلك لتعليق الطيران 

في 11 أبريل 2020م.
في حي����ن اتجهت دوٌل أخرى كجن����وب إفريقيا، 
والت����ي لديها مالءة مالية، إلى إقرار أكبر خطة إنفاق 
تحفيزي لالقتصاد المتعثر ج����راء إجراءات إغالقه 
بسبب انتشار فيروس كورونا، بقيمة 500 مليار راند 
جن����وب إفريقي، أي ما يربو عل����ى 277 مليار دوالر 
أمريكي، كح����زم دعم اجتماع����ي واقتصادي، لتكون 
بذلك أكبر إنفاق مالي حكومي لمّرة واحدة في تاريخ 
البالد، وهو المبلغ ال����ذي يقارب 10 أضعاف المبلغ 
الذي تّم إنفاقه استعداداً الستضافة كأس العالم لكرة 
القدم عام 2010م، بيد أّن المس����ار الجنوب إفريقي 
ف����ي مواجهة الجائحة يُعّد رفاهية غير متاحة لجميع 

دول القارة بال استثناء))).
وعلي����ه؛ تتباين اإلج����راءات الحكومية اإلفريقية 
بصورٍة واس����عة في مواجهة الفيروس، تبعاً لعدد من 
المتغيرات، منها القدرات المؤسس����ية لتلك الدول، 
والمالءة المالية لها، وتقديرات القيادة السياس����ية، 
إال أّن م����ا ال يدعو للتفاؤل بش����أن تل����ك اإلجراءات 
الحكومية، ه����و محدودية نتائجها في كبح انتش����ار 
الفيروس في دول شمال إفريقيا، ليُثير تساؤالت حول 

نتائجها في دول إفريقيا جنوب الصحراء))).

 Riaan Grobler, South Africa: Little Opposition  (2(
 to Ramaphosa's Coronavirus Bailout Plan from

Political Parties, 21 April 2020, via link: https://

allafrica.com/stories/202004220259.html)تاريخ 

الدخول 9) مايو 2020) 
تتباين  لماذا  كورونا:  فيرو�ص  مواي،  وبيتر  جيل  كري�شتور    (3(
اإخباري،  تقرير  الإفريقية؟  ال��دول  بين  الإغ��الق  اإج���راءات 
البريطانية بي  من�شور على الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة 
https:// :بي �شي، بتاريخ 27 اأبريل 2020م، عبر الرابط الآتي
www.bbc.com/arabic/world-52444182)تاريخ 

الدخول 20 مايو 2020) 
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القي���ادات  �صرعي���ة  عل���ى  الجائح���ة  تاأثي���ر   -2
الإفريقية/ تدعيم اأم تاآكل:

لّما كان المحدد االقتصادي هو دافعاً رئيس����ياً 
في السياس����ة، نظرياً وفي الممارسة، فإّن موجات 
الفقر والمجاعة وسوء التغذية الناجمة عن جائحة 
كورونا واإلج����راءات المرتبطة بمكافحتها، كإغالق 
الح����دود أو اإلغالق االقتصادي، س����تمّثل عاماًل 
ضاغطاً وحرجاً على ش����رعية القيادات اإلفريقية 
الراهنة، حيث تُش����ير التقارير الدولية إلى أّن عدد 
األفارقة الذين يعانون من أزمة غذائية جراء جائحة 
كورونا في إقليم غ����رب إفريقيا– دول اإليكواس- 
سيرتفع بنس����بة 200% خالل الربع الثالث من عام 
2020م، من 17 ملي����ون إفريقي في يونيو 2020م 
إلى 50 مليون إفريقي بحلول أغس����طس من العام 
نفسه، حيث يرتبط اإلغالق االقتصادي بصعوباٍت 
في وصول المواطنين إلى أس����واق المواد الغذائية 
من ناحية، وتوفير الس����لع في تلك األس����واق من 
ناحيٍة ثانية، وارتفاع األسعار من ناحيٍة ثالثة، وفي 
ظّل انكف����اء العالم المتقدم عل����ى ذاته في أزمته 
الراهن����ة فإنه من المتوقع انخفاض المس����اعدات 
الغربية للدول اإلفريقية، وهي المس����اعدات التي 
كان����ت تخفف كثيراً من الضغوط السياس����ية على 
القادة األفارقة، وعليه يبدو أّن النُّظم الحاكمة في 
واالقتصادية  الصحية  التداعيات  إفريقيا ستواجه 
والسياس����ية لجائحة كورونا منف����ردة؛ على األقّل 
حتى تعبر أوروبا وأمريكا ذروة الجائحة واس����تعادة 
توازنها، بيد أّن تلك الم����دة الزمنية غير المعلومة 
ق����د تكون كافي����ة النقضاء نُظم حاكم����ة إفريقية 

بالكامل))).

في غرب  بالمجاعة  مهددون  الماليين  ع�شرات  اأوك�شفام:    (((
الموقع  على  من�شور  اإخباري،  تقرير  كورونا،  ب�شبب  اإفريقيا 
اأبريل  بتاريخ )2  يورونيوز،  اأنباء  لوكالة  الر�شمي  الإلكتروني 
https://arabic.euronews. الآتي:  الرابط  عبر  2020م، 

com/ )تاريخ الدخول 20 مايو 2020) 

الإج���راءات  زي���ادة  ف���ي  الجائح���ة  ا�صتغ���الل   -3
ال�صتثنائية:

ل����م تقتص����ر تداعي����ات جائحة كورون����ا على 
المس����احات الصحية واالقتصادية والسياس����ية، بل 
قد امتدت لتطول مس����احات الحريات العامة، حيث 
أضح����ت كثيٌر من تلك الحري����ات محّل تهديد معتبر 
تحت وط����أة الجائحة، خاّصًة في ظ����ّل إعالن حالة 
الط����وارئ في عدٍد م����ن البلدان اإلفريقية بس����بب 
الجائحة، حيث ش����هدت الحريات العامة في إفريقيا 
تهدي����داً ثالثياً، أول أن����واع تلك التهدي����دات تتمثل 
في تقيي����د بعض الحريات كالحري����ة في التجمع أو 
التظاهر، وهو تقييٌد قد يُفهم لدى البعض بكونه من 
اعتبارات الس����المة الصحية، وثاني تلك التهديدات 
هو التقييد الناج����م عن صعوبة الحصول على بعض 
الحقوق كالح����ق في الصحة والغ����ذاء والعمل جراء 
هشاشة القدرات المؤسسية الحكومية المنظمة لها، 

خاّصة إّبان الجائحة.
بيد أّن ثالث تل���ك التهدي���دات للحريات العامة 
هو التقييد التعسفي، أي تعس���ف السلطة المختصة 
وليس عدم قدراتها أو العتبارات الس���المة الصحية، 
حيث توجد حزمٌة أخ���رى من الحريات أضحت محّل 
تهديٍد بفعل تلك اإلجراءات االستثنائية، وليست بفعل 
الجائحة في حّد ذاتها، كالحرية في التعبير عن الرأي، 
كتوقيف واعتقال نشطاء ومعارضين بمناسبة تغريدات 
أو منش���ورات عبر مواقع التواصل االجتماعي بشأن 
الجائحة، أو تعرض مواطنين للضرب أو القتل بس���بب 
تعسف في تنفيذ تلك اإلجراءات االستثنائية في جنوب 
إفريقي���ا وأوغندا وكينيا، وهو ما دفع بالرئيس الكيني 
»أوهورو كينياتا« إلعالن اعتذاره »لجميع الكينّيين عن 

بعض التجاوزات التي قامت بها قوات األمن«))).

 Sarah Yerkes, Coronavirus Threatens   (2(
:Freedom in North Africa, 24, April 2020, via link

/24 /04 /https:/ /carnegieendowment.org/2020

coronavirus-threatens-freedom-in-north-africa-
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فعلى الرغم من تفّهم بعض المنظمات الحقوقية 
في عدٍد م����ن البلدان اإلفريقية، مثل تلك اإلجراءات 
االس����تثنائية الهادفة لمنع انتش����ار الفيروس، فإنها 
أعلنت عن مخاوفها من عدم انقضاء تلك اإلجراءات 
في أعق����اب انتهاء جائح����ة كورون����ا، واعتماد تلك 
اإلج����راءات التقييدية كالمراقب����ة الرقمية وغيرها 
كسمٍت عام مستدام في تلك الدول، بما يعني تقييداً 
دائماً للحريات العامة ف����ي إفريقيا، يتطلب مكافحة 
حقوقية جدي����دة للعودة لحالة حقوق اإلنس����ان في 
إفريقيا قبي����ل الجائحة، وهي الحال����ة التي لم تكن 

جيدًة في أفضل األحوال))).
4- المجتم����ع المدن����ي الإفريق����ي في ظ����ل جائحة 

كورونا:
تلق���ي تل���ك الجائح���ة بتداعياٍت جس���يمة على 
المجتمع المدني حول العالم وفي إفريقيا، مثلما تلقي 
بداعياتها على الحكومات، فمع انتشار الجائحة واتجاه 
الحكوم���ات إلى اإلغالق الكل���ي أو الجزئي لالقتصاد 
والمج���ال العام، وما يرتبط به من قي���ود على التنقل 
والتجم���ع، أضحى المجتمع المدن���ي في موقٍف حرج 
واس���تثنائي، فهو من ناحيٍة يس���تند في فاعليته على 
النش���اط الطوعي الواسع لألفراد- وهم المقيدون في 
التنقل واالجتماع- وبين ضرورة االضطالع بمس���اعدة 
الفئ���ات االجتماعية األكثر تض���رراً من جائحة كورونا 
وإجراءات اإلغالق المرتبط���ة بها، وإذا ما أضفنا إلى 
تلك الثنائية االس���تثنائية، الضاغط���ة على المجتمع 
المدن���ي، األط���ر القانونية المنظمة ل���ه في األوقات 
العادية من ِقَبل الحكوم���ات والتي تُوصف بالتقييدية، 

pub-81625  تاريخ الدخول 20مايو 2020

 Dickens Olewe, Coronavirus in Africa: (((
 Whipping, shooting and snooping, 9 April 2020,

.BBC

News, via link: https://www.bbc.com/news/world-  

 africa-52214740

)تاريخ الدخول 20 مايو2020) 

يج���د المجتمع المدني نفس���ه عارياً أم���ام ضرورات 
التوسع في أدواره في ظّل الجائحة وصعوبة االضطالع 
بتلك األدوار لالعتبارات سالفة الذكر، لتكون المحصلة 
في النهاية مزيداً من التآكل ألدوار المجتمع المدني في 
المجال العام اإلفريقي، باس���تثناء مخرج وحيد وهو ما 
تستدعيه له الدولة لملء فراٍغ تبقى عاجزًة عن الوفاء 
به، كالمس���اعدة في التوعية أو المساعدات الطبية أو 

الغذائية))).
فعلى س���بيل المثال: يقف المجتم���ع المدني في 
الكونغ���و الديمقراطي���ة عاجزاً ع���ن االضطالع بدوٍر 
م���ا في مواجهة جائحة كورونا في البلد الذي يش���هد 
صراعاً مس���لحاً منذ فترة، وشهد تس���جيل أول حالة 
مؤكدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في كينشاسا، 
وإصابات الحقة في ست مقاطعات أخرى، في الدولة 
الت���ي عانت في الس���ابق م���ن وباء إيبوال، باس���تثناء 
إطالقه– أي المجتمع المدني- دعوات تهدئة ونداءات 
اس���تغاثة، حي���ث دع���ت 139 منظم���ة مجتمع مدني 
بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وقف كامل إلطالق 
النار في جميع أنحاء البالد دون اس���تجابٍة ما في دولة 

تعاني من ثالثية إيبوال وكورونا والصراع المسلح))).
بي���د أنه على الرغم من جس���امة التحديات التي 
يواجهها المجتمع المدني اإلفريقي بسبب تلك الجائحة، 

 SASKIA BRECHENMACHER, THOMAS   (2(
 CAROTHERS, RICHARD YOUNGS, Civil

 Society and the Coronavirus: Dynamism

:Despite Disruption, 21 April 2020, via link

civil-/21/04/https://carnegieendowment.org/2020

society-and-coronavirus-dynamism-despite-

disruption-pub-81592 تاريخ الدخول 20 مايو 2020

 Civil society organisations in the Democratic   (3(
 Republic of Congo call for a complete ceasefire

 across the country to tackle the coronavirus

pandemic, 5 May 2020, Via link: https://

www.un.org/africarenewal/news/civil-society-

organisations-democratic-republic-congo-call-

الدخول  تاريخ   complete-ceasefire-across-country

20مايو 2020
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فإنها يمكن أن توفر فرصة سانحة واستثنائية له– أي 
المجتم���ع المدني في إفريقي���ا، للتأكيد على ضرورة 
تحرير المجال العام لمزيٍد من النش���اط له مستقباًل، 
للتخفيف عن كاه���ل الدولة اإلفريقية التي تواجه هذه 
الجائحة منهكة من البداية، وهو ما قد تتبلور مالمحه 

في المستقبل المنظور))).
5- موق����ف المعار�ص����ة الإفريقي����ة م����ن احتم����الت 

تاآكل الديمقراطية المتعثرة في اإفريقيا:
تجد المعارضة السياس���ية في إفريقيا نفس���ها 
د لوجودها وما قد تكون قد  أمام اختبار سياس���ي ُمهدِّ
حققته في السنوات الماضية، حيث تشهد إفريقيا في 
عام 2020م عدداً من االس���تحقاقات العامة الرئاسية 
والبرلمانية في عش���رين دولة بق���ارة إفريقيا، يتركز 
معظمها في ش���رق القارة وغربها، بيد أنه سرعان ما 
انغم���س العالم في مكافحة جائحة كورونا وما صاحب 
ذل���ك من إغالق كامل أو جزئي لكثير من البلدان حول 
العالم، ومنها دول إفريقية، وما ارتبط بذلك من تعليق 
مس���احات معتبرة من الحريات العامة، واتساع نطاق 
الرقابة، مثلم���ا أوضح الباحث س���لفاً، كّل ذلك جعل 
المعارضة السياس���ية على موعد مع اختبار عس���ير 

للديمقراطية المتعثرة في بلدانها ابتداًء.
إال أّن التغيرات المتسارعة لمسار جائحة كورونا، 
وما صاحبها من إجراءات استثنائية، يتجه نحو صعوبة 
الوفاء بتلك االستحقاقات وفقاً للتوقيتات المعلنة قبل 
الجائحة في دوٍل توص���ف بالديمقراطية كغانا، والتي 
من المفترض أن تش���هد انتخابات رئاسية في ديسمبر 
2020م، وهو ما دفع حزب المعارضة السياسية الرئيسي 
ف���ي البالد لرفض الحظر المف���روض على التجمعات 
العامة باعتب���اره »مؤامرة لتزوير االنتخابات«، أما على 

 ArmendBekaj, Civil society in times of the   (((
 coronavirus: reinventing its role, 23 april 2020,

via link: https://www.idea.int/news-media/news/

civil-society-times-coronavirus-reinventing-its-

role تاريخ الدخول 20مايو 2020

مستوى بوروندي؛ فقد رأى بعض المراقبين أّن العملية 
الديمقراطية ف���ي بوروندي، التي ش���هدت انتخابات 
رئاسية في 20 مايو 2020م، تتجه نحو احتمال تعثرها، 
في ضوء تقارير دولية أشارت إلى اتجاه الرئيس »بيير 
نوكورونزيزا« )توفي ف���ي 8 يونيو 2020م( الذي أعلن 
عدم ترش���حه لفترة جديدة، والذي أدار البالد مدة 15 
عام، لدعم مرش���ح بعينه »إيفاريست نداييشيمبي« قد 
تكون فرصه ضعيف���ة في حال نزاهة االنتخابات، وقد 
ش���هدت األعمال التحضيرية لتلك االنتخابات أعمال 
عنف واتهامات مس���بقة من ِقَبل المعارضة السياسية 
بتزوير االنتخاب���ات)))، وهو ما تّم بالدعوة لالنتخابات 
في تلك الظروف المرتبكة في 20 مايو 2020م)))، وفوز 
مرشح الحزب الحاكم »إيفاريست نداييشيمبي« بنسبة 
69%، وحصل مرش���ح المعارضة »أجاثون رواسا« الذي 
طعن عل���ى النتائج فور اإلعالن عنه���ا أمام المحكمة 
الدستورية في 28 مايو 2020م، على 24%، حيث يدعي 

حزبه بأنه قد فاز بنسبة %57))).
6- مل����ف التنمي����ة ف����ي اإفريقي����ا ف����ي ظ����ل جائح����ة 

كورونا:
م���ن المفه���وم أن تتأثر دورة الحي���اة اليومية في 
شتى المجاالت السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافي���ة في إفريقيا تحت وطأة جائحة كورونا، فهي 
في ذلك مثل بقية قارات العالم التي ش���هدت الجائحة 
وتعطل���ت فيها مظاهر الحياة اليومية، وإن كانت درجة 
تأثر إفريقي���ا حتى هذه اللحظة أق���ّل من غيرها من 
القارات، بيد أنه يب���دو أّن تداعيات جائحة كورونا لن 

 Ferdinand Omondi, Burundi election:   (2(
 Nkurunziza set to become 'supreme guide',

:BBC NEWS, 19 May 2020, via link

 https://www.bbc.com/news/world-africa-52682171
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تقتصر عل���ى الحياة اليومية للمواط���ن اإلفريقي، بل 
ستمتد لتشمل مناحي أعمق ومشكالت هيكلية مستمرة 
لعقود، ولعّل أبرز تلك الملفات المرشحة للتضرر بفعل 

الجائحة هو ملف التنمية في إفريقيا.
فوفقاً للتقارير والتقديرات الدولية؛ تتلقى إفريقيا 
مساعداٍت تُقّدر ب� 133.7 مليار دوالر سنوياً في شكل 
من���ح وإعانات وقروض للحكوم���ات والقطاع الخاص، 
وتبلغ نس���بة صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية من 
هذا المبلغ لدول جن���وب الصحراء الكبرى حوالي 44 

مليار دوالر في عام 2018م))).
في حين تُق���ّدر األموال الخارجة م���ن القارة في 
شكل فوائد ديون، وأرباح الشركات متعددة الجنسيات، 
وغس���يل أم���وال، وهجرة أدمغ���ة، وقطع األش���جار 
والصيد غي���ر القانونيين، بما يدور ح���ول 218 مليار 
دوالر س���نوياً، أي أّن القارة تُس���تنزف سنوياً بما يزيد 
عن 85 ملي���ار دوالر كّل عام، ومع تعقد قضية التنمية 
وانعدام فوائدها، أو محدوديتها على أقّل تقدير، تأتي 
جائحة كورونا لتُعّمق تلك الخسائر اإلفريقية في ضوء 
التقديرات المحتملة النخفاض المس���اعدات اإلنمائية 
األجنبية إلفريقيا بسبب اعتبارات عدة، منها انكماش 
االقتصاد العالمي، وم���ن ثّم انكماش الفوائض المالية 
للدول الكبرى، وتوّس���ع تلك الدول في خطط اإلنفاق 
الحكوم���ي المحلي���ة لإلنعاش االقتص���ادي والحماية 
االجتماعية، وهو ما سيؤثر بالسلب على ما تقّدمه من 

مساعدات خارجية))).

 Net official development assistance and official  (((
 aid received (current US$) - Sub-Saharan Africa

 (IDA & IBRD countries), World Bank group,

via link: https://data.worldbank.org/indicator/
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 Firoze Manji and Pablo Yanguas, SHOULD   (2(
 THE WEST STOP GIVING AID TO AFRICA?

:17 December 2018, via link

giving-aid-to-/01/11/https://newint.org/features/2018
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7- الإرهاب وا�صتغالل الجائحة:
قبل االنتهاء من هذا المقام؛ من الجيد اإلجابة عن 
تساؤٍل مهّم ومقلق حول ما إذا كان هناك تأثير محتمل 
لجائحة كورونا على اإلرهاب؟ وتأتي اإلجابة الواضحة 
عن التس���اؤل المقل���ق باإليجاب، حي���ث إّن الظاهرة 
اإلرهابي���ة في إفريقيا قد اس���تفادت جلياً من جائحة 
كورونا من خالل عدة اعتبارات، أولها انشغال المجتمع 
الدولي بمكافحة كورونا عن القضايا اإلفريقية الملحة، 
وعلى رأسها قضية اإلرهاب، بما يمنح تلك التنظيمات 
فرصًة للنش���اط المكثف، فعلى س���بيل المثال: كثف 
تنظي���م بوكو حرام هجماته في غرب إفريقيا، بل امتد 

نشاطه في خضم الجائحة إلى موزمبيق))).
وثاني تلك االعتبارات التي استفادت منها الظاهرة 
اإلرهابية ه���و إنهاك المنظومة األمنية في الدول التي 
تواج���ه الجائحة عبر إجراءات اس���تثنائية تس���تنزف 
قدراتها التنظيمية واللوجس���تية والمالية لفرض األمن 
والس���يطرة كحال���ة نيجيريا، حيث يح���ّذر المراقبون 
نيجيريا من احتمال شّن هجمات إرهابية من ِقبَل بوكو 
حرام، خاًصًة في منطقة حوض بحيرة تشاد، مستغلين 
اإلنهاك األمن���ي النيجيري بس���بب الجائحة، وهو ما 
تجّسد في قيام »داعش« بحث أتبعاها على عدم إبداء 
أّي رحمة وش���ّن المزيد من الهجم���ات خالل جائحة 
كورونا، حس���ب ما ذكرته وكالة أنباء األسوشيتد برس 
األمريكية، وهو ما جاءت نتائجه سريعاً في أكبر خسائر 
لتشاد في معركتها ضّد اإلرهاب في 23 مارس 2020م، 
عندما ش���ّن فصيٌل من تنظيم بوكو حرام متحالف مع 
تنظيم القاعدة هجوماً على قاعدة عس���كرية في شبه 
جزيرة بوما في منطقة بحيرة تش���اد، مما أس���فر عن 
مقتل 92 جندياً، كما نصب فصيٌل آخر من بوكو حرام 

 Abu-Bakarr Jalloh, Increased terror attacks in  (3(
 Africa amid coronavirus pandemic, in 9 April

 :2020, DW News, Via Link

https://www.dw.com/en/increased-terror-attacks-in-

 africa-amid-coronavirus-pandemic/a-53066398
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متحال���ف مع تنظي���م الدولة اإلس���المية في مقاطعة 
غرب إفريقيا كميناً لقافلة عس���كرية نيجيرية في بلدة 
جورجي بوالية يوبي في 24 مارس 2020م، وأيضاً قيام 
منظمة إرهابية يُعتقد في ارتباطها بداعش بنهب مدينة 
»موس���يمبوادا برايا« ذات األهمية االس���تراتيجية في 
موزمبيق في يوم 24 مارس 2020م، وفي ضوء استفادة 
الظاهرة اإلرهابية من جائحة كورونا في إفريقيا؛ فإّن 
ذلك يؤش���ر لتفاقم التكلف���ة االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية للجائحة حال وصولها لذروة انتشارها))).
م�سارات  على  ك��ورون��ا  جائحة  تداعيات 

التكامل الإفريقي/ ت�سريع اأم انكفاء:
ليس بخاٍف على الباحثي���ن في العالقات الدولية 
والتنظيم الدولي والتكامل اإلقليمي التداعيات المعتبرة 
الناجمة عن جائحة كورونا على المس���احات س���الفة 
الذكر، وهو ما بدأ تواتر اس���تخدامه من ِقَبل الباحثين 
وغيره���م ملخصاً ف���ي عبارة »عالَم م���ا بعد كورونا«، 
وال���ذي يجزم الكثيرين باختالفه ع���ن الوضع الدولي 
واإلقليم���ي الراهن، بيد أّن الوق���وف على مالمح تلك 
الوضعية المستقبلية ال تزال تتسم بالضبابية والحيطة 
والحذر، خاّص���ًة في ضوء غياب أفٍق واضح حول مآل 
الفيروس، وما إذ كان س���يتّم التغل���ب عليه في المدى 

القريب، أو المتوسط، أو حتى التعايش معه.
وعليه؛ فإن���ه للوقوف على مالم���ح تلك الوضعية 
المستقبلية فإّن الباحث سيتتبع اآلثار الراهنة والمتناثرة 
لها على مش���اريع التكامل اإلفريقي، الختبار فرضية ما 
إذا كانت ستؤول إلى التآكل والتقزم؛ أو ستسهم جائحة 
كورونا في تحفيزها والتسريع بها؛ بغية التعاون وتعضيداً 

لها بين دول إفريقيا في مواجهة تلك الجائحة.
ولعلن���ا نلقي الضوء على ه���ذه النقطة، من خالل 
نموذٍج م���ن أحدث نم���اذج التكام���ل اإلفريقي، وهو 
مش���روع العمل���ة الموح���دة )اإليكو( ل���دول االتحاد 
االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المعروف اختصاراً 

.Abu-Bakarr Jalloh, Ibid  (((

ب�»اإليموا«)))، وال���ذي أُعلن عنها ُقبيل الجائحة، حيث 
أعلن الرئيس اإليفواري »الحس���ن واتارا« خالل زيارة 
الرئيس الفرنس���ي »إيمانويل ماك���رون« لكوت ديفوار 
في 21 ديس���مبر 2019م– أي ُقبيل الجائحة بشهرين- 
عن نهاية العمل بالفرنك الفرنس���ي، واالستعاضة عنه 
بعملة جديدة تُس���ّمى اإليكو Eco Currency، وهو 
حلم قديم يعود لثمانينيات القرن الماضي، حيث أعلن 
أّن دول »اإليم���وا« األعضاء فيما يُعرف باس���م منطقة 
الفرن���ك اإلفريقي)))، س���تنتقل من العم���ل بالفرنك 
الفرنس���ي إلى العملة الجديدة »اإليكو« ابتداًء من 15 
يناي���ر 2020م- أي بداية الجائح���ة عالمياً، وقد كان 
م���ن المخطط له حينها انضمام س���تة بلدان إفريقية 
أخرى تنتمي لما يُعرف باس���م مجموعة »السيماك«)))، 
وهي )الكاميرون، إفريقيا الوسطى، الكونغو، الجابون، 
تش���اد، وغينيا االستوائية( بشكٍل تدريجي إلى »اإليكو« 
الحقاً، حيث يهدف العمل بالعملة الجديدة إلى تحرير 
بل���دان غرب ووس���ط إفريقيا من الهيمنة الفرنس���ية 
االقتصادي���ة والنقدية التي ترتبت بس���بب اعتمادها 
الفرنك الفرنسي/اإلفريقي كعملة رسمية لها، وقد تّم 
االعتماد النهائي لعمل���ة »اإليكو« في 29 يونيو 2019م 
خالل قمة مجموعة »اإليكواس« في أبوجا بنيجيريا))).

والمعروف  اإفريقيا،  لغرب  والنقدي  القت�شادي  التحاد    (2(
بالإيموا UEMOA، هو منظمة اإقليمية تن�شط في اإقليم غرب 

اإفريقيا، مهمتها تحقيق التكامل القت�شادي.
)3)  الفرنك �شيفا CFA : هو عملة متداولة في 2) دولة اإفريقية 
كانت �شابقًا م�شتعمرات فرن�شية، بالإ�شافة اإلى غينيا بي�شاو 
)م�شتعمرة  ال�شتوائية  وغينيا  �شابقة)  برتغالية  )م�شتعمرة 
اإ�شبانية �شابقة)،  لمزيد من المعلومات يمكن الطالع على 
دول  اقت�شاديات  �شيفا) على  تداول عملة )فرنك  اأثر  مقال 

غرب اإفريقيا، بمجلة قراءات اإفريقية- العدد 42.
اإفريقيا  و�شط  لدول  والنقدية  القت�شادية  المجموعة  دول    (4(

.CEMAC والتي ُتعرف اخت�شاراً با�شم ال�شيماك
النفوذ  حرب  ويدراوغو،  �شيدي.م.  ترجمة  تراوري،  اأداما    (5(
م�شتمرة حول العملة الإفريقية، مقال مترجم، من�شور بتاريخ 
الإلكتروني لمجلة قراءات  الموقع  02 ديم�شبر 9)20م، على 
https://www. الآت��ي:  الإلكتروني  الرابط  عبر  اإفريقية، 
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بيد أنه في حقيقة األمر؛ ف���إّن »اإليكو« لن يكون 
عمل���ة جديدة بالمعن���ى االصطالحي، وإنما حس���ب 
مص���ادر فرنس���ية: فإن���ه عملية إصالحي���ة للفرنك 
الفرنس���ي تتمثل في ثالثة تغييرات معتبرة، وهي تغيير 
االس���م ليكون »إيك���و«، وتوقف دول إفريقي���ا العاملة 
بالفرن���ك اإلفريقي ع���ن إيداع 50% م���ن االحتياطي 
النق���دي الخاّص بها لدى البنك المركزي الفرنس���ي، 
وثالثاً: خروج فرنس���ا من الهيئ���ات الحاكمة المرتبطة 
بالفرنك اإلفريق���ي، والتي كانت ممثلة فيها– أي عدم 
وجود مقعد لفرنس���ا في مجلس إدارة البنك المركزي 
لتلك العملة، وهو ما أعرب الرئيس الفرنسي »إيمانويل 
ماكرون«- أثناء زيارته لك���وت ديفوار- عنه بأنه يعتبر 
ذلك »إصالحاً تاريخياً مهماً«، وفرنسا »ترحب به«؛ ألّن 
الفرنك الفرنس���ي كان »يُنظر إلي���ه على أنه من بقايا 

العالقات االستعمارية بين فرنسا وإفريقيا«))).
وهنا يثور التس���اؤل بشأن تداعيات جائحة كورونا 
عل���ى تلك العملة الوليدة، ولع���ل »اإليكو« اإلفريقي لن 
ينجو من تداعيات كورون���ا االقتصادية وما يخلقه من 
ضغوط اقتصادية متزايدة على الدول اإلفريقية، حيث 
تحّول موقف غانا– وهي الدولة العضو في اإليكواس، 
ولكنها ليس���ت عضواً في اإليموا- من دولٍة راغبة في 
االنضمام لمش���روع اإليكو الوليد، حسب بيان رسمي 
ص���در يوم األح���د 30 ديس���مبر 2019م عقب إعالن 
الحس���ن واتارا عن���ه)))، إلى دولٍة رافض���ة له، حيث 

qiraatafrican.com  )تاريخ الدخول 9) مايو 2020)

الفرنك  ب��دل  الإي��ك��و  اع��ت��م��اد  تعلن  اإف��ري��ق��ي��ا  غ��رب  دول    (((
تقرير  ج�شيمًا«،  »خطاأ  ال�شتعمار  يعتبر  وماكرون  الإفريقي، 
الموقع  على  9)20م،  دي�شمبر   22 بتاريخ  من�شور  اإخباري، 
الرابط  عبر   ،24 فرن�شا  اأنباء  لوكالة  الر�شمي  الإلكتروني 
)تاريخ الدخول 9)   https://www.france24.com الآتي: 

مايو 2020)
اإيكو الجديدة لدول غرب  اإلى عملة  تعتزم الن�شمام  )2)  غانا 
بتاريخ 30 دي�شمبر 9)20م  اإخباري، من�شور  اإفريقيا، تقرير 
على الموقع الإلكتروني لمجلة قراءات اإفريقية، عبر الرابط 
 https://www.qiraatafrican.com الآت��ي:  الإلكتروني 

أعلنت هي وأربع دول أنجلوفونية أخرى هي »نيجيريا، 
وليبيريا، وس���يراليون، وغينيا«)))، رفضها لما أس���موه 
»اإلعالن األحادي« للعمل���ة الجديدة من ِقَبل األعضاء 

الفرنكوفونيين باإليكواس))).
حي���ث أعلنت الرئاس���ة النيجيري���ة في 11 
فبراي���ر 2020م– أي بعد ش���هر تقريباً من ظهور 
الجائح���ة عالمياً- ضرورة تأجي���ل موعد إطالق 
العملة المش���تركة الجديدة؛ ألّن المعايير المتفق 
عليها لم يتّم الوفاء بها من ِقبَل غالبية الدول التي 
تعتمدها)))، وهي معايير تقارب اقتصادي ونقدي 
تّم االتف���اق عليها بين دول غرب إفريقيا، منها أال 
يتجاوز عجز الموازنة مس���توى 3% بأّي حال، وأن 
يكون متوس���ط معدل التضخم الس���نوي أقّل من 
10%، وأال يتج���اوز معدل تموي���ل البنك المركزي 
لعجز الموازنة نس���بة 10% من إجمالي العائدات 
الضريبي���ة للس���نة المالية الس���ابقة على إطالق 

العملة الجديدة))).

)تاريخ الدخول 9) مايو 2020) 
)3)  تتاألف الجماعة القت�شادية لغرب اإفريقيا، المعروفة با�شم 
ناطقة  دول   8 الأول��ى  ال��دول،  من  مجموعتين  من  اإيكوا�ص، 
وكوت  بي�شاو  وغينيا  فا�شو  وبوركينا  بنين  هي:  بالفرن�شية، 
الثانية  والمجموعة  وتوجو،  وال�شنغال  والنيجر  ومالي  ديفوار 
ت�شم دوًل ناطقة بالإنجليزية والفرن�شية، وهي: جامبيا وغانا 

وغينيا ونيجيريا و�شيراليون وليبيريا والراأ�ص الأخ�شر.
)4)  دول غرب اإفريقيا تدين الإعالن عن العملة الموحدة )اإيكو) 
مكان )الفرنك الإفريقي)، تقرير اإخباري من�شور بتاريخ 24 
يناير 2020م، على الموقع الإلكتروني الر�شمي لوكالة الأنباء 
https://www.spa. :ال�شعودية الر�شمية، عبر الرابط الآتي

gov.sa/2026033 )تاريخ الدخول 9) مايو 2020) 

غرب  ل��دول  »اإي��ك��و«  عملة  اإط��الق  تاأجيل  يجب  نيجيريا:    (5(
 (2 بتاريخ  الطيب،  محمد  بقلم  اإخ��ب��اري  تقرير  اإفريقيا، 
فبراير 2020، من�شور على الموقع الإلكتروني لجريدة العين 
https://al-ain. الآت��ي:  الرابط  عبر  الإماراتية،  الإخبارية 

com)تاريخ الدخول 9) مايو 2020) 

في  اإفريقيا  غ��رب  عملة  ميالد  اأم��ام  لوجي�شتية  عقبات    (6(
2020م، تقرير اإخباري، من�شور بتاريخ 4) دي�شمبر 9)20م، 
 ،(499( رقم  العدد  في  اللندنية  الأو�شط  ال�شرق  بجريدة 
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وعليه؛ ف���إّن أول مش���اريع التكامل اإلفريقي 
الوليدة، والذي كان من المزمع انطالقه مع مطلع 
عام 2020م، سيتعثر بصورة مؤّثرة في ضوء تنامي 
التكلف���ة االقتصادي���ة لكورونا عالمي���اً وإفريقياً 
م���ن ناحية، ومن ثّم صعوب���ة اضطالع تلك الدول 
بدوٍر مؤّثر في خلق عملة مش���تركة قوية في ضوء 
احتمالية تنامي عجز موازن���ات تلك الدول تحت 
وطأة االنكماش االقتصادي العالمي الوشيك، بما 
ق���د يدفع تلك الدول لتأجي���ل اعتماد تلك العملة 
والبقاء في الكنف الفرنسي حتى مرور التداعيات 
االقتصادية لجائحة كورون���ا، أو والدتها ضعيفة؛ 
مما يس���هل م���ن عملية االرتداد عنه���ا في ضوء 
االعتبارات س���الفة الذكر، وهو م���ا يلقي بظالٍل 
س���لبية على خطط التكامل اإلقليمي المطروحة 

على الطاولة في الفترة القادمة.
عل���ى الرغم م���ن قول بع���ض المراقبين بأّن 
الجائح���ة الراهنة قد تأتي بنتائ���ج إيجابية على 
التكام���ل اإلفريق���ي للمضي ُقدماً في مش���اريع 
التكامل الق���اري، كاتفاقية التجارة الحرة القارية، 
والعملة المشتركة، بفعل ما قد تخلقه الجائحة من 
الضرورة الملّحة للتكامل، فعلى سبيل المثال: يرى 
البعض أّن اغالق الحدود بين الدول اإلفريقية أمام 
األفراد مع اس���تمرار عبور السلع بين تلك الدول 
قد يُذِكي أهمية اإلس���راع ف���ي التكامل التجاري 
واالقتصادي بين دول القارة، وهو تفاؤٌل مرغوب، 

ولكن يبدو أنه غير منظور.
اإف��ري��ق��ي��ا م���ا ب��ع��د ك����ورون����ا/ ن��ظ��رة 

ا�ست�سرافية:
يبدو من التحليل السابق: أنه وعلى الرغم من 
كون إفريقيا ال تزال أقّل القارات انتشاراً للجائحة، 
فإنها تُعّد الخاس���ر األكبر عالمي���اً على مختلف 

https://aawsat. الآت��ي:  الإلكتروني  موقعها  عبر  ومتاح 
com/)تاريخ الدخول 9) مايو 2020)

األصعدة السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعية 
وحت���ى اإلنس���انية، في ضوء تعث���ر اإلصالحات 
السياسية وتراجع المش���اركة السياسية والتداول 
السلمي للس���لطة، مقابل تكريس الحكم المنفرد 
لألف���راد أو الحزب من ناحي���ة، وإنهاك القدرات 
التنظيمية واللوجس���تية والمالية ل���دول إفريقيا 
المنهك���ة ابتداًء م���ن ناحيٍة ثانية، وتعثر س���جل 
حقوق اإلنس���ان في ضوء التوس���ع في اإلجراءات 
االس���تثنائية وما تُثيره من مخاوف بشأن التعسف 
في تطبيقها بهدف تفكيك المعارضة السياس���ية، 
وكذا المخاوف من استدامتها في أعقاب انقضاء 

الجائحة من ناحيٍة ثالثة.
وهناك أيضاً التكلف���ة االقتصادية للجائحة 
على إفريقي���ا، المتمثلة في احتمال فقدان جزء 
كبي���ر من المس���اعدات اإلنمائي���ة الغربية لها 
في ضوء انكفاء البلدان الغربية على اس���تعادة 
الجائحة،  أوضاعه���ا االقتصادية في أعق���اب 
وتقديرات انكماش االقتصاد العالمي واإلفريقي 
بالتبعية في ض���وء انخفاض الطلب على المواد 

الخام والنفط.
أم���ا التكلفة االجتماعية؛ فتتمثل في اتس���اع 
رقع���ة الفقر المهترئة أصاًل، واس���تفادة اإلرهاب 
من جائحة كورونا عبر نش���اطها المكثف، وأخيراً 
تعّثر تج���ارب التكامل اإلقليمي بفعل الجائحة في 
ضوء صعوب���ة وفاء األطراف اإلقليمية بالتزاماتها 

المطلوبة إلنجاح تجارب التكامل.
وعليه؛ فإّن ترك جائحة كورونا تصل لذروتها 
في إفريقي���ا دون تغييراٍت حاس���مة في الواقع 
اإلفريقي المتردي س���ينتهي لعواقب وخيمة، قد 
يصعب معها على النُّظم الحاكمة في العديٍد من 
البلدان اإلفريقية تحمل تكلفتها، تاركًة نفس���ها 
لخط���ر االنهيار، وهي العواقب المعلّقة في عدم 
حدوثها على آماٍل وتفاؤالٍت ال يوجد ما يدعمها 

في الواقع اإلفريقي المعقد والمرتبك �
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واقع ومستقبل االستثمارات الخليجية
في إفريقيا

د. جيهان عبد ال�سالم عبا�س محمود
مدر��س القت�س�اد – كلي�ة الدرا�س�ات الإفريقي�ة العلي�ا – 

جامعة القاهرة

استهالكياً واسعة، وتضّم بين جنباتها الكثير من 
الفرص االس���تثمارية المتاحة والممكنة، وأيضاً 
لثقلها السياسي على الس���احة الدولية، إضافًة 
إلى االهتمام الدولي واإلقليمي الذي يزداد بهذه 
القارة الغنية بالم���وارد الطبيعية المهمة، وذات 

األهمية االستراتيجية والجيوسياسية.
ولعل دعم دول الخليج وف���ي مقدمتها المملكة 
العربية الس���عودية لحركات التح���رر اإلفريقية منذ 
س���تينيات القرن العش���رين يُعّد أح���د وجوه هذا 
االهتمام، الذي سرعان ما تحول إلى الدعم المادي 
واالقتصادي وتطوير الخدمات والمرافق، بما يخدم 

العالق�ة بي�ن دول الخلي�ج العربي ودول اإّن 
اإفريقيا تمتد لق�رون طويلة، حيث هناك 
العدي�د م�ن الرواب�ط التاريخي�ة، والجغرافية، 
والديني�ة، والثقافية، وغيرها من الأوا�س�ر التي 
تجمع بي�ن الطرفين من�ذ الق�دم، والتي توثقت 

بعد الإ�سالم.   
ثم زادت قوتها في التاريخ الحديث والمعاصر، 
كون إفريقيا جارة لدول مجلس التعاون الخليجي 
وللدول العربية عامة، إضافًة إلى كونها ثاني أكبر 
قارة في العالم من حيث المس���احة، وتُعّد سوقاً 
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التنمية في إفريقي���ا عند بداية الطفرة النفطية في 
منتصف س���بعينيات القرن العشرين، حيث أسست 
الدول الخليجية الصنادي���ق التنموية بغرض تقديم 
المس���اعدات والمنح والق���روض للعديد من الدول 
النامي���ة، وف���ي مقدمتها الدول اإلفريقية بش���قيها 
العربي وجنوب الصحراء، وعلى س���بيل المثال قام 
الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1975م، وما زال، 
بتمويل الكثير من المشروعات في 44 دولة إفريقية، 
بمبالغ اقتربت من 23 مليار دوالر، وقامت الصناديق 
التنموية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والكويت 
بدعٍم مماثل، إضافًة إلى الدور المتميز الذي يقوم به 
البنك اإلسالمي للتنمية في تقديم القروض والمنح 
غير المس���تردة للدول اإلفريقية، وكذلك جهود هيئة 

اإلغاثة اإلسالمية العالمية، والجمعيات الخيرية.
ويلع���ب االس���تثمار دوراً كبيراً ف���ي عملية 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث يسهم في 
قيام المنشآت والمشروعات اإلنتاجية والخدمية 
وغيره���ا م���ن التكوينات الرأس���مالية األخرى، 
وتعتب���ر إفريقيا أحد أهّم الق���ارات التي تمتلك 
مقومات االس���تثمار في ش���تى المجاالت، فهي 
غنية بمواردها البشرية والمادية، وتتميز بموقعها 
االس���تراتيجي، واليوم تشهد نش���اطاً اقتصادياً 
واسعاً وتدفقاً الس���تثمارات كبيرة من شتى دول 

العالم، وعلى رأسها الصين والدول األوروبية.
وم����ن ه����ذا المنطل����ق؛ ظه����رت العالق����ات 
االقتصادية بين دول الخليج العربي وإفريقيا، والتي 
اتخذت العديد من األش����كال، كالتجارة والمعونات 
االس����تثمارات  كذلك  اإلنمائي����ة،  والمس����اعدات 
المباش����رة وغير المباش����رة، حيث بلغت تدفقات 
استثمارات دول الخليج العربي إلى إفريقيا جنوب 
الصحراء نح����و نحو 9.3 مليارات دوالر بين عاَمي 
2005-2015م، وتركزت بشكٍل كبير في دول بعينها، 
مث����ل جنوب إفريقي����ا وكينيا وأوغن����دا ونيجيريا، 
ومعظمها في مش����روعات البني����ة التحتية، حيث 

شكلت االس����تثمارات الخليجية في البنية التحتية 
نحو 7-10% من إجمالي االس����تثمارات الخليجية 
في إفريقيا بمبلغ بلغ 30 مليار دوالر، يليها القطاع 
الزراعي، والخدمات المالية والمصرفية، وخاّصًة 

تلك التي تعمل وفقاً لمبادئ التمويل اإلسالمي. 
ولكن ما تزال االستثمارات الخليجية في إفريقيا 
تواجه العديد من التحديات، أهمها عدم االستقرار 
السياس���ي، والحروب والصراع���ات في العديد من 
ال���دول اإلفريقي���ة، كذلك تقلب أس���عار العمالت، 
وضعف األطر القانونية الحاكمة لالستثمار، والطرق 

الالزمة لحّل النزاعات بين المستثمرين.
وم���ن ه���ذا المنطلق؛ تهدف ه���ذه الدرا�صة اإلى 

التعر�ض بالتف�صيل اإلى النقاط الآتية:
اأوًل: أسباب توجه االستثمار الخليجي نحو 

إفريقيا.
ثانياً: حجم االستثمارات األجنبية والخليجية 
المباش���رة في إفريقي���ا، وتوزيعه���ا الجغرافي 

والقطاعي.
ثالث���اً: واق���ع االس���تثمار الخليج���ي ف���ي 

القطاعات االقتصادية المختلفة بإفريقيا.
رابع���اً: الف���رص المس���تقبلية لالس���تثمار 

الخليجي في إفريقيا.
خام�صاً: تحديات االستثمار في إفريقيا.

وفيما سيأتي التفصيل:

التعاون االقتصادي بين دول 
الخليج وإفريقيا يمثل بداية 
مشجعة للتكامل الخليجي 

اإلفريقي، يجب البناء عليها 
وتطويرها
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ال���س��ت��ث��م��ار  ت��وج��ه  اأ���س��ب��اب  اأوًل: 
الخليجي نحو اإفريقيا:

تعددت الأ�صباب التي دفعت دول الخليج العربي 
نح���و ال�صتثمار في اإفريقيا، ويمك���ن اإجمالها فيما 

ياأتي:
1( تح�صن بيئة ال�صتثمار في اإفريقيا:

حيث اهتمت ال���دول اإلفريقية، منذ مطلع 
التس���عينيات م���ن القرن العش���رين، باإلصالح 
االقتصادي وتهيئة البيئة االستثمارية، وبخاّصٍة 
جن���وب الصحراء الت���ي ظلت تعان���ي أوضاعاً 
سياس���ية غير مس���تقرة، إضاف���ًة إلى ضعف 
أس���س النمو، وعدم مالءمة كثير من السياسات 
االقتصادي���ة المطبق���ة فيها؛ لذلك س���ارعت 
الحكومات اإلفريقية من خالل أجهزتها المعنية 
إلى إيجاد بيئات اس���تثمارية مناس���بة، فقامت 
ونظمها  االقتصادي���ة،  سياس���اتها  بمراجع���ة 
االستثمارية، واس���تحدثت الهيئات والمؤسسات 
التي تخطط لها وتنظمه���ا. ووضعت امتيازات 
كثيرة، منها: تيس���ير شروط االستثمار وتخفيف 
القيود عل���ى تدفقاته، والتح���وط لما يمكن أن 
تتعرض له االس���تثمارات م���ن مخاطر، والعمل 
على تقليلها، والش���فافية في توفير المعلومات 

الضرورية للمستثمر وكسب ثقته.
 كما أصدرت العديد من التشريعات الهادفة 
إلى تيس���ير بيئة األعمال االس���تثمارية وجعلها 
أكث���ر جاذبية، حي���ث قامت 28 دول���ة بإدخال 
58 عملي���ة إصالحية خالل ع���ام 2007م؛ وقد 
ُصّنفت ثالث دول إفريقية ضمن مجموعة الدول 
العشر األولى في العالم التي أدخلت إصالحات 
لتشجيع االستثمارات خالل العام المذكور، وهذه 
الدول هي: الس���نغال وبوركينا فاس���و وبتسوانا 
وموريشيوس. ومن أهّم تلك اإلجراءات ما يهدف 
إلى تبسيط وتس���ريع إجراءات إنشاء الشركات 
االستثمارية بأحجامها المختلفة، باإلضافة إلى 

تخفيض رس���وم تكاليف الواردات والصادرات، 
إلى جان���ب إصالحات أخرى مهمة في مجاالت 
حماي���ة حق���وق الملكية وحري���ة تحويل رؤوس 
األم���وال، فضاًل عن رفع القي���ود على الصرف 
األجنبي، وتبس���يط وتخفيف النظم الضريبية، 
وتوفير العدي���د من االمتي���ازات األخرى التي 
تكفلها قوانين االس���تثمارات التي س���نتها هذه 

الدول))). 
يضاف إلى ذلك تركيز الدول اإلفريقية على 
حماية المستثمرين األجانب، وبخاّصٍة مستثمرو 
دول الخلي���ج العربي، وقد ظهر ذلك في ش���كل 
عدة معاهدات ثنائية بين دول الخليج وإفريقيا، 
فعلى سبيل المثال تّم توقيع 17 اتفاقاً لالستثمار 
الثنائي، في إطار مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية، م���ا يقرب من ثلثها تّم توقيعه في عام 

2013م))). 
ث���روات  الإفريقي���ة  الق���ارة  امت���الك   )2

�صخمة:
ومن األس���باب األخرى التي س���اعدت على 
توج���ه االس���تثمار الخليجي نح���و إفريقيا هو 
امتالك الق���ارة اإلفريقية ثروات ضخمة، تتمثل 
ف���ي العديد من الم���وارد الطبيعي���ة المتنوعة، 
في ش���كل الغابات والموارد المعدنية والنفطية، 
كذلك الموارد الزراعية والس���مكية. فهي تمتلك 
أكبر مخزون من الثروات والمعادن المهمة، فمن 
بين 50 معدناً مهماً في العالم تمتلك إفريقيا 17 
نوعاً منها وبكميات ضخمة، فهي تمتلك النسبة 

اإفريقيا: درا�شة  )))  الم�شرف العربي للتنمية القت�شادية في 
�ص.�ص  اإفريقيا،  في  العربي  ال�شتثمار  ت�شجيع  �شبل  حول 
http://www.badea. :9)-)2)، متاح على الرابط الآتي(

org/Default.aspx?id=195&lg=ar

 The Economist, Beyond Commodities, Gulf (2(
 Investors and The New Africa, Surge (London:

.The Economist, 2015), P.9
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األكبر م���ن احتياطى البوكس���يت، والفروكروم، 
والكوبل���ت والم���اس، والذه���ب، والمنجني���ز، 

والفوسفات، والمعادن البالتينية))). 
ويُعّد قطاع الطاقة مجاالً جاذباً لالس���تثمار 
الخليج���ي، حيث تتوافر مص���ادر توليد الطاقة 
بمصادرها المختلفة، فمثاًل الطاقة الكهرومائية 
التي تبلغ 1750 تيراواط في الس���اعة ال يُستغل 
منها سوى 5% منها فقط.، كما يوجد في إفريقيا 
احتياطي ضخم من النف���ط والغاز، حيث يُقّدر 
حجم احتياط���ي النفط في إفريقيا بنحو %9-7 

من االحتياطي العالمي.
كما أنها تمتلك إمكانيات ضخمة في المجال 
الزراعي، تؤهلها ألن تصبح سلّة للغذاء العالمي، 
فضاًل عن الموارد المائية الالزمة للزراعة، حيث 
يجري بها 13 نهراً، كذلك مخزون مياه األمطار 
والمياه الجوفية، يُضاف إلى ذلك تنوع أقاليمها 
المناخي���ة، مم���ا يجعلها بيئًة مالئم���ة لزراعة 
العدي���د من المحاصيل، خاّص���ة في ظّل وجود 
أراٍض زراعية صالحة تمثل نحو 35% من مساحة 
القارة، ال يُس���تغل منها س���وى 7% منها فقط؛ 
وبالتالي يعتبر االس���تثمار في المجال الزراعي 
من أفضل الخيارات التي تقّدمها إفريقيا لدول 

الخليج العربي لتحقيق أمنها الغذائي))). 
3( ال�صتق���رار ال�صيا�صي في منطقة الخليج 

العربي:
المتعلقة  األس���باب  ذل���ك  إل���ى  يُض���اف 
باالستقرار السياسي في منطقة الخليج العربي، 
وتوجهها نحو رسم سياسة اقتصادية جديدة لها 

 The Economist  Intelligence Unit: GCC Trade  (((
 and Investment Flows, The Emerging- Market

.Surge  (London: The Economist, 2011), P.19

وتحديات،  اإفريقيا– اآمال  في  ال�شتثمار  المختار،  محمد    (2(
مجلة قراءات اإفريقية، العدد الرابع، �شبتمبر 2009م، متاح 

https://www.qiraatafrican.com :على الرابط الآتي

في إفريقيا من ناحية، ورسم سياسة دبلوماسية 
وتوس���يع النفوذ اإلقليمي من ناحيٍة أخرى، من 
أجل خلق بيئة اقتصادية تضمن استثمار عائدات 
النفط في مجاالت متنوعة ومربحة اقتصادياً))).
الإقليم���ي  المت���داد  ه���ي  اإفريقي���ا   )4

والجغرافي وال�صتراتيجي للدول العربية:
تُعّد إفريقيا االمت���داد اإلقليمي والجغرافي 
واالس���تراتيجي للدول العربي���ة، حيث إّن موقع 
القارة الس���مراء ف���ي العالم يُع���ّد األهّم على 
الممرات  تتوسط  الجيوبوليتيكي، ألنها  الصعيد 
المالحية بين القارات الخمس، فهي تطّل على: 
مضيق جبل طارق، قناة الس���ويس، مضيق باب 
المندب، رأس الرجاء الصالح، ويحيط بها جزر 

تطّل على المحيطين األطلسي والهندي. 
هذا الموقع أّهله���ا ألن تكون همزة الوصل 
بين قارات العالم، خصوصاً في جزئها الشمالي 
والش���مالي الشرقي، الذي يس���يطر على حركة 
المواصالت العالمية بين قارات آس���يا وأوروبا 
وإفريقي���ا، لذلك ف���إّن إلفريقي���ا دوراً محورياً 
ف���ي األمن اإلقليم���ي وفي الحراك السياس���ي 
واالقتصادي والثقافي للدول المحورية في هذه 
القارات، ونظراً لس���يطرة الدول اإلفريقية على 
الممرات المالحية، الت���ي تربط قارات العالم، 
كان له���ا أهمية بالغة ف���ي تأمين صادرات دول 
الخليج، التي تعتمد بنس���بة 90% على عائدات 
تصدي���ر النفط إلى العالم، وك���ذا الواردات من 
الس���لع والخدمات، إلى جانب األهمية السوقية 
في مواجهة أي تحرك عس���كري في المنطقة. 
ولهذا فاّن وضع خطة اس���تراتيجية للش���راكة 
العربية اإلفريقية لم يع���د مجرد خيار، خاّصًة 

)3)  اأيمن الفي�شل، التوجه الخليجي نحو اإفريقيا نفوذ وعالقات 
والتخطيط،  للدرا�شات  البيان  مركز  )بغداد:  اقت�شادية، 

اأبريل 9)20م)، �ص.�ص )4-3).
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في ظّل التدافع العالمي نحو محاولة الس���يطرة 
على القارة واستغالل مواردها))).

الأجنبية  ال�ستثمارات  حجم  ثانيًا: 
والخليجية المبا�سرة في اإفريقيا:

تط����ور حج����م االس����تثمارات األجنبي����ة في 
إفريقيا، خاّصًة م����ع بداية تبنيها لبرامج اإلصالح 
االقتصادي، في نهاية تس����عينيات القرن العشرين، 
ويوضح الش����كل رق����م )1( هذا التط����ور في دول 
إفريقيا جن����وب الصحراء، حيث ارتفع من 1.228   
مليار دوالر أمريكي عام 1990م؛ إلى 37.95 مليار 
دوالر عام 2015م، ف����ي الوقت الذي تتوجه معظم 
تل����ك االس����تثمارات إلى دول الش����مال اإلفريقي، 
وبخاّصة مصر والمغرب وتون����س، إذ بلغ إجمالي 
االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة إلى تلك 
الدول نحو 14،8 مليار دوالر أمريكي عام 2015م.

�صكل رقم )1(: قيمة ال�صتثمارات الأجنبية المبا�صرة 
في اإفريقيا جنوب ال�صحراء وال�صمال الإفريقي 

خالل الفترة )1990-2015م(- مليار دولر اأمريكي

- م���ن اإع���داد الباحث���ة؛ ا�صتن���اداً اإل���ى المرج���ع 
الآتي:

 The World Bank: Foreign Direct Investment, -

:Net Inflows (BoP, current US$), at

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.

DINV.CD.WD?locations=ZQ-EG-DZ-LY-TN

من  ال�شتراتيجي  والأم���ن  اإفريقيا  اأم��ي��ن،  �شادق  ))) محمد 
اأون��الي��ن،  الخليج  مجلة  ال��ح��زم،  عا�شفة  اإل���ى  الإه���م���ال 
https:// الآت�����ي:  ال���راب���ط  ع��ل��ى  م��ت��اح  5)20م،  ن��وف��م��ب��ر 

alkhaleejonline.net

  ويبّين الشكل رقم )2( أهّم الدول المستثمرة في إفريقيا 
من حيث قيمة رأس المال المس���تثمر، حيث تأتي الصين في 
المقدمة بإجمالي حجم استثمار يصل إلى 36.1 مليار دوالر، 
أي تس���تحوذ على ما نس���بته 39% من الس���وق االستثماري 
اإلفريقي، تليها دولة اإلمارات العربية المتحدة بإجمالي حجم 
اس���تثمار يصل إلى 11 مليار دوالر، وتس���تحوذ على 12% من 
الس���وق االس���تثماري اإلفريقي، والمملكة العربية السعودية 
في المرتبة الخامس���ة بإجمالي حجم استثمار يصل إلى 3.8 
مليارات دوالر ونصيٍب من السوق يصل إلى 4% للعام ذاته))).
 وق����د بلغ إجمالي حج����م االس����تثمار الخليجي في 
إفريقيا جنوب الصحراء فقط ما ال يقّل عن 9.3 مليارات 
دوالر ف����ي الفترة 2005-2014م، حي����ث بلغ في النصف 
األول م����ن عام 2015م نحو 2.7 مليارات دوالر، في الوقت 
الذي استثمرت فيه دول الخليج عشرة أضعاف هذا المبلغ 

في دول الشمال اإلفريقي فقط في الفترة نفسها))). 

�صكل رقم )2(: اأهم الدول الم�صتثمرة في اإفريقيا من حيث 
قيمة راأ�ض المال الم�صتثمر لعام 2016م- مليار دولر اأمريكي

- م���ن اإع���داد الباحث���ة؛ ا�صتن���اداً اإل���ى المرج���ع 
الآتي:

 Analyse Africa: The Africa Investments -

:Report 2017, P.6, at

free-/15/10/http://africabusiness2020.com/2017

/download-africa-investment-report-2017

 Analyse Africa: The Africa Investments Report (2(
2017, P.6, at: http://africabusiness2020.

f ree-download-a f r ica- /15 /10 /com/2017

investment-report-2017

 The Economist , Beyond Commodities , Gulf  (3(
      .Investors and The New Africa , Surge
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 وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لالستثمارات 
األجنبية المباش���رة بش���كٍل عام ف���ي إفريقيا، 
فنحو 40% منها موجه لقطاع التش���ييد والبناء، 
و21% للصناع���ات التحويلي���ة، و14% للخدمات 
اللوجيستية وقطاع النقل، و13% لقطاع الكهرباء 
والطاق���ة، و5% لقط���اع الزراع���ة، بينم���ا كان 

االستثمار أقّل حجماً في باقي القطاعات.

�صكل رقم )3(: التوزيع القطاعى لال�صتثمارات 
الأجنبية المبا�صرة في اإفريقيا لعام 2016م

- م���ن اإع���داد الباحث���ة؛ ا�صتن���اداً اإل���ى المرج���ع 
الآتي:

 Analyse Africa: The Africa Investments Report

:2017, P.8, at

free-/15/10/http://africabusiness2020.com/2017

download-africa-investment-report-2017

 وفي اإلطار نفسه؛ تنوعت القطاعات التي 
توجه إليها االس���تثمار الخليجي ف���ي إفريقيا، 
حي���ث تركز معظمها ف���ي الزراعة واالتصاالت 
والقط���اع المالي والبنية التحتية كما هو موضح 
في الشكل رقم )4(، حيث تحتل اإلمارات العربية 
المتح���دة المرتبة األولى من بي���ن دول الخليج 
العرب���ي في إفريقي���ا، حيث تع���ددت مجاالت 
استثماراتها كشركات الطيران والتشييد والبناء، 
وصناديق االس���تثمار))). تليها في ذلك المملكة 

 Gulf Engulfing the Horn of Africa,October.2017, (((
P.1, at: http://life-peace.org/resource/the-gulf-

العربية الس���عودية، وقطر، والكويت. وتصدرت 
نيجيريا وجنوب إفريقي���ا وكينيا وأوغندا قائمة 
ال���دول اإلفريقية التي اجتذبت العدد األكبر من 
الشركات الخليجية، باستقطابها ما بين 10 إلى 

25 شركة خليجية))).

�صكل رقم )4(: التوزيع الجغرافي والقطاعي 
لأهم ال�صتثمارات الخليجية في اإفريقيا 

 Source: Worldview.Stratfor, Why the GCC

:States Think Africa Is Worth Fighting Over, at

https://worldview.stratfor.com/article/why-gcc-

states-think-africa-worth-fighting-over

 كما تجدر اإلش���ارة في ه���ذا الصدد إلى 
وجود الكثي���ر من االس���تثمارات الخليجية في 
منطق���ة الق���رن اإلفريقي، وبخاّص���ٍة )إثيوبيا، 
والس���ودان، وجن���وب الس���ودان، والصوم���ال، 
وجيبوتي(، خصوص���اً ف���ي المج���ال الزراعي 

:/engulfing-the-horn

:And

 Simon Allison, and Joseoph  Dana, Bridging  -

 The Red Sea: How To Build  An Africa GCC

:Partnership, October.2017, P.9 , at

https://emerge85.io/.../bridging-the-red-sea-how-to- 

 build-an-africa-g

»جنوب  ف��ي  الخليجية  ال�شتثمارات  اهلل،  عو�ص  �شامح    (2(
ال�شحراء الإفريقية« تقفز اإلى 9،93 مليارات درهم، جريدة 
الإمارات اليوم، 9) نوفمبر 5)20م، متاح على الرابط الآتي:
ht tps : / /www.emarata lyoum.com/bus iness /

 1.841856-19-11-local/2015
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والبنية  والبناء  والتش���ييد  التحويلية  والصناعة 
التحتية كما هو موضح بالشكل رقم )5(. 

وق���د اكتس���ب الق���رن اإلفريق���ي أهميته 
االس���تراتيجية من كون دوله تطّل على المحيط 
الهندي من ناحية، وتتحكم في المدخل الجنوبي 
للبحر األحم���ر- حيث مضيق ب���اب المندب- 
م���ن ناحيٍة ثانية، ومن ثّم ف���إّن دوله تتحكم في 
طريق التجارة العالم���ي، وبخاّصٍة تجارة النفط 
القادمة من دول الخليج، والمتوجهة إلى أوروبا، 
والواليات المتحدة. كما أنها تُعّد ممراً مهماً ألي 
تحركات عسكرية، قادمة من أوروبا، أو الواليات 
المتحدة، في اتجاه منطقة الخليج العربي. فضاًل 
عن كون���ه يزخر بإمكاني���ات زراعية كبيرة غير 
مستغلة، إذ إّن )44%( من مساحته الزراعية غير 
مس���تغلة، كما تغطي الغابات حوالي )27%( من 
جملة مساحته، وتبلغ مساحة األراضي الصالحة 
للرعي في���ه )25%(، أما األراضي التي ال تصلح 
للزراعة فتبلغ فق���ط )4%(، هذا باإلضافة إلى 
الثروة الحيوانية والنفطي���ة، كما يحتوي القرن 
اإلفريقي على أكبر ثروة مائية من المياه العذبة 

على مستوى العالم))).

القرن  لمنطقة  الجيو�شتراتيجية  الأهمية  يحيى،  عمر    (((
والدرا�شات  ال�شيا�شية  للعلوم  يحيى   عمر  موقع  الإفريقي، 

ال�شتراتيجية، 27 نوفمبر 4)20م، متاح على الرابط الآتي:
blog-post_80./11/https://omersd.blogspot.com/2014

html

�صكل رقم )5(: التوزيع القطاعي لال�صتثمارات 
الخليجية في منطقة القرن الإفريقي لعام 2017م

 Source: Mos Meester, Willem van den Berg

 & Harry Verhoeven, Mapping the extent of Gulf

 investments and ODA in the Horn of Africa, April.

2018, https://www.clingendael.org/pub/2018/riyal-

politik/4-mapping-the-extent-of-gulf-investments-

/and-oda-in-the-horn-of-africa

 كما توجد عالقة واضحة بين أسعار النفط 
وعدد المشروعات االستثمارية في منطقة القرن 
اإلفريقي خالل الفت���رة )2000-2017م(، حيث 
يوضح بش���كل كبير وجود ارتباط بين أس���عار 
النف���ط وحجم تلك االس���تثمارات، فكلما تزايد 
س���عر النفط تزايدت معه اإلي���رادات النفطية 
لدول الخليج، والتي يمكن استخدامها وتوظيفها 
ف���ي اس���تثمارات بإفريقيا. وقد بلغت أس���عار 
النف���ط أقصاها ع���ام 2012م، ليصل معه عدد 
المشروعات االستثمارية إلى نحو 140 مشروع، 
ثم عاودت االنخفاض لتصل عام 2017م إلى نحو 
30 مشروعاً استثمارياً بمنطقة القرن اإلفريقي 

فقط، كما هو مبين بالشكل رقم )6(.
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�صكل رقم )6(: عدد م�صروعات ال�صتثمارية 
لدول الخليج في منطقة القرن الإفريقي واأ�صعار 

النفط خالل الفترة )2000-2017م(

 Source: Mos Meester, Willem van den

 Berg & Harry Verhoeven, Mapping the extent

 of Gulf investments and ODA in the Horn of

Africa, April.2018, https://www.clingendael.org/

pub/2018/riyal-politik/4-mapping-the-extent-of-gulf-

/investments-and-oda-in-the-horn-of-africa

الخليجي  ال�ستثمار  واق���ع  ث��ال��ث��ًا: 
المختلفة  القت�سادية  القطاعات  في 

باإفريقيا:
تتعدد فرص االستثمار في إفريقيا نظراً لما 
وهبه الله لتلك القارة السمراء من ثروات طبيعية 
مهمة، أما بالنس���بة إلى القطاعات االقتصادية 
الجاذبة لالستثمار الخليجي في إفريقيا؛ فيمكن 

إجمالها فيما يأتي:
1- قطاع الطيران:

 تُعّد إفريقيا واحدًة من أسرع أسواق الطيران 
في العالم، واس���تطاعت دول الخليج أن تؤسس 
ش���ركات تابعة لها للعمل في مج���ال الطيران 
اإلفريقي، وأصبحت إفريقيا سوقاً نشطاً لثالث 
شركات طيران خليجية، وهي: طيران اإلمارات، 
اتحاد الطي���ران، الخطوط الجوي���ة القطرية. 
فعلى سبيل المثال استطاعت الشركة اإلماراتية 
Africa Express Airways أن تربط منطقة 
القرن اإلفريقي، حيث تأخذ طريقها من نيروبي 
إلى دبي عبر مدغش���قر، حي���ث يتوجه طيران 
اإلمارات إلى 26 دول���ة إفريقية، وتحصل على 
4,10% من عائدتها من السوق اإلفريقية، حيث 

تعتبر الش���ركة اإلماراتية أح���د أهّم الخطوط 
الجوية النشطة في جنوب إفريقيا، وهي الناقل 
الوحيد غير اإلفريقي الذي يعمل ضمن الخطوط 

الرئيسية في إفريقيا. 
كذل���ك ش���ركة Fly Dubai، وهي إحدى 
شركات الطيران منخفضة التكلفة في اإلمارات، 
ولديها بصمة كبيرة في إفريقيا، ولها 12 وجهة 
هناك، كما سجلت معدل نمو 5,3% بين اإلمارات 

وإفريقيا ما بين عاَمي 2015-2016م. 
كذلك توجه قط���ر خدماتها لنحو 27 وجهة 
إفريقي���ة، واتح���اد الطيران موّجه إلى عش���ر 
دول، كما اش���ترت 40% من حصة شركة سيشل 

للطيران))). 
2- قطاع النقل:

يعتبر قطاع النقل أحد أهّم القطاعات التي 
تستقطب االس���تثمارات الخليجية بشكٍل كبير، 
ومن أبرز المش���روعات في هذا القطاع: إدارة 
موانئ دبي العالمية لمحطة الحاويات )دوراليه( 
ع���ام 2000م، إذ كان أول اس���تثمار لموانئ دبي 
العالمية خ���ارج دبي، وإح���دى أولى الصفقات 
الخليجي���ة الكبيرة ف���ي مجال البن���ى التحتية 
الخليجية في إفريقيا، حيث اس���تثمرت موانئ 
دب���ي العالمي���ة فيها نحو ملي���ار ونصف دوالر 
أمريكي، مما جعل جيبوت���ي، التي تعتبر البوابة 
البحري���ة إلثيوبيا، ثالث أكبر مين���اء للحاويات 
في إفريقيا، وجعلها تس���اهم بحوالي ربع الناتج 

المحلي اإلجمالي في جيبوتي. 
 كما تابعت موانئ دبي العالمية االس���تثمار 
في قطاع الموانئ في الجزائر ومصر والسنغال 

 Simon Allison , and Joseoph  Dana , Bridging  (((
 The Red Sea: How To Build  An Africa GCC

:Partnership ,October.2017, P.9, at

https://emerge85.io/.../bridging-the-red-sea-how-to- 

build-an-africa-g
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وموزمبيق، مما منحها تغطية واس���عة في جميع 
أنح���اء الق���ارة، وعزز من تكام���ل االقتصادات 
العالمية))).  التج���ارة  اإلفريقية ضمن منظومة 
وفي ع���ام 2007م قام���ت المؤسس���ة بتوقيع 
اتفاقي���ة تش���غيل وتطوير محط���ات الحاويات 
بداكار في الس���نغال، وتمتلك الش���ركة حوالي 
90% من أس���هم ميناء داكار بجمهورية السنغال 
باستثمار بلغ حوالي 75 مليون يورو. كما ترغب 
الشركة في توس���يع مجاالت عملها في إفريقيا 
من خالل االستثمار في ميناء مابوتو بجمهورية 
موزمبيق، وميناء دار الس���الم بجمهورية تنزانيا 
المتح���دة. وقد وقعت »جافزا« التابعة لش���ركة 
دب���ي العالمية اتفاقية مع الحكومة الس���نغالية 
إلقامة منطقة اقتصادية خاّصة في الس���نغال، 
واستثمرت الشركة حوالي 800 مليون دوالر في 
المش���روع الذي تّم االنتهاء م���ن مرحلته األولى 

عام 2010م))).
 وتجدر اإلش���ارة أيضاً في هذا الصدد إلى 
صندوق االس���تثمار في البني���ة التحتية التابع 
لمنطقة الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا، 
والمدعوم من ثالثة مستثمرين خليجيين، حيث 
قام باس���تثمار في ميناء اإلسكندرية للحاويات، 
باإلضافة إلى ش���ركة )أجيليتي( الكويتية، التي 
تمارس أنش���طتها في 11 دولة إفريقية، وتعمل 

في قطاع الموانئ أيضاً))).

لتحقيق  ج��ذب��ًا  الأك��ث��ر  اإفريقيا  ف��ري��د،  محمد  �شالي  د.    (((
الخليج،  اآراء حول  الخليجية، مجلة  والم�شالح  ال�شتثمارات 
العدد 09)، )جدة: اآراء حول الخليج، يوليو 6)20م)، �ص70.

اإفريقيا، مرجع  للتنمية القت�شادية في  العربي  الم�شرف    (2(
�شبق ذكره، �ص32.

ا�شتثمارات خليجية في  )3)  �شامح عو�ص اهلل: 30 مليار دولر 
الإم��ارات  مجلة  �شنوات،  ع�شر  خالل  التحتية  اإفريقيا  بنية 
الآت���ي:  ال��راب��ط  على  م��ت��اح  4)20م،  �شبتمبر   30 ال��ي��وم، 
https://www.emaratalyoum.com/business/

1.714246-30-09-local/2014

3- قطاع الت�صالت: 
ويعتب���ر ه���ذا القط���اع من أكث���ر الفرص 
االس���تثمارية ف���ي إفريقيا، ويرج���ع ذلك إلى 
انخفاض المخاط���ر في هذا القط���اع مقارنًة 
بغي���ره م���ن القطاع���ات االقتصادي���ة. وأهّم 
الش���ركات العامل���ة في قط���اع االتصاالت هي 
ش���ركة االتصاالت اإلماراتية التي تدير شركات 
المحمول في 14 دولة عبر غرب وشمال إفريقيا 

وتخدم نحو 69،7 مليون مشترك))).
كذلك ش����ركة زي����ن الكوي����ت، وإن كانت قد 
خفضت أنش����طتها ف����ي إفريقيا بع����د أن باعت 
منطقة جنوب الصحراء الكبرى لش����ركة بهارتي 
الهندي����ة عام 2009م)))، حيث توجد في الس����وق 
اإلفريقي منذ عام 2005م، وتمتلك تس����ع شبكات 
للمحمول ف����ي إفريقيا، من بينه����ا: توجو، بنين، 
بوركينا فاسو، نيجيريا، الكاميرون، ومالي. وتعمل 
بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص المحلي، 
وتمتلك الشركة 51% من شركة »زانتل« في تنزانيا، 
و70% من أسهم ش����ركة »أتالنتيك تيليكوم«، التي 
تمتلك أغلبية الحصص في العديد من ش����ركات 
الهوات����ف المتنقلة في بوركينا فاس����و، والجابون، 
والنيجر وتوج����و، وجمهورية إفريقيا الوس����طى، 
وس����احل العاج، ويبلغ عدد المشتركين فيها نحو 
2،8 مليون مشترك. كما تمتلك الشركة »اتصاالت 
بنين«، وتق����وم بالتفاوض في عدد آخر من الدول 

اإلفريقية للحصول على تراخيص للعمل بها.
كما قامت الشركة في عام 2007م بشراء %75 
من أسهم شركة »ويسترن تيليسيستمز ليمتد« في 
غانا مقابل 120 مليون دوالر، وستتم عملية تملك 
الش����ركة من خالل وحدة س����يلتل التابعة لشركة 

 Simon Allison , and Joseoph  Dana , Op.cit,   (4(
.11-PP.10

.The Economist  Intelligence Unit, Op.cit, P.20  (5(
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زي����ن، والتي امتلكتها في عام 2005م مقابل 3،36 
مليارات دوالر أمريكي. وتعمل شركة زين بالشراكة 
م����ع كلٍّ من القطاع الخ����اص والحكومات في 15 
دولة إفريقية، هي: تش����اد، الجابون، مدغش����قر، 
الكونج����و، س����يراليون، الكونج����و الديمقراطية، 
زامبيا، نيجيريا كينيا، تنزانيا، بوركينا فاسو، غانا، 

النيجر، ماالوي، أوغندا))).
4- البنية التحتية: 

يعتبر قطاع البني����ة التحتية في إفريقيا أحد 
الخليجية،  الجاذبة لالستثمارات  القطاعات  أكثر 
نظ����راً لخبرة دول الخليج في هذا القطاع وحاجة 
إفريقي����ا إلى المزيد من تلك المش����روعات. وقد 
أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي بأّن االستثمارات 
الخليجية في قطاع البنية التحتية في قارة إفريقيا 
خالل الفترة من 2004م إلى 2015م، قد شكلت ما 
بين 7 و10% من إجمالي االستثمارات األجنبية في 
هذا القطاع، مؤكدة أّن حجم االستثمار الخليجي 
في ه����ذا القطاع بلغ 30 ملي����ار دوالر، بينها 15 
مليار دوالر كاستثمارات مباشرة، و15 مليار دوالر 

كمساعدات وقروض ومنح. 
وم���ا يزال قطاع البني���ة التحتية في إفريقيا 
بحاجٍة للعديد من االس���تثمارات، قد تصل لنحو 
93 مليار دوالر س���نوياً حتى عام 2020م. وتجدر 
اإلش���ارة إلى أّن التموي���ل الخليجي قد ركز على 
مشروعات البنية التحتية في شمال إفريقيا، التي 
تلقت الجزء األكبر من المس���اعدات )نحو %65 
من اإلجمالي(، والحصة األكبر من االستثمارات 
المباش���رة الخاّصة )60%())). وق���د برز تركيز 

ا�شتثمارات خليجية في  )))  �شامح عو�ص اهلل: 30 مليار دولر 
بنية اإفريقيا التحتية خالل ع�شر �شنوات، مرجع �شبق ذكره. 

بين  الإفريقية  الخليجية–  "العالقات  العريمي،  اأمينة    (2(
 ،(09 العدد  الخليج،  حول  اآراء  التناف�ص" مجلة  اأو  التكامل 
�ص.�ص  6)20م)،  يوليو  لالأبحاث،  الخليج  مركز  )ج��دة: 

.(32-3((

المستثمرين الخليجيين على الدول اإلسالمية مثل 
جيبوتي والس���نغال، مع وجود بعض االستثناءات 
لهذه القاعدة، كما هو الحال مع شركة »أكوا باور« 
الس���عودية التي ركزت جهودها بشكل رئيسي في 
جنوب إفريقيا، وشركات االتصاالت والتي ركزت 

على شرق وغرب إفريقيا.
كما أّن هن���اك اس���تثمارات خليجية قليلة 
نس���بياً في اقتص���ادات دول القارة الس���ريعة 
النمو مثل أنغوال وإثيوبيا ونيجيريا، التي جذبت 
تموياًل كبيراً لقطاع البنية التحتية من الشركات 
البرازيلية والصينية، وكذلك- في حالة نيجيريا– 

حيث تستقر شركات أمريكية وأوروبية))).
ويعادل االستثمار الخليجي، العام والخاص، 
أكثر من 10% من إجمالي االس���تثمار الخارجي 
في قطاع البنية التحتي���ة اإلفريقية، لكنه يبقى 
ضئياًل بالمقارنة مع االس���تثمار الصيني الذي 
وصل إل���ى 13 مليار دوالر ف���ي 2012م وحده، 
وقريباً من حجم االستثمار من الجهات المانحة 
األوروبية، بينما يتجاوز ال� 4 مليارات دوالر التي 

يوفرها البنك الدولي.
5- قطاع الطاقة:

يعتب���ر قطاع الطاقة أحد أه���ّم القطاعات 
االس���تثمارية في إفريقيا، فعلى الرغم من تعدد 
مصادر الطاقة في إفريقيا فإنها غير مس���تغلة 
بشكٍل جيد، فعلى س���بيل المثال مجال الطاقة 
الكهرومائية الكامنة ف���ي إفريقيا، والتي تناهز 
1750 تيراواط ساعة، ورغم إمكانية ضمان أمن 
الطاقة من خالل توليد الطاقة الكهرومائية، إال 
أنه لم يُستغّل سوى 15% من هذه الطاقة الكامنة، 
مما يجعله مجاالً واعداً لالستثمار في إفريقيا. 

ا�شتثمارات  دره��م  مليار   ((0 العظيم،  عبد  م�شطفى    (3(
خليجية  بم�شاريع البنية التحتية في اإفريقيا، جريدة التحاد، 
https://www. :29�شبتمبر 4)20م، متاح على الرابط الآتي

-alittihad.ae/article
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أما بالنس���بة للنفط والغاز؛ فيقدر الخبراء 
حجم النفط اإلفريقي ما نس���بته 7-9% إجمالي 
االحتياطي العالمي، أي ما يوازي 80-100 مليار 
برمي���ل خام، وما زالت إفريقيا لم تس���تغله بما 
يخدم احتياجاتها، وهو أيضاً مجال مفتوح أمام 

المستثمرين للحصول عليه وعلى مشتقاته))).
كذلك في مجال الطاقة الشمس���ية وطاقة 
الرياح التي تتوافر في إفريقيا بش���كٍل كبير وال 
تجد من يس���تغلها؛ وبالتالي فه���ي اتجاه جديد 
لالس���تثمار في إفريقيا، وتحت���اج لدول الخليج 

العربي للتوجه نحو هذا المجال في االستثمار.)))
وكان���ت ش���ركة »مبادلة« أولى الش���ركات 
الخليجية التي عملت في القارة، إذ اس���تحوذت 
في ع���ام 2006م على حص���ة 25% في تطوير 

محطة توليد الكهرباء في الجزائر. 
ومن بي���ن أبرز الش���ركات على الس���احة 
اإلفريقية اليوم »أكوا باور« الس���عودية و»طاقة« 
اإلماراتية وش���ركة الكهرباء والم���اء القطرية، 
ومعظ���م التمويل الخليجي في الطاقة المتجددة 
كان على ش���كل مس���اعدات، ولك���ن بدأ ظهور 
مش���روعات تجارية في ه���ذا القطاع، كما بنت 
ش���ركة »مصدر« أكبر محطة تولي���د للكهرباء 
بوس���اطة األلواح الكهروضوئية ف���ي موريتانيا، 
وبقدرة إنتاجية تبل���غ 15 ميغاواط، إضافًة إلى 

محطة توليد الطاقة من الرياح في سيشيل))).
وتعتب���ر دولة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة هي 
المستثمر الرئيس���ي من ضمن مجموعة دول الخليج 

)))  د. �شالي محمد فريد، مرجع �شبق ذكره، �ص)7.
الفر�ص  اإفريقيا،  في  الطبيعية  الموارد  �شراقي:  عبا�ص  د.    (2(
اآراء حول الخليج،  والإمكانيات وم�شالح دول الخليج، مجلة 
 ،(20(6 يوليو  لالأبحاث،  الخليج  مركز  )جدة:   ،(09 العدد 

�ص62.
ا�شتثمارات خليجية في  )3)  �شامح عو�ص اهلل: 30 مليار دولر 

بنية اإفريقيا التحتية خالل ع�شر �شنوات، مرجع �شبق ذكره.

العربي ف���ي مجاالت الطاقة ف���ي إفريقيا، ففى عام 
2016م أبرمت شركة Phanes Group، وهي شركة 
إماراتية للطاقة الشمس���ية، صفقًة مع نيجيريا لبناء 
ثالث محطات شمس���ية، وش���ركة الطاقة اإلماراتية 
الت���ي تدير عملي���ات تطوير الم���واد الهيدروكربونية 
في غرب إفريقي���ا. وفي عام 2013م أعلنت ش���ركة 
)مبادلة( في أبوظبي أنها ستنش���ئ أكبر مجموعة من 
الخاليا الشمس���ية الكهروضوئية بما نسبته 38% في 

موريتانيا))).
6- قطاع الزراعة: 

تتمتع إفريقيا بإمكانيات كبيرة في مجال الزراعة، 
تؤهلها ألن تكون س���لّة الغذاء العالمي؛ فهي تش���تهر 
بمواردها المائية، حيث يجري فيها 13نهراً )زامبيزي، 
شيري، بونجوال، لونجوا، أوجوي، نهر ساند، ليبمبوبو، 
روفيجي، أوكافانجو، م���ارا، فكتوريا، أوليفانتس، ونهر 
النيل(، إضافًة إلى ارتفاع معدالت سقوط األمطار في 
بع���ض مناطقها المناخية المتنوعة، ومخزونها الضخم 
من المياه الجوفية، حيث تُقّدر نسبة مساحة األراضي 
الصالحة للزراعة فيها بحوالي 35% من إجمالي مساحة 
القارة، يُستغل منها 7% فقط في الزراعة. ومن ثم يعتبر 
االس���تثمار في المجال الزراعي من أفضل الخيارات 
التي تقدمها إفريقيا للمس���تثمرين لإلسهام في تحقيق 

النمو االقتصادي واألمن الغذائي في إفريقيا.
وتقود الش���ركات الخليجية االس���تثمارات في 
قطاع الزراعة بإفريقيا، في محاولة لتحقيق األمن 
الغذائي بالمنطقة، خاّصة مع ارتفاع أسعار الغذاء 
العالمية وأزمة الغذاء المتوقعة بحلول عام 2020م، 
حيث ستصل فاتورة استيراد الغذاء في دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى أكث���ر من 53.1 مليار دوالر 
أمريكي للع���ام الواحد، أي ما يق���رب من 8% من 
إجمالي الواردات، وفي ضوء تقارير منظمة الغذاء 
والزراعة العالمية )فاو(، التي تتوقع أن تستورد دول 

)4)  د. �شالي محمد فريد، مرجع �شبق ذكره، �ص72.
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مجل���س التعاون الخليج���ي 60% من غذائها خالل 
عام 2018م، واإلحصائيات التي تشير إلى أّن قيمة 
الفجوة الغذائية ف���ي دول الخليج تتجاوز 12 مليار 
دوالر سنوياً، فإّن االستثمار الزراعي الخليجي في 
الخ���ارج خاّصًة في إفريقيا يصبح ضرورًة من أجل 

تلبية احتياجاتها الغذائية المتزايدة. 
كما أّن المزايا التي تمنحها الدول اإلفريقية 
تجعل من السهولة تحويل إفريقيا إلى سلّة غذاء 
خليجية سهلة ومربحة، مثل االستفادة من حوافز 
االستثمار التي تقدمها الدول اإلفريقية من تملك 
األراضي الزراعية بنظام حق االنتفاع لمدة ) 99( 
عاماً ، باإلضافة إلى اإلعفاءات الضريبية الكاملة 
وحري���ة انتقال رؤوس األموال م���ن وإلى الدول 
اإلفريقية. باإلضافة إلى المساهمة في القضاء 
على الجوع الذي ينتشر في إفريقيا، مما يساهم 
في تنفيذ برامج األمم المتحدة، ويدعم العالقات 

اإلنسانية بين الشعوب الخليجية واإلفريقية))).
وفيم���ا يتعلق باالس���تثمار الخليج���ي في مجال 
الزراعة بإفريقيا، اش���ترى العديد من المس���تثمرين 
الخليجيين مس���احات كبيرة من األراضى الزراعية في 
إفريقيا، أهمها دولة اإلم���ارات العربية المتحدة، التي 
اشترت مس���احات من األراضى الزراعية في عدد من 
الدول اإلفريقية، أهمها غانا ومصر والجزائر والسودان 

وناميبيا، كما هو موضح في الشكل رقم )4(.
 ،Jenaan Investment كما أطلقت ش����ركة
م����ع  مش����تركاً  مش����روعاً  أبوظب����ي،  ومقره����ا 
 Amtaar الحكومة الس����ودانية إلنشاء مش����روع
Investment، وهو مشروع زراعي يغطي 10000 

)))  �شمير عبد الر�شول العبيدي، اآفاق ال�شتثمار الخليجي في 
اآراء حول الخليج، العدد 29)، )جدة: مركز  اإفريقيا، مجلة 

الخليج لالأبحاث،  4)20م)، متاح على الرابط الآتي:
-http://araa.sa/index.php?view=article&id=709:2014

Itemid=172&option=com_&59-55-16-24-06

content

هكتار م����ن األراضي في جميع أنحاء الس����ودان. 
كذلك الحال بالنس����بة للمملكة العربية السعودية، 
حيث اس����تثمرت في عدد من ال����دول اإلفريقية، 
ج����اءت على رأس����ها دول����ة إثيوبيا ثم الس����ودان 
وموريتانيا ومصر، كما يتبين من الش����كل رقم )5(. 
وتعتبر المملكة الس����عودية القائد األكبر في مجال 
االستثمار الزراعي في إفريقيا، فهي تستثمر حوالي 
2 مليون هكتار في عدد من الدول اإلفريقية، ونحو 
70% م����ن الصفق����ات في منطق����ة إفريقيا جنوب 
الصحراء )وبخاّصة الس����ودان وإثيوبيا( قامت بها 
 Saudi Star Agricultural السعودية  الشركة 
Development، حي����ث التزمت باس����تثمار ما 
قيمته 2،5 مليار دوالر في إثيوبيا بحلول 2020م)))، 
كما اش����ترت قطر مس����احات كبيرة من األراضي 

الكينية، كذلك سلطنة عمان والبحرين.

�صكل رقم )4(: م�صاحات الأرا�صي الزراعية بالهكتار 
الم�صتراة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة 

في بع�ض الدول الإفريقية حتى عام 2016م

- من اإعداد الباحثة؛ ا�صتناداً اإلى المرجع الآتي:
 Simon Allison , and Joseoph Dana , Bridging

 The Red Sea: How To Build An Africa GCC

:Partnership ,October.2017, P.11, at

https://emerge85.io/.../bridging-the-red-sea- -

how-to-build-an-africa-g

)2)  مركز الدرا�شات الدولية والإقليمية، ا�شتثمارات دول مجل�ص 
)حالة  بالخارج  الزراعية  الأرا���ش��ي  في  الخليجى  التعاون 
اإثيوبيا)، تقرير موجز  )قطر: كلية ال�شوؤون الدولية بجامعة 

جورجتاون، 4)20م)، �ص.�ص )0)-2)).
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�صكل رقم )5(: م�صاحات الأرا�صي الزراعية بالهكتار 
الم�صتراة من قبل المملكة العربية ال�صعودية في 

بع�ض الدول الإفريقية حتى عام 2016م

- م���ن اإع���داد الباحث���ة؛ ا�صتن���ادا اإل���ى المرج���ع 
الآتي:

 Simon Allison , and Joseoph Dana , Bridging

 The Red Sea: How To Build An Africa GCC

:Partnership ,October.2017, P.9, at

https://emerge85.io/.../bridging-the-red-sea- 

how-to-build-an-africa-g

7- التعدين: 
على الرغم من غن���ى القارة اإلفريقية بالثروات 
المعدنية فإّن االستثمارات الخليجية في هذا القطاع 
ما تزال مح���دودة للغاية، حيث يُفت���ح هذا المجال 
أكثر للشركات األجنبية متعددة الجنسيات، وبخاّصٍة 
األوروبية والصينية، كذلك " إسرائيل "  التي تستخدم 
الماس اإلفريقي في صناعة الُحلي، إلى أن أصبحت 

من أشهر دول العالم في صناعة الماس.)))
 ومن أهم الش���ركات الخليجية العاملة في قطاع 
التعدين، في إفريقيا، ش���ركة اس���تثمار رأس الخيمة 
للمعادن، وهي شركة إماراتية بدأت أعمالها بالشراكة 
مع القطاع الخاص المحلي واألجنبي في أبريل 2007م، 
باس���تثمار قدره 30 مليون دوالر أمريكي. واستطاعت 
اس���تغالل مناجم النحاس والكوبلت والجير بمنطقة 
»لوبومباش���ي« في جمهورية الكونج���و الديمقراطية، 
ولدى الش���ركة خطط مستقبلية لالستثمار في مجال 

إنتاج اإلسمنت في جمهورية زامبيا.

)))  د. عبا�ص �شراقي، مرجع �شبق ذكره، �ص63.

8- ال�صتثمارات غير المبا�صرة )ا�صتثمارات 
الحافظة المالية(:

وفيما يتعلق باس����تثمارات الحافظة المالية؛ فال 
توجد بيانات محددة عن حجم هذا االس����تثمار، إال 
أنه بدأ في الظهور ف����ي إفريقيا من قبل العديد من 
دول الخليج العربي، فعلى الرغم من محدودية وصغر 
البورصات في إفريقيا )باستثناء جنوب إفريقيا(؛ فقد 
ظهرت العديد من المحاوالت االس����تثمارية في تلك 
األسواق، آخذة في ذلك عدة أشكال، مثل شراء جزء 
من أسهم مؤسسة أخرى، كما فعل بنك قطر الوطني 
عندما قام بش����راء 23% من حصة بنك ايكو بانك في 
 The Investment توجو. كما اس����تثمرت ش����ركة
Corporation of Dubai م����ا قيمته 300 مليون 

دوالر في مصنع دانجوت لإلسمنت في نيجيريا. 
كما اتخذ هذا االس���تثمار ش���كاًل آخر في 
إفريقيا، وهو التمويل اإلسالمي الذي ارتكز على 
إصدار السندات السيادية اإلسالمية. ففى عام 
 Kuwait 2014م أصدر بيت الكوي���ت للتمويل
س���يادية  س���ندات  أول   Finance House
إسالمية في جنوب إفريقيا بقيمة 500 مليون))). 
وتتوقع العديد من المؤسسات، بما في ذلك 
وكالة »س���تاندرد آند بورز«، والمركز الماليزي 
المالي العالمي، أن تس���جل سوق الصكوك في 
إفريقي���ا نمّواً محتم���اًل، إال أّن التحديات التي 
تواجه نمو التمويل اإلس���المي تكمن في أّن ما 
بين اإلع���الن عن النية واإلصدار الفعلي، هناك 
ر طويلة بسبب العقبات السياسية  غالباً فترة تأخُّ

والقانونية وتكاليف اإلصدار))).

 Lidet Tadesse Shiferaw, The Role of Gulf   (2(
 States in Pease and Security and Development

 in The Sub Saharan of Africa , Working Paper

 No.19 ,(Foundation for European  Progressive

.Studies , 2016), P.11

ا�شتثمارات خليجية في  )3)  �شامح عو�ص اهلل: 30 مليار دولر 
بنية اإفريقيا التحتية خالل ع�شر �شنوات، مرجع �شبق ذكره.
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رابعًا: الفر�س الم�ستقبلية لال�ستثمار 
الخليجي في اإفريقيا:

ترى العديد من الدراسات البحثية أّن إفريقيا 
ما تزال غنية بالمزيد من الفرص االستثمارية التي 
لم يتّم التطرق إليها بشكٍل كبير من ِقَبل المستثمرين 
من دول الخليج، وتتركز تلك الفرص في القطاعات 
غير السلعية في إفريقيا، مثل: السياحة والخدمات 
المالي����ة والتعليم، وتتزايد أهمي����ة تلك القطاعات 
مع تراجع تكاليف االس����تثمار في إفريقيا مقارنًة 

بغيرها من الدول األوروبية واآلسيوية. 
وفيم���ا يلي اأق���دم عر�ص���اً مخت�ص���راً للقطاعات 

محلهّ التركيز:
1( ال�صياحة:

على الرغم من امتالك القارة اإلفريقية لطبيعة 
خالبة، قادرة على جذب السياح بشكل كبير، فإنها 
ما زالت تعاني من العديد من المش���كالت في هذا 
القط���اع، أهمها ضعف الخدم���ات الفندقية، وهو 
ما ركزت عليه دول ش���رق إفريقي���ا مؤخراً، حيث 
الفندقية  المش���روعات  اس���تقطبت مجموعة من 
السعودية، مع وجود اثنين من أكبر سالسل الفنادق 
الخليجي���ة تخططان لدخول المنطقة، كما افتتحت 
مجموعة الفنادق الفاخرة )مجموعة جميرا( فندقاً 
في موريشيوس في عام 2018م، وبحثت المزيد من 
الفرص في نيجيريا وكينيا وأنجوال وجنوب إفريقيا. 
كذلك ش���ركة راني لالستثمار في دبي، وهي 
أكبر مستثمر في قطاع السياحة في موزمبيق)))، 
كما افتتحت البحرين منتجع »محيط الجنة« في 
زنجبار بتنزانيا عام 2004م، كما أقيم ما ُس���ّمى 
ب� safari lodge، وهو استثمار سعودي بالقرب 

 Kate Douglas, Gulf Investments In Africa: Key  (((
:Trends and Opportunities, 4 December.2015, at

https://www.howwemadeitinafrica.com/gulf-  

i n v e s t m e n t - i n - a f r i c a - k e y - t r e n d s - a n d -

opportunities/52817

من شالالت فيكتوريا في زيمبابوي عام 1999م، 
لتمتلك دول الخليج ما يزيد عن 20 فندقاً ومنتجعاً 

سياحياً، تمتد ما بين غانا حتى موزمبيق. 
 كذل���ك اس���تثمارات مجموع���ة الخراف���ي 
الكويتية، التي بدأت نشاطها في مجال السياحة 
بإفريقيا وقطاع المقاوالت منذ أوائل عام 1990م، 
وقامت ببن���اء وإدارة الفنادق والمنتجعات بحجم 
استثمارات يبلغ حوالي 500 مليون دوالر أمريكي. 
وتعمل الشركة في كلٍّ من جنوب إفريقيا، جامبيا، 
إثيوبيا، وتمتلك فندق ريجنس���ي جوهانس���بيرغ 
وعدة فنادق في داكار وأديس أبابا ومنتجعات في 
جامبيا. وال تعتمد الشركة على شركاء من القطاع 
العام أو الخاص، ولكنها تعتمد على بعض الكوادر 

المحلية إلدارة استثماراتها في إفريقيا.  
2( البنوك والخدمات المالية:

في ظّل ك���ون القطاع المصرفي في إفريقيا 
أقّل تطوراً وتنافس���ية من ال���دول األخرى في 
العالم، إال أنه يتسم بارتفاع مستوى الربحية، مما 
يجعل هناك ميزة نسبية لالستثمار الخليجي في 
هذا القطاع، خاّصًة في إطار توجهها نحو تمويل 

مشروعات التجارة والبنية التحتية. 
ومن أهّم البنوك التي تسعى نحو التوسع بشكٍل 
ملحوظ في إفريقيا كلٌّ من بنك قطر الوطني )أكبر 
بنك في دول مجلس التع���اون الخليجي(، وبنك أبو 
ظبي الوطني، في حي���ن أّن البعض اآلخر مثل بنك 
االتحاد الوطني وبنك أبو ظبي اإلسالمي ال يعمالن 
إال ف���ي ش���مال إفريقيا. وقد اس���تحوذ بنك قطر 
الوطني على بنوك في مصر وليبيا وتونس، وأنش���أ 
فروعاً في موريتانيا والسودان وجنوب السودان، كما 
حصل على 23% من أسهم إيكوبنك في عام 2014م.
وتجدر اإلش���ارة في هذا الصدد إلى فرص 
اس���تثمارية جديدة في مجال التمويل اإلسالمي 
وإنش���اء البنوك اإلسالمية، مع كون حوالي %30 
من س���كان إفريقيا جنوب الصحراء مس���لمين، 
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لذا فمن المحتم���ل أن يكون هناك طلٌب متزايد 
على التمويل اإلس���المي، حيث كان بنك البركة 
البحريني رائداً في هذا المجال، وأسس أول بنك 
إسالمي في جنوب إفريقيا في عام 1989م))). 

 أما فيما يتعلق بالخدمات المالية؛ فتعتبر شركة 
دول مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر الشركات التي 
تقّدم الخدمات المالية في إفريقيا، كما تعاونت شركة 
زين الكويتية مع بنك الخرطوم في الس���ودان لتقديم 
الخدم���ات المصرفية عبر الهات���ف المحمول. هذا 
باإلضافة إلى ش���ركة اإلم���ارات للصرافة التي تعمل 
في عش���ر دول إفريقية وتوسعت في نيجيريا وغانانا 
وجن���وب إفريقيا ع���ام 2014م، وإن كانت ش���ركات 
التأمين حتى اآلن لم تتوسع بشكل كبير في إفريقيا))). 

3( مراكز الت�صوق:
تعتبر مراك���ز التس���وق فرصة كبي���رة للمجال 
االستثماري في إفريقيا، فقبل عام 2014م كان هناك 
ما يقرب من 12 مركز تسوق شمال الجنوب اإلفريقي، 
وم���ا بين عاَمي 2014م و2015م افتُتح 12 مركزاً آخر 

والعديد من المتاجر الكبرى في جنوب إفريقيا))). 
ومن أشهر مراكز التس���وق والبيع بالتجزئة 
الت���ي انتش���رت في معظ���م ال���دول اإلفريقية 
مجموعة مراكز ش���ركة ماجد الفطيم اإلماراتية 
التي تُس���ّمى )كارفور(، التي انتش���رت ش���مال 
إفريقيا وغربها. كما افتتحت دول الخليج العديد 
من المتاجر التي تتعامل في الماركات العالمية، 

:Kate Douglas, Op.cit, at  (((
https://www.howwemadeitinafrica.com/gulf-  

i n v e s t m e n t - i n - a f r i c a - k e y - t r e n d s - a n d -

/opportunities/52817

 The Economist, Beyond Commodities, Gulf   (2(
 Investors and The New Africa, Surge (London:

.The Economist, 2015), P.13

:Kate Douglas, Op,cit, at  (3(
https://www.howwemadeitinafrica.com/gulf-  

i n v e s t m e n t - i n - a f r i c a - k e y - t r e n d s - a n d -

/opportunities/52817

والتي انتشرت في دول الشمال اإلفريقي، كذلك 
في كينيا وتنزانيا ونيجيريا وزامبيا))).

وس���وف ترتك���ز تلك الف���رص االس���تثمارية 
المستقبلية على دول بعينها بعيدة عن دول الشمال 
اإلفريقي )وبخاصة مصر والمغ���رب(، مثل إثيوبيا 
الت���ي تتميز بوجود س���وق ضخم م���ع ارتفاع عدد 
الس���كان إلى ما يزيد على 90 مليون نسمة، وعمالة 
رخيصة، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة نسبياً، 
حيث إنه االقتصاد األسرع نمّواً في إفريقيا، وتسعى 
حكومته بنشاط إلى تحس���ين المشهد االستثماري 
من خالل تطوير البنية التحتية وعمليات تس���جيل 
األعمال األكثر كفاءة. كذلك هناك فرص استثمارية 
واعدة في كلٍّ من رواندا وموزمبيق وكينيا باعتبارها 
المركز اإلقليمي لالس���تثمارات األجنبية المباشرة 
في منطقة شرق إفريقيا، فضاًل عن تزايد االهتمام 
بمنطقة غرب إفريقيا، مثل )الكاميرون، وجمهورية 
الديمقراطية، وك���وت ديف���وار، وغينيا،  الكونغ���و 
والسنغال(، حيث تُصّنف على أنها منطقة ديناميكية 

وجاذبة لالستثمارات واألعمال التجارية))).
يواجهها  التي  التحديات  خام�سًا: 

ال�ستثمار الخليجي في اإفريقيا:
تواجه االس���تثمارات األجنبية ع���ادًة بالعديد من 
المش���كالت، خاّصًة إذا كانت ال���دول المضيفة لتلك 
االس���تثمارات ما زالت دوالً نامية؛ ل���م تصل بعد إلى 
مرحل���ة اإلصالح االقتصادي الش���امل واالس���تقرار 
السياسي الذي يضمن بيئة مناسبة لزيادة كفاءة وفاعلية 
وربحية االستثمار. وفيما يتعلق بإفريقيا؛ فاقتصادات 

 The Economist, Beyond Commodities, Gulf   (4(
 Investors and The New Africa , Surge (London:

.15-The Economist, 2015), PP.14

 Roddy Mckean, Africa - where should the Gulf  (5(
:invest?, October.2017, at

h t tp : / /www.arab ianbus iness .com/op in ion /

comment/380349-africa-where-should-the-gulf-

invest
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معظ���م دول القارة، وبخاّصٍة إفريقيا جنوب الصحراء، 
تعاني من بعض العقبات التي تواجه المستثمرين وتحّد 

من كفاءة استثماراتهم، وتتمثل فيما يأتي:
- تراجع مستوى الش���فافية في المعامالت 

المالية، وضعف البيانات.
- عدم االس���تقرار السياسي واالقتصادي، 
وتزايد ح���ّدة الصراعات والحروب األهلية، مما 
يمنع العديد من الدول من االستثمار في الدول 

محّل الصراع))).
- ضع���ف البني���ة التحتي���ة وط���رق النقل 

والمواصالت في معظم الدول اإلفريقية.
- م���ن ناحية أخرى؛ فإّن اعتماد القارة على 
تصدير الم���واد األولية يجعله���ا عرضًة للتأثر 
بتقلبات أسعار هذه المواد في السوق العالمية، 
والذي يرتبط بعوامل خارج نطاق القارة نفسها.

- تسابق الدول نحو االستثمار في إفريقيا، 
متها الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا  في مقدَّ
والصي���ن وروس���يا، إضافًة إلى إي���ران وتركيا 
وماليزيا والهند وكوري���ا وتايوان والبرازيل، مما 
يجع���ل دول الخليج العربي في تحدٍّ أكبر إلثبات 

وجودها االقتصادي في إفريقيا))).
- المعوقات اإلدارية المتعلقة ببطء اإلجراءات 
الخاص���ة باالس���تثمارات في إفريقي���ا، فضاًل عن 
العقب���ات القانوني���ة المتعلقة بتغيي���ر اإلجراءات 
والقواني���ن وتطبيقه���ا، وح���ّل النزاع���ات وتفعيل 
االتفاقي���ات الموقعة مع بعض البل���دان اإلفريقية، 
والتي تمنح األفضلية لمنتجات الشركات العربية من 

حيث تخفيض الرسوم الجمركية أو أولوية الشراء.
- افتقار بعض الدول اإلفريقية إلى العنصر 
البش���رى الكفء والمدرب على طبيعة األعمال 

 The Economist  Intelligence Unit: GCC Trade  (((
.and Investment Flows, Op.cit, P.20

)2)  د. �شالي محمد فريد، مرجع �شبق ذكره، �ص72.

التي تنجزها االستثمارات.
- تقلب أس���عار العمالت، مما يؤثر بش���كٍل 
كبير عل���ى التكالي���ف المتوقعة للمش���روعات 
االس���تثمارية، وعلى األرباح المحولة إلى الدول 

األّم لتلك االستثمارات. 
- ضعف الحوكمة، وعدم احترام العقود.

بتموي���ل  الخاص���ة  المالي���ة  المعوق���ات   -
المشروعات، والبطء في دفع المستحقات في بعض 
األحيان، والتعثر في توفير السيولة النقدية في الدول 
اإلفريقية بال���دوالر األمريكي، أو العمالت األخرى 

الدولية، وانخفاض قيمة العمالت المحلية))).
 وفي الختام:

يمكن القول ب����أّن التعاون االقتصادي بين دول 
الخلي����ج وإفريقيا يمث����ل بداية مش����جعة للتكامل 
الخليج����ي اإلفريقي، يجب البناء عليها وتطويرها، 
نظ����راً للعديد من االعتب����ارات والمنافع المتبادلة 
للجانبين معاً، فعلى صعيد التعاون االقتصادي تفتح 
القارة الس����مراء أبوابها لالس����تثمارات الخارجية، 
خاّص����ة ف����ي االس����تثمار الزراع����ي والصناعات 
الغذائية والتعدين واستكش����اف واستخراج النفط 
والغاز، إضافًة إلى كونها س����وقاً واس����عة للتسويق 
واالس����تهالك، في حين تبحث دول مجلس التعاون 
الخليجي ع����ن مثل هذه الف����رص، خاّصًة لتوفير 
احتياجاتها م����ن الغذاء والمحاصيل الزراعية، كما 
لديه����ا خبرات متراكمة في صناعة النفط، وكذلك 
لديه����ا قدرات كبيرة في إعادة التصدير إلى القارة 
الس����مراء. مع ضرورة وضع أس����س لهذه الشراكة 
بين الحكومات عبر اتفاقيات بعيدة المدى، تشجع 
انتقال رؤوس األموال، والس����لع، والعمالة، وتفعيل 
دور القط����اع الخ����اص وتحفيزه لالس����تثمار في 
إفريقيا على ضوء استراتيجيٍة واضحة المعالم �

اإفريقيا، مرجع  للتنمية القت�شادية في  العربي  الم�شرف    (3(
�شبق ذكره، �ص36.
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اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا 
COVID-19 على االقتصاد اإلفريقي

د. �سماح �سيد اأحمد المر�سي
اأ�س�تاذ القت�س�اد الم�س�اعد– كلي�ة الدرا�س�ات 

الإفريقية العليا- جامعة القاهرة– م�سر.

وأعلن���ت منظمة الصح���ة العالمية في 11 
م���ارس 2020م أّن فيروس كورونا المس���تجد 
أصب���ح وب���اًء عالمياً يس���تدعي إع���الن حالة 
للسيناريو المتوقع من  الطوارئ العالمية، ووفقاً 
صندوق النق���د الدولي والعدي���د من المصادر 
األخرى؛ س���يحدث تراج���ع في مع���دل النمو 
العالمي بنس���بة 0.5%، كم���ا توقع حدوث حالة 
من الركود العالمي ف���ي النصف األول من عام 

لفيرو��س بداأت  الأول�ى  الإ�س�ابات 
كورونا الم�س�تجد في ال�سين 
ف�ي نهاية ع�ام 2019م، وانت�س�ر ب�س�رعة في 
كّل ق�ارات العال�م، ووفق�ًا للمرك�ز ال�س�يني 
لمكافح�ة الأمرا��س والوقاية منها فقد �س�جلت 
متو�س�ط ن�س�بة الوفي�ات بالكورون�ا 2،٣%، مما 
يوؤكد خطورة الفيرو�س على ال�سعيد العالمي.
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2020م بسبب تفشي الوباء، وذلك بسبب اآلثار 
المباش���رة وغير المباشرة لتفش���ي الفيروس، 
وم���ن أهمها )صدمات العرض والطلب، وتراجع 

األسعار، وتراجع مستويات السياحة(. 
وقد تقّدم الوباء في إفريقيا ببطء، ورصدت 
بعض الدراس���ات التي ص���درت عن المنظمات 
الدولية اآلثار االقتصادية النتشار الفيروس على 
بعض الدول في القارة اإلفريقية، وتحدث الآثار 
ال�صلبي���ة لنت�صار الفيرو�ض ف���ي اإفريقيا من خالل 

قناتين: 
اأحدهما خارجية: تتمثل في: اآلثار المرتبطة 
بالعالقات التجارية المباشرة بين إفريقيا وأهّم 
الش���ركاء التجاريين في قارات آس���يا وأوروبا، 
وكذلك الوالي���ات المتح���دة األمريكية، واآلثار 
الناتج���ة عن تراجع كلٍّ من معدالت الس���ياحة، 
تحويالت العاملين بالخارج، واالستثمار األجنبي 
الرسمية...  اإلنمائية  والمس���اعدات  المباشر، 

إلخ. 
الثاني���ة داخلي���ة: تتمث���ل ف���ي: ما يترتب على 
االنتشار السريع للفيروس في العديد من الدول 
اإلفريقية من آث���اٍر مَرضية ووفي���ات، وإعاقة 
لألنش���طة االقتصادي���ة، وتراجع ف���ي الطلب 
المحلي وعائدات الضرائب، وتراجع في أسعار 
النفط، وزيادة اإلنفاق العام، خاّصًة في مجاالت 

الرعاية الصحية ودعم األنشطة االقتصادية. 
وتسعى هذه الدراسة إلى رصد وتحليل اآلثار 
االقتصادية ألزمة انتش���ار فيروس كورونا على 
اس���تجابت  اإلفريقية، وكيف  الدول  اقتصادات 
حكومات هذه الدول لهذه األزمة، مع تقديم عدٍد 
من التوصيات للتخفيف من حّدة آثار تلك األزمة 
على هذه الدول، وذلك من خ���الل محاور خم�صة 

رئي�صية، هي: 
أوالً: تط���ورات االقتص���اد العالم���ي وآثار 

الجائحة عليه.

ثاني���اً: تحلي���ل آث���ار جائح���ة كورونا على 
االقتصاد اإلفريقي. 

ثالث���اً: تحليل آثار جائح���ة كورونا على أهّم 
االقتصادات اإلفريقية. 

رابعاً: التدابير االقتصادية والمالية للتخفيف 
من آثار الجائحة. 

خامساً: خاتمة وتوصيات. 
العالمي  القت�ساد  ت��ط��ورات  اأوًل: 

واآثار الجائحة عليه:
إّن األزمة التي س���ّببتها جائحة كورونا تدفع 
باالقتص���اد العالمي إلى مش���كالٍت عميقة لم 
يش���هدها العالم منذ الح���رب العالمية الثانية، 
إضافًة إلى المش���كالت التي كان العالم يحاول 
بالفع���ل التعافي من آثارها بع���د األزمة المالية 
العالمي���ة عام 2008م، وكذلك تبعات هذا الوباء 
على صحة اإلنسان التي تتجلّى في تزايد أعداد 
المرضى والوفيات، ونظ���راً لزيادة الترابط في 
االقتصاد العالمي من خالل سالس���ل القيمة))) 
التي تمّثل ما يقرب من نصف التجارة العالمية، كّل 
ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة وآثار سلبية عميقة 
واالنخفاضات  العالمية،  التجارة  على مستويات 
المفاجئة في أسعار الس���لع والعائدات المالية، 

القيمة  »�شال�شل  م�شطلح  بورتر«  »مايكل  القت�شادي  ))) قّدم 
)الميزة  ال�شهير  موؤلفه  في  985)م  عام  مّرة  لأول  العالمية« 
اإلى العملّية التي ُت�شاف  التناف�شية)، حيث ي�شير الم�شطلح 
اإلى المواد الخام، وذلك عن طريق اإجراء  من ِقبلها القيمة 
بيعه  من  والتمّكن  نهائي،  ُمنتج  ت�شنيع  بهدف  عملّيات  عّدة 
ال�شل�شلة هو  اإّن الهدف العام من هذه  اإلى الم�شتهلك، حيث 
من  م�شتوى  وَخلق  ممكنة،  تكلفٍة  باأقّل  قيمة  اأق�شى  تقديم 
باإجراء  المختلفة  القت�شادية  المن�شاآت  وتقوم  التناف�ص. 
تحليل ل�شل�شلة الِقيمة عن طريق الّنظر اإلى كّل خطوة مطلوبة 
لزيادة  ُطرق  وتحديد  معّينة،  خدمٍة  اأو  جديد،  ُمنتٍج  لإنتاج 
التعاون  لمنظمة  العام  لالأمين  ووفقًا  ال�شل�شلة.  هذه  كفاءة 
�شال�شل  ظهور  فاإّن  2)20م)؛  )غوريا  والتنمية  القت�شادي 
قّدم  الع�شرين  القرن  ت�شعينيات  اأواخ��ر  في  العالمية  القيمة 
والتجارة  ال�شتثمار  تدفقات  ف��ي  للتغيرات  كبيرًا  ح��اف��زًا 

الدولية.
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وتراج���ع إي���رادات النقد األجنب���ي والتدفقات 
المالي���ة األجنبي���ة، نتيجة القيود على الس���فر 
وتوقف حركة الفنادق والسياحة العالمية وتجمد 

سوق العمل... إلخ.
ويساهم االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
والياب���ان بنصف الناتج المحل���ي اإلجمالي في 
العال���م، وتعتمد هذه االقتصادات على قطاعات 
التج���ارة والخدمات والصناع���ة، وقد أجبرتهم 
تدابير وقف انتشار الجائحة إلى إغالق الحدود 
وتقليص األنشطة االقتصادية بشكٍل كبير، األمر 
الذي س���يؤدي حتماً إلى الركود في بعض هذه 

الدول المتقدمة.
ويس���اهم االقتصاد الصين���ي بحوالي %16 
من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، وهو أكبر 
ش���ريك تجاري لمعظم الدول اإلفريقية وباقي 
دول العالم، وتتوق���ع منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية أن يتراجع معدل النمو االقتصادي في 
الصين إلى 4.9% بدالً من 5.7%، وأوروبا %0.8 
بدالً من 1.1%، وباق���ي دول العالم 2.4% بدالً 
من 2.9%، مع انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي 
العالمي بنسبة 0.421% مقارنًة بالربع األول من 
عام 2020م. ويتنبأ مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية )األنكتاد( UNCTAD بتراجٍع شديد 
في معدالت االستثمار األجنبي المباشر، تتراوح 
ما بين )-5% إلى –15%(، وأعلن صندوق النقد 
الدولي في 23 مارس 2020م أّن المس���تثمرين 
قد س���حبوا 83 مليار دوالر أمريكي من أسواق 

االقتصادات الصاعدة منذ بداية األزمة))).

 African Union , Impact of Coronavirus (COVID  (((
 19) on the African Economy, (Adis Ababa:

 .8-African Union, 2020), PP.6

�صكل رقم )1(: توزيع الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي بين الدول والأقاليم

Source:IMF, 2020

1- الأثر على تراجع اأ�صعار ال�صلع: 
تراجعت أس���عار النفط بنسبة 50% من 67 
دوالراً للبرمي���ل إلى أقّل من 30 دوالراً للبرميل، 
لقد اقترح منتجو النفط الرئيسيون تقليل اإلنتاج 
في محاولٍة لدعم أس���عار النفط، استجابًة لما 
أصابها من تراجٍع بس���بب جائحة كورونا، حيث 
يستهلك الناس طاقًة أقّل بسبب تراجع معدالت 
الس���فر واإلنتاج ف���ي كّل مج���االت االقتصاد، 
ووافقت على ذلك مجموع���ة البلدان المصدرة 
للنف���ط )أوب���ك(، وقررت خفض إنت���اج النفط 
بمقدار 1.5 ملي���ون برميل يومي���اً حتى يونيو 

2020م.
لقد انخفضت أس���عار النفط بنس���بة %54 
خالل األش���هر الثالثة األولى من���ذ بداية عام 
2020م، حيث وصل الس���عر إل���ى أقّل من 30 
دوالراً للبرمي���ل، كما انخفضت أس���عار كلٍّ من 
الغاز الطبيعي والمعادن بنس���بة 30% و4% على 
التوالي، كما انخفضت أسعار األلمونيوم بنسبة 
0.49%، النح���اس بنس���بة 0.47%، والرصاص 
بنس���بة 1.64%، وفقد ال���كاكاو 21% من قيمته 

مؤخراً في أعقاب األزمة.
كما تأثرت األسعار العالمية للسلع الغذائية، 
مثل أس���عار األرز والقمح، ومن المتوقع أن تؤّثر 
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عل���ى ال���دول اإلفريقية، وخاّص���ًة أّن معظمها 
مس���تورد صافي للغذاء، ولذلك فس���وف يكون 
الس���ؤال: كي���ف س���تتطور حالة أس���عار هذه 

المنتجات تأثراً باألزمة؟))).
والنق���ل  ال�صف���ر  قطاع���ات  عل���ى  الأث���ر   -2

الجوي وال�صياحة:
بلغت إيرادات صناعة الطيران في عام 2019م 
ما قيمته 830 مليار دوالر، وُقّدرت هذه اإليرادات 
بنحو 872 مليار دوالر عام 2020م، ومع استمرار 
ارتفاع أعداد اإلصابات بالفيروس في كّل بقعٍة من 
بق����اع العالم عملت الحكومات على وقف الطيران 
وإغالق الح����دود في كّل دول العالم، وتوقع اتحاد 
النقل الج����وي أن يؤثر كورونا على قطاع الطيران 
بشكٍل كبير، وأن يؤدي إلى خسائر في هذا القطاع 

تصل إلى 113 مليار دوالر أمريكي.

�صكل رقم )2(: م�صاهمة ال�صياحة وال�صفر في 
الناتج المحلي الإجمالي

Source: UNWTO, 2020

 Organization for Economic Cooperation and   (((
 Development (OECD), Tracking Coronavirus

 (Covid19) Conrtibuting to a Global Effect, the

 Covid 19 Crisis in Egypt,(Paris: OECD, 2020),

.5-PP.3

 MaximoTorero Cullen, “Coronavirus and Food  -

 Supply Chain Under Strain What to Do?”, (Rome:

 Food and Agriculture Organization,2020),

 .24-PP.21

ويواجه قطاع السياحة تحديات كبيرة بسبب 
فيروس كورونا، وحس���ب آخر تقديرات لمنظمة 
الس���ياحة العالمي���ة التابع���ة لألم���م المتحدة 
سيتراجع قطاع الس���ياحة بنسبة من %30-20، 
وس���يُترجم هذا التراجع إلى تراجع في عائدات 
)صادرات( الس���ياحة الدولية ما بين 450-300 
مليار دوالر أمريكي، من أصل 1.5 تريليون دوالر 

أمريكي تحققت في عام 2019م وحده.
ومع األخذ في االعتبار اتجاهات سوق قطاع 
الس���ياحة في الس���نوات الماضية؛ فإّن كورونا 
سيتس���ّبب في أكبر تراجٍع في نمو القطاع على 
مدار فترة زمنية طويلة بسبب فرض قيود كبيرة 
على السفر من ِقَبل كّل دول العالم، وسينخفض 
عدد الس���ياح الدوليين بنسبة من 20-30% في 
ع���ام 2020م مقارنًة بعام 2019م، وس���تتعرض 
ماليين الوظائف في هذا القطاع لخطر الفقدان 
والضياع، وذل���ك ألّن نس���بة 80% من األعمال 
التجاري���ة المرتبطة بقطاع الس���ياحة تتّم عن 
 ،SME طريق مش���روعات صغيرة ومتوس���طة
وسيخسر قطاع الفنادق 20% من قيمة مبيعاته، 
وقد تصل هذه النس���بة م���ن 40% إلى 60% في 
دوٍل مثل كمبودي���ا وفيتنام وتايالند )حيث يوفر 
القطاع 20% من الوظائف(، وتتمثل أهّم الوجهات 
الس���ياحية في العالم في كلٍّ من فرنس���ا )89 
مليون سائح س���نوياً(، إسبانيا )83 مليون سائح 
س���نوياً(، الواليات المتحدة )80 مليون(، الصين 
)63 ملي���ون(، إيطاليا )62 ملي���ون(، تركيا )46 
مليون(، المكسيك )41 مليون(، وتوفر السياحة 
وظيفة من بين كّل 10 وظائف؛ بإجمالي عالمي 
حوالي )319 مليون وظيفة(، وتس���اهم بحوالي 
10.4% من الناتج المحل���ي اإلجمالي العالمي، 
وإغالق الحدود في هذه الدول يضع حماًل ثقياًل 

على كاهل صناعة السياحة في العالم.
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�صكل رقم )3(: تطور عدد ال�صياح الدوليين 
�صهرياً

Source: UNWTO, 2020

3- ا�صتجابات الدول المختلفة لالأزمة: 
من أجل تخفي���ف أثر األزمة على األس���ر 
والقطاعات اإلنتاجية، تقوم الحكومات بتصميم 
مجموعة واسعة من التدابير واالستجابات، بما 
في ذلك الدعم المباش���ر للدخ���ل، اإلعفاءات 
الضريبية، تمديد الضمانات، مدفوعات الفوائد 
المؤجل���ة على الدي���ون. واتخ���ذت العديد من 
البلدان )مثل الصين وفرنسا وألمانيا والواليات 
المتح���دة واالتح���اد األوروبي( والمؤسس���ات 
االقتصادية )مثل مجموعة العش���رين، وصندوق 
النقد الدولي، والبنك الدولي( تدابير اقتصادية 

ومالية الحتواء Covid-19، على النحو الآتي:
- مجموع���ة الع�صري���ن: ض���خ أكث���ر من 5 
تريليونات دوالر في االقتصاد العالمي للحّد من 

التداعيات االقتصادية للوباء.
 - �صن���دوق النق���د الدول���ي: ض���خ ما قيمته 
تريليون دوالر لمس���اعدة أعضائه، في ش���كل 
ق���روض تُقّدم ف���ي ح���دود 50 ملي���ار دوالر 
لالقتصادات الناش���ئة والنامية، و 10 مليارات 
دوالر متاحة لألعض���اء ذوي الدخل المنخفض 
من خالل تسهيالت تمويلية ميسرة بدون فوائد. 
- البن���ك الدول���ي: تخصيص 12 مليار دوالر 

لمواجهة آثار كورونا. 
- ال�صي���ن: احتياطي���ات أق���ّل، وأعلنت عن 
مس���اعدة قدرها 154 مليار دوالر لمواجهة آثار 

كورونا. 
- اإنجلت���را: بن���ك إنجلترا )تخفيض س���عر 
الفائ���دة من 0.75% إل���ى 0.25%(، وأعلن عن 
.COVID-19 تقديم 37 ملياراً لمواجهة آثار

- التح���اد الأوروب���ي: أعل���ن البنك المركزي 
األوروبي عن دعمه القتص���اد االتحاد األوروبي 

بقيمة 750 مليار يورو.
- فرن�صا: أعلنت عن 334 مليار يورو استجابًة 

.19-Covid �ل
- األماني���ا: 13.38 ملي���ار يورو لمواجهة آثار 

.19-Covid
- الولي���ات المتح���دة: خف���ض االحتياط���ي 
الفيدرال���ي األمريكي، وإدخال تدابير للس���يولة 
لتخفيف ش���روط التمويل، وخّصصت الحكومة 
الفيدرالية 2000 مليار دوالر لدعم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة واألُسر، و 50 مليار دوالر 

لدعم قطاع الطيران))). 
كورونا  جائحة  اآث��ار  تحليل  ثانيًا: 

على القت�ساد الإفريقي:
تؤثر جائح���ة كورونا على االقتصاد العالمي 
واالقتصاد اإلفريقي أيضاً، وقد ش���هدت بعض 
تأثراً  القطاعات في االقتصاد اإلفريقي تباطؤاً 
بالجائحة، مثل قطاع الس���ياحة والسفر والنقل 
الج���وي وقطاع النفط، وس���يتّم في هذا الجزء 
تحليل آث���ار فيروس كورونا عل���ى االقتصادات 
اإلفريقي���ة، خاّصًة قطاعات مح���ددة في هذه 

االقتصادات. 

 the Possible Economic Consequences of a Novel (((
 Coronavirus (Covid19) Pandemic,(PWC:Australia

.4-Matters,2020), PP.2
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1- الأثر على معدلت النمو القت�صادي: 
لقد تحّس���ن النمو اإلفريقي بشكٍل ملحوظ 
على مدى العق���د 2000-2010م، وبعد انقضاء 
هذا العقد ارتفعت الش���كوك حول قدرة إفريقيا 
على الحفاظ على معدالت نمو مرتفعة بش���كٍل 
مس���تدام، وذلك بس���بب اعتم���اد االقتصادات 
اإلفريقي���ة على األس���واق الدولي���ة في تحديد 

أسعار السلع، كما يوضح الشكل رقم )4(.

�صكل رقم )4(: معدل نمو القت�صاد الإفريقي 
خالل الفترة )2000-2019م(

Source: AUC, 2020

لقد أدى التراجع في أس���عار المواد الخام 
الذي بدأ في عام 2014م إلى وضع حدٍّ لسلسلة 
االرتفاع غير المس���بوق في النمو الذي ش���هده 
االقتص���اد اإلفريقي منذ ع���ام 2000م، وهكذا 
انخفض النم���و االقتصادي من أكثر من 5% في 
المتوس���ط بين عاَمي 2000 و 2014م؛ إلى أقّل 
من 3.3% بين عاَمي 2015 و 2019م، وأصبحت 
إفريقيا م���ّرًة واحدة تواجه مع���دالت نمو غير 
كافية للّحاق بالركب االقتصادي، ومع ذلك؛ توقع 
االتحاد اإلفريقي أّن تحقيق معدل نمو قدره %7 

للقارة يمكن أن يحّد من الفقر بشكٍل كبير. 
لقد كانت التوقعات أن تحقق إفريقيا معدالً 
للنمو يبلغ 3.4% في عام 2020م، ومع ذلك، ومع 
اآلثار السلبية التي انعكست في قطاعات رئيسية 

مثل السياحة والس���فر والصادرات، وانخفاض 
تمويل  المس���تخدمة في  الحكومية  العائ���دات 
االستثمار العام بسبب وباء كورونا، سيكون شبه 
مس���تحيٍل تحقيق هذه التوقعات المتفائلة للنمو 

في عام 2020م.
لقد أصاب وباء COVID-19 جميع البلدان 
اإلفريقية تقريباً، ويبدو أنه على وشك أن يتفاقم 
ل االقتصاد العالمي من خالل  بشكٍل كبير، وتعطُّ
العالمية، واالنخفاضات  القيمة  كسر سالس���ل 
المفاجئة في أس���عار السلع، والتراجع المستمر 
في الضرائ���ب واإلي���رادات الحكومية، وتوقف 
حركة الس���فر والس���ياحة والقيود االجتماعية 
في العديد من البلدان اإلفريقية، كّل األس���باب 
الس���ابقة كانت وراء التوقعات الس���لبية لمعدل 

النمو اإلفريقي خالل عام 2020م. 
وم���ن المتوقع أن تنخف���ض أيضاً صادرات 
وواردات البل���دان اإلفريقية بنس���بة 35% على 
األق���ل؛ مقارنًة بع���ام 2019م، وبالتال���ي؛ تُقّدر 
الخس���ائر في قيمة الصادرات بنحو 270 مليار 
دوالر أمريك���ي، ولكي تواج���ه إفريقيا تداعيات 
انتش���ار الفيروس، وتوّفر العالج الطبي الالزم، 
فإنها س���تتجه إلى زيادة اإلنفاق العام في القارة 

بما ال يقّل عن 130 مليار دوالر.
وال�صياح���ة  ال�صف���ر  قط���اع  عل���ى  الأث���ر   -2

الإفريقية: 
تُعّد الس���ياحة قطاعاً مهّم���اً من قطاعات 
األنش���طة االقتصادي���ة في العديد م���ن الدول 
اإلفريقية، وسيتأثر هذا القطاع بشدٍة من انتشار 
فيروس كورونا، خاّصًة مع القيود المفروضة على 
الس���فر وإغالق الحدود والتباع���د االجتماعي، 
وتش���ير تقديرات اتحاد النقل الج���وي الدولي 
IATA إلى أّن قطاع النق���ل الجوي في إفريقيا 
يس���اهم بقيمة 55.8 مليار دوالر، وهو ما يعادل 
2.6% من الناتج المحل���ي اإلجمالي اإلفريقي، 
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ويوفر 6.2 ماليين وظيفة. وس���يؤثر فرض قيود 
على السفر على ش���ركات الطيران الدولية بما 
فيها اإلفريقية، مث���ل الخطوط الجوية اإلثيوبية 
ومص���ر للطيران والخط���وط الجوي���ة الكينية 
وخطوط جنوب إفريقيا... إلخ، ومن ثّم س���يؤدي 
ذلك إلى حدوث بطالة جزئية لموظفي ومعدات 
شركات الطيران، حيث تنقل شركات الطيران في 
األحوال العادية حوالي 35% من التجارة العالمية، 
وتدعم كّل وظيفة في النق���ل الجوي 24 وظيفًة 
أخ���رى في سالس���ل القيمة في قطاع الس���فر 
والسياحة، والتي تخلق بدورها 70 مليون وظيفة.

وقد أشار بياٌن صادر عن اتحاد النقل الجوي 
الدول���ي IATA إلى أّن »الحجوزات الدولية في 
إفريقي���ا انخفضت بنحو 20% في مارس وأبريل، 
وانخفض���ت الحجوزات المحلي���ة بنحو 15% في 
مارس و 25% في أبريل، وبحسب أحدث البيانات؛ 
فقد زادت المبالغ المس���تردة من تذاكر الطيران 
بنسبة 75% في عام 2020م مقارنًة بالفترة نفسها 
من عام 2019م )01 فبراير-11 مارس(«. ووفقاً 
للبيانات نفسها؛ فقدت شركات الطيران اإلفريقية 
بالفعل إيرادات بقيمة 4.4 مليارات دوالر أمريكي 
 ،COVID-19 بحلول 11 مارس 2020م بسبب
وأش���ارت الخط���وط الجوية اإلثيوبي���ة إلى أنها 

تحّملت خسارًة قدرها 190 مليون دوالر.
لقد استمر عدد الس���ائحين في القارة في 
النمو بمتوس���ط معدل نمو سنوي ثابت قدره %5 
في الس���نوات األخيرة، وكان عددهم حوالي 70 
مليون في عام 2019م، وكان من المتوقع أن يصل 
إلى 75 مليون في ع���ام 2020م )وفقاً لمنظمة 
الس���ياحة العالمية(، يُعّد السفر والسياحة أحد 
المحركات الرئيس���ية لنمو االقتصاد اإلفريقي، 
وتساهم بنسبة 8.5% من الناتج المحلي اإلجمالي 
في عام 2019م؛ وفقاً لمجلس السياحة والسفر 

.WTTC العالمي

�صكل رقم )5(: عائدات ال�صياحة كن�صبة من الناتج 
المحلي الإجمالي في بع�ض الدول الإفريقية

Source: UNWTO, 2019

يساهم قطاع الس���ياحة بأكثر من 10% من 
الناتج المحل���ي اإلجمالي في 15 دولًة إفريقية، 
و8% م���ن قيم���ة الثروة في 20 دول���ًة من أصل 
55 دولًة إفريقية، ويس���اهم ه���ذا القطاع أكثر 
بكثير في الناتج المحلي اإلجمالي في دوٍل مثل 
سيش���يل والرأس األخضر وموريشيوس )أعلى 

من 25% من الناتج المحلي اإلجمالي(. 
وتوظف السياحة أكثر من مليون شخص في 
كلٍّ من البلدان التالية: نيجيريا وإثيوبيا وجنوب 

إفريقيا وكينيا وتنزانيا. 
وتمّثل العمالة في الس���ياحة أكثر من %20 
من إجمالي العمالة في سيشيل والرأس األخضر 

وساوتومي وبرينسيب وموريشيوس.
وخ���الل األزم���ات الماضية، بم���ا في ذلك 
األزم���ة المالية العالمية ع���ام 2008م، وصدمة 
أسعار الس���لع لعام 2014م، ش���هدت السياحة 
اإلفريقية خسائر تصل إلى 7.2 مليارات دوالر، 
ومن المتوقع أن يخس���ر قطاع السياحة والسفر 
في إفريقيا ما ال يقّل عن 50 مليار دوالر، وما ال 
يقّل عن 2 مليون وظيفة مباش���رة وغير مباشرة 

بسبب جائحة كوفيد)))19.

 Organization for Economic Cooperation   (((
 and Development (OECD), Covid 19 in
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وال���واردات  ال�ص���ادرات  عل���ى  الأث���ر   -3
الإفريقية: 

)اأوًل( ال�صادرات الإفريقية:
وفقاً ل����UNTACD؛ بلغ إجمالي التجارة 
اإلفريقي���ة 760 مليار دوالر أمريكي كمتوس���ط 
س���نوي خالل الفترة )2015-2019م(، وهو ما 
يمّثل 29% من الناتج المحلي اإلجمالي إلفريقيا، 
وتمثل التج���ارة البينية اإلفريقية 17% فقط من 

إجمالي التجارة اإلفريقية.

�صكل رقم )6(: الن�صبة المئوية لل�صادرات البينية 
الإفريقية

Source:UNCTAD, 2019

�صكل رقم )7(: ح�صة اأهم ال�صركاء التجاريين 
لإفريقيا في مجال ال�صادرات

Source:UNCTAD, 2019

 Africa:Regional Socio-economic Implications

 and Policy Priorities,(Paris: OECD, 2020),

 .7-PP.6

وتُعّد التج���ارة البينية بين البلدان اإلفريقية 
واحدة م���ن أدنى المعدالت مقارن���ًة بالمناطق 
األخرى في العالم، وتتمثل األس���باب الرئيسية 
وراء ه���ذا الوض���ع في تراجع مس���توى كلٍّ من 
التح���ول الصناع���ي والبنية التحتي���ة والتكامل 
المال���ي والنقدي وارتفاع الحواج���ز الجمركية 
وغير الجمركية، وهذا يجعل االقتصاد اإلفريقي 
منفتح���اً اقتصادي���اً خ���ارج القارة وحّساس���اً 

للصدمات والقرارات الخارجية.

�صكل رقم )8( ح�صة اأهم ال�صركاء التجاريين 
لإفريقيا

Source:OECD, 2019

وتهيمن المواد الخ���ام على صادرات القارة، مما 
يعرضها لتقلبات األسعار التي تفرضها أسواق كلٍّ من 
أوروبا وآسيا والواليات المتحدة األمريكية. كما يؤثر 
انخفاض أسعار النفط الخام، وانكماش الطلب بشكٍل 
مباش���ر على نمو الطلب على النفط الخام في الدول 
الرئيسيون  التجاريون  الش���ركاء  ويش���مل  اإلفريقية 
إلفريقي���ا: االتح���اد األوروب���ي والصي���ن والواليات 

المتحدة. 
ويحتل االتح���اد األوروبي مكانًة مهّمًة كش���ريٍك 
تجاري إلفريقيا بسبب العالقات التاريخية القوية مع 
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القارة اإلفريقية، حي���ث تتجه إليه 34% من صادرات 
شمال إفريقيا، مقارنًة ب� 20.7% من صادرات الشمال 

اإلفريقي تتجه إلى إفريقيا جنوب الصحراء.
ولقد أدى تقّدم الصين ف���ي مجال التصنيع إلى 
تعميق عالقاته���ا التجارية مع القارة اإلفريقية، حيث 
تتج���ه 18.5% من ص���ادرات إفريقيا إل���ى الصين، 
و44.3% من صادرات وس���ط إفريقي���ا إلى الصين، 

مقارنًة ب� 6.3% تتجه لشمال إفريقيا.
تعتم���د اقتص���ادات أكثر من ثلث بل���دان القارة 
اإلفريقية على تصدير الم���واد الخام، لقد كان النمو 
الكبير الذي حققته الدول اإلفريقية )تجاوز 5%( على 
مدار ال� 14 عاماً الماضية مدعوماً بش���كٍل رئيس���ي 
بارتفاع أسعار الس���لع، إال أّن انخفاض أسعار النفط 
في أواخر ع���ام 2014م أدى إلى تراج���ع نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي ف���ي إفريقيا جنوب الصحراء؛ من 

5.1% عام 2014م إلى 1.4% عام 2016م.
يواج���ه النفط الخام الي���وم أكبر صدمة طلب 
في تاريخه، حيث انخف���ض إلى ما دون 30 دوالراً 
للبرميل، بسبب وقف التجارة العالمية )التي بدأت 
ف���ي الصين من���ذ يناير( بعد جائح���ة كوفيد 19، 
أما التجارة في الدول األكثر حساس���يًة للصدمات 
الخارجية فس���تحقق أكبر خس���ائر ف���ي تاريخها، 
باإلضاف���ة إلى الجزائر وأنغ���وال والكاميرون، فإّن 
تشاد وغينيا االس���توائية والجابون وغانا ونيجيريا 
وجمهوري���ة الكونغو من بين ال���دول األكثر تضّرراً، 
وتت���راوح صادرات النفط بين 3%من الناتج المحلي 
اإلجمالي في جن���وب إفريقيا، لتصل إلى 40% في 
غينيا االستوائية، وتقريباً تمّثل صادرات النفط كّل 
صادرات جنوب السودان، وهي مصدٌر رئيسي للنقد 

األجنبي واألرباح. 
أما بالنسبة لنيجيريا وأنغوال، وهما أكبر منتجي 
النفط في الق���ارة، فتمثل عائ���دات النفط أكثر من 
90% من الص���ادرات، وأكثر م���ن 70% من الميزانية 
الوطنية، ومن المحتمل أن يؤدي انخفاض األس���عار 

إلى تضررهما بنسب مماثلة.
وطبق���اً لتقديرات اللجن���ة االقتصادية إلفريقيا 
التابع���ة لألمم المتحدة؛ فإّن الخس���ائر الناتجة عن 
انهيار س���عر برميل النفط بحوال���ي 65 مليار دوالر، 
منها 19 مليار دوالر خسائر متوقعة في نيجيريا، التي 
وضعت ميزانيتها في الربع األول من العام على أساس 
أّن س���عر البرميل 67 دوالر أمريك���ي، وقد انخفض 
هذا الس���عر بأكثر من 50 %، وتمث���ل حالة نيجيريا 
نموذج���اّ لكّل البالد التي تعتم���د على تصدير المواد 
الخام بش���كٍل عام، وعلى عائ���دات النفط على وجه 
الخصوص، وتش���ير التقديرات إلى أّن خسائر أنجوال 
ونيجيري���ا معاً ممكن أن تصل إل���ى 65 مليار دوالر، 
وس���يكون لذلك عواقب وخيمة على احتياطات النقد 
األجنب���ي في هذه الدول، وكذل���ك على تنفيذ برامج 
التنمية الخاصة بها، وستتأثر بذلك الجهود المبذولة 
للح���ّد من الفقر، كما أنهم���ا بحاجٍة إلى موارد مالية 
كبيرة لمكافحة وب���اء كورونا ومواجهة اآلثار الصحية 

واالقتصادية التي ترتبت عليه.
)ثانياً( الواردات الإفريقية:

لق���د تض���ررت واردات إفريقيا بس���بب كورونا، 
حيث تراجعت واردات الس���لع االستهالكية األساسية 
المس���توردة م���ن الصين، وقد أدى ذل���ك إلى ارتفاع 
مع���دالت التضخم في جنوب إفريقي���ا وغانا... إلخ، 
وقد فرضت رواندا مؤخراً أسعاراً ثابتًة لمعظم المواد 
الغذائية األساسية، مثل األرز وزيت الطعام، وقد تأثر 
وبشدة بسبب األزمة العديد من التجار والمستوردين 
وصغار المس���تهلكين الفقراء ف���ي نيجيريا وأوغندا 
وموزمبي���ق والنيجر، وكذلك َمن يعمل���ون في تجارة 
المواد األخرى المستوردة من الصين، مثل المنسوجات 

واإللكترونيات واألدوات واألجهزة المنزلية))). 

 African Union , Impact of Coronavirus (COVID  (((
.13-19) on the African Economy, Op.Cit,PP. 11
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1- الأثر على التمويل الخارجي لإفريقيا:
لطالم���ا كان���ت االقتص���ادات اإلفريقي���ة تواجه 
اختالالت مس���تمرة في الحس���اب الجاري، مدفوعًة 
بشكل رئيسي بالعجز التجاري، وبما أّن تعبئة اإليرادات 
المحلية ال تزال منخفضًة في إفريقيا؛ فإّن العديد من 
البلدان اإلفريقية تعتمد بش���دٍة عل���ى مصادر أجنبية 
لتمويل عجزها الحالي، وهي تشمل االستثمار األجنبي 
المباشر واالستثمار في المحافظ المالية والتحويالت 
والمساعدات اإلنمائية الرس���مية والديون الخارجية. 
ومع ذلك؛ فإّن االنكماش أو التباطؤ المتوقع في بلدان 
المنشأ يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى المساعدات 
 ،FDI اإلنمائية الرسمية، واالستثمار األجنبي المباشر
المحفظة، وتدفقات تحويالت  وتدفقات اس���تثمارات 
العاملين بالخارج إلى إفريقيا. وهناك خسائر محتملة 
في اإلي���رادات الضريبية والتمويل الخارجي بس���بب 
تعطل األنشطة االقتصادية، س���يقيد كّل ذلك قدرات 
الدول اإلفريقية في تمويل تنميتها، وتؤدي إلى انخفاض 

القيمة الخارجية للعملة المحلية.
اأ( تحويالت العاملين بالخارج: 

كانت التحويالت أكب���ر مصدر للتدفقات المالية 
الدولية إل���ى إفريقيا منذ ع���ام 2010م، حيث تمثل 
حوالي ثلث إجمال���ي التدفقات المالي���ة الخارجية، 
إنها تمثل المصدر األكثر اس���تقراراً للتدفقات، وقد 
ازدادت قيمتها بش���كٍل ثابت تقريباً منذ عام 2010م، 
ومع ذلك، مع ركود النش���اط االقتصادي في العديد 
م���ن بلدان األس���واق المتقدمة والناش���ئة، يمكن أن 
تش���هد التحويالت إلى إفريقيا انخفاض���اٍت كبيرة. 
وتتجاوز تحويالت العاملين بالخارج كنسبة من الناتج 
المحل���ي اإلجمالي 5% في 13 دول���ًة إفريقية، وتدور 
حول 23% في ليسوتو، وأكثر من 12% في جزر القمر 
وغامبيا وليبيري���ا. وبتجميع حصص أكبر اقتصادات 
ف���ي إفريقيا )مصر، ونيجيري���ا( نجد أنها تمثل %60 
من إجمالي تدفق���ات تحويالت العاملين بالخارج في 

إفريقيا.

:FDI ب( ال�صتثمار الأجنبي المبا�صر
 وفقاً لألونكتاد )2019م(؛ ارتفع تدفق االستثمار 
األجنبي المباش���ر إلى إفريقيا إل���ى 46 مليار دوالر 
عل���ى الرغم من الهبوط العالم���ي، وقد حدثت زيادة 
بنس���بة 11% بعد االنخفاض���ات المتتالية في عامي 
2016م و2017م، وق���د دعم ه���ذه الزيادة في تدفق 
االستثمارات األجنبية الرغبة في البحث عن الموارد، 
وبعض االستثمارات المتنوعة واالنتعاش في الجنوب 
اإلفريقي بعد عدة س���نوات من التدفقات منخفضة 
المستوى، كانت أعلى 5 بلدان متلقية في عام 2017م 
ه���ي: جنوب إفريقي���ا )5.3 ملي���ارات دوالر، بزيادة 
بنسبة 165.8%(؛ مصر )6.8 مليارات دوالر، بتراجع 
بنس���بة 8.2%(؛ المغرب )3.6 مليارات دوالر، بزيادة 
بنس���بة 35.5%(؛ والكونغو )4.3 مليارات، وبتراجع 
بنسبة 2.1%(؛ وإثيوبيا )3.3 مليارات دوالر، بتراجع 

بنسبة %17.6(. 
ومع سيناريوهات انتشار الوباء، التي تتراوح بين 
المدى القصير لتحقيق االستقرار أو االستمرار على 
مدار العام، س���يكون االنخفاض المتوقع في تدفقات 
االستثمار األجنبي المباشر العالمية بنسٍب تتراوح بين 
-5% و-15% )مقارنًة بالتوقعات الس���ابقة التي تتوقع 
نمواً هامش���ياً في اتجاه االستثمار األجنبي المباشر 

للفترة 2020-2021م(. 
ووفق���اً ل� OECD؛ فقد ش���هدت أه���ّم 5000 
شركة متعددة الجنسيات، والتي تمثل حصة كبيرة من 
االستثمار األجنبي المباشر العالمي، مراجعات تنازلية 
لعام 2020م في تقديرات األرباح بنس���بة 9% بس���بب 
Covid-19. والصناع���ات األكثر تضّرراً هي صناعة 
الس���يارات )-44%(، وش���ركات الطي���ران )-%42(، 

وصناعات الطاقة والمواد األساسية )-%13(. 
ج( الم�صاعدات الإنمائية الر�صمية: 

ال ي���زال العديد من البل���دان اإلفريقي���ة يواصل 
االعتماد بشكٍل كبير على المساعدات اإلنمائية الرسمية 
في تمويل تنميتها بس���بب ظروفها االقتصادية، وبحسب 
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بيان���ات منظمة التعاون االقتص���ادي والتنمية في نهاية 
عام 2017م، تمثل المس���اعدات اإلنمائية الرسمية %4 
و 6.2% من الناتج المحل���ي اإلجمالي على التوالي في 
وسط إفريقيا وش���رق إفريقيا، وفي 12 دولة إفريقية؛ 
تجاوزت تدفقات المس���اعدات اإلنمائية الرس���مية في 
عام 2017م ما نسبته 10% من الناتج المحلي اإلجمالي 
)بلغت 63.5% في جنوب السودان(، وتمثل المساعدات 
اإلنمائية الرس���مية 9.2% من الناتج المحلي اإلجمالي 
للبل���دان اإلفريقية منخفض���ة الدخ���ل، ويؤثر الوضع 
االقتص���ادي الحالي ف���ي البلدان المانح���ة على قيمة 

المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة لهذه البلدان.
الحكومي���ة  الإي���رادات  م���ن  كل  عل���ى  الأث���ر   -2

والإنفاق الحكومي والديون ال�صيادية: 
منذ عام 2006م، ومع نمو البلدان اإلفريقية، فقد 
زادت اإليرادات الضريبية بالقيمة المطلقة، وكان أكبر 
مصدر إليرادات الضرائب هي الضريبة على الس���لع 
والخدم���ات، التي ش���كلت نح���و 53.7% من إجمالي 
اإليرادات الضريبية في المتوسط في عام 2017م، مع 
ضريبة القيمة المضاف���ة وحدها التي مثلت %29.4، 
لق���د تراوحت نس���بة الضرائب إلى النات���ج المحلي 
اإلجمال���ي م���ن 5.7% في نيجيريا إل���ى 31.5% في 
سيش���يل في 2017م. وكانت النسبة في تونس وجنوب 
إفريقيا والمغرب )نس���بة الضريبة إلى الناتج المحلي 
اإلجمال���ي( أعلى من 25%، بينما كانت غالبية البلدان 
اإلفريقية تتراجع فيها النسبة بين 11.0% و %21.0. 
وبلغ متوس���ط نس���بة الضرائب إلى النات���ج المحلي 
اإلجمال���ي في القارة 17.2%، وهي نس���بة منخفضة 
للغاي���ة مقارنًة ب����دول أمريكا الالتيني���ة )%22.8(، 
ودول منظم���ة التعاون االقتصادي والتنمية )%34.2(، 
واإلي���رادات العام���ة هي المصدر األساس���ي لتمويل 
الخدمات االجتماعية، وبخاّصٍة الرعاية الصحية، مع 

احتمال االنتشار الكبير ل� Covid19 في إفريقيا.
وعموماً؛ فإّن إفريقيا يمكن أن تخس���ر من 20 إلى 
30% م���ن إيراداتها المالية، والتي تُقّدر بنحو 500 مليار 

دوالر في ع���ام 2019م، ولن يكون أمام الحكومات خيار 
سوى االعتماد على األس���واق الدولية لالقتراض منها، 
والتي قد تزيد من مس���تويات ديون البلدان، وينبغي أن 
يُستخدم الدين في االستثمار الُمنِتج أو في االستثمارات 
زة للنمو بدالً من اس���تخدامها في تنفيذ خطط  الُمع���زِّ
اإلنف���اق. وهناك احتم���ال كبير أن تواج���ه العديد من 
البلدان ارتفاعاً في قيمة ديونها وتكاليف خدمتها بسبب 
زيادة العجز المالي، حيث سيتم التركيز بشكٍل أكبر على 
تلبية االحتياجات االجتماعية، بما في ذلك نُظم الرعاية 
الصحية. ويُقدر أن ثلث البل���دان اإلفريقية هي بالفعل 
أو على وش���ك أن تكون معرضة لمخاطر عالية؛ نتيجة 
الزيادة الحادة األخيرة في مس���تويات الديون بس���بب 

)إصدار سندات في السوق اإلفريقية(.
يمّثل اإلنفاق الحكومي للدول اإلفريقية 19% من 
الناتج المحلي اإلجمالي للقارة، ويس���اهم بنسبة %20 
في النمو االقتصادي الس���نوي، ويهمين على اإلنفاق 
العام في إفريقيا اإلنفاق على الصحة والتعليم والدفاع 
واألمن، وتمثل هذه المجاالت الثالثة أكثر من 70% من 
اإلنفاق العام، ومن المتوقع أن يزيد اإلنفاق الحكومي 
على نُظم الرعاية الصحية؛ من أجل احتواء انتش���ار 
COVID-19 والحّد من التأثير على االقتصاد))).

�صكل رقم )9(: توزيع الإنفاق العام الإفريقي على 
القطاعات المختلفة

Source: AUC,2020

.17-Ibid: PP.14  (((
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3- الأثر على قطاعات اقت�صادية اأخرى: 
اأ- الأثر على التوظيف والبطالة:

تؤثر الهشاش���ة الحالية لالقتص���اد العالمي في 
أعداد العاطلين، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد من 
يعانون من البطالة بنحو 25 مليون حسب تقديٍر جديد 
لمنظمة الصحة العالمية، وحس���ب التقديرات األكثر 
حداثة؛ فإّن نسبة العمالة األكثر تضرراً واحتياجاً تصل 
إل���ى 76.6% في إفريقيا جنوب الصحراء، مع العمالة 
غير الزراعية في القطاع غير الرسمي التي تمثل %66 

من إجمالي العمالة، و52% في الشمال اإلفريقي.
يمثل حجم القطاع غير الرسمي ما يقرب من %55 
م���ن إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي إلفريقيا جنوب 
الصح���راء، وفقاً لبنك التنمي���ة اإلفريقي )2014م(، 
وباستثناء الزراعة يوظف القطاع غير الرسمي ما بين 
30% و 90% م���ن العمالة. باإلضاف���ة إلى ذلك؛ فإّن 
االقتصاد غير الرس���مي في إفريقيا ال يزال من بين 
األكبر في العالم، ويس���اعد في امتصاص الصدمات 
االجتماعية بشكٍل رئيسي في المدن اإلفريقية، وهناك 
ما يق���رب من 20 مليون وظيفة مه���ددة بالدمار في 
القارة في كلٍّ من القطاَعيْن الرس���مي وغير الرسمي، 
إذا اس���تمر الوضع كما هو من حيث تدمير سالس���ل 
القيمة، وحظر حركة الس���كان، وإغ���الق المطاعم، 
وتراجع تجارة التجزئة والتجارة غير الرس���مية، وما 
إلى ذلك مما من ش���أنه أن يؤدي إلى تعطيل العديد 

من أنشطة المنتجات غير الرسمية. 
يجب عل���ى الحكومات الوطني���ة أن تتخذ على 
الفور التدابير الالزمة لدعم األفراد الذين يكس���بون 
رزقهم من القطاع غير الرسمي، ألّن دعم القطاع غير 
الرسمي لن يضمن فقط فاعلية اإلجراءات للحّد من 
انتشار المرض ودعم استهالك األسرة، ولكنه سيحّد 
أيضاً من خطر االضطرابات االجتماعية على المدى 
المتوسط والطويل، ويجب على الحكومات اإلفريقية 
أيضاً دعم إضفاء الطابع الرس���مي على القطاع غير 
الرس���مي، مع التركي���ز على الحماي���ة االجتماعية، 

للعم���ال ف���ي القطاع الرس���مي، وموظفي ش���ركات 
الطيران والشركات العاملة في مجال السياحة، ألنهم 
س���يكونون األكثر تضّرراً في حالة عدم تلقيهم الدعم 

من الحكومات اإلفريقية))).
ب- الأثر على نظم الرعاية ال�صحية:

األنظمة  COVID-19 عل���ى  أزمة  س���تؤثر 
الصحية الفقيرة بالفعل في القارة، وس���يزيد الطلب 
م���ن مرضى كوفي���د 19 عل���ى المراف���ق الصحية، 
باإلضاف���ة للمرضى الذين يعانون م���ن ارتفاع العبء 
بسبب معاناتهم من أمراٍض أخرى، مثل اإليدز والّسل 
والمالريا، وس���يعانون أيضاً م���ن صعوبٍة في إمكانية 
الحصول عل���ى أوجه الرعاي���ة المطلوبة، وقد يؤدي 
ذلك إلى المزيد من المرض���ى والوفيات. باإلضافة 
إلى ذلك؛ فإّن جائحة Coivd-19 ستخلق نقصاً في 
األدوي���ة والمعدات الصحية، وذل���ك ألّن أكبر موردي 
األدوية في إفريقيا هم االتحاد األوروبي وآسيا، ولقد 
توقفت شركات تصنيع األدوية في هذه البلدان بسبب 
تدابير االس���تئصال الجذرية التي اتخذت في البلدان 
المتضررة بش���دة، مثل إس���بانيا وإيطاليا وفرنس���ا، 
وتش���ير التقديرات إلى أّن البلدان اإلفريقية ستحتاج 
إلى إنفاٍق صحي إضافي بقيمة 10.6 مليارات دوالر 

على هذا الوباء))).
على  كورونا  جائحة  اآث��ار  تحليل  ثالثًا: 

اأهم القت�سادات الإفريقية:
1- الأثر على اأكبر خم�صة اقت�صادات اإفريقية:

تُعّد كلٌّ من )نيجيري���ا، وجنوب إفريقيا، ومصر، 
والجزائر، والمغرب( أكبر خمسة اقتصادات إفريقية، 

 Iternational Labour Organization (ILO),Covid   (((
 19 and the World of Work: Impact and Policy

 Responses, (Geneva: ILO, ILO Monitor 1st

..11-Edition,2020), PP. 10

 Organization for Economic Cooperation   (2(
 and Development (OECD), Covid 19 in

 Africa:Regional Socio-economic Implications

.and Policy Priorities, Op.Cit, P.9
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حيث تمّثل أكثر من 60% من الناتج المحلي اإلجمالي 
إلفريقيا، وسيكون مستوى تأثير Covid19 على هذه 
االقتصادات الخمسة ممثاًل ل�كّل االقتصاد اإلفريقي، 
ويساهم قطاَعا السياحة والنفط في المتوسط ب� %25 

من إجمالي الناتج المحلي في اقتصاد هذه البلدان.

�صكل رقم )10(: ح�صة قطاعي ال�صياحة والنفط 
في GDP لأكبر 5 اقت�صادات اإفريقية

Source: AUC, 2020

وقد تسبب تفش���ي مرض COVID-19 في 
خس���ائر فادحة في هذه االقتص���ادات، حيث يعاني 
معظمها من أعلى مس���توى من ح���االت العدوى، من 
المتوقع أن ينخفض النمو بش���كٍل كبير في كلٍّ منها، 
وس���يؤدي انخفاض أس���عار النفط إل���ى تراجع في 

توقعات نمو االقتصاَديْن النيجيري والجزائري.
إّن تداعيات فيروس كورونا س���تؤثر على سالسل 
القيمة العالمية، وبالتالي ستؤثر على صناعة السيارات 
في المغرب التي تمثل 6% من الناتج المحلي اإلجمالي 
خالل الفترة )2017-2019م(، وس���تؤثر على تصدير 
الفوسفات وتحويالت العاملين بالخارج التي تمثل %4 

من الناتج المحلي اإلجمالي. 
أما الصناعات المصرية؛ فإنها سوف تتأثر بسبب 
اعتمادها في مدخالت اإلنتاج على الواردات من الصين 

والدول األجنبية األخ���رى، وأصبحت هذه الصناعات 
غير ق���ادرة على تلبي���ة احتياجات الس���وق المحلية 
والدولية، ويش���هد قطاع الس���ياحة في مصر تراجعاً 
ش���ديداً بس���بب القيود المفروضة على حركة التنقل 
والس���فر، مما أثر بشدة على االس���تثمارات المحلية 
والتوظيف في البالد، وتُعّد تحويالت العاملين بالخارج 
واح���داً من أهّم مص���ادر النقد األجنب���ي في مصر، 
حيث بلغ���ت 25.5 مليار دوالر ع���ام 2018م، مقارنًة 
ب� 24.7 مليار دوالر ع���ام 2017م، بينما في نيجيريا 
بلغت التحويالت 25.08 مليار دوالر عام 2018م، بما 
يعادل 5.74% من الناتج المحلي اإلجمالي، ويمّثل كال 
البلدين )مصر، ونيجيريا( 60% من إجمالي تحويالت 

العاملين بالخارج على مستوى القارة.
ويهدد كورونا مصدرين للدخل في جنوب إفريقيا، 
هما قطاَعا التعدين والس���ياحة، وم���ن المحتمل أن 
يؤدي تعطيل الس���وق الصيني إلى تقليل الطلب على 
الم���واد الخام في جنوب إفريقيا، بما في ذلك الطلب 
على خامات الحديد والمنجنيز والكروم التي تصدرها 
للصي���ن، وتعادل 450 مليون يورو كّل عام، وقد دخلت 
الب���الد في حالة ركود خالل الرب���ع األخير من العام 
الماضي، وستضيف األزمة الحالية مزيداً من التدهور 

في اإلنفاق العام ومعدالت البطالة في الدولة))). 
2- الأثر على منتجي النفط الرئي�صيين: 

س���يكون للدول النفطية توقع���ات اقتصادية أكثر 
قتامًة م���ن القارة بأكمله���ا، حيث لم تتوق���ع البلدان 
اإلفريقي���ة المصدرة للنفط والغ���از مثل هذه الكارثة، 
ألّن عائ���دات الهيدروكربون���ات ضروري���ة لميزانيتها 
ولتلبي���ة احتياجاتها والتزاماته���ا الدولية، ويتمثل أهم 
منتجي النفط الرئيس���يين في كلٍّ م���ن:- نيجيريا )2 

فيرو�ص  اآث��ار  »تحليل  ال�شيا�شية،  والعلوم  القت�شاد  كلية    (((
وال�شيا�شات  الم�شري  القت�شاد  على  الم�شتجد  ك��ورون��ا 
ق�شم  القاهرة:  )جامعة  تداعياته«،  مع  للتعامل  المقترحة 
 ،(2020 ال�شيا�شية،  والعلوم  القت�شاد  كلية  القت�شاد- 

�ص.�ص )69-66).
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مليون برميل/ يوم(، وأنغ���وال )1.750 مليون برميل/ 
ي���وم(، والجزائ���ر )1.6 مليون برميل/ ي���وم(، وليبيا 
)0.8 ملي���ون برمي���ل في اليوم(، مص���ر )0.7 مليون 
برمي���ل في اليوم(، الكونغ���و )0.35 مليون  برميل في 
الي���وم(، غينيا االس���توائية )0.28 ملي���ون برميل في 
اليوم(، الغاب���ون )0.2 مليون  برميل في اليوم(، وغانا 
)0.15 مليون برميل في اليوم( جنوب السودان )0.15 
ملي���ون برميل في اليوم( وتش���اد )0.12 مليون برميل 
في الي���وم(، والكاميرون )85 أل���ف برميل في اليوم(، 
وتواج���ه هذه الدول أزم���ة COVID-19 التي من 
المرج���ح أن تكون أكثر خطورًة مم���ا كانت عليه أزمة 
انخفاض األسعار في عام 2014م، حيث انخفض سعر 
النف���ط الخام من 110 دوالرات إلى أقّل من 60 دوالراً 
للبرميل، ث���م انخفض الحقاً إلى أق���ّل من 40 دوالراً 
للبرميل في عام 2015م، ه���ذا يعني انخفاض الدخل 
القومي الصافي في الدول المصدرة بنس���بٍة أكبر من 

60%، وسيكون عجز ميزانيتهم أكثر من الضعف. 
إّن عدم استقرار أسعار النفط له تأثيٌر كبير على 
النمو االقتصادي وس���عر الص���رف لنيجيريا، وتأثير 
غير مباش���ر على التضخم من خالل سعر الصرف، 
لذلك س���يتعرض منتجو النفط لخطر انخفاض قيمة 
عمالته���م المحلية خ���الل هذه األزم���ة، وعلى وجه 
الخصوص في بلدان وس���ط إفريقي���ا، التي تعرضت 
خالل هذه الس���نوات األخيرة لتخفيض قيمة العملة، 
وسيتم اختبار ذلك بشكٍل أكبر بسبب انخفاض مستوى 
التنويع االقتصادي واالقتصادات القائمة على تصدير 
البترول والهيدروكربونات التي هي المصدر الرئيسي 
لإليرادات، فالنفط يمّثل أكث���ر من نصف اإليرادات 
الضريبية، وأكثر من 70% من الصادرات الوطنية لهذه 
الدول، ومع انخفاض أسعار النفط والغاز، وانخفاض 
اإلنتاج بسبب إغالق بعض الش���ركات المشاركة في 
سالسل القيمة، يمكن أن تنخفض اإليرادات المتعلقة 
بالنفط وغيرها من الهيدروكربونات بنس���بة 40 إلى 

50% على األقّل في القارة.

ويُقّدر صندوق النقد الدولي أّن كّل 10% انخفاض 
في أسعار النفط، في المتوسط، سيؤدي إلى انخفاض 
النمو في الدول مصّدري النفط بنسبة 0.6%، وزيادة 
في العجز المالي بنس���بة 0.8% م���ن الناتج المحلي 

اإلجمالي.
إّن انخفاض أسعار النفط بنسبة 30% من المتوقع 
أن يقلل مباش���رًة من قيمة صادرات النفط في إفريقيا 
جن���وب الصح���راء الكبرى بمق���دار 65 ملي���ار دوالر 
)الخاسرون الرئيس���يون هم: نيجيريا، وأنغوال، وغينيا 
االستوائية، والكونغو، الغابون، جنوب السودان(، وخفض 
الواردات بم���ا يُقّدر بنحو 15 ملي���ار دوالر )الرابحون 
الرئيسيون هم: جنوب إفريقيا، وتنزانيا، كينيا، وإثيوبيا(. 
 م���ن المتوقع زيادة الديون الس���يادية بما ال يقل 
عن من 5% إلى 10% من الناتج المحلي اإلجمالي في 

البلدان المنتجة للنفط. 
إن التراجع في أس���عار النفط والهيدروكربونات 
األخرى ستخفض بشدة من اإليرادات المالية في هذا 
القطاع، وتمّثل عائدات الهيدروكربونات نس���بًة كبيرة 
من اإليرادات المالية في أكبر 10 منتجين للنفط، مع 
انخفاض أسعارها سيكون لها تأثير كبير على نفقات 
البلدان اإلفريقية، وم���ن المتوقع انخفاض ما ال يقّل 

عن 50% في عائدات النفط في القارة.

�صكل رقم )11(: عائدات النفط لدى اأعلى الدول 
GDP الإفريقية اإنتاجاً كن�صبة من

Source: AUC,2020



78

قراءات
تنموية

  ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة   -   العدد ) 45 (   يوليو 2020 م - ذو القعدة 1441هـ

يس���اهم قطاع النفط ب�25% م���ن إجمالي 
الناتج في أكب���ر10 منتجين للنفط في إفريقيا، 
ومن المتوقع لنيجيريا أن تخسر حتى 19 مليار 
دوالر، حيث يتوقع أن تخفض إجمالي صادراتها 
م���ن النفط الخام في ع���ام 2020م، بما يتراوح 
بي���ن 14 مليار دوالر أمريك���ي، و19 مليار دوالر 
أمريكي؛ مقارن���ًة بالص���ادرات المتوقعة بدون 

.((( COVID-19

ال�صياحي���ة  الوجه���ات  اأه���م  عل���ى  الأث���ر   -3
الإفريقية: 

وفقاً للمجلس العالمي للس���فر والس���ياحة 
WTTC؛ س���اهمت صناعة الس���ياحة بنسبة 
8.5% )أو 194.2 ملي���ار دوالر( م���ن النات���ج 
المحلي اإلجمالي للقارة في عام 2018م، عالوًة 
على ذلك؛ كانت إفريقيا ثاني أس���رع منطقة في 
نمو السياحة في العالم بنسبة 5.6% في 2018م؛ 
مقارنًة بمتوس���ط المعدل العالمي البالغ %3.9. 
وم���ن إجمالي 1.4 مليار س���ائح دولي في عام 
2018م؛ تلق���ت إفريقيا 5% فقط؛ وفقاً لمنظمة 

.UNWTO األمم المتحدة للسياحة
وتتمثل أهّم الوجهات السياحية في إفريقيا 
في كلٍّ من مصر )11.35 مليون س���ائح سنوياً(، 
والمغرب )11 مليون(، وجنوب إفريقيا )10.47 
ماليين(، وتون���س )8.3 ماليي���ن(، وزيمبابوي 

)2.57 مليون(.

 Economic commission for Africa   (((
 (EAC),Potential Socio-economic Impacts

 of Coronavirus on West Africa, (Niamey:

 .ECA,2020),P.6

�صكل رقم )12(: اأهم خم�ض وجهات �صياحية في 
اإفريقيا 2019م )العدد بالمليون �صائح(

Source: UNWTO, 2019

إّن آفاق صناعة الس���ياحة في إفريقيا قوية جداً 
مقارن���ًة بالمناطق األخرى ف���ي العالم، حيث كان من 
المتوقع الزيادة م���ا بين 3% إلى 5% في عام 2020م. 
ومع استمرار القيود وإغالق وكاالت السفر والفنادق، 
يتّم تس���ريح عم���ال الفنادق في العدي���د من البلدان 
اإلفريقي���ة، وم���ن المرجح توقع حدوث نمو س���لبي، 
وسيكون التأثير الكلي ل� Covid19 على اقتصادات 
ال���دول الس���ياحية الكب���رى أعلى بكثي���ٍر من باقي 

االقتصادات اإلفريقية األخرى. 
في ع���ام 2019م؛ س���اهمت صناعة الس���ياحة 
بأكثر من 10% من النات���ج المحلي اإلجمالي للبلدان 
التالي���ة: )سيش���يل، الرأس األخضر، موريش���يوس، 
غامبيا، تونس، مدغشقر، ليسوتو، رواندا، بوتسوانا، 
مصر، تنزانيا، جزر القمر، والس���نغال(، من المتوقع 
أن ينخف���ض النمو االقتصادي في المتوس���ط بقيمة 
-3.3% ف���ي عام 2020م، بينما في بلدان سيش���يل، 
والرأس األخضر، وموريشيوس، وغامبيا؛ فإن التراجع 
س���يكون أعلى بكثير؛ وعلى األقل س���يكون -7% في 

2020م))). 

 World Food Programme (WFP), Economic   (2(
 and Market Impact of Covid 19on West and

.10-Central Africa, (Rome: WFP, 2020), PP.7



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 79ثقافية ف�شلية محكَّ

�صكل رقم )13(: توقعات النمو في GDP في 
الدول ال�صياحية الإفريقية

Source: AUC, 2020

والمالية  القت�سادية  التدابير  رابعًا: 
للتخفيف من اآثار الأزمة:

تعان���ي البل���دان اإلفريقي���ة بالفعل م���ن اآلثار 
المباشرة )المرضى والوفيات(، واآلثار غير المباشرة 
 ،Covid19 األنش���طة االقتصادية ذات الصلة( من(
وم���ن المتوقع أن يتفاقم الوض���ع، وتتخذ العديد من 
الحكومات اإلفريقية والمؤسس���ات اإلقليمية العديد 

من التدابير للحّد من تأثير الوباء على اقتصاداتها. 
الموؤ�ص�ص���ات  قب���ل  م���ن  اتخ���ذت  تدابي���ر   -1

الإفريقية: 
- مفو�صية التحاد الإفريقي: 

• وافقت على إنش���اء صندوق ق���اري لمكافحة 
COVID-19 في الدول األعضاء، كما وافقت على 

المس���اهمة الفورية بمبلغ 12.5 مليون دوالر أمريكي 
كتموي���ل أولي، كم���ا أّن الدول األعض���اء والمجتمع 
الدولي والكيان���ات الخيرية مدعوة للمس���اهمة في 
هذا الصندوق، وتخصيص 4.5 ماليين دوالر لتعزيز 

قدرات مركز السيطرة على األمراض في إفريقيا.
• دعت مفوضية االتحاد اإلفريقي المجتمع الدولي 
إلى تش���جيع الممرات التجاري���ة المفتوحة، وخاّصًة 

بالنسبة لألدوية والمستلزمات الصحية األخرى.
• حث���ت مجموعة العش���رين عل���ى تزويد الدول 
اإلفريقي���ة على الفور بمعدات طبي���ة وأدوات إجراء 

اختب���ار كورونا، ومع���دات واقي���ة لمكافحة جائحة 
COVID-19 ودعم حزم���ة الحوافز االقتصادية 

الفعالة التي تشمل اإلغاثة والمدفوعات المؤجلة.
• دع���ت المفوضي���ة إل���ى التنازل ع���ن جميع 
مدفوعات الفائ���دة على الدي���ون الثنائية والمتعددة 
األطراف، والتمديد إلى المدى المتوس���ط  ، من أجل 

توفير السيولة للحكومات اإلفريقية.
• حثت المفوضية كاًل من البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي وبنك التنمية اإلفريقي، والمؤسس���ات 
اإلقليمي���ة األخ���رى، على اس���تخدام جميع األدوات 
المتاحة في ترس���اناتها للمساعدة والتخفيف من آثار 
الوباء، وتوفير اإلغاثة للقطاعات الحيوية لالقتصادات 

والمجتمعات اإلفريقية.
- وزارات المالية الإفريقية: 

أعلن البي���ان الذي وّقع علي���ه العديد من وزراء 
المالية األفارقة: أّن القارة تحتاج إلى 100 مليار دوالر 
أمريكي للدفاع عن أنظمة الرعاية الصحية، ومواجهة 

الصدمة االقتصادية التي سببها المرض.
- بنك التنمية الإفريقي: 

أصدر بنك التنمية اإلفريقي س���ندات استثنائية 
بقيم���ة 3 ملي���ارات دوالر، مدته���ا ثالث س���نوات، 
للمساعدة في تخفيف التأثير االقتصادي واالجتماعي 
لوباء COVID-19 على ُسبل العيش واالقتصادات 
 19-Fight Covid اإلفريقية، وقد اكتس���بت رابطة
االجتماعية، الصالحة لمدة ثالث س���نوات، اهتماماً 
من البنوك المركزية والمؤسس���ات الرسمية ومديري 
األص���ول، بما ف���ي ذل���ك المس���ؤولية االجتماعية 
للمستثمرين، مع عطاءات تتجاوز 4.6 مليارات دوالر.

- البنك الإفريقي لل�صادرات والواردات: 
أعلن Afreximbank عن تس���هيالٍت بقيمة 3 
مليارات دوالر لمس���اعدة الدول األعضاء على تجاوز 
اآلثار االقتصادية والصحية لكوفيد 19، كما س���يوفر 
Afreximbank الدعم المالي ألكثر من 50 دولة من 
خالل التمويل المباشر، وخطوط االئتمان، والضمانات، 
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والمبادالت بين العمالت، وما شابه ذلك من األدوات.
- البنك المركزي لدول غرب اإفريقيا: 

• زيادة المخصصات األسبوعية للبنوك المركزية 
للبلدان األعضاء من 680 مليون دوالر إلى 9 مليارات 
دوالر، لضمان استمرار تمويل المشروعات في الدول 

األعضاء.
• تخصيص 50 ملي���ون دوالر لصندوق دعم بنك 
التنمية لغرب إفريقيا BOAD لزيادة مبلغ التسهيالت 
والقروض التي ستمنحها للحكومات لتمويل استثمارات 

اإلنفاق والمعدات الألزمة لمكافحة الوباء.
2- التدابي���ر الحكومي���ة للتخفي���ف م���ن الآث���ار 

القت�صادية لفيرو�ض كورونا:
اتخ���ذت كّل ال���دول اإلفريقية واح���داً أو أكثر 
من اإلج���راءات التالية لمواجهة اآلث���ار االقتصادية 

واالجتماعية لوباء كورونا المستجد.
وتت���راوح التدابي���ر الت���ي اتخذته���ا حكوم���ات ال���دول 

الإفريقية حول ما يلي:
- رصد مبالغ إضافية في الموازنة العامة لدعم 
الرعاية الصحية ومواجهة اآلثار االقتصادية الناجمة 

عن الوباء. 
- تخفيض نسبة االحتياطي النقدي. 

- توفير موارد النقد األجنبي لضمان اس���تيراد 
السلع األساسية. 

- تخفي���ض س���عر الفائدة، وتقديم تس���هيالت 
ائتمانية للمشروعات المتعثرة بسبب الوباء. 

- تنفيذ خطط تخفيض الديون، وإعادة هيكلة قروض 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

- تقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية ومراكز 
إفريقيا لمكافحة األمراض والوقاية منها، لالستعداد 

واالستجابة للطوارئ في القارة))).

 Abdinor Dahlr, “Africa and Coronavirus (((
 Pandemic: Responses, Challenges and

 Consequences, (TRT World Research

.11-Centre,2020), PP.7

خام�سًا: خاتمة وتو�سيات:
خاتمة: 

أصب���ح في���روس كورونا جائحة ش���ديدة، 
ويف���رض العديد من التحدي���ات الخطيرة على 
والمس���تويات  واإلقليمي  الوطن���ي  المس���توى 
العالمية، وعواقب ه���ذا الوباء، حتى لو كان من 
الصعب حس���ابها، من المتوقع أن تكون شديدًة 
 ،COVID-19 �في ضوء االنتشار الس���ريع ل
بالرغم م���ن التدابير الصارمة الت���ي اتخذتها 

البلدان في جميع أنحاء العالم.
ودول إفريقي���ا وإن كانت أقل تأثراً نس���بياً 
بالجائح���ة، مقارنًة بالمناطق األخرى في الوقت 
الراهن، فإّن اآلثار غير المباشرة من التطورات 
العالمي���ة، أو سالس���ل القيمة المكس���ورة، قد 
تؤدي إلى تعثر النش���اط االقتصادي في الدول 
اإلفريقي���ة. وفي الواقع، وم���ع االعتماد الكبير 
من االقتص���ادات اإلفريقية عل���ى االقتصادات 
األجنبية، فإّن ذلك سيفرض تداعيات اقتصادية 
سلبية على القارة، والتي تّم تقييمها بتراجٍع في 
معدل النمو االقتصادي لعام 2020م بشكٍل عام. 
إل���ى جانب ذلك؛ م���ن المس���تحيل عملياً 
للقارة االستفادة من االنتش���ار واسع النطاق ل� 
COVID-19 ف���ي أجزاء أخ���رى من العالم، 

بس���بب عدم قدرتها على تحويل موادها الخام 
إلى س���لع مصنعة اس���تجابًة الرتف���اع الطلب 
على الس���لع والخدمات في األس���واق المحلية 
والدولية، وذلك بس���بب المشكالت الهيكلية في 
االقتصاد اإلفريقي التي تجعله معتمداً بش���كٍل 
كبير على تصدير الس���لع في شكلها الخام دون 
تصنيعها، ويمّث���ل هذا الوضع قي���وداً إضافية 
على التحول اإلنتاجي إلفريقيا، لذلك س���يكون 
ل� COVID-19 تأثي���راً اجتماعياً واقتصادياً 

ضاراً على القارة اإلفريقية.
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التو�سيات: 
اتخ���اذ  الإفريقي���ة  ال���دول  لحكوم���ات  ينبغ���ي 

الإجراءات الآتية:
- التحق���ق بش���كٍل منهجي من جمي���ع الحاالت 
المش���تبه فيها؛ من أجل ضمان الكش���ف المبكر عن 
الع���دوى، ومنع االتص���ال بين المرض���ى المصابين 

والسكان األصحاء. 
- تأمين جميع السكان حاملي العدوى في المنزل 
وداخل ح���دود البلد؛ الحتواء انتش���ار المرض لفترة 
قصي���رة من الزمن، وتقييم م���ا إذا كان ينبغي تنفيذ 

تدابير الحظر على نطاق أوسع.
- اإلبالغ عن اإلحصاءات الصحية والتعاون مع منظمة 
الصحة العالمية والمراك����ز اإلفريقية لمكافحة األمراض 
والوقاية؛ لضمان مراقبة ش����فافة لألزمة، والحفاظ على 

ثقة السكان في أنظمة الصحة العامة اإلفريقية. 
- مراجع����ة ميزانياته����ا؛ من أجل تحدي����د أولويات 
اإلنفاق في أنظم����ة الرعاية الصحية، بما في ذلك البنية 
التحتية المطلوبة والخدمات اللوجستية، وشراء المنتجات 

والمعدات والمواد الصيدالنية والطبية، وما إلى ذلك. 
- إنش���اء صن���دوق ط���وارئ؛ لزي���ادة الحماية 
االجتماعية، واستهداف العمال غير الرسميين الذين 
ال يتمتع���ون بحماي���ة اجتماعية وقد يتأثرون بش���دة 

باألزمة، وزيادة التمويل المخصص للبحوث الطبية. 
- التنازل عن مدفوعات الضرائب في القطاعات 
الحيوي���ة والمصادر المحلية من قب���ل القطاع العام، 
الذي سيستجيب لألزمة من خالل دعم المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- المطالب���ة بوقف إطالق النار م���ع المتمردين 
والجماعات المس���لحة؛ لضمان عدم وجود أي إلهاء 

في جهود احتواء الوباء.
- تنوي���ع وتحويل اقتصاداته���ا، من خالل تعزيز 
القدرة اإلنتاجية للقط���اع الخاص اإلفريقي، لتحويل 

المواد الخام محلياً إلى سلع مصنعة. 
- زيادة اإلنتاج الزراعي، وتعزيز سالس���ل القيمة 

الغذائية، لمواجهة االستهالك الُقطري والقاري. 
- اس���تكمال التوقيع والتصديق على وكالة الطب 
اإلفريقي���ة AMA، وإنش���اء ش���راكات إقليمية بين 
القطاَعيْن العام والخاص، إلنت���اج المنتجات الطبية 
والصيدالني���ة؛ من أجل الحّد م���ن واردات إفريقيا، 

وضمان مراقبة عالية لجودة اإلنتاج. 
وينبغي لمفو�صية التحاد الإفريقي اتخاذ ما يلي: 
- قيادة المفاوضات بشأن خطة طموحة إللغاء إجمالي 

الديون الخارجية اإلفريقية )236 مليار دوالر أمريكي(. 
- التنسيق، من خالل مركز السيطرة على األمراض 
في إفريقيا، مع جميع الجهود لتعبئة المختبرات والمراقبة 
واالستجابة األخرى، والدعم عند الطلب، والتأكد من أّن 

اإلمدادات الطبية تذهب إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
- تنسيق اإلجراءات الدبلوماسية للتحدث بصوٍت 
واحد في المنتدي���ات الدولية، مث���ل صندوق النقد 
الدول���ي والبنك الدولي واجتماع���ات األمم المتحدة 
ومجموعة العشرين واالتحاد األوروبي ومنظمة التعاون 
االقتص���ادي والتنمية، والش���راكات األخرى، إلعطاء 
األولوي���ة للتدخالت ف���ي معظم البل���دان اإلفريقية 

الضعيفة األكثر تعرضاً للصدمات الخارجية.
- التأك���د من إغالق الح���دود حتى ال يؤدي إلى 
أزمة غذائي���ة، وخصوصاً في غ���رب إفريقيا، حيث 
أصبحت إم���دادات الغذاء ش���حيحة، وحيث تعتمد 
البلدان على واردات المحاصيل الغذائية األساس���ية، 

مثل األرز والقمح من آسيا.
- إي���الء اهتمام خ���اّص لحالة حقوق اإلنس���ان 

لالجئين والمهاجرين األفارقة.
- دعم البلدان في جهودها لتحسين تعبئة الموارد 
المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة 

لتمويل تنميتها))) �

 Africa Centres for Disease Control and (((
 Prevenstion (Africa CDC), Africa Joint

 Continental Strategy for Covid-19 Out Break,

.12-(Adis Ababa: African Union, 2020),PP.1
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الحكام التقليديون ودورهم في الحياة السياسية 
واالجتماعية المعاصرة في غرب إفريقيا

حكيم اأَلَدْي نجم الدين
باحث نيجيري مهتّم بالق�سايا الإفريقية  

حول ما اإذا كان يمكن  ت�ساوؤلت  يطرح  وَمن   ،rulers
و�س�ف الزعام�ة المرتبط�ة بمجتم�ع محّل�ي معّي�ن في 
اإفريقي�ا المعا�س�رة ب�»التقليدية« اأو »الأ�س�لية«، نظرًا 
للتطورات التي غّيرت خا�سّيات هذا المجتمع وثقافته.

وتهدف الدراس����ة الحالي����ة إلى استكش����اف األدوار 
المتغي����رة للحكام التقليديين في غ����رب إفريقيا، من خالل 
عدة محاور، وهي: الزعامة التقليدية وإش����كالية المفهوم، 
وتأثي����ر الحك����م الكولونيالي ف����ي نظام الحك����م األصلي 
اإلفريقي، والحّكام التقليديون ومناهضة الكولونيالية بغرب 

ف�ي لقد  التقليدي�ة«  »الزعام�ة  مو�س�وع  ن�ال 
اإفريقي�ا حّظه م�ن نقا�س الباحثي�ن، ويمكن 
»الزعم�اء  لأهمي�ة  تناوله�م  عن�د  مواقفه�م  مالحظ�ة 
التقليديي�ن« Traditional rulers ف�ي اأنظم�ة 
الحكوم�ات الحديث�ة؛ بين َمن يرى اأّن موؤ�س�س�ة الحكم 
�س�الحيتها،  يوؤك�د  وم�ن  بالي�ًة  اأ�س�بحْت  التقلي�دي 
 Natural »وبين َم�ن يفّرق بي�ن »الق�ادة الطبيعيي�ن
 Indigenous الأ�س�ليين«  و»الزعم�اء   leaders
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إفريقيا، والمناصب التقليدية والحكم الكولونيالي في غرب 
إفريقيا، ودور الح����كام التقليديين في المجتمعات القديمة 
بغرب إفريقيا، ودور الحكام التقليديين في الحياة السياسية 

واالجتماعية المعاصرة.
اأوًل: الزعامة التقليدية واإ�سكالية المفهوم:

كان التعري����ف المعتمد لدى الكثير م����ن الباحثين في 
أنظمة المؤسسات األصلية اإلفريقية؛ أّن القادة التقليديين 
)الملوك/ األمراء/ حكام القبائل/ الزعماء األصليين( أفراٌد 
يشغلون مناصب قيادية سياسية خاّصة بجماعتهم العرقية 
وُمْحكمة باألع����راف والقيم الثقافية، ويتمتعون بش����رعية 
مجتمعاتهم لتوجيه شؤونهم. وبالتالي كان أساَس شرعيتهم 
»التقالي����د« التي تش����مل مجموع����ة مكونة م����ن: الثقافة 
الموروثة، وأسلوب الحياة، وتاريخ الشعب، والقيم األخالقية 
 Traditional واالجتماعي����ة، والمؤسس����ات التقليدي����ة
Institutions التي تبقى حّية من أجل خدمة تلك القيم))).

عل����ى أّن الزعام����ة التقليدية أصبحت ف����ي إفريقيا 
المعاصرة مسّيس����ة للغاية؛ فالحكومات الحديثة هي التي 
توّلي الح����كام التقليديين على مجتمعاته����م دون اعتبارها 
لتقاليد ه����ذه المجتمعات كأس����اس االختيار والش����رعية 
القيادية لهؤالء الحكام. كما أّن التقليد المعتمد عليه حديثاً 
يختلف جزئياً أو كلّياً عن مفه����وم التقليد األصلي وما كان 
عليه قديماً، حيث ترك ح����كاٌم تقليديون معاصرون لغاتهم 
األصلية وتبّن����وا اللغات األجنبية والثقافات الوافدة، وأدخل 
آخرون منهم ممارس����ات غريبة ضمن تقاليدهم، ويش����ارك 

جلّهم بانتظام في شؤوٍن تعتبر »خارجة« عن التقاليد))).
 Christiaan »ولذل����ك م����ال »كريس����تيان كيول����در

 Adewumi, J.B. & Egwurube, J. (1985). Role (((
 of traditional rulers in historical perspective. In

 Aborisade, O. (Ed.). Local Government and the

 traditional rulers in Nigeria. Ile-Ife: University of

.Ife Press

 Igboin, B. O. (2016). Traditional leadership (2(
 and corruption in pre-colonial Africa: how

 the past affects the present. Studia Historiae

.160-Ecclesiasticae, 42(3), 142

Keulder إلى تسمية الذين نُّصبوا في المناصب التقليدية 
 customary »بإفريقي����ا المعاصرة ب� »الق����ادة الُعرفيين
)))leaders؛ ألّن الُعرف- رغم أنه مس����تمد من التقاليد– 

يستجيب للتحديات الناشئة والمستجدات الطارئة بسرعٍة 
أكبر من التقاليد.

غير أّن تبّن����ي مصطلح »الق����ادة الُعرفيين« قد يخلق 
إش����كاليات أخرى، ليس فقط لالرتباط الشديد بين الُعرف 
والتقاليد، بل ألّن س����لطة المناص����ب التقليدية المعاصرة 
مس����تمدة من تاريخ الممالك والمجتمعات القديمة الخاصة 
بهذه المناصب، وال يزال الحكام التقليديون اليوم يحافظون 
ول����و جزئياً على نمط الحياة االجتماعية القديمة، كما أنهم 
يديرون فوق ش����بكة من أنظمة الحكم األصلية، التي تضّم 
زعماء قبائل فرعية وقادة قطاعات محلية أخرى وغيرهم. 
وعلي����ه؛ فإّن أبس����ط تعريف وأنس����به للوضع الراهن 
ما أش����ار إليه »إيريدي����اووا« Erediauwa، مل����ك »أَيُْدو« 
)Edo( النيجيرية بقول����ه: »الحاكم التقليدي يعني الرئيس 
التقلي����دي لجماع����ة عرقية، ُمِنح ُكرس����ّيه أعلى س����لطة 
تقليدي����ة ليتولى ش����اغل الوظيفة )الموج����ودة منذ ما قبل 
بداية الحكم البريطان����ي(«)))، ألّن الذين يحتلون المناصب 
التقليدية المعاصرة يس����تحقون لقب »الحكام التقليديين«؛ 
ألنهم يحتلون عروش ومقاعد أس����الفهم وُعّينوا عليها )ولو 
بموافق����ة الحكومات الحديث����ة وتدّخلها(؛ وفق����اً للعادات 
والتقاليد الخاّصة بالمجتمعات التي يملكون س����لطة الحكم 

على سكانها.
ثانيًا: دور الحكام التقليديين في المجتمعات 

القديمة بغرب اإفريقيا:
لقد لعبت مؤسسات الحكم التقليدية دوراً جوهرياً في 
نمو اإلمبراطوريات والممال����ك والمجتمعات القومية التي 

 Keulder, C. (2008). Traditional leadership. (3(
 In State, society and democracy: A reader

 in Namibian Politics. Edited by C. Keulder

.(Gamsberg: Macmillan), P.152

 Aborisade, O. (1985). Local Government and (4(
 the traditional rulers in Nigeria. Ile-Ife, University

.of Ife Press. P.vii
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تش����ّكلت منها منطقة غرب إفريقيا، وذل����ك بفضل الملك 
صاحب الس����لطة المطلقة، ولما تمّيزت به هذه المؤسسات 
����ي في  من حكومات مركزّية منظّمة )مثل إمبراطورية ُموسِّ
بوركينا فاس����و(، وهيكل سياس����ّي متطّور )مثل إمبراطورية 
أَْويَ����ْو في نيجيريا(، وإدارة المركزية س����ّهلت عمليات حكم 
نطاقاتها اإلقليمية. وهناك ممالك أخرى لم تترّكز السلطة 
فيها بيد حاك����م محّدد )مثل ممالك اإليب����و، وغيرها، في 

جنوب شرق نيجيريا(. 
وقد ساعد تركيز الحكم بيد الحاكم )أو رئيس الدولة( 
في بقاء غالبية هذه المجتمعات لعدة قرون، ولكنه س����اهم 
أيضاً في تداعي الدولة وتمّرد المجتمعات الُمسيَطر عليها؛ 
فف����ي إمبراطورية غانا )غير جمهوري����ة غانا الحديثة( كان 
الحكم بيد اإلمبراطور الذي يستش����ير بدوره المس����ؤولين، 
واس����تقرت الدولة بفضل عظمة ملوكها وس����يطرتهم على 

ممالك وحركات مستقلة متنافسة))).
وفي إمبراطورية مالي ذات القوة العس����كرية المؤثرة، 
والتي امتّدْت في أَْوِجها إلى 1،240،140 كم عبر دولة مالي 
الحديثة وغامبيا وأجزاء من النيجر والس����نغال وموريتانيا 
وغينيا وغينيا بيس����او وس����احل العاج وغانا، كان »مانسا« 
)أو اإلمبراطور( قائد الحكوم����ة والمصدر األعلى للعدالة 
بمس����اعدة المستش����ارين القانونيي����ن ووزراء في الجيش 
ومخ����ازن الحبوب وغيرهم����ا. وكان من أش����هر أباطرتها: 
»سوندياتا كيتا«- المؤسس الذي قاد مقاومة الماندينغ ضّد 
إمبراطورية سوسو، و»علّي /َوالي كيتا« الذي يُعّد من أقوى 
الذين حكموا مالي، و»أبوبكر كيتا« األول، و»أبوبكر« الثاني، 
و»مانسا موسى كيتا« الذي اشتهرت الدولة في عهده بالثراء 

واالهتمام بالتعليم والمدارس اإلسالمية))).
ومن سمات الحكومة في إمبراطورية مالي أنها تعددية 

 Conrad, David C. (2009). Great Empires of the  (((
 Past. Empires of Medieval West Africa: Ghana,

 Mali, and Songhay. New York: Facts on File,

.Inc. P.39

 Levtzion, N. (1963). The thirteenth-and   (2(
 fourteenth-century kings of Mali. The Journal of

.353-African History, 4(3), 341

من حي����ث الثقافة واللغة نظراً لكث����رة المجتمعات الواقعة 
تحت س����يطرتها، حيث األباطرة لم يجب����روا رعاياهم على 
اعتناق اإلس����الم على الرغم من أنه ج����زءٌ مهّم من هياكل 
الدول����ة))). كما أّن إدارة اإلمبراطوري����ة كانت بيروقراطية، 
حي����ث هناك ُمحافظ ل����كّل من المقاطعات التي تش����كلت 
منه����ا الدولة، وتحت كّل ُمحافٍظ زعماء القبائل والعش����ائر 
المختارون من ِقَبل قومهم والمسؤولون عن تنفيذ سياسات 
الدولة على المس����توى المحلي. وعلى الرغم من كّل التأثير 
ال����ذي أحدثته اإلمبراطورية في منطقة غرب إفريقيا؛ فقد 
عانت م����ن الصراعات الداخلية)))، ويش����ير انقالب القائد 
العس����كرّي »س����اكورا« على »أبي بكر األول« إلى أّن العائلة 
المالكة فقدْت شعبيتها بين عاّمة الناس، وأّن الدولة شهدت 

ضعفاً في القيادة في فترات مختلفة))). 
ويمك����ن مالحظ����ة دور الحكام التقليديي����ن أيضاً في 
الممال����ك القديمة بمنطقة جمهورية بني����ن الحديثة )غير 
مدينة بنين النيجيرية(، بم����ا فيها مملكتا »نيكي« و»بورت-

نوفو«، ومملك����ة »أبومي« التي تُعّد أقواه����ا)))، حيث احتّل 
ملوكها مكانًة بالغ����ة األهمية في جميع نواحي الحياة؛ فهم 
الذين أص����دروا األوامر ووضعوا القواني����ن وأداروا جميع 
ش����ؤون المملك����ة، حتى إن كانت هناك ضوابط مؤسس����ية 

لحفظ التوازن في أنشطتهم السياسية واإلدارية. 
بل إّن ملوك »أبومي« بالنس����بة لشعبهم يُعّدون »وسطاء 

 Adriana, P. (2003). Islam et villes en   (3(
 Afriqa au sud du Sahara: Entre soufisme et

.fondamentalisme. Karthala Editions, p. 265

 Ly-Tall, M. (1984). The decline of the Mali   (4(
 empire. In Niane (ed), General History of Africa

.186-IV, P. 172

 Beckingham, C.F. (1953). Bulletin of the School  (5(
 of Oriental and African Studies. In African

 Studies. Bulletin of the School of Oriental and

 African Studies, V.15 Issue 02, June 1953,

.392-PP.391

 J. Cameron Monroe. (2016). Dahomey,   (6(
 Kingdom of. In John M. MacKenzie (ed). The

.Encyclopedia of Empire. First Edition, P.7
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بي����ن األموات واألحي����اء« و»مصدر إلهام للحياة« و»س����ادة 
األرض«)))، كما أنهم مديرو الش����ؤون االقتصادية للمملكة، 
وأصحاب األراضي المؤتمنون من ِقبَل الشعب، حيث الملك 
يوزع للعائالت مس����احًة مس����تحقة من األراضي الزراعية، 
ويحدد نوعية المحاصيل المطلوب زراعتها بمساعدة وزير 
الزراعة وغي����ره من الموظفين تحت القطاع، وذلك لتحقيق 
االكتف����اء الغذائي الذاتي وتنظيم أس����واق الدولة وتضخيم 

إيراداتها))).
وإذ تاجرت كبريات الممال����ك والمجتمعات اإلفريقية 
القديمة فيما بينها؛ فقد سعى حكامها األفارقة إلى توسيع 
دائرة الف����رص المتاحة لهم بتوطيد عالقاتهم مع األجانب، 
بم����ن فيهم األوروبي����ون الذين جاؤوا إل����ى إفريقيا بدعوى 
التجارة؛ إذ وص����ل البحارة البرتغالي����ون للمرة األولى إلى 
منطقة إفريقيا جنوب الصح����راء الكبرى في عام 1442م، 
واستقبل الملك »أوزولوا« Ozolua في إمبراطورية »أيدو« 
عام 1485م زائرين برتغاليين، وأُّسس في عام 1490م المركز 
التجاري البرتغالي في )))Ughoton. ومن الجدير بالذكر: 
أّن الش����روط االقتصادية بين الحكام األفارقة واألوروبيين 
كانت خاليًة من العدل والمس����اواة، حتى إنه كان هناك من 
األباطرة والملوك َمن اس����تغلّوا سلطاتهم القوية ومناصبهم 
الحتكار االقتصاد؛ فف����ي غرب إفريقيا فرض بعضهم على 
الس����كان نسبًة من الضرائب، وسيطروا على مناجم الذهب 
والملح وطرق تجارية في الصحراء، وسّخروا أسرى الحرب 
للعمل في مزارعهم)))، وخاّصًة في نهاية القرن الثامن عشر 

 Ayo, S. B. (1986). Traditional Rulers and   (((
 the Operation of Local Administration in the

 Republic of Benin. Verfassung und Recht in

 Übersee/Law and Politics in Africa, Asia and

.147-Latin America, PP.139

)2)  الم�شدر ال�شابق، �ص40).
 Park JD. (2019). Disillusionment and Dilemma.  (3(
 In: Re-Inventing Africa's Development. Palgrave

.35-Macmillan, PP.3

 Pouwels, Randall L. (2005). The African and   (4(
 Middle Eastern World, 600–1500. Oxford

University Press. p.104

عندما أُلِغي بيع المس����ترّقين وأصبحت تجارة زيت النخيل 
مصدراً رئيس����ياً لإليرادات في جميع ممالك غرب إفريقيا 
الواقعة على طول الساحل األطلسي)))، وهذا بالطبع ال يّبرر 
أفعال الكولونياليين األوروبيي����ن، وال يجعلهم أوصياء على 

المجتمعات اإلفريقية.
ومناه�سة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ون  ال��ح��ّك��ام  ث��ال��ث��ًا: 

الكولونيالية بغرب اإفريقيا:
إّن طل����ب زعم����اء معّينين بغرب إفريقي����ا دعَم القوى 
األوروبية- لمحاربة منافس����يهم من الممالك والمجتمعات 
األخرى- مّهد الطريق أمام استغالل الكولونيالية األوروبية 
لهؤالء الحكام في توس����يع مجاالت نفوذها. ولكن قلة عدد 
هؤالء الزعماء، مقارنًة بعدد الحكام والزعماء الذين تصّدوا 
إليقاف تجاوزات األوروبيين، يدحض الش����كوك والمزاعم 
التي يرّوج له����ا الذين يتناولون النض����االت اإلفريقية ضّد 

االحتالل األوروبي من وجهة نظر أوروبية.
ومن االس����تراتيجيات التي تبّناها الحكام التقليديون، 
الذين رفضوا القرارات التجاري����ة األوروبية، وأصّروا على 
استقالل مجتمعاتهم وأحقيتهم في فرض الرسوم الجمركية: 
الدبلوماسية، والمناورة أو التحالف، ثم المواجهة العسكرية 

في حال فشل الخيارات السابقة))).
فف����ي جمهوري����ة غانا الي����وم؛ خاض����ت إمبراطورية 
»أش����انتي« سلسلًة من الحروب التي بدأت عام 1805م ضّد 
البريطانيين أثناء محاوالتهم لبناء إمبراطوريتهم الكولونيالية 
 -I- Prempeh »بغرب إفريقيا، وبرز اسم »بريمبيه األول
الملك الثالث عشر ل�»أشانتي«- من بين القادة المناضلين، 
حيث رفض التوقيع ف����ي عام 1891م على معاهدة الحماية 
اإلمبريالية التي ضمنت السيطرة البريطانية على »أشانتي«، 

 Ayo, S. B. Traditional Rulers and )5)  م�شدر �شابق: 
 the Operation of Local Administration in the

.Republic of Benin. P.140

 Tussing, N. (2017). African Resistance to   (6(
 European Colonial Aggression: An Assessment.

 Africana Studies Student Research Conference,

https://scholarworks.bgsu.edu/afr icana_

 2/001/studies_conf/2016
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ُمص����ّراً على ضرورة بقاء دولته مس����تقلة، وهو ما أدى إلى 
إهانته ونفيه في ع����ام 1897م إلى قلعة المينا ثم إلى جزر 

سيشيل))). 
بل عندما طالبت بريطانيا في عام 1899م من ش����عب 
»أشانتي« تسليم كرس����يهم الذهبي، الذي يُعّد رمزاً لوحدة 
أراضيهم، تصّدرت »يا أس����انتيوا«- الملك����ة األم لمقاطعة 
»إجيس����و« Ejisu– المش����هَد، وذلك بسبب تقاعس زعماء 
الدولة الرجال عن ش����ّن حرٍب عل����ى البريطانيين؛ فقادت 
المقاوم����ة العس����كرية التي حوصر من خاللها المس����ؤول 
البريطان����ي في كوماس����ي، كما أّن بريطاني����ا أخفقْت في 
مس����عاها حتى يوليو 1900م، وضّمت »أش����انتي« في عام 

1901م إلى إمبراطوريتها))).
وإذا كان الزعيم الش����يخ »عمر سعيد طعل«- مؤسس 
إمبراطوري����ة »تكرور«– قد قاد ح����ركات عام 1848م ضّد 
الفرنس����يين الذين كانوا يحاولون فرض سيطرتهم التجارية 
على طول نهر السنغال)))؛ فقد كانت المقاومة البراغماتية 
من اإلمام »س����اموري توري«- مؤس����س س����لطنة »واسولو« 
ملهمًة لشعوب المنطقة، إذ صنعت دولته أسلحًة متطورة في 
مواجهة العدوان الفرنس����ي، ونقل مملكته إلى مناطق أخرى 
عندم����ا اضطّر لفعل ذلك مع القوى الكولونيالية، ونجح في 
العديد من الهجمات المضادة التي ش����ّنها ضّد الفرنسيين 

حتى ُقبض عليه وتوفي في المنفى عام 1900م))).
وعليه؛ فإّن الح����كام التقليديين في المجتمعات بغرب 
إفريقي����ا لم يحكموا ش����عوبهم فقط، بل ق����ادوا النضاالت 
والتحركات الشعبية لردع االحتالل األوروبي، ولذلك لجأت 

 Victor S. G. (2014). The Asante Of Ghana.   (((
 International Journal of African Society Cultures

.26-and Traditions. 2(3), P.20

)2)  الم�شدر ال�شابق.
 Hadja Tall. (2006). Al Hajj Umar Tall: The   (3(
 Biography of a Controversial Leader. Ufahamu:

.P.73 ,(2-A Journal of African Studies. 32(1

 Jansen, J. (2002). A Critical Note on “The Epic  (4(
-of Samori Toure”. History in Africa. Vol 29, 219

.229

القوى الكولونيالية إلى إهانته����م وتعذيبهم وإبادة المناطق 
والمجتمعات المنظمة, كم����ا فعلت بريطانيا عندما حّرقت 
إمبراطورية »إيدو« المتماس����كة ف����ي نيجيريا عام 1897م 
عقاباً لملكها الذي لم يَنَْصْع ألوامرها، بينما شّقت طريقها 
أيضاً في مجتمع����ات اإليبو بتدميرها لكّل قرية ومملكة تلو 
أخرى؛ لتتمّكن من فرض س����يادتها عليها بعد الحروب التي 

دامت من 1898م حتى 1910م))).
راب����ع����ًا: ال��م��ن��ا���س��ب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال��ح��ك��م 

الكولونيالي في غرب اإفريقيا:
وجدت القوى األوروبية نفسها أمام حقيقة جديدة بعد 
إزاحة الحكام التقليديين وضّم مجتمعاتهم اإلفريقية ضمن 
إمبراطورياتها الكولونيالية، تتمّثل في صعوبة حكم ش����عوب 
المجتمعات بغرب إفريقيا، وخاّصًة في المجتمعات المتدينة 
المحافظة، وذلك بسبب قوة العالقة بين الناس وزعمائهم. 
إضافًة إلى أّن سياسة بريطانيا بإبعاد األفارقة الذين تلقوا 
تعليماً غربّياً من الحكومة الكولونيالية))) أثبتْت فشلها؛ لعدم 
وجود ما يكفي من اإلنجليز المس����تعدين للعمل كمسؤولين 

كولونياليين في إفريقيا. 
وهكذا تبّنت بريطانيا فكرة الحكم غير المباشر الذي 
اقترحه »فريدريك لوغارد« المسؤول البريطاني في نيجيريا، 
وذلك بهدف الحفاظ على الس����لطات والمناصب التقليدية 
وتوظيفه����ا في إدارة الس����كان وتطويره����ا بإدخال عناصر 
تقتضيه����ا المصال����ح البريطانية، وانحص����ر دور الضباط 

 Igbafe, P. A. (1971). Western Ibo Society and  (5(
 its Resistance to British Rule: The Ekumeku

 Movement 1898–1911. The Journal of African

.459-History, 12(3), 441

غرب  ف��ي  لم�شتعمراتها  الأ�شلية  بريطانيا  خطة  كانت    (6(
ف�شنعْت  وثقافيًا؛  ح�شاريًا  الأف��ارق��ة  ت�شتوعب  اأن  اإفريقيا 
ن�شختها الخا�شة من »الإنجليز ال�شود«، وهم نخبة اأغلبها من 
الكريول تلقوا تعليمًا غربّيًا، وذلك لت�شتعين بهم الإمبراطورية 
الإداري��ة  والمنا�شب  الكنائ�ص  �شوؤون  اإدارة  في  البريطانية 
وباثر�شت  التجارية في م�شتعمرات فريتاون  والأن�شطة  العليا 
)بانجول عا�شمة غامبيا اليوم) وجنوب غانا ولغو�ص. غير 
»المتعلمين«  الأفارقة  هوؤلء  با�شتبدال  �شيا�شتها  غّيرت  اأنها 

بالأوروبيين في جميع المنا�شب الإدارية والخدمة المدنية.
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والمس����ؤولين البريطانيين في تقديم المشورة فقط لهؤالء 
الحكام التقليديين- اللهم باستثناء المجاالت الحرجة، مثل 

الضرائب والقوات العسكرية ونزع ملكية األراضي))). 
ففي ش����مال غرب نيجيريا، حيث بدأْت سياسة الحكم 
غير المباشر في »كانو« عام 1903م، قبل تعميمها في جميع 
أنحاء المس����تعمرات البريطانية بإفريقيا، أدخلت بريطانيا 
المجموعات العرقية األصغ����ر حجماً في الوالية القضائية 
للمجموعات المجاورة األكبر واألكثر تنظيماً. وحافظْت على 
السلطات التقليدية الفاس����دة، كما عّززت االنقسامات بين 

العائلة الحاكمة وبين الحاكم التقليدي والسكان))). 
وف����ي جنوب ش����رق نيجيريا؛ عّين����ت بريطانيا زعماء 
بالوكال����ة Warrant chiefs دون اعتب����ار لطبيعة الحكم 
التقلي����دي في هذه المناط����ق وعالقة الزعم����اء الُمعيَّنين 
بالسكان الخاضعين لسلطتهم, كما هو الحال في مجتمعات 
قبائل اإليبو وأراض����ي إيِْبيِْبَيْو Ibibiolands ذوات أنظمة 
الحكم الُمس����اواتية )))Egalitarian systems. وأوجدْت 
بريطانيا أيضاً حكاماً غي����ر تقليديين في المناطق التي ال 
توجد فيه����ا دولة ما قبل الكولونيالي����ة، كما هو الحال في 

سيراليون))).

)))  ُيرجى مراجعة كتاب الم�شوؤول البريطاني:
 Lugard, L. F. J. (1922). The dual mandate in British

 ,tropical Africa. London: Blackwood and Sons

 Yakubu, A. M. (1993). The Demise of Indirect  (2(
 Rule in the Emirates of Northern Nigeria. In

 Legitimacy and the State in Twentieth-Century

-Africa. Palgrave Macmillan, London. P. 162

.190

 Okafor, S. (1973). The Warrant Chiefs: Indirect  (3(
 rule in Southeastern Nigeria, 1891–1929 by A.

 E. Afigbo London, Longman, 1972. Pp. viii 336.

 £4.00. - The Evolution of the Nigerian State: The

 Southern phase, 1898–1914 by T. N. Tamuno

 London, Longman, 1972. Pp. xvi 422. The

-Journal of Modern African Studies, 11(3), 487

.489

 Acemoglu, D., Chavas, I. N., Osafo-Kwaako,   (4(
 P., & Robinson, J. A. (2014). Indirect rule

 and state weakness in Africa: SierraLeone in

على أّن سياس����ة الحكم غير المباشر في مستعمرات 
بريطانيا بغرب إفريقيا أضعفت المؤسس����ات التقليدية في 
وجه الضغوطات االجتماعي����ة واالقتصادية األوروبية، ألّن 
الحاكم التقليدي ليس رئيس النظام االجتماعي والسياسي 
واالقتص����ادي كم����ا كان قديماً، وأصبح لدى ش����عبه خائناً 
وعمي����اًل وّظفته بريطانيا لتنفيذ أجنداتها وقوانينها كالعمل 
اإللزام����ي وجم����ع الضرائب والتجنيد العس����كري، كما أنه 
بإمكان بريطانيا التخلص منه واستبداله بحليٍف من العائلة 

الحاكمة أو حتى بمن ال ينتمي للعائلة))). 
وقد واجه الحكم البريطاني سلس����لًة من االحتجاجات 
والتحركات من ِقَبل المثقفين الجدد والوطنيين الذين طالبوا 
بالتمثيل السياس����ي وضرورة مشاركة السكان األصليين في 
الس����لطة، فعّدلت بريطاني����ا اس����تراتيجيتها بإعالن نظام 
»الحكومة المحلية«، التي ش����ارك فيها األعضاء المنتخبون 

والزعماء التقليديون))).
أما السياس����يات الفرنس����ية بغرب إفريقيا؛ فهي أكثر 
مركزيًة واس����تبدادية؛ إذ جمعت فرنسا بين عاَمي 1896م و 
1904م جميع مستعمراتها الثمانية في المنطقة )موريتانيا 
والسنغال ومالي وغينيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وبنين 
 French والنيج����ر( في اتحاد غ����رب إفريقيا الفرنس����ية
West Africa، واخت����ارت »داكار« الس����نغالية عاصم����ة 
لها، واعتبرت كّل المؤسس����ات اإلفريقية األصلية »بدائية« 
و»بربرية«، وهو ما انعكس عل����ى النظام القضائي المطبق 
في هذه المس����تعمرات، وعلى التعامل الفرنسي مع عادات 
السكان األصليين وس����لطاتهم وحقوقهم في ملكية األرض 

والتعليم))).

 comparative perspective. National Bureau of

Economic Research. Retrieved from http://

 www.nber.org/papers/w20092

)5)  الم�شدر ال�شابق.
المنا�شب   .(2020( الدين.  نجم  حكيم  �شابق:  م�شدر    (6(
»محمد  كانو  اأم��ي��ر  ع��زل  وق�شية  نيجيريا،  ف��ي  التقليدية 

�شانو�شي« الثاني.
 Sharkey, H. J. (2013). African colonial states.  (7(
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ومع أّن فرنس����ا قد حافظت عل����ى النمط اإلدارّي في 
 Moro-naba »ُمورو-نابا«  »ُموّسي«، وجعلْت  إمبراطورية 
في واغادوغو )عاصمة بوركينا فاس����و اليوم( قائداً رئيسياً 
لإلمبراطورية، وأّسست تحت قيادته خمسة وزراء يحكمون 
مناط����ق مختلفة)))؛ ف����إّن الزعماء التقليديي����ن في غالبية 
المستعمرات الفرنس����ية األخرى بغرب إفريقيا لم يحصلوا 
على س����لطاٍت حكومية محلية، ولم يكونوا قادًة لش����عوبهم 
مقارن����ًة بالزعماء في المس����تعمرات البريطانية، كما أنهم 
ال يملك����ون أّي وظائ����ف قضائية، ويتوق����ف اختيارهم في 
المناصب التقليدية على التعليم وقدرة اإللمام ب�»الممارسة 

اإلدارية الحضرية« الفرنسية وليس على الوراثة.
وفي المس����تعمرات البرتغالية بغ����رب إفريقيا )غينيا 
بيس����او، وس����او تومي وبرينس����يبي، والرأس األخضر(؛ لم 
يمل����ك الزعماء التقليديون س����لطًة معّينة، حيث كانوا تحت 
س����يطرة الضباط البرتغاليين))). بينما أدت قلة مستعمرات 
ألمانيا في غرب إفريقي����ا )توغو، والكاميرون( وقصر فترة 
وجوده����ا في المنطق����ة إلى عدم بنائه����ا إلدارة كولونيالية 
متماس����كة، حتى إن كان االحتالل األلماني في إفريقيا قد 
اّتسم بالوحشية والالإنس����انية، حيث طلب من األفارقة أن 
يكونوا رعاياه الدائمين، وبالتالي ال مكان فيه ألنظمة القيادة 

األصلية اإلفريقية))).
الحياة  في  التقليديين  الحكام  دور  خام�سًا: 

ال�سيا�سية والجتماعية المعا�سرة:

 The Oxford handbook of modern African history,

.170-151

 Skinner, Elliott P. (1958). The Mossi and   (((
 Traditional Sudanese History. The Journal of

.Negro History. 43 (2): 121–131

 Oliveira, P.A. (2017). Decolonization   (2(
 in Portuguese Africa. Oxford Research

.25-Encyclopedias, PP.1

 Chimee, I. N. (2016). Discussing German   (3(
 Genocide in Africa: The Case of the Herero and

 Nama of German South-West Africa?. Analele

 Universităţii Ovidius din Constanţa-Seria Ştiinţe
.110-Politice, Vol.5, No.1, PP.95

إّن أكبر مش����كلة خلقته����ا الكولونيال����ة األوروبية في 
المؤسس����ات التقليدية بغرب إفريقي����ا؛ أنها أحدثت عداوًة 
كبيرة استمرت إلى اليوم بين الحكام التقليديين والمثقفين 
الوطنيين، حي����ث أبعدت بريطانيا مثاًل النخبة الجديدة من 
المثقفين والوطنيين األفارقة من الحكومات المحلية وإدارة 
الس����لطات التقليدية، وهي نقطة استغلتها هذه النخبة إّبان 
نضاالتها من أجل االستقالل وشّددت عليها بعد االستقالل 

وأثناء تشكيلها للحكومات اإلفريقية الحديثة.
وفيم����ا يلي إيجاٌز أله����ّم األدوار الت����ي يلعبها الحكام 
التقليدي����ون في الحياة السياس����ية واالجتماعية المعاصرة 

بغرب إفريقيا:
اأ- الموؤ�ص�ص���ات التقليدية في نظ���ر الأنظمة ال�صيا�صية 

الحديثة:
تواجه المؤسسات التقليدية بإفريقيا تَُهماً عديدة منذ 
انتهاء فت����رة الكولونيالية، وأبرزها أّن الح����كام التقليديين 
غّيروا موقفهم م����ن معاِرضين للكولونياليين األوروبيين إلى 
متعاوني����ن معهم)))، وهو موقف غري����ب بالنظر إلى حقيقة 
أّن المؤسس����ات التقليدية في إفريقيا كانت الضحية األولى 

لالحتالل األوروبي وأنها بذلت ما في وسعها لردعه. 
وقد كان رأي قادة االس����تقالل األفارقة))) أّن الزعامة 
التقليدية ليس لها مكان في إفريقيا »الجديدة« التي تحتاج 
إلى أنظمٍة سياسية جديدة، ومؤسسات حديثة، وقادة ُجدد، 
وعقلية مناس����بة للتطورات الجديدة. بل أّيدهم الحداثيون 
من الباحثين السياس����يين باإلش����ارة إلى أّن المؤسس����ات 
التقليدية اس����تبدادية ف����ي طبيعتها ورجعية في س����لوكها، 
وأنه����ا تُكلّف أنظمة الحكومات الديمقراطية الحديثة موارد 
باهظة، وتعيق برامج تنموية وعمليَّات التحديث في إفريقيا؛ 
فتقدير األنظمة التقليدية بالنس����بة لهم ال يخرج عن دائرة 

 Ayittey, G. (2016). Africa unchained: The   (4(
.blueprint for Africa’s future. Springer, p.122

 Miles, W. F. (1993). Traditional rulers and   (5(
 development administration: Chieftaincy

 in Niger, Nigeria, and Vanuatu. Studies in

 Comparative International Development, Vol

.50-28, No 3, pp. 31
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تقديرهم للثقافة الشعبية التقليدية، ألّن الزعماء التقليديين 
ال يستحقون النظر إليهم بوصفهم أداًة مهّمة للتقّدم والتنمية 

أو الوحدة الوطنية))).
وعلى الرغم من إلغاء الزعامة التقليدية )أو محاوالت 
إلغائه����ا(، بعد اس����تقالل غالبي����ة ال����دول الفرنكوفونية 
واألنغلوفونية بغرب إفريقيا، مثل غينيا وغانا وس����يراليون، 
فقد حافظ زعماء االس����تقالل النيجيريون على الدور الذي 
 local ش����غله الحكام التقليديون في الحكوم����ات المحلية
governments إّب����ان الحك����م البريطان����ي، حيث حظي 
أمراء الهوسا والفالني في ش����مال نيجيريا بمكانٍة خاّصٍة 
بعد االس����تقالل، مقارن����ًة بجمهورية النيجر الت����ي لم يُِتْح 
فيه����ا »حماني ديوري« أول رئيس للبالد مكاناً كبيراً للحكام 

التقليديين))).
وقد أّثرت االنقالبات العس����كرية واالنتقال إلى الحكم 
المدن����ي في نيجيريا بين عاَمي 1960م و1999م في فقدان 
الس����لطات التقليدية لدورها التنفي����ذي في نظام الحكومة 
المحلية, حيث لم يحدد دس����تور عام 1979م أدوار الحكام 
التقليديين في الحكومة المحلية، ولم يش����دد دس����تور عام 
1999م عليها بالرغم من أّن دس����تور 1989م تمّيز بتحديده 
وظائَف المجلس التقليدي على مستوى الحكومة المحلية)))، 
وه����و ما يعني أّن الحكام التقليديين في النظام السياس����ي 
النيجيري الراهن ليس����وا س����وى موظفين ل����دى الحكومة 
المحلية التي هي بدورها تحت إدارة حكومة الوالية؛ فالملك 
أو األمير بحاجٍة إلى إقامة عالقة جيدة مع رئيس الحكومة 

 Logan, C. (2008). Traditional leaders in   (((
modern Africa: can democracy and the chief co-

 exist?. Institute for Democracy in South Africa

.(IDASA). P.3

 Miles, W. F. (1993). Traditional �شابق:  م�شدر    (2(
 rulers and development administration:

.Chieftaincy in Niger, Nigeria, and Vanuatu

 Tonwe, D. A., & Osemwota, O. (2013).   (3(
 Traditional rulers and local government in

 Nigeria: a pathway to resolving the challenge.

 Commonwealth Journal of Local Governance,

.140-Issue 13, P.128

 state المحلي����ة المنتخ����ب أو ُمحافظ الوالي����ة المنتخب
governor صاحب الس����لطة التنفيذية في الوالية، وذلك 
لتفادي اإلزاحة من المنصب التقليدي- كما ُخلع ملك »أويو« 
عام 1954م، وأمير إمارة »كان����و« عاَمي 1963م و 2020م، 

وأمير إمارة »موري« 1965م، وغيرهم الكثير))).
وفي جمهورية غان����ا؛ فقَد الزعم����اء التقليديون منذ 
االستقالل تقريباً جميع األدوار الحكومية والقضائية وإدارة 
إي����رادات األراضي التي تمتعوا بها إّبان الحكم الكولونيالي, 
بالرغم من أّن دستور عام 1992م تكّفل بمكانة واستقاللية 
هؤالء الزعماء, وتستمر اليوم مناقشات سياسية في البالد 
حول دور الزعماء التقليديين في الحكم المحلي ومشاركتهم 

في األعمال المجتمعية واإلقليمية والوطنية))).
وال ينافي ما سبق أيضاً أّن هناك من الُحكام التقليديين 
في دول بغرب إفريقيا، كغان����ا ونيجيريا ومالي وتوغو, َمن 
تمّكنوا من التأثير في السياس����ة المحلية والمشاركة بشكٍل 
كبير ف����ي عملية صنع القرار اإلقليمي والحكم السياس����ي 
الوطني, كٌلّ حسب تأثيره الفردي وأهمية منصبه التقليدّي 
في أعين الفاعلين السياس����يين والمسؤولين المنتخبين في 

بالده.
ب- الحفاظ على الهوية الإفريقية والأعراف:

تكمن خط����ورة إلغاء المؤسس����ات التقليدية اإلفريقية 
بدعوى أنها ال تتناس����ب مع األنظمة السياس����ية الحديثة، 
أو أنها ال تعزز الديمقراطية، ف����ي احتمالية اختفاء إحدى 
األنظم����ة األصلي����ة التي تملكه����ا إفريقي����ا، والتي وجدت 
طريقها للبقاء حّية على مّر العصور، وخصوصاً أنها حّققت 
نجاحاٍت- من حيث الحفاظ على الهوّية والثقافة والنس����يج 

 PM News. (2020). Ovonramwen, Tukur & 10   (4(
 other monarchs dethroned in Nigeria. Visited

on 8 April 2020, retrieved from https://www.

ovonramwen-/11/03/pmnewsnigeria.com/2020

/tukur-10-other-monarchs-dethroned-in-nigeria

 Mahama, C. (2009). Local Government and   (5(
 Traditional Authorities in Concert: Towards A

 More Productive Relationship. Commonwealth

.25-Journal of Local Governance, Issue 4, P.7



90

قراءات
إجتماعية

  ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة   -   العدد ) 45 (   يوليو 2020 م - ذو القعدة 1441هـ

االجتماعي المحلّي بإفريقيا- والتي تجعلها أداة رئيسية في 
عمليات تصفية استعمار العقل اإلفريقي))).

وقد أدركت النخبة السياسية المعاصرة بغرب إفريقيا 
أهمي����ة دور الح����كام التقليديين كمس����تودعين لألعراف 
اإلفريقية الت����ي يحتاجون إليها عند الس����عي وراء تحقيق 
أهداف سياس����ية، ولذلك استغّل سياس����يون صداقتهم مع 
الحكام والزعماء التقليديين في كس����ب التأييد الشعبي)))، 
بينما أعاد آخرون صياغة القيم التقليدية وتعريفها بطريقٍة 
تجعل مقترحاتهم األيديولوجية مستس����اغًة لدى الناخبين 
المحافظي����ن. وتكفي مث����االً لذلك ح����ركات اإلصالحيين 
ضّد القوى الكولونيالي����ة األوروبية في بلدان غرب إفريقيا 
واحتجاجات المثقفين ضّد الس����لطات التقليدية في شمال 
نيجيريا، حيث اس����تغل ه����ؤالء اطالعهم عل����ى تقاليدهم 
المرتبطة باإلسالم وسمعة عائلتهم الدينية لشّن هجوم على 

الحكومات القائمة أو طلب التغيير والعدالة))).
ج- الو�صاطة بين الحكومة وال�صعب:

يؤك����د وضع الحكام التقليديين في غرب إفريقيا تحت 
الحكومات المحلية أهميتهم كأقرب اآلليات للسكان، حيث 
تشهد مساهماتهم في التنمية المحلية بالدول الفرنكوفونية 
على أنهم أكثر فهماً لمطالب القواعد الشعبية والمشكالت 
المحلية على المس����توى الوطني. كم����ا أّن الملوك واألمراء 
والزعماء في دول المنطقة ال يزالون يحظون بنس����بة كبيرة 
من االحترام لدى مجموعاتهم العرقية، مما يزيد في دورهم 

 Oelofsen, R. (2015). Decolonisation of   (((
 the African mind and intellectual landscape.

.146-Phronimon, Vol 16, No 2, 130

 Nic Cheeseman. (2018). Understanding   (2(
 African politics: Why we need to bring the state

 back in. In Nic Cheeseman (ed.) Institutions

 and Democracy in Africa: How the rules of the

 game shape political engagements. Cambridge:

.39-Cambridge University Press, pp.1

 Whitaker Jr, C. S. (2015). The politics of   (3(
 tradition: Continuity and change in Northern

 Princeton University Press. .1966-Nigeria, 1946

.P.330

كوسطاء بين الشعب والحكومة))). 
وتشرح السلطات التقليدية في مختلف الدول بالمنطقة 
برامَج الحكومة الوطنية للس����كان وتنّفذ سياس����تها عليهم 
أحيان����اً. ويكون الحاكم التقليدي مستش����اراً للحكومة )كما 
هاً ومأم����وراً ُمكَرهاً )كما في النيجر  ف����ي نيجيريا(، أو ُموجَّ
وغيره����ا(، وإن كان األكثر حدوثاً أن يأخذ الحاكم التقليدي 
زمام المبادرة )بدالً من أن يؤدي دور الوساطة( بحيث ينّفذ 
البرامج على المس����توى المحلي، ويمّثل الوكالء الحكوميين 

دور الداعمين له))).
د- تعزيز الوحدة الوطنية:

كان من النقاط التي أثارها الحداثيون ضّد المؤسسات 
التقليدية: أّن وجود تسلسالت هرمية قيادية إثنية أو زعامة 
إقليمية يتعارض مع فكرة الوحدة بين المواطنين وبناء الهوية 
الوطني����ة، وهو اّدعاءٌ يتناقض م����ع الواقع العملي في بلدان 
غرب إفريقيا, وخاّصًة في نيجيريا التي يس����اهم الزعماء 
التقليديون من الشمال والجنوب، منذ نهاية الحرب األهلية 
في عام 1970م، في إخماد نيران الصراعات العرقية فيها، 
وتوطيد أواصر التعاون والعالقات بين المجموعات العرقية 

المختلفة هناك))). 
كما أّن الس����مة الممّيزة لسياس����ات ما بعد االستقالل 
ف����ي غرب إفريقيا؛ أن تُْمنَح ألق����اب زعامٍة تقليدية فخرية 
لش����خصياٍت وطنية ب����ارزة تقديراً لجهوده����م في خدمة 
للمجتمع. وفي نيجيريا دائماً م����ا يُعيَّن الحكام التقليديون 
البارزون في المنصب الفخري كرؤساء الجامعات الحكومية، 
وتَمن����ح الحكومة الفيدرالية ألقاب����اً وطنية ألمراء اإلمارات 

 Laleye, O. M., & Ayeni, V. (1993). On the   (4(
 politics of traditional rulership. International

 Journal of Politics, Culture, and Society, Vol 6,

.571-No 4, pp. 555

 Miles, W. F. (1993). Traditional �شابق.  م�شدر    (5(
 rulers and development administration:

.Chieftaincy in Niger, Nigeria, and Vanuatu

 Ganiyu, A. A. (2016). Traditional Rulers and   (6(
The Promotion Of National Unity In Nigeria-

 Emerging Trends. Nigerian Journal Of Social

.160-Studies, XIX)2(, 147
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ومل����وك الممالك البارزين اعترافاً بدورهم على المس����توى 
المحل����ي واإلقليمي. وقد أدى تكريم مختلف المؤسس����ات 
التقليدية لش����خصياٍت وطنية من أقاليم أخرى إلى توسيع 
حدود هوية المجموعة اإلقليمية لتشمل الوحدات السياسية 

األكبر حجماً))).
ال�ص���الم  التقليدي���ون بو�صفه���م حفظ���ة  الح���كام  ه����- 

واأمناء المظالم:
يصعب على الحكومات المعاص����رة بغرب إفريقيا أن 
تحافظ على األمن والسالم وأن تطبق القانون في المناطق 
الريفية والقرى النائية بدون مس����اهمة الزعماء التقليديين، 
حيث يتركز اهتمام الحكومات في المدن الرئيس����ية، وكثيراً 
ما تعاني قوات الشرطة من نقص شديد في الموارد وتفتقر 
إلى دعم ش����عبي للقيام بأعمالها. إضاف����ًة إلى أّن للزعماء 
المحليين دوراً كبيراً في حّل النزاعات الخفيفة والصراعات 
المتعلق����ة بالدين والع����ادات نظراً لصعوب����ة الوصول إلى 

المحاكم العادية في المناطق البعيدة عن المدن))).
وقد استنبط البروفيس����ور »فيكتور أييني« من دراسته 
حول دور الح����كام التقليديين في نيجيري����ا المعاصرة؛ أّن 
الزعماء التقليديين قديماً وحديثاً في إفريقيا كانوا يلعبون 
دور أمناء المظالم المجتمعي����ة, حيث يمكن مالحظة ذلك 
بقوة في األنظمة اإلدارية ش����ديدة المركزية، وبش����كٍل أقّل 
في أنظمة الحكم الالمركزية والُمس����اواتية. وما زال عمل 
القادة التقليديين كأمناء المظالم المحلية مستمراً إلى اليوم 

بالرغم من أنه غير رسمّي))).

 Miles, W. F. (1993). Traditional �شابق:  م�شدر    (((
 rulers and development administration:

.Chieftaincy in Niger, Nigeria, and Vanuatu

 Ganiyu, A. A. (2016). Traditional �شابق:  م�شدر    (2(
 Rulers and The Promotion Of National Unity In

.Nigeria-Emerging Trends

 Ayeni, V. (1985). Traditional Rulers as   (3(
 Ombudsmen in Search of a Role for Natural

 Rulers in Contemporary Nigeria. Indian Journal

.1330-of Public Administration, 31)4(, 1318

الخاتمة:
يُس����تنتج مما س����بق: أّن إلفريقيا أنظمته����ا القيادية 
األصلية، والتي كانت موجودًة قبل الكولونيالية ومعروفًة بين 
السكان األصليين, وأّن إرث الكولونيالية في مؤسسة القيادة 
التقليدي����ة، الذي تمثل في تخفي����ض أدوارها )أو محوها(، 
وتعزيز بقاء حلفائها من الزعماء التقليديين على رأسها، قد 
أّدى إلى تشويه سمعة هذه المؤسسة التقليدية، وساهم في 
صراع الحكام التقليديين مع قادة الحكومات الحديثة الذين 
فّضلوا عدم تحديد أدوار الزعماء التقليديين في حكوماتهم، 
ليؤدي إهمالها إلى دعوة البعض إلى محوها من المش����هد 
السياس����ي، على الرغم مما قّدمه الح����كام التقليديون من 

خدماٍت ومهاّم في إدارة حكومة ما بعد الكولونيالية.
ويتضح مما سبق أيضاً: أّن غالبية السكان في المناطق 
الريفية ال يزالون يعتبرون القيادة التقليدية مؤسسًة موثوقًة 
للحكم وقريبة منهم، حيث فش����لت الحكومات الديمقراطية 
في فهم احتياجات سكان األرياف والمناطق النائية وتقريب 
التنمية إليهم. بل إّن النسبة الكبرى من المواطنين العاديين 
ال ت����زال تنظر إلى زعيمها التقليدي بوصفه »أبا الش����عب« 
الذي يهتّم بأم����ر جماعته ويحافظ عل����ى تاريخها وتراثها 
وتقاليدها، وهو دوٌر قد يكون في بعض األحيان أكبر أهميًة 

من منصب رئيس الدولة أو المناصب السياسية الحديثة.
وعليه؛ ف����إّن تقلّص وظائف الحاك����م التقليدي بغرب 
إفريقيا وتغّير أدواره ال يعني بالضرورة أّن مؤسس����ة الحكم 
التقليدية غير صالحة لمواجهة تحديات األنظمة السياسية 
المعاصرة، حيث إّن قدرة اس����تراتيجيات هذه المؤسس����ة 
التقليدية على مناورة األنظمة المختلفة، وتكّيفها مع الحكم 
الكولونيالي ث����ّم الحكومات المعاصرة، تؤك����د أنها فّعالة، 
وأّن م����ا تحتاج إليه ه����و التوّجيه م����ن الحكومات الحديثة 
ف����ي األماكن االس����تراتيجية بالمجتمع����ات المحلية، وهذا 
التوجيه يتطلّب تحديد وظائف الزعماء والحكام التقليديين 
في الدس����اتير الوطنية، وهو ما سيساهم أيضاً في تفادي 

الصدام بينهم وبين المسؤولين المنتخبين�
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المدارس االستعمارية
وتشكيل النخب اإلفريقية

د. محمن لولي اأبوبكر
مدير مدر�سة الح�سنى- مرادي - النيجر

الدعاة المرابطون اأي�س�ًا بدوٍر ملمو�س في ن�س�ر 
اللغة العربية اأثناء قيامهم بمهام الدعوة ال�ساملة 
�س�ّد الوثنية في المنطقة، فاأن�س�وؤوا الم�س�اجد 

ودور التعليم.
وأثمرت جهودهم؛ اعتنق ملوك المنطقة اإلسالم، ومن 
ثّم قام هؤالء الملوك بدفع حركة نشر اللغة العربية والدين 
وسط ش����عوبهم، فشهدت منطقة الس����ودان الغربي حركة 
علمية واس����عة، حتى أصبحت اللغة العربي����ة لغة الديوان 

اأج�زاء كثي�رة م�ن اإفريقي�ا عرفت 
الكب�رى  ال�س�حراء  جن�وب 
الإ�سالم منذ القرون الأولى الهجرية، عن طريق 
القواف�ل التجاري�ة))) والدعوي�ة الت�ي كان�ت 
ترب�ط بي�ن المنطق�ة و�س�مال اإفريقي�ا، وقد قام 

مكتبة  دار  نيجيريا،  تاريخ  موجز  الإل���وري،  عبداهلل  اآدم    (((
الحياة– بيروت، 965)م، �ص36.
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والمرافق الحكومية))). 
ولكن تل����ك النهض����ة العلمية ش����هدت هجوماً 
ف����ي بداية القرن العش����رين الميالدي م����ن القوات 
االس����تعمارية الغربية، والتي أتت بدوافعها المختلفة 
تسعى  المرسومة،  وأهدافها  المتجانسة،  ومشاريعها 
ف����ي ُمجملها إلى فرض س����يطرتها عل����ى المنطقة، 
واستيعاب س����كانها اس����تيعاباً كاماًل، ليسهل بذلك 

استغاللها ونهب ثرواتها.
وعلى الرغم م����ن المقاومات العنيف����ة والدامية التي 
أبداها األفارقة؛ استطاع المستعمرون– بتفوقهم العسكري 
والسياس����ي واالقتصادي- ف����ي فترٍة وجي����زة أن يُحِكموا 
سيطرتهم على األراضي، ليفتحوا بذلك صفحًة جديدة من 

صفحات التاريخ اإلفريقي الحديث، وكذلك المعاصر. 
ولتحقي����ق أغراضه����م التي لن يتمكنوا م����ن تحقيقها 
بالسالح؛ أّسس المستعمرون مدارس يستقطبون إليها أبناء 
األفارقة، ليكّونوا منهم نخبة جديدة تضمن لهم كس����ب والء 

آبائهم، واستمرارية ثقافتهم في المستعمرات. 
وف����ي هذه الدراس����ة؛ يتناول ال����دارس تلك المدارس 
وم����ا خلّفته من النخب التي تس����لّمت الس����لطة بعد جالء 

المستعمرين، وتمهّ تق�صيم الدرا�صة على النحو الآتي:
- مقدمة.

- المقصود بالمدارس االستعمارية والمقصود بالنخب.
- نظرة تاريخية حول تطور المدارس االستعمارية.

- االس����تراتيجية العامة لالستعمار )التعليم في خدمة 
المستعمر(.

- آلي����ات صناع����ة النخ����ب م����ن خ����الل المدارس 
االستعمارية.

- إرث االحتالل الثقاف����ي وتأثيراته في تكوين الوعي 
لدى أجيال ما بعد االستعمار.

- البدائل المقترحة.
- خاتمة وتوصيات.

للترجمة،  ال��ع��رب��ي  المكتب  ال��ي��وم،  النيجر  ك��ل��ود،  ج��ان    (((
من�شورات جون اأفريك، 998)م، �ص48.

ب��ال��م��دار���س  ال��م��ق�����س��ود  الأول:  ال��م��ح��ور 
ال�ستعمارية والنخب الإفريقية:

اأوًل: المق�صود بالمدار�ض ال�صتعمارية:
يُقصد بالمدارس االس����تعمارية: تل����ك المدارس التي 
أّسس����ها المس����تعمرون ووضعوا لها نظمه����م ومناهجهم، 

وفرضوا فيها لغتهم ومعاييرهم. 
وكانت تلك المدار�ض على �صكلين:

الأرا�ص���ي  عل���ى  المبني���ة  ال�صتعماري���ة  المدار����ض   -1
الإفريقية: مثل مدرس����ة الرهائن التي أُّسس����ت في مدينة 
سانت لويس )الس����نغال(، وهي أول مدرسة عاّمة أّسستها 

فرنسا في غرب إفريقيا عام 1857م.
2- المدار����ض ال�صتعماري���ة المبني���ة خ���ارج الم�صتعمرات: 
 École مثل المدرس����ة الوطنية لما وراء البحار في فرنسا
وه����ي   ،nationale de la France d›outre-mer
مدرسة أُّسست في باريس )فرنس����ا( عام 1889م، وقامت 
بمهمة تدري����ب المديرين التنفيذيين لإلدارة االس����تعمارية 

)اإلداريين ومفتشي العمل والقضاة())).
ثانياً: المق�صود بالنخبة:

يقول الخليل في كتابه )العي����ن(: »النُّْخبُة: )هم( ِخياُر 
الناس، يقال: انتَخبْ����ُت أفضلهم«)))، والنُّْخَب����ُة أيضاً: »ُهم 
الجماعة.. تُْختَاُر من الرجال، فتُنْتََزُع منهم، ومنه االنتخاب: 
وهو االختيار، كأنك تنتزعه من بين األش����ياء، وهؤالء نُْخَبُة 

قومهم: أي ِخَياُرهم، وقيل: هو بفتح الخاء«))).

 Boni Mel ,L’ECOLE COLONIALE EN (2(
 ‘AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE’

 OU HISTOIRE D’UN CRIME CONTRE LA

 CULTURE AFRICAINE, publié sur le site:

https://dyabukam.com/index.php/fr/savoir/

histoire/item/199-l-ecole-coloniale-en-afrique-

occidentale-francaise-ou-histoire-d-un-crime-

 contre-la-culture-africaine le lundi, 20 octobre

 .2014

)3)  الخليل بن اأحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: مهدي 
المخزومي، واإبراهيم ال�شامرائي، دار ومكتبة الهالل، ج:4، 

�ص278.
عيون  با�شل  محمد  تحقيق:  البالغة،  اأ�شا�ص  الزمخ�شري،    (4(
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والنخب����ة Les élites- حس����ب تعريف معجم الروس 
 minorités يُقص����د بهم مجموع����ة أقلية -La Rousse
من ذوي المكانة البارزة في المجتمع بسبب بعض الصفات 
ذات القيمة االجتماعية التي يمتلكونها. وفي اللغة الفرنسية 
أيض����اً ترجع أصول كلمة élites إلى eslit التي تعني élu؛ 

بمعنى )المنتخب( في اللغة الفرنسية القديمة.
وقد أشار معجم المصطلحات السياسية والدولية، إلى 
أّن كلم����ة Elite يقابله�ا بالعربي�ة الصفوة، أي: ِعلْيَة القوم، 
وه����م أقلية ذات نفوذ تحكم األغلبي����ة، وتلعب هذه الصفوة 
دوراً قيادياً، وسياسياً إلدارة جماعاتهم من خالل االعت�راف 

التلق�ائي به�م بصفتهم))). 
  Elite وي����رى كثيٌر م����ن الباحثي����ن أّن كلمة النُّخب����ة
اس����تُخدمت ألول مّرة في القرن الس����ابع عش����ر- من ِقبل 
أصحاب المح����الت التجارية ليُقصد به����ا بعض البضائع 
التي تستحق االختيار بس����بب نوعيتها الممتازة أو جودتها 
العالية، ثم تطّور معنى المصطلح في القرن الالحق ليشمل 
كّل ما حظي باختيار أُّمة، أو مجموعة من الناس. وانطالقاً 
من القرن التاس����ع عشر؛ استخدم علماء االجتماع مصطلح 
»النَُّخب« بشكٍل أساسي لتعيين الطبقة الحاكمة أو المهيمنة 

في المجتمع))). 
وتجدر اإلش����ارة إلى أّن أكث����ر الباحثين حول مصطلح 
»النخب����ة« ركزوا في جانبها السياس����ي، منه����م الباحثان: 
Vilfredo Pareto et Gaetano Mosca الل����ذان رّكزا 
ف����ي مكانة »النخبة الحاكمة« أو الطبقة السياس����ية في كّل 

الأولى،  الطبعة  بيروت– لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  ال�شود، 
9)4)ه�-998)م، ج:2، �ص257.

)))  اأحمد زكي بدوي، معجم الم�شطلحات ال�شيا�شية والدولية، 
دار الكتاب الم�شري، القاهرة، 989)، �ص.�ص )53، 52)، 
مقاربة  النُّخبة–  مفهوم  في  وطفة،   اأ�شعد  علي  عن  نقاًل 
http://www.anfasse. :بنائية،24  كانون2/يناير 5)20م
-29-17-05-12-2010/13-04-16-30-12-org/2010

56-35-15-24-01-2015-5842/12

 Gilles ELANCHET, Réflexion sur les élites et  (2(
  le développement économique en Afrique noire,

.ORSTOM FARIS, 1969, P.4

مجتمع، وعّرفوها بأنها »أقلية تهيمن على جميع أعضائها، 
وتتألف من أشخاص يش����غلون مناصب قيادية سياسية، أو 
يمكنهم التأثير بشكل مباشر على القرارات السياسية«.))) 

ويمكن عرض مجموعة من الشروط التي تحّدد بشكٍل 
ع����اّم عضوية الفرد ف����ي صفوف النخ����ب االجتماعية أو 
 BUSIA K.A السياس����ية في مجتمٍع ما، لخصها الباحث
في دراس����ته بعنوان: )الوضع الحالي وتطلعات نخبة ساحل 

الذهب( )غانا الحالية(، عام 1956م، على النحو اآلتي))):
1- أن يشغل منصباً رفيعاً في المجتمع.

2- أن ينتمي إلى مجموعة متميزة ومتجانسة.
3- اعتراف المجتمع بمكانته االجتماعية.
4- أن يتمتع بالهيبة بين أفراد المجتمع.

5- أن يُنظر إليه على أنه قدوة. 
ويرى مؤلفون آخ����رون أنه من الضروري اجتماع ثالث 
س����مات مميزة: القوة أو الثروة، والهيبة، ومكانة اجتماعية 

عالية. 
. ويُقص����د بالنخب اإلفريقية بمعن����اه اإلجرائي: تلك 
المجموعات التي تش����غل مناصب قيادي����ة في المجتمعات 

اإلفريقية.
تطور  حول  تاريخية  نظرة  الثاني:  المحور 

المدار�س ال�ستعمارية:
قب���ل  اإفريقي���ا  ف���ي  والتعلي���م  التربي���ة  اأو�ص���اع  اأوًل: 

ال�صتعمار:
عند غير المسلمين من األفارقة؛ يكتسب الطفل عموماً 
معلوماته، النظرية والتطبيقية والمهنية، أثناء مراحل حياته 

من أفرد أسرته، ثم من أفراد مجتمعه.
فعلى المستوى العملي؛ يكتس����ب الطفل معلوماته من 
خ����الل مراقبِة وتقلي����ِد أفعاِل الكبار، وم����ن خالل األلعاب 

الجماعية بينه وبين أقرانه.

.IBID, P.4  (3(
 BUSIA (K.A),  La situation et les aspirations   (4(
 actuelles des élites de la Côte de l›Or bulletin

 international des sciences sociales, 1956,

 .volume 8 no 3. (Gilles ELANCHET, op.cit. P.6
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 أما على المس����توى النظري؛ فمن خالل االستماع إلى 
الش����يوخ، عن طريق اس����تجوابهم حول القضايا اليومية، أو 
عن طريق االستماع للقصص واألساطير واألحاجي واألمثال 
التي يروونها للصغ����ار، أو خالل مجاذبته ألطراف الحديث 

أثناء االحتفاالت المختلفة والمناسبات العاّمة))).
وعند األفارقة المسلمين، باإلضافة إلى تلك المصادر 
المعرفي����ة المذكورة، يتلقى الناش����ئ التعلي����م الديني من 
المدارس القرآنية، التي تستقبل األطفال من عمر الخامس 
أحياناً إلى الس����نة السابعة، ويتألف التعليم فيها أساساً من 
تعلّم القرآن الكريم، ومبادئ القراءة والكتابة باللغة العربية، 
كما يتلقى المراهقون العلوم الش����رعية من حلقات الشيوخ، 
والمتخرج في تلك المدارس يُلقب »المعلم«، ويمكن للخريج 
أن يواصل دراس����ته ف����ي المراكز العلمية المش����هورة مثل: 
تمبكت����و، أو فوتا تورو، أو س����وكوتو... حي����ث يوجد علماء 

ُمتبّحرون في العلوم اللغوية والشرعية المختلفة. 
ومن ناحية التدريب المهني؛ فإّن ش����كله متش����ابه في 
جميع أنحاء القارة، فالم����زارع أو الراعي مثاًل يُدّرب طفله 
على الزراع����ة بمرافقته إلى الحق����ل، أو بتخصيص قطعة 
أرض صغيرة ل����ه، كما يتدرب على الحف����اظ على األغنام 

والماعز ثم قطعان األبقار والجمال الحقاً. 
وبالنس���بة لمعظم المه���ن األخرى؛ فيت���ّم تعلّمها داخل 
الورشات المهنية، مثل: الحدادة، واألعمال الخشبية، وصناعة 
األحذي���ة، النس���يج. إلخ. وفي حال���ة المه���ن الوراثية؛ فإّن 
األُس���ر تنقل للطفل والمراهق التقنيات والوصفات التجريبية 
المحفوظة، والتي يجب أن ينقلها بَدوره الحقاً لجيل األس���رة 
التالي، وعادًة ما يتّم نقل األس���رار المهّمة إلى الطفل األكبر 
س���ّناً، أو في بعض األحي���ان إلى َمن يُعتبر أكثر اس���تحقاقاً 

للحصول عليها واستخدامها واالحتفاظ بها في األسرة))).

 Abdou Moumouni Dioffo, L’éducation en Afrique. (((
 Une nouvelle édition à partir du texte de 1964,

 sous la direction de Frédéric Caille, Publié en le

 31 mars, 2019, Éditions science et bien commun

 .http://editionscienceetbiencommun., Chap:1

 .Chap.1 Abdou Moumouni Dioffo, op.cit  (2(

وعند النظر في الجوانب األساسية للتعليم في إفريقيا 
جن����وب الصحراء قبل االس����تعمار؛ ن����درك أّن التعليم في 
تلك الفترة يس����تجيب للظروف االقتصادي����ة واالجتماعية 

والسياسية للمجتمع اإلفريقي.
ثانياً: التعليم ال�صتعماري وتطوره في اإفريقيا:

ش����هدت إفريقيا هيمنة القوى االستعمارية، والتي أتت 
بمش����اريعها وأجنداتها المختلفة، وعل����ى رأس تلك القوى 
المس����تعمرة: الفرنس����يون واإلنجليز. ومعلوٌم أّن السياسة 
االستعمارية التي انتهجتها تلك القوتان مختلفة تماماً، حيث 
طّبق الفرنس����يون نظام الحكم المباش����ر، واكتفى اإلنجليز 
بنظام الحكم غير المباش����ر، ولتلك السياس����تين تأثير بالغ 

على أنظمة التعليم في مستعمراتهما في إفريقيا.
الم�صتعم���رات  ف���ي  ال�صتعماري���ة  المدار����ض  تط���ور  اأ- 

الإنجليزية:
عقد الباحثان Clignet & Foster  في عام 1966م 
مقارنًة بين نظاَمي االس����تعمار اإلنجليزي والفرنس����ي في 
التعليم، فتوّص����اَل إلى وجود اختالٍف كبير بين السياس����ة 
اإلنجليزية والفرنسية، حيث أكد Foster إسهام المجتمعات 
المحلية في عمليات إنش����اء وتطوير المدرسة االستعمارية 
في Gold Coast، وهي دولة غانا الحالية، ووّضح بشكٍل 
خاص أّن تطّور النظام التعليمي فيها لم يكن نتيجة سياسة 
»فردية« للحكومة االس����تعمارية البريطانية، بل شارك في 
ذلك التالميذ األوائل الغانيون، وبش����كٍل أعّم؛ فإّن نمّو زيادة 
الطل����ب التعليمي في غانا يعود حس����ب رأيه إلى التحوالت 
االقتصادية التي أحدثها اإلنجليز، والتي أثرت بشكٍل مالحظ 
على سوق العمل المحلي والطبقة االجتماعية بأكملها، حيث 
بات من الواض����ح التراجع التدريجي للمجموعات المهيمنة 
التقليدية، وطُفّو طبقة الُمتَشّربين بالثقافة اإلنجليزية الذين 
أصبحوا يهيمنون شيئاً فشيئاً على مقاليد الدولة السياسية 
واالقتصادية، ومن هنا أدرك المجتمع ضرورة التعلّم، فأقبل 

على المدارس االستعمارية بطواعيته))).

 Jean-Hervé Jézéquel “Histoire de bancs, parcours (3(
 d’élèves» Pour une lecture» configurationnelle 
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ولم تختلف السياسة اإلنجليزية في نيجيريا عّما كانت 
عليه في غانا أيضاً، فقد شارك المجتمع المحلي في سير 
علمي����ة التعلّم في نيجيريا، وعلى الرغ����م من قيام البعثات 
التبشيرية )التنصيرية( بمهمة التعليم في الجنوب في بداية 
األمر؛ فإنهم اس����تخدموا اللغات المحلية من أجل الوصول 
إلى السكان، وهكذا تُرجم »العهد الجديد« إلى لغة اليوروبا 
في عام 1851م، ونُش����رت القواعد النحوية للغة Efik في 
عام 1849م، ث����م للغة الكانوري في ع����ام 1854م، قبل أن 
تُنشر لليوروبا والهوس����ا- على التوالي- في عاَمي 1862م 
و1864م. وقام المبش����رون أيضاً بتدري����س العلوم الزراعية 
والحرف والعلوم الصحية للمواطنين، لدرجة أّن المؤسسات 
التجارية االس����تعمارية، التي كانت ق����د نظرت في البداية 
إلى األنش����طة التبشيرية بحذر وحيرة، أصبحت ممتنة جّداً 
للكنائس، لم����ا زودتها به من الكتبة والقوى العاملة المؤهلة 

إلدارة شؤونها))).
ولّما رفض الس����كان إرس����ال أطفالهم في البداية إلى 
المدرس����ة التبشيرية، على أس����اس أنهم بحاجة إليهم في 
العم����ل المنزلي وفي الحقول، اضطر المبش����رون إلى دفع 
تعويضات للوالدين ليتمكنوا من تبش����ير أطفالهم وتعليمهم، 
ولذل����ك كان الجيل األول من التالميذ يتألف أساس����اً من 

أطفال العبيد والفقراء))).
ولّما ش����عرت اإلدارات االستعمارية البريطانية بحاجٍة 
زائدة إلى األيدي العاملة م����ن األفارقة الذين يتقنون اللغة 
اإلنجليزية، لخدمة المصالح التجاري����ة البريطانية، أمرت 
الحكومة االس����تعمارية البريطانية في عام 1880م مختلف 
البعثات العاملة في نيجيري����ا بتدريس اللغة اإلنجليزية في 
مدارس����هم. وفي بداية القرن التاسع عشر، شرعت اإلدارة 

 de la scolarisation à l’époque coloniale, Cahier

.d’études Africaines, 2003, P.435

 Philippe Sébille-Lopez, Les Britanniques et   (((
 de la langue anglaise en Afrique en général

 4/et au Nigéria en particulier, Hérodote 2004

N°115), P:96)

 .Philippe Sébille-Lopez, op.cit, P.96  (2(

االستعمارية في إنشاء »مدارس حكومية«، تأسست أول هذه 
الم����دارس في الغوس في ع����ام 1899م. والغريب في هذا 
األمر أّن هذه المدرسة تَّم إنشاؤها تحت ضغط من مسلمي 
الغوس، الذين بس����بب عقيدتهم اإلسالمية، لم يتمكنوا من 
إدخال أبنائهم في المدارس التبش����يرية، ثم واصل اإلنجليز 
تطبيق هذه السياسة في شمال البالد الذي فتحوه في بداية 

القرن العشرين))).
وهكذا س����اعدت األنش����طة التبش����يرية التعليمية من 
ناحية، وأنشطة السلطات االستعمارية البريطانية من ناحيٍة 
أخرى، في رسم الخطط التعليمية لدولة نيجيريا الحديثة، 

مع مراعاٍة نسبية الحتياجات المجتمعات المحلية. 
الم�صتعم���رات  ف���ي  ال�صتعماري���ة  المدار����ض  تط���ور  ب- 

الفرن�صية:
أما في المستعمرات الفرنسية، حيث طّبق الفرنسيون 
الحكم المباش����ر بحذافيره، ف����إّن التعليم ف����ي المدارس 
االس����تعمارية مّر بمراحل متعددة قبل أن يكون على ما هو 

عليه اليوم، ويمكن تناولها على النحو اآلتي:
المرحلة الأولى: اأو التعليم في مرحلة َتمرُكز الفرن�صيين 

على ال�صواحل الإفريقية )1815 اإلى 1855م(:
تطورت المدارس االس����تعمارية الفرنس����ية مع تطور 
االستعمار، حيث رافقته منذ مرحلة التمركز على السواحل 
اإلفريقية إلى مرحلة التوغل في أرجاء القارة، فقد أّس����س 
المس����تعمرون مدارس في مس����توطناتهم على الس����واحل 
اإلفريقية، وكان نشاطهم األساسي حينئذ التبادل التجاري 
م����ع ثُلّة من األفارقة، إال أّن ه����ذه المدارس لم تكن تهدف 
إل����ى الهيمنة الثقافية، بل كانت فيم����ا يبدو خاّصًة ألطفال 
المس����تعمرين، ألّن العالقة بين األوروبيين واألفارقة كانت 

محدودة))).

.IBID, P.97   (3(
 Marie-France LANGE, Naissance de l ‹école   (4(

en Afrique subsaharienne

 Chargée de recherche à l›Institut de recherche

 pour le développement, font documentaire

.52-ORSTOM, P.51
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إال أن����ه بفضل ذلك التبادل التج����اري، الذي كان بين 
هؤالء المس����توطنين األوروبيين والمواطنين، ظهرت طبقٌة 
اجتماعي����ة إفريقية جديدة تخّص هؤالء التجار الذين كانوا 
يتعاملون مع األوروبيين، واكتس����بوا مس����توى ال بأس به من 
اللغات األوروبية، يُمّكنهم من المخاطبة مع المستعمرين)))، 
فكانوا نواًة للنخبة اإلفريقية المتعاطفة مع األوروبيين على 
مختل����ف الس����واحل اإلفريقية التي ارتك����زت عليها القوى 

االستعمارية على النحو التالي:
- البرتغ����ال كانت له����ا مراكز في: غان����ا البرتغالية، 
وأنجوال، وموزمبيق، وجزر ماديرا، والرأس األخضر، وسان 

توماس، وبرنسيب. 
- وإس����بانيا كانت لها مراكز في: سبتة، ومليلة، وجزر 

كناريا، وجزيرة فرناندو بو في خليج غينيا.
- والهولندي����ون لم يكن لهم إال منطق����ة صغيرة على 

ساحل الذهب.
- والفرنس����يون كانت لهم مراكز في: السنغال، ورينون 
ف����ي المحي����ط الهندي، وبع����ض المح����الت التجارية في 

مدغشقر.
- والبريطانيون كانت لهم سيطرة على: ساحل الذهب، 
وغينيا وبعض أجزاء من س����يراليون، ثم منطقة الكاب في 

الجنوب، وسانت هيالنه.
وهكذا نالحظ أنه حتى مطلع القرن التاس����ع عشر لم 
تكن لدول أوروبا سيطرة إال على أجزاء صغيرة من أطراف 

القارة))).
 l’école وتعتبر مدرس����ة س����انت لويس التضامني����ة
mutuelle de Saint-Louis أول مدرس����ة اس����تعمارية 
فرنس����ية فتحت أبوابها على اإلطالق في الس����نغال، بقرار 
من وزير »البحرية والمس����تعمرات الفرنس����ية« الصادر في 
أغس����طس 1816م، والذي بموجبه تّم إرس����ال الُمعلّم جان 

 .52-IBID P.51  (((
)2)  اإلهام محمد علي ذهني، بحوث ودرا�شات وثائقية في تاريخ 
اإفريقيا الحديث مكتبة الأنجلو الم�شري- القاهرة، 2009م، 

�ص87.

دارد Jean Dard للتدريس إلى السنغال، واستطاع المعلم 
دارد أن يفتح أول مدرس����ة في س����انت لويس بالسنغال في 
7 مارس 1817م، وف����ي بداية األمر ابتكر المعلم جان دارد 
نهجاً تعليمياً ثنائّي اللغة )الولوف-الفرنسية(، لكن سرعان 
ما هيمنت اللغة الفرنس����ية على اللغ����ة المحلية، وبّرر ذلك 
بأّن »مس����تعمرات إفريقيا الس����وداء ليس لها لغة الحضارة 
والثقافة والتعليم؛ كما هو الش����أن في الهند الصينية أو في 

الجزائر«))).
لكن األمر ليس كذالك؛ ألّن المس����تعمرين وجدوا اللغة 
العربية في أوج ازدهارها في إفريقيا الغربية المسلمة كما 

هو معروف.
وبين عاَمي 1816م و1841م؛ عرفت مدرس����ة س����انت 
لويس تطوراً بطيئاً وتدهوراً نسبياً في أدائها، ولمعالجة ذلك 
التدهور قررت ش����خصيات سانت لويس والحاكم الفرنسي 
في السنغال وقتئٍذ أن يعهدوا بمهمة التعليم إلى رجال الدين 
النصرانيي����ن، وقاموا بإبالغ وزي����ر البحرية بذلك، فاتصل 
بدوره بدي ال مينيس M. de la Mennais، القائد العام 
 Frères إلخوة التعليم المسيحي المعروفين بإخوان بلويميل
de Ploërmel، للقيام بمهم����ة التعليم في المنطقة، ومن 
هناك أصبح التعليم في أيدي رجال الكنيسة )من 1841 إلى 
1903م(، والذين استغلوا السانحة لنشر الديانة النصرانية 

في منطقة يغلب عليها السكان المسلمون))).
ومن هنا تظهر أوجه التباين بين النظاَميْن الفرنس����ي 
والبريطاني، حيث بدأ التعليم في المس����تعمرات اإلنجليزية 
من المبش����رين إلى الحكوم����ة البريطاني����ة، بينما بدأ في 
المستعمرات الفرنسية من الحكومة الفرنسية وبعد أن باءت 
بالفشل كلفت المبشرين بهذه المهمة، اقتداًء باالنجليز في 
ذل����ك، قبل أن يعود إلى الحكومة االس����تعمارية مّرة أخرى. 
كما أّن المبش����رين في المستعمرات اإلنجليزية انطلقوا من 

 .52-Marie-France LANGE, Op.cit, P.51   (3(
 Antoine LEON, Colonisation, enseignement   (4(
 et éducation. Etude historique et comparative.

.Paris: Editions de l›Harmattan 1991, p.277
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اللغات المحلية وصنعوا منها لغًة حضارية مكتوبة بالحروف 
الالتينية، قبل أن يصل����وا إلى تعليم اللغة اإلنجليزية، بينما 
الفرنسيون أّسسوا التعليم الثنائي )الولوف- الفرنسية( في 
البداية، ثم رم����وا باللغة المحلية واتهموها بالُعقم والتخلف 

الحضاري.
المرحل���ة الثاني���ة: اأو التعلي���م ف���ي مرحل���ة التمرك���ز ف���ي 

اإفريقيا )1855-1885م(:
عند وصول الحاكم لويس في����درب Faidherbe في 
عام 1855م إلى الس����نغال بصفته حاكم جديد للمستعمرة، 
حاول أن يضع للتعليم في المستعمرات صبغة علمانية، من 
خالل ترسيخ الهيمنة الثقافية الفرنسية والتغريب ومحاربة 

اللغة العربية والثقافة اإلفريقية.
فتّم إنش����اء أول مدرس����ة علمانية )غير تابعة لرجال 
 École des Otages الدين( أس����ماها مدرس����ة الرهائن
في س����ان لويس ع����ام 1857م، وبطبيعة الحال واجهت تلك 
المدرس����ة مقاومًة عنيفة من المواطنين المس����لمين أيضاً. 
ويبدو أّن الحاكم »فيدرب« أنشأ تلك المدرسة بهدف جذب 
المسلمين الذين يشكلون األغلبية في سانت لويس، والذين 
رفضوا عموماً تعليم القساوس����ة ألطفالهم. كما كان يهدف 
أيضاً إلى تدريب أبناء رؤس����اء القبائل واألعيان، وذلك مما 
جعله����م »رهائن« بمعن����ى الكلمة، ألّن وجوده����م كان يمنع 

عائالتهم من أّي محاولٍة للتمرد. 
وتّم����ت إعادة هيكلة المدرس����ة في ع����ام 1861م، ثم 
أُغلقت بس����بب نقص الميزانية، في 1 يناير 1872م، وأعيد 
فتحها في 31 مارس 1892م تحت اسم مختلف: »كلية أبناء 
 Collège des fils de chefs et »المل����وك المترجمي����ن

 .(((.d›interprètes
كما تّم تأس����يس م����دارس أخرى ف����ي أقاليم مختلفة 
بالس����نغال في فترة ما بي����ن )1857-1895م(، وهي: بودور 
 ،Dagana داجان����ا   ،Sedhiou س����يدهيو   ،Podor
بكي����ل Bakel، داكار Dakar، لوغا Louga، روفيس����ك 

 Abdoul Hadir Aïdara, Saint-Louis du Sénégal  (((
 .d›hier à aujourd›hui, Grandvaux, 2004, p.135

.Matam((( ماتام ،Rufisque
 المرحل���ة الثالث���ة: اأو التعلي���م في مرحلة م���ا بعد موؤتمر 

برلين )1885-1912م(:
عل����ى إثر مؤتمر برلين، المنعقد ف����ي فترة ما بين 15 
نوفمبر 1884م إلى 26 فبراير 1885م، نّظم المس����تعمرون 
نش����اطهم بما يضمن لهم تحقيق مصالحهم، وتكالبوا على 
إفريقيا بصفٍة عاّمة، بع����د أن كان 10% من أراضيها فقط 
محتاًل قبل المؤتمر)))، وكان لكّل قوة اس����تعمارية سياستها 
وأجندته����ا وأهدافها وأس����اليبها الخاّص����ة، إال أّن الهدف 
المش����ترك بينهم هو اغتيال الثقاف����ة اإلفريقية، وتبديلها 
بثقافاتهم، فتعرضت إفريقيا لهجمة شرس����ة من تلك القوى 
االس����تعمارية، ومن هنا ظهرت الحاجة الماّسة إلى األيدي 
العامل����ة المحلية المتعلم����ة، ف�صه���د التعلي���م ف���ي المدار�ض 

ال�صتعمارية اإعادة تنظيم وهيكلة كما ياأتي:
1- في عام 1903م))): 

وّقع الحاكم العام إلفريقيا الغربية الفرنس����ية الجنرال 
روم����ي Général Roume، يوم 24 نوفمبر 1903م، على 
مراسيم التي وضعت الحجر األساسي ألول نظام للتعليم في 
إفريقيا الغربية الفرنس����ية، والتي تهدف أساساً إلى تكوين 

كادٍر من الموظفين المحليين. 
كما سعت اإلدارة االستعمارية من خالل هذه المدارس 

إلى تحقيق األهداف التالية:
 فرنسة التعليم اإلفريقي، وهذا يعني استيعاب األفارقة 
من خالل نشر اللغة الفرنس����ية وجعلهم مستهلكين للثقافة 
الفرنسية؛ تدريب القوى العاملة المحلية القادرة على القيام 
ببناء الطرق والس����كك الحديدية والجسور والمباني العاّمة 
والمعسكرات العسكرية والعيادات والمدارس. والقادرة على 
القيام بالخدمات االقتصادية: كالوكالء التجاريين، والكتبة، 

 .chap2 Abdou Moumouni Dioffo, op.cit   (2(
)3)  �شوقي الجمل، وعبد اهلل عبد الرازق اإبراهيم، درا�شات في 
998)م،  القاهرة  والمعا�شر،  الحديث  اإفريقيا  غرب  تاريخ 

�ص65.
 .Abdou Moumouni Dioffo, op.cit, chap 2  (4(
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والعمال، والبنائي����ن، والميكانيكيين، والمدربين الزراعيين، 
والمترجمين الفوريين، والمدرسين، والممرضين، إلخ.

ه���ذه  ف���ي  فتح���ت  الت���ي  ال�صتعماري���ة  المدار����ض  وم���ن 
المرحلة))):

مدرس����ة فيدرب )1903م(، مدرس����ة تدريب المعلمين 
 Pinet-Laprade بس����انت لوي����س )1903م(، مدرس����ة

المهنية في داكار )1903م(.
2- وفي عام 1904م: 

وضعت اإلدارة االس����تعمارية في ع����ام 1904م هيكاًل 
للنظام التعليمي على المس����توى الفيدرالي واألقاليم، وكان 

على النحو التالي:
- على م�صتوى الأقاليم: 

يجب أن يشمل التعليم في كّل مستعمرة على:
المدارس االبتدائية التمهيدية )سنتان(.

المدارس االبتدائية المتقدمة.
المدارس اإلقليمية.

مدرسة ابتدائية عليا.
- كما حدثت تغييرات على الم�صتوى الفيدرالي )اإفريقيا 

الغربية الفرن�صية( على النحو التالي:
تّم نقل مدرسة تدريب المعلمين بسانت لويس 1907م 
إلى Gorée، والتي أصبحت فيما بعد مدرسة وليام بونتي 
 Ecole Normale William Ponty ،لتدريب المعلمين

في عام 1913م.
وتّم إنشاء مدرس����ة التدريب المهني للهندسة البحرية 
 École des Pupilles mécaniciens de la ف����ي داكار

marine عام 1912م.
وتّم إنش����اء كلية الطب ف����ي داكار عام 1916م، وأعيد 

تنظيمها في عام 1918م.
اأما مدار�ض التعليم الثانوي؛ فهي:

المعهد الثانوي لسانت لويس )1847-1949م(، والذي 
أصبح فيما بعد ثانوية فيدهرب عام 1919م.

المعه����د الثانوي العلماني الخاص ب����داكار )1917م(، 

 .Abdou Moumouni Dioffo, op.cit, chap 3 (((

والذي أصبح ثانوية عامة في عام 1925م، ثم سّميت ثانوية 
فان فولينوفي����ن Lycée Van Vollenhoven في عام 

1937م.
3- في عام 1912م))): 

بعد جه����وٍد مبذولة من المس����تعمرين من 1903م إلى 
1911م؛ ارتفع مستوى التعليم في المستعمرات بشكٍل كبير، 
ونظراً إلى ذلك أرس����ل الحاكم العام ولي����ام بونتي في 24 
أغس����طس 1911م تعميماً إلى جميع المستعمرات، يطلب 
منهم تقديم مشروع مراسيم محلية تتكيف مع االحتياجات 
والمس����توى التعليمي لكّل منهم. وكان يس����عى من وراء ذلك 
إلى معرفة أوضاع األقاليم ليشملهم فيما بعد بنظاٍم تعليمي 
موحد، ألنه ُس����ّر بمبادرة من مس����تعمرة ساحل العاج التي 

اقترحت له مشروع مرسومها في 16 يوليو 1911م.
ووفقاً لهذا المنش����ور؛ ظه����رت المراس����يم المحلية 
المختلفة، والتي أعيد صياغتها في عام 1912م، فس����لّمت 
غينيا مش����روع مرس����ومها بتاريخ 2 يناي����ر 1912م، وإقليم 
النيجر العسكري في 2 نوفمبر 1913م، وداهومي والسنغال 
نفسها في 30 يناير 1913م. وكانت تلك المراسيم المحلية 
كلها مس����توحاة من المرس����وم العام لس����نة 1903م، وظلت 

سارية المفعول حتى عام 1918م.
المرحل���ة الرابع���ة: التعلي���م بي���ن الحربي���ن العالميتي���ن 

)1919-1945م(:
في فترة ما قبل الح����رب العالمية األولى؛ كان النظام 
التعليمي الذي تّم تنظيمه في غرب إفريقيا الفرنسية يهدف 
بش����كٍل أساسي إلى تدريب المس����اعدين الضروريين لعمل 
اإلدارة االس����تعمارية، وُهم الكتب����ة والمترجمون الفوريون، 
والموظفون التجاريون، والممرضون، والمعلمون، والمدربون، 

وأطباء مساعدون وأطباء بيطريون، عمال وفنيون))).
وبع����د انتص����ار اإلمبريالي����ة الفرنس����ية واإلنجليزية 
واألمريكي����ة عل����ى اإلمبريالية األلمانية ف����ي عام 1918م، 

 Journal officiel de l'A.O.F., n° 1024 du 10 mai  (2(
.1924, P:322

..Journal officiel d’aof du 10 mai 1924, p.312  (3(
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بمشاركٍة نشطة من »القوات السوداء« في المرحلة األخيرة 
من الح����رب العالمية األول����ى، تبّين للقوى االس����تعمارية، 
وبخاّصة فرنس����ا، مدى أهمية مس����تعمراتها، التي بات من 
الضروري االس����تفادة منها على المستوى السياسي الدولي 
والصراعات مع خصومها، وال يتحقق ذلك إال باس����تيعابها 
استيعاباً كاماًل، والسالح األقوى في ذلك هو التعليم القادر 
على نزع الشخصية اإلفريقية وكسب والئهم. فدَعا الحاكم 
الع����ام »رومي« إلى هيكلٍة جدي����دة للتعليم في عام 1918م، 
والت����ي من ش����أنها أن تعطي دفعة قوية للحياة السياس����ية 
واالقتصادية للبل����د، وذلك بتدريب العدي����د من المعلمين 
والمساعدين، الذين س����يعملون في المدارس المركزية في 

داكار))).
ووفق���اً لتلك الخط���ة؛ قام الحاكم الفرن�ص���ي بو�صع هيكل 

جديد للتعليم في عام 1924م على النحو الآتي))):
1- التعلي����م االبتدائي التمهي����دي: يكون في المدارس 

اإلقليمية أو الحضرية ودورات الكبار.
2- التعلي����م االبتدائ����ي العالي: يكون في المدرس����ة 

االبتدائية العليا التي أنشئت في عاصمة كّل مستعمرة.
3- التعليم المهني: يكون في مدرسة مهنية أو في ورش 

الخدمة العاّمة. 
4- تعلي����م خاص للتدريب الفن����ي: موزع في المدارس 

المنشأة في المدينة الرئيسة )داكار(. 
ومن����ذ ع����ام 1930م؛ نفذت اإلدارة االس����تعمارية في 
إفريقيا الغربية الفرنس����ية إصالحات بعيدة المدى، تهدف 
إلى إنش����اء مدارس »أكثر تكّيفاً« مع البيئ����ات الريفية في 
إفريقيا. وأدت هذه اإلصالحات بش����كٍل خاص إلى تأسيس 
»الم����دارس الريفية«، وف����ي ذلك يقول الحاكم الفرنس����ي 
بريفيي Brévié: »هذه المدرس����ة المحلية، التي يجب أن 
تنش����أ في كّل مجموعة من القرى، هي مدرسٌة ريفية خالية 
م����ن البرامج الطموحة والمدرس����ية، إنها مزرعة وورش����ة 
عمل، ومس����توصف ومجال خصب للتجارب ]...[ وهذه هي 

 .Abdou Moumouni Dioffo, op.cit, chap 4   (((
 .Abdou Moumouni Dioffo, op.cit, chap 3 (2(

الحقائق العملية التي يجب أن نركز عليها، لتحس����ين حياة 
الس����كان األصليين، ولكي يذهب المواطن إلى المدرس����ة، 

يجب على المدرسة أن تذهب إليه«))).
ولك����ن في عام 1944م تّمت مناقش����ة هذه اإلبداعات 
التعليمية م����ن ِقَبل منظمي مؤتمر برازافيل، الذين اعتقدوا 
أّن سياسة المدرس����ة الريفية المتبعة منذ عام 1930م قد 

أدت إلى الفشل.
ومن هنا يمكن القول: إّن مؤتم����ر برازافيل مّثل بداية 
صراع جديد لتحديد السياسة المدرسية التي يجب اتباعها 

في المنطقة))).
المرحل���ة الخام�صة: التعليم بعد الحرب العالمية الثانية 

)1945-1960م(:
رأى الديغولي���ون أّن الم���دارس الريفية ال تتوافق 
بش���كٍل جيد مع س���ياق ما بعد الحرب. إال أّن الوضع 
الدولي الجديد، وب���روز قوتان جديدتان لقيادة العالم، 
والضعف الذي ش���هدته فرنس���ا، إضاف���ًة إلى ظهور 
الحركات التحررية الوطنية في آس���يا وإفريقيا، جعل 
الق���وى اإلمبريالي���ة األوروبية الضعيفة )الفرنس���ية، 
اإلنجليزي���ة، الهولندي���ة( تخضع للواق���ع، خاّصًة في 
إفريقيا السوداء، التي شهدت تطور النضال السياسي 
التمييز  التدريج���ي ألهداف���ه: مكافح���ة  والتوس���ع 
العنصري، المطالبة باالستقالل السياسي، ثم المطالبة 

باالستقالل. 
ومن ه����ذا المنطلق؛ أصبح الهدف المعلن للسياس����ة 
االس����تعمارية الفرنس����ية في مجال التعلي����م، بعد الحرب 
العالمية الثانية، هو إعطاء األفارقة الس����ود المستوى الذي 
س����يجعل التعليم لديهم على قدم المساواة مع اإلمبراطورية 

الفرنسية الكبرى.

 Discours prononcé par J. Brévié, gouverneur (3(
 général de l’AOF à l’ouverture de la session

 du Conseil de gouvernement, décembre 1930,

 Gorée, Imprimerie du Gouvernement général,

.1930

 .Abdou Moumouni Dioffo, op.cit, chap 3  (4(



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 101ثقافية ف�شلية محكَّ

العامة  ال�ستراتيجية  ال��ث��ال��ث:  ال��م��ح��ور 
لال�ستعمار:

يمكن فهم االس����تراتيجية العاّمة لالستعمار، في سعيه 
إلى تأسيس مدارسه في المس����تعمرات، من خالل مراحل 

تطور المدارس االستعمارية في إفريقيا على النحو اآلتي:
اأوًل: في الم�صتعمرات الإنجليزية: 

يظهر في المحور الس����ابق كيف اس����تطاعت مدارس 
االستعمار اإلنجليزي أن تس����تقر بواسطة جهود المبشرين 
ال����ذي حاولوا التكيف ف����ي برامجهم التعليمي����ة مع البيئة 
المحلية، وقدموا آلباء التالميذ تعويضات نقدية ليرس����لوا 
إليهم أبنائهم، واس����تطاعوا كسب والء الس����كان المحليين 
بتعليمه����م الِحرف والتجارة وإش����راكهم في وضع الخطط 
التعليمي����ة، وأهّم م����ن ذلك كله أّن المس����تعمرين اإلنجليز 
اس����تخدموا اللغات المحلي����ة لغة تعليم ف����ي بداية األمر، 

ووضعوا لها حروفاً خاّصة لكتابتها. 
ثانياً: في الم�صتعمرات الفرن�صية:

أما في المستعمرات الفرنسية؛ فإّن االستراتيجية التي 
اتبعوها أفضت بهم إلى التقاتل مع الس����كان المحليين، ألّن 
هدفهم االس����تعماري انكشف لألفارقة، من خالل خطابات 
 M. Brévié اس����تعمارية اس����تبدادية، منها خطاب برفي
الحاكم العام إلفريقيا الغربية الفرنس����ية، حيث أعلن أمام 
مجل����س حكومة إفريقيا الغربية الفرنس����ية قائاًل: »يفرض 
الواجب االس����تعماري والضروريات السياسية واالقتصادية 
على عملنا التعليمي مهمة مزدوجة: فمن ناحية؛ يتّم تدريب 
الكوادر األصلية الذين من المقرر أن يصبحوا مس����اعدين 
لنا في جميع المجاالت، كما تضمن لنا صعود نخبة مختارة 
بعناي����ة. ومن ناحيٍة أخرى؛ يجب علين����ا تثقيف الجماهير، 
وتقريبه����م مّنا، وتغيير طريقة حياته����م )...(. ومن الناحية 
السياس����ية؛ يتحتم علينا تعريف السكان األصليين بجهودنا 
ونوايانا لربطه����م بالحياة المدنية الفرنس����ية المتحضرة. 
وأخي����راً؛ من الناحي����ة االقتصادية... إنها مس����ألة إعداد 

المنتجين والمستهلكين للغد...«))).

 Bulletin de l’Enseignement en A.O.F., no 74,- (((

ونصُّ المرس����وم الصادر في 10 مايو 1924م، بإعادة 
تنظيم التعليم في إفريقيا الغربية الفرنسية، واضٌح إلى حدٍّ 
ما في بيان االس����تراتيجية العاّمة للتعليم االستعماري، كما 

يظهر من المقتطفات التالية:
في المادة 5: االلتحاق بالمدارس إلزامي ألبناء الرؤساء 

واألعيان.
الم���ادة 2: الغرض األساس����ي من التعليم االبتدائي هو 
جلب أكبر عدد ممكن من السكان األصليين إلينا، وتعريفهم 
بلغتنا ومؤسساتنا وأساليبنا، لقيادتهم بشكٍل غير محسوس 

إلى التقدم االقتصادي واالجتماعي.
وف���ي الم���ادة 9: يتّم توجيه أفضل التالميذ في المرحلة 
التمهيدي����ة، وهم أولئك الذي����ن يفهمون اللغة الفرنس����ية 
ويتحدثون بها، إلى أقرب مدرس����ة ابتدائية عليا مباش����رة. 
ويتّم إرجاع البقية إلى أسرهم واستبدالهم بعدد متساٍو على 
األقل من الشباب؛ حتى يتسّنى ألكبر عدٍد من األطفال تعلم 

وفهم اللغة الفرنسية المنطوقة واستخدامها.
الم���ادة 32: اله����دف من التعلي����م االبتدائي العالي هو 

توفير التعليم العاّم الذي يتّم تقديمه في كّل مستعمرة.
إعط����اء مزيٍد من التعليمات ألبن����اء الملوك واألعيان 
الذين س����يتّم اس����تدعاؤهم الحقاً لرئاس����ة مؤسس����اتنا 

كمديرين.
إعداد المرش����حين للدراس����ة في المدارس الحكومة 

العاّمة؛ بهدف تدريب الكوادر لشغل الوظيفة العاّمة.
 الم���ادة 64: الفرنس����ية هي اللغة الوحيدة المستخدمة 
في المدارس. يُحظر على األس����اتذة استخدام تعابير البلد 

مع تالميذهم.
من  النخب  �سناعة  اآل��ي��ات  ال��راب��ع:  المحور 

خالل المدار�س ال�ستعمارية:
اس����تخدمت القوى االستعمارية آليات متعددة لصناعة 
النخ����ب في مس����تعمراتها، لتك����ّن لها ال����والء وتطفئ نار 
المقاومات التي تقودها النخب المحلية، ولتحّل محلها عند 

رحيلها.
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اأوًل: في الم�صتعمرات الإنجليزية:
عملت بعثات التبش����ير على نش����ر الديانة المسيحية 
في المس����تعمرات، ورافقتها بخدم����ة التعليم في المدارس 
والتدريب المهني للس����كان المحليين، مّم����ا أحدث تغييراً 
ملفتاً في الجوانب السياس����ية واالجتماعية، وبذلك تكّونت 
نخب جدي����دة في صمت، كم����ا احترمت إنجلترا نس����بياً 
الثقافة المحلية واللغات المحلية، واستخدمتهما للتودد إلى 

المجتمع المحلي.
ثانياً: في الم�صتعمرات الفرن�صية:

أما فرنس����ا؛ فقد بدأت بسياسة االستيعاب الجماعي، 
وهو: »فرض ثقافة الفرنس����يين ولغته����م ومفاهيم حياتهم، 
ونُظم مؤسساتهم السياسية أو االجتماعية على اإلفريقيين، 
حتى يستوعبوها فيصبح كيانهم النفسي والثقافي متفرنساً 
تماماً كالفرنسيين أنفسهم«)))، وبمعنى آخر: تحويل األفارقة 

إلى رجال فرنسيين, ونساء فرنسيات. 
ولم����ا تع����ّذر على فرنس����ا تطبيق مبدأ »االس����تيعاب 
الجماع����ي«؛ عم����دت إلى سياس����ة أخرى، وهي سياس����ة 
المشاركة Association، وتقوم هذه السياسة على اختيار 
فئة م����ن اإلفريقيين لتك����وِّن منهم طبقة فرنس����ية الثقافة 
والمشرب ليكونوا رس����لها إلى شعبهم اإلفريقي، ويساعدوا 
الفرنسيين في تحقيق هدفهم األول وهو التشابه الكامل))).

ولتحقيق تلك األهداف المرس����ومة؛ ط����ّوروا تعليمهم 
االستعماري، واس����تخدموا مجموعة من الوسائل من حيث 
االس����تقطاب، والتوظي����ف، وتنظيم مدارس����هم ومحتواها 

التعليمي على النحو اآلتي:
1- من حيث ا�صتقطاب التالميذ: 

يتّم اختيار التالميذ بش����كٍل صارم في كّل مكان، ويتّم 
تقس����يمهم إلى وحدات: الوحدة األولى تخّص أبناء الملوك، 

التحديث الجتماعي  اأيوب، جماعات  )))  محمد �شالح محمد 
في و�شط اإفريقيا، المركز العالمي لدرا�شات واأبحاث الكتاب 

الأخ�شر، ط)، )99)م، �ص: 35).
)2)  محمد رفعت، "م�شكلة فرن�شا في اإفريقيا ال�شمالية" الكاتب 
 ،(946 مايو  الم�شري،  الكتاب  دار  ع8،  م��ج2،  الم�شري، 

�ص579.

تأتي بعدهم وحدة أبناء الش����خصيات البارزة، فوحدة أبناء 
مسؤولي اإلدارة االستعمارية، ثم وحدة أبناء موظفي التجارة 
االس����تعمارية، ثم وحدة أبناء المجندين السنغاليين أو من 
يعرفون ب�رجال الس����الح السنغاليين الس����ابقين. والجدير 
بالذك����ر أّن أبناء الفالحين ال تظهر أس����ماؤهم في معظم 

الحاالت إاّل نادراً.
ف����إذا كان التبش����يريون يرك����زون على أبن����اء الفقراء 
والفالحين في جنوب نيجيريا، فإّن فرنسا ركزت على أبناء 
الملوك واألعيان لكسب والء ذويهم وكسر شوكة مقاومتهم.

2- من حيث لغة التدري�ض: 
أُعطيت تعليمات صارمة حول استخدام اللغة الفرنسية 
في التدريس، فكان محظوراً تماماً على المعلمين استخدام 
اللغ����ات اإلفريقية، ب����ل كان يتّم تهديد التالميذ أنفس����هم 

بعقوبات تأديبية عندما يتحدثون لغتهم األُّم في المدارس.
3- من حيث البرامج والكتب المدر�صية: 

كان����ت تهدف إلى إقناع الش����باب اإلفريق����ي بالدونية 
»الِخلِْقّية« للزنجي، ووحشية أس����الفه، وصالح وكرم األُّمة 
الُمس����تعِمرة، التي وضعت حّداً لطغيان الزعماء الس����ود، 

وأحضروا معهم السالم والمدرسة والمستوصف، إلخ))).
فكان هؤالء النخب يقومون بعدة أدوار، منها: مساعدة 
اإلداريين الفرنس����يين في تسهيل مهمتهم القيادية, على أن 
يتولى ه����ؤالء النخبة قيادة الش����عوب اإلفريقية إلى طريق 
الحضارة المدنية الفرنس����ية، كما تقوم النخبة بنشر اللغة 

الفرنسية وثقافتها بين األهالي.
وهكذا خّرجت المدارس االس����تعمارية الفرنسية نخباً 

جديدة، تسلّمت زمام القيادة في مجتمعاتها.
ثالثاً: عالقة النخب الحديثة بالنخب القديمة:

ويمكن تن����اول قضية النخب التي ش����كلتها المدارس 
االستعمارية من ناحيتين:
1( من حيث اأ�صكالها:

أتت القوى االس����تعمارية بأش����كاٍل متعددة من النخب 
عبر مدارسها لتحّل محّل النخب التقليدية، ويح�صرها بع�ض 

 .chap:3  Abdou Moumouni Dioffo, op.cit   (3(
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الباحثين بت�صعة اأ�صكال، وهي:
الش����عبيون،  )األبط����ال  الكاريزمي����ة  النخب����ة   -1

والقساوسة...(.
2- نخبة السلطة )الرؤساء والبرلمانيون والوزراء...(.

3- نخبة الثروة )التجار والرأسماليون...(.
4- نخبة البطولة )الجنود، الشرطة...(.

5- النخبة الفنية )المهندسون والفنانون(.
6- النخب����ة الجس����دية )الرياضي����ون، الفائزون في 

مسابقة الجمال(.
7- النخبة المرموقة )الفئ����ة المحترمة من قبل نخبة 

السلطة(.
8- النخبة التربوية )التربويون والمعلمون(.

9- نخبة عاّمة متنوعة )األطباء، المديرون.....())).
وهناك من يق�صمهم اإلى ق�صمين: 

اأ- النخ���ب: وه����م الذي����ن يتولون الس����لطة بعد جالء 
المستعمرين.

ب- م�صاع���دي النخ���ب: وهم َمن تحت النخب من العمال 
والموظفين))).

2( من حيث عالقتهم مع النخب التقليدية:
تمت����از النخب التقليدية بأنها موضع احترام مجتمعها، 
ال����ذي يخضع لها ف����ي كّل لحظة، فهي تس����تمد قوتها من 
العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، مّما يدل على أنها 

تتمتع بسلطٍة شبه دائمة على أفراد مجتمعها.
أما النخب الحديثة؛ فتستمد قوتها من الدساتير التي 
ُوضعت غداة رحيل المس����تعمرين، ويمكن في أّي لحظٍة من 

اللحظات أن تفقد سلطتها. 
ولذل����ك؛ ف����إّن النخ����ب التقليدية س����اعدت النخب 
المنحدرة من المدارس االستعمارية في كفاحها للتحرر من 
المس����تعمرين، ظّناً منها أنها س����تكون رحيمة بها أكثر من 
الفرنس����يين، ألنها من جلدتها، ولكن فور ما وصلت النخبة 
الحديثة إلى الس����لطة تآمرت مع القوى االس����تعمارية ضّد 

Gilles ELANCHET,OP.CIT P:44   (((
IBID, P:44   (2(

النخب المحلية، وعملت على تهميش����ها، وعدم إشراكها في 
مهّمات بناء الدولة الحديثة، فاستبدت النخب االستعمارية 
بالحك����م دون النخ����ب التقليدي����ة المحلية كم����ا خطط له 
المس����تعمرون، وبسطوا أس����لوب حياة جديدة ليكونوا على 
غرار األوروبيين في التقدم والحضارة، وهو ما لم يستطيعوا 
تحقيقه، وقد أشار إلى ذلك األديب السنغالي شيخ حميدو 
كان Cheikh Hamidou Kane ف����ي روايت����ه )مغامرة 

.L›Aventure ambiguë )غامضة
الثقافي  الح��ت��الل  اإرث  الخام�س:  المحور 
بعد  ما  اأجيال  لدى  الوعي  تكوين  في  وتاأثيراته 

ال�ستعمار:
عند تحليل آثار االس����تعمار الثقافية؛ نجد أنها تتمثل 
في عملية طمس الموروث����ات الثقافية اإلفريقية، فقد قام 
المس����تعمرون بمحاربة الكيانات السياسية والثقافية التي 

كانت تحكم أكثر من 90% من القارة في عام 1880م))).
وأصبحت كّل إفريقيا بعد عش����رين عاماً، باس����تثناء 

ليبيريا وإثيوبيا، تحت سيطرة أوروبا. 
كم����ا قامت بفك الروابط الموحدة لها، وعلى رأس����ها 
اللغة العربية التي كانت لغة التواصل في إفريقيا المسلمة، 

ثم أحلّت محلها اللغة الفرنسية أو اإلنجليزية.
والجدير بالذكر: أّن نخب المدارس االستعمارية قاموا 
ب����َدور فّعال في تهمي����ش اللغة العربية واللغ����ات المحلية، 
وأصبحوا ينظ����رون إليها نظ����رة ازدراء وتهّكم، ويكفي في 
ذلك تصريحات رئيس الس����نغال األول سنغور، الذي نقلت 
عن����ه صحيف����ة Esprit، ف����ي ع����ام 1962م، مقارنته في 
 ،Le français langue de culture مقالت����ه المعنون����ة
بي����ن خصائص »اللغ����ات اإلفريقية الزنجي����ة« وخصائص 
»اللغة الفرنس����ية«، ووفقاً لما ذكره: فإّن اللغة الفرنس����ية 
تجّسد الوضوح والعقالنية، وتوفر قدرة متزايدة على وضع 

 Alice Goheneix, Les élites africaines et   (3(
 la langue française: une appropriation

 controversée, Document pour l'histoire de

 ,2008 | 41/Français lagngue vivante, no:40

.p.139
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المفاهيم، وس����وف تنقل إلى األفارقة اإلنس����انية الفرنسية 
»التي تعبر دائماً عن األخالق«))).

وهذه الحج����ة متناقضة جّداً، ويب����دو أنه يعتمد على 
التحليل الموضوعي لبع����ض اللغويين، الذين يريدون إثبات 
تمّيز النظام النحوي للغة الفرنس����ية، ولكنه في القيام بمثل 
هذا التصريح؛ يسهم في توطيد القومية اللغوية الفرنسية؛ 

سواء عرف ذلك أو لم يعرف.
ويمكن تن���اول بع�ض موروثات الحتالل الثقافي على 

اأجيال ما بعد ال�صتعمار على النحو الآتي:
1- ا�صتم���رار التبعية الثقافي���ة ال�صتعمارية عبر منظمات 

ثقافية اإقليمية ودولية:
وعلى رأسها منظمة الفرانكفونية التي رّوج لها الزعماء 
األفارقة أنفس����هم، كالرئيس النيجري األول َحَماني ديُوري، 
والرئيس التونس����ي األول الحبيب بورقيبة، وبخاّصة رئيس 
الس����نغال األول ليبولد س����يدار س����نغور الذي وّسع مفهوم 
الفرانكفوني����ة, وأعطاه حضوراً عالمياً بش����عره وبمواقفه، 
حي����ث يقول: »ه����ي مجموعة البلدان التي تس����تخدم اللغة 
ل����ة للتخاطب«))).  الفرنس����ية لغًة وطنية أو وس����يلة مفضَّ
وتسعى هذه المنظمة في ظاهرها إلى نشر الّسلْم والتعاون 
وتش����جيع الديمقراطية والتنوع الثقاف����ي أماًل منها في أن 
تربط جماعات وثقافات، وديانات ولغات متنوعة ومختلفة، 

لكنها في الباطن تهدف إلى صهرها في الكيان الفرنسي.
وتقاب����ل الفرانكفوني����ة في المس����تعمرات اإلنجليزية 
منظمة الكومنولث Le Commonwealth، وتندرج تحت 
تلك المنظمات مش����اريع وبرامج مختلفة؛ من شأنها ضمان 

استمرارية التبعية السياسية والثقافية للقوى المستعمرة.
2- الد�صاتير والقوانين الأ�صا�صية الم�صتوردة: 

حيث إنها قررت علمانية الدول اإلفريقية المستعمرة، 
على الرغم من األغلبية المسلمة التي تعيش فيها، مما جعل 

.IBID, p.139   (((
 Janyne CAPDEVILLE , PETITE HISTOIRE DE  (2(
 LA LANGUE FRANÇAISE, Université de Pau et

.des Pays de l’Adour, France, P.3

النُّظم السياس����ية واالقتصادية فيها غير واقعية، وبالتالي 
تفتقد المصداقية والموضوعية ف����ي تطبيقها على الواقع 
اإلفريق����ي، وقد يؤدي الصراع حولها إلى أزمات سياس����ية 
واقتصادي����ة مدم����رة. كما قررت دس����اتير المس����تعمرات 
الفرنس����ية اللغة الفرنسية لغًة رس����مية منذ استقاللها عام 
1960م إلى يومنا هذا)))، وبالتالي فهي لغة اإلدارة والتعليم.

 3- التغريب الدائم للنخب الإفريقية المتعاقبة:
ويُقصد بالتغريب: »اس����تخدام أو إعادة استخدام دائم 
للمفاهيم واألس����اليب واالس����تراتيجيات التي تّم إنشاؤها 
ف����ي الغرب، من ِقَبل البلدان اإلفريقي����ة أو العالمية بصفٍة 
عاّمة«)))، مّما يؤدي إلى عولمة ثقافية وتعليمية بامتياز، وال 

سيما بعد افتتاح سوق التعليم على نطاق عالمي. 
4- تهمي�ض اللغات المحلية واللغة العربية: 

ش����هد الحرف العربي في المس����تعمرات الفرنس����ية 
اضطه����اداً كبي����راً، خاّصة في فترة االس����تعمار، حيث قام 
الفرنسيون المس����تعمرون بوضع عوائق وعراقيل للحّد من 
استعماله في المؤسسات الرسمية، والمؤسف في األمر أّن 
المواطنين الذي خلَّفهم المس����تعمر ساروا على النهج نفسه 
في أغلب الدول، فأصبحوا يهّمش����ون كّل ما هو إسالمي أو 
عربي، حتى إّن بعض الدول اإلفريقية ال تعترف بالشهادات 

الجامعية العربية.
 5- نظ���رة الأجيال المتعاقبة اإلى التعليم العربي واللغات 

الوطنية نظرة دونية:
إّن مشروع االس����تيعاب والفرنس����ة نجح في األجيال 
الحالي����ة أكثر من أّي وقٍت مضى، فق����د أصبحت األجيال 
في المستعمرات القديمة تسخر من التعليم العربي ولغاتها 
المحلي����ة، وأصبحت تتس����ابق إلى الم����دارس التي خلفها 
االس����تعمار بأموالها، وبات من المتع����ارف عليه اليوم بين 

)3)  د�شتور النيجر ل�شنة 999)م الموؤرخ في 8) يوليو 999)م، 
المادة الخام�شة.

 Debora Lesel , Le système éducatif Africain: un  (4(
 héritage colonial, publié Le 13 septembre 2013,

http://www.lafriquedesidees.org/systeme-
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أفراد المجتمع- الذين غلبهم الفيروس االستعماري- النظر 
إلى دارس����ي اللغة العربية بأنه ال مس����تقبل لهم، وال يصلح 
تعليمها إال لعقد النكاح واإلمامة في المساجد واآلذان، مما 

يورث الشعور بالنقص لدى بعض حاملي الثقافة العربية.
6- تقدي����ض الأجي���ال المتعاقب���ة ل���كلهّ م���ا ه���و فرن�ص���ي اأو 

اأوروبي:
ب���ات من المتعارف عليه في المس���تعمرات الفرنس���ية 
النظرة الفوقية لكّل ما هو فرنسي، ويرجع ذلك إلى السياسة 
التعليمية التي بس���طتها فرنسا في مستعمراتها، والتي تحمل 
األفارقة على تقديس فرنس���ا، وتمجيد سياس���تها، وتصوير 
األفارق���ة وزعمائهم في صورة الوح���وش التي تكره الخضوع 
للمنقذين الفرنس���يين الذين أتوا ليُحّضروهم. فال غرابة في 
أن تسمع لقب »فرنسي« و»باريسي« يلقب اإلفريقي نفسه به، 
أو يلقبونه به، للداللة عل���ى رقي نظامه الثقافي، أو تحّضره، 
كما يصفون بها بعض المنتجات التكنولوجية لتميز الرديئة من 
الجيدة، فإذا قيل في النيجر مثاًل: هذا »جوال« فرنسي، فهذا 
يعني أنه عالي الجودة، س���واء أكان من فرنسا أو من غيرها، 

ألّن فرنسا هي عنوان الجودة واألصالة في نظر الشباب.
المحور ال�ساد�س: البدائل المقترحة:

ال ش���ك في أّن االس���تعمار الثقافي ه���و أخطر أنواع 
االستعمار، ألنه يستمر إلى ما ال يعلم أحٌد نهايته إال الله، فقد 
انتهى االستعمار الميداني منذ أكثر من 60 عاماً في إفريقيا، 
إال أّن االس���تعمار الجديد ما زال مزدهراً، وتشهد على ذلك 

هيمنة اللغات االستعمارية التي حلّت محّل اللغات المحلية.
ومهم����ا يكن من أمر؛ فإّن اللغ����ات المحلية لها أهمية 
بالغ����ة في تقّدم ال����دول قديماً وحديث����اً، ويظهر ذلك جلياً 
عندما نتصفح التاريخ الحضاري والثقافي لألمم الس����الفة 
والحاض����رة. وذلك ألّن الحضارة تُبنى على العلم والمعرفة، 
واللغ����ة هي أداة توصيل تلك العلوم إل����ى العاّمة والخاّصة. 
فف����ي أوروبا مثاًل لم تتقدم فرنس����ا إال بلغتها الفرنس����ية، 
وكذل����ك ألمانيا لم تنه����ض من الدمار الذي ش����هدته بعد 
الح����رب العالمية الثانية إال بفضل التعلم بلغتها الجرمانية، 
وكذل����ك بريطانيا لم تتبّن أي لغة إال لغتها اإلنجليزية. وفي 
آسيا نجد دوالً أمثال: الصين واليابان وباكستان وكوريا كلها 

تقّدمت بلغاتها المحلية. واألمر نفسه عند الدول اإلسالمية 
أمثال ماليزيا وإيران وتركيا... والقائمة طويلة جّداً.

ومما يدل على أهمية اللغة المحلية في بناء الحضارة 
اً  ���ا اأَنَزْلَن���اُه ُقْراآن���اً َعَرِبيهّ التي أساس����ها العلم قوله تعالى: }اإِنَّ
َعلَُّكْم َتْعِقُلوَن{ ]يوس����ف: 2[، ألنه عز وجل لو أنزل القرآن  لَّ
بلس����ان غير عربي لما فهمته العرب فهماً دقيقاً، وكما قال 
لَْت  َقاُلوا َلْوَل ُف�صِّ اً لَّ عز وجل أيضاً: }َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْراآناً اأَْعَجِميهّ
اآَياُتُه اأَاأَْعَجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن اآَمُنوا ُهًدى َو�ِصَفاء َوالَِّذيَن 
َل ُيوؤِْمُن���وَن ِفي اآَذاِنِهْم َوْقٌر َوُه���َو َعلَْيِهْم َعًمى اأُْوَلِئَك ُيَناَدْوَن ِمن 

َكاٍن َبِعيٍد{]فصلت: 44[. مَّ
وأما بالنس����بة للعجم؛ فقد ش����رع الل����ه تعالى البيان 
والتبيين والتعلّم والتعليم بلغتهم القومية، ليفهموا الرس����الة 
لَّ ِبِل�َصاِن  �ُصوٍل اإِ فهماً دقيقاً، فقال سبحانه: }َوَما اأَْر�َصْلَنا ِمن رَّ
ُ َمن َي�َصاُء َوَيْهِدي َم���ن َي�َصاُء َوُهَو  ���لُّ اللهّ ���َن َلُهْم َفُي�صِ َقْوِم���ِه ِلُيَبيِّ
اْلَعِزي���ُز اْلَحِكي���ُم{ ]إبراهيم: 4[، وق����ال عز وجل: }َوَما َكاَن 
ْنُهْم َطاآِئَفٌة  ًة َفلَْوَل َنَفَر ِم���ن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ اْلُموؤِْمُن���وَن ِلَينِف���ُرواْ َكاآفَّ
َلْيِهْم َلَعلَُّهْم  َذا َرَجُع���واْ اإِ يِن َوِلُين���ِذُرواْ َقْوَمُهْم اإِ ُه���واْ ِف���ي الدِّ َيَتَفقَّ لِّ
َيْح���َذُروَن{ ]التوبة: 122[، فه����ؤالء الذين تفقهوا في الدين 
عندما يرجعون إلى أهلهم سيعظونهم حتماً بلغتهم القومية، 

ويبينون لهم باللغة المحلية ليفهموا الدين كما ينبغي.
وقديماً قيل بالمثال يتضح البي����ان، عندما نقارن بين 
الطفل الفرنسي والطفل اإلفريقي في المستوى االبتدائي، 
نج����د أّن األول يحتاج إلى معرفة الق����راءة والكتابة فقط، 
ومعرفة بعض القواعد اإلمالئية والنحوية ليستقيم عوده في 
اللغة، وذلك ألنه يعيش في بيئة تهيمن عليها اللغة الفرنسية 
)األس����رة والمجتمع واإلعالم(، فيتمكن من أطراف العلوم 

والمعارف مع نهاية المرحلة االبتدائية.
أما الطفل في المستعمرات الفرنسية اإلفريقية؛ فيبدأ 
بتعلّ����م النطق بالحروف الهجائية الفرنس����ية أوالً، ثم تأتي 
مرحلة حفظها فتش����كيلها، ومن ثم تركيبها، وهو في ذلك ال 
يع����رف معنى ما يتعلمه به، وبعد ذلك يتعلم النحو والصرف 
واألص����وات واإلمالء، ثم يتعرف إلى بع����ض المصطلحات 
الش����ائعة، وتجد الكثير من التالميذ خصوصاً في عصرنا 
المعاص����ر ال يعرفون القراءة والكتاب����ة إلى أن يصلوا نهاية 
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المرحلة االبتدائية فضاًل عن معرفة اإلمالء واإلنشاء، وفهم 
الدروس المدونة في الكراسات، علماً بأّن عمر الدراسة في 
النيجر– مثاًل- ال يختلف عنه في فرنسا. فكيف نقارن ذلك 
اإلفريقي بالفرنس����ي في الفهم والتطبيق واالس����تجابة لما 
يتعلمه؟ وكيف نق����ارن أداءهما عندما يتخرجان من جامعة 

واحدة في تخّصص واحد مثاًل؟!
والمشكلة الكبرى تكمن في العلوم التي يدرسها التلميذ 
اإلفريقي بالفرنس����ية وال يعرف معناها فضاًل عن أهميتها 
في واقع����ه، فكثيٌر من الطالب ال يعرفون لماذا يدرس����ون 
بعض المع����ادالت الرياضية، أمث����ال المعادلة اللوغاريتمية 
وبرهن����ة طاليس وفيتاغ����ورس... ناهيك ع����ن التطبيقات 
والقواني����ن الكيميائية التي يمأل بها دفت����ره وهو ال يعرف 

معانيها أصاًل؛ فكيف سيطبقها؟! 
وعند النظر فيما س���بق؛ يتبين جلياً أّن الدراسة 
باللغة االستعمارية في إفريقيا تفيد المستعمرين على 

مستويات متعددة:
- أنه����ا تزيد من عدد الناطقين بلغة المس����تعمر، مّما 
يحقق للقوة المس����تعمرة وزناً ديموغرافياً وسياسياً يدعمها 

في القضايا والمحافل الدولية.
- أنها تسّهل للقوة مستعمرة عمليتَي المتابعة والرقابة 

لما يجول ويدور في مستعمراتها.
- أنه����ا تضمن لها القيادة والريادة في العلوم والفنون؛ 
ألّن العلوم المبتكرة س����وف تمّر حتماً بها قبل أن تصل إلى 
مس����تعمراتها، وبالتالي تصبح نهراً معرفياً ينتظر األفارقة 

سيالنه، مّما يضمن لها التبعية المعرفية والعلمية.
ويمكن اقتراح بدائل يمكن العتماد عليه للتقليل من 

اآثار المدار�ض ال�صتعمارية:
1- تنمي���ة تجرب���ة التعلي���م الثنائي اللغة )اللغ���ة المحلية 

مع اللغة ال�صتعمارية(: 
على غرار تجربة التعليم الفرنسي العربي )باعتبار اللغة 
العربية لغة وطنية(، وهو نوٌع من التعليم جربته دولة النيجر 
منذ عصر االس���تعمار لجذب آباء التالمي���ذ الذين رفضوا 
إرسال أبنائهم إلى المدارس االستعمارية الفرنسية البحتة، 
حيث أنش���أت في عام 1957م المدرس���ة العربية الفرنسية 

األولى في مديرية ساي )باعتبار أّن اللغة العربية من اللغات 
الوطنية(، وكانت هذه المدرس���ة على ش���كل مدرسة أهلية 
)غير نظامية(، وتحت رقابة وزارة الداخلية الفرنسية. وهي 
النواة األولى للمدارس العربية الفرنسية النظامية في النيجر 
التي حظيت إلى اآلن بإقباٍل ش���ديد من قبل المواطنين)))، 
يعتمد التعلي���م فيها على الجمع بين المقررات الفرنس���ية 
التي يدرس���ها تالميذ المدارس الفرنسية البحتة، ثم يُضاف 
إليه���ا منهجاً خاّصة للغة العربية والدراس���ات اإلس���المية 
واالجتماعية، وبالتالي يتخرج التلميذ وهو يحمل الثقافتين. 

ويمتاز هذا النوع من التعليم بإقبال آباء التالميذ عليه.
2- ت�صجي���ع ا�صتخ���دام الح���رف العرب���ي ف���ي مح���و الأمي���ة 

وكتابة اللغات الإفريقية: 
ما تزال ش����عوب إفريقيا المس����لمة تتمسك بالحرف 
العربي، لكّن القارئين والكاتبين به ال يزالون يُعتَبرون أمّيين 
في الدول اإلفريقية الفرنس����ية، مّما يرفع نسبة األمية في 
تلك الدول، لكّن تجارب دولة النيجر في اس����تخدام الحرف 
العربي لمح����و األمية في مراكزها، وف����ي بعض المدارس 
القرآنية، أدى إلى نجاح خطة الدولة لمحو األمية حس����ب 
إحصائي����ات 2011م، المتعلق����ة بالتعليم األساس����ي ومحو 
األمية، الذي يفيد بأّن نسبة المتعلمين 30,11 على المستوى 
الوطن����ي، مقاب����ل 14,4% في ع����ام 2001م، مّما يدل على 
تضاعف النسبة بين الفترتين)))، والملفت للنظر- هنا- كون 
المعهد الوطني لإلحصاء اعترف بدور اس����تخدام الحرف 

العربي في المدارس القرآنية في تحقيق ذلك التقدم))).

النيجر،  العربي في مدار�ص  التعليم  و�شعية  موؤمن،  زكريا    (((
بحث مقدم اإلى المركز الوطني لتكوين مفت�شي التعليم، لنيل 
-(99( المغرب،  الرباط-  الثانوي،  التعليم  مفت�ص  دبلوم 

992)، �ص50).
  INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE,    (2(
 RAPPORT SUR L’ALPHABETISATION,

 LE NIVEAU D’INSTRUCTION ET LA

 FREQUENTATION SCOLAIRE, RECENSEMENT

 GENERAL DE LA POPULATION ET DE

.L’HABITAT 2012, P.28

 NSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE,    (3(
.op.cit P.1
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 3- دع���م م�صاريع الترقية باللغ���ات المحلية وا�صتخدامها 
في المدار�ض: 

ويعن����ي ذلك تعميم تج����ارب مراكز مح����و األمية إلى 
الم����دارس االبتدائي����ة، ألنها تعتمد على اللغ����ات المحلية، 
وبذلك تتّم تنمية الق����درات اللغوية لدى التلميذ، وذلك ألّن 
التالميذ في المس����تعمرات الفرنسية تنقصهم القدرة على 
ترجمة المعلومات التي تلقوها باللغة الفرنس����ية إلى اللغة 
المحلية، ألّن التعبي����ر باللغة المحلية محّرم داخل الفصول 

الدراسية، بخالف نظرائهم في المستعمرات اإلنجليزية.
4- اإعادة تنظيم المدار�ض القراآنية: 

وذل����ك لكي تتكيف مع متطلب����ات العصر، وتتكامل مع 
المدارس الحكومي����ة، فتوضع لها مناهج دراس����ية كاملة، 

ويتلقى معلموها تدريباً تربوياً وإدارياً. 
الخاتمة:

اأوًل: اأهم النتائج:
م����ن خالل ه����ذه النظ����رة ال�صريع����ة ف����ي دور المدار�ض 

ال�صتعمارية في ت�صكيل النخبة، يتبين ما ياأتي:
إّن التعليم في المدارس االس���تعمارية بدأ على يد 
رجال الكنيس���ة )غالباً( في المس���تعمرات اإلنجليزية 
اإلفريقي���ة، قب���ل أن تتدخل الحكوم���ة البريطانية في 
رسم السياسة التعليمية، وقد أثرت سياسة الحكم غير 
المباشر على سير التعليم في المستعمرات اإلنجليزية، 
أما في المستعمرات الفرنس���ية حيث الحكم المباشر 
فإّن التعليم بدأ بتخطيٍط من الحكومة الفرنس���ية قبل 
أن تكلف البعثات التبش���يرية به، ثم عاد مّرًة أخرى إلى 
الحكومة الفرنسية، وقد حاربت فرنسا اللغات الوطنية 
في مدارسها تحقيقاً لسياسة االستيعاب والتماثل التي 

ترمي إليها في مستعمراتها.
من االستراتيجيات العاّمة التي اتبعها المستعمرون: 
التعليم عن طريق التبش���ير، وجذب الس���كان عن طريق 
تعليمه���م المه���ن والح���رف، وتطوير اللغ���ات المحلية 
بوضع حروف لها وقواعد نحوية، أما في المس���تعمرات 
الفرنسية فقد عملت فرنسا على استقطاب أبناء الملوك 
واألعيان إلى مدارس���ها، وذلك لكسب مودة آبائهم، كما 

أهملت اللغات الوطنية بحجة أنها ليست لغات حضارية. 
من أهم اآلليات التي اس����تخدمها التبش����يريون في 
المستعمرات البريطانية الهدايا المقدمة إلى آباء التالميذ 
ليرسلوا أبنائهم إلى المدارس االستعمارية، كما استخدم 
المس����تعمرون التنمية االقتصادية طريق����اً لتكوين طبقة 
برجوازي����ة جديدة، وهذا ما جذب كثيراً من آباء التالميذ 
إلى االهتمام بالتعليم االس����تعماري. أما في المستعمرات 
الفرنس����ية؛ فإّن المناهج المس����تخدمة والكتب المقررة 
تحمل في طياتها أهدافاً استعمارية تدعو إلى تمجيد كّل 

ما هو فرنسي، واالستخفاف بكّل ما هو إفريقي.
أّثرت المدارس االستعمارية في تكوين الوعي العام 
لدى األجي���ال التالية، حيث إنها تحققت فيها األهداف 
االس���تعمارية أكثر من األجيال التي عاش���ت في فترة 
االس���تعمار، فأصبحت أجياالً »مس���تغربة« مستوَعبة 
تماماً، تقّدس كّل ما هو فرنس���ي أو أوروبي، وتنظر إلى 

اللغة العربية واللغات المحلية نظرًة دونية. 
من البدائل المقترحة: تشجيع التعليم الثنائي اللغة 
)اللغة المحلية مع اللغة االستعمارية( لتحقيق األهداف 
التعليمية، وتش���جيع استخدام الحرف العربي في محو 
األمية وكتاب���ة اللغات اإلفريقية، ألّن ش���عوب إفريقيا 
المس���لمة ما تزال تتمس���ك بالحرف العربي إلى اآلن. 
ودعم مشاريع الترقية باللغات المحلية واستخدامها في 
المدارس الحكومية، وإعادة تنظيم المدارس القرآنية؛ 

بحيث تتكيف مع متطلبات العصر.
ثانياً: التو�صيات:

ولمعالجة هذه المع�صلة؛ يو�صي الباحث بالآتي: 
- توعية السكان بأهمية استخدام اللغات الوطنية 
في التعليم، وتوعيته بأثر اللغة الوطنية في تقّدم الدول، 
وذلك بواسطة وسائل اإلعالم الرسمية وغير الرسمية، 

وتنظيم أفالم ومسرحيات تثقيفية للمواطنين.
- إقناع القوى السياس���ية واالجتماعية في الدولة 
بأهمية تقنين اللغات المحلية لتكون لغة تدريس، وذلك 
عن طريق إش���راكهم ف���ي التخطيط لذل���ك، أو عقد 

مؤتمرات عامة على مستوى الدولة �
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أهم األحداث
 

لجنوب  الئتماني  الت�سنيف  تخف�س  موديز 
اإفريقيا:

خفضت وكالة موديز األمريكية للتصنيف االئتماني 
التصني���ف االئتماني لجنوب إفريقي���ا إلى دون درجة 
االستثمار، في خطوة قالت الخزانة الوطنية في جنوب 
إفريقيا: إنها »ما كانت س���تحدث في أس���وأ األوقات« 

وسط تفشٍّ كبير لفيروس كورونا في البالد. 
وكالة األنباء األلمانية- 2020/3/29م
القت�سادية  التداعيات  تناق�س  ■ �سيماك 
لتف�سي كورونا على اقت�ساديات و�سط اإفريقيا:

أعل���ن التلفزيون العموم���ي للكونغ���و: أّن برنامج 
للمجموع���ة  والمالي���ة  االقتصادي���ة  اإلصالح���ات 
االقتصادية والنقدية لوس���ط إفريقيا )سيماك( سيعقد 
اجتماعاً استثنائياً، في برازافيل، لمناقشة »التداعيات 
االقتصادية والمالية لتفش���ي فيروس كورونا المستجد 
)كوفي���د 19( عل���ى اقتصاديات إقليم وس���ط إفريقيا 

والحلول الممكنة«. 
بانا برس- 2020/3/30م
ثالثة  اأو  اأ�سبوعان  المتحدة:  الأم��م   ■

تف�سل اإفريقيا عن ذروة »كورونا«:
أفادت اللجن���ة االقتصادية إلفريقيا، التابعة لألمم 
المتحدة، بأّن أس���بوعين أو ثالثة أسابيع تفصل القارة 
اإلفريقية عن المرحلة األس���وأ ف���ي عاصفة فيروس 

»كورونا«.
 وأش���ارت إل���ى أّن دول القارة بحاج���ٍة إلى خطة 
تحفيز اقتصادي طارئة، بقيمة مائة مليار دوالر، لتعزيز 
التدابير الوقائية ودعم األنظمة الصحية الهّشة بالقارة. 
وكالة »بلومبيرغ« لألنباء- 2020/3/30م
■ روؤ�ساء دول اإيغاد يعقدون قّمة افترا�سية 

اأكبر  ت�سبح  ق��د  اإفريقيا  بلومبيرج:   ■
�سحايا »كورونا« اقت�سادّيًا:

ذكرت وكال���ة »بلومبيرج« األمريكية: أّن دول القارة 
اإلفريقي���ة مرش���حة لتكب���د أكبر قدر من الخس���ائر 
االقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس »كورونا 
المس���تجد«، بعد نظيراتها اآلسيوية، حتى إن لم تسجل 

حتى اآلن إصابات مؤكدة بالفيروس المستجد. 
وكالة أنباء بلومبيرج– 2020/2/24م
■ جنوب اإفريقيا تعلن عن »كارثة وطنية« 

وتغلق حدودها لمواجهة كورونا:
أعلن رئيس جنوب إفريقيا س���يريل رامافوسا: أّن 
بالده في حالة »كارثة وطنية« لمواجهة فيروس كورونا, 
وأنها أغلقت حدودها أمام القادمين من الدول الموبوءة، 
بعد تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 
ومعظم اإلصابات س���جلت لدى أش���خاص عادوا من 

هولندا وألمانيا وأستراليا وسويسرا وبريطانيا.
قناة العربية- 2020/3/16م

بكورونا  وفاة  اأول  ت�سّجل  فا�سو  ■ بوركينا 
الم�ستجد في اإفريقيا جنوب ال�سحراء:

س���ّجلت بوركينا فاس���و أول وفاة ج���راء اإلصابة 
بفيروس كورونا المستجد، وهو الحدث األول من نوعه 
في بلدان إفريقيا جن���وب الصحراء، حيث ال يزال أثر 
الوباء ضئياًل برغم تزايد اإلصابات بالعدوى بس���رعة. 
وأعلن البروفيسور مارس���يال اويدراغو المكلّف محلّياً 
بتنسيق التعامل مع وباء كورونا المستجد: »سّجلنا لياًل 
وفاة مريض���ة )مواطنة بوركينية( تبلغ 62 عاماً، وتعاني 

من داء السكر، وكانت في العناية المركزة«.
فرانس برس- 2020/3/19م

ل��ك��ورون��ا...  ال�سريع  النت�سار  ب�سبب   ■
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4.5 ماليي���ن دوالر، م���ن أج���ل تعزيز ق���درة المركز 
اإلفريقي للوقاية من األمراض والس���يطرة عليها. ودَعا 
الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي والمجتمع الدولي 

والهيئات الخيرية للمساهمة في الصندوق.
ونقل البي���ان تصريحاً لرئي���س االتحاد اإلفريقي 
رئيس جن���وب إفريقيا س���يريل رامافوس���ا بقوله: إّن 
االس���تجابة المنس���قة القارية للتصدي لوب���اء كورونا 
أصبح���ت اآلن أكثر أهمّية من أّي وقٍت مضى، من أجل 

وقف االنتشار السريع للجائحة.
رويترز- 2020/4/2م
عن  الديون  باإلغاء  يطالب  الإفريقي   ■

دول القارة لمواجهة تاأثيرات كورونا:
دَع���ا مكتب قادة ال���دول، الهيئة العلي���ا لالتحاد 
اإلفريقي، خالل اجتماع افتراضي، إلى تخفيف ش���امل 
لديون الدول اإلفريقية، من أجل مساعدتها في مواجهة 

التأثيرات السلبية لوباء فيروس كورونا العالمي.
وق���ال القادة األفارقة: إّن إفريقيا تحتاج إلى خطة 
إنع���اش اقتص���ادي، ألّن تباطؤ األنش���طة االقتصادية 
الناج���م عن وب���اء فيروس كورونا س���وف يكلف القارة 
خسائر في مناصب الش���غل، ويضّر بمداخيل السكان 

األكثر هشاشة.
بانا برس- 2020/4/6م
■ قائد بارخان: لم نتاأثر بكورونا، ون�سجل 

تقدمًا كبيرًا بال�ساحل:
قال قائد قوة »بارخان« الفرنس���ية في الس���احل 
الجنرال باس���كال فاكون: إّن فيروس كورونا المستجد، 
المنتش���ر في إفريقيا والعال���م، »ال يؤثر على عمليات 
برخان«، مضيفاً أنها »تس���جل تقّدم���اً كبيراً بمنطقة 

الساحل.
وتأت���ي تصريحات باس���كال فاك���ون بعد إعالن 
الرئاس���ة الفرنسية مقتل جندي من الفيلق األجنبي في 
ق���وة بارخان بمالي، وذلك خ���الل عملية ميدانية ضّد 

مجموعات مسلحة.
فرانس برس- 2020/5/6م

لمناق�سة »كورونا«:
عقد رؤس���اء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرقي 
إفريقيا )إيغ���اد( »قّمة افتراضية« عبر اإلنترنت، لبحث 
س���بل تعزيز التعاون والتنس���يق ف���ي مواجهة فيروس 
»كورون���ا«، واتف���ق المجتمعون على »إنش���اء صندوق 
إقليمي للتعامل مع هذا الوباء، وحش���د الدعم القاري 
من االتح���اد اإلفريقي والدعم الدولي من كٍلّ من األمم 
المتحدة والبنك الدولي والمؤّسسات العالمية األخرى«، 
كما اتفقوا عل���ى »تكوين آليات للتنس���يق بين وزارات 

الصّحة والمالية في دول اإلقليم«.
 آبا نيوز- 2020/3/31م

■ اإثيوبيا ترجئ النتخابات العامة ب�سبب 
فيرو�س كورونا:

أعلن���ت اللجن���ة االنتخابية ف���ي إثيوبي���ا إرجاء 
االنتخابات العامة التي كانت مقررة في أغسطس بسبب 
فيروس كورونا المس���تجد وتعليق كّل األنشطة، وقالت: 
إّن موع���داً جديداً لالنتخابات س���يُحدد »عندما تنتهي 

الجائحة«.
فرانس برس- 2020/4/1م
ال�سنغالي  للرئي�س  ا�ستثنائية  �سلطات   ■

لمجابهة فيرو�س كوفيد-19:
صوتت الجمعية الوطنية السنغالية، في دكار، على 
مس���ودة قانون يخول لرئيس الجمهورية، ماكي س���ال، 
سلطات استثنائية لمّدة ثالثة أشهر، التخاذ اإلجراءات 
الالزم���ة في إط���ار مواجهة تفش���ي في���روس كورونا 

)كوفيد-19(.
بانا برس- 2020/4/2م
عن  تعلن  الإفريقي  التحاد  مفو�سية   ■

�سندوق لمكافحة كورونا في القارة:
وافقت مفوضي���ة االتحاد اإلفريقي على إنش���اء 
صندوق ق���اري لمكافحة وب���اء كورون���ا، بتمويل أولي 
قوامه 12.5 مليون دوالر لتوفير استجابة منسقة قارية 

للفيروس.
كما وافقت الدول األعضاء على المس���اهمة بمبلغ 
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المتحدة: اإفريقيا بحاجة ل�100 مليار دولر لمواجهة كورونا: ■ الأمم 
قالت اللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم المتحدة: إّن القارة الس���مراء بحاجٍة لمحفز اقتصادي فوري، 

بنحو 100 مليار دوالر لمواجهة أثر كورونا على نمو اقتصاداتها.
وأوض���ح بيان للجن���ة أّن وزراء المالية للدول اإلفريقية عقدوا اجتماع���ات »افتراضية«، بحثوا خاللها جهود 

حكوماتهم في التعامل مع اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة من فيروس كورونا على نمّو القارة.
وأض���اف أّن الوزراء قّدموا توصيات مهّم���ة تمّثلت في حاجة إفريقيا لمحفز اقتصادي فوري بنحو 100 مليار 
دوالر أمريك���ي لمواجهة أثر كورونا على نمو اقتصادات الدول اإلفريقي���ة، والتنازل عن جميع مدفوعات الفائدة، 

المقدرة ب�44 مليارات دوالر أمريكي لعام 2020م، ما سيوفر مساحة مالية وسيولة فورية للحكومات.
وذك���ر البيان أّن معظم اقتصادات الدول اإلفريقية يتوقع أن ينخفض معّدل نمّوها بنس���بة 2-3 لعام 2020م 

بسبب كورونا.
بانا برس– 2020/3/24م

مليارات دولر لمكافحة كورونا:  6.9 قدره  تموياًل  دوليين  مقر�صين  من  تطلب  ■ نيجيريا 
قالت وزيرة المالية النيجيرية االثنين: إّن نيجيريا طلبت 6.9 مليارات دوالر من صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي والبنك اإلفريقي للتنمية، لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الوزيرة زينب أحمد، في مؤتمر صحافي بالعاصمة أبوجا، إّن نيجيريا طلبت 3.4 مليارات دوالر من 

الصندوق، و2.5 مليار من البنك الدولي، ومليار دوالر من البنك اإلفريقي للتنمية. 
CNBC عربية– 2020/4/7م

اإفريقي لمواجهة كوفيد-19: فرنك  مليار   1،6 من  اأكثر  مالي  تمنح  المتحدة  ■ الأمم 
وّقعت منظمة األمم المتحدة، من خالل بعثتها متعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي )مينوسما(، ووزارة 
الصّحة المالية، االثنين، في باماكو، ثالث مذكرات تفاهم بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.732.043 دوالر أمريكي، أي 
ما يناهز 1.650.000.000 فرنك إفريقي، ستخصص القتناء المستلزمات والمعدات الطبية في إطار االستجابة 

المتكاملة والسريعة لألزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.
وأوضحت البعثة األممية، في بيان صحافي، أّن هذه المذكرات ستسمح أيضاً بتقديم التدريب الكافي للطواقم 

الطبية، بهدف تفعيل اإلجراءات االحترازية، وتخفيف تأثير جائحة كوفيد-19.
وأضاف البيان أّن »هذه المذكرات تتعلق بثالثة مش���روعات«، س���تنفذها وزارة الصّحة المالية بدعم فني من 

منظمة الصّحة العالمية.
بانا برس– 2020/4/8م

مليارات دولر للحد من الآثار ال�صلبية لفيرو�ض كورونا باإفريقيا:  10 بقيمة  ■ �صندوق 
أعلنت مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية عن إنش���اء صندوق بقيمة 10 مليارات دوالر للحّد من اآلثار السلبية 

لفيروس كورونا.
وسيكون هذا الصندوق هو القناة الرئيسية الذي ستستفيد منها الحكومات والقطاع الخاص؛ لمساعدة الدول 

.19-COVID اإلفريقية على مكافحة فيروس كورونا
من جانبه قال أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية اإلفريقي، إّن المبلغ الذي تّم رصده يندرج في ظّل 
التحّديات المالية التي تواجهها العديد من الدول اإلفريقية، حيث تواجه إفريقيا تحديات مالية ضخمة لالستجابة 

لمجابهة وباء فيروس كورونا بشكٍل فعال.
وأضاف أّن مجموعة بنك التنمية اإلفريقي تلقي ثقلها الكامل لدعم االستجابة في حاالت الطوارئ لمساعدة 
إفريقيا، خاّصة في هذا الوقت الحرج، مؤكداً أهمّية حماية األرواح، وأّن هذه الس���يولة ستساعد البلدان اإلفريقية 

على اإلسراع في مكافحة الوباء.
ويتضّمن هذا الصندوق 5.5 مليارات دوالر للعمليات السيادية في بلدان بنك التنمية اإلفريقي، و 3.1 مليارات 
دوالر للعمليات الس���يادية واإلقليمية للبلدان، في إطار صندوق التنمية اإلفريقي، وهو الذراع الميس���رة لمجموعة 

البنك، لتلبية احتياجات الدول الهّشة. كما سيتّم تخصيص 1.35 مليار دوالر إضافية لعمليات القطاع الخاص.
آبا نيوز– 2020/4/8م

كورونا باألرقام
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■ »اتحاد علماء إفريقيا انطالقاً من رس���الته في ظل هذه الجائحة؛ يتوجه إلى الشعوب والحكومات 
في البلدان اإلفريقية بضرورة العمل على تأكيد اإليمان واليقين بقدرة الله جل وعال وضعف البش���ر، 
فالوباء وسائر األمراض ومسبباتها من فيروس أو غيره مخلوقات لله سبحانه وتعالى يسخرها لما يشاء 
بحكمته وعلمه. كما ندعو الحكومات  إلى حس���ن التنس���يق مع القيادات الدينية في بلدانهم من أجل 
تضافر الجهود لمواجهة خطر الوباء. . وندعو  العلماء والدعاة وأئمة المس���اجد إلى اإلس���هام بتوعية 
الناس بترتيبات مواجهة الوباء بالمعلومات الصحيحة من أهل االختصاص وباألدلة المعتمدة ش���ر،عاً 
ونؤكد أنه إذا وصلت التدابير المتخذة للحد من خطر الوباء من الجهات المختصة في البلد إلى إغالق 
المس���اجد فاألدلة الش���رعية تدل على جواز ذلك لدفع الضرر، وعلى المس���لمين التعاون مع الجهات 

المختصة لحسن التنفيذ، فيؤمر الناس بأداء الصلوات في بيوتهم حتى يتغير الوضع.
اتحاد علماء إفريقيا«.
األمين العام التحاد علماء إفريقيا، د. سعيد سيال، خالل حوار مع موقع قراءات إفريقية- 
2020/3/26م.
■ »إّن الدول اإلفريقية بحاجٍة إلى التوقف عن سداد الديون لمدة سنتين، لمنح الحكومات مساحة 
مالية لمكافحة جائحة كورونا المس���تجد، بينما دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وقف سداد 
الديون لمدة تس���عة أش���هر، نعتقد أنه- بالنظر إلى حجم الّضرر المتوقع- سنحتاج إلى سداد الديون 

لمدة عامين«.
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، خالل اجتماع مع رؤساء دول الجوار. وكالة أنباء 
بلومبيرج- 2020/5/10م.
■ »إّن وباء فيروس كورونا يعزز الحاجة إلى خطة مارش���ال إلفريقيا، لقد وضعت الواليات المتحدة 
خطة مارش���ال للمساعدة في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، حتى البلدان األكثر تقّدماً 
غارقة، وسائلنا محدودة وأنظمتنا الصحية أكثر ضعفاً، لذلك نحتاج إلى تعبير قوي للغاية عن التضامن 
الدولي لمواجهة هذه األزمة، إّن مكافحة وباء كوفيد 19 مهّمة صعبة للغاية: تأتي األزمة الصحية على 
رأس األزمة األمنية التي نش���هدها بالفعل، والتي تس���تهلك 17% من موارد ميزانيتنا، إّن النفقات التي 
فرضتها مكافحة الفيروس في البالد، إلى جانب الجهود المالية لمكافحة اإلرهاب، تمثل عبئاً كبيراً«.
رئيس النيجر، محمدو إسوفو، خالل مقابلة له مع فرانس24-  2020/4/5م
■ »أش���يد بالجهود التي بذلتها القارة اإلفريقية لمكافحة فيروس كورونا، إّن هناك دروس���اً يمكن 
للدول المتطّورة أن تس���تقيها من اإلجراءات الوقائية الش���جاعة للغاية التي اتخذها بعض دول القارة 
السمراء للحّد من تفشي الوباء... إنه بالمقارنة مع التوّقعات التي كانت لدينا في مستهل )األزمة(؛ فقد 
تق���دم كوفيد-19 ببطء أكبر كثي���راً، والفضل في هذا البطء يرجع إلى حدٍّ كبير إلى حقيقة أّن غالبية 
الحكومات والمجتمعات اإلفريقية اّتخذت إجراءات وقائية ش���جاعة للغاية في الوقت المناس���ب، وهو 

درس بالنسبة لبعض الدول المتقدمة التي لم تفعل ذلك«.
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية. 
فرانس24- 2020/5/20م

قالو عن الجائحة في إفريقيا
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ة العالمية في اإفريقيا: ال�صحهّ لمنظمة  الإقليمي  المدير  مويتي:  مات�صيدي�صو  ■ د. 
ف���ي عام 2015م؛ تّم انتخاب الدكتورة ماتشيديس���و مويت���ي Dr. Matshidiso Moeti لمنصب المدير 
اإلقليمي لمنظمة الصّحة العالمية في إفريقيا، جاء ذلك بعد موافقة وزراء الصّحة في الدول األعضاء ال�47 في 

منطقة إفريقيا، لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب.
الن�صاأة والتعليم:

ماتشيديس���و مويتي من دولة بوتسوانا، ُولدت في جنوب إفريقيا عام 1950م، وفي عام 1978م حصلت على 
بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة من كلية الطب بالمستشفى الملكي الحر بجامعة لندن، وفي وقٍت الحق، 
وبالتحديد في عام 1986م، حصلت على الماجس���تير في العلوم الصحي���ة للمجتمع في البلدان النامية من كلية 

لندن للصحة والطب االستوائي. 
كما حصلت على الزمالة الفخرية من كلية لندن للصحة والطب االس���توائي، والدكتوراه الفخرية من جامعة 

الصّحة والعلوم الطبية في دولة غانا.
الحياة المهنية:

عملت مويتي في أوائل التس���عينيات في وزارة الصّحة في بوتس���وانا، ثّم انضمت إلى برنامج األمم المتحدة 
المش���ترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز، حيث صعدت إلى منصب قائد فريق مكتب إفريقيا 
والش���رق األوس���ط، ومقره في جنيف، في الفترة من عام 1997م حتى عام 1999م، كما عملت مستشارة صحية 

إقليمية لمكتب اليونيسف اإلقليمي لشرق وجنوب إفريقيا.
وقد انضمت إلى المكتب اإلقليمي لمنظمة الصّحة العالمية في إفريقيا عام 1999م، وتقلدت مناصب نائب 
المدير اإلقليمي، ومس���اعد المدير اإلقليمي، ومدير إدارة األمراض المعدية، وممثل منظمة الصّحة العالمية في 

ماالوي في الفترة 2005-2007م، ومنسق فريق الدعم بين الدول على مستوى دول جنوب وشرق إفريقيا.
وعملت بوصفها المدير اإلقليمي المس���اعد في الفترة 2008-2011م، وكذلك بوصفها مدير قسم األمراض 

غير السارية.
الخبرات العملية:

وتتمتع مويتي بخبرة عريقة في مجال الصّحة العمومية، إذ عملت خالل أكثر من 35 س���نة على الصعيدين 
الوطن���ي والدولي مع منظمة الصّحة العالمية واليونيس���يف وبرنامج األمم المتحدة المش���ترك لمكافحة اإليدز 
ووزارة الصّحة في بوتس���وانا. وقدمت مويتي المشورة والدعم من الناحيتين السياسية واالستراتيجية، بخصوص 

طائفة من مسائل الصّحة العمومية اإلقليمية والعالمية، إلى منظمات دولية وحكومات وطنية ارتبطت بها.
روؤيتها للعمل:

تعهدت الدكتورة مويتي، بع���د تعيينها بمنصب المدير اإلقليمي لمنظمة الصّحة العالمية في إفريقيا، بإيالء 
األولوية القصوى لفاش���ية مرض فيروس اإليبوال في غرب إفريقيا، وقالت إنها ستعمل مع الزمالء في الُمنّظمة 
وش���ركاء الُمنّظمة لمساعدة البلدان المتضررة على وقف انتش���ار المرض والتوصل إلى انعدام الحاالت، بينما 

تشرع في العكوف على خطة استعادة القدرات، التي تشمل إنشاء نظم صحية قادرة على الصمود والتصدي 

شخصيات
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لصدمات مماثلة في المستقبل. 
وصرحت المديرة اإلقليمية الجديدة بأّن الفاش���ية المنطوية على آثار مدمرة، للصّحة واألُس���ر وأس���باب 
المعيشة واألمن، في البلدان األشّد تضرراً، كانت عبارة عن تذكير مأساوي بأهمية االستثمار في خدمات صحية 
عادلة وحس���نة الجودة، تتاح لجمي���ع المواطنين في البلدان، وبناء القدرة عل���ى التأهب وعلى احتواء األمراض 

المعدية.
وذكرت أنها ستساعد أيضاً البلدان، في سعيها إلى إحراز تقّدم أسرع، في تخفيض عدد الوفيات في صفوف 
األمهات واألطفال، والتصدي لإليدز والعدوى بفيروس���ه والس���ل والمالريا وأمراض المناطق المدارية المهملة، 

بالعمل جاهدة في الوقت ذاته من أجل تعزيز أنماط المعيشة الصحية والوقاية من األمراض غير السارية.
وتوجهت إلى المندوبين في المجلس التنفيذي قائلة: »س���أعمل على تس���ريع مسار تنفيذ برنامج الُمنّظمة 
لإلصالح العالمي في اإلقليم اإلفريقي؛ س���عياً إلى تعزيز فعاليتنا وسرعة تحركنا ومساءلتنا كجهة شريكة للدول 

األعضاء«.
جهودها في ظل كورونا:

تعم���ل الدكتورة مويتي المديرة اإلقليمية الجديدة على تكثيف الجهود مع البلدان اإلفريقية لمواجهة فيروس 
كورون���ا، وتعتمد رؤيتها على ضرورة التركيز على الوقاية بدالً م���ن التركيز على عالج الفيروس، ألّن العديد من 
البلدان اإلفريقية ال تملك القدرة على العالج، والذي يحتاج إلى وحدات العناية المركزة، لذلك تس���عى بالتعاون 
مع البلدان اإلفريقية للعمل على تقليل نس���بة األش���خاص الذين يصلون إلى حّد الحاجة إلى رعاية حرجة في 
وحدة العناية المركزة، نظراً ألّن هذه األنواع من المرافق ليس���ت كافية بأّي حال من األحوال في غالبية البلدان 

اإلفريقية.
وعلى مستوى اإلجراءات؛ عمل المكتب اإلقليمي لمنظمة الصّحة العالمية في إفريقيا وبالشراكة مع العديد 
م���ن المنظمات األخرى، بم���ا في ذلك االتحاد اإلفريقي، والمراكز اإلفريقي���ة لمكافحة األمراض والوقاية منها 
ووكاالت األم���م المتحدة األخرى، على القيام بتدري���ب العاملين في مجال الرعاية الصحية على المراقبة وإدارة 

الحاالت والتشخيص المختبري. 
كما قام بمساعدة الدول األعضاء على تطوير خطط االستجابة الوطنية، وقد نجح المكتب في هذا اإلجراء 
بشكٍل كبير، حيث طورت الدول األعضاء لحدٍّ كبير خططها لتعبئة الموارد الالزمة واالستعداد الجيد للتعامل مع 

هذه الجائحة، وقام المكتب بإرسال حوالي 80 خبيراً من منظمة الصّحة العالمية إلى 30 بلداً إفريقيا.
المراجع:

:Dr. Matshidiso Moeti  -

 https://www.afro.who.int/regional-director/biography 

- موقع ويكيبيديا، على الرابط:
https://en.wikipedia.org/wiki/Matshidiso_Moeti 

:How World Health Organization is helping African countries deal with COVID-19 -

https://www.un.org/africarenewal/magazine/how-world-health-organization-helping-african-countries-deal-covid-19
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كورونا: لمكافحة  راتبهم  من  ب�%10  يتبرعون  وحكومته  مالوي  ■ رئي�ض 
قال رئيس ماالوي بيتر موثاريكا: إنه قّرر هو ومجلس الوزراء خفض راتبهم بنسبة 

10%، وتوجيه األموال إلى جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأعلن موثاريكا، في خطاب للّشعب بّثه التلفزيون، سلسلة من اإلجراءات تهدف إلى التخفيف 
عن المؤّسس���ات الصغيرة والمتوس���طة الحجم، بما في ذلك إعف���اءات ضريبية، وخفض مخصصات 

الوقود، وزيادة مخصصات المخاطر للعاملين في مجال الصّحة.
وقال الرئيس: »نواجه وضعاً لم يس���بق له مثيل، الحكومة تتخذ هذه اإلجراءات لضمان اس���تمرار عجلة 

االقتصاد«.
آبا نيوز- 2020/4/6م

فيرو�ض كورونا في اإفريقيا: لقاح  تجارب  باإجراء  غيت�ض  بيل  ت�صريح  بعد  وا�صع  ■ غ�صب 
تعّرض مؤسس ش���ركة »مايكروس���وفت« الملياردير األمريكي »بيل غيتس« لوابل من االنتقادات، بعد أن 
نش���رت مواقع إعالمية تصريحات له تتحّدث عن إجراء تجارب اختبار لقاحات فيروس كورونا المستجد في 

إفريقيا.
وبعد تصريحه األخير، الذي أعلن فيه تمويل إنشاء مصانع الختبار لقاحات ضّد فيروس كورونا المستجد، 
والتي س���تعمل على إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات في المس���تقبل- على حّد قوله، انهالت االنتقادات من 
سكان جنوب إفريقيا حين نشرت بعض المواقع تصريحات نُسبت له عن إجراء تجارب اللقاحات في بالدهم.
وبحس���ب موقع »ثاوث أفريكان«؛ كش���ف »غيتس« أّن خططه إلجراء التجارب على اللقاحات س���تتم في 
إفريقيا، مش���يراً إلى أنه أجرى اتصاالً مع رئيس جنوب إفريقيا، لنفوذه الواسع وكونه رئيس االتحاد اإلفريقي 

الحالي.
لكّن هذا اإلعالن لم يرق للكثيرين في جنوب إفريقيا، وإفريقيا بشكٍل عام، واعتبروا أّن الشعب اإلفريقي 
ليس مكاناً إلجراء التجارب، خصوصاً بعد تصريٍح س���ابق من أحد العلماء الفرنس���يين حول إجراء التجارب 

في جنوب إفريقيا.
وأصبح موضوع التجارب واألبحاث على فيروس كورونا الش���غل الش���اغل للكثير من مش���اهير إفريقيا، 
حيث علّق الالعب الش���هير المعتزل ديدييه دروغبا قائاًل: »من غير المعقول أن نس���تمر في التحذير من هذا 
الموضوع، إفريقيا ليس���ت مكاناً لالختبارات، أدين بوضوح تلك الكلمات المهينة والكاذبة، واألهم من كّل ذلك 

أنها تصّرف عنصري«.
بدوره تس���اءل رئيس قسم األبحاث في المعهد الوطني للصحة واألبحاث الطبية كاميل لوكت: »هل يجب 

علينا إجراء هذه الدراسة في إفريقيا، حيث ال توجد أقنعة وال عالج وال رعاية مكثفة؟!«. 
وأبدى الكثير من األطباء اس���تغرابهم من هذه التصريحات، حيث قالت الدكتورة جاوا مابينغو في تغريدة 
له���ا حول الموضوع: »نحن نرفض اقتراح بيل غيتس هذا ح���ول اختبارات اللقاح الجديد كورونا في إفريقيا! 

المشكلة في إيطاليا والواليات المتحدة والمقاطعات األوروبية األخرى؛ ليُجروا االختبارات هناك«.
صحف ووكاالت- 2020/4/6م

عين على 
افريقيا



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 115ثقافية ف�شلية محكَّ

■ وزي���ر ال�صرط���ة ف���ي جن���وب اإفريقيا: حظر بيع الكحول ب�صبب كورونا اأدى اإلى انخفا�ض كبير في جرائم 
العنف:

قال بيكي س���يلي، وزير الش���رطة في جنوب إفريقيا، في بيان: إّن حظر كّل مبيعات المش���روبات الكحولية، 
والذي قد تّم فرضه ضمن قيود أخرى للمس���اعدة في كبح انتشار فيروس كورونا، ساعد في الحّد من الجريمة، 
وأدى إل���ى انخفاٍض كبير في جرائم العنف، بما في ذلك االغتصاب والقتل، ولكن إغالق متاجر بيع الخمور أدى 

لتزايد نشاط الّسوق السوداء، وإلى موجة من الهجمات على المتاجر المغلقة.
واعتقلت الس���لطات شرطيَّيْن بعد أن ضبطتهما يشتريان الخمور بهدف إعادة بيعها، كما ألقت القبض على 
مدير متجر وأحد العاملين فيه. وضبطت السلطات شرطيَّيْن آخَريْن في منطقٍة أخرى يوم الجمعة، وهما يرافقان 

ثالث شاحنات خفيفة محّملة بالمشروبات الكحولية.
من جانبها؛ هددت منظمة »جاوتينج ليكوير فورم«، والتي تمثل اآلالف من شركات المشروبات الكحولية في 

جنوب إفريقيا، باتخاذ إجراءات قانونية ما لم ترفع الحكومة حظراً على مبيعات الكحول.
وكان هذا الحظر قد تّم فرضه ضمن قيود أخرى للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.

رويترز- 2020/4/13م
■ غانا: طائرات م�صيرة تنقل عينات لإجراء فحو�ض كورونا ل�صكان القرى والأرياف:

أعلنت شركة »زيبالين«، الواقع مقرها بالواليات المتحدة األمريكية، أّن دولة غانا تستخدم »طائرات توصيل مسّيرة«، 
تشّغلها الشركة، وذلك من أجل »تسريع إجراء فحوص فيروس كورونا للسكان الموجودين خارج المدن الرئيسية«.

وقامت الشركة بأول رحلة نقل عينات إلجراء فحوص كوفيد 19 أول أبريل، و»ستنقل اآلن عينات من أكثر من 
1000 منشأة صحية في المناطق الريفية إلى مختبرات في العاصمة أكرا، وفي كوماسي ثاني أكبر مدن البالد«.
وأكدت هيئة الصّحة في غانا أنها اختبرت 57 ألف عينة حتى 15 أبريل، فيما أعلن رئيس البالد نانا أكوفو 

أدو ارتفاع عدد اإلصابات بكورونا إلى 1042 إصابة.
رويترز- 2020/4/21م

اإفريقيا جنوب ال�صحراء لحماية المحتجزين من خطر كورونا: تدعو  الدولية  ■ العفو 
قالت منظمة العفو الدولية: إنه يجب على السلطات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى اتخاذ إجراءات عاجلة 
لحماية األش����خاص المحتجزين من خطر تفشي وباء فيروس كوفيد-19، بما في ذلك إطالق سراح سجناء الرأي، 

ومراجعة حاالت الحبس االحتياطي، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية ومنتجات النظافة في جميع المرافق.
وقالت س���ميرة داود، مديرة برنامج غرب ووسط إفريقيا في منظمة العفو الدولية: »مع تفشي وباء فيروس 
كوفيد-19، في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإّن االكتظاظ الش���ديد الذي يش���هده العديد من 
الس���جون ومراكز االحتج���از قد يصبح كارثة على الصّحة العامة، خاّصًة بالنظ���ر إلى النقص العام في الرعاية 

الصحية ومرافق الصرف الصحي«.
كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى النظر في اإلفراج المبكر أو المؤقت أو المشروط عن السجناء 
المس���نيين، والذين يعانون من ظروف طبية مزمنة، وكذلك الّنس���اء والفتيات المحتجزات اللَّواِتي لديهن أطفال 

ُمعالين أو الحوامل.
موقع منظمة العفو الدولية- 2020/4/22م



116

المشهد
اإلفريقي

  ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة   -   العدد ) 45 (   يوليو 2020 م - ذو القعدة 1441هـ

في اإفريقيا: الآ�سيوي  والدر�س  كورونا  ■ اأزمة 
تمثل الشعار األهّم لمرحلة بناء الدولة الحديثة في إفريقيا، خالل 
عقَدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، في محاربة األعداء 

الثالثة: )الفقر والجهل والمرض(. 
���د الرئيس الليبيري ويليام تولبرت- بشكٍل رمزّي- حالة  وقد جسَّ
الحرب تلك على األعداء الثالث���ة للتنمية الوطنية، ففي اجتماع درامي 
لمجل���س الوزراء، ضّم رئي���س مجلس النواب، ورئي���س أركان الجيش، 
والقائد العام للحرس الوطني الليبيري، والمستشار العسكري األمريكي، 
أعلن الرئيس تولبرت: قيام األّمة بش���ّن حرٍب ال هوادة فيها على الجهل 

والفقر والمرض.
اتضح بعد ذل���ك: أّن النُّخب الحاكمة في الدول اإلفريقية نجحت 

في تشخيص األمراض الثالثة، ولكنها فشلت في وصف األعراض. 
بينم���ا كان الجميع يتظاهر بخوض غمار المعركة؛ دخل الفس���اد 
ِخلس���ًة إلى المش���هد العام، لقد رحل الجنراالت والجنود الذين كانوا 
يق���ودون القتال، وبقيت الش���رور الثالثة كما هي ف���ي الواقع اإلفريقي 

حتى اليوم!
م آسيا؛ ففي عام  ولعّل ذلك يفّس���ر لنا س���ّر تراجع إفريقيا وتقدُّ
1950م كان متوس���ط دخل األفارقة تقريباً ِضْعف متوس���ط الدخل في 
آس���يا، لم تكن إفريقيا بعيدة عن المتوسط العالمي للدخل )نحو %68(، 
وبحلول عام 2016م كان العكس صحيحاً؛ حيث أصبح متوس���ط الدخل 
اآلس���يوي يقرب من 80% من المتوسط العالمي، بَيْد أّن متوسط الدخل 

اإلفريقي انخفض لنحو 40% من المتوسط العالمي.
لم يكن التحوُّل المثير في آس���يا مفاجئاً تماماً؛ فقد تخلّت القوى 
الكبرى، مثل الصين والهند، عن سياس���اتها السابقة، وحشدت التمويل 
الخاص، وزادت من االس���تثمار األجنبي المباش���ر، ووضعت نفس���ها 
كاقتصادات تصدير. كما عّززت بعض المناطق، مثل س���نغافورة وتايوان 
وهونغ كونغ، الثروة والمكانة اآلس���يوية من خالل إعادة اختراع نفس���ها 

كمحاور مالية مركزية ال ِغنَى عنها لالقتصاد اآلسيوي.
اأزمة كورونا و»دي�صتوبيا« الحرب على المر�ض:

 لقد أظهرت أزمة كورونا مدى زيف ش���عارات ما بعد االستقالل 
في إفريقيا؛ حيث لم تتحقق التنمية المنش���ودة، وال الوعود التي قطعها 

قادة االستقالل على أنفسهم. 
إنَّ األنظمة الصحية في إفريقيا ضعيفة وغير قادرة على مواجهة 
ي األمراض واألوبئ���ة التي تعصف بحياة األفارق���ة، وفقاً لبعض  تح���دِّ
التقدي���رات ال تمتلك 10 دول إفريقية )حوال���ي 20% من إجمالي دول 
الق���ارة( أجهزة تنفس صناعي، ومما يثير العجب أّن جنوب الس���ودان، 
الدول���ة  التي يبلغ عدد س���كانها 11 مليون نس���مة، لديها عدد أكبر من 
نواب الرئيس )خمس���ة(، في الوقت الذي تمتلك فيه أربعة أجهزة تنفس 
صناع���ي فقط. كما يوجد في جمهورية  إفريقيا الوس���طى ثالثة أجهزة 

تنفس فقط لسكانها البالغ عددهم نحو خمسة ماليين.
وعلى الّرغم من أنَّ معّدل انتشار فيروس كورونا المستجّد ال يزال 
منخفضاً نس���بّياً في إفريقيا؛ فإنَّ األنظمة الصحي���ة ال تزال معرَّضة 
لحدوث تزايد في عدد اإلصابات المؤكدة، ونظراً لضعف البنية الصحية 

اإلفريقية فإّن تبعات أزمة كورونا قد تكون كارثية، على س���بيل المثال: 
تُش���ّكل إفريقيا 16% من س���كان العالم، ومع ذل���ك تنفق 1% فقط على 
الرعاية الصحية، وإذا علمنا  أنه يوجد في إيطاليا 41 طبيباً لكّل عشرة 
آالف شخص؛ فإّن إفريقيا تشهد وجود طبيَبيْن لكّل عشرة آالف شخص.

لقد كانت البدايات خاطئة في إفريقيا بعد االستقالل؛ حيث أدَّت 
السياسات المتَّبعة إلى تسويق س���رديات البؤس اإلفريقي )الديستوبيا 
الواقعية والمتخيلة( في الخطاب الغربي السائد عن إفريقيا. كان الفوز 
بجوائز بوليتزر، والحصول على اإلشادة الدولية، وجمع األموال، يرتبط 
بطريق���ة تقديم البؤس الحقيقي والمتخيل ع���ن إفريقيا من ِقَبل بعض 
الُكّت���اب والمصورين والمنظمات غير الحكومي���ة من القارة؛ حيث كان 
األمر دوماً يَتََعلَّق دائماً بتس���ويق األلم والحزن، ولعّل ذلك يذّكرنا برمزية 
قصة »كيفن كارتر« حينما ذهب إلى جنوب الس���ودان عام 1993م، وقام 
بتصوير طفل يعاني ألم الجوع في أرض جدباء، حاني الرأس كما لو كان 
في الصالة، بينما يترّبص به نسٌر قريب على أمل أن يحظى بغنيمة. هذه 
الصورة لم تأس���ر وجدان العالم الغربي بمضامينها اإلنسانية البائسة، 

ولكن أسرته بنوٍع من الفضول واإلحسان لمعرفة هذا البؤس األسود.
والعجيب أنَّ هذه »الديس���توبيا« اإلفريقية هي التي أسهم الغرب 
في تأسيس���ها من خالل تكالبه الذي لم ينقطع على اس���تغالل الموارد 
اإلفريقية، وعلى س���بيل المثال: فإّن الفساد في إفريقيا الذي بدأ على 
ى إلى تواطؤ الش���ركات المتعددة  نطاٍق واس���ع باس���تغالل الموارد أدَّ
الجنس���يات والنخب اإلفريقية الحاكمة، ومن األمثلة على ذلك: فضيحة 
فس���اد »شل« و»إيني« التي ش���ملت موظفين من كال الش���ركتَيْن وكبار 
ع كرش���اوى يتجاوز ميزانية  المس���ؤولين النيجيرّيين، ولعّل المبلغ الُموزَّ
الرعاي���ة الصحية النيجيرية بأكملها لعام 2018م، في بلٍد يعيش فيه 87 

مليون شخص في فقر مدقع.
ال�صياحة العالجية والهروب اإلى »يوتوبيا« الغرب:

ف���ي ظّل هذا البؤس اإلفريقي الذي أس���هم في���ه أبناؤها لم يكن 
مس���تغرباً أن يلوذ القادة األفارقة وكبراء القوم لديهم ب�»يوتوبيا« الغرب 

والعالم المتقّدم طلباً للسياحة والعالج. 
وفق���اً لتقارير إعالمية؛ تُقّدر صناعة الس���ياحة العالجية عالمّياً 
بنحو 100 مليار دوالر أمريكي )وكان من المتوقع أن تس���تمر في النمو 
بنسبة 25% على أساس سنوي قبل ظهور أزمة كورونا(، وعادًة ما يتقّدم 
النيجيريون قائمة مس���تخدمي الس���ياحة العالجية في الخارج؛ حيث 
ينفقون أكثر من 200 مليون دوالر أمريكي سنوّياً على السياحة العالجية 
للهند وحدها. وبش���كٍل عام؛ تش���ير التقديرات إلى أنَّ إفريقيا تخسر 
ا  نح���و ملي���ار دوالر أمريكي على العالج الطبي في الخارج س���نوّياً، ممَّ
يشّكل خسارة اقتصادية كبيرة واستنزافاً لموارد القارة. ومع نمّو الطبقة 
الوس���طى في إفريقيا؛ ي���زداد أيضاً عدد األش���خاص الذين يتطلعون 
للحص���ول على عالج طّبي ممتاز خ���ارج بلدانهم، وهذا يعني مزيداً من 
اإلنف���اق في النقل واإلقامة والعالج، واس���تمرار تدف���ق نزيف األموال 

اإلفريقية إلى الخارج.
من المثير للدهش���ة أّن الزعماء األفارقة- وكثيٌر منهم رفع شعار 
الحرب المقدسة على األعداء الثالثة: الفقر والجهل والمرض- ال يثقون 

آراء ورؤى
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في أنظمتهم الصحية الوطنية، ويلوذون بالخارج طلباً للرعاية والعالج!! 
وبالمقارنة؛ ال تبدو هذه الممارس���ة شائعًة بين قادة دول آسيا وأمريكا 

الالتينية الذين يثقون في نظامهم الصحي الخاص.
ومن المالح���ظ أّن قادة أفق���ر االقتصادات في آس���يا وأمريكا 
الالتينية يستخدمون  الخدمات الصحية في بلدانهم بدالً من إسناد هذه 
الوظيفة إلى األوروبيين، ويمكن أن نش���ير هنا إلى التجربة الكوبية التي 
أضحت دبلوماس���يتها الطبية أحد أدوات قّوتها الناعمة، وهو ما جعلها 
ترس���ل طواقمها الطبية إلى الصين وإيطاليا وجنوب إفريقيا، ومناطق 
أخرى حول العالم، للمساعدة في احتواء جائحة كورونا. ومن المعروف 
أّن كوبا قد حّققت عوائد بنحو6.3 مليارات دوالر من صادرات الخدمات 

الطبية في عام 2018م، وهو ما يشّكل ِضْعف إيرادات السياحة.
تُوف���ي الرئيس روبرت موغاب���ي، رئيس زيمبابوي الس���ابق، في 
مستش���فى في س���نغافورة في عام 2019م، عن  عم���ر يناهز 95 عاماً ، 
أدت أفعال الرجل وسياساته أثناء حكمه إلى تدمير القطاع الصحي في 
بالده، بينما كان يتمتع هو وأفراد أسرته بالرعاية الصحية في بلٍد آخر! 
في زيمبابوي غالباً ما تفتقر المستشفيات والعيادات العاّمة التي تديرها 
الدولة إلى أبس���ط أنواع الرعاية واألدوية األساسية، مثل مسكنات األلم 

والمضادات الحيوية، بسبب نقص اإلنفاق العام.
كما توف���ي رئيس الوزراء اإلثيوبي ميليس زيناوي في مستش���فى 
بلجيكي في أغس���طس من عام 2012م، ع���ن عمر يناهز 57 عاماً، كان 

سبب وفاته الرسمي نتيجة عدوى  مفاجئة.
أم���ا الرئيس عمر بونغو الذي حكم الغاب���ون لمدة 42 عاماً؛ فقد 
سافر إلى برش���لونة لطلب عالج الس���رطان، لكنَّه مات بسبب السكتة 

 القلبية هناك.
وعندما أُصيب رئيس مالوي موثاريكا، البالغ من العمر 78 عاماً، 
بنوبة قلبية ف���ي أبريل 2012م، تّم نقله جّواً  إلى مستش���فى في جنوب 

إفريقيا؛ حيث تأكدت وفاته بعد ذلك بيومين.
وفي عام 2017م؛ قض���ى الرئيس النيجيري محمد بخاري  معظم 

الوقت خارج بالده طلباً لالستشفاء.
لقد توفي العديد من القادة األفارقة في المستش���فيات األجنبية 
خارج بالدهم، ويمكن إدراج مئات وآالف المس���ؤولين رفيعي المس���توى 

ورجال  األعمال األثرياء في هذه القائمة . 
م���ن الواضح أّن الرعاية الصحية لم تَُع���ْد أولوية للنخب الحاكمة 
الذين يفّضل معظمهم الس���فر للخارج عند الض���رورة، إنهم ال يؤمنون 
بالنظام الصحي الوطني، وال يرغبون في االستثمار في البنية الصحية، 

وهو ما يسهم في هجرة األطباء ذوي الكفاءة إلى الخارج.
لقد أهمل الزعماء األفارقة باس���تمرار قطاع الصّحة في بالدهم 
على الّرغم من تعهدات عديدة بتحسينه؛ ففي عام 2001م اجتمع رؤساء 
52 دولة إفريقية في العاصمة النيجيرية أبوجا، والتزموا بإنفاق 15% من 
ميزانيتهم الوطنية السنوية على الصّحة، بَيْد أّن قلّة من الدول هي التي 
حّققت هذا الهدف في القارة، وتشمل هذه الدول وفقاً لمنظمة الصّحة 

العالمية: تنزانيا ورواندا وبوتسوانا وزامبيا.
لقد اس���تطاعت روان���دا في عام 2017م مضاعف���ة إنفاقها على 
الرعاي���ة الصحية على مدى 10 س���نوات، وطبقاً لبحث نش���ره معهد 
بروكنجز فإنه على الّرغم من أّن إفريقيا تحملت 23% من عبء المرض 
العالم���ي في عام 2015م؛ فإنها أس���همت بنح���و 1% فقط من اإلنفاق 
الصحي العالمي في العام نفسه. واس���تناداً إلى مقياس نصيب الفرد؛ 

ف���إّن بقية العالم ينفق على الرعاية الصحية عش���رة أضعاف ما تنفقه 
إفريقيا، وعلي���ه؛ ربما يكون من الصعب على دول القارة تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة بحلول عام 2030م في ظّل اتجاهات اإلنفاق الحالية.

النموذج الآ�صيوي:
ه���ل يمكن إلفريقيا أن تبدأ بداية صحيحة هذه المّرة، وتتعلم من 
أخطاء الماضي؟ هل يمكن لها أن تس���تفيد من التجربة اآلسيوية؟ لقد 
اس���تطاعت الدول اآلسيوية في المقابل بناء أُسس صناعة سياحة طبية 
ناجحة، على س���بيل المثال: أضحت الهند قوًة مهّمة في مجال السياحة 
العالجية؛ فق���د انتهجت الحكومة الهندية الس���ياحة العالجية كركيزة 
صت مئات  اس���تراتيجية للنمو االقتصادي، وعلى ه���ذا النحو فقد خصَّ
األفدنة من األراضي بامتيازات ضريبية لبناء المستش���فيات والمراكز 
الطبية المتمي���زة التي تقّدم العالج بمعايير قياس���ية عالمية للمرضى 
نت مرافق الرعاية  األجانب، ولعّل تلك المحفزات الحكومية هي التي مكَّ
الصحية الهندية من تقديم حزم طبية ممتازة للمرضى األجانب بأسعار 
معقول���ة للغاية، عالوًة على ذلك تتمت���ع الهند بميزة إضافية؛ تتمثل في 
أنها تتمتع بتاريخ طويل من الطّب البديل، وهو عامل جذب شهير للعديد 

من المرضى. 
وبالمثل؛ فإّن تكلفة العالجات الطبية في تايالند أقّل كثيراً مقارنًة 
بالعالجات المماثلة في البلدان المتقدم���ة، وقد وضعت وزارة الصّحة 
العامة التايالندية خطة اس���تراتيجية خمس���ية لمضاعف���ة اإليرادات 
المتولدة من ش���ركات الخدمات الطبية؛ مم���ا يجعل تايالند جّذابة من 
الناحية الطبية، ولقد بلغ متوس���ط إيراداتها السنوية من قطاع السياحة 
ا  العالجية في الس���نوات الثالث الماضية 8 مليارات دوالر أمريكي، ممَّ

يجعل السياحة الطبية واحدة من أسرع األسواق نمّواً في آسيا.
ما العمل؟:

لقد كش���فت جائحة كورونا س���وءات النُّظم الصحي���ة اإلفريقية، 
وأبرزها: شيوع الفس���اد، واالعتماد على الخارج. ففي ظّل هذه الحرب 
المخيفة، التي ش���ملت الجميع في الغرب والشرق على السواء، بات كّل 
واحد مّنا وكأّن لسان حاله يقول: »نفسي نفسي!«، وهكذا تُركت إفريقيا 

وحدها تواجه مصيراً غير معلوم!
وهن���ا؛ يتعّين عل���ى القي���ادات اإلفريقية الواعي���ة تعلُّم الدرس، 
واالس���تفادة من خبرات اآلخرين، وال س���ّيما في آس���يا؛ من أجل بناء 
وتطوير المستش���فيات والعيادات الطبية الراقية، لتعزيز الصّحة العامة 
بحسبانها مس���ألة تتعلق باألمن القومي، ويتعين تحقيق ذلك من خالل 
اآلليات المالية المستدامة، التي تقّدم  الخدمات للجميع بغّض النظر عن 

الوضع االقتصادي واالجتماعي . 
وال ش���ك بأّن ذلك كله يُعيدنا إلى المربع األول ما بعد االستقالل، 
ولك���ن مع البداية الصحيحة ه���ذه المّرة؛ إذ يتعّي���ن تطوير الجامعات 
الرائدة، وإنش���اء مراكز البحث العلمي المتطورة، وتعزيز أنظمة التعليم 

العالي المتميزة في إفريقيا. 
عًة  ولقد كانت بعض االستجابات الوطنية على  جائحة كورونا مشجِّ
في إفريقيا؛  فقد أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، على سبيل المثال، 
عن ُخَطط لبناء أكثر   من 90 مستش���فى لتعزيز النظام الصحي في غانا 

في أعقاب تفّشي المرض.
بقلم: أ. د. حمدي عبد الرحمن– نقاًل عن موقع قراءات إفريقية
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منها:  والوقاية  الأمرا�ض  لمكافحة  الإفريقي  ■ المركز 
)المرك����ز اإلفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها( Africa CDC هو وكالة صحية متخّصصة تابعة لالتحاد 
اإلفريقي، أُنش����ئت لدعم مبادرات الصّحة العامة للدول األعضاء، وتعزيز قدرة مؤّسس����ات الصّحة العامة لديها على 

الكشف والوقاية والسيطرة واالستجابة بسرعة وفعالية لتهديدات األمراض. 
ويدعم المركز الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي في توفير حلول منس����قة ومتكاملة ألوجه القصور في البنية 
التحتية للصحة العامة، وقدرات الموارد البش����رية، ومراقبة األمراض، والتش����خيص المختبري، والتأهب واالستجابة 

لحاالت الطوارئ والكوارث الصحية. 
الن�صاأة والتاأ�صي�ض:

تأس����س في يناير 2016م من ِقبَل الجمعية العادية السادس����ة والعشرون لرؤساء الدول والحكومات، وتّم إطالقه 
رسمّياً في يناير 2017م، وفكرة إنشاء وكالة للصحة العامة على مستوى القارة ُطرحت ألول مّرة على الدول األعضاء 

في االتحاد اإلفريقي في عام 2013م. 
وفي يوليو 2015م اعتمد اجتماع وزراء الصّحة لالتحاد اإلفريقي، في ماالبو، النظام األساس����ي لمراكز مكافحة 

األمراض والوقاية منها في إفريقيا.
ويسترش����د المركز اإلفريقي بمبادئ القيادة والمصداقية، ونشر المعلومات في الوقت المناسب، والشفافية في 

تنفيذ أنشطتها اليومية. وتعمل المؤسسة كمنصة للدول األعضاء لتبادل المعارف والدروس حول الصّحة العامة.
الهيكل التنظيمي:

يقع مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في إفريقيا في مركز تنس����يق مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 
في إفريقيا في أديس أبابا، بإثيوبيا، والذي يحتوي أيضاً على مركز عمليات الطوارئ للوكالة. 

 ويدي����ر الوكالة الدكتور جون نكينجاس����ونج، ونائب المدير أحمد أوجويل أوم����ا، باإلضافة إلى مكتبها التنفيذي 
ومكتب العلوم والبرامج، وباإلضافة ألقسام االتصاالت والتنظيم واإلدارة وشبكات المختبر والمراقبة ومعاهد وبحوث 

الصّحة العامة.
 جهود المركز في ظل جائحة كورونا:

من����ذ بداية الوباء؛ ط����ور مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في إفريقيا اس����تراتيجية قارية مش����تركة حول 
الفيروس، وأطلق فرقة عمل قارية بش����أن COVID-19، واس����تضاف اجتماعات افتراضية بشكل منتظم، كما عقد 

مؤتمرات عن بُعد للجنة التنسيق- تضّم وزراء الصّحة في جميع الدول األعضاء- بشأن االستجابة القارية.
قام مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في إفريقيا بإصدار نشرات وتوجيهات عملية ومواد معرفية وإحصاءات 
حيوية حول كوفيد 19 ونش����رها على نطاق واس����ع. باإلضافة إلى ذلك، ومن خالل التدريب، عّزز قدرات المختبرات 

بشكٍل كبير، وقدم مجموعات اختبار كوفيد-19 إلى المختبرات في 48 دولة إفريقية. 
وأطلق المركز بالش����راكة مع االتحاد اإلفريقي صندوق المكافحة كوفيد-19، الذي يهدف إلى جمع 150 مليون 
دوالر لمنع انتقال عدوى المرض والوقاية منه، وصندوق بحوالي 400 مليون دوالر لدعم شراء اإلمدادات الطبية ودعم 

السكان األكثر حاجة في إفريقيا.
وقبل حدوث الوباء؛ عمل مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في إفريقيا ومنظمة الصّحة العالمية على إيجاد أرضية 
مشتركة تكميلية- وليست تنافسية- للعمل معاً لتحسين األمن الصحي في إفريقيا. هذه األرضية المشتركة تّمت صياغتها 

في اتفاقية إطارية لعام 2017م للتعاون بين الكيانين، وهذا التعاون المعلن بين المؤّسستَيْن يضمن عدم تكرار الجهود.
المراجع:   

:About the Africa CDC  -

 https://au.int/en/AUCOVID19ResponseFund 

 :The coming of age of the Africa Centers for Disease Control  -

/the-coming-of-age-of-the-africa-centers-for-disease-control/15/04/https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020

 :Africa Centres for Disease Control and Prevention  -

https://en.wikipedia.org/wiki/Africa_Centres_for_Disease_Control_and_Prevention

هيئات ومنظمات:



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 119ثقافية ف�شلية محكَّ

منظمة الصحة العالمية: بيانات وتصريحات

ة العالمية: كورونا اأ�صبح الآن واقعاً في اإفريقيا: ■ منظمة ال�صحهّ
بعد تأكيد إصابة فيروس كورونا المس���تجد )كوفيد 19( في خمسة بلدان إفريقية حتى اآلن، اعتبر المكتب اإلقليمي اإلفريقي 

بمنظمة الصّحة العالمية أّن الفيروس أصبح اآلن »واقعاً« في القارة.
وصرحت مديرة المكتب اإلقليمي د. ماتشيديسو مويتي أّن »الفيروس لم يعد مجّرد تهديد للقارة، بل أصبح واقعاً، بعد تسجيل 

حاالت مؤكدة في بلدان إفريقية«.
وقالت: »إننا نعمل مع بلدان في اإلقليم لضمان اتخاذ إجراءات لتفادي أي انتقال أوسع للفيروس«.

وذك���ر مكتب إفريقيا بمنظمة الصّحة العالمية، في بيان، أنه يدعم البلدان ف���ي جهودها الرامية لزيادة جاهزيتها، خاّصًة عبر 
ضمان الكشف المبكر واتخاذ إجراءات مراقبة »صارمة قدر اإلمكان«.

وكالة بانا برس- 2020/3/4م
لالأ�صواأ لفيرو�ض كورونا: وال�صتعداد  ال�صتيقاظ  اإفريقيا  على  العالمية:  ة  ■ ال�صحهّ

دعت منظمة الصّحة العالمية إفريقيا لالس���تيقاظ واالستعداد لألسوأ. وأش���ار المدير العام لمنظمة الصّحة العالمية الدكتور 
تي���دروس أدهانوم إلى: أّن األعداد المعلنة في إفريقيا جنوب الصحراء حت���ى اآلن هي قليلة، لكنها ربما ال تمثل األعداد الحقيقية؛ 

بسبب عدم اكتشاف جميع الحاالت المصابة.
قناة العربية- 2020/3/19م

ة العالمية: هناك فر�صة لمنع الأ�صواأ في مواجهة كورونا باإفريقيا: ■ ال�صحهّ
أكدت منظمة الصّحة العالمية أّن عدداً من الدول في إفريقيا لديها حاالت قليلة قادمة جاءت من الخارج، وهناك فرصة كبيرة 

لمنع األسوأ من الحدوث.
وأك���دت منظم���ة الصّحة أّن القادة بإفريقيا يقوم���ون بكّل ما لديهم، ويعملون معاً, حيث تّم عق���د لقاءات برعاية رئيس جنوب 

إفريقيا، وكان من أهّم البنود باألجندة الرئيسية، الّسعي للوصول الستراتيجية قارية تتوافق مع االستراتيجيات المحلية لكّل دولة.
وأوضح���ت أّن هن���اك تحالفاً بين كبار رجال األعمال في إفريقيا؛ ألنه البّد م���ن توافر موارد لتلك الدول في تلك القارات؛ ألّن 

هناك نقصاً في المعدات الطبية.
ونبّهت إلى ضرورة األخذ في االعتبار أنه البّد من متابعة الس���يناريوهات السيئة، وأّن فرض القيود على الحركة لن يفيد وحده 

في منع الوباء، وذلك ألنه على مدار الشهرين الماضيين ظهرت حاالت لدى دولتَيْن في إفريقيا لديهما معدات في الفحص.
وناشدت رؤساء الدول والحكومات بإفريقيا سرعة إيجاد حلول ملموسة للوقاية من فيروس كورونا.

رويترز- 2020/4/7م
العالمية: لن ن�صمح بتحويل اإفريقيا اإلى حقل تجارب للقاحات: ة  ■ ال�صحهّ

قال تيدروس أدهانوم غيبريس���وس مدير عام منظمة الصّحة العالمية: »إّن الُمنّظمة لن تسمح بتحويل إفريقيا إلى حقل تجارب 
ألي لقاح«.

وقال غيبريسوس خالل مؤتمر صحافي عبر اإلنترنت: »األسبوع الماضي كان هناك تعليق من عالَميْن قااَل: إّن ميدان التجارب 
للقاحات كورونا س���يكون إفريقيا.. ولألمان���ة فقد أفزعني هذا للغاية!«. وتابع: »قلت من قبل إنن���ا نحتاج إلى التضامن.. مثل هذه 

العالمات العنصرية ضّد التضامن«، وأضاف: »إفريقيا ال يمكن أن تكون ولن تكون حقل تجارب ألي لقاح«.
وتابع: »سنتبع كّل اإلجراءات والقواعد الختبار أي لقاح أو عالج في جميع أنحاء العالم«، وأضاف: »سنستخدم نفس المسارات، 

سواء في أوروبا أو إفريقيا، أو أي مكان آخر«.
وأكد: »س���نتبع نف���س البروتوكول لعالج النفس البش���رية الواحدة بالتس���اوي.. بعيداً عن اآلثار البغيض���ة ألصحاب العقلية 
االستعمارية«. وأضاف: »ما قيل في هذا الشأن عار.. في القرن الحادي والعشرين ومن علماء!.. يجب على هذه العقلية أن تتوقف!«.
وكالة أنباء الشرق األوسط )أ ش أ(- 2020/4/8م
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كوفيد19: فرصة للعمل الخيري 
االستراتيجي في إفريقيا

وفي هذا الس���ياق؛ نُش���ر مقاٌل على منصة 
Africa Portal، تح���ت عن���وان )كوفي���د19: 
فرصة للعمل الخيري االستراتيجي في إفريقيا( 
 COVID-19: An opportunity for
 ،strategic African philanthropy
للكاتب���ة المتخّصصة في قضاي���ا التنمية »ليزا 
آن جوليان«، سلّط المقال الضوء على استغالل 
فرصة جائحة كورونا في تطوير العمل الخيري، 
حيث أش���ارت الكاتب���ة في بداي���ة المقال إلى 
حالة التفاعل الواسع في المجتمعات اإلفريقية 
مع هذه الجائحة كوفي���د19، والتي قد أظهرت 
حتى اآلن أفضل ما في القارة اإلفريقية، س���واء 
م���ا فعله الملياردير اإلفريق���ي »أليكو دانجوتو« 
بتبرعه بنص���ف مليون دوالر لجه���ود نيجيريا 

كورونا تتزايد  جائح�ة  خط�ورة 
عل�ى الق�ارة الإفريقية في 
ظ�ّل تراجع الخدمات والمرافق ال�س�حية التي 
تقّدمها الدولة لمواطنيه�ا، ومن ثّم برزت اأهمية 
العم�ل الخي�ري الطوع�ي الإفريق�ي لمحاول�ة 
الم�س�اعدة ف�ي التقليل من الآثار ال�س�لبية لهذه 
الأزم�ة، وم�ع اأّن هن�اك نم�ّوًا ون�س�اطًا مت�س�اعدًا 
لقطاع العمل الخيري الإفريقي خالل ال�س�نوات 
الأخي�رة؛ فق�د اعتب�ر البع��س ه�ذه الجائح�ة 
فر�س�ًة ا�س�تراتيجية لتطوي�ر وتنمي�ة العم�ل 

الخيري في القارة الإفريقية.
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لمكافحة الفيروس، أو قيام البعض بش���راء سلع 
معلبة من أجل التبرع بها لس���ّد الفجوة الغذائية 
في مجتمعاتنا، ومن ثّم فقد أصبح هناك شعوٌر 
عاّم بأّن االنتصار على فيروس كورونا هو مهّمة 

الجميع. 
وعلى الرغم من أّن عدد حاالت كوفيد19 
إفريقي����ا، مقارنًة  ف����ي  نس����بياً  منخفضٌة 
بالمتوس����ط العالمي، فإّن مستويات الفقر 
المرتفعة ف����ي القارة الس����مراء، واكتظاظ 
بالسكان، وهشاشة  المس����احات الحضرية 
األنظمة الصحية، تعني أّن المنطقة معرضة 

بشدة لخطر انتشار الفيروس.
وف����ي المقابل؛ فإّن مب����ادرات األعمال 
الخيري����ة- كردٍّ على األزم����ات المفاجئة أو 
طويل����ة األمد في إفريقي����ا- لم تعد جديدة 
على إفريقيا، فلحسن الحظ أننا قد ابتعدنا 
عن الممارس����ات العاّمة التي تعّبر بش����كٍل 
أكبر عن نهج التسول مقارنًة بالنهج الحالي 
للتع����اون والتكافل يداً بيد، حيث بات هناك 
تعاوٌن وثيق بين الشمال والجنوب العالمّيين، 
كم����ا أنه في الس����نوات األخي����رة أصبحت 
األعمال الخيرية اإلفريقية بمثابة أداة فاعلة 
في مواجهة مثل تلك األزمات، التي تراوحت 
ما بين الفيضانات وحتى فيروس إيبوال، كما 
أّن صعود اتجاهات هيكلية مؤسس����ية، مثل 
»المنتدى الخيري اإلفريقي«، قد وضع بذور 

العطاء المستدام في التربة اإلفريقية. 
ولكن، وف����ي تلك األوق����ات التي يخّيم 
عليها فيروس كورونا المستجد، هل األعمال 
الخيري����ة وحده����ا كفيلة بالمس����اهمة في 
معالجة أهّم المشكالت المتعارف عليها في 
إفريقيا؟ وه����ل ضغط تلك األزمات العاجلة 
تعني أننا يجب دائماً أن نعتمد على الحلول 

قصيرة األمد؟

الخبز والزبد:
أوض����ح المقال أّن تل����ك الجائحة أدت 
إلى اإليقاف المفاجئ لمختلف النش����اطات 
االقتصادي����ة، واالتج����اه العام في وس����ائل 
اإلعالم اإلفريقية يش����ير إل����ى أّن الكثيرين 
س����وف يموتون جوعاً حت����ى قبل أن يُصاب 
بد ليَس����ا  بالفيروس، ومن ثّم فإّن الخبز والزُّ
مج����رد كناية ع����ن أهّم مش����كالت التنمية 
ف����ي إفريقيا، فمن المفه����وم أيضاً أنه كان 
هناك تدفٌق للمس����اعدات اإلنسانية لتلبية 
االحتياجات األساس����ية، فف����ي دولة جنوب 
إفريقي����ا تبّن����ى المش����اهير حمل����ًة لجمع 
المعلبات ألهداٍف خيرية، وقد اس����تطاعت 
الحملة تجميع نصف مليون راند أثناء فترة 
حظ����ر التجول، وقامت بالتبرع باألموال عن 
طريق التحوي����الت اإللكترونية المصرفية، 
أو بالمعلب����ات الغذائي����ة ع����ن طريق بعض 
البنوك والمس����تودعات الغذائية. كما قامت 
حملٌة أخرى تُس����ّمى »صن����دوق التضامن«، 
ذات  للمجتمعات  أموال����ه  ُخّصصت  والذي 
االحتياج����ات االقتصادي����ة أو االجتماعية، 
بما في ذلك اإلمداد بالطعام واالحتياجات 
األساس����ية األخرى. وفي أوغن����دا تبرعت 
مجموعة »س����اراي« بعش����رة آالف لتر من 

من المتوقع أن يبقى معنا 
فيروس كوفيد19 في األمد 
المنظور لفترٍة ما، ومن ثّم 

يجب على الجهات الخيرية أن 
تصمد ألمٍد أطول
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المعّقمات، و20 ألف كيلوجرام من الس����كر، 
وعشرة آالف كيلوجرام من مساحيق الغسيل، 
وعشرة آالف كيلوجرام من دقيق الخبز، بما 
يُقّدر بنحو 80 ألف دوالر أمريكي، للمؤسسة 
الوطني����ة لمكافحة في����روس كورونا التابعة 

لمكتب رئيس الوزراء.
كم����ا ت����ّم توزي����ع كمي����ات ضخمة من 
المنتج����ات الخاّصة بالنظافة الش����خصية 
ومعدات الحماية لتقليل انتش����ار الفيروس؛ 
فمن خالل مؤسس����ته قام العب كرة السلة 
المحترف »بيسماك بيومبو« بالتبرع بعشرة 
آالف كمام����ة و780 بدلة واقية لمس����اعدة 
بالده جمهوري����ة الكونغو الديموقراطية في 
االس����تجابة إلى تداعيات في����روس كورونا 
المس����تجد، فقد تعّرض النظ����ام الصحي 
لب����الده إل����ى التدهور بصورٍة ش����ديدة في 
الس����نوات القليلة الماضي����ة نتيجة فيروس 
إيبوال وانتش����ار مرض المالري����ا. كما تبّرع 
رج����ل األعمال الكين����ي »مانو ش����انداريا« 
بخزانات مياه ومعقمات أيدي إلى الشرطة 
المحلية في كينيا، في الوقت الذي قام فيه 
الملياردي����ر »جاك ما« ومؤسس����ة علي بابا 
بالتبرع بعّينات االختبار والكمامات واأللبسة 
الواقية لتدعيم مواجهة الفيروس عبر القارة 

السمراء.
ومن هنا؛ اعتبر المقال أنه من الس����هل 
حشد الدعم لتلبية الحاجات العاجلة، فنَْشر 
الصور على وس����ائل التواص����ل االجتماعي 
للعائالت ذات الدخل المنخفض التي تحصل 
على مساعدات غذائية وحصص طعام؛ من 
أكث����ر االحتماالت بأن تحظ����ى بدعم ذوي 
القلوب الرحيمة وتزي����د التبرعات، مقارنًة 
بالدعوات المصمتة لدعم البحث العلمي أو 
لتقوية النظ����ام الصحي. والجائحة الراهنة 

الخّيرة  المب����ادرات  تمّثل فرصًة ألصحاب 
لتلبي����ة بعٍض من التحدي����ات التي تواجهها 
إفريقيا ف����ي جائحة كوفي����د19، كما تمثل 
جرس إن����ذار بأننا دائماً عل����ى بُعد كارثة 
واحدة من حصول االنهي����ار الكامل للنظام 

الصحي في القارة السمراء.
الأنظمة المك�سورة:

ليس س����ّراً أّن ُش����ّح المي����اه النظيفة، 
الرعاية  ومراف����ق  الممرض����ات،  ونق����ص 
الحرجة المحدودة، كلها مش����كالت ابتُليت 
بها العدي����د من البلدان اإلفريقية حتى قبل 
تفشي الوباء، لذلك من المنطقي االستثمار 
االس����تراتيجي في معالجة مشاكل إفريقيا 
الهيكلي����ة والمتغي����رة، فعندما تب����ّرع رجل 
األعمال والخير »س����ترايف ماسييوا« ب� 45 
جهاز تنف����س لوحدة العناي����ة المركزة في 
المستشفيات العاّمة في زيمبابوي؛ كان ذلك 
في سياق نظام رعاية صحية متدهور بشدة 

ومرتبط باالقتصاد المعطل في البالد. 
للمحاضر ف����ي جامعة هارفارد،  ووفقاً 
»ش����اي م. دروم����ي«، فإّن »البني����ة التحتية 
غير المستقرة للرعاية الطبية في إفريقيا، 
وقدرات الدولة المحدودة، ال تترك س����وى 
القليل من الموارد المتاحة للتصدي الزدياد 
حاالت الط����وارئ الطبية، ناهيك عن اتخاذ 
تدابي����ر وقائي����ة، كما أّن تضاع����ف أعداد 
الالجئين والمش����ردين داخلًي����ا في منطقة 
حوض تش����اد تجعل المنطقة أرضاً خصبة 

لألوبئة«.
وأش����ارت الكاتبة إلى دراس����ٍة أعدتها 
مؤسس����ة م����او إبراهي����م لتحلي����ل مرض 
كوفي����د19، خلصت هذه الدراس����ة إلى أّن 
القدرات  فق����ر  مثل  المؤسس����ي،  الضعف 
البيانية واإلحصائي����ة، وبخاّصٍة فيما يتعلق 
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بتس����جيل الحاالت الصحية والمدنية، يُعّد 
عائقاً كبي����راً أمام الحصول عل����ى بياناٍت 
صحي����ة ذات كف����اءة يُعتمد عليه����ا، والتي 
تُعتبر األساس ألية عملية تطوير للسياسات 
في القطاع الصحي، ودعت الدراس����ة إلى 
»الحاجة العاجلة التخاذ خطوات ملموس����ة 
بناًء على الدروس المس����تفادة من انتش����ار 
وب����اء إيبوال ع����ام 2015م، ومعالجة نواحي 
الضعف الخاّص����ة بالبنية التحتية لألنظمة 
الصحية بإفريقيا، وذلك بتحس����ين األنظمة 
الصحي����ة وقدرة المواطني����ن على الوصول 
إليها، وبصفٍة عاّمة يج����ب تقوية القدرات 

اإلحصائية والبيانية«. 
وفي الس����ياق نفس����ه؛ أك����دت المذكرة 
القلوب  ب�»فرص الس����تجابة ذوي  المعنونة 
الرحيمة ألزمات كوفيد19«، والتي أصدرتها 
منظمة بريدجسبان الدولية غير الحكومية: 
أّن األنظمة الصحية في الدول النامية، التي 
تواجه اآلن الكوارث واألزمات، هي األنظمة 
الصحي����ة ذاتها التي ظلت لس����نوات تعاني 

بدون أية تحديث أو إمداد بالمصادر.
ومن المشجع إذن أن نرى حاالت يدرك 
فيه����ا العمل الخيري تلك النق����اط، ويتبّنى 
وجهات نظر طويل����ة األمد، فنيجيريا لديها 
تاريخ طويل من الجهات الخيرية التي تعمل 
مع الحكومة لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل 
الفيضانات، وفي اآلونة األخيرة؛ تبرع البنك 
المحسن  يرأس����ه  الذي  المتحد،  اإلفريقي 
النيجي����ري »توني إلوميل����و«، بما يعادل 14 
كوفيد19  لمكافحة  أمريك����ي،  دوالر  مليون 
عبر 20 دولة إفريقية؛ حيث س����تغطي هذه 
األم����وال مجاالت توفير إم����دادات اإلغاثة 
والبني����ة التحتي����ة الصحية، بم����ا في ذلك 
إنش����اء مركز طبي مع مرافق وحدة العناية 

المركزة ف����ي نيجيريا، إضاف����ًة إلى تقديم 
الدعم المالي للحكوم����ات. وتعتزم نيجيريا 
أيضاً اس����تخدام بعض هذه األموال إلجراء 
المزيد من األبح����اث حول كوفيد19، حيث 
سيذهب 500 ألف دوالر أمريكي إلى المركز 

النيجيري لمكافحة األمراض.
وأشار المقال إلى أّن األجهزة والمعدات 
الطبي����ة، مثل أنظمة األكس����جين المطلوبة 
لعالج مرض����ى كوفيد19، م����ن الممكن أن 
تُستخدم في المنش����آت الصحية لألطفال 
حديثي ال����والدة وللمرضى الذي����ن بحاجٍة 
إليها، وهذا ما أش����ارت إليه األمم المتحدة 
والتنمية  في عملي����ات اإلغاثة اإلنس����انية 
وعمليات بناء السالم من أجل تلبية حاجات 
المواطنين العاجلة؛ في الوقت الذي تستمر 
فيه في تنفيذ اس����تراتيجيات طويلة األمد 

لمواجهة التحديات الهيكلية.
وختامًا:

انتهى المقال إلى القول بأنه من المتوقع 
أن يبقى معنا في����روس كوفيد19 في األمد 
المنظ����ور لفترٍة م����ا، ومن ث����ّم يجب على 
الجهات الخيرية أن تصمد ألمٍد أطول، كما 
يج����ب أن تتحلى بالش����جاعة وطول النفس 
االس����تراتيجي لالنتصار على المش����كالت 
الوبائية، وكم����ا تقول لن����ا دروس التاريخ، 
من خبرات مواجه����ة األوبئة واألمراض في 
إفريقيا: يجب على المؤسسات الخيرية أن 
تساعد القارة الس����مراء، وأن تكون أفضل 

استعداداً ألّي جائحٍة قادمة �
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قراءة في التداعيات.. االنتخابات في 
إفريقيا في ظل أزمة كورونا

زينب م�سطفى رويحه 
باحثة في العلوم ال�سيا�سية

وبق�اء الو�س�ع على م�ا هو علي�ه، ولذلك– اأي�س�ًا- 
تاأثيرات �ستى على تلك الدول. 

في ضوء م���ا فرضته معطي���ات واقع هذه 
األزمة؛ عملت البلدان اإلفريقية على نشر التدابير 
االحترازية فيما يتعلق بتطبيق إجراءات التباعد 
االجتماعي، وإغالق الح���دود الخارجية، وحظر 
تج���ول المواطنين، وفرض قيود على التجمعات، 
وااللت���زام بالتعليمات الصحية لحصر انتش���ار 

و�سراعاتها، وال�ستبداد ال�سيا�سة 
واأدوات�ه، لم تكن بمناأى 
عن التاأثر �س�لبًا اأو اإيجابًا بجائح�ة كورونا، واأبرز 
مظاه�ر تاأثيرها في المجال ال�سيا�س�ي هو تاأثيرها 
في اإجراء النتخابات الرئا�س�ية والبرلمانية- وما 
يترت�ب عل�ى ذلك م�ن نتائج- ف�ي ظ�ّل الظروف 
والحترازات التي فر�س�تها الجائح�ة، اأو تاأجيلها 
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الجائح���ة، وضمان حماية الس���كان المعّرضين 
للخطر، وعلى الرغم من أّن إفريقيا تُعتبر القارة 
األقّل من حيث عدد اإلصاب���ات حتى اآلن؛ فاإنهّ 
تاأثيره���ا على المجال ال�صيا�صي ف���ي اإفريقيا جنوب 

ال�صحراء له اعتباره بالنظر اإلى اأمرين:
1- م���ا بذلت���ه ال�صع���وب الإفريقي���ة م���ن جه���وٍد 
م�صنية وكفاح طويل: وذلك منذ تسعينيات القرن 
الماضي، في سبيل التخلّص من نظام حكم الفرد 
أو الحزب الواحد ومن األنظمة العسكرية، ومن 
أجل إقرار مبادئ الحريات السياس���ية لألفراد، 
وإشراك المواطنين في تحديد مستقبل بالدهم، 
وإجراء انتخابات ش���فافة ونزيهة في ظّل سيادة 
القانون، وبالتالي يُخش���ى على مسار المشاركة 
السياسية في إفريقيا من أن يتراجع إثر انتشار 

الفيروس.
راً اإجراوؤها  2- ع���دد النتخاب���ات التي كان مق���رهّ
ه���ذا الع���ام ف���ي اإفريقي���ا جن���وب ال�صح���راء: فعدد 
االنتخابات الرئاس���ية المقرر إجراؤها في هذا 
العام في إفريقيا جنوب الصحراء تبلغ ما يقترب 
م���ن 10 انتخاب���ات، وأما االنتخاب���ات النيابية 

فعددها يقارب 14 عملية انتخابية.
إذاً تأثير كورونا على الحالة االنتخابية، في 
إفريقي���ا جنوب الصحراء، هو ما س���يُعنى هذا 
التقرير برصده، وتسليط الضوء عليه، من خالل 

المحاور اآلتية:
اأوًل: النتخابات الموؤجلة:

كان من المقرر النتخاباتالدولة
عقدها في

مار�ص 2020مانتخابات فرعية لمجل�ص ال�شيوخنيجيريا

اأبريل 2020مالنتخابات الفرعيةكينيا

اأبريل 2020مالنتخابات الت�شريعية الجزئيةالجابون

مايو 2020مالنتخابات الفرعيةبت�شوانا

مايو 2020مالنتخابات البرلمانيةاإثيوبيا

1- اإثيوبيا:
كش���ف في���روس كورونا عن عم���ق األزمة 
السياس���ية في إثيوبيا، حيث كان من المقرر أن 
تنعقد االنتخابات البرلمانية في ش���هر مايو)))، 
ولكن حال تفش���ي الفيروس وإجراءات الحماية 
التي اتخذتها الدول���ة دون عقدها في موعدها 
المحدد، وتّم تأجيل إجراء االنتخابات إلى شهر 
أغسطس، ثم قامت اللجنة الوطنية لالنتخابات 
بالتأجي���ل مّرة أخرى ألجل غير مس���مى، وهو 
ما يض���ع البالد ف���ي أزمة دس���تورية حرجة، 
حاول أعض���اء مجلس النواب تداركها من خالل 
االختيار بين البدائل الممكنة، وعليه تّم االتفاق 
على تمديد والي���ة البرلمان الحال���ي بغرفتيه، 
ومن ثّم الحكوم���ة الفيدرالية، وكذلك المجالس 

التشريعية والتنفيذية في جميع األقاليم.
وتتداخل تبعات أزمة في���روس كورونا على 
العملية االنتخابية مع الوضع السياسي المحتدم 
في إثيوبيا، في ظّل تعقيد المش���هد السياس���ي 
الذي يحكم���ه قوميات عدة، حيث يحاول رئيس 
ال���وزراء آبي أحمد تج���اوز المش���اكل اإلثنية 
م���ن خالل ترس���يخ مبدأ االندم���اج في صورة 
ح���زب »االزدهار« الذي يق���وده، والذي يضم 8 
أحزاب، بينها 3 رئيسية تشّكل االئتالف الحاكم 
بإثيوبيا، وهي: )األورومو الديمقراطي، واألمهرا 
الديمقراط���ي، والحركة الديمقراطية لش���عوب 
جنوب إثيوبي���ا(، بينما رفض���ت »جبهة تحرير 
التيجراي« فك���رة االندماج مع »االزدهار«، حيث 

ترى وجوده في السلطة غير شرعي.
وفي السياق ذاته؛ أبرزت أزمة فيروس كورونا 

 Ethiopia extends PM and lawmakers' terms   (((
:after elections postponed
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الفجوة السياسية بين آبي أحمد وباقي مكونات 
المش���هد السياس���ي، حيث عّب���ر الجميع عن 
رفضه تأجيل االنتخابات بدايًة من جبهة تحرير 
التيجراي الت���ي بادرت بإعالن رفضها مّد والية 
الحكوم���ة، كما أعلنت اللجن���ة المركزية لجبهة 
تحرير تيجراي ع���ن قرارها بإجراء االنتخابات 
في اإلقليم بش���كٍل منفرد، ومثلت استقالة كيريا 
إبراهيم رئيسة المجلس الفيدرالي– التي تنتمي 
إلى جبهة تحري���ر التيجراي- اعتراضاً واضحاً 
على سياس���ة آبي أحمد بوصفه���ا ديكتاتورية 
وتمث���ل تعدياً صارخاً على الدس���تور، كما عّبر 
رئي���س جبهة تحرير األورومو »داود إبس���ا« عن 

رفضه لقرار مّد الوالية.
م���ن الواضح أّن آبي أحم���د يدرك صعوبة 
الواقع السياسي المنقس���م في إثيوبيا، خاّصًة 
بعد االتهامات الموجهة له بشأن طموحاته التي 
ُوصفت باالستبدادية، ورغبته في تركيز قبضته 
على السلطة، ودعمت هذه الشكوك قرار تمديد 
فترة والية حكومته، الذي وصفته عدة قوى بأنه 
تمديٌد لكس���ب فترة من الوقت يس���تطيع فيها 
تحقيق بعض المكاس���ب؛ الت���ي تمّكن االئتالف 
الحاكم الذي يرأس���ه من الفوز في االنتخابات 

القادمة.
وقد يقود قرار تأجيل االنتخابات إلى ما هو 
أس���وأ؛ من حيث تقويض أّي إصالحات يحاول 
آبي أحمد الدفع به���ا لزيادة فرص نجاحه، في 
ظ���ّل تراجع الدع���م المقدم له، وال س���يما من 
جماعة األورومو التي ينتم���ي إليها، وهي تمثل 
النس���بة األكبر من حيث عدد الس���كان وعدد 
مقاعد البرلم���ان، وهو ما يه���دد فرص نجاح 
ح���زب االزدهار ف���ي إمكانية الفوز بالس���لطة 
ف���ي االنتخاب���ات المقبلة، كما يه���دد بتصاعد 
وتيرة العنف، وتش���احن النفوس، واالحتجاجات 
ويزيد عمق  الحكوم���ة،  المناهضة الس���تمرار 

الخالفات اإلثنية والواقع السياس���ي المنقسم، 
خاّصًة بعد رف���ض التيجراي لق���رار التأجيل، 
والذي بدوره قد يرفع حدة التوترات، ويرمي إلى 
االنتخابات، وصعوبة  ومقاطعة  انفصالية،  نياٍت 

التوصل إلى توافق سياسي في المستقبل. 
2- بت�صوانا:

اللجنة االنتخابية المستقلة))) تأجيل  قررت 
االنتخابات الفرعية المق���رر إجراؤها في مايو 
إل���ى موعٍد الحق، حيث كان م���ن المقرر إجراء 
 Metsimotlhabe انتخاب���ات فرعية لجناَحي
Gabane- ف���ي مقاطعتَي Boseja South و
عل���ى   Mochudi East و   Mmankgodi
التوالي في نهاية مايو، ولكن نتيجة وفاة أعضاء 
حزب بوتس���وانا الديمقراط���ي الحاكم: »أندرو 
فوني س���يبوبي« و»ليتلوجونول���و دونالد كوابا«؛ 

تقرر تأجيل االنتخابات.
كما ساهم انتشار فيروس كورونا واإلجراءات 
الوقائية التي اتبعتها الدولة في اس���تمرار قرار 
التأجي���ل تخوفاً م���ن زحام األف���راد في لجان 
االقتراع؛ وما له من آثاٍر س���لبية على انتش���ار 

الفيروس.
3- كينيا:

لعام  الفرعي���ة  االنتخاب���ات  لجن���ة  أقرت 
2020م))) تأجيل نشاطاتها المتعلقة باالنتخابات 
المتبع���ة لوقف  التدابي���ر االحترازية  بس���بب 
انتش���ار الفيروس، والتي لها أثٌر مباش���ر على 

:IEC postpones by-elections  (((
h t t p s : / / w w w . m m e g i . b w / i n d e x .

php?aid=85244&dir=2020/april/16

 Kenya’s 2022 general election postponed   (2(
 due to coronavirus? No, 2020 by-elections

:‘adversely affected

https://africacheck.org/fbcheck/kenyas-2022-

g e n e r a l - e l e c t i o n - p o s t p o n e d - d u e - t o -

coronavirus-no-2020-by-elections-adversely-

/affected
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س���ير االنتخابات، حيث كان من المقرر إجراء 
االنتخابات الفرعية في 4 مقاطعات، ولكن نظراً 
ألّن تجمعات الحمالت االنتخابية واالستطالعات 
الفعلية تخاطر بتعريض الناخبين للفيروس؛ فقد 
قررت تأجي���ل االنتخابات الفرعي���ة إلى تاريخ 

الحق.
وأيضاً نتيجًة الستمرار الجائحة؛ فقد اتفقت 
عدٌد من الدول على قرار التأجيل)))، كما حدث 
في االنتخابات التشريعية في تشاد، واالنتخابات 
التش���ريعية الجزئية في الجاب���ون، وانتخابات 
بعض المقاطعات في عدٍد من الدول اإلفريقية.  
ثانيًا: النتخابات التي تم اإجراوؤها:

تاريخ النعقادالنتخاباتالدولة

22 فبرايرالنتخابات الرئا�شيةتوجو

اإعادة النتخابات البرلمانية الكاميرون
22 مار�صفي )) دائرة انتخابية

22 مار�صالنتخابات البرلمانيةغينيا

الجولة الأولى والثانية من مالي
النتخابات البرلمانية

29 مار�ص، 9) 
اأبريل

7) مايوالنتخابات المحليةبنين

20 مايوالنتخابات الرئا�شيةبوروندي

1- بوروندي:
لم تهت���ّم الحكومة في بورون���دي بخطورة 
في���روس كورونا أو تداعياته، وأصّرت على عقد 
االنتخابات الرئاس���ية في موعدها المحدد )20 
ماي���و( دون اتخ���اذ التدابير الوقائي���ة الكافية، 
ورفض���ت وج���ود أي تمثيل م���ن جانب منظمة 
الصح���ة العالمي���ة، وقد أس���فرت االنتخابات 
عن فوز »إيفاريست ندايش���يمي« ممثل الحزب 

 Global overview of COVID-19: Impact on   (((
 :elections

https://www.idea.int/news-media/multimedia-

reports/global-overview-covid-19-impact-

elections

الحاك���م )ح���زب المؤتمر الوطن���ي للدفاع عن 
الديمقراطية(، والمدعوم من الرئيس الس���ابق 

الرئيس »بيير نكورونزيزا«.
وساعد فيروس كورونا الحزب الحاكم))) في 
إح���كام قبضته على الس���لطة، من خالل قيامه 
والتي تمثلت  الس���لطوية،  الممارس���ات  ببعض 
في قمع المعارضة، وقطع الوصول إلى وس���ائل 
التواص���ل االجتماع���ي، وعرقل���ة الطريق أمام 
المراقبين اإلقليميي���ن أو الدوليين، حيث جرت 
االنتخابات في ظّل عدم وجود أي إش���راف من 
 ،AU أو االتحاد اإلفريقي UN األمم المتحدة
كما أفادت مبادرة بوروندي لحقوق اإلنسان عن 
عدة مخالفات في التصويت، مثل اعتقال أعضاء 
حزب المعارضة، وس���قوط ع���دد من الضحايا 
في اش���تباكات اندلع���ت بين أعض���اء الحزب 
الحاك���م )ح���زب المؤتمر الوطن���ي للدفاع عن 
الديمقراطية( وح���زب المجلس الوطني للحرية 

.CNL المعارض
وأظهرت أزم���ة كورونا مدى تركيز الحكومة 
على ترسيخ السلطة في جانبها أكثر من ضمان 
س���المة األفراد)))، حيث لم تفرض قيوداً على 
التجمعات، ول���م تغلق الحدود، أو تتبع إجراءات 
التباع���د االجتماع���ي، أو تعم���ل عل���ى التزام 
األفراد بارت���داء الكمامة الطبي���ة، كما أنها لم 
ترحب باس���تمرار وجود ممثلي منظمة الصحة 
العالمية خالل فترة انعقاد االنتخابات الرئاسية، 
االنتخابي���ة واالجتماعات مع  الحمالت  وجرت 
المرش���حين والمواطنين دون مراع���اة قواعد 

 :Burundians vote despite coronavirus outbreak  (2(
https://www.dw.com/en/burundians-vote-despite-

coronavirus-outbreak/a-53479621

:ELECTIONs Protected by God  (3(
https://www.dandc.eu/en/article/burundi-has-held-

elections-without-much-consideration-corona-

pandemic
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السالمة الصحية. 
2- مالي:

عقدت مالي الجول���ة األولى من االنتخابات 
البرلماني���ة ف���ي 29 مارس، ثم ج���رت الجولة 
الثانية م���ن االنتخابات ف���ي 19 أبريل، ويرجع 
عقد االنتخابات في ه���ذا التوقيت إلى وجوب 
إجرائه���ا بش���كٍل عاجل، حيث قد ت���ّم تأجيلها 
منذ ع���ام 2018م نظراً لزيادة العنف المس���لح 
ونشاط الجماعات اإلرهابية، والتي تسّببت في 
تدهور الوضع اإلنس���اني ومقت���ل وفرار العديد 
من المواطني���ن، مما أدى إلى ت���آكل الثقة في 

المؤسسات.
وكان في���روس كورون���ا مح���ركاً قوياً لدفع 
الجماعات اإلرهابية لتكثي���ف وجودها والقيام 
بالعدي���د من الهجم���ات اإلرهابي���ة، وترهيب 
للمواطنين ف���ي ظّل انش���غال المجتمع الدولي 
والحكومة بكيفية مجابه���ة آثار هذا الفيروس، 
وهو ما ألقى بظالله على قواعد الديمقراطية، 
حيث قام���ت الجماعات اإلرهابي���ة باختطاف 
المرشح الرئاس���ي وزعيم المعارضة »صوميال 
وإمكانية تصعيد  بالترهيب  سيسي«)))، وهددت 
العنف المس���لح، وقامت بعدة عمليات هجومية 

أودت بحياة الكثير من الضحايا.
ومن ناحية أخرى؛ أثرت الجائحة على مبدأ 
المشاركة السياس���ية، حيث بلغت نسبة اإلقبال 
العام 35%، ويرجع ذلك إلى عدة أس���باب منها؛ 
مخاوف المواطنين من انتش���ار الفيروس، إلى 
جان���ب عدم توفر مع���دات الحماية الكافية من 
حي���ث األقنعة والمطهرات، وم���ن ناحيٍة أخرى 
نشاط الجماعات اإلرهابية، وهو ما يمثل تهديداً 

 Exploring the Impact of COVID-19 on Recent  (((
:Elections in Mali

https://www.premise.com/exploring-the-impact-of-

/covid-19-on-recent-elections-in-mali

خطيراً يمنع المواطنين عن الخروج للمش���اركة 
خوفاً من وقوع أّي هجمات إرهابية.

3- غينيا:
أجريت االنتخابات يوم 22 مارس)))، بتصويٍت 
مزدوج يش���مل اختيار برلم���ان جديد باإلضافة 
إلى اس���تفتاء على بعض التعديالت الدستورية، 
تتضمن زيادة مدة الرئيس بما يسمح بمّد والية 
الرئيس الحالي »ألفا كوندي« بما قد يمّكنه من 
التنافس مّرًة أخرى لفترتين، ومن المفترض أن 
تنتهي واليته الحالية في ديس���مبر، وكان المقرر 
إج���راء االنتخابات في األول م���ن مارس، ولكن 
تّم تأجيلها بس���بب مزاع���م االحتيال في قائمة 
الناخبين، وأس���فرت النتائج عن ف���وز التجمع 
الشعبي الحاكم في غينيا RPG ب�79 مقعداً من 

أصل 114 مقعداً في الجمعية الوطنية.
واتس���اقاً مع ظروف انتشار الفيروس عملت 
لجنة االنتخابات الوطنية المستقلة INEC على 
إجراء تغييراٍت في بعض األنش���طة االنتخابية، 
وشملت إلغاء التصويت من الخارج في 25 دائرة 
انتخابية بس���بب القيود المفروضة على الحركة 
في البلدان المعنية. كما دعت المعارضة بقيادة 
الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور إلى مقاطعة 
االنتخابات؛ مس���تندًة إلى مخاطر المشاركة في 

ظّل استمرار الجائحة.
واس���تخدمت جبه���ات المعارضة انتش���ار 
الفيروس كورقة إدانة لسياسات الحكومة، حيث 
أعلنت فش���ل الحكومة في إدارة االنتخابات في 
ظّل فيروس كورونا، واعترضت على تمديد والية 
الرئي���س باتهامه باالحتي���ال االنتخابي وإظهار 

 Elections held in Guinea amid boycott calls and  (2(
:Coronavirus threat

elections-/23/03/https://peoplesdispatch.org/2020

held- in-guinea-amid-boycot t -cal ls-and-

/coronavirus-threat
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الميول االس���تبدادية، واس���تمرت االحتجاجات 
ضّد التعديالت الدس���تورية المقترحة، وهاجم 
متظاهرون ومسلحون مواقع االقتراع وأغلقوها، 
وأحرقوا مواد التصويت، والذي قابلته الحكومة 
باتخ���اذ إجراءات قمعية ش���ديدة، مما أدى إلى 

وفاة أكثر من 32 شخصاً. 
بعد إعالن نتائج االستفتاء خرج المتظاهرون 
إل���ى الش���وارع معلني���ن احتجاجه���م، وأحرقوا 
الس���يارات وأقاموا الحواجز، كما تعرضت النتائج 
للنقد الدولي من ِقَبل كتلة غرب إفريقيا، واالتحاد 
اإلفريقي، واألمم المتحدة، واالتحاد األوروبي، التي 
وصفت هذه االنتخابات بأنها غير ش���املة وغير 
توافقية ولم يتم إجراؤها بشكٍل يتمتع بالمصداقية 
الكافي���ة، كما أدت االنتخابات إلى إحياء مزيٍج من 

الصراعات السياسية والعرقية والدينية. 
4- بنين:

أجرت بنين انتخابات محلية))) يوم 17 مايو- 
على الرغم م���ن الدعوات التي نادت بالتأجيل- 
مع االلتزام باس���تخدام أقنعة الوجه وإجراءات 
التباعد االجتماعي، وإلغاء مس���يرات الحمالت 
االنتخابية، وحظر تجمعات أكثر من 50 شخصاً، 
واقتص���رت الحملة على الملصق���ات والظهور 

اإلعالمي.
وكذلك أّثرت ظروف انتش���ار الفيروس على 
العملية االنتخابية، وجاءت نسبة إقبال الناخبين 

حوالي %25.

 Benin votes in controversial elections despite  (((
:Covid-19 threat

https://www.france24.com/en/20200517-benin-

votes-in-controversial-elections-despite-covid-

19-threat

اإجراوؤها  المقرر  النتخابات  ثالثًا: 
في الن�سف الثاني من العام:

التاريخالنتخاباتالدولة

23 يونيو النتخابات الرئا�شيةمالوي
2020م

�شبتمبر النتخابات الرئا�شية�شي�شل
2020م

انتخابات مجل�ص ليبيريا
اأكتوبر 2020مال�شيوخ

النتخابات الت�شريعية كوت ديفوار
اأكتوبر 2020موالرئا�شية

النتخابات الت�شريعية تنزانيا
اأكتوبر 2020موالرئا�شية

النتخابات الت�شريعية بوركينا فا�شو
نوفمبر 2020موالرئا�شية

انتخابات المجال�ص نامبيا
نوفمبر 2020مالإقليمية

دي�شمبر النتخابات البرلمانيةال�شومال
2020م

النتخابات الت�شريعية اإفريقيا الو�شطى
والرئا�شية

دي�شمبر 
2020م

دي�شمبر النتخابات الت�شريعيةت�شاد
2020م

النتخابات الت�شريعية النيجر
والرئا�شية

دي�شمبر 
2020م

النتخابات الت�شريعية غانا
والرئا�شية

دي�شمبر 
2020م

- في م���االوي)))، على س���بيل المثال، من 
المقرر أّن تنعقد االنتخابات الرئاسية في شهر 
يوليو، وتّم تكثيف الحمالت االنتخابية، وتجتمع 
الحشود حول المرشحين؛ مع تجاهٍل تاّم للتدابير 

التي حددها خبراء الصحة.
- وفي س���بتمبر؛ س���وف تنعقد االنتخابات 

:Malawi's presidential campaign amid virus  (2(
malawi-s-/15/05/https://www.africanews.com/2020

//presidential-campaign-amid-virus
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الرئاسية في سيشل.
- وفي أكتوبر المقبل؛ تقرر عقد االنتخابات 

التشريعية والرئاسية في تنزانيا.
- وفي نوفمبر؛ من المقرر إجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية في بوركينا فاسو.
- وفي ديس���مبر؛ س���وف تنعقد االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية في كلٍّ من غانا وجمهورية 

إفريقيا الوسطى.
ظل  في  النتخابية  العملية  رابعًا: 

كورونا: 
يعتبر ملف المش���اركة السياس���ية وتداول 
الس���لطة من أكثر القضايا الشائكة في إفريقيا؛ 
في ظّل بيئٍة تلعب فيه���ا الخالفات اإلثنية دوراً 
فعاالً ف���ي تحديد ش���كل الصورة السياس���ية 
للدولة، وترتب على هذا الملف ، وخاصة عملية 
االنتخابات ، عدد من اآلثار، بالنظر إلى ما تطلبه 
التعامل مع الجائحة من معالجات واحترازات ، 
وهنا أشير إلى أهم تأثيرات جائحة كورونا على 

العملية االنتخابية ، من خالل النقاط التالية:
1( الم�صاركة في النتخابات: 

في ضوء ما أنتجه فيروس كورونا من تهديد 
عالمي بالنس���بة لألفراد والدول على سالمتهم 
وأمنه���م الصحي، خاّصًة بعد أن ش���مل جميع 
دول العال���م بعدد ضحايا يقترب من 10 ماليين 
ش���خص، كان ذلك دافعاً وراء ابتعاد األفراد عن 
أّي تجّمع بع���دد كبير من األفراد، ونال ذلك من 
العملية االنتخابية في مبدأ المشاركة السياسية، 
حيث لم تش���هد لجان التصويت إقب���االً كبير، 
ويظهر ذلك في االنتخاب���ات المحلية في بنين، 
حيث بلغت نس���بة إقبال الناخبين حوالي %25، 
وأيضاً في مالي بلغت نس���بة المشاركة 35% من 

إجمالي القوة االنتخابية.
2( ت�صيي�ض الأزمة: 

لجأت بع���ض الحكومات إل���ى تأجيل عقد 

االنتخابات بمختلف مس���توياتها بمزاعم حصر 
انتش���ار الفيروس، وهو ما وصفته بعض القوى 
بأن���ه تحايل ألج���ل الحصول عل���ى المزيد من 
الوقت لتحقيق مكاسب سياسية، وفرصة لبسط 
الديكتاتوري���ة، حيث إنه قرار تأجيل االنتخابات 
يش���وبه دوماً بعض التش���كيك في أنه محاولة 
الناخبين، على  والتالع���ب بس���جالت  للتزوير 
س���بيل المثال وْصف المعارضة لقرار التأجيل 

في إثيوبيا.
وعلى الجان���ب اآلخر؛ تح���اول المعارضة 
اس���تغالل األزم���ة لتقليل الثقة ف���ي الحكومة، 
وإظهار ع���دم جدارتها في إدارة األزمات، وخلق 

قاعدة شعبية تدعمها في مواجهة الحكومة.  
3( تقوي�ض جهود التنمية ال�صيا�صية: 

أدى تفش���ي الفيروس، وم���ا ترتب عليه من 
آثار سياسية واقتصادية، والتي أضرت بالعملية 
االنتخابي���ة، إلى وقوع بعض ال���دول في أزمات 
الذي  الديمقراطي  المس���ار  وتعطيل  دستورية، 
تحاول أن تس���لكه الشعوب اإلفريقية منذ القرن 
الماض���ي، حيث قام���ت العديد م���ن التوترات 
والصراعات العرقية واإلثنية في سبيل الحفاظ 
على حقهم الدس���توري في مواجهة الحكومات 
الديكتاتورية، ويُس���ّبب تأجيل انعقاد االنتخابات 
الرج���وع خطوة إل���ى الوراء ف���ي جملة الجهود 

المبذولة ألجل تثبيت مبادئ الديمقراطية. 
4( ت�صاعد العنف والإرهاب: 

اس���تغلت الجماعات اإلرهابية والتنظيمات 
المس���لحة أزمة فيروس كورون���ا لصالحها، من 
خالل تثبي���ت قواعدها، والقي���ام بالعديد من 
الهجمات اإلرهابية مس���تفيدًة م���ن التهديدات 
التي تواجهها الحكومات والمواطنون في تركيز 
ضرباته���ا، وهو ما يمّثل عبئ���اً أمنياً متضاعفاً، 
وتهديدات خطرة تواجه الحياة الطبيعية لألفراد، 
وتؤثر على نشاطهم وتفاعلهم في الحياة اليومية، 
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وأيض���اً في مدى اهتمامه���م بالتوجه إلى لجان 
االقتراع كما حدث في مالي.

5( الآثار القت�صادية: 
تدهور  كورون���ا؛  في���روس  نتيجًة النتش���ار 
المس���توى االقتصادي لمختلف الدول اإلفريقية، 
حي���ث انخفض معدل النمّو م���ن 3.2% إلى نحو 
2%، كما أضرَّ سلباً بالدول المصّدرة للنفط نتيجة 
انهيار أس���عار النفط، حيث وصل حجم الخسائر 
نحو 65 ملي���ار دوالر تقريب���اً؛ وتراجعت عوائد 
إفريقيا من ص���ادرات المحروقات إلى نحو 101 
مليار دوالر أمريكي)))، إلى جانب الخسائر الهائلة 
التي أصابت كاّلً من قطاَعي السياحة والطيران، 
وفَق���َد العديد من المواطني���ن وظائفهم، وهو ما 
يعني مواجهة ضغوط بالغة بالنس���بة للمواطنين 
تتفوق على اهتمامهم بالمشاركة في االنتخابات.

6( زيادة النفقات: 
حيث يتطل���ب إجراء االنتخاب���ات في بيئة 
آمنة، وظروف مواتية تناس���ب ه���ذه الظروف 
االستثنائية، توفير المعدات الكافية والمطهرات 
واألفراد القائمين عل���ى تطبيق معايير الصحة 
كما أقرتها منظمة الصح���ة العالمية، من حيث 
مراقبة تطبيق التباعد االجتماعي، وعدم تكوين 
حشود بشرية، وهو ما يعني نفقات متزايدة تثقل 

عاتق ميزانية الدولة. 
الن�ص���اط  ممار�ص���ة  عل���ى  الق���درة  ع���دم   )7

النتخابي: 
ج����رى الع����رف االنتخابي على نش����ر برامج 
المرش����حين، وإطالق الدعاية االنتخابية، والتقاء 
المواطنين بالمرشحين في االنتخابات، ولكن حالت 

 ECA estimates billions worth of losses in Africa  (((
:due to COVID-19 impact

https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/

eca-estimates-billions-worth-losses-africa-due-

covid-19-impact

الجائح����ة دون إمكانية تطبيق ذلك في الدول التي 
اتبعت التدابير االحترازية، وقد ال يكون ذلك ممكناً 

في االنتخابات القادمة حال استمرار األزمة.
وتجدر اإلش����ارة إلى أّن بعض الدول لم تضع 
تبع����ات في����روس كورونا في االعتب����ار، ولم تتخذ 
إجراءات الس����المة الكافية، وق����د يرجع ذلك إلى 
أّن إفريقيا هي القارة األق����ّل في عدد اإلصابات، 
وهذا يوضح مدى الوعي المحدود لدى الحكومات 
اإلفريقية، وهو ما دفع البعض إلى إجراء االنتخابات 
في موعدها دون االلتفات إلى الظروف المحيطة، 
وبعض الدول قد تستخدم الحلول الرقمية والبريد 
إلتمام العملية االنتخابية ف����ي بيئٍة أكثر أماناً كما 
حدث في سويس����را، وهذا يتطلب مس����تًوى أكثر 
جاهزيًة ف����ي إفريقيا؛ من حي����ث بنية االتصاالت 

ومستوى الوعي باآللية الرقمية لدى المواطنين.
ختامًا:

المن���اخ  تحقي���ق  االنتخاب���ات  تس���تهدف 
الديمقراطي الذي يتوافق مع متطلبات المواطنين، 
وف���ي ذلك توفر الدس���اتير الضمانات االنتخابية 
المالئمة التي تمّكن العملية االنتخابية من تحقيق 
ما هو مستهدف منها، ولكن في ظّل تفشي فيروس 
كورونا ال يمكن إجراء االنتخابات بشكلها الطبيعي 
المعتاد بما يتضّمن حرية التجمع السلمي، ومراعاة 
األمن والس���المة الش���خصية، التي هي شروٌط 
أساسية للممارسة الفعالة للحق في التصويت، إلى 

جانب ما تركه من تبعات على جميع المستويات.
ويمثل في���روس كورونا تحدياً إضافياً يواجه 
الحكومات اإلفريقية، ليس فقط بالنسبة لآلثار 
االقتصادية الس���لبية، وإنما أيضاً على العملية 
االنتخابي���ة، وبالتالي تضط���ر الحكومات وفقاً 
لذلك إلى ب���ذل جهود أكب���ر للتعاطي مع هذه 
األزم���ة، وإثبات إل���ى أي مدى تس���تطيع إدارة 
األزمة، وهو ما يعتبر اختباراً لمدى استحقاقها 

لتولي السلطة �
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African Elections in 
Kovid-19 Era: A reading in 
the Consequences

Zinab mostafa roweha
Researcher in the Department of Political Science

Corona Virus pandemic is directly affecting the democratic processes 
around Africa, as the applied precautionary measures, due to the crisis, 
have dynamic impact on the continuation of the electoral process, as these 
measures obstructed electoral activities; such as election campaigns, and 
gatherings around the candidates and the voters as well.

Accordingly, number of countries postponed their elections in order to 
avoid public gatherings, which led some countries into constitutional crises, 
such as Ethiopia, while encouraged tensions between the ruling elite and 
the ruled as well.

On the other side, some countries insisted that the elections must be 
held on time, although the percentage of political participation was nearly 
intangible, as some presidents manipulated the crisis in order to gain more 
control and authority, such as the case of Burundi.

Additionally, terrorist groups aimed to spread violence and intimidation, 
which has affected the democratic atmosphere and the possibility for citizens 
to go out to participate in the elections, as happened in Mali

Some political forces used the pandemic to show the failure of 
governments to address the effects of the crisis on the economic, health 
care, and other sectors.

Elections are scheduled to take place in some countries, only after abiding 
by some health measures, such as the presidential elections in Malawi in June, 
the Senate elections in Liberia in October, and the legislative and presidential 
elections in Niger in December.

In this context, the impact of Corona virus crisis on the elections is clearly 
visible, which affects the political development efforts and the democratic 
mechanisms as well.

Finally, the crisis sets new challenges in front of the governments in Africa, 
which require possible non-traditional alternatives; such as increasing the 
role of digitalization, in order to adapt to this pandemic and to any possible 
future crises �



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 133ثقافية ف�شلية محكَّ

Colonial schools and the 
formation of African elites

Dr. Muhammad Luli Abu Bakr
Principal of Al-Hosna School, Mouradi, Niger

Many parts of sub-Saharan Africa have known Islam since the 
early Hijri centuries. Despite the violent and bloody resistance of 
Africans, colonialists - with their military, political, and economic 
superiority – managed, in a short period of time, to extend their 
control over the lands, thereby opening a new page for modern and 
contemporary African history.

To achieve their ends which they failed to achieve with weapons, 
the colonists established schools in aim to attract sons of Africans 
to them, in order to form new elite that guaranteed them to earn 
the loyalty of their parents and the continuity of their culture in the 
colonies.

In this study, the researcher examines those schools, and what 
it breeds from elites who assumed power after the departure of 
the colonists, through several axes, namely: What is meant by 
colonial schools and what is meant by elites; a historical view 
on the development of colonial schools; the general strategy of 
colonialism (education in the service of the colonizer); mechanisms 
of elites production through colonial schools; the legacy of cultural 
occupation and its effects on creating awareness among post-
colonial generations; and proposed alternatives, with a conclusion 
and recommendations �
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Traditional rulers and their 
role in contemporary political 
and social life in West Africa

Hakeem Alade Najimdeen
Nigerian writer and researcher

Many studies have been carried out on the institution 
of traditional leadership in Africa, and the positions of the 
researcher can be seen when addressing the role of traditional 
rulers in democracy and modern governance in Africa: some 
see the institution of traditional leadership as obsolete, while 
others confirm its viability as an indigenous system and tool 
that is critical to the development of the African communities. 

There are also some researchers whose focus is on the 
difference between “natural leaders” and “indigenous leaders”, 
and if the leadership associated with a specific community 
in contemporary Africa can be described as “traditional” 
or “indigenous” given that this community has seen many 
developments that changed some of its characteristics and 
culture, and since the institution of traditional leadership 
in Africa today has become highly politicized; modern 
governments are the ones who install traditional rulers without 
regarding the traditions of these societies, while some societies 
have also adopted new traditions which differ partially or 
completely from the concept of the old or original tradition 
like adopting foreign languages   and cultures. 

The present study aims to explore the changing roles of 
traditional rulers in West Africa by presenting the nature of 
governance in the ancient societies, the influence of colonial 
rule in the indigenous African system of government, and the 
contributions of traditional leaders to contemporary political 
and social life �
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Economic effects of COVID-19 
on African economy 

Dr. Samah Sayed Ahmed Al-Morsi, 
Assistant Professor of Economics, Faculty of African Postgraduate Studies, 
Cairo University, Egypt

The aim of the study is to monitor and analyze the 
economic effects of Corona virus crisis on the economies of 
African countries and how their governments responded to 
this it with a number of recommendations to alleviate the 
effects of that crisis on these countries. The study presented 
the developments of the global economy and the impact 
of the pandemic on it, as it also dealt with the effects of the 
spread of the virus on the economic growth rates in the 
continent and on the most important sectors such as oil and 
its main producing countries. The study also focused on the 
tourism and travel sector and the most important touristic 
destinations in Africa, while the study concluded that the 
continent will suffer from significant negative effects of 
this crisis on economic growth rates and foreign exchange 
flows, whether represented by declining values of workers’ 
remittances, foreign direct investment, or official development 
assistance. In addition to the disastrous consequences of oil 
prices collapse and travel and tourism sector on the African 
economies that mainly depend on them, African governments 
have taken many economic and financial measures to tackle 
the pandemic, and African regional institutions such as the 
African Union Commission and the African Development Bank 
have had an important role in coordination with the World 
Health Organization (WHO) �
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Gulf Investments in Africa: 
Reality and Future

Dr. Gihan Abdel Salam Abbas
Economic Lecturer, Faculty of African Post Graduate 
Studies- Cairo University  

 The relationship between the Arab Gulf states and African countries extends for 
centuries, as there are many historical, geographical, religious, and cultural relations. 
On the economic field, investments play a large role in the process of economic and 
social development. Africa is considered as one of the most important continents 
that possess the foundations of investment in various fields, as it is rich in human 
and material resources, plus its strategic location. From this standpoint, economic 
relations emerged between the Arab Gulf states and Africa, which took many forms 
such as trade and developmental aids, as well as direct and indirect investments that 
continue to flow from the Arab Gulf states to sub-Saharan Africa to reach about 3.9 
billion dollars between 2005 and 2015.

This study aims to expose in detail the following points: The reasons for the 
Gulf investment heading towards Africa; The volume of foreign and Gulf direct 
investments in Africa, and their geographical and sectorial distribution; the reality 
of Gulf investment in various economic sectors in Africa; Future opportunities for 
Gulf investment in Africa; and the investment challenges in Africa.

    The study concluded that the economic cooperation between the Gulf 
countries and Africa represents an encouraging start for Gulf-African integration 
that must be built upon and developed due to many considerations and mutual 
benefits for both sides. On the level of economic cooperation, Africa opens its doors 
for foreign investment, especially agricultural investment, food industries, mining 
and oil and gas exploration, In addition to being a vast market for marketing and 
consumption, the Gulf Cooperation Council countries are especially looking for such 
opportunities to fulfill their needs of food and agricultural crops, as they also have 
accumulated experiences in the oil industry, as well as they have great capabilities 
in re-exporting different products to the continent �
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African politics under Corona 
pandemic: More Confusion 
and Sophistication

Dr. Elsayed Ali Abou Farha
 assistant professor of Political Science, Faculty of Politics and Economics, 
Director of the Center for Strategic Studies, Beni Suef University, Egypt.

It seems that the Corona pandemic is not the most serious threat to African politics over 
the past hundred years, as the African continent has been suffering from grave, accumulated 
and persistent threats and challenges. The Corona pandemic has only been added to the 
agenda of Africa’s challenges, hence, this study aims to reveal the status and arrangement of 
this current pandemic on The agenda of the African challenges, to reveal to the reader that 
there may be challenges that have more impact and greater cost than that pandemic on the 
confused and complicated African reality. The researcher does not mean, in any case from his 
previous assumption, to underestimate the pandemic and its repercussions on the African 
continent, but assures the need to read it in light of the map of complex and interrelated 
challenges in African reality.

Therefore, the importance of this study comes to examine the reality and future of the 
state and the politics in Africa under Pressure of that pandemic, by trying to answer a major 
question that: to what extent the Corona pandemic affected African politics? To answer this 
main question, the study details its following research questions with the aim of summarizing 
the answer to its main problems, and these research questions are as follows:

- Why is the global epidemic called Corona described as a pandemic rather than a crisis 
or epidemic?

- What are the most important features of the comparative situation of Africa on the 
global pandemic map?

- Is there anything we can name as “African experience” in dealing with epidemics before 
the current pandemic?

- What are the repercussions of the pandemic on African politics, especially in the areas 
related to the erosion of democracy and the legitimacy of the ruling regimes, government 
measures to confront it, civil society and opposition attitudes, and the future of African 
integration?

- Finally, what are the features of the future of African politics in the post-Corona period?
To address the problem of the study with analysis, and to answer its sub-questions, the 

researcher relies on a methodology that is considered appropriate and intended, which is based 
on the comparative method as a research tool, and the systems analysis approach for David 
Easton as a method, through researching the pandemic inputs and their repercussions on the 
African reality, examining the interactions that take place within these regimes, and finally, the 
future of these repercussions on the reality of politics in Africa in the wake of the pandemic �
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Regional cooperation and 
confronting security problems 
in the African border regions

Dr. Yahya Bouzidi 
Professor at the Department of Political Science - the University Djillali 
Liabes - Algeria

This study deals with the topic of African border areas, and the 
regional cooperation to confront security problems. On the other 
hand, it also reviews the historical legacy of the colonial powers 
and their role in drawing and forming these political borders and 
its consequences on the Nation State in the African continent. The 
study is also analyzing the natural or demographic peculiarities of the 
region and how many tribes are spread round the borders of many 
countries and what ensued as a result of the clashes between the 
political priorities and the social relationships that struggle against 
the case of fracturing, which is consequently deepened by the rugged 
landscape in the border areas.

In addition to the above items, the study also examines the most 
important issues which overlap with the economic dimension and 
the poor living conditions in the border communities; especially 
when public policies prevent them from economic activities that 
they for so long time have practiced as a main source of living. Then 
the study covers the issues that African countries seek to confront 
through regional cooperation, and with the various institutions that 
they have created to face a number of challenges that prevents these 
issues from being solved, as mentioned in the AU agenda for 2063. 
These challenges are divided between internal, whether local in one 
country or between many neighboring countries, or extended further 
to external roles of regional and international powers outside the 
continent, which contributes either directly or indirectly in fueling 
the problems in border areas, especially when they hold natural 
resources that these powers seek to acquire �
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Books of Fatwas and new fiqh-related 
cases (al-Nawazil), as a source for 
writing the history of western Sudan

Abdul-Rahman Khalifa Galu
Researcher in Islamic history and African Studies, Mali

Numerous recent historical studies have confirmed the 
importance of new Fiqh-related cases (al-Nawazil) books in helping 
to identify the conditions of societies and nations in different eras. 
The books of al-Nawazil are a record of all aspects of life with its social, 
economic, intellectual, legislative, urban and political minutes, hence, 
the historian can benefit from the richness of its materials in revealing 
what historical books were unable to reveal.

The need for books of (al-Nawazil) is even more important in 
writing the history of the countries of western Sudan, as the lack 
of news material was a real obstacle when searching in the depth 
of the original traditional sources circulating on the countries of 
western Sudan, that has burdened Muslim historians and modern 
researchers as well who work in the field of Islamic national history 
for the region. That pushed many of them to rely on the late writings 
of Western researchers dating back to the two centuries (the twelfth 
and thirteenth AH / eighteenth and nineteenth centuries AD), and 
also pushed many of them to rely on local oral accounts which is not 
recorded in the books of the predecessors. Therefore, the search for 
original sources other than these late references became a necessity 
to enrich the material of historical research on western Sudan.

Based on the aforementioned reasons about the importance 
of using Fatwa and (al-Nawazil) books as a source of rewriting the 
Sudanese history, four books were chosen in this article as models for 
statements and representations of this era, and the study of its data 
and the limits of its contributions to the political, economic, social 
and religious history of the western Sudan region �
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being recorded. In addition, in December 2019, 
the Ministry of Health completed the training of 
rapid response teams in all of Nigeria’s 36 states.

Many African governments and peoples 
have shown real awareness of the problem, and 
responsible dealings with it have led to this result, 
unlike number of even developed countries, such 
as Italy and Brazil for example. We can mention 
also the collective positive spirit and social 
solidarity, and the sense of national responsibility 
that has emerged in many initiatives, both from 
within the continent and from its expatriate sons. 
In the current issue of our magazine, there is a 
part of a translated report named: “Covid-19… 
opportunity for charity work” that highlights 
number of those initiatives.

- The use of advanced technology such as 
Robots and drones and so on in the face of this 
epidemic. The Ziplin Company, which is based 
in the United States of America, for example, 
said that the country of Ghana is using “delivery 
drones” that is operated by the company in 
order to “accelerate the conduct of corona virus 
testing for the population” that live outside the 
main cities. The company made its first sample 
transport trip to conduct Corona tests on April 
1st, and “it will now transfer samples from more 
than 1,000 health facilities in rural areas to 
laboratories in the capital, Accra, and in Kumasi, 
the country’s second largest city.”

The company operates a fleet of drones in 
Ghana and Rwanda to deliver blood, vaccines and 
other essential medical supplies to rural areas. 
This reduces the time to deliver samples from 
hours that the trucks need to cut rural roads to 
collect them from hospitals, to less than an hour 
in some cases.

- Africa’s contribution to contain and treat 
this pandemic:

A laboratory in Dakar is producing a device 
that can perform virus detection tests in just 10 
minutes for both current and previous infections 
by examining saliva or examining the antibodies 
themselves. The device is being developed in 
cooperation with the Pasteur-Dakar Institute, 
while the implementation will be carried out by 
the “Dia Tropix”   company specializing in African 
epidemics, which usually do not receive much 

attention from international laboratories. When 
browsing through African social networks, you 
will be amazed by the various initiatives, creative 
ideas, and multiple contributions that African 
youth make to help their local communities face 
this epidemic and mitigate its effects.

Conclusion:
We conclude with what the African 

intellectuals concluded their statement with, 
which was delivered to the African leaders on 
this epidemic: “The African continent must regain 
its fate and we must identify new directions in 
these difficult times to find lasting solutions. It 
is a speech dedicated to African leaders from all 
walks of life as well as to those who are interested 
in the good fate of the continent, as we call on 
the them to seize the opportunity of this crisis 
to join their efforts in order to implement the 
idea of   a welfare state that serves the good of 
its peoples, in order to get rid of the model of a 
development that is based on the vicious circle 
of indebtedness from abroad.

We also need to get out of the traditional 
vision of “growth for growth and profit for 
profit. We are in a situation that must urges 
Africa to regain its intellectual freedom and 
its creative ability that without of which 
it is impossible to reach full sovereignty 
that is a necessity for getting out from the 
process of trading off with our sovereign 
privileges. It is imperative also to reach out 
with local groupings and think out of the box 
in order to adapt science and technology 
and research programs according to our 
social and historical contexts. We have also to 
think about our institutions according to our 
common characteristics and what we have in 
the notion of comprehensive government and 
self-development, in order to create added 
value in our continent. Above all, it must not 
be forgotten that the continent has enough 
material and human resources to build shared 
prosperity on the basis of equality and respect 
for the dignity of all. The lack of political will 
and external interferences can no longer be a 
justification for our mistakes, and it is time to 
change course, as we have no choice.

Yes, Africa has no choice but independence �
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a coherent and harmonious society? In other 
words: When will some regimes stop the policy of 
divide and rule and the systematic discrimination 
between different classes and races that created 
societal discord just to remain staying stiff on 
the power and holding all strings of the political 
game? A stable and cohesive society is one of the 
main pillars of strength to cope with calamities 
and disasters. 

On the other hand, the retreat of the major 
powers and their preoccupation with confronting 
the epidemic in their countries holds multiple 
opportunities:

- Reducing conflict and international 
competition in the African arenas as if they were 
in a truce - we hope that it will last - so African 
countries may take advantage of this calmness 
to review their position on competition and 
the game of axes and poles, and reassess their 
status, and what tools they have to mitigate the 
bad effects of the crisis on them and maximize 
their gains from it.

It is expected that the effects of Corona 
will change the balance of international powers 
and form new axes from new rising powers that 
will enter the arena of international competition, 
so, will African countries repeat their previous 
mistakes?

Rather the question should be: why 
does Africa remain an arena for international 
competition and a target for hidden colonialism?! 
Now is the time for the new generation of African 
leaders to guide Africa towards full and real 
independence where it owns its resources and 
decisions.

- The different and various popular positions 
that we have witnessed in some African countries 
represent an opportunity for the conscious 
leaders and governments to recalculate their 
people’s position towards them, whether on the 
level of their legitimacy or their performance 
and work, and then act according to what the 
popular position indicates, either towards the 
continuation and completion of the good, or 
a correction and amendment of wrong paths.

Perhaps these models of opportunities 
are enough, as we may now turn to talk about 
some examples of Africa’s successes in the time 

of Corona.
African successes:
In opposite to that bleak outlook and the 

pessimistic viewpoint which we have presented 
to the African situation in the previous lines, we 
can see a beautiful spirit and an optimistic view 
carried by Africans and transferred to the world 
through various achievements and successes on 
various levels; on the governmental and popular 
levels as well.

First: Many African countries benefited from 
their experiences with previous epidemics, and 
also from some experiences of countries in the 
world that dealt with this epidemic. We can see 
now Africa, after more than four months that 
have passed since the first registered case, as 
health, economic, living and security conditions 
are still viable and under control, the projected 
collapse and famines did not happen, and Africa 
is still the least continent concerning the number 
of people affected and died by this pandemic.

This is confirmed by Dr. Tidros Adhanum, 
Di rec tor- G enera l  of  the  Wor ld  Heal th 
Organization, as he tweeted saying: “On Africa 
Day, we saw Corona’s situation throughout the 
continent, So far, is the least affected region in the 
world in terms of the number of cases and deaths 
reported to the World Health Organization, 
although those numbers do not necessarily paint 
the whole picture, as the capabilities and the 
expansion of the tests are yet to be increasing.” He 
added that the number of deaths due to the virus 
in Africa was about 0.01% of the global total, and 
that the number of contagious cases was about 
1.5% of the global total as well.

One of the reasons for this was the early 
preparation and taking the virus seriously while 
taking appropriate measures. In Nigeria, for 
example, the Nigerian Center for Disease Control 
established five national reference laboratories 
throughout Nigeria to test the new Corona virus, 
and the Center also supported 22 Nigerian states 
to establish emergency operations centers that 
act as coordination platforms. Those centers 
have been linked to the network of the National 
Incident Coordination Center, which means that 
each state is ready to coordinate within itself 
and across its borders in the event of new cases 
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repercussions of the Covid19 epidemic, which 
exacerbated drought and insecurity in the region.

According to estimates by the Economic 
Community of West African States (ECOWAS), 
the global humanitarian organization said the 
number of people suffering from a food crisis 
in the region could rise by 200 percent in three 
months, to 50 million in August, compared to 17 
million in June.

This is just the tip of the iceberg of what 
has been written and said about the impact of 
the Corona pandemic in Africa. Now we can ask 
ourselves: Is this risk a real one? Is it that bad? It 
may be an exaggeration, and it may be true or 
close to the truth from a certain angle (material) 
or for a limited time (long or short), but despite 
this pessimistic view, this epidemic carries many 
opportunities (and perhaps you hate something 
And God makes a lot of good in it), whenever 
it is discovered and then treated well, and this 
optimism is reinforced by the successes that the 
continent has experienced in dealing with it and 
containing and minimizing its effects. On these 
two points (opportunities / successes) our article 
will be revolved around.

Opportunities:
- Corona is not the first, nor the largest, 

epidemic that hit Africa, which has a rich history 
with th2e epidemics, and its story with it is 
long. The main exception is that in the previous 
epidemics it was suffering from it silently and 
on its own, unlike the current Corona epidemic, 
because the whole world - first and third ones 
of it - is afflicted and affected by it, therefore, 
the spot lights are focused upon it. The media 
and the public opinion follow it day by day, 
and these are good opportunities to shed light 
on various conditions - health, development, 
etc. - in Africa. It is a proper way to make 
comparison and discovery about the nature of 
governments and their performance, its interests 
and achievements; as it is hoped that these 
lights will be a motivation for governments to 
improve their performance, and that knowledge 
of the situation is a reason and a motivation to 
enhance the process of reform and development 
in the continent, at the level of concepts and 

theoretical visions, projects and programs on 
different operations.

An imbalance of priorities and attention is 
one of the most important things that the Corona 
epidemic has revealed, when it compares the 
volume of spending on armament and security 
and the like, with spending on education, health, 
and infrastructure; we may find the difference is 
enormous and in a vast amount.

The opportunity here is for opinion 
leaders and advocates of reform - institutions 
and individuals - to have a role in changing 
governments’ priorities towards the more 
positive priorities that their societies need, and 
their backers in that is the awareness of the 
masses as they see the effects of this imbalance 
materialized on front of them and they are 
already suffering from it. Investing in people for 
education and knowledge and taking care of 
their health and strength, is a strategic priority 
for the renaissance and independence of Africa.

Closing national borders, stopping the 
movement of transport and the preoccupation 
of each country by its own problems are all 
measures that were required to confront this 
epidemic, which raises number of questions, 
which in turn direct the compass to a number 
of opportunities: For how long Africa will be 
dependent on others? What prevents it from 
relying on its own self? What do it has from 
resources and capabilities that enable Africa to 
live in peace? Which is better: to invest our money 
and resources in our countries, with our closest 
neighbors, or in international banks and global 
stock markets?

The common features among African 
peoples, especially at the regional level, call for 
joint and real political and developmental unity 
between their countries, which are integrated 
in investing resources and exchanging their 
benefits, and employing energies and capabilities 
in order to achieve the self-sufficiency of their 
peoples in most of its basic needs, in anticipation 
of such circumstances where borders are closed 
and international trade is disrupted.

How far have we progressed and succeeded 
in achieving national integration and building 
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Corona in Africa... 
Opportunities and 
successes

Since the first reported case of Covid-19 
(Corona) in Africa on February 14, experts have 
anticipated disturbing scenarios; it was expected 
that the Corona epidemic would quickly flood 
Africa and leave behind a health catastrophe for 
a “poor continent” with a “failed health system”.

In this regard, the World Health Organization 
invites the continent almost every day to “prepare 
for the worst”, but four months later, a tsunami 
has not yet occurred, while European countries 
and the United States were severely hit.

Let’s take a tour of some of these statements:
The United Nations Development Program 

(UNDP) has warned that the expanding Corona 
virus epidemic threatens to disproportionately 
affect developing countries, not only as a short-
term health risk, but as a devastating social and 
economic crisis over the coming months and 
years.

According to the UN estimates, revenue 
losses are expected to exceed $ 220 billion in 
developing countries, as well as the loss of about 
half of jobs in Africa.

The regional director of the United Nations 
Development Program for Africa warned that 
Africa may face “the complete collapse of 
economies and livelihoods” unless the spread 
of the Corona virus is contained ... saying: “We 
will see a complete collapse of economies and 

livelihoods that will be eliminated in a way we 
have not seen before” .

The United Nations Economic Commission 
for Africa reported that two or three weeks 
separate the African continent from the worst 
stage in the Coruna virus storm and indicated 
that the countries of the continent need an 
emergency economic stimulus plan worth $ 
100 billion to strengthen preventive measures 
and support the fragile health systems of the 
continent. (This statement was published on 
March 30th 2020).

German Development Minister Gerd 
Muller warned of the occurrence of turmoil and 
famine in African countries due to the outbreak 
of Corona in them, that maybe amounting to a 
“state collapse”.

The Analysis Center of the French Ministry 
of Foreign Affairs predicted in a report entitled 
“The Serious Impact: The Storm Blowing Africa”, 
that was published by French newspapers, that 
the Covid-19 crisis may be a “serious crisis” that 
its repercussions may cause the fall of fragile 
regimes in the coast or central Africa, where the 
countries were described as “unable to protect 
their people”.

The non-governmental organization Oxfam 
warned that about 50 million people in West 
Africa are at risk of starvation because of the 
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