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لر�ؤ�ساء  الـ32  الإفريقية  القّمة  بداية  في  الإفريقي«  »التحاد  رئا�سة  م�سر  ت�سّلمت 
�ر�ؤ�ساء حكومات الد�ل الأع�ساء، في اأ�ل رئا�سة د�رية م�سرية لالتحاد الذي تاأ�س�س، عام 

2002م، بدياًل لمنظمة الوحدة الإفريقية.
بما  متغيرة،  �عربية  اإفريقية  �سياقاٍت  ظّل  في  الإفريقي  لالتحاد  م�سر  رئا�سة  �تاأتى 
يخلق العديد من الفر�س لدعم العالقات العربية - الإفريقية، حيث يمكن لم�سر اأّن تكون 
ج�سرًا للعالقات التنموية، �القت�سادية �ال�سيا�سية �الثقافية، ما بين المنطقَتْين العربية 

�الإفريقية.
العربية  الد�ل  التعا�ن بين  لتن�سيط  الم�سرية  اأمام الإدارة  الفر�س  العديد من  هناك 
�الإفريقية، اأبرزها: تاأ�سي�س حوار ا�ستراتيجي عربي - اإفريقي، يقوم على �سراكٍة عربية 
لدى  ح�سارية  نه�سة  تحقيق  بهدف  ال�ستراتيجية،  الم�سالح  قوامها  حقيقية،  اإفريقية 
التبادل  �تن�سيط  الم�ستركة،  �ال�ستثمارات  الم�سر�عات  تنفيذ  في  ع  �التو�سُّ الجانَبْين، 
الإفريقي،  التنمية  )بنك  مثل  القائمة،  المالية  الموؤ�س�سات  َد�ر  من  �التعظيم  التجاري، 
�الم�سرف العربي للتنمية القت�سادية في اإفريقيا(، ���سع ا�ستراتيجياٍت لتحقيق التكامل 
تف�سيلية،  تجارة  منطقة  اإن�ساء  �درا�سة  عليها،  القائمة  �ال�سناعات  الزراعي  الإنتاج  بين 
الطالب  اأعــداد  �زيــادة  �التكامل.  التعا�ن  من  اأكبر  قدٍر  تحقيق  في  بم�ساهمتها  ارتباطًا 
الأفارقة في الجامعات �المعاهد العربية، �اإيفاد الخبراء �الفنّيين اإلى الد�ل الإفريقية، 
��سر�رة تدعيم اأ�جه التعا�ن بين جامعة الد�ل العربية �التحاد الإفريقي في المجالت 
بين  التعا�ن  �تعزيز  �بالعك�س،  الإفريقية-  الجامعات  في  عربية  مقرراٍت  �اإدخال  كافة، 
التجمعات العربية �الإفريقية، مثل )الكومي�سا، الإيكوا�س، ال�سادك، البرلمان الإفريقي، 

مجل�س التعا�ن لد�ل الخليج العربي، اتحاد المغرب العربي(.
لقد باتت الحاجة ملحًة للبدء �سريعًا في ا�ستثمار مثل هذ الفر�س، �العمل على تذليل 
اإلى  العقبات لتعميق �تر�سيخ التعا�ن العربي الإفريقي الم�سترك، فكال الجانَبْين بحاجٍة 
الآخر، في �سبيل تحقيق التنمية �ال�ستقرار، �لمواجهة التحديات �الأطماع العالمية التي 

يتعر�سان لها.
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االفتتاحية

الصحراء األعلى فساداً على مستوى العالم عام 2017م، تاله 
إقليم ش���رق أوروبا ووسط آسيا، ثم الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.
ولقد عاد انتش���ار هذه الظاهرة وسريان هذا الداء على 
اإلنس���ان والمجتمع اإلفريقي بأضراٍر كثي���رة، فبالرغم من 
أّن ق���ارة إفريقي���ا تمتلك الكثير من الث���روات الطبيعية فإّن 
انتشار الفساد بأنواعه، كالرشاوى واالبتزاز واستغالل النفوذ 
والمحسوبية والغّش أو االختالس، داخل دول القارة، أّثر على 
جهود التنمية المستدامة، وأّدى إلى انتشار الفقر بين شعوبها 
نتيجة عدم استغالل ثرواتها بشكٍل جّيد، وإلى انهيار النسيج 
االجتماعي، وإشاعة روح الكراهية بين فئات المجتمع، نتيجًة 
لإلحس���اس بعدم العدال���ة وغياب المس���اواة، مما أثر على 
استقرار األوضاع األمنية والّس���لْم االجتماعي، نتيجة غياب 

ثقة األفراد في مؤسسات الدولة، هذا على سبيل العموم.
ولنضرب مثاًل واقعّياً على التأثير العظيم للفساد، وهو 
حال���ة دولة نيجيريا، فعلى الرغم من مركز دولة نيجيريا في 
مصاّف الدول الخمس األولى لقارة إفريقيا من حيث الناتج 
المحلي اإلجمالي، ووجودها ف���ي منظمة األوبك، وقيادتها 
لمجموعة إيكواس، فإنها تقع في المركز »السابع والعشرون« 
في مؤش���ر الدول األكثر فساداً في العالم لعام 2017م، فهي 
تمّثل أبرز نماذج تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة، وهو ما 

ينعكس على جوانب الدولة بالكلية.
وألّن الفس���اد بهذا الحضور والتأثير في إفريقيا؛ كان 
موضوع الفس���اد، بأنواعه وأس���بابه وآث���اره، أحد مجاالت 
التركيز في مجلة قراءات إفريقية، منطلقًة من رؤيٍة متوازنة، 
بال تهويٍل أو تهوين، حيث س���عت إلى تش���ريح الظاهرة من 
زواياها الرئيس���ة، والكشف عن أس���بابها المؤثرة، ورصد 

تأثيراتها المتنوعة.
وذل���ك من خالل ملف���اٍت وبحوٍث ومقاالت، مباش���رًة 
وغير مباشرة، س���واء في صفحات المجلة، أو على موقعها 

اإللكتروني.

إفريقيا ومكافحة الفساد
الفساد داء، مرتبٌط باإلنس���ان، قال تعالى : }َوِإْذ َقاَل 
َربَُّك ِللَْمآلِئَك���ِة ِإِنّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَف���ًة َقالُوا أَتَْجَعُل 
َمآَء َونَْحُن نَُسِبُّح ِبَحْمِدَك  ِفيَها َمن يُْفِسُد ِفيَها َويَْس���ِفُك الِدّ

ُس لََك َقاَل ِإِنّي أَْعلَُم َما اَل تَْعلَُموَن{ ]البقرة: 30[. َونَُقِدّ
فه���و ظاهرةٌ عالمية، قديمٌة ِقَدم اإلنس���انية، وال تخلو 
منه���ا المجتمعات المتقدمة والنامية على حدٍّ س���واء، ولكن 

تزداد حّدتها في الدول النامية واألقّل نمّواً.
وال ش���ك بأّن الفس���اد هو التحدي األكبر أمام جهود 
التنمية والس���الم واالستقرار، إذ تؤكد الش���واهد العالمية 
أّن الفس���اد يضّر بالفقراء، ويقلل من الخدمات االجتماعية، 
ويحّول االستثمارات بعيداً عن البنية التحتية، ويعيق التنمية 
االقتصادية، ويرّس���خ لبيئٍة معاديٍة لحقوق اإلنسان والحكم 
الرش���يد، وهو ما يساهم إلى حدٍّ كبير في انعدام االستقرار 

واندالع الحروب األهلية.
إنه أحد التحديات الكبرى التي تواجه الدول في أنحاء 
المعمورة كاّفة، وليس خاّصاً بإفريقيا- كما يصّوره البعض-،  
نعم إنها تعاني كثيراً من الفس���اد وانتش���اره- ألسباٍب ليس 
هذا موض���ع تفصيلها-، حيث صّرح رئيس مفوضية االتحاد 
اإلفريقي »موس���ى فقي« أّن الفس���اد يكّبد إفريقيا حوالي 
خمسين )50( مليار دوالر سنوّياً، ناسباً ذلك لتقرير مجموعة 
مبيكي، مؤك���داً أّن الدول اإلفريقية كاّفًة »معنية بهذه اآلفة« 
بطريقٍة أو بأخرى، وبدرجاٍت متفاوتة. وأشار المسؤول نفسه 
إلى أّن األرقام التي أعدها الخبراء تؤكد أّن الموارد المحّولة 
جراء الفس���اد بإفريقيا »يمكنها لو تّم استثمارها أن تعّوض 

اللجوء للمساعدات الخارجية«))).
ووفقاً لمؤش���ر »مدرك الفس���اد« الذي تُصدره منظمة 
الش���فافية الدولية، وتترواح قيمته م���ن )صفر إلى 100(، 
حيث كلما انتش���ر الفس���اد اقترب من الصفر، وكلما زادت 
الش���فافية اقترب من المائة، فقد كان إقليم إفريقيا جنوب 

http://www.aps.dz/ar/algerie/52557  (((
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واس���تكماالً لعناي���ة المجلة بهذه الظاه���رة؛ أصدرت 
كتابَيْن يس���تعرضان بع���ض جوانب الفس���اد، أحدهما جاء 
تبصي���راً بأنواعه وآث���اره، من خالل دراس���ة موقع إفريقيا 
في أبرز المؤش���رات والتقارير الدولية، وهو ما يعطي قراءًة 
علميًة يس���تفيد منها أصحاب القرار وقادة الرأي والباحثون 

والمهتمون؛ ويساعد في تشخيص كثيٍر من مكامن الخلل.
واآلخر يأتي بياناً لبعض أسبابه وأدواته الرئيسة، وهي 
النيوليبرالية العسكرية، التي تكّرس الهيمنة على دول القارة، 

واستنزاف مقّدراتها وثرواتها.
وكذلك أعلن���ت المجلة عن تنظيم مؤتم���ٍر علمي دولي، 
بالشراكة مع المركز المصري للدراسات االستراتيجية، عنوانه: 
»مكافحة الفساد في إفريقيا رؤى وآليات جديدة«، سيُعقد في 
شهر أبريل 2019م بإذن الله، يشتمل على ثمانية محاور رئيسة، 
تحاول تش���خيص ظاهرة الفساد من زواياها المتعددة، وتسعى 
لتقديم رؤى تقييمة للواقع، والبحث عن خبراٍت ونماذج وآليات، 

تناسب البيئة اإلفريقية؛ وتسهم في عالج الظاهرة.
وفي هذا الس���ياق؛ نحّب أن نذّك���ر المهتمين بظاهرة 
الفس���اد في إفريقي���ا، ونؤكد أهمية التعام���ل مع الظاهرة 
بحكمٍة وت���وازن، بدون تهويٍل يزرع الي���أس من عالجها، أو 
تهويٍن يؤدي إلى استفحالها، ون�سير اإلى نقاٍط رئي�سة في هذا 

المو�سوع:
- أّن الفس���اد ليس َقَدر إفريقيا الحتمي، بل قد تكون 
هي أحد ضحايا الفساد الدولي األكبر، كما أّن أنواع الفساد 
ره في البيئ���ة اإلفريقية؛ قد يكون  ق���ه وتجذُّ الموجود وتعُمّ

أضعف إذا قورن بغيرها من المجتمعات.
- أهمية التحليل الصحيح للظاهرة، والتمييز بين أسبابها 
األصلية والطارئة؛ الداخلي���ة والخارجية، إذ- كما تقّدم- أّن 
الفساد يتعلق باإلنسان، واإلنسان يتأثر ببيئته ومكوناتها، كما 
أّن لالستعمار أوالً، ثم التنافس الدولي حالّياً، أدواته وتأثيره.

- البدء باألهّم فالمهّم، والبحث عن أكثر أنواع الفس���اد 
تأثيراً على المس���توى العام، أو في إنت���اج أنواٍع أخرى من 

الفساد، والتركيز في مقاومته، والتخفيف من انتشاره.
- الت���وازن والموضوعية في دراس���ة ورصد أس���باب 
الفساد وأنواعه وآثاره، والذي يوّصل لرؤيٍة متكاملٍة للظاهرة 

من جميع جوانبها، ووض���ع كّل مكّوٍن في موضعه الصحيح، 
فال يُصّغر الكبير، أو يُكّبر الصغير.

- االهتم���ام بَدور القي���ادات المجتمعية، أف���راداً، أو 
مؤسس���ات مدنية، أو تش���كيالت قبَلية، وتفعيل دورها في 
المجتمع، وتذكيرها بمسؤولياتها وواجباتها تجاه مجتمعاتها.

- الوقاية خيٌر من العالج، ولذلك ينبغي أن يكون التعامل 
مع هذه الظاهرة على المستوى الفكري النظري، أو العملي، 
يْن متكاملي���ن: األول يتجه إلصالح الموجود،  من خالل خطَّ
ومعالجة المريض بما يناس���به، واآلخر بناء للمستقبل، من  
خالل إيجاد أدواٍت تربوية وفكرية وتشريعية، تعطي حصانًة 
من التأثر أو االنتش���ار، وتقيم حواجز تردع عن دخول بوابة 
الفس���اد. إّن المراهنة على الجيل الجدي���د، وتحصينه من 
األدواء الت���ي نخرت في األمم والمجتمعات، وإعداده إعداداً 

سليماً، هي أهّم أدوات اإلصالح المنشود.
- الفس���اد داءٌ يمكن عالجه والس���يطرة عليه، وتمتلك 
إفريقي���ا في ثقافتها أدواٍت وآلياٍت جّيدة، وفي واقعها نماذج 

ناجحة على المستوى الحكومي والقَبلي والشعبي. 
فعل���ى س���بيل المثال: نج���د دولًة مثل روان���دا اتبعت 
اس���تراتيجيًة لمكافحة الفساد منذ 2015م، وقد أتت بنتائج 
مثم���رة، جعلت منها نموذجاً إفريقّي���اً يُحتذى به، وقد كانت 
وفقاً لمؤش���ر مدركات الفساد العالمي، الصادر عن منظمة 
الش���فافية العالمية، تحتل المرتب���ة 43 من بين 175، بعدد 
نق���اٍط يصل إلى 54 نقطًة في ع���ام 2015م، بينما ارتفعت 

لتصل للمرتبة 48 من بين 180 دولًة عام 2018م.
إّن إب���راز النماذج الناجحة هو أح���د جوانب المعالجة 
المؤثرة، والتي ينبغي العناية بها، وتقديمها بوسائل متنوعة.

إّن إفريقيا قارةٌ ِخصبٌة بحضارتها وثقافتها، وتطبيقاتها 
العملي���ة، وإّن ما تحتاج إليه، للخروج م���ن أزماتها وتخطي 
تحدياته���ا، ه���و: اإلرادة والتح���رر، اإلرادة الصادقة للبناء 
واإلص���الح، النابعة م���ن استش���عار المس���ؤولية الدينية 

واإلنسانية، والمنطلقة من الهوية والثقافة اإلفريقية.
والتح���رر الحقيقي م���ن المس���تعمرين األوائل وإرثهم 
الثقافي والفكري، وأدواتهم البش���رية والمادية التي زرعوها 

قبل خروجهم �
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أضواء على المعتقدات اإلفريقية
قبل اإلسالم

د. عبد الرحمن عالوي 
مدر�لس بكليلة الفرقان للدرا�سلات الإ�سلالمية والتربوية - 

بمدينة بوبو جول�سو- بوركينا فا�سو

الديانلات  عللى  القَبليلة«  »الديانلات  مفهلوم 

الإفريقيلة التقليديلة القديملة، وهلو مفهلوٌم ل 

يتميز بالدقة الكافية نظرًا لوجود اأُ�س�س دينية 

م�ستركة ب�سلرف النظر عن القبيلة. وقد ظلت 

يمّثل جزءًا اأ�سا�سّيًا من حياة »الدين« 

الإفريقيلة،  المجتمعلات 

وكّل جماعلة اإفريقيلة عملت في الوقت نف�سله 

كجماعلٍة دينيلة، وملن هنلا ا�سلتخدم البع�لس 
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ف���ي كليات أبي البقاء: »عبارةٌ عن َوْضع إلهي، س���ائق 
لذوي العق���ول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات، 
قلبّياً كان أو قالبّي���اً، كاالعتقاد والعلم والصالة...«)))، 
من تعريفاته أيضاً: »اعتقاد قداس���ة ذات، ومجموعة 
السلوك الذي يدّل على الخضوع لتلك الذات، ذالً وحّباً، 

رغبًة ورهبة«.
كلمة )دين( في الثقافة الغربية:

تُترجم كلم���ة )دين( إل���ى Religion الالتينية، وهذه 
الترجم���ة- إذا دققن���ا النظر فيها- يتبّين لن���ا أنها لم تكن 
دقيقة؛ وس���نحاول تحديد الج���ذور اللغوية للكلمة في اللغة 

الالتينية، ومصدر اشتقاقها.
 Religion التيني���ة األص���ل والج���ذور، وقد اختلف 

الباحثون في تحديد أصل اشتقاقها إلى فريَقيْن:
الفري���ق الأول: يرى أّن كلمة Religion مش���تقة من 
فع���ل Relegere المركب من كلمتَيْن، هما: Re التي تعني 
بادئة، أو سابقة، وفعل legere الذي يعني قطف أو جمع، 
ويصب���ح معنى الكلمة المركبة: إعادة القطف والجمع، وقد 
م���ّرت الكلمة بمراحل، حيث كان���ت كلمة Religion تدل 
على إعادة السلوك الداخلي لدى اإلنسان وتكراره، كسلوك 
التفكي���ر والتبصير واالختالء واالنكباب بش���كٍل دقيق، ثم 
اس���تُعملت للداللة على االجتهاد في دراس���ة بعض األمور 
البالغ���ة األهمية، وكما اس���تُعملت، أيض���اً، للداللة على 
الوسواس، واالهتمام الدقيق، والتقوى القلقة، وفي األخير 
أخذت بُعداً آخر، فأصبحت تدل على الطقوس، والواجبات 

والشعائر))). 
والفري����ق الثان����ي: يق���ول إّن الكلم���ة مش���تقة من فعل 
Religare المؤلف���ة م���ن كلمتَيْن أيضاً، وهم���ا: Re، وفعل 
ligare ال���ذي يعني ربط أو َوْص���ل، فكلمة Religare تعني 
إعادة الرب���ط والَوْصل، فكلمة Religion هي إعادة الربط 
بين البش���ر واإلله، والتي تعكس عالق���ة عاطفية تؤدي إلى 

الخضوع والعبادة))).

)))  كتاب الكليات، لأبي البقاء، ))/694).

العلماء  من  مجموعة  العربية،  الفل�سفية  المو�سوعة  ينظر:    (4(
997)م،  لبنان،  بيروت  العربي،  الإنماء  معهد  ط)،  العرب، 

 .(44(/((

�سابق،  م��رج��ع  ال��ع��رب��ي��ة،  الفل�سفية  المو�سوعة  ينظر:    (((
 .(44(/((

»الديانلة« واحلدًة من اأهلّم القلوى الدائمة في 

اإفريقيا، ومكّونًا رئي�سًا من مكونات المجتمعات.

الحيلاة  مجلالت  كّل  فلي  موجلوٌد  فالديلن 

الب�سلرية فلي اإفريقيا، وقد �سليطر على تفكير 

الإفريقّيين اإلى الحّد الذي اأ�سلبح ي�سلّكل فيه 

وتنظيماتهلم  الجتماعيلة  وحياتهلم  ثقافتهلم 

وعليله؛  القت�سلادية،  واأنظمتهلم  ال�سيا�سلية 

فلاإّن الديلن مرتبلٌط ب�سلدة بطريقلة الحياة في 

المجتمعات الإفريقيلة، وِلَفْهم هذه المجتمعات 

فلي جميلع اأطوارهلا، والتحلولت التي �سلارت 

اإليها بعد ذلك مع دخول الإ�سلالم، فالبّد من َفْهم 

الديانات التي كانوا يوؤمنون بها. 
مباحث الدرا�سة:

وس���يتم تناول الموض���وع من خ���الل المباحث اآلتية: 
مدلول كلمة الدين باعتباره مصدر المعتقدات، فلسفة التدين 
اإلفريق���ي القديم، أس���ماء أُطلقت عل���ى الديانة اإلفريقية 
القديمة، تطور دراسة الديانة البُدائية في إفريقيا، معتقدات 
شعوب إفريقيا القديمة، ديانة الفودو le Vaudou الوثنية 

في غرب إفريقيا، ثم خاتمة البحث.
المبح���ث الأول: مدل���ول كلمة الدي���ن باعتباره م�سدر 

المعتقدات:
اش���تُقت كلمة )ِدين( بكس���ر الدال، من فعل دان يدين 
ِديناً، ويُجمع على األديان، ولها في لس���ان العرب استعماالٌت 
عديدة، ومعاٍن كثيرة، ساقها علماء اللغة في مؤلفاتهم، ولكن 
كما يقول ابن ف���ارس في معجمه: »مادة الدال والياء والنون 
)ِدين(: أصٌل واحٌد، إلي���ه يرجع فروُعه كلُّها، وهو جنٌس من 

ل«))). االنقياد والذُّ
وقد ُعّرف الدين بأنه: »َوْضٌع إلهي، يدعو أصحاب 
العقول إل���ى قبول ما ه���و عن الرس���ول«)))، والدين 

)))  معجم مقايي�س اللغة، )9/2))).

)2)  تاج العرو�س، )))/6)).
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الدين في حياة اإلنسان:
اس���تدل علماء اآلث���ار على وجود ظاه���رة التدين في 
المجتمعات اإلنس���انية القديمة بالرسوم والصور والنقوش 
الت���ي كانت ترمز إلى أموٍر دينية في تلك المجتمعات، وذلك 
منذ عصوٍر تُقّدر بحوالي ما بين الخمسين والمائة ألف سنة 
من عمر اإلنس���ان)))، وفي حين ي���رى فريٌق آخر من العلماء 
والفالسفة أّن ظاهرة التدين الزمت اإلنسان منذ ظهوره على 
هذه األرض، س���واء أكان مصدر ه���ذا التدين وحياً، أم غير 
ذل���ك، ولم يوجد ف���ي مجتمٍع دون مجتم���ع، أو في حضارٍة 
 Bergson, Henri((( دون أخرى، وهذا ما جعل برغس���ون
يقول: »لقد ُوجدت جماعاٌت إنس���انية من غير علوم وفنون 
وفلس���فات؛ ولكن لم توجد جماعٌة بغي���ر دين«)))، وقال ويل 
ديورن���ت: »وال يزال االعتقاد القديم ب���أّن الدين ظاهرةٌ تعّم 

البشر جميعاً اعتقاداً سليماً«))).
الدي���ن ضروريٌّ ومهمٌّ لإلنس���ان، وأهميته تفوق أهمية 
أّي غري���زة فيه، ألنه هو الذي يصنع الت���وازن المعقول بين 
مكّونات اإلنس���ان شبه المتناقضة، ويجعله يتحكم في نفسه 
وفي بيئته، ويتعامل معها تعامل السيد الحكيم مع العبد، في 

جوٍّ تملؤه الحكمة والتفاؤل والتفاهم.
إّن اإلنسان، الذي جعله الله سيد الكائنات الحية بحكمته، 
مجهٌز بجملة من المكّونات والصفات والمؤهالت التي تؤّهله 
للقيام بالَمهّمة التي وّكلت إلي���ه، التي هي )عمارة األرض(، 
فجهزه الخالق س���بحانه بالعقل، وما يتف���رع عنه من العلم 
واإلدراك والقدرة، الذي يمّكن���ه من تحليل األمور والوقوف 
على حقيقتها، وغرز فيه معنى األنانية وما يتفرع منها كحّب 
األثَرة والتملّك، وآتاه أس���باب القوة ومقومات تدبير األمور، 

)))  ينظر: المرجع ال�سابق.

وتوفي  9)8)م،  ول��د  فرن�سي،  فيل�سوف  برغ�سون:  هنري    (2(
اأو���س��اع  در����س  ف��ي  المحاولة  منها:  م��وؤل��ف��ات،  ل��ه  )94)م، 
ينظر:  الروحانية.  عن  المدافعين  اأكبر  من  وكان  الوجدان، 
لبنان،  بيروت/  الم�سرق-  دار  والأع��ام،  اللغة  في  المنجد 

ط7)، 998)م، �س20).

)))  الدين والحرية، �سالمة عبد الجبار، ال�سركة العامة للورق 
والطباعة، الزاوية/ ليبيا، ط)، 990)م، �س8).

محمود،  نجيب  زك��ي  ت:  دي��ورن��ت،  وي��ل  الح�سارة،  ق�سة    (4(
الدجوي،  مطابع  العربية،  ال��دول  جامعة  الثقافية  الإدارة 

القاهرة،، )97)م، ))/99).

وما يخرج منها كحّب الس���يطرة والكبرياء والعظمة والجاه، 
وزّوده أيضاً بجملة من العواطف واألحاس���يس واالنفعاالت 

تتّمًة لهذه المقومات، كالُحّب والكراهية والغضب.
وه���ذه المقومات إذا الحظناها جي���داً؛ لوجدنا أّن لها 
يْن  إيجابيات وس���لبيات، وهي في الحقيقة أسلحٌة ذات حدَّ
إن أحسن استعمالها كانت خيراً كثيراً، وإن أسيء استعمالها 
كانت وباالً على اإلنس���ان، وزد على ذل���ك أّن هذه الصفات 
ال يقدر اإلنس���ان على الس���يطرة عليها وح���ده دون منهٍج 
يلتزم به؛ ألنها تجعل اإلنسان ينس���ى حقيقة أصله، وتغريه 
وتُفقده السيطرة على نفس���ه، وينتج من هذه الحالة النزوع 
إلى ظلم المس���تضعفين بصفة القوة، والسيطرة واالستغالل 
بأي وس���يلة، ألنه يقدر ويس���تطيع، ويصبح قانون الغابة هو 
المس���يطر في المجتمع اإلنس���اني، فيأكل القويُّ الضعيف، 
واألصلح- بمنطق القوة- هو ال���ذي يبقى ويعيش، وهذا ما 

نشاهده في المجتمعات الكافرة.
ومن أجل ذلك؛ كان البّد من الس���ند اإللهي، وكان البّد 
من وجود منهٍج يقود هذا اإلنسان- الذي ُزّود بهذه الصفات 
الخطيرة- إلى استعمالها في الحدود التي رسمها له الخالق، 
والذي يوفر لإلنسانية الخير والرفاهية والسعادة، فكان البّد 
من إرس���ال الرس���ل واألنبياء بتعاليم السماء، وكان البّد من 
الدين الحق الذي يقي اإلنس���ان من خطورة هذه المقومات 
الت���ي ُفطر الناس عليها)))، وهك���ذا تفضل الله- عز وجل- 
بنعمة الدين وإصالح معتقدات الشعوب واألمم؛ فأرسل إليهم 
الرس���ل واألنبياء، وأنزل معهم الكتب، وكلما طالت األزمنة، 
وتعاقبت الدهور على مضي الرس���ل واألنبياء والمصلحين؛ 
ابتعدت الش���عوب عن تعاليم الس���ماء، إّما بتحريف الدين 
الس���ماوي الذي جاءت به الرس���ل، أو بابتداع ما سّولت لهم 
أنفس���هم عبادته والخضوع له، وربم���ا كان هذا األخير هو 

الحال في إفريقيا في العصور القديمة.
المبحث الثاني: فل�سفة التدين الإفريقي القديم:

عل���ى الرغم من ق���دم تلك المعتق���دات اإلفريقية؛ فإّن 
الدراس���ات واألبحاث العلمية عنها لم تر النور إال في القرن 
الماضي، وذلك عندم���ا قدمت مجموعٌة من الباحثين وعلماء 
البشرية anthrobologists الغربيين، ومجموعة  السالالت 

)))  ينظر: كبرى اليقينيات الكونية، د. محمد رم�سان البوطي، 
�س.�س  ))4)ه���،  لبنان،  بيروت  المعا�سر،  الفكر  دار  ط9، 

.(66-6((
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رين، إلى إفريقيا بقصد عمل دراسات وأبحاث عن  من المنصِّ
األعراف والتقاليد الدينية لألفارقة، ولم يطلق هؤالء الباحثون 
األجانب كلمة »دين« أو »عقيدة« أو حتى »فلس���فة« على هذه 
المعتقدات؛ إنما راحوا يبحثون عن أس���ماء أخرى أقّل داللًة 
وأدنى قيمًة من الكلمات السابقة، وهذه األسماء في الحقيقة 
توحي بدونية الش���عوب التي كانت تعتقدها حيناً، وبهمجيتها 
 J. Mbiti((( حيناً آخر، وكان الم���ؤرخ اإلفريقي جون امبيتي
محّقاً عندما قال: »إّن المسميات الغربية  للديانات اإلفريقية 
قد تأث���رت جّداً بتل���ك األوصاف االنتقاصي���ة التي أطلقها 
أولئك الذين لّف�قوا ونس���جوا قصصاً خيالي���ة عن الديانات 
والمثيولوجيا اإلفريقية، فُهم بهذا ينشرون ويذيعون ما سيطر 
على عقول أولئ���ك األوائل، الذين قدموا إل���ى هذه المناطق 
ووضعوا أفكاراً وأوصافاً خيالي���ًة دون ما تمحيص دقيق«))). 
ويق���ول المؤرخ البوركيني »كي زيرب���و« مبّيناً مكانة معتقدات 
الشعوب في غرب إفريقيا، ورّداً على فكرة التقليل من قيمتها 
مقارنًة بدياناٍت وثنيٍة أخرى: »وبمناسبة الحديث عن الديانات 
التي كانت منتش���رًة في داهومي، والتي كانت تُش���به ديانات 
مصر القديمة واليونان وروما«)))، وأعقب قوله هذا بقول أحد 
الباحثين: »ال يجب أن نخلط بين هذه الديانات وبين السحر، 
وقد ساهم المبش���رون المسيحيون في إعطاء فكرٍة صحيحة 
عن هذه الديانات التقليدية، رغم أّن بعضهم أس���اؤوا الحكم 
عليها دون تمييز؛ فدّمروا أشياء فنية ترتبط بها كاألقنعة«))).

إذاً فالديانة اإلفريقية القديمة كانت تش���به معتقدات 
الشعوب الوثنية في العالم.

يقول علماء الس���اللة البش���رية: إّن اهتمام الش���عوب 
البدائية بالمعتقدات الدينية ف���ي إفريقيا كان عظيماً، كما 
أّن اعتناءهم وارتباطهم بالطقوس التي تقربهم إلى معبودهم 

)))  جون امبيتي J. Mbiti: هو موؤرخ وفيل�سوف من كينيا، ولد 
عام ))9)م، در�س في اأوغندا، والوليات المتحدة الأمريكية. 
www.:ي��ن��ظ��ر: ال��م��و���س��وع��ة ال��ح��رة وي��ك��ي��ب��ي��دي��ا/ ال��م��وق��ع

  ar.wikipedia.org
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)))  تاريخ اإفريقيا ال�سوداء، كي زربو، تر: يو�سف �سلب ال�سام، 
ط994)م، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق �سوريا، 994)م، 

.(486/((

)4)  المرجع ال�سابق.

األعلى كان مستمراً وغير منقطع))).
���رين بزمٍن طويل،  لقد عرفوا معبوداً قبل مجيء المبشِّ
رون ُهم َمن جاؤوا بفكرة الرّب الخالق، والدليل  وليس المبشِّ
على ذلك أن���ه كان لكّل قبيلة من القبائل اإلفريقية اس���ماً 
خاّص���اً بها تُطلقه على الرّب الذي يعب���ده أفرادها، ولبيان 
عناية األفارقة بتقاليدهم الدينية التقليدية قال جون امبيتي 
J. Mbiti: »األفارقة متدينون للغاية، وبحيث إن لكّل ش���عٍب 
منظومته الدينية الخاّصة بها. وبممارستهم لمعتقداتهم ينفذ 
الدين إلى كّل مؤسسات الحياة، وبشكٍل تامٍّ ومنضبط يصعب 
عزله عنهم. ودراسة تلك المنظومات الدينية دراسٌة للشعوب 

أنفسهم في نهاية المطاف...«))).
ويق���ول أيضاً: »إن���ه يكون من الصعوب���ة بمكاٍن فصل 
مقوم���ات الحياة العاّمة عن الحي���اة الدينية، وفصل الحياة 
الروحي���ة ع���ن الحياة المادي���ة في إفريقيا؛ ألّن اإلنس���ان 
اإلفريقي أينما حّل، ح���ّل معه دينه، أي أنه يصاحبه في كّل 
مكان، فهو متدّي���ٌن في الحقول وهو يزرع البذور، أو يحصد 
المحاصيل الزراعي���ة، متدّيٌن في احتفاالت���ه، متدّيٌن أثناء 
مراس���م الجنازة، متدّيٌن وهو في قاعة االمتحان، متدّيٌن في 

البرلمانات، وفي قصر الرئاسة«))).
ونح���و ذلك يق���ول الدكتور عبد الرحم���ن الماحي في 
كتابه )الدعوة اإلسالمية في إفريقية(: »فاإلنسان اإلفريقي 
متش���ّبٌث بالقيم الروحية؛ فقلما يقوم بحركٍة هاّمة أو تافهة 
دون أن تس���بقها فكرةٌ دينية، أو تنبني على تصّور عقائدي، 
س���واء كان ذلك في الميدان االجتماعي أم السياسي، أم في 

مجال النشاط االقتصادي«))).
ويتابع قائاًل: »عند الحديث عن المجتمع اإلفريقي، فمن 
الصعب الفصل بين المجال الديني، والعالقات االجتماعية؛ 
ألّن المعتقدات اإلفريقية تتج���اوز الفرد، فكّل معتقٍد يقابل 
نمطاً مميزاً من أنماط المجتمع، س���واء أكان ذلك المعتقد 
يخلق هذا النمط أم ينبثق منه، فأنماط السلوك االجتماعي 
تتح���ّدد بالمعتقدات، فأول ما يش���عر به كّل إنس���ان الوازع 

)))  ينظر: الدعوة الإ�سامية في اإفريقية، �س4).

African Religions and Philosophy.Heinemann.  (6(
.Kenya Ltd Nairobi-1969. P.7

)7)  المرجع ال�سابق.

)8)  الدعوة الإ�سامية في اإفريقية، مرجع �سابق، �س)).
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الدين���ي، أو الخوف من األخط���ار، ثم الثقة في مس���اندة 
الجماعة التي ينتمي إليها، والخضوع للتقاليد التي تفرضها 

هذه الجماعة، أو تفرضها الطقوس والشعائر الدينية«))).
جاء في وثيقٍة سرية وّزعها وزير المستعمرات البلجيكية 
على البعثات التنصيرية التي أوفدت إلى كونغو 1920م: في 
الحقيقة ليست أهدافنا من هذه اإلرساليات أن نعلّم األفارقة 
معرفة الل���ه وعبادته، ليس هذا هو األمر، إّن األفارقة كانوا 
يعرف���ون اآللهة قبل مجيئكم، كانوا يخضعون لآللهة مثل إله 
مونغ���و Mungu، وانزامبي Nzanbbe، وامفندي موكولو 
Mvindi Mukulu، وكان���وا يعرفون أّن القتل والس���رقة 

والزنا والكذب واالفتراء والشتم حراٌم ال يجوز))).
المبحث الثالث: اأ�سماء اأطلقت على الديانة الإفريقية 

القديمة:
أطلق الباحثون وعلماء السالالت البشرية القدامى مجموعًة 
من األسماء على الشعائر والطقوس والتقاليد الدينية التي كانت 
تُم���اَرس في إفريقيا القديمة، وظلت تلك األس���ماء متداولًة في 
الكتب العلمية والمؤلفات التاريخية والموسوعات المتخصصة- 
على َم���ّر العصور- تدل على الممارس���ات الدينية والش���عائر 

والعبادات للشعوب اإلفريقية، واإليك بع�ض هذه الأ�سماء:
1- أنيمسم Animism: هذه الكلمة مشتقة من الكلمة 
الالتينية أنيما Anima، أي الروح أو النفس، ويعني المذهب 
الروحي، أو النفسي)))، وتُرجمت الكلمة إلى »اإلحيائية«؛ أي 
االعتق���اد بقوة روحية في األش���ياء، أي أّن للجماد والنبات 
أرواحاً مشابهة لتلك التي لدى اإلنسان، وأّن الروح هي مبدأ 
الفكر والحياة العضوية في آٍن واحد))). أو إلى »األرواحية«، 
وقد جاء في الموسوعة العربية العالمية، أّن المصطلح يُطلق 
على الدين الذي تؤدي أرواح الموتى، أو أرواح الطبيعة، َدوراً 
مهّماً في���ه)))... وأول َمن أطلقها للدالل���ة على المعتقدات 

)))  المرجع ال�سابق، �س4).

http//www.rationalisme. org/ ال��م��وق��ع:  ينظر:    (2(
 French/moralite missionnaires.htm/Devoirs des

/Missionnaires en colonnies/Rene Thirifays

 Cambridge international dictionary of ينظر:    (((
English/46/ed 1996/ Cambridge university press

)4)  ينظر: الدعوة الإ�سامية في اإفريقية، مرجع �سابق، �س4).

)))  المو�سوعة العربية العالمية، ط2، موؤ�س�سة اأعمال المو�سوعة 
للن�سر والتوزيع، الريا�س ال�سعودية، 999)م، ))/60)).

اإلفريقية هو عالم الس���الالت البش���رية اإلنجليزي األستاذ 
تيلورTaylor   المتوفى عام 1866م))).

2- بغنس���م Paganism: أصل هذه الكلمة هو باغان 
Pagan، وه���ي كلمٌة كانت تُطلق ف���ي الثقافة الغربية على 
الذي ليس يهودّياً وال نصرانّياً وال مسلماً، وصارت تُطلق على 

َمن ليس له دين أصاًل، أي الرجل الالديني))).
كلم���ة  م���ن  اش���تُقت   :  Fetishism فيتشس���م   -3
فيتكو Fetico ف���ي اللغة البرتغالية، وكان���ت تُطلق عموماً 
على األعمال المنحوتة التي يصنعها اإلنس���ان لغرٍض ديني، 
كالتعاويذ الجالبة للحظ والتمائم، وغير ذلك)))، وهي المذهب 
الذي تُقّدس فيه العظام والتماثيل المحفورة والحجارة النادرة 
وما شابهها، بوصفها أش���ياء لها قوةٌ قادرة على حمايتهم أو 
مساعدتهم. فقد أطلقها المكتشفون البرتغاليون خالل أواخر 

القرن الخامس عشر الميالدي، عندما احتلوا إفريقيا))). 
4- بوليتيئس���م Polytheism: وتعني االعتقاد بتعدد 

اآللهة)1)).
وغير ذلك من األسماء.

المبح���ث الراب���ع: تط���ور درا�س���ة الديان���ة البدائية في 
اإفريقيا:

وقد شهدت دراس���ات الديانة التقليدية في إفريقيا تطّوراً 
ملحوظاً؛ منذ أن توّلت مجموعٌة من الباحثين الغربّيين واألفارقة 
دراس���ة تراث إفريقيا الديني دراس���ًة علمية منصفة، في بداية 
النص���ف األول من القرن العش���رين، حيث قّدم ه���ؤالء العلماء 
دراس���ات علمية عن حقيقة األديان التقليدي���ة في إفريقيا، وإن 
كانوا قد واجهوا صعوباٍت كثيرًة في س���بيل ذلك؛ ألنهم لم يقفوا 
على مصادر موثقة لهذه المعتقدات، وال كتب مقدسة تسّهل عليهم 
الدراسة، وال وثائق تحمل قوانين تنّظم طقوس الشعوب اإلفريقية 
وش���عائرها المختلفة، وإنما هؤالء العلماء اعتمدوا في دراساتهم 

)6)  ينظر المو�سوعة العربية العالمية، مرجع �سابق، ))/60))، 
 African Religions and Philosophy.Heinemann.  :و

Kenya Ltd Nairobi-1969. P7

 Cambridge international dictionary of ينظر:     (7(
English/46/ed 1996/ Cambridge university press

)8)  المرجع ال�سابق، �س4)).

�سابق،  م��رج��ع  ال��ع��ال��م��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��م��و���س��وع��ة  ي��ن��ظ��ر:    (9(
.(222/(7(

)0))  المرجع ال�سابق، ))09)).



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

على التراث الشفوي الموروث، والذي تناقله السدنة والكهنة.
وهو ما أراد جون امبيت���ي J. Mbiti توضيحه عندما 
قال: »من الصعوب���ات التي واجهها علماء تاريخ األديان، في 
أثناء دراس���تهم لألديان والفلس���فات اإلفريقية، انعدام كتٍب 
مقدس���ة خاّصة به���ا؛ ألّن هذه األديان لم تك���ن مدّونة في 
األوراق؛ وإنما كانت محمول���ًة في صدور الناس، ومحفوظًة 
في عقولهم، يتناقلها الس���دنة ورجال الدين ش���فوية؛ وبناًء 
على ذلك؛ إذا أردنا دراس���ة الديانة اإلفريقية البدائية، فإننا 
ال نكتف���ي بالجوانب الروحية فقط؛ وإنما يجب أن تش���تمل 
دراس���تنا عنها رجاَل الدين وشخصيات الطقوس. واعلم أّن 
كّل ما يقوم به اإلنس���ان اإلفريقي فإنما هو نابٌع عن معتقده، 
وما يعتقد صادٌر عن أفعاله، وتجاربه، وبذلك يكون االعتقاد 

والممارسة العملية شيئَيْن ال ينفك بعضهما عن بعض«))).
المبحث الخام�ض: معتقدات �سعوب اإفريقيا القديمة:

تتركز معتقدات الش���عوب الوثنية في إفريقيا في عبادة 
ثالثة معبودات أساس���ية، ويبدو أّن المعبودات الثالثة قاسٌم 
مشترك بين قبائل إفريقيا السوداء عاّمة، وتتمثل فيما يأتي: 

1( العتقاد بوجود الرّب والخالق: 
في األصل يعتقد ج���ّل األفارقة، بمقتضى هذه الديانة 
التقليدية القديمة، بأّن للكون رّباً وإلهاً خلَقه وبَدعه، اتس���م 
بالعظمة والكبرياء والعلو، ال يساويه كائن، وليست له تجلياٌت 
صوري���ٌة مرئية، هو المصدر األوح���د والرئيس للوجود كلّه، 
والمنبع الفريد لكّل القّوات، يُس���ند إليه اإلحياء واإلماتة))). 
ولكن أبعاد ه���ذا االعتقاد- في أغلب األح���وال- ممزوجٌة 
بأساطير وخرافات ال يعلم مداها إاّل الله تعالى. وال يختلف 
هذا االعتقاد كثيراً عن اعتقاد مشركي مكة عن الله، والذي 
أش���ار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: }ُقل لَِّمِن اأْلَْرُض 
ُروَن  َوَمن ِفيَها ِإن ُكنتُْم تَْعلَُموَن ]84[ َسَيُقولُوَن ِللَِّه ُقْل أََفاَل تََذكَّ
بِْع َوَربُّ الَْعْرِش الَْعِظيِم ]86[  َماَواِت السَّ ]85[ ُقْل َمن رَّبُّ السَّ
َس���َيُقولُوَن ِللَِّه ُقْل أََفاَل تَتَُّقوَن ]87[ ُق���ْل َمن ِبَيِدِه َملَُكوُت ُكلِّ 
َشْيٍء َوُهَو يُِجيُر َواَل يَُجاُر َعلَيِْه ِإن ُكنتُْم تَْعلَُموَن ]88[ َسَيُقولُوَن 

ِللَِّه ُقْل َفَأنَّى تُْسَحُروَن{ ]المؤمنون: 89-84[.
إّن اإليمان بأّن اإلله األعلى هو الذي خلق العالم، ودّبر 

African Religions and Philosophy/J.M/.   (((
Heinemann.Kenya Ltd Nairobi-1969. P7

)2)  ينظر: عبادة الأ�ساف في اإفريقيا، �س6.

أموره، تكاد تكون فكرًة مش���تركًة بين جميع قبائل إفريقيا، 
وه���و ما أكده ديش���ان في كتاب���ه )الديانات ف���ي إفريقيا 
الس���وداء(، عندما قال: »يبدو أّن جميع الش���عوب اإلفريقية 
تعتقد بوجود إلٍه خالق الكون، عظيم متعال، إال أنهم يختلفون 

اختالفاً كبيراً في تقدير سلطاته«))).
ومن المعتقدات الشائعة في المعتقد اإلفريقي القديم 
فك���رة ابتعاد ال���رّب األعظم عن الناس، ج���اءت في الفكر 
األس���طوري لبعض القبائ���ل اإلفريقية خراف���اٌت عن اإلله 
مفادها: أنه حصل أّن الرّب كان يس���كن مع الناس في مكاٍن 
واحد، وحدث ش���يءٌ مؤسف، أثار غضبه، وقد أدى ذلك إلى 

ابتعاده عن الناس))). 
وقد كانت أس���طورة بعض القبائ���ل تصّور لنا وجود اإلله 
ف���ي أعلى علّيين وراء القمر أو وراء أطباق الس���ماء، وأنه نزل 
إلى األرض، على نس���يج أحد العناك���ب، يحمل الرجل والمرأة 
ليُسكنهما األرض، وهو بصيٌر بكّل شيء، إال أّن أحداً ال يستطيع 
أن يصل إلى مكانه، فإذا ظهر الهالل في الس���ماء رفع الداعي 
أكّفه بالتضرع إليه قائاًل: »إّني لسُت من عبادك الجشعين«))).

تُعّد قبيلة لوبي في بوركينا فاسو من القبائل اإلفريقية 
التي احتفظ���ت بتراثها الديني التقلي���دي، وقد كانت تؤمن 
بوج���ود قّوٍة غارقة، وكائٍن أعلى، خلق جميع الكائنات الحية، 
وتلك البيوت الصغيرة التي نجدها غالباً أمام مساكن شعوب 
لوبي األس���رية، تمثل معابد وأماك���ن أداء مختلف الطقوس 

والشعائر وفق معتقدات تلك الشعوب))).
وتعتق���د جماعة كاس���ينا )أحد فروع قبيلة غرونس���ي 
في بوركينا فاس���و( بوجود إل���ٍه خالق أعلى، تتوس���ل إليه 
بواسطة األصنام المنصوبة في وسط كّل قرية من قرى تلك 
الجماعة، وتنّظم رقصات تنكرية طقوس���ية تقديساً وتكريماً 
لذلك الخالق األكبر، ومن أجل حماية القبيلة من كّل س���وء، 
ومن أجل ضمان األمن والرخاء والرفاهية والسالم لهم))). 

اأحمد  تر:  دي�سان،  هبوير  ال�سوداء،  اإفريقيا  في  الديانات    (((
م�سر  القاهرة  للترجمة،  القومي  المركز  حمدي،  �سادق 

العربية، ))20م، �س44.

)4)  الديانات في اإفريقيا ال�سوداء، مرجع �سابق، �س44.

)))  الديانات في اإفريقيا ال�سوداء، مرجع �سابق، �س44.
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وتعتقد قبيلة سينيفو بإلَهيْن اثنَيْن أحدهما: إله ماليهو 
Maalihuu هو اإلله الخالق، والحاكم األعلى. واآلخر: إله 
كولوتيول���و Kolotyolo، وهو أنثى، وهي األُّم القديمة، وال 
يمكن االتصال بها إال بواس���طة آله���ٍة أخرى فرعية، يُدعى 

.Nnyhie((( أو انيهي ،Yargiifulu بعضها يرغييفولو
2( الإيمان بوجود الأرواح في الطبيعة:

ومن المعتقدات الشائعة في الديانة اإلفريقية القديمة: 
اإليمان بأّن الرّب خلق أرواحاً، وأدخلها في عناصر الطبيعة، 
وفي موتى األسالف؛ وبموجب ذلك تتحول تلك العناصر إلى 
آلهٍة فرعية يتخذها الناس وسطاء في طقوسهم وشعائرهم 
ليقربوه���م إليه؛ العتقاده���م بأّن اإلله الرّب ال يس���تجيب 

لحوائج الناس، وال يساعدهم؛ لبُعده عنهم.
وبناًء على ذلك؛ فقد اس���تنبط علماء األديان أّن هناك 
نوَعيْ���ن من األرواح الت���ي تعبدها الش���عوب اإلفريقية في 

عقيدتها الوثنية، هما:
اأوًل: أرواح ليست في األصل أرواحاً إنسانية، إنما التي 
تتجلى في مختلف عناصر الطبيعة- كما ذكرُت سلفاً، وعلى 
س���بيل المثال: األرواح التي تجلّت على البحيرة في اعتقاد 
 Monbo قبيلة لي���ؤو في كينيا، والتي تُس���ّمى اإلله مونبو
الذي يتوجه إلي���ه أفراد تلك القبيل���ة بالطقوس والقرابين 
المختلفة، وكم���ا اعتقدت قبيلة دوغون بأّن تلك األرواح هي 
التي تجلّت في مياه، وأطلقوا عليها نومو Nomo أبو البشر، 

والذي علّم اإلنسان فّن استخدام النار، واألدوات))).
ثانياً: أرواح األسالف واألجداد التي ستتم اإلشارة إليها 
في النوع الثالث من أنواع معبودات األفارقة. ولكال النوَعيْن 
من األرواح أهميتهما ومكانتهم���ا، وكالهما موضوع العبادة 

والتقديس في الثقافة الدينية اإلفريقية قديماً.
3( العتقاد ب�سلطة الأ�سالف القاهرة:

تحتل روح األس���الف واألج���داد بعد مفارقته���م للحياة 
مكان���ًة مرموقًة في اعتقاد الش���عوب اإلفريقية القديمة، فقد 
كان���ت تحظى بكّل احتراٍم وتقدي���س وتبجيل؛ وذلك أّن الموت 
لم يضع ح���ّداً نهائّياً لحياتهم- حس���ب اعتقادهم. وبمقتضى 
ذل���ك؛ يعتقدون أّن عالقتهم ال تزال بها قوية ومس���تمرة، فهي 

)))  ينظر: المرجع ال�سابق.

الإفريقية  ال��دي��ان��ات  م��ادة  ويكيبيديا/  مو�سوعة  ينظر:    (2(
18:19wikipedia.org. - www/20((/7/(/ال��ق��دي��م��ة

مرجع �سابق.

تقوم بحفظهم وحمايته���م، واالنتقام منهم إذا تجاوزوا الحدود 
المرسومة لهم)))؛ لذلك ال تحلف أفراد قبيلة موسي في بوركينا 
فاس���و باألسالف، أو باألرض التي يمثلها، إال في أموٍر صعبة؛ 
ألنه���م يؤمنون إيماناً جازماً أّن لألس���الف القدرة على األذى، 

وُهم مستعدون  للتدخل واالنتقام إذا اقتضى األمر ذلك))).
 Birago Diop((( وينقل الشاعر اإلفريقي براغو ديوب

فكرة بقاء أرواح األسالف في قصيدته: 
الذين ماتوا لم يذهبوا أبداً..

إنهم هناك.. في الظالل الكثيف..
الموتى ليسوا تحت األرض..

إنهم في األشجار حين تصدر حفيفاً..
إنهم في األخشاب حين تصدر أنيناً..

إنهم في تلك المياه الجارية..
إنهم في األكواخ.. إنهم وسط الحشود. ...))).

تحتف���ظ األس���الف بع���د موته���م ب���كّل خصائصهم 
الفيزيولوجية ومقوماتهم األساس���ية- ف���ي عقيدة األفارقة 
قديم���اً؛ لذل���ك فهم يش���عرون بالجوع والغض���ب، والفرح 
والحزن. تقول األستاذة مارغيرت غرييل: »يحتفظ األسالف 
ب���كّل انفعاالتهم ورغباتهم كما كانوا من قبل، فُهم يش���عرون 
بالجوع والعطش، يغضبون ويُسّرون؛ وينتقمون إذا ما أُهملوا، 
ويرضون إذا ما ُعوملوا باالحترام الالئق. ووفاء األبناء تجاه 
األس���الف هو الذي يقيهم من الج���وع والعطش؛ إذا ُقّدمت 

إليهم القرابين بصورٍة منتظمة«))).
لألس���الف طقوٌس وش���عائر متعددة، تختلف من قبيلٍة 
ألخرى، تمارسها الش���عوب اإلفريقية في ديانتهم القديمة؛ 
الس���ترضاء أرواحهم وتعظيمها، أو الستشارتهم في قضايا 
وأح���داث، ومن ه���ذه الطقوس اإلراق���ة Libation، وهي 

)))  ينظر: الدعوة الإ�سامية في اإفريقية، مرجع �سابق، �س)).

 www.planete-burkina.com/les religions ينظر:     (4(
et lescroyances tradionnelles

)))  براغو ديوب: هو كاتب و�ساعر �سنغالي، ولد في واكام عام 
مات  موؤلفات.  مدافعًا  عنها  وكتب  بالزنوجة  اهتم  906)م، 
http://fr.wikipedia.org/ ينظر:  داك��ار.  في  989)م  عام 

wiki/Birago_Diop

http://muze15.canalblog.com/ ال��م��وق��ع:   ينظر    (6(
html.9788517/02/11/archives/2008

.Paris 1995/p52 7)  المرجع ال�سابق، نقًا عن(
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شعيرة تقديم قرابين من طعاٍم وخمٍر إلى األسالف، وتُمارس 
هذه الطقوس على ش���كل أفراٍد وجماعات، فقبل أن يشرب 
الم���رء منهم خمراً أو ماًء فإنه يريق بعضاً منه على األرض، 
ويعتقد أنه بهذا قد أعطى س���لفه ما يحتاج إليه من ماء أو 
خمر. من أجل ذلك؛ يتأكد اإلنسان اإلفريقي قبل النوم من أّن 
خزانات المياه بالبيت تحتوي على شيٍء من الماء، فاألسالف 

سيتجولون لياًل، ويحّبون أن يرتووا من بيوت أقربائهم))).
4( الكاهن ودوره في الديانة التقليدية في اإفريقيا:

يُعّد الكاهن ش���خصيًة دينيًة مهّم���ة في معتقد الديانة 
ور الكبير  اإلفريقية القديمة؛ اكتس���ب هذه المكان���ة في الدَّ
الذي يؤديه في حياة األفارقة الدينية، المتمثل في الوساطة 
بين اآللهة اإلفريقية وأفراد القبائل التي ينتمي إليها السادن 
أو الكاهن، وهو الُمبلّغ األوحد عن العابد، أي هو الذي يقوم 
بَدور توصيل الطقوس والش���عائر التي توّجه إليه- من ِقَبل 
العابدين- إل���ى اإلله الرّب الكبير، فوظيفة الس���ادن كبيرةٌ 

وبارزةٌ في المجتمع الديني اإلفريقي))).
وإل���ى جانب ذلك؛ يؤدي الكاهن اإلفريقي َدور الحكماء 
واألطباء والقض���اة؛ ألنه قريٌب من الرّب، وله العلم والدراية 

بكثيٍر من مجاالت الحياة في إفريقيا.
يقول بوالجي إيدووو عن سدنة بالد اليوروبا: »الوظيفة 
الرئيسية للس���ادن عند اليوروبا هي الوس���اطة بينهم وبين 
آلهتهم، هو الش���خص الذي يرتبط بالبش���ر واآللهة في آٍن 
واحد، هو الذي بإمكانه أن يس���مع كليهما )اآللهة والبشر(، 
وهو الذي يرفع لآللهة صل���وات عابديهم ليقبلوها، ويبارك 

العّباد نيابًة عن اآللهة«))).
يتولى منصب السدنة كلُّ َمن يريد َمن الرجال والنساء، 
بش���رط أن تتوفر فيه الش���روط الالزمة، كالكفاءة واألهلية 
والق���درة على تحّمل كامل المس���ؤولية. وق���د تكون وظيفة 
الس���دنة وراثية، أو اختيارية بتلب���س اإلله أو الروح المعبود 
به في أثناء الطقوس، وبعد االختيار يلزم إخضاع الس���ادن 
الجديد للتدريب���ات والتمرينات الالزمة الت���ي تؤهله أكثر، 

)))  ينظر: المرجع ال�سابق.

)2)  الديانات في اإفريقيا ال�سوداء، مرجع �سابق، �س.�س )60-
.(6(

Idowu 1973/p130 :المرجع ال�سابق، نقا عن  (((

ويجعله أكثر استعداداً لتولي المنصب الديني الجديد))).
تتضمن تمرينات الس���ادن الجديد دروساً في القانون 
الخ���اّص باإلل���ه، والمحرمات، وكيفية الرق���ص، وداللة كّل 
رقصة، والموسيقى ونغمات الطبول، كما يجب عليه أن يتعلّم 
الحكمة الشعبية )العالج باألعشاب وأوراق الشجر(، والطّب 
الروحي، وكيفية طرد األرواح الش���ريرة من أجس���ام العّباد، 
كما يجب عليهم أن يتعلموا تاريخ المجتمع وعاداته وتقاليده 
بتوّس���ع. وكثيٌر من األمور االجتماعية توكل للسدنة بوصفهم 

قادًة روحّيين للمجتمع))).
5( العبادة في الديانة الإفريقية القديمة:

تمّثل العبادة الوثنية اإلفريقية جملًة من الش���عائر التي 
يقوم بها اإلنس���ان اإلفريقي إلرض���اء معبوداته من األصنام 
واألوث���ان وأرواح األس���الف، كطق���وس تبجيلها، وش���عائر 

تقديسها، وتقديم ثناء وشكر لها، وغير ذلك))). 
وعبادة الديانة اإلفريقية تتس���م باكتس���اب المصلحة 
والمنفع���ة المتبادلة، أي أّن األفارقة ال يعبدون المعبود؛ ألنه 
أهاًل للعبادة، وإنم���ا من أجل مصلحة دنيوية ومنفعة عاجلة 
متوقع���ة، فاآللهة التي ال يرى لها أثر مس���اعدتها واضحة؛ 
فهي ال تس���تحق العبادة والتبجيل والتقديس؛ ولذا يرد كثيراً 
في ألفاظ عباداتهم ما يدل على ذلك، كما في قول بعضهم: 
»س���اعدني يا رّب أعطيك«، »أيها اآللهة لقد وفرتم لي هذه 

الخمر، وأنا بَدوري أشكركم وأعبدكم وأقدسكم«))).
وتب���دو العبادة ف���ي الديانة اإلفريقي���ة القديمة كأنها 
عقد معاهدة بين العابد والمعبود، وبموجبه يمارس أتباعها 
الشعائر والطقوس من تقديم القرابين لآللهة وغيره، وتقوم 
اآلله���ة بتوفير ما يحت���اج إليه األتباع من القوة والس���لطة 
والصحة، لتس���تحق ثقة أتباعها باستمرار، وإاّل، فسرعان ما 

يتخلون عن عبادته ويتهمونه بالعجز والضعف))).

)4)  الديانات في اإفريقيا ال�سوداء، مرجع �سابق، �س.�س )60-
.(6(

)))  ينظر: المرجع ال�سابق.

 Dieu peut-il mourir en Afrique/Eloi Messi  :6)  ينظر(
/Metogo/p47/Karthala/Amazon France/1997

-ue/Eloi Messi Metogo/p47 .7)   ينظر: المرجع ال�سابق(
50/  ينظر: المرجع ال�سابق.

 Dieu peut-il mourir en Afrique/Eloi Messi  :8)  ينظر(
/50-Metogo/p47
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الإفريقي����ة  الديان����ة  ف����ي  العب����ادات  م����ن  الآتي����ة  والنم����اذج 
القديمة تو�سح ما ذكرناه هنا:

يعب���د أفراد قبيلة دووال Dioula في الس���نغال إلههم 
بالعب���ارات اآلتي���ة: »اإلله؛ ها ه���و األرز نعطيك إياه؛ ألنك 

وفرت لنا المطر، وألنك رحمتنا، وأطفالنا«. 
وعند قبيلة يوربا في نيجيريا وبنين: »ليكن اس���تيقاظنا 
سعيداً، اس���تيقاظاً تصاحبه األموال، واألزواج واألبناء هبٌة 
من اآللهة، وأال نجد مع االس���تيقاظ الموت والمرض، نحن 

ندعوك يا إله شانغو، استجب لنا«))).
6( فكرة اليوم الآخر في الديانة الإفريقية القديمة:

ال نجد في الديان���ة اإلفريقية القديم���ة أثراً واضحاً 
لإليم���ان باليوم اآلخر، والبعث بع���د الموت، ووقوع الجزاء، 
أي أن يتلقى كلُّ إنس���ان جزاء ما صنع، إن كان خيراً فخير، 
وإن كان شّراً فشّر، كما أثبتت ذلك عقيدة الدين اإلسالمي.

إّن ما ترّوجه الميثويولوجية اإلفريقية هو اإليمان بدوام 
تأثير األموات، واستمرار حياتهم روحياً- كما سبق أن أشرنا 
إلى ذلك-، يقول القس جاك ماندلسون: »في جميع األديان 
اإلفريقية التقليدية اعتقاٌد فيما وراء الموت بشكٍل أو بآخر، 
حيث يعتقد أّن المتوفى تس���تمر حياته في عالم األرواح... 
ومفاهيم الخير والش���ّر موجودةٌ أيضاً في هذه الديانات، بل 
لعلها عميق���ة الجذور فيها إلى حدٍّ ال يتص���وره الكثير من 
الناس.. وتعتقد قبائل التوركانا من كينيا- مثاًل- أّن الله، مع 
أنه يش���في من المرض، قد يصيب به أولئك الذين يغش���ون 

المحارم ويخالفون الطقوس الهاّمة«))). 
ول����ذا؛ فال يوجد ي����وٌم مخصٌص للحس����اب والجزاء 
في معتقد الديانة اإلفريقي����ة التقليدية، إنما اعتقدوا أّن 
الجميع يتلقى جزاء عملهم في الدنيا، وكما يقول امبيتي: 
»ليس����ت هناك جّنٌة يتّم التطلع إلى ولوجها، وناٌر تستوجب 
الخوف منه����ا في العالم اآلخر، وال تتطلع روح اإلنس����ان 
إلى تخلٍّص من الخطيئ����ة، وال إلى تواصل أوثق باإلله في 
العالم اآلخر. إّن ه����ذه الحقيقة عنصٌر مهمٌّ في الديانات 

التقليدية«))).

)))  ينظر: المرجع ال�سابق.

)2)  المرجع ال�سابق/ نقًا عن: الأديان في اإفريقية المعا�سرة/
جاك ماندل�سون.

African Religions and Philosophy/J.M/.   (((
Heinemann.Kenya Ltd Nairobi-1969

 le Vaudou الف���ودو  ديان���ة  ال�س���اد�ض:  المبح���ث 
الوثنية في غرب اإفريقيا:

قد ال يكون من الموضوعية واإلنصاف، إذا تحدثنا عن 
األدي���ان التقليدية في غرب إفريقي���ا، أال نتطرق إلى ديانة 
الفودو المش���هورة، والمنتش���رة في ذلك الجزء الغربي من 
القارة الس���مراء، والتي وجدت- أيضاً- حظها في االنتشار، 
بواس���طة تجارة الرقيق التي مارس���تها ق���وى االحتالل في 
إفريقيا، فانتقل���ت إلى مناطق أخرى نائية في العالم، كجزر 

الكارييبي والبرازيل وأمريكا والمكسيك وكوبا، وغيرها))).
ديانة الف���ودو، التي بلغ عدد أتباعها خمس���ين مليون 
ف���ي العالم، هي إحدى الديانات الوثنية اإلفريقية التقليدية، 
التي تأسس���ت بفعل التمازج والتالقي بين الطقوس الدينية 
التقليدي���ة لقبيلة اليوربا، والطق���وس الدينية لقبيلة الفون، 
وقبيلة اإليفيى Ewe، أثناء اتساع مملكة أبومي في القرنَيْن 

السابع عشر والثامن عشر الميالديَّيْن))).
وكلمة »فودو«- التي تبّنتها قبيلة الفون- من لغة اليوربا، 
واستقرت في لغتها، تعني في لغة الفون )اإلله(، أو مجموعة 
م���ن اآللهة أو القوى الخفية التي يس���تمد منها الناس القوة 
 Orishas والطاقة والرفاهية)))، وهي ترادف كلمة أوريس���ا

في لغة اليوربا، أي األصنام واألوثان.
يُع���ّد إله ماوو Mawu اإلله األكب���ر واألعلى الذي له 
الكبري���اء على جميع آلهة الف���ودو األخرى، وهو إله ليس له 
شكل، وال مثيل، وال يشاركه شيء، وهو الذي خلق جميع آلهة 
الفودو األخرى، وهو ال يتدخل في شؤون حياة الناس، وترك 
هذه الَمهّمة لآللهة الصغرى التي خلقها، ولتتولى التدخل في 

شؤون الناس، واالتصال به))).
 Mami ومن آلهة الف���ودو الفرعية اإلله مام���ي واتا
wata، أي اإلله األنثى، وإله البحار والمياه، وش���كله ش���كل 
فتاة جميلة مؤخرها مؤخر ثعبان، ويُدعى في الثقافة الدينية 

.Yemendja البرازيلية ييمينجا
ومصطلح »مامي واتا« مؤلف من كلمتَيْن، هما »مامي«، 

 www.wikipedia/le ويكيبيديا/  م��و���س��وع��ة  ي��ن��ظ��ر:    (4(
vaudou

)))  ينظر: المرجع ال�سابق.

)6)  الديانات في اإفريقيا ال�سوداء، مرجع �سابق، �س49.

)7)  ينظر: المرجع ال�سابق.
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و »واتا«، وكلمة »مامي« تعني: شّد شيء، وربطه، وكلمة »واتا« 
تعني: األرجل أو العجز أو مؤخر الش���يء، أي ش���ّد األرجل، 
وتُردد الكلمة ف���ي الطقوس الدينية، ليتولى اإلله س���المة 

المرأة وحفظها وضمان والدتها، في المجتمع الفودوي))). 
خاتمة:

هكذا؛ ظلت المجتمعات اإلفريقية في وثنيتها وعبادة 
م���ا ال يضر وال ينفع، إلى أن أكرمها الله بتغلغل اإلس���الم 
إلى أراضيها، فأس���لمت الش���عوب اإلفريقي���ة، واعتنقته 
مبكراً، وحسن إس���المها وإسالم بعض ملوكها، حتى شهد 
بذل���ك مؤرخون كثيرون، وفي ذلك يقول القلقش���ندي عن 
إس���الم أهل غانة: »وكان أهلها قد أس���لموا في أول الفتح 
اإلس���المي... وأنها مدينتان على ضفت���ي نيلها، إحداهما 

يسكنها المسلمون، والثانية يسكنها الكفار«))).
والمؤرخ البكري في وصفه عاصمة مملكة غانة يقول: 
»مدينة غانة مدينتان س���هلّيتان، إحداهما التي يس���كنها 
المس���لمون، وهي مدينٌة كبيرة، فيها اثنا عش���ر مسجداً، 
أحدها يجمعون فيه، وله األئمة والمؤذنون والراتبون، وفيها 
فقهاء وحملة علم... ومدينة الملك على بعد ستة أميال من 
هذه، وتُس���ّمى الغابة«)))، ووصفها اإلدريسي الذي جاء بعد 
بقوله: »وغانة مدينتان على ضفتي البحر الحلو، وهي أكبر 
بالد السودان قطراً، وأكثرها خلقاً، وأوسعها متجراً، وإليها 
يقصد التجار المياسير من جميع البالد المحيطة بها، ومن 

سائر بالد المغرب األقصى، وأهلها مسلمون«))).
اأهّم النتائج التي تو�سلت اإليها في هذه الدرا�سة تتلخ�ض 

في النقاط الآتية:
1- أّن الدين ضروري ومهمٌّ لإلنس���ان، وأهميته تفوق 
أهمية أّي غريزة فيه، ألنه هو الذي يصنع التوازن المعقول 
بين مكّونات اإلنسان ش���به المتناقضة، ويجعله يتحكم في 
نفس���ه وفي بيئته، ويتعامل معها تعامل السيد الحكيم مع 

www.wikipedia/le vaudou /ينظر: مو�سوعة ويكبيديا  (((

طويل،  علي  يو�سف  د.  ت��ح:  القلق�سندي،  الأع�سى،  �سبح    (2(
))/274(، ط)، دار الفكر، دم�سق �سوريا، 987)م.

)))  الم�سالك والممالك، البكري، د.ط، دار الغرب الإ�سالمي، 
د.ب، 992)م، )872/2).

الإدري�سي، ط)، عالم  الآف��اق،  اختراق  في  الم�ستاق  نزهة    (4(
الكتب، بيروت لبنان، 409)ه، ))/)2).

العبد، في جوٍّ تملؤه الحكم���ة والتفاؤل والتفاهم؛ لذا فقد 
فطر الله الناس عليه.

2- ابتُليت الشعوب اإلفريقية كغيرها- قبل اإلسالم– 
بتخلٍّف كبيٍر في المعتقدات، وبسخافٍة مفرطة في األفكار 
والتصورات، وافتُتنت بعب���ادة ما ال ينفع وال يضر، فنتجت 

عن ذلك انحرافاٌت ُخلُقية كثيرة.
3- تتركز معتقدات الش���عوب الوثنية في إفريقيا في 
عبادة ثالثة معبودات أساسية، عبادة اإلله األعظم، وعبادة 
الطبيعة وعبادة روح األسالف، ويبدو أّن المعبودات الثالثة 

قاسٌم مشترٌك بين قبائل إفريقيا السوداء عاّمة.
4- يُع���ّد الكاهن ش���خصيًة دينيًة مهّم���ة في معتقد 
ور  الديانة اإلفريقية القديمة؛ يكتس���ب هذه المكانة في الدَّ
الكبي���ر الذي يؤديه في حياة األفارقة الدينية، المتمثل في 

الوساطة بين اآللهة اإلفريقية وعّبادها.
5- تمّثل العبادة الوثنية اإلفريقية جملًة من الش���عائر 
الت���ي يقوم بها اإلنس���ان اإلفريقي إلرض���اء معبوداته من 
األصن���ام واألوثان وأرواح األس���الف، كطق���وس تبجيلها، 

وشعائر تقديسها، وتقديم ثناٍء وشكٍر لها، وغير ذلك.
6- ال نجد في الديانة اإلفريقية القديمة أثراً واضحاً 
لإليمان باليوم اآلخر، والبع���ث بعد الموت، ووقوع الجزاء 
الذي يتلقى فيه كلُّ إنس���ان جزاء ما صن���ع، إن كان خيراً 

فخير، وإن كان شّراً فشّر.
7- ديانة الفودو هي إحدى الديانات الوثنية اإلفريقية 
التقليدية التي تأسست بفعل التمازج والتالقي بين الطقوس 
الدينية التقليدي���ة لقبيلة اليوربا، والطقوس الدينية لقبيلة 
الفون، وقبيلة اإليفي Ewe، أثناء اتس���اع مملكة أبومي في 

القرنَيْن السابع عشر والثامن عشر الميالديَّيْن.
8- ظل���ت المجتمعات اإلفريقية ف���ي وثنيتها إلى 
أن أكرمها الله بتغلغل اإلس���الم إلى أراضيها، فأسلمت 
الش���عوب اإلفريقية، واعتنقته مبكراً، وحسن إسالمها 
وإسالم بعض ملوكها، حتى شهد بذلك مؤرخون كثيرون. 
وفي ذلك يقول القلقشندي عن إسالم أهل غانة: »وكان 
أهلها قد أس���لموا ف���ي أول الفتح اإلس���المي... وأنها 
مدينتان على ضفتي نيلها، إحداهما يسكنها المسلمون، 

والثانية يسكنها الكفار«))) �

)))  �سبح الأع�سى، مرجع �سابق، ))/274).
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د. عبد العالي بروكي
جامعة محمد الخام�س- الرباط

تقسيم إفريقيا

من معاهدة 
برلين إلى 

النزاعات الحالية

فنجد أّن الكتاب����ات التاريخية أو األدبية التي جعلت 
من »حرب إفريقيا« )))La guerra de Africa- مثاًل- 
موضوعاً لها، لم تكن تعني س����وى الحرب التي نشبت بين 

إسبانيا والمغرب بتطوان سنة 1859م.
وف����ي النصف الثاني من القرن العش����رين، وبعد أن 
توّطد الوجود اإلسباني بشمال المغرب وجنوبه، أصبحت 
هذه األقاليم تُس����ّمى باألقاليم اإلس����بانية بإفريقيا، لهذا 
فإفريقيا بالنس����بة للكّت����اب والمؤرخين اإلس����بان كانت 

تتلّخص في »المغرب«. 
غي����ر أّن األمر اختلف لدى الكّت����اب والمؤرخين في 

))) ن�����ورد ك��م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك ك��ت��اب )م���ذك���رات  ���س��اه��د على 
 Diario de un testigo de la اإفريقيا)  ح��رب 
»حرب  ح�سر  ال��ذي  لكاتبه   ،guerra de Africa
 Pedro Antonio de األرك��ون  دي  اأنطونيو  بيدرو  تطوان« 

.Alarcón

ما كانت اإفريقيا بالن�سلبة للكتابات غالبًا 

التاريخيلة الإ�سبانيلة تتلّخ�س في 

ًة  �سمال اإفريقيا، وبالتحديد، في المغرب، خا�سّ

منلذ القرن التا�سلع ع�سر، عندما فقلدت اإ�سبانيا 

تقريبلًا كّل م�ستعمراتها في اأمريلكا الالتينية، 

بحيلث وجهلت اهتمامهلا نحلو �سملال اإفريقيلا 

لتعوي�س بع�ٍس من البريق ال�سائع، والذي جعل 

منهلا- ح�سب و�سف المثقفين الإ�سبان لها خالل 

هلذه الفتلرة- »هيلكل عملالق« لم يتبلق منه 

�سوى اأطلالل التاريخ الغابر، اللذي كان يحكي 

عن القلرون الذهبيلة لالإمبراطوريلة الإ�سبانية 

التي لم تكن تغيب عنها ال�سم�س. 
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القضاء عل����ى القرصنة بالمنطقة، ف����ي حين أّن هدفها 
ع نحو الّضفة األخرى للمتوسط،  األساسي كان هو التوسُّ
وبخاّصًة شمال إفريقيا الذي تّم تقسيمه ابتداًء من عقد 
المعاهدة بين كلٍّ من )فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا(، 
حي����ث احتلت هذه ال����دول على التوال����ي كاّلً من )تونس 

ومصر وليبيا والمغرب(. 
حينها؛ جاء مسلس����ٌل اس����تعماريٌّ آخر في س����ياق 
ما ُسّمي ب�»مس����ألة المش����رق«، ويتعلّق بما بعد سقوط 
اإلمبراطورية العثمانية، مما استدعى تنظيم مؤتمر برلين 
األول سنة )1878م(، الذي اس����تغلّته بريطانيا لصالحها 
والنمس����اوية–المجرية،  الروس����ية  لألطماع  لتضع حّداً 
وتُقّدم نفسها منافساً لفرنسا، وقد اضُطرت هذه األخيرة 
لتقديم تنازالٍت في مصر لبريطانيا، التي ضّمت كّل أسهم 
الشركة العالمية البحرية لقناة السويس، مما ساعد على 
تحكمها في التجارة البحرية التي كانت تمّر عبر المنطقة 

نحو آسيا. 
وق����د اهتّم الغربي����ون على الخصوص بالش����واطئ 
واألنه����ار اإلفريقي����ة التي كان����ت تصّب ف����ي المحيط 
األطلسي، مثل نهر النيجر ونهر السنغال، ثم نهر الكونغو 
في الجنوب. ولتنفيذ مخططهم االس����تعماري اس����تعانوا 
الة والمستكش����فين الغربّيين، مثل روني  بالعديد من الرحَّ
 ،Walter Oudney ووالتر أودني  RenCailiéكالي����ي
وديكسون دينهام Dixon Denham، الذين توغلوا في 

النيجر وتنبكتو والصحراء. 

الوقت الراهن، حيث أصبحت األشياء تُسّمى بمسمياتها، 
وأضحت إفريقيا كياناً جغرافّي����اً محّدداً، وهو الذي يقع 

جنوب أوروبا. 
وفي هذا الباب؛ نس����ّجل أّن الكتابات التاريخية التي 
ُخّصصت إلفريقيا بشكٍل عامٍّ من طرف المؤرخين اإلسبان 
قليل����ة)))، وذلك راجٌع إلى كون مرك����ز اهتمام المؤرخين 
اإلسبان ينصّب على أمريكا الالتينية وشمال إفريقيا على 
الخصوص، في حين يبقى الرابط الوحيد لإلسبان بباقي 
إفريقي����ا هو عالقة دولتهم بغينيا االس����توائية التي كانت 

مستعمرًة إسبانية. 
يندرج الكتاب، الذي نسعى لتقديم قراءة بخصوصه، 
ضمن تلك اإلصدارات التي تلتفت إلى إفريقيا بعد ش����ّح 
األبح����اث طيلة العقود الماضية، وهو للُمؤّرخ اإلس����باني 
روبيرتو ثيامانوس Roberto Ceamanos المتخّصص 
في تاريخ كلٍّ من إس����بانيا وفرنس����ا، جاء التأليف تحت 
عنوان: )تقسيم إفريقيا: من معاهدة برلين إلى النزاعات 

الحالية()))، ويضّم مقدمًة وثالثَة فصوٍل وخاتمة.

يتحّدث الف�صل الأول عن »معاهدة برلين«:
ويتط����رق فيه الكاتب للحضور األوروبي )اإلس����باني 
والبرتغالي، ثم بع����ده البريطاني( بإفريقي����ا، ومعلوٌم أّن 
هذا الحضور ب����دأ منذ القرن الخامس عش����ر للميالد، 
وتمّيز بتجارة الّرقيق، س����واء نحو األس����واق األوروبية أو 
أسواق أمريكا عبر المحيط األطلسي، وبالموازاة مع هذه 
التجارة، زاول األوروبّيون كذلك أنواعاً أخرى من التجارة 

في بعض المواد، كالعاج والذهب على الخصوص.
 وفي القرن التاسع عشر؛ افتتحت فرنسا مشروعها 
االس����تعماري بالقارة عندما احتلت الجزائر تحت ذريعة 

 INIESTA FERRAN, Kuma, Historia del Africa  (((
 .Negra, Ed. Bellaterra, Barcelona, 1997

 MARTÍNEZ CARRERAS, José, Africa  -
  .Subsahariana, Ed. Síntesis, Madrid, 1993

 CEAMANOS, Roberto, El Reparto de Africa.   (2(
 De la Conferencia de Berlín a los conflictos

.actuales, Ed. Catarata, Madrid, 2016

غلبت على الِفكر المؤيد 
لالستعمار تلك الّنزَعة الفوقية 

للرجل األبيض على باقي 
مَّ فهو 

َ
األجناس، ومن ث

 
ّ

 لينقل الحضارة إلى كل
ٌ

مؤهل
فة

ّ
المناطق المتخل
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ول����م يقتصر ه����ذا التوغ����ل الغربي عل����ى رحالت 
المستكش����فين التي كانت ألغراٍض تجاري����ة، بل تعّداها 
كذل����ك إلى جن����وٍد وقساوس����ٍة كاثوليك وبروتس����تانت، 
نش����طوا في مجال التبشير ونشر المسيحية بين الشعوب 
والمجتمع����ات اإلفريقية، فعلى س����بيل المث����ال؛ احتلت 
البرتغ����ال كاّلً من )جزر الرأس األخضر، وس����او تومي، 
وبرينسيب(، ثم أخذت تقترب من اليابسة واحتلت كاّلً من 

شواطئ )غينيا، وأنغوال، والموزمبيق(. 
واألمر نفس����ه حاولته إس����بانيا، حيث شّيدت بعض 
المراكز والثغور في الش����واطئ المقابل����ة لجزر الكناري، 
ف����ي كّل من )جزر بيوكو، وأنوب����ون، ونهر نومي(، غير أّن 

استغاللها لم يبدأ حتى أواخر القرن التاسع عشر. 
في حين وّس����عت فرنس����ا مراكزها األطلس����ية في 
شواطئ )غينيا، وس����احل العاج، وداهومي والغابون(، أما 
مستعمرتها الرئيسية فكانت في السنغال التي توغلت من 
خاللها نحو المناطق الداخلية. وقد عمدت فرنس����ا إلى 

نهج سياسة حمائية للتجارة بالمنطقة. 
وخالف����اً لهذه الدول؛ قام����ت بريطانيا، التي احتلت 
كاّلً من )غامبيا، وس����يراليون، والغوس، وشاطئ غينيا(، 

بتطبيق سياسٍة جمركية أكثر انفتاحاً.
خل األوروبي  أما جنوب القارة اإلفريقية؛ فعرفت التدُّ
في عهٍد مبّكر، حيث أنشأ الهولندّيون منذ 1652م المركز 
التجاري »كاب«، الذي سيُس����ّمى مس����تقباًل »كيب تاون«؛ 
بوصفه محطًة رئيس����يًة في الطريق نحو الهند الشرقّية 

الهولندية. 
وبع����د الحروب النابوليونية؛ س����قطت »كاب« في يد 
البريطانّيين، مما دفع الهولندّيين المس����تقّرين بالمنطقة، 
والمعروفين باس����م »بوي����رس«، إلى الن����زوح نحو أراٍض 
جديدة في الش����مال بعيداً عن المستعمرين البريطانّيين، 
وهي العملية التي ُعرفت باس����م »النزوح األكبر« )1835-
1840م(، غير أنهم اصطدموا في طريقهم بقبائل »الزولو« 
بزعامة »شاكا«، حيث هزموهم وأّسسوا »جمهورية ناتال« 
س����نة 1838م. بعدها عمل����ت بريطانيا عل����ى ضّم هذه 
الجمهورية الفتية سنة 1843م، وهو ما دفع »بويرس« إلى 

الهجرة من جديٍد نحو ش����مال نهر أورانج، حيث أّسسوا 
الجمهورية الحرة »أورانج وترانس����فال«. ثم بعدها أخضع 
البريطانيون قبائل )باس����وتو، وشوسا، وتسوانا، وكورانا( 
وقبائل أخرى إفريقية. وخالل هذا المسلسل االستعماري 
دارت مواجهٌة شرس����ٌة بي����ن البريطانّيين والزولو س����نة 
1879م، وق����د انه����زم البريطاني����ون ف����ي أول األمر في 
معركة »إساندهلوانا«، غير أنهم تمّكنوا من حسم الحرب 

لصالحهم في النهاية.
في أواسط القرن التاسع عشر؛ بلغ المستعمرون في 
جنوب إفريقيا حوالي 300.000 نس����مة؛ مقابل السكان 
األفارقة الذين ُقّدر عددهم بما بين مليون ومليوِني نسمة. 
وقد س����اهم اكتشاف مناجم الماس بمستعمرة »كاب« في 

تطّور المنطقة وجلب سكاٍن ُجدد.
وتبقى ليبيريا حالًة خاّصًة بالمنطقة، حيث تش����ّكلت 
بعد أن اس����توطن بها عبيٌد من أمريكا الشمالية، لتتحول 

إلى جمهوريٍة مستقلٍة منذ سنة 1847م.
اأ�سباب التوّجه نحو اإفريقيا:

خالل الربع األخير من القرن التاس����ع عش����ر؛ كانت 
ماً علمّياً  الق����وى األوروبّية قد بلغت وضعاً اقتصادّياً وتقدُّ
س����اعدها على احتالل إفريقيا، فالرحالت االستكشافية 
التي قامت بها الشركات الجغرافية ساهمت في المعرفة 
الجيدة بنقاط ضعف ه����ذه القارة، كما أّن التطور الكبير 
الذي عرفه الطبُّ س����اهم بش����كٍل كبيٍر في تدّني نس����بة 
الوفيات بين األوروبّيين وتحّسن ظروفهم الّصحية، إضافًة 

إلى تفّوقهم العسكري وتطّور أسلحتهم.
صحي����ٌح أّن الحكومات األوروبّي����ة كانت مترددًة في 
اإلق����دام على المغامرة االس����تعمارية مخاف����َة التكاليف 
الباهظة التي ق����د تنتج عن هذه العملية، ولم يكن مداها 
في البداية يتعّدى الجزائر ومصر وجنوب إفريقيا، وكانت 
ترّكز بالخصوص على مراقبة الشواطئ من خالل التعامل 
م����ع التّجار األفارق����ة الذين كانوا يتحكم����ون في الطرق 

الداخلية. 
 غي����ر أّن األزمة الدولية لس����نة 1873م غّيرت هذه 
النَّظرة إل����ى إفريقيا، فالثورة الصناعي����ة الثانية، ونهاية 
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الح����رب األهلية بالواليات المتحدة األمريكية، س����اهمت 
في ارتفاع اإلنت����اج الّصناعي، مما جعل القطاع الفالحي 
وتربية الماش����ية بأوروبا تعرف منافس����َة ما وراء البحار، 
إضاف����ًة إلى الطفرة التي عرفها عالم النقل. كّل هذا أدى 
إلى انخفاض األثمان وارتفاع البطالة. وكان من الضروري 
إيج����اُد مخرٍج لفائ����ض اإلنتاج، وإيجاُد مخ����رٍج لماليين 
األوروبّيين الذين اضطّروا للهجرة، فقد قفز عدد س����كان 
أوروبا- م����ن نهاية الفترة النابوليوني����ة إلى غاية الحرب 
العالمّية األولى- من 190 مليوناً إلى 450 مليون نس����مة، 
وطيلة هذه الفترة اضطر حوالي 40 مليون أوروبي للهجرة 
نحو قارات أخرى. وهؤالء المهاجرون ُهم َمن اس����تقّروا 
بش����واطئ المغرب العربي، وقاموا ب����إدارة دول إفريقيا 
الغربية، واستعمروا إفريقيا الشرقية، وتوّسعوا في جنوب 

إفريقيا.
إلى كّل هذه األس����باب؛ يجب إضاف����ة تنامي الفكر 
الوطن����ي ذي األبع����اد اإلمبريالية الذي بدأ ينتش����ر في 
أوروبا، وبخاّصٍة فرنسا )بتأييٍد من طرف بعض المفكرين 
Paul Leroy- (((االقتصادّيي����ن، مث����ل ب����ول  بولي����و
Beaulieu(، وبريطانيا التي تغنَّى بأمجاد إمبراطوريتها 
 ،Charles dickens مفكرون مثل األديب تشارلز ديكنز
إضافًة إلى العديد من المعارض التي كانت منتش����رة في 
أوروبا، وتُقّدم »اإلنس����ان األس����ود« على أن����ه جنٌس نادٌر 
وغري����ٌب؛ أقرب إل����ى الحيوان من اإلنس����ان. وقد عّمت 
نقاشاٌت حادةٌ  خالل هذه الفترة بين مختلف الفاعلين. 

وقد غلبت على الِفكر المؤيد لالستعمار تلك الّنزَعة 
الفوقي����ة للرجل األبيض على باقي األجناس، ومن ثَمَّ فهو 
مؤهٌل لينقل الحض����ارة إلى كّل المناطق المتخلّفة. وعلى 
الّرغ����م وجود آراٍء أخرى مخالفة له����ذا الطرح، والقائلة 
بمس����اواة األجناس البشرية)))،  فإّن النظريات العنصرية 

 De la colonisation chez les peuples modernes  (((
.1874

الهايتي:  الأنثروبولوجي  الباحث  المثال:  �سبيل  على  نذكر    (2(
جوزيف اأنتينور فيرمين Joseph Anténor Fermin الذي 
 De L’égalité des عنوان:   تحت   (88( �سنة  كتابًا  األ��ف 

ظلّت هي المسيطرة.
موؤتمر برلين:

جاء »مؤتمر برلين«، الذي امتّد من 15 نونبر )نوفمبر( 
1884م إلى غاية 26 فبراير 1885م، نتيجًة للتطورات التي 
عرفها التوّسع األوروبي في القارة اإلفريقية، خاّصًة بعد 
محاولة المملكة البلجيكية االس����تفراد باستغالل الموقع 
االس����تراتيجي لنهر الكونغو وإنش����اء مراكز على طوله، 
وكذا إعالن دولة الكونغو الحرة، في منافس����ٍة مع فرنسا 
التي حاولت بَدورها اس����تغالل ط����ول مجرى نهر أوكوي. 
غير أّن الوجود المس����بق للبرتغال بالمنطقة، والتي كانت 
تطالب بضرورة احترام حدودها على مصّب نهر الكونغو، 
جعلها تجلب دعم بريطانيا التي اعترفت بسيادة البرتغال 
على المصّب؛ في محاولٍة منها لتقليص الوجود الفرنسي 

بالمنطقة.
ورغبًة في إيجاد حلٍّ لهذه النزاعات؛ دعا المستشار 
األلماني بيس����مارك إلى عقد لقاٍء دولي لتفادي نزاٍع قد 
يُزع����زع التوازن األوروبي، على الرغم م����ن أّن ألمانيا لم 
تك����ن لديها في البداية أطماٌع واضحٌة بالمنطقة، غير أّن 
استراتيجيتها كانت تكمن في إضعاف الوجود البريطاني 
بإفريقيا وإلهاء الفرنس����ّيين به����ذه النزاعات؛ فيما كانت 
أعينها مركزًة على اس����ترجاع األل����زاس واللورين؛ لهذا 

انضمت ألمانيا بَدورها لوليمة تقسيم إفريقيا.
وعل����ى الّرغم م����ن أّن قرارات المؤتم����ر كانت تعني 
بالدرجة األول����ى: )بريطانيا العظمى وفرنس����ا وألمانيا 
والبرتغال وش����ركة الكونغو الدولية(، إال أنه عرف حضور 
ممّثلي����ن ع����ن دول كلٍّ م����ن: بلجيكا وإس����بانيا وإيطاليا 
النمساوية- واإلمبراطورية  األمريكية  المتحدة  والواليات 

المجري����ة واإلمبراطورية العثمانية وروس����يا والس����ويد 
والدنمارك، غير أنه ال أحَد مّثل »الضحية اإلفريقية« في 

هذا المؤتمر.
كان اله����دف م����ن المؤتمر ضمان المالح����ة الحّرة 
والتجارة في األنه����ار اإلفريقية الكبيرة التي كانت تصّب 

races humaines )في م�ساواة الأجنا�س الب�سرية). 
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في المحيط األطلسي )النيجر والكونغو(، ووضع األسس 
لشرعنة االحتالل، وإيجاد حلٍّ للنزاع حول الكونغو. 

وعل����ى الّرغم من أّن إس����بانيا والبرتغ����ال، لكونهما 
متواجدتَيْن على الشواطئ قبل هذه الفترة، كانتَا تحاوالن 
ف����رض فكرة أولوّيتهما في اس����تغالل المناطق الداخلية، 
ف����إّن القوى األوروبية الكبرى ق����ّررت منح األولوّية للدول 
التي تحتل فعلّياً المناطق الداخلية شريطة إعالنها للدول 
الموّقعة للمعاهدة، ومن ثَمَّ تّم الس����ماح لفرنسا باستغالل 
المجرى العلوي لنهر الكونغو، في حين تس����تغل بريطانيا 

المجرى السفلي للنهر. 
وق����د خرجت بلجيكا- هي األخرى- مس����تفيدًة من 
المؤتمر؛ بعد أن تّم االعتراف ب�»ش����ركة الكونغو الدولية« 
بوصفها »دول����ة الكونغو الحرة« التابع����ة لبلجيكا، والتي 
لديه����ا مخرٌج نحو المحيط األطلس����ي عب����ر مصّب نهر 
الكونغو. وبالنس����بة إلس����بانيا؛ فقد عمدت إلى احتالل 
الشواطئ األطلس����ية الصحراوية المقابلة لجزر الكناري 

بهدف حماية مصالحها الحيوية بالمنطقة.
إلى جانب بنود التقس����يم الترابي للمعاهدة؛ تضّمنت 
هذه األخيرة بنوداً أخرى تُس����ّوغ احت����الل القارة، وتتعلق 
خاّص����ًة بالش����عوب اإلفريقية، من َقبي����ل: حرص القوى 
األوروبّية على »الحفاظ على القبائل األصلية«، و»القضاء 
على العبودية، وعلى الخصوص تجارة الّرقيق«، و»منع أّي 
وسيلة نقٍل تعمل في تجارة الّرقيق كيفما كان مصدرها«.

ولئن اجته����دت بن����ود المعاهدة ف����ي التركيز على 
الشواطئ واألنهار، إال أنه بعد ثالثة عقود سقطت إفريقيا 

بأكملها في يد القوى األوروبية.
الف�صل الثاني: تق�صيم اإفريقيا:

جاء الفصل الثاني من المؤلف لينتقل بنا إلى الحديث 
عن الموضوع الرئيسي، وهو »تقسيم إفريقيا«:

فتط����رق لعملية توّغ����ل الدول األوروبي����ة في القارة 
وبداية االستعمار الفعلي لها مباشرة بعد »معاهدة برلين«. 
كما توّقف عند بعض النزاعات التي صاحبت عمليات 
هذا االحتالل بين مختل����ف القوى األوروبية حفاظاً على 
مصالحها االقتصادية بالقارة، وقد َش����ِهدت نهاية القرن 

التاس����ع عشر وبداية القرن العشرين حدثَيْن بارَزيْن، كاَدا 
أن يؤّديَا إلى حروٍب بين بعض القوى االس����تعمارية، يتعلّق 
الحدث األول بن����زاٍع بريطاني-فرنس����ي )1898م( حول 
منطقة »فاش����ودة« جنوب الس����ودان على النيل األبيض، 
والثاني بين فرنس����ا وألمانيا ح����ول »المغرب« في بداية 

القرن العشرين.
من فا�سودة اإلى الريف:

م  كان احت����الل مصر بالنس����بة لبريطانيا يعني التقدُّ
نحو الس����ودان، للس����يطرة كلّياً على نهر النيل ومنابعه، 
علماً أّن مصر س����بق أن غزت السودان ما بين 1820م و 
1842م، وظّل الحال على م����ا عليه إلى غاية ثورة محمد 
أحمد )المهدي( سنة 1881م، الذي تمّكن من بسط نفوذه 
عل����ى الخرطوم وأم درمان التي اتخذها عاصمًة له. وبعد 
وفاته واصل عبد الله التعايش����ي مهّمة تحرير السودان، 
وهزم اإلثيوبّيين في الش����رق، ومنطقة داْرُفور في الغرب، 

واصطدم بدولة الكونغو الحرة في الجنوب. 
حينها، ورغبًة منها في الس����يطرة على مجرى النيل، 
وخوف����اً من دخول دولة أوروبية أخرى على الخط، بادرت 
بريطانيا إل����ى إعادة احتالل الس����ودان بجيٍش مصري-

بريطان����ي بقيادة الجنرال كيتش����نيرKitchener، الذي 
هزم التعايشي في أم درمان سنة 1898م.

وغنيٌّ عن البيان؛ أّن المخّطط التوسعي البريطاني، 
الذي شمل المحور الممتد من مصر بالشمال إلى مستعمرة 
»ال����كاب« بالجنوب، ج����اء مزاحماً لألطماع الفرنس����ية 
الت����ي كانت ترغب في الجمع بي����ن أطراف إمبراطوريتها 
االس����تعمارية من إفريقيا الغربية إلى الصومال الفرنسية 
في الشرق، األمر الذي دفع بالفرنسّيين إلى التوّجه نحو 
»فاشودة« والّرباط بها إلى غاية وصول الجيش البريطاني، 
لينتهي هذا الصدام دبلوماس����ّياً بعد انسحاب الفرنسّيين 
وتوقي����ع اتفاٍق؛ ُرس����مت فيه الحدود بين المس����تعمرات 

الفرنسية والمناطق البريطانية الِمصِريَّة في السودان. 
وقد شّكلت هذه الحادثة منعطفاً تاريخّياً في العالقات 
بين فرنس����ا وبريطاني����ا اللّتَين قّررتَا ت����رك الصراعات 
العس����كرية جانباً وبداية عهٍد لالتفاقات الس����لمية، ومن 
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 Kodok »حينها تّم تغيير اسم »فاشودة« إلى اسم »كودوك
لنسيان هذه الحدث الذي كاد يتسّبب بحرٍب لم تكن لتُعرف 
نهايتها، ليتّم توقيع االتفاق البريطاني الفرنسي المعروف 
باس����م Entente Cordial )التفاه����م ال����وّدي(، والذي 
انضّمت إليه روس����يا كذلك، لترس����م بذلك معالم الحرب 
العالمية األولى ضّد اإلمبراطورية األلمانية والنمس����اوية 

المجرية وإيطاليا المجتمعة في التحالف الثالثي.
أّم����ا األزمة الثانية؛ فكانت ح����ول »المغرب«، وبدأت 
بزي����ارة القيص����ر فيلهلم الثاني لطنجة في مارس س����نة 
خل  1905م، حيث دافع عن بقاء المغرب مستقاًل عن التدُّ
األجنبي. وقد خلقت زيارت����ه وتصريحاته هذه ردود فعٍل 
لدى فرنس����ا وبريطانيا، مما أدى إلى الدعوة لعقد مؤتمر 
»الجزيرة الخضراء« سنة 1906م، وقد سمح جّو التفاهم 
بين فرنسا وبريطانيا بتقسيم المغرب بين فرنسا وإسبانيا، 
بحيث ستمارس فرنس����ا الحماية على المغرب، وتحتفظ 
إسبانيا بالمنطقة الشمالية، مع اإلبقاء على طنجة منطقًة 
حرة، والتأكيد على التجارة الحرة بها، ليتّم توقيع معاهدة 
الحماية بفاس سنة 1912م بين فرنسا وإسبانيا، في حين 
احتفظت بريطانيا بجبل طارق الذي يس����مح لها بمراقبة 
م قوًة أخرى، مثل فرنسا أو  المضيق، ومن ثَمَّ تفادت تحكُّ

ألمانيا في الّضفة الجنوبية للمضيق. 
وكان الرّد األلماني أمام هذا التقس����يم؛ أن أرس����لت 
س����فينًة بحريًة قبالَة ش����اطئ مدينة أكادير سنة 1911م؛ 
بهدف الضغط من أجل الحصول على أجزاء من المغرب؛ 
غير أّن الموقف الفرنس����ي الح����ازم والمدعوم من طرف 
بريطانيا دفع ألمانيا إلى االعتراف بالحماية الفرنس����ية 
بالمغرب؛ مقابَل تنازل فرنسا لها عن بعض األراضي في 

الكونغو الفرنسية.
ولم يمّر هذا التقسيم بسالٍم بالنسبة إلسبانيا، التي 
الق����ت مقاومًة ش����ديدًة من طرف مغارب����ة الريف الذين 
هزموا اإلس����بان في »معركة أنوال« سنة 1921م، قبل أن 
تعود إس����بانيا مدعومًة من فرنس����ا، ومستعملًة األسلحة 
الكيماوّية، لتهزم زعي����م المقاومة بالريف المغربي »عبد 

الكريم الخطابي« سنة 1925م.

م�ساٌر بين الفرن�سيين والبريطانيين:
كان االقتصاد االستعماري يرتكز على اإلنتاج الفالحي، 
إذ فرض المستعمرون على األفارقة مجموعًة من الزراعات 
المضمونة من حيث التس���ويق في األسواق العالمية؛ ولكي 
تتمكن من ربط المنتجات بالموانئ، كان لزاماً عليها إنشاء 
البنيات التحتية من طرٍق وسكٍك حديدية، وفي سبيل إنجاز 
هذه البنيات تع���ّرض العّمال األفارقة للقهر جّراء األعمال 
الُمضنية وظروف العمل الش���اّقة، ناهيك عن قلّة التغذية 

واألمراض التي كانت تفتك بهم.
وقد اختلف����ت بريطانيا ف����ي تعاطيها م����ع العملية 
االس����تعمارية عن فرنس����ا؛ ذلك أّن بريطانيا كانت تعمد 
إلى الحوار مع الزعماء والشيوخ األفارقة، في حين كانت 
فرنسا تنتهج سياس����ًة عسكرّية، وكان الجنود السنغاليون 
سالحها الفتاك لَقمع مطالب األهالي، ولم تشّكل اإلدارة 

المدنية حتى احتلت معظم المناطق.
تمّكنت فرنس����ا من ضّم غالبية األراضي، وش����ّكلت 
ما يُس����ّمى ب�»إفريقيا الغربّية الفرنسية«، ويتكّون أساساً 
م����ن فيدراليتَيْن كبيرتَيْ����ن: )إفريقيا الغربي����ة، وإفريقيا 
اإلس����توائية(، وكانت تتش����ّكل من: موريتانيا والس����نغال 
والس����ودان الفرنس����ي )مالي( وغينيا الفرنسية )غينيا( 
وس����احل العاج والنيج����ر وفولتا العليا )بوركينا فاس����و( 
والداهوم����ي )بني����ن(، باإلضافة إلى الغاب����ون والكونغو 
الفرنسية وأوبانغي ش����اني )جمهورية إفريقيا الوسطى( 
والتش����اد. وكانت هاتَان الفيدراليتَان تُسيَّراِن من باريس 
من جانب وزارة المس����تعمرات، وعلى رأس كّل فيدراليٍة 
كان هناك حاكٌم عامٌّ مدع����وٌم من طرف مجلٍس حكوميٍّ 

وإدارٍة مكلّفة بالدفاع.
في الفترة نفس����ها؛ توغل البريطانّيون نحو الداخل 
انطالقاً من الشواطئ، وشّيدوا مستعمراتهم في: غامبيا 
وس����يراليون وكاب ونيجيريا. وفي س����نة 1900م تشّكلت 
الحماي����ة البريطانية في الش����مال، ثم الحق����اً بنيجيريا 
الجنوبية. وكان نظام الحكم البريطاني غير مباشر، بحيث 
كانت غالبية الشؤون اإلدارية تُسلّم للمؤسسات اإلفريقية. 
أم����ا القوة الثالث����ة التي كانت حاض����رًة بَدورها في 
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إفريقيا فهي ألمانيا، هذه األخيرة أنش����أت مس����تعمرتَيْن 
طوغوالن����د والكاميرون الت����ي كانت تش����كل إلى جانب 
نيوكاميرون )الكونغو الفرنس����ية(، أو ما ُسّمي ب�»إفريقيا 
الغربّي����ة األلمانية«، إضافًة إلى روان����دا وبوروندي. كان 
مخط����ط ألماني����ا طموحاً جّداً للتوّس����ع نح����و نيجيريا 
البريطانية وداهومي الفرنس����ية، غي����ر أّن هزيمتها في 
الحرب العالمّية األولى أفقدها مستعمراتها التي ُقّسمت 

بين فرنسا وبريطانيا. 
من جهتها ضّمت إس����بانيا كاّلً من )ش����مال المغرب 
ووادي الذه����ب وجزيرتي فيرناندو ب����و )بيوكو( وأنونبون 
ووادي مون����ي(، في حين احتلت البرتغ����ال )غينيا وجزر 

الرأس األخضر وبورت أوبرانس  وساو تومي(.

نهب الكونغو:
َشِهدت المنطقة الوسطى إلفريقيا إحدى أبشع صور 
النهب والسلب التي عرفتها الفترة االستعمارية في القارة، 
ويتعلّق األمر بدول����ة الكونغو الحرة التي كانت تحت إمرة 
الملك ليوبولد الثاني. وكان استغالل هذه المنطقة بهدف 
جلب العاج والمطاط الذي كان مطلوباً في الّسوق الدولية 
لصناعة الس����يارات، وقد أدى الجشع المفرط في جلب 
أكبر َكمّيٍة ممكنٍة من هذه المواد إلى االس����تغالل البشع 
للس����كان األفارقة، نظراً للتعويضات الت����ي كان يتلقاها 
الوكالء المشرفون على هذه التجارة كلما ارتفع اإلنتاج. 

ومن أجل ضمان َسيٍْر منتظٍم لألشغال؛ تّم إنشاء القوة 
العمومية التي كانت تضّم مرتزقًة من ش���تَّى مناطق العالم، 
وعلى الّرغم من أّن عددهم لم يكن يتجاوز عش���رين ألفاً؛ 
فإنهم كانوا  يشّكلون الحرس الخاّص للملك ليوبولد الثاني. 
وقد أدت األشغال الش���اّقة والعنف الممارس على العّمال 
والمجاعة واألم���راض إلى وفاة عدٍد كبي���ٍر منهم، بحيث 
تحصرها المراجع بي���ن 5 و 15 مليوناً. ومهما كان الفارق 

كبيراً بين هذه المراجع إال أّن العدد األدنى يبقى كبيراً. 
ولم تكن الصورة التي يتم تقديمها للرأي العام تعكس 
ما كان يقع في إفريقي����ا من جرائم، لهذا قام العديد من 
الكّت����اب والمؤرخي����ن بفضح ما كان يُقت����رف في حوض 

الكونغ����و من تجاوزات، نورد منهم- على س����بيل المثال- 
المؤّرخ والسياس����ي القّس البروتستانتي األمريكي جورج 
 George W. Williams )ويليامز )ذو البشرة السوداء
الذي فض����ح الجرائم المرتكبة ف����ي الكونغو، حيث بعث 
برسالٍة إلى الملك ليوبولد الثاني ينتقد فيها الممارسات 
التي يقوم بها المستعمرون ضّد السكان األفارقة، ويطالب 
فيه����ا ببعث لجنٍة للبحث والتقصي. غير أن ويليامز تُوفي 
في طريق����ه للعودة، ولم تلق كتاباته نجاح����اً كبيراً، بينما 
تمّك����ن الصحافي البريطان����ي إيدموند موريل من إيصال 

صوت إفريقيا إلى العالم.
ول����م يقتصر هذا الوضع على دول����ة الكونغو الحرة، 
بل وقع حت����ى في المس����تعمرات الفرنس����ية المجاورة، 
ففرنس����ا بَدورها كانت توّظف ش����ركاٍت الستغالل العاج 
والمط����اط والخش����ب؛ مقابَل أداء قس����ٍط م����ن األرباح 
للحكومة الفرنس����ية، وه����و ما كان يمّر ف����ي صمٍت تامٍّ 
لإلدارة االس����تعمارية الفرنس����ية. ومن بين الجرائم التي 
وّثقته����ا اللجنة التي بعثتها الحكومة الفرنس����ية بمنطقة 
بانك����ي، احتجاز 58 امرأًة و 10 أطف����ال كرهائن؛ بهدف 
إجب����ار الرجال على العمل في المطاط لمدة 5 أس����ابيع، 
ولم ينج منهم سوى 13 امرأًة و 8 أطفال. وقد قام الدكتور 
فولكونيس Fulconis، عضو اإلدارة االستعمارية، بفضح 

هذه التجاوزات.

المعّمرون الأوروبيون:
استوطن العديد من األوروبّيين في إفريقيا الشرقية 
والجنوبية من إريتريا إلى جنوب إفريقيا، وأنشؤوا شركاٍت 
وتحّكموا في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
وقد بقيت إثيوبيا معزولًة عن المش����هد االستعماري 
قبل أن تعمل إيطاليا على احتالل جزٍء من شاطئ إريتريا 
الذي يعتبر محور ميناء ماساوا، وهي تضع نُصب أعينها 
إثيوبي����ا. ودارت حرباِن بين الدولتَيْ����ن، انهزمت إيطاليا 
ف����ي أواله����ا )1896م( قبل أن تربح الح����رب الثانية في 
عهد موس����وليني )1935-1936م(، لتضّم كاّلً من إثيوبيا 
وإريتريا والصوم����ال، وتكّون إمبراطوريته����ا في إفريقيا 
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الش����رقية. وقد شجعت إيطاليا توافد المعّمرين إلى هذه 
المناط����ق قصد إحكام القبضة عليه����ا، بينما لجأ العدد 
األكبر م����ن اإليطالّيين إلى إريتريا التي كانوا  يش����ّكلون 
فيهاعند بداية الحرب العالمّية الثانية 10% من الس����كان؛ 

الذين كان عددهم يُقّدر بحوالي مليون نسمة.
وكانت البطالة في أوروبا سبباً في البحث عن مناطق 
أكثر جاذبيًة بإفريقيا، وبالخص����وص بإفريقيا الجنوبية. 
وفي بداي����ة القرن العش����رين؛ لم يكن ع����دد الُمعّمرين 
األوروبّيين في المنطقة الممتدة ما بين كينيا والموزمبيق، 
وخاّصًة في روديس����يا الجنوبية، يتجاوز 10.000 ُمعّمر، 
في حين كانوا ال يتج����اوزون 5.000 في باقي المناطق. 
ويُعّد كلٌّ من المغرب والجزائر البلَديْن اللََّذين عرَفا أكبر 
عدٍد من الُمعّمرين األوروبّيين. وقد استطاعوا أن يؤسسوا 
شركاتهم، ويمارس����وا سلتطهم على األغلبية المسلمة في 

هذه المناطق. 

الثالث:  الف�صل  ف��ي  ال��م���ؤل��ف  بنا  ينتقل 
للحديث عن »اإفريقيا الم�صتقلة«:

ويتن����اول الح����ركات التحررية من أجل االس����تقالل 
بال����دول اإلفريقي����ة، التي ل����م تتخلّص بعُد م����ن تبعات 
االس����تعمار؛ المتمثلة أساساً في تقسيم الحدود والتبِعية 

االستعمارية، والبحث عن نماذج فّعالة للحكم.

من الحزب الواحد اإلى الربيع العربي:
خلّف مسلسل إخالء االستعمار العديد من الصراعات 
بين الدول الحدودية، نظراً لكون التقس����يم االستعماري 
للح����دود كان يعتمد معايي����ر اعتباطية ف����ي الكثير من 
األحيان، ومبنيًة على أُسٍس ال تأخذ بعين االعتبار العوامل 

الدينية واإلثنية واالقتصادية. 
نتيجًة لهذه االختالالت؛ نجد ثلث الحدود اإلفريقية 
فقط هي التي ُرس����مت بش����كٍل واض����ح دون أن تُخلّف 
صراع����ات بين ال����دول المتجاورة أو تُف����رز دوالً جديدة 

بأسماء جديدة. 
إضافًة إلى نش����أة العديد من الدول الحديثة بقيادة 
األحزاب الوطنية والتحررية، التي كانت ترى نفسها أهاًل 

للحك����م لما صنعته من مالحم مرتبطة باالس����تقالل عن 
القوى الغربية، وهو م����ا أدى بها إلى التفرد بالحكم دون 
غيرها من القوى السياس����ية األخ����رى. وهو الحال بدول 
المغرب العربي مثاًل، وخاّصًة في الجزائر وليبيا وتونس، 
حيث س����اَد نظام الحزب الواحد بعد االستقالل. الشيءُ 
نفس����ه حَدَث في مص����ر؛ بالرغم من اختالف الس����ياق 

المصري عن نظرائه في الدول العربية األخرى.
وق����د خلّفت ه����ذه األوضاع مجموعًة م����ن الحروب 
األهلي����ة والّصراع����ات العس����كرية بين مختل����ف الدول 
اإلفريقية، مثل الحروب الطويل����ة بين المغرب والجزائر، 
وبين شمال السودان وجنوبه، وفي منطقة الساحل، شمال 
مالي. وكان لهذه الصراعات تأثيٌر مباشٌر على العديد من 
الدول المجاورة، مثل بوركينا فاس����و وموريتانيا والجزائر 
ونيجيريا وتش����اد، وف����ي المنطقة الحدودي����ة بين جنوب 
غامبيا وش����مال غينيا بيس����او، وبين جنوب شرق نيجيريا 
المس����يحي والغني بالبترول وباقي الب����الد ذات الغالبية 
المسلمة في الشمال، وفي سيراليون بين الفصائل العرقية 
وحول الماس، وفي ليبيريا التي َش����ِهدت حربَيْن أهليتَيْن 
بين األقلية األفروأمريكية وباقي اإلثنيات، وفي الكاميرون 
البريطانية؛ حيث الش����مال فّضل االنضمام إلى نيجيريا، 
في حين فّضل الجنوب االندماج في الكاميرون الفرنسية، 

وبين نيجيريا والكاميرون حول شبه جزيرة باكاسي.

حروب المياه وماأ�ساة الالجئين:
تعان���ي إفريقيا من ندرٍة في المي���اه، ومن عدم توزيع 
الثروات المائية بين الدول، وقد زادت المشكالت المرتبطة 
بالتغّي���رات المناخية في تعقيد األم���ر بالعديد من الدول، 
وخاّصًة في القرن اإلفريقي الذي عرف موجاٍت متتاليًة من 
الجفاف، األمر الذي تسّبب في هجراٍت جماعية وصراعاٍت 
دموي���ة. ومن بين الدول األكثر تضّرراً من ندرة المياه نجد 

السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، والصومال.
وتعتبر المياه سبباً في العديد من الحروب في القارة 
اإلفريقية، كما تُنذر بوقوع حروٍب أخرى في المس����تقبل. 
ويُع����ّد نهر النيل أح����د الموارد المائي����ة البالغة األهمية 
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في القارة، نظ����راً لعدد الدول التي يم����ّر َعبْرها، والتي 
ترى أحقيتها في االس����تفادة من مياه����ه، علماً أّن مصر 
والس����ودان هما البلدان األكثر اس����تفادًة من هذا النهر. 
ومما يزيد األمر تعقيداً أّن النيل يتغذى من مجريَيْن اثنَيْن 
)النيل األبيض، والنيل األزرق( يلتقيان في الخرطوم؛ ويمّر 
النيل األبيض عبر بوروندي، ورواندا، وتنزانيا، وجمهورية 
الكونغ����و الديمقراطي����ة، وأوغن����دا وكينيا والس����ودان، 
والسودان الجنوبي، ويمّثل 15% من سعة النيل اإلجمالية؛ 
أّما النيل األزرق الذي توجد منابعه بإثيوبيا، قرب الحدود 
مع الس����ودان وبعضها في الحدود مع إريتريا، فيوّفر %85 
من المياه، لذلك وجب إيجاُد صيغٍة توافقيٍة لالس����تفادة 

من هذه المياه تفادياً ألّي صراٍع محتمل. 
وبغرض تجاوز هذه الصعوبات، عملت الدول المعنية 
على تش����كيل تجّمع »مبادرة حوض النيل« س����نة 1999م، 
وال����ذي يضّم كّل ال����دول التي يخترقه����ا النهر، أماًل في 
إيجاد صيغٍة لالس����تعمال المش����ترك لمياه النيل بشكٍل 
منصٍف ومس����تدام. وفي مارس من سنة 2015م تّم توقيع 
مذك����رة تفاهم ين مصر والس����ودان وإثيوبيا، تعّهدت فيه 
هذه األخيرة بعدم المس����اس بالمصالح المائية الِمصرية 
والسودانية؛ مما سمح إلثيوبيا باستكمال مشروعها- قيد 

اإلنجاز- الرامي  لبناء سّد النهضة على نهر النيل.
وفي مناطق أخرى؛ يش����كل اس����تغالل نهر أوكابانغو 
مصدر قلق بين بوتس����وانا وناميبيا؛ كما تتنازع الكاميرون 

والنيجر ونيجيريا حول حوض التشاد.
أحياناً؛ تنش���ب النزاعات بسبب الحدود المسّطرة، أو 
بسبب الخالف حول اس���تغالل المياه، كما الحال بالنسبة 
لمياه حوض المالوي الذي يس���قي أراض���ي بالموزمبيق 
وتانزانيا والمالوي، وعلى الّرغم من أّن تنزانيا لديها شاطئ 
عل���ى الحوض؛ فإنها ال تس���تفيد من مياه���ه؛ باعتبار أّن 
الحدود االستعمارية البريطانية كانت موجودة في الشاطئ 
التنزاني نفس���ه. وتطالب تنزانيا بأن يمّر خطها الحدودي 
مع المالوي من وس���ط الحوض، مثلما كان الحال س���ابقاً 
)قبل الح���رب العالمية الثانية(، أي قب���ل أن تفقد ألمانيا 
مستعمرة تنزانيا بعد انهزامها وتعود إدارة البلد لبريطانيا.

وفضاًل ع����ن الخالفات حول أحّقية االس����تفادة من 
المياه المشتركة بين الدول، والتي تزيدها حّدة الصراعات 
السياس����ية والدينية والِعرقية، نق����ف على عوامل موازية 
مستَجّدة، تس����اهم بَدورها في تعميق الجروح والنزاعات 
ف����ي إفريقيا، وم����ن أهّمها تلك المرتبطة أساس����اً بضّم 
األراضي من طرف الشركات الفالحية الكبرى، مما طرح 
دائماً مشكلة تمليك هذه األراضي لشركاٍت أجنبية تستغل 

مساحات شاسعة داخل دولة معّينة.
كّل هذه العوامل تس����ّببت في نزاع����اٍت طويلٍة داخل 
الق����ارة اإلفريقية، نتج����ت عنها مآٍس كثي����رةٌ وهجراٌت 
جماعي����ة والجئي����ن نح����و دوٍل أخرى مج����اورة. ويحتل 
الصوماليون المرتبة األولى إفريقّي����اً والثالثة عالمّياً من 
حيث عدد الالجئين، يليهم السودانيون، والجئو جمهورية 
الكونغ����و الديمقراطي����ة، وجمهورية إفريقيا الوس����طى، 
وإريتري����ا ثم نيجيري����ا وبوروندي. ومن بي����ن أكبر الدول 

استقباالً لالجئين نجد: إثيوبيا وكينيا وأوغندا والتشاد.
نهاية الَهيَمنة البي�صاء:

باس����تثناء بع����ض ال����دول القليلة؛ حصل����ت غالبية 
المس����تعمرات اإلفريقي����ة على اس����تقاللها ف����ي بداية 
الستينيات من القرن العشرين، لكن بقي العديد من الدول 
تعاني من تبعات االس����تعمار؛ الكامنة في استمرار أقليات 
لطة أو في االقتصاد، سواء من الُمعّمرين  متحكمة في السُّ
أو من الس����كان األصلّيين من فلول االستعمار بالعديد من 
الدول، نجمت عنها صراعاٌت دموية وحروٌب أهلية طويلة. 
واألمثلة على ذلك كثيرة، منها المجازر التي ارتكبتها 
إدارة االستعمار بكينيا عشية االستقالل سنة 1963م، أو 
ثورة األهال����ي في تنزانيا ضّد العرب والهنود على جزيرة 
زنزبار في تنزانيا س����نة 1964م، أو الصراع الذي نش����ب 
بي����ن الجيش التنزاني المدعوم من الالجئين األوغاندّيين 
س����نة 1979م؛ ضّد مملكة بوغاندا المدعومة من اإلدارة 
االستعمارية السابقة ومن القذافي، والذي انتهى بانتصار 
تنزانيا. وتُمّثل المس����تعمرات البرتغالي����ة في الموزمبيق 
وأنغوال نموذجاً لس����يطرة األقلّيات على الحكم والحيلُولة 
دون اس����تقالل الدول اإلفريقي����ة، إذ كان عدد الُمعّمرين 
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في أنغوال ُقبيل االس����تقالل بقليٍل ال يتجاوز 250.000، 
وفي الموزمبيق 130.000، مقابَل خمسة ماليين وثمانية 

ماليين- على التوالي- من األفارقة. 
أم����ا إفريقيا الجنوبية؛ فتبقى األق����رب زمنّياً كدليل 
على حكم األقليات البيضاء في إفريقيا، والتي اس����تمرت 
حتى نهاية القرن العشرين، ففي ستينيات القرن الماضي 
كان المس����تعمرون البي����ض، ذوو األص����ول األلمانية في 
غالبيتهم، ال يتج����اوزن 10% من مجموع س����كان ناميبيا 
الذي كان يُقّدر بمليون نس����مة، غير أنهم ارتكبوا جرائم 
بش����عة في حّق األغلبية الناميبية، حت����ى هزيمة القوات 
األلماني����ة في الحرب العالمية األول����ى، وعلى الّرغم من 
أّن ألماني����ا اعتذرت رس����مّياً، على إثر زيارة المستش����ار 
األلمان����ي هيلموت كول Helmut Kohl لناميبا س����نة 
1990م، ف����إّن ه����ذا األخير رف����ض الحديث ع����ن إبادٍة 
ألمانيٍة للسكان األصلّيين. واستطاع المستعمرون األلمان 
االس����تمرار في ناميبيا بفضل الّدعم الذي كانوا يتلقونه 
من جنوب إفريقيا، التي كانت النموذج األشهر للعنصرية 
ضّد الس����ود ف����ي القارة إل����ى جانب ناميبي����ا. ولم تؤثر 
العقوبات التي تعرضت لها جنوب إفريقيا دولّياً بس����بب 
توجهها العنصري، واس����تمرت بفض����ل القوة االقتصادية 
للبلد إلى بداية التس����عينيات، حين تّم السماح لألحزاب 
المعارضة بالمش����اركة في الحياة السياسية، وتّم إطالق 
س����راح »مانديال« الذي ترأس البالد بعد أربع سنوات من 

مغادرته للسجن.
خال�صات:

يظه����ر جلّي����اً كيف تطّور المسلس����ل االس����تعماري 
األوروبي في إفريقيا، بدءأً من تحس����ين الطرق التجارية، 
وبخاّصٍة البحرية، إلى توس����يع مجال استغالل األراضي 
تلبيًة لطلبات الّسوق األوروبية المتزايدة، إلى البحث عن 
أراٍض لهجرة األوروبّيين الذين ضاقت بهم األرض بسبب 
توالي األزمات، إلى اس����تغالل الم����وارد الطبيعية لتطوير 
الصناعات الجديدة، إلى الص����راع حول الحدود المائية 
والمعادن النفيسة، إلى الصراع ضّد الحركات التحريرية 
من أجل اإلبقاء عل����ى االمتيازات االقتصادية، إلى العمل 

على توفير استمرار التبعّية بعد استقالل الدول اإلفريقية، 
بما فيها خل����ق نزاعاٍت حدوديٍة؛ تفرض العودة دائماً إلى 

الدول المستعمرة للتدخل كطرف لفّض هذه النزاعات. 
خالل كّل ه����ذه المحطات كان لزاماً على األوروبّيين 
أي العام في بلدانهم لكّل  إيجاد صيغ ومسوِّغاٍت إلقناع الرَّ
ما س����يقومون به في القارة اإلفريقية م����ن عنٍف وإبادة، 
وأحياناً بالتكتم على األحداث، وتسويق المهّمة اإلنسانّية 
المتمثلة في نش����ر الحض����ارة المتقّدمة بين الش����عوب 

اإلفريقية. 
على أّن تاريخ إفريقيا مل����يءٌ أيضاً بنزاعاٍت لم تكن 
نتيجًة للحدود التي كانت تفصل بين الشعوب قبل وصول 
المس����تعمر؛ فالعديد من المجموعات تفّرقت وعاش����ت 
ف����ي بلداٍن غي����ر بلدانهم األصلية، وأخرى تعايش����ت مع 
مجموع����اٍت داخ����ل دولة لم تكن تربطها به����ا أية روابط 
ثقافية وال ديني����ة وال اقتصادية. بل تنامت النزاعات بين 
الش����عوب اإلفريقية بعد أن تّم توظيفها من طرف القوى 

األوروبية لإلبقاء على االستعمار. 
صحي����ٌح أّن النزاعات الحدودية ه����ي مصدر عدم 
اس����تقراٍر في العديد من دول إفريقيا، وتؤّدي أحياناً إلى 
أزماٍت إقليمية، لكّن الس����بب الرئي����س وراء النزاعات لم 
يكن س����وى الرغبة في الحفاظ على الم����وارد الطبيعية 
الموجودة في المناطق ذات الحدود غير المستقرة، وهذه 
الث����روات ال تتعلق فقط بالغاز أو البت����رول أو اليورانيوم، 
بل تتعداها إلى زمٍن سيّتس����م باالحتباس الحراري والنمّو 
الديموغرافي العالمي الكبير، وستصبح المناطق الخصبة 
واالحتياطات المائية أكثر أهمية، خصوصاً أّن األوروبيين 
بالرغم من فقدانهم الس����يطرة السياسية على العديد من 
الدول؛ فإنهم ما يزالون متحّكمين في اقتصاداتها بوسائل 

وآلياٍت متعّددة � 
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إشكالية االندماج الوطني في إفريقيا
والي فايزة 

باحثة دكتلوراه- تخ�س�س درا�سات �سيا�سية مقارنة - ع�سوة بمخبر الدرا�سات 
ال�سيا�سية والدولية - جامعة امحمد بوقرة– بومردا�س- الجزائر

الواقلع الإفريقلي تعدديلة فلي الأديلان، وهلي 
الإ�سلالم والم�سيحيلة وبع�س الأديلان التقليدية 

التي ل تخرج عن نطاقها الجغرافي.
إال أّن أهّم تعددية هي التعددية اإلثنية، التي كانت 
سبباً في نشوء العديد من النزاعات ذات الطابع اإلثني 
)ومنها: نزاع الهوتو والتوتس���ي ف���ي رواندا وبورندي، 

بتنلّوع تتمّيز  الإفريقيلة  المجتمعلات 

واأنماطهلا،  التعدديلة  اأ�سلكال 

�سلواء تعددية اإثنية ولغويلة ودينية، فمثاًل على 

ال�سعيد اللغوي نجلد اأّن هناك اأكثر من 2000 

لغة ولهجة، وعلى �سعيد التعدد الديني ي�سهد 
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القبيلة)))؛ فإنها اس����تُخدمت ألول م����ّرة باإلنجليزية في 
القرن 14، في إشارٍة إلى: جماعاٍت مهّمشة من األفراد))).
إال أّن ه����ذا المصطلح )اإلثنية( ش����اع اس����تخدامه 
بالمفهوم المتعارف عليه- باس����تثناء الس����تينيات، وهو: 
جماعٌة بش����رية؛ يش����ترك أفرادها في العادات والتقاليد 
واللغ����ة والدي����ن، وأّي س����ماٍت أخرى ممّي����زة، كاألصل 
والمالمح الفس����يولوجية الجس����مانية، وتعيش في إطار 
مجتمٍع واحد، مع جماعة أو جماعات أخرى، تختلف عنها 

في إحدى أو بعض هذه السمات))).
م����ن خالل هذا التعريف؛ نج����د أّن الجماعة اإلثنية 
تعّبر عن ُهويته����ا وثقافتها، ومن منظ����ور التعدد اإلثني 
في إفريقيا؛ نج����د أّن كّل جماعة م����ن جماعات اإلثنية 
تُعّد مس����تقلًة ثقافّياً ودينّياً ولغوّياً وعرقّياً عن الجماعات 
األخ����رى في الدولة نفس����ها، وهو ما جع����ل هذا التعدد 
المجتمعي في إفريقيا مصدراً لنشوب النزاعات، وعائقاً 
أمام بن����اء ُهوية جامعة للمجتمع ف����ي الدولة اإلفريقية، 
وهذا كالتع����دد في رواندا وبورون����دي وإريتريا والكونغو 

والسودان ونيجيريا... إلخ.
وحسب »أنتوني س����ميث«)))؛ هناك خمسة متغيرات 

 ArendLijphart for adevelopement of thisidea;   (((
 see, democracy in plural Societies, (New haven:

.(250-Yale university press, 1977), pp.(200

 Alexander J-c, coresolidarity, Ethnic out group  (2(
 and social differentiation: a multidimensional
 model of inclusion in modern societies in
 J.dofny e AAkiwowo (eds.), National and ethnic

.(28-movements, sage, London, 1980, pp.(5

اإيدابير اأحمد، التعددية الإثنية والأمن المجتمعي، درا�سة    (((
حالة مالي، ر�سالة مقدمة لنيل �سهادة الماج�ستير في العلوم 
ال�سيا�سية، الجزائر، جامعة الجزائر)0، كلية الحقوق، ق�سم 
 ،(20(2/20((( الدولية،  العاقات  فرع  ال�سيا�سية،  العلوم 

�س2).

)4) اأنتوني ديفيد �سنيفن �سميث: ُولد ببريطانيا، في )2 �سبتمبر 
علم  عالم  وه��و  6)20م،  يونيو  ج��وان/   (9 وتوفي  9)9)م، 
اجتماع، و�سغل من�سب اأ�ستاذ للقومية والعرقية في كلية لندن 
الإنثربولوجيا  وعالم  للفيل�سوف  طالبًا  كان  وقد  لالقت�ساد، 

اأرن�ست غيلنر.

ون���زاع األرومو واألمهرا في إثيوبي���ا(، القتران اإلثنية 
بعامل العصبية للجماعة اإلثني���ة، وزاد من خطورتها 
انتق���ال نزاٍع إثنّي في دولٍة ما إل���ى دولٍة أخرى، وهو 
ما خلق تحّدي���اً للدولة اإلفريقية، عنوانه »إش���كالية 

االندماج الوطني«.
والس���ؤال المطروح: ما مدى تأثير الطابع التعددي 
في المجتمع���ات اإلفريقية على االندم���اج الوطني في 

الدولة اإلفريقية؟
الفر�صية: 

أّن التع���دد اإلثني والُهوّياتي يعتب���ر تحّدياً للدولة 
اإلفريقية لتش���كيل االندماج الوطني، مما استوجب من 
الدولة اإلفريقية اتخاذ استراتيجياٍت تخلق ُهويًة جامعًة، 

ضمن اإلطار التعددي، لتحقيق االندماج الوطني.
محاور الدرا�صة:

ستتناول الدراسة اإلطار المفاهيمي لإلثنية واالندماج 
الوطني، وواق����ع التعددية االجتماعية في إفريقيا، وتأثير 
التعددي����ة االجتماعية على االندماج الوطني، وأس����باب 
فش����ل الدولة الوطنية ف����ي تحقيق االندم����اج الوطني، 

واستراتيجيات التعامل مع إشكالية االندماج الوطني. 
لالإثنية  المفاهيمي  الإطار  الأول:  المح�ر 

والندماج ال�طني: 
قبل الولوج إلى طبيعة االندماج الوطني؛ يجب علينا 
تحديد بعض المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالتعدد 

المجتمعي في إفريقيا.
وم����ن بين ه����ذه المفاهيم: »العرقي����ة« و »الجماعة 
اإلثنية«، عل����ى اعتبار أّن الصبغ����ة الطاغية على التعدد 
المجتمع����ي في إفريقيا هي »التعدد اإلثني«، بَغّض النظر 
عن التعدد اللغ����وي أو الديني. باإلضاف����ة إلى مصطلح 
األقلية، لما له من عالقة بوضع اإلثنيات في بعض الدول، 

ومن ثّم نتعرف على مفهوم االندماج الوطني.
:Ethnicity 1- م�سطلح الإثنية

 المقصود باإلثنية Ethnicity: بالرغم من جذورها 
الت����ي تعود إلى الكلمة اليوناني����ة Ethnos، والتي تعني: 
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ومعالم، تتيح تمييز وتحديد معالم الُهوية اإلثنية، وهي: 
1- االسم؛ للداللة على شخصية المجموعة.

2- ومستوى التنظيم.
3- والتاريخ؛ الذي يشّكل الذاكرة الجماعية. 

4- الماضي المشترك؛ الذي يعّزز من التضامن بين 
أفراد المجموعة.

5- والثقافة؛ وهي ما يؤدي إلى تش����كيل خصوصية 
الجماعة؛ من: دين- لغة- ع����ادات وتقاليد اإلقليم، وهو 
المكان والحدود الجغرافية الذي يعتبر موطن الجماعة))). 

:race, Ethnice 2- م�سطلح العرق
ه����و مصطلٌح قدي����م، وكلم����ة Ethnice مش����تقة 
م����ن اإلغريقية Ethnos ، المش����تقة ه����ي األخرى من 

EThnikor، وتعني في األصل: ملحد))). 
ومنذ الخمسينيات راج هذا المصطلح بين السياسّيين 
وعلماء االجتماع والعاّمة بالغرب، وفي الس����تينيات أصبح 
يشير إلى: مجموعة بش����ر، يشترك أفرادها في العادات 
والتقالي����د والدين، وأّي س����ماٍت أخ����رى مميزة كاألصل 
والمالمح الفيزيولوجية الجسمانية، تعيش في ظّل مجتمٍع 
واح����ٍد مع جماع����اٍت أخرى قد تختل����ف عنها في بعض 

السمات))).
وي����رى البعض أّن العرقية: عب����ارة عن مجموعة من 
األفراد داخل الدولة تختلف عن األغلبية بس����ماٍت ثقافية 

أو فزيولوجية معّينة))). 
والعرق- حس����ب معجم المصطلحات السياس����ية- 

 Christiain Geiser. Les Approches Theorique Et  (((
 www.pais   .18-P.7  ,98+19/11/Les Refugies. 19

.balkans.org

)2)  رابح مرابط، اأثر المجموعة العرقية على ا�ستقرار الدول: 
�سيا�سية، جامعة  علوم  دكتوراه  لنيل  اأطروحة  كو�سوفا،  حالة 
الحاج لخ�سر، كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية- فرع عاقات 

دولية، 2009م، �س)).

)))  اإيدابير اأحمد، مرجع �سابق، �س.�س )))-2)). 

العالم  وا�ستقرار  العرقيات  ال�سراعات  وه��ب��ان،  اأحمد    (4(
المعا�سر، دار الطبعة الجديدة للن�سر، الإ�سكندرية 997)م، 

�س.�س )79-78). 

يش����ير إلى: مجموعة من البشر يش����تركون في عدٍد من 
الصف����ات الجس����مانية أو الفيزيقية؛ عل����ى فرض أنهم 

يمتلكون موروثات جينية واحدة))).
من خالل هذا نس����تنتج أّن ه����ذه الجينات تؤدي إلى 
وجود صفاٍت جس����مانية، تتمّيز بها أفراد مجموعة معّينة 

عن غيرها.

 :Minority 3- م�سطلح الأقلية
يمكن تعريف األقلية بأنها: مجموعة من السكان، في 
ُقطٍر أو إقليٍم أو دولٍة ما، تختلف عن األغلبية في االنتماء 

اإلثني اللغوي والديني))).
إّن إعط����اء تعريف جام����ع ومانع له����ذا المصطلح 
وتحدي����ده مرتبٌط بمفهوم األغلبي����ة، وهو ما يجعله وثيق 
الصلة بوحدة الدولة وتماس����كها، وهي مفهوٌم مرن نتيجة 
عوام����ل ومتغّيرات عديدة، كاالندم����اج واالنصهار ضمن 

األغلبية العددية.
تجدر اإلش����ارة إلى أنه ال يوجد معياٌر واحٌد يحظى 
بإجماع الباحثين لتحديد مفهوم األقلية، فمنهم َمن يعتمد 
على معي����ار َكّمي، وآخرون حّددوه بن����اًء على وجهة نظر 

سوسيولوجية باالعتماد على معيار األهمية. 
ووف����ق  المعي����ار الَكّمي: فاألقلية ه����ي جماعٌة من 
الس����كان تختلف عن الجماعة األكبر في س����مٍة أو أكثر 
ذات خلفية إثنية )اللغة، الثقاف����ة، الدين(، وهو ما يخلق 
نوعاً من المعاملة التفضيلية لصالح الجماعة األكبر، وهو 
نفس المنطلق الذي ُعّرفت على أساس����ه في »الموسوعة 
األمريكي����ة«، وكذل����ك »اللجن����ة الفرعية لع����دم التمييز 
وحماية األقليات«، حيث اس����تند تعريفهما على »العدد«، 
فُعّرف����ت األقلية بأنها: مجموعٌة أقّل عدداً بالنس����بة إلى 
باقي الس����كان في الدولة التي ينتمون إليها، وتمتلك هذه 

)))  زاوي نعيمة، ال�سراعات الإثنية والدينية في اإفريقيا درا�سة 
العلوم  في  الماج�ستير  �سهاد  لنيل  مذكرة  نيجيريا،  حالة 
ال�سيا�سية- تخ�س�ص درا�سات اإفريقية، الجزائر)0، �س46. 

ال�سيا�سية،  المو�سوعة  واآخ���رون،  الكيالني  الوهاب  عبد    (6(
بيروت- موؤ�س�سة خال للطباعة- )98)م، ج2/ �س)24.
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المجموع����ة خصائص ثقافية، طبيعية أو تاريخية، أو دين 
أو لغة، تختلف عن باقي السكان.

أما المعي����ار السوس����يولوجي: فتعريفاته المنضوية 
تحت����ه ال تُولي أهمي����ًة للعدد، مثل الس����ود في الواليات 

المتحدة األمريكية. 
وهناك معياٌر آخر، هو الموقع من السلطة السياسية، 
وهو ما اس����تندت إليه نيفين مس����عد، حيث استخدمت 

الجماعة المسيطرة استناداً لهذا المعيار))).

4- تعريف الندماج الوطني:
»االندماج الوطني« هو ذوبان جميع الوالءات الفرعية 
مقاب����ل الوالء الوطني، أي تالش����ي الهويات الفرعية في 
مقابل تشكل ُهوية وطنية جامعة مشتركة، وهو أحد أهّم 
المواضيع صعبة التحقي����ق، والتي تعاني منها أغلب دول 

إفريقيا.
فإش����كالية االندماج الوطني ترتبط أساس����اً بدرجة 
االنس����جام في المجتمع، وتعود أهميتها، بالنسبة لمعظم 
ور الذي يلعبه االندماج  أنظمة الحك����م اإلفريقية، إلى الدَّ

الوطني المستمد من وظيفتَيْن أساسيتَيْن:
الأول���ى: سياس����ية، وتتمثل حسب »مايرون وينز« في 

تحقيق الغايات اآلتية:
1( صهر الجماع����ات المختلفة عرقّي����اً أو دينّياً أو 
لغوّياً، والتحديد الواض����ح للهوية الوطنية، وتدعيم الوالء 

الوطني. 
2( إقامة س����لطة مركزية قادرة على فرض سلطتها 

على الجماعات في الدولة والمجتمع. 
3( إيج����اد ح����دٍّ أدنى م����ن الرضا واالتف����اق، بين 
الجماعات المختلفة في الدول����ة، حول القيم واألهداف 

العليا للمجتمع السياسي.
4( تعزيز مسّوغات التفاعل بين الحاكم والمحكومين.
الثاني���ة: الوظيفة االجتماعي����ة، وأوضحها »موريس 

الوطني  والن��دم��اج  الإث��ن��ي  التعدد  ال��م��ام��ي،  ول��د  ال��ن��ان    (((
ف��ي م��وري��ت��ان��ي��ا، ال��م��رك��ز ال��م��غ��ارب��ي ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث 

.www.aqlam.com .ال�ستراتيجية، 0/04/24)20م

ديفرجي« في أنها تهدف إلى تحقيق:
1( الحّد من اللجوء الى العنف.

2( إقرار صيغة توفيقية، للحّد من للصراع والتنافر، 
تكون قائمًة على العدالة، ومراعاة التوازن بين االمتيازات 

والتضحيات. 
3( تطوير صيغ التضامن االجتماعي))).

ويرى إبراهيم نصر الدين ضرورة عدم خلط مشكلة 
االندم����اج الوطني مع مش����كلة االندماج السياس����ي؛ ألّن 
األولى تخّص عالقات داخل المجتمع، أي أنها تمّثل أزمة 
عالقة أفقية، حيث ال يوجد هناك استعداد للتعايش داخل 
المجتمع وبين جماعاته كشركاء، وهو ما يؤثر على مستوى 
االندماج الوطني ويضعفه. أما الثانية فتنشأ نتيجة وجود 

مواطنين غير مقتنعين بحكومتهم))).
المح�ر الثاني: واقع التعددية الجتماعية 

في اإفريقيا:
إّن التعددي����ة االجتماعي����ة، أو المجتمعية، تعّبر عن 
مجتمٍع مقّسم بناًء على معايير، مثل الّدين واأليديولوجية 

واللغة والجهوية والثقافية والعرقية.
كما أنه يمكن أن نُطلق وص����ف »المجتمع التعددي« 
على المجتمع الذي تنقس����م أُطره بين التيارات الحزبية 
وجمعيات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، على أساس 
محددات وانقس����امات إثنية. ومن ثّم فالمجتمع التعددي 
هو عكس المجتمع الوطن����ي، الذي تذوب فيه عدة فئات 

وطوائف في إطاٍر سياسيٍّ جامع واحد.
فالمجتم����ع التع����ددي، بن����اًء عل����ى رؤي����ة الباحث 
االقتصادي »فيرنيفال«   Furnival، يتكون من جماعاٍت 
ثقافية مغلقة، تشمل كلٌّ منها ُهوية خاّصة، حيث ال تلتقي 
إال أله����داٍف اقتصادية بعيدة عن األهداف الش����خصية. 

الغير  الديمقراطية  اإ�سكالية  �سلع،  �سيد  محمد  جمال    (2(
بين  ال�سلطة  اإ�سكالية  دولية حول  ندوة  اإفريقيا:  في  مبا�سرة 
الت�سلط والتمرد، الجبل الغربي، الجماهيرية، 2000م، �س). 

)))  اإبراهيم ن�سر الدين، الندماج الوطني في اإفريقيا: نموذج 
نيجيريا، مركز درا�سات الم�ستقبل الإفريقي: ط)، القاهرة، 

997)م، �س8.  
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أما سياس����ّياً؛ فالتعددية تش����ير إلى تعددية المؤسسات 
االجتماعية وغيرها، التي يمكنها أن تش����ارك في مزاولة 

السلطة))). 

التعدد اللغوي في اإفريقيا:
إّن الق����ارة اإلفريقي����ة- إذا نظرنا إليه����ا من زاوية 
التع����دد اللغوي- زاخرة لغوي����اً، فنيجيريا وحدها تحتوي 
على ما يقارب 248 لغة، أم����ا إذا نظرناً إلى عراقة هذه 
اللغات وقدمها فإنها تعود إلى العصور القديمة، كالهوسا 

والفوالني في غرب إفريقيا، والسواحلي في شرقها))).
 وم���ن أهّم الدراس���ات التي اهتمت بموض���وع التعدد 
اللغوي، وصنفت اللغات إلى مجموعات، الدراسة التي وضعها 
عالم اللغة األمريكي »جوزيف غرينبرغ«، عام 1963م، وقّسم 
من خاللها اللغات اإلفريقية إلى أربع أس���ر رئيسية، تنقسم 
كلُّ واحدٍة منها ألُسٍر فرعية ومجموعات لغوية ثانوية، وهي:

1- األسرة النيجيرية الكردفانية والكونغولية.
2- أسرة النيل الصحراوية.

3- األسرة الخوسانية.
4- األسرة الحامية )السامية())).

التعدد العرقي في اإفريقيا:
م����ن جهٍة ثانية؛ فإّن من أبرز صور التعدد المجتمعي 
في الق����ارة اإلفريقية هو »التعدد العرقي«، بكّل ما يحمله 
م����ن خصائص مس����تمدة من الس����اللة المش����تركة بين 
أف����راد الجماعة العرقية، فنجد- مث����اًل- جماعة الهوتو، 

التوتسي... إلخ.

في  ال��دول��ة  بناء  واإ�سكالية  الإثنية  التعقيدات  في  ق��راءة    (((
نيجيريا، 08/)8/0)20م،: �سوهد في )2/0)/8)20م على 

https://www.politics-dz.com :الرابط

ترجمات  ب��اخ��و���ص،  منجد  ترجمة:  ما�سيليال،  نونقيال    (2(
المجتمعات  و�سط  ثقافية  كمع�سلة  اللغوي  التعدد  خا�سة- 
6)20م،  نوفمبر  ال��ع��دد46،  جديد،  جيل  مجلة  الإفريقية، 
www.gealgaded. 7)20م:  مار�س   (( الط��اع:  تاريخ 

./com/index/category

العدد  قارتنا،  اإفريقيا  مجلة  الإفريقية،  واللهجات  اللغات    (((
التا�سع، دي�سمبر))20م، �س2.

ويرى الباحثون أّن التعددية العرقية هي رابطة دم وراثية 
وليست مكتسبة، وهو ما يؤدي الى اشتراك أفرادها في القيم 
والمعتقدات، والتي من الممكن أن تعّبر عنها هذه الجماعات 
العرقية في إطار مؤسس���اتي، وهذا ال يمنع وجود تمايزات 
أخ���رى داخل هذه الجماعة، مردها إلى متغّيرات العش���يرة 
والعمر واالنتماء القبلي، ما يؤدي إلى صراعاٍت داخلية، تزيد 
من حالة عدم االستقرار في المجتمع والسلطة، مثلما حدث 
في زيمبابوي في جماعة شوباً، من صراٍع بين فئاتها الكارنج 

الزيزرو المانيكا من أجل السلطة والهيمنة))).
وف���ي  دول الس���احل- خصوصاً- تنتش���ر العديد من 
األع���راق واإلثنيات، منها جماعة بامب���ارا، وهي أقوى إثنية 
في مالي، وهذا راجع  للعامل الديموغرافي، ويتواجدون في 
باماكو، كذا تتميز باستحواذها على أغلب المناصب اإلدارية. 
أم����ا النيجر؛ فيمك����ن أن نحصي فيه����ا أكثر من 6 

إثنيات)))، أهمها:
- الهوس����ا: وتغطي الوسط وش����رق النيجر، بنسبة 

سكان %56.
- الديجيرما السونغاي: وتمثل حولي %22.

- الطوارق: التي تمثل %10.
باإلضاف����ة إلى: الكان����وري الفوالن����ي البولس التبو 

والعرب.
وتمتلك السونغاي زمام المؤسسة العسكرية، والهوسا 

تمسك بالسلطة االقتصادية.
وتحتوي تش����اد على أكثر من 12 إثنية، وتنقسم إلى 

مجموعات، وهي:
- مجموعة »السارا«، التي تعود أصولها إلى القبائل 
اإلفريقي����ة الواف����دة، كقبائل: الباما الكان����وري الفوالني 

والعرب.

 Robert Kaplan, «The Coming Anarchy» the   (4(
.Atlantic Monthly, May 1993, pp.110–116

ال�ساحل  الإثنية في منطقة  الم�سكلة  اأحمد طالب،  اأب�سير    (((
الإفريقي، ر�سالة ماج�ستير في العلوم ال�سيا�سية، كلية العلوم 
2009-0)20م،  الجزائر)0،  جامعة  والإع��الم،  ال�سيا�سية 

�س.�س )29، 28).
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- باإلضاف����ة إلى مجموعة التوب����و )الكرى و الدازا( 
التي تمثل 2% من سكان تشاد.

وأما الس����ودان؛ فتحتوي على 52% من السكان سود، 
و39% ع����رب، و6% البيجا، وتجدر اإلش����ارة إلى أّن الثلث 
الش����مالي من البالد ه����و فضاءٌ جغراف����ي لقبائل البدو 

المسلمة، وكلها معربة كقبائل البيجا))).
وتتمثل أزمة االندم����اج الوطني في إفريقيا في عدم 
قدرة األنظمة السياس����ية على التعامل مع التنوع اإلثني، 
والتع����دد المجتمعي، ونمو ال����والءات الفرعية والثقافات 
الفرعية على حس����اب الوالء الوطن����ي والثقافة والُهوية 
المش����تركة، وهو ما س����اهم في تنامي وتأجيج النزاعات 
والتوت����رات ذات الطبيعة اإلثنية، س����واء بين الجماعات، 
أو بين الجماعات والنظام السياس����ي الحاكم، الذي يؤدي 
إلى عجز الدولة اإلفريقية عن خلق التماس����ك والتجانس 

المجتمعي والوحدة الوطنية))). 
ف���ي  باإفريقي���ا  الوطن���ي  الندم���اج  اأهمي���ة  وتكم���ن 

خ�سو�سيته؛ ل�ستماله على عدة مركزات، وهي: 
أ- المرتكز اإلثني لالندماج الوطني: بسبب الموروث 
االس����تعماري الذي جع����ل البعد اإلثن����ي ذا أهمية، بفعل 
تقسيم المجموعات القبلية إلى عدة دول، أو احتواء دولة 
واحدة لعدة إثنيات، وهو ما أدى إلى عدم الشعور باالنتماء 

نحو الجماعة الوطنية))).
ب- المرتك����ز الثقافي لالندم����اج الوطني: ال يمكن 
فصل هذا المرتكز عن اإلثنية، على أساس أّن لكّل جماعة 
إثني����ة ثقافتها، والهدف من وراء ه����ذا البعد هو معالجة 

الجانب السياسي من الثقافة المجتمعية.

)))  عربي بومدين، الأمن الإن�ساني في ال�ساحل الإفريقي واأثره 
على الأمن الجزائري: مالي نموذجًا، مذكرة ماج�ستير علوم 
�سيا�سية، جامعة وهران، 4)20-))20م، �س.�س )92-)9).  

وال�سيا�سة  الحديثة  ال�سيا�سية  النظم  الحزرجي،  ثامر    (2(
ال�سلطة،  اإدارة  ا�ستراتيجية  في  معا�سرة  )درا�سة  العامة، 

مكتبة المنهل)، �س08). 

الإثني والندماج في موريتانيا،  التعدد  المامي،  ولد  النان    (((
http:// 26/))/6)20م:  الطاع  تاريخ  08-04-0)20م، 

.www.aqlame.com/article1180.html

ج- المرتكز السياسي لالندماج الوطني: المقصود به 
مس����توى العالقة والتفاعل بين النظام السياسي وأعضاء 
الجماعات الوطنية، س����واء كانوا أغلبيًة أو أقلية، ونجاح 
هذه العالق����ة يؤدي إلى الوحدة الوطنية وتش����كيل ُهوية 

جامعة.
د- المرتكز اإلقليم����ي لالندماج الوطني: هذا البعد 
يرك����ز على الرقعة الجغرافية الت����ي تحوي جماعة داخل 
اإلقليم، ومدى اإلس����هام في درجة االتص����ال والتجانس 
والتماس����ك بين أفراد الجماعة في هذا اإلقليم، وبالتالي 

تأثيره على عالقة أعضاء الجماعة.
ه- البع����د الوظيفي للوحدة الوطنية: وهذا من خالل 
خلق مصلحة سياسية، تؤدي إلى تعميق تالحمها وشعورها 
بأهمية التفاعل القائم على أساس المشترك االقتصادي 
الوظيفي الفعال، والمتداخ����ل بين األغلبية العددية وبين 

الجماعات اإلثنية األخرى )األقليات(.

المح�ر الثالث: تاأثير التعددية الجتماعية 
على الندماج ال�طني والأزمات المرتبطة به: 

إّن عدم قدرة الدول على تحقيق التماس����ك الوطني؛ 
أدى إل����ى إش����كاالت تمخضت ع����ن االنقس����ام والتعدد 

المجتمعي، وهي:

 وتتمثل أزمة االندماج 
الوطني في إفريقيا في عدم 
قدرة األنظمة السياسية على 
التعامل مع التنوع اإلثني، 
والتعدد المجتمعي، ونمو 

ات الفرعية والثقافات  الوالء
الفرعية على حساب الوالء 
الوطني والثقافة والُهوية 

المشتركة
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1- م�سكلة تحقيق الوحدة الوطنية: 
إّن الدولة هي أساس َفْهم الوحدة الوطنية، والمقصود 
بها الصلة التي تجمع بين مواطني الدولة الواحدة، والتي 
تكون مبنيًة على أُسس يؤمن بها الجميع ويدافعون عنها، 
وبصيغٍة أخرى هدف الوح����دة الوطنية هو بناء أُّمة عبر 
ذوبان التركيبة السكانية للدولة وتنظيمها في إطار هيئاٍت 
ومؤسساٍت مدنية، أي تنظيم المجتمع في شكل دولٍة ذات 

مصالح وطنية متميزة عن باقي الدول.
وتعتبر إشكالية تحقيق الوحدة الوطنية إشكاليٌة تعاني 
منها كّل األنظمة السياسية التي ظهرت بوصفها دولًة قبل 
أن تتحول إلى أُّمٍة ومجتمعاٍت سياس����ية متجانسة، ومن 
ثّم؛ فإّن الهدف من س����عي األنظمة السياسية من عملية 
الوح����دة الوطنية ه����و تحقيق االنس����جام واالندماج بين 
مكّون����ات األُّمة ضمن أُُطر قانونية ومؤسس����ية، عبْر دمج 
الجماعات المتعددة بخصائص ذاتية في نطاٍق سياس����يٍّ 
واح����د، وعليه؛ فإّن عدم وجود وح����دة وطنية يعني عدم 
تحّق����ق التكامل الوطني، ما يدّل على انقس����ام التكوينات 

المجتمعية))).
م����ن خالل هذا؛ نس����تنتج أّن عدم وج����ود االندماج 
الوطني المفضي إلى التماس����ك المجتمعي؛ سوف يؤدي 
إلى غياب الشعور بالوحدة الوطنية، وهو ما سيجعلنا أمام 

مشكلٍة أكبر، وهي إشكالية بناء دولة.

2- النزاعات الإثنية: 
تتمّيز الصراعات اإلثني����ة في إفريقيا عموماً، ودول 
الس����احل خصوصاً، بخطورتها عل����ى الدولة والمجتمع، 
ألنها تحمل سماٍت وخصائص بالغة التعقيد، ما يؤدي إلى 
سهولة تفاعل العوامل المسّببة للصراعات بين أطرافها، 

وتعدد أساليبها القتالية المتبعة.
فعلى مس����توى العامل الديني- مث����اًل- نجد أّن أبرز 
مثال بإفريقي����ا يوجد في نيجيريا، تلك الدولة التي مّرت 

الحديثة  ال�سيا�سية  ال��ن��ظ��م  ال��خ��زرج��ي،  محمد  ث��ام��ر    (((
اإدارة  ا�ستراتيجية  في  معا�سرة  درا�سة  العامة،  وال�سيا�سات 

ال�سلطة، مكتبة المنهل، �ص86).

بتجارب من هذا النوع، كان آخرها في 2010م.
أما على مستوى األطراف؛ فتلك األطراف تتعدد بين 
جيوٍش نظامية ووطنية، وجيوش أجنبية، وميليشيات تابعة 
للمعارضة الداخلية، وجماعات التمرد، باإلضافة للمرتزقة 
الذين يُجندون من طرف شركات أمنية خاّصة- وهذا من 
جهة، ومن جهٍة أخ����رى؛ فالنزاعات اإلثنية أصبحت فوق 
دولتية؛ إذ تكمن خطورتها ف����ي انتقالها للدول المجاورة 
عبر الحدود، ولعل أبرز مثال على ذلك الصراع بين الهوتو 
والتوتس����ي في رواندا، الذي انتقلت ع����دواه الى الكونغو 

الديمقراطية))). 
إّن انتش����ار ع����دوى النزاعات اإلثني����ة يعود للحدود 
االس����تعمارية التي لم تراِع خصوصي����ة التنوع اإلثني؛ إذ 

نجد اإلثنية الواحدة مقسمًة على العديد من الدول. 
ومن العوامل التي تزيد من خطورة النزاعات اإلثنية، 
في دول الساحل اإلفريقي، ارتباطها بالحركات المسلحة، 
حيث تتم عس����كرة هذه النزاعات، وتحويلها إلى نزاعاٍت 
مسلحة تتسم باالحترافية في العمل العسكري، وممارسة 
النشاط األمني واالستخباراتي، وتجارة األسلحة، وما تبعه 
من تجنيد لألطفال، والقرصنة، والنهب المسلح على طول 
امتداد الساحل، والتي استفحلت نتيجة التموضع وانتشار 
اإلثني����ات في بيئة تكّرس الس����تمرارية النزاعات وإطالة 
أمدها، وهو ما ييس����ر تزايد نزعات اس����تقالل الروابط 
العرقية، وممارس����ة العمل العسكري ونشاطاته، حيث يتم 
االستفادة من التداخل العرقي والتجوال الحدودي في كّل 

حدود دول الساحل.
وزي����ادًة على ذلك؛ ارتب����اط اإلثني����ات بالعمل غير 
المش����روع، من خالل اس����تفادتها من العمل المسلح في 
خلق أوضاٍع اقتصادية، تبرز في تسييس العمل العسكري، 
ما يتيح خلق ش����بكة عالقات قد تص����ل إلى حّد ارتباط 
الحركات المس����لحة بأط����راٍف أجنبية تدعم اس����تمرار 

اإفريقيا  ف��ي  الإث��ن��ي��ة  ال�����س��راع��ات  �سبانة،  ال�سيد  اأي��م��ن    (2(
http:// الرابط:   مواجهتها.  و�سبل  التداعيات  الخ�سائ�ص 

.www.qiraatafrican.com/hom/new
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الح����روب، وتبرز أيض����اً في خلق ف����وارق إثنية وطبقية، 
فاقتصاد الحرب يتيح المجال لالقتصاد الهامش����ي الذي 

يكون خارج منظومة الدولة))).

3- اأزمة ال�سرعية))): 
تعاني النُُّظم اإلفريقية من أزمة ش����رعية، ناتجة عن 
غياب المأسسة وأزمة التوزيع والتغلغل، نظراً لسوء إدارة 
التنوع اإلثني، وتهميش فئات معّينة من المجتمع، هذا في 
ظّل عدم س����عي األنظمة اإلفريقية إلى تعزيز ش����رعيتها 
عبْ����ر آلي����اٍت ديمقراطية تكفل المس����اواة، وتعزز مفهوم 

المواطنة))).

المح�ر الرابع: اأ�صباب ف�صل الدولة ال�طنية 
في تحقيق الندماج ال�طني:

إّن مرد فش����ل الدولة الوطنية في معالجة إش����كالية 
االندم����اج الوطني يعود إلى عاملَيْن، يتمثالن في نش����أة 
الدول����ة في إفريقيا، وكذلك االخت����الل الوظيفي وطبيعة 

الدولة الوطنية وخصائصها.
فاالستعمار، الذي تعرضت له كّل دول إفريقيا، خلق 
بسياس����اته التفضيلية بين اإلثنيات الحساس����ية اإلثنية 
بين القوى المتميزة والمس����يطرة من جانب، والجماعات 
المحرومة اقتصادّياً واجتماعّياً وسياس����ّياً، ما أدى لبروز 

التشرذم المجتمعي. 
وبع����د االس����تقالل؛ بدأ التوج����ه نحو بن����اء الدولة 
اإلفريقية على النم����ط الغربي، فعمدت النخب الحاكمة، 

)))  عبد الوهاب الطيب ب�سير، الإثنية وعالقات الأمن والجوار 
الإقليمي  ب��الأم��ن  وال��ن��زاع��ات  القبيلة  ع��الق��ة  ف��ي  درا���س��ة 
درا�سات  مجلة  ياإفريقيا،  وال�سحراء  ال�ساحل  منطقة  في 

اإفريقية، �س.�س )04)-)0)).

)2)  ي�سير »ماك�ص فيبر« اإلى اأّن النظام الحاكم ي�ستمد �سرعيته 
من �سعور المحكومين بالر�سا عن حكمه، فمن دون ال�سرعية 
يفقد النظام قدرته على اإدارة ال�سراعات، فال�سرعية ُت�ستمد 

من الر�سا، ولي�ص الإذعان لأقلية معينة.

واإ�سكالية  الإثنية  التعقيدات  في  درا�سة  �سفيان،  دا�سي    (((
الطاع  تاريخ  4)/))/7)20م،  نيجيريا،  في  الدولة  بناء 
www.qiraatafrican. الرابط:  على  )8/02/0)20م،  يوم 

com/home/new

والمكونة أساساً من قيادات حروب التحرير، حيث وجدت 
في إذكاء العامل اإلثني والقبلي فرصًة للوصول للس����لطة 

وبقائها، إلى تكريس نظام الحزب الوحد.
 وبعد ظه����ور موجة الدمقرط����ة؛ أدى االنفتاح على 
التعددية))) إلى تسييس العامل اإلثني، عبر إنشاء تنظيمات 
سياسية ذات صبغة إثنية، ومثال ذلك إثيوبيا، حيث لوحظ 
أّن األحزاب التي انخرطت ف����ي العملية االنتخابية  عام 

1995م اعتمدت في تأسيسها على أساس َقَبلي))).
كّل م����ا تّم ذكره مرتب����ٌط بالعامل الثان����ي، فالدولة 
اإلفريقية مجرد واقعة رس����مية قانونية، أنش����أتها القوى 
االستعمارية، في حين أّن الدولة األوروبية نشأت في إطار 
تطوراٍت سياس����ية، انعكست على واقع التنظيم السياسي 
)الدول����ة(. وهذا ما أدى إلى وج����ود اختالٍل وظيفي في 
أداء ممارسات تنظيم الدولة )السلطة( في إفريقيا، وأدى 
بَدوره إلى فش����لها في معالجة إشكالية االندماج الوطني، 

وتعود اأ�سباب هذا الف�سل اإلى:  
- الفشل في تحقيق التنمية االقتصادية. 

- التركيز على المتطلبات األمنية والدفاعية.
- تحّول وظيفة الدولة إلى دولة جباية. 

وهذا نتيجًة لطبيعة الدول����ة اإلفريقية التي ظهرت 
مالمحها بعد حقبة االستعمار، والتي انعكس فشلها على 

معالجة إشكالية االندماج الوطني فيما ياأتي: 
أنه����ا هي دولة مركزية، تتمح����ور أزمتها في اإلدارة، 
وفي االقتصاد الذي أساءت تسييره، حيث وجهت الجانب 
األكبر من الموارد االقتصادية إلى اإلنفاق على المرتبات 
أو المحسوبية، وتوازى ذلك مع هشاشة مؤسسات الدولة 
واإلخف����اق في إدارتها، وهو ما جعله����ا دولًة تتوقف على 
ش����خص الرئيس، وأصبح من الصعب التمييز بينه وبين 
الس����لطة السياسية المطلقة. كما أّن أهّم ملمح هو تحّول 

والتجربة  الإث��ي��وب��ي��ة  ال��ق��وم��ي��ات  اأح��م��د،  محمد  م��واه��ب    (4(
يناير   0( العدد  ا�ستراتيجية،  درا�سات  مجلة  الديمقراطية، 

996)م، �س2)).  

)))  المرجع نف�سه، �س2)).
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الدولة اإلفريقية إلى دولة نخبٍة معتمدة على نخبٍة إثنية، 
وهو ما يعني ضرورة التمس����ك بالس����لطة من جانب هذه 
النخبة لحماي����ة مصالحها الخاّصة م����ن جهة، ولحماية 

مصالح الجماعة اإلثنية من جهٍة أخرى))).   
المح�ر الخام�س: ا�صتراتيجيات التعامل مع 

اإ�صكالية الندماج ال�طني: 
لق����د فش����لت الحكومات الت����ي توّلت بن����اء الدولة 
الحديثة في بسط س����لطتها على إقليمها، وخلق تجانس 
مجتمعي عبْر تحقيق المس����اواة في الحقوق والواجبات، 
باإلضافة إلى إخفاقه����ا فيما يناط بها من وظائف تتعلق 
بقطاع التعلي����م والصحة... إلخ، نتيجة عوامل اجتماعية، 
ما كرس المفاضلة بين اإلثنيات، التي س����اهمت في خلق 
التفكك المجتمعي، وضعف المواطنة، مما أدى إلى التوتر 
الدائم، ما أضعف الدولة في إفريقيا، وش����جع من صعود 
العبين من غير الدولة الحتالل وظيفة الدولة االقتصادية 
واالجتماعي����ة، خصوص����اً في المناط����ق الحدودية التي 
تُخترق م����ن طرف الجماعات اإلرهابي����ة، كجماعة بوكو 

حرام في نيجيريا التي وصلت إلى الكاميرون وتشاد))).
تج����ارب بعض الدول اإلفريقية في تجاوز إش����كالية 

االندماج الوطني: 
اتبع���ت ع���دٌد م���ن ال���دول الإفريقي���ة، لمعالج���ة اإ�سكالية 

الندماج الوطني، ثالثة اأ�ساليب، وهي:

1- اأ�سلوب الندماج الطائفي الإكراهي: 
وهو أسلوٌب يعتمد على عمل النخبة الحاكمة 
والمس���يطرة على مقاليد السلطة في استيعاب 
كّل أطي���اف المجتمع في إط���ار ثقافتها ولغتها، 
وأحياناً دينها، وهو ما طبقه النظام الس���وداني 
في فترتَ���ي )1956-1969م( و)1989-2005م(، 

اإفريقيا،  في  الدولة  بناء  اإ�سكالية  ن�سر،  اأحمد  اإبراهيم    (((
اإفريقيا  جامعة  اإفريقيا،  ف��ي  والتوا�سل  التداخل  موؤتمر 

العالمية، الخرطوم، 2006م، �س262.

العالي حور، التحديات الجيو�سيا�سية في  العالي عبد  )2)  عبد 
القومي  الأمن  وانعكا�ساتها على  وال�سحراء  ال�ساحل  منطقة 

العربي، �س208.

كما طبقه النظام اإلمبراط���وري في إثيوبيا إلى 
غاية 1991م. وقد فشلت هذه االستراتيجية في 
معالجة إشكالية االندماج الوطني، بل وزادت من 

حّدتها))).
2- اأ�سلوب الف�سل )ال�ستبعاد(:

وترتك����ز على رفض فك����رة االندم����اج الوطني بين 
مكونات المجتمع، على اعتبار اس����تحالة تحقيقه في ظّل 
التعددي����ة المجتمعية والعصبية للهويات الفرعية لإلثنية، 
وبالتال����ي كان الحّل هو الفصل بي����ن مختلف الجماعات، 
وهو ما طبقة النظام السياس����ي في جنوب إفريقيا، حيث 
أقام 10 أقاليم لألفارقة، وتّم السعي لتأهيلها لقبول هذا 
الوضع. وهي تجربٌة باءت بالفشل، وكانت نتيجتها انهيار 

النظام العنصري 1993م))). 
3- اأ�سلوب الندماج الوظيفي الطوعي: 

وهو المبني على أس����اس القبول باقتس����ام السلطة 
والثروة بين مكونات وأطياف المجتمع وأقاليمه، من خالل 
حك����ٍم ذاتي إقليمي للجماع����ات المختلفة، في إطار دولٍة 
بس����يطة موحدة، وانتهت بحق تقرير المصير، واستقالل 

للجماعات واألقاليم المختلفة كجنوب السودان))). 
الدول���ة  خي���ار  بي���ن  اإفريقي���ا  ف���ي  المجتمع���ي  التع���دد 

الفيدرالية والدولة الوطنية: 

1( خيار الدولة الفيدرالية:
بداي����ًة؛ البد م����ن الوقوف عند مفه����وم الفيدرالية، 
والتي تش����ير إلى نشوء دولة نتيجة اتحاد دولتَيْن أو أكثر، 
وتتنازل كلٌّ منهما عن جزٍء من سيادتها لصالح هذه الدولة 
االتحادية، وهو نظام يهدف إلى تأسيس دولة ديمقراطية 

بحيث تتوزع السلطة بين المركز واألقاليم.
وقد عّرفها المعجم السياس����ي بأنه����ا: دولٌة توجد بها 
حكومة مركزية ومجموع����ة حكومات إقليمية، حيث إّن كاًل 

)))  اإبراهيم اأحمد ن�سر الدين، درا�سات في العاقات الدولية 
الإفريقية، مكتبة مدبولي، �س0)2. 

)4)  المرجع نف�سه، �س))2.

)))  المرجع نف�سه، �س2)2. 
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من هذين المستويَيْن من الحكم مستقلٌّ بذاته وفق دستور))). 
كما أّن الفيدرالية تُعّد نظاماً سياس���ّياً يتيح لكّل شرائح 
المجتمع، س���واء الدينية والعرقية والسياس���ية، المش���اركة 
والحوار في القضايا التي لها عالقة بمصالحهم، وكذا اقتسام 
الصالحيات الدستورية، والتوزيع العادل للثروات الوطنية))).

غير أنه خياٌر يمثل تحّدياً للدولة في إفريقيا ، بسبب 
احتمالية طلب بعض األقاليم الفيدرالية لالنفصال. 

ولعل أبرز مثال ناجح للفيدرالي����ة بإفريقيا النموذج 
التنزاني، حيث يرجع ذلك إلى التداول في الس����لطة بين 
المسلمين والمسيحّيين، وكذا عدم االستثمار في الطابع 
القبلي والديني، خصوصاً على مستوى توزيع الموارد...))) 

وأيضاً هناك النموذج االثيوبي.

2( الدولة الوطنية: 
نش����وء الدولة الوطني����ة يحمل مؤش����راً على عملية 
التحّول على المس����توى االجتماعي والثقافي بشكٍل واسٍع 
وكامٍل ومخطط، وبناء دس����تور يُعّد عقداً اجتماعّياً يلقى 
إجماع المواطنين على العملية السياسية، ويضمن تحّقق 
المس����اواة ومبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات بالمناصب 
الحساس����ة بالسلطة، كما يكفل العدالة في توزيع الموارد 
العاّمة، والتي تس����تهدف المصلحة العاّم����ة، وكذا حياد 

المؤسسة العسكرية))).
وبالتالي؛ ه����ذا الخيار بح����دِّ ذاته يُع����ّد تحّدياً في 
إفريقيا، نظراً لعدم وجود اإلرادة السياسية في المجتمعات 
التعددية، التي تحتاج لوعي سياسي لدى المجتمع، وتنشئة 

والفيدرالية،  الالمركزية  الرحمن،  عبد  نبيل  القا�سي    (((
)بغداد: ط)، المكتبة القانونية، 2008)، �س)).

الإثنية  التعددية  اإدارة  الفيدرالي  النظام  جبر،  عزيز    (2(
والعرقية، المجلة ال�سيا�سية والدولية، �س2.

)))  علي جبريل الكتبي، تنزانيا في اإفريقيا، نموذج لال�ستقرار 
ال��ج��زي��رة  م��رك��ز  ت��ق��اري��ر،  ال��دي��ن��ي،  وال��ت��ع��اي�����ص  ال�سيا�سي 

للدرا�سات، ))-اأفريل/ اأبريل ))20م، �س ))06-0).

 Kelevin Holsti, The State, War And  The State  (4(
 Of War, (Cambridge: Cambridge University,

.prees, 1994), pp.98

سياسية عميقة تؤدي لشيوع ثقافة التعايش. 
وله����ذا يصعب إيجاد نموذج مثال����ي للدولة الوطنية 
في إفريقيا، حيث يواجه هذا النموذج تحديات في سبيل 

محاوالت بنائه.
خاتمة: 

يمكن القول بأّن النظام السياسي، في عدٍد من الدول 
اإلفريقي����ة، يتحمل جزءاً كبيراً من تعّمق هذا المش����كل، 
حيث تعمل النخبة الحاكمة لخدمة مصالحها الشخصية 
وبقائها في الس����لطة، من خالل اللعب على االنقسامات 

المجتمعية، ما يترتب عليه إضعاف المجتمع.
وعليه؛ يمكن ا�ستخال�ض ما ياأتي: 

1- أّن نش����أة الدولة اإلفريقية عل����ى النمط الغربي 
أحدث تشّوهات على مستوى وظيفة الدولة، والذي دّل على 
فشلها هذا الضعف الذي أدى إلى إعاقة َدور التنظيمات 
االجتماعية في نشر الوعي السياسي والثقافي والتعايش، 
وفي س����ّد الفراغ الوظيفي ال����ذي تتركه الدولة في بعض 

المجاالت، وبالتالي تقوية الدولة والمجتمع.
2- أّن تحقي���ق االندماج الوطني واالجتماعي يس���تلزم 
إعادة بناء للعالقة القائمة بين الدولة والتنظيمات االجتماعية 
والسياسية، التي يجب أن تُقام على أساس التمكين المتبادل 
بينهم���ا، الذي يس���مح بعدم احت���واء وتقييد نش���اط هذه 
التنظيمات، إّن إعادة بناء هذه العالقة س���وف يس���ّد الفراغ 
الوظيفي للدولة، ويعّزز م���ن َدور المجتمع الذي يُعّد إحدى 
القنوات المس���ؤولة عن التنشئة السياس���ية، وإرساء ثقافة 
التعايش الس���لمي بين أفراد المجتمع ف���ي إفريقيا عموماً، 

وخاّصة في الدول ذات الطبيعة المتعددة والمنقسمة.
3- أّن إشكالية االندماج الوطني مرّدها، في الجانب 

االقتصادي، هو سوء توزيع الموارد وندرتها.
4- أهمية العمل على تقوية المؤسس����ات الحساسة 
بالدول����ة، من خالل القي����ام باإلصالح����ات االقتصادية 

والدستورية، التي من شأنها تقوية الدولة �
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اإلرهاب المائي في إفريقيا

د. محمد فوؤاد ر�سوان
باحث في ال�سلوؤون ال�سيا�سية الإفريقية -  ومتخ�س�س في 

ق�سايا المياه ونزاعات الأنهار الدولية  -  م�سر

الصناعية والزراعية للمياه، لذا فقد حاولت كّل الدول تحقيق 
األمن المائ���ي لمجتمعاتها، عن طريق توفير الموارد المائية 
بالكميات والجودة الالزمة الستمرار التقدم، والسيطرة على 
جمي���ع مواردها، بل وعملت على تنمية تلك الموارد بش���تى 
الطرق، منها من استخدم الوسائل واألساليب القانونية، عبر 
تحقيق التعاون مع باقي الدول وإدارتها بشكٍل متكامل يحقق 
الرفاهية للجميع، ومنها من عمل على تنمية مواردها المائية 

الميلاه دوملًا- ول تلزال- َدورًا محورّيلًا في حياة لعبت 
المجتمعلات الب�سريلة، فالملاء هو اأ�سلل الحياة، 
وهلو الم�سلدر الرئي�سي لتحقيلق الرفاهيلة لالإن�سان على 
جميلع الم�ستويلات، �سلواء فلي مجلالت الإنتلاج الزراعلي 

وال�سناعي،  اأو توليد الطاقة الكهربائية.
ومع تزايد ن���درة المياه، نتيجًة للتغيرات البيئية، فضاًل 
عن التزايد المضطرد في الس���كان، وزيادة االس���تخدامات 
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سياسية متعارضة))).
وه���ذا األمر ذاته ينطبق على مفهوم »اإلرهاب المائي«، 
باعتباره أحد أشكال اإلرهاب، من حيث االلتباس في مفهومه 

نتيجًة لتعدد التعريفات المتعلقة به.
ومن اأبرز تلك التعريفات: 

تعريف مكتب التحقيق���ات الفيدرالي األمريكي، الذي 
ع���ّرف اإلرهاب المائي بأنه: »االس���تخدام غي���ر القانوني 
للقوة أو العنف ضّد األش���خاص أو الممتلكات، لترهيبهم، أو 
إكراه الحكومة والس���كان المدنّيين، من أجل تحقيق أهداٍف 

سياسية أو اجتماعية«.
وهناك تعريٌف آخر يعتبر اإلرهاب المائي هو: »كّل فعٍل 
غي���ر قانوني ضّد الموارد أو النُّظ���م البيئية إللحاق الضرر 
باألفراد، أو حرمان الس���كان من المزاي���ا والفوائد البيئية، 

ألسباٍب سياسية أو اجتماعية«))). 
وبالنظ���ر إلى هَذيْ���ن التعريَفيْن يمكن الق���ول بأّن كاّلً 
منهما قد ركز بشكٍل رئيسي على الدوافع الرئيسية لمرتكبي 
العمل اإلرهاب���ي، وبصفٍة خاّصٍة على الدوافع السياس���ية 
واالجتماعي���ة؛ في حين أنه من الممك���ن أن يكون وراء تلك 

اإ�سكاليات  والإره���اب  التطرف  �سعبان،  الح�سين  عبد  د.    (((
نظرية وتحديات علمية مع اإ�سارٍة خا�سة اإلى العراق، مرا�سد 
برنامج  الم�ستقبلية–  ال��درا���س��ات  وح���دة  )الإ���س��ك��ن��دري��ة، 
العدد42،   الإ�سكندرية،  مكتبة  ال�ستراتيجية-  الدرا�سات 

دي�سمبر 7)20م)، �س)). 

 Peter H. Gleick, Water And Terrorism, In Water  (2(
 Policy,( London, IWA Publishing, Vol.8, 2006),

 .484-P.P.483

ضاربًة ع���رض الحائط بالقوانين والمعاهدات الدولية، وقد 
أثبتت كّل التجارب الس���ابقة فش���ل تلك الدولة في تحقيق 
تنميٍة مس���تدامة، نظراً لما تتعرض له من تهديٍد مس���تمر 

باستمرار سيطرتها على تلك الموارد المائية. 
ونظ���راً ألهمية الم���وارد المائية في حياة الش���عوب 
واس���تقرارها، فقد أصبحت هدفاً س���هل المنال للعمليات 
اإلرهابية، خاصًة أّن العب���ث بالمقدرات المائية للدول، من 
تلويٍث متعّمد أو تقليٍل لحصتها من الموارد المائية أو تدميٍر 
للبنية التحتية المائية، من ش���أنه أن يزعزع استقرار أعتى 
الق���وى العالمية، فض���اًل عما تخلّفه م���ن ضحايا باآلالف 
والماليين ال تستطيع أّي عمليات نوعية أخرى تحقيقها، كما 
أنها تمّثل ضغوطاً متزاي���دًة على األنظمة من أجل الرضوخ 
واالستجابة لمطالب الجماعات أو الدول التي تهدد أو تقوم 

بالعمل اإلرهابي. 
ومع تزايد العمليات اإلرهابية المتعلقة بالموارد المائية، 
وتزايد التس���اؤل واللغط ح���ول تحديد مفه���وم »اإلرهاب 
المائي«، حتى يتس���ّنى للدول مقاومته، والتخفيف من حّدة 
آثاره على الدول والجماعات، تس���عى هذه الدراسة لإلجابة 
عنه من خالل: اس���تيضاح مفهوم اإلرهاب المائي، وتحديد 
صوره وأش���كاله المختلفة، وأخيراً توضيح اآلثار المحتملة 
لإلره���اب المائي، س���واء عل���ى المس���توى االقتصادي أو 

السياسي أو االجتماعي. 
اأوًل: مفه�م الإرهاب المائي:

يمّثل االتفاق حول تعريٍف محّدٍد ل�»اإلرهاب« إشكاليًة 
للمتخصصي����ن في مجال العلوم االجتماعية بصفٍة عاّمة، 
نظراً لتعدد التعريفات والدراس����ات الت����ي تتناول مفهوم 
اإلرهاب، كلٍّ حس����ب مدركاته وثقافته ورؤاه بشكٍل عام، 
وق����د تعددت جهود وضع تعريٍف مح����دٍد لإلرهاب، منها 
ما قامت ب����ه  األم����م المتحدة التي أص����درت نحو 19 
اتفاقي����ًة وإعالناً دولّياً حول اإلره����اب، لكنها لم تتوصل 
إلى تعريف ماهيته بس����بب اخت����الف المصالح الدولية، 
والتفسيرات والتأويالت الخاّصة بذلك، وهو ما أدى إلى 
زي����ادة االلتباس حول مفهوم اإلرهاب حتى اآلن، وهذا ما 
رصده الباحث أليكس شميد Alex Schmid في كتابه 
Political Terrorism، م����ن وجود نحو 109 تعريفات 
لمصطلح اإلره����اب، تنطلق جميعها من خلفياٍت ومصالح 

تَرك التقسيم االستعماري 
للدول اإلفريقية أكبر عدٍد 
من الدول المتشاطئة على 

األنهار الدولية، وهو ما يجعل 
التنافس على الموارد المائية 

عنوانًا للمرحلة القادمة
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الهجم���ات دوافع اقتصادية أو دوافع ديني���ة، أو غيرها من 
الدوافع األخرى. وكذلك ركز كلٌّ منهما على مفهوم األعمال 
العدائي���ة الموجهة ضّد الدولة بش���كٍل عام؛ على الرغم من 
كون الفعل اإلرهابي نفسه قد تقوم به دوٌل أو شركاٌت متعددة 
الجنس���يات، وال يُش���ترط أن تكون جماع���ات أو منظمات 

إرهابية فقط. 
لذا؛ فمن الممكن أن يكون تعريف اإلرهاب المائي- كما 
يراه الباحث-: »هو أّي عمٍل أو س���لوٍك عدواني غير قانوني، 
س���واء كان مادّي���اً أو معنوّياً، يهدف لحرمان س���كان إقليم 
معّي���ن أو دولة من مواردهم المائي���ة بذات الجودة والكمية، 
بش���كٍل يؤثر على كّل مناحي الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، س���واء كان هذا السلوك صادراً عن أشخاص 

أو جماعات أو دول«.
لذا؛ فإّن أّي تهديٍد بإغراق المناطق، أو غلق الس���دود 
وحبس المياه عن مناطق أخرى أو المواطنين، أو اس���تخدام 
المياه ألغراٍض اقتصادية بغّض النظر عن حياة المواطنين، 
أو التعرض للمنشآت المائية بقصد اإلضرار بها عسكرّياً أو 

سياسّياً أو حياتّياً، يُعّد من قبيل اإلرهاب المائي. 
ثانيًا: �ص�ر الإرهاب المائي: 

تتع���دد الصور التي يمكن أن تُعّد إرهاب���اً مائّياً؛ منها: 
تدمير البنية التحتية المتعّمد من ِقَبل الجماعات اإلرهابية، 
أو من ِقَبل بعض األنظمة خالل االحتجاجات التي تش���هدها 
الب���الد، أو القيام بتلويث متعّمد للموارد المائية، أو ما تقوم 
به المنظمات المالية الدولية، والشركات متعددة الجنسيات، 
من خالل الس���يطرة على الم���وارد المائية عبر دفع البلدان 
النامي���ة لخصخصة الموارد المائية بها، وأخيراً ما يمكن أن 
تق���وم به دول المنابع عبر قطع إم���دادات المياه؛ عن طريق 
إقامة سدود أو قناطر، أو تحويٍل للمجاري المائية دون النظر 
للحقوق التاريخية المكتس���بة أو حقوق االستخدام المنصف 

والمعقول، وهو ما سيتّم عرضه فيما يلي: 
1– تدمي���ر البنية التحتية اأو خط���وط اإمدادات المياه 

اأو التلوث المتعمد للموارد المائية:
تعتبر البنية التحتية للموارد المائية عاماًل جوهرّياً من 
أجل توفير الموارد المائية بالشكل الالزم لتحقيق الرفاهية 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة، وتش���مل تلك البنية الس���دود 
والخزانات والقناطر وكّل وس���ائل توصي���ل المياه الصالحة 

لالس���تخدامات المتعددة، كذل���ك محطات تنقي���ة المياه 
ومعالجتها وأنابيت توصيل المياه والقنوات وغيرها.

ونظ���راً ألهمية تلك الش���بكة؛ فهي عرض���ة للعمليات 
اإلرهابية بش���كٍل متعّمد، وقد كانت هدفاً عسكرّياً وسياسّياً 
منذ آالف الس���نين، فهي من ناحيٍة تُظهر ضعف س���يطرة 
الدولة على توفير االحتياجات األساسية لشعوبها حال تدمير 
أيٍّ من تلك المنشآت الحيوية، وكذلك تشّكل ضغطاً متزايداً 
على األنظمة الحاكمة نتيجًة لتعرض ش���عوبهم للهالك حال 
فقدانهم مصادر المياه الالزمة لهم، وهو ما قد يتس���ّبب في 
اضطرابات اجتماعية، أو فوضى، حال تعرض تلك المنشآت 

إلى هجوٍم إرهابي عليها))). 
ويعود تس���جيل أول هجوم على شبكات المياه منذ أكثر 
من 4500 ع���ام، عندما قام أورالما Urlama ملك الجاش 
Lagash، خالل الفت���رة من 2450 حتى 2400 قبل الميالد، 
بتحويل قنوات المياه إل���ى المناطق الحدودية لحرمان مدن 
مدين���ة »أوما Umma« ، والس���يطرة عليها بالكامل بعدما 
ش���ارف س���كانها على الهالك، ثم تال ذلك قيام ابنه بقطع 
إمدادات المياه عن مدينة جيرسو Girsu في مدينة »أوما« 
أيضاً، وتُع���ّد تلك الواقعة هي أول ح���وادث قطع إمدادات 
المياه التي س���جلها التاريخ من أجل السيطرة على المناطق 

المجاورة))).
وش���هدت القارة اإلفريقي���ة واحدًة من أبش���ع جرائم 
اإلبادة الجماعية في التاريخ الحديث، والتي قامت بها قوات 
االستعمار األلماني عام 1904م ضّد سكان جماعة الهيريرو 
Herero، في جنوب غ���رب إفريقيا )ناميبيا حالياً(، والتي 
كانت تُع���ّد واحدًة من أكبر الجماعات الموجودة في إفريقيا 
ف���ي ذلك الوقت، ولكن نتيجًة لحصار األلمان لهم إلجبارهم 
على العمل في المناجم لخدم���ة مصالحهم، ولوقف عملية 
المقاوم���ة في تلك المنطقة، فق���د حاصروهم، ما أدى إلى 

 Odhiambo E.O.S, Maito L.T,(Etal.),Vulnerability  (((
 Of Water Infrastructure To Terrorism , In
 Asian Journal Of  Natural & Applied Sciences,
 (Oyama, Leena And Luna International,Vol.2,

.No. 1, March 2013), P.51

 B. Gurugnanam ,Essentials Of Hydrogeology,  (2(
 (New Delhi, New India Publishing Agency,

.2009), P.194
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إبادة أكثر من 100000 ش���خص نتيجة الجفاف والتجويع، 
كما قاموا بتس���ميم آبار المياه الصحراوية، حتى فقدت تلك 

الجماعة أكثر من 80% من قوام شعبها))).
وبالطريق���ة نفس���ها اس���تخدمت الق���وات األلمانية 
اس���تراتيجية »تس���ميم آبار المياه« في منطقة جنوب غرب 
إفريقي���ا )ناميبي���ا حالّياً(، لمواجهة محاول���ة اتحاد جنوب 
إفريقيا الحت���الل المنطقة، خالل الحرب التي دارت بينهما 
خالل عاَمي 1914-1915م، والتي رأى خاللها القادة األلمان 
أنهم يمكنهم السيطرة على مجريات الحرب من خالل تبني 
اس���تراتيجيات حرب العصابات، وتجن���ب القوات األلمانية 
المع���ارك الضارية من خ���الل االعتماد على اس���تراتيجيٍة 
أخ���رى، وهي تجفي���ف اآلبار وتس���ميمها عبر اس���تخدام 
مادة »الزرنيخ« الس���امة في أكثر من س���تة آبار في منطقة 
سواكوبموند وساندفونتين، حيث وجدت قوات جيش الدفاع 
في اتحاد جنوب إفريقيا أّن آبار المياه غير صالحة للشرب 
وال االستخدام اآلدمي، لذا فقد قامت قوات جنوب إفريقيا 
للتخلص من ذلك المأزق بجعل األس���رى األلمان يش���ربون 
أوالً م���ن كّل تلك اآلبار، للتأكد من مدى صالحية تلك المياه 
للش���رب من عدمها، وهو األمر الذي يتع���ارض مع اتفاقية 
الهاي، والتي تحظر في مادتها 23 استخدام أّي مواد سامة 

خالل الحروب))). 
وفي س���ياٍق آخر؛ قد يُعتبر اإلرهاب المائي عبارة عن 
تعدي دول على المنش���آت المائية لدولة أخرى، ولعل المثال 
األبرز في ذلك، الذي ش���هدته قارة إفريقيا، هو ما قامت به 
القوات األنجولية الكوبية على س���ّد كاليك، حيث تّم التوصل 
ف���ي عام 1969م إلى اتفاٍق ثالث بي���ن اتحاد جنوب إفريقيا 
والبرتغال بش���أن عدة مش���اريع على نه���ر كونين، ويتضّمن 

 Amy M. Rivera, Did The German Actions In   (((
 Constitute 1908-The Herero Rebellion Of 1904
 Genocide?, Master, (Colorado, Faculty Of
 The U.S. Army Command And General Staff

.10-College, 2012), P.P.8

 Evert Kleynhans, A Critical Analysis Of   (2(
 The Impact Of Water On The South African
-Campaign In German South West Africa, 1914

 In Historia, (Durban, Historical Association ,1915
.18-Of South Africa, Vol.61, No.2 , 2016), P.P.17

إنشاء عدة س���دود لتوفير متطلبات توليد الكهرباء ومحطة 
لتوليد الكهرباء بطاقة 240 ميجاوات، وإنش���اء محطة لضخ 
المياه من أج���ل أغراض الري، وتّم إنش���اء اللجنة الدائمة 
 Permanent Joint Technical المش���تركة  الفني���ة 
Commission )PJTC( والتي ال تزال تعمل حتى اليوم.

وم���ع اندالع الحرب األهلية في أنج���وال، عام 1975م، 
تّم توقف مشروع س���ّد كاليك، ولم تكتمل مشروعات توليد 
الطاقة الكهربائية المقدرة بسبب رفض الحكومة األنجولية 
تشغيل المش���روع، وفي عام 1988م ش���ّنت القوات الكوبية 
األنجولية هجوماً على سّد كاليك في البداية عن طريق البر، 
ثم واصلت الهجوم عن طريق الجو، مما ألحق أضراراً بالغًة 
على جدار السّد، وتّم قطع توليد الكهرباء من السد، وعقدت 
جنوب إفريقيا جولًة طويلًة من المفاوضات مع حكومة أنجوال 
من أجل تس���وية هذا النزاع، وأوضحت أهمية هذا المشروع  
وأث���ره على المناطق التي تعاني الجفاف في جنوب إفريقيا، 
وكان رّد فعل الجانب األنجولي إيجابّياً للغاية، وتعهدت بعدم 
قطع المياه والكهرباء، وعل���ى الرغم من ذلك عادت أنجوال 
للهجوم مّرًة أخرى، وذلك بس���بب ضغ���وط الجانب الكوبي 

إللحاق الضرر بجنوب إفريقيا))).
أم���ا في موزمبيق؛ فقد قامت البرتغال بإنش���اء س���ّد 
كاهورا باس���ا على نه���ر الزامبيزي، أحد أكب���ر األنهار في 
منطقة الجنوب اإلفريقي، من أجل توليد الطاقة الكهربائية، 
بتكلفة ُق���ّدرت، في عام 1965م، بقراب���ة 515 مليون دوالر 
أمريكي، وقد وعدت البرتغال جنوب إفريقيا بتصدير أغلب 
الطاقة الكهربائية الناتجة عن الس���ّد إليها، من أجل توفير 
الكهرباء إل���ى مناجم جنوب إفريقيا، وت���ّم توقيع االتفاقية 
بينهما في ع���ام  1969م، والتي رأت المقاومة في موزمبيق 
أّن هذا االتف���اق ما هو إال اتفاٌق من أجل س���يطرة النظام 
العنص���ري في جن���وب إفريقيا على ث���روات دولة موزمبيق 

واالستيالء على مواردها.
وعقب استقالل موزمبيق؛ حاولت جنوب إفريقيا بسط 

 Richard Meissner, Hydropolitical Hotspots   (((
 In Southern Africa: The Case Of The Kunene
 River In Water For Peace In The Middle East
 And Southern Africa, (Hague: Green Cross
 International, 2nd World Water Forum, 20

 .March, 2000), P.149
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نفوذها على س���ّد كاهورا باس���ا وخطوطها الكهربائية، ومع 
بداية عام 1980م أطلقت بريتوريا حملًة عسكرية واقتصادية 
مس���تمرة لزعزعة اس���تقرار موزمبيق، خاّصًة بعد سيطرة 
موزمبيق على خطوط الكهرباء في الس���ّد ومنعها للكهرباء 
الالزم���ة لجنوب إفريقي���ا، مما دفع مقاتل���ي حركة التمرد 
الموزمبيقية )المدعومة من ِقَبل جنوب إفريقيا( إلى االعتداء 
بشكٍل متكرر على خطوط الكهرباء التابعة للسّد، األمر الذي 
أدى إلى حدوث شلل لمشروع الكهرباء، وترويع مئات اآللف 

من الفالحين الذين يعيشون بالقرب من نهر زامبيزي. 
وعل���ى الرغم من انتهاء تلك الحمل���ة في عام 1992م، 
ووصول حزب المؤتمر الوطني اإلفريقي إلى الس���لطة بعد 
عاَميْ���ن، رفضت حكوم���ة جنوب إفريقيا إع���ادة التفاوض 
على أس���عار الكهرباء التي فرضتها القوى االستعمارية على 
موزمبي���ق. ظّل ذلك الوضع س���ائداً حتى عام 2007م، حتى 
وافقت جنوب إفريقيا على زيادة أس���عار الطاقة المولدة من 
السّد، واس���تطاعت موزمبيق فرض س���يطرتها على السّد 

بشكٍل تاّم))).
بينما يتضّمن الش���كل التقليدي لإلرهاب المائي: قيام 
بعض الجماع���ات اإلرهابية بهجماٍت عل���ى البنية التحتية، 
على وجه التحديد السدود وخطوط إمدادت المياه وخطول 
األنابيب، ومن أبرز تلك الهجمات استهداف سّد هيدروليكي 
كبير على نهٍر رئيس���ي أو نظام إم���دادات المياه في مدينة 
كبيرة، وهو ما قد يؤدي إلى تعريض حياة اآلالف من السكان 
إلى الخطر، باإلضافة إلى العديد من األخطار األخرى، مثل 
قطع التيار الكهربائي وم���ا ينجم عنه من توقٍف تامٍّ لإلنتاج 

والنشاط الصناعي. 
ففي عام 2014م؛ عقب خسارة حركة شباب المجاهدين 
في الصومال العديد من المدن التي س���يطرت عليها قوات 
االتح���اد اإلفريقي والق���وات الصومالية، غّي���رت الجماعة 
اإلرهابي���ة تكتيكاتها إلثبات قوتها ووجودها المس���تمر في 
المنطقة، فقامت بقطع إمدادات المياه عن المدن التي كانت 

 Allen Isaacman And Barbara Isaacman,   (((
 Cahora Bassa : Extending South Africa ’S
 Tentacles Of Empire, (Paper Presented
 To Agrarian Seminar, Yale University, 20

 .7-September 2013), P.P.5

تحتلها سابقاً، واضطر سكان هذه المدن إلى جلب المياه من 
المدن المجاورة، إال أّن الحركة منعت أي شخٍص يعيش على 
األراضي التي تسيطر عليها الحكومة من الدخول، مما أدى 
إلى فقدان السكان الثقة في قدرة الحكومة على توفير األمن 

بالشكل الكافي لهم))). 
ومن األش���كال التقليدية أيض���اً لإلرهاب المائي: قيام 
بعض األنظمة بقطع إمدادات المياه عن مناطق االضطرابات 
الداخلية، حيث شهدت ليبيا خالل ثورة 2011م ضّد العقيد 
معمر القذافي س���يطرة الق���وات الموالية ل���ه على مراكز 
عمليات المياه وإمداداتها، حيث تّم قطع المياه بالكامل عن 
مدينة طرابلس من خالل التحكم في النهر الصناعي العظيم 
في ليبيا، وهو نظاٌم من المضخات واألنابيب والقنوات التي 
تجلب المياه من الطبقات الصخري���ة البعيدة إلى طرابلس 
والمدن األخرى، وظّل نصف سكان طرابلس على األقّل بدون 
مياه صالحة للشرب، األمر الذي دفع األمم المتحدة والبلدان 
المجاورة إلى إرس���ال س���فن صهاريج محملة بمياه الشرب 

لنقلها عبر المدن الساحلية))).
ثانيًا: خ�صخ�صة المياه والإرهاب المائي: 

أصبح االتجاه العالمي متسارعاً نحو نقل وتوزيع اإلنتاج 
وإدارة خدمات المياه من القطاع العام إلى القطاع الخاص، 
األمر الذي أدى إلى تحويل المياه إلى »سلعة« قابلة للتداول، 
ونتيجًة لسوء تنفيذ تلك السياسات والفساد في الدول النامية؛ 
أدى ذلك إلى حرمان فئات المجتمع المهمش���ة والفقيرة من 
حقهم في الحصول على المياه النظيفة الصالحة لالستخدام 
اآلدمي، وهذه السياسات بالطبع تتجاهل احتياجات الفقراء، 
ونظراً لضعف الرقابة في ه���ذه البلدان النامية الذي يؤدي 
إلى ارتفاٍع كبير في أسعار المياه، وسحب المياه لالستخدام 

 Jennifer Veilleux & Shlomi Dinar, New Global (2(
 Analysis Finds Water-Related Terrorism Is On

:The Rise, 8 May 2018 At
Global-/05/Https://Www.Newsecuritybeat.Org/2018

/Analysis-Finds-Water-Related-Terrorism-Rise

 Peter H. Gleick And Matthew Heberger, Water  (((
 And Conflict Events, Trends, And  Analysis
 (2011–2012), In Water Brief 3, (Sirlanka,
 International Water Management Institute ,Vol.8

., 2010), P.164
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الصناعي على حس���اب االس���تخدامات الحياتية األخرى، 
فإّن هذا األمر ي���ؤدي إلى االضطرابات االجتماعية العنيفة 

والنزاع حول موارد المياه))).
وعلى الرغم من إقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
في عام 2010م، بحق اإلنس���ان في مياه الش���رب النظيفة، 
ودعوتها للدول والمنظمات الدولية إلى توفير مياه الش���رب 
اآلمنة والنظيفة بشكٍل يناس���ب الجميع، فإّن قرابة المليون 
شخص حول العالم ال يمكنهم الحصول على المياه الصالحة 
للش���رب، ويموت أكثر من مليون شخٍص حول العالم بسبب 
تلوث المياه واألمراض المرتبطة بها، وهو عدٌد ضخم مقارنًة 

بضحايا الحروب في العالم))).

)))  المثال الأو�سح والأكثر �سهرة في ال�سراع حول خ�سخ�سة 
في  تقع  التي  بوليفيا،  ف��ي  كوت�سابامبا  ق�سية  ه��و  المياه: 
للمياه  الو�سول  يجعل  مما  ال�سحراوية،  المنطقة  منت�سف 
الدولي  البنك  اأو�سى  999)م  عام  وفي  وثمينًا،  مهمًا  موردًا 
اأجل  من  كوت�سابامبا  منطقة  في  المياه  خ�سخ�سة  ب�سرورة 
ب�600  تقّدر  كانت  التي  بوليفيا،  على  الديون  عبء  تخفيف 
مليون دولر، وقامت الحكومة بالتنازل ل�سركة بكتل الأمريكية 
عن حقها في اإدارة المياه في المنطقة، والتي يقع مقرها في 
الإج��راءات،  هذه  البوليفي  البرلمان  واأقر  فران�س�سكو،  �سان 
واألغى الدعم على المياه في المنطقة ا�ستجابًة لتو�سية البنك 
الدولي، وو�سلت فاتورة المياه اإلى 20 دولرًا �سهريًا، مع العلم 
باأّن الحد الأدنى لاأجور هو اأقّل من 00) دولر، مما ا�سطر 
الأهالي اإلى المفا�سلة بين الماء اأو الغذاء، وفي عام 2000م 
قامت ثورة �سعبية في بوليفيا خرج فيها الماليين من ال�سعب 
الدعم  وع��ودة  المياه  خ�سخ�سة  باإلغاء  المطالبة  اأج��ل  من 
عليها مّرًة اأخرى، ونتيجًة لذلك ا�سطرت الحكومة البوليفية 
اإلى اإلغاء عقود �سركات المياه، وفي عام )200م رفعت �سركة 
اإتمام  لعدم  البوليفية  الحكومة  على  تعوي�س  دع��وى  بكتل 
نزاعات  لت�سوية  الدولية  الهيئة  النزاع على  وعر�ص  التعاقد، 

ال�ستثمار )ICSID)... انظر بهذا ال�سدد في:
 Mohammed H.K. Al-Essawi And Elijah M. Ntuli,  -
 “Accentuating River Border Conflicts And
 Water Privatization: The Southern African
 Development Community”,  In Journal Of
 Applied Sciences,(Hubei: Asian Network For
 Scientific Information, Vol. 7, Issue 4, 2007),

.538-PP.536
 Dustin Van Overbeke, Water Privatization  :وانظر اأي�سًا
Conflicts, At: - Http://Academic.Evergreen.

Edu/G/Grossmaz/VANOVEDR

 Annie Lehman-Ludwig, Opening The (2(
 Floodgates: Water Security And Terror

وقد عانت ال���دول اإلفريقية من تبعات الفقر والديون، 
حي���ث ال تزال أكثر من 25 دولًة إفريقي���ًة تعاني من الديون 
وأعبائها م���ن ِقَبِل صندوق النقد والبن���ك الدوليَّيْن التي ال 
يمكنه���ا تحملها، وفي عام 1992م بلغت نس���بة تلك األعباء 
عل���ى الدول 200% من قيمة صادراته���ا، وبلغ إجمالي قيمة 
خدمات الدين حوالي 1000% في بعض الدول، مثل السودان 

والصومال وموزمبيق.
وقّدم صندوق النقد والبنك الدوليَّيْن ش���روطاً لتخفيف 
عبء الدين على تلك البلدان، منها خصخصة المياه من أجل 
إعادة جدولة الديون المتراكمة عليها، األمر الذي س���يؤدي 
بالبل���دان اإلفريقية النامية والفقي���رة لالنهيار، فقد عرض 
البنك الدولي ش���رطاً على تنزانيا، للحصول على قرض مع 
تخفي���ف عبء الدين، أن تقوم  بخصخصة ش���ركات المياه 
والص���رف الصحي، من خ���الل نقل إدارة المياه لش���ركاٍت 
خاّصة)))، األمر الذي يمّثل احتالالً جديداً للقارة اإلفريقية، 
وس���يدفع بالبل���دان اإلفريقي���ة الفقيرة إلى ح���ّد االنهيار 
والصراع���ات والحروب األهلية، باإلضاف���ة إلى النزاع على 
موارد المياه مع الدول المجاورة، وبالتالي تدخل المنطقة في 
حلقٍة مفرغة من الصراع���ات والحروب، تحول دون تنميتها 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية))).

�سروط البنك الدولي وخ�سخ�سة المياه في تنزانيا:
فعلى س���بيل المثال: تنزانيا، المثقل���ة بالديون للبنك 
الدولي والبنوك الغربية، استجابت لتوجيهات صندوق النقد 
الدولي بإعطاء عقود ش���ركات المياه إلى ش���ركات خاصة، 
وكذل���ك إلغاء الدعم عل���ى المياه من أج���ل الحصول على 
ق���رٍض قيمته 145 مليون دوالر، لرف���ع كفاءة البنية التحتية 
ومشروعات المياه، وفي 31 مايو 2002م قّدم بنك االستثمار 
اإلفريق���ي قرضاً بقيم���ة 47 مليون دوالر م���ن أجل تمويل 

 :3November 2017 At
/11 /Http://Www.Brownpoliticalreview.Org/2017

/Opening-Floodgates-Water-Security-Terror

 (((

 Hydropolitics And Geopolitics: Transforming (4(
 Conflict And Reshaping Cooperation In Africa,
 In Africa Notes, November/December 2004, PP.

.6-5
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مش���روعات إمداد المياه والصرف الصحي في دار السالم، 
عل���ى أن يتّم تغطية باقي القرض م���ن البنك الدولي، وبنك 
االس���تثمار األوروبي، والوكالة الفرنس���ية للتنمية، من أجل 
تحسين إمكانية الوصول للمياه الصالحة للشرب دون تحّمل 
السكان ألعباٍء إضافية، وهو ما سيُسهم في الحّد من الفقر، 
وتحسين الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للسكان، وبالتالي 

الحّد من انتشار األمراض التي تنقلها المياه الملوثة.
فيما ت���رى المعارضة ف���ي تنزانيا أّن ش���روط البنك 
الدولي لتحس���ين مرفق المياه من أجل إيجاد مش���تٍر يخدم 
أهداف الش���ركات متعددة الجنسيات، خاّصًة عقب فضيحة 
خصخصة ش���ركة كهرباء تنزانيا، التي تّم بيعها إلى ش���ركٍة 
صغي���رة جداً في جنوب إفريقيا ال تتمت���ع بأي كفاءة إلدارة 
ش���بكة الكهرباء في تنزانيا، وبعدما أُثير النقاش عن فساد 
تل���ك الصفقة رفض البرلمان الكش���ف عن تفاصيل العقد؛ 

على أن تستمر الخصخصة سّراً.
وم���ن الجدير بالذك���ر: أّن البنك الدول���ي يصّر على 
خصخص���ة قطاع المياه في تنزاني���ا، مقابل إدراجها ضمن 
مب���ادرة البلدان المثقل���ة بالديون، من أج���ل تخفيف عبء 
الديون على تنزانيا، وذلك عقب إجراء اإلصالحات البنيوية، 

بما في ذلك خصخصة إمدادات المياه))).
تقييم عملية خ�سخ�سة المياه:

قبل عام 1990م لم تكن قارة إفريقيا تعرف »خصخصة 
المياه«، حيث لم يوجد سوى عدٍد محدود من شركات المياه 
الخاّصة في إفريقيا، إال أّن األمر تطور بشكٍل كبيٍر جداً في 
العقَديْن الماضَييْن، وأصبحت العديد من الشركات متعددة 
الجنسيات تس���يطر على إمدادت المياه في جنوب إفريقيا، 
األمر ال���ذي أدى إلى ظهور العديد م���ن األمراض واألوبئة 
نتيج���ة نقص إمدادات المياه الصالحة للش���رب، وأصبحت 
األمراض التي تنقلها المياه هي الس���بب الثاني من أسباب 
الوفي���ات بين األطفال، ونتيجًة لذلك فقد عانت دولة جنوب 
إفريقي���ا عام 2000م من أكبر وباٍء تفش���ى بها، وهو مرض 
الكوليرا، نتيجًة لعدم وجود المياه الصالحة للشرب الكافية 
للس���كان، مما دفع الس���كان لموجٍة م���ن االحتجاجات في 

 :Wole Akande, Water Privatization In Africa At  (((
Https://Www.Globalpolicy.Org/Component/Content/

Html.44511/Article/211

جوهانس���برج ضّد الحكومة، لعدم قدرتها على توفير المياه 
الصالح���ة للش���رب، وراح ضحية تل���ك االحتجاجات أربعة 
أش���خاص نتيجة ارتفاع أسعار المياه بنسبة 15%، مع توالي 
الزيادة، األمر الذي يصعب مع���ه وصول المياه إلى الفقراء 

في جنوب إفريقيا))).
ونعرض- فيم���ا يأتي- مثالَيْن من أج���ل تقييم عملية 
خصخصة المياه، باعتبارها أحدث أش���كال اإلرهاب المائي 
المنظم التي تعّرض حياة الش���عوب للخط���ر والفناء نتيجًة 
للفساد المستش���ري في الدول اإلفريقية، حيث يتّم الترويج 
لعملي���ة الخصخصة عل���ى أنها الحّل األمث���ل للقضاء على 
مش���اكل قطاع المياه، إال أّن الممارسة العملية لها قد أثبتت 
عكس ذلك تماماً، من خالل دراسة العديد من التجارب في 

إفريقيا جنوب الصحراء.
1- خ�سخ�سة المياه في غانا: 

ومثاًل: أدت خصخصة المياه في غانا إلى زيادة رس���وم 
المياه في العاصمة الغانية )أكرا( بنس���بة 95% من سعرها، 
ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 300%، وهو ما سيؤدي إلى عدم 

إمكانية حصول 35% من السكان على المياه النظيفة.
وق���د مّرت عملية الخصخصة ف���ي غانا بعدة مراحل، 
منها إنش���اء لجنة استشارية 1996م، ثم إعادة هيكلة األمانة 
العامة لقطاع المياه في عام 1997م، لإلش���راف على عملية 
الخصخصة، وتّم عمل الدراس���ات الخاّصة والتنس���يق مع 
الشركات الراغبة في االس���تثمار في مجال المياه في غانا 
عام 2000م، وبحلول عام 2003م تّم توقيع عقد الخصخصة 
مع الشركة، مع إعطائها كّل االمتيازات التي تمّكنها من إتمام 
عملها، منها إلغاء التعريفة الجمركية على المواد الالزمة في 

مشروع المياه))).

 Barry Mason And Chris Talbot, What Water   (2(
 Privatization Means For Africa, 7 September

 :2002 At
Http://Www.Wsws.Org/Articles/2002/Sep2002/  -

Wate-S07.Shtml

 Henry Wonder Doe, «Assessing The   (((
 Challenges Of Water Supply In Urban Ghana:
 The Case Of North Teshie», Master, (Stockholm:
 Royal Institute Of Technology (KTH), 2007),

.34-PP.33
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2- حالة غينيا في خ�سخ�سة المياه:
تمّثل غينيا حال���ًة خاّصًة بالنس���بة لعملية خصخصة 
المياه، حيث قامت ش���ركة ساور Saur الفرنسية بالحصول 
على عقد اس���تغالل إمدادات المياه في غينيا لمدة عش���ر 
سنوات، وقامت بهيكلة قطاع المياه بشكٍل كبير، حيث قامت 
بتس���ريح العديد م���ن العاملين بمرفق المي���اه، وغيرها من 
اإلجراءات من أجل تعظيم أرباحها، كما قامت برفع األسعار 
بش���كٍل غير مسبوق، فقد كان سعر المتر المكعب من المياه 
ما يع���ادل 0.12 دوالر، ومع بدأ عملية الخصخصة كان من 
المتوقع أن يرتفع إلى 0.76 دوالر، إال أّن السعر قد قفز إلى 
0.83 دوالر أمريكي لكّل متٍر مكعب، وهو سعٌر يعادل- إن لم 
يكن يفوق- دخل الفرد اليومي، وهو ما يدفع أغلب الس���كان 
إلى شرب المياه غير الصالحة لالستخدام اآلدمي، وقد نتج 
عن عملية الخصخصة في غينيا أّن 45% من الس���كان ليس 
لديهم مياه صالحة للش���رب، وذلك في المناطق الحضرية، 
ترتفع تلك النس���بة لتصل إلى أكثر م���ن 64% في المناطق 
الريفية، خاصًة أّن أكثر من 50% من السكان يعيش على أقّل 

من دوالٍر واحٍد يومّياً.
 وعقب انتهاء عقد اإليج���ار؛ رفضت الحكومة الغينية 
تجديد ذلك العقد مّرًة أخرى إال بعد تخفيض أس���عار المياه 
م���ن أجل تخفيف العبء على الس���كان، وقامت بتوقيع عقد 
لم���دة عاٍم واحد فقط مع الش���ركة؛ حتى يت���ّم االنتهاء من 
ترتيب���ات مناقصٍة أكبر تتنافس فيها العديد من الش���ركات 
من أجل تخفيض أس���عار المياه، والتي شهدت ارتفاعاً غير 
مس���بوق، هدد بقيام احتجاجاٍت عارمة في البالد من شأنها 

زعزعة استقرارها بالكامل))).
دول  ب�����ص��اأن  المنابع  دول  ممار�صات  ث��ال��ث��ًا: 

الم�صب:
تُعّد المياه أهّم عنصٍر حيوي تقوم عليه حياة اإلنس���ان، 
كما أصبحت عنص���راً من عناصر قوة ال���دول وازدهارها، 
وب���ذات القدر تُعّد أحد مص���ادر التوتر، مما أدى إلى تزايد 

 Kate Bayliss, Water Privatization In SSA:   (((
 Progress, Problems And Policy Implications,
 Paper Presented To The Development Studies
 Association Annual Conference, University
 Of Greenwich, 9th November 2002 (London,
 .8-University Of Greenwich, 9 Nov. 2002), P.P.7

االحتماالت بأن تكون الحروب القادمة- في العالم بأجمعه- 
هي حروٌب من أجل المياه.

وق���د أصبح لندرة المياه العذبة تأثي���ٌر كبيٌر على بقاء 
واستمرار تطوير مؤسس���ات الدول السياسية واالقتصادية، 
فعندم���ا ال تتوافر المي���اه تتأثر باقي أنش���طة الدولة في 
المج���االت الصناعية والزراعية، األمر الذي يؤثر- بش���كٍل 
واضح- في االس���تقرار السياس���ي واألمني والعس���كري، 
وبالتالي تتحول الموارد المائية إلى سياسٍة عليا للدولة، ومن 
ث���ّم تلعب َدوراً محورّياً في تش���كيل العالقات الدولية نتيجًة 

لتزايد الضغوط على استخدامات المياه العذبة))). 
ونتيجًة لشدة التنافس بين الدول على الموارد المائية؛ 
تس���عى كلُّ دولٍة إلى السيطرة على أكبر قدٍر من المياه عبر 
إنش���اء الس���دود والقناطر، وغيرها من المشروعات التي 
تمّكنها من السيطرة واستغالل المياه المتاحة بالشكل األمثل، 
وهو ما قد يؤثر في حياة الشعوب األخرى المشاطئة للنهر، 
خاصًة مع اعتماد أغلب دول المنابع على نظرية »الس���يادة 
المطلقة« من أجل الس���يطرة على الم���وارد المائية، األمر 
الذي يمّثل تهديداً خطيراً على حياة الش���عوب والجماعات 

الموجودة على طول النهر.
 وتس���عى دول المنابع في اآلونة األخي���رة إلى اعتبار 
المياه »سلعة اقتصادية« تُقّدر بثمن، وبذلك يمكنها تسعيرها 
وبيعها ل���دول المصّب دون التقّيد بم���ا نّصت عليه قواعد 
القان���ون الدولي من الحق���وق التاريخية المكتس���بة لدول 
المصّب، ومبدأ االستخدام المنصف والمعقول، الذي نّصت 
عليه كلٌّ من قواعد هلس���نكي واتفاقية األمم المتحدة بشأن 
االستخدامات غير المالحية للمجاري المائية عام 1997م. 
وفي أفضل األحوال س���تقوم دول المنب���ع ببيع ما يزيد عن 
الحقوق التاريخية المكتس���بة لدول المص���ّب؛ مقابل مبالغ 
مالية قد تف���وق ميزانيات تلك الدول، وهو ما س���يزيد من 
تردي األوض���اع االقتصادية واالجتماعية ل���دول المصّب، 
ويش���ّكل س���ابقًة تفتح الباب على المزيد من التهديد لحياة 

 Alex S. Wilner,» Fresh Water Scarcity And   (2(
 Hydro Political Conflict : Between The Science
 Of Fresh Water And The Politics Of Conflict
 « Journal Of Military And Strategic Studies,
 (Calgary: The Centre For Military And Strategic

.7-Studies,Vol.8, Issue 1, Fall, 2005), PP.5
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شعوب دول المصّب))). 
ومن ناحية أخرى؛ يشّكل انخفاض جودة المياه تهديداً 
خطيراً على صحة اإلنسان والحيوان والنبات، ويصبح- في 
كثيٍر من األحيان- مصدراً للنزاع بين أولئك الذين يس���ّببون 
التلوث والمجموعات األخرى المتأثرة به، كما يؤثر بش���كٍل 
متزايٍد على ُس���بل العيش، األم���ر الذي قد يدفع البالد إلى 

حرٍب أهلية))).
إل���ى جانب ذلك؛ توجد مش���اكل أخ���رى تتعلق بجودة 
المي���اه، مثل المس���تويات المفرطة من األم���الح الذائبة أو 
المواد الصلبة العالقة فيها، والتي قد تنتج عن تسرب المياه 
الجوفية المفرط���ة الملوحة إلى مصب���ات األنهار، أو عدم 

كفاية المياه العذبة المتدفقة إلى تلك المصّبات.
فعلى سبيل المثال: خفضت السدود في جنوب إفريقيا 
جزءاً من تدفقات المياه العذبة إلى حوض نهر أنكوماتي في 
موزمبيق، وأدت إلى زيادة مس���تويات الملوحة فيها، مما أثر 
بالسلب على النظام البيئي، وألحق أضراراً بالقطاع الزراعي 
فيها، مما قد يؤدي إلى تهديد ُس���بل العيش لقطاٍع كبير من 
الس���كان، األمر ال���ذي قد يدفع إلى تده���ور العالقات بين 

)))  اأحمد م�سطفى علي، اأزمة المياه الم�سرية، حدة ال�سراع 
واآليات المواجهة، )القاهرة: الهيئة العامة لق�سور الثقافة، 

4)20)، �س.�س )))-6)).

وتلوثها  المياه  ج��ودة  لنخفا�س  الرئي�سية  الأ�سباب  اأح��د    (2(
لمياه  الأنهار،  اأحوا�س  في  تتم  التي  ال�سرف،  عمليات  هو 
وقد  الزراعية،  والمبيدات  والمنزلية  ال�سناعية  ال�سرف 
اأدى هذا الأمر اإلى حدوث حرب اأهلية في طاجك�ستان، حيث 
عام  من  الفترة  خالل  اأهلية  حرب  اإلى  البيئي  الإجهاد  اأدى 
992)م  اإلى عام 997)م نتيجة تهديد الأمن الب�سري الناتج 
عن تدهور المياه، كذلك اأدى هذا الأمر اإلى تلوث المياه في 
الجلود  دباغة  �سناعة  نتيجة    Palarنهر حو�س  في  الهند 
وت�سريفها في مياه النهر، مما جعل مياهه غير �سالحة للري 
من  واحتجاجات  اأزمة حادة  اإلى حدوث  واأدى  وال�ستهاك، 
قبل المجتمع المحلي والمنظمات النا�سطة في مجال البيئة، 
واإلى و�سول الأمر اإلى الق�ساء بين المزارعين والقائمين على 

�سناعة الدباغة.... للمزيد في ذلك انظر:
 Annika Kramer,Water And Conflict Policy Briefing -
 For USAID(Washington DC: Adelphi Research
 Center For International Forestry Research,

 .2004), P.5

الدولتَيْن، ونشوب نزاٍع بينهما))).
رابعًا: الآثار ال�صيا�صية والقت�صادية لالإرهاب 

المائي في اإفريقيا: 
بالنظر إلى اآلثار المس���تقبلية التي يمكن أن يس���ببها 
اإلرهاب المائي، خاصًة مع تزايد الهجمات على المنش���آت 
المائية، ومع تزايد اعتماد الس���كان على المياه السطحية، 
فإنه يمكن لإلرهاب المائي أن يؤثر بشكٍل كبيٍر على الجهود 
الرامي���ة إلدارة مس���تجمعات المياه العاب���رة للحدود، التي 
تعان���ي بالفعل من ضعف قدرتها على تنمية الموارد المائية، 
مما يش���ّكل تهديداً إضافّياً إلى جان���ب التحديات المناخية 

واالقتصادية واالجتماعية والسياسية الحالية. 
وقد تمّثل تلك التهديدات صعوبًة بالغة، حيث إّن تأثير 
تلك الهجم���ات على البنية التحتية للمي���اه في دول المنابع 
قد يؤدي إلى تدمير أم���ٍم بالكامل تعيش على مجرى النهر، 
حيث إّن تدمير جسم السّد أو أنظمة التحكم اإللكتروني في 
السّد قد يؤدي ألي فيضاناٍت عارمة تدّمر األراضي الزراعية 
والمحاصيل، وهو من شأنه أن يؤّثر على األمن الغذائي لكّل 

دول النهر، فضاًل عن موت وهالك ماليين األشخاص. 
اأ- الآثار ال�سيا�سية لالإرهاب المائي:

تس���عى أغلب الجماعات اإلرهابية إلى القيام بعملياتها 
اإلهاربية وتوجيهها إلى المنش���آت المائي���ة الحيوية، مثل 
خط���وط إمداد المياه أو الس���دود والقناطر، أو عبر القيام 
بتلويث الموارد المائية للدولة بشكٍل يعكس فقدان الحكومة 
للس���يطرة على مقاليد الحكم في البالد، وهو ما يؤدي إلى 
زعزعة استقرار تلك األنظمة، وفي حال كون النظام يحتكم 
إلى الممارس���ات الديمقراطية في الحكم؛ فإنه من الصعب 
الحصول على فرٍص أخرى للنجاح في أقرب انتخابات تُجرى 
في البالد، وقد تس���تخدم تلك الحكومات أس���اليب قسرية 
وقمعية بش���كٍل مبالٍغ فيه خالل جهودها لمكافحة اإلرهاب، 
األمر الذي يؤدي إلى ضعف الثقة بين األفراد والحكومة من 
ناحية الممارسات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان))). 

.Idem  (((

 Laron K. Willams, And M Ichael T. Kochand   (4(
 , The Political Consequences Of Terrorism:
 Terror Events, Casualties, And Government
 Duration, In International Studies Perspectives,
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كم���ا يمك���ن لألعم���ال اإلرهابية أن تك���ون في نطاق 
إح���دى الجماعات اإلثنية داخل الدول���ة، فتقوم العديد من 
أحزاب المعارضة باستغاللها بشكٍل كبير، يؤدي إلى إسقاط 
الحكومة أو نظام الحكم القائم بشكٍل كامل، فضاًل عما يمكن 
أن يترتب على ذلك من ش���عور تلك الجماعات باالضطهاد، 
وبالتالي تتوالى االحتجاجات بها، مما يؤثر بشكٍل كبيٍر على 

استقرار الدولة بالكامل. 
ب- الآثار القت�سادية لالإرهاب المائي:

يمكن لإلرهاب المائي أن يؤثر س���لباً بشكٍل كبير على 
النم���و االقتصادي، وذلك من خالل العديد من الوجوه، فمن 
ناحي���ٍة قد تؤدي الهجمات اإلرهابية على البنية التحتية إلى 
تقييد االس���تثمارات، وتحّول االس���تثمار األجنبي المباشر 
إل���ى أماكن أخرى أكثر أماناً، كم���ا أّن زيادة اإلنفاق من ِقَبل 
الدولة على تأمين المنش���أة الحيوية، مثل السدود والقناطر 
وغيره���ا، يؤدي إلى تحويل جزٍء كبيٍر من اإلنفاق المخصص 
لالس���تثمار إلى اإلنفاق العس���كري واألمني، مما يؤثر على 
النمو االقتصادي، كما أن الهجمات اإلرهابية على الس���دود 
من ش���أنها التأثير على توليد الكهرب���اء، وخاصًة في أغلب 
الدول اإلفريقية التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية بشكٍل 
رئيس���ي، وهو ما يؤدي إلى عواق���ب اقتصادية وخيمة، من 
توقف حركة اإلنتاج في المنش���آت الصناعية، وكذلك زيادة 

اإلنفاق للبحث عن موارد كهربائية بديلة.
ومن ناحية أخرى؛ قد يؤدي ضعف سيطرة الدولة على 
تأمين إمدادت المياه، أو حدوث تلوث للمياه، وزيادة األمراض 
المتعلق���ة بالمياه، إلى حدوث احتجاج���ات أو حروٍب أهلية 
تعوق عملي���ة التنمية االقتصادية ف���ي إفريقيا، وخاصًة أّن 
أغل���ب الدول اإلفريقية تحتاج إلى تحقيق معدالت عالية من 
النمو وبش���كٍل منتظم، من أجل تحقيق الرفاهية االقتصادية 
واالجتماعي���ة لش���عوبها، وقد تؤدي تل���ك االحتجاجات أو 
الحروب األهلية إلى هروب رؤوس األموال إلى الخارج، وهو 
ما يؤدي إل���ى دخول البالد في حلق���ٍة مفرغة من الحروب 
المستمرة نتيجًة لتردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية))).

 (Oxford, Oxford University Press, Vol 14, Issue
.3, August 2013), P.P.343- 344

 Khusrav Gaibulloev And Todd Sandler, The   (((
 Adverse Effect Of Transnational And Domestic

وختامًا:
تتعدد صور وأشكال اإلرهاب المائي نظراً لتعدد 
الجهات التي يمكن أن تشّكل أعمالها تهديداً حقيقّياً 
لحياة الش����عوب، س����واء كان القائم بتل����ك األعمال 
جماعات أو تنظيمات إرهابية، أو دوالً تسعى لتخريب 
وإزاح����ة أنظمة ق����د تكون مختلفًة معه����ا في الفكر 
والرؤية، أو من خ����الل المنظمات الدولية المالية أو 
الش����ركات متعددة الجنسيات، والتي باتت تمّثل نوعاً 
جديداً من االس����تعمار، فم����ا كادت الدول اإلفريقية 
تتحرر من االس����تعمار التقليدي القديم، والذي عمد 
إلى سرقة موارد القارة اإلفريقية الطبيعية والبشرية، 
حتى ظهرت تلك األشكال الجديدة من اإلرهاب، سواء 
كانت نتيجًة مباشرة لممارساته، أو غير مباشرة؛ قام 
بصنعها من أجل االس����تيالء على ما تبّقى من القارة 

من موارد وخيرات. 
وش����هدت الق����ارة اإلفريقية تواجد كّل أش����كال 
وصور اإلرهاب المائي، بشكٍل يجعلها تعيش في دائرٍة 
مفرغٍة من النزاعات والح����روب األهلية أو الحروب 
عل����ى المياه مع دول الجوار، فضاًل عن فش����لها في 
تحقيق التنمي����ة التي تحّقق الرفاهي����ة االقتصادية 
واالجتماعية لشعوبها، وهو ما يجعلها تعيش في تبيعٍة 
مستمرة للغرب، تُستباح فيها ثرواتهم وحياة شعوبهم 
من أجل تحقيق الرفاهية االقتصادية للدول الغربية، 
عبر ما تفرضه من ش����روٍط لإلقراض، أو ما تفرضه 
مؤسساتهم المالية التي يسيطرون عليها من أصناف 

العبودية الجديدة للشعوب اإلفريقية. 
وأخيراً؛ فقد ترك التقس����يم االستعماري للدول 
اإلفريقية أكبر عدٍد من الدول المتشاطئة على األنهار 
الدولية، تسعى كلٌّ منها للحصول على أكبر كميٍة من 
المياه من أجل تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة، 
وهو ما يجعل التنافس على الم����وارد المائية عنواناً 
للمرحلة القادمة، تصل لمرحلة الحروب على المياه، 

وتهديد حياة الشعوب اإلفريقية ومستقبلها �

 Terrorism On Growth In Africa, In Journal Of
 Peace Research, (London, Sage Publication,

  .Vol. 48, NO., 3, 2011), P.356



46

قراءات
سياسية

  �ل�شنة �لخام�شة ع�شرة   -   �لعدد ) 40 (   -  �أبريل  2019م   -  رجب  1440هـ 

آليات االتحاد اإلفريقي لحفظ السلم 
واألمن بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة

اأ. بركة محمد
اأ�ستاذ محا�سر اأ بكلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية 

- جامعة �سيدي بلعبا�س- الجزائر

»ويلالت النزاعات فلي اإفريقيا ت�سّكل عائقلًا رئي�سّيًا 

اأمام التنميلة الجتماعيلة والقت�ساديلة لقارتنا، واأّن 

هناك حاجلًة اإلى تعزيلز ال�سلم والأملن وال�ستقرار 

ك�سرط ٍاأ�سا�سيٍّ لتنفي�ذ برنامجنا الخا�ّس بالتنمية 

والتكامل«))).

)))   ديباجة القانون التاأ�سي�سي لاتحاد الإفريقي.

منظملة الوحلدة الإفريقيلة، منلذ تحّولت 

اأواخلر الت�سعينيلات، اإللى التحاد 

ال�سللم  الإفريقلي فلي علام 2002م، ومّثلل حفلظ 

تبناهلا  التلي  الروؤيلة  جوهلر  وال�ستقلرار  والأملن 

التحلاد الإفريقلي، كملا اأ�سلار اإللى ذللك �سراحلًة 

الزعملاء الأفارقة في ديباجة القانون التاأ�سي�سي، باأّن 
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اأوًل: في مجال حفظ ال�صلم والأمن:
س���ابقاً-  أول���ت منظمة الوح���دة اإلفريقية– 
التس���وية الس���لمية للنزاعات في إفريقيا اهتماماً 
خاّص���اً، ولكنه���ا اقتصرت على تس���وية النزاعات 
الحدودية واالختالف���ات األيديولوجية الناجمة عن 
الح���رب الباردة. بيد أّن التح���ّول الفارق، في تطور 
الثقاف���ة األمنية اإلفريقية، ح���دث بعد انتهاء فترة 
الح���رب الباردة وظهور تحدي���اٍت أمنية جديدة في 
إفريقي���ا، كالنزاعات والصراع���ات القبلية، وغياب 
العمل الجماعي والمش���اكل االقتصادية، وهو األمر 
الذي دف���ع منظمة الوح���دة اإلفريقية- س���ابقاً- 
إلى إع���ادة تقييم َدورها لمواجه���ة تلك التطورات 

والتحديات. 
اأ- تبّني نظام اأمني اإفريقي جديد:

نظراً لفشل السياس����ة األمنية الخاّصة بمنظمة 
الوحدة اإلفريقية سابقاً، قّرر الزعماء األفارقة تبّني 
نظاٍم أمنيٍّ جديٍد للعمل من خالل االتحاد اإلفريقي، 
وقد أُسندت لالتحاد اإلفريقي مهاّم ووظائف جديدة، 

من اأبرزها:
- تعزيز األمن واالستقرار في إفريقيا.

- التنبؤ بالصراعات ومنعها.
- دعم وتنفيذ بناء السالم، والمساعدة في إعمار 

مرحلة ما بعد الصراعات.

وأنشئت واقتُرحت مجموعٌة من اآلليات المؤسسية 
والهيكلية والتنظيمية، بهدف توس���يع نطاقها وملفها 
األمني، وتمّثلت هذه اآلليات في مجلس السلم واألمن 
والشراكة الجديدة من أجل التنمية اإلفريقية )نيباد( 
وآلية المراجعة اإلفريقية ومجلس إدارة السلم واألمن. 
وبعد إلغاء بند عدم التدخل من الميثاق اإلفريقي؛ تال 
ذلك تمكين االتحاد اإلفريقي من التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول األعضاء في حاالت اإلبادة الجماعية 
وجرائ���م الحرب ضّد اإلنس���انية، مما ش���ّكل تطوراً 
مهّماً في تحّول منظمة الوحدة اإلفريقية إلى االتحاد 
اإلفريقي، وكذلك في تطور حّل المنازعات اإلقليمية 

وحفظ السلم واألمن في إفريقيا. 
ففي منظمة الوحدة اإلفريقية- السابقة- كانت 
جه����ود التجمع القاري في ح����ّل المنازعات تقوم في 
معظمها عل����ى الوس����اطة والتحكي����م والمصالحة، 
اعتم����اداً على كلٍّ م����ن آليات المنظمة المؤسس����ية 
وحس����ن نوايا كبار األعضاء ورج����ال الدولة. وتزامن 
إنشاء االتحاد اإلفريقي مع التحّول الجاري فعلّياً في 
إطار السلم واألمن داخل الكيان اإلقليمي لتولي مهّمة 

حفظ السلم بأبعاده المتعددة.
إّن توسيع نطاق المشروعات اإلقليمية المختلفة 
لتش����مل الس����لم واألمن وإدارة النزاعات، إلى ظهور 
العديد من التحديات والفرص التي تش����ّكل أس����اس 
التع����اون والش����راكة الدولي����ة واإلقليمي����ة البناءة، 
والشراكات الناشئة، من المتوقع أن تساعد في النهاية 
على دعم القدرات المؤسس����ية والفني����ة والتنفيذية 
للكيان����ات اإلقليمية في إفريقيا للقيام بمهاّم التدخل 

في النزاعات ودعم السلم. 
ونجد أّن إلغ����اء بند عدم التدخ����ل من الميثاق 
اإلفريقي أحدث تحّوالً جذرّياً في عملية حفظ السلم 
واألمن في إفريقيا، إال أنها لم تحّقق النجاح المتوقع 
نتيجًة لضع����ف اإلرادة السياس����ية، وضعف اآلليات 
والتموي����ل، وغياب التخطيط ونُظ����م اإلنذار المبكر 

للنزاعات والكوارث.

 
ً
ل خطوة

ّ
االتحاد اإلفريقي مث

 ومهّمة على طريق 
ً
إيجابية

تفعيل العمل اإلفريقي 
الجماعي
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- تنس����يق الجهود القارية من أجل منع اإلرهاب 
الدولي ومحاربته.

- تطوير سياسة دفاعية مشتركة يمكن تنفيذها.
- دع����م وتش����جيع الممارس����ات الديمقراطية 
والحكم الرش����يد وحكم القانون، م����ن خالل حماية 
حقوق اإلنس����ان والحريات األساسية وحرمة الحياة 

اإلنسانية واحترام القانون الدولي))).
ويالحظ أّن ه����ذا التحّول نح����و النظام األمني 
يْن، أولهما:  اإلفريقي الجديد قد ش����هد أمَريْ����ن مهمَّ
إقرار ح����ّق التدخل ف����ي الش����ؤون الداخلية للدول 
األعض����اء، حي����ث نّصت الم����ادة )4( م����ن القانون 
التأسيس����ي لالتحاد اإلفريقي على حّق االتحاد في 
التدخل في أّي دول����ٍة عضو في ظّل ظروٍف خطيرة، 
تتمثل في جرائم الحرب، واإلبادة الجماعية، والجرائم 
ضّد اإلنس����انية. أما األمر الثاني فيتمثل في: إنشاء 
آليٍة مؤسس����ية جديدة للتعامل مع التحديات األمنية 
في إفريقيا، وهي مجلس الس����لم واألمن اإلفريقي. 
ول����م يكن هذا المجلس منصوص����اً عليه في القانون 
التأسيس����ي لالتحاد، وقد حّل مجلس السلم واألمن 
محّل آلية فّض وتس����وية المنازعات)))، كما دخل حّيز 

 Kristiana Powell, «The African Union’s (((
 Emerging Peace and Security regime»,
 Monograph Series, n° 119 (Pretoria: Institute for

.9-security studies, May 2005), p.7

قرر  حينما  )99)م،  ع��ام  المنازعات  ف�ّص  اآل��ي��ة  ن�ساأت    (2(
روؤ�ساء الدول والحكومات المجتمعون في القمة الإفريقية في 
المنازعات  لف�ّص  جديدة  اآلية  اإن�ساء  على  الإع��الن  القاهرة 
وربما  الإفريقية.  الوحدة  منظمة  داخل  وت�سويتها  واإدارتها 
من  لعل  عوامل،  عدة  اإلى  المنازعات  ف�ّص  اآلية  ف�سل  يرجع 
ال�سيادة  بمبادئ  الإفريقية  الوحدة  منظمة  التزام  اأبرزها: 
وال�سالمة  ال��م��وروث��ة،  ال��ح��دود  واح��ت��رام  ال��ت��دخ��ل،  وع���دم 
تكن  لم  المنظمة  اأّن  ذلك  ويعني  الأع�ساء،  للدول  الإقليمية 
في  للتدخل  الإج��رائ��ي��ة  اأو  القانونية  الناحية  م��ن  مفو�سًة 
ولم  بينها.  اأو  الإفريقية  الدول  داخل  تن�ساأ  التي  ال�سراعات 
ي�ستطع اإن�ساء اآلية ف�ّص المنازعات الجديدة تغيير هذه القيم 

والمعايير الأمنية ال�سائدة في اإفريقيا.
عن: حمدي عبد الرحمن ح�سن، التحاد الإفريقي والنظام الأمني 
الجديد في اإفريقيا، �سل�سلة درا�سات ا�ستراتيجية ت�سدر عن 

التنفيذ في ديسمبر 2003م.

ال�سكل )1(: ال�سيا�سة الأمنية الجديدة لالتحاد 
الإفريقي)))

ب- اآليات النظام الأمني الإفريقي:
في 28 فبراير 2004م؛ أق����ّر الزعماء األفارقة، 
أثناء قّمتهم غير العادية في مدينة سرت الليبية، إعالن 
السياسة األمنية والدفاعية اإلفريقية المشتركة. وقد 
اش����تمل ذلك اإلع����الن على بياٍن بأه����ّم التهديدات 
األمني����ة المش����تركة التي تواجه إفريقي����ا، والتي لم 
تعد قاصرًة عل����ى النزاعات الدولية، بل والصراعات 
والتوترات الداخلية، باإلضافة إلى المواقف المتوترة 

التي تمّيز مرحلة ما بعد الصراعات.
وقد أش����ار اإلعالن إل����ى وجود أط����ٍر وآليات 
متع����ددة على كلٍّ م����ن الصعيد الق����اري واإلقليمي 
ودون اإلقليمي، وأنها س����وف تمّثل البنية المؤسسية 
الالزمة لتنفيذ السياسة األمنية والدفاعية المشتركة 
لالتح����اد اإلفريق����ي. وإذا كان����ت الجمعي����ة العامة 
لالتح����اد تمّثل الجهاز األعلى ال����ذي يُناط به مهّمة 
مواجه����ة التهديدات األمني����ة والدفاعية التي تواجه 

العدد  ال�ستراتيجية،  والبحوث  للدرا�سات  الإم��ارات  مركز 
))20م.  المتحدة،  العربية  الإم��ارات  الأول��ى،  الطبعة   ،(62

�س.�س ))4، 44).

Paul William, From Non-Intervention to Non-   (((
 Indifference: The Origins and development of
 the African Union’s security Culture, African

.Affairs vol. 106,n° 423 (2007). P.261
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إفريقيا، كما أّن المفوضية باعتبارها الذراع اإلدارية 
لالتح����اد المكلفة بمهّمة اتخاذ التدابير الالزمة لمنع 
الصراعات وتسويتها، فإّن السياسة األمنية الجديدة 
لالتحاد اإلفريقي قد أقرت مؤسسات قارية جديدة، 
ووضعت أطراً عاّمًة للتع����اون مع األمم المتحدة في 
له  مجال تس����وية ومنع النزاع����ات، وه����ذا م����ا �ستف�سّ

الدرا�سة فيما يلي:

1- مجل�ض ال�سلم والأمن:
س����بق أن ذكرنا أّن هذا الجهاز لم يكن منصوصاً 
عليه في القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي، وإنما 
ت����م إقرار البروتوكول المنش����ئ له ف����ي قمة ديربان 
عام 2002م، ودخل حّي����ز التنفيذ عام 2004م. وقد 
ُصّم����م هذا الجهاز على ش����اكلة مجلس األمن التابع 
لمنظمة األمم المتحدة ليكون أهّم جهاز في االتحاد 
اإلفريقي، بحيث يُعنى بمهاّم حفظ السلم واألمن في 

القارة اإلفريقية.
إّن إنش����اء مجلس الس����لم واألمن اإلفريقي يُعّد 
تحّوالً مهّماً في الثقافة األمنية الجماعية السائدة في 
إفريقيا، حيث أصبح وألول مّرة بمقدور منظمٍة قارية 
إفريقية التدخل العسكري في الحروب والصراعات 
األهلي����ة والداخلية. ويُعّد ه����ذا المجلس أهّم جهاٍز 
لصن����ع القرار المتعل����ق بمنع الصراع����ات وإدارتها 

وتسويتها.
يتكون المجلس من 15 عض����واً)))، يتّم انتخابهم 
عل����ى أس����اس الحق����وق المتس����اوية، 10 منهم يتّم 
انتخابهم لمدة س����نتَيْن، و5 يتّم انتخابهم لفترة ثالث 
س����نوات، وذلك لضمان االس����تمرارية، ويؤخذ بعين 

االعتبار مبدأ التمثيل اإلقليمي العادل والتناوب))).

))) قائمة الدول الأع�ساء بمجل�ص ال�سلم والأمن الإفريقي )منذ 
اإثيوبيا، غينيا  اأبريل 4)20م(: الجزائر، بوروندي، ت�ساد،   (
ال�ستوائية، غامبيا، غينيا، ليبيا، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، 

نيجيريا، جنوب افريقيا، تنزانيا، اأوغندا.

والأم��ن  ال�سلم  مجل�ص  اإن�ساء  بروتوكول  من   )0(( )2) المادة 
التابع لاتحاد الإفريقي.

وقد حّددت المادة )03( م����ن بروتوكول مجلس 
الس����لم واألمن اإلفريقي األهداف التي أُنش����ئ من 

أجلها، وهي:
- تعزيز السالم واألمن واالستقرار في إفريقيا، 
من أج����ل ضمان حماي����ة وحفظ حي����اة وممتلكات 
ورفاهية الش����عوب اإلفريقية وبيئته����ا، وكذلك خلق 

الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة.
- ترق����ب ومنع النزاعات، وف����ي حاالت حدوث 
النزاعات تكون مس����ؤولية مجلس السلم واألمن هي 
تول����ي مهاّم إحالل وبناء الس����الم بغية تس����وية هذه 

النزاعات.
- تعزيز وتنفيذ األنش����طة المتعلقة ببناء السالم 
وإع����ادة التعمير في فترة ما بع����د النزاعات، وذلك 

الت�سكيل:
)- يتكون مجل�ص ال�سلم والأمن من خم�سة ع�سر )))) ع�سوًا، يتّم 

انتخابهم على اأ�سا�ص الحقوق المت�ساوية بالطريقة التالية:
- اأ - ع�سرة اأع�ساء يتّم انتخابهم لفترة �سنَتْين.

- ب - خم�سة اأع�ساء يتّم انتخابهم لفترة ثالث �سنوات ل�سمان ال�ستمرارية.
2- عند انتخاب اأع�ساء مجل�ص ال�سلم والأمن يطبق الموؤتمر مبداأ 
فيما  التالية،  والمعايير  والتناوب،  العادل  الإقليمي  التمثيل 

يتعلق بكّل دولة ع�سو محتملة:
اأ - اللتزام بتعزيز مبادئ التحاد.

الإ�سهام في تعزيز ال�سلم والأمن و�سيانتهما في اإفريقيا، وفي هذا  ب - 
ال�سدد تكون الخبرة في مجال عمليات دعم ال�سالم ميزة اإ�سافية.
ج- المقدرة واللتزام بتولي القيام بالم�سوؤوليات المطلوبة من الع�سوية.
ال�سالم  وتعزيز  ال�سالم  النزاعات و�سنع  ت�سوية  الم�ساركة في  د- 

على الم�ستوَيْين الإقليمي والقاري.
ه�- ال�ستعداد والقدرة على تحمل الم�سوؤولية بخ�سو�س المبادرات 

الإقليمية والقارية لت�سوية النزاعات.
اأو ال�سندوق الخا�س الذي ين�ساأ  و- الإ�سهام في �سندوق ال�سام 

لغر�ٍص معين.
ز- احترام الحكم الد�ستوري طبقًا لإعان لومي، عاوًة علي حكم 

القانون وحقوق الإن�سان.
ومجهزة  العاملين،  من  كاف  بعدٍد  مزودة  دائمة  بعثات  وجود  ح- 
على نحٍو جيد، لدى المقر الرئي�ص لالتحاد والأمم المتحدة، 

للتمكن من تولي الم�سوؤوليات التي تنطوي عليها الع�سوية.
ط- الوفاء باللتزامات المالية لالتحاد.

مجل�س  في  وليته  مدة  تنتهي  ع�سو  كّل  انتخاب  اإع��ادة  يجوز   -(
ال�سلم والأمن مبا�سرة.

4- يقوم الموؤتمر بتقييم دوري لمدى ا�ستيفاء اأع�ساء مجل�س ال�سلم والأمن للمعايير 
المن�سو�س عليها في المادة ) )2(، واتخاذ كّل اإجراء منا�سب لهذا الغر�ص.
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لتعزيز السالم والحيلولة دون تجدد أعمال العنف.
- تنس����يق ومواءمة الجهود القارية الرامية إلى 

منع ومكافحة اإلرهاب الدولي بكّل جوانبه.
- وضع سياس����ة دفاع مش����ترك لالتحاد طبقاً 

للمادة )4. د( من القانون التأسيسي.
تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم 
الرش����يد، وس����يادة القانون، وحماية حقوق اإلنسان 
وحرياته األساس����ية، واحترام قدسية حياة اإلنسان 
والقانون اإلنس����اني الدولي، وذلك كجزء من الجهود 

الرامية إلى منع النزاعات))).
ووفق����اً للمه����اّم المنوطة بالمجل����س، وبموجب 
بروتوكول إنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد 

اإلفريقي، يتولى المجل�ض المهاّم التالية:
- تعزيز السالم واألمن واالستقرار في إفريقيا.

- اإلنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية.
- صنع السالم، بما في ذلك استخدام المساعي 

الحميدة والوساطة والمصالحة والتحقيق.
- عمليات دعم السالم  والتدخل طبقاً للمادة 4 

)ح( و)ي( من القانون التأسيسي.
- بناء السالم وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات.

- العمل اإلنساني وإدارة الكوارث.
أي مهاّم أخرى قد يقررها المؤتمر))).

وتح����دد الم����ادة )17( م����ن بروتوك����ول مجلس 
الس����لم واألمن اإلفريقي العالقة مع األمم المتحدة 
والمنظمات الدولية األخرى، حيث تّم االعتراف بأّن 
مجلس األمن الدولي يتولى المس����ؤولية الرئيس����ية 
لحفظ الس����لم واألمن الدوليَّيْن، باإلضافة إلى ذلك 
يعم����ل المجل����س على تعزي����ز العالقة م����ع اآلليات 

اإلقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها.

والأمن  ال�سلم  مجل�ص  اإن�ساء  بروتوكول  من   )0(( المادة     (((
التابع لاتحاد الإفريقي.

والأمن  ال�سلم  مجل�ص  اإن�ساء  بروتوكول  من   )06( المادة     (2(
التابع لاتحاد الإفريقي.

2- القوة الإفريقية الجاهزة:
يتمّثل اله���دف من تكوين هذه الق���وة التي نّص عليها 
بروتوكول مجلس الس���لم واألمن في المادة )13(، في تمكين 
االتحاد اإلفريق���ي من التعامل م���ع الصراعات، من خالل 
نش���ر قواٍت لحفظ السالم والتدخل العس���كري، باالتساق 
مع نصوص المادة الرابعة من القانون التأسيس���ي لالتحاد 
اإلفريقي. ويعني ذلك أّن القوة اإلفريقية الجاهزة ترمي إلى 
التدخل واالنتش���ار السريع، من أجل القيام بعملياٍت متعددة 
لدعم السالم ونزع السالح وتسهيل المساعدات اإلنسانية))).
وتتمّثل أهّم صالحيات القوة اإلفريقية الجاهزة 
ف����ي بعثات المراقب����ة والمتابعة، وأّي أن����واٍع أخرى 
م����ن مهاّم دعم الس����الم، وكذلك التدخ����ل في حالة 
وج����ود ظروٍف خطيرة في دولٍة عض����و، أو بناًء على 
طلب دولٍة عضو من أجل اس����تعادة الس����الم واألمن، 
وتعزيز الس����الم، ويتضمن ذلك: نزع السالح، وتقديم 
المساعدات اإلنس����انية، وأّي مهاّم أخرى توكل إليها 

من طرف مجلس السلم واألمن.

ال�سكل )2(: تكوين القوة الإفريقية الجاهزة)))

 J. Cilliers, «The African Standby Force: An   (((
 Update Progress », Policy Paper Series, n° 160
 (Pretoria: Institute for Security Studies, March

.17-2008), p.7

 Philippe Chapleau, Force africaine en attente:  (4(
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وتتألف القوة اإلفريقية الجاهزة من ِفَرٍق متعددة 
األفرع، تضّم عناصر مدنية وعس����كرية في بلدانهم 
األصلية، وتكون مس����تعدًة لالنتش����ار الس����ريع عند 
إشعاٍر مالئم. وتتألف كّل فرقة من نحو خمسة آالف 
فرد، وهو ما يجعل الع����دد اإلجمالي للقوة الجاهزة 
حوالي 25 ألف ش����خص، مع احتفاظ مجلس السلم 
واألمن بمراكز الس����يطرة والقيادة لهذه القوة. وطبقاً 
لسيناريوهات األزمة المرسومة يُتوقع أن تتمكن هذه 
القوة من التدخل العس����كري السريع خالل أسبوَعيْن 
فق����ط، بهدف منع ارتكاب جرائم إب����ادة جماعية أو 

غير ذلك))).

3- هيئة الحكماء:
تنّص الفقرة األولى من المادة )11( من بروتوكول 
مجلس السلم واألمن على أنه: »بغية دعم الجهود التي 
يبذلها مجلس السلم واألمن، وتلك التي يبذلها رئيس 
مفوضية االتحاد، الس����يما في مجال منع النزاعات، 

يتّم إنشاء هيئة الحكماء«. 
كما تش����ير المادة أيضاً إلى أّن رئيس مفوضية 
االتح����اد يق����وم بتحديد طرق عمل هيئ����ة الحكماء، 
ويتّم إقرارها من طرف مجلس السلم واألمن. وفيما 

 coup de pouce US à la FAA des Etats d’Afrique
 centrale, lignes de défense, Ouest France, 26

.Décembre 2014

)))   تتمثل هذه الحالة في �ستة �سيناريوهات، هي: )) التحاد 
الإفريقي/الم�سورة الع�سكرية الإقليمية اإلى بعثة �سيا�سية. 2) 
التحاد الإفريقي/ بعثة المراقبة الإقليمية يتّم ن�سرها مع بعثة 
الأمم المتحدة. )( التحاد الإفريقي بمفرده/ بعثة مراقبة 
اإقليمية. 4) التحاد الإفريقي قوة حفظ �سام اإقليمية وفقًا 
للف�سل ال�ساد�ص من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك ن�سر بعثات 
وقائية. )) قوة حفظ �سام تابعة لاتحاد الإفريقي متعددة 
الإفريقي،  التحاد  تدخل   )6 معقدة.  طبيعة  وذات  الأبعاد 
على �سبيل المثال في مواقف الإبادة الجماعية الدولية، والتي 

يف�سل المجتمع الدولي في مواجهتها على وجه ال�سرعة.
 African Peace and Security Architecture: The
 International Peace Institute, Operationalizing
 the African Standby Force: Strategic

.Considerations, January 2010

يتعلق بتش����كيل هذه الهيئة تش����ير الفقرة الثانية من 
المادة )11( إل����ى أّن هيئة الحكماء تتكون من خمس 
شخصيات إفريقية تتمتع باالحترام البالغ من مختلف 
فئات المجتمع، على أن تكون قد قدمت إس����هاماٍت 
بارزًة لقضية الس����الم واألمن والتنمي����ة في القارة، 
ويختارهم رئيس المفوضية بعد التش����اور مع الدول 
األعض����اء المعنية على أس����اس التمثي����ل اإلقليمي. 
ويتّم تعيينهم من ط����رف الجمعية العاّمة لفترة ثالث 

سنوات))).
وتّم تعيين أول أعضاء في الهيئة في يناير 2007م 
لفترة ثالث سنوات، وهم: أحمد بن بلة رئيساً للهيئة 
)الرئيس الجزائري األس����بق( عن ش����مال إفريقيا. 
ميجيل تروفوادا )رئيس ساوتومي وبرنسيب األسبق( 
عن وس����ط إفريقيا. سالم أحمد سالم )األمين العام 
السابق لمنظمة الوحدة اإلفريقية( عن شرق إفريقيا. 
بريجاليا ب����ام )رئيس اللجنة االنتخابية المس����تقلة 
بجنوب إفريقيا( عن الجن����وب اإلفريقي. إليزابيث. 
ك. بونيون )رئيسة المحكمة الدستورية العليا ببنين( 

عن غرب إفريقيا))).
وفي ال����دورة العادية الثالثة والعش����رون لمؤتمر 
االتحاد اإلفريقي بمالبو/ غينيا االس����توائية، يوَمي 

26-27 جوان )يونيو( 2014م، تم انتخاب: 
ع����ن إقليم ش����مال إفريقي����ا: الس����يد لخضر 
اإلبراهيمي من الجمهوري����ة الجزائرية الديمقراطية 

 Jamila El Abdellaoui, «The Panel of the Wise:  (2(
 A Comprehensive Introduction to a Critical Pillar
 of the African Peace and Security Architecture »,
 ISS Paper, n° 193 (Pretoria: Institute of Security

.Studies, August 2009). p.1

 African Union, Peace and Security Council   (((
 100th Meeting, Modalities for The Functioning
 of The Panel of Wise as adopted by The Peace
 and Security Council at its 100th Meeting held
 on 12th November 2007. Addis Ababa, 12th

.November 2007
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الشعبية))). عن إقليم غرب إفريقيا: السيد إديم كوجو 
من توجو))). عن إقليم وسط إفريقيا: المهندسة ألبينا 
فاريا أسيس����بيريرا أفريكانو من أنجوال))). عن إقليم 
ش����رق إفريقيا: الدكتورة سبيسيوسا وانديرا كازابوي 
من أوغندا))). عن إقليم الجنوب اإلفريقي: الدكتورة 

لويزا ديوغو من موزمبيق))) ))).
ويت����ّم تحديد طريقة عمل هيئ����ة الحكماء طبقاً 
لصالحياته����ا المقررة في بروتوكول مجلس الس����لم 
واألمن، حيث تُقّدم الهيئة النصح إلى مجلس الس����لم 
واألم����ن ورئيس مفوضية االتح����اد بخصوص جميع 
المسائل المتعلقة بحفظ السالم واألمن واالستقرار 
في إفريقيا. وللهيئة أن تق����وم، بمبادرٍة منها، أو بناًء 
على طلب مجلس الس����لم واألمن، باتخاذ اإلجراءات 
الالزم����ة لدعم جهود مجلس الس����لم واألمن ورئيس 

)))   تولى ال�سيد الإبراهيمي عدة منا�سب عليا، كان �سفيرًا في 
العديد من الدول في الفترة من )96)م حتى 979)م، وزير 
ال�سوؤون الخارجية من )99)م حتى )99)م. كما تقلد وظائف 

عليا في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.

)2)   تولى ال�سيد كوجو من�سبي وزير المالية والخارجية للفترة 
994)م  من  ال��وزراء  رئي�ص  من�سب  وكذلك  976)-978)م، 
لمنظمة  العام  الأم��ي��ن  من�سب  اأي�سًا  �سغل  996)م.  حتى 

الوحدة الإفريقية من 978)م حتى )98)م.

للفترة  النفط  وزيرة  من�سبي  اأفريكانو  المهند�سة  �سغلت     (((
و2000م.  999)م  عاَمي  ال�سناعة  ووزي��رة  992)-999)م، 
ال�سوؤون  لرئي�س  الخا�سة  الم�ست�سارة  من�سب  اأي�سًا  تولت 

الإقليمية.

م�سائل  وزي��رة  من�سب  كازابوي  وانديرا  الدكتورة  �سغلت     (4(
وكانت  )99)-994)م،  للفترة  المجتمع  وتنمية  الجن�َسْين 
ونائبة  994)-)200م،  للفترة  البرلمان  في  ع�سوًا  اأي�سًا 
لرئي�س اأوغندا. تراأ�ست اأي�سًا لجنة المراأة الإفريقية المعنية 

بال�سام والتنمية.

تولت  فقد  وزاري��ة،  منا�سب  عدة  ديوغو  الدكتورة  �سغلت     (((
من�سب نائبة وزير المالية، ثم وزيرة المالية، و�سغلت من�سب 

رئي�سة الوزراء في الفترة 2004-0)20م.

)6)   موؤتمر التحاد الإفريقي، الدورة العادية الثالثة والع�سرون، 
مابو/ غينيا ال�ستوائية، 26-27 يونيو 4)20م. 

 ،59( (XXIII(. ص.ص   545-Assembly/AU/Dec.517  
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مفوضية االتحاد في مجال السلم واألمن))).
وبالرغم من أّن هيئة الحكماء، وفقاً لهذا الوضع، 
تُعّد هيئ����ًة استش����ارية، إال أّن لتوصياتها وتقاريرها 
أهميًة بالغة، خاّصًة فيما يتعلق بقضايا منع النزاعات 
والوقاية منها، إذ إّن هيئًة على هذه الدرجة من السمّو 
والخبرة س����وف تكون ذات فائدٍة كبيرة، وال سيما ما 
تقوم به في مجال التنبيه إلى بؤر الصراعات الكامنة، 
وكذلك ما تش����ير إليه من إجراءاٍت ناجعة للحّد من 
تفاق����م النزاع����ات، األمر الذي يدع����م عمل مجلس 
الس����لم واألمن اإلفريقي في مجال منع والوقاية من 

الصراعات، وإحالل السالم واألمن في إفريقيا. 
ففي إطار مواجهة التحديات المهّمة، التي تواجه 
األم����ن والس����لم الدوليَّيْن، اعتمدت هيئ����ة الحكماء 
اس����تراتيجيًة تركز على مجال مواضيعي مهّم للتدبر 
س����نوّياً، ذي صلٍة بالن����زاع، فيما يتعل����ق بتدخالته 
االس����تراتيجية. وخالل اجتماعها الثاني المعقود في 
أديس أبابا في 17 جويلي����ة )يوليو( 2008م، تبادلت 
اللجن����ة وجهات النظر حول مس����رح الس����لم واألمن 
الدوليَّيْن في القارة، مس����لطًة الضوء على التحديات 

الرئيسية كمنع وإدارة وحسم النزاعات والتوترات.
: CEWS4- نظام قاري لالإنذار المبكر

يهدف إنش����اء نظ����ام ق����اري لإلن����ذار المبكر 
إلى   Contenintal Early Warning System
تس����هيل عملية ترقب النزاعات ومنعها. ويس����تخدم 
رئي����س المفوضية المعلومات التي يت����ّم جمعها عن 
طريق نظام اإلنذار المبكر لتقديم النصح في الوقت 
المناس����ب إلى مجلس السلم واألمن بشأن النزاعات 
المحتملة والتهديدات للس����الم واألمن في إفريقيا. 
ويس����تخدم رئيس المفوضية أيض����اً هذه المعلومات 
لتنفيذ المهام والمس����ؤوليات الموكل����ة إليه بموجب 
بروتوكول مجلس الس����لم واألمن. وطبقاً للمادة )12( 

من بروتوكول مجلس السلم واألمن. 

.Jamila El Abdellaoui, Ibid, p.2  (7(
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يتكون نظام الإنذار المبكر من:
 :Situation Room مركز مراقب����ة ور�سد -
يُعرف ب�»غرفة األوض����اع«، ويكون موقعه في اإلدارة 
المعنية بإدارة النزاعات في االتحاد، ويكون مس����ؤوالً 
عن جميع البيانات وتحليلها على أساس وحدة قياس 

مالئمة لمؤشرات اإلنذار المبكر.
لالآلي����ات  تابع����ة  والر�س����د  للمراقب����ة  وح����دات   -
الإقليمية: يتّم ربطها بصورٍة مباشرة بغرفة األوضاع، 
وتعمل على جمع البيانات ومعالجتها على مستواها، 

ونقل هذه البيانات إلى غرفة األوضاع.
يتكون هي����كل النظ����ام من 21 عض����واً، رئيس 
الجهاز ونائَبيْن، والسكرتارية )عضَويْن(، والمسجلَيْن 
)عضَويْن(، و15 عضواً من المحللين، خمس����ة منهم 
محللون سياس����ّيون يعملون رؤساء ألفرع النظام في 
أقاليم القارة الخمسة، ويتّم ذلك على مرحلتَيْن، تشمل 
المرحلة األولى على المستوى المركزي تعيين رئيس 
النظام وسكرتير ومس����جل، وعلى المستوى الفرعي 
تأس����يس وحدة الغرب، فالش����رق، ثم الوسط، بينما 
تشمل المرحلة الثانية على المستوى المركزي تعيين 
نائب رئيس النظام وسكرتير ومسجل، وعلى المستوى 

الفرعي تأسيس وحدة الشمال ثم الجنوب))).
كانت هناك محاوالٌت مس����تمرةٌ منذ عام 2006م 
لتشغيل النظام القاري لإلنذار المبكر، بيد أّن هناك 
حاجًة إلى عم����ل الكثير للتأكد من أّن النظام القاري 

لإلنذار المبكر يتعامل بكفاءة مع النزاعات.
وقد أقّر اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد في 
أديس أباب����ا في يناير 2007م تقري����ر لجنة الخبراء 
بشأن تنفيذ نظام اإلنذار المبكر، كما طالب المجلس 
مفوضية االتحاد باتخاذ جميع الخطوات الالزمة من 

أجل التنفيذ الكامل لهذا النظام.

 Institute of Security Studies (ISS), Non-Paper  (((
 on the Operationalization of the Continental
 Early Warning System (CEWS), (Pretoria,

.November 2004), p.10, 11

ال�سكل رقم )3(: يو�سح هيكل نظام الإنذار القاري 
المبكر بالتحاد الإفريقي)))

5- لجنة الأركان الع�سكرية:
يهدف إنش����اء لجنة األركان العسكرية إلى تقديم 
المش����ورة والمساعدة لمجلس الس����لم واألمن بشأن 
المس����ائل المتعلقة باالحتياجات العسكرية واألمنية، 
وذلك من أجل تعزيز الس����الم واألمن وحفظهما في 
إفريقي����ا))). وتتألف هذه اللجنة م����ن كبار الضباط 
العسكرّيين من أعضاء مجلس السلم واألمن، ويجوز 
للجنة دعوة أّي دولٍة عضو غير ممثلة فيها للمشاركة 
في مداوالتها إن لزم األمر. وتجتمع هذه اللجنة كلما 
ل����زم األمر للتداول في قضاي����ا يحيلها إليها مجلس 
الس����لم واألمن. ويقوم رئي����س المفوضية باتخاذ كّل 
الخطوات المناس����بة لعقد ومتابعة اجتماعات رؤساء 

أركان الدفاع في مجلس السلم واألمن.
وتتش����كل اللجنة من اثنَيْن من رؤس����اء األركان 
مفوضي����ن ع����ن كّل إقلي����ٍم فرعي، عل����ى أن يكون 
أحدهما على األق����ّل من الدولة المركزية في اإلقليم 
لالستفادة من خبراتها وإمكاناتها، مثل )نيجيريا في 

 Jakkie Cilliers, Towards a Continental Early   (2(
 Warning System for Africa, (Pretoria: Institute

.for Security Studies, 2005), p.6

 Samuel M. Makinda and F. Wafula Okumu ;   (((
 The African Union : Challenges of Globalization,
 Security and Governance (London: Routledge,

.2008), p.176



54

قراءات
سياسية

  �ل�شنة �لخام�شة ع�شرة   -   �لعدد ) 40 (   -  �أبريل  2019م   -  رجب  1440هـ 

»اإليكواس«، جنوب إفريقيا في »الس����ادك«(، ويجوز 
للجنة وضع خطٍط التدريب المناسبة لقوات التدخل 
السريع بالتنس����يق مع دولها، ووضع نظاٍم لإلشراف 
والمتابعة وتقديم المعونة لهذه القوات من خالل لجنٍة 

فرعية خاّصٍة بالتدريب. 
ويقوم رؤس����اء أركان الدفاع بتقديم توصيات إلى 
رئيس المفوضية حول كيفي����ة تعزيز قدرات إفريقيا 
في دعم الس����الم، الذي يقوم باتخ����اذ كّل الخطوات 
الالزمة لعقد ومتابعة اجتماعات رؤساء أركان الدفاع 

األعضاء في المجلس))).    
6- ال�سندوق الخا�ّض بال�سالم:

يهدف ه����ذا الصندوق لتوفير الم����وارد المالية 
الالزمة لمهاّم دعم الس����الم وكّل األنش����طة المتعلقة 
بالس����الم واألم����ن. وقد أش����ارت الم����ادة )21( من 
بروتوك����ول مجل����س الس����لم واألمن إل����ى أّن موارد 
الصندوق تتكون من االعتمادات المالية في الميزانية 
العاّمة لالتح����اد، بما فيها متأخرات المس����اهمات 
والمس����اهمات التطوعية من الدول، ومصادر أخرى، 
منه����ا القطاع الخاص والمجتم����ع المدني واألفراد، 
وكذاك من خالل األنشطة المناسبة لجمع األموال))).
كم����ا يمكن لرئيس المفوضية جمع مس����اهمات 
تطوعي����ة من مصادر خارج إفريقي����ا وقبولها، وذلك 

وفقاً لمبادئ وأهداف االتحاد اإلفريقي. 

مجل�ص  اإن�ساء  بروتوكول  من   (2  ،(( فقرة   (((( المادة     (((
ال�سلم والأمن التابع لاتحاد الإفريقي.

م�ستوى  على  تجتمع  اأن  اأي�سًا  الحرب  اأرك��ان  للجنة  يجوز   -(((
والأم��ن،  ال�سلم  مجل�س  في  لاأع�ساء  الدفاع  اأرك��ان  روؤ�ساء 
وذلك لمناق�سة ق�سايا تتعلق بالمتطلبات الع�سكرية والأمنية 
روؤ�ساء  ويقوم  اإفريقيا،  في  والأم��ن  ال�سالم  و�سون  لتعزيز 
حول  المفو�سية  رئي�ص  اإل��ى  تو�سيات  بتقديم  الدفاع  اأرك��ان 

كيفية تعزيز قدرات اإفريقيا على دعم ال�سالم
2)- يقوم رئي�ص المفو�سية باتخاذ كافة الخطوات المنا�سبة لعقد 
ومتابعة اجتماعات روؤ�ساء اأركان الدفاع الأع�ساء في مجل�س 

ال�سلم والأمن).

 Samuel M. Makinda and F. Wafula Okumu;   (2(
.Ibid, p.182

يختص صندوق السلم التابع للمجلس بتمويل أنشطة 
المجلس والعمليات المتعلقة بالس����لم واألمن، بما في ذلك 
عمليات حفظ وفرض وبناء الس����لم، بينم����ا تُوّجه موارد 
صندوق بناء السلم التابع لمجلس األمن الدولي إلى مرحلة 

ما بعد الصراعات، وإعادة التعمير والتنمية المستدامة.
وبمقارنة موارد صندوق الس����لم التابع للمجلس 
بم����وارد صندوق بناء الس����لم التاب����ع لمجلس األمن 
الدول����ي، يالحظ أّن هذا األخير م����وارده أكثر تنوعاً 
من حيث المبالغ التي يتّم جمعها، كما يقوم بَدوٍر أكثر 
فعالية من صندوق السلم الذي يعتمد بشكٍل ما على 

صندوق بناء السلم ذاته.
بهذه اآلليات الس����الفة الذكر تكون قد تأسست 
بنيٌة أساس����ية قارية متكاملة في مجال السلم واألمن 
في إفريقيا، خاّصًة في مجال منع النزاعات والوقاية 
منه����ا. وتعتبر هذه اآللي����ات الت����ي يقودها مجلس 
الس����لم واألمن، بالتعاون مع االتحاد واألمم المتحدة 
والمجموع����ات االقتصادية اإلقليمية، إحدى الدعائم 

الرئيسية لبناء سالٍم إفريقي.
والأمم  الإفريقي  التحاد  تعاون  ثانيًا: 
المتحدة في حّل بع�س النزاعات الإفريقية:

تلّق����ى التعاون بي����ن األمم المتح����دة واالتحاد 
اإلفريق����ي دفعًة جدي����دة عندما أك����د مؤتمر القمة 
العالم����ي لع����ام 2005م على أهمية إي����الء االهتمام 
لالحتياج����ات الخاّص����ة إلفريقيا، ودع����ا إلى وضع 
برنامٍج عشري لبناء قدرات االتحاد اإلفريقي، يراعي 
بالكامل والية االتحاد اإلفريقي اآلخذة في االتس����اع 

مقارنًة بسلفه منظمة الوحدة اإلفريقية. 
ع األمين العام الس����ابق،  وفي نوفمبر 2006م وقَّ
ورئي����س مفوضي����ة االتح����اد اإلفريق����ي ألفا عمر 
كوناكري، إعالن تعزيز التع����اون بين األمم المتحدة 
واالتح����اد اإلفريقي: إطار البرنامج العش����ري لبناء 

قدرات االتحاد اإلفريقي))). 

))) الأمم المتحدة، الجمعية العامة، ر�سالة موؤرخة في )) دي�سمبر 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 55ثقافية ف�شلية محكَّ

ومن أجل اإلس����راع في التزام األم����م المتحدة 
لدعم حفظ الس����لم اإلفريقي وبن����اء القدرات؛ فإّن 
إدارة عمليات حفظ السلم تقّدم الدعم لفريق االتحاد 
اإلفريق����ي AUPST، وتنقل الخبرة التقنية لش����عبة 
 AUPSOD عمليات دعم السلم لالتحاد اإلفريقي
ال����ذي بدأ عمله في يناير 2007م، حيث يوجد خبراء 
من موظف����ي األمم المتحدة في الهياكل التش����غيلية 

لالتحاد اإلفريقي. 
وتركز اإلدارة على ثالثة مج����االت ذات أولوية، 
وهي: التخطيط للبعثة، وإدارة البعثة، وإدارة اإلمداد 
والتموي����ن والموارد. وهي تأتي ضمن الس����ياق العام 
للمشاركة الكاملة في بناء القدرات الشاملة والطويلة 
األج����ل، وه����و- له����ذا الغر�����ض- يتاأل����ف م����ن عن�سَرْين، 

هما))):
- وح����دة م�سغ����رة، تتخ����ذ من نيوي����ورك مق����ّراً لها: 
تتأل����ف من ثالثة موظفين فنّيي����ن، يقّدمون التوجيه 
والدعم االس����تراتيجيَّيْن إلى العنص����ر األكبر حجماً 
الذي يتخذ من أديس أبابا مقّراً له، ويربطون الصلة 
بكيانات األمم المتحدة األخرى، ويقيمون االتصاالت 
على المستوى االستراتيجي مع الشركاء الخارجّيين.

- وح����دة للعملي����ات مقّره����ا اأدي�����ض اأباب����ا: تركز على 
تقديم الدعم المباشر لالتحاد اإلفريقي في مجاالت 
التعاون ذات األولوية، الت����ي حّددها االتحاد، وخطة 
العمل الالحقة المشتركة بين األمم المتحدة واالتحاد، 
التي اتفقت عليها إدارة عمليات حفظ السالم وشعبة 

عمليات دعم السلم التابعة لالتحاد.
كما ش����اركت األمم المتحدة بنشاٍط في تطوير 
مفهوم الق����وة االحتياطية لالتحاد اإلفريقي، وقدمت 
الخبراء االستش����ارّيين لالتح����اد اإلفريقي في إدارة 

العامة،  الجمعية  رئي�سة  اإلى  العام  الأمين  2006م، موجهة من 
A/RES/61/630، 2) دي�سمبر 2006م، �س.�س ))، )).

 (( في  موؤرخة  ر�سالة  العامة،  الجمعية  المتحدة،  الأم��م     (((
دي�سمبر 2006م، موجهة من الأمين العام اإلى رئي�سة الجمعية 

العامة، A/RES/61/630، 2) دي�سمبر 2006م، �س6).

عملي����ات حفظ الس����لم، والمس����اعدة ف����ي تطوير 
مقترحه����ا وصياغة ورقة مفهوم الق����وة االحتياطية 
اإلفريقي����ة، وكذل����ك س����اعدت إدارة عمليات حفظ 
الس����لم في دعم االتحاد اإلفريقي في بوروندي لبعثة 
إدارة األصول واالس����تثمارات، وقّدم استشاري األمم 
المتحدة النصائح لوحدة اإلنذار المبكر، وشاركوا في 
عدة دورات لالتحاد اإلفريقي الرس����مية المخصصة 

لبروتوكول مفهوم القوة االحتياطية اإلفريقية))). 
ولقد أبرز التعاون في مجال تس����وية الصراعات 
في القارة المزايا النسبية لكال المؤسستَيْن، وشّجعا 
على المضي قدماً لبناء وتطوير مختلف آليات تنسيق 
السلم واألمن لألمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي التي 
أُنش����ئت منذ عام 2006م، فف����ي فبراير 2012م أّيد 
مجلس األمن توس����يع حزمة الدع����م لبعثة االتحاد 
اإلفريقي في الصومال )أميسوم( وزيادة عدد أفرادها 
العس����كرّيين من 12.000 فرد إل����ى 17.731 فرد، 
وق����د جاء هذا القرار بعد عملية تخطيٍط مش����تركة 
بي����ن المنظمتَيْ����ن، وفي أواخر ع����ام 2012م وأوائل 
عام 2013م أجرت كلٌّ م����ن األمم المتحدة واالتحاد 
اإلفريقي اس����تعراضاً الس����تراتيجية مشاركتها في 
الصومال، وفي مارس 2013م صدر القرار )2093(، 
مّدد بموجبه مجلس األمن الدولي والية بعثة االتحاد 
اإلفريقي لمدة س����نة أخرى مع نف����س حزمة الدعم 
اللوجستي لألمم المتحدة، وتوسيع البعثة السياسية 

الخاّصة لألمم المتحدة))).
وقدمت األمم المتحدة أيضاً مجموعًة متنوعة من 
الحقائب التدريبية لالتحاد اإلفريقي التي تهدف إلى 

)2)   الأمم المتحدة، مجل�س الأمن الدولي، تقرير الأمين العام: 
 ،552/S/2011 النتائج،  تحقيق  الوقائية:  الدبلوما�سية 

بتاريخ 22 اأوت )اأغ�سط�ص( ))20م، �س4).

 Arthur Boutellis and Pauld Williams, Peace   (((
 Operations, the African Union, and the United
 Nations: Toward More Effective Partnerships,
 (New York: International Peace Institute, April

.2013), p.1, 2
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تحس����ين أداء أمانة مجلس السلم واألمن اإلفريقي، 
وتس����هيل التعاون بين المجلَس����يْن، فف����ي 1 جويلية 
)يوليو( 2010م أنش����أت األمم المتحدة مكتباً جديداً 
في أديس أبابا، وفي وقٍت الحٍق وافق المجلسان على 
إج����راء البعثات الميدانية التعاوني����ة، كما في البعثة 
المتع����ددة التخصصات لالتح����اد اإلفريقي واألمم 
المتحدة لمنطقة الس����احل في ديسمبر 2011م، كما 
أنشأت األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي قوة المهاّم 

المشتركة للسلم واألمن في سبتمبر 2010م))).
ويعت����رف االتح����اد اإلفريقي أيضاً أّن أس����بقية 
مجلس األمن لألمم المتحدة في مسائل السلم واألمن 
الدوليَّيْن ليست حكراً وال استباقاً للمنظمات اإلقليمية 
أو دون اإلقليمية في الحفاظ على الس����لم واألمن في 
مناطقه����ا، وإنما للخبرة الت����ي يمتلكها مجلس األمن 
الدولي ف����ي عمليات حفظ الس����لم، وكذلك القدرة 
في تمويل عمليات الس����لم، وله����ذا يحرص االتحاد 
اإلفريقي على إقامة عالقات عمٍل وثيقة مع غيره من 
الشركاء، والسيما األمم المتحدة، وتعلّم الدروس منها 
في مجال عمليات حفظ الس����لم)))، وقد بدأ االتحاد 
اإلفريقي ف����ي اعتماد البعثات المتكاملة في مهامها، 
ويتّم اس����تخدام مصطلح التكامل في سياق االتحاد 
اإلفريقي لإلش����ارة إلى التنس����يق والتع����اون متعدد 
األبعاد، وأحد التطورات المهّمة: وضع تصّور للقدرة 
على االنتشار الس����ريع ودعم السلم من ِقَبل مجلس 
الس����لم واألمن اإلفريقي الذي هو هيئة صنع القرار 

على المستوى االستراتيجي))).

.Ibid, p.5  (((

 Wafula Okumu and Thomas jaye, Introduction,  (2(
 in Benjamin de Carvalho and etal, (eds),
 Peacekeeping in Africa: The Evolving Roles of
 the African Union and Regional Mechanisms,
 (Oslo: Norwegian Institute of International

.Affairs, 2010), p.14, 15

 Billy Batware, The African Standby Force : A   (((
 Solution to African Conflicts ?, (Stadtschlaining,

واستجابًة لطلباٍت مقدمة من أجل دعم التخطيط 
لبعث����ة االتحاد اإلفريقي ف����ي الصومال قّدمت إدارة 
عمليات حفظ الس����لم تقييماً الحتياجات البعثة في 
مج����ال التخطيط، وأوفدت إلى أدي����س أبابا- لفترٍة 
قصيرة- عش����رة خبراء في التخطيط االستراتيجي 
العس����كري والمدني والمتعلق بالشرطة، يعملون مع 
االتحاد اإلفريقي وش����ركاء آخري����ن، من أجل تعزيز 

قدراته على حفظ السلم.
وفي ع����ام 2011م؛ قام����ت إدارة عمليات حفظ 
السلم، ومكتب األمم المتحدة لدى االتحاد اإلفريقي، 
والبنك الدولي، ببدء تنفيذ برنامج لمدة عام لتطوير 
ق����درات االتح����اد اإلفريقي في مجال نزع الس����الح 

والتسريح وإعادة اإلدماج))). 
وقد بدأ االتحاد اإلفريقي- كمنظمة جديدة- يلعب َدوراً 
محورّياً في الحفاظ على الس���لم واألمن في مناطق الصراع 
في إفريقيا منذ إنش���ائه، حيث نش���ر عدة عمليات لحفظ 
السلم واألمن منذ عام 2003م، كما يوضحه الجدول اآلتي.
الجدول رقم )1(: يبين عمليات ال�سلم لالتحاد 

الإفريقي خالل الفترة )2003م- حتى )يوليو( 2011م(

الفترةالمكانالبعثة
الحجم 
التقريبي

القوات 
الرئي�سية 
الم�ساهمة

المهام 
الرئي�سية

بعثة التحاد 
الإفريقي 
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بوروندي
-200(
2004

(2(0
جنوب 
اإفريقيا

عمليات 
بناء 
ال�سلم

بعثة التحاد 
الإفريقي 
AMIS

ال�سودان
-2004
2007

7700.c

نيجيريا، 
رواندا، 
جنوب 

اإفريقيا، 
غانا، 

ال�سنغال

عمليات 
حفظ 

ال�سلم/ 
حماية 

المدنيين

.Austria: European Peace university, 2011), p. 3

التعاون  الأم��ن،  مجل�س  العامة،  الجمعية  المتحدة،  الأم��م     (4(
 (280/67/A( الإف��ري��ق��ي  والت��ح��اد  المتحدة  الأم���م  بين 

S/2012/614، 9 اأوت )اأغ�سط�ص( 2)20م، �س.�س ))-7).
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بعثة التحاد 
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في جزر القمر 
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جزر 
القمر

20044(
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مراقبين
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الإفريقي 
للم�ساعدة 
النتخابية 

والأمنية في 
جزر القمر 
MAES
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((0
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النتخابات

الدعم 
الديمقراطي في 

جزر القمر

جزر 
القمر

2008
 + (((0

4(0
تنزانيا، 
ال�سودان

قوة 
اإنقاذ

عملية الأمم 
المتحدة والتحاد 

الإفريقي 
المختلطة 
في دارفور 

UNAMIS

ال�سودان 
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 .c
2(.000
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Source: Paul D. Williams, The African 
Union’s Conflict Management Capabilities, 
(New York: The Council on Foreign 
Relations, 2011), P.16.

حت����ى اآلن؛ عملت األم����م المتح����دة واالتحاد 
اإلفريق����ي معاً على أرض الواقع في عدة س����ياقات 
لحفظ الس����الم، هي: بورون����دي، وجمهورية إفريقيا 
ومالي.  والصومال،  والس����ودان،  ودارفور،  الوسطى، 

وأعط����ى التعاون في ه����ذه المناطق إل����ى حدٍّ كبير 
شكاًل للشراكة في حفظ السالم بين المنظمتَيْن على 

المستوى التنفيذي. 
وفي إطار هذه الشراكة؛ استُخدم نموذج »النشر 
المتعاق����ب« أكثر من غيره، أّي االنتق����ال من عمليٍة 
يقودها االتحاد اإلفريقي إلى عملية لألمم المتحدة، 
وف����ي هذه الحاالت يج����ري التعاون التش����غيلي عن 
طريق تقديم الدعم لالتح����اد اإلفريقي أثناء مراحل 
التخطيط لعملياته، وكذلك أثناء نش����رها، وفي وقٍت 
الحٍق ع����ن طريق التع����اون الوثيق من أج����ل كفالة 
فعالية االنتقال، ونقل التبعية إلى عمليٍة تابعة لألمم 

المتحدة))). 
وفيما يلي اأمثلة عن هذه العمليات الم�ستركة:

اأ- بعثة التحاد الإفريقي اإلى بوروندي:
أرس����ل االتحاد اإلفريقي أول بعثة عس����كرية له 
إلى دولة بوروندي، والتي كانت نتيجًة التفاق أروش����ا 
التي كانت نتيجًة للوساطة التي قام بها رئيس جنوب 
إفريقيا األسبق نيلس����ون مانديال بين أطراف النزاع 
)الهوتو والتوتس����ي(، حيث تّم االتفاق في 20 سبتمبر 

2000م على))):
- االنتقال س����يتم من خالل حكومة مؤقتة، تُِعّد 

النتخاباٍت ديمقراطية.
- خل����ق مجلس الش����يوخ، وإج����راء التعديالت 

النتخاب الجمعية الوطنية.
- اإلصالح القضائي لتخفيض سيطرة التوتسي.
- اإلصالح العس���كري لتخفيض س���يطرة 

ال�سام:  اأجل  من  ال�سراكات  اإقامة  العام،  الأمين  تقرير     (((
ال�سراكات،  على  القائم  ال�سام  حفظ  نحو  قدمًا  الم�سي 

.*229/S/2015 ،مجل�س الأمن، ) اأبريل ))20م

 Jun Hyuk Park , Conflict Management and   (2(
 Meddiation Theory : South Africas Role in
 Burundis Civil Conflict, International Area

Studies Review, Volume : 13, Issue : 3, Center
 for International Area Studies, Hankuk University of

. Foreign Studies, Seoul Autumn/2010, p.194
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التوتس���ي، وضّم القوات المس���لحة الثائرة إلى 
الجيش.

- تأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة.
- قوة عسكرية دولية.

- توفير قوة عس���كرية دولية للمساعدة في 
إدارة االنتقال.

وبسبب إحجام األمم المتحدة عن نشر قوات 
حفظ س���الم في غياب اتفاٍق شامل على وقف 
إطالق الن���ار )إذ امتنعت بعض الفصائل الثائرة 
عن توقيع اتفاق أروش���ا(، فإّن االتحاد اإلفريقي 
هو الذي تبّنى مسألة إرسال قوات حفظ سالم، 
وبالفعل تّم إرسال قوات االتحاد اإلفريقي تحت 
اس���م )ايماب(، وض���ّم 3335 جندي من جنوب 
إفريقي���ا، وإثيوبيا وموزمبيق، لإلش���راف على 
تطبيق االتفاقية ونزع الس���الح وإعادة التكامل، 
وتأسيس الشروط المالئمة لمهّمة حفظ السالم 

التابعة لألمم المتحدة))).
وفي 21 ماي )ماي���و( 2004م؛ قرر مجلس 
األم���ن التصرف بمقتضى الفصل الس���ابع من 
ميثاق األمم المتحدة، وتخويل نشر عملية األمم 
المتحدة في بوروندي ONUB لفترة أوليٍة هي 

ستة أشهر.
باإلجماع  باعتم���اده  أيضاً  المجل���س  وقرر 
الق���رار 1545 )2004( أّن عملية األمم المتحدة 
في بوروندي سيرأس���ها الممثل الخاّص لألمين 
الع���ام الذي ي���رأس لجنة مراقب���ة تنفيذ اتفاق 
أروشا، وإنها ستتألف بدايًة من البعثة اإلفريقية 
الحالية في بوروندي AMIB. وطلب من األمين 
العام- باالتصال مع االتحاد اإلفريقي- أّن يضمن 

 Andrew Atta-Asamoah , African Union   (((
 Peacekeeping Cases : Lessons for the African
 Standby Force, Peacekeeping in Africa:The

Evolving Roles of the African Union and
 Regional Mechanisms, Norwegian Institute of

.International Affairs, 2010, p.41

نقل السلطة على AMIB، إلى ممثله الخاّص.
كما ق���رر المجلس أيض���اً أّن عملية األمم 
المتح���دة في بوروندي س���وف تتألف من قواٍم 
عس���كري يبلغ حّداً أقصى له ه���و 5650 فرداً 
بما ف���ي ذلك 200 مراق���ب، و125 من ضباط 
األركان، وحتى 120 من أفراد الشرطة المدنية، 
باإلضاف���ة إلى األفراد المدنّيي���ن بعدٍد مالئم. 
وخ���ّول عملية األمم المتحدة ف���ي بوروندي أن 
تستخدم كّل الس���بل الضرورية لضمان احترام 
اتفاق���ات وقف إطالق الن���ار، من خالل مراقبة 
تنفيذه���ا، والتحقي���ق في االنته���اكات، وتنفيذ 
األجزاء الخاّصة بن�زع السالح، ومراقبة التدفق 
غير القانوني لألسلحة عبر الحدود الوطنية))).

)2)   قرار مجل�س الأمن الدولي )4)) )2004)، الموؤرخ )2 ماي 
)مايو) 2004م، S/RES/1545 )2004). �س.�س )4، )):
بوروندي  في  المتحدة  الأم��م  عملية  تتاألف  اأّن  كذلك  يقرر   -  4(
)اأون������وب) ع��ل��ى اأق�����س��ى ت��ق��دي��ر م��ن 0)6) م��ن الأف����راد 
الأركان،  �سباط  من  و)2)  مراقب   200 بينهم  الع�سكريين، 
ف�سًا عن  المدنية،  ال�سرطة  اأف��راد  من  اإلى 20)  ي�سل  وما 

عدد منا�سب من الموظفين المدنّيين.
) - ياأذن لعملية الأمم المتحدة في بوروندي باأن ت�ستخدم جميع 
وفي مناطق  ق��دراتها،  للنهو�س، في حدود  الازمة  الو�سائل 
انت�سار وحداتها الم�سلحة، وبالتن�سيق مع الجهات العاملة في 

المجال الإن�ساني والإنمائي، بالولية التالية:
مراقبة  خالل  من  النار،  اإط��الق  وقف  اتفاقات  احترام  كفالة   -  

تنفيذها والتحقيق في النتهاكات،
الموجودة،  البوروندية  القوات  بين  الثقة  اإع��ادة  عملية  تعزيز    -
ور�سد الأمن وتوفيره في مواقع تجمعها توطئة لنرع اأ�سلحتها، 
اأماكن  في  وتخزينها  الع�سكرية،  ومعداتها  اأ�سلحتها  وجمع 
والم�ساهمة في حّل  القت�ساء،  للتخل�س منها ح�سب  ماأمونة 
اإطالق  وقف  اتفاقات  في  المطلوب  النحو  على  الميلي�سيات 

النار.
البرنامج  والت�سريح من  ال�سالح  بنرع  المتعلقة  الأج��زاء  تنفيذ   -  

الوطني لنرع �سالح المقاتلين وت�سريحهم واإعادة اإدماجهم.
 - ر�سد تجميع القوات الم�سلحة البوروندية واأ�سلحتها الثقيلة في 
يتعين  التي  العنا�سر  وت�سريح  �سالح  نزع  عن  ف�ساًل  قواعد، 

نزع �سالحها وت�سريحها.
 - القيام، ح�سب الإمكان، بر�سد التدفق غير الم�سروع لاأ�سلحة 
بالتعاون  تنغانيقا،  بحيرة  فيها  بما  الوطنية،  الحدود  عبر 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  ف��ي  ال��م��ت��ح��دة  الأم����م  منظمة  بعثة  م��ع 
الديمقراطية، وعند القت�ساء، مع فريق الخبراء الم�سار اإليه 
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اإلس���هام  العملية أيضاً  وتتضم���ن والي���ة 
ف���ي إقامة الظروف األمني���ة الضرورية لتوفير 
الطوعية  العودة  وتوفير  اإلنس���انية،  المساعدة 
إلى  باإلضافة  داخلّي���اً،  والمش���ردين  لالجئين 
اإلسهام في االستكمال الناجح للعملية االنتخابية 
التي نّص عليها اتفاق أروش���ا، بضمان بيئٍة آمنة 

النتخاباٍت حرة وشفافة وسلمية.
كما أكد المجلس من جديٍد أيضاً اس���تمرار 
الحاجة لدفع الس���الم والنه���وض بالمصالحة 
المس���اءلة واحت���رام حقوق  وتعزيز  الوطني���ة 
اإلنسان. وحّث الحكومة والوكاالت المتخصصة 
والمنظمات المتعددة األطراف األخرى والمجتمع 
المدني والدول األعضاء على أن تسارع بجهودها 
إلقامة لجن���ة الحقيقة والمصالحة كما جاء في 

اتفاق أروشا.
وف���ي بياٍن أصدره المتحدث باس���م األمين 
العام؛ رّحب بالقرار الذي اتخذه المجلس بإقامة 
عملية األم���م المتحدة في بورون���دي، وقال إّن 
قراره فتح فصاًل جديداً في عملية الس���الم في 
بوروندي. وأثنى األمين العام على شعب بوروندي 
لجهوده الحاسمة في دفع عملية السالم بأروشا، 
وطالبهم جميعاً وطال���ب زعماءهم بأن يغتنموا 
هذه الفرصة الفريدة لمتابعة المصالحة الوطنية 

في الفقرة 0) من القرار)))).
المعونة  لتقديم  الأمنية الالزمة  تهيئة الظروف  الم�ساهمة في   - 
والم�سردين  لالجئين  الطوعية  العودة  وتي�سير  الإن�سانية، 

داخليًا،
في  عليها  المن�سو�س  النتخابية  العملية  اإنجاز  في  الم�ساهمة   -  
اتفاق اأرو�سا بنجاح، عن طريق تهيئة بيئة اآمنة ت�سلح لإجراء 

انتخابات حرة و�سفافة و�سلمية.
المبا�سر،  البدني  العنف  لخطر  المعر�سين  المدنيين  حماية   -  
وذلك دون الم�سا�ص بم�سوؤولية الحكومة البوروندية النتقالية.
ومرافقها  المتحدة  ل��اأم��م  التابعين  الأف����راد  حماية  كفالة    -
ومن�ساآتها ومعداتها، ف�ساًل عن اأمن وحرية تنقل اأفراد عملية 
القت�ساء،  ح�سب  والقيام،  ب��ورون��دي،  في  المتحدة  الأم��م 
بتن�سيق الأن�سطة في مجال العمل المتعلق بالألغام وال�سطالع 

بتلك الأن�سطة دعمًا لوليتها(.

بش���كٍل أكبر، وتس���هيل اإلع���داد لالنتخابات 
الوطنية))).

ب- القوة الم�ستركة لالتحاد الإفريقي والأمم 
المتحدة في دارفور:

بع���د االنتقادات المتزاي���دة لتجربة التدخل 
اإلفريق���ي في دارفور، حيث واجهت بعثة االتحاد 
اإلفريق���ي في الس���ودان عج���زاً ف���ي الموارد 
واإلمكاني���ات، وبعد مفاوضاٍت طويلة في مجلس 
األم���ن الدولي، قام االتحاد اإلفريقي بمش���اركة 
األمم المتحدة بتأسيس عملية سالم في دارفور، 
 UNAMID »والتي يُشار إليها باسم »اليوناميد
)بعثة األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي في دارفور( 
، وذلك في 31 جويلية )يوليو( 2007م تبنياً لقرار 
مجلس األمن رقم 1769 المؤرخ 31 جويلية )يوليو( 
2007م))). وتأخ���ذ اليوناميد على عاتقها حماية 
المدنيين كمهمة أساسية لواليتها، كما أنها أيضاً 
تقوم بمهام تحقيق األمن للمس���اعدات اإلنسانية 
وتأكي���د ومراقبة تنفيذ االتفاقيات والمس���اعدة 
في العملية السياس���ية الشاملة هناك. باإلضافة 
إلى المس���اهمة في تعزيز حقوق اإلنسان وسيادة 
القانون، وتقوم بالرصد واإلبالغ عن الحالة على 

الحدود مع تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وق���رر المجلس أيض���اً أّن والي���ة العملية 
المختلطة تُحدد على النحو المبّين في الفقرتَيْن 
54 و55 م���ن تقرير األمين الع���ام ورئيس لجنة 
االتحاد اإلفريقي، عقب اجتماعهم يوم 5 جوان 

)يونيو( 2007م، وهي على النحو الآتي:
1- المس���اهمة في ع���ودة األوضاع األمنية 
الالزمة لتقديم المس���اعدات اإلنس���انية بشكٍل 

الإع��ام،  �سوؤون  اإدارة  المتحدة،  لاأمم  الر�سمي  الموقع     (((
.www.un.org

 (( ،(S/RES/1769 (2007 2)   قرار مجل�س الأمن الدولي(
 (( في  المعقودة   (727 الجل�سة  2007م،  )يوليو)  جويلية 

جويلية )يوليو) 2007م.
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آمن، وتيس���ير توفيرها لجميع المحتاجين إليها 
في دارفور.

2- المس���اهمة في حماية السكان المدنّيين 
المهددي���ن بالتعرض لعنٍف جس���دي وش���يك، 
والحيلولة دون حصول اعتداءات على المدنّيين، 
في ح���دود قدراته���ا ومناطق انتش���ارها، دون 

المساس بمسؤولية حكومة السودان.
3- رصد تطبي���ق مختل���ف اتفاقات وقف 
إط���الق النار الموقعة منذ عام 2004م، ومراقبة 
مدى التقيد بها والتحقق من تنفيذها، فضاًل عن 
المس���اعدة في تطبيق اتفاق سالم دارفور وأّي 

اتفاقات الحقة.
4- المس���اعدة في سياق العملية السياسية 
لكفالة مش���اركة جميع األط���راف فيها، وتوفير 
الدعم للوس���اطة المش���تركة لالتحاد اإلفريقي 
واألمم المتحدة في جهودهما المبذولة لتوسيع 

نطاق االلتزام بعملية إحالل السالم وتعميقه.
5- المساهمة في خلق بيئة من األمن مواتية 
إلعادة بناء االقتصاد وتنميته، وفي عودة المشردين 

داخليا والالجئين إلى ديارهم بشكٍل دائم.
6- المس���اهمة في تعميم ظاه���رة احترام 
حقوق اإلنس���ان والحريات األساسية في دارفور 

وحمايته.
7- المساعدة في سيادة القانون في دارفور، 
وذل���ك بعدة وس���ائل، من بينه���ا تقديم الدعم 
إلقامة جهاز قضائي مس���تقل وتمتينه، إضافًة 
إلى دعم نظام السجون وتعزيزه، والمساعدة في 
إنش���اء اإلطار القانوني وترسيخه، بالتشاور مع 

السلطات السودانية المعنية.
8- رصد الحالة األمنية على حدود السودان 
مع تش���اد وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتقديم 

تقارير عنها))). 

الإفريقي  التحاد  مفو�سية  ورئي�س  العام  الأمين  تقرير     (((

كما قرر مجلس األمن تقليص عدد عناصر 
الجيش والش���رطة، على مدى 12 إلى 18 أشهر 
المقبلة )وفقاً لقرار مجلس األمن 2063 المؤرخ 

31 جويلية )يوليو( 2012م())).

ال�سكل )4(: عمليات حفظ ال�سالم في 
اإفريقيا وبع�ض المناطق الأخرى)))

ختامًا:
يمكن القول بأّن االتحاد اإلفريقي مّثل خطوًة 
إيجابيًة ومهّمة على طريق تفعيل العمل اإلفريقي 
الجماعي، كم���ا أّن دخول القانون التأسيس���ي 
لالتحاد حّي���ز النفاذ، وإنش���اء أجهزة االتحاد، 
أعطى دفعًة لعجلة التعاون االقتصادي اإلفريقي 

إلى األمام. 
م���ن ناحية أخرى؛ فقد أثار موضوع االتحاد 
م���ن وجهة نظر بع���ض المراقبين  اإلفريقي– 
السياس���ّيين– بعض المخاوف والمحاذير، على 
اعتب���ار أّن الكيان السياس���ي المط���روح يمّثل 

 Rev.1،/307/S/2007 ،ب�ساأن العملية المختلطة في دارفور
5 جوان )يونيو) 2007م.

جويلية   (( الموؤرخ   ،(20(2(  206( الأم��ن  مجل�س  ق��رار     (2(
.(S/RES/2063 (2012 ،يوليو) 2)20م(

 Bakary Traore, La contribution Africaine au   (((
 maintien de la paix onusien : Enjeux et dessous
 d’un engagement croissant, GROUPE DE
 RECHERCHE ET D’INFORMATION SUR LA
 PAIX ET LA SÉCURITÉ, Bruxelles, 30 août

.2013
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مش���روعاً طموحاً للغاية، من الصعب تحقيقه، 
أو عل���ى األق���ّل التنب���ؤ بنجاحه، نظ���راً ألنه 
يتجاوز الواقع اإلفريق���ي الذي يعاني من تفاقم 
الصراعات المس���لحة، والتي من شأنها عرقلة 

هذا الكيان الجديد. 
كما أثيرت أيضاً العديد من التساؤالت حول 
العديد من المسائل اإلجرائية الخاصة باالتحاد، 
والواق���ع أنه في ضوء المعطيات الس���ابقة، من 
المرج���ح أن يواجه االتحاد اإلفريقي العديد من 

الصعوبات والعقبات.
وعلى الرغ���م أيضاً من الطموحات الكبيرة، 
الت���ي صاحبت االنتق���ال من منظم���ة الوحدة 
اإلفريقية إلى االتح���اد اإلفريقي، والنجاحات- 
المح���دودة- التي حّققها االتحاد اإلفريقي على 
صعيد بعض القضايا التي شهدتها القارة، وفي 
مقدمتها أزمة الصوم���ال، ودارفور، وبدرجٍة ما 
الكونغو الديمقراطية، فإّن القارة ال تزال تواجه 
تحدي���ات خطيرة ف���ي مجال الس���لم واألمن، 
فإفريقيا ال تزال تواجه اس���تمرار الصراعات، 
وانعدام األم���ن، وعدم االس���تقرار في مناطق 
مختلفة من القارة، م���ع ما يترتب على ذلك من 
عواقب إنسانية واجتماعية واقتصادية، خصوصاً 
م���ع اندالع أزماٍت جديدة ف���ي مالي وجمهورية 
إفريقيا الوس���طى، وعدم التوصل إلى تسوياٍت 
نهائية ُمرضية في صراعاٍت أخرى، كالنزاع في 
الصح���راء الغربية، األمر ال���ذي وّلد إحباطات 
فيما يتصل بالجهود الرامية إلى صنع الس���الم، 
خصوصاً مع ارتفاع احتماالت ومخاطر انتكاسة 
األوض���اع في كلٍّ من مال���ي ومنطقة البحيرات 

الكبرى والصومال وجنوب السودان.
كما ال يخف���ى أّن قضاي���ا إفريقيا ال تزال 
تهيمن على جدول أعمال مجلس األمن الدولي، 
كما أنه���ا األكثر حاجًة إلى مزي���ٍد من عمليات 
حفظ الس���الم، أكثر من أّي ق���ارة أخرى، وهو 

م���ا يعكس في جانٍب منه عج���ز دول القارة عن 
تحقيق التنس���يق بين كياناتها المختلفة القارية 
واإلقليمية الفرعي���ة، بما يكفل إمكانية وفاعلية 
التدخل اإلفريقي لتسوية الصراعات في القارة.

وإن كان الطم���وح اإلفريق���ي للقي���ام بَدوٍر 
مس���تقل في عمليات حفظ الس���لم واألمن على 
الس���احة اإلفريقية يحول دونه عقبة كبرى، هي 
ضعف التمويل الالزم لعمليات بناء الس���الم في 
القارة وحفظه، األمر ال���ذي أّدى- في كثيٍر من 
األحيان -إلى تجاوز مؤسس���ات االتحاد وآلياته 
والتنظيمات القارية، ووضع مشكالت القارة بين 
يد المنظمة األممية، التي لم تحرص- في بعض 
األحيان- على مجرد التش���اور أو التنس���يق مع 
المنظم���ة القارية، ما جعل من تنظيمات القارة، 
وفي مقدمتها االتح���اد اإلفريقي، مجرد متفّرج 
لم���ا يدور على أرض القارة التي هو المس���ؤول 

األول عن شؤون أمنها وسالمها.
وتزداد خطورة قضية التمويل حال ارتباطه 
بنفوذ قوة دولية أو أخرى، قد ال تتفق سياساتها 
وأجندتها بشأن مشكالت القارة مع هموم القارة 
وطموحاتها وتصوراتها لحّل تلك المشكالت))) �

الطموحات  الإفريقي..  التحاد  مهدي،  عا�سور  محمد  ))) اأ.د 
�سبتمبر  ع�سر،  ال�سابع  العدد  اإفريقية،  قراءات  والتحديات، 

))20م.
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نظام األفضليات التجارية اإلسالمية 
وموقع الدول اإلفريقية منه

د. اأمل خيري اأمين محمد 
ق�سم ال�سيا�سة والقت�ساد، كليلة الدرا�سات الإفريقية العليا 

-  جامعة القاهرة

وتُع����ّد الترتيبات التجارية اإلقليمي����ة الحلقة األولى 
في سلسلة مراحل عملية التكامل االقتصادي، وإزاء هذا 
التوّجه المس����تمر نحو التكتالت حرصت منظمة التعاون 
اإلسالمي، بوصفها ثاني أكبر منظمة دولية حكومية، على 
الحضور بقوٍة في المعترك العالمي للتكتالت االقتصادية 
والتجارية، من خالل إنش����اء نظام »األفضليات التجارية 

الدوليلة �َسِهدت  التجاريلة  العالقلات 

لظاهلرة  م�ستملرًا  تناميلًا 

التكتلالت والتجمعلات القت�ساديلة التجارية، 

وتزايلدًا مطردًا فلي اأعداد الترتيبلات التجارية 

الإقليمية، �سواء في الدول المتقدمة اأو النامية.
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تخفيض معدالت الرسوم الجمركية بالنسبة لبعض السلع 
عة على االتفاقية، لتصبح أقّل  والخدمات بين الدول الموقِّ

من المعدالت التجارية الطبيعية))). 
وتُعّد اتفاقيات األفضليات التجارية إحدى الوس����ائل 
عة  المهّمة لزيادة معدالت التجارة البينية بين الدول الموقِّ
عليها، وهي أضعف أش����كال التكامل اإلقليمي، وتقتصر 
على منح دولة- أو ع����دة دول- معاملة تمييزية بتخفيض 
التعريف����ة الجمركية على الواردات منه����ا، من دون إزالة 

التعريفة نهائّياً))).
يتمّثل األثر اإليجابي للترتيب����ات التجارية اإلقليمية 
فيما يُعرف بأثَري اإلنش����اء والتحوي����ل، اللَذيْن حّددهما 
جاكوب فاينر viner في كتابه عن االتحادات الجمركية))).

 Jasper Womach, Agriculture: A Glossary of   (2(
 Terms, Programs, and Laws, CRS Report for
 Congress (Washington, DC: Congressional
 Research Service, the Library of Congress,

.2005) P.206

القت�سادي  والتكامل  الخارجية  »التجارة  الكواز،  اأحمد    (((
الكويت،  التنمية،  ج�سر  �سل�سلة  في  من�سور  بحث  الإقليمي«، 
الثامنة، ع  ال�سنة  2009م،  للتخطيط، مار�ص  العربي  المعهد 

)8، �س )0-8)).

 Francis Cherunilam, International Economics  (4(
 (New Delhi: Tata McGrow-Hill publishing

.294-Company, 2006, 4th ed.) pp.292

للدول اإلس����المية«، بوصفه أحد الوسائل المهّمة لتعزيز 
التع����اون االقتص����ادي والتجاري بين الدول اإلس����المية 
األعضاء فيها، والبالغ عددها 57 دولًة، من بينها 22 دولًة 

في إفريقيا جنوب الصحراء.
تتن����اول هذه الدراس����ة بالش����رح والتحلي����ل »نظام 
األفضليات التجارية اإلس����المية«، وأهميت����ه في تعزيز 
التج����ارة البينية للدول اإلس����المية بصف����ٍة عاّمة، ودول 

إفريقيا جنوب الصحراء بصفٍة خاّصة. 
وتسعى الدراس����ة إلى تحديد موقع الدول اإلفريقية 
من هذا النظام، ومدى االستفادة المتوقعة من االنضمام 

إليه.

التف�صيلية  ال��ت��ج��ارة  ات��ف��اق��ي��ات  اأوًل: 
:Preferential Trade Agreements

يُعّد التكامل االقتصادي عمليًة مس����تمرًة ومتدّرجة، 
تهدف إلى إزالة الحواجز التي تعترض التعاون االقتصادي 
بين الدول المختلفة. ويختلف مفهوم »التكامل االقتصادي« 
عن مفهوم »التع����اون«؛ ففي حين يقتصر هدف »التعاون« 
عل����ى تذليل العقب����ات في مجال العالق����ات االقتصادية 
الدولية؛ فإّن »التكامل« يس����عى في نهاي����ة المطاف إلى 
االندم����اج االقتصادي، وإنش����اء كياٍن اقتص����اديٍّ جديد، 
وإعادة ترتي����ب الهياكل االقتصادي����ة القائمة، وذلك من 

خالل اتفاقياٍت تجارية وإقليمية متعددة األطراف))).
وتت����درج عملية التكامل في س����ّت مراح����ل متتالية، 
تبدأ باتفاقي����ات التجارة التفضيلية، تليها منطقة التجارة 
الحرة، ثم االتحاد الجمركي، للوصول بعدها إلى الس����وق 
المشتركة، الذي يتبعه االتحاد االقتصادي، وتنتهي عملية 

التكامل باالتحاد النقدي.
يقصد باتفاقيات التج����ارة التفضيلية أو األفضليات 
التجارية )PTAs(: االتفاقيات التي تتم بين مجموعة من 
الدول بغرض تقديم مزاي����ا تجارية خاّصة، وعادًة ما يتّم 

))) �سالح الدين فهمي محمود، العالقات القت�سادية الدولية 
الأمريكية  الجامعة  )القاهرة:  مقارنة  درا�سة  الإ�سام  في 

المفتوحة، د.ت)، �س)2.

يستند نظام األفضليات 
التجارية للدول اإلسالمية 

إلى ثالث اتفاقيات: اتفاقية 
اإلطار، وبروتوكول خطة 

التعريفة التفضيلية الخاّصة 
بنظام األفضليات التجارية 
)بريتاس(، واتفاقّية قواعد 

المنشأ
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 :Trade Creation ويُقصد بأثر إنش����اء التجارة
أّن تس����تعيض الدولة عن منتجاتها المحلية من سلعٍة ما 
باستيراد الس����لعة نفسها من دولٍة أخرى عضٍو في اتفاق 
التجارة اإلقليمية، مادامت الواردات أقّل تكلفًة من اإلنتاج 

المحلي.
وينتج ع����ن تأثير إنش����اء التجارة تحقيق مكاس����ب 
للدولتَيْن؛ حيث تمتنع الدولة المنتجة للس����لع ذات التكلفة 
المرتفعة عن اإلنت����اج، في حين تزيد ص����ادرات الدولة 
المنتجة للس����لع ذات التكلف����ة المنخفضة، مما يؤدي إلى 
أن تتخّصص كلُّ دولٍة في الس����لع التي تتمتع فيها بمزايا 
نس����بية، ومن ثَّم إعادة توزيع واس����تخدام الموارد بكفاءٍة 

أكبر، وزيادة الرفاهية االقتصادية للدولتَيْن))).
يترّتب على ذلك: أّن األثر اإلنشائي للتجارة يؤدي إلى 
زيادة حجم التب����ادل التجاري بين دول التكتل االقتصادي 
)التج����ارة البينية(؛ نتيجة تحرير التجارة وتخفيف القيود 
فيم����ا بينها، إال أّن ذلك ال يؤّثر على تجارة هذه الدول مع 

باقي دول العالم )التجارة الدولية(.
 :Trade Diversion ويُقصد بأثر تحويل التجارة
أن تستبدل الدولة وارداتها ذات التكلفة األدنى من إحدى 
الدول غير األعضاء في االتفاقي����ة؛ بوارداٍت ذات تكلفٍة 
أعل����ى من دولٍة عض����ٍو في االتفاقية. وي����رى البعض أّن 
ه����ذا التحويل يكون لصالح المنتج����ات األقّل في التكلفة 
والكف����اءة؛ لذا يجب مقارنة أثر »إنش����اء التجارة« مع أثر 
»تحويل التج����ارة«؛ بحي����ث إذا زاد األول عن الثاني كان 
التف����اق التجارة التفضيلية أث����ٌر إيجابي، يتمّثل في كفاءة 
توزيع الموارد االقتصادية وزيادة الرفاهية االقتصادية))).

 C. Parr Rosson, C. Ford Runge, & Kirby S.   (((
 Moulton, «Preferential Trading Arrangements:
 Gainers and Losers from Regional Trading
 Blocs», Southern Agriculture in a World
 Mississippi State:)  8-Economy, SRDC No. 198
 The Southern Rural Development Center,

.Mississippi State University, 2003) p.6

العولمة  اآل��ي��ات  التكريتي،  يا�سين  الرحمن  عبد  هيفاء    (2(
القت�سادية واآثارها الم�ستقبلية في القت�ساد العربي )عمان، 

أم����ا آثار الترتيبات التجاري����ة اإلقليمية على المدى 
الطويل؛ فتتمثل في زيادة المنافس����ة، ووفورات الحجم، 
وتحفيز االس����تثمار، وزي����ادة كفاءة اس����تخدام الموارد 

االقتصادية))).
وياُلح����ظ وجود تزايٍد مّطرٍد في أع����داد الترتيبات 
التجارية اإلقليمية؛ نظراً لسعي مختلف الدول )المتقدمة 
أو النامية( لتحقيق مكاسب في مفاوضات تحرير التجارة، 
وانخراط هذه الدول في إط����ار ترتيباٍت تجاريٍة إقليمية 

يتيح لها تعزيز موقفها التفاوضي))).
وتتسم الترتيبات التجارية اإلقليمية الراهنة بالتعقيد 
والتش����ابك، سواء من حيث هياكلها أو نطاقها الجغرافي، 
فالدول����ة الواح����دة تنخ����رط في عضوية ع����دة تكتالت 
إقليمية، ويكون دافعها في ذلك توس����يع أسواق تصريف 
منتجاتها، وضمان النفاذ إلى مختلف األسواق اإلقليمية، 
وتنويع التجارة وروابط االستثمار لتخفيض االعتماد على 

الشركاء األساسّيين في التكتل))).
ثانيًا: اأهمية تعزيز التجارة البينية للدول 

الإ�صالمية:
يبلغ عدد دول العالم اإلسالمي 57 دولًة، وهي الدول 
المنتمي����ة إلى عضوية منظمة التعاون اإلس����المي، وهذه 
الدول موّزعٌة على ثالث قارات )آسيا- إفريقيا- أوروبا(، 
وتضّم المنظمة في عضويتها دوالً ذات غالبيٍة مسلمٍة من 
منطقة الوطن العربي وش����مال إفريقيا، وإفريقيا جنوب 
الصحراء، وآس����يا الوسطى، وجنوب ش����رق آسيا، وشبه 

القارة الهندية، ومنطقة البلقان )البوسنة وألبانيا(.
وال شك بأّن تدعيم التجارة البينية للدول اإلسالمية 
يمّثل أحد األهداف األساس����ية للمنظمة؛ لما يؤدي إليه 
من رفع معدالت النمّو في جميع دول العالم اإلس����المي، 

الأردن: دار الحامد للن�سر والتوزيع، 0)20م)، �س468.

 C. Parr Rosson, C. Ford Runge, & Kirby S.   (((
.Moulton, Op.cit., p.6

)4)  �سالح الدين فهمي محمود، مرجع �سابق، �ص9).

)))  المرجع ال�سابق، ال�سفحات نف�سها.
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من خالل تحقيق االس����تفادة من مزايا التخّصص، وزيادة 
معدالت اإلنتاج والتصدير ل����كّل دولٍة على حَدة، ومن ثَّم 

تحسين مستوى المعيشة في كّل هذه الدول))).
وقد دَعا اإلس����الم إلى حرية التب����ادل التجاري بين 
الدول اإلسالمية وإلغاء الرسوم الجمركية، ففي الحديث: 
)ال يدخ����ل الجّنَة صاحُب َمْك����س()))، و»المكس«: دراهم 
كان����ت تؤخذ من التجار إذا مّروا، وكان����وا يقّدرونها على 

البضائع التي تمّر عبر البالد.
ويس����تند منع فرض الرسوم على المبادالت التجارية 
بي����ن الدول اإلس����المية إلى أّن التاجر ي����ؤدي زكاة ماله 
وتجارته، فإذا ُفرضت رس����وٌم جمركية على تجارته؛ فإّن 
هذا يعني تكرار فرض االلتزام المالي )المتمثل في الزكاة 

والرسم الجمركي())). 
وتُع����ّد الدول اإلس����المية في حاجٍة ماّس����ٍة لتحرير 
المبادالت التجاري����ة فيما بينها؛ لما يترّتب على ذلك من 

نتائج إيجابية عديدة، من بينها:
- زيادة القدرة على مواجهة حّدة المنافس����ة الدولية 
وتحدي����ات العولمة والتكت����الت االقتصادية، حيث تنتمي 
أغلب الدول اإلس����المية إلى شريحة الدول النامية، ومن 
ثَّم ال يمكن تنمية صادرات ه����ذه الدول متفرقًة من دون 

التعاون التجاري فيما بينها.
- تحقي����ق التنمي����ة االقتصادية وتعزي����ز الرفاهية 

)))  ال�سيد عطية عبد الواحد، »التجارة البينية للدول الإ�سالمية 
مقدم  بحث  النمو«،  وزيادة  الإنتاج  كفاءة  تعزيز  في  ودورها 
اإلى موؤتمر التنمية والتكامل القت�سادي في العالم الإ�سامي، 
جامعة  الإ�سالمي-  لالقت�ساد  كامل  �سالح  مركز  القاهرة، 

الأزهر، 28-29 اأبريل 0)20م، �س )94)-247).

)2)  رواه اأحمد واأبو داود والحاكم عن عقبة بن عامر، و�سعفه 
الألباني، انظر: �سعيف الجامع، رقم ))4)6).

)))  م�سطفى محمود محمد عبدالعال عبد ال�سالم، »التجارة 
اقت�سادي  تكتل  قيام  في  ودوره��ا  الإ�سالمية  للدول  البينية 
للبحوث  البيان  مركز  )الريا�ص:  البيان  مجلة  اإ�سالمي«، 
نوفمبر 2)20م)، على  والدرا�سات، ع)0)، محرم 4)4)ه�، 

الرابط:
ht tps: / /a lbayan.co.uk/mobi le /MGZar t ic le2.

aspx?ID=2385

االقتصادي����ة من خالل منظومٍة تعاونية، تؤّدي إلى تدعيم 
االس����تثمارات، ومن ثَّم زيادة الدخ����ول والمدخرات التي 

تساعد بَدورها على زيادة االستثمارات.
- االس����تفادة القصوى من تنّوع الم����وارد الطبيعية 
والبش����رية والمالي����ة التي تملكها كّل دول����ة؛ حيث يمكن 
توظيف فوائض الموارد التي تتمّيز بها كّل دولة على حَدة 
لزي����ادة اإلنتاج والمبادالت التجاري����ة، األمر الذي يترّتب 
عليه تقسيم العمل اإلسالمي الدولي بإقامة المشروعات 
اإلنتاجي����ة الضخمة على أس����اس التخّص����ص والمزايا 
النسبية، ومن ثَّم رفع الكفاءة اإلنتاجية وخفض التكاليف.

- توس����يع حجم األسواق الخارجية للدول اإلسالمية 
منفردًة ومجتمعًة، من خالل زيادة التجارة البينية وإقامة 
مشروعاٍت إنتاجية كبيرة؛ مما يحّقق وفوراٍت في اإلنتاج. 
- تعزي����ز القدرة التفاوضية لهذه الدول في المحافل 
التجارية الدولية، إضافًة إلى تحسين معّدل وكفاءة التبادل 

التجاري مع الدول الخارجية. 
- تقليل درجة التبعية االقتصادية للدول اإلس����المية 
للعالم الخارج����ي، ومن ثَّم تخفيض آثار تقلبات أس����عار 
صادرات وواردات الدول اإلسالمية، الناتجة عن التقلبات 
الدورية في مستوى التشغيل واإلنتاج في الدول الصناعية 

المتقدمة))).
ثالثًا: خلفية تاريخية عن نظام الأف�صليات 

التجارية للدول الإ�صالمية:
نظراً للوضع الجغراف����ي المتباعد للدول األعضاء، 
واختالف مس����تويات النمو فيما بينه����ا، مما يحول دون 
إنش����اء تكتٍل إقليميٍّ ش����امل لتحرير التجارة، فإّن نظام 
األفضليات التجارية يُعّد أنس����ب وس����يلًة لزيادة التبادل 

التجاري فيما بينها))).

)4)  المرجع ال�سابق.

)))  الأمانة العامة لمنظمة الموؤتمر الإ�سامي، اتفاقية الإطار 
في  الأع�ساء  ال��دول  بين  التجارية  الأف�سليات  نظام  ب�ساأن 
لمنظمة  العامة  الأمانة  ج��دة:  الإ�سامي،  الموؤتمر  منظمة 

الموؤتمر الإ�سامي، 990)م، على الرابط: 
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/Trade%20
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وقد أشار برنامج عمل المنظمة- حتى عام 2025م- 
إل����ى أّن حجم التج����ارة البينية اإلس����المية، من مجموع 
المبادالت التجارية للدول األعضاء في المنظمة، من أكثر 
المؤشرات استخداماً لقياس مستوى التكامل االقتصادي 
بين دول المنظمة. وقد وضع البرنامج عدداً من األهداف 
المتعلقة بتعزيز التجارة البينية للدول األعضاء بالمنظمة، 
 ،OIC ومن أهّمها زيادة حج����م التجارة البينية في إطار
لتصل إلى نس����بة 25% من إجمالي التجارة الدولية للدول 

األعضاء بحلول عام 2025م.
وقد تضّمن البيان الختامي لمؤتم�ر القّمة اإلسالمي 
الثال����ث، الذي انعقد في مّكة المكّرمة عام 1981م، قراراً 
بش����أن خطة العمل لتعزيز التعاون االقتصادي فيما بين 
الدول األعضاء، وأوصى الق����رار بالعمل على التخفيض 
التدريج����ي للحواج����ز الجمركية وغي����ر الجمركية أمام 
التج����ارة البينية، م����ن خالل اتفاقيات ترتيب����اٍت تجارية 
متعددة األط����راف، وذلك من أجل تحقيق الهدف النهائي 
الرام����ي إل����ى إقامة »منطق����ة تجارة حرة« بي����ن الدول 

األعضاء))).
كما قّررت الدورة األولى للكومس����يك، المنعقدة في 
ع����ام 1984م، تش����كيل مجموعٍة للعم����ل تضطلع بوضع 
القواعد األساس����ية لنظام األفضليات التجارية، لتطوير 
التعاون االقتصادي والتج����اري بين البلدان األعضاء في 
المنظمة. وبالفعل تّم إعالن النيات تجاه تأس����يس نظام 
األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في OIC، وتّم 
اعتماده من ِقبَل الدورة الرابعة للكومسيك عام 1988م. 

يس����تند نظام األفضليات التجارية للدول اإلسالمية 
إلى ث����الث اتفاقيات: اتفاقية اإلط����ار، وبروتوكول خطة 
التعريف����ة التفضيلية الخاّصة بنظام األفضليات التجارية 

Preferential%20SYS%20Ar.pdf

الث�الث،  الإ�سالمي  القمة  لموؤتم�ر  الختامي  البيان  انظر:    (((
)98)م)،  يناير   28-2(( المكّرمة  مّكة  في  انعقد  ال��ذي 

الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون الإ�سالمي، الرابط:
3rd-summit./http://ww1.oic-oci.org/arabic/conf/is/3

htm

)بريتاس(، واتفاقّية قواعد المنش����أ. وتوضحها الدراسة 
في المحاور التالية.

نظام  ب�صاأن  الإط��اري��ة  التفاقية  راب��ع��ًا: 
:TPS-OIC الأف�صليات التجارية

ق����ام المرك����ز اإلس����المي لتنمي����ة التج����ارة )أحد 
المؤّسس����ات المتفرعة عن منظمة التعاون اإلس����المي( 
بإعداد مش����روع »اتفاقية اإلطار«؛ بالتشاور مع القائمين 
على )الج����ات( و)األونكتاد(، وتّم عرض المش����روع على 
فريق خبراء من الدول األعضاء بالمنظمة، وعَقَد الفريق 
اجتماَعيْن، األول في شهر ديسمبر 1989م بتركيا، والثاني 
ع����ام 1990م بالدار البيض����اء، وتّم عل����ى إثرهما وضع 
اللمس����ات األخيرة لمشروع اتفاقية TPS-OIC، وجرى 
إيداعها لدى األَمانة العاّمة للمنظمة عام 1990م؛ بغرض 

التوقيع والمصادقة عليها))).
وافقت الكومس����يك على االتفاقية في السادس من 
أكتوب����ر 1990م، وقد نّص البند رقم )18( من مش����روع 
االتفاقي����ة على: أن تدخل حّيز التنفيذ بعد ثالثة أش����هر 
من تاريخ مصادقة عشٍر من الدول األعضاء في المنظمة 
عليه����ا. وبحلول ع����ام 2002م تّم تجاوز ه����ذا النصاب 
القانوني المطلوب لبدء س����ريان نفاذ اتفاقية اإلطار بعد 
تصديق جمهورية الكاميرون عليها في سبتمبر 2002م))).
عة على االتفاقية باعتبارها  وقد أقّرت ال����دول الموقِّ
بمنزلة الح����ّد األدنى للتعامل التج����اري التفضيلي فيما 
بينها، وأعلنت اس����تعدادها التاّم لتحقيق أهدافها وتنفيذ 
أحكامها، ع����ن طريق تدابير وإج����راءات وجداول زمنية 
للمفاوضات. وقد وّقعت أربعون دولًة على اتفاقية اإلطار 
حتى أبريل 2017م، في حي����ن صادقت برلمانات ثالثين 

 The Islamic Centre for Development of   (2(
 Trade (ICDT), The Trade Preferential System
 among the Member States of the Organization
 of Islamic Cooperation, Submitted to the
 29th Session of the Standing Committee for
 Economic and Commercial Co-Operation of the

.4-OIC, Istanbul, 18– 21 November 2013. pp.2

.4-Ibid., pp.2  (((
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دولًة على االتفاقية حتى التاريخ نفسه))).
وترمي اتفاقية الإطار اإلى عدٍد من الأهداف:

 )GAETCC( وضع أه����داف وأحكام اتفاقي����ة -
ور الجوهري لتوس����يع  موضع التنفيذ، وذلك تأكيداً ل�»الدَّ
التبادل التجاري بين الدول األعضاء، بوصفها قوًة دافعًة 
ومحركًة للتنمية، وأداًة فّعالًة لالس����تثمار األمثل للموارد، 

ووسيلًة أساسيًة لتحسين مستوى معيشة شعوبها«))). 
- تنمي����ة التجارة البينية لما له����ا من َدوٍر في تعزيز 
التع����اون والتكام����ل االقتص����ادي بين ال����دول األعضاء، 
وتحس����ين مستوى االكتفاء الذاتي، وتحقيق قدٍر أعلى من 

التضامن فيما بينها. 
- مواجهة حاجة الدول اإلسالمية إلى توسيع أسواقها 
لمواكبة تطورات التنمية فيها، وزيادة الطاقة االستيعابية 
ألسواق هذه الدول، وخصوصاً مع زيادة إجراءات الحماية 

لدى الدول المتقدمة.
وتتحقق هذه الأهداف بال�ستناد للمبادئ الآتية:

- ضمان معاملٍة متس����اويٍة وغير تمييزيٍة بين جميع 
الدول المشاركة، وتحقيق منافع متبادلة لها.

عة على  - تبادل المعاملة التفضيلية بين الدول الموقِّ
االتفاقية، مع مراع����اة مبدأ الدولة األَْولَى بالرعاية طبقاً 
لجداول زمنية، وعن طريق اتباع أس����لوٍب تدريجي، وكذا 
مراعاة اختالف مستويات التنمية االقتصادية بين الدول 

األعضاء عند منح معاملٍة خاّصة.
- شمول األفضليات المتبادلة للتعريفات الجمركية، 
والتسهيالت شبه الجمركية وغير الجمركية. وكذا شمولها 
جميع المنتجات، سواء الزراعية أو الحيوانية أو المصنعة 

ونصف المصنعة.
- االس����تفادة م����ن تس����هيالت التموي����ل التجاري 
وضمانات ائتمانات التصدير التي توفرها المنظمة، وفقاً 

 COMCEC, CCO Brief on Trade (Ankara:   (((
.COMCEC Coordination Office, 2017) p.10

)2)  الأمانة العامة لمنظمة الموؤتمر الإ�سامي، اتفاقية الإطار 
في  الأع�ساء  ال��دول  بين  التجارية  الأف�سليات  نظام  ب�ساأن 

منظمة الموؤتمر الإ�سامي، مرجع �سابق.

لقواعدها ولوائحها، لتشمل المنتجات المتبادلة بموجب 
هذه االتفاقية.

- ال تُخّل هذه االتفاقية بأية التزامات قانونية للدول 
المش����اركة تجاه طرٍف ثال����ث، وال تُعّد بدي����اًل لمختلف 
الترتيبات التفضيلية التجارية القائمة والالحقة مع الدول 

المشاركة، بل تُعّد مكّملًة لها))). 
التعريفة  خ��ط��ة  ب���روت����ك����ل  خ��ام�����ص��ًا: 

:PRETAS التف�صيلية بين الدول الأع�صاء
في أعقاب دخول االتفاقية اإلطارية مرحلة التنفيذ؛ 
قامت الكومس����يك بتش����كيل لجنة المفاوضات التجارية 
عام 2003م، وف����ي هذا اإلطار انعق����دت الجولة األولى 
للمفاوضات التجارية لتأسيس »نظام األفضليات التجارية 
اإلس����المية« في أبريل 2004م، وانتهت الجولة في أبريل 

2005م بأنطاليا.
قّدمت لجنة المفاوض����ات التجارية »برتوكول خطة 
التعريفات التفضيلية الخاّصة بنظام األفضليات التجارية 
فيما بين البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي 
ورة الحادية والعشرين للكومسيك التي  – بريتاس« إلى الَدّ
انعقدت بإس����طنبول في نوفمب����ر 2005م. وقد اعتمدت 
الكومسيك البرتوكول، وقامت بتقديمه للتوقيع والمصادقة 
علي����ه من ِقبَل ال����دول األعضاء في لجن����ة المفاوضات 

ورة))).  التجارية، بموجب القرار رقم )1( لهذه الدَّ
ويُع����ّد »بروتوكول بريتاس« نظام����اً متّمماً لالتفاقية 
اإلطارية؛ بتحدي����ده لمعدالت التخفيض التي يتّم االتفاق 
عليها في التعريفات حس����ب ج����دوٍل زمنيٍّ للعمل بذلك. 
وقد نّصت الم����اّدة )12( من البروتوكول على دخوله حّيز 
التنفيذ في اليوم التس����عين من تاريخ استالم جهة اإليداع 
وثائ����ق التصدي����ق أو القبول أو الموافقة من ِقَبل عش����ر 

(3)  المرجع السابق.

الموؤتمر  بمنظمة  التجارية  الأف�سليات  نظام  �سي�سرك،    (4(
الخا�سة  التف�سيلية  التعريفات  خطة  وبرتوكول  الإ�سالمي 
في  الأع�ساء  البلدان  بين  فيما  التجارية  الأف�سليات  بنظام 

منظمة الموؤتمر الإ�سالمي )بريتا�ص(، على الرابط:
http://www.sesric.org/activities-pretas-ar.php
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حكومات على األقّل من حكومات الدول المش����اركة، ومن 
ثَ����ّم فقد دخل البروتوكول حّيز التنفيذ في فبراير 2010م 
بمصادقة الدولة العاش����رة)))، وقد وّقع����ت 33 دولًة من 
ال����دول األعضاء على البروتوكول، بينما صادقت 17 دولًة 

منها عليه، وذلك حتى أبريل 2017م))).
يهدف البروتوكول إلى متابعة مبادئ وأهداف اتفاقية 
اإلطار، م����ع مراعاة الدول األعضاء األق����ّل نمّواً، وإيالء 
المراعاة الواجب����ة لاللتزامات الثنائية ومتعددة األطراف 
للبلدان األعضاء. ويش����مل البروتوكول تخفيض الرسوم 
الجمركي����ة للمنتجات التي يش����ملها، فض����اًل عن إزالة 
الحواجز ش����به الجمركية وغير الجمركية، مع العمل على 
تحقيق ذل����ك في إطار جدوٍل زمنيٍّ مح����ّدد. كما يتناول 
عم،  البرتوكول قواعد المنش����أ، ومكافح����ة اإلغراق، والدَّ

والتدابير التعويضية، والتدابير الوقائية))).

1( خف�ض التعريفات الجمركية:
- تحديد نس����بة األس����اس للتعريف����ات الجمركية؛ 
بتطبيق هامش األفضلية على الس����عر المعمول به حالّياً 
في الدول األَْولَى بالرعاية، على مس����توى النظام المنّسق 
الخاّص بالقوانين الوطنية المنظمة للتعريفة، وهي النسبة 

التي أصبحت ساريًة اعتباراً من 1 أكتوبر 2003م.
- يتّم تخفيض التعريفات على س����ّت دفعاٍت سنويٍة 
من ِقبَل الدول األقّل نمّواً، وعلى أربع دفعاٍت س����نويٍة من 
ِقَبل الدول األخرى، وذلك بدءاً من تاريخ دخول »بريتاس« 

حّيز التنفيذ.
- يجوز للدول المش����اركة، التي ترغ����ب في إجراء 
مزيٍد من التخفيضات، أن تتخذ هذا اإلجراء على أساٍس 

طوعي فيما بينها. 
- تتّم زي����ادة هامش األفضلية إلى 50% على س����بع 

)))  المرجع ال�سابق.

.COMCEC, CCO Brief on Trade, op.cit, p.10  (2(

 OIC, About OIC Agreements in Economic   (((
Field, link: http://www.oicun.org/uploads/files/

convenion/OIC_AGREEMENTS_en_1.pdf

دفعاٍت للدول األقّل نمّواً، ف����ي حين تنفذ الدول األخرى 
البرنامج على خمس دفع����ات. ويجب على الدول النامية 
زيادة هامش األفضلية إلى 5% بالنس����بة لمنتجات الدول 

األقّل نمّواً على ثالث دفعات.
- فور دخول »بريتاس« حّي����ز التنفيذ؛ لن تطبق أية 
تعريفات جمركية جديدة خاّصة بالواردات على المنتجات 
الخاضع����ة لتخفيض التعريفة، كما ال تتّم زيادة الرس����وم 
المطبقة بالفعل على الدول المشاركة في هذا البروتوكول 

بالنسبة للعالقات التجارية فيما بينها.

2( التعريفات �سبه الجمركية:
- فور دخ����ول »بريتاس« حّيز التنفي����ذ؛ تُلغي الدول 
المش����اركة، والدول األقّل نمّواً، تعريفاتها شبه الجمركية 
عل����ى جميع المنتجات الخاضع����ة للتخفيض خالل ثالثة 
أع����وام، ويجوز مّد ه����ذه الفترة للدول األق����ّل نمّواً؛ إذا 
تقّدمت بطل����ٍب للجنة المفاوضات التجارية ووافقت عليه 

اللجنة.
- ل����ن يتّم اس����تحداث أية تعريفات ش����به جمركية 
جديدة، ولن تتّم زيادة تلك التعريفات المطبقة فعاًل على 

المنتجات الخاضعة لتخفيض التعريفة.

3( العوائق غير الجمركية:
- فور دخ����ول »بريتاس« حّيز التنفي����ذ؛ تلغي الدول 
المش����اركة، والدول األقّل نمّواً، في خ����الل ثالثة أعوام، 
العوائق غير الجمركية على المنتجات الخاضعة لتخفيض 

التعريفة.
- يجوز مّد هذه الفترة للدول األقّل نمّواً؛ إذا تقّدمت 
بطلٍب للجنة المفاوضات التجارية ووافقت عليه اللجنة. 

- لن يتّم استحداث أية عوائق غير جمركية جديدة، 
كما لن تتّم زيادة تلك العوائق المطبقة فعاًل على المنتجات 

الخاضعة لتخفيض التعريفة.

4( التدابير الوقائية:
- إذا وجد أحد األطراف أّن الدعم الممنوح يُس����هم 
في تشويه التجارة بينه وبين طرٍف آخر تشويهاً كبيراً، أو 
إذا تبّين له حدوث إغراق ف����ي التجارة مع هذا الطرف، 
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يجوز للطرف المعني اتخاذ تدابير مالئمة تتماش����ى مع 
قواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.

- قبل وضع التدابير الوقائية موضع التطبيق؛ يتعّين 
على الطرف ال����ذي يعتزم تطبيق أيٍّ م����ن هذه التدابير 
تزوي����د لجنة المفاوض����ات التجارية بجمي����ع المعلومات 
الالزمة؛ إلجراء فحٍص شامٍل للموقف، وإجراء مشاوراٍت 
على مس����توى لجنة المفاوضات التجارية. وإذا لم تسفر 
المشاورات عن توّصل األطراف إلى اتفاٍق بشأن التدابير 
الوقائية خ����الل 30 يوماً؛ فإنه يجوز لهذا الطرف تطبيق 
التدابير الوقائية التي تتماش����ى مع قواعد WTO ذات 

الصلة))) .
بنظام  ة  الخا�صّ المن�صاأ  ق���اع��د  �صاد�صًا: 

الأف�صليات التجارية بين الدول الأع�صاء:
قامت لجن����ة المفاوضات التجاري����ة بتنظيم الجولة 
الثانية من المفاوض����ات التجارية في أنقرة خالل الفترة 
)نوفمب����ر 2006م– س����بتمبر 2007م(، وخ����الل الجولة 
نوقشت إجراءات التدابير شبه الجمركية وغير الجمركية 
وقواعد المنش����أ. وتّم اعتماد اتفاقية قواعد المنشأ من 
ِقبَ����ل الدورة الثالثة والعش����رين للكومس����يك في نوفمبر 
2007م، وتّم تقديمه����ا للتوقيع والمصادقة عليها من ِقَبل 

البلدان األعضاء في لجنة المفاوضات التجارية))).
وقد وّقعت 32 دولًة من الدول اإلسالمية على اتفاقية 
قواعد المنشأ، وصادقت عليها من بينها 17 دولًة، وذلك 
حت����ى أبريل 2017م، وقد دخلت االتفاقية حّيز النفاذ في 

أغسطس 2011م. 
وتُعد المنتجات ذات منشأ في إحدى الدول المشاركة 
إذا تّم التحصل عليها هناك، أو إذا كانت تحتوي على مواد 

التعريفة  خطة  ب��روت��وك��ول  الإ���س��الم��ي،  الموؤتمر  منظمة    (((
فيما  ال��ت��ج��اري��ة  الأف�����س��ل��ي��ات  بنظام  الخا�سة  التف�سيلية 
الإ���س��الم��ي  ال��م��وؤت��م��ر  ف��ي منظمة  الأع�����س��اء  ال����دول  ب��ي��ن 

�سابق. مرجع   ،PRETAS
 OIC, About OIC Agreements in Economic   (2(

:Field, Link
http://www.oicun.org/uploads/files/convenion/OIC_

AGREEMENTS_en_1.pdf

ذات منشأ في دوٍل مشاركة أخرى، شريطة:
أ- أن تتج����اوز عمليات التجهيز أو المعالجة المنفذة 
في تلك الدولة المش����اركة نطاق العمليات المستثناة من 
منح صفة المنش����أ، وهي: التعبئة ف����ي زجاجات أو علب 
أو حقائب، والمزج البسيط، والتوسيم، أو لصق عالمات 
أو طباعتها، أو وضع بطاقات، أو ش����عارات، والفصل في 
كميات، والفرز على أس����اس الدرجة، والتجميع والتقسيم 
في وح����دات أو عب����وات، وعمليات الحفظ، والغس����يل، 
والتنظيف، وإزالة الغبار، أو األكسدة، أو الزيت، أو الطالء 
أو أية م����واد تغطية أخرى، وكي المالب����س أو ضغطها، 
وعمليات التلوين أو الصقل البسيطة، أو إزالة القشرة، أو 
التبييض الجزئي أو الكلي، وتلميع الحبوب واألرز وجليها، 
وعمليات تلوين الس����كر أو تش����كيله في قوالب، وتقشير 
الفواكه، والمكسرات، والخضروات، والشحذ أو الصحن 
البس����يط، أو التقطيع البس����يط، والغربلة، أو النخل، أو 

الفرز، أو التصنيف، وأخيراً ذبح الحيوانات.
ب- إذا لم تتج����اوز عمليات التجهي����ز أو المعالجة 
المنفذة في الدولة المش����اركة نطاق العمليات المش����ار 
إليه����ا؛ ال يعتبر المنتج المتحصل عليه منتجاً ذا منش����أ 
في إحدى الدول المشاركة؛ إال إذا كانت القيمة المضافة 
هناك أكبر من قيمة المواد المستخدمة ذات المنشأ في 

أيٍّ من الدول المشاركة األخرى. 
ج- أال يقّل المحتوى اإلجمالي ذو المنش����أ في إقليم 
الدولة المش����اركة عن 40% من سعر تسليم باب المصنع 

الخاّص به.
د- أال يقّل المحتوى اإلجمالي ذو المنشأ في إحدى 
الدول المش����اركة في الدول األقّل نمّواً عن 30% من سعر 
تسليم باب المصنع لمدة خمس سنوات؛ بعد دخول قواعد 
المنشأ الخاّصة بنظام األفضليات التجارية حّيز التنفيذ.
ه- يت����ّم تصنيف البضائع، والمواد، والمنتجات، وفقاً 

ق لوصف وتكويد الّسلع. للنظام المنسِّ
و- ال يدخل في تحديد المنشأ البنود التالية التي قد 
تُس����تخدم في عملية تصنيعها: الطاقة والوقود، األجهزة 
والمع����دات، اآلالت واألدوات، البضائع التي ال تدخل في 
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التكوي����ن النهائي للمنتج، وتلك التي لم يكن من المقّرر أن 
تدخل فيه.

ز- يج����وز ألية دولٍة مش����اركة أن تحظر اس����تيراد 
المنتج����ات المحتوية على أية مدخالت ذات منش����أ من 
دوٍل غير مش����اركة، ال ترغب في أن تربطها بها عالقات 

اقتصادية وتجارية.
المنتجات ذات المنشأ في دولٍة من الدول المشاركة؛ 
تس����تفيد عند توريدها إلى الدولة المشاركة األخرى، من 

اتفاقية اإلطار عند تقديم شهادة المنشأ))).
نظام  من  الإفريقية  ال��دول  م�قع  �صابعًا: 

الأف�صليات التجارية الإ�صالمية:
يبل����غ عدد ال����دول اإلفريقية المنتمي����ة إلى منظمة 
التعاون اإلسالمي 27 دولًة في إفريقيا، ومع استبعاد دول 
شمال إفريقيا يصل عدد الدول األعضاء في المنّظمة في 
إفريقيا جنوب الصحراء إلى 22 دولة، يتّم تصنيفهم على 

أنهم من الدول األقّل نمّواً.
وهذه الدول هي: بنين، بوركينا فاس����و، الكاميرون، 
تش����اد، جزر القمر، س����احل العاج، جيبوت����ي، الجابون، 
جامبيا، غينيا، غينيا بيس����او، مال����ي، موزمبيق، النيجر، 
نيجيريا، الس����نغال، س����يراليون، الصومال، الس����ودان، 

موريتانيا، توجو، وأوغندا.
تُسهم مجموعة دول إفريقيا جنوب الصحراء األعضاء 
في المنظمة بنس����بة 7% من إجمالي التجارة البينية لدول 
المنظمة، وقد بل����غ إجمالي حجم المب����ادالت التجارية 
بين هذه المجموعة م����ن الدول وباقي دول المنظمة عام 
2015م قيمة 41.55 مليار دوالر، من بينها 17.44 مليار 
دوالر للصادرات البيني����ة، و24.11 مليار دوالر للواردات 
البيني����ة، بعجٍز في الميزان التجاري البيني بمقدار 7.05 
مليارات دوالر. وتمثل نس����بة التجارة البينية 23.4% من 

)))  منظمة الموؤتمر الإ�سامي، اتفاقية قواعد المن�ساأ الخا�سة 
الأع�ساء في منظمة  الدول  بين  التجارية  الأف�سليات  بنظام 

الموؤتمر الإ�سالمي، ن�ص التفاقية على الرابط: 
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/TPS-

OIC_RULES_OF_ORIGIN_ar.pdf

إجمالي التجارة الخارجية لهذه الدول عام 2015م.
 وسّجلت مجموعة الدول اإلفريقية االثنتين والعشرين 
نم����ّواً مالحظاً في تجارتها البيني����ة اإلقليمية بين عاَمي 
2005م و2015م؛ حيث ارتفع����ت من 5.3 مليارات دوالر 
عام 2005م إلى 9.8 مليارات عام 2015م، بنس����بة زيادة 
45.9%، وتمّثل الصادرات البينية اإلقليمية نس����بة %51 
من إجمالي صادرات هذه الدول مع باقي دول المنظمة.

ويبلغ متوسط نسبة التجارة البينية لدول المجموعة 
5.94% من إجمالي تجارته����ا الدولية لعام 2016م، وفي 
حي����ن تصل هذه النس����بة إلى 45.49% في س����يراليون، 
و33.24% في مالي، و20.55% في الس����نغال؛ فال تتعدى 

نسبة 1% في كلٍّ من أوغندا والسودان وموزمبيق. 
د التجمعات اإلقليمية داخل هذه  على الّرغم من تعدُّ
المجموعة اإلفريقية؛ ف����إّن حجم التجارة البينية ال يزال 
ضئياًل مقارن����ًة بتجمعاٍت إقليميٍة أخرى؛ بس����بب غياب 
اإلرادة السياسية، ووجود الحواجز الجمركية والقيود غير 

التعريفية على التبادل التجاري.
وتُول����ي منظمة التعاون اإلس����المي اهتماماً متزايداً 
بدول إفريقيا جنوب الصحراء؛ نظراً النتماء غالبية هذه 
الدول إلى مجموعة الدول النامية واألقّل نمّواً، األمر الذي 

يستوجب توجيه االهتمام لهذه المجموعة من الدول. 
وقد تعّددت مب����ادرات منظمة التعاون اإلس����المي 
الموّجهة نح����و تعزيز التجارة البينية لل����دول اإلفريقية، 
وم����ن بينها: »مب����ادرة دعم التجارة ف����ي إفريقيا« خالل 
الفترة )2015م-2019م(، والتي تقّرر اعتماد مليار دوالر 
سنوّياً بنهاية عام 2019م، من أجل المساهمة في تحقيق 
األهداف التنموية في إفريقيا جنوب الصحراء من خالل 

دعم التجارة.
وتب����ذل المنظمة جه����داً كبي����راً في رف����ع الوعي 
باتفاقي����ات األفضليات التجارية اإلس����المية، خاّصًة مع 
االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا لتعزيز التجارة 
واالستثمار في منطقة غرب إفريقيا))). وقد بلغ عدد دول 

 Omar Sow, «Statement of the Organization of  (2(
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عة على اتفاقيات اإلطار  إفريقيا جنوب الصح����راء الموقِّ
18 دولة، ولم تص����ادق على االتفاقية من بينها إال 8 دوٍل 
فقط، ف����ي حين وّقعت على كلٍّ م����ن »بريتاس« و»قواعد 
المنشأ« 15 دولة، لم يصادق عليهما إال دولتاِن منها فقط، 
وقّدمت دولٌة واحدةٌ فق����ط، وهي جامبيا، قوائم االمتياز 

)الجدول رقم 1(.
جدول )1(: 

قائمة بالدول الموقعة والم�سادقة على اتفاقيات نظام 
الأف�سليات التجارية لمنظمة التعاون الإ�سالمي حتى اأبريل 2017م

الدولة
تقديم قواعد المن�ساأبريتا�ساتفاقية الإطار

قوائم 
المتياز قيع

تو

دقة
�سا

م

قيع
تو

دقة
�سا

م

قيع
تو

دقة
�سا

م
......*...*...*بنين

بوركينا 
فا�سو

*...*...*......

......*...***الكاميرون

..................*ت�ساد
جزر 
القمر

*...*...*......

�ساحل 
العاج

*...*...*......

......*...***جيبوتي

...............**الجابون

*******جامبيا

......*...***غينيا
غينيا 
بي�ساو

*...*...*......

 the Islamic Conference (OIC) Capacity Building
 for Facilitation of Trade and Investment in
 Africa». in: IDB, “Islamic Development Bank:
 Capacity Building for Promoting Trade and
 Investment in Africa”, Proceedings of the 18th
 May  29-IDB Annual Symposium, Dakar, 28

.2007, p.57

......*...*...*موريتانيا

......*...*......النيجر

......*...*...*نيجيريا

...............**ال�سنغال

......*...*...*�سيراليون

...******ال�سومال

......*...*...*ال�سودان

...............**اأوغندا
العدد 

الإجمالي
(88((2((2(

Source: COMCEC, CCO brief on trade (Ankara: 
COMCEC Coordination Office, 2017), p.11.

ال ش���ك بأّن انضمام الدول اإلفريقية ل�»نظام 
التجارية اإلس���المية« يمّثل فرصًة  األفضلي���ات 
كبيرًة لتيسير المبادالت التجارية بين هذه الدول، 
وتش���جيع االس���تثمارات البينية، وم���ن ثَّم تعزيز 
القدرة التنافس���ية لجهات اإلنتاج والتصدير؛ بغية 
تحقي���ق اله�دف الرئيس للمنظم���ة، وهو المتمثل 
ف�ي تعزيز التعاون االقتص���ادي والتج�اري فيم�ا 
بين ال���دول األعضاء، التي تُع���ّد مجموعة الدول 

اإلفريقية شريكاً أساسّياً فيها.
في هذا السياق؛ فإّن اإلسراع في انضمام هذه 
الدول ومصادقتها على اتفاقيات »نظام األفضليات 
التجارية اإلسالمية« من شأنه تشجيع إقامة مناطق 
للتجارة الحرة والتصدير فيما بين هذه الدول- من 
جهة، وبينها وبين باقي الدول اإلسالمية- من جهٍة 
أخرى، األمر الذي يصل ف���ي نهاية المطاف إلى 
االقتراب من قيام سوٍق إس���الميٍة مشتركة، وهو 
ور الذي يجب أن تتش���ارك فيه كلٌّ من منظمة  الدَّ
التعاون اإلسالمي وحكومات الدول اإلفريقية �
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المساعدات اإلنمائية الصحية إلفريقيا جنوب الصحراء

حدود التأثير على نظم الرعاية الصحية

د. �سدفة محمد محمود
باحثة في ال�سوؤون الدولية - م�سر

نف�سله؛ ُينظر اإلى ال�سحة ب�سورٍة متزايدٍة على 

اأنها حٌق اأ�سا�سلّي من حقوق الإن�سان، والوفاء بها 

واجلٌب على البلدان المتقدمة والنامية على حدٍّ 

�سواء))).

 Keneni Gutema and Damen Halemariam (((

رئي�سلًا ُيعّد  مدخلاًل  بال�سلحة  الهتملام 

القت�سلادية؛  التنميلة  لتحقيلق 

م�ستلوى  يحلّدد  لل�سلكان  ال�سحلي  فالو�سلع 

اإنتاجيلة القلوى العامللة، وي�سهلم فلي تحقيق 

النملو، ف�سلاًل علن الحّد ملن الفقر. وفلي الوقت 
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األوضاع الصحية المعقدة في البلدان النامية))).
ع���الوًة على ذلك؛ فقد برز االهتمام بقضية 
الصحة بش���كٍل واضٍح في األه���داف اإلنمائية 
لأللفية الت���ي ت���ّم اعتمادها من ِقَبل رؤس���اء 
189 دولًة في س���بتمبر 2000م، حيث ارتبطت 
ثالث���ٌة من األهداف اإلنمائي���ة الثمانية ارتباطاً 
مباش���راً بالصحة، وهي:   )خفض معدل وفيات 
األطفال، تحس���ين صحة األم، مكافحة فيروس 
نق���ص المناعة البش���رية/ اإلي���دز، والمالريا، 
وأم���راض أخرى(، األمر الذي س���اهم في ضخ 
ملي���ارات ال���دوالرات للبلدان األكث���ر احتياجاً 

لمساعدتها في تحقيق تلك األهداف.
في هذا اإلطار؛ تُعنى هذه الدراس���ة بتحليل 
م���دى جدوى وفعالي���ة المس���اعدات اإلنمائية 
لل���دول اإلفريقية جن���وب الصحراء،  الصحية 
وتركز بصفٍة خاّصٍة على تبيان األس���باب التي 
تحول دون تحقيق الدول اإلفريقية االس���تفادة 
القصوى من تلك المس���اعدات، كما تسعى إلى 
وضع مجموعة من اآللي���ات المقترحة لتعظيم 

 Ravishankar N, Gubbins P. and Cooley JR, et al., (2(
 «Financing of global health, tracking development
 assistance for health from 1990 to 2007», The

.Lancet, Vol. 373, 2009, PP.2113–2124

ووفقاً لبيان���ات البنك الدول���ي؛ بلغ معدل 
وفيات الرضع )موت الطف���ل بعد الوالدة(، في 
إفريقيا جن���وب الصح���راء، 137 رضيعاً )لكّل 
1000 مول���وٍد ح���ي(، خالل س���تينيات القرن 
العشرين، بينما بلغ 31 رضيعاً في بلدان منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية خالل الفترة نفسها، 
وانخفض هذا المعدل إلى 52 رضيعاً في القارة 
اإلفريقي���ة )األعلى بين أقاليم العالم(، و6 فقط 

في دول المنظمة في عام 2017م))).
وبالنظر إلى هذا التناقض؛ كان حشد المزيد 
من الموارد لتحسين الصحة العاّمة في البلدان 
النامية بصفٍة عاّم���ة، والبلدان اإلفريقية بصفٍة 
خاّصة، مص���در قلٍق عالمي من���ذ عدة عقود، 
وهو م���ا اتضح في الزيادة غير المس���بوقة في 
المس���اعدات اإلنمائية الصحية DAH، والتي 
تُعرف بصفٍة عاّمة بأنها: »موارد خارجية، مالية 
أو عيني���ة، يتّم توجيهها إل���ى بلٍد ما من مصادر 
خارجي���ة لدعم األنش���طة المتعلق���ة بالصحة، 
وتشمل عموماً التمويل ألنشطة القطاع الصحي، 
وكذلك البرامج السكانية، لكنها ال تشمل أنشطًة 
خ���ارج القطاع الصحي قد تؤث���ر على الصحة، 

مثل: برامج الصرف الصحي«.
وفي الوقت ذاته؛ ش���هد العقدان الماضيان 
ظهور عدة مؤسس���ات وهيئات دولية )حكومية 
وغي���ر حكومية( لتمويل قطاع الصحة، ومعالجة 

 Negeri, “Effect of health development assistance
 on health status in sub-Saharan Africa”, Risk
 Management and Healthcare Policy , Volume 9,

.42-2016, PP.33

 World Bank, “World Development Indicators:   (((
 Mortality rate, infant (per 1,000 live births),
Washington, DC: World Bank; 2017, https://
data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.

IN?name_desc=true

تواجه الدول اإلفريقية جنوب 
الصحراء العديد من التحديات، 

مثل الصراعات والفقر 
والبطالة واألمن الغذائي 

وتغّير المناخ وعدم المساواة، 
ما يجعل من الصعب تحديد 

األولويات الصحية
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االستفادة من المساعدات اإلنمائية الصحية.

الإن��م��ائ��ي��ة  ال��م�����ص��اع��دات  اأوًل: 
ال�صحية.. نظرة عامة:

خ���الل الفترة م���ا بين عاَم���ي 1990م إلى 
2015م، بل���غ إجمال���ي المس���اعدات اإلنمائية 
الصحي���ة حوالي 502.7 ملي���ار دوالر، حوالي 
36.4 ملي���ار دوالر تّم ضخها خالل عام 2015م 
وحدها، مقارنًة بنح���و 7.2 مليارات دوالر عام 
1990م، و11.7 ملي���ار دوالر عام 2010م. وتُعّد 
الحكوم���ة األمريكية أكبر مصدر للمس���اعدات 
اإلنمائي���ة الصحية على مس���توى العالم خالل 
الفترة 1990-2015م، حيث تس���هم بما يتراوح 
ما بين 23% و36.8% من إجمالي المس���اعدات 
الصحية سنوّياً، بينما تسهم وكاالت المساعدات 
الحكومية  الثنائية بحوالي 32.1%، والمنظمات 

الدولية بحوالي %18.9))).
بالنسبة لتوزيع المساعدات اإلنمائية الصحية 
على المجاالت المختلفة على مس���توى العالم، 
ففي عام 2015م، ُخّصص 10.8 مليارات دوالر 
)29.7%( لعالج مرض اإلي���دز، و6.5 مليارات 
دوالر لصح���ة األطف���ال والرض���ع )%17.9(، 
و3.6 ملي���ارات دوالر )9.8%( لصحة األم، كما 
ت���ّم تخصي���ص 6.3% لعالج م���رض المالريا، 
ل. ووّجهت المساعدات  و3.4% لعالج مرض السُّ
اإلنمائية الصحية لع���دٍد من األمراض األخرى 
بي���ن عاَمي 2000م و 2015م، ولكن بدرجٍة أقل، 
ففي ع���ام 2015م تّم تخصيص حوالي )%1.3( 
من المساعدات الصحية لمعالجة األمراض غير 

 Joseph L Dieleman and Matthew T Schneider,  (((
 et al., “Development assistance for health:
 past trends, associations, and the future
 of international financial flows for health”,
-the lancet, Vol. 387, Issue 10037, PP.2536

.June 18, 2016 ,2544

السارية، بقيمٍة بلغت 475 مليون دوالر))).
وفي الوقت الذي يُمّثل توافر التمويل قضيًة 
رئيس���ًة، بالنس���بة لجميع البلدان، فبالنس���بة 
للبل���دان األكثر فقراً يصبح ه���ذا التحدي أكثر 
إلحاحاً؛ في ظّل ما تعانيه من قيوٍد مالية شديدة 
وصعوباٍت اقتصادية ضخمة، وفي هذا الس���ياق 
بال���غ التعقيد تظّل المس���اعدات األجنبية أحد 
المصادر الرئيس���ة للتمويل الخارجي لخدمات 
الرعاي���ة الصحية ف���ي البلدان النامية بش���كٍل 
عام، وفي إفريقيا بش���كٍل خاص، وذلك من أجل 
مساعداتها في توفير الخدمات الصحية بجودة 
كافي���ة، وأن تجعلها في متناول جميع مواطنيها. 
ذلك أّن هناك 27 دولًة م���ن دول إقليم إفريقيا 
)57.4%( تقع داخل فئة الدول منخفضة الدخل، 
وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2016م))). 
وم���ن الجدير بالذكر؛ أّن ال���دول اإلفريقية 
اعتمدت على المعونات الصحية بش���كٍل رئيٍس 

على مدار العقود الماضية. 
ففي جنوب آسيا: بلغت المصادر الخارجية 
)مث���ل وكاالت األمم المتح���دة والمنظمات غير 
الحكومي���ة(، 2.4% فقط م���ن إجمالي اإلنفاق 
على الصحة لعام 2015م، وبلغت هذه النس���بة 
1.1% في أمريكا الالتينية خالل العاّم نفس���ه، 
أما في إفريقيا جنوب الصحراء: فقد بلغت هذه 
النسبة حوالي 12.9% من إجمالي اإلنفاق على 
الصحة عام 2015م، وإن انخفضت إلى 10% في 
عام 2017م))). وبالمثل؛ ف���إّن الدول اإلفريقية 

.Ibid  (2(

World Bank, https://data.worldbank.org/   (((
.indicator/SH.XPD.EHEX.CH.ZS/, 2015

 WHO Regional Office for Africa 2018, “Atlas of  (4(
 African Health Statistics 2018: universal health
 coverage and the Sustainable Development
.Goals in the WHO African Region”, 2018, P.99
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جن���وب الصحراء تُعّد أكبر أقالي���م العالم تلقياً 
للمس���اعدات الصحية الدولية، والتي زادت من 
مليار دوالر في عام 2000م إلى 4 مليارات دوالر 
في عام 2009م، ثم قفزت بشكٍل مالحٍظ لتصل 

إلى 25.3 مليار دوالر عام 2015م))). 

اإفريقيا  في  ال�صحي  ال��صع  ثانيًا: 
جن�ب ال�صحراء:

وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية؛ يوجد 
بإقليم إفريقي���ا أكثر من مليار نس���مة، يمّثلون 
حوالي 14% من إجمالي س���كان العالم، موزعين 
على 47 دولة. ويُقدر معدل النمو السنوي للسكان 
بالمنطق���ة حوالي 2.6%، وفي عام 2015م؛ كان 
معظم السكان في إقليم إفريقيا )95%( في الفئة 

العمرية )أقّل من 60 سنة())). 
وال تزال مستويات الحالة الصحية في اإلقليم 
للبنك الدولي؛ انخفض  منخفضًة للغاية؛ فوفقاً 
م بين األطفال في إفريقيا  معدل انتش���ار التقُزّ
جنوب الصحراء )ِقَصر قامة الجس���م بالنسبة 
إل���ى العمر( من 49% ف���ي 1990م إلى 34% في 
2016م، وبالرغ���م من ذلك فإّن العدد اإلجمالي 
م ف���ي إفريقيا زاد  لألطف���ال المصابين بالتقُزّ
بمقدار 11.6 مليون خالل الفترة نفسها، بسبب 
ارتف���اع معدالت الخصوب���ة وانخفاض معدالت 

م))).  تراجع التقُزّ
وفي حين شهدت نس���بة الوالدات التي تتّم 
بمس���اعدة عاملٍة صحية ماه���رة ارتفاعاً على 
الصعيد العالمي؛ فإّنها لم تبلغ 50% من مجموع 

 Joseph L Dieleman and Matthew T Schneider,  (((
.et al., Op.Cit, P.2540

 WHO Regional Office for Africa 2018, Op.Cit,  (2(
.P.2

https://www.albankaldawli. ،»البنك الدولي، »التغذية  (((
org/ar/topic/nutrition/overview#1

الوالدات التي تّمت في إقليم إفريقيا)))، كما يموت 
طفٌل واحٌد كّل دقيقة بس���بب المالريا، وهناك 
ل في إفريقيا)))،  1.3 مليون شخص مريض بالسُّ
وما زال اإليدز يمّثل أحد أهّم مسببات الوفيات، 
إذ تس���بب في وفاة 800 ألف شخص في القارة 
خ���الل عام 2014م، كما أّن لدى منطقة إفريقيا 
جنوب الصحراء أعلى معدل النتش���ار فيروس 
نقص المناعة على مستوى العالم، بنسبة )%5(، 
تليها منطقة البحر الكاريبي )1.1%(، ثم ش���رق 

أوروبا ووسط آسيا )0.8% لكلٍّ منهما())).
في الوقت نفس���ه؛ شهدت بعض المؤشرات 
الصحي���ة قدراً من التحس���ن، فوفق���اً لتقرير 
االتحاد اإلفريقي الصادر عام 2016م؛ انخفض 
معدل وفيات اإليدز بنس���بة 48% ما بين عاَمي 
2004م و2014م، كما حدث انخفاٌض في حاالت 
العدوى الجديدة بفيروس نقص المناعة بنس���بة 
39% خالل الفترة نفسها. كذلك انخفضت نسبة 
إصابة األطفال بالمالريا، في الفئة العمرية من 
2 إلى 10 سنوات، من 26% عام 2000م إلى %14 
عام 2013م. وفي الوقت نفس���ه؛ انخفض معدل 
الوفيات بس���بب المالريا في القارة بنسبة %66 
خ���الل الفت���رة 2000م و2015م. كما بلغ معدل 

مجال  ف��ي  المحرز  »التقدم  العالمية،  ال�سحة  منظمة    (4(
�سباط/  (9 بال�سحة«،  المتعلقة  لالألفية  الإنمائية  المرامي 
http://www.who.int/ar/news-room/ 8)20م.   فبراير 
fact-sheets/detail/millennium-development-

(goals-(mdgs

وال�سل  الإي���دز  لإن��ه��اء  تنفيذي  »اإط���ار  الإفريقي،  الت��ح��اد    (((
خطوات   :20(0 بحلول  اإفريقيا  في  المالريا  على  والق�ساء 
اأبابا،  اأدي�س  اإفريقيا”،  في  الم�ستدامة  ال�سحة  تجاه  وا�سعة 

6)20م، �س4.

 Jeremy Youde, «Confronting Africa’s Health   (6(
 Challenges», in: Jack Mangala, ed., New
 Security Threats and Crises in Africa: Regional
 and International Perspectives, (New York:

.132-Palgrave Macmillan, 2010), PP. 129
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���ل حوالي 86% عام  نجاح عالج المصابين بالسُّ
2013م))).

ث��ال��ث��ًا: ال��م�����ص��اع��دات الإن��م��ائ��ي��ة 
ال�صحراء؛  جن�ب  اإفريقيا  في  ال�صحية 

ما وراء الأرقام:
���ن في الحالة  عل���ى الرغم من حدوث تحسُّ
الصحي���ة ببع���ض ال���دول اإلفريقي���ة جنوب 
الصحراء، خالل العقَديْن الماضَييْن، فإّن القول 
���ن يُعزى بشكٍل أساسّي إلى َدور  بأّن هذا التحسُّ
»المساعدات اإلنمائية الصحية« أمٌر غير مؤكد. 
وعل���ى الرغم من النق���اش الدائر منذ فترٍة 
طويلٍة حول فعالية المس���اعدات الصحية، فإّن 
الدراسات التجريبية حول تأثير تلك المساعدات 
عل���ى النتائ���ج الصحية قليلٌة بش���كٍل مالحظ، 
إضافًة إلى التعدد والتنوع الكبير في المؤشرات 
الصحية المس���تخدمة في تلك الدراسات، مما 
ينتج عنه تناق���ٌض في بعض النتائ���ج التي يتّم 

التوصل إليها. 
وفي هذا اإلطار؛ تكش���ف مراجعة األدبيات 
السابقة عن بروز اتجاَهيْن متناقَضيْن، أحدهما 
التأثي���ر اإليجابي للمس���اعدات  يؤكد وج���ود 
الصحية في التقليل من معدالت اإلصابة والوفاة 
نتيجة بعض األمراض، وكذلك تحس���ين الحالة 
الصحية في إفريقي���ا جنوب الصحراء، واآلخر 
يرى أّن المس���اعدات الخارجية غير فعالة في 

تحسين الصحة العاّمة))). 
�سواهد التجاه الأول:

يؤكد أنصار االتجاه األول أّن المس���اعدات 
اإلنمائي���ة الصحية تؤدي إلى تحس���ين النتائج 

)))   التحاد الإفريقي، مرجع �سبق ذكره، �ص4.

 Douzounet Mallaye and Thierry U. Yogo,   (2(
 «Health Aid and Health Improvement in Sub
 Saharan Africa», MPRA Paper No. 44938,

.August 2012, P.3

الصحية في البل���دان النامية، وذلك عن طريق 
تخفي���ف القيود على الموارد، وتحقيق تحّس���ٍن 
مة،  مباش���ر في جودة الخدمات الصحية المقدَّ
وكذل���ك زيادة اإلنف���اق على الصح���ة. إضافًة 
إل���ى أّن الزيادة في المس���اعدات الصحية قد 
تُستخدم لتمويل برامج تعليمية خاّصة بالنساء، 
وال س���يما الحوامل، مما يسهم في إلمام هؤالء 
النس���اء بالمتطلبات األساس���ية التي قد تحول 
دون تع���ّرض موالديهن الجدد لخطر الوفاة قبل 
سّن الخامس���ة، وهو ما يُعّد تأثيراً غير مباشراً 

للمساعدات الصحية))). 
للمس���اعدات  اإليجابي  التأثي���ر  ويترك���ز 
اإلنمائية الصحية، في إفريقيا جنوب الصحراء، 
عل���ى معدل وفي���ات الرضع ومع���دل الوفيات 
جراء مرض المالريا، حيث تس���هم الناموسيات 
المعالَجة بالمبيدات الحشرية ومضادات المالريا 
في خفض معدل وفيات البالغين واألطفال )دون 
سّن الخامس���ة()))، فعلى سبيل المثال أوضحت 
إحدى الدراس���ات أّن األثر المق���ّدر لمضاعفة 
المس���اعدات الصحية هو االنخفاض بنس���بة 
2% في معدل وفي���ات الرضع لكّل 1000 مولوٍد 

حي))). 
كم���ا ارتبط التأثير اإليجابي للمس���اعدات 
الصحية، خالل الس���نوات األخيرة، بتخصيص 
غالبية المساعدات لتمويل التكنولوجيا الجديدة 
وعالية الفعالية نس���بّياً، مثل الع���الج المضاد 
للفيروس���ات واللقاح���ات الجديدة، وبالنس���بة 

 Ebeke C. and Drabo A., «Remittances, Public  (((
 Health Spending and Foreign Aid in the
 Access to Health Care Services in Developing

.Countries. France», CERDI, 2011

 Mishra P. and Newhouse D., «Does health aid  (4(
 matter?», journal of Health Economics., Vol.28,

.2009, PP.855–872

.Ibid  (((



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 77ثقافية ف�شلية محكَّ

لبعض األمراض مثل الجدري وش���لل األطفال، 
فإّن الروابط الوثيقة بين المس���اعدات الصحية 

وجهود استئصال تلك األمراض واضحة))).
عالوًة على ذلك؛ أظهرت بعض الدراس���ات 
وجود عالقة إيجابية بين المساعدات اإلنمائية 
الصحية وخفض معدل وفيات الس���كان نتيجة 
فيروس نقص المناعة البشرية، ولكن لم ترتبط 
تلك المس���اعدات بخفض الوفيات الناتجة عن 
���ل. وأحد التفس���يرات هو أّن نسبة  مرض السُّ
���ل  اإلنفاق المحلّي المخّصص لعالج مرض السُّ
أعل���ى بكثيٍر مقارنًة بالدع���م الدولي. ففي عام 
2011م؛ تّم توفير90% من اإلنفاق على مكافحة 
ل في البلدان النامية من ِقَبل مصادر محلية.  السُّ
وعلى النقيض، بالنس���بة لم���رض اإليدز، فإّن 
50% فق���ط من اإلنفاق ف���ي البلدان النامية قد 
تّم توفيره م���ن ِقبَل المص���ادر المحلية، و%36 
فقط في إفريقيا، وبالمثل، ُقّدر التمويل المحلي 
لمكافحة المالريا بنسبة 25% فقط من التمويل 

العالمي في عام 2010م))).
�سواهد التجاه الثاني:

ي���رى فريٌق آخر من الباحثي���ن أنه ال يوجد 

 Eran Bendavid and Jay Bhattacharya, «The (((
 Relationship of Health Aid to Population Health
 Improvements», JAMA Internal Medical,

 .887-Vol.174, No.6, 2014, PP.881

)2) للمزيد من التفا�سيل عن هذه التقديرات انظر:
 K. Floyd, C. Fitzpatrick and A. Pantoja, et al.,  -
 «Domestic and donor financing for tuberculosis
care and control in low-income and middle-
income countries: an analysis of trends, 2002–

 11, and requirements to meet 2015 targets», the
.lancet, Vol.1, Issue 2, August 2013

 UNAIDS, «Together We Will End AIDS», Joint  -
.United Nations Programme on HIV/AIDS; 2012

 DM Pigott, R. Atun and CL Moyes, et al.,  -
 a  :2010-«Funding for malaria control 2006
 comprehensive global assessment», Malaria

.Journal, No.11, 2012

دليٌل تجريبّي موثوق وق���وي يُّدعم فكرة التأثير 
اإليجابي المزعوم للمس���اعدات عل���ى النتائج 
الصحي���ة، فعلى الرغم من وجود عالقٍة إيجابية 
بين تلك المساعدات ومكافحة بعض األمراض؛ 
فإّن العالقة الش���املة بين المساعدات الصحية 
والنتائج الصحية ال ت���زال غير مؤكدة. ويجادل 
ه���ؤالء بأّن األم���وال التي تذهب إل���ى القطاع 
الصحي ليس لها أّي تأثير على مؤشرات الحالة 

الصحية في الدول المتلقية للمساعدات))). 
بل رأى البعض أّن المساعدات الصحية للدول 
النامية ال تؤدي بالضرورة إلى زيادٍة ملموسة في 
إجمالي اإلنفاق على الصحة، كما أنها تسهم في 
دفع العديد من الحكومات اإلفريقية إلى التخلي 
عن مس���ؤولياتها الرئيس���ة لصال���ح المانحين 
الدولّيين، وق���د وجد تحليٌل س���ابق أنه مقابل 
كّل )1 دوالر(، تّم تقديمه في صورة مس���اعدات 
صحية، خّفضت الحكومات إنفاقها على الصحة 

بمقدار )0.46( دوالر))). 
وف���ي هذا الس���ياق؛ بلغ متوس���ط إجمالي 
اإلنفاق الحكومي على الصحة في أوروبا حوالي 
13%)))، في حين بلغ نحو 10% فقط في إفريقيا، 
خالل الفت���رة ما بين 2010م و2014م، وهو أقّل 
من النس���بة التي اتفقت عليها الدول اإلفريقية 

 Taylor ME, Hayman R. and Crawford F. et al., (((
 «The impact of official development aid on
 maternal and reproductive health outcomes: a
 systematic review», PLoS One, Vol. 8, Issue 2.

.2013

C. Lu , MT Schneider and P. Gubbins, e  (4 (
 t al., «Public financing of health in developing
 countries: a cross-national systematic
 analysis», the lancet, Vol. 375, Issue 9723, April

.1387-17, 2010, PP. 1375

في  بال�سحة  الخا�س  »التقرير  العالمية،  ال�سحة  ))) منظمة 
العالم: اأ�سئلة يتكّرر طرحها«، نوفمبر 0)20م.

http://www.who.int/features/qa/74/ar
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في إعالن أبوجا ع���ام 2001م، والبالغة )%15( 
من إجمالي اإلنفاق عل���ى الصحة. وفي الوقت 
ذاته؛ كان 30% من إجمالي اإلنفاق على الصحة 
ف���ي إفريقيا جنوب الصح���راء من المدفوعات 
الش���خصية خالل الفترة ما بين عاَمي 2010م 

و2014م))).
راب���ع���ًا: اأ���ص��ب��اب ع���دم ال���ص��ت��ف��ادة 
الإنمائية  ال��م�����ص��اع��دات  م��ن  الق�ص�ى 

ال�صحية: 
بغّض النظر عن مدى وجود عالقٍة س���ببية 
بين المس���اعدات اإلنمائية الصحية وتحّس���ن 
الحالة الصحي���ة في ال���دول اإلفريقية جنوب 
الصح���راء؛ فهناك بعض األس���باب والمعوقات 
التي تقف حائاًل دون اس���تفادة الدول اإلفريقية 
من المساعدات اإلنمائية الصحية بشكٍل كبير، 
والت���ي يرتبط بعضها بالبل���دان اإلفريقية، كما 
يرتبط البعض اآلخ���ر بالجهات المانحة، وذلك 

على النحو الآتي:
- تع���دد و�سخام���ة الم�س���كالت والتحديات: إذ 
تواجه الدول اإلفريقية جنوب الصحراء العديد 
من التحديات، مثل الصراعات والفقر والبطالة 
واألم���ن الغذائي وتغّير المناخ وعدم المس���اواة 
وغيرها، وه���و األمر الذي يجع���ل من الصعب 
المطالب  بس���بب  الصحية  األولوي���ات  تحديد 
المتنافسة واألولويات المتعارضة أحياناً، عالوًة 
على تناف���س الهيئات الصحي���ة المحلية على 

الموارد البشرية والمالية المحدودة))).
- افتقار الإرادة ال�سيا�سية: فتطبيق إصالحات 

 WHO Regional Office for Africa 2018, Op.Cit,   (((
.P.99

 Keneilwe Sadie Mooketsane and Molefe   (2(
B Phirinyane, “Health governance in Sub-

 Saharan Africa”, Global Social Policy, Vol. 15,
.No.3, December 2015, PP. 345–348

رئيس���ة، مثل تحس���ين نُظم الحك���م ومكافحة 
الفس���اد، الذي يقلل الم���وارد المالية المتاحة 
لخدمات الرعاي���ة الصحية، يتطلب توافر إرادٍة 
سياس���ية قوية، وهو ما يغيب ع���ن بعض قادة 
البلدان اإلفريقية؛ خاص���ًة أّن هناك حاالت لم 
يتّم فيها إنفاق األموال المخّصصة للمشروعات، 
حيث ت���ّم »تحويله���ا« إلى جيوب المس���ؤولين 
الحكوميين! إلى جانب سوء إدارة هذه األموال، 
إذ إنه في بعض األحيان يتّم اختيار موقع مرفق 
صحي اس���تناداً إلى معايير سياس���ية؛ بدالً من 
توجي���ه التموي���ل إلى البرام���ج الصحية األكثر 
إلحاح���اً، مما يؤدي إلى ضعف التأثير اإليجابي 

للمساعدات على نُظم الرعاية الصحية))). 
- �س���عف جه���ود التن�س���يق المحلي���ة: في بعض 
األحيان تشترط الجهات المانحة، مثل الصندوق 
���ل والمالريا العالم���ي لمكافحة اإلي���دز والسُّ

GFTAM ، ضرورة التنس���يق بين القطاَعيْن 
العاّم والخاّص لتنفيذ مش���روعاتها الصحية في 
البلدان المس���تهدفة. ويؤدي ضع���ف الثقة بين 
الهيئات الحكومي���ة والمنظمات غير الحكومية، 
وعدم رغب���ة الحكومات في التنس���يق مع تلك 
المنظمات، إلى ازدواجية الجهود، وعدم فعالية 
بعض المش���روعات الصحية القائم���ة؛ نتيجة 
ضعف مس���توى التنسيق بين أنش���طة الهيئات 

المحلية))). 
- نق�ض القوى الب�سرية الموؤهلة: يُمّثل نقص 

 Ufuoma Ejughemr, «Donor Support and the   (((
 Impacts on Health System Strengthening in
 Sub-Saharan Africa: Assessing the Evidence
 through a Review of the Literature», American
 Journal of Public Health Research, Vol.1, Issue

 .151-7, January 2013, PP. 146

 McKinsey, «Global Health Partnerships:   (4(
 assessing country consequences”, McKinsey &

.Company, 2005
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العاملي���ن المدربين في مج���ال الصحة عائقاً 
رئيس���اً أمام تطوي���ر النُّظم الصحي���ة، وتقديم 
الخدمات الصحي���ة خاّصًة ف���ي البلدان التي 
تواجه خطر تفش���ي بعض األوبئ���ة واألمراض، 
والتي تتطلب وجود عدٍد كبير من المتخصصين 
ف���ي مكافحة هذه األمراض. كم���ا تعاني بعض 
البلدان اإلفريقية، مثل كينيا، من نقص العاملين 
في القط���اع الصحي الحكومي، في ظّل تفضيل 
ه���ؤالء للعمل ف���ي البرامج الممولة م���ن ِقَبل 
الجه���ات المانحة لمكافحة بعض األمراض مثل 
اإليدز، نتيجة ارتف���اع مرتبات وحوافز العاملين 
فيها، األمر الذي س���اهم في »هجرة الكفاءات« 
العامل���ة في عيادات ومراك���ز الرعاية الصحية 
األولية التي تعاني من نقص التمويل، بالرغم من 

اهتمامها بعالج عدٍد كبير من األمراض))).
ال�سحي���ة  ال�سيا�س���ات  بي���ن  التواف���ق  ع���دم   -
العالمي���ة وبع�ض الخطط ال�ستراتيجية الوطنية: 
فتحدي���د األولويات الصحية من ِقَبل المنظمات 
الدولية يؤدي إلى اختالل التوازن بين األولويات 
المح���ددة من ِقَبل تلك المنظم���ات التي يهيمن 
لون من البلدان ذات الدخل  عليها الخبراء والممِوّ
المرتفع واألولويات واالحتياجات الصحية للدول 
المس���تفيدة))). وق���د توصلت دراس���ٌة أُجريت 
في )موزمبيق، أوغن���دا، وزامبيا( إلى أّن خطة 
لإلغاثة من اإليدز  الطارئ���ة  األمريكي  الرئيس 
PEPFAR- والتي أطلقه���ا الرئيس األمريكي 

 Donoghue M. and Brugha R,  et al, “Global   (((
 Fund Tracking Study – Zambia country report”,
 London School of Hygiene & Tropical Medicine,
 UK, and Institute of Economic & Social
.Research, University of Zambia, January 2005

 Aziza Mwisongo and Juliet Nabyonga-Orem, (2(
 «Global health initiatives in Africa – governance,
 priorities, harmonisation and alignment», BMC
 Health Services Research, 2016, (Suppl 4),

.P.247

األس���بق »جورج دبيلو بوش« عام 2003م، بهدف 
مكافحة اإليدز ف���ي العالم- قّدمت مخّصصات 
تمويل ثابتة ومتس���اوية للبل���دان الثالثة بغّض 
النظر عن اخت���الف النُّظ���م الصحية، وكذلك 

درجة انتشار المرض في كلٍّ منها))).
- �س���روط الجه���ات المانح���ة: تضع ش���روط 
بع���ض الجهات المانحة الخاصة بتمويل اإلنفاق 
واألداء ضغوط���اً على الدول الت���ي لديها نُظماً 
صحي���ة وإدارية ضعيف���ة، خاّص���ًة في مجال 
الرصد والتقيي���م. وفي بعض الحاالت؛ أخفقت 
الدول في تلقي األموال المخّصصة لها من ِقَبل 
بعض الجهات المانحة بس���بب صرامة الشروط 
المرتبطة به���ا، مثل متطلبات إع���داد التقارير 
المس���تندة إلى األداء، واّتباع إرشادات صارمة 
لضمان الجودة، وتُعّد تنزانيا مثاالً واضحاً على 

ذلك))).
- التركي���ز عل���ى مكافحة بع����ض الأمرا�ض دون 
غيرها: إذ إنه في أغلب األحيان ال يتّم تخصيص 
بمكافحة  الخاّصة  للمش���روعات  األموال سوى 
 vertical  )بعض األمراض )البرمجة الرأس���ية
programming، ب���دالً م���ن االس���تثمارات 
واس���عة النطاق ف���ي: البني���ة التحتية الصحية 
والموارد البش���رية وخدم���ات الرعاية الصحية 
 horizontal األفقي���ة(  )البرمج���ة  األولي���ة 
programming؛ إذ ترك���ز بع���ض الجه���ات 
المانحة على مكافحة أمراٍض بعينها في البلدان 
���ل والمالريا،  اإلفريقي���ة، وبخاّصة اإليدز والسُّ
وغيرها من األمراض المعدية، بدالً من التركيز 

 Biesma RG, Brugha R, Harmer A, et al., «The  (((
 effects of global health initiatives on country
 health systems: a review of the evidence from
 HIV/AIDS control», Health Policy Plan, Vol. 24,

 .252-No.4, July 2009, PP.239

 Aziza Mwisongo and Juliet Nabyonga-Orem,   (4(
.Op.Cit, P.250
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على مقارباٍت ش���املة لتحس���ين وتعزيز جودة 
الخدمات والنُّظم الصحية.

- عدم ا�ستدامة الم�ساعدات الإنمائية ال�سحية: 
بالرغ���م من اهتم���ام بعض الجه���ات المانحة 
بتخصيص التمويل ال���الزم لمكافحة األمراض 
غير الس���ارية )مثل مرَضي الس���كري والقلب 
واألمراض المدارية المهملة ف���ي  وغيرهم���ا(، 
البل���دان اإلفريقي���ة )مثل: الحّم���ى الصفراء، 
حّمى الضنك، داء الفيالري���ات، وعَمى األنهار، 
وغيرها(، فإّن مقدار الدعم ال يتناسب مع درجة 
خطورتها، كما يتس���م بعدم االستدامة، ويتسبب 
في عواقب وخيم���ة حال إنهائه. فعلى س���بيل 
المثال: واجهت أوغندا مشكالٍت كبيرة في نقص 
أدوية األمراض المدارية؛ بعد انتهاء فترة التبرع 
بها من ِقَبل بعض الجهات المانحة. عالوًة على 
أّن بعض المس���اعدات الصحية كانت مدفوعًة 
المس���توى  والفورية على  العاجلة  باالحتياجات 
الُقطري، وهو نهٌج غالباً ما يكون غير مستدام))).
الم�ساع���دات  توزي���ع  ف���ي  العدال���ة  ع���دم   -
ال�سحي���ة: بالنظر إلى نم���ط التوزيع الجغرافي 
للتدفقات المالية إلى البلدان اإلفريقية؛ نالحظ 
وجود تفاوتاٍت كبيرة فيم���ا بينها، حيث تصنف 
منظم���ة التعاون االقتص���ادي والتنمية »الدول« 
 The Aid »إلى ما يُعرف ب�»يتام���ى المعونات
Orphans، ويُقصد به���ا الدول التي ال تحظى 
سوى باهتمام عدٍد قليل من المانحين الدولّيين، 
 ،Donor-Darlings »وهناك »أعزاء المانحين
ويُقص���د بهم مجموعة الدول التي يتركز اهتمام 
المانحين على تقديم المساعدات اإلنمائية لها. 
وتش���ير المنظم���ة إلى أّن ه���ذه التفاوتات 

 OECD, «the Paris Declaration on Aid   (((
 Effectiveness: Five Principles for Smart Aid»,

.2005, P.1

الجغرافية في توزيع المس���اعدات اإلنمائية ما 
هي إال نتيج���ة تعقيد نظام التع���اون اإلنمائي 
العالم���ي الحال���ي، وعدم التنس���يق بين الدول 
المانحة فيما يتعلق بمس���اعداتها اإلنمائية. إذ 
تقرر وكاالت المعونة الثنائية- بشكٍل فردي- أّي 
بلٍد ستقّدم لها المساعدات وكذلك حجمها، وال 
تأخذ ف���ي اعتبارها ق���رارات التمويل الخاّصة 
بالمانحي���ن اآلخري���ن. واألمر يتوقف بش���كٍل 
أساس���ي على معايير وأهداف ومصالح مقّدمي 
التي تربطها  التاريخية  المساعدات، والعالقات 
بالدول المس���تفيدة)))، مما قد يؤدي إلى تراكم 
مة لبلٍد واحد، ويصنف )16(  المساعدات المقدَّ
عض���واً بلجنة المس���اعدات اإلنمائي���ة التابعة 
لمنظم���ة التعاون االقتص���ادي والتنمية كاّلً من 
)موزمبي���ق، وإثيوبي���ا( على أنها بل���دان »ذات 
أولوية«؛ في المقابل تحظى كلٌّ من )مدغش���قر، 
وتوجو، وغينيا( باألولوية من ِقبَل اثنَيْن فقط من 
أعضاء اللجنة، مما يعني أّن حجم المس���اعدات 
اإلنمائية ال يعكس في حقيقة األمر االحتياجات 
الفعلية للدول، أو قدرتها على االستفادة من تلك 

المساعدات على النحو األمثل))).
العالمي���ة  ال�سحي���ة  المب���ادرات  تع���دد   -
وتداخله���ا: يُمّث���ل تُعدد الش���راكات والمبادرات 
الصحية العالمية تحدياً كبيراً بالنس���بة للبلدان 
اإلفريقية، ويثقل كاهل المس���ؤولين الحكومّيين 
بمتطلباٍت إضافي���ة، في الوقت الذي تفتقر فيه 
بعض الدول إلى القدرة على »التنس���يق الفعال« 

 Andrew Rogerson and Suzanne Steensen,   (2(
 «Aid Orphans: Whose Responsibility?”,
 Development Brief, Issue 1, OECD, October

.2009, P.1

 Andrew Rogerson and Suzanne (((
 Steensen, «Where do we stand on the Aid
 Orphans”, OECD- DAC Development Brief,

.2-2014, PP.1
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لهذه المبادرات، خاّصًة أّن كّل جهٍة مانحة تضع 
ش���روطاً مختلفة للتطبيق والرصد والتبليغ، مما 
يتس���بب في تجزئ���ة الموارد، وإعاق���ة التنفيذ 

الشامل للخطط الصحية الوطنية))). 

لتعظيم  المقترحة  الآليات  خام�صًا: 
ال�صحية  الم�صاعدات  م��ن  ال�صتفادة 

الم�جهة لإفريقيا:
حدد إع���الن باريس لعام 2005م خمس���ة 
مبادئ أساس���ية لجعل المساعدات أكثر فعالية، 

وهذه المبادئ، هي))):
1- الملكي���ة Ownership: تضع البلدان 
النامية استراتيجياتها الخاصة للحّد من الفقر، 

وتطوير مؤسساتها، ومكافحة الفساد.
2- التوافق: Alignment تس���اند البلدان 
والمنظم���ات المانح���ة اس���تراتيجيات البلدان 

النامية، وتستخدم األنظمة المحلية.
 :Harmonisation التنس���يق   -3
تقوم البل���دان والمنظم���ات المانحة بتنس���يق 
ممارس���اتها، وتبس���يط إجراءاتها، وتتش���ارك 

المعلومات تجّنباً لالزدواجية.
 Managing For النتائ���ج  إدارة   -4
Results: تركز البلدان النامية والمانحون على 

تحديد وقياس النتائج.
 Mutual المس���اءلة  المتبادلة   -5
Accountability: يتحمل المانحون والبلدان 

النامية مسؤولية النتائج التنموية.
وبناًء على ذل���ك؛ يمكن اقتراح مجموعة من 
اآلليات التي قد تسهم في تعظيم استفادة الدول 
اإلفريقية جن���وب الصحراء من المس���اعدات 

Aziza Mwisongo and and Juliet Nabyonga- (((
.Orem, Op.Cit, P.247

 McKinsey, «Global Health Partnerships:   (2(
.assessing country consequences”, Op.Cit

اإلنمائي���ة الصحي���ة، خاّصًة أنها ال تس���تطيع 
االعتماد على المس���اعدات الخارجية بش���كٍل 
مستمر لتحسين الحالة الصحية لمواطنيها، إلى 
جانب عدم كفاية تلك المس���اعدات بالنظر إلى 
ع���بء الرعاية الصحية الضخم في المنطقة)))، 

ومن هذه اآلليات المقترحة ما يأتي:
1( اآليات العمل على م�ستوى الحكومات:

- الكف���اءة ف���ي تخ�سي����ض الم���وارد: ف���ي ظّل 
األزم���ة المالية العالمية وبرامج التقش���ف التي 
ت���رّوج لها العديد م���ن الحكوم���ات، والتي قد 
تح���ول دون وفاء الجهات المانح���ة بالتزاماتها 
المس���تقبلية، تبرز الحاجة الماّس���ة لتخصيص 
الم���وارد المالي���ة المحدودة بأقص���ى قدٍر من 

الكفاءة، وبأعلى دقٍة في االستهداف))). 
- تطبيق مب���ادئ الم�ساءل���ة ومكافحة الف�ساد: 
م���ن خالل توفير إطار عمٍل مؤسس���ي وقانوني 
س���ليم، ووض���ع أنظمة دقيق���ة لمراقبة ورصد 
الميزانية واإلنفاق، مع ضرورة إش���راك وسائل 
اإلع���الم والمجتم���ع المدني كقن���واٍت إلتاحة 
المعلومات وتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية))).

- تواف���ر الإرادة ال�سيا�سي���ة: الالزم���ة لتطوير 
نُظ���م التمويل الصحي، واالقتراب من مس���توى 
التغطية الشاملة أو الحفاظ عليه، وتخصيص ما 
يكفي من األموال ألغراض الصحة، وذلك بهدف 

 Allan J.Hsiao and Connor A.Emdin, «The (((
 association between development assistance
 for health and malaria, HIV and tuberculosis
 mortality: A cross-national analysis”,
 Journal of Epidemiology and Global Health,
 ;48-Vol. 5, Issue, March 2015, Pages 41
 DM Pigott, R. Atun and CL Moyes, et al.,
 a  :2010-“Funding for malaria control 2006

.comprehensive global assessment”, Op.Cit

في  بال�سحة  الخا�س  »التقرير  العالمية،  ال�سحة  )4) منظمة 
العالم: اأ�سئلة يتكّرر طرحها«، مرجع �سبق ذكره.

 .Ufuoma Ejughemr, Op.Cit  (((
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تقلي���ل االعتماد على تموي���ل الجهات المانحة، 
وتعزيز االعتماد على الذات))).

- البح���ث ع���ن م�سادر وطرق مبتك���رة وجديدة 
لتموي���ل قط���اع ال�سح���ة: م���ن قبي���ل الضرائب 
المفروضة على المبيعات، التي يُشار إليها أيضاً 
باس���م »ضرائب اإلثم« التي تُف���رض على التبغ 
والكحول، والضرائ���ب المفروضة على عمليات 
تحويل العم���الت األجنبية ورس���وم المطارات 

والسندات وصناديق االئتمان.
- توس���يع نط���اق الش���راكة م���ع أصحاب 
المصلح���ة: يُس���هم تعزيز مش���اركة أصحاب 
الحكومية  المنظمات غير  وإش���راك  المصلحة 
والمنظمات الدينية، والمواطنين أنفس���هم، في 
زيادة فعالية جهود مكافحة األمراض المنتش���رة 
في إفريقي���ا، في ظّل قدرة تلك المنظمات على 
الوصول للمجتمعات المحلية واستهداف الفئات 
األكث���ر احتياجاً بصورٍة جيدة، كم���ا أنها تلعب 
َدوراً مهّماً في دعم تنفيذ السياس���ات الصحية 
وتعبئة المجتمعات المحلية، إلى جانب تعريفها 
بالممارس���ات الموصى بها، مع ضرورة ضمان 
تطبي���ق معايير المس���اءلة وج���ودة الخدمات 

الصحية المقدمة من ِقبَل تلك األطراف))).
- رفع القدرات: يمكن أن يُمثل السعي لبناء 
قدرات وتدريب الموظفين الحالّيين نهجاً مناسباً 
لمعالجة النقص في الموارد البش���رية في قطاع 
الصحة، مع ضرورة العم���ل على توفير الموارد 
المالية الالزمة للتدريب وتحسين ظروف العمل 
ومعيش���ة العاملين في مجال الرعاية الصحية، 

في  بال�سحة  الخا�س  »التقرير  العالمية،  ال�سحة  ))) منظمة 
العالم: اأ�سئلة يتكّرر طرحها«، مرجع �سبق ذكره.

 Doyle C. and Patel P., “Civil society   (2(
 organizations and global health initiatives:
 problems of legitimacy”, Social Science and

.Medicine, Vol. 66, No.9, 2008, PP.1928–1938

خصوصاً في المناطق الريفية))).
الجه���ات  م�ست���وى  عل���ى  العم���ل  اآلي���ات   )2

المانحة:
- وف���اء الجه���ات المانح���ة بتعهداته���ا المالية: 
التي قطعتها على أنفسها على الصعيد الدولي، 
حيث أش���ار تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 
2010م إلى حدوث زيادٍة كبيرة في المساعدات 
التي تقدمه���ا تلك الجهات منذ ع���ام 2000م، 
لكنه���ا ما تزال بعيدًة عن اله���دف الذي حّددته 
بل���داٌن متقدمة عديدة ألنفس���ها، والمتمّثل في 
تخصيص 0.7% م���ن ناتجها المحلي اإلجمالي 

لتلك المساعدات))).
- تنوي���ع اآليات الم�ساع���دات الإنمائية ال�سحية 
الدولية: التي تقدمها الحكومات بطائفٍة متنوعة 
من آلي���ات التمويل، مثل الضريب���ة المفروضة 
على تذاكر الرحالت الجوية التي كانت فرنس���ا 
أّول م���ن ب���دأ األخذ به���ا، ع���الوًة على بعض 
الحمالت التي اضطلع به���ا الصندوق العالمي 
البش���رية/ لمكافحة فيروس نقص المناع���ة 
اإليدز، بالتعاون مع ش���ركة »آب���ل« لتخصيص 
جزٍء من عائدات نوٍع معّين من مبيعاتها مباشرًة 

لصالح الصندوق.
- دعم جه���ود البلدان الم�ستفيدة لإن�ساء اآليات 
التموي���ل الخا�س���ة بها: من خ���الل زيادة التركيز 
على دعم الخطط الخاّصة بتلك البلدان، بحيث 
تعتمد كّل دولة التدابير التي تتالئم مع ظروفها 

 Oomman N., Bernstein M. and Rosenzweig,   (((
 S. , “Following the Funding for HIV/AIDS: a
 comparative analysis of the funding practices
 of PEPFAR”, the Global Fund and World
 Bank MAP in Mozambique, Uganda and
 Zambia , Center for Global Development,

.Washington, DC., 2007

في  بال�سحة  الخا�س  »التقرير  العالمية،  ال�سحة  )4) منظمة 
العالم: اأ�سئلة يتكّرر طرحها«، مرجع �سبق ذكره.
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الخاّصة، مع التركيز بش���كٍل خاصٍّ على تعزيز 
ق���درة النُّظم الوطنية ل���إلدارة المالية والرصد 

والتقييم واإلبالغ))).
التح���اد  م�ست���وى  عل���ى  العم���ل  اآلي���ات   )3

الإفريقي:
- ت�سميم اأنظمة اإنذار مبكر لالأوبئة والكوارث 
الطبيعي���ة: وغيرها من التهديدات التي قد تعيق 
اإلدارة الصحية ف���ي المنطقة، وهو ما يتطلب 
درجة أعلى من تنس���يق السياس���ات الصحية 
الوطنية للبلدان اإلفريقية، وال س���يما التصديق 
عل���ى البروتوكوالت الصحي���ة، وإضفاء الطابع 

المحلي عليها.
- اعتم���اد نه���ج جدي���د للتعامل م���ع المانحين: 
بحي���ث يتّم االتف���اق على توجيه المس���اعدات 
الصحي���ة للهيئات اإلقليمي���ة المعنية بالتصدي 
للتحديات ذات الطبيعة اإلقليمية، مثل مكافحة 
م���رض اإليدز، اإليب���وال، والمالري���ا، وغيرها. 
وفي ه���ذا اإلطار؛ قرر االتح���اد اإلفريقي في 
عام 2013م إنش���اء المركز اإلفريقي لمكافحة 
األم���راض ACDC ، غي���ر أّن االلتزام القوي 
لالتحاد تجاه المركز لم يتحقق إال بعد تفش���ي 
وب���اء اإليبوال بغ���رب إفريقي���ا، وتحديداً عقب 
تعه���د المراك���ز األمريكية المعني���ة بمكافحة 
األم���راض والوقاية منها بتقديم المس���اعدات 
الفنية واالستشارات لالتحاد اإلفريقي، وهو ما 
يبرز اس���تمرار اعتماد البلدان اإلفريقية بشدة 
على المس���اعدات الخارجية لدع���م مبادراتها 

الصحية))).
القطاع���ات:  متع���دد  والتن�سي���ق  التع���اون   -
الصحية  التعاونية  والمبادرات  القوية  فالشراكة 

)))  المرجع ال�سابق.

 Keneilwe Sadie Mooketsane and Molefe B   (2(
.Phirinyane, Op.Cit

حقق���ت تقّدماً ملحوظاً في االس���تجابة لإليدز 
���ل والمالريا، ومع ذلك توج���د حاجٌة إلى  والسُّ
تنسيق األولويات واإلقليمية مع أولويات البلدان 
المانحة؛ لتجّن���ب تضارب التركي���ز في تنفيذ 
ور الذي يمكن أن يضطلع به  البرامج، وهو ال���دَّ

االتحاد اإلفريقي))).
خاتمة:

بن���اًء على ما س���بق؛ وبرغم اإلش���كاليات 
المتعددة المتعلقة بتأثير المس���اعدات اإلنمائية 
الصحي���ة عل���ى البل���دان اإلفريقي���ة جن���وب 
الصحراء؛ فإّن مس���ؤولية تصحيح مس���ارها ال 
تُلقى على عاتق الجهات المانحة وحدها، وإنما 
على عاتق الحكومات اإلفريقية التي تتعاون مع 
تلك الجه���ات، والمجتمع المدن���ي الذي يتعّين 
علي���ه تعبئة جهوده لمراقب���ة َدور هذه الجهات، 
وذلك من خالل منظوم���ٍة متكاملة، تتعاون فيها 
جميع األطراف الوطنية وكذلك الدولية لتعظيم 
استفادة البلدان اإلفريقية من تلك المساعدات، 
عل���ى نحٍو يس���هم في تعزيز منظوم���ة الرعاية 

الصحية داخل القارة اإلفريقية �

)))   التحاد الإفريقي، مرجع �سبق ذكره، �ص6).



84

قراءات
إجتماعية

  �ل�شنة �لخام�شة ع�شرة   -   �لعدد ) 40 (   -  �أبريل  2019م   -  رجب  1440هـ 

االنتقال من الريف إلى الحضر وأثره على 
التماسك االجتماعي في الدول اإلفريقية

محمد زكريا
ماج�ستيلر فلي الإدارة المالية - كليلة القت�ساد والعلوم 

الإدارية/ الجامعة الإ�سالمية العالمية بماليزيا

ِحَرفلًا يدوية كال�سناعة، الحلدادة، النجارة 

مون خدملاٍت تتعلق بال�سحة  وغيرهلا، اأو ُيَقدِّ

والتعليم. المجموعة الأولى ُهم �سكان الريف 

�سلكان  ُهلم  الأخيلرة  والمجموعلة  والقلرى، 

الح�سر. 

القدم؛ تتكون المجتمعات الب�سرية منذ 

ملن مجموعلٍة ملن الب�سلر يعي�سلون 

ف�ي مناط�ق ُبدائي�ة، يمار�س�ون فيه�ا الن�ساط 

الزراعلي والرعي وال�سيد. وهنلاك مجموعٌة 

اأخلرى تقطلن الملدن والحوا�سلر، يمار�سلون 
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داللية لهذه الدراس���ة. كما يجب التنويه إلى أّن 
المجتمعات البش���رية تشترك في تلك المفاهيم 
األساس���ية حول العال���م، إال أنه���ا تختلف في 
جزئياٍت بس���يطة فق���ط. فبناًء عليه؛ س���يتم 
التنبيه فقط عند الجزئي���ات التي تختلف فيها 
المجتمعات اإلفريقية عن غيرها حسب أدبيات 

الدراسات.
1( النتق���ال )الهج���رة(: م���ن حيث الصياغة 
اختل���ف الباحثون حول مفهوم »االنتقال«، لكنهم 
تقريباً يتفقون حول مضمونه ومعانيه. ومن أبرز 
تلك التعريفات وأش���ملها تعريف يوسف توتي، 
)1977م(، حي���ث ق���ال: »االنتقال: ه���و انتقال 
الفرد أو الجماعات من مكاٍن آلخر لالس���تقرار 
فيه بصورٍة دائمة أو مؤقتة، ألس���باٍب قد تكون 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية«))). 

2( المجتم���ع: يمك���ن تعري���ف المجتم���ع باأن���ه: 
مجموع���ٌة أكبر من األفراد الذين يعيش���ون معاً 
لفترٍة طويلة في منطقة ذات اهتمامات، أهداف، 
طرق حياة، ومعايير مشتركة، ونحو ذلك، يسعون 
إلى تلبية معظم احتياجاتهم خالل المؤسس���ات 
أو الروابط االجتماعي���ة المحلية. وأبرز األمثلة 
على المجتمع هي: القرى، أو محلة في المناطق 

الحضرية والريفية))).
3( المجتم���ع الريف���ي: ليس هن���اك تعريٌف 
د للمجتمع الريفي في أدبيات الدراس���ات،  موحَّ
إذ كّل دولة أو منطقة تعرفه حس���ب خصائصها 
البيئي���ة والجغرافي���ة، ففي ال���دول اإلفريقية 
واآلسيوية يرون أّن المجتمع الريفي هو المجتمع 
الذي يمارُس س���كانه حرف���ة الزراعة واإلنتاج 

اإلى  الريف  من  النتقال  الطاهر:  اآمنة  الح�سين،  محمد    (((
لنيل  تكميلي  بحث  ))20م.  ال��م��راأة  على  واأث����ره  الح�سر 
ق�سم  الآداب/  كلية  الخرطوم،  جامعة  البكالوريو�ص،  درجة 

الجغرافيا- الخرطوم/ ال�سودان.

www.mawdoo3.com :4)  ينظر(

ولّما كانت المدن متطورًة أكثر من األرياف، 
وتزداد تطّوراً، دأب س���كان الريف على االنتقال 
إلى المدن ألسباٍب عديدة- سيتم ذكرها الحقاً، 
لكّن جلّها يهدف إلى غايٍة واحدة، أال وهي طلب 

االستقرار والعيش الرغيد، ولو نسبّياً.
إفريقيا عرفت التحضر أو التمّدن منذ آالف 
الس���نين)))، فمثاًل المدن المصري���ة القديمة، 
ومدن السودان الغربي، نيجيريا، إثيوبيا، والمدن 
في شرق القارة وجنوبها ووسطها، كانت موجودًة 
قبل دخول المستعمر األوروبي إليها، لكن بدأت 
الم���دن اإلفريقية بعد الح���رب العالمية الثانية 
تنمو وتتوسع، وما زالت مستمرًة حتى اآلن ولكن 

بوتيرٍة متسارعة. 
وقد توقعت الدراسات أّن االنتقال من الريف 
إلى الحضر خالل العقود القادمة سيشّكل نسبة 
90% من تحركات السكان في آسيا وإفريقيا)))، 
لذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على آثار 
تل���ك التنقالت على التماس���ك االجتماعي في 
إفريقي���ا جنوب الصح���راء، مفترضة أّن هناك 
آثاراً فعلية )س���لبية أو إيجابية( على التماسك 
االجتماعي نتيجًة لحركة التنقل الداخلية لدول 

المنطقة. 
اأوًل: مدخل عام:

وتس���هياًل للقراءة والوصول إل���ى المبتغى؛ 
هناك مصطلحاٌت ومفاهيم عاّمٌة يجب التعرف 
عليها قب���ل التوغل في عم���ق الموضوع، وهي 
المصطلح���ات األساس���ية التي تعتب���ر كلمات 

 Falola, T., Salm, S. J., & Falola, T. (2005).   (((
 African urban spaces in historical perspective.
 Rochester studies in African history and the

.diaspora. https://doi.org/1580461638

 Chenal, J. (2016). Capitalizing on Urbanization:   (2(
 The Importance of Planning, Infrassture, and
 Finance for Africa’s Growing Cities, 59–71.

  .Retrieved from: http://www.pewglobal.org
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الزراعي، بغّض النظر عن عددهم والمس���احة 
التي يشغلونها، وهذا ما يُسّمى بالمعيار المهني. 
أم���ا األبح���اث األمريكية؛ فقد ذهب���ت إلى أّن 
المجتمع الريفّي هو الذي يقّل عدد س���كاِنه عن 
ألفين وخمسمائة نس���مة، والمنطقة التي يزيد 
فيها عدد الس���كان عن ه���ذا الرقم فإنها تكون 
مجتمعاً غير ريفّي؛ حتى لو زاول سكانه األعماَل 
الزراعية كنش���اط. فاعتمدوا صفًة واحدًة فقط 
لتحدي���د مفهوم المجتمع الريفي على أس���اٍس 
إحصائي تس���هياًل للباحثين والمهتمين بالشأن 

الجغرافي، والديموغرافي، واالقتصادي))). 
ويتمتع المجتمع الريفي بالخ�سائ�ض الآتية:

1- البس���اطة، هي أبرز س���مة من سمات 
المجتمعات الريفية، فكّل ش���يٍء حولهم يحكي 

عن البساطة والهدوء. 
2- تتميز المجتمع���ات الريفية بقلّة الكثافة 
السكانية، بسبب قس���وة الحياة نسبّياً، وبالتالي 
ينتقل العديد من الناس إلى المناطق الحضرية 
من أج���ل المزيد من االس���تقرار واألمن لتوفر 

المرافق الحيوية.
3- المجتمع الريفي يتمّيز بالتجانس الكبير 
بين أفراده، مث���اًل: هناك تجانٌس في المالبس، 
اللغ���ة، والعادات، وكلها تبق���ى كما هي على َمّر 
الزمن، وتعتبر س���مًة بارزة يتعارفون بها. وأيضاً 
الصي���د والزراعة هم���ا أهّم مصدٍر للكس���ب 
والعيش، وهذه المه���ن تنتقل من جيٍل إلى جيل 

بوتيرٍة شبه ثابتة. 
4- المجتمعات الريفية لديها بطءٌ شديٌد في 
وسائل النقل، وس���ائل االتصال، ومعدل التغّير، 
وذلك بس���بب بغياب التكنولوجيا، والنقص في 

التعليم.
5- لدى المجتمع���ات الريفية عالقاٌت قوية 

https://mawdoo3.com :ينظر  (((

وتفاع���الٌت ممتازة فيما بينها، وبالتالي نش���أت 
عندهم مبادئ، مثل التعاون، والش���هامة، والكرم 
المستفيض، حتى أصبحت تمّثل قيماً من قيمهم 

التي ال يساومون فيها.
6- كم���ا أنه في هذه المناط���ق يقّل معدل 
التلوث، بس���بب عدم وجود المصانع والمطاحن 

وقلة السيارات.
4( المجتم���ع الح�س���ري )المدن���ي(: المجتمع 
الحضري هو منطقٌة متطورة ومتحضرة، تستند 

إلى الظروف الجغرافية أكثر))). 
ويتمتع بالخ�سائ�ض الآتية:

1- المجتمع الحضري مكتظٌّ بالسكان؛ ألّن 
العدي���د من الناس يأتون م���ن المناطق الريفية 
ويستقرون فيه؛ بس���بب توفر المرافق الحيوية 

وتوقع حياة أفضل.
2- ه���ذا المجتمع لديه تجان���ٌس كبيٌر في 
المهن، وهذا يعن���ي أّن هناك العديد من المهن 
التي يمكن أن يكسب الناس أرزاقهم من خاللها، 

وهي غير محدودة.
3- في المناطق الحضرية هناك اختالٌف في 
اللباس، واللغة، والعادات، وذلك بسبب اختالف 

األعراق والخلفيات التي ينحدر منها الناس.
4- تتمي���ز المجتمعات الحضرية بس���رعة 
وسائل التواصل، وس���ائل النقل، ومعدل التغيير 
بسبب توفر التعليم والتكنولوجيا، فبسهولة ويُسر 
يدرك س���كان الحضر ما يحدث في ربوع البلد 
وجميع أنحاء العالم بس���رعة، ومن ثَّم يتفاعلون 

معه.
5- ف���ي المجتمعات الحضرية تقّل الروابط 
والتفاعالت البينية بين أفراد المجتمع، أو األسرة 
نفسها، وبالتالي فالتركيز غالباً ال يكون على قيٍم 
اجتماعية بقدر ما هو مركز على القيم الثقافية 

/http://www.swmsa.net :2)  مجلة العلوم الجتماعية(
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ومواكبة التغيير المستمر، ومن ثَّم يقّل االهتمام 
ببعض القيم االجتماعية، كالتعاون الفعال وإكرام 

الضيف ومناصرة الضعيف وغيرها. 
6- المجتمعات الحضري���ة غالباً تعاني من 
َخب الش���ديد، وذلك بس���بب كثرة  التلوث والصَّ

المصانع، والمطاحن، والسيارات. 
اإفريقي���ا  ف���ي  5( �سم���ات المجتم���ع الح�س���ري 

جنوب ال�سحراء:
تُصّن���ف منطقة إفريقيا جن���وب الصحراء 
من أس���رع المناط���ق تحّضراً ح���ول العالم، إْذ 
تحتوي مدنها حالّياً عل���ى أربعة ماليين واثنين 
وسبعين )472( نس���مة. ويبلغ معدل نمو سكان 
الحضر الحالي لدول المنطقة 4.1%، في حين 
المعدل العالمي يبلغ 2.0%، ومن المتوقع خالل 
السنوات الخمس والعش���رين القادمة أن يصل 
إلى الضعف. بينما رصدت التقارير نسبة النمو 
رت حّصة الدول  السكاني السنوي العالمي، وُقدِّ
اإلفريقية ب���� 11.3% عام 2010م، ومن المتوقع 

أن تصل إلى 20.2% بحلول عام 20150م))). 
واألبع���د من ذلك؛ أنه خالل الثالثين س���نة 
القادمة سيرتفع عدد سكان الحضر على سكان 
لت بوادره في بعض  الريف بشكٍل ملحوظ؛ إذ ُسجِّ
دول المنطق���ة، مثاًل في جمهورية الجابون يمّثل 
س���كان الحضر 87% من مجموع عدد السكان، 
وهذا مؤش���ٌر يدع���و للقلق في ظ���ّل اإلهمال 
للمناط���ق الريفية وعدم االكت���راث بالتغييرات 

الديموغرافية والسكانية لمدن المنطقة))).
 

https://keydifferences.com/difference-between- (((
 urban-and-rural.html

 Lall, S. V., Henderson, J. V., & Venables, A.   (2(
 J. (2017). Africa’s Cities: Opening Doors to
4648--1-978/the World. https://doi.org/10.1596

044)-2 مرجع �سابق-  

عرقل���ة التنمي���ة القت�سادي���ة ف���ي م���دن جنوب 
ال�سحراء:

معظم المدن اإلفريقية المبسوطة في جنوب 
الصحراء تش���ترك في ثالث سماٍت رئيسة، من 
شأنها عرقلة التنمية االقتصادية وتبطيئ النمو 

االقتصادي المطلوب، وهذه ال�سمات هي:
- أّن الم���دن اإلفريقي���ة الكب���رى جن���وب 
الصحراء مزدحمٌة بالس���كان، وبش���كٍل تسوده 
العشوائية في طريقة التخطيط العمراني وغيره. 
- أّن الم���دن المكتظة بالس���كان والعمران 
المتداخل تفتقر إلى خطوط تواصل، تربط بين 
تلك المدن بعضها مع البعض اآلخر، مثل شبكة 

المواصالت والبُنَى التحتية األخرى. 
- وبما أّن المدن اإلفريقية مكتظٌة بساكنيها 
وغير متصلة، أي تصع���ب فيها حركة التواصل 
الفعال والس���ريع، فإّنها أصبح���ت أكثر تكلفة، 
وبذلك تتصدر مدناً كثي���رة حول العالم بارتفاع 

تكاليفها، سواء بالنسبة للشركات أو األسر. 
وفيم���ا يلي، تو�سيح لكّل �سمة من تلك ال�سمات 

الثالث:
اأ- النغالق عن العالم:

 في الوقت الذي تنفتح فيه دول العالم بعضها 
على البعض اآلخر، انطالقاً من مدنها المختلفة، 
تحقيقاً لمفهوم العولمة الش���امل، إال أّن المدن 
اإلفريقية تبدو ِش���بْه ُمنْغلقة على نفسها مقارنًة 
بالمدن النامية األخرى، حي���ث إّن إنتاج المدن 
اإلفريقي���ة جنوب الصحراء للس���لع والخدمات 
التجارية قليٌل جّداً، ومن ثَّم فإّن مس���اهمتها في 
األس���واق اإلقليمية والعالمية منخفضٌة للغاية، 
وكثيٌر م���ن رواد األعمال المحلّيي���ن والدولّيين 
ينظرون إلى االستثمارات في إفريقيا بشيٍء من 

الريبة واليأس في آٍن واحد.
وبناًء عليه؛ فإّن على المدن اإلفريقية التوجه 
نحو التخصص في مجال الصناعات المختلفة، 
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واالنفتاح فيما بينها أوالً، ثم إلى المدن اإلقليمية، 
انتهاًء بالعالم أجمع، حتى تس���تفيد من التكامل 

االقتصادي التنموي واالجتماعي. 
ب- الزدحام المتزايد:

الس���مة البارزة في أغل���ب المدن اإلفريقية 
جنوب الصحراء هي التعبئة البشرية في منطقة 
غير مخططة، حيث تفتقر المدن إلى التخطيط 
يراعي- مثاًل-  والذي  العمراني واالستراتيجي، 
أن تكون ق���رب الوظائف واألماكن التي يرتادها 
الناس بش���كٍل دوري. والمساكن في األغلب غير 
رس���مية، وتنتشر بشكٍل عش���وائي في المنطقة 
الس���كنية نفس���ها، في الوقت نفسه تمثل نسبة 

النمو السنوية 4% في أكثر المدن اإلفريقية. 
تشير تقارير البنك الدولي إلى أنه في مدينة 
»دار الس���الم« التنزانية يوجد 28% من السكان 
يعيش���ون كّل ثالثة أفراد في غرفة واحدة، بينما 
في »أبيدجان« تصل النسبة إلى 50%)))، أما في 
مدينة »الجوس« النيجيرية فيسكن اثنان من كّل 
ثالثة أش���خاص في أحياء فقي���رة. تلك المدن 
تعتب���ر من أكثر المدن تقّدماً نس���بّياً في جنوب 
الصحراء، فكيف يكون الح���ال في الدول التي 

يكون فيها الفقر ضارباً جذوره في أعماقها. 
وقد يُْعزى هذا السبب، أو األسباب المباشرة، 
إلى أّن التوس���ع الحضري )االنتقال من الريف 
إلى المدن( لم يقترن بتحّضر رأس المال نفسه. 
التحتي���ة،  البُنَ���ى  الحض���ري،  اإلس���كان 
واالس���تثمارات الرأس���مالية المختلفة، ش���به 
غائب���ة تماماً في كثيٍر م���ن دول المنطقة. وفي 
هذا الصدد؛ تؤكد الدراس���ات))) أّن استثمارات 

 .World bank, 2015  (((

 Dasgupta, B., Lall, S. V., & Lozano-Gracia, N.  (2(
 (2014). Urbanization and Housing Investment.
-1813/The World Bank. https://doi.org/10.1596

.7110-9450

اإلس���كان في جميع دول المنطق���ة تتأخر في 
التوس���ع العمراني لمدٍة أقلها تس���ع س���نوات. 
االس���تثمار الرأس���مالي يعتبر من أهّم العوامل 
في تنمي���ة الم���دن وتطويرها، لكن���ه في دول 
المنطقة لم تزد نس���بته عن ال����20% من الناتج 
المحلي اإلجمالي. في المقابل؛ في دول ش���رق 
آسيا )كالصين، اليابان، وجمهورية كوريا( عندما 
وضعت خططها للتحّضر السريع اعتمدت على 
رف���ع االس���تثمارات الرأس���مالية، ففي الصين 
مثاًل: ارتفع االس���تثمار الرأسمالي من 35% إلى 
48% من النات���ج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 
1980–2011م، وما زال يحوم حول ال�40% حتى 
نهاية العام المنصرم. أما نس���بة سكان المناطق 
الحضرية فارتفعت من 18% إلى 52% في الفترة 

1978–2012م))). 
األرقام اإلحصائية والتقارير الدولية تش���ير 
إل���ى أّن إفريقيا جنوب الصحراء تنمو بش���كٍل 
متزايد مقارنًة بمثيالتها في أنحاء العالم، إال أّن 
ن في مستوى  وتيرة ذاك النمو لم يصحبها تَحسُّ
دخل األفراد، فعلى س���بيل المثال: لّما أصبحت 
نس���بة التحضر في بلدان شرق آسيا والمحيط 
اله���ادئ 40%؛ كان نصي���ب الفرد م���ن الناتج 
المحلي اإلجمالي فيها يس���اوي 3.60 دوالرات 
أمريكية )1994م(، واألمر نفسه بالنسبة لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ لّما بلغت مدنها 
النس���بة ذاتها في التحضر وصل نصيب الفرد 
م���ن الناتج المحلي اإلجمال���ي إلى 1.80 دوالر 
أمريك���ي عام 2005م. أم���ا دول إفريقيا جنوب 
الصحراء؛ فقد بلغ مستوى التحضر لديها %40، 
لكن نصيب الفرد من الناتج المحلي ما زال أقّل 

 Lall, S. V., Henderson, J. V., & Venables, A.   (((
 J. (2017). Africa’s Cities: Opening Doors to
-4648-1-978/the World. https://doi.org/10.1596
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من دوالٍر واحٍد بكثير))). 
ج- عدم ات�سال المدن فيما بينها:

غياب االس���تثمار الرأسمالي يؤدي- غالباً- 
إلى تك���ّدس الناس في مناطق معّينة، ويس���بب 
مش���كالت اقتصادية أخرى، إال أنه من المقدور 
على حلّ���ه ما لم يصحبه إش���كاٌل آخر. العامل 
اآلخ���ر الذي يزي���د األمر تعقيداً ف���ي التمدن 
اإلفريقي هو عدم اتصال المدن فيما بين بعضها 
وبعضها اآلخر من حي���ث التوزيع الجغرافي، إذ 
يتمركز الناس ف���ي أحياء صغيرة مكتظة، وغير 
منّظمة، بال ش���وارع وال ُط���رٍق واضحة تصلهم 

بالمدن األخرى. 
واالتص���ال المقص���ود هنا لي���س االتصال 
الُعْمراني، وإنما يُقصد به هنا غياب نظام النقل، 
أو شبكة مواصالت متكاملة ومناسبة، هذا بَدوره 
يؤّدي إلى بُطٍء شديٍد في حركة التنقل، ويزيدها 
تكلفة، بحيث تصبح غاليًة نسبّياً، ومن ثَّم يُْحَرم 
العمال والكادحون م���ن الحصول على عمٍل في 
جمي���ع أنحاء المنطقة الحضرية. وهذا يعني أّن 
أغلبية الناس منفصلون عن الش���ركات وفرص 
العمل، والشركات نفسها تواجه مشكالت تتمثل 
بة.  في تكلفة اليد العامل���ة المحترفة أو المتدرِّ
الت بي���ن األحياء والمدن اإلفريقية  فغياب الصِّ
يؤدي إلى انخفاٍض في نسبة التفاعل)))، وتَفتٍُّت 
ٌع عاٍل))) في العالقات بين الناس الذين  أو تَصدُّ

)))  المرجع ال�سابق، �س4.

)2)  التفاعل المنخف�س: يعني اأّن النا�س مف�سولون بع�سهم عن 
يمكنهم  ول  كيلومترات،  ب�0)  تقّدر  بم�سافة  الآخ��ر،  البع�ص 
الأ�سخا�ص في مدينة ذات  اأكبر عدٍد ممكن من  التفاعل مع 

تفاعٍل اأعلى.

ال�سكانية  الكثافة  اأّن  يعني  العالي:  ع(  دُّ )التَّ�سَ التفتُّت    (((
فيكون  نف�سها،  المدينة  اأخرى داخل  اإلى  تختلف من منطقٍة 
جزٌء منها مكتظًا بال�سكان في نطاٍق �سيق، واأجزاء اأخرى قد 
تكون الم�ساكن فيها متناثرة، ولي�ست مجتمعًة بطريقٍة يمكنها 

تعزيز اقت�ساديات الحجم.

يعيش���ون في أطراف المدينة، هذا التش���ّتت أو 
التفّتت يرفع تكاليف البُنَى التحتية، ويطيل أزمة 
التنقل بي���ن األحياء ومواقع العمل والش���ركات 

المختلفة.
النتيجة: ارتفاع التكاليف )مدن ُمكلِّفة(:

األش���كال الحضرية غير المنظمة، وغياب 
تعزيز رأس المال االس���تثماري، نتج عنها ارتفاٌع 
في تكاليف المعيش���ة على األفراد واألسر، ومن 
ثَّم يؤدي إلى تكاليف غير مباشرة على الشركات، 
ومن هنا يمك���ن الوصول إلى نتيجٍة مفادها: أّن 
الم���دن اإلفريقي���ة ُمكلِّفٌة في المعيش���ة وفي 

ممارسة األعمال التجارية على حدٍّ سواء.  
ويعزو الباحثون سبب ارتفاع تكاليف المعيشة 
غالباً إلى غياب البُنى التحتية والكثافة السكانية 
المنظمة والمخططة في المناطق الحضرية؛ ألّن 
التنظيم والتخطيط العمراني يقلل من التكاليف 
الضمني���ة وتكالي���ف التنقل المباش���رة. بينما 
التكاليف الكلية المرتفعة تؤثر بش���كٍل مباش���ر 
على العمالة، إال أنها في نهاية المطاف تتحملها 
الش���ركات، فاألجور تكون مرتفعة، لكن العوائد 
غالباً أقّل بكثيٍر من المتوقع، ما لم تكن إنتاجية 
العمال مرتفعة، وه���ذا أمٌر يصعب تحقيقه في 
تلك األحوال، ومن ثَ���ّم ال تزال توقعات الفرص 
االستثمارية منخفضًة للغاية في المنطقة برمتها.  
وبه���ذا، تعتبر مدن إفريقيا جنوب الصحراء 
أكثر المدن غالًء مقارن���ًة بالمجتمعات النامية 
األخرى، إذ يص���رف الفرد ُجّل دخله في المواد 
الغذائية بنس���بٍة قد تصل إل���ى 35%، والباقي 
يصرف���ه على اإليج���ارات والخدمات والس���لع 

األخرى))).

 Lall, S. V., Henderson, J. V., & Venables, A. (4(
 J. (2017). Africa’s Cities: Opening Doors to
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ثانيًا: اأ�صباب النتقال من الريف اإلى 
الح�صر:

من خالل ما تَّم س���رده م���ن مفاهيم حول 
المجتمع���ات الريفية والحضري���ة، وِذْكر أْوُجه 
االختالف بينهما، اتضح أّن المجتمعات الحضرية 
���كنَى من المجتمعات  أكثر جاذبيًة للعيش والسُّ
الريفي���ة، حي���ث تتوفر في الم���دن والحواضر 
وس���ائل وأدوات تُمّكن األف���راد والجماعات من 
الحصول على الرفاهي���ة والحياة الكريمة التي 
يَْصبُون إليها، وبالتالي ن���رى عبر الزمن انتقاَل 
الناس المس���تمر من األرياف والُقرى إلى المدن 
الكب���رى والعواص���م، باحثين ع���ن فرص عمٍل 
وتعليم وتداوي وغيرها. وفي هذا تش���ترك كّل 
المجتمعات البش���رية حول العالم، إال أّن الحال 
في المجتمعات اإلفريقية يختلف نوعاً ما، وذلك 
بس���بب غياب الخدمات والمرافق الحيوية في 

المناطق الريفية والقرى بشكٍل شبه تاّم. 
تش���ير مؤش���رات البن���ك الدول���ي إلى أّن 
معّدل التحضر النوعي كان ضعيفاً نس���بّياً أثناء 
فترة اس���تقالل دول المنطق���ة، إال أّن األزمات 
التي شهدتها  االقتصادية والسياسية المختلفة، 
أكثر الدول اإلفريقية، أجبرت كثيراً من س���كان 
الريف عل���ى االنتقال إل���ى الم���دن والمراكز 
الحضرية التي توفر فرصاً اقتصادية ومس���توًى 
معّيناً من المعيشة مقارنًة بالمناطق الريفية))). 

الش���كل البياني )1( يبّين أّن معدالت النمو 
الس���نوية كانت تحوم حول 4% منذ عام 1961م، 
لكنها ارتفعت بش���كٍل مالحظ في الس���بعينيات 
وحت���ى منتصف الثمانينيات، لتس���جل معدالٍت 
تت���راوح بي���ن 4.9 و5.1%، ث���م أخ���ذت في 
االنخفاض حتى وصلت إل���ى حوالي 3.8% في 

 The World Bank report. (2017). Urban   (((
population growth (annual %) | Data. https://doi.

 org/10.1016/j.egypro.2009.01.270

نهاية التسعينيات، وفي بدايات األلفين )2000م( 
بدأت المعدالت ترتفع نس���بّياً، لكنها على وتيرٍة 
بطيئ���ة، وما زالت حتى اللحظ���ة تحوم حول ال� 

4.00 و %4.2.
عموماً؛ تش���ير البيانات إلى أّن معدل النمو 
الحض���ري لدول إفريقيا جن���وب الصحراء بدأ 
عالي���اً في العقود الماضي���ة، لكنه بدأ ينخفض 
وبشكٍل مستقرٍّ حول 4% خالل السنوات األخيرة. 
ومع ذلك؛ ما زالت المنطقة تسجل أعلى معدالت 
النمو الس���كاني بش���كٍل عام، والنمو السكاني 
، مقارنًة بالمناطق النامية  الحضري بشكٍل خاصٍّ

األخرى حول العالم.  
ال�سكل البياني )1(: معدل النمو ال�سكاني 

الح�سري لمنطقة اإفريقيا جنوب ال�سحراء
)في الفترة 1961-2017م(

 
الم�سدر: اإعداد الباحث؛ بالعتماد على 

موؤ�سرات البنك الدولي

فيم���ا ياأتي؛ يمكن �س���رد اأهّم الأ�سب���اب الموؤدية 
اإل���ى النتق���ال م���ن الأري���اف والق���رى اإل���ى الم���دن 
والعوا�س���م الت���ي ت�ست���رك فيها جمي���ع المجتمعات 

الب�سرية))):
- خصوصي����ة األفراد عالية في المدن، حيث 
تُبنى المعامالت على احترام خصوصيات األفراد 
وعدم التدخل في شؤون حياتهم، فهذه الخصوصية 

أحياناً يتوق إليها أهل القرى واألرياف.

https://mawdoo3.com :»2)  موقع »موضوع(
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- الحرية والبحث ع���ن الذات، فالناس في 
وقيمهم  وتقاليدهم  بعاداته���م  الريف مرتبطون 
الموروثة كاب���راً عن كابر، وهي غالباً ما ال تتيح 
للش���خص التعبير عن نفسه واالستقالل بذاته، 
فالفرد ف���ي القرية يخاصم مجموعًة من الناس 
أو األف���راد نتيجًة لخصوم���ٍة بينهم وبين قومه، 
ويعاهد آخرين أيضاً تبعاً لمعاهدات وّقع عليها 
قومه بغّض النظر عن األسباب، وال يمكنه إبداء 
رأيه أو مخالفتهم، وبالتالي يجد نفس���ه مكّباًل 
بتلك القي���ود، لذا يفضل بعض س���كان الريف 
االلتحاق بالمدن ك���ي يتخلّصوا من تلك القيود، 

وبخاّصٍة النساء والشباب في سّن المراهقة. 
- تتمت���ع الم���دن والعواص���م بكثرة فرص 
العمل، والوظائف الحكومية، بينما ال يتوفر ذلك 

في الريف. 
- تطور القطاع الصناعي وتوفره في المدن، 
والذي يحتاج إلى أيٍد عاملة بشكٍل كبير، ومن ثَّم 
يتحّسن دخل المهاجرين من الريف إلى المدن.

- تتوف���ر في الم���دن بكثرة المؤّسس���ات 
التعليمّية بأنواعها المختلفة )جامعات، مدارس، 
ومراك���ز ثقافية(، وأيض���اً الخدم���ات الطبية 

والصحية، لكنها تقّل في القرى واألرياف.
- توّفر طرق المواصالت بش���كٍل ممتاٍز في 
المدينة؛ مما يتيح تنقل الس���كان إلى األس���واق 

وأماكن العمل بسهولٍة ويُسر))).
في الواقع؛ تأتي إفريقيا في المرتبة الثانية 
بعد آس���يا من حيث التسارع الحضري، إال أنها 
ما زالت تُصّنف كأقّل منطقة حضرية. وتش���ير 
التوقعات إلى أّن س���كان الحض���ر في إفريقيا 
جن���وب الصحراء، بحلول عام 2050م، س���وف 
تبلغ نس���بتهم حوالي 55% من إجمالي السكان، 
أما قارة آسيا فيتوقع أن تبلغ نسبة التحضر في 

https://mawdoo3.com :ينظر  (((

مدنها حوال���ي 64%، وأمريكا الالتينية 86% في 
العام نفسه. 

م فيه يُشّكل  التحضر الس���ريع غير الُمتحكَّ
تحديات عديدة، كالطابع غير الرس���مي للسكن، 
ضعف الصرف الصحي، غياب شبكة المواصالت 
وغيرها، تلك التحدي���ات، مجتمعة أو متفرقة، 
تؤدي إلى خلق إشكاليات اجتماعية، واقتصادية، 
وثقافي���ة، قد تؤث���ر على جمي���ع األصعدة في 
الدول���ة، وبخاّصة التماس���ك االجتماعي، الذي 

يتالشى نتيجًة لذلك. 

ث���ال���ث���ًا: ال��ت��م��ا���ص��ك الج��ت��م��اع��ي 
ومك�ناته:

التماس���ك االجتماعي من المفاهيم المهّمة 
والشائكة في آٍن واحٍد، حيث يصُعب إيجاد تعريٍف 
واحٍد له ف���ي أدبيات الدراس���ات االجتماعية، 
لكنه حظي بش���يٍء من التفصيل واالهتمام في 
علَمي النفس واالجتماع، التماس���ك االجتماعي 
بكّل بساطة هو: »مجموعة م���ن الخ�سائ�ض التي 
تحاف���ظ عل���ى مجموعٍة ق���ادرة على العم���ل كوحدٍة 

واحدة«))). 
ب���كّل تأكيد، م���ا يُّحدد مفهوم التماس���ك 
االجتماع���ي يعتمد على الزاوية التي من خاللها 
ينظر الباحث أو المعتني باألمر إلى المصطلح، 
على س���بيل المث���ال: ينظر علم���اء النفس إلى 
التماس���ك االجتماعي من خالل سمات األفراد 
وأوجه الشبه بين أعضاء المجموعة. بينما يعالج 
علماء النفس االجتماعي التماس���ك االجتماعي 
على أنه سماٌت تجمع مجموعًة من البشر للتأثير 
عل���ى الطريقة التي تعمل به���ا تلك المجموعة. 
إْذ يمي���ل علماء االجتماع إلى النظر للتماس���ك 

)2)  موقع ليدرز، التما�سك الجتماعي اأ�سا�ص لل�سلم الجتماعي 
ولكن في اأي اإطار؟:

http://ar.leaders.com.tn/article/3848 
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االجتماعي بوصفه مسألة هيكلية، وقياس كيفية 
تفاعل األجزاء المتشابكة من المجموعة بأكملها 

للسماح للمجموعة بالعمل. 
عموماً؛ هناك خط���وٌط عريضة غالباً تتفق 
عليها مجموعٌة من الناس على أس���اٍس ثقافي، 
كاللغ���ة وش���كل المالبس، أو على أس���اس ِقَيم 
اجتماعية، كالتعاون والَحِميَّة، وأحياناً يُبنى على 
أبعاٍد اقتصادية وسياسية لتؤدي في النهاية إلى 

»مجتمع متماسك«))). 
من أهّم صفات المجتمع المتماسك أنه يعمل 
نحو رفاهية جميع أعضائه، يحارب االس���تعباد 
والتهميش، يخلق ش���عوراً باالنتماء، ويعزز الثقة 
بالنفس والثقة المتبادلة. المجتمعات المتماسكة 
تتيح ألعضائها فرصة التنقل الصاعد )االرتقاء 
من الطبق���ة االجتماعي���ة الدنيا إل���ى الحالة 

االجتماعية األعلى(.
»التماس���ك  مفهوم  اختالف  م���ن  وبالرغم 
االجتماع���ي« بين العلماء؛ فإّن العناصر المكّونة 
له تبقى هي نفس���ها التي تُش���ّكل عقبات تمنع 
من تماس���ك المجتمعات إذا ل���م تُعالَج بطريقٍة 

صحيحة.
وتل���ك المكون���ات ه���ي: االندماج االجتماعي، 

ورأس المال االجتماعي، والحراك االجتماعي.
���ن  - الندم���اج الجتماع���ي: هو عملية تحسُّ
مشاركة األفراد والجماعات في المجتمع، ويهدف 
إلى تمكين الفقراء والمهّمشين من االستفادة من 

الفرص المحلية والعالمية المتزايدة. 
- اأم���ا راأ����ض المال الجتماع���ي: فيعني الموارد 
التي ينتجها األش���خاص الذي���ن يتعاونون معاً 

لتحقيق أهداٍف مشتركة. 

 Perspectives on Global Development. (2011).   (((
OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/

persp_glob_dev-2012-en

- والح���راك الجتماع���ي: يُْقص���د ب���ه قدرة 
األفراد أو المجموعات على التحرك صعوداً أو 
هبوطاً، اس���تناداً إلى الثروة، المهنة، التعليم، أو 

غير ذلك من المتغيرات االجتماعية))).
وال�سكل البياني )2( يو�سح مكونات التما�سك 

الجتماعي. 

 Perspectives on Global :الم�سدر
Development, 2011

العوامل الموؤثرة في التما�سك الجتماعي:
هن���اك عوامل لها تأثيٌر بالغ في التماس���ك 
االجتماعي على المستوى االجتماعي، والثقافي، 
والسياس���ي، واالقتصادي. ال شك أّن التأثير له 
جوانب إيجابية وأخرى سلبية، يمكن ذكر اأبرزها 

فيما ياأتي:
1- الحروب والنزاعات الم�سلحة: 

تعتبر الكوارث، الحروب، النزاعات المسلحة، 
وعملي���ات الغزو، من أهّم العوامل التي تؤثر في 
التماس���ك االجتماعي، ألنها تدفع المجتمع إلى 
إعادة ترتيب أولوياته وتنظيم حياته، وهذا يؤدي 
إلى اهتزاز قيم األفراد، وتالشي أواصر المحبة، 
وتختل الرواب���ط االجتماعية، مما ينش���أ لدى 

)2)  المرجع ال�سابق.
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الفرد من صراعاٍت نفس���ية بين الفرد ونفسه، 
وصراعاٍت بين الفرد وغيره من أفراد المجتمع، 
وبالتال���ي يعج���ز األف���راد عن تلبي���ة رغباتهم 
األساسية وإشباع حاجياتهم المختلفة، فيستمر 

الشعور بالتهديد. 
ن:  2- زيادة التمدُّ

كلما زادت المدنية، واتس����عت رقعة التمدن، 
ق����ّل التماس����ك االجتماعي، والعك����س صحيح. 
التعاطف، التعاون، والعالقات الحميمية، من أهّم 
العوامل التي تحافظ على التماس����ك االجتماعي 
غالباً، فمع ازدياد معدل التمدن تقّل تلك الروابط 
وتتالش����ى؛ ألّن طبيعة المجتمعات المدنية مبنيٌة 
على التنافس، وارتفاع نفقات المعيش����ة، وازدياد 
مطالب الحياة المادية، وتس����اُرع أدوات التواصل 
ووس����ائل النقل والمعيش����ة بصفٍة عاّمة. كّل هذه 
العوامل- مجتمعًة أو متفرقة- تش����ّكل أعباًء على 
عواتق األفراد، وبالتالي ت����زداد العزلة واالعتماد 
على القدرات الفردية والنفس����ية، ومن ثّم يتصّدُع 
التفاعل السوّي، وتشّجع على االنطواء على الذات. 

3- الغزو الثقافي: 
نتيجًة لالحتكاك المستمر بثقافاٍت مختلفة 
تتغير الثقافة األصلية لألفراد والجماعات، ومن 
ثَّم ينش���أ صراٌع بين القي���م األصلية )المحلية( 
والقيم ال���واردة أو المس���توردة )الغازية(. هذه 
الجزئية تؤثر أكثر على المجتمع المس���تضيف 
لتلك القيم والعادات، على سبيل المثال: عندما 
يَِف���ُد أهل األري���اف والقرى إل���ى المجتمعات 
الحضرية يجلبون معهم بعض القيم االجتماعية، 
كالتجمعات األسرية والتعاون وغيره، فمع مرور 
الزم���ن يتأثر بها أه���ل الحضر الذي���ن لديهم 
احتكاٌك مباشر بهؤالء. ومن تلك القيم التي تغزو 
المجتمعات بشكٍل أوسع هي تلك القيم المرتبطة 
بالحداثة، والعلمانية، والعولمة الشاملة، كالعولمة 
االقتصادية، السياس���ية، الثقافية، االجتماعية، 

وبخاّصٍة تل���ك المرتبطة باإلنجاز الش���خصي 
وأسلوب الحياة السريع )كالوجبات السريعة(. 

4- التنقل المتعدد )الهجرات(: 
التنقالت داخ���ل المجتم���ع الواحد أو بين 
المدن، والقرى، واألقاليم األخرى، تعتبر »هجرًة 
داخلية«، والمهاجر عادًة عندما يجد نفسه أمام 
قيٍم وعادات جديدة يفقد ذاته، ويتولد لديه شعوٌر 
قوّي بالعزلة عن اآلخرين والمجتمع المحيط به. 
وأبعد من ذلك؛ فإّن الش���خص المنتقل من بيئته 
األصلية إلى بيئٍة جدي���دة، تختلف فيها الثقافة 
والعادات، يش���عر بالدونية أو العجز عن امتالك 
المه���ارات الالزم���ة لتحصيل العم���ل والمركز 
االجتماعي، مم���ا يؤدي إلى توح���ش المهاجر 
النسبي وش���عوره باإلحباط وانعدام الطمأنينة، 

وبالتالي يؤثر على توافقه االجتماعي))). 
وحس���ب علماء االجتم���اع؛ ف���إّن االنتقال 
المتعدد إلى مجتمعاٍت جديدة يؤدي إلى حدوث 
ظواه���ر اجتماعية متنوعة، مث���ل تكوين أحياٍء 
خاّصة بالمهاجرين، إنش���اء جماعات عنصرية، 
ويضيف علماء النفس في هذا المضمار إمكانية 
حدوث اضطراباٍت نفس���ية وعقلية بين األفراد 
الذين انتقلوا إلى مجتمعاٍت غير متجانس���ة مع 
مجتمعاتهم األصلية، والنسبة غالباً تكون عاليًة 
مقارنًة بأبناء المجتمعات األصلية في احتمالية 
اإلصابة بتل���ك األمراض، هذه النقطة األخيرة- 
الهج���رة الداخلي���ة- تمّثل هدف ه���ذا البحث 
ومناطه، وبالتالي س���وف يتّم التركيز عليها في 

الفقرات التالية. 

في  تحدث  التي  التغيرات  تلك  »ه��و  الجتماعي:  ))) التوافق 
�س�لوك الف�رد، اأو ف�ي اتجاهاته وعاداته، بهدف مواءمة البيئة 
الفرد  لحاجات  اإ�س�باعًا  معه�ا،  من��سجمة  عاقات  واإقامة 
 :((97(( المنعم  عبد  الحفني،  ينظر:  البيئة«،  ومتطلبات 
مو�سوعة علم نف�س التحليل النف�سي، مجل�د )، مكتب�ة متولي، 

القاهرة.
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اإلى  الريف  من  النتقال  اآث��ار  رابعًا: 
الح�صر على التما�صك الجتماعي:

اإلنس���ان مجبوٌل على الوالء لِقَيمه وثقافته، 
وبيئته التي نش���أ فيها وترع���رع، فعندما ينتقل 
الفرد أو الجماعة م���ن البيئة األصلية إلى بيئٍة 
أخرى، ألي سبٍب من األسباب، فإنه يضطر إلى 
أن يندمج في البيئة الجديدة بشكٍل أو بآخر، حتى 
يس���تطيع التفاعل مع مكونات تلك البيئة بشكٍل 
جيد، ومن ثَّم االس���تفادة م���ن الفرص المتاحة 
فيها، من أج���ل تحقيق أهدافه وطموحاته. هذا 
االندماج والتأقلم له تأثيراٌت إيجابيٌة وس���لبيٌة 
على األف���راد المنتقلي���ن )المهاجرين(، وكذلك 

السكان األصلّيين. 
إّن العالق���ة األزلية بين األرياف والمدن هي 
عالق���ٌة تكاملية في طبيعته���ا، إْذ تزود األرياف 
والقرى المدَن المتحضرة والعواصم بالمحاصيل 
الزراعي���ة، ومنتج���ات الث���روة الحيوانية، التي 
تُعّد من مقوم���ات الحياة األساس���ية للكائنات 
البش���رية. بينما يحت���اج س���كان األرياف إلى 
األدوية واألطعمة المتنوعة والمصنعة، باإلضافة 
إلى الس���لع والخدمات األساس���ية، كالخدمات 
الصحية، والتعليمي���ة، والترفيهية أحياناً. ومن 
هنا تنشأ قنوات تبادل متنوعة وفعالة بين سكان 
الريف وأهل الحضر، من خاللها تتكامل المدن 

واألرياف. 
ولك���ن؛ تح���دث المفارق���ات عندما تصبح 
المجتمع���ات الريفي���ة بيئًة غي���ر قابلة للعيش 
بس���بب إهمالها من ِقَبل الدول���ة، والتركيز على 
تنمية المدن وإعمارها وتوس���عها على حس���اب 
المناطق الريفية. بس���بب هذه اإلجراءات غير 
المحسوبة يَختّْل التوازن الذي يؤدي إلى التكامل 
»الريفي-الحضري«، ومن ثَّم تختفي بعض القرى 
واألري���اف، وقد تعاني الم���دن أيضاً من نقٍص 
في الحصول على الس���لع األولية واألساس���ية، 

وف���ي هذا الصدد ي���رى الباحثان يان�س���وي ليو، 
ويوهين���ج ل���ي )Liu ،Li، 2017( أّن هناك حاجًة 
إل���ى نهضٍة ريفية؛ من أجل مواجهة التمدن عبر 

أرجاء المعمورة))). 
أِضف إلى ذلك: أّن عملية التحضر في حّد 
ذاته���ا تحتاج إلى تخطيٍط وإصالحاٍت واس���عة 
النط���اق؛ تفادي���اً لحدوث ك���وارث ومعضالت 
اجتماعية، ونذك���ر هنا أّن العدي���د من المدن 
الحضرية ف���ي إفريقيا جن���وب الصحراء غير 
مجه���زة للتخفي���ف م���ن المخاط���ر المحتملة 
السريع  الس���كاني  بالتحضر. فالنمو  المرتبطة 
دون تحس���يٍن ف���ي البُنَى التحتي���ة والخدمات 
األساسية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وأضراٍر 
جسيمة على المجتمعات الحضرية في المنطقة؛ 
بل وقد حصل فعاًل في كثيٍر من المدن، متمثاًل 
في النمو الس���لبي للدخل الف���ردي، وانخفاض 

اإلنتاجية، وضعف االستثمار))). 
وهذه اإلش���كالية تبرز بشكٍل أكبر في الدول 
اإلفريقية، والسيما إفريقيا جنوب الصحراء، إذ 
تُْهِمل الحكومات المناطق الريفية إهماالً ش���به 
ُكلّ���ي في برامجها التنموي���ة والمعمارية، وتُرّكز 
فقط على المدن الرئيس���ة والعواصم، هذا ما 
يجعل مالم���ح الدولة تتمركز ح���ول العاصمة 
وبعض مدنها الرئيسة، بل تصبح هي كّل الدولة، 
أما األط���راف األخرى والمجتمعات الريفية فال 
وزن وال ق���وام لها في توصي���ف الدولة الِفْعلي، 

 Liu, Y., & Li, Y. (2017). Revitalize the world’s  (((
 countryside. Nature, 548, (7667), 275–277.

 548275a/https://doi.org/10.1038

 Saghir, J., & Santoro, J. (2018). Urbanization  (2(
 in Sub-Saharan Africa. Meeting Challenges by
 Bridging Stakeholders. Center for Strategic &
International Studies. Retrieved from https://
en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_

 .economy
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وهذا ما يجعل تلك ال���دول تعيش في حالٍة من 
الفوضى والهشاش���ة في بنيتها التحتية، س���واء 
كانت عسكرية، سياسية، اقتصادية، واجتماعية.  

ال�سكل البياني )3(: توزيع �سكان المناطق 
الريفية حول العالم

الم�سدر: بيانات البنك الدولي المفتوحة

في الفقرة التالية؛ سوف يوضح الباحث آثار 
االنتقال من الريف إلى الحضر على التماس���ك 
االجتماعي، من خالل نقطتَيْن رئيستَيْن، أوالهما 
خصوصية األفراد، والثانية هي التدهور المزدوج 

والشامل.

1( خ�سو�سية الفرد:
المجتم���ع الريفي غالباً م���ا تحكم عالقات 
أفراده البساطة والعفوية، مثاًل: ال يرى أيُّ فرٍد 
إشكاليًة في سؤال جاره أو َمن يعرفه عن وجهته 
الصباحية، أو سبب عودته الُمتأخرة أو المبكرة 
إلى المنزل، فيما تختفي هذه الس���لوكيات عند 
الحدي���ث عن العالقة بين س���كان المدينة؛ ألّن 
نم���ط التعامل ف���ي المجتمع الحض���ري مبنيٌّ 
عل���ى احترام حريات اآلخرين وعدم التدخل في 
خصوصياتهم، وبالتال���ي يصطدم المهاجر إلى 
المدن بهذه اإلشكالية، حيث يفسر سلوكيات أهل 
الحضر باألنانية وح���ّب الذات، بينما هم يرونه 
متخلفاً ولم يفقه ش���يئاً عن المدنية والحضارة، 
في ظّل فترة- تتفاوت نس���بّياً من ش���خٍص إلى 
آخر- حتى يتأقلم ويتكيف مع الوضع الجديد، أو 

يستس���لم ويرجع إلى مجتمعه األصلي، أو ينتقل 
إلى مجتمع حضاري آخر. بينما ينزعج س���كان 
الحضر م���ن تصرفات أهل الري���ف ويتذمرون 
منها، وقد تزداد الفجوة بينهم وتتعقد المعامالت 

ويصعب التعايش))). 
وي���رى الدكت���ور آدم بمبا)))- في مناقش���ٍة 
حول الموضوع مع الباح���ث- أّن هناك نقطتَيْن 
متعلقتَيْ���ن بالهجرة الداخلية، لهم���ا تأثيٌر كبيٌر 
على التماس���ك االجتماعي ف���ي إفريقيا جنوب 
الصحراء، خصوصاً في الوق���ت الراهن، هما: 
التكت���الت غير المتجانس���ة، ال�تأثي���ر اللغوي 

والِقَيمي، على النحو الآتي:
ينتقل  التكت���الت غي���ر المتجان�س���ة: عندما   -
س���كان الريف إلى المدن فغالباً م���ا يحاولون 
السكن معاً وفي حيٍّ واحد، سواء كانوا ينحدرون 
من عرقي���ة واحدة أو ينتمون إلى منطقٍة أصلية 
مش���تركة، وبالتالي يش���كلون تكتاًل يختلف عن 
تكتالٍت أخ���رى وَفَدت من مناطق ريفية مختلفة 
عنها، وكّل تلك التكتالت تختلف أيضاً عن سكان 
الحضر أنفس���هم، وهكذا س���وف تنشأ سلسلٌة 
من التكتالت البشرية داخل المجتمع الحضري 
الواحد، ومن ثَّم يك���ون المجتمع غير متجانٍس 
أو غير متكافئ، ومن ثَ���م يتَعّزز النظام الطبقي 
في المجتمع الواحد. من هنا؛ يمكننا القول بأّن 
تلك التكتالت غير المتجانس���ة لها تأثيٌر سلبّي 
كبيٌر عل���ى المدن والعواص���م اإلفريقية، حيث 
تجعل مهّمة الحكوم���ات المركزية في المراقبة 
ومتابعة األفراد صعبة نوع���اً ما، بل قد تتفاقم 
األوضاع األمنية وال تس���تطيع السلطات ضبط 

https://mawdoo3.com  (((

اأكاديمية  ف��ي  ب��اح��ث  ال��ع��اج،  �ساحل  م��ن  بمبا:  اآدم  د.     (2(
كتاب  اأحد  ماليزيا،  ماليا/  جامعة  الإ�سالمية،  الدرا�سات 

مجلة قراءات اإفريقية.
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األوضاع بسبب تسلّل المجرمين والمخالفين بين 
تل���ك الجماعات، وأحياناً يغطون عليهم من باب 

الَحِمّية والنُّْصرة. 
ُن  - ال�تاأثي���ر اللغ���وي )الثقاف���ي(: عندم���ا تَُكوِّ
المجموعات المنتقلة إلى الحضر تكتالٍت مبنيٍة 
على أساٍس ِعرِقي، جهوي، أو جغرافي، يشعرون 
باألريحية وسهولة التواصل فيما بينهم من خالل 
اللهج���ة الت���ي انتقلت معهم، لكنه���م في أغلب 
األحيان ال يس���تطيعون الحف���اظ على لهجاتهم 
األصلية، فبعد جيل أو جيلَيْن تبدأ تلك اللهجات 
في االختفاء بسبب االحتكاك المستمّر مع أهل 
الحضر، ولربما نش���أت لهجٌة أو لغٌة َهِجين، أي 
خليط بي���ن لهجٍة ولهجات أخرى، هذه الظاهرة 

غالباً تاُلَحظ في العواصم والمدن الكبرى. 
ل���دى  والأخالق���ي:  الِقَيم���ي  التاأثي���ر   -
المجتمعات الريفية في إفريقيا جنوب الصحراء 
ِقَيٌم وعادات، قد تش���كل أخالقيات عاّمة، يلتزم 
به���ا كّل فرد تجاه اآلخرين في القبيلة نفس���ها. 
وبالرغم من بع���ض مظاهر االنحالل التي تبدو 
ألول وهل���ة- كالتعّري- في بع���ض المجتمعات 
اإلفريقية؛ فإّن هناك أنظم���ة ُعْرِفية لها قيمها 
اإلنس���انية العالية، على س���بيل المث���ال: مبدأ 
الَحِمّي���ة ونصرة أفراد القبيلة ُعنصر أساس���ي 
وقيمة اجتماعية ال يمكن التن���ازل عنها. أيضاً 
في المناطق الريفية حماية المرأة والتضحية من 
أجل ذلك تُعّد ش���يمًة من ش���يم الرجال، ومبدأً 

يُغرس في نفوس األجيال. 
تلك المب���ادئ منحت القبيلة س���لطًة على 
األفراد واسعة النطاق، وال يمكنهم الحياُد عنها 
َقيْد أُنُْملة. أما في المدن، فتضعف تلك المبادئ 
وتْضمِحّل، وبالتال���ي تختفي األعراف والتقاليد 

القبلية بشكٍل كبير ومتزايد. 
وحسب تقارير مؤسسات األمم المتحدة، في 
المناطق الحضرية في الدول النامية، يعيش ثلث 

السكان في أحياء فقيرة. أما في إفريقيا جنوب 
الصحراء فيقّدر العدد بأكثر من نصف س���كان 
الحضر يعيش���ون في أحياء فقي���رة )%61.7(. 
إن تلك األحياء الفقيرة تنش���تر فيها الفوضى، 
واالنح���الل األخالقي، وانعدام األمن الس���كني 

وغيرها. 
ه���ذه اإلش���كاليات تس���تدعي الحكومات 
اإلفريقية أن تتصرف بس���رعة إلنقاذ مدنها من 
االنزالق في الفوضى الخالقة. وما يجب اإلشارة 
إلي���ه هنا، على الرغ���م م���ن أّن دول المنطقة 
تش���ترك في هذه المش���كالت االجتماعية من 
حي���ث العموم، إال أنها تختل���ف في درجتها من 
دولٍة إلى أخرى، ومثاًل: ف���ي زيمبابوي %17.9 
فق���ط من س���كان الحضر يعيش���ون في أحياء 
فقيرة، بينما تبلغ نسبة سكان دولة النيجر الذين 
يس���كنون في أحياء فقيرة 81.9 % من إجمالي 

سكان الحضر))).
2( التدهور المزدوج وال�سامل:

 يهجر س���كان األرياف مجتمعاتهم األصلية 
لألسباب التي س���بق ذكرها، ففي بداية القرن 
الثامن عش���ر، أدت الثورة الصناعية في أوروبا 
إلى انكماش القرى، واكتظاظ المدن بالس���كان، 
ثّم امتدت ظاهرة نقص السكان في األرياف إلى 
أمريكا الش���مالية بعد الحرب العالمية الثانية، 
كما لوحظت اإلشكاليات نفسها في قارتي آسيا 

وإفريقيا))). 
ولكن م���ع ظه���ور التكنولوجي���ا والتقنيات 
الحديثة، اس���تطاع المزارعون في أمريكا قيادة 

 Chenal, J. (2016). Capitalizing on Urbanization:   (((
 The Importance of Planning, Infrassture, and
 Finance for Africa’s Growing Cities, 59–71.

.Retrieved from http://www.pewglobal.org
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سياراتهم إلى المدن الكبرى بدالً من التوجه إلى 
القرى أو البلدات القريبة منهم للتس���وق. وكان 
للتكنولوجيا الزراعية واألس���مدة فضٌل كبيٌر في 
توفي���ر الوقت للعاملين ف���ي األرياف بالحصول 
على وظائ���ف محترمة في المج���ال الصناعي 
والخدمي في المدن، وفي الوقت نفسه يواصلون 
ممارسة أنشطتهم الزراعية في األرياف. حسب 
التقارير الرس���مية؛ هناك حوالي 700 مقاطعة 
ريفي���ة فقدت أكثر من 10% من س���كانها خالل 
الفترة 1980-2000م)))، وهي نس���بة تربو عن 

ال�10% من إجمالي الوظائف األمريكية))). 
يختلف الوضع ف���ي الدول النامية تماماً، إذ 
إّن س���كان القرى واألرياف الذين يعيشون على 
الكف���اف، في كّل عاٍم ينتقل���ون إلى المدن بحثاً 
عن عمٍل وحياة متكافئة، كحالة مدينة دلهي في 
الهند، الجوس وأبوجا في نيجيريا، ودار السالم 

في تنزانيا.
إّن تغّير المناخ، وطبيعة المشروعات الزراعية 
التي تفتقد الدعم الحكومي، تجعل سبل المعيشة 
تتجه نحو الهاوية، وعندما يتقلص عدد س���كان 
الريف، تتعرض القرى وما في حكمها لمش���كلة 
نقص األي���دي العاملة، فتصاب تلك المجتمعات 
بحالٍة من الكس���اد والتدهور االجتماعي، وهذا 
بدوره يؤدي إلى انكماٍش في األس���واق المحلية، 
وبالتالي إغالق المش���روعات المتناهية الصغر، 
وقد تختفي عن الوجود، وفي األجل المتوس���ط 
والبعيد تتأثر المدن الكبرى بسبب نقص المواد 

األولية وانخفاض اإلمدادات الريفية.

 Wood, R. E. Survival of Rural America: Small   (((
 Victories and Bitter Harvests (Univ. Press of

.(Kansas, 2008

 Carr, P. J. & Kefalas, M. J. Hollowing Out   (2(
 the Middle: The Rural Brain Drain and What it

.(Means for America (Beacon Press, 2009

بصفٍة خاّصة، الشباب، المتعلمون، وأصحاب 
المهارات هم الفئات المرش���حة لالنتقال بكثرة، 
ففي العام 2016م انتقل تقريباً نصف الش���باب، 
الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والثالثين، 
م���ن الريف قاصدي���ن الم���دن الحضرية حول 
العال���م. في الصين وحدها انتق���ل 30% تقريباً 
م���ن ذاك الع���دد المتمثل ف���ي الحاصلين على 
ش���هادات ثانوية وما فوقها من المناطق الريفية 
إلى المدن. هذا من شأنه أن يجعل من الصعوبة 
بمكاٍن تعويض هؤالء المتعلمين وأصحاب المهن 
المختلفة، خاّصًة عندما يتقاعد العمال الحاليون 
ف���ي تلك المناطق الريفية، وم���ن ثَّم تزداد حدة 

التدهور))).
تَكُمن اإلش���كالية غالباً ف���ي تفضيل المدن 
على األري���اف من ِقَب���ل واضعي السياس���ات 
باالس���تثمارات  المتعلق���ة  واالس���تراتيجيات 
والصناعة، س���واء كانت على مستوى الحكومات 
أو القط���اع الخ���اص، مثاًل: في خمس���ينيات 
وس���تينيات القرن المنصرم؛ قامت دول أمريكا 
الالتيني���ة بوضع خطط تعزيزي���ة القتصاداتها، 
تعتمد على تصنيع الس���لع بدالً من استيرادها، 
فكانت المناط���ق الحضرية والمدن هي صاحبة 
الحظ األوفر من تلك األنشطة االقتصادية. كما 
أّن الصين س���ّخرت رأس المال الريفي، والمواد 
الخام واأليدي العاملة، لدعم تطّورها، وصناعة 
أس���طولها االقتصادي الضخم، على حس���اب 

المناطق الريفية))).  
اأما في ال�سياق الإفريقي المعا�سر:

هناك شحٌّ في الحصول على المصادر التي 
تنق���ل لنا الصورة جليًة؛ حتى نتمكن من الوقوف 

arabicedition. العالم:  م�ستوى  على  ال��ري��ف  اإح��ي��اء     (((
nature.com

)4)   المرجع ال�سابق.
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على أدق تفاصيل آث���ار االنتقال من الريف إلى 
الحضر على التماسك االجتماعي، إال أّن هناك 
تقارير س���نوية لالتحاد اإلفريق���ي تتحدث عن 
الهجرة بش���كٍل عام، وجّل تركيزها كان منصباً 
عل���ى الهج���رة الدولي���ة، أي هجرة الش���عوب 
اإلفريقية خارج دولهم، س���واء في القارة نفسها 

أو إلى القارات األخرى. 
إّن مذك���رة االتح���اد اإلفريقي الموس���ومة 
ب�»اإلطار المنقح لسياس���ة الهجرة في إفريقيا 
والتي جاءت  العم���ل )2018-2027م(«،  وخطة 
صفحاتها فوق 170 صفحة، مشتملًة على نقاٍط 
عديدة، تتحدث عن السياس���ات والتدابير التي 
ناقشها القادة بشأن اتجاهات الهجرة من حيث 
السياق العالمي، وجهود رؤساء الدول اإلفريقية 
في التعامل مع ظاهرة الهجرة التي من ش���أنها 
أن تؤثر في التركيبة الديموغرافية لدول القارة، 
َصْت صفحتان فقط  لكن مع األسف الشديد ُخصِّ
للحدي���ث عن الهجرة الداخلية )من األرياف إلى 
المدن(، وأك���دت المذكرة تأثيرها الواضح على 

توزيع السكان في الدول اإلفريقية))).
وأبع���د من ذلك؛ ورد في المذك���رة أّن أهّم 
س���مة من س���مات الهجرة الداخلية هي عملية 
التحضر التي ش���هدتها البل���دان اإلفريقية وما 
زالت تش���هدها بمعدالٍت مرتفعة ومتسارعة في 
آٍن واحٍد مقارنًة بمناطق أخرى حول العالم، مما 
أدى إلى تصنيف القارة اإلفريقية بأنها أس���رع 
قارة في ظاهرة التحضر. وبالتالي، ُذيِّلَِت الفقرة 
األخيرة بالتنويه بضرورة عمل دول األعضاء معاً 
لتحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية 

https://webcache.googleusercontent.com/   (1)
search?q=cache:Kh_tDgDBkgUJ:https://
au . i n t / s i t es /de fau l t / f i l e s /newseven ts /
wo rk i ngdocumen ts /33023 -wd -a rab i c_
revised_migration_policy_framework_stc.

 docx+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=my

المس���تدامة، الذي يدعو األطراف الفاعلة إلى 
جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملًة وآمنة 
ومرنة ومس���تدامة. ثم ُختم���ت الفقرات بجملٍة 
من التوصيات االس���تراتيجية التي تسعى الدول 

األعضاء في االتحاد إلى تحقيقها))). 
تَُحُثّ األمم المتح���دة الدوَل- حول العالم- 
على تطبيق مفاهيم التنمية الشاملة، المتمثلة في 
أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر )17(، 
الت���ي تدعو الدول على المحافظة على المناطق 
الريفية من حيث التركيبة السكانية نسبّياً، ومن 
حيث األنش���طة المختلفة، وذلك بوضع خطٍط 
تنموي���ة متوازية تس���تهدف المناطق الحضرية 
واألرياف ف���ي آٍن واحد، مثل تعبيد الطرق التي 
تربط بي���ن األرياف والمدن، وإم���داد األرياف 
بمقومات الحياة األساسية، وتسهيل وسائل النقل 
وغيرها، كّل ذل���ك محاولٌة للحفاظ على طبيعة 
العالق���ة التكاملية األزلية؛ ألنه���ا تحافظ على 
ر، واألمراض  البيئة، وتقضي على التَلوُّث والتََصحُّ
التي تفرزها بعض األطعمة والمأكوالت المصنعة 

كالمعلبات والوجبات السريعة))).  

خام�صًا: الخاتمة والت��صيات:
هذه الدراس���ة س���لطت الضوء على طبيعة 
العالقة بين الريف والمدن، مع توضيح المفاهيم 
المتعلق���ة بالمجتمع���ات الريفي���ة، الحضرية، 
الهجرة الداخلية وأسبابها، باإلضافة إلى مفهوم 
التماسك االجتماعي. ثم بحثت الورقة عن اآلثار 
المترتبة على التماسك االجتماعي جراء الهجرة 

الداخلية في دول إفريقيا جنوب الصحراء. 
توصلت الورقة إلى أّن هذا االنتقال من الريف 

في  الهجرة  ل�سيا�سة  المنقح  الإط��ار  الإفريقي،  التحاد    (2(
اإفريقيا، 8)20م، م�سودة. �س)6.

https:// ال��ع��ال��م:  م�ستوى  على  ال��ري��ف  اإح��ي��اء  ينظر:    (((
/arabicedition.nature.com/journal/2017
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إلى الم����دن، أو ما يُعرف بالهج����رة الداخلية، له 
تأثيٌر على المجتمَعيْن، فهناك إش����كالياٌت نشأت 
في المجتمع المتحضر بسبب انتقال أهل الريف 
إلي����ه، تتمثل في الجوان����ب االجتماعية والثقافية 
واألمني����ة واالقتصادي����ة، كما أّن التوس����ع الذي 
تشهده المدن غالباً ما يكون على حساب األرياف، 
وقد تندمج بعض الق����رى بالمدن، أو تختفي عن 
الوجود، ألسباٍب بيئية طبيعية، أو انتقال أهلها.  

قارة إفريقيا ُصنفت م���ن أكثر القارات التي 
تش���هد نمّواً س���كانّياً بش���كٍل متزايد، ومنطقة 
إفريقيا جنوب الصحراء ذات النصيب األكبر من 
هذا النمو المتسارع، وفي الوقت نفسه تفتقر إلى 
خطٍط تنموية وبرامج تأهيلية واقتصادية لتحسين 
األوضاع وضبطها، وبالرغم من الجهود المبذولة 
الحكومات ومؤسس���ات االتح���اد اإلفريقي  من 

واألمم المتحدة فإّن الواقع لم يتغّير كثيراً. 
ووجدت الدراس���ة أيضاً أّن للتحضر سماٍت 
عديدة تش���ترك فيها مدن العالم، إال أّن إفريقيا 
جنوب الصحراء تشترك مدنها في ثالث سماٍت 
رئيس���ة، هي: االزدحام الش���ديد غير المنظم، 
ع���دم اتصال المدن فيما بي���ن بعضها وبعضها 
اآلخر، وارتفاع تكاليف الحياة لألفراد، واألسر، 

والشركات على حدٍّ سواء. 
هناك جملٌة من التو�سيات يمكن طرحها هنا:
1- إجراء المزيد م���ن البحوث عن الهجرة 
من الريف إلى الحض���ر، للتعرف على الحاالت 
الفردية لكّل منطقٍة من مناطق الدولة، بل ولكّل 
دول���ٍة من دول الق���ارة اإلفريقي���ة، حتى يمكن 

الوقوف على المشكالت واألسباب الخاّصة.
2- توجيه البحوث والدراسات إلى المناطق 
الت���ي تُعتبر أكثر تعرضاً لالنتقال منها، بس���بب 
قلة الخدمات والوسائل الالزمة، وتوفير قاعدة 

بيانات لكّل المناطق الريفية.
3- وضع خط���ط، واتخاذ إجراءات وتدابير 

في المناطق الحضرية؛ لتكون أكثر اس���تعداداً 
الس���تقبال المنتقلين من الري���ف إليها، وذلك 
بتدريبهم وتوجيههم ومس���اعدتهم في االندماج 

الصحيح في المجتمع الجديد. 
4- عل���ى واضع���ي السياس���ات التنموي���ة 
واالقتصادية تنفيذ سياس���ات شاملة باالقتصاد 
الكلي واالقطاعي، خاّصة تلك المتعلقة بأهداف 
التنمية المس���تدامة من أجل الح���ّد من الفقر، 
وخلق فرص عمل وتوظيف، تتوافق مع خصائص 

كّل فرٍد في المجتمع.
5- عدم إهمال األرياف والقرى في الخطط 
التنموية السنوية، وجعلها موازيًة لخطط التنمية 

الحضرية للمدن والعواصم.
6- التركيز على توفير البُنَى التحتية الالزمة، 
كتعبيد الطرق وتوفير الكهرباء والمياه الصالحة 

للشرب، إلى جميع القرى واألرياف. 
7- تعزيز ف���رص التجارة، وتوس���يع دائرة 
األسواق المحلية واإلقليمية، مع تقديم تسهيالت 

حكومية واسعة.
8- تش���جيع المبادرات الفردية للمواطنين 
في إنشاء مشاريع تجارية في مختلف القطاعات 

والمجاالت.
9- التركيز على التعلي���م والتدريب، خاّصًة 
لفئة الش���باب، واألخ���ذ بأياديه���م إلى تحقيق 

أهدافهم وطموحاتهم.
10- السعي إلى تعليم المرأة، ورفع مستواها 
في ش���تى ميادين الحياة، وجعلها محور العملية 

التطويرية والتنموية الشاملة �
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الثقافة اإلسالمية في موريتانيا وجنوب 
الصحراء )البنية واألنساق(

المهدي محي الدين
باحلث فلي م�سللك الدكتلوراه- بق�سلم الدعلوة والثقافلة 

الإ�سالمية - في الجامعة الإ�سالمية بالمدينة المنورة

مالك بن نبي: »الثقافة مجموعٌة من ال�سفات الُخلقية 

والقيلم الجتماعية، التي توؤثِّر في الفرد منذ ولدته، 

وت�سبلح- ل �سعوريلًا- العالقلة التي تربلط �سلوكه 

باأ�سلوب الحياة في الو�سط الذي ُولد فيه«))).

)2) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، دار الفكر، دم�سق- �سوريا، 
طبع �سنة: 420)ه�/ 2000م، �س74.

الباحثون والمهتّملون بالثقافة اإلى القول ذهب 

هلا: »محاوللة الو�سلول اإللى الكملال  باأنَّ

ال�ساملل، علن طريلق العللم باأح�سلن ملا فلي الفكلر 

ي اإللى ُرقلّي الب�سريلة«)))، قال  الإن�سانلي، مملا يلوؤدِّ

)))  ح�سين موؤن�ص، الح�سارة: درا�سة في اأ�سول وعوامل قيامها 
وتطورها، عالم المعرفة، الكويت، �سنة: 978)م، �س)2).
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الثقافي المصاحب للحمالت المرابطية نحو الجنوب، 
المتمّث���ل في نش���ر العل���وم والمعارف اإلس���المية، 
القادمة من الشرق اإلسالمي، على يد قاضي عسكر 
المرابطين في جنوب الصحراء: محمد بن الحس���ن 
الحضرمي المرادي )ت: 489ه�/1096م(، الذي قال 
���ام الش���نتريني: »كان أبو بكر هذا فقيهاً  عنه ابن بسَّ
َفِطناً، وشاعراً لَِسناً، ممن جمع براعة الفقهاء، وبراعة 
ف تصرُّف المطبوعين، وتكلَّم  الشعراء والنبهاء، وتصرَّ
بألسنة الُمجيدين؛ أشعار كصفحات البدور، ودواوين 
كأثباج البحور؛ وتقلَّب أبو بكر بين السهول والحزون، 
تقلُّب الِميل بين أطب���اق الجفون، وقلَّت دولٌة من دول 
ملوك الطوائف باألندلس إال وقد ابتغى إليها الوسيلة، 
وأعمل في الهج���وم عليها حاالً وحيلة، ... ثمَّ كرَّ إلى 
أم���راء المرابطين بالمغرب فانخرط في أس���الكهم، 
وعرض بنفس���ه على أمالكهم، ووق���ع آخراً منهم إلى 
محم���د بن يحيى بن عمر، فاقتعد صهوة منبره، ووِلَي 
قضاء معس���كره«)))، هذا إذا علمنا أنَّ���ه هو أّول َمن 
أدخل علوم االعتقاد إلى جنوب الصحراء من المغرب 

األقصى))). 
وإذا نظرنا إلى خريطة روافد الثقافة اإلسالمية 
في موريتانيا وجنوب الصحراء؛ نجد أنَّها ال تخرج عن 

المطالب اآلتية:
المطلب الأول: الروافد الأندل�سية:

ليس من المبالغة القول بأّن الثقافة اإلس���المية 
في الجنوب والساحل الموريتاني قد ُصبغت بمسحٍة 
ذات نََفس أندلس���ي؛ إذ إّن مظاهر التش���ابه متوافرةٌ 
بكثرة، فطريقة تلّقي العلوم والمعارف، وتدريسها، هي 

)4) اأبو الح�سن علي بن ب�سام ال�سنتريني، الذخيرة في محا�سن 
العربية  ال��دار  عبا�ص،  اإح�سان  د.  تحقيق:  الجزيرة،  اأه��ل 

للكتاب، ليبيا - تون�ص، ط)، �سنة: 979)م، )64/7)).

اأخبار  في  الريا�ص  اأزهار  التلم�ساني،  المقري  العبا�ص  اأبو    (((
مطبعة  واآخ��رون،  ال�سقا  م�سطفى  تحقيق:  عيا�ص،  القا�سي 
8)))ه�  �سنة:  القاهرة،  والن�سر-  والترجمة  التاأليف  لجنة 

/9)9)م، ))/)6)).

وتُعّرف الثقافة اإلس���المية بش���كٍل خاصٍّ بأنَّها: 
د مالمح  »الص���ورة الحّي���ة لأُلّم���ة؛ فهي التي تح���دِّ
ش���خصيتها وقوام وجودها، وهي التي تضبط سيرها 
ف���ي الحياة، وتُحّدد اتجاهها فيها. إنَّها عقيدتها التي 
تؤم���ن بها، ومبادئها التي تحرص عليها، ونُُظمها التي 
تعمل على التزامها، وتراثها الذي تخشى عليه الضياع 
واالندثار، وفكرها الذي تودُّ له الذيوع واالنتشار«))). 

والذي يرتضيه الباحث ه���و القول بأنَّها: »جملة 
العقائد والتصوُّرات، واألحكام والتش���ريعات، والقيم 
واآلداب،  والفن���ون  واألعراف،  والعوائ���د  والمبادئ، 
والعلوم والمخترعات التي تُش���ّكل ش���خصية الفرد، 

وُهوية األُّمة؛ وفق أُسس وضوابط اإلسالم«))).
وإذا كان���ت الثقافة قرينة الحض���ارة، التي البّد 
لها من العمران والصنائع في الفكر الخلدوني، الذي 
حّدده بقوله: »إنَّ العلوم إنَّما تَكثُر حيث يَكثُر العمران 
وتَعُظم الحض���ارة ...«)))، فإنَّ مجتمع )البيضان( في 
الجنوب والس���احل الصحراوي الموريتاني لم يعرف 
ه���ذا المعنى، ومع هذا احتفظ بقدٍر كبيٍر من الثقافة 
اإلسالمية؛ التي ساهمت في صناعة التكوين الفكري 
والعقل���ي ألبن���اء المجتمعات اإلس���المية في جنوب 
الصح���راء اإلفريقية؛ بل وحتى في الحجاز، والعراق، 

ومصر، وبالد الشام. 
ويمكن إيضاح هذا من خالل المباحث اآلتية: 

المبحث الأول: الروافد الثقافية: 
إنَّ أهمَّ رافٍد ثقافي عرفته المجاالت الصحراوية 
في الجنوب والساحل الموريتاني، بعد الفتح اإلسالمي 
على يد عقب���ة بن نافع الفهري وأبنائ���ه، هو الرافد 

))) علي عمر بادحدح واآخرون، الثقافة الإ�سالمية، دار حافظ 
ة- المملكة العربية ال�سعودية، طبع �سنة:  للن�سر والتوزيع، جدَّ

)42)ه�، �س)).

�سة  )2) عمر عودة الخطيب، لمحات في الثقافة الإ�سالمية، موؤ�سَّ
الر�سالة، ط))، �سنة: )42)ه�-2004م، �س)).

الكتب  دار  خلدون،  ابن  مة  مقدِّ خلدون،  بن  ))) عبدالرحمن 
العلمية، ط)، �سنة: 2009م، �س44).
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نفسها الطريقة السائدة في األندلس، هذا فضاًل عن 
المادة العلمية التي أُنتجت في الحواضر األندلسية. 

وال أدلَّ عل���ى ذلك من قول الُمقري التلمس���اني 
)ت: 1041ه����/1631م(: »أما حال  أهُل األندلس في 
فنون العلوم: فتحقيق اإلنصاف في ش���أنهم في هذا 
الباب؛ أنَّه���م أحرص الناس عل���ى التميُّز، فالجاهل 
ق���ه الله للعلم يجه���د أن يتميَّز بصنعة،  الذي لم يوفِّ
ويربأ بنفسه أن يُرى فارغاً عالًة على الناس؛ ألنَّ هذا 
ٌم من  عنده���م في نهاية الُقبح، والعال���م عندهم ُمعظَّ
ة، يُش���ار إليه ويُحال عليه، وينبُه َقْدُره  ة والعامَّ الخاصَّ
م في ج���واٍر أو ابتياع حاجٍة  وِذْك���ُره عند الناس، ويُكرَّ
وما أشبه ذلك، ومع هذا فليس ألهل األندلس مدارس 
تعينهم على طلب العلم، بل يق���رؤون جميع العلوم... 
فالعالم منهم بارٌع ألنَّه يطل���ب ذلك العلم بباعٍث من 
نفسه؛ يحمله على أن يترك الشغل الذي يستفيد منه، 
ويُنفق من عنده حتى يعلم؛ وكلُّ العلوم لها عندهم حظٌّ 

واعتناء«))). 
وإذا نظرنا إلى حال الحواضر العلمية والثقافية 
ف���ي موريتانيا؛ نج���د أنَّ حاضنتها ش���عبيٌة بامتياز، 
فل بنفس���ه  والعاِل���ُم- في أغلب األحيان- هو َمن يتكَّ
وتالمذته، بل إّن ثقافة األوقاف، المنتشرة في األندلس 
وغيرها، والت���ي تعود بالنفع على العلم والعلماء، تكاد 
تنعدم في العصور الذهبية الموريتانية، ذلك أنَّ القوم 
يغلب عليهم الّظْعن، والّس���يْر خل���ف مواطن الَقْطر، 
والوقف س���مٌة من س���مات الَحَضر واالستقرار، ومع 
هذا اس���تطاع الناس مواكبة التطوُّر العلمي والثقافي؛ 
بل إنَّهم في القرن )13ه����/19م(؛ قد بلغوا من العلم 

مبلغاً عظيماً. 
وم���ن األمثلة على ذلك: ما وقع للش���يخ المختار 
ب���ن بونه الجكني )ت: 1220ه����/1805م(، الذي كان 

)))  اأحمد بن محمد المقري التلم�ساني، نفح الطيب من غ�سن 
�سادر-  دار  عبا�س،  اإح�سان  تحقيق:  الرطيب،  الأن��دل�����س 

بيروت، 968)م، ))/))2).

مش���هوراً بكثرة األسفار، األمر الذي شقَّ على طلبته، 
ر اإلقامة  وكان يدرِّسهم في الليل والنهار، واتفق أن قرَّ
ف���ي إح���دى الحواضر؛ وبع���د أن قام طلبت���ه ببناء 
أخصاصهم التي يس���كنونها، خرج فج���أًة نحو بالد 
الس���ودان في أقصى جنوب الصح���راء، وُهم بعيدو 
ا وصل إليهم جاءه نذيٌر  الدار م���ن مكان إقامتهم، فلمَّ
ت اإلغارة عليها في منطقة »تيرس« في  بأنَّ إبله قد تمَّ
الش���مال الموريتاني )على الحدود الجزائرية(، فقفل 
ر هذا  راجعاً ليقطع مس���يرة شهٍر على اإلبل، وقد صوَّ

المشهد أحُد طالبه بقوله))): 
ت��ب�����ّواأَْت م��ا  اإذا  �سيٍخ  ِم���ْن  اهلُل  ل��َك 

تالمي�ُذه م�اأًوى لن�س���ِب المدار�ِض
ف�اِتراً الخ�َسا�سِة  ميموَن  تيّمَم 

على ظْه�ِر مفتوِل الذراَعْين عاِن�ِض
ُي���ف���ّزُع ن���وَن ال��ب��ح��ِر ط����وراً وت�����������ارًة

بِّ ِفي راأ�ِض ماِد�ِض ُيهّدُم ُجْحَر ال�سَّ
  وكان شعاره في العلم والتعلُّم))):

ونحن ركٌب من الأ�َسراِف ُمنت��ظٌم
اأدن��اَن��ا دوَن  َق���ْدراً  الع�سِر  ذا  اأج��ّل 

قالئُد ال�مجِد في اأع�ن��اِقَنا ُنِظ�َم�ْت
اإن�س��اَنا هِر  الدَّ لَع���ي�ْن  وُك�ّنا  ِع�ْق�داً 

قد اتخذنا ظهوَر الِع�ي��ض مدر�سًة
ت�ب�ي�����اَن���ا الل�ه  دي�����َن  �ُن  ُن�ب�يِّ ب�ه�����ا 

م�َس��ا ُكلَّ  العر�ض  اإل��ِه  ك����تاَب  نتلوا 
اَن����ا توقَّ نلق����ى  ف��َمن  ي����وٍم  وُك����لَّ 

به������ا ون��������اَء  ل  ُه���وٍج  نج��ائب  على 
فُبلداَن����ا ُبلداناً  الَمه����اِم����َه  تطِوي 

  إنَّ أثر الثقافة األندلس���ية في جنوب الصحراء 
يع���ود إلى الرح���الت العلمية والتالق���ح العلمّي بين 

�سنقيط،  اأدب���اء  ت��راج��م  ف��ي  الو�سيط  الأم��ي��ن،  ب��ن  اأح��م��د    (2(
- م�سر، ط): 422)ه�/ 2002م،  للطباعة  الدولية  ال�سركة 

�س282.

موريتانيا،  في  وال�سعراء  ال�سعر  اباه،  ولد  المختار  محمد    (((
)200م،  424)ه���/  الثانية:  الطبعة  الرباط،  الأم��ان،  توزيع 

�س))).
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العلم���اء، الذين كانوا بين َمن يخرج متنقاًل بين البالد 
طلباً للعلم، وبين َمن قادته طريق العودة من الحّج إلى 
ل في الصحراء، كالشيخ أبي إسحاق الساحلي،  التوغُّ
الذي قال عن���ه علّي الكتاني: »كان عالماً مش���هوراً، 
وش���اعراً، وصالحاً، وهو من بيت صالٍح وثروٍة وعلٍم 
بغرناطة، كان والده أمي���ن العطارين بها، وقد ارتحل 
أبو إس���حاق من بلده إلى الحج، ثم انتقل إلى مملكة 
الس���ونغاي بالس���ودان الغربي... بنى بها الكثير من 
المس���اجد، وتوفي بتنبكتو«)))، وهو المشهور في بلده 

غرناطة باسم »الطوجن«))).
إنَّ االنتش���ار الحقيقي لألندلسّيين، في الجنوب 
والساحل الصحراوي، انطلق من األندلس أيام طغيان 
الحملة الصليبية ضدَّ الموريسكّيين، وكانت هجرتهم 
هذه فاتحَة خي���ٍر على أبناء جنوب الصحراء، بالرغم 
م���ن معاناتهم التي القوها ف���ي األندلس، وفي طريق 
الهجرة، وكان جؤذر باش���ا من هؤالء الموريس���كّيين، 
انخرط في س���لك الدولة الس���عدية حتى صار قائداً 
عسكرّياً فيها، وقد أرسلته الدولة السعدية على رأس 
جي���ش من 5600 رجل، منهم 1000 جندي أندلس���ي 
مس���لم، يصحبهم 8000 بين جمل وفرس، بغية غزو 
الس���ونكاي في المنطقة، إال أنَّه مات الكثير منهم في 

الطريق ولم يصل غير 3000 رجل. 
قال علّي الكتاني: »استقرَّ األندلسيون والمغاربة 
على ضفاف نهر النيجر، وتزوجوا من نس���اء البالد، 
ن���وا الطبقة الحاكمة إلى س���نة: 1660م، وجعلوا  وكوَّ
ن األندلس���يون طبقًة  من تنبكتو عاصمة حكمهم. وكوَّ
ثقافي���ًة متمي���زة، وأصبحوا يتزاوج���ون مع بعضهم، 
وانتشرت لغة الس���ونغاي بينهم، واحتفظوا بثقافتهم 

)))  علي بن محمد المنت�سر باهلل الكتاني، انبعاث الإ�سام في 
الأندل�ص، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 

426)ه�/)200م، �س)40.

حماه  د.  تحقيق:  ال�سودان،  تاريخ  ال�سعدي،  عبدالرحمن    (2(
اهلل ولد ال�سالم، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة 

الأولى، �سنة: ))4)ه�/2)20م، �س70.

األندلسية«))).
نا من الهجرة األندلس���ية، نحو الجنوب  إنَّ ما يهمُّ
والساحل الصحراوي، هو مواكبتها لبداية تكوُّن الثقافة 
اإلس���المية الش���نقيطية مطلع القرن )10ه�/16م(، 
ه���ذا إذا علمنا المكانة الت���ي كان يلعبها )البيضان(، 
في منطقة والتة، وتيش���يت، ووادان، وشنقيطي؛ وهي 
كلُّها مدن موريتانية، كانت على اتصاٍل ثقافيٍّ مباش���ر 
بمدين���ة تنبكتو، بل ومختل���ف المتغيِّرات االجتماعية 
والسياس���ية في المنطقة، وخير مث���اٍل على ذلك ما 
تعرَّضت له األس���رة اللمتونية المهاج���رة من وادان 
إل���ى تنبكتو، وقد تعرَّضت لصن���وف العذاب على يد 
الدولة السعدية، أيام غزوها لمدينة تنبكتو. وكان ابنها 
م���ة أحمد بابا التمبكتي )ت: 1036ه�/ 1627م(  العالَّ
ق���د أُحرقت مكتبته على أي���دي جنودها، وكانت تبلغ 
1600 كتاب، بل تمَّ تقيي���ده والذهاب به إلى مراكش 
على ظهور الجمال وس���جنه بها، ال لش���يء غير أنَّه 

رفض ظلم دولة المنصور السعدي))).  
هذا ومما شاع في الثقافة اإلسالمية )المحضرية( 
: »األندلس قد فاق���ت بقارئها، وفقيهها،  القول ب���أنَّ
ل »الداني«، والثاني »الباجي«،  ثها«، ويعنون باألوَّ ومحدِّ
واألخي���ر »ابن عبد البر«، وتعلُّقهم بهذه المعارف يدلُّ 
ة صلته���م وتواصلهم بالثقافة اإلس���المية  على ش���دَّ
األندلس���ية))). وكان ش���عارهم أثناء مدارستهم قول 
الداني: »ما رأيُت ش���يئاً ق���طُّ إالَّ كتبته، وال كتبته إالَّ 

حفظته، وال حفظته فنسيته«))).
وقد ظه���ر أثر األندلس���ّيين جلّياً ف���ي الثقافة 
اإلس���المية الش���نقيطية من���ذ منتص���ف الق���رن 

)))  انبعاث الإ�سام في الأندل�س، م�سدر �سابق، �س)40.

المغرب  دول  لأخبار  ال�ستق�سا  النا�سري،  الدين  �سهاب    (4(
دار  النا�سري،  محمد  النا�سري/  جعفر  تحقيق:  الأق�سى، 

الكتاب- الدار البي�ساء، ))/0))).

)))  ال�سعر وال�سعراء في موريتانيا، م�سدر �سابق، �س)).

�سابق،  م�سدر  الرطيب،  الأندل�ص  غ�سن  من  الطيب  نفح    (6(
.(((6/2(
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اني  11ه�/17م، حيث أصبحت مؤلَّفات الشاطبي والدَّ
ه في علوم القرآن، وفي التفس���ير عرف  مصدر التفقُّ
الموريتانيون )أحكام القرآن( البن العربي، وتفسيَري 
القرطب���ي وابن عطية، وف���ي التاريخ )رقم الحلل في 
���ا الفقه فقد قام في  نظ���م الدول( البن الخطيب، أمَّ
موريتاني���ا على: المازري، واللخمي، وابن يونس، وابن 
ة األسد،  رشد، بيَد أنَّ هَذيْن األخيَريْن قد أخَذا حصَّ
ا  ذلك أنَّ المازري لم يُع���رف من فقهه غير العزو، أمَّ
اللخمي فلم يس���لم م���ن التعقي���ب واالعتراض على 

مسائله الفقهية. 
كما وَج���َد )المنتقى على الموط���أ( للباجي من 
المكان���ة والتقدير لدى الموريتانّيين ما ال يكاد يدانيه 
مؤّلٌف آخر في ش���روح الحدي���ث، كيف ال وهو الذي 
هزم في مناظرته الشهيرة ابن حزم- الذي سلَّ سيف 
ائهم وأدبائهم، وقد رأوا  لسانه على فقهاء المالكية وقرَّ
في ه���ذا االنتصار انتصاراً له���م، وإن كانوا بالجملة 
رونه لعلمه الذي طارت بذكره الركبان في المشرق  يقدِّ

والمغرب.
���ا الحافظ ابن عبد البر؛ فق���د امتاز بميزة  وأمَّ
عن غيره م���ن العلماء، فكتابه )االس���تيعاب( ُوجدت 
منه نس���ٌخ في بعض المحاظ���ر))) الموريتانية، ووجد 
الكثير م���ن األدباء الموريتانّيين غاية ُمناهم في كتابه 
)بهج���ة المجالس وأنس المجال���س( ، وعلَّق أحدهم 

على قوله))): 

ومحظرة-  )مح�سرة)،  جمع  )المحا�سر):  ))) المحاظر: 
ال�ساد  تبدل  ال�سنهاجية  اللهجة  لأن  الم�سالة-،  بالظاء 
ماأخوذة  والمح�سرة  الأبيظ.  مثال  الأبي�ص  في  فيقال  ظاًء، 
من  اأو  تغيب،  نقي�س  لح�سر  ميمي  م�سدر  المح�سر،  من 
ويكيبيديا  موقع  ان��ظ��ر:  ح�سر.  م��ن  مكان  ا�سم  المح�سر 
في  ن�ساأ  اإ�سامي،  تعليمي  نظام  والمحا�سر  )المحظرة). 
بالد �سنقيط، لتعليم العلوم الإ�سالمية، وت�سبه الكتاتيب في 
ل  علميًا  م�ستوى  لطالبها  حققت  لكنها  الخارجي،  �سكلها 
»جامعة  ُت�سمى  ولهذا  العريقة،  الجامعات  م�ستوى  عن  يقل 

ال�سحراء«.- قراءات اإفريقية-.

)2)  محمد بن عبداهلل بن اأبي بكر الق�ساعي البلن�سي، التكملة 
الفكر  دار  الهرا�س،  ال�سام  عبد  تحقيق،  ال�سلة،  لكتاب 

��رت َم���ن ي��ب��ِك��ي ع��ل��يَّ ُم��داوم��اً ت��ذكَّ
َفلَْم اأَْلَف اإِلَّ الِعْلَم ِبالّديِن َوالَخَبر

��ِت��ي ُع���ُل���وَم ك��ت��اِب اهلِل َوال�����ّس��َن��ن الَّ
َحِة الأَثر اأََتت َعن َر�ُسوِل اهلِل َمع �سِ

َما وَفْهُم  ناقديه  الأُل��ى من  َوِعلُم 
اأِْي َوالنََّظر َلُه اْختلُفوا ِفي الِعلِم ِبالرَّ

  فقال باب بن أحمد بيبه العلوي )ت: 13ه/19م(، 
راً بمزايا ُكتبه، كاالستذكار،  باكياً ومستبكياً عليه، ومذكِّ
ا يدلُّ على انتشار  والتمهيد، واالستيعاب، والكافي؛ ممَّ

هذه الكتب بين أيديهم))):
بلى! قد بكت���َك النا�ُض �س����رقاً ومغ����رباً

وقد ُح��قَّ اأن ُيبَك��ى عليَك اأبا ُعم����ر!
فاأنت ق����د »ا�س���تذك����رَت« ُكلَّ خ���بي��ئٍة

واأبرزَت من ِعلِم ال�س���ريع����ِة ما َبَه����ر
�����اأَ م��ال��ٍك ������دَت« للق���اري موطَّ و»مهَّ

ول��ولَك ل�م َي�س�����ُهْل لط����ال�����بِه َث���َم����ر
واأنت ب�»ال�س����تيع�اب« ت�س��توعُب الُعال

����ه والنََّظ����ر و»كافيك« كاٍف في التفقُّ
ج�����زاَك اإل����ُه الع����ر�ِض خي��َر ج����زائ�ِ����ِه

واأ�س����َقى ثَرى قب�ٍر ب�س����اط����بَة الَمَط����ر
هذا، وقد لقيت ألفية ابن مالك األندلسي، وُكتب 
ابن حيان األندلسي، وشرح األعلم الشنتمري للشعراء 
الستة الجاهلّيين، من المكانة في المحاظر الموريتانية 
م���ا لم تلقه مصنَّفاٌت أخ���رى؛ بحيث أصبحت ضمن 
ر الدراس���ي؛ وما يزال طالب العلم- إلى اليوم-  المقرَّ

يعكفون عليها حفظاً وشرحاً.  
المطلب الثاني: الروافد المغاربية:

يمكن الق���ول- بَقْدٍر من الثقة- أّن روافد الثقافة 
اإلسالمية في المغرب )األدنى واألوسط(؛ قد تركت 
أثرها الكبير في طابع الثقافة اإلسالمية في المغرب 
األقص���ى، خصوص���اً منطقتَي الس���احل والجنوب 
الصحراوي الموريتاني، في مجال السلوك واالعتقاد؛ 

للطباعة - لبنان، طبع �سنة: ))4)ه�- )99)م، ))/)7).

)))  ال�سعر وال�سعراء في موريتانيا، م�سدر �سابق، �س7).
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حيث أّثرت »السنوس���يات« في المجال العقدي، وهي 
لمحمد السنوس���ي؛ وهو من تلمس���ان في الش���مال 
الغرب���ي الجزائري، ودخلت التجانية عن طريق أحمد 
التجان���ي، وهو من عين ماضي باألغواط في الجنوب 
الجزائري، وكان لهَذيْن االتجاهين أثرهما العميق في 
ساحة الدعوة اإلسالمية الموريتانية قديماً وحديثاً. 

وبحكم المكانة الثقافية لجامع الزيتونة في تونس، 
والقرويين في فاس، زار كثيٌر من العلماء الموريتانّيين 
هذه األماكن، ومن أش���هر أولئك الش���يخ سيدي عبد 
الله بن الحاج إبراهيم العلوي )ت: 1233ه�/1818م(، 
الذي أقام س���تِّ سنوات في فاس ومراكش، والزم في 
هذه الفترة س���يدي محمد بن حسن البنَّاني، ومحمد 
التاودي بن س���ودة، وعمر الفاسي؛ كما حظي بمكانٍة 
عند الس���لطان المغربي س���يدي محمد بن عبد الله، 
مه بين يديه في التدريس، وس���افر معه  الذي كان يقدِّ
إلى الحّج، وأهداه مكتبًة علمية، وفي طريق عودته َمّر 
بمصر؛ وأُعجب به سلطانُها فأهداه فرساً، وحين ُسئل 
اباً، يقصد )مواهب الجليل في  عنها، قال جعلتها حطَّ

اب المالكي))). شرح مختصر خليل( للحطَّ
ال��م��ب��ح��ث ال���ث���ان���ي: م���راك���ز ال��ث��ق��اف��ة 

الإ�صالمية:
لم يكن الش���ناقطة مجّرد مستهلكين ومستوردين 
للثقافة اإلسالمية، بل ساهموا بشكٍل كبيٍر في إعادة 
قراءته���ا وكتابتها م���ن جديد، وف���ق الذائقة العلمية 
الش���نقيطية، وبرزت في هذا المجال مدٌن وحواضر 
تاريخي���ة، ما زال عطاء بعضها مس���تمراً بالرغم من 
ست هذه  عاديات الزمن وحوادث الس���نين، وقد تأسَّ
الم���دن والحواضر في أوقاٍت وأزمن���ٍة متباينة، ظهر 
إش���عاعها العلمي والثقافي أساس���اً مطل���ع القرن 

11ه�/17م. 
صحيٌح أّن بعضها في بداية عهده ش���هد ازدهاراً 
علمّي���اً كبي���راً؛ إال أّن هذا االزدهار ذبل وتالش���ى، 

)))  الو�سيط في تراجم اأدباء �سنقيط، م�سدر �سابق، �ص8).

بل وانحس���ر ذلك العطاء، إل���ى أّن برزت من جديد، 
ونستعرض أشهر هذه المدن على النحو اآلتي:

1- مدينة ولتة: 
ست هذه المدينة الواقعة في أقصى الشمال  تأسَّ
الش���رقي الموريتاني في القرن الهجري األّول، وكانت 
وقتها خاضعًة لس���لطان مملكة )غانه(، وقد شهدت 
ازدهاراً علمّياً وانحس���اراً ثقافّياً بين القرن واآلخر. 
وأخذت مكانتها بعد س���قوط مدين���ة تنبكتو إثر غزو 
السعدّيين للس���ونكاي، نهاية القرن: 9ه�/15م)))، كما 
أنَّ هجرة أبناء يحي الكامل المحجوبي- التي تضاربت 
لت منعطفاً مهّماً في تحديد  األنباء في تاريخها- ش���كَّ
ُهوية المدينة من ناحية الثقافة اإلس���المية)))، ومما 
ال ش���ّك فيه أّن هذه المدينة أخذت إشعاعها العلمي 
والثقافي بُعيد اس���تقرار الشيخ س���يد أحمد البكاي 
الُكنتي )ت:10ه�/16م( بها)))، وهكذا أصبحت مأًوى 

للعلم والعلماء.
ومن أبرز علمائها: الشيخ عبد الله بن أبي بكر بن 
علي بن الشيخ الوالتي )ت: 1122ه�/1710م(، الذي 
وصفه البرتل���يُّ بقوله: »كان فقيه���اً، نحوّياً، بالغّياً، 
قاضياً عدالً في قضائ���ه، بصيراً باألحكام والوثائق، 
إماماً في الجماعات، حيث جمع بين وظيفتَي اإلمامة 
والقضاء«)))، وهكذا كان شيخها وعالمها محمد يحيى 
بن محمد المختار الوالتي )ت: 1330ه�/1912م())). 

)2) �سنقيط المنارة والرباط، م�سدر �سابق، �ص69.

الح�سوة  الولتي،  النا�سري  الوهاب  عبد  بن  �سالح  ))) محمد 
البي�سانية في الأن�ساب الح�سانية، تحقيق: اأ.د. حماه اهلل ولد 

ال�سالم، دار الكتب العلمية، �س9)).

)4) بول مارتي، كنتة ال�سرقيون، ترجمة الدكتور محمد محمود 
ولد ودادي، مكتبة زيد بن ثابت، دم�سق- �سوريا، طبع �سنة: 

)98)م، �س29.

علماء  اأع��ي��ان  معرفة  ف��ي  ال�سكور  فتح  ال��ولت��ي،  ))) البرتلي 
التكرور، تحقيق: محمد اإبراهيم الكتاني- محمد حجي، دار 

الغرب الإ�سامي- بيروت، )40)ه/)98)م، �س62).

المطالع،  اإتحاف  �سودة،  بن  عبدالقادر  بن  )6) عبدال�سالم 
تحقيق، محمد حجي، دار الغرب الإ�سالمي، بيروت، الطبعة 
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2- مدينة �سنقيطي: 
ست هذه المدينة، الواقعة في أعماق الرمال  تأسَّ
الش���مالية الش���رقية الموريتانية، في عهٍد مبّكر؛ ثّم 
تالش���ت، وظهرت من جديد س���نة: 660ه�/1262م، 
ولم تأخذ مكانتها الثقافية واالقتصادية إال في القرن 
12ه�/17م، وذلك بعد أن أصبحت محّطة من محّطات 
القوافل التجارية، وملتًقى من ملتقيات ركب الحجيج 
الصحراوي نحو المشرق، بوصفها أحد خطوط السير 
ه منها نحو توات  ْكُب الفاسي، للتوجُّ التي يلتحق بها الرَّ
في الغرب الجزائري، فغدامس في المنطقة الحدودية 
ان في الجنوب الغربي  بين تونس والجزائر وليبيا، ففزَّ

الليبي، فالقاهرة في مصر، فالحجاز))). 
)الش���اب  ة  بقصَّ الش���نقيطية  الذاكرة  وتحتفظ 
الشاطر/ الشريف الش���اب(؛ الذي دخلها على حين 
غفلة من أهلها، وطلب أربعة طالب مميَّزين، على َقْدٍر 
كبيٍر من سرعة الفهم والمعرفة، وعنه أخذوا: مختصر 
خليل، وشرحه الحّطاب، والمّواق، والمدّونة، ولم يكن 
لديهم قبله غير: الرسالة، وابن عاشر، والعاصمية، ثمَّ 
غادرهم بعد أن ترك لهم هذه األبيات دون أن يعرفوا 

وجهته))):
راأيُت رج����اًل لم اأجد قطُّ مثلَ��ُه������م

ب�سنقيَط �ُسكناُهم من اأق�َسى المغارِب
ِكراماً ِع��ظام������اً خا�س������عيَن لربِّه��م

َ���انِب ه��������ُم الأن�����واُر من ُك���لِّ ج� تح��فُّ
عليهم �س��الُم اهلِل ما داَم مجُدُه����م

َوَما دام����ِت الأف����الُك ب��ي��َن الك�واكِب

الأولى، �سنة: 7)4)ه�/997)م، ))/92)).

)))  محمد الراظي ولد �سدفن، رحالت الحج واآثارها الثقافية 
2)-))ه� رحلة �سيدي عبد  في بالد �سنقيط خالل القرنين 
اإبراهيم نموذجًا، مجلة الدرا�سات التاريخية  اهلل بن الحاج 
�سنة:))20م،  الأول،  العدد  نواك�سوط،  جامعة  والجتماعية، 

�س)).

من�سورات  ال�سنقيطية،  الثقافة  الناتي،  ولد  المين  )2) محمد 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، جمهورية م�سر 

العربية، الطبعة الأولى، �سنة: ))20م، �س)26.

وكان من بين ه���ؤالء الطالب: الطالب محمد بن 
المختار ب���ن األعمش العلوي )ت: 1107ه�/1695م(، 
والوافي بن محمد بن ش���مس الدين بن س���يدي أبي 
بكر الق���الوي )ت: 11ه�/17(، وراس���له بعد ذهابه 
الطال���ب صديق بن الطالب الحس���ن ب���ن ألفغ )ت: 
1073ه�/1662م(، في شأن مس���ألة »التبغ«، وهكذا 
الش���يخ عمر لولي بن الشيخ محمد عبد الله بن عبد 
الله المحجوبي الوالت���ي))). وهكذا أصبحت المدينة 
ويون  منارة علٍم وتقوى بع���د أن توافد العلويون والقالَّ
عليه���ا من واح���ات )التبلبالة( في الجن���وب الغربي 
الجزائري، فغرس���وا فيها النخيل، وش���يَّدوا جامعها 
العتي���ق، الذي ما زال ش���اهداً عل���ى أصالة الثقافة 
اإلسالمية بالمنطقة، هذا باإلضافة إلى مساجد أُخر 

تمَّ بناؤها من حيٍن آلخر))).  
3- مدينة تي�سيت: 

س���ت هذه المدينة س���نة: 536ه�/1142م،  تأسَّ
على التقوى من أّول يوم، وذلك على يد الشريف عبد 
المؤمن، الذي درس عل���ى القاضي عياض المالكي، 

ونقل علومه ومعارفه إلى المجابات الصحراوية))). 
وقد ازدهرت هذه المدينة منذ القرن 6ه�/12م، 
حيث أقب���ل العلماء وطلبة العلم إليه���ا من ُكلِّ حدٍب 
وص���وب، وبقيت عل���ى حاله���ا حتى نهاي���ة القرن 
12ه�/19م، حي���ث نزح أهلها وبقي���ت قرية صغيرة 
يصع���ب الوصول إليها، ولم يب���ق بها غير بضع مئاٍت 
هم الحنين إلى الماضي، ويتشبَّثون  من الناس، يش���دُّ
به���ا غير آبهين ببيوتاتهم التي تتس���اقط عليهم يوماً 

بعد يوم))).
ومن أش���هر علمائها: س���يدي أحمد أبو األوتاد 

))) فتح ال�سكور في معرفة اأعيان علماء التكرور، م�سدر �سابق، 
�س)8).

)4)  الو�سيط في تراجم اأدباء �سنقيط، م�سدر �سابق، �ص426.

)))  �سنقيط المنارة والرباط، م�سدر �سابق، �ص70.

)6)  ال�سعر وال�سعراء في موريتانيا، م�سدر �سابق، �س28.
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الحنشي التيش���يتي، الذي يعود له الفضل في إدخال 
)مختصر خليل( إلى تيش���يت، والطالب سيدي أحمد 
التواتي )ت: 1138ه����/1725م(، والطالب أحمد بن 
محمد الجمان���ي )ت: 1151ه�/1738م(، الذي خرج 

من تيشيت وهو يحفظ 13 نصاً في مختلف الفنون.
ومن أش���هر أس���رها العلمية: أبن���اء ِحمى الله 
التيشيتي، الذين ساهموا في إثراء الثقافة اإلسالمية 
في المنطقة، ومن أش���هر أبنائها الشريف ِحمى الله 
بن الش���ريف أحم���د )ت: 1169ه����/1755م(، ومن 
علمائها األجالء س���يدي محمد بن الحاج الحسن بن 
ي الزيدي )ت: 1159ه����/1746م(، الذي كان  آغب���دِّ
يُدّرس: صحيح البخاري، والجامع الصغير للسيوطي، 
والرس���الة، والمختصر، والعاصمية، وألفية بن مالك 
ف���ي النحو، وكانت له حلقة علم كبي���رة، يُدّرس فيها 
للرج���ال بالنهار، وللنس���اء بالليل، وكان يُس���مع فيها 
غير بن  الحديث)))، وس���يدي محمد بن محم���د الصَّ

امبوجه التيشيتي)))، وغير هؤالء األعالم كثير.
4- مدينة وادان: 

يعود تاريخ تأس���يس ه���ذه المدينة إلى س���نة: 
اج  536ه�/1142م، وقد أرسى قواعدها األولى الحجَّ
ته���م وهجروا أوطانهم  الثالث���ة؛ الذين عادوا من حجَّ
وا في المجابات الصحرواية، وُهم:  األصلية، واس���تقرُّ
الحاج عثم���ان األنصاري- تلمي���ذ القاضي عياض، 
ورفيق���ه الش���ريف عب���د المؤمن، والح���اج يعقوب 
القرشي، والتحق بهما الحاج علي الصنهاجي؛ ثمَّ عبد 

الرحمن الصائم.
وترجع تسميتها- حسب إحدى الروايات- إلى أنَّ 
بها واديَيْن؛ أحدهما مملوءٌ علماً وديناً، والثاني مملوءٌ 

)))  فتح ال�سكور في معرفة اأعيان علماء التكرور، م�سدر �سابق، 
�س24).

بن  ال�سغير  محمد  بن  محمد  �سيدي  بن  اهلل  عبد  �سيدي    (2(
ولد  الدكتور جمال  ودرا�سة،  تحقيق  الأديب،  �سالة  امبوجه، 
والثقافة  للتربية  الإ�سالمية  المنظمة  من�سورات  الح�سن، 

والعلوم، طبع �سنة: 7)4)ه�/996)م، �س08).

نخاًل وتمراً))). 
لق���د كانت وادان في بداي���ة أمرها نقطة عبور، 
ًة تجاري���ة، تربط بين درعة وسجلماس���ة في  ومحطَّ
الش���مال بالمغرب، وتمبكتو في الش���رق بمالي، عبر 
تيش���يت ووالت���ة، وتربطها طريٌق أخ���رى بتوات في 
الجزائر، وباإلضافة إلى مكانتها التجارية كانت رافداً 
دعوّياً وعلمّياً قوّياً في المنطقة، ومن أش���هر معالمها 
الحضارية والثقافية ش���ارع )األربعين عالماً(؛ والذي 
كان يمرُّ من أمام أربعين داراً، وفي كّل داٍر عالم جالس 
يُدرِّس العلوم الشرعية، حسب قول الطالب أحمد بن 

اطوير الجنة الحاجي الواداني.
ج من ه���ذه المدينة جم���ٌع كبير من  وقد تخ���رَّ
العلم���اء، والدعاة، والمصلحين، الذين س���اهموا في 
نش���ر الثقافة اإلسالمية في المنطقة، ومن أشهرهم: 
الطالب أحم���د بن اطوير الجنة، وس���يدي عبد الله 
بن محمد بن رازَكة العل���وي، وكان من علمائها: عبد 
الله بن األمين الواداني، وس���يدي محمد بن أحمد بن 
أبي بكر الوادان���ي الحاجي، صاحب )موهوب الجليل 
بش���رح مختصر خليل(، وهو أوَّل شرح للمختصر في 
المنطق���ة. وقد رحل بعض علم���اء وادان إلى أحمد 
التجاني، والتقوا به مباشرة، من هؤالء: سيدي محمد 
الحافظ، وس���يدي أحمد الواداني)))، وأخوه س���يدي 

ب بالسالك ابنا اإلمام الحاج الواداني.  د الملَقّ محمَّ
وتحتف���ظ مدين���ة وادان اليوم ب���� 17 مكتبًة من 

المخطوطات النادرة))).
هذا، وقد ُوجدت في موريتانيا مدٌن أخرى، كانت 
ذات َدوٍر فاعٍل في نشر الدعوة والثقافة اإلسالمية في 
ست  جنوب الصحراء، منها: »مدينة النعمة«، وقد تأسَّ

)))  �سنقيط المنارة والرباط، م�سدر �سابق، �ص)7.

الحجاب  ك�سف  ��َك��ْي��ِرٌج،  ���سُ العيا�سي  ال��ح��اج  ب��ن  اأح��م��د    (4(
ع��م��ن ت��اق��ى م���ع ال��ت��ج��ان��ي م���ن الأ����س���ح���اب، ط��ب��ع �سنة: 

)8))ه�/)96)م، �س64).

)))  �سنقيط المنارة والرباط، م�سدر �سابق، �ص72.
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  �ل�شنة �لخام�شة ع�شرة   -   �لعدد ) 40 (   -  �أبريل  2019م   -  رجب  1440هـ 

س���نة: 1222ه����/1808م، على يد بعض الش���رفاء 
القادمين م���ن والتة، إلى جانب بع���ض المجموعات 
القبلية، وتقاس���م الق���وم خطط اإلمام���ة والقضاء 
واإلفت���اء، وبقيت منذ ذاك العهد مدينًة ذات إش���عاٍع 
علميٍّ ودعوي؛ تزخر بالمعاقل العلمية، ويسافر الناس 

إليها طلباً للعلم واإلفتاء من كلِّ حدٍب وصوب))). 
وهكذا كانت مدن: »تجكجه«، و»الرشيد«، و»قصر 
البرك���ة«، و»تنيڤي« التي قيل إّن���ه كان بها 300 فتاة 
ل إلى أثٍر  تحفظ موطأ مالك بن أن���س، قبل أن تتحوَّ
بعد عين، بسبب حرٍب قبلية داخلية أحرقت األخضر 

ر حالها أحد أبنائها بقوله))):  واليابس، وقد صوَّ
قائ��م��ًة اهلل  ب���اإذن  ُق��ومي  تنيڤي 

ماُت����وا واإن  اأقواماً  اهلُل  يبع����ث  قد 
به����ا ب��وك  خ��رَّ ح��رٍب  اأق����واُم  ذووِك 

فال�سمُل منِك باأيدي القوِم اأ�ستاُت
�س����فه����اً اأيديهُم  قط����َعْت  اأيديهُم 

اإ�سم����اُت في������ِك  لَع���ُدوٍّ  ما  ع��ار  ل 
ل��ه م������ردَّ  ل  يوم��اً  اأفن����اِك  ف��اهلُل 

ت��اراُت والأي����اُم  ُيح��ي���يِك  و�س����وف 
ومن المالحظ أنَّ الثقافة اإلس���المية في جنوب 
الصحراء لم تكن ُمس���تهِلَكًة وحسب؛ بل إنَّ الكثير من 
زوا في كثيٍر  العلم���اء الموريتانّيين أعادوا إنتاجها، وبرَّ
من المجاالت العلمية، وقد ظهر ذلك جلّياً في األماكن 
التي زاروها واس���توطنوها في المش���رق أو المغرب؛ 
وعلى سبيل المثال: نجد الشيخ أحمد بابا التمبكتي- 
ث ب�»حديث الرحمة«)))  أيام نكبته ف���ي مراكش- يحدِّ

)))  حماه اهلل ولد ال�سالم، المجتمع الأهلي الموريتاني، مركز 
الأول��ى،  الطبعة  لبنان،   - بيروت  العربية،  الوحدة  درا�سات 

�سنة: 2008م، �س))2.

)2)  محمد المحجوب ولد بيه، موريتانيا جذور وج�سور، مكتبة 
موريتانيا،  نواك�سوط-  والتوزيع،  للن�سر   2(/(( القرنين 

الطبعة الأولى، �سنة: 6)20م، �س)6.

اِح��ُم��وَن  »ال��رَّ و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  حديث  ))) ه���و 
اأَْه��ُل  َيْرَحْمُكْم  اْلأَْر�����صِ  اأَْه���َل  اْرَح��ُم��وا  ْح��َم��ُن،  ال��رَّ َيْرَحُمُهُم 
 ،(((  /((( ال��ر���س��ال��ة،  ط  اأح��م��د،  م�سند   ،» ��َم��اِء...  ال�����سَّ

ثون على تقديمه  لية، الذي دأب المحدِّ المسلسل باألوَّ
ث بصحيح مس���لم،  بين يدي مجالس الس���ماع، وحدَّ
والش���فا للقاضي عياض، وصحيح البخاري، وس���نن 
أ، كما أسمع ألفية الحديث للعراقي،  الترمذي، والموطَّ
وش���رح األُبِّي على صحيح مس���لم، والجامع الصغير 
للسيوطي، والخصائص الكبرى للسيوطي، كما درَّس 
في جامع الش���رفاء بمراكش- بع���د انتهاء محنته- 
)مختصر خليل( قراءة بح���ٍث وتدقيق، ونقٍل وتوجيه، 
وكذا: تس���هيل ابن مالك، وألفي���ة الحديث للعراقي، 
ام البن  ات، وتحفة الحكَّ فختمت عليه نحو عش���ر مرَّ
���بكي، وِحَكم ابن عطاء  عاصم، وجم���ع الجوامع للسُّ
الله الس���كندري، والجامع الصغير للسيوطي، قراءة 
تفهُّم مراراً، والصحيَحيْن س���ماعاً، وإسماعاً مراراً، 
أ، والمعجزات  ومختصرهم���ا، وكذا: الش���فا، والموطَّ
الكبرى للسيوطي، وش���مائل الترمذي، واالكتفاء ألبي 
الربي���ع الكالعي، وازدحم علي���ه طالب وقضاة فاس 
ومكناس، واتَّجهت الفتوى نحوه، وكان يس���أل الله أن 

يصرفها عنه))). 
ني  ���وفي الُفالَّ وهك���ذا نجد صالح بن عمر المسُّ
)ت: 1218ه�/1803م(- الذي نش���أ وترّبى في شرق 
موريتاني���ا- قد قرأ الموطأ برواي���ة يحيى بن يحيى 
الليثي، قراءة بحٍث وتدقيق، مع إحضار االس���تذكار، 
والمنتقى، والقبس، والمخت���ار، والزرقاني، والتنوير، 
والملّخص، والغافقي، وغيرها على يد ش���يخه محمد 

والمحّدثين  الحفاظ  من  ع��دد  اأف���رده  وق��د   ،(6494( رق��م 
بالتاأليف، واأخرجه البخاري في الكنى، واأبو داود، والترمذي، 
والحميدي، والحاكم في الم�ستدرك، وغيرهم كثير، كلهم من 
و�سواهده،  بطرقه  �سحيح  والحديث  نحوه.  به  �سفيان  طريق 
وقّواه جماعة من الحفاظ، فقال الترمذي: »ح�سن �سحيح«، 
رقم  ال�سحيحة،  ف��ي  الأل��ب��ان��ي  وك��ذل��ك  الحاكم،  و�سححه 
ق��راءات   –  .(((22( رق��م  الجامع،  �سحيح  وف��ي   ،(92((

اإفريقية-.

في  لي�س  من  لمعرفة  المحتاج  كفاية  التمبكتي،  بابا  اأحمد    (4(
وزارة  مطيع،  محمد  الأ���س��ت��اذ  وتحقيق،  درا���س��ة  ال��دي��ب��اج، 
�سنة:  طبع  المغربية،  بالمملكة  الإ�سامية  وال�سوؤون  الأوقاف 

)42)ه�/2000م، )2/)28).
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ني الشنقيطي )ت:  بن محمد بن ِس���نَّة العمري الُفالَّ
1186ه�/1772م(، وهو قرأه على الش���ريف أبي عبد 
الله الوالتي )ت: 1101ه�/1689م(. بسنده)))، ونجد: 
ن���ي- أيضاً- يجيز  ���وفي الُفالَّ صال���ح بن عمر المسُّ
عبد الرحمن بن س���ليمان األه���دل اليمني، في كتب 
األمهات الس���تة)))، وأجاز- من علم���اء بلده- محمد 
الحافظ ب���ن المختار بن حبيب العلوي الش���نقيطي 
)ت: 1247ه����/1832م(، وعب���د الرحمن بن محمد 
الشنقيطي، وكانا يفتخران بالرواية عن صالح بن عمر 

ني))).  وفي الُفالَّ المسُّ
ال��م��ب��ح��ث ال���ث���ال���ث: م�����ص��ادر ال��ث��ق��اف��ة 

الإ�صالمية:
دت مص���ادر الثقافة اإلس���المية في  لقد تع���دَّ
الجنوب والس���احل الصحراوي الموريتاني، انطالقاً 
م���ن تنوُّع المعارف اإلس���المية وثرائها في المنطقة، 

ويمكن بيانها من خالل اآلتي))):
1- كتب العتقاد: 

تعتب���ر مصادر االعتقاد األش���عري ه���ي األكثر 
انتش���اراً، بحكم س���يطرة هذا الفكر عل���ى المنطقة 
المغاربي���ة بش���كٍل ع���ام، حي���ث درج الن���اس على 
السنوس���يات الكبرى، والوسطى، والصغرى، وصغرى 
ي، والمية الجزائري،  جنَّة للمقرِّ الصغرى، وإضاءة الدُّ
ونظم اب���ن زكري. ويب���دو أنَّ مقّدمة اب���ن أبي زيد 

رفع  في  الثمر  قطف  ني،  الُفالَّ وفي  الم�سُّ د  محمَّ بن  �سالح    (((
ح�سن  عامر  تحقيق،  والأثر،  الفنون  في  الم�سّنفات  اأ�سانيد 

�سبري، دار ال�سروق، ط)، �سنة: )40)ه�/984)م، �س20.

والروح  اليماني  النف�ص  الأهدل،  �سليمان  بن  الرحمن  عبد    (2(
عبد  تحقيق،  ال�سوكاني،  بني  الق�ساة  اإج��ازة  في  الريحاني 
ط)،  والتوزيع،  للن�سر  ال�سميعي  دار  الحب�سي،  محمد  اهلل 

�س))2.

اإح�سان  تحقيق:  الفهار�س،  فهر�س  الكّتاني،  الحي  عبد    (((
982)م،  ���س��ن��ة:  ط2،  الإ����س���الم���ي،  ال��غ��رب  دار  ع��ب��ا���ص، 

.((028/2(

)4)  المختار بن حامد، حياة موريتانيا الثقافية، الدار العربية 
للكتاب، �س28.

القيرواني في رس���الته، والتي اعتمد فيها على منهج 
الس���لف في مس���الك االعتقاد، لم تلق ترحيباً داخل 
المنظومة العقائدية، إال أنَّن���ا الحظنا بعد ظهور َمن 
يتبن���ى الفكر األش���عري، مدارَس س���لفيًة أخرى من 
داخل الُقطر الشنقيطي، ترفض هذا المنزع العقدي، 
وتتبنى طرحاً عقدياً مغايراً، وقد حظيت السنوسيات 
عموماً بالشرح والتعليق والتعقيب لدى أكثر من عالٍم 

موريتاني. 

2- كتب التف�سير: 
انتش���رت بعض كتب التفس���ير ف���ي المحاظر 
الموريتانية منذ عه���ٍد قديم، ومن بينها: تأويل البيان 
للطبري، ولباب التأويل للخازن، وتفسير الجاللين مع 
حاشية الجمل، وتفسير النسفي، وتفسير البيضاوي. 
وللموريتانّيي���ن الكثير من اإلس���هامات الدعوية في 

مجال التفسير.  
3- كتب علوم القراآن: 

اش���تهر عن كثير من العلماء االعتناء بالقراءات 
الس���بع والعش���ر، ويعتبر )نظم ال���درر اللوامع( البن 
ب���ريٍّ من أه���مِّ مصادر ق���راءة ناف���ع المدني، وقد 
اعتن���ى بش���رحه والتعليق عليه الكثي���رون، ومن بين 
الكت���ب المعتمدة ف���ي المحظرة: لب���اب النقول في 
أسباب النزول للس���يوطي، واإلتقان في علوم القرآن 
للسيوطي، والناسخ والمنسوخ ألبي عبد الله بن حزم، 
وغيث النفع في القراءات الس���بع لعلي النوري، وشرح 
ابن الناصح على الش���اطبية. وقد برع الكثير من رواد 
المحظرة في التأليف في ش���تى فنون علوم القرآن، 

بين النظم والنثر.

4- كتب الحديث: 
إنَّ كت���ب الحديث ف���ي النوادي الش���نقيطية لم 
تنتش���ر إال في وقٍت متأّخر، ومن أب���رز الكتب التي 
ني عل���ى صحيح البخاري،  كانت متداولة: القس���طالَّ
والمنهاج للنووي على صحيح مسلم، وحاشية الحفني 
عل���ى الجامع الصغير للس���يوطي، وش���رح الزرقاني 
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على الموطأ، والحصن الحصي���ن للجزري. وبعد أن 
زار العلم���اء مختلف األقطار اإلس���المية، وتواصلوا 
مع األم���راء والمل���وك، اس���تطاعوا الحصول على 
مختلف المصادر والمراج���ع الحديثية، فأبدعوا في 
نظم شتاتها، وتس���هيل ِصعابها، وقد انتشر الحديث 
وعلومه في المناطق الش���رقية الموريتانية؛ خصوصاً 

في المدن التاريخية.
5- كتب الفقه: 

إنَّ الُقطر الموريتاني ُقطٌر مالكي، إذ لم ينتش���ر 
في هذه الرب���وع غير المصادر الفقهي���ة المالكية، 
خصوص���اً مختصر خلي���ل وش���روحه، كالزرقاني، 
وحاش���ية البناني، وعليش، كما أنَّ رس���الة ابن أبي 
زيد القيروان���ي، ومختصر األخض���ري، ونظم ابن 
عاش���ر، والمدخل البن الحاج، وتبصرة ابن فرحون، 
ومقّدمات ابن رشد، وميارة الكبير والصغير، والمية 
الزقاق، وقوانين اب���ن ُجزي، ومختصر ابن الحاجب 
وتوضيحه، كانت من بين المص���ادر المعتمدة، وقد 
ساهم الموريتانيون بشكٍل كبير في المجال الفقهي، 
فقلَّ أن تجد عالماً إال ول���ه نظٌم أو تأليٌف في هذا 
المجال، تصويباً، أو تعقيب���اً، أو توضيحاً، إلى غير 

ذلك من دواعي التأليف.

6- كتب اأ�سول الفقه: 
م���ن بين الكتب التي اش���تهرت ف���ي المحاظر 
الموريتاني���ة: الورق���ات للجويني، وجم���ع الجوامع 
الوصول  للقرافي، ومرتق���ى  والتنقي���ح  للس���بكي، 
للغرناطي، والكوكب الساطع للسيوطي، وفي القواعد 
الفقهية ش���رح المنجور على نظم الزقاق، وقد أّلف 
الكثير من الموريتانّيي���ن في أصول الفقه وقواعده، 

وذّللوا الكثير من صعابه.
7- كتب ال�سير والمغازي: 

لقد حظيت المحظ���رة الموريتانية بالكثير من 
���َير والمغازي،  المصادر والمراج���ع في مجال السِّ
ومن أش���هرها: المغازي للواقدي، وسيرة ابن هشام، 

د الناس،  واالكتفاء للكالعي، وعيون األثر البن س���يِّ
وألفي���ة العراقي في الس���ير. وقد ألَّ���ف الكثير من 
الموريتانّيين في هذا المجال نظماً ونثراً، وش���ارك 
فيه النساءُ الرجال، وهو الفنُّ الوحيد الذي يشترك 
في���ه العال���م والجاهل، حيث برعوا ف���ي نظمه في 

حات الفصيحة والشعبية. األهازيج والموشَّ

8- كتب ال�سرف والنحو والأدب: 
من بي���ن المؤلفات النحوية الت���ي حظيت بَقدٍر 
كبيٍر م���ن العناية في الوس���ط المحظ���ري: نظَما 
الخالصة والكافية في النحو البن مالك، والش���روح 
والحواشي عليهما؛ كالتسهيل للدماميني، والمساعد 
على التسهيل البن عقيل، والتصريح لخالد األزهري، 

والتوضيح البن هشام، واألشموني، والمكودي. 
ا القواميس والمعاجم؛ فأهمُّ ما ش���اع وانتشر  أمَّ
في المحاظر منها: القاموس للفيروزآبادي، والصحاح 
يت، والزاهر البن  للجوه���ري، واأللفاظ البن الس���كِّ
األنب���اري، والنوادر ألبي زيد األنص���اري، ومقامات 
الحريري، ورس���الة ابن زيدون، والمقصور والممدود 
البن مالك، ومثلث ابن مالك، وديوان الشعراء الستة 
ان، وغيالن، والمتنبي، وديوان  الهذلّيين، وديوان حسَّ

ام.  الحماسة ألبي تمَّ
كما عرفت المحظ���رة الموريتانية أهمَّ مصادر 
األدب العرب���ي، كاألغاني ألبي الف���رج األصبهاني، 
واألمالي ألبي علي القالي، والزاهر في اآلداب البن 

األنباري، ووفيات األعيان البن خلِّكان.

ف:  9- كتب ال�سلوك والت�سوُّ
إنَّ النه���ج الصوفي لدى الكثير من الموريتانّيين 
هو نهج الجني���دي، ويعتمدون في ذل���ك على كتب 
الغزالي، والسهروردي، والش���عراني، والشيخ زروق، 
وابن عطاء الله السكندري، واعتنى الكثير منهم بهذه 

الكتب نظماً، ونثراً، وتوشيحاً، وتطريزاً.
لقد أّثرت مصادر الثقافة اإلس���المية المتنوعة 
عل���ى التفكير الجمعي الموريتاني؛ حيث أخذ الناس 
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أنس���اقاً واتجاهاٍت مختلفة ومتباينة بعض الش���يء 
على المس���توى الفكري العقدي م���ن جهة، والفكر 
الس���لوكي الصوفي من جهٍة أخرى؛ وإن كان التخادم 
جارياً بينهما، وعلى س���بيل المث���ال كان المختار بن 
بون���ه الجكني رائد مدرس���ة علم ال���كالم، وحامل 
مش���عل العقيدة األشعرية، والتي أخذها من العقائد 

السنوسية، وفي هذا يقول))): 
ال�س����ريف عق���ائ����َد  َح���������َوى  نظ��ماً 

الظ��ري���ف ال�س����ن�����و�س���يِّ  د  محمَّ
�����ُت فيه ما ح����َوت����ه ال�سغَرى لخ�سَّ

مع �سمِن ُو�سطاه و�سمِن الكبَرى
����ى وغيره���ا ُمرتج����������������ياً اأن يرت�سَ

�َس�ى ال��رِّ ُيني����ل��ن�ِ�ي  واأن  اإله�����ن������ا 
وقد قابل هذا االتجاه مدرسٌة أخرى، كثر أتباعها 
م���ع مرور الزمن؛ وكان رائدها محمد لمجيدري ولد 
حبيب الله اليعقوب���ي )ت: 1205ه�/1790م(، الذي 
كان شديد اإلنكار على مدرسة علم الكالم في كتابه 
)مبين الصراط المس���تقيم()))، وتوالت قصائده في 

هذا األمر، ومن ذلك قوله))): 
اآُي ال�ك���ت�����اِب واأخ��ب��������اُر الن����بيِّ َوَم������ا

����لَِف ��الِح ال�سَّ َج�اء الثق����اُة ب����ِه عن �سَ
َما اأعا�َض عنها �سَوى اأعَمى الب�سيرِة عن

نه�ِج الحني������فيَِّة البي�س�������اِء ُذو َجَن�������ِف
َّ������واد َكَم�����ا َرْيٌن على القلِب يك�ُس�����وه ال�س�

ُّ��ح�ِف يك�ُس���و الم���داُد �س�واداً اأبي�َض ال�س��
وهك���ذا في االتجاه الصوف���ي: ظهرت القادرية 
مها الش���يخ س���يدي المختار الكنتي  الكنتية؛ وتزعَّ
وأبناؤه من بعده، والتي انقسمت الحقاً إلى القادرية 
مها  البكائي���ة والفاضلية. وظهرت الش���اذلية، وتزعَّ

)))  المختار بن بونه الجكني، نظم و�سيلة ال�سعادة في ن�سر ما 
ت�سّمن ال�سهادة، ن�سخة مرقونة بحوزة الباحث.

)2)  توجد منه ن�سخة مخطوطة بحوزة الباحث.

)))  الطيب بن عمر، ال�سلفية واأعالمها في موريتانيا، دار ابن 
حزم، بيروت، ط)، �سنة: 6)4)ه�/)99)م، �س268.

س���يدي محمد المحجوبي، وانقسمت إلى الشاذلية 
المتَّالية والغظفية. وظهرت التجانية، وانقسمت إلى 

التجانية الحافظية والحموية. 
ومهما يكن؛ فقد بلغت الثقافة اإلس���المية في 
موريتانيا وجنوب الصح���راء أوجها وأَلََقَها المعرفي 
في الق���رن 13ه����/19م، وتُبيِّن لن���ا المخطوطاُت 
والمصنَّف���اُت الموريتانية الش���أَو البعيد الذي بلغه 
أهلها في هضم العلوم الش���رعية واآلداب العربية، 
األمر الذي ترجمه س���فراؤها في المش���رق العربي 

بشكٍل أذهل الكثيرين))). 
الخاتمة:

يٍة بالغة في  لقد حظيت الثقافة اإلسالمية بأهمِّ
نف���وس أبناء جنوب الصحراء؛ حي���ث أولَوها عنايًة 
فائق���ًة من ناحية االهتمام المعرفي، وس���اهموا في 
إثرائها ونشرها في مختلف األماكن التي استوطنوها، 
بل إّن هذه الثقافة هي التي ارتبطت وجدانّياً بهؤالء 
القوم، وميَّزتهم عن غيرهم من الش���عوب؛ إذ ال أحد 
كان س���يعرف موريتانيا لوال المدن الوس���يطة التي 
اقترنت بالثقافة اإلس���المية )شنقيط، والتة، وادان، 

تيشيت..(.
وتبقى الثقافة اإلس���المية في موريتانيا وجنوب 
الصحراء- بالرغم مما تواجه���ه من عوامل داخلية 
وأخرى خارجية- عصيًة على االس���تالب والذوبان، 
ومظاهر التنازع الشعوبي، والصراع الحضاري �

وال��دول��ة  الثقافة  موريتانيا  واآخ����رون،  اأب���اه  ول��د  ال�سيد    (4(
لبنان،  بيروت-  العربية،  الوحدة  درا�سات  مركز  والمجتمع، 

ط2، �سنة: 2000م، �س82).
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أهم األحداث
 

54 العادي���ة لإيكوا����ض  ال����  ■ افتت���اح القم���ة 
في اأبوجا: 

افتُتح���ت في أبوج���ا العاصم���ة الفيدرالية 
لنيجيري���ا، القمة الرابعة والخمس���ون للجماعة 
االقتصادي���ة لدول غ���رب إفريقي���ا )إيكواس(، 
وتناقش القمة األوضاع السياسية في غينيا بيساو 
والتوغو، وتقرير لجنة العمل الخاصة حول خطة 

تحرير التجارة في بلدان المنظمة اإلقليمية. 
بانا برس- 2018/12/22م

الحاكم في  للح���زب  �ساحق  ف���وز  ■ توغ���و: 
النتخابات الت�سريعية: 

أفادت النتائج التي نش���رتها اللجنة الوطنية 
المس���تقلة لالنتخابات: أّن حزب »االتحاد ألجل 
الجمهوري���ة« الحاك���م حقق فوزاً س���احقاً في 
االنتخابات التش���ريعية التي أُجريت في توغو، 
والتي قاطعتها المعارض���ة، حيث فاز بعدد 59 
مقعداً من مقاعد البرلم���ان البالغ عددها 91 

مقعداً.
آبا نيوز– 2018/12/24م

في الجابون:  انقالب  محاولة  ■ اإحباط 
أعلنت حكومة الجابون اس���تعادة السيطرة 
على البالد وإحب���اط محاولة انق���الٍب نّفذها 
عس���كريون. وقالت الحكوم���ة إّن الوضع »تحت 
السيطرة« في البالد، وإنه تّم توقيف الذين قاموا 

بمحاولة االنقالب.
فرنس24- 2019/1/7م

■ بع���د مقاطع���ة 20 عام���اً.. رئي����ض اإريتريا 
ي�سل مقدي�سو في زيارة ر�سمية: 

وصل الرئيس اإلريتري أسياس أفورقي إلى 
مطار مقديشو الدولي، في أول زيارة له منذ أكثر 
من عقَديْن، وكان في استقباله نظيره الصومالي 

محمد عبد الله فرماجو، ووزراء ونواب.
األناضول- 2018/12/13م

يواف���ق  زيمباب���وي  ف���ي  الحاك���م  ■ الح���زب 
على تر�سيح الرئي�ض لولية جديدة في 2023: 

منح الحزب الحاكم ف���ي زيمبابوي موافقته 
للرئي���س إمرس���ون منانغاغوا ليترش���ح لواليٍة 
رئاسية ثانية، مدتها خمس سنوات في 2023م، 
مم���ا أنهى تكهنات بش���أن تن���ازل الرئيس عن 

الترشح للمنصب ألحد نوابه.
رويترز- 2018/12/16م

ع���ن مقتل 62  يعل���ن  الأمريك���ي  ■ الجي����ض 
م���ن عنا�س���ر حرك���ة ال�سب���اب ف���ي غ���ارات جوية 

بال�سومال: 
أكدت القيادة األمريكية في إفريقيا في بيان 
أّن 62 م���ن مقاتلي حركة الش���باب ُقتلوا في 6 
غارات جوية في الصومال، وتُعتبر هذه الغارات 
التي وقع���ت ف���ي المنطقة الس���احلية جنوب 
العاصمة مقديشو، األكثر دمويًة في البالد منذ 
نوفمب���ر الماضي، عندما قالت واش���نطن إنها 

قتلت 100 مسلح. 
فرنس برس- 2018/12/17م 
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■ القم���ة الإفريقي���ة ال�32 تب���داأ اأعمالها في 
اأدي�ض اأبابا: 

انطلق���ت بالعاصمة اإلثيوبي���ة أديس أبابا 
أعمال قمة االتحاد اإلفريقي، في دورتها ال�32، 
تحت ش���عار »الالجئون، والعائ���دون والنازحون 
داخلّي���اً: نحو حلول دائمة للنزوح القس���ري في 
إفريقيا«، وتس���لّم الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي رئاسة االتحاد اإلفريقي، خالل الجلسة 

االفتتاحية.
روسيا اليوم– 2019/2/10م

■ مفو�سي���ة النتخابات ف���ي نيجيريا تعلن 
فوز بخاري في انتخابات الرئا�سة: 

أعلنت مفوضية االنتخابات في نيجيريا فوز 
الرئيس الحالي محمد بخ���اري في االنتخابات 
الرئاس���ية التي أُجريت في 23 فبراير 2019م، 
وفاز بخاري بنس���بة 56%؛ مقارنة بنس���بة %41 
لمنافس���ه عتيق أبو بكر؛ رجل األعمال والنائب 

السابق للرئيس. 
رويترز- 2019/2/27م

ف���ى  ثاني���ة  بولي���ة  يف���وز  �س���ال  ماك���ي   ■
النتخابات الرئا�سية بال�سنغال: 

أعلن مس���ؤولو االنتخابات في الس���نغال 
رس���مّياً فوز الرئيس ماكي سال بوالية ثانية، 
وذل���ك دون الحاج���ة إلى إجراء جول���ٍة ثانية 
من التصويت، وصّرح رئي���س اللجنة الوطنية 
لف���رز األصوات القاضي ديمب���ا كانجى بأّن: 
الرئيس سال حصل على 27ر58% من أصوات 

الناخبين.
رويترز- 2019/3/5م

■ المحكم���ة الد�ستوري���ة العلي���ا بمدغ�سقر 
تعلن فوز راجولينا برئا�سة البالد: 

أعلن���ت أعل���ى محكمة في مدغش���قر فوز 
الرئيس السابق أندريه راجولينا برئاسة البالد، 
رافضًة اتهامات منافس���ه م���ارك رافالومانانا 
بحدوث تزوير، وصّدق جان إريك راكوتواريسوا 
رئيس المحكمة الدس���تورية العلي���ا على نتائج 
االنتخابات بفوز راجولينا بنس���بة 55.66% من 
األصوات؛ مقابل 44.35% لمنافسه رافالومانانا.
رويترز- 2019/1/8م

■ مفو�سية النتخابات تعلن فوز المعار�ض 
ت�سي�سكيدي برئا�سة الكونجو الديمقراطية: 

الكونجو  االنتخاب���ات، في  أعلنت مفوضية 
الديمقراطي���ة، فوز مرش���ح المعارضة فليكس 
تشيس���كيدي بانتخابات الرئاس���ة، حيث حصل 
على س���بعة ماليين صوت؛ مقارن���ًة بنحو 6.4 
ماليين لفيولو، وهو زعيم آخر للمعارضة، وزهاء 
4.4 ماليين إليمانويل رامازاني ش���ادري الذي 

اختاره الرئيس جوزيف كابيال لخالفته. 
رويترز- 2019/1/10م

ك���وت  رئي����ض  تب���رئ  الدولي���ة   ■ الجنائي���ة 
ديف���وار ال�سابق ل���وران غباغبو م���ن جرائم �سد 

الإن�سانية: 
برأت الجنائية الدولي���ة رئيس كوت ديفوار 
الس���ابق )لوران غباغبو( م���ن تهم جرائم حرب 
وجرائم ضّد اإلنس���انية، ارتُكبت في بالده عام 
2011م بع���د اندالع حرٍب أهلي���ة، وخلفت نحو 

ثالثة آالف قتيل.
فرنس24- 2019/1/15م
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يزالون مفقودين ب�سبب القتال في جنوب ال�سودان:  ل  طفل  األف   15 ■ يون�سيف: 
قال����ت منظم����ة األمم المتحدة لرعاية الطفولة )يونس����يف(: إّن هنالك حوال����ي 15 ألف طفل ال يزالون 

مفقودين أو منقطعين عن أسرهم منذ اندالع الحرب األهلية بجنوب السودان نهاية العام 2013م.
وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل من أجل تتبع األطفال المفقودين، بالتنسيق مع أسرهم ومقّدمي الرعاية.

ونجحت منظمة اليونس����يف في لّم ش����مل 6000 طفل مع آبائهم، أو مقّدمي الرعاية، منذ اندالع الحرب 
في العام 2013م.

وتش����ير إحص����اءات المنظمة األممية إلى أّن أكثر من 4 ماليين ش����خص، ومعظمه����م من األطفال، قد 
انتزعتهم الحرب بدولة جنوب السودان من مناطقهم األصلية وشردتهم، وقادتهم لمعسكرات النزوح واللجوء.

كانت األطراف المتحاربة في جنوب السودان قد التزمت بتسريح جميع األطفال الذين كانوا يحاربون في 
صفوفها، تنفيذاً لبنود اتفاق وقف العدائيات المضّمن في اتفاق السالم الموّقع بينها مؤخراً. 

األناضول– 2018/12/13م
4.7% ون�سبة الت�سخم 1.7% �سنة 2018:  مالي  في  النمو  ■ معدل 

صّرح وزير االقتصاد والمالية المالي بوبو سيسي: أّن معدل النمو في البالد بلغ 4.7% سنة 2018م مقابل 
معدل تضخم قدره %1.7.

وكش����ف الوزير عن ذلك خالل مؤتمر إلطالق أعمال التحضير لميزانية الدولة لسنة 2020م في باماكو، 
حيث أوضح أنه على مس����توى النفقات: بلغ عجز الميزاني����ة 8،4% من الناتج اإلجمالي المحلي؛ مقابل %3،3 

كنسبة متوقعة مبدئّياً.
وعلى مستوى منطقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا )إيموا(: ظّل معدل التضخم دون المعيار 
اإلقليم����ي المتمثل في 3%، وفقاً لوزير االقتصاد والمالية الذي اعتبر أّن آفاق 2020م إيجابية، مع نموٍّ مقّدر 

ب�8،6%، شرط العمل على تحسين مناخ األعمال، واالرتقاء باالستثمار الخاص، وتحسين الحكامة.
آبا نيوز– 2019/2/28م

الرواندية يواجهون م�ساكل �سحة عقلية:  الإبادة  من  الناجين  ثلث  من  اأكثر  ■ تقرير: 
أف����اد تقري����ر أصدره المركز الرواندي للط����ب الحيوي: أّن حوالي 35% من الناجي����ن من مجازر اإلبادة 

الجماعية، المرتكبة في حق عرقية التوتسي برواندا، يعانون من مشاكل في صحتهم العقلية.
ويستفاد من التقرير، الذي أوردته صحيفة »ذي نيو تايمز«، أّن ما ال يقّل عن 223500 شخص في رواندا 

خضعوا لعالٍج مرتبط بالصحة العقلية، بينهم 35.6% من الناجين من مجازر اإلبادة الجماعية.
وأنجز الدراس����ة فريٌق مش����ترك من باحثي مركز الطب الحيوي الرواندي وجامعة رواندا ووزارة العدل 

وشركاء آخرين. 
واستطلعت الدراسة التي أجريت سنة 2018م آراء 20 ألف شخص. 

آبا نيوز– 2019/3/4م

إفريقيا باألرقام
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■ »“منطقة التجارة الحرة” هي التزاٌم بإنش���اء سوق إفريقية واسعة، ستساعد في تحقيق األجندة 
التي تمتد حتى 2063م، وس���تعمل على إرس���اء الس���الم واألمن في كافة أرجاء القارة اإلفريقية، لكي 
ننشئ المناخ المالئم لألعمال واالستثمارات. س���تصبح “منطقة التجارة الحرة” بإفريقيا أكبر منطقة 
للتجارة البينية، فلدى الدول اإلفريقية الكثير من المعادن كالنحاس والنيكل، ويمكننا تصنيع القطارات 
والشاحنات، لكن أوالً يجب العمل على تحديث الطرق والموانئ والمطارات في إفريقيا لتسهيل عملية 

التجارة. 
إّن إحدى الفرص الهاّمة، التي ستوفرها “منطقة التجارة الحرة”، هي أنها سوف تتيح دعم التصنيع 
ف���ي القارة التي تُصن���ف على أنها األقّل تصنيعاً وإنتاجاً في العال���م، إذ ال تزال مجرد مخزٍن للموارد 

والثروات الطبيعية لقارات العالم«.
رئيس النيجر، مامادو إيسوفو، خالل كلمة له في الجلسة االفتتاحية بمنتدى إفريقيا 
2018، في 2018/12/9م

■ »ال���دول اإلفريقي���ة لديها مصي���ٌر واحد وهدٌف واحد، لذل���ك فإّن التعاون ف���ي مجال التجارة 
واالستثمارات اإلفريقية مهمٌّ للغاية، وعلينا أن نزيل العوائق في هذا المجال، وهو ما من شأنه أن يقود 

اقتصاديات إفريقيا إلى المستقبل الذي نتطلع إليه ونحلم به.
بالدي على س���بيل المثال تعمل على جذب االستثمارات في مجاالت القطاع الخاّص في السياحة 

والمصائد السمكية، وهناك إمكاناٌت تجعل المستقبل أكبر لقارة إفريقيا«.
رئيس السيراليون، جوليوس مادا، خالل كلمة له في الجلسة االفتتاحية بمنتدى إفريقيا 
2018، في 2018/12/9م 
■ »المرحلة األولى من خطط التخفيض تقتضي س���حب نحو 300 ف���رد من القوات األمريكية في 
القارة اإلفريقية بحلول يونيو 2020م، وهو تخفيٌض بنس���بة 10% من حجم القوات، وذلك لن يؤثر على 
عمليات مكافحة اإلرهاب التي تضطلع بها القيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا )أفريكوم(، وال أعلم 
إن كانت عملية التخفيض س���تتضمن مرحلة ثانية، ولكن المس���ؤولين سيراقبون أّي تداعيات محتملة 
لتلك التغيرات، وسيتم التراجع عن أّي تخفيضات مستقبلية في حال اتضح أنها ستتسبب في مشكلة«.
قائد القوات األمريكية في إفريقيا، توماس والدهاوزر، في إفادة له أمام الكونغرس 
األمريكي، في 2019/3/9م

قالو عن إفريقيا
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الكونغو الديمقراطية:  رئا�سة  اإلى  والده  ظّل  في  العي�ض  من  ■ ت�سي�سيكيدي.. 
فاز فيليكس تشيس���يكيدي باالنتخابات الرئاس���ية في الكونغو الديمقراطية، التي أُجريت في 30 ديس���مبر 2018م ليصبح خامس رئيس لجمهورية 

الكونغو الديمقراطية في أول انتقال سلمي للسلطة، وتجّمع نحو ألَفيْن من أنصاره أمام قصر األمة احتفاالً بهذا التنصيب التاريخي.
ويتولى الرئيس الجديد، الذي يلقبه أنصاره »فاتش���ي«، الرئاس���ة خلفاً للرئيس المنتهية واليته جوزيف كابيال كابانغي )47 عاماً( الذي قاد طيلة 18 
عام���اً أكبر بلد في إفريقيا جنوب الصحراء. ويدخل الرجالن التاريخ بوصفهما أول رئيَس���يْن يقومان بعملي���ة انتقاٍل بال عنف في تاريخ جمهورية الكونغو 
التي شهدت انقالبَيْن عام 1965م وعام 1997م، واغتيال رئيَسيْن هما: باتريس لومومبا في 1961م ولوران ديزيريه كابيال في 2001م، وحربَيْن دمرتا شرق 

البالد بين 1996م و2003م.
فمن هو فيليك�ض اأنطوان ت�سي�سيكيدي ت�سيلومبو؟

ُولد فيليكس تشيس���يكيدي في 13 يونيو عام  1963م في ليوبولدفيل، وهو نجل المعارض التاريخي إتيان تشيس���يكيدي، الذي تُوفي في بروكسل في 
األول من فبراير عام 2017م.

ترك تشيسيكيدي الكونغو ليقيم في بلجيكا في عام 1985م، وحصل على دبلوم في التسويق واالتصاالت، لينتقل بعد ذلك للعمل في السياسة.
انضم إلى صفوف حزب االتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم االجتماعي )UDPS( بقيادة والده، وقد أسس والده حزب االتحاد عام 1982م.

وعقب انضمامه للحزب؛ س���رعان ما تس���لق صف���وف الحزب، حتى تّم انتخابه نائب���اً في الجمعية الوطنية عام 2011م، وه���و المقعد الذي رفض 
الجلوس عليه احتراماً لرغبة والده المعارض النتخاب جوزيف كابيال في ذلك الوقت. وبصفته مسؤوالً عن العالقات الخارجية، في حزب االتحاد من أجل 

الديمقراطية، فقد كان في صميم المفاوضات من أجل تقاسم السلطة بين المعارضة والسلطة الحاكمة عام 2015م، ثم في 2016م.
يحمل فيليكس تش���ابهاً مدهش���اً مع والده، ليحّل محّل والده بعد وفاته، لكنه سياس���ي مبتدئ، إذ ال يملك تجربًة سياس���ية كبيرة، ولكنه يظّل يحمل 
على عاتقه إرث والده »ايتيان تشيس���يكيدي«. ونتيجًة لوفاة والده في فبراير 2017م؛ فقد تّم انتخاب فيليكس تشيس���يكيدي رئيساً لحزب االتحاد من أجل 
الديمقراطية والتقدم االجتماعي خلفاً لوالده في أبريل من العام نفسه، كما تّم ترشيحه لتمثيل الحزب في االنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر 

2018م. وتضمن برنامجه االنتخابي وعوداً بالعمل على مكافحة الفساد والقضاء على الفقر باإلضافة الستعادة األمن في شرق البالد.
فوز في النتخابات: 

وأعلنت مفوضّية االنتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية: أّن مرّشح المعارضة فيليكس تشيسيكيدي فاز في االنتخابات الرئاسية التي جرت 
في 30 ديس���مبر. وقال رئيس اللجنة الوطنية المس���تقلّة لالنتخابات كورناي نانغا: إّنه حصل على سبعة ماليين و51 ألفاً و13 صوتاً صحيحاً، أي %38,57 

من أصوات المقترعين.
وتُعتبر هذه النتيجة تاريخية على أكثر من صعيد، فهذه أول مّرة يفوز بها مرش���ٌح للمعارضة بالرئاس���ة في أكبر بلد في جنوب الصحراء الكبرى، منذ 
انتخب جوزف كابيال رئيساً في 2006م، وأعيد انتخابه في 2012م. كما أنها أول مّرة يوافق فيها رئيس جمهورية على التنحي احتراماً للدستور وليس تحت 

قوة السالح، ذلك أّن الدستور منع كابيال من الترّشح لوالية ثالثة، بحسب وكالة فرانس برس الفرنسية.
والملفت أيضاً في هذه االنتخابات هو أّن مرش���ح الس���لطة وزير الداخلية السابق إيمانويل رمضاني ش���اداري حّل في المرتبة الثالثة ب�23.8% من 

األصوات خلف المرشح اآلخر للمعارضة المنقسمة على نفسها مارتن فايولو الذي حصل على 34,8% من األصوات.
ر�سائل لطماأنة كافة الأطياف:

بعد فوزه في االنتخابات عبر  تشيسيكيدي عن سعادته بالنصر، وقال أمام أنصاره: »إنني اليوم سعيٌد من أجلكم أنتم الشعب الكونغولي، كان الجميع 
يعتقدون أّن هذه العملية ستؤدي إلى المواجهات والعنف«.

وبعث »تشيسيكيدي« برسائل تطمين إلى الجميع، وقال: »لن أكون رئيس حزب سياسي، أو رئيس قبيلة )قبيلة لوبا(؛ سأكون رئيساً لجميع الكونغوليين 
والكونغوليات«. كما قام باإلفراج عن معتقلي الرأي من السجون في رسالة تطمين لكافة األطياف.

وفي خطاب الفوز؛ أشاد تشيسيكيدي بالرئيس المنتهية واليته جوزف كابيال، ووصفه بأنه شريك في التناوب الديمقراطي.

شخصيات
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الع�سكرية:  القواعد  �سفقات  وخطورة  ■ جيبوتي.. 
على الرغم من أّن المتاجرة بالقواعد العسكرية التي تمارسها جيبوتي بمثابة فرصٍة للدولة لالنفراد بمصيٍر فريد؛ 
الحتضانها- منذ عام 2017م- القواعد العس���كرية ألهّم القوات العس���كرية على وجه األرض؛ إال أّن تلك الخطوة قد 
ل خطراً على البالد، وخاّصًة في ظّل نسبية المردود المادي الناتج عن إيجار األماكن إلنشاء تلك القواعد، عطفاً  تَُشكِّ

على احتمال تعرُّض سيادة البالد للتشويه.
ومع أّن سلطات البالد تحتفظ بحّق طرد المستأجرين؛ إال أنه من الناحية العملية تظّل هذه السلطة الجبرية صعبة 
التنفيذ، لكن بإمكان س���لطات البالد إثارة التنافس بين المستأجرين، أو استقطاب دوٍل أخرى لمزيٍد من الضغط على 

الدول الموجودة على الساحة. 
اإليرادات الناتجة عن المتاجرة بالقواعد العس���كرية يتوقع منها االحتف���اظ بالعوامل المواتية: اإليرادات الناتجة 
دةٌ وضروريٌة في تنمية البالد، ومن وجهة نظر البلدان المس���تأجرة إلنشاء تلك  عن المتاجرة بالقواعد العس���كرية متعدِّ

القواعد؛ فهي ترى أّن ظروف استقبال جيبوتي للقواعد مالئمة على ما يبدو.
جيبوتي اأمام الفخ ال�ستراتيجي وانتكا�سات المتاجرة بالقواعد الع�سكرية: 

في ظّل وجود القواعد العسكرية األجنبية على أراضيها؛ تمارس دولة جيبوتي سيادتها بجيومتر متغير وباستراتيجية 
سياسية، وعلى الرغم من تشويه سيادتها تحتفظ دولة جيبوتي بمفاتيح القواعد العسكرية.

ل عنصراً تجارّياً حقيقّياً ودبلوماسّياً في نفس الوقت، والواقع أّن هناك سوقاً  يشار إلى أّن القواعد العسكرية تَُشكِّ
تنافس���ية إلقامة قواعد عسكرية بشكٍل دائم، وكثيراً ما تتنافس الدول األقّل تطوراً فيما بينها لجذب القوات العسكرية 
األجنبي���ة، والتي تبحث، ف���ي المقابل، عن أفضل العروض التجارية لتطوير أنش���طتها، وهكذا يصبح االتفاق الثنائي، 

المتعلق بإقامة القاعدة العسكرية، تبادالً تجارّياً بين البلد المضيف والدولة المستأجرة.
وكما هو المألوف في الصفقات التجارية؛ يكون االتفاق الثنائي أيضاً على س���لعة معّينة وطرٍف مقاِبل عطفاً على 
مستند قانوني، وقد تمحورت هذه الصفقة حول تزويد الطرف اآلخر، ليس باألصول المادية فحسب، وإنما أيضاً توفير 
المناخ اآلمن والقابل لتطوير العمليات العسكرية. ومردود هذه االتفاقيات ليس مقتصراً على الجانب المادي، بل يشمل 
أنواعاً أخرى: )الضمانات العسكرية، والدعم المادي، وإنشاء البُنى التحتية، وغيرها...(، ودعامة هذه الصفقة التجارية 

طة. تعتمد على األداة الدبلوماسية كمعاهدة، أو اتفاقياٍت مبسَّ
إّن صفقات القواعد العس���كرية يمكن أن تؤدي إلى خيبات أمٍل للبلد المضيف، حيث إّن الحماية التي تس���تفيد 
منها جيبوتي من خالل تواجد القواعد العس���كرية على أراضيها تبدو نسبيًة أو وهمية؛ كما برهنَْت على ذلك المواجهة 
الحدودية في عام 2008م؛ فالحماية- في نهاية المطاف- تظّل عالقًة بالمصالح الخاصة للدول المستأجرة. وقد تتحول 
ه جهود التنمية نحو بناء  ي الالمساواة االجتماعية، وتُوجِّ الصفقات في أس���وأ الحاالت إلى لعنٍة حقيقية؛ حيث إنها تُنمِّ

المنشآت الالزمة لتطوير القواعد العسكرية غير الضرورية للبالد.  
وإلى جانب ذلك؛ قد تكون لهذه الصفقات تداعياٌت س���لبية على اس���تقاللها االقتصادي والسياسي والدبلوماسي 
للبالد، غير أنه يتعّين على الدولة المضيفة تطوير التنافس بين الدول المس���تأجرة، أو استقبال دول أخرى، والهدف من 
هذه االستراتيجية هو تحقيق حالة التوازن؛ للحيلولة دون تحقيق طموحات الهيمنة من كّل الدول الموجودة على الساحة، 
ذها السلطات في جيبوتي؛ لكنه أمٌر خطيٌر لكونه يؤدِّي بالضرورة إلى تزايد عسكرة البالد. وتلك هي السياسة التي تُنفِّ

 openedition journals –بقلم: جان لوك مارتينو 
ترجمة واختصار: قراءات إفريقية- 2018/7/11م

آراء ورؤى
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اأفارقة من الفائزي���ن بالجائزة الفرن�سية-الألمانية لحقوق الإن�سان  ■ خم�س���ة 
ودولة القانون: 

أعلن وزير الخارجية الفرنس���ي »جان إيف لو دريان«، ونظي���ره األلماني »هيكو ماس«: 
أّن خمس���ة نشطاء أفارقة ومدافعين عن حقوق اإلنس���ان، من بين خمسة عشر فائزاً من مختلف 

القارات، فازوا بالجائزة الفرنسية-األلمانية لحقوق اإلنسان ودولة القانون.
والفائزون األفارقة بالجائزة الفرنس���ية-األلمانية لحقوق اإلنس���ان ودولة القان���ون للعام 2018م، ُهم: 
فويسيكا دوبوال ماجوال )جنوب إفريقيا(، وأميناتا تراوري )كوت ديفوار(، ومحمد لطفي )مصر(، وألفريدو أوكنف 

)غينيا االستوائية(، ومكفولة بنت إبراهيم )موريتانيا(.
وتُمنح الجائزة التي تّم اس���تحداثها منذ 2016م س���نوّياً لألفراد الذين قّدموا مس���اهمات بارزة في حماية 

وتعزيز حقوق اإلنسان ودولة القانون، في بالدهم وعلى المستوى الدول. 
بانا برس- 2018/11/21م

■ الرئي�ض ال�سنغالي يفتتح »متحف ح�سارات ال�سود« في دكار: 
افتتح الرئيس السنغالي ماكي سال، »متحف حضارات السود« في العاصمة دكار، ويأتي افتتاح المتحف بعد مسيرٍة 
طويلة من عملية بنائه، حيث تّم الحديث عنه للمرة األولى في فترة حكم الرئيس األول للس���نغال ليوبولد س���يدار سنغور 

عام 1966م، وُوضع حجر أساس إنشاء المتحف في فترة حكم الرئيس الثالث للسنغال عبد الله واد )2000-2012م(.
وفي العام الجاري؛ اكتمل بناء المتحف، الذي ُش���ّيد على مس���احة 14 ألف متر مربع، بدعٍم صيني بلغ 35 مليون 

دوالر.
ويحتض���ن متحف حضارات الس���ود آثاراً تس���لط الضوء على مس���اهمات حضارة إفريقيا م���ن الناحية العلمية 

والتكنولوجية في حياة اإلنسان، ابتداًء من العصر الحجري الحديث، وصوالً إلى العصر الحديدي.
كما يعرض المتحف آثاراً عن االكتشافات واألعمال في مجاالت الطب والرياضيات واألدب للحضارة اإلفريقية.

وقد تّم تصميم الهيكل المعماري للمتحف على شكل دائرة مستوحاة من منازل جنوب السنغال، بحيث يمكنه عرض 
18 ألف قطعة أثرية.

 األناضول– 2018/12/7م 
■ العا�سمة التوغولية لومي  ت�ست�سيف مهرجاناً لفن الطهي: 

تستضيف العاصمة التوغولية لومي، في الفترة من 23 مارس إلى 02 أبريل 2019م الدورة األولى لمهرجان 
فّن الطهي الرامي إلى االرتقاء بالمنتجات المحلية واألطباق اإلفريقية.

وصرح مس���ؤول المهرجان أنطوان تيفي بينيس���ان: أّن »مهرجان لومي الدولي لفّن الطهي« يهدف »لالرتقاء 
بالمنتجات المحلية، وتوعية السكان حول الجودة الغذائية للمنتجات المحلية، وتمكين التوغوليين من إعادة تبّني 

تراث طهي بالدهم، وإبراز تأثيره على صحتهم، والمحافظة على التقاليد الزراعية والغذائية المحلية«.
والحظ أّن »عدة أطباق تختفي من س���نة إلى أخرى، بحيث أصبح الجيل الجديد غير مّطلٍع تماماً على تنّوع 

بالده في مجال فّن الطهي«.
وأكد أّن »مهرجان لومي لفّن الطهي سيكون تظاهرًة احتفالية، تضّم صفوة األطباق الغذائية للتوغو والبلدان 
اإلفريقية الناطقة بالفرنسية«، وأضاف أّن »الكثير من المأكوالت الغربية، وال سيما الهامبورغر والبيتزا، تفرض 
نفس���ها في مدننا على حس���اب منتجاتنا المحلية. وال تتمكن عدة أنش���طة تقوم بها جمعياٌت من التعريف بهذه 

المنتجات رغم قيمتها الغذائية وتكلفتها المنخفضة«.
بانا برس- 2019/1/15م

عين على 
افريقيا
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فعاليات

تحت�سن فعاليات المعر�ض الإفريقي الأول للتجارة البينية:  ■ القاهرة 
افتُتحت بالعاصمة المصرية القاهرة، فعاليات المعرض اإلفريقي األول للتجارة البينية، بمش���اركة نحو 1055 ش���ركة 

إفريقية، من بينها 300 شركة مصرية، باإلضافة إلى مشاركة 34 دولًة بأجنحة وطنية خالل المعرض.  
وأوض���ح وزير التجارة والصناعة المصري عم���رو نصار: أّن هذا المعرض يعّد األول من نوعه في إفريقيا، حيث يرتكز 
على استراتيجية تعزيز التجارة اإلفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات، كما يوفر فرصاً لتبادل األعمال 

بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة اإلفريقية. 
وأضاف أّن المعرض يركز على عدٍد من القطاعات، تش���مل المنتجات الزراعية، ومواد البناء، والس���ياحة، والمنتجات 

الطبية والدوائية، والصناعات الثقيلة والطاقة، والمنسوجات والمالبس، والصناعات الهندسية.
وتضمن المعرض تنظيم يوٍم وطني لكّل دولة لعرض إمكانياتها وثقافتها، حيث انقس���م هذا اليوم إلى قس���َميْن رئيَسيْن، 
هم���ا: قس���م للعروض الفنية التي تعّبر عن ثقافة كّل بلد، وقس���م لع���رض رؤية وزارات الدول المختلف���ة للفرص التجارية 

واالقتصادية والسياحية.
بانا برس- 2018/12/11م

■ انطالق الدورة 61 لموؤتمر المجل�ض الدولي للمطارات لقارة اإفريقيا بم�سر: 
افتتحت الدورة ال�61 لمؤتمر المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا بمدينة األقصر المصرية، بمش���اركة 400 عضو، 
يمثل���ون المطارات ف���ي 50 دولًة إفريقية، فضاًل عن ممثلي المجلس العالمي للمط���ارات والخبراء المتخصصين في مجال 

المطارات والنقل الجوي، باإلضافة إلى بعض شركات الطيران اإلفريقية.
وتناول���ت جلس���ات المؤتمر العديد من القضايا، من بينه���ا التحديات التي تواجه المط���ارات اإلفريقية لتطوير قطاع 
األعمال، ومناقش���ة استغالل المناطق المحيطة بالمطارات، من خالل إنشاء مدن المطارات، التي من شأنها أن تساهم في 
تعزيز التنمية االقتصادية للبلدان اإلفريقية، باإلضافة الى مناقش���ة ارتباط مجال الطيران بالسياحة، وكيفية تعزيز الشراكة 

والتعاون بين مجالي المطارات والسياحة.
بانا برس- 2019/3/6م

الذكية مناخياً في اإفريقيا:  الزراعة  حول  عمل  ■ ور�سة 
شارك ممثلو 12 دولًة إفريقية في ورشة عمل خاّصة، نظمها بالقاهرة مركز البيئة والتنمية العربي وأوروبا )سيداري(، 
بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة )UNER(، ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

)إفاد(، وأعضاء شبكة المعلومات اإلفريقية.
ناقش المش���اركون مش���روعاً تطبيقّياً، بتكاليف 85 مليون دوالر، يجرى تنفيذه حالّياً، ويستهدف تعظيم االستفادة من 
التقنيات الحديثة، واس���تعراض التجارب اإلفريقي���ة المعنية بدمج مفاهيم األمن الغذائي، والتنمية المس���تدامة في مجال 

الزراعة، باإلضافة إلى دعم الزراعة الذكية مناخّياً، ورفع قدرة النُّظم العلمية على التكيف.
صحيفة األهرام المصرية– 2019/3/6م
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حدود ومحددات دور الجيش التشادي
في منطقة الساحل والصحراء

اأحمد ع�سكر
باحلث بمركلز الأهلرام للدرا�سلات ال�سيا�سيلة 

وال�ستراتيجية  -  م�سر

ور اإلقليمي  ومن الجل���ّي مالحظ���ة العالقة بين ال���دَّ
المنوط بالجيش التشادي في الساحل والصحراء، وامتالك 
دولة تشاد مقومات العٍب إقليميٍّ بارز، يمكن االعتماد عليه 
بوصفه حليفاً وشريكاً أساسّياً للقوى اإلقليمية والدولية في 
محارب���ة اإلرهاب، في ظّل تدافع العديد من تلك القوى نحو 
المنطقة، بالتزامن مع تطورات األحداث في الشرق األوسط، 

والقارة اإلفريقية خالل السنوات القليلة الماضية.
اأوًل: حدود قدرات الجي�س الت�صادي:

يُعّد الجيش التش���ادي واحداً من أقوى جيوش منطقة 
الس���احل والصحراء، إذا ما قورن بجيوش دول الجوار، مثل 

باهتملاٍم يحظى  الت�سلادي  الجي�لس 

دوللي واإقليملي مالحلظ، فلي 

اإطلار الجهلود المبذوللة لمحا�سلرة ومحاربلة 

ال�ساحلل  منطقلة  فلي  الإرهابيلة  التنظيملات 

وال�سحلراء، كونله ُيعلّد اأحلد اأبلرز الجيو�لس 

الع�سكريلة فيها، والتلي انخرطت في الحروب 

التي �سهدتها المنطقة خالل ال�سنوات الأخيرة، 

من اأجل ا�ستعادة الأمن وال�ستقرار.
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إفريقيا الوسطى، ومالي)))، التي احتلت المرتبة 117 عالمّياً، 
وقبلها دولة النيجر في المرتبة 114، وفق المؤش���ر العالمي 
للقدرات العس���كرية لعام 2017م))). وقد اكتس���بت القوات 
التش���ادية، وال سيما القوات البرية، خبرًة قتالية حديثة بعد 
مش���اركتها مع القوات الفرنسية في عملية سيرفال 2013م 

ضّد المتطرفين في مالي.
وتبلغ نسبة اإلنفاق العس���كري لتشاد نحو 2.28% من 
إجمالي الناتج المحل���ي)))، حيث تُقّدر ميزانية وزارة الدفاع 
في تش���اد بنحو 120 مليون دوالر))). وقد أنفقت تش���اد من 
مواردها أكث���ر من 300 مليار فرن���ك إفريقي )512 مليون 
دوالر( ف���ي القتال ض���ّد اإلرهاب)))، كم���ا تراوحت تكلفة 
مش���اركة تشاد في الحرب على جماعة بوكو حرام بين 10-

16.5 مليون دوالر شهرّياً))).
ووفقاً لتقرير مؤسس���ة Global Fire Power لعام 
2017م: هن���اك حوالي 2.580.000 ش���اب تش���ادي قابل 
للتجنيد إذا ما نش���بت حرب، إضاف���ة إلى أّن هناك حوالي 
260 ألف تشادي يصلون سنوّياً إلى السّن القانوني للتجنيد 
العس���كري)))، حيث يضّم الجيش التش���ادي 30.500 ألف 
جن���دي نظامي تقريب���اً، منهم 25 ألف جن���دي في الجيش 
النظامي، و350 جندي في القوات الجوية، إضافًة إلى 5000 
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https://goo.gl/7hV7tS

.Jérôme Tubiana and Marielle Debos, Idim  (6(

للقدرات  العالمي  الموؤ�سر  ح�سب  الت�سادي  الجي�س  قدرات    (7(
متاح  7)20م،  دي�سمبر   6 في  ن�سر  7)20م،  لعام  الع�سكرية 

https://goo.gl/KzRF4C :على

جن���دي تابعين للحرس الجمه���وري، كما يوجد نحو 9.500 
جندي ضمن القوات شبه العسكرية))). 

كما تمتلك تشاد قدرات عسكرية برية وجوية، فبالنسبة 
للقوات البرية: تمتلك نحو 60 دبابة، 332 ش���احنًة مصفحة 
للقت���ال، 10 مدافع ذاتية الحركة، 51 مدفعية، و10 راجمات 
للصواري���خ المتنوعة. أما بالنس���بة للق���وات الجوية: فيبلغ 
إجمال���ي الطائرات الحربية التش���ادية حوال���ي 38 طائرة، 
باإلضافة إلى طائرة مقاتلة اعتراضية، و9 طائرات هجومية، 
و20 طائرة نقل، و4 طائرات للتدريب، و24 طائرة هليكوبتر، 
منها 5 طائرات هجومية. كما تمتلك تش���اد 51 مطاراً جوّياً، 
ويصل ط���ول الطرق البرية إلى 40 أل���ف كيلومتر. فيما ال 

تمتلك تشاد قوات بحريًة نظراً لكونها دولًة حبيسة.
وقد احتلت تش���اد المرتبة 88 عالمّي���اً، من بين 133 
دولة، وفقاً لمؤش���ر Global Fire Power للدول األقوى 
عسكرّياً، في حين احتلت المرتبة 15 عسكرّياً بإفريقيا، بينما 
احتلت المرتبة األولى عسكرّياً على مستوى تجّمع المجموعة 

االقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا »سيماك«))).
وتجدر اإلشارة إلى أن تشاد تستغل عوائد النفط، الذي 
تّم اكتش���افه في البالد منذ 2003م، في اإلنفاق على شراء 
األس���لحة، بقيمٍة ُقّدرت بحوالي 25 مليون دوالر، مع تزايد 
تهديدات المتمردين والمعارضة المس���لحة في البالد، حيث 
جاءت اعتبارات األمن القومي التشادي في مقدمة أولويات 
اس���تراتيجية الدولة، بعد االتفاق م���ع البنك الدولي بتغيير 

قائمة أولويات التنمية.
فقد أنفقت تش���اد نحو 600 مليون دوالر على ش���راء 
طائرات س���وخوي ومروحي���ات هجومية وناق���الت جنود 
مصفح���ة، فضاًل عن أنها قام���ت بمراجعة منهجية القوات 
المسلحة التشادية، ودفع الرواتب للجنود، وهو ما أسهم في 
تحقيق االنتصار على المتمردين في عام 2009م. واس���تمر 
اإلنفاق العسكري التشادي حتى وصل في عام 2013م إلى 4 
مليارات دوالر، من 10 مليارات دوالر هو حجم الواردات من 

النفط، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. 
وقد عملت تش���اد على تعزيز قوتها العسكرية في إطار 

.The Military Balance 2017, Ibid  (8(

للقدرات  العالمي  الموؤ�سر  ح�سب  الت�سادي  الجي�س  قدرات    (9(
الع�سكرية لعام 7)20م، مرجع �سبق ذكره.
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محيٍط إقليمي مضطرب، يش���هد حالًة من غياب االستقرار 
واألمن، حيث تنتش���ر أعمال اإلرهاب في معظم دول الجوار 
الجغراف���ي، في الوقت الذي تملك فيه جيوش���اً ضعيفة من 
حيث التس���ليح والقدرات واإلمكانيات العسكرية. ومن هنا 
تجد تش���اد الفرصة في تعزيز فرصها في النفوذ اإلقليمي، 
من خالل التدخالت العس���كرية والعمليات العس���كرية في 
الخارج، التي أصبحت أداًة رئيس���ية في السياسة الخارجية 
التش���ادية، حيث علّق أحد المس���ؤولين في تشاد على أنها 
»تستخدم التدخالت العسكرية من أجل إثبات أنفسنا دولّياً«. 
ومع تنامي القوة العس���كرية لدولة تش���اد؛ فقد قامت 
بسلس���لٍة من التدخالت العس���كرية في بعض دول الجوار، 
مما يُظهر تش���اد بمظهر الفاع���ل اإلقليمي القوي، كما أنها 
دافٌع لجذب الدعم اإلقليم���ي والدولي من الفواعل الدولية 
التي واجهت عدداً من المعضالت في التعامل المباش���ر مع 
المس���ائل األمنية المعقدة في منطقة الس���احل والصحراء، 
ففي أواخر 2013م قامت تشاد بالبرهنة على التزامها بحفظ 
السالم اإلقليمي، بإعالن انضمام 850 جندّياً تشادّياً إلى قوة 
حفظ السالم التابعة لالتحاد اإلفريقي في جمهورية إفريقيا 
الوسطى، قبل أن تعلن سحب قواتها في أبريل 2014م عقب 

اتهاماٍت لجنودها بانتهاكاٍت لحقوق اإلنسان في البالد. 
ومن ثَّم؛ تعتمد القوى الدولية بش���كٍل كبيٍر على تش���اد 
بهدف حّل معضالت األمن اإلقليمي في الساحل والصحراء، 
فبمقارنٍة بس���يطة مع جيوش دول الجوار، ياُلحظ مدى قوة 
الجيش التش���ادي ف���ي اإلقليم، األمر ال���ذي دفع الواليات 
المتحدة األمريكية وفرنس���ا إلى جعلها شريكاً أساسّياً في 
الحرب على اإلرهاب في الس���احل والصحراء، لذلك قامت 
الواليات المتحدة بنش���ر حوالي 80 مستشاراً عسكرّياً في 
تش���اد، في إطار عملية البحث عن المختطفات النيجيريات 

الالتي اختُطفن في أبريل 2014م))).
والإقليمي  الأم��ن��ي  ال���دور  م��ح��ددات  ث��ان��ي��ًا: 

للجي�س الت�صادي:
يكتسب الجيش التش���ادي قوته اإلقليمية في الساحل 

 Celeste Hicks, Chad and The West: Shifting the  (((
 security Burden? Africa Policy Brief, EGMONT
 Royal Institute for International Relations, No.

.7-13, July 2015, Pp. 1

والصح���راء من خالل انخراطه في األزم���ات اإلقليمية في 
المنطقة، وتبرز محددات الدور األمني واإلقليمي له في:

- التناف�����ض الإقليم����ي والدول����ي: حي���ث يتزايد الحضور 
الغربي في اإلقلي���م، في ظّل تهدي���د التنظيمات اإلرهابية 
للمصالح الغربية هن���اك، فضاًل عن الوجود الصيني القوي 
من أجل االس���تثمار، وهو ما ينذر بصراٍع جيواس���تراتيجي 
في الس���احل والصحراء، حيث تحظى تلك المنطقة بأهميٍة 
استراتيجية بالنسبة لفرنسا، باعتبارها الدولة األكثر نفوذاً 
وحضوراً في المنطقة، بحكم مصالحها االس���تراتيجية في 
المنطقة، حيث تنتشر قواتها العس���كرية هناك، والتي تبلغ 
نح���و 4000 جندي، من���ذ عملية س���يرفال 2013م))). وفي 
المقاب���ل أضحى الحضور األمريكي قوّياً في الس���احل، وال 
س���يما الحضور العسكري)))، حيث أسس���ت أمريكا قاعدة 
للطائرات بدون طيار، إضافًة إلى القاعدة الجوية الش���املة 
في منطقة »أغاديز« بالنيجر، كما نش���رت نحو 800 جندي 
أمريكي بهدف مكافحة اإلرهاب في نيجيريا ومالي)))، و300 
جندي في جن���وب الكاميرون، باإلضاف���ة لمراكز التدريب 

العسكري بمدينة »أجوارا« في الكاميرون. 
يأت���ي ذلك بالتزامن مع تزايد االهتمام الدولي بمنطقة 
الس���احل والصحراء، حيث تش���ارك ألمانيا بحوالي 1000 
جن���ديٍّ ضمن ق���وات MINUSMA األممية في مالي)))، 
إضافًة إلى إعالن إيطاليا إرس���ال قوة عسكرية إلى النيجر، 

واألمر نفسه بالنسبة لبريطانيا وإسبانيا))).

 Jacob Wirtschafter and Karim John Gadiaga,  (2(
 Africa becomes the new battleground for ISIS
 and al-Qaeda as they lose ground in Mideast,

:Oct. 25, 2017, available at
https://goo.gl/iwopiL

انغما�ص فرن�سي  ال�ساحل تمثل  )))  د. خالد علي، هل قوة دول 
في منطقة ال�ساحل وال�سحراء؟، �سحيفة الغد، مالي، ن�سر 
https://goo.gl/Bjt1LU :في 6) نوفمبر 7)20م، متاح على

 Jacob Wirtschafter and Karim John Gadiaga,   (4(
.Idem

 Germany›s Bundeswehr mission in Mali, DW,  (((
available at: https://goo.gl/FgE8bJ

اإلى  )6)  د. خالد حنفي علي، تحولت الإرهاب من ال�ستحواذ 
التجوال بال�ساحل الإفريقي، مجلة ال�سيا�سة الدولية، ن�سر في 

https://goo.gl/H8gsFv :2 فبراير 8)20م، متاح على(
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- تم����دد التنظيم����ات الإرهابي����ة: حي���ث يتعاظ���م القلق 
اإلقليم���ي والدولي جّراء وجود عناص���ر تنظيم داعش على 
الح���دود الليبية التش���ادية، وإمكانية تهدي���ده وتمّدده في 
مناطق أخرى بالقارة، باإلضافة إلى احتمالية إقامة عالقات 
ارتباطية بي���ن حركة بوكو حرام في غ���رب إفريقيا وبعض 
التنظيمات اإلرهابية األخرى. يأتي ذلك في إطار التحوالت 
النوعية الت���ي طالت التنظيمات اإلرهابية بالمنطقة مؤخراً، 
من اندماج بعضها، وتنامي نش���اطها، واس���تهدافها للقوات 
األجنبية المتمركزة هناك، إضافًة إلى تزايد نشاط الجريمة 
المنظمة، والتي تُقّدر بنح���و 3.8 مليارات دوالر))). لذلك؛ 
يس���ّبب تصاعد نشاط التنظيمات اإلرهابية في دول الجوار 
التش���ادي أزمًة أمنيًة واقتصاديًة لها، كونها تسهم، وال سيما 
حركة بوكو حرام، في تقويض األمن وتهديد طرق التجارة)))، 
ومن هنا؛ تس���عى تش���اد إلى تأمين ط���رق التجارة مع دول 

الجوار، باعتبارها منفذاً مهّماً لها مع الخارج.
- مخاط����ر الميلي�سيات الم�سلحة ف����ي جنوب ليبيا: فهناك 
مخاوٌف من حدوث اندم���اٍج وترابٍط بين عناصر المعارضة 
المس���لحة التش���ادية والتنظيم���ات اإلرهابي���ة في جنوب 
ليبيا، وخاّصًة في ظّل ما تش���هده الحدود بين ليبيا وتش���اد 
والسودان من تحركاٍت لتلك التنظيمات، حيث أضحت سوقاً 
للمقاتلين)))، وأصبح حزام الس���احل اإلفريق���ي جنوباً هو 
الخطوة التالية للتنظيم���ات اإلرهابية في ليبيا، والمدعومة 
م���ن بعض الدول اإلقليمية مثل قط���ر. إضافًة إلى التخوف 
من انتقال 2000-2500 عنصٍر مقاتل من تنظيم داعش إلى 

غرب إفريقيا وشرقها، ومنطقة البحيرات العظمى.
- ن�س����اط المعار�س����ة الم�سلح����ة الت�سادي����ة: حيث تنخرط 
مجموعاٌت مس���لحة من المعارضة المسلحة التشادية، مثل 

الإقليمية  الأدوار  ال�ستقرار:  مع�سلة  الديواني،  عبدالغفار    (((
لالأبحاث  الم�ستقبل  مركز  الإفريقي،  ال�ساحل  في  والدولية 
متاح  ))20م،  فبراير   (( في  ن�سر  المتقدمة،  والدرا�سات 

https://goo.gl/5UmEhh :على

 Chad between Ambition and fragility, Africa   (2(
 Report N233, International crisi group, 30

.march 2016

 Chad shuts border with Libya, deploys troops  (((
 amid security concerns, reuters, available at:

https://goo.gl/qfqhFP

»جبهة الوفاق من أجل تغيير تش���اد«، في القتال إلى جانب 
الميليش���يات المس���لحة الليبية، وهي »س���رايا الدفاع عن 
بنغازي« اإلرهابية، والتحالف الموالي لمصراتة، ضّد الجيش 
الوطني الليبي))). وتتمركز مجموعاٌت تش���ادية مسلحة في 
منطقة الجفرة الصحراوية الوس���طى، وفي مدينة بنغازي، 
ويُقّدر عدد التش���ادّيين الذي يقاتل���ون ضّد الجيش الوطني 

الليبي ب� 1000 عنصر))).
- الح����رب �سّد الإره����اب: تُعّد تشاد شريكاً إقليمّياً ودولّياً 
مهّماً ف���ي مكافحة اإلرهاب في الس���احل والصحراء، وقد 
ور األمني اإلقليمي لتش���اد ف���ي المنطقة، حيث  تباي���ن الدَّ
ينقس���م بين التدخل العسكري، والمساهمة في قوات حفظ 
السالم، والمش���اركة في االئتالفات اإلقليمية والدولية ضّد 
اإلرهاب)))، فقد شاركت تشاد في عملية سيرفال الفرنسية 
في ش���مال مالي في 2013م، كما أنه���ا مقرٌّ لعملية برخان، 
الت���ي تس���عى للحّد من تهدي���د التنظيم���ات اإلرهابية في 
ش���مال مالي. وتزعمت تش���اد الحملة العسكرية ضّد حركة 
بوك���و حرام في »الكاميرون– نيجيري���ا– النيجر« منذ يناير 
2015م ب� 3 آالف جندي)))، ونش���رت تشاد 2000 جندي في 
النيجر منذ منتصف عام 2016م)))، قبل أن تس���حب مئاٍت 
منهم رّداً على قرار الرئيس ترامب بحظر دخول التش���ادّيين 
للواليات المتحدة))). كما تمركزت القوات التشادية في دولة 

الجي�ص  �سد  بالقتال  �ساركت  معار�ستنا  تعترف:  ت�ساد    (4(
في  ن�سر  وال�ست�سارات،  للدرا�سات  ال�سحراء  مركز  الليبي، 

https://goo.gl/dhEb5H :4) اأبريل 7)20م، متاح على

 Hundreds of fighters from Chad, Darfur feeding  (((
:off Libya›s turmoil: report, Reuters, available at

https://goo.gl/8h2wtz

 Jérôme Tubiana and Marielle Debos, DÉBY’S  (6(
 CHAD. political manipulation at home, military
 intervention abroad, challenging times ahead,
 Institute For Security Studies, PEACEWORKS,

.DECEMBER 2017, NO. 136

.Ibed  (7(

.The Military Balance 2017, Idem  (8(

 AFTER TRUMP TRAVEL BAN, CHAD PULLS  (9(
 TROOPS FROM BOKO HARAM FIGHT IN
 NIGER, The News Week, 13 october 2017,

available at: https://goo.gl/wvvqsr
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إفريقيا الوس���طى، في الفترة من 2012-2014م، لمواجهة 
جماعة بوكو حرام، قبل أن تس���حب قواتها بس���بب اتهاماٍت 

لجنودها))). 
وتش���ارك بعض القوات التش���ادية في عمليات حفظ 
السالم في القارة، حيث تنتشر في كوت ديفوار ومالي ضمن 
ق���وات حفظ الس���الم األممية)))، بحيث تُعتبر تش���اد ثالث 
أكب���ر قوٍة في قوة MINUSMA في دولة مالي، وبلغ عدد 
أفرادها حوالي 1390 عنصراً))). وش���اركت تشاد في يناير 
2018م ضمن عمليٍة عسكرية إقليمية باسم »اللكمة العميقة 
2« م���ع نيجيريا والنيجر والكامي���رون، ضّد عناصر جماعة 

بوكو حرام))). 
- كما استضافت تشاد المناورات العسكرية »فلينتلوك«، 
بمش���اركة 24 دولة، ضمن برامج التدريب العسكرية لقيادة 
AFRICOM في إفريقيا))). وتدعم تشاد التحالف العربي 
بزعامة الس���عودية لمحاربة الحوثّيين ف���ي اليمن، كما تُعّد 
تش���اد عضواً ضمن التحالف اإلس���المي العسكري، بهدف 

محاربة اإلرهاب))). 
وقد مّثل���ت التحديات األمنية الراهن���ة في المنطقة، 
وتط���ورات األزمة الليبية)))، ضرورًة حتمية بش���أن التقارب 
التش���ادي الس���وداني، وما اس���تتبعه من اتفاٍق حول حماية 

 Anne Look, Will Chad’s Military Tip the Balance  (((
 in Fight Against Boko Haram?, February 05,

2015, available at: https://goo.gl/2sJwYo

.The Military Balance 2017, Idem  (2(

 Chad’s President threatens to withdraw troops  (((
 from military operations in Africa, Journal du
Cameroun, 28.06.2017, available at: https://

goo.gl/ZJYFQG

)4) د. خالد حنفي علي، مرجع �سبق ذكره. 

للدرا�سات  ال�سحراء  مركز  ت�ساد،  في  7)20م  ))) فلينتلوك 
https:// :وال�ست�سارات، ن�سر في 9 مار�س 7)20م، متاح على

goo.gl/xTfKLS

الإره���اب!،  وج��ه  في  اإفريقي  �سد  ت�ساد  الح�سيني،  )6) ه���دى 
0) نوفمبر 7)20م، متاح  �سحيفة ال�سرق الأو�سط، ن�سر في 

https://goo.gl/Er5Jzp :على

 The Libyan Crisis as seen from N›djamena,  . (7(
 International Crisis Group, 8 June2011,

available at: https://goo.gl/vxPQEJ

الحدود المشتركة بينهما، ومنع تسلل العناصر اإلرهابية. 
وتتخوف تشاد من اإلرهاب في المنطقة؛ ألّن النزاعات 
والصراع���ات المحيط���ة بدولة تش���اد تتس���ّبب في اندالع 
أزم���اٍت اقتصادية وأمنية لها، بحي���ث يترتب عليها تقويض 
األمن على الطرق التجاري���ة بين انجامينا ومايدوجوري في 
نيجيريا، ومروة Maroua في الكاميرون، وميناء »دواال« في 
الكاميرون، الذي يُعتبر المعبر الرئيس���ي لتش���اد إلى المياه 
الدافئة. فقد اس���تطاعت بوكو حرام خنق اقتصاد المنطقة، 
حي���ث أدت هجماتها في منطقة ش���مال الكاميرون وبحيرة 
تشاد إلى إعالن تش���اد إغالٍق مؤقت لحدودها مع نيجيريا، 
بعد إعاقة الحركة توريد الس���لع إلى البالد، وتس���ّببها في 
خفض الصادرات التشادية، وال سيما الثروة الحيوانية، وهو 
ما دفع التجار إلى استخدام طريق تجاري أطول عبر جنوب 
تش���اد )تجاونديري– موندو– انجامينا( ب���دالً من الطريق 

المعتاد )دواال– ماروا– انجامينا())).
ثالثًا: الدور الإقليمي لت�صاد في المنطقة: 

تقع تش���اد في منطقة وس���ط إفريقيا، وتتمتع بأهمية 
جيواس���تراتيجية مهّمة، في إطار تعقيدات األمن اإلقليمي 
للمنطقة، كونها تربط بين ش���مال القارة وجنوبها من جهة، 

وشرقها وغربها من جهٍة أخرى))).
وتتعاظم مكانة تش���اد اإلقليمية في الساحل والصحراء 
لكونها تمتلك جيش���اً قوّياً، يسهم في الحرب على اإلرهاب، 
كما أنها مدخٌل مهمٌّ لدول غرب إفريقيا)1))، كما تمّثل عمقاً 
اس���تراتيجّياً للدول العربية في الق���ارة، وخاّصًة أّن هناك 
تداخاًل إثنّياً، فبعض القبائل العربية التشادية لها امتداداٌت 
ف���ي دول الجوار، وتحديداً الس���ودان وليبي���ا، ومنها قبيلة 
الزغ���اوة. كما أّن اللغة العربية هي لغة االتصال الرئيس���ية 
بين المواطني���ن)))). وهو ما دفع البرلم���ان العربي في 28 

 Chad between Ambition and Fragility, (8(
 International Crisis Group, Belgium, African

.34-Report N 233, 30 March 2016, Pp.3

)9) �سعيد على اأحمد طه، مرجع �سبق ذكره. 

)0)) هدى الح�سيني، ت�ساد اأ�سد اإفريقي في وجه الإرهاب، ال�سرق 
https://goo.gl/ على:  متاح  7)20م،  نوفمبر   (0 الأو�سط، 

djLEiF

الما�سي  ت�ساد..  اإدري�س، جمهورية  عي�سى  يو�سف  مو�سى    ((((
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ديس���مبر 2017م إلى منح البرلمان التش���ادي صفة »عضو 
مراق���ب« في البرلمان العربي، باإلضاف���ة إلى توصيته إلى 
الجامعة العربية بضّم تشاد بصفة »عضو مراقب«)))، وهو ما 
يمّثل مصدر قوة للتقارب العربي مع تشاد، حيث تُعتبر تشاد 
دولًة ذات أغلبية مس���لمة، بنسبة 85% من إجمالي السكان، 
وينتش���ر مذهب الصوفية في شمال البالد، فهناك الطريقة 
التيجانية التي تُعّد األكثر انتش���اراً، والسنوسية، إضافًة إلى 
الدعوة السلفية)))، وهو ما يمّثل نقطًة جيدة للتقارب العربي 

التشادي. 
فيما يوجد التمدد الشيعي اإليراني في منطقة الساحل 
والصحراء، وتبلغ نس���بة الش���يعة في تش���اد نحو 21% من 
إجمالي مسلمي تش���اد، وتتوالى محاوالت التغلغل اإليراني 
في البالد بالسعي نحو بناء مساجد ومدارس شيعية، إال أّن 
المجلس األعلى للش���ؤون اإلسالمية التشادي قد رفض تلك 

المحاوالت))).
وإذ تتمركز تش���اد في محي���ٍط إقليميٍّ مضطرب فيما 
يُعرف ب�»حزام األزمات«، حيث تواجه دول الجوار الجغرافي 
لها عدداً من األزمات، فمن ناحية الش���رق هناك األزمة في 
دارفور، واألزمة في جنوب السودان، أما في الجنوب فهناك 
األزمة في إفريقيا الوس���طى المس���تمرة منذ 2013م، وفي 
الشمال ال تزال األزمة الليبية تلقي بظاللها على دول الجوار 
الليب���ي، فبعد اإلطاحة بنظام العقيد معمر القذافي أضحى 
الجنوب الليبي مصدر خط���ر، وبمثابة منطقة رمادية تأوي 
عناصر من الميليش���يات والحركات اإلرهابية، وقد توسعت 
فيها المواجهات العسكرية وانتشار األسلحة والتهريب، وهو 
ما دف���ع الرئيس إدريس ديبي، خالل مش���اركته في أعمال 

على:  م��ت��اح  ))20م،  نوفمبر   28 والم�ستقبل،  والحا�سر 
https://goo.gl/nxtDRz

)))  البرلمان العربي يمنح ت�ساد �سفة الع�سو المراقب، اأخبار 
https:// على:  متاح  7)20م،  دي�سمبر   29 في  ن�سر  اليوم، 

goo.gl/f7fwHH

منارات  ت�ساد،  في  الإ�سام  انت�سار  عبيد،  محمد  فاطمة    (2(
https:// على:  متاح  7)20م،  فبراير   20 في  ن�سر  اإفريقية، 

goo.gl/RvXdBe

اإرم  اإيران،  اإفريقيا بدعم من  يتمدد في  ال�سيعي  المذهب    (((
https://goo.gl/ :نيوز، ن�سر في )) مايو 6)20م، متاح على

TTDMWK

المنتدى الدولي للس���الم واألمن في ديس���مبر 2014م، إلى 
دعوة حلف الناتو للتدخل في ليبيا، للقضاء على التنظيمات 
اإلرهابية هناك، حيث ترى تش���اد في األزمة الليبية مصدر 
تهديٍد أمنيٍّ كبيٍر لها، وتخش���ى من س���يطرة الميليش���يات 
العسكرية على الطرق الصحراوية واألنشطة االقتصادية في 
ش���مال تشاد، وخطورة انتشار السالح في البالد، ومن كونها 

أضحت مكان إيواٍء للمعارضين والمتمردين التشادّيين))).
 ف���ي حين تمثل حركة بوكو حرام تهديداً كبيراً لتش���اد 
ومنطقة بحيرة تش���اد من جهة الغرب، عالوًة على نش���اط 
تنظيم القاعدة في المغرب اإلس���المي، وانتش���ار الجريمة 
المنظمة واألنش���طة غير المش���روعة عب���ر المنطقة، مثل 
االتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات، 

وتهريب السالح والبضائع. 
 ومن هنا؛ تش���ارك تش���اد بقوٍة في تس���وية األزمات 
اإلقليمية، حيث أرس���لت تش���اد قواتها العسكرية إلى مالي 
في يناير 2013م، للقتال إلى جانب القوات الفرنس���ية، وهو 
ما كان موضع ترحيب من الق���وى اإلقليمية والدولية، بينما 
تمركزت قواتها في إفريقيا الوس���طى في الفترة بين نهاية 
2012م وأبريل 2014م، كما نش���رت قواتها في يناير 2015م 
للمش���اركة في الحرب ضّد حركة بوكو حرام. ولعبت تشاد 
َدوراً ب���ارزاً في القوة األممية متعددة الجنس���يات ضّد بوكو 
ح���رام، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد نيجيريا بمش���اركة 
حوال���ي 3000 جندي، فضاًل عن اس���تضافتها مقّر عملية 

.(((MNJIF برخان
وتُعّد تشاد شريكاً مهّماً للغرب في مكافحة اإلرهاب في 
منطقة الس���احل والصحراء، فقد عززت تحالفاتها الدولية 
مع الق���وى الغربية من أجل التعاون المش���ترك في محاربة 
اإلرهاب بالمنطقة، وتعتمد تش���اد في مّد نفوذها على قوتها 
العس���كرية بالنس���بة لدول المنطقة، حيث يسعى ديبي من 
خالل الدبلوماسية العسكرية إلى تحويل بالده لقوٍة إقليمية 
في قارة إفريقيا ومنطقة الس���احل والصحراء، وقد استطاع 
كس���ب حلفاء أقوياء، مثل الواليات المتحدة وفرنسا بشكٍل 
أساسي، يمدونه بالدعم المالي والسياسي، ويقّدم نفسه لهم 

 Chad between Ambition and Fragility, Ibid, (4(
.34-Pp.3

.Idem  (((
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عل���ى أنه حليٌف قويٌّ في الحرب على اإلرهاب، س���واء على 
الصعيد اإلقليمي والدولي. ومن ثَّم؛ تتطلع تش���اد، من خالل 
الدبلوماس���ية العسكرية، في أن تصبح ش���ريكاً استراتيجّياً 
مهّماً للقوى الغربية، وال س���يما الواليات المتحدة األمريكية 
وفرنس���ا، في ظّل ما تشهده منطقة الساحل والصحراء من 

تزايد نشاط الجماعات اإلرهابية. 
وبالرغم من سعي تشاد لنيل مكانٍة إقليمية وَدوٍر إقليميٍّ 
بارٍز في الساحل والصحراء؛ فإنه ال يخفى هشاشة األوضاع 
الداخلية التي تمّثل أزمًة بالنس���بة لدولة تشاد، فهي تُعّد من 
أفقر دول العالم وفقاً لمؤش���راٍت دولية، كما يتصاعد معدل 
األمية في البالد بنس���بة 75%، كما شهد االقتصاد التشادي 
منذ نهاية 2014م ظاهرتَيْ���ن كان لهما تأثيرهما على نمّوه، 
تتمثل أواله���ا في إضفاء الطابع اإلقليم���ي لإلرهاب الذي 
تش���ّكله حركة بوكو حرام، التي أسهمت في تعطيل التجارة 
بين دول المنطقة، أضف إلى ذلك انخفاض أس���عار النفط 
التي أثرت س���لباً في االقتصاد التشادي؛ كون أّن االقتصاد 
التش���ادي يعتمد بش���كٍل كبير على العائدات النفطية، ففي 
أعقاب انضمام تش���اد إل���ى نادي ال���دول المنتجة للنفط؛ 
ارتفعت الميزانية العاّمة في تش���اد من 670 مليون دوالر في 
عام 2004م إلى 2.8 ملي���ار دوالر في عام 2014م، وهو ما 
خلق مناخاً متوتراً نتيجة العديد من األزمات والمش���كالت 
السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعية ف���ي البالد، فضاًل 
عن بعض التوترات على أس���اٍس دين���ي وعرقي في الداخل 
التش���ادي، إضافًة إلى الهجمات التي تتعرض لها البالد من 
ِقَب���ل حركة بوكو حرام النيجيرية، التي تُعّد أحد مس���ببات 
األزمة االقتصادية التي تش���هدها تش���اد، حيث أس���همت 
عمليات الحركة في المنطقة في إعاقة التجارة مع الكاميرون 
ونيجيريا، بالتزامن مع انخفاض س���عر البترول عالمّياً، وهو 

ما كان له تأثيره السلبي على االقتصاد التشادي.
إال أنه يُنظر إلى تشاد على أنها دولٌة مستقرة نسبّياً، في 
منطقٍة مضطربة نتيجة انتش���ار الحركات اإلرهابية وتنامي 
نش���اطاتها، ومن ثَّم؛ تس���عى تش���اد إلى لعب َدور »شرطي 
المنطقة«، وهو ما يعززه مش���اركتها ف���ي الحرب على بوكو 
حرام، ومش���اركة قواتها إلى جانب القوات الفرنس���ية في 
التدخل لمواجهة التنظيمات المتطرفة في المنطقة، فضاًل 
عن مش���اركتها في التحالف العربي الذي تتزعمه السعودية 

في اليمن. لذلك؛ ترغب تش���اد في أن تصبح قوًة عسكرية 
يُعتمد عليها في الس���احل والصحراء، مما يعزز من نفوذها 
اإلقليمي ف���ي إفريقيا عاّمة، ومنطقة الس���احل والصحراء 

بشكٍل خاص))). 
فقد استهدفت بوكو حرام األراضي التشادية بعد قرار 
الحكومة في تش���اد االنضمام إلى الح���رب ضّد بوكو حرام 
في يناي���ر 2015م، وتفاعلها مع دع���وة الرئيس الكاميروني 
»ب���ول بيا« للتضامن الدولي ض���ّد بوكو حرام، فقامت قواٌت 
عس���كرية تش���ادية بالتدخل ف���ي الكامي���رون، وأخرى في 
النيجر، إضافًة إل���ى التدخل في نيجيريا إلى جانب القوات 
النيجيري���ة، من أجل مواجهة عناصر الحركة في والية برنو، 
مما أدى إلى تغّير ميزان القوة العس���كرية في دول الجوار، 
ويأتي ذلك نتيجًة لتحول نش���اط بوكو حرام من كونها حركة 
محلية لعدة سنوات، بحيث تمركزت عناصرها بشكٍل أساسي 
في مدينة »برنو« الواقعة ش���مال ش���رق نيجيريا، إلى حركة 
إقليمية تمددت إلى دول الجوار في أوائل 2014م، وهاجمت 
المدنّيين والقوات العسكرية في شمال الكاميرون في مارس 
2014م، وفي جنوب النيجر، وغرب تشاد في أوائل 2015م، 
وقد ج���اء أول تهديد لبوكو حرام على األراضي التش���ادية 
في 12 فبراير 2015م، بعد الهجوم الذي ش���نته على مدينة 

نجوبوا Ngouboua على شاطئ بحيرة تشاد. 
وبرغم انسحاب القوات التشادية من النيجر والكاميرون، 
في نوفمبر 2015م، فإّن خدماتها العس���كرية ظلت مستمرًة 
لبلدان الجوار الجغرافي، فقد أعقب هجوم بوكو حرام على 
مدينة Bosso النيجرية، في 3 يونيو 2016م، طلب الرئيس 
النيجري محمدو يوس���ف مس���اعدة القوات التشادية، التي 
وافقت على إرس���ال جنود إلى النيجر في منتصف يونيو من 

 .Gama Aiki �العام نفسه، في عملية ُسّميت ب
ويثير تمدد بوكو حرام اإلقليمي تخوف تشاد من عرقلة 
األنشطة االقتصادية بين دول المنطقة، فضاًل عن التخوف 
من قطع الطريق إلى البحر الذي يضّر بقدرات تش���اد على 

التصدير واالستيراد، خاصًة  في األغذية والمصنوعات))).

.Idem  (((

 Fighting Boko Haram in Chad: Beyond Military  (2(
 Measures, International Crisis Group, Belgium,

.37-African Report N 246, 8 March 2017, Pp.3
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وق����د �ساع����د ت�ساد في الظه����ور بو�سفها ق����وًة ع�سكرية بارزة 
في المنطقة اأربعة عوامل مهّمة، تتمثل في:

1- ظاهرة العرض والطل���ب اإلقليمي، في ظّل ضعف 
القوة العس���كرية لمعظم دول المنطقة، بينما برزت تش���اد 
بقوتها العس���كرية في المنطقة كطرٍف إقليمي ودولي فّعاٍل 

في مجابهة اإلرهاب.
2- وتصاع���د نش���اطات التنظيم���ات اإلرهابي���ة في 
المنطقة، فبرزت تش���اد بقوتها العس���كرية التي تسهم في 

الجهود اإلقليمية والدولية لمحاربة اإلرهاب. 
3- أضف إلى ذل���ك الرغبة في الحصول على التمويل 
من القوى الدولية، والمؤسس���ات الدولية، من أجل الحرب 

على اإلرهاب.
4- فضاًل عن رغبة تشاد في بناء عالقاٍت قوية وجيدة 
م���ع المجتمع الدولي، في إطار الحرب على اإلرهاب، وذلك 

بفضل امتالكها قوًة عسكرية فّعالة في المنطقة))).
وتسعى تش���اد إلى لعب َدور رئيس���ي في المنطقة من 
خ���الل التحركات على مس���تويات عدة، حيث اس���تضافت 
انجامين���ا قّمًة اس���تثنائية لتجّمع الس���احل والصحراء في 
فبراي���ر 2013م، فضاًل عن رئاس���ة الرئيس ديبي للجماعة 
االقتصادية لوس���ط إفريقيا ECCAS لمدة 6 سنوات، بعد 
حصول تشاد على مقعد غير دائم بمجلس األمن الدولي في 
عام 2013م. وفي 2014م حصلت تش���اد على رئاسة مجلس 
الس���لْم واألمن اإلفريقي، كما أس���همت في تأسيس تجّمع 
الس���احل الخماس���ي إلى جانب دول بوركينا فاسو والنيجر 
ومالي وموريتانيا، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة اإلرهاب 
والجريمة المنظمة، حيث ترأست تشاد المجموعة في نوفمبر 
2015م. كما تّم تعيين وزير الخارجية التشادي السابق محمد 
صالح النظيف رئيس���اً للبعثة األممية لتحقيق االستقرار في 
مالي في ديس���مبر 2015م. عالوًة على انتخاب تشاد لتكون 
رئي���س منظمة االتحاد اإلفريقي ف���ي يناير 2016م، وتعيين 
وزير الخارجية األسبق موسى فكي رئيساً لمفوضية االتحاد 
اإلفريقي، ه���ذا باإلضافة إلى اختيار فاطمة حرام أس���يل 

 Ronald Marshal, An emerging military power in  (((
 central Africa? Chad under Idris Deby, Societies
 Politique Compares, 40, October-December

.20-2016, Pp. 1

مفوضاً لالتحاد اإلفريقي للتج���ارة والصناعة في 2012م، 
وهو ما يعزز َدور تش���اد اإلقليمي في المنطقة، عالوًة على 
كونه تدعيماً للنظام التشادي في الداخل في ظّل المعارضة 

الشديدة له، واألزمات التي تمّر بها البالد))). 
وألّن تش���اد تعتمد في معامالتها االقتصادية على دول 
الجوار البحرية، لكونها دولًة حبيس���ة، فإّن الس���الم واألمن 
اإلقليمي يُعّد أحد أهداف السياسة الخارجية لتشاد، ولهذا 
تعمل على ضم���ان عالقات طيبة م���ع دول الجوار، بهدف 
ضمان التنس���يق إلبعاد المخاطر عن الداخل التشادي، في 
ظّل تصاعد نشاطات التنظيمات اإلرهابية في دول الجوار، 
وخصوصاً في ليبيا والسودان والكاميرون والنيجر وإفريقيا 

الوسطى.
ويتباين َدور تشاد في اإلقليم ما بين التدخالت العسكرية 
والوس���اطة، فقد تدخلت تشاد في عام 1997م في جمهورية 
الكونغو من أجل دعم رئيس���ها آنذاك ديني ساس���و نغيسو 
Dennis sassou Nguesso إلعادته للس���لطة، وفي عام 
1998م تدخلت القوات العسكرية التشادية للقتال إلى جانب 
 Laurent Desire Kabila الرئيس لوران ديزيه كابي���ال
ضّد المتمردين المدعومين م���ن رواندا وأوغندا، وفي عام 
 Francois 2003م دعمت تشاد س���يطرة فرانسوا بوزيزي
Bozizi على الس���لطة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي 
العام نفس���ه تدخلت القوات التش���ادية إلى جانب الجيش 

السوداني ضّد المتمردين في إقليم دارفور. 
وبش���كٍل تدريجي أضحت التدخالت التشادية رسمية، 
بكونها جزءاً من القوات األممية، مثل قوات حفظ السالم أو 
التحالفات الدولية لمحاربة اإلرهاب، وتجدر اإلشارة إلى أّن 
تلك التدخالت كانت بدعٍم غير رس���ميٍّ من فرنسا، وخالل 
هذه الفترة؛ توس���ع الدعم الدولي م���ن ِقبَل القوى الدولية. 
ويُعتبر هذا التوجه في السياسة الخارجية التشادية ال يهدف 
إلى ضمان َدوٍر إقليمي بارز فحس���ب؛ بل يس���مح النجامينا 

بتعزيز تحالفها مع باريس. 
وف���ي المقابل؛ خ���الل عاَم���ي 2013 و2014م قامت 
انجامينا بإدارة عملية س���الٍم غير رس���مية في دارفور، من 
خالل عقد مؤتمَريْن في منطقة »أم جريس إنيدي« التشادية 

.Idem  (2(
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على الحدود مع السودان، ولم يتّم دعوة المتمردين، وهدفت 
تش���اد من ذلك إلى تأمين حدودها، وتعزيز األمن والس���لْم 
اإلقليمي في المنطقة، فضاًل عن التخوف من دعم السودان 
لمتمردي تشاد. كما حاولت تشاد ممارسة َدور الوسيط بين 
نيجيري���ا وبوكو حرام في أكتوبر 2014م، إال أّن مس���اعيها 
فش���لت في التوص���ل لوقف إط���الق النار بي���ن الطرَفيْن، 
وهو ما زاد من قلق تش���اد بش���أن تطوير بوكو حرام لشبكٍة 
إقليمية معقدة، أسهمت في تصاعد نشاطاتها اإلرهابية في 

المنطقة))).
وفي السياق الدولي؛ نالت تشاد خالل السنوات الخمس 
الماضية اعترافاً دولّياً باعتبارها ضامناً لألمن اإلقليمي في 
منطقة الس���احل، وذلك بعد نجاحها كش���ريٍك في محاربة 
اإلرهاب ف���ي المنطقة، ودعمها بقوات عس���كرية لعمليات 
حفظ السالم األممية في المنطقة، فقد كان القرار التشادي 
في يناير 2015م بإرسال قوات عسكرية لمحاربة بوكو حرام 
في دول الجوار، وال سيما نيجيريا، بمثابة نقطة تحّول لدولة 
تش���اد على الصعيد الدولي، بحيث دخلت تش���اد إلى دائرة 
االهتمام الدولي كأحد أبرز الحلفاء االس���تراتيجّيين للغرب 
ف���ي الحرب على اإلرهاب في منطقة الس���احل والصحراء، 
حيث تتقدم تش���اد طليع���ة عمليات مكافح���ة اإلرهاب في 
وسط القارة اإلفريقية وغربها، وتُعّد العباً مهّماً في الجنوب 
الليبي، مما جعلها أكثر قوٍة ُمهّمٍة عسكرّياً من أّي وقٍت مضى 
بالنسبة لواش���نطن وباريس، وأضحى حضورها في مختلف 
محاوالت حّل األزم���ات اإلفريقية في المنطقة مهّماً))). كما 
يؤدي موقعها الجيواس���تراتيجي َدوراً مهّماً في توجه أنظار 
واهتمام العديد من القوى الدولية الفاعلة في مجال مكافحة 

اإلرهاب في وسط إفريقيا وغربها. 
وقد دعمت تش���اد عدداً من العملي���ات األمريكية في 

 Jérôme Tubiana and Marielle Debos, Deby›s  (((
 Chad: Political Manipulation at Home, Military
 Intervention Abroad, Challenging Times Ahead,
 Peace Works, USA: Institute for Security

.Studies, December 2017, No. 136

 Alex Thurston, As Chad Leads in Regional   (2(
 Security, Its President Seeks More Western
 Support, International peace institute, 19 July

2017, available at: https://goo.gl/JCjqRq

المنطق���ة، حيث كانت قاعدًة للدع���م األمريكي في محاربة 
اإلرهاب ف���ي نيجيريا، وف���ي عملية البحث ع���ن الفتيات 
المختطفات »فتيات تش���يبوك« منذ أبريل 2014م. كما أنها 
ش���ريٌك رئيس���ي لما يزيد عن عقٍد من الزمان في المبادرة 
األمريكي���ة لمكافحة اإلرهاب في المنطقة، وهي الش���راكة 
 Trans-Sahara عب���ر الصح���راء لمكافح���ة اإلره���اب
Counter Terrorism Partnership، حي���ث قام���ت 
واش���نطن بتخصيص مبلٍغ ق���دره 13 مليون دوالر من أموال 
الش���راكة النجامينا في الفترة ما بين 2009م و2013م. كما 
قام���ت بتدريب عناصر النخبة الخاّصة بالجيش التش���ادي 
لمكافحة اإلرهاب، وفي فبراير- مارس 2015م اس���تضافت 
تشاد تدريباً إقليمّياً لمكافحة اإلرهاب برعايٍة أمريكية، وهو 
المعروف باس���م Flintlock المعني بمكافحة اإلرهاب في 

الساحل والصحراء))). 
وبالرغم من توتر العالقات بين تش���اد وفرنسا في عام 
2012م، بعد صعود الحزب االش���تراكي الفرنسي للسلطة، 
وتولي الرئيس األس���بق فرانس���وا هوالند الذي وّجه اللوم 
للرئيس ديب���ي باختفاء اب���ن عمر محمد صال���ح في عام 
2008م، إال أّن العالقات س���رعان ما تحس���نت مع سيطرة 
الجماعات المتطرفة في ش���مال مالي على السلطة، األمر 
الذي دفع فرنس���ا إلى التدخل في ش���مال مالي من خالل 
عملي���ة س���يرفال، وبحثت ع���ن حلفاء إقليمّيي���ن من ذوي 
القدرات العس���كرية، فكانت تشاد على استعداٍد للمساعدة. 
وترجع أس���باب اختيار فرنسا النجامينا، لتكون مقّراً لعملية 
برخان في منطقة الساحل والصحراء، إلى كون تشاد تتمتع 
ببنيٍة تحتية عسكرية جيدة إلى حدٍّ ما، بما في ذلك القاعدة 
ور  العس���كرية الفرنس���ية في مطار انجامينا، فضاًل عن الدَّ
البارز للجيش التش���ادي في محارب���ة اإلرهاب والتنظيمات 
اإلرهابية في ش���مال مالي، وإرس���ال أكثر من 2000 جندي 

تشادي لدعم عملية سيرفال في عام 2013م))).

 Margot shorey and Benjamin P. Nickels, Chad:  (((
 A precarious Counterterrorism Partner, CTC
 Sentinel. Combating Terrorism Center at West

.Point, Vol. 8, Issue 4, April 2015

 Celeste Hicks, Operation Barkhane: Why   (4(
 France chose Chad as key counter-terrorism
 partner, African Argument, 3 September 2014,
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ومن الواضح أّن ديبي يستثمر كّل ذلك في ضمان الدعم 
الغرب���ي المتزايد، وف���ي التفاوض مع المؤسس���ات المالية 
العالمية، مثل صندوق النقد الدولي، من أجل تخفيض ديون 
تشاد، والمس���اهمة في تخفيض حدة التوترات االقتصادية 
الحالية. فضاًل عن كونه يقّدم نفس���ه على أنه األفضل في 
االس���تمرار على رأس السلطة في تشاد، وهو ما منحه فترة 
والية رئاس���ية خامسة في عام 2016م، وربما يعود ذلك إلى 
َفْهم ديبي للديناميات اإلقليمية في المنطقة، والتي ساعدته 
على لعب َدوٍر إقليمي، أو تقديم نفس���ه بوصفه حليفاً للغرب 

في الحرب على اإلرهاب. 
الدور  تعاظم  ت�اجه  التي  التحديات  رابعًا: 

الإقليمي للجي�س الت�صادي:
ور اإلقليمي لتشاد في  تبرز عدة تحديات تواجه تصاعد الدَّ
منطقة الس���احل والصحراء، وتتجلى أبرزها في قرار الواليات 
المتحدة األمريكية بحظر دخول التش���ادّيين إلى أراضيها، مما 
يؤثر على التزاماتها األمنية في الحرب على اإلرهاب إقليمّياً. 
باإلضاف���ة إلى خط���ورة عودة المجموعات التش���ادية 
المتمردة، التي تقاتل إلى جانب األطراف الليبية المتناحرة، 
إلى شمال تش���اد، بما يترتب عليه تجدد الصراع بينها وبين 

النظام التشادي. 
كما أّن التكلف���ة الباهظة للحرب عل���ى اإلرهاب التي 
تتحملها تش���اد، تجعل م���ن الصعوبة اس���تمرارها بالكفاءة 
نفس���ها، خاّصًة في ظّل ما يقابلها من ضعٍف في اإلمكانيات 

المادية والتمويل. 
هذا فضاًل عن الس���خط والتمرد في صفوف الجيش 
التش���ادي بس���بب تأخر رواتبهم، وضعفها، مما يثير ش���بح 
التمرد، ومح���اوالت االنقالب على النظام التش���ادي، وهو 
م���ا ظهر في س���بتمبر 2013م و2014م في صفوف القوات 

التشادية في مالي. 
كم���ا يمّثل اس���تقطاب عناص���ر مقاتلة جدي���دة إلى 
التنظيمات اإلرهابية في اإلقلي���م أحد أكبر التحديات التي 
تواجه الجيش التشادي في المنطقة، خاّصًة في ظّل هشاشة 
الحدود بين دول المنطقة، وتزايد أنشطة الجريمة المنظمة، 
نتيجة ضعف التنسيق األمني واالستخباراتي، وضعف جيوش 

available at: https://goo.gl/LfHCTP

المنطقة، وهو ما يدفع إلى إمكانية تمدد التهديدات األمنية 
عبر تش���اد إلى منطقة ش���مال إفريقيا، وصوالً إلى منطقة 
القرن اإلفريقي، مما يمّثل تهديداً مباشراً للمصالح العربية 

في المنطقة.
كما يش���ّكل تورط بعض الدول اإلقليمي���ة، مثل قطر، 
في تقدي���م الدعم المالي للتنظيم���ات اإلرهابية بالمنطقة، 
ومس���اندة المعارضة التش���ادية، في تمرده���ا ضّد النظام 

التشادي في البالد، تهديداً لألمن اإلقليمي في المنطقة.
خام�صاً: روؤية م�صتقبلية ح�ل الدور الإقليمي 

للجي�س الت�صادي:
في ظ���ّل المعطيات اإلقليمية والدولية التي تش���هدها 
منطقة الس���احل والصحراء، وفي ظّل التحديات التي تواجه 
ور اإلقليمي للجيش  المنطق���ة؛ يمكن التنب���ؤ بتعاظم ال���دَّ
التشادي في الساحل والصحراء، ويرجع ذلك إلى مكانة تشاد 
اإلقليمية، ودورها البارز كالعٍب إقليمي مهمٍّ في الحرب على 
اإلرهاب، والخبرات الواسعة للجيش التشادي في المنطقة، 
األمر الذي يبرز حاجة القوى الدولية واإلقليمية إلى تش���اد 
كحليٍف اس���تراتيجي وفّعاٍل في مج���ال مكافحة اإلرهاب، 
باإلضافة إلى تم���دد التنظيمات اإلرهابية، وتنامي عملياتها 
في عدٍد من دول المنطقة، كما أّن التطورات في جنوب ليبيا 
تمّثل مصدر تهديٍد لتش���اد ودول الجوار، خوفاً من احتمال 
تم���دد التنظيمات اإلرهابية، فضاًل عن نش���اط المعارضة 
المسلحة التش���ادية في شمال البالد، وارتباطها بميليشيات 

مسلحة في الجنوب الليبي تهدد وجود الدولة التشادية. 
عالوًة عل���ى أّن النظام التش���ادي يس���تمّد جزءاً من 
شرعيته الدولية بمشاركته الفّعالة في الحرب على اإلرهاب، 
وإن كان���ت هناك عدٌد من التحديات التي تواجه تعاظم هذا 
ور، مثل احتمالية تراجع الدعم والتمويل الدولي للجيش  الدَّ
التشادي، وتركيز االهتمام األكبر على قوة الساحل الجديدة 
على حس���ابه، إضافًة إلى احتمالية تراجع الدعم األمريكي 

لتشاد، في حالة تصاعد األزمة األخيرة بينهما.
كما أّن تصاعد نش���اط المعارضة المسلحة في شمال 
الب���الد، وتمدده���ا لمناطق أخ���رى، إلى جان���ب تهديدات 
التنظيمات اإلرهابية، من الممكن أن يش���ّكل مصدر تهديٍد 
لألمن القومي التش���ادي، واألمن واالس���تقرار اإلقليمي في 

الساحل والصحراء �
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Limits and determinants of 
the Chadian army role in 
the Sahel and Sahara

Ahmed Askar
Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies

The Chadian military is receiving considerable attention at the 
international and regional levels within the framework of the efforts carried 
out to besiege and combat terrorist organizations in the Sahel and Sahara 
regions, as one of the most important armies in the region, having fought in 
several wars, in recent years, to restore security and stability. It is important 
to highlight the relationship between the Chadian army’s regional role in the 
Sahel and Sahara, and the attributes of the State of Chad as a reliable regional 
actor, ally and essential partner of regional and international forces in the fight 
against terrorism, given the mobilization of many of these forces in the region, 
in parallel with the developments in the Middle East and Africa in recent years.

Within the framework of the regional and international developments 
in the Sahel and Sahara and the challenges facing the region, the increased 
regional role of the Chadian army in the region is predictable, due to Chad’s 
regional status and its prominent role in the fight against terrorism, as well 
as the vast experience of the Chadian army, stressing that international and 
regional forces need Chad as a strategic and effective ally in the fight against 
terrorism, given the expansion of terrorist organizations and the growth of 
operations in several countries in the region.

Developments in southern Libya are also a threat to Chad and the region, 
with the fear from an expansion of terrorist organizations. This heightened role 
faces many challenges, such as: the possibility of a decline in international aid 
and Chadian army financing and focusing more attention on the new coastal 
force at its expense, as well as the possibility of a decline in the support given 
by the United States of America to Chad, if the recent crisis worsened. The 
intensification of the activities of the armed opposition in the north of the 
country and its expansion in other regions, as well as the threat posed by 
terrorist organizations, could pose a threat to Chad’s national security as well 
as to regional security and stability in the Sahel and Sahara �
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Islamic Culture in Mauritania 
and Sub-Saharan Africa 
(Structure and Patterns)

Mahdi Mohiuddin
Researcher in the Department of Islamic Da’wa and Culture
In the Islamic University in Madinah

The culture of Islam is of great importance to the people of sub-Saharan Africa. 
They gave it great care in terms of knowledge and contributed to enriching and 
spreading it in various places where they settled. It was this culture which associated 
emotionally with those people and made them distinctive from other peoples.

The most important cultural tributary known to the desert areas in the south 
and the Mauritanian coast after the Islamic conquest is the cultural source what 
was associated with the Almoravid campaigns towards the south, by the judge of 
Askar al-Murabitin in the south of the desert: Muhammad ibn al-Hasan al-Hadrami 
al-Muradi (d: 489 AH / 1096), as he was the pioneer in introducing the science of 
belief (Aqeeda) to the south of the Sahara from the Far Maghreb.

Among the tributaries of Islamic culture, in Mauritania and sub-Saharan Africa, 
are the Andalusian tributaries, where similarities exist in the scientific materials and 
the way in which science and knowledge were received and taught, in the manner 
that was prevailing in Andalusia. The Maghreb tributaries also left a significant impact 
on the character of Islamic culture in the field of behavior and belief.

In Mauritania and in the south of the Sahara, there were centers of Islamic 
culture. The Shanqeeti tribes and were not only consumers and importers of Islamic 
culture, but also they contributed greatly to the process of re-reading and re-writing 
it in accordance with the scientific taste of the Shanqeeties. In the early of the 11th 
Hijri century (17th AD), some of cities were prominent in this field, some of which 
still offer scientific and cultural support until now, the most famous of these cities 
are Walata, Shanqiti, Tishit and Wadan.

The sources of Islamic culture in the south and the Mauritanian desert coast 
have diversified from the richness and diversities of Islamic knowledge in the region, 
from the books of belief, interpretation, the sciences of the Qur’an, Hadith, and Maliki 
jurisprudence, and many sources and references in other fields.

Islamic culture in Mauritania and sub-Saharan Africa reached its climax of 
knowledge in the 13th Hijri (19th) century. The Mauritanian manuscripts and works 
show us the prominence that its people reached in mastering of Islamic sciences 
and literature �
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RURAL-URBAN MOVEMENT (INTERNAL 
IMMIGRATION) AND ITS IMPACT ON SOCIAL 
COHESION IN THE AFRICAN COUNTRIES

F. Mohamed Zakaria
Postgraduate candidate in MSc Finance, Faculty of Economics and 
Management Sciences, International Islamic University Malaysia

This study highlights the nature of the rural-urban relationship, 
clarifying concepts related to rural and urban communities, internal 
migration and its causes, as well as the concept of social cohesion. 
The paper then examined the implications of social cohesion 
due to internal migration in sub-Saharan Africa. The results have 
shown that the transition from rural to urban or so-called internal 
migration has an impact on both communities. There are problems 
that arose in the civilized society due to the movement of the rural 
people to urban areas, namely the social, cultural, security and 
economic aspects. The expansion of cities is often at the expense 
of the countryside, and some villages may merge into cities or 
disappear from existence for natural environmental reasons or 
the movement of their people. Africa continent is one of the 
most densely populated continents. Sub-Saharan Africa, which 
accounts for the bulk of this rapid growth, lacks development 
plans, rehabilitation and economic programs to improve and 
control the situation. Despite the efforts of governments, the 
African Union (AU) institutions and the United Nations (UN), the 
reality has not changed much. Furthermore, the study found that 
urbanization has many characteristics in which the cities of the 
world share. However, the cities in sub-Saharan Africa has four 
common characteristics which are; unregulated overcrowding, lack 
of contact with each other (disconnection), the high cost of living 
for individuals, families and businesses alike, as well as its isolation 
from the world. Ultimately, the study provided some suggestions 
for the governments, academicians, and business practitioners �
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Health developmental assistance 
for sub-Saharan Africa  Limitations 
on health care systems

Dr. Sodfa Mohamed Mahmoud
An Egyptian researcher and writer

Health care is a key input to economic development; the health 
status of the population determines the level of labor productivity, 
contributes to growth, and reduces poverty. At the same time, 
health is increasingly seen as a fundamental human right. Thus, 
there has been international interest in mobilizing more resources 
to improve public health in developing countries in general and 
African countries in particular, as evidenced by the unprecedented 
increase in health development assistance (DAH).

On this basis, this study aims to examine the effectiveness of 
health development assistance for Sub-Saharan African countries 
and it concluded that although there has been an improvement in 
the health status of some sub-Saharan African countries over the 
past two decades, the fact that this improvement is mainly due to 
the role of health development assistance is uncertain. 

Also, the study pointed to some of the reasons and obstacles that 
prevent the benefit of African countries from health development 
assistance, some of which are linked to African countries, and 
others are linked to donors. Among these are the multiplicity and 
magnitude of the problems and challenges facing sub-Saharan 
African countries, Lack of political will, Incompatibility between 
global health policies and some national strategic plans, as well 
as unsustainable of and Inequality in the distribution of health 
development assistance.

Finally, the study emphasized the importance of promoting the 
principles of transparency and accountability, rationalizing the use 
of limited resources and diversifying sources of health financing �
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The Islamic Trade 
Preferential System and the 
situation of African countries

DR. Amal Khairy Amin Mohamed
Department of Politics and Economics, Institute of African Research and 
Studies, Cairo University

The global increasing trend towards economic blocs induced many countries to engage in economic 
grouping. The Organization of Islamic Cooperation (OIC), the second largest international organization, 
has been keen to engage strongly in this field; so, it established the Trade Preferential System among the 
OIC Countries (TPS-OIC) as one of the important means of boosting economic and trade cooperation 
among its 57 member states, including 22 countries in sub-Saharan Africa.

This study explored and analyzed the TPS-OIC system and its importance in promoting intra-OIC 
trade in general and sub-Saharan Africa in particular. The study seeks to determine the situation of African 
States in this system and the expected benefit of its engagement.

The study began by defining the meaning of preferential trade agreements, clarifying the importance 
of enhancing intra-OIC trade. It also reviewed a historical background on the TPS-OIC, which is based 
on three agreements (the Framework Agreement on the TPS, The Protocol on Preferential Tariff Scheme 
for TPS-OIC (PRETAS), and Rules of Origin for the System of Trade Preferences among the OIC Member 
States). Then the study highlighted the importance and benefits of engaging the African countries in the 
TPS- OIC system.

The study concluded that 18 countries from 22 sub-Saharan countries that are members of the 
Organization of Islamic Cooperation (OIC) have signed the Framework Agreements, while only 15 of the 
22 countries signed PRETAS and the Rules of Origin.

By comparing the volume of intra-trade before and after the signing of agreements, Sub-Saharan 
Africa members of the OIC recorded a remarkable growth in their regional trade between 2002 and 2017, 
rising from 7.2 billion dollars in 2002 before the establishment of the TPS-OIC to 17.8 billion in 2017, an 
increase of 146.3%. It can be said that in general, the establishment of the Islamic Trade Preferences System 
has had a positive impact on the volume of trade between these countries. 

In this context, the acceleration of the engagement of these countries in TPS-OIC System will 
encourage the establishment of free trade and export zones between these countries, on the one hand, 
and between them and the rest of the Islamic countries, on the other, which eventually reaches to approach 
a joint Islamic market, a role that must be shared by both the OIC and the Governments of African States.

Therefore, the study recommends expanding the awareness programs aimed at African member 
states to urge other countries to sign the agreements.

The study also pointed out that the role of the OIC should not be restricted to reducing customs 
barriers. Rather, an integrated approach must be adopted to develop the productive and competitive 
capacities necessary for trade and to attract investment in these African countries through an integrated 
development plan for these countries �
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African Union Mechanisms for 
Peace and Security Keeping 
with cooperation with The U.N.

Baraka Muhammad
A Lecturer in the Faculty of Law and Political Science - Université Djillali 
Liabes, Algeria

The Organization of African Unity (OAU) became the 
African Union in 2002; Peace and security are the essence of 
the vision adopted by the African Union.

A set of institutional, structural and regulatory mechanisms 
were established with the aim of expanding its scope 
and security profile, these were the Peace and Security 
Council, the New Partnership for Africa›s Development 
(NEPAD), the African Review Mechanism, which constituted 
an important development in the transformation of the 
Organization of African Unity into the African Union as well 
as in the development of regional conflict resolution and the 
maintenance of peace and security in Africa.

The establishment of the African Union coincided with the 
transformation already taking place within the framework of 
peace and security within the regional entity to assume the 
task of peace-keeping in its various dimensions �
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Water Terrorism in Africa

Dr. Muhammad Fuad Rashwan
Researcher in African Political Issues, Specialized in the issues of water 
and international rivers disputes

Water has always played a pivotal role in the life of human 
societies. Water is the source of life. It is the main source of human 
well-being at all levels, both in the areas of agricultural and 
industrial production, electricity generation. Water scarcity, due to 
environmental changes and the steady increase in population, led 
to the increasing of the industrial and agricultural uses of water. 
Therefore, all countries have tried to achieve water security for their 
communities by providing water resources in quantities and quality 
necessary to maintain progress and control all their resources and 
even to develop these resources in various ways. It is through the 
use of means and legal methods through cooperation with other 
countries and their management in an integrated way to achieve 
prosperity for all, including the work on the development of the 
water supply in violation of international laws and treaties, that 
have proved all previous experiences of the failure of that country 
to achieve sustainable development because of the continuously 
threat of control over those water resources.

In light of the importance of water resources in the lives and 
stability of peoples, it has become an easily accessible target for 
terrorist operations, especially that tampering with the water 
resources of states; from intentional pollution or reducing their share 
of water resources or destruction of the water infrastructure that 
would destabilize the world›s most powerful forces, so water security 
cannot be achieved by any other qualitative processes, and they are 
also putting increasing pressure on regimes to bow to the demands 
of groups or countries that threaten or carry out terrorist acts �
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The problem of national 
integration in Africa 
between reality and hope

Ouali Fayza
PhD candidate specializing in comparative political studies - Member 
of the Institute of Political and International Studies - University of 
Amhamed Bougara - Boumerdes - Algeria

This study addresses one of the most important problems 
plaguing the countries in Africa, which has a close relationship 
with the State -building process. The problem of national 
integration, which deepened as a result of the communal 
nature of pluralism, as well as a result of the absence of 
justice of distribution, which led to many of developmental 
problems and a legitimacy crisis and penetration. The absence 
of institutionalization as a result of the personalization of 
political systems, which led to the failure of the African state 
in the management of community diversity and pluralism, 
and disability on the formation of the concepts of citizenship 
and identity crisis �
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Division of Africa: From 
Berlin Treaty to modern 
Disputes

Dr. Abdul-Al Brouky
Muhammad V University, Rabat, Morocco

The Berlin conference that took place between November 
15th 1884 and February 26th in 1885 laid the basis for a 
European project that initially aimed at guaranteeing free 
navigation in the African rivers heading to the Atlantic Ocean. 
Afterwards, the project revealed colonial intentions imposed 
by the necessity to meet the increasing European market needs 
in terms of raw materials that were used in new industries. 
In this context emerged a wave of conflicts over water 
boundaries and precious metals and also campaigns against 
liberation movements. The purpose of European countries 
in implementing such policies was to preserve economic 
privileges and perpetuate dependency of Africa countries even 
after their independence. Establishing contested zones paved 
the way for European colonial countries to intervene in solving 
frontiers related issues. The main causes of such conflicts lies 
in preserving the right to use and exploit existing natural 
resources in these tension zones. Wealth potential includes 
not only gas, oil or uranium, but it is also related to an era of 
global warming and demographic growth. Thus, fertile lands 
and water resources will become of vital importance. Despite 
their loss of political control over African countries, European 
countries still enjoy the control of economic resources through 
the implementation of a variety of strategies and policies �



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 139ثقافية ف�شلية محكَّ

Spotlights on the African 
beliefs before Islam

Dr. Abdul Rahman Allawi
Instructor at Al-Furqan College for Islamic Studies and 
Education, Bobo Goulasso, Burkina Faso.

Religion is an essential part of the life of African societies and of every African 
group that has worked simultaneously as a religious group. Hence, some have 
used the concept of tribal religions over traditional ancient African religions, a 
concept that is not sufficiently precise, given the existence of common religious 
foundations apart from the tribe. Religion has been one of the most important 
permanent forces in Africa and a major component of societies.

Religion is found in all areas of human life in Africa and has dominated the 
thinking of Africans to the point where it interfered with their culture, their social 
life, their political organizations and their economic systems. Therefore, religion is 
strongly linked to the way of life in African societies and to understanding these 
societies in all their stages and transformations especially with the entry of Islam, 
it is necessary to understand the religions they believed in.

The beliefs of pagan peoples in Africa are centered on the worship of three 
fundamental gods, the worship of the Great God, the worship of nature and 
the worship of the spirit of ancestors. The three gods appear to be common 
denominators among black African tribes in general.

The priest is an important religious figure in the old African faith belief; 
this position derives from the great role he plays in the African religious life of 
mediating between the African gods.

The pagan worship of Africa represents a series of rituals performed by the 
African man to please his idolaters of idols, idols and spirits of ancestors, such as 
rituals of reverence, rituals of sanctification, praise and thanksgiving and so on.

In the ancient African religion, there is no clear effect of faith in the Last 
Day, the resurrection after death, and the penalty that every person receives, if 
he did good or evil deeds.

The African societies remained in their idolatry until God honored them with 
the penetration of Islam into their lands. The African people believed in Islam 
and embraced it early, and their Islam was fortified and even some of its kings 
converted to Islam, as many historians witnessed this �
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it, and reducing its spread.
- Balance and objectivity in the 

study and monitoring of the causes 
of corruption and its types and 
effects, which leads to an integrated 
vision of the phenomenon in all its 
aspects, and put each component 
in the right place, according to its 
size and impact.

- Paying attention to the role of 
community leaders, individuals, civil 
institutions, or tribal formations, 
and activating their role in society, 
and reminding them of their 
responsibilities and duties towards 
their societies.

- Prevention is better than 
treatment, and therefore we should 
be dealing with this phenomenon 
at the intellectual level, theoretical 
o r  p r a c t i c a l ,  t h r o u g h  t w o 
complementary lines: The first tends 
to reform the existing, and treat the 
patient with what appropriate, and 
the other is building the future, 
through the creation of educational 
tools and intellectual and legislative 
means, that give Immunity from 
vulnerability or proliferation, and 
to establish deterrence barriers that 
prevent from the entry into the gate 
of corruption. The betting on the 
new generation and protecting it 
from the diseases that have been 
gnawed at nations and societies, 
and to prepare it properly, are the 

most important tools of reform.
- Corruption is a disease that 

can be treated and controlled, and 
Africa has in its culture good tools 
and mechanisms, and in its reality 
there are successful models at the 
governmental, tribal and popular 
levels.

For example, a country such 
as Rwanda has followed an anti-
corruption strategy since 2015 and 
has produced fruitful results, making 
it a model for Africa. According to 
the International Transparency 
Corruption Perceptions Index, it 
was number 43 out of 175, reaching 
54 points in 2015, while it jumped 
to the rand of 48th out of 180 
countries in 2018.

Highlighting successful models 
is one aspect of effective treatment, 
which needs to be addressed and 
presented in a variety of ways.

Africa is a fertile continent 
with its civilization, its practical 
applications, and what it needs to 
get out of its crises and overcome its 
challenges is the will and freedom; 
the sincere will to build and reform, 
stemming from the sense of 
religious and human responsibility, 
and the true liberation from the 
old colonists and their cultural 
and intellectual heritage, and the 
human and material tools they 
planted before their departure �
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attention to this phenomenon, 
it has published two books that 
review some aspects of corruption, 
one of which is a reflection of its 
various types and effects, through 
studying the location of Africa in 
the most important indicators and 
international reports. This enables 
a scientific reading that can benefit 
decision makers, opinion leaders, 
researchers and interested parties, 
and helps in diagnosing the areas 
of deficiency.

And the other is a clarification 
of some of its causes and tools, 
which is the military neoliberalism, 
which enshrines the domination on 
the countries of the continent, and 
the depletion of their capabilities 
and wealth.

The magazine also announced 
the organization of an international 
scientific conference, in partnership 
with the Egyptian Center for 
S t r a t e g i c  S t u d i e s ,  e n t i t l e d 
“Combating Corruption in Africa: 
New Visions and Mechanisms”, to 
be held in April 2019, with eight 
main axes, that seek to provide 
insights to reality, and the search 
for experiences,  models and 
mechanisms suited to the African 
environment; and contribute to the 
treatment of the phenomenon.

In this context, we would like 
to remind those concerned about 

the phenomenon of corruption 
in Africa, and emphasize on the 
importance of dealing with the 
phenomenon wisely and equitably, 
without exaggeration that sows 
desperation from its treatment, 
or exhaustion that leads to its 
exacerbation. We can point to 
number of the main issues in this 
subject:

- Corruption is not the inevitable 
fate of Africa; it may be one of the 
victims of greater international 
corruption. The types of corruption 
that exist and goes deep and 
rooted in the African environment 
may be weaker compared to other 
societies.

- The importance of correct 
analysis of the phenomenon, and 
the distinction between its original 
and emergency reasons; internal 
and external, as corruption is related 
to man, and the human being is 
affected by his environment and its 
components, while the colonialism 
at first, and the international 
competition now as second, have 
their tools and impacts.

-  We have to decide our 
priorities, the most important 
first and then the least, and look 
for the most common types of 
corruption at the public level, or 
in the production of other types of 
corruption, and focus on resisting 
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countries are “concerned with this 
scourge” in one way or another, to 
varying degrees. The official said 
the figures prepared by experts 
confirm that the resources diverted 
as a result of corruption in Africa 
“could be invested as a compensate 
for resorting to foreign aid.”(1)

According to Transparency 
I n t e r n a t i o n a l ’s  “C o r r u p t i o n 
Perceptions Index”, which has a 
value from zero to 100, (the more 
corruption the closer to zero), sub-
Saharan Africa has been the world’s 
most corrupt in 2017, followed by 
Eastern Europe and Central Asia, 
then the Middle East and North 
Africa.

The spread of this phenomenon 
and the spread of this disease 
reflexed on the human and African 
society with many damages; 
although the continent of Africa 
has a lot of natural resources, the 
spread of corruption of all kinds, 
such as bribes, extortion and the 
use of influence and favoritism and 
fraud or embezzlement within the 
continent affected the efforts of 
sustainable development, and led 
to the spread of poverty among 
their peoples as a result of the lack 
of proper use of their wealth, and 
the collapse of the social fabric 
and the spread of hatred among 

(1)  http://www.aps.dz/ar/algerie/52557

the different groups of society, 
due to the sense of injustice and 
inequality, which affected the 
stability of security and social 
peace, as a result of the lack of trust 
of individuals in state institutions 
in general.

Let us give a real example of the 
great impact of corruption, which 
is the case of the State of Nigeria. 
Despite Nigeria’s status as one of 
the top five countries of Africa in 
terms of GDP, its presence in OPEC 
and its leadership of ECOWAS, 
it lies on the 27th rank Of the 
most corrupt countries in the 
world for 2017, it represents the 
most prominent models of the 
penetration of corruption in the 
institutions of the state, which is 
reflected on the aspects of the 
overall state performance.

While corruption is in this 
presence and influence in Africa; 
the subject of corruption, its types, 
causes and effects became one of 
the areas of focus in Qiraat African 
Magazine, based on a balanced 
vision, as it sought to analyze this 
phenomenon from its main angles, 
and spotting its miscellaneous 
effects.

This will be through files, 
research papers and articles, both 
in the printed magazine, or on its 
website.

In addition to the magazine’s 
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Africa and the fight 
against corruption

Corruption is a disease linked to 
the human being: ((And [mention, 
O Muhammad], when your Lord 
said to the angels, “Indeed, I will 
make upon the earth a successive 
authority. ” They said, “ Will You place 
upon it one who causes corruption 
therein and sheds blood, while we 
declare Your praise and sanctify 
You?” Allah said, “Indeed, I know 
that which you do not know.” ))[al-
Baqarah: 30].

It is a global phenomenon, as 
old as humanity, and no societies 
are free from it; either developed 
or developing, but it is becoming 
increasingly acute in developing 
and least developed countries.

T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t 
corruption is the greatest challenge 
to development efforts, peace 
and stability. Global evidence 

confirms that corruption harms 
the poor, reduces social services, 
diverts investments away from 
infrastructure, impedes economic 
development and paves the way to 
an environment hostile to human 
rights and good governance, 
which contributes in a great deal 
of instability and the outbreak of 
civil wars.

It is one of the major challenges 
facing countries all over the world, 
not as specific to Africa as someone 
may imagine. Yes, it is suffering 
from corruption and its spread - 
for reasons that beyond the scope 
of this article - as the head of the 
African Union Commission, Moussa 
Faki, says that corruption costs 
about fifty billion dollars annually, 
attributing to a report of the Mbeki 
Group, stressing that all African 
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