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مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون  ثقافية ف�شلية محكَّ
القارة الإفريقية ت�شدر عن المنتدى الإ�شالمي
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يمّث�ل العم�ُل الخي�ريُّ العم�وَد الفقرّي للعم�ل الإ�س�امّي العاّم والدع�وي، وهو بمثاب�ة الروح 
الت�ي ت�س�ري في الج�س�د الإ�س�امّي لُتحيي فيه معان�ي الت�س�حية والبناء والكرامة، ومن ف�س�ل 
اهلل - تعال�ى - عل�ى هذه الأّمة: ا�س�تيقاُظ َوْعي كثيٍر من الّنخ�ب فيها باأهمية اأعم�ال التطوع والبّر 
والخير بكّل اأ�س�كالها، حيث اأخذت الموؤ�س�س�ات الخيرية تتنامى بطريق�ٍة ماحظة، واأخذ كثيٌر 
من ال�س�باِب يبحثون عن دوٍر في الم�س�اركة في العمل التطوعّي الخي�ري، لذا فنحن ل نفتقر اإلى 
ك�وادر تمار�س العمل العام، لكن الم�س�كلة تكمن في غياب ثقافة العم�ل التطوعّي الخيرّي المبنّي 
عل�ى اأُ�س��ٍس علميٍة ل�دى كثيٍر من قطاع�ات الأّمة، وهو ما يوؤدي اإلى �س�عف الدعم الثابت النف�س�ّي 
والمادي، كذلك غياب روؤية وا�سحة لإدارة العمل الخيري وقطاعاته عند الكثيرين، ف�سًا عن قّلة 

�سة في هذا المجال. الدرا�سات المتخ�سّ
ولذلك؛ فاإّن العمل الخيرّي الإ�سامّي يحتاج اإلى دفعٍة قويٍة ودعٍم، من خال الإعام ومراكز 

الأبحاث والدرا�سات، وذلك للو�سول به اإلى الم�ستوى المن�سود.
�س�ة في العم�ل الخيرّي ه�و اأمٌر في  اإّن وج�ود كرا�س�ي علمي�ة ف�ي الجامع�ات تكون متخ�سّ
غاي�ة الأهمي�ة، ب�ل ي�س�تدعي الأم�ر اأن نطالب باإن�س�اء اأق�س�اٍم علميٍة ف�ي الجامع�ات المعنية تكون 
�س�ة في العمل الخيري، حتى نخطو خطوات متزنة و�س�ريعة ف�ي تحويل العمل الخيرّي  متخ�سّ
من مجّرد نزعاٍت وجهوٍد فرديٍة اأو موؤ�س�سية تفتقر اإلى العلم والدرا�سة؛ اإلى جزءٍ اأ�سيٍل من ثقافتنا 
واهتماماتنا، يكون مبنيًا على اأُ�س�ٍس اأكاديميٍة تخ�سع للموازين العلمية، وت�ستفيد من النقلة التقنية 

والتكنولوجية الكبيرة التي �سهدتها ال�سنوات الأخيرة. 
��ٍس ف�ي مجال العمل الخيرّي، بن�اًء علميًا على اأُ�س��ٍس اأكاديميٍة، هو طموٌح  وبناُء جيٍل متخ�سّ
ل ي�س�عب تحقيقه، خ�سو�س�ًا اأّن الأّمة قد خطت خطوات كبيرٍة في ن�سر الَوْعي والهتمام بالعمل 
الخي�رّي بين اأفرادها.. فقط نحتاج اإلى الإرادة الفاعلة، والقرار الحكيم الذي يخت�س�ر الم�س�افات 

والأزمان لتحقيق الطموح المرجّو.
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االفتتاحية

الحج وأعمال القلوب.. نماذج إفريقية
نفسه وضعفها، ليبلغ افتقاره لربه غايته ومداه، 
وليس���تزيد من الله وقود اإليمان، ما يجعله يبلغ 
درجة س���ابقة في ش���تى أعمال القل���وب، فهو 
مضطٌر مفتقٌر إلى الله تعالى، يوقن بعظيم مّنته 
ورحمته وعظيم انتقامه وجبروته، فتزداد نفسه 

خضوعاً وذالً وعبودية.
وفي هذا المقام؛ نجد أمامنا نماذج إفريقية 
عظيمة، اس���تطاعت أن تصل إلى هذا المستوى 
الراقي من أعمال القلوب، وتتمثل فيها مدرس���ة 
في التقرب إل���ى الله، والتجرد له، في س���بيل 
تحقيق التوحي���د، من خالل الرحل���ة إلى أداء 

الركن الخامس من أركان اإلسالم.
ففي جانب التضحية والمجاهدة تمّثل رحلة 
الحج من إفريقي���ا، وخصوصاً رحالت المناطق 
الغربي���ة، نماذج بارزة، وص���وراً مبهرة، ال تزال 
ماثل���ة في التاريخ لمن أرد أن يتعلم منها اإلقبال 
على الله تعالى، والمجاهدة في سبيله، والتجرد 

من الدنيا.
ولكي نتصور هذا ونعيش في أجوائه؛ لتتأمل 
معنا – أخي القارئ – كيف كانت رحلة الحج في 
إفريقيا تستغرق شهوراً طويلة أو سنة أو سنوات 
كاملة، حتى يعود الحجاج إلى بالدهم وديارهم، 
كان الحج���اج األفارقة يُقدمون على رحلة الحج 
وهم يعلمون مدى ما فيها من مشقٍة في السفر، 
ومخاطر الطرق، واألهوال، والتعرض لألمراض 
المختلفة، وكلف���ة الرحلة، وعلى الرغم من ذلك 
كانوا مقبلين على أداء الحج، تهفو أنفس���هم إلى 
مكة المكرمة، حتى كان أهل الدار يحّجون كلهم، 
ال يبقى فيه���ا أحٌد من ش���دة اعتنائهم بالحج 
وحرصه���م عليه، ب���ل كان منهم َم���ن يحمل كّل 
متاعه في الدنيا ويكت���ب وصيته لطول الرحلة، 

ليس األمر هيناً أن يتجّرد القلب من كّل منازٍع 
وش���اغٍل ليصفو لله تعالى وتبارك، بل إّن ارتقاء 
القلب وسمّوه إلى مقام التوحيد الخالص يحتاج 
إلى تضحياٍت جساٍم، وجهٍد دؤوب، وتربيٍة شاقة 
ف���ي كّل لحظة من لحظاتها، ليتخلّص القلب من 
كّل شائبٍة تحول بين إقبال القلب وإذعانه لمواله.
والحج من أعظ���م مقاصده تجريد التوحيد 
لله تعالى وتربية النفس على اإلذعان واالستسالم 
له س���بحانه، منذ أن يتجرد من مالبسه ويكتفي 
باإلزار وال���رداء، ويلبي معلًن���ا التوحيد: »لبيك 
اللهم لبيك، لبيك ال ش���ريك لك ..«، إلى أن يتم 

أعمال الحج.  
وفي هذا الس���ياق؛ يمكننا أن نسأل: لماذا 
جعل الله مّكة المكرمة صحراء مجدبة مشمسة، 
ولم يجعلها أرضاً خضراء وجناناً وارفة الظالل؟ 
والج���واب – والعلم عند الله -: لتتهاوى كّل 
المقاص���د والرغبات إال مقص���ود الله ورضاه، 
وإمعاناً ف���ي تحقيق هذا المعن���ى الدقيق كان 
لزاماً على الحاّج ت���رك محبوبات مكة، كالكعبة 
والمس���جد الحرام والحجر األس���ود، بل أرض 
الحرم، ليتربى قلب الحاج على المقصود األعظم 
الذي هو العبودية لله تعالى، وليس ش���يئاً آخر، 
فيخرج الحاّج إلى عرف���ة، وعرفة خارج حدود 
الحرم صح���راء جرداء، ال تلتف���ت لها النفوس 
وال تذكرها القلوب إال في هذا اليوم فحس���ب، 
وليس شيءٌ من عرفة له تعظيم، وهنا يتجلّى أّن 
المقصود هو تحقيق ذّل العبودية ولذة المناجاة.
وهك���ذا ل���و جرينا عل���ى مناس���ك الحج 
األخرى لظه���رت صوٌر أخرى تعّمق هذا المعنى 
وتَس���تظهرهُ، والمقصود أن يك���ون العبد باحثاً 
ع���ن مقام التوحي���د في قلبه، يستكش���ف عور 
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إحرامه محرمة.
وفي هذا الجانب، نج���د النماذج اإلفريقية 
المبهرة، ف���ي التخلي عن ه���ذه المحاب، ومن 
أبرزها سلطان مالي منسا موسى سلطان مالي، 
في عام 724ه� / 1324م، الذي أنفق من الذهب 
ما يتقاتل عليه الناس والملوك، وقد أش���اد كثيٌر 
من أمراء مصر بطيبته وُحس���ن أخالقه وكرمه 
وصالح���ه، ولم يكن عطاؤه وس���خاؤه  مقصوراً 
على الحج���از ومصر، بل كان يلقي بالذهب هنا 
وهناك, وأنعم عل���ى كّل القبائل التي كانت تقيم 
عل���ى طول الطريق منذ خروج���ه من بلده حتى 

وصوله إلى مكة المكرمة))).
وال تقتصر فوائد الحّج التربوية على أعمال 
القل���وب، بل كان لرحالت الح���ج فوائد عظيمة 
أخرى، على مّر التاريخ اإلس���المي في إفريقيا، 
فكّل رحل���ة مثلّت تجربة ثري���ة، ليس في حياة 
األفارقة من الحجيج فحس���ب، بل تعدى أثرها 
واتس���ع مداها بحس���ب ما تهيأ من األسباب، 

وأحاط بها من مالبسات. 
وقد حرصنا في هذا الع���دد على أن نقّدم 
دراسًة مفصلًة عن رحالت الحج اإلفريقية، وما 
كان يسودها من حيويٍة ونشاٍط وتفاعٍل اجتماعيٍّ 
ودينيٍّ وعلم���يٍّ وثقافي، وما كان لتلك الرحالت 
من تأثيراٍت عاّمٍة في حياة المس���لمين الدينية 
والسياس���ية  واالجتماعية  والثقافية  والعلمي���ة 
واالقتصادي���ة، مما نحتاج إلى أن نس���تثمره في 
تصفية القل���وب، وتنقية النف���وس، وبناء َوْعي 
إيمانيٍّ يس���اهم في بناء المجتمع المس���لم في 

إفريقيا �

دار  الإ�سالمية,  اإفريقية  تاريخ  في  محمد,  ح�سن  ))) نبيلة 
�ص  007)م,   / 7)14هـــ  الإ�سكندرية,  الجامعية,  المعرفة 

.(46

ومظن���ة الهالك في أثنائه���ا، والمدهش أنه مع 
كّل ذلك كان���ت أعداد الحجاج األفارقة في تلك 
األزمنة كبيرة، إذ يقّدر عدد الحجاج س���نوياً في 
)الركب الشنقيطي())) وحده، في تلك الفترة، ما 
بين )3000 - 5000( آالف حاّج، وهو رقٌم كبيٌر 

في ذلك العصر.
وف���ي جانب آخر من جوانب أعمال القلوب، 
وهو التجرد من متاع الدينا والزهد في محابها، 
فإّن من أعظم ما يص���رف العبد عن إرادة الله 
والدار اآلخرة إل���ى إرادة الدنيا هي )المحاب(، 
كالمحاّب الثمانية في سورة التوبة: }ُقْل ِإن َكاَن 
آبَاُؤُكْم َوأَبْنَآُؤُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم 
َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها َوِتَجاَرةٌ تَْخَش���ْوَن َكَس���اَدَها 
َن اللِّه َوَرُسوِلِه  َوَمَس���اِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ ِإلَيُْكم مِّ
َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َفتََربَُّصواْ َحتَّى يَْأِتَي اللُّه ِبَأْمِرِه 
َواللُّه الَ يَْهِدي الَْقْوَم الَْفاِس���ِقيَن{ ]التوبة : 24[، 
والمحاّب السبعة في آية آل عمران: }ُزيَِّن ِللنَّاِس 
���َهَواِت ِمَن النَِّس���اء َوالَْبِنيَن َوالَْقنَاِطيِر  ُحبُّ الشَّ
َمِة  ِة َوالَْخيِْل الُْمَسوَّ َهِب َوالِْفضَّ الُْمَقنَطَرِة ِمَن الذَّ
نَْيا َواللُّه  َواألَنَْعاِم َوالَْحْرِث َذِل���َك َمتَاُع الَْحَياِة الدُّ

ِعنَدهُ ُحْسُن الَْمآِب{ ]آل عمران : 14[.   
وتتسم عبادة الحج بخالصة ال تكاد تكون إال 
فيه، بجعل الحاج يضّحي ب���كّل محبوباته تلك، 
التي تزاح���م محبة الله تعال���ى، حتى لو كانت 
مجبولة أو مش���روعة، فهو يترك - مثاًل - طفاًل 
رضيعاً، وزوجة محبة، وأماً رؤوماً، وبيتاً تس���كن 
فيه نفس���ه، وتجارة تجري بدم���ه، وماالً ذهب 
عمره وهو يجمعه؛ وليس هذا فحس���ب، بل إنه 
إذا شرع في اإلحرام تجّرد من محبوباٍت ألفتها 
نفسه؛ برغم أنها مباحة في األصل، لتصبح بعد 

في  الموريتانيين  الرحالة  دور  الإخبارية,  اإفريقيا  )1) بوابة 
الجنة  طوير  ابن  وموريتانيا..  ليبيا  بين  الح�ساري  التوا�سل 

نموذجًا, محمود المعلول - كاتب وباحث ليبي.
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د. اأمل بنت �شالح ال�شمراني
ع�شو هيئة التدري�س بجامعة الأمير �شطام بن عبدالعزيز

الرحالت اإلفريقية للحج

كاإخوانه�م -، وتداعت وف�ود حجيجهم منذ اأن 

دخلها الإ�ش�ام، من فجاجه�ا ووهادها ونجادها، 

زرافات ووحدانا، تفي�س نفو�ش�هم وْجدًا و�شْوقًا 

اإلى مكة والمدينة والم�شاعر المقد�شة: 

هتف المنادي فانطِلق يا حـاِدي

وارفق بنا اإّن القلوب �صــواِدي

نفو��س للحج  ف�ي  عظيم�ٌة  مكان�ٌة 

الم�شلمين، فهي لم تزل ت�شتجيب 

لن�داء ي�ش�تحثها حت�ى ي�رث اهلل الأر��س وم�ن 

ا��ِس ِباْلَحجِّ َياأُْت�وَك ِرَجاًل  ن ِف�ي النَّ ذِّ عليه�ا؛ {َواأَ

�اِمٍر َياأِْتي�َن ِمن ُكلِّ َف�جٍّ َعِميٍق}  َوَعَل�ى ُكلِّ �شَ

27[، فلّبى الم�شلمون من اإفريقيا النداء -   : ]الحج 
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وما ذلك إال تعظيما لرك���ن الحج وتقديراً للجهد الذي 
بذله المسلم في س���بيل تحقيقه ؛فقد كانت رحلة الحج من 

إفريقيا بالغة المشقة؛ تكتنفها المخاطرة.
ال�صتعداد والإعداد للحج، تنظيمات القوافل، 

والتقاليد المتبعة في ذلك:
كانت رحلة الحج رحلة مضنية، تتطلب جهوداً كبيرة في 
سبيل اإلعداد والتجهيز للحج، وبالرغم من ذلك فقد حرص 
األفارقة من ملوك ورعايا على أداء فريضة الحج؛ غير آبهين 
بم���ا يواجههم من مصاعب وتكاليف ف���ي رحالتهم الحجية 

التي تستمر لمدة عام تقريباً.
ولما كانت تتعرض له قوافل الحجاج أو التجار في بعض 
األحيان من مخاطر، من قطاع الط���رق وانعدام األمن، إلى 
جانب تقلبات المناخ التي كثيراً ما كانت تتس���بب في ضياع 
القوافل وعطش���ها وموت أفرادها)))؛ فقد اعتمد السالطين 
على تعيين رؤس���اء للقوافل، إلى جانب تنظيم بعض الحرس 
المزودين باألس���لحة، للحّد من عمليات النهب والقتل التي 
كانت تحدث، كما عقدوا »معاهدات مع شيوخ القبائل القوية 
مقابل مبلغ من المال؛ به���دف حماية قوافل الحج والتجارة 

أثناء مرورها عبر أراضيها«))).
د ركب الحج  ومن ضمن االس���تعدادات للحج أن يُ���زوَّ
بالماء والزاد وأنواع األطعم���ة، والقضاة والمؤذنين واألئمة 
واألطباء)))، والعلماء والفقهاء والكثير من العس���اكر لحماية 

والجيو�ص واأكابر النا�ص وذكر التكرور وعظائم الأمور وتفريق 
لفو�ص,  ودي  هودا�ص  ترجمة  الأحـــرار,  من  العبيد  اأن�ساب 

باري�ص, 1383هـ/ 1964م, �ص 111.

ال�سالت  دعم  في  ــره  واأث الحج  الح�سناوي:  وداعــة  )3) حبيب 
حجاج  قــوافــل  ت�سهيل  فــي  فـــزان  ودور  الإفــريــقــيــة  العربية 
اإ�سدرا  �سمن  بحث  الثامن,  القرن  حتى  الأو�سط  ال�سودان 
بين  والجتماعي  الثقافي  التوا�سل  نــدوة  )اأعــمــال  بعنوان: 
الأقطار الإفريقية على جانبي ال�سحراء), ن�سر كلية الدعوة 

الإ�سالمية، طرابل�س، ط 1 )د-ت),  �ص )94, 88 , 100).

ال�سالت  دعم  في  ــره  واأث الحج  الح�سناوي,  وداعــة  )4) حبيب 
العربية الإفريقية, �ص 90.

المحا�سرة  الدين: ح�سن  ))) ال�سيوطي, عبدالرحمن بن كمال 
الف�سل  اأبـــو  محمد  تحقيق:  والــقــاهــرة,  م�سر  تــاريــخ  فــي 

اإبراهيم, 1387هـ / 1968م, )د - ت), ج ), �ص 310.

تتجـاذب الأ�صواق وجد نفو�صنا     

ما بين خاٍف في ال�صلوِع و بـاِد

وكان لكّل رحلة م�ن رحات الحج في اإفريقيا 

طابعه�ا الخا��س، وحظه�ا م�ن الأم�ن اأو الخ�وف، 

والراح�ة اأو وعث�اء ال�ش�فر، ف�كّل رحل�ة مثّل�ت 

تجرب�ة حي�ة، لي��س ف�ي حي�اة الأفارق�ة م�ن 

الحجيج فح�ش�ب، بل تعدى اأثرها وات�شع مداها 

بح�س�ب ما �أح�اط بها م�ن مالب�س�ات، كرحالت 

حّج بع�س ملوك الممالك الإ�ش�امية الم�ش�هورة 

الت�ي �ش�جلها التاريخ، ووجدت تل�ك الرحات 

عناي�ة من الكتاب والرحال�ة والموؤرخين الذين 

ف�ي  وتفا�ش�يلها  وقائعه�ا  و�ش�ّجلوا  له�ا،  وّثق�وا 

حينه�ا، كاب�ن بطوطة، واب�ن كثي�ر، والعمري، 

ومحم�ود كعت، وهي جديرة ب�اأن تلقى اهتمامًا 

من الباحثين والدار�شين المعا�شرين.

وقد مّث���ل الح���ج وأداء فريضته أعظم م���ا يرنو إليه 
األفارقة بعد الدخول في اإلس���الم، حي���ث العبادة والثواب 
واألم���ن واألمان)))، وللحج والحج���اج عندهم مكانة وتقدير 
فقد حظي »لق���ب حاج« أو »حاجة« ذك���راً كان أو أنثى في 
إفريقي���ا بقيمة كبيرة، فأعطى صاحبه هالة ووجاهة، واعتز 
به بين أهله وذويه، كما أن هذا اللقب كان يرفع من مكانة أي 
فرد في المجتم���ع فتعلو مكانته، وكان الناس يولون اهتماماً 
كبيراً للحجاج، ويحرصون على إكرامهم، ويستقبلهم الملوك 
والسالطين وشيوخ القبائل، كما يهتمون بتوديعهم عند السفر 

إلى الحج))).

واأثــرهــا  الحجازية  الرحلة  الــعــطــاء:  عــبــدالــهــادي  )1) عــو�ــص 
العلمي على اإفريقيا, مجلة درا�سات اإفريقية, مركز البحوث 
الخرطوم,  العالمية,  اإفريقيا  جامعة  الإفريقية,  والدرا�سات 

)ع 3), 0)14هـ / 000)م ), �ص 191.

البلدان  اأخبار  في  الفتا�ص  تاريخ  كعت:  محمود  ))) التنبكتي, 
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القافلة من الغارات، وف���ي المقدمة دليل للقافلة)))، إضافة 
إل���ى انضمام الكثير م���ن أهالي األقاليم الت���ي يمرون بها 
رغبة في الحج، منذ بداية رحلتها وحتى وصولها المش���اعر 

المقدسة في مكة والمدينة. 
ولتجنب مخاط���ر الطريق كان الحجاج يس���لكون أكثر 
الط���رق أمناً، ويُعّد طريق فزان وواحاته من الطرق المفضلة 
للحجاج على مّر العصور؛ فارتفعت مكانة فزان بسبب مرور 
قواف���ل الحجاج بها، حتى أصبحت ملتقى لحجاج ش���مالي 
إفريقيا والس���ودان الغربي،... ما جعل منها س���وقاً حافلًة 

بأنواع النشاط التجاري في كّل عام))).
ومن ضمن تنظيم القوافل في حلّها وترحالها االهتمام 
بالتكش���يف، حيث كان يخرج أحد أفرادها قبل مدة وجيزة 
ليخب���ر بقدوم القواف���ل قبل وصولها إل���ى بالدهم، فكانوا 
يخرجون لمس���افة أربعة أيام يحملون معهم الطعام والماء، 
كم���ا أّن بع���ض القبائل تبي���ع الماء للحج���اج، وخصوصاً 
في األماكن الت���ي ينعدم وجوده بها)))، وكان س���كان القرى 
والواحات يستقبلون الحجيج أحس���ن استقبال وإكرام، كما 
أحسنوا ضيافتهم، وقدموا لهم كّل مساعدة يحتاجون إليها، 
وأعفوا الحجاج من الضرائب التي تؤخذ على البضائع التي 

يحملونها معهم.
وكان الحج���اج األفارق���ة يحرص���ون عل���ى أداء 
مناس���ك الح���ج بالطريقة الصحيحة الت���ي وردت عن 
الرسول صلى الله عليه وس���لم، مستفيدين من دروس 
العلماء المصاحبين في الرحلة وفتاويهم وإرش���اداتهم 
وتوجيهاته���م، كما كانوا يحرصون عل���ى أعمال الخير 
واإلكثار من التصدق على فق���راء الحرم واإلنفاق على 

الفقراء والمساكين. 

)1) محمود كعت, تاريخ الفتا�ص, �ص )34 – 36).

ال�سالت  دعم  في  ــره  واأث الحج  الح�سناوي:  وداعــة  ))) حبيب 
العربية الإفريقية, �ص 93.

)3) اأبو عبد اهلل محمد بن اإبراهيم اللواتي الطنجي: رحلة ابن 
بطوطة الم�سماة: تحفة النظار في غرائب الأم�سار وعجائب 
الكتب  دار  حــرب,  طالل  هوام�سها  وكتب  �سرحها  الأ�سفار, 
العلمية، بيروت، ط 3, 3)14هـ / )00)م, �ص ))68 , 686).

طرق رحالت الحج: 
سلك حجاج بالد إفريقية الغربية عدة طرق للوصول إلى 
الحجاز ألداء فريضة الحج، وفيما يلي عرٌض ألهم هذه الطرق:
1 - طري���ق تبدأ من نياني عاصمة مملكة مالي، مروراً 
بمدينة تنبكت فوالته، ثم إلى إقليم توات)))، وقد سلك منسا 
موس���ى في حجه عام 724ه� / 1324م هذه الطريق، وكان 

أكثر حجاج إفريقيا من السودان الغربي يسلكونها))). 
2 - الطريق األخرى؛ فتبدأ من تكدا ش���رق الس���ودان 
الغرب���ي في إفريقيا، ثم تمر بمدينة غدامس)))، وكانت تمثل 
أهم المراكز الصحراوية في استقبال قوافل الحجاج، والتي 
قال عنها ابن خلدون: »اس���تبحرت في العمارة، واتسعت في 
التمدن، بما صارت محطاً لركب الحجاج من الس���ودان«)))، 
ثم تس���تمر هذه الطريق حتى بلدة تاجورة)))، ثم إلى مصر، 
وقد سلك الملك ساكورة )684 - 700ه� / 1285 - 1300م( 
هذه الطريق  في رحلة حجه، ثم ُقتل بالقرب من تاجورة إثر 

اعتداء تعّرض له من بعض قبائل البدو المقيمة هناك))).
3 - طريق الدرب الصحراوي، والتي تعرف بطريق غات 

)4) ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد : العبر وديوان المبتداأ 
عا�سرهم  ومــن  والبربر  والعجم  الــعــرب  اأيـــام  فــي  والخبر 
 , بيروت   , العلمية  الكتب  دار   , الأكبر  ال�سلطان  ذوي  من 
1413هــ/)199م , ج 7 �ص 68؛ توات: مدينة ومركز تجاري 
تقع على الطريق التجاري التي تربط بالد ال�سودان الغربي مع 
بالد ال�سمال الإفريقي, )الح�سن بن محمد الوزان الفا�سي: 
دار  الأخ�سر,  ومحمد  حجي  محمد  ترجمة  اإفريقيا,  و�سف 
الغرب الإ�سالمي، ط ), 1403هـ / 1983م, ج ), �ص 1)1).

))) محمود كعت: تاريخ الفتا�ص, �ص )33 , 34).

م�سيرة  نفو�سة  تبعد عن جبل  بال�سحراء,  مدينة  )6) غدام�ص: 
الرو�ص  المنعم:  عبد  بن  اهلل محمد  عبد  )اأبــو  اأيــام,  �سبعة 
مكتبة  عبا�ص,  اإح�سان  تحقيق  الأقــطــار,  خبر  في  المعطار 
 / 1404هـــ  ط),  )197م،   / )139هـــ  ط1,  بيروت،  لبنان، 

1984م, �ص 7)4).

)7)  ابن خلدون: العبر, ج 7, �ص 70.  

على  هنين  من  بالقرب  المغرب  في  �سغيرة  بلدة  تاجورة:    (8(
الرومي:  عبداهلل  بن  ياقوت  )الحموي,  تلم�سان,  �سواحل 
معجم البلدان, تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي, دار الكتب 

العلمية, بيروت, 1410هـ / 1990م, ج ), �ص )).

)9)  ابن خلدون: العبر, ج 6, �ص 38).
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التي تقع في جنوب غرب ليبيا، وكانت هذه الطريق تمر عند 
أهرامات الجيزة  في مصر))).

4 - طريق نحو الشرق، ثم سودان وادي النيل، ثم تتصل 
بساحل البحر األحمر، إلى أن تصل إلى الحجاز))).

وهن���اك عامالن كان���ا يتحكمان في خط س���ير ركب 
الحجيج:

األول: الحرص على توفير ما من شأنه أن يحافظ على 
سالمة الحجاج.

والثاني: التعاون التام بين س���الطين األقاليم اإلفريقية 
وح���كام البالد التي يم���رون بها، ويش���مل االهتمام بتوفير 
األمن، وحماية الحجاج من أية اعتداءات، وتس���هيل دخولهم 

وخروجهم من أراضيها))).
كانت بالد المغرب محطة اللتقاء ركب حجاج إفريقيا، 
فهناك يجتمعون مع الحجاج المغاربة، ثم يسيرون في موكٍب 
واح���ٍد إلى ليبي���ا، ومنها إلى مصر، ومن ث���م يتوجهون إلى 
الحجاز، وقد أولى الح���كام المغاربة الركب اإلفريقي عناية 
تاّمة، حيث أصدر س���لطان المغرب أوامره بحراس���ة موكب 

منسا موسى حتى اجتيازه الصحراء))).
وكان لقبيلة كنت���ه دوٌر مهمٌّ في حماي���ة قوافل التجار 
والحج���اج في إفريقي���ا، فقد تطّوع بع���ض رجالها كّل عاٍم 
لمرافق���ة ركب الحج���اج إلى مكة، وهذا م���ا أدى إلى كثرة 
انضمام حجاج الش���مال اإلفريقي إل���ى قافلة الحجاج التي 
تحرس���ها قبيلة كنته، والذي سمي بركب شنقيط، وكان أكثر 
م���ا تميزت به هذه القبيلة هو حرصه���ا على العلم وتعليمه 

محمود,  اأحمد  ح�سن  )1)؛  �ص   ,( ج  العبر,  خلدون:  )1) ابن 
العربي,  الفكر  دار  اإفريقيا,  في  العربية  والثقافة  الإ�سالم 

القاهرة 6)14هـ / 006)م, �ص 189.

Trimingham، Islam in West Africa.  p-88   (((

الأ�سكيا محمد  �سنغاي في عهد  التكيتك: مملكة  اإمحمد  )3) جميلة 
الكبير )893 - 8)9هـ / 1493 - 8))1م), مركز جهاد الليبيين 

للدرا�سات التاريخية, طرابل�ص, 1418هـ / 1998م, �ص 60.

في  العربية  الإ�سالمية  الح�سارة  الجمل:  اهلل  عطا  )4) �سوقي 
المناهل  )مجلة  فيها,  المغرب  ودور  �سماتها  اإفريقيا  غرب 

المغربية, ع 7, ذو القعدة, 1396هـ / 1976م), �ص )14.

للناس، وتعمير األرض بإصالحها، وحفر اآلبار، كما اختصت 
بتسيير القوافل وإكرام الضيف))).

من�صا  ــة  ــل ـــحـــج.. رح ال ــــالت  مـــن رح نـــمـــوذج 
)ال�صلطان( مو�صى :

تُعّد رحلة منسا موسى سلطان مالي في عام 724ه� / 
1324م م���ن أهم رحالت الحج؛ لما خلّفته من آثاٍر مهّمٍة في 

أنحاء العالم اإلسالمي، بل في أوروبا.
تولى منس���ا موس���ى الحكم بين َعاَمْي )712 - 737ه� 
/ 1312 - 1337م( »وكان رج���اًل صالحاً، وملكاً عظيماً، له 
أخباٌر في الع���دل تؤثر عنه، وعظمت المملكة في أيامه إلى 
الغاية، وافتتح الكثير من البالد«)))، قال عنه السعدي: »كان 

صالحاً عادالً، لم يكن فيهم مثله في الصالح والعدل«))). 
أخذ االس���تعداد له���ذه الرحلة وقتاً طوياًل، وأحس���ن 
تجهي���زه ألداء ه���ذه الفريضة: فقام بجم���ع المال والجهاز 
للس���فر، ونادى من بأرضه من كّل جانب يطلب الزاد والعون، 
ثم استناب على بالده ابنه منسا مغا الثاني، ليخلفه في حكم 

البالد إلى حين عودته.
ب���دأت هذه الرحلة في أواخر ع���ام 723ه� / 1324م، 
واستمرت س���بعة أش���هر، إلى أن وصل إلى مصر في عام 
724ه� / 1324م)))، وس���لك في رحلته طريق والته، ثم توات 
وورقلة))) وس���رت، وأكمل مس���يره حتى وصل إلى س���احل 

))) اأحمد الأمين ال�سنقيطي: الو�سيط في تراجم اأدباء �سنقيط 
وعــاداتــهــم  وتخطيطًا  تــحــديــدًا  الــبــالد  تلك  على  والــكــالم 
واأخالقهم وما يتعلق بذلك، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط4, 

1409هـ / 1989م, �ص )6)4 , 478).

في  الأع�سى  �سبح  علي:  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو  )6) القلق�سندي: 
دار  للتاأليف,  العامة  الم�سرية  الموؤ�س�سة  الإن�سا,  �سناعة 

الفكر, بيروت , 1407هــ/ 1987م, ج ) �ص 83).

)7) ال�سعدي, عبدالرحمن بن عبداهلل بن عامر: تاريخ ال�سودان, 
باري�ص, 1384هــ/ 1964م,  �ص 7.

دار  الإ�سالمية:...,  اإفريقية  تاريخ  في  محمد:  ح�سن  )8) نبيلة 
المعرفة الجامعية, الإ�سكندرية, 7)14هـ / 007)م, �ص 0)).

)9) ورقلة: مدينة �سغيرة تبعد عن برقة ع�سر مراحل, »متح�سرة وفيها 
قوم �ساكنون كثيرو التجارة...«, )الإدري�سي, اأبو عبد اهلل محمد بن 
محمد بن اإدري�ص: نزهة الم�ستاق في اختراق الآفاق, مكتبة الثقافة 

الدينية, بور�سعيد, 1414هـ / 1994م, ج 1, �ص )31).
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اإلسكندرية ثم القاهرة))). 
واختلف���ت المصادر العربية ف���ي تحديد عدد مرافقيه 
الذي���ن صاحب���وه إلى بالد الحج���از)))، أم���ا موكبه؛ فكان 
يضّم زوجته »إنار كنت«، وجمع���اً كبيراً من األمراء والوزراء 
وحكام الواليات والقضاة والعلماء والفقهاء واألتباع والخدم 
والحاش���ية والعبيد والحرس الملكي، والكثير من العس���اكر 
لحماية القافلة من الغارات، وفي مقدمة القافلة سليمان بن 

يعت، وكان بمثابة دليل للقافلة))).
وقد أحاط نفسه بمظاهر الترف واألبهة في مصر بما 
كان يحمله من قطع الذهب الخام)))، وكان يركب على جواٍد 
يسير في مقدمته خمس���مائة رقيق، يحمل كّل منهم ما يزن 

خمسمائة مثقال من الذهب))).

ال�سودانية  الإ�سالمية  الـــدول  تــاريــخ  زكــي:  )1) عبدالرحمن 
العربية  الموؤ�س�سة  الإ�ـــســـالم,  ظــل  فــي  الغربية  باإفريقيا 
�سوقي  101؛  �ــص  1961م,   / الــقــاهــرة,1381هـــ  الحديثة, 
وم�سكالتهم,  اإفريقيا  في  الم�سلمين  تاريخ  واآخــرون:  الجمل 

دار الثقافة, القاهرة, 1416هـ / 1996م, �ص 90.

»و�سحبه  يقول:  / 1348م),  الــوردي )ت 749هـــ  ابن  ))) يرى 
774هـ  )ت  كثير  ابن  اأمــا   , تكروري«  اآلف  ع�سرة  من  اأكثر 
/)137م), فيقول: »جمع ما بين الركب المغربي وال�سوداني, 
فو�سل العدد اإلى ع�سرين األفًا«, اأما ابن خلدون )ت 808 هـ / 
)140م), فيقول: »اثنا ع�سر األفًا«, اأما في رواية محمود كعت 
)ت )100هـ / 93)1م) فثمانية اآلف, و�ستون اآلفًا في رواية 

ال�سعدي )ت 1066هـ / 6)16م) .
اأهل  من  لأنــه  للحقيقة  اأقــرب  هي  كعت  محمود  روايــة  ولعل 

البالد, واأعلم باأحوال حكامها و�سكانها.

)3) محمود كعت, تاريخ الفتا�ص �ص 36-34.

اإفريقيا  فــي  الم�سلمين  ــاريــخ  ت واآخـــــرون:  الــجــمــل  )4) �سوقي 
وم�سكالتهم, دار الثقافة, القاهرة , 1416هــ/1996م, �ص 90.

)))  اإبراهيم طرخان, دولة مالي الإ�سالمية درا�سات في التاريخ 
القومي والإفريقي, الهيئة الم�سرية العامة للكتاب , 1973م, 
عند  يحمله  كان  ما  مقدار  ب�ساأن  الموؤرخون  اختلف   .81 �ص 
»اأعد  قال:  وابن حجر  خلدون  فابن  مالي,  بلده  من  خروجه 
ومن  قناطير«،  ثالثة  حمل  كّل  التبر،  من  حمل  مائة  لذلك 
الم�ؤرخين من قال اإنه كان معه حمل اأربعين بغلة من الذهب، 
التي  الذهب  كميات  تقدير  في  المبالغات  من  يكن  ومهما 
حملها معه من بالده فال ن�ستغرب هذا، وخ�س��سًا اإذا عرفنا 
اأّن مالي بها الكثير من مناجم الذهب، وخ�س��سًا في ونقارة 

التي تو�سف باأنها »اأر�ص التبر«.

وعن���د وصوله لمصر اس���تقبله األهالي ب���كّل مظاهر 
الحفاوة والتكريم، وأرس���ل إليه السلطان المملوكي الناصر 
محمد بن ق���الوون المهمندار))) األمير أبا العباس ش���هاب 
الدين أحمد بن علي الحاكي، فاستقبل منسا موسى وجميع 
ركب حجه، وأنزلهم بقص���ر القرافة الكبرى في القاهرة)))، 
وكان في استقبالهم وضيافتهم والي القرافة والقاهرة األمير 
أبو الحس���ن علي بن أمير حاج���ب )ت 739ه� / 1338م(، 
وقد ج���رت بينهم عدة اجتماعات وأحاديث عن مملكة مالي 
وأحوالها)))، وتحدث المهمندار عن كرم منس���ا موسى، وأنه 
أفاض على أهل مصر، فقال بش���أن ذلك: »ثم قّدم للخزانة 
الس���لطانية حماًل من التبر، ولم يترك أميراً وال رّب وظيفة 

وخليفة سلطانية إال وبعث إليه بالذهب«))).
ثم صعد للقلعة لمقابلة الس���لطان الناصر، واجتمع به 
وأكرمه، وتوطدت العالقات بينهما، كما أقطعه الناصر قصر 
القرافة لإلقامة فيه، وقّدم له هدايا كبيرة وقيمة... وركز له 
العلمين في الطرق، وأمر أمير الركب بإكرامه واحترامه)1)). 

الأول:  لفظين,  مــن  مركبة  فار�سية  كلمة  المهمندار:    (6(
مهمن, وتعني ال�سيف, والثانية: دار, وتعني المم�سك, وعليه 
ا�ستقبال ر�سل ووفود ال�سلطان واإنزالهم في الدور التي اأعدت 
التعريف  البقلي:  قنديل  )محمد  و�سيافتهم,  ل�ستقبالهم 
بم�سطلحات �سبح الأع�سى, الهيئة الم�سرية العامة للكتاب, 

القاهرة,1403هـ / 1983م, �ص 334).

)7)  ابن كثير, عماد الدين اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر: البداية 
والنهاية في التاريخ, دار المعرفة, بيروت, 1416هــ/1996م, 

ج14, ج ), �ص )1).

)8)  العمري, �سهاب الدين اأحمد بن يحيى بن ف�سل اهلل: م�سالك 
�سيف  اأبو  تحقيق: م�سطفى  الأم�سار,  ممالك  في  الأب�سار 
)ممالك  ع�سر  الرابع  الباب  اإلــى  الثامن  الباب  من  اأحمد, 
اإفريقيا ما وراء ال�سحراء وممالك اإفريقية وتلم�سان وجبال 
الجديدة,  النجاح  مطبعة  والأنــدلــ�ــص),  العدوة  وبــر  البربر 

الدار البي�ساء, 1409هـ/ 1988م, �ص 67.

71؛  �ص  الأم�سار,  ممالك  في  الأب�سار  م�سالك  العمري:    (9(
القلق�سندي, �سبح الأع�سى في �سناعة الإن�سا, ج ), �ص 83).

)10)  العمري: م�سالك الأب�سار, �ص )7. وقد اختلف الموؤرخون 
وهل  مو�سى,  من�سا  قالوون  محمد  النا�سر  الملك  لقاء  حول 
اأو ل, فجميع ما ورد  النا�سر  الملك  قّبـل الأر�ص في ح�سرة 

من روايات تتفق في اأّن من�سا مو�سى لم يقّبل الأر�ص.
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كم���ا التقى عدداً كبيراً من الفقه���اء المالكية، وتحدث 
معهم في كثيٍر من األمور.

وقد أشاد الكثير من األمراء بطيبة منسا موسى وُحسن 
أخالق���ه وكرمه وصالح���ه بقولهم: »كان عل���ى نمٍط واحٍد 
في العبادة والتوجه إلى الل���ه عزوجل، كأنه بين يديه لكثرة 
حضوره، وكان هو ومن معه على مثل هذا، مع حس���ن الزي 

في الملبس والسكينة والوقار«))).
وبعد أن وصلت قافلة منس���ا موس���ى إلى الحجاز أدى 
هو وأتباعه أركان الح���ج وواجباته على أتّم وجه وأكمله، ثم 
غادروا إلى المدينة، وزاروا مس���جد الرسول صلى الله عليه 
وس���لم، كما تصدق على الحجاج وأهل الحرمين بماٍل كثيٍر 

ووافٍر من التبر ُقّدر بعشرين ألف مثقال من الذهب))).
وكلفته العودة إلى ب���الد مصر جهداً كبيراً، »فقد هلك 
الكثير من أصحابه وجمال���ه بالبرد؛ حتى لم يصل معه إلى 
مصر إال نحو الثلث منهم«)))، كما ساءت أحوال ركب الحجاج، 
خصوصاً بعد نفاد أموال منس���ا موسى بسبب الحادثة التي 

تعرضت لها قافلته وهو في طريق عودته من الحجاز))). 
ولس���وء أحوال���ه وبعد أن نف���د كل مال���ه اضطر إلى 
االستدانة  »فاستدان على ذمته من تجار مصر بما لهم عليه 
فيه من المكاس���ب الكثيرة، بحي���ث يحصل ألحدهم في كل 
ثالثمائة دينار س���بعمائة دينار ربحاً ، وبعث إليهم بذلك بعد 

توجهه إلى  بالده«))).
وبعد رجوعه إلى القاهرة أرس���ل إل���ى الملك الناصر 

)1) الم�سدر ال�سابق, �ص 70.

))) ال�سعدي: تاريخ ال�سودان, �ص 7.

)3) المقريزي، اأحمد بن علي: الذهب الم�سب�ك في ذكر من حج 
مكتبة  ال�سيال,  الدين  جمال  تحقيق:  والملوك,  الخلفاء  من 

الثقافة الدينية, بيروت, )د-ت), �ص 143.

عنها  خلدون  ابن  يحدثنا   ,(1( �ص   ,( ج  العبر,  خلدون,  )4) ابن 
بقوله: »ذلك اأنه �سّل في الطريق عن المحمل والركب, وانفرد 
بقومه عن العرب وهي كلها مجاهل لهم, فلم يهتدوا اإلى عمران, 
عند  نفذوا  اأن  اإل��ى  ال�سمت  على  و�ساروا  م���رد،  على  وقف�ا  ول 
ال�سوي�ص.... والأعراب تتخطفهم من اأطرافهم اإلى اأن خل�سوا«.

المقريزي,  84)؛  �ــص  ج)  الأعــ�ــســى,  �سبح  ))) القلق�سندي, 
الذهب الم�سب�ك، �س 143.

محمد هدايا كثيرة، فقبلها الس���لطان، وبع���ث إليه بالِخلَع 
والعطايا له، ولكّل أصحاب���ه، مثل التحف األلطاف من البّز 

السكندري واألمتعة الفاخرة))).
وفي أثناء إقامة منس���ا موس���ى في مصر كان »كريماً 
جواداً كثير الصدق���ة،...«)))، والجدير بالذكر أّن خيراته لم 
تكن مقص���ورة على الحجاز ومصر، ب���ل كان يلقي بالذهب 
هنا وهن���اك، وأنعم على كّل القبائل الت���ي كانت تقيم على 
ط���ول الطريق منذ خروجه من بلده حت���ى وصوله إلى مكة 
المكرمة)))، وهذا ما كان س���بباً ف���ي انخفاض قيمة معدن 
الذهب في أس���واق مصر، ولم يسترد سعره السابق إال بعد 

اثنتي عشرة سنة))).
وسلك في العودة طريق القوافل الشرقي الذي يبدأ من 
مصر ثم برقة ثم طرابلس وغدامس، حتى وصل إلى جاو في 
عام 725ه� / 1325م)1))، وفي طريق عودته اشترى عدة كتب 

في الفقه المالكي)))).
وم���ن اآلث���ار المهم���ة لحجته أن���ه أنش���أ الكثير من 
المس���اجد، »فبعد جوازه إلى الحج وبطريقها رجع، فابتنى 
مسجداً ومحراباً خارج مدينة كاغ )جاو(، صلى فيها الجمعة، 

وهي هناك إلى اآلن«)))).
وبعد هذه الرحلة المشهورة لحج منسا موسى ذاع صيت 
مالي وأخبار موكبه في أوروبا، َفأُْصِدَرِت الكثير من الخرائط 

)6) القل�سندي: �سبح الأع�سى في �سناعة الإن�سا, ج ), �ص 84).

الخلفاء  الم�سب�ك في ذكر من حج من  الذهب  )7) المقريزي: 
والملوك, �ص 143.

دار  الإ�ــســالمــيــة,  اإفريقية  تــاريــخ  فــي  محمد:  ح�سن  )8) نبيلة 
المعرفة الجامعية, الإ�سكندرية, 7)14هـ / 007)م, �ص 46).

الموؤ�س�سة  و�سواطئها,  الكبرى  ال�سحراء  العربي:  )9) اإ�سماعيل 
الوطنية للكتاب, الجزائر, 1403هـ / 1983م, �ص 303.            

)10) عبد الفتاح مقلد الغنيمي: حركة المد الإ�سالمي في غرب 
اإفريقيا, مكتبة نه�سة ال�سرق, القاهرة, )د - ت), �ص 100؛ 

اإبراهيم طرخان: دولة مالي الإ�سالمية, �ص 86.

اإفريقيا  الم�سلمون في غرب  واآخرون:  )11) محمد فا�سل باري 
 / بيروت, 7)14هـ  الإ�سالمية,  الر�ساد  دار  تاريخ وح�سارة, 

006)م, �ص )9.

))1) ال�سعدي: تاريخ ال�سودان, �ص 7.
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عام 739ه� / 1339م، والتي رس���م عليها طريق ألهم المدن 
في مالي، كما ُرس���م طريٌق يم���ر بجبال أطلس ثم الصحراء 
الكبرى، وينتهي في مالي، وصورة لمنس���ا ملك الذهب، وقد 
رسمها أنجلو دولس���رت، كما وضع أبراهام كريسك خريطة 
أخرى لملك فرنس���ا شارل الخامس ورسم عليها أيضاً دولة 

مالي))).
وبعد حياة حافة توفي  منس���ا موس���ى عام 737ه� / 
1337م بعد أن حكم خمس���اً وعشرين سنة، وحكم من بعده 
ابنه منسا مغا الثاني )737 - 741ه� / 1337 - 1341م())).

اأثار الرحالت الإفريقية اإلى الحج:
الآثار الدعوية :   - 1

1 -  انتشار اإلسالم في مناطق السودان الغربي: 
كان الحج أحد طرق انتش���ار اإلس���الم في الس���ودان 
الغربي، فقوافل الحج السودانية في رحلتها كّل عام إلى مكة 
تم���ر بمناطق وأقاليم كثيرة يعيش فيه���ا العديد من القبائل 
الوثنية، أو قبائل حديثة عهد باإلس���الم؛ فمرور الحجيج بها 
واستقرارهم فيها مدة من الوقت للراحة كان سبباً في انتشار 
اإلس���الم وتعاليمه ومبادئه بين سكان تلك المناطق،  وكانت 
بعض قوافل الحجيج تقوم بإنش���اء المساجد وتحرص على 
أداء الصالة فيها؛ فيختلط السكان بالحجاج، ويتعرفون عن 
قرب على اإلس���الم وأركانه وتعاليمه، كما فعل منسا موسى 
الذي حرص على تش���ييد المس���اجد والجوامع في األماكن 
التي توقف بها ألداء صالة الجمعة، فكثيٌر من المس���افرين 
كانوا يَُصلّون في المساجد التي أقيم بعضها داخل المدن أو 

على جنبات الطرق))). 

)1) فيج. جي. دي: تاريخ غرب اإفريقيا, ترجمة: يو�سف ن�سر, 
القاهرة, 1403هـــ / )198, �ص 7)؛  مادهو  المعارف,  دار 
بانيكار, الوثنية و الإ�سالم »تاريخ الإمبراطورية الزنجية في 
الأعلى  المجل�ص  بلبع,  فــوؤاد  اأحمد  ترجمة:  اإفريقية«,  غرب 

للثقافة، القاهرة، ط 1418,)هـ / 1998م, ج 1, �ص )1).

))) محمود �ساكر واآخرون: مالي, المكتب الإ�سالمي, الريا�ص, 
1387هـ / 1977م, �ص 43.

تاريخ  ال�سعدي,  34؛  �ــص  الفتا�ص,  تــاريــخ  كعت:  )3) محمود 
ال�سودان, �ص 7.

كما اتضح أثر الحج في نش���ر اإلسالم باطالع حجاج 
رس،  السودان الغربي على مختلف األحداث والعلوم التي تُدَّ
وذلك خالل مرورهم بالبالد اإلس���المية، وبعد انتهاء موسم 
الحج يعودون إلى بالدهم وقد انتهوا من أداء فروضهم الدينية 
واطلعوا على آثار الصحابة رضي الله عنهم والعلماء، ودرسوا 
شتى العلوم العربية واإلسالمية)))، األمر الذي ساعدهم في 

نشر اإلسالم والدعوة وإرشاد الناس وتوجيههم.
الشعور باألخوة اإلسالمية وتحقيق اإلنتماء ألمة   -2

اإلسالم:
ال ش���ك أن رحالت الح���ج كان لها تأثي���ٌر  كبيٌر على 
سكان البالد من شعورهم باألخوة اإلسالمية التي تمثلت في 
االلتقاء بجميع إخوانهم المسلمين من شتى البقاع اإلسالمية 
على اختالفها، يقول ترمنجهام: »إن الشعور بأن اإلسالم دين 
األفارقة جميعاً كان ش���عوراً يتملك المسافرين من األفارقة 
الحجاج«))). ففي رحالت الحج الشاقة الطويلة التي يقطعها 
الحاج حتى يصل إلى األماكن المقدس���ة س���رعان ما يجد 
كرم الضيافة وحس���ن المعاملة من أهالي المناطق التي يمر 
خالله���ا،  وعندما يصل إلى مكة وأمام هذا العدد الهائل من 
الحجاج القادمين من مختلف البقاع اإلسالمية يشعر أنه في 
مؤتمر إسالمي كبير تتجلى فيه معاني اإلسالم، فالناس فيه 
سواس���ية، وال فضل لواحد منهم على آخر فسرعان ما يجد 
في الحج األخوة اإلسالمية التي يطلبها، والفرصة له لتبادل 

الخبرات والمعارف والتجارب واآلراء. )))
كم���ا كان للحج أث���ٌر كبير في توطي���د عالقة األفارقة 
باإلسالم، »و ال يزال الحج على مر العصور نظاماً ال يبارى، 

في  واأثرها  الإ�سالمية  العربية  الثقافة  غيث:  �سعد  )4) مطير 
بيروت,  الإ�سالمي,  المدار  دار  الغربي,  ال�سودان  مجتمع 

))14هـ / )00)م, �ص 166.

.Islam inWest Africa . p88Trimingham  (((

)6)  توما�ص اأرنولد: الدعوة اإلى الإ�سالم, ترجمة: ح�سن اإبراهيم 
القاهرة,  الم�سرية,  النه�سة  مكتبة  دار  واآخـــرون,  ح�سن 
ح�سارة  قــداح:  نعيم  400؛   ,390 �ص  1970م,  1390هـــ/ 
ال�سركة  الغربية,  اإفريقية  فــي  اأوروبـــا  وح�سارة  الإ�ــســالم 
ال�طنية، الجزائر، ط ), )139هــ/ )197م, �ص )10, 103.
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فيه تش���يد عرى التفاهم اإلس���المي والتأليف بين مختلف 
طبقات المسلمين، وبفضله يتسنى لكل مسلم أن يكون رحالة 
مرة على األقل في حياته، وأن يجتمع مع غيره من المسلمين 
اجتماعاً أخوياً، وبفضل هذا النظام يتيس���ر للزنوج والبربر 
والصينيين والفرس���والترك والعرب وغيره���م أغنياء كانوا 
أم فقراء عظماء أو صعاليك الدني���ا أن يتآلفوا لغة وإيماناً 

وعقيدة«))).
»وهكذا أصبح خروج المسلمين في غربي إفريقيا ملوكاً 
وش���عوباً إلى الحج واتصالهم بالشعوب اإلسالمية المختلفة 
في المغرب ومصر والحجاز تأكيداً لروح األخوة اإلس���المية 

التي فرضها اإلسالم«))).
الآثار العلمية:   -2

أس���همت رحالت الحج في انتش���ار وازده���ار الحركة 
العلمية في أفريقيا، من أوجه متعددة، منها:

1 - التقاء علماء أفريقيا بإقرانهم:
ومن األمثلة على ذلك:

- الفقيه أحم���د بن عمر التنبكتي، كان فاضاًل صالحاً 
ورعاً حافظاً للس���نة فقيهاً نحوياً عروضياً معتنياً بتحصيل 
العلم، ونسخ س���بعمائة مجلد من الكتب بخط يده واحتفظ 
بها في مكتبته، وفي عام 890 ه���� / 1490م س���افر للحج، 
والتقى بالشيخ  عبد الرحمن السيوطي، وخالد األزهري))).

- أبو عمرو عثمان بن موسى الجاني، فقيه مالي وكبير 
قضاتها، نبغ في رواي���ة التاريخ، اتصف بالعدل وحب العلم، 
ال يخاف في الله لومة الئم، وهذا ما جعله صارماً في تنفيذ 

)1) فيليب حتى, اإدوارد جرجي, جبرائيل جبور: تاريخ العرب, دار 
الغندور للن�سر، بيروت، ط ), 1394هــ/1974م, �ص )19, 193.

في  العربية  الإ�سالمية  الح�سارة  الجمل:  اهلل  عطا  ))) �سوقي 
المناهل  )مجلة  فيها,  المغرب  ودور  �سماتها  اإفريقيا  غرب 
المغربية, ع 7, ذو القعدة, 1396هــ/ 1976م), �ص 144.7.

البتهاج  نيل  اأحمد,  بن  بابا  اأحمد  العبا�ص  اأبــو  )3) التنبكتي, 
الهرامة,  عبداهلل  عبدالحميد  تقديم:  الديباج,  بتطريز 
�ص  1989م,  1410هــ/  طرابل�ص,  الإ�سالمية,  الدعوة  كلية 
لي�ص  من  معرفة  في  المحتاج  كفاية  التنبكتي:  138؛   ,137
وال�سئون  الأوقاف  وزارة  تحقيق: محمد مطيع,  الديباج,  في 

الإ�سالمية, المغرب, 1)14هـ/ 000)م , ج 1, �ص 133.

أحكام���ه)))، وقد أدى فريضة الحج، والتقى بابن خلدون في 
مصر أثناء مروره بها عام )799ه�/ 1398م( والذي س���أله 
عن بالد مالي وأهم سالطينها وشؤون البالد وأوضاعها))).

-  محم���د ب���ن أحمد ب���ن أبي محم���د التاذختي )ت 
936ه�/ 1538م(، اش���تهر بأيد محمد، وقد رحل إلى بالد 
الحجاز  للحج  وطلب العلم، ومن كبار العلماء الذين أجازوه 
في مكة أبو البركات النويري )ت 799ه�/ 1398م( وابن عمه 

عبدالقادر))). 
وكذلك التقاء السالطين بالعلماء واستضافتهم   -

في بلدانهم.
فقد التقى  منسا موسى بالفقيه عبد الرحمن التميمي، 
وعاد برفقته إلى مالي، وس���كن في تنبكت مدة قصيرة، ثم 
تركه���ا ورحل إلى فاس بعد أن وج���د أن علماء تنبكت على 
درج���ة كبيرة من العلم وأكثر تفقهاً في الدين منه، ولكنه عاد 
بعد ذلك إلى تنبكت واس���تقر بها بعد أن تبحر في كثير من 

العلوم وأتم تعليمه))).
وأثناء إقامته في القاهرة حرص على مجالس���ة العلماء 
والفقهاء، مثل مدرس المالكية القاضي محمد بن أحمد بن 
ثعل���ب المصري)))، والفقيه أبي الروح عيس���ى الزواوي )ت 

743ه� / 1344م())).
طلب العلم واالستفادة من علماء البلدان:  - 2

اعت���اد الحجاج ف���ي رحلة حجهم إلى ب���الد الحرمين 
على المجاورة والتوقف والمكوث في بعض المناطق س���واء 
ف���ي الحجاز أو في مصر أو في الش���مال اإلفريقي بغرض 
الدراس���ة أو التدريس فمنهم من كان يقيم في مكة والمدينة 

تاريخ  محمد:  بن  اهلل  عبد  بن  علي  الح�سن  اأبــو  )4) النباهي, 
1400هـــ/  بــيــروت,  الجديدة,  الآفـــاق  دار  الأندل�ص,  ق�ساة 

1980م, �ص 168, 169.

))) ابن خلدون , العبر , ج 6 , �ص 37) .

البتهاج  نيل  التنبكتي,  39؛   �ص  ال�سودان  تاريخ  )6) ال�سعدي, 
بتطريز الديباج, �ص 87).

)7) ال�سعدي, تاريخ ال�سودان �ص 1).

)8) التنبكتي: نيل البتهاج بتطريز الديباج, �ص ))39 , 396).

)9) العمري: م�سالك الأب�سار في ممالك الأم�سار, �ص 74.
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ينضمون فيها إلى حلقات العلم، وال س���يما الحلقات العلمية 
في المس���جد الحرام الذي يعتبر من أكب���ر دور العلم التي 
يلتقي فيه الناس على اختالف ألوانهم وأجناسهم  و يدرسون 

كثيراً من العلوم المختلفة.
كم���ا أن طالب العلم لم يكتفوا ف���ي تلقيهم العلم على 
الحلقات التي كانت تعقد ف���ي الحرمين وإنما كانوا يتلقونه 
أينما وجدت حلقات علمية في مختلف أنحاء مكة والمدينة، 
والتي كانت تتضاعف في مواسم الحج بسبب كثرة زوار بيت 
الله الحرام في هذا الموسم وتزدحم بالعلماء ورجال وشيوخ 
القراءات والحديث، ويحضرون أيضاً المناظرات التي كانت 
تعق���د بين العلماء الذي���ن قدموا الحرمين الش���ريفين من 

مختلف أنحاء العالم اإلسالمي))).
وحرص الط���الب والعلم���اء في ه���ذه الحلقات على 
مجالسة الش���يوخ من مختلف المذاهب الفقهية اإلسالمية 
وخاصة المذهب المالكي، فكانوا يميلون إليه كثيراً، السيما 

أنه كان منتشراً بينهم فهو أقرب إليهم))).
وظهر تأثير الحياة العلمية في المشرق على حلقات العلم 
في المدن اإلفريقية، فأصبحت تحاكيها و صورة مصغرة لها 
، ويظه���ر ذلك في قيام الكثير من حلقات العلم والتي اجتمع 
حولها الكثير من الطالب لتلقي الدروس وضروب المعرفة، 
فجامع س���نكري في تنبكت كان محاكي���اً لجامع األزهر في 
نظام التعليم، كالكتاتيب والمدارس االبتدائية لتعليم القرآن 
الكري���م واللغة العربية، أما الدراس���ة  فكانت في المعاهد 
العليا كالجامع األزهر)))، وكانت الكتب نفس���ها التي تدرس 

)1) حجازي علي طراوه: دور الحج في اإثراء الحركة العلمية في 
والأمويين, مكتبة  الرا�سدين  ال�سريفين في عهدي  الحرمين 
؛  , �ص 6, ))  ـــ/003)م  , 3)14هـــ القاهرة  ال�سرق,  زهــراء 
طرفة بنت عبد العزيز العبيكان: الحياة العلمية والجتماعية 
في مكة في القرنيين ال�سابع والثامن للهجرة, مكتبة الملك 

فهد الوطنية, الريا�ص, 1416هــ/1996م, �ص )).

))) اأحمد ال�سكري: الإ�سالم والمجتمع ال�سوداني )اإمبراطورية 
مالي: 8)6-834هــ/ 30)1-1430م  ), المجمع الثقافي, اأبو 

ظبي, 0)14هــ/1999م, �ص 3)).

)3) اهتم الجامع الأزهر بجميع الطلبة الوافدين عليه من مختلف 
اأنحاء اإفريقيا وخا�سة ال�سودان الغربي, وات�سح ذلك الهتمام 

في الحجاز ومصر هي التي تدرس في جامع  سنكري))).
ج -  تعلم اللغة العربية وانتشارها:

من أهم عوامل انتش���ار اللغة العربية، كونها لغة القرآن 
الكريم المصدر األول للشريعة اإلسالمية، كما أّن َمن يدخل 
اإلس���الم عليه أن يتعلم اللغة العربية حتى يس���تطيع معرفة 
األمور الدينية، ومنها قراءة القرآن الكريم)))، وأداء العبادات، 
ومنها شعائر الحج، فمناس���ك الحج والتلبية والدعاء كانت 
بالعربية؛ وقد حرص علماء وطالب العلم من حجاج إفريقيا 
على تعلم اللغة العربية عند أداء فريضة الحج والدراسة على 
مش���ايخ الحرمين وحضور حلقات العلم والدروس، والعلوم 
تتطل���ب ضرورة معرف���ة اللغة العربية؛ ول���ذا حرص هؤالء 
الط���الب على إتقان العربية وإجادته���ا، كما دونوا بها كثيراً 
من العلوم، وهذا ما دّل على نبوغهم وتفاعلهم مع لغة القرآن 

الكريم))).
د - انتشار الكتب والمكتبات:

مما س���اعد على نش���اط وازده���ار الحرك���ة العلمية 
والثقافي���ة في بالد إفريقيا توافر الكتب والمكتبات الخاصة 
والعامة، حيث اهتم المجتمع اإلفريقي بشرائحه كافًة باقتناء 
الكتب ونس���خها، وقد حرص العلماء على شراء الكتب مهما 

لهم  خ�س�ص  كما  اأروقــتــه,  فــي  كافة  الــراحــة  �سبل  توفير  فــي 
مرتبات مالية لم�ساعدتهم على العي�ص والدرا�سة, وخا�سة بعد 
الهتمام  ذلك  ثمرة  وكانت  م�سر,  في  اأعدادهم  ازدادت  اأن 
اأوا�سر  توثيق  في  كبير  دور  الطلبة  لأولئك  كــان  اأن  والرعاية 
اإفريقيا,  العالقات الطيبة بين بالد م�سر مع كثير من �سعوب 
ولذلك علت مكانة الأزهر وازدادت، )�س�قي عطا اهلل الجمل: 
الأزهر ودوره ال�سيا�سي والح�ساري في اإفريقيا, الهيئة الم�سرية 

العامة للكتاب, القاهرة, 1409هــ/ 1988م, �ص 44, 46).

)4) اأمين توفيق الطيبي: اأثر الإ�سالم الح�ساري في مالي وغانا 
اإ�سدار  �سمن  بحث  10-14م,  ق  من  الو�سيط  الع�سر  في 
بين  والجتماعي  الثقافي  التوا�سل  نــدوة  )اأعــمــال  بعنوان 
الأقطار الإفريقية على جانبي ال�سحراء), ن�سر كلية الدعوة 

الإ�سالمية ، طرابل�س، ط 1 )د-ت) , �ص 6)1.

))) الأمين عو�ص اهلل: العالقات بين المغرب الأق�سى وال�سودان 
دار   , و�سنغي  مالي  الإ�سالمية  ال�سلطنتين  عهد  في  الغربي 

المجمع العلمي, جده, 1399هــ/ 1979, �ص 181.

)6) العمري: م�سالك الأب�سار في ممالك الأم�سار, �ص 71.
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كانت أثمانها، وفي مختل���ف العلوم واآلداب، من أجل تزويد 
مكتباتهم بها، وق���د حرص بعٌض منهم على جلب الكثير من 
نوادر الكت���ب وأهمها من بالد الحجاز ومصر وجميع البالد 

التي مروا بها.
فقد أنفق منس���ا موس���ى جزءاً من أمواله على شراء 
كت���ب الفقه المالكي، وزود بها بالده، واطلع عليها الكثير من 

العلماء والسكان، وازدادوا فهماً ووعياً بالدين))).
أدى كّل ذلك إلى انتش���ار الكثير م���ن المكتبات العامة 
والخاصة الت���ي كان يقصدها العلماء والحكام والطالب في 
سبيل البحث والمطالعة، ومن أش���هر هذه المكتبات مكتبة 
أس���رة آل أقيت التي أثَْرت الثقافة اإلسالمية والفكر العربي 
في إفريقيا، وقد اهتموا بتزويدها بالكثير من أمهات الكتب 
ا  وفي ش���تى أنواع العلوم والموضوع���ات، وكان معظمها ِممَّ
جلبه الحجاج معهم أثناء مرورهم ببالد المشرق اإلسالمي، 

أما بعضها اآلخر فتم شراؤه من بعض التجار)))
يقول أحمد بابا التنبكتي: »وترك جدي )أحمد بن عمر 

بن أقيت( نحو سبعمائة مجلد«))).
وهناك أيضاً مكتبة ماس���نة اإلس���المية، وهي مكتبة 
خاصة للعالم عبد الرحمن السعدي، تميزت بتنوع كتبها التي 
جلبها من مختلف بالد العالم اإلسالمي، مثل الحجاز واليمن 

والشام والعراق والسودان والمغرب))).
الآثار الح�ضارية:  -3

تكمن أهمية الحج في أنه  أتاح لملوك وسالطين إفريقيا 
على اختالف دولهم وفت���رات حكمهم فرصة للقاء والتعرف 
على حكام الدول اإلس���المية المختلفة في مصر و الحجاز 

الخلفاء  الم�سب�ك في ذكر من حج من  الذهب  )1) المقريزي: 
والملوك, �ص 113.

))) محمد الغربي: بداية الحكم المغربي في ال�سودان الغربي, 
موؤ�س�سة الخليج للطباعة والن�سر, الكويت, )198م, �ص 7)).

الديباج,  في  لي�ص  معرفة من  في  المحتاج  كفاية  )3) التنبكتي: 
ج 1,  �ص 133.

)4) محمد اأمين الهال�سي: اأهم المراكز الثقافية القديمة في مالي 
جامعة  الجامعة,  فوق  دبلوم  لنيل  من�سور  غير  بحث  الحديثة, 

اإفريقيا العالمية, الخرطوم, )141هـ / )199م, �ص 61.

والشمال اإلفريقي، فتمت بينهم مراسالت كثيرة تبادلوا فيها 
الكثير من الهدايا، كما اقتبسوا الكثير من النظم الحضارية 

لتلك الدول خاصة ما يختص بنظام الحكم واإلدارة ))).
كذلك االس���تفادة من الخبراء والمبرزي���ن فقد التقى 
منس���ا موسى في مكة بالشاعر األندلسي إبراهيم الساحلي 
الطويجن، وجمعت بينهما صداق���ة متينة جعلته يترك بلده 
غرناطة في األندلس، ويس���تقر بمال���ي، وعاش بقية حياته 
بها حتى توف���ي عام 747ه�����/ 1348م )))، وكان للطويجن 
جهد كبير في ازده���ار الحركة العمرانية في بالد إفريقيا ، 
وبهر بالد مالي ببراعته في الهندس���ة المعمارية اإلسالمية 
، فبنى قصراً للس���لطان ، كما نسب إليه بناء مساجد في كل 
م���ن مدينتي تنبكت وجاو بقيت لمدة ثالثمائة س���نة وكانت 
أساس���اتها من اآلجر الذي لم يكن ق���د عرف بعد في بالد 

السودان في تلك الفترة))).
والحقيقة إن حكام الممالك اإلسالمية اإلفريقية كانوا 
يس���تفيدون من رحالته���م الحجية، فإلى جان���ب أداء هذه 
الفريضة كانوا يتصلون بالعلماء والفقهاء ويرحلون معهم إلى 
بالدهم، وهذا ما ساعد على رفع مستوى الناس الثقافي، و 

تطوير الدولة في جميع مرافقها وشؤونها.
ختاما:

إن ه���ذه بعض اآلثار العام���ة - وغيرها كثير- 
لرحلة الحج المباركة؛ إضافة إلى اآلثار الفردية لكل 
ْن ِفي النَّاِس  حاج هي مصداق لقول الله تعالى: }َوأَذِّ
ِبالَْحجِّ يَْأتُوَك ِرَجااًل َوَعلَ���ى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأِتيَن ِمْن ُكلِّ 
َفجٍّ َعِميٍق )27( ِلَيْشَهُدوا َمنَاِفَع لَُهْم{ سورة الحج �

ال�سالت  دعم  في  واأثــره  الحج  الح�سناوي,  وداعــة  حبيب    (((
العربية الإفريقية, �ص 88.

اأحــمــد  الــمــقــري,  , �ــص 38)؛  الــعــبــر, ج 6  ــدون,  ــــن خــل )6) اب
الرطيب,  الأندل�ص  الطيب من غ�سن  نفح  محمدالتلم�ساني: 
ـــ/  1408هـــ بــيــروت,  �ــســادر,  دار  عبا�ص,  اإحــ�ــســان  تحقيق: 

1988م, مج ), �ص 194.   

ال�سودانية  الإ�سالمية  الـــدول  تــاريــخ  زكــي,  )7) عبدالرحمن 
باإفريقيا الغربية في ظل الإ�سالم, الموؤ�س�سة العربية الحديثة, 

القاهرة, 1381هــ/ 1961م, �ص 109.
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االستعمار البلجيكي في إفريقيا:
األسباب والنتائج

اأ. عبير �شليغم
جامعة العفرون  البليدة - الجزائر

ذل�ك ه�و ال�ش�بب الحقيق�ي لتخلف الق�ارة في 

�ش�ّتى المج�الت، واأ�ش�بح الأوروبي�ون ينادون: 

»ب�اأّن العق�ل الأبي��س والع�ش�ل الأ�ش�ود يجب اأن 

يتعاونا لخير الطرفين«)))! 

وعلي�ه؛ تبّنى ال�ش�تعمار البلجيكي في اإفريقيا 

الفكرة نف�ش�ها؛ اإْذ كانت بدايته ال�شركة التي 

 Leobold اأ�ّش�ش�ها المل�ك ليوبول�د الثان�ي 

ملك بلجيكا، براأ�ش�مال مليون فرنك، ل�شتغال 

))) جمال حمدان: ا�ستراتيجية ال�ستعمار والتحرير, )القاهرة: 
1968م), �ص )147, 148).

)وعل�ى �شّورت  ال�ش�تعمارية  الق�وى 

فرن�ش�ا،  بريطاني�ا،  راأ�ش�ها: 

الح�ش�ارة  ن�ش�ر  هدفه�ا  اأّن  األماني�ا(  بلجي�كا، 

والمدني�ة في مناط�ق العال�م المتخل�ف، ومنها 

اإفريقيا، وهو ما اأثبتت ال�شواهد والوقائع نقي�شه؛ 

حي�ث ب�رز العام�ل القت�ش�ادي بو�ش�فه دافع�ًا 

رئي�شًا، فا�ش�تنزف ال�شتعمار مواردها الطبيعية، 

ووّجهه�ا لخدمة القت�ش�اد الأوروب�ي)))، وكان 

)1) حمدي عبد الرحمن: ق�سايا في النظم ال�سيا�سية الإفريقية, 
)القاهرة: مركز درا�سات الم�ستقبل الإفريقي, 1998م), �ص 

.((( – (1(
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جغرافي العالم والمهتمين بالدراسات اإلفريقية 
إلى عقد مؤتمٍر دوليٍّ في بروكس���ل، حمل اسم: 
)المؤتمر الجغرافي العالمي(، بهدف البحث في 
الوسائل الكفيلة لكشف األقاليم الواقعة في قلب 
الق���ارة اإلفريقية، وزعم نش���ر الحضارة فيها، 
والعمل على وضع حدٍّ لتجارة الرقيق التي كانت 
وال تزال منتشرة – وقتها - على نطاٍق واسٍع في 

تلك الجهات، والتمهيد الستثمار مواردها.
وق���د أس���فر المؤتم���ر ع���ن تألي���ف ما 
ُس���ّمي: )الجمعي���ة الدولي���ة لكش���ف إفريقيا 
 International )وإدخ���ال الحض���ارة فيه���ا
 Association for Exploration and
Civilising of Africa، وتقّرر أن تنش���أ في 
كّل دولٍة شعبة محلية تابعة لهذه الهيئة، وبادرت 
بلجيكا ف���ي نوفمبر 1876م بتكوين )الش���عبة 
البلجيكية للجمعية(، التي بدأت ممارسة نشاطها 
بإرس���ال عدة بعثاٍت للعمل على وضع يدها على 
نقاط في القارة اإلفريقية، وتأس���يس محطاٍت 

فيها باسم الجمعية))).
ويأتي االهتمام البلجيك���ي بالكونغو خاّصة 

)3) �سوقي عطا اهلل الجمل: تاريخ اإفريقيا الحديث والمعا�سر, 
ط), )الريا�ص: دار الزهراء للن�سر والتوزيع, )00)م), �ص 

.13(

الكونغ�و، واعتبارها من اأماكه ال�شخ�ش�ية، ثم 

اأ�ش�بحت م�ش�تعمرة بلجيكي�ة حكومية، حتى 

نالت ا�شتقالها �شنة 1960م.

  في �ش�وء ما تقدم، وبناء عليه ت�شاغ الإ�شكالية 

ال�ش�تعمار  حقيق�ة  م�ا  الآت�ي:  النح�و  عل�ى 

البلجيك�ي ودوافعه في اإفريقي�ا؟ وفي محاولة 

الإجاب�ة عن الإ�ش�كالية ال�ش�ابقة �ش�يتم تناول 

المو�شوع من خال المطالب الرئي�شة الآتية:

البلجيكي  ال�صتعمار  الأول:  المطلب 
في اإفريقيا دوافعه وتطوره:

احت���ل النم���وذج البلجيك���ي ف���ي إفريقيا 
موقعاً فريداً في س���جل التنافس األوروبي على 
المس���تعمرات، ومرد ذلك لجهود الملك ليوبولد 
الثاني، في وضع المقدمات األساسية البلجيكية 
نحو الكونغو، فضاًل ع���ن الرغبة في االمتالك 
والتنافس م���ع الدول األوروبية حول الفريس���ة 

اإلفريقية))).
اأواًل: ن�ش���اط الملك ليوبولد المتعلق 

باإفريقيا:
قام المل���ك ليوبولد))) ع���ام 1876م بدعوة 

القومية  الدار  )القاهرة:  اإفريقية,  ا�ستعمار  زاهر:  )1) ريا�ص 
للطباعة والن�سر, )196م), �ص 143.

القومية  الدار  )القاهرة:  اإفريقية,  ا�ستعمار  ريا�ص:  ))) زاهر 
ليوبولد  الملك  اعتلى  والن�سر, )196م), �ص 143.  للطباعة 
عر�ص بالده, وهو في الثالثين من عمره وكان طموحًا يحب 
ويرفع من  يخّلد ذكراه  اأن  اإلى  ويتوق  والرحالت,  الجغرافيا 
�ساأن بالده, اإل اأّن بلجيكا كانت بالدًا فقيرة, ل تملك جي�سًا 
ول اأ�سطوًل قويًا؛ ي�ساعدانه على التناف�ص الداخلي؛ اإْذ ل بد 
اأن ي�سطدم بالقوى الأوروبية الأخرى اإذا فّكر في اأي م�سروٍع 
تو�سعيٍّ داخل اأوروبا؛ ففّكر اأوًل في اآ�سيا, ثم غّير وجهته نحو 
اأحد موظفي وزارة الخارجية, وهو  اإفريقيا, متاأثرًا بكتابات 
الم�ستر باننج Banning الذي طرح في مقالته �سرورة 

الهتمام بالقارة الإفريقية.

ُيعّد االستعمار البلجيكي من 
 
ً
أشّد أنواع االستعمار فظاعة
وتجّردًا عن معاني اإلنسانية 
والقيم األخالقية بممارساته 

ضّد الشعب الكونغولي
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لكونها أكبر وأغنى دولة إفريقية حّرة، يبلغ عدد 
س���كانها ما يقرب من 14 مليوناً، وقد أصبحت 
أه���ّم مناطق إفريقيا جنوبي الصحراء؛ بس���بب 
االكتشافات المعدنية الواسعة التي تبلغ نسبتها 
لإلنت���اج العالمي م���ا يأتي: الم���اس الصناعي 
75%، والكوبال���ت 69%، والماس الطبيعي %15، 
والبالتي���ن 9%، والنح���اس 8%، والمنجنيز %5، 
والزن���ك 3%، والذهب 2%، وأفضل هذه المعادن 
من حيث القيمة هو النحاس ومعه الزنك، حيث 
يجدان س���وقاً رائج���ة في الوالي���ات المتحدة 

وألمانيا وكندا))).
ثاني���اً: دور الم�شتك�ش���ف �شتانل���ي ف���ي 

اإفريقيا:
اس���تعان الملك ليوبولد بأح���د المغامرين 
المش���هورين، وهو اإلنجليزي »هن���ري مورتون 
س���تانلي« Henry Stanty الذي س���بق له أن 
قام برحلة استكشافية مش���هورة ما بين أعوام: 
)1873م – 1877م()))، واقترح عليه التعاون في 
تنفيذ مش���روعه في الكونغو، ث���م عقد مؤتمراً 
دولّياً آخر في بروكس���ل بشأن مشروعه، وذلك 
بتاريخ 25 نوفمب���ر 1878م، حضره ممثلون عن 

فرنسا، وهولندا فضاًل عن ستانلي.
انته���ى المؤتمر إلى تأليف: )لجنة دراس���ة 
الكونغو األعلى( للس���عي لعق���د المعاهدات مع 
الزعماء الوطنيين في الكونغو، ثم تحّول اسمها 
 (((Intrational )إلى: )جمعية الكونغو الدولية
وه���ي   ،  Association of The Congo
مستقلة عن: )جمعية الكشف عن إفريقيا(، كما 
أّن طبيع���ة األهداف المح���ددة ضمن برامجها 
تختلف عن أهداف )جمعية الكشف في إفريقيا(، 

)1) المرجع نف�سه, �ص 7)).

))) �سوقي عطا اهلل الجمل, مرجع �سبق ذكره, �ص )13.

)3) ريا�ص زاهر, مرجع �سبق ذكره, �ص 144.

حيث أكد مؤسس���و الجمعية ض���رورة االتصال 
المباش���ر بالزعامات القبلية في المنطقة، ومن 
ثّم تحديد األطر األساس���ية الستغالل مواردها، 
ويمكن القول ب���أّن )جمعية الكونغ���و الدولية( 
اتس���مت بالطابع الشمولي قياس���اً ب� )جمعية 

الكشف عن إفريقيا())).
 لق���د برزت عل���ى الس���احة البلجيكية في 
تلك الفت���رة معطياٌت كثيرة، فرضت على الملك 
ليوبولد الثان���ي تمويل )جمعية الكونغو الدولية( 
م���ن ماله الخ���اص، وقدره أربع���ون ألف جنيه 

آنذاك))). 
من جان���ب آخ���ر؛ مّثلت جه���ود )جمعية 
الكونغ���و( بداية مرحلة االس���تعمار البلجيكي، 
والتي تُعّد خطوة بالغة األهمية لمطامع ليوبولد 
الثاني الش���خصية؛ إْذ أصبح هو رئيس���اً لهذه 
الجمعية؛ ما أضفي عليها بذلك طابعاً بلجيكياً 

خالصاً.
كلّفت الجمعية س���تانلي بالذهاب في رحلة 
استكش���افية لبحث طرق الوصول إلى الكونغو 
عام 1878م، ما أتاح له الفرصة للتوس���ع شرقاً 
على حساب العرب الذين كانوا أصحاب النفوذ 
ف���ي هذه المنطق���ة، وتمّكن م���ن الوصول إلى 
الكونغو في آب / أغس���طس م���ن عام 1879م، 
وقام بتأس���يس أول محطة فيها باسم الجمعية 
ف���ي عام 1880م، وتتابع نجاحه بإنش���اء اثنتين 
وعش���رين محطة تجاري���ة على نه���ر الكونغو 
وفروعه)))، وأيضاً عقد عدة اتفاقات مع رؤساء 
القبائل، كما قام بتش���ييد بع���ض المدن هناك، 

)4) دياب اأحمد ابراهيم: لمحات من التاريخ الإفريقي الحديث, 
)الريا�ص, 1989م), �ص 4)1.

))) ريا�ص زاهر, المرجع نف�سه.

 Slade Ruth, Belgain Congo, London, 1960, p (6(
.111
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مثل: مدينة فيفي veve التي كانت أول عاصمة 
لإلقليم، وتّوج نجاحه بالتوغل على طول مجرى 
نهر الكونغو، وتأسيس مدينة جديدة أطلق عليها 
اس���م: )ليوبولدفي���ل leopoidville(، ومن ثّم 
المدين���ة الثانية في اإلقلي���م اآلخر التي ُعرفت 
باسم: )ستانلي فيل Stanlyville( تكريماً لذلك 
الشخص)))، كّل تلك اإلجراءات أوجدت نوعاً من 
االطمئنان في نفوس زعم���اء القبائل الموجودة 
في البالد؛ إْذ أكدت لهم أّن هذا مجرد نش���اٍط 

تجاريٍّ بحت))).
إال أنه بعد هذا النجاح الذي حّققه س���تانلي 
ف���ي مهّمته س���ارع الملك ليوبول���د الثاني إلى 
كش���ف النقاب عن أغراض الجمعية الحقيقية، 
بتجري���د الجمعية من الصف���ة الدولية لتصبح 
مش���روعاً بلجيكياً ملكياً اقتصادياً بحتاً، وحين 
ظه���ر أّن إقليم »كاتنجا« غنيٌّ بالنحاس أس���رع 
ليوبول���د لعقد اتفاقيات م���ع زعماء القبائل في 
هذه الجهات للحصول عل���ى امتيازات في هذا 
اإلقليم، وهك���ذا تكّونت دولة الكونغو، وأصبحت 

تضم مجموعات متعددة))).

واإق���رار  برلي���ن  موؤتم���ر  ثالث���اً: 
اال�شتعمار البلجيكي للكنغو:

وقفت بعض الدول األوروبية في وجه مشاريع 
بلجيكا في الكونغو، مثل بريطانيا والبرتغال، وفي 
خضم التسابق االستعماري على هذه البالد؛ دعا 
الزعيم األلماني بس���مارك لعق���د مؤتمٍر للدول 
األوروبية في برلين لحّل مشكالتها في إفريقيا، 
بين 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1884م حتى 30 

)1) ريا�ص زاهر, مرجع �سبق ذكره, �ص 143.

.Salde, op. cit , p 123 (((

)3) �سوقي عطا اهلل الجمل: تاريخ اإفريقيا الحديث والمعا�سر, 
ط), )الريا�ص: دار الزهراء للن�سر والتوزيع, )00)م), �ص 

 .1((

شباط / فبراير 1885م؛ لتنظيم عملية السيطرة 
عل���ى الق���ارة اإلفريقية، ويعتبر ه���ذا المؤتمر 
خاتمة المطاف للص���راع الدولي األوروبي على 
إفريقيا، وثمرة من ثمار الدبلوماس���ية األوروبية 
في تكالبها على الس���يطرة على قارة إفريقيا))) 

)خريطة رقم 1(.
ف���ي هذا المؤتم���ر؛ تمّكن المل���ك ليوبولد 
الثاني من كس���ب طرٍف دول���يٍّ جديد لصالحه، 
وهو الواليات المتحدة األمريكية، التي اعترفت 
بالجمعية الدولي���ة وأمالكها في الكونغو؛ مقابل 
أن يت���رك ب���اب الكونغو مفتوحاً أم���ام التجارة 
األمريكي���ة، منذ ذلك التاريخ ب���دأت المصالح 
األمريكية في البالد، وتماشياً مع تلك السياسة 
أخذ الملك ليوبولد الثاني بالس���عي نحو كسب 
تأييد باقي الدول األوروبي���ة واعترافها بحقوق 

الجمعية.
الخريطة رقم )1(: االستعمار األوروبي في 

إفريقيا بعد مؤتمر برلين 1885م.

المصدر: فيصل محمد موسي، موجز تاريخ 
إفريقيا الحديث والمعاصر، )بنغازي: منشورات 

الجامعة المفتوحة، 1997(، ص 203.

)4)  �سوقي عطا اهلل الجمل, مرجع �سبق ذكره, �ص ))1.
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وطاأة  تحت  الكونغو  الثاني:  المطلب 
ال�صتعمار  طبيعة  البلجيكي:  ال�صتعمار 

ومراحل تطوره:
اأواًل: اإدارة جمعية الكونغو الدولية:

تّم في البيان الختامي لمؤتمر برلين االتفاق 
عل���ى أّن )الكونغو( دولة إفريقية مس���تقلة ذات 
س���يادة، تقوم عل���ى إدارتها )جمعي���ة الكونغو 
الدولية( التي يرأس���ها الملك ليوبولد، ولها َعلٌَم 
، هو قطعة من القماش األزرق في وسطها  خاصٌّ
نجمة ذهبي���ة)))، وقد أقّر البرلم���ان البلجيكي 
الوضع قانونياً في أبري���ل 1885م، لكنه تحّفظ 
حول طبيعة العالقة م���ع الكونغو، وعّدها جزءاً 

تابعاً لممتلكات الملك الشخصية))). 
ووفقاً لتلك التحوالت؛ اس���تمر ملك بلجيكا 
ليوبولد يستثمر موارد الكونغو لحسابه الخاص 
مّدة زادت عن العش���رين عاماً؛ وذلك من خالل 
اقتصادياً ضخماً، نّفذ من  إنش���ائه مش���روعاً 
خالله طروحاته التجارية والصناعية، فأّس���س 
عام 1886م ش���ركة الكونغو الستغالل الثروات 
المعدنية، ليصبح بذلك مش���روعاً بلجيكياً في 
قلب إفريقيا، ونواة لمشاريع احتكارية أخرى)))، 
عالوة على ذل���ك؛ فقد صدر قراٌر س���ريٌّ في 
س���نة 1891م يحفظ للحكومة حّق احتكار العاج 
والمط���اط في كّل األراض���ي الخالية بمقتضى 
قانون س���نة 1885م، وصدر منشوٌر يفّسر هذا 
القرار بتكليف موظفي الش���ركة باإلشراف على 
جم���ع المط���اط، وإجبار األهالي عل���ى بيع ما 

يحصلون عليه إلى الشركة. 
ارتفعت  الجائ���رة  السياس���ات  ه���ذه  إزاء 

)1) ريا�ص زاهر, مرجع �سبق ذكره, �ص )14.

الث�رة  ج��ذور  بلبع:  ف����ؤاد  اأح��م��د  ترجمة/  ج��اك،  ))) وودي�����س 
الإفريقية, )القاهرة, 1971م), �ص 1)3.

)3) وودي�ص, المرجع نف�سه, �ص 361.

األصوات بمختلف الته���م ضّد حكومة الكونغو، 
خصوصاً أّن ش���ركة الكونغو ل���م تكن تتوّرع عن 
ارتكاب كّل أنواع القس���وة م���ع األهالي، فضاًل 
عن ارتكاب أبش���ع الجرائم والمخالفات للقانون 

الدولي في الكونغو بواسطة ممثلي الملك))).
وعلى أساس القوانين السالفة الذكر أصبح 
كّل من يوجد عنده أية كمية من المطاط أو العاج 
يعتبر سارقاً وتوقع عليه أقصى العقوبات، وكان 
على ضباط البولي���س أن يراقبوا العمال الذين 
يُجبرون على العمل ف���ي جمع المطاط والعاج، 
وحّدد لكّل عامٍل َق���ْدٍر معّين يقّدمه يومياً، وَمن 
يعجز عن ذلك ألي س���بٍب تعّرض ألش���ّد أنواع 
العق���اب، وكان القتل بالرص���اص وقطع األيدي 
من العقوب���ات التي تُمارس بكّل بس���اطة ضّد 
المواطنين، كما اس���تخدمت وس���ائل اإلرهاب 
إلجبار رؤس���اء القبائل في الكونغو على تقديم 
العّمال الالزمين للعم���ل، وتنفيذ ما يُؤمرون به، 
وكان ع���دم تحقيق أرباح مقبول���ة لرأس المال 
الذي يس���تغله الب���الط الملك���ي البلجيكي في 
االس���تثمار في الكونغو معناه المزيد من أعمال 

القسوة والوحشية والّسخرة.
عمدت س���لطات )دولة الكونغو( إلى إخفاء 
الحقيقة ع���ن كثيٍر من الش���خصيات والبعثات 
األجنبية التي لم يكن يُسمح لها إال بزيارة أماكن 
معّينة ف���ي الكونغو؛ حيث يش���اهدون مظاهر 
المدنية األوروبية متمثلة في المباني والمدارس 
والمستش���فيات وغيرها، وينقل���ون صورة غير 

صحيحة عن األوضاع في الكونغو.
ظّل الوض���ع كذلك حتى ُكِش���ف القناع عن 
حقيقة ما كان يجري؛ حيث أثيرت المسألة أمام 
مجلس العموم البريطاني في س���نة 1903م على 
إثر تقريٍر كتبه القنصل البريطاني عّما يجري في 

)4) ريا�ص زاهر, مرجع �سبق ذكره, �ص 147.
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الكونغو من أعمال، وطالب بوجوب التدخل لوقف 
هذه األعمال المنافية لقرارات مؤتمر برلين، كما 
أثيرت المسألة أمام البرلمان البلجيكي؛ فكان أن 
أصدر الملك قراراً بتأليف لجنة تحقيق في أكتوبر 
1904م، فكتبت تقريره���ا في 1905م، واعترفت 
فيه بكّل هذه المس���اوئ)))، وأُجبر الملك ليوبولد 

على التنازل لحكومته عن إدارة الكونغو))).
ثانياً: الكونغو مستعمرة بلجيكية:

نتيجة لما تقّدم قام البرلمان البلجيكي سنة 
1908م بنزع الخصوصية الش���خصية التي كان 
يتعامل بها الملك مع المس���تعمرة، لتُعرف بعد 
ذلك باس���م: )الكونغو البلجيكي()))، والموضحة 

في )الخريطة رقم 2(.
الخريطة رقم )2(: مستعمرة الكونغو 

البلجيكي

المصدر: شوقي عطا الله الجمل، تاريخ 
إفريقيا الحديث والمعاصر، ط2، )الرياض: دار 

)1) ريا�ص زاهر, مرجع �سبق ذكره, �ص 148.

))) �سوقي عطا اهلل الجمل, مرجع �سبق ذكره, �ص 9)1.

)3) عبدالوهاب الكيالي: مو�سوعة ال�سيا�سة, )بيروت: الموؤ�س�سة 
�ص   ,(3 الجزء   ,( ط  1993م،  والن�سر,  للدرا�سات  العربية 

.14

الزهراء للنشر والتوزيع، 2002م(، ص 154.
ويبدو أّن طبيعة الحكم البلجيكي لم يكن لها 
أطٌر سياسية – عسكرية مستقرة وواضحة، كما 
البريطانية والفرنسية،  هو حال المس���تعمرات 
فقد كانت هناك ثالُث قوى رئيسة يكمل بعضها 
بعض���اً، اعتمد عليه���ا النظ���ام البلجيكي في 

الكونغو، وهي:
أ - اإلدارة البلجيكية:

ممثلة بالحاكم العام، وهو مسؤول أمام وزير 
المس���تعمرات الذي يحاسبه البرلمان، وللحاكم 
العام مطلق السلطات، وهو يُعّين بمرسوٍم ملكيٍّ 
مع وكيل يعّين بالطريقة نفس���ها، ومن الطبيعي 
أن يكون كالهما بلجيكيا، وقد كان للحاكم العام 

مطلق السلطات))).
وفي عام 1910م؛ أخذت األوضاع في الكونغو 
تزداد تعقيداً، فوجد المسؤولون البلجيك ضرورة 
إدخال ق���وة زعماء القبائ���ل لتحريك األحداث 
للتوغل  لصالح البلجي���ك، باعتبارهم مفتاح���اً 
االقتص���ادي في عمق الكونغو، ووس���يلة لتهيئة 

أبناء القبائل في أعماق المستعمرة.
ب - الكنيسة:

لقد ألق���ت بلجيكا التعليم كلّ���ه على عاتق 
الجمعيات التبش���يرية، وأصب���ح دور الحكومة 
البلجيكية مجّرد التنس���يق بين عمل الجمعيات 
التي  البروتس���تانتية  والجمعيات  الكاثوليكي���ة 
تعمل جنباً إل���ى جنٍب في المي���دان التعليمي، 
وفي سنة 1938م بلغ عدد المدارس في الكونغو 
24 مدرس���ة لألوروبيين و 7 فقط لإلفريقيين، 
وارتف���ع العدد س���نة 1904م إلى 31 مدرس���ة 
كاثوليكية لألوروبيين، و 13 مدرسة علمانية، أما 
نصيب األفارقة فهو 15 مدرس���ة ابتدائية كلها 
���رين، ولم يزد عدد المدارس الثانوية عن  للمبشِّ

 .Slade, op. cit, P 203  (4(
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خمس مدارس فقط))).
ج� - المؤسسات االقتصادية الكبرى:

تُعّد السلطة الموّجهة للسياسة البلجيكية في 
البالد، وهي عبارة عن هيئاٍت حكوميٍة تس���يطر 
عليها الس���لطات، وتعمل على تمكينها الستغالل 
موارد البالد، ومن أهّمها خمس ش���ركات كبرى 
تتحكم في نحو 70% من اقتصاديات البالد، مّثلت 
حينها تركيزاً اقتصادياً هائاًل ليس له نظير في 

التاريخ الحديث، وهذه الشركات هي))):
1 - ش���ركة بروكس���ل للتموي���ل والصناعة 
»برومتينا«: وهي تتحكم في بنك بروكسل وعدة 

مؤسسات صناعية.
2 - ش���ركة الكونغو للتعدين والتجارة: ولها 

أمالٌك زراعيٌة شاسعة.
3 - ش���ركة يونيلفر الصناعي���ة: تمّثلها في 

الكونغو شركة هويلفير.
4 - بنك أمبان: الذي يسيطر على كثيٍر من 

وسائل النقل.
5 - الش���ركة البلجيكي���ة العاّم���ة: وه���ي 
أعظم هذه المؤسس���ات جميع���اً؛ إْذ تضم أكبر 
المجموعات االئتالفية في البالد، وتضم أعضاء 
العائلة المالكة، والحكومة، والطبقة الرأسمالية، 
وقد بدأت تلك الشركة بممارسة نشاطها الفعلي 

على اقتصاديات الكونغو منذ عام 1928م.
الوطنية  الحركة  الثالث:  المطلب 

وا�صتقالل الكونغو:
حاول���ت بلجي���كا أن تواجه مش���كلة ظهور 
التي���ارات التحررية بإصدار بعض التش���ريعات 
عام 1957م، وذلك بإنش���اء مجالس المديريات 
والمجلس االستش���اري العام للكونغ���و، إال أّن 

 Lumumba, Part rice, Conge my countre  - (1(
.London 1963, p 113 ,1961-1925

)))  ريا�ص زاهر, نف�ص المرجع, �ص )130 – 131).

هذه المجالس وقلّة عدد الوطنيين فيها لم تكن 
البديل السليم للنظام التشريعي الذي يطالب به 
األخرى  المطالب  إل���ى  باإلضافة  الكونغوليون، 
الخاّصة باألجور والمس���اواة في الحقوق لكافة 
المواطني���ن دون تمييز بس���بب الل���ون، وكذلك 
اإلصالح���ات االجتماعي���ة الت���ي أخ���ذ بعض 
الكونغوليين يش���عرون أن مجتمعهم في مسيس 
الحاج���ة إليها، ولم يلبث أن ظهرت عدة أحزاب 

وطنية، أهمها ما يأتي))):
:Abako 1- تحالف الباكانجو األباكو

 Joseph تشكل برئاس���ة جوزيف كازافوبو
Kosavubu، س���اهم األباك���و ف���ي الحي���اة 
السياس���ية بش���كٍل فاعٍل ومؤث���ر؛ إذ طرح في 
عام 1956م مطلب إعطاء الكونغو االس���تقالل 
وجالء القوات البلجيكية عن البالد، وقد حصل 
األباكو على تمثيٍل واسٍع في االنتخابات البلدية 
س���نة 1957م، وهو ما دفع���ه إلى اإلصرار على 

المطالبة باالستقالل.
 Party اإلفريق���ي  االتح���اد  ح���زب   -2

:SoldairrAfricain
 Antonie جيزن���كا  أنتون���ي  ويرأس���ه 
Gigenage، وتش���ّكل هذا الحزب في نيس���ان 
ع���ام 1959م في مقاطعة  ليوبولدفيل، وقد كان 
أكب���ر نفوذ لهذا الحزب ف���ي منطقتي كفانفو و 

كفليو))).
 Party National 3- حزب التقدم الوطني

:Progress
ويرأس���ه بوي���ل بولي���ا Paul Boly، وقد 
تشّكل في تش���رين الثاني من عام 1959م، وكان 
نشاطه في المنطقة االستوائية، وقد انضم لهذا 

)3) �سوقي عطا اهلل الجمل, مرجع �سبق ذكره, �ص 163.

 Legum, Colin, Africa a hand book , London, (4(
.1969, P15
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الحزب الكثير من األحزاب الصغيرة التي كانت 
تعمل على انفراد حتى ذل���ك الحين، ويذكر أّن 
المس���تعمرين هم الذين دع���وا إلى تأليف هذا 

الحزب خدمة لمصالحهم االستعمارية))).
الكونغولية  القومي���ة  الحرك���ة  4- ح���زب 

 :Mouvement National Congres
 تش���ّكل هذا الحزب في تش���رين األول من 
ع���ام 1958م، وبالرغم من أنه كان يس���تند إلى 
قبيلة البانجاال الواقعة في القس���م الشرقي من 
البالد، إال أنه أكد منذ قيامه على ضرورة تكوين 
دولة مركزية مس���تقلة وقوية على أرض الكونغو 

البلجيكي.
تنامى دور الحرك���ة الوطنية الكونغولية إثر 
توقف نش���اط األباكو، وُعرفت الحركة بحّسها 
الوطني الذي ال يقوم على أساس قبلي، وانتخب 
  PatriceLumumbaلومومبا باتريس  الحزب 
 ،M.N.C زعيماً له، ويُرمز لهذا الحزب بالرمز
وما لبثت أن انقس���مت الحركة إلى جناح يميني 
معت���دل بزعام���ة الثالثي: )كالوندج���ي، إيليو، 
أدوال(، وجناح يس���اري بزعام���ة لومومبا الذي 

ُسجن في تشرين األول / أكتوبر 1959م))).
ونتيجة الن���دالع االضطرابات في كّل أنحاء 
الكونغو، والتي استمرت إلى نهاية سنة 1959م، 
اضط���رت بلجيكا إلى االجتماع في بروكس���ل، 
في 20 يناير / كان���ون الثاني 1960م، مع رموز 
الحرك���ة الوطنية الت���ي مّثلها كلٌّ م���ن: األباكو 
والحركة الوطني���ة الكونغولية، فضاًل عن بعض 
ق���ادة األحزاب األخرى، وت���ّم االتفاق على منح 
الكونغو االس���تقالل يوم 30 يوني���و / حزيران 

1960م.
 ونتيج���ة لذلك؛ تّم إج���راء انتخابات عاّمة 

)1) وودي�ص, مرجع �سبق ذكره, �ص 467.

)))  عبد الوهاب الكيالي, مرجع �سبق ذكره, �ص 16.

لتشكيل أول حكومة وطنية بعد االستقالل، وافق 
البرلم���ان البلجيكي عليها، تول���ى فيها لومومبا 
رئاس���ة الحكومة، وصار جوزف كازافوبو رئيساً 
للكونغو، إال أّن بلجيكا قامت - عن طريق المكر 
والخيانة - بعزل لومومبا في سبتمبر عام 1960م 
واعتقال���ه، ثم نُقل إلى كاتنجا، وحّل محلّه عميل 
بلجيكا »تشومبي«، واغتيل لومومبا في 17 يناير 
1961م، بالرغم من ذلك؛ استطاعت الكونغو أن 
تحافظ على اس���تقاللها، وأن تصبح عضواً في 
منظمة الوحدة اإلفريقي���ة منذ قيامها في عام 
1963م، كما تولى الس���لطة بع���د ذلك الرئيس 

موبوتو سيسيكو بتاريخ 24 نوفمبر 1965م))).

با�شتق���ال  عجل���ت  الت���ي  االأ�شب���اب 
الكونغو:

س���اعدت بع���ض األح���داث على تس���ريع 
االستقالل في المس���تعمرة البلجيكية الكونغو، 

نوجزها فيما يأتي))):
العوامل الخارجية، منها:

أ - تراجع القوى االس���تعمارية: بس���بب ما 
تعرضت ل���ه أثناء الحرب العالمي���ة الثانية، ما 

)3)  ريا�ص زاهر, مرجع �سبق ذكره, �ص 164.

)4)  المرجع نف�سه, �ص 164.

الدولة اإلفريقية هي نتاٌج 
استعمارّي، أي أّن أساسها 
مصطنع، وال تعّبر عن 

واقٍع اجتماعي، واقتصادي، 
وسياسي، وفقًا لمفهوم الدولة 

القومية
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أكسب س���كان المستعمرات جرأة على المطالبة 
بحقوقهم.

ب - مناهضة العمالقين لالستعمار: ساند 
االتحاد الس���وفييتي حركات التحرر الوطني من 
منطلق صراعه مع المعسكر الغربي اإلمبريالي 
أثن���اء الحرب الباردة، كم���ا دعم تكوين حركات 
شيوعية في عدة بلدان آسيوية )فيتنام( وإفريقيا 

)أنغوال(.
باإلضاف���ة لذل���ك؛ فقد أعلن���ت الواليات 
المتحدة األمريكية في أوت / أغسطس 1941م 
مناهضتها لالس���تعمار وحّق الشعوب في تقرير 
مصيرها، من خالل توقيع »ميثاق األطلسي« بين 
الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت وونس���تون 

تشرشل رئيس وزراء بريطانيا.
ت - مناهضة المنظمات الدولية واإلقليمية 
لالستعمار: برزت في ذلك العديد من المنظمات 
الدولي���ة وحتى اإلقليمية، منه���ا: منظمة األمم 
المتح���دة، وجامعة ال���دول العربي���ة، ومنظمة 

الوحدة اإلفريقية.
ث - التضامن اإلفريقي اآلس���يوي: انطلقت 
Asian-  فكرة التضامن اآلسيوي - اإلفريقي

 Bandung م���ن مؤتم���ر باندون���غ African
ج���اوة  بجزي���رة  )مدين���ة   Conference
اإلندونيسية( الذي انعقد في 18 أبريل 1955م، 
إذ أقّر المؤتمر مبادئ حقوق اإلنس���ان، كما أكد 
حّق الش���عوب في تقرير مصيرها، ومس���اندة 

الشعوب المضطهدة . 
ج - موجة اس���تقالل المستعمرات في آسيا 
وإفريقيا: اتبعت القوى االس���تعمارية سياسات 
القضية االس���تعمارية، فتنوعت  إزاء  مختلف���ة 
تبعاً لذلك حركات التحرر الوطني؛ بين حركات 
تس���تمد مقوماتها من الفكر الليبرالي الغربي، 
وأخرى معادية لالس���تعمار والنظام الرأسمالي، 

تزعمتها أحزاٌب اشتراكية أو شيوعية.

فضاًل عن ذلك؛ فق���د تنوعت طرق تحقيق 
االس���تقالل، بين المقاومة المسلحة، والنضال 

السياسي.
العوامل الداخلية، وأبرزها:

أ - تعّم���ق أزم���ة المجتمع���ات الخاضعة 
لالستعمار: استمر ملك بلجيكا ليوبولد يستثمر 
موارد الكونغو لحس���ابه الخاص مدة زادت عن 
العش���رين عاماً، حيث قام بعق���د اتفاقيات مع 
زعماء القبائل في إقليم »كاتنجا« الغني بالنحاس 
للحصول على امتيازات في هذا اإلقليم)))، مما 
نتج عنه تف���اوٌت اجتماعيٌّ كبي���ٌر في األرياف، 
بس���بب تجمع الملكيات بين أيدي كبار المالك 
من األهالي، أو من المس���تعمرين والش���ركات 
االس���تعمارية، تفقير الفالحين الصغار، وتفاقم 
ظاهرة النزوح، وكذا تردي أوضاع الطبقة العاملة، 
باإلضافة لضعف األجور، وسوء التغذية، وانتشار 
البطال���ة الذي تزامن مع االنفجار الديموغرافي 
الناجم ع���ن تراجع الوفيات بفضل القضاء على 
بعض األوبئة، مما أدى لتصاعد الغضب الشعبي 

ضد االستعمار.
ب - مش���اركة المس���تعمرات في المجهود 
الحرب���ي لفائدة ال���دول االس���تعمارية: قامت 
المس���تعمرات بدوٍر كبيٍر في المجهود الحربي 
لفائدة الدول االس���تعمارية، إال أّن االس���تعمار 
تنّكر له���ذه التضحيات، فرفض منح الش���عوب 
المس���تعمرة الحرية، فأدى ذلك إلى تنش���يط 

الحّس المعادي لالستعمار.
 ت - تنامي الوعي الوطني في المستعمرات 
أثن���اء الحرب العالمية: بع���د اقتصار الحركات 
الوطنية على برام���ج اإلصالح أو الحكم الذاتي 
لم���دة طويلة؛ فإّن تضافر الق���وى الوطنية، من 
أحزاب ونقابات ومنظمات، س���ارع في تش���كيل 

)1)   �سوقي عطا اهلل الجمل, مرجع �سبق ذكره, �ص 155.
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جبه���ات وطنية من أجل تحري���ر البالد، وبروز 
قيادات وطنية، مرد ذلك النتشار التعليم نسبياً، 
برغم التضييقات االس���تعمارية على بروز نخب 

وطنية وإطارات مثقفة.
تج���اه  ديغ���ول  الجن���رال  سياس���ة   - ث 
المس���تعمرات، وترحيب���ه برغبة الش���عوب في 
االس���تقالل: ومن ذلك ما جاء في خطابه الذي 
ألقاه في 24 آب / أغسطس في صيف 1958م، 
أثناء زيارته لبرازافي���ل، والذي قال فيه: »يمكن 
لكّل َمن يرغب في االستقالل أن يناله فوراً، وفي 
الوقت الذي يريده«، وبعد يومين فقط من زيارة 
ديغول سارع الكونغوليون بتقديم عريضة لوضع 
برنامج س���ريع لإلصالح، من خالل لجنة تشّكل 

في بروكسل، يشترك الكونغوليون فيها.  
ج - مؤتم���ر الجامع���ة اإلفريقي���ة في أكرا 
بتاريخ 25 نيس���ان 1958م: حض���ره الكثير من 
زعماء األحزاب السياس���ية والنقابات العمالية 
من ش���تى أنح���اء القارة، وقد حض���ر باتريس 
لومومبا المؤتمر ممثاًل عن الحركة القومية في 
الكونغو، وقد ُعّد ذلك أول انتصار لتلك الحركة؛ 

وتعّرف لومومبا من خالله على تجارب الزعماء 
والق���ادة األفارقة الذين التقاه���م في المؤتمر، 
وتبّنى الكثير من وجهات نظرهم ومقرراتهم التي 

طالبت باالستقالل. 
عاد لومومبا إلى الكونغ���و وهو مفعٌم بروح 
الث���ورة والقت���ال؛ بدالً م���ن الحلول الس���لمية 
والتفاوضية الس���ابقة، وعمد لومومبا إلى تعبئة 
الجماهي���ر في صف���وف الحزب، وت���ّم تنظيم 
مظاه���رة ضّمت عش���رة آالف ش���خٍص، نادت 
باالس���تقالل، وبذلك دخلت مجريات األحزاب 
السياس���ية في انعطاف���ٍة بارزٍة ح���ول طبيعة 

المواجهة مع االستعمار البلجيكي.
ح - اضطراب���ات كان���ون الثان���ي / يناير 
1959م: فقد شهدت الكونغو في 4 كانون الثاني 
1959م اضطرابات شديدة، خصوصاً في منطقة 
ليوبولدفيل، كان السبب المباشر لها هو اجتماع 
فريٍق من حزب األباكو لتحديد أهداف الحزب، 
وكذلك للتحدث مع الش���عب عن مقررات مؤتمر 
أكرا، فبادرت السلطات البلجيكية رّداً على ذلك 
إلى حّل حركة األباكو واعتقال قادتها، كما وعد 
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ملك بلجيكا بودوان، في 13 كانون الثاني / يناير 
1959م، على إث���ر تفاقم األحداث بمنح الكونغو 

استقاللها.)))
خ - مؤتم���ر المائدة المس���تديرة البلجيكية 
النقمة الش���عبية الش���املة  الكونغولي���ة: أمام 
اضط���رت بلجيكا إل���ى دعوة زعم���اء الحركة 
الوطنية في الكونغو لعقد مؤتمر في بروكس���ل؛ 
لالتفاق على إعالن االس���تقالل في البالد، وقد 
حّدد موعده في 20 كانون الثاني / يناير 1960م، 
وقد خرج المؤتمر بقراراٍت، منها منح االستقالل 

لدولة الكونغو يوم 30 يونيو 1960م.
التي  الم�صكالت  ــع:  ــراب ال المطلب 

خّلفها ال�صتعمار البلجيكي:
بدأت متاعب الكونغو عشية االستقالل منذ 
أن أقيم فيها حفل بمناس���بة االستقالل، حضره 
الملك البلجيكي بودوان، وألقى خطاباً عّبر فيه 
عن فرحه بحص���ول الكونغو على االس���تقالل 
وتش���كيل حكوم���ة وطنية، واعتب���ر ذلك نتيجة 
صداقته���ا مع بلجيكا، وحّذر من االنقس���امات 
العش���ائرية، وقلة التجربة التي ق���د تؤدي إلى 
ع���ودة النفوذ األجنبي لها، إال أّن جواب لومومبا 
على خطاب المل���ك البلجيكي ج���اء رّداً قوياً؛ 
حيث وصف االستعمار بأنه: »عبودية الذّلة التي 
ُفرضت علينا بالقوة«، كما اس���تهّل كالمه أيضاً 
بقائمة عنيفة ومفصلة لش���رور الحكم البلجيكي 
التي مورست في الكونغو، ما جعل بلجيكا عازمة 
على اإلطاحة بلومومبا في أقرب فرصة سانحة، 
كما أبدى كازافوبو كامل االستعداد لمساعدتها 

في مثل تلك المهمة))).
بناًء على ذلك؛ أخذت العالقات بين جمهورية 

)1)  عبد الوهاب الكيالي, مرجع �سبق ذكره, �ص 16.

)))  عبدالرزاق الفهد: تاريخ حركات التحرر في العالم الثالث, 
)المو�سل: مديرية مطابع الجامعة, )198م), �ص 7).

الكونغولية الفتية وحكومة بلجيكا تتوتر، وعّمت 
حال���ة الفوضى والصدامات بي���ن القبائل، كما 
حدثت صدامات أخرى بين الكونغوليين والقوات 
البلجيكية، وتمخضت بعد ذلك تطورات س���يئة 
ل���م تكن في صالح الب���الد، أو في صالح حركة 
التح���ّرر اإلفريقية، وفيما يلي نس���تعرض أبرز 
تلك االضطرابات والمش���كالت التي حدثت في 

البالد:

اأواًل: م�شكلة انف�شال كاتانغا:
بعد إعالن االستقالل ب� 5 أيام مباشرة أعلن 
موريس تشومبي – بدعٍم من بلجيكا - استقالل 
إقليم )كاتنغ���ا(، بتاريخ 11 تموز / يوليو، وعقد 
مع بلجيكا شراكة اقتصادية، كما أرسلت بلجيكا 
قواتها لحماية اإلقليم المنفص���ل، و )كاتانغا(: 
ه���ي مقّر االس���تثمارات البلجيكي���ة الضخمة، 
ومصدر قرابة 60% من ث���ورة البالد، فهي بالد 
غني���ة بالنح���اس واليورانيوم، اعتب���ر لومومبا 
بلجيكا مس���ؤولة عن هذا االنفصال، فقام بقطع 
العالقات الدبلوماسية معها في أواسط تموز / 

يوليو.
استمرت سلسلة االنفصاالت في الكونغو بعد 
استقاللها، لتعلن مقاطعة )كازائي( بقيادة ألبير 
كالونغي اس���تقاللها عن الكونغو بعد أسبوعين 
من انفص���ال إقلي���م )كاتنغا(، وأعل���ن زعيما 
االنفصال في كاتنغا وكازائ���ي عن إقامة اتحاٍد 
بين المقاطعتين، وبدآ الس���عي معاً إلى إسقاط 
باتريس لومومبا بدع���ٍم من الحكومة البلجيكية 
عبر شركات المناجم البلجيكية في الكونغو، كما 
ساهمت العديد من القوى المحلية واإلقليمية في 
دعم االنفصاليين ولم تُجد نداءات لومومبا لدعم 
ش���رعيته والوقوف ضد االنفصاليين تجاوباً من 
االتحاد الس���وفييتي والواليات المتحدة إضافة 

إلى األمم المتحدة.
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ثانياً: االأزمة ال�شيا�شية في الكونغو:
دخل���ت البالد حالًة من الفوضى اس���تمرت 
خمس سنوات، وتقاس���متها ثالث مناطق حكم، 

يتلقى كّل واحٍد منها دعماً من جهٍة معينة:
1 - الس���لطة المركزي���ة ف���ي ليوبولدفيل 

مدعومة من األمم المتحدة والبلدان الغربية.
2 - أما روسيا والبلدان اإلفريقية »الثورية« 
فقد دعم���ت أتب���اع لومومبا بزعام���ة أنطوان 
جيزينغ���ا، حي���ث يس���يطرون على س���تنليفيل 

والمناطق الشرقية.
3 - وأخيراً حكومة كاتانغا غير الش���رعية 
برئاسة تشومبي التي تدعمها الشركات الغربية 

وحكومة بلجيكا))).
وفي 14 س���بتمبر 1960م قام موبوتو رئيس 
أركان الجيش الكونغولي بانقالٍب عسكري ضّد 
حكوم���ة لومومبا، وانتهى األمر باعتقال لومومبا 

وسجنه ثم اغتياله.
وبع���د صراع���ات عنيف���ة بي���ن كازافوبو 
وتش���ومبي وموبوت���و؛ تمك���ن األخي���ر من أن 
يصبح رئيس���اً للجمهورية في 1965/11/25م، 
وغّير اس���م البالد إلى: )جمهورية زائير(، وهو 
االس���م الذي كان يُعرف به حوض الكونغو قبل 
االس���تعمار، كما غّير اسم العاصمة ليوبولدفيل 

إلى: )كينشاسا())).
حك���م موبوتو الب���الد حكم���اً دكتاتورياً ما 
يقرب من 32 عاماً، واستغل ثروة البالد الطائلة 
لإلث���راء، حتى نجح »روال كابي���ال« في 17 مايو 
ع���ام 1997م، وبدعٍم من أوغن���دا ورواندا، في 
دخول العاصمة )كينشاس���ا( على رأس عدٍد من 
المسلحين من قبائل التوتسي سّراً، وأعلن عزل 
موبوتو، وغّير اسم زائير إلى: )جمهورية الكونغو 

)1) عبدالوهاب الكيالي, مرجع �سبق ذكره, �ص 17.

))) �سوقي عطا اهلل الجمل, مرجع �سبق ذكره, �ص 414.

الديمقراطية(، وتوالت األزمات السياس���ية بعد 
ذلك.

ثالثاً: تدهور الو�شع االقت�شادي:
كان���ت األط���راف األجنبي���ة ذات المصالح 
االقتصادية هي الس���بب الرئيس المباش���ر في 
أح���داث تل���ك االضطرابات في الب���الد، فقد 
عملت جاهدة على افتعال األحداث للتدخل في 
البالد، وف���رض نفوذها الذي يحمي مصالحها، 
تلك األي���ادي األجنبية مثل الوالي���ات المتحدة 

وبريطانيا وبلجيكا))).
الش���ركات  فقبل حزي���ران 1960م عّجلت 
العامل���ة ف���ي الب���الد، وبخاص���ة األمريكية، 
بمناوراتها حتى تمنع الش���عب الكونغولي من أن 
يضع يده على ميراثه، وقبيل إعالن االس���تقالل 
بثالث���ة أيام ص���درت مراس���يم بح���ّل بعض 
الشركات، وحتى تستطيع الشركات البلجيكية أن 
تثبت أنه ال يمكن للكونغو أن تس���تغني عن عون 
بلجيكا المالي؛ عمدت إلى سحب مبالغ ضخمة 
من رؤوس األم���وال، ورفع تصدي���ر المنتجات 
الكونغولي���ة إلى الحّد األقصى، وتحديد واردات 
البالد إلى الحّد األدن���ى، وقد كانت النتيجة أن 

اختل ميزان التجارة الكونغولي.
وعندما حصل���ت االضطرابات في الكونغو؛ 
أسرعت القوات البلجيكية العاملة في البالد إلى 
التدخل، وقد وصلت ق���وات إضافية للبالد في 
الثامن من تم���وز 1960م، كانت موضع ترحيب 
من ِقَبل الرئيس الكونغولي كازافوبور، ولم يمض 
وقٌت حتى بدأت المعارك بين القوات الكونغولية 

والقوات البلجيكية ))) �

)3)  قلعجي, م�سدر �سبق ذكره, �ص 131.

)4)  الفهد, مرجع �سبق ذكره, �ص 71).
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الدور السياسي للسلطة القضائية
في ظل التحول الديمقراطي

 

ماهيته وحدود تأثيره في النظم السياسية اإلفريقية
)حالة جنوب إفريقيا(

اأ. ال�شيد على اأبو فرحة
مدر�س م�ش�اعد العلوم ال�شيا�شية بكلية الدرا�شات القت�شادية والعلوم 

ال�شيا�شية، جامعة بني �شويف
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ف���روع الحكومة األخرى، وهو م���ا يجعله – في حّد 
ذاته - قريباً من الساحة السياسية، وبنى المنافسة 
وهياكلها، من أجل السيطرة داخل النظام السياسي؛ 
حيث تتنافس األحزاب واألفراد والمؤسس���ات فيما 
بينها، وهو التنافس الذي يُفهم أّن من ضمن نتائجه: 
ظهور نزاعات على الساحة السياسية، وعليه تنهض 
المحاكم أو القضاء بوصفه طرف���اً ثالثاً )محايداً(، 
يك���ون ل���ه )الحكم النهائ���ي( في العدي���د من تلك 
النزاعات؛ وهو ما جعل بعض الباحثين يطرح تساؤالً 
حول: المسائل القانونية المحددة التي للمحكمة أن 
تمارس بموجبها س���لطتها القضائية على منازعاٍت 
سياسيٍة بحتة؛ فدخول القضاء للفصل في منازعات 
سياس���ية يجعله – في نظر بعض الباحثين - فاعاًل 
سياس���ياً، فعلى الرغم م���ن اختصاصه األصيل في 
الفصل في النزاعات؛ فإّن المحاكم من خالل موقعها 
في النزاعات السياسية يمكن أن تحوذ نفوذاً سياسياً 
معتبراً، وهي المتصور فيها الحيادية أو الحفاظ على 

حياديتها.
كم����ا أنه����ا – أي المحاك����م- يمك����ن أن تفقد 
اس����تقالليتها في خضم تلك المنازعات السياس����ية، 
 political خصوصاً في مسألة )الطعون السياسية
contestations(؛ حيث يحاول كّل طرٍف من طرَفي 
الن����زاع أن يكون أقرب للمحكم����ة عبر آليات عدة – 
نفوذ أيٍّ من الس����لطتين التش����ريعية والتنفيذية في 
تعيين القضاة وغيرها-؛ ما يجعل ش����رعية المحاكم 
نفسها محّل تس����اؤٍل في نظر بعض الباحثين؛ فعلى 
س����بيل المثال يمكن تتبع المحكم����ة العليا في كينيا 
بصفتها فاعاًل سياس����ياً مؤثراً في أيٍّ من مستويات 
التقاضي التي تتصل بالمس����ائل السياس����ية، كما أّن 
مس����ألة المراجعة الدستورية من ِقَبل المحاكم العليا 
يجعله����ا - وفقاً لذلك - فاعاًل معتب����راً في العملية 

السياسية، كما سيرد الحقاً))).

 Apollo Mboya, “Judiciary is A Political Actor  (1(

لذا تسعي الدراس����ة إلى تناول هذا الموضوع - 
الجديد نسبياً - في حقل النُّظم السياسية المقارنة، 
وذلك من خالل محورين، يمّثالن مدخاًل لدراسٍة أكثر 

عمقاً واتساعاً لهذا الموضوع المعتبر، وهما:
1 - المقص����ود بم����ا يمك����ن وصفه ب����� )الدور 
السياس����ي للس����لطة القضائي����ة(، أو )التحول نحو 
 Judicialization ofالصبغة القضائية للسياس����ة

Politics(، ومؤشرات هذا المفهوم.
2 - ش���كل الدور السياس���ي للس���لطة القضائية 
وحدوده في إفريقيا؛ بالتطبيق على دولة جنوب إفريقيا.
بـ  و�صفه  يمكن  بما  المق�صود  الأول:  المحور 
)الدور ال�صيا�صي لل�صلطة الق�صائية(، اأو )التحول نحو 
 Judicialization of ال�صبغة الق�صائية لل�صيا�صة

هذا المفهوم الجديد: وموؤ�صرات   ،)Politics
ال���دول  ف���ي  معتب���راً  يلع���ب القض���اء دوراً 
الديمقراطية في ممارس���ات الت���وازن والرقابة بين 

مو�ش�وع ما يمكن ت�شميته: اأ�شحى 

)الدور ال�شيا�ش�ي لل�ش�لطة 

الق�ش�ائية( من المو�ش�وعات الراهنة المثيرة 

ظم ال�شيا�شية  للجدل والهتمام في حقل النُّ

المقارنة؛ حيث ياحظ اأّن ال�ش�لطة الق�شائية 

ظ�م، وعل�ى تنّوعها  ف�ي العدي�د م�ن تل�ك النُّ

ظم ال�شيا�ش�ية - بين  وتباينه�ا – اأي تل�ك النُّ

فيدرالي�ة وموح�دة، اأو اأنجلو�شك�ش�ونية اأو 

الاتينية، اأو رئا�ش�ية اأو برلمانية اأو مختلطة، 

تمار��س فع�ل ال�شيا�ش�ة ب�ش�كٍل اأو باآخ�ر، اأو 

تجعله�ا  بدرج�ٍة  ال�شيا�ش�ة  عليه�ا  ُتمار��س 

ت�شارك في العملية ال�شيا�شية اإيجابًا اأو �شلبًا، 

واإن اختلفت م�شاحات الممار�شة وم�شتوياتها.
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تعريف المقصود ب� )الدور السياس����ي للس����لطة 
القضائية(:

تُعنى الدراسة - في هذا المقام - بمحاولة تلّمس 
درب المس����احة المتداخلة بين القضاء والسياس����ة؛ 
عبر تعريف المقصود ب� )الدور السياس����ي للسلطة 
القضائية(، وما قد يُثيره هذا الدور في نُظم التحول 
الديمقراطي - حال وجوده - من تساؤالٍت مهّمة من 
ِقَب����ل الباحثين الغربيين المعنيين بهذا الدور خاّصة، 
ونُظم الحكم بصفة عاّمة، ال يتس����ع مقام الدراس����ة 

لإلجابة عنها، ولكن من المفيد إثارتها.
اختلف ه����ؤالء الباحث����ون في تعري����ف )الدور 
السياسي للس����لطة القضائية( وتوصيفه، وقد أثاروا 
بش����أنه عدة تساؤالت، منها على س����بيل المثال: ما 
مصادر النش����اط القضائي في الس����احة السياسية 
ه����ذه  كان����ت  إذا  وم����ا  )judicial activism(؟ 
المص����ادر تعود إلى التفس����ير الخاطئ أو الواس����ع 
للدس����تور، أو تراكمات الممارسة القضائية؟ وما إذا 
كان هذا النش����اط يُعّد ابتعاداً عن الدستور؟ وإلى أي 
مدى يؤّثر قيام القضاء بحماي����ة الحقوق والحريات 
العاّم����ة، وبخاصة حق����وق األقليات، على الس����احة 
السياس����ية؟ ولماذا زحفت المؤسسة القضائية على 
مساحات السياسة؟ أو بمعنى آخر: ما أسباب تمكين 
المؤسسة القضائية سياسياً في عدد من نُظم التحول 
الديمقراطي؟ وهل إعادة النظر في الدس����اتير، وما 
لحقها من تعديالت تتجه في س����بيل تأكيد أو تعزيز 
دوٍر ما ذي صبغة سياس����ية للمؤسسة القضائية في 
العملية السياسية؟ وما نقاط الضعف التي يمكن أن 
يوصم بها أداء الس����لطة القضائي����ة حال محاوالتها 
تجاوز إرادة الس����لطتين التشريعية والتنفيذية؟ وكذا: 

 In A Democracy”, An Article published at
 standard digital in February 5th 2014, Via
Link: http://www.standardmedia.co.ke/?artic
leID=2000104068&story_title=judiciary-is-a-

)2014-2-political-actor-in-a-democracy )12

ما نقاط الضعف التي تلحق بالسلطة القضائية حال 
دخولها في صراٍع مؤسس����يٍّ مع إحدى الس����لطتين 

التشريعية والتنفيذية؟ 
بداي����ة؛ يالحظ أنه ق����د تنام����ى الحديث عّما 
اصُطلح على تسميته في األوساط األكاديمية المعنية 
ب� )الدور السياس����ي للس����لطة القضائية(، واختالف 
عدد م����ن الباحثين الغربيين حول التس����مية، وحول 
تعريف هذه الظاهرة أو هذا الس����لوك وحدوده، وإن 
كان إس����هام Peter Russell اإلس����هام األسبق في 
هذا الموضوع، وذلك بدراسة تحت عنوان )محاضرة 
 Lecture on Law and عن القانون والسياس����ة
Politics(، نُشرت بعنوان )معضلة السلطة القضائية 
The Paradox of Judicial Power(، في دورية 
جامع����ة الملكة للقانون بوالي����ة أونتاريو الكندية عام 

1987م))).
وكذا إسهام TorbjörnVallinder، وهو يُعّد 
من أفضل اإلس����هامات وأس����بقها في هذا الموضوع 
األكاديم����ي الجدي����د نس����بياً بالمقارن����ة بغيره من 

 Peter Russell, The Paradox of Judicial Power, (1(
 )1987),in The Queen’s Law Journal,)Vol: 12,

 .)number 3, p 421

وفقًا لالعتبارات العملية 
للسياسة؛ فإّن الدور السياسي 
للمؤسسة القضائية يتزايد مع 
حاجة النخبة السابقة – التي 
في سبيلها ألن تفقد السلطة 
– إلجراء تعديالت دستورية 
تتواءم مع مرحلة التحول نحو 

الديمقراطية
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موضوعات العلوم السياسية، بدراسة بعنوان: )التحول 
نحو الصبغة القضائية للسياسة: مدخل عن االنتشار 
العالمي للظاهرة(، نُشرت عام 1994م بدورية العلوم 
 The Judicialization of :السياس����ية الدولي����ة
 Politics: A world-wide Phenomenon:

Introduction
 Tate, C. وقد طّور هذه الدراس����ة بمس����اعدة
Neal لتصدر في كتاٍب في الع����ام 1997م، بعنوان: 
 The Global التنامي العالمي للس����لطة القضائية(

.((() Expansion of Judicial Power
وقد أطلق عليها بعض الباحثين تعبير: )الظاهرة 
القضائي����ة Judicial Phenomenon(، وهن����اك 
فريٌق ثاٍن من الباحثين أس����ماها: )النشاط القضائي  
judicial activism( لدى Ari Gordon، فضاًل 
 Judicialization of :ع����ن فريٍق ثالٍث أطلق عليها
Politics، ل����دى Torbjrn Vallinder، وهو ما 
يمكن ترجمته من قبل الباحث تحت عنوان: )التحول 
نحو الصبغة القضائية للسياسة(، باإلضافة إلى فريٍق 
رابٍع يطلق عليها: Judicial Politics، والتي يترجمها 
الباحث باسم: )السياسة القضائية(، ويسميها فريٌق 
 governing with خامٌس باس����م: )حكم القضاة
 ،Alec Stone Sweet((( ومنهم الباحث ،)judges
أو )حكوم����ة المحكمة courtocracy( عند الباحث 
الفقي����ه  أو )حك����م   ،Kim Lane Scheppele(((

 Tate C Neal &TorbjörnVallinder )eds), “The (1(
 Global Expansion of Judicial Power” )New

 .York:New York Univ. Press, 1997), P 5

 Alec Stone Sweet, “Governing with Judges: (((
 Constitutional Politics in Europe” )London:

 .5-Oxford Univ. Press, 2000), pp 2

 Kim Lane Scheppele,”DEMOCRACY BY   (3(
 JUDICIARY: Or Why Courts Can Sometimes
 Be More Democratic Than Parliaments”,
 A Paper prepared for the conference
 on Constitutional Courts, Washington

.November 2001, P 31 3-University, 1

 Ran عن����د الباح����ث )juristocracy القانون����ي
.((( Hirschl

وه����ي ظاه����رة اختلف����ت أس����ماؤها، وتعددت 
مظاهرها، وانتش����رت كّل أبعادها أو بعضها في عدٍد 
من دول العالم؛ راس����خة الديمقراطية منها وحديثة 
العهد؛ لتُش����ير إلى االجته����ادات التي دارت مجملها 
حول ما ق����د يرتبط بدور الس����لطة القضائية الذي 
يطول مس����احات سياس����ية، وما يتصل بهذا الدور - 
الذي يمكن وصفه بالسياس����ي للمؤسسة القضائية 
- من الزحف على مس����احات قد تكون واس����عة من 
لعبة السياسة؛ ما قد يطول بالتأثير على عملية صنع 
السياسات العاّمة التي طالما كانت حكراً على السلطة 
التنفيذية، ديمقراطية كانت أو غير ديمقراطية، وهو 
ما قد يتعدى إلى قطاعات واسعة من المواطنين غير 

المعتادين أو غير المنتظرين لهذا الدور.
وسيعرض الباحث لألبعاد المختلفة لكلٍّ من تلك 
التعبيرات المختلفة لموضوع الدور السياسي للسلطة 
القضائية محاوالً في النهاية إجمالها في تعريٍف يعّبر 

عن تلك الظاهرة، ويشمل األبعاد المختلفة لها.
وأول تلك التعبيرات التي تصف موضوع الدراسة 
 Judicial ه����و تعبي����ر: )السياس����ة القضائي����ة أو
Politics(، وه����و يُوصف بأنه حق����ٌل علميٌّ يتصل 
بأبعاد هذا الدور الواسع في موضوع عينه هو البعد 
السياسي فيما يتصل بالمحكمة العليا بصفٍة خاّصة، 
ويُشير هذا التعبير - وهو تعبيٌر أمريكيٌّ في األساس، 
ومستنٌد في مظاهره للخبرة األمريكية - إلى أنه بما 
أّن القانون والمحاكم مؤسسات سياسية؛ فإّن القضاء 
يمارس دوراً معتبراً داخل النظام السياسي للحكم في 
الواليات المتح����دة األمريكية، من خالل )الهيراركية 
القضائية(، والسياس����ة التي تصطبغ بها عملية صنع 

 Ran Hirschl,“TOWARDS JURISTOCRACY: (4(
 THE ORIGINS AND CONSEQUENCES OF THE
 NEW CONSTITUTIONALISM”)Cambridge:

.Harvard University Press, 2004.), pp 1,2
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القرار في المحكمة العليا األمريكية، وكذا التعيينات 
السياسية بتلك المحكمة، باإلضافة إلى دور جماعات 
الضغط في توجيه الرأي العام وتشكيله حول العقيدة 
القضائي����ة The Judicial Doctrine، والتأثي����ر 
االجتماع����ي لذلك، وك����ذا مدى ش����رعية المحاكم، 
والتاريخ السياسي للنظام القانوني، وتتمثل أبعاد هذا 
التعبير – وفقاً للخبرة األمريكية - في النقاط اآلتية:

أولها: لماذا وكيف تصنع القرارات في المحكمة 
العليا؟

وثاني تلك األبعاد: مس����ألة االختيار ، والتعيين 
 case selection، judicial القضائ����ي  

.appointments
وثالثها: الصراع بي����ن المحكمة وفروع الحكومة 
 conflict between the Court and األخ����رى

.the other branches of government
ورابع تل����ك األبعاد: ه����و عملية صن����ع القرار 

والصراع داخل هيراركية هيكل القضاء.
وخامس تلك األبعاد: هو تأثيرات تنفيذ قرارات 

المحاكم.
وسادس تلك األبعاد: هو النظر للمحاكم بوصفها 
 courts as agents of وكاالت للتغيير االجتماعي

 .((( social change
أم����ا تعريفها باعتبارها: )التح����ول نحو الصبغة 
القضائي����ة للسياس����ة( وفق����اً للتعبي����ر اإلنجليزي: 
Judicialization of Politics؛ فيشير إلى تنامي 
النفوذ الذي تمارس����ه أو تحوزه الس����لطة القضائية 

 The Course of “Judicial Politics” at Barnard  (1(
 College, Columbia University in the City of

:New York, Via Link
http://apps.college.columbia.edu/unify/
bulletinSearch.php?toggleView=open&schoo
l=BC&courseIdentifierVar=POLSW3210&he
ader=www.barnard.edu/arx/html/catalogue/
bcheader.html&footer=www.barnard.edu/
-2-arx/html/catalogue/bc-footer.html )12

.)2014

في الس����احة السياسية، سواء في نُظم الديمقراطية 
الراسخة أو الناش����ئة، ويذكر بعض الباحثين، ومنهم 
Torbjrn Vallinder، تعريفي����ن له����ذا التعبي����ر 

اإلنجليزي:
أولهما: هو »تنامي نفوذ المحاكم والقضاة ليتجاوز 
أدوار السياسيين والبيروقراطين، ما يترتب عليه نقل 
عملية صنع القرار من الس����لطة التشريعية ومجلس 

الوزراء، والجهاز المدني للدولة إلى المحاكم«))).
وثاني التعريفين: يذهب إلى أنها – أي التحول نحو 
 The judicialization الصبغة القضائية للسياسة
of politics  - على األقل: تعني »تنامي آليات صنع 

القرار عبر القضاء خارج مجاله المعهود«))).
 James Gibson(()، م����ن:  كلٌّ  ويُعرفه����ا 
 Gregory Caldeira(()،Vanessa Baird(((

بأنه����ا: »الدور المتنامي للمحاك����م وقضاتها في حّل 
المنازع����ات التي يكون لها انعكاس����ات معتبرة على 

 Yasushi Hazama, «Constitutional Review (((
 and Democratic Consolidation: A  Literature
 review», )Discussion  paper NO,192,
  Middle Eastern Studies Group, Institute of
 Developing Economies, Area Studies Center-
IDE,»Japan External Trade Organization-

.Jetro», Japan,2009), pp 1,2

 TorbjörnVallinder, “The Judicialization (3(
 of Politics:A world-wide Phenomenon:
 Introduction” in The International political

.)science Review )1994, Vol. 15, No 2, P 91

 James L. Gibson  is the Sidney W. Souers- (4(
 Professor of Government at the Department
 of Political Science, Washington University in

                                                   . St. Louis

 Gregory A. Caldeira: Distinguished (((
 University Professor at The Ohio State
 University, Ann and Darrell Dreher Chair in
 Political Communication and Policy Thinking,

.and Professor of Law, Moritz College of Law

 Vanessa A. Baird )Ph.D., University (6(
 of Houston, 2000) joined the faculty of
 the University of Colorado in 2000 after
 completing her graduate education at the

.University of Houston
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السياسات العامة للدولة«))).
أم����اRan Hirschl )))؛ فيُع����ّرف التحول نحو 
الصبغة القضائية للسياسة بأنها: »االعتماد المتزايد 
عل����ى المحاكم واألدوات القضائي����ة في التعاطي مع 
العاّمة،  السياس����ة  لمس����ائل  المعضالت األخالقية 
والخالفات السياسية، والتي أضحت ظاهرة معتبرة 
تش����هدها الحكومات ف����ي أواخر القرن العش����رين، 
وأوائل القرن الحادي والعش����رين، عب����ر المراجعة 
القضائية لإلجراءات الخاّصة ببعض المس����ائل ذات 
األهمية الواس����عة، كالحريات الدينية، والخصوصية، 
والملكي����ة، والتج����ارة، والتعليم، والهج����رة، والعمل، 

وحماية البيئة«))).
 Beverely منه����م  آخ����ر،  فري����ٌق  ويُعّرفه����ا 
)))Mclachlin بأنه����ا: »أّي فع����ٍل قضائيٍّ يتجاوز 

مس����احة التطبيق البسيط للقانون المصنوع من ِقَبل 
الس����لطة التش����ريعية؛ ما يجعله محّل تساؤل بشأن 

مشروعيته«))).
 Peter أما التعريف األس����بق لها فه����و تعريف
Russell، حيث ي����ري أنها: »ظاه����رة صنع القانون 
من ِقبَل قضاة غير منتخبين بطبيعتهم، وال يخضعون 

 James Gibson, Gregory Caldeira, and (1(
 Vanessa Baird, “On The legitimacy of High
 Courts”,      )1998), in American Political
 Science Review Vol. 92, No. )2 June 1998, P

.)343

 Ran Hirschl is Professor of Political (((
 Science and Law and Canada Research
 Chair in Constitutionalism, Democracy, and
                     .Development at the University of Toronto

 Ran Hirschl, “The Judicialization of Politics”,  (3(
 in The Oxford Handbook of Law and Politics,

.)Aug 2008, )P 119

Beverley McLachlin, Chief Justice of Canada (4(

 BeverelyMclachlin )2000), «Judicial Power (((
 and Democracy», Singapore Academy of Law

..)Journal )Vol: 12, Part 2, September, p 313

للمحاسبة، وهو ما يتعارض مع قيم الديمقراطية«))).
الزح����ف  أو  القضائ����ي  النش����اط  ولتفس����ير 
 Judicial( القضائ����ي عل����ى مس����احات سياس����ية
 )Encroachment on the political domain

ينقسم الباحثون إلى مدرستين:
 activism النش����اط  مدرس����ة  أوالهم����ا:   

.approach
self- الذات����ي  التقيي����د  مدرس����ة  والثاني����ة: 

.restraint approach
وفي الوقت الذي تس����وغ المدرسة األولى فكرة: 
ضرورة صنع المؤسس����ة القضائي����ة للقانون، تطرح 
المدرس����ة الثانية فك����رة: أّن القضاء يق����وم بتقييد 
القوانين المصنوعة بالفعل من ِقَبل الفروع السياسية 
للحكومة عبر التقاضي في أنواع معينة من القضايا))).
اأ�شباب ا�شطاع ال�شلطة الق�شائية بدور 
يقت���رب م���ن م�شاح���ات ال�شيا�ش���ة اأو م�شبوغاً 

بها في الخبرات المقارنة:
وتتعدد تلك األسباب - في ضوء الخبرة األوروبية 
- التي ت����ؤدي لتنامي أحد مظاهر الدور ذي الصبغة 
السياس����ية للمؤسس����ة القضائية خاصة المصاحب 
إلج����راء تعديالت دس����تورية في النظم السياس����ية 
الغربية في األس����اس، أو الناتج عما جرى - فعاًل - 

من تعديالت.
إّن أول تلك األسباب: ما يتصل باالعتقاد المبدئي 
ل����دى البعض في أعق����اب المراجعات الدس����تورية 
الواسعة ألوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
بش����أن تزايد احتمال خطأ المؤسسة التشريعية عند 
ممارس����تها الختصاصاتها، خاّصة مع اعتماد العديد 

.Peter Russell, ,Op cit, p 421 (6(

 Ari Gordon, 1994, A Critical Approach (7(
 To Judicial Activism In North American
 Constitutional Law,)Master’s thesis)
 )Berkshire: University of Reading, Faculty
 of Letters andSocial Sciences, Department of

.Law), P 2
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م����ن تلك الدول، وكذا العديد من دول الموجة الثالثة 
للديمقراطية، عل����ى النظام البرلماني بوصفه نظاماً 
للحك����م، ومن ث����ّم تنامي رغبة األحزاب السياس����ية 
بإحداث مراجعات دستورية مستمرة العتبارات اللعبة 

السياسية.
وثاني تلك األسباب: أنه وفقاً لالعتبارات العملية 
للسياس����ة؛ فإّن الدور السياسي للمؤسسة القضائية 
يتزايد مع حاجة النخبة الس����ابقة – التي في سبيلها 
ألن تفقد السلطة – إلجراء تعديالت دستورية تتواءم 
مع مرحلة التحول نحو الديمقراطية، أو مرحلة عدم 
التأكد السياس����ي إبان التحول، أو في أعقابه، سواء 
لمحاولة االستمس����اك بمقاليد الحك����م، أو خلخلة 

قبضتها عليه))).
ثالث تلك األسباب: اتجاه العديد من الممسكين 
الحاليي����ن بزمام الس����لطة، وخصوصاً ف����ي النُّظم 
الرئاس����ية راس����خة الديمقراطية، إلجراء تعديالت 
دس����تورية لتحقيق بعض المكاس����ب، كاتجاه الرئيس 
إلحداث زخم سياس����ي عبر الدعوة إلجراء تعديالٍت 
دس����توريٍة لكس����ر حالة الجمود وإخفاقه في تحقيق 
سياس����اته، أو االس����تجابة لمطالب الجماهير على 
س����بيل المثال، وهو ما يُنذر بدوٍر ما للمحكمة العليا 

المعنية بدستورية القوانين))).
ورابع تلك األسباب: ما يتصل بسعي البرلمانيين 
إلجراء تعديالٍت دس����توريٍة لتحس����ين ضعف أدائهم 
البرلمان����ي، أو تقوية موقعهم الضعيف نس����يباً في 
المعادلة السياسية في مواجهة السلطات األخرى))).

ويمك����ن النظر إلى أح����كام البطالن م����ن ِقّبل 

 Ginsburg, Tom, Judicial Review in (1(
 Democracies: Constitutional Courts in Asian

,Cases
 Cambridge: Cambridge university press.)  

.40-2003), pp 34

.Yasushi Hazama, op cit, pp 1,2  (((

 Yasushi Hazama, Ibid, p 6  (3(

المؤسسة القضائية لكثيٍر من القرارات المتخذة من 
ِقَبل السلطة التنفيذية أو إلغائها، باعتبار تلك األحكام 
أحد المظاهر المعتبرة للدور ذي الصبغة السياسية 
للمؤسسة القضائية؛ حيث إّن تلك األحكام تسهم في 
تقييد ممارسات السلطة التنفيذية في صناعة القرار 

داخل النظام السياسي))).
أم����ا فيم����ا يتص����ل بالديمقراطيات الناش����ئة، 
وبخاصة تلك التي تتبع النظام الرئاس����ي في الحكم، 
فيري عدٌد من الباحثين أّن السلطة القضائية تسعى 
عادًة إلى الوقوف في منتصف الطريق بين السلطتين 
للقضايا  التع����رض  والتنفيذية، وتجنب  التش����ريعية 
الهيكلية المعتب����رة، أو ذات األهمية القصوى، كفكرة 
فيدرالي����ة الدولة، أو الفصل بين الس����لطات، وذلك 
ف����ي مقابل التركي����ز على قضايا الحق����وق الفردية، 

والحريات العاّمة.
أما في النُّظم البرلمانية؛ فتس����عى إلى الحفاظ 
على الوضع الراهن بدرجٍة أو بأخرى، ومن ثّم يسعي 
القضاء في النُّظم الديمقراطية، أو تلك التي تش����هد 
حالة من عدم التأكد السياس����ي ع����ادة، إلى جذب 
ال����رأي العام طلباً لدعم مواقفه، وهو العامل المعتبر 
في ضوء الطبيعة النخبوية للمؤسسة القضائية، في 
مواجهة الس����لطات األخرى المنتخب����ة ذات القاعدة 

الجماهيرية بدرجٍة أو بأخرى))).
ويرى الباحث أّن التحول نحو )الصبغة القضائية 
للسياس����ة( أو )النش����اط القضائي في السياسة( أو 
)الدور السياس����ي للقضاء( يمكن أن تُجمل محدداته 
في أربع محددات رئيس����ة، ليس بالضرورة أن تتوافر 
جميعها، في حالة معينة، فيكفي وجود واحٍد منها أو 

 Vanberg, Georg, Establishing and (4(
 Maintaining Judicial Independence «In )The
 Oxford Handbook of Law and politics. )eds).
 Keith E. Whittington, et al Oxford: Oxford

.university press,2008), p 102

                                                                      . Yasushi Hazama, Op cit, p 10  (((
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أكثر، وهذه المحددات هي:
المحدد األول: يتصل بمس����احات التس����يس في 
عملية التعيي����ن القضائي، ومدى تورط الس����لطات 
السياس����ية، سواء التشريعية أو التنفيذية فيه، ومدى 

استيعاب القضاء لهذا التورط، وتعاطيه معه.
)الأحكام  محّدد  وهو  الثاني:  المحدد 
ويت�صل   ،)Adjudication الق�صائية 
في  خ�صو�صًا  المحاكم،  اأروقة  داخل  باأدائها 
والجتماعية،  المدنية  الحقوق  م�صاحات 
كما   - الباحثين  بع�ض  وُي�صّميها  وال�صيا�صية، 

اأ�صلفنا -: )عملية �صنع القرار الق�صائي(.
المحدد الثالث: يتصل بأداء القضاة خارج أروقة 
المحاكم فيما يتصل باللعبة السياسية، ويندرج تحته 
بصفة رئيس����ة: األعمال الموكلة دستورياً ل� »قضاة«، 
وتقع خارج باب السلطة القضائية، ويأتي على رأسها 

ما يتصل بالعملية االنتخابية.
المحدد الرابع: )الس����لوك السياس����ي للقضاة(، 
ويتصل بأداء القضاة خارج أروقة المحاكم، كالسلوك 
الع����ام ذي الصبغ����ة السياس����ية، مث����ل: االعتصام، 
والتظاهر، واإلض����راب، وتعليق العمل – حال وجوده 

-، وحدوده في التأثير على الساحة السياسية.
ف����ي نهاية ه����ذا التحليل يرى الباح����ث أّن دور 
المؤسس����ة القضائي����ة ذات الصبغة السياس����ية في 

العملية السياسية واجب االعتبار، في ضوء جملة من 
الخصائص والمعطيات المتصلة بها عند تحليل ذلك 

الدور، منها:
- كون الس����لطة القضائية سلطوية التكوين؛ أي 

غير منتخبة.
- ونخبوية الطابع؛ أي أّن الخصائص والس����مات 
المتوف����رة في أعضائها ال تتواف����ر بدرجٍة أو بأخرى 
في عاّمة الشعب وفقاً لخلفيتها االجتماعية الضيقة.

- وه����ي متح����ررة الق����رار؛ أي غير مس����اءلة 
جماهيرياً، وال تخضع للمحاسبة الشعبية.

- وتتسم عملية مش����اركتها في صنع السياسات 
العاّمة بعدٍد من السمات التي تعيقها عن االضطالع 
بفعالية به����ذا الدور، تل����ك الس����مات أهمها: فقد 
المب����ادرة، والنمط غير المتصل ألحكامها، والجمود، 
والتطرف ف����ي القضايا المنظ����ورة، وصعوبة إيجاد 
الحقائ����ق، واختيارها بين حق����وق وليس بين بدائل، 

وصعوبة المتابعة.
يأتي تجاوز الس����لطة القضائية لدورها في نظر 
بعض الباحثين أنها تتج����اوز دورها األصيل المعني 
بتفس����ير وتطبيق القانون؛ إلى دوٍر سياسيٍّ متناٍم في 
ضوء اضطالعه����ا بدوٍر ذي أبعاد سياس����ية بدرجٍة 
أو بأخرى، كإش����رافها على االنتخابات، أو تس����ييس 
بعض أحكامها، أو تنظيم أعضائها لس����لوك سياسّي، 
محّددة  واالحتجاجات  واإلضراب����ات  كاالعتصامات 
الهدف، كّل ذلك في مقابل سلطة تنفيذية ذات خبرة 
س����لطوية وأداء س����ابق متغّول، تسعى إلعادة صياغة 
العالقة بين الس����لطات بما يحفظ لها مكانة معتبرة 
في ظّل النظام السياسي المتجه نحو الديمقراطية.

ومن ثّم؛ فإّن مختلف الممارسات المتصلة بدور 
المؤسسة القضائية في العملية السياسية عّبر عنها 
عدٌد م����ن الباحثين الغربيين بتعبي����ر: )التحول نحو 
 Judicialization of الصبغة القضائية للسياس����ة
Politics(، والتي تُش����ير إلى تنام����ي نفوذ القضاة 
وأحكام المحاكم على حس����اب السياس����يين وإداريي 

مارس القضاة بجنوب إفريقيا 
دورًا معتبرًا في عمليات 

صياغة الدستور
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الجه����از البيروقراطي للدولة، وم����ا يلحق بذلك من 
تح����ول الدور الناف����ذ في االختصاص����ات األصيلة 
لعملية صنع القرار من جانب الس����لطة التش����ريعية 
والتنفيذية، والخدمة المدنية )الجهاز البيروقراطي(، 
إلى المحاكم، وقضاتها، أو بمعنى آخر: تجاوز تبعات 
أحكام القض����اء لحدود المحاك����م؛ مؤّثرة بذلك في 

عملية صنع السياسة العاّمة))).
هذه هي مجمل المظاه���ر التي قد تُمّثل في 
نظر البعض تحوالً في اتجاهات الخلل في العالقة 
بين السلطات، من السلطة التنفيذية المعتادة على 
التغّول إلى السلطة القضائية الراغبة في التوسع؛ 
ما يمثل تهديداً ل���ألداء الديمقراطي، وذلك على 
خ���الف حيادية المؤسس���ة القضائي���ة بوصفها 
فاعاًل في العملية السياسية في النُّظم السياسية 
المس���تندة لمبدأ الفصل بين الس���لطات - نظرياً 
على األق���ل -؛ وعليه يتناول الباحث بالدراس���ة 
والتحليل ف���ي المحور التالي جملة المؤش���رات 
المتعلقة بالدور السياس���ي في إطار مقارن، وذلك 

للوقوف على حقيقة هذه الظاهرة وحدودها))).
ال�صيا�صي  الدور  �صكل  الثاني:  المحور 
اإفريقيا  في  وحــدوده  الق�صائية  لل�صلطة 

)حالة جنوب اإفريقيا(:
بتتبع المؤشرات السابقة في الحالة اإلفريقية، 

وبخاصة جنوب إفريقيا، يتضح أّن:
المؤش���ر األول: عملية التعيين القضائي في 
جنوب إفريقيا ينّظمها دس���تور عام 1996م؛ حيث 

 TorbjornVallinder, «When the Courts Go (1(
 Marching In: The Global Expansion of Judicial
 Power»,eds. C. Neal, and TorbjornVallinder.
 )New York: New York university press, 1995),

.p 13

الق�سائية«,  لل�سلطة  ال�سيا�سي  »الدور  بعنوان:  بحثية  ))) ورقة 
للعلوم  الثالث  التركي  العربي  الموؤتمر  في  الباحث  قّدمها 
الجتماعية الذي ُعقد في مركز م�ؤتمرات جامعة اإ�سطنب�ل، 

في الفترة من 3-) مايو 013)م.

تأتي على قّمة هرم الس���لطة القضائية )المحكمة 
الدس���تورية(، بوصفها محكمة عليا نهائية في كّل 
الشئون الدس���تورية، باإلضافة إلى محاكم أدنى؛ 
حيث يتكّون الجه���از القضائي في جنوب إفريقيا 

من أربعة مستويات من المحاكم:
 The الدس���تورية  المحكم���ة  أوله���ا: 

.Constitutional Court
 The الثاني���ة: المحكمة العليا لالس���تئناف

.Supreme Court of Appeal
.The High Courts الثالثة: المحاكم العليا
 The Magistrates’ الرابعة: محاكم الصلح

.)3( Courts
وينّص الدس���تور في المادة 174 الفقرة رقم 
)1( على أنه: »يحّق ألي ش���خص، رجل أو امرأة، 
توّل���ي المنصب القضائي ح���ال توافر المؤهالت 
الالزمة لذل���ك«. والفقرة رقم )2( من ذات المادة 
على: »ضرورة أن تكون السلطة القضائية انعكاساً 
للتركيب اإلثني والنوعي لجن���وب إفريقيا بصورة 
معتبرة«، ويظهر تأُثر تلك الفقرة بالخبرة الجنوب 
إفريقية في الفصل العنصري، حيث يؤكد الدستور 
على التنّوع في تش���كيل السلطة القضائية بصورة 
ملفتة؛ على عكس كثيٍر من نصوص تنظيم السلطة 

القضائية في العديد من الدول)4(.
أم���ا عن تعيين الس���لطة القضائي���ة، فتنّص 
المادة )178( من الدستور على أّن هناك ما يُسّمى 
 The Judicial مفوضي���ة الخدم���ة القضائي���ة
Service Commission، ويُشار إليها اختصاراً 

الإلكتروني  الموقع  اإفريقيا,  بجنوب  الق�سائي  النظام    (3(
لل�سلطة الق�سائية بجنوب اإفريقيا, عبر الرابط الآتي: 

http : / /www. judic iary .org .za / judic ia l -
authority.html

 Penelope E.Andrews, «The South African (4(
 Judicial Appointments Process», Osgoode all
 Law Journal, York university, Volume 44,

  Number 3, 2006, article no:8, Pp
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ب�  JSC، وتتكون من 23 عضواً بنّص الدس���تور، 
وتق���ّدم النصيحة للحكومة القومي���ة فيما يخّص 
تعيين ش���ؤون الس���لطة القضائية وإدارتها، وفقاً 
لن���ّص الم���ادة )175( فقرة رق���م )5(، كما تقوم 
بإجراء المقابالت للمرشحين للمناصب القضائية، 
وتقوم بإصدار التوصية بتعينهم، كما تقوم بالنظر 

في الشكاوى المقدمة ضّد القضاة)1(.
أما عن تشكيلها بحكم الفقرة األولى من )178( 
من الدستور؛ فتتكّون من السيد رئيس قضاة جنوب 
إفريقيا رئيساً للجنة - بحكم منصبه -، وعضوية 
رئيس المحكمة العليا لالستئناف، وعضوية قاض، 
واثني���ن من المحامي���ن الممارس���ين، واثنين من 
االدعاء العام، وأحد أس���اتذة القانون األكاديميين، 
وست شخصيات من الجمعية الوطنية )البرلمان(، 
وأربعة من المندوبي���ن الدائمين بالمجلس األعلى 
للمقاطعات، وأربع شخصيات يعينها رئيس الدولة.
وبناًء عليه: يتضح أّن نسبة األعضاء القانونيين 
سبعة أعضاء ممارسين، منهم خمسة من السلطة 
القضائي���ة، واثنان من المحامي���ن، باإلضافة إلى 
أكاديميٍّ واحد، وللسلطة التشريعية ستة أعضاء، 
وأربع���ة أعضاء م���ن المحلي���ات، وأربعة أعضاء 

محسوبين على السلطة التنفيذية.
التشريعية والتنفيذية  ويتضح غلبة السلطتين 
في عضوية اللجنة، ومن ثّم يُفهم نظرياً مدى نفوذ 
السلطتين في اتخاذ قرارات اللجنة على الرغم من 
رئاستها من ِقَبل رئيس القضاة، ما قد يؤّثر بدرجٍة 
كبيرٍة على اس���تقالليتها، وعلى احتماالت تورطها 

سياسياً أو تسيسها))).

الموقع  اإفــريــقــيــا,  بجنوب  الق�سائية  الخدمة  )1) مفو�سية 
اإفريقيا , عبر الرابط  لل�سلطة الق�سائية بجنوب  الإلكتروني 
http://www.judiciary.org.za/about-the- التاإلى:  

jsc.html

المرجع  اإفريقيا,  بجنوب  الق�سائية  الخدمة  ))) مفو�سية 
ال�سابق.

أما على مستوى المؤش���ر الثاني: والخاص 
باألح���كام والق���رارات القضائي���ة ذات األبعاد 
السياس���ية أو التداعيات السياسية، فقد مارس 
القض���اء بجنوب إفريقي���ا دوراً معتبراً بقراراته 
إّبان تجاوز خب���رة الفصل العنصري في تحقيق 
المصالحة الوطنية، من خالل ما ُس���مي: )لجان 
الحقيقة(، والمختصة بقضايا العفو عن الجرائم 

ضّد حقوق اإلنسان))).
أما المؤش���ر الثالث: المعن���ي بدور القضاء 
خ���ارج أروقة المحاك���م، فقد م���ارس القضاة 
بجنوب إفريقيا دوراً معتبراً في عمليات صياغة 
الدس���تور، حيث ُعهد إليهم، أوالً: إقرار ما إذا 
كان التوافق المستند إلى اإلجماع الكافي الذي 
توصل إلي���ه المتفاوضون على المبادئ الحاكمة 
لكتابة مس���ودة الدس���تور؛ يتمتع فعاًل باإلجماع 
الكاف���ي أو ال، باإلضاف���ة إلى تول���ي القضاة 
مسؤولية مراجعة مسودة الدستور قبل االستفتاء 
عليها، وذلك للكشف عن مدى التزامها بالمبادئ 
العاّمة الحاكمة للدستور، والتي تتمتع باإلجماع 

الكافي.
أما على مستوى المؤشر الرابع: فال تسّجل 
الخبرة المعاص���رة في جنوب إفريقيا س���لوكاً 
سياسياً معتبراً في هذا الخصوص، على عكس 
الخبرات اإلفريقية األخ���رى، كإضراب القضاة 
في أوغندا على سبيل المثال في مارس 2007م؛ 
اعتراض���اً عل���ى التدخل من ِقَب���ل الجيش في 

المحكمة العليا))) �

)3) تقرير موجز حول التجارب الدولية, والدرو�ص الم�ستفادة..., 
الديمقراطي,  التحول  ممار�سات  حــول  الــدولــي  المنتدى 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، 6 يونيو/ حزيران 

2011م, �ص 11.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6418943. (4(
stm
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اأب�رز ُتعّد  اإح�دى  المنظم�ة(  )الجريم�ة 

التهدي�دات الأمني�ة المعا�ش�رة؛ وقد 

ح�شل اإجماٌع دوليٌّ على خطورتها بو�شفها عمًا 

من اأعمال العنف المت�ش�م بالوح�ش�ية المفرطة، 

لكونه�ا  كبي�ر؛  دول�يٍّ  اهتم�اٍم  مو�ش�ع  وه�ي 

مًا وعابرًا للق�ارات، بل عّمت  اتخذت اأ�ش�لوبًا منظَّ

جمي�ع اأنحاء المعمورة، ومن بينها دول ال�ش�احل 

الإفريقي، ما جعل منها ظاهرة �ش�ديدة الخطر، 

ته�ّدد الأم�ن وال�ش�تقرار الداخل�ي والإقليم�ي 

للدول، بل العالمي.

وق�د احتل�ت - بجانب ق�ش�ايا محارب�ة الإرهاب - 

المرتب�ة الأول�ى على قائم�ة الهتمام�ات العالمية 

في مرحلة م�ا بعد هجمات 11 �ش�بتمبر 2001م 

بالوليات المتحدة الأمريكية، واأ�شبحت ت�شتحوذ 

على الحيز الرئي�س من التفاعات الدولية.

وه�ذا م�ا يعك��س اأهمية المو�ش�وع م�ن الناحية 

العلمي�ة، حي�ث تلق�ى الدرا�ش�ات الت�ي تخ�ّس 

الجريم�ة المنظم�ة اهتمامًا اأكاديمي�ًا من طرف 

مة
ّ
واقع الجريمة المنظ

بمنطقة الساحل اإلفريقي

اأ. نوال بومليك
ماج�شتير علوم �شيا�شية - كلية الحقوق والعلوم ال�شيا�شية  

جامعة �شيدي بلعبا�س - الجزائر
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اأوًل: الجريمة المنظمة مقاربة مفاهيمية:
1 - تعريف الجريمة المنظمة: 

توال����ت الجهود الفقهي����ة للبحث عن صيغ����ٍة ُمثلى 
لتعريف الجريمة المنظمة، لذلك تعددت التعريفات التي 
يتمي����ز كلٌّ منها بالتركيز على عنصٍر من عناصرها، نذكر 

من هذه التعريفات:
- تعريف أبادنسكي Abadanski: الجريمة المنظمة 
»مؤسس����ة غير إيديولوجية، تشمل عدداً من األفراد ذوي 
عالقات اجتماعية قوية، منظمة بش����كٍل هرمي، وبثالثة 
مس����تويات على األقل، وذلك بهدف تأمين الربح والقوة؛ 
من خالل االنغماس في نشاطات غير قانونية وقانونية«.

- تعريف س����درالند وكريس����ي: هي: »ذلك االرتباط 
العضوي لجماعٍة صغيرٍة م����ن المجرمين، يهدف لتنفيذ 

أنماط معينة من الجريمة«))). 
- تعريف األس����تاذة نس����رين عبد الحميد: »مشروٌع 
، يقوم على أش����خاص يوح����دون صفوفهم للقيام  إجراميٌّ
بأنشطة إجرامية دائمة ومس����تمرة، ويتميز هذا التنظيم 
بكونه يش����به البناء الهرمي، وتحكمه لوائح ونظٌم داخلية 
لضبط س����ير العمل داخله، في س����بيل تحقيق أهدافه، 
باس����تخدام وس����ائله، من عنٍف وتهديٍد وابتزاٍز ورش����وٍة، 
إلخضاع وإفس����اد المسؤولين، س����واء في أجهزة اإلدارة 
والحك����م أو أجه����زة إدارة العدال����ة، وفرض الس����يطرة 
عليهم؛ بهدف تحقيق االس����تفادة القصوى من النش����اط 

اإلجرامي«))).
- كم����ا تعددت الجه����ود الدولية لتعري����ف الجريمة 
المنظمة، فنج����د تعري����ف اإلنتربول: أنها: »األنش����طة 
الص����ادرة ع����ن التنظيمات أو الجماعات ذات التش����كيل 
الخاص، والت����ي تهدف إلى تحقيق الرب����ح بالطرق غير 
المش����روعة، وتستخدم ذلك النشاط الصادر عن التهديد 

)1) �سريف �سيد كامل: الجريمة المنظمة, الطبعة الأولى - دار 
النه�سة العربية, القاهرة 001)م, �ص 71.

الوطنية,  عبر  المنظمة  الجريمة  نبيه:  عبدالحميد  ))) ن�سرين 
دار الفكر الجامعي, الإ�سكندرية 006)م, �ص 7).

العديد من الدار�شين، وخ�شو�شًا اأّن المو�شوع 

يت�شعب اإلى عدة جوانب �شيا�شية واقت�شادية 

واجتماعية.

وته�دف ه�ذه الدرا�ش�ة اإل�ى الوق�وف عل�ى 

ال�ش�احل  �م بمنطق�ة  المنظَّ الإج�رام  ظاه�رة 

وحجمه�ا  واقعه�ا  حي�ث  م�ن  الإفريق�ي، 

وخطورتها، والحركيات الم�شببة لها، و�شوًل 

اإل�ى معرف�ة الآث�ار الناجم�ة عنه�ا، وكيفي�ة 

مواجهتها.
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والرشوة لتحقيق األهداف المعتبرة«))). 
وبالنظ����ر إلى التعاريف الس����ابقة نس����تخلص: »أّن 
الجريمة المنظمة هي: األفعال الناتجة عن التنظيم الذي 
يبنى على أساس تش����كيٍل هرميٍّ من مجرمين محترفين، 
يعمل����ون عل����ى احترام وإطاع����ة قواعد خاص����ة )ثقافة 
فرعية(، ويخططون الرتكاب أعمال غير مش����روعة؛ مع 

استخدام التهديد والعنف والقوة«.
2 - خ�شائ�ص الجريمة المنظمة:  

من خالل التعريفات السابقة يمكن استخالص أبرز 
م����ا تتميز به الجريمة المنظمة ع����ن الجرائم العادية من 

خصائص، وهي: 
أ - التخطي����ط والتنظيم: يعتب����ر العامل األهم في 

الجريمة المنظمة، فهو يكفل لها النجاح واالستمرار.
ب - االحترافية: وهو ش����رٌط من ش����روط الجريمة 

المنظمة، ويتطلب أفراداً مؤهلين وذوي خبرة عالية.
ج - الكسب غير المشروع: ألّن الهدف منها هو الثراء 

السريع في وقٍت قصير.
د - التعقيد: ويعتبر ش����رطاً من ش����روط التنظيم، 
فاألمر البس����يط ال يحتاج إلى تنظيم، وهو س����رعان ما 

ينكشف أمره بوضوح أسبابه.
ه� - االبتزاز واالس����تغالل: فاإلج����رام المنّظم ذكيٌّ 
في اختيار األش����خاص الذين يتّم التعامل معهم، بطريقة 
مباش����رة أو غير مباش����رة وله القدرة على شراء ضمائر 

األشخاص أو تخويفهم والضغط عليهم.
و - الق����درة على اإلفالت م����ن العقوبة: حيث يعجز 
القضاء - في الغال����ب - أّن يثبت الجريمة المنظمة في 
كثي����ٍر من األحي����ان لعدم توف����ر األدلة؛ بس����بب تواطؤ 
بعض المس����ؤولين معهم، فاألش����خاص الذي����ن يقومون 
بالجريمة أصح����اب خب����رة، يعتمدون عل����ى التخطيط 

والتنظيم، ويمارسون اإلجرام دون خشيٍة من عقوبة.
ح - التأثير الس����لبي في المجتمع ومسيرة التنمية: 

واأ�ساليب  المنظمة  الجريمة  حــول  علمية  حلقة  )1) اأبــحــاث 
مكافحتها, الم�سدر ال�سابق.

إذ تؤدي نتائجها إلى تعطيل التنمية، والفساد في الدولة.
ط - التركي����ز ف����ي التحالفات االس����تراتيجية: أي 
أن تعق����د تحالفات م����ع المنظم����ات اإلجرامية المحلية 
وعب����ر الدول، وهذا لتفادي التناح����ر والتصادم بين هذه 

المنظمات اإلجرامية.
ي - الطابع الدولي: تتصف أنش����طة الجريمة عبر 
الدول بأنها ال تقتصر على إقليم الدولة الواحدة فحسب، 

بل تتعداه إلى أقاليم الدول األخرى))).
3 - اأهداف الجريمة المنظمة:   

ته����دف عصابات الجريمة المنظمة من خالل عملها 
اإلجرامي إلى تحقيق:  

1( الثراء: يُعّد الدافع والمحرك األساس����ي ألعضاء 
الجريم����ة المنظم����ة، وهو م����ا يميزها ع����ن غيرها من 
التنظيم����ات اإلجرامي����ة، ويجعله����ا تمارس نش����اطاتها 
المشروعة وغير المش����روعة، والتي تدّر األرباح الطائلة، 

كتجارة المخدرات والسالح واالتجار بالبشر.
2( الدخول في تحالفات استراتيجية: فبسبب زيادة 
األعمال اإلجرامية التي تمارس����ها المنظمات اإلجرامية 
ف����ي مناطق متعددة من العالم؛ كان ال بد لهذه التنظيمات 
أن تدخل في تحالفات استراتيجية، وذلك من خالل إبرام 
اتفاقيات فيما بينها؛ حتى تحمي كّل منظمة نشاطها الذي 
تمارس����ه في الدول الخاضعة لنفوذ تنظيم إجرامي آخر، 
أو لتنظيم عمليات التس����ويق لما تنتجه من مواد مشروعة 
وغير مشروعة، وكان لهذه التحالفات االستراتيجية األثر 
في تعزيز قدرتها على المواجهات األمنية، والقضاء على 
العنف الذي كان دائراً بينها، باإلضافة إلى الش����راكة في 

اقتسام األرباح والخسائر))).
للجريمة  الم�صببة  الــحــركــيــات  ــًا:  ــي ثــان

المنظمة بمنطقة ال�صاحل الإفريقي:  
إّن الجريم����ة المنظمة بمنطقة الس����احل اإلفريقي 

))) الم�سدر ال�سابق.

الوطنية,  عبر  المنظمة  الجريمة  عبدالحميد:  )3) ن�سرين 
م�سدر �سابق, �ص )7.
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نتاج متغي����رات عديدة، س����اهم في تش����ّكلها وظهورها 
تفاعل عدة أس����باب اجتماعية وسياسية واقتصادية، إلى 
جانب اس����تفادة عناصر الجريمة المنظمة من التطورات 

التكنولوجية.
وتش����ّكل الحي����اة القبلي����ة، التي يغلب فيه����ا الوالء 
للقبيلة على ال����والء للوطن، عاماًل مهّم����اً، خصوصاً أّن 
بعض القبائل المس����توطنة بالمنطقة لها امتدادات عابرة 
لألوط����ان، كقبائل الط����وارق، والبامبارا، والس����ونغاي، 
والبولسالكانوري، والهوس����ا، ما أّثر مباشرة في تماسك 
الوحدة الوطنية، وأدى إلى ضعف الدولة، األمر الذي جعل 
الدولة القائمة على أنقاض مخلفات االس����تعمار ال تقوم 
بدورها في المنطقة، والمتمثل أساساً في دعم اإلحساس 
القومي باالنتماء والوالء للوطن الذي تمارس عليه الدولة 
سيادتها، ومن ثّم لم تنجح في تبني سياسات أمنية قادرة 

على مواجهة الجريمة المنظمة))).
ويش����ّكل ارتفاع نسب الفقر عاماًل آخر مهّماً كذلك؛ 
حيث تتراوح نسب مستوى الدخل الفردي بالنسبة للدخل 
العالمي في هذه المنطقة من 0.004% بالنسبة للصومال 
إلى 0.01% بالنس����بة لمالي، والنيجر، وتشاد، والسودان 

0.04%، وموريتانيا %0.003.
وترجع أس����باب ظاهرة الفقر إلى عدة عوامل، نذكر 
منها: الجفاف الناتج عن قل����ة األمطار، والتصحر الذي 
ضاعفه قطع الغاب����ات، إضافة إلى غزو الجراد، وضعف 
األداء االقتص����ادي، أي االعتماد عل����ى آليات قديمة في 
اإلنتاج الزراعي، فالنيج����ر – مثاًل - ال تزال تعتمد على 
آلي����ات لم تتطور من����ذ 4 قرون، وكذل����ك االعتماد على 
المحاصي����ل التصديرية الموجهة للخارج على حس����اب 

المحاصيل الزراعية االستهالكية))).

الوطني  الأمن  وبناء  الإفريقي  ال�ساحل  لخ�ساري:  )1) من�سور 
والتوجيه,  والت�سال  الإعــالم  مديرية  اإ�سدار  الجزائري, 
والإ�سهار,  والن�سر  لالت�سال  الوطنية  الموؤ�س�سة   - الجزائر 

)01)م.

الإفريقية,  البحوث  مركز  الإفريقي,  ال�ستراتيجي  ))) التقرير 
جامعة القاهرة, �سبتمبر, )00)م, �ص 66).

عالوة على هذه العوامل؛ تش����هد منطقة الس����احل 
اإلفريق����ي العديد م����ن النزاعات الداخلي����ة الناتجة عن 
التناقض اإلثن����ي، ويعتبر أهّم س����بٍب مفّجر للصراعات 
الداخلي����ة، والتي تش����تد خطورتها عندما يكون س����ببها 
دينياً؛ ومن أبرزه الصراع بين الش����مال المسلم والجنوب 

المسيحي، كما هو حاصل في السودان وتشاد.
كما ظه����ر نوٌع آخر م����ن الصراعات، وه����و النزاع 
)الشمالي – الشمالي(، مثلما يحدث اآلن في السودان في 
دارفور، وتش����اد)))، إضافة إلى  وجود )صراعات جوارية( 
عنيفة، كالص����راع )اإلريتري – اإلثيوبي( الذي تفّجر عام 

1998م.
هذه الصراعات تحول دون اإلصالحات االقتصادية، 
وتعرق����ل عملية التنمية، وتكون س����بباً ف����ي عدم وصول 
المس����اعدات الخارجية الغذائي����ة والمالية؛ ما يزيد من 
إضع����اف دول هذه المنطقة التي هي في أصلها فاش����لة 
وعاج����زة، األمر ال����ذي يزيد من األعباء والمس����ؤوليات 
الموضوعة على كاهل دول الساحل؛ حيث لم تستطع هذه 
األخيرة أن تتبنى سياس����ة متطورة ومتجانسة قائمة على 
الع����دل واحترام الحقوق والواجب����ات للجميع دون تمييز، 
وتوفير صفقات عادلة للجميع؛ فكانت النتيجة اتباع هذه 
الدول للنظم العسكرية؛ ألّن استمرار رحالت الصراعات 
والنزاعات المس����تمرة وّلد نزعة تسلّحية لهذه الدول من 

أجل مقاومة المتمردين داخلياً وخارجياً.
إّن طبيعة النزاعات في هذه المنطقة تتسم بالترابط 
والتعقي����د؛ بحيث يؤدي - ف����ي الغالب - حدوث أي نزاع 
إلى ان����دالع نزاعات أخرى مجاورة، وقد انعكس����ت هذه 
األوضاع على قوة دول الساحل اإلفريقي وتماسكها؛ وهو 
األمر الذي جعل دول المنطقة تُعرف بضعف الرقابة على 
حدودها، وعدم قدرتها على ف����رض اإلدارة األمنية على 
أراضيها؛ ما يؤدي إلى س����هولة العمل اإلجرامي المنّظم، 
وسهولة االتصال بين المنظمات اإلجرامية غير الوطنية؛ 

   Sécurité et stabilité dans le sahel africain: (3(
 situation présente et prospective, académique

reserch branche 2006.p. 3
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حيث يعود ذلك باألساس إلى إفالس الدولة، والتي ساهم 
فيه بالدرجة األولى النظام القبلي الذي يحكم الكثير من 
دول المنطقة، إضافة إلى الس����يطرة االس����تعمارية التي 
عملت وتعمل على إشاعة الفوضى والتفرقة بين الفصائل.
وهذا كله يؤدي بالضرورة إلى سهولة نشوء المنظمات 
اإلجرامية التي تستغل هذه األوضاع: من غياٍب للدولة أو 
ضعفها، إلى حاالت اليأس لدى األفراد بسبب ما يعانونه 
م����ن ضيٍق وتهمي����ش، وأوضاع اقتصادي����ة مزرية، تؤدي 
بكثيٍر منهم إلى االنخراط في نش����اط عصابات الجريمة 

المنظمة))).
بمنطقة  المنظمة  الجريمة  اأ�صكال  ثالثًا: 

ال�صاحل الإفريقي:
تشهد دول الساحل اإلفريقي تنامي ظاهرة الجريمة 
المنظم����ة بكّل أنواعها وأش����كالها، من غس����يل األموال، 
إلى التجارة باألعضاء البش����رية، إلى تهريب الس����جائر، 
خصوصاً في منطقة ديكال المالية التي تُعّد أهم منطقة، 

أو الحلقة األساسية لتهريب السجائر.
كما تش����هد دول الس����احل اإلفريق����ي تنامي ظاهرة 
التج����ارة غي����ر المش����روعة، ومنها تج����ارة المخدرات، 
خصوص����اً بعد تحّول المنطقة إلى مكان عبوٍر للمخدرات 
الصلبة، مثل الهيروي����ن والكوكايين والكراك، من أمريكا 
الالتيني����ة إلى أوروب����ا عبر إفريقيا الغربية ثم الس����احل 

اإلفريقي، وعبر المغرب العربي1.
تنبع أهمية هذا النش����اط )تجارة المخدرات( هناك 
من قلة األنشطة البديلة التي تحّقق ثراًء سريعاً، وهذا ما 
ينطبق على ثالث مهمات توسعت بشكٍل مالحظ، أبرزها 
تجارة المخدرات التي تحّقق نمواً سريعاً)))؛ فقد توّسعت 

الإفريقي  ال�ساحل  الأمنية في  المع�سالت  )1) د امحند برقوق: 
الجي�ص,  )مجلة  الجزائري,  الوطني  الأمن  على  وتداعياتها 
العدد 34),  الجزائر,  والتوجيه,  والت�سال  الإعالم  مديرية 

جانفي 008)م) �ص )).

الداخلية  التهديدات  بين  الإفريقي  ال�ساحل  برقوق:  ))) امحند 
العدد  الجزائر,  ال�سعب  )جريدة  الخارجية,  والح�سابات 

الأول, جانفي 008)م), �ص 13.

وبس����رعة اثنان من التدفقات المختلفة، وهما: الكوكايين 
م����ن أمريكا الجنوبية إلى أوروب����ا عن طريق ليبيا ومصر 
العام 2005م تقريباً، وتدفق صمغ الحشيش المغربي إلى 
ليبيا ومصر وشبه الجزيرة العربية، ويُعزى هذا النمو إلى 
ارتفاع الطلب في أوروبا والمش����رق، كذلك بسبب فرض 
ضوابط مشددة على طول الس����واحل والحدود المغربية 
الجزائرية؛ األمر الذي جعل الط����رق المارة عبر منطقة 

الساحل التي تضعف السيطرة عليها جذابة للمهّربين. 
لقد توسعت تجارة الكوكايين بالمنطقة في الفترة بين 
2005م - 2007م، وهي ال تزال مس����تمرة على الرغم من 
انكماشها في العام 2008م، فقد قّدر مكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة: أّن نحو 14% من 
المخدرات الت����ي تمّر عبر غرب إفريقيا إلى أوروبا تصل 
أوالً إلى إحدى الدول الساحلية، وبخاصة غينيا – بيساو، 
وتوغو، وبينين، وغانا، وبعد ذلك يتم نقلها عن طريق الجو 
أو بواس����طة القوارب، وكبديل يتم إرسال الكوكايين عبر 
خدمات الشحن الجوي إلى أوروبا، مستخدمة المطارات 
الداخلي����ة في غ����رب إفريقيا، وتُعّد مط����ارات: )نيامي، 
وباماك����و، و واغادوغو( من بين مراكز الش����حن الجوي، 

حيث يمّر بعضها عبر المطارات الجزائرية. 
إّن هذه الطرق ما زالت نشطة، كما تؤكد المضبوطات 
خالل العامي����ن 2011م - 2012م في هذه المطارات)))، 
وقد جاء على لس����ان إمنوال لوكي����ر نائب مدير مكافحة 
الجريم����ة المنظمة وتجارة المخ����درات قوله: »إّن بعض 
دول إفريقيا الغربية التي تقع خلف الش����ريط الحدودي 

 Seeforexample, saisie de prés de 1.5kg de (3(
 cocainea l’aéroport international houari
 boumediene, Elwatanmay 17,2012,plus
 2kg de cocaine saisis  a l’aéroport d’alger,
 Elwatanmay 10,2012, huit stewardsd’
 airalgériearréte pour trafficdecocaine ,des fils
 de personnalités protéges Dernier nouvelle

,d’algérie, novembre 15,2011
http://www.google.dz/#q=www-dna-algerie.
com+%2Finterieur+%2Fhuit+-stewards--d-
air-algerie+-arretes-pour+trafic+de+cocaine+

.des+fils+de+personnalites+proteges
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الجنوبي للجزائر أصبحت طريقاً مفضاًل لنشاط التجارة 
الدولية للكوكايين الواف����د من أمريكا الالتينية في اتجاه 

أوروبا«.
وكذا تشهد دول الس����احل تنامي ظاهرٍة خطيرة، أال 
وهي التجارة باألسلحة، ويُش����ار في هذا السياق إلى أّن 
االنكش����اف األمني الذي تعيش����ه دولة مالي يمّثل تهديداً 
مباش����راً لألمن بالمنطقة، خصوصاً بعد انتشار ماليين 
قطع الس����الح الخفيف والثقيل بعد انتهاء الثورة الليبية، 
وإمكانية وصول هذه األسلحة إلى أيدي جماعات الجريمة 
المنظمة المنتش����رة في المنطقة، في هذا الصدد يحذر 
رزاق بارة من أّن هناك: »قرابة مليون قطعة س����الح تُباع 
وتُشترى دون رقيب في الس����احل اإلفريقي...«، ويضيف 
قائاًل: إّن »س����قوط الدولة الليبية بين أيدي الميليشيات، 
والتدّخل غير المدروس لحلف ش����مال األطلسي في هذا 
البلد، نتج عنه اس����تباحة مخازن السالح وتهريبها، ونقلها 
إلى منطقة الس����احل مع قوافل الجنود الطوارق العائدين 
لديارهم، ومعظمهم من إقليم أزواد شمال مالي مدججين 

باألسلحة«))).
ومن جان����ب آخر؛ تزاي����دت - مؤخ����راً - عمليات 
االختط����اف للحصول على الفدية، والتي ارتبطت ارتباطاً 
وثيقاً بتنامي وجود تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي 
في منطقة الس����احل، والتي كانت محركا رئيساً له، وقد 
ركزت عمليات االختطاف على الرعايا األجانب من حيٍن 
آلخر، لغايات سياس����ية أو مالية، حيث نُفذت العديد من 
عمليات االختطاف، نذكر منها اختطاف 32 سائحاً أوروبياً 
في جن����وب الجزائر  عام 2003م، وقد ش����ملت عمليات 
االختطاف مواقع في جنوب الجزائر، وتونس، وموريتانيا، 
والنيجر، فضاًل عن ش����مال مالي، ورّكز الخاطفون على 
مواطني الدول التي كانت معروفة باس����تعدادها للتفاوض 

الأزم��ة  ع�سكرة  م��ن  يحذر  ب���ارة،  رزاق  ق����دادرة،  )1) عاطف 
وال�سراعات الإثنية.. في مالي مليون قطع �سالح غير مراقبة 

في ال�ساحل, جريدة الخبر, )013/03/0)م, �ص 3.

على دفع الفدية))).
كما تعّد الهجرة غير الش����رعية من أخطر المهددات 
األمني����ة؛ نظراً الرتباطها الوثيق بباقي أش����كال الجريمة 
المنظمة، مثل: تهريب المخدرات، وتجارة السالح، وتزوير 
األوراق النقدية، وعملية تبيض األموال... إلخ، وحس����ب 
دراس����ة أجرتها المنظمة العالمية للهجرة؛ فإّن ما بين 15 
، يجولون في مختلف دول  و 30 مليون مهاجٍر غير شرعيٍّ
العالم، يوجد بينهم 700 ألف طف����ل وامرأة، وهذه الفئة 
هي األكثر اس����تهدافاً من ِقبل المهّربين الذي يسعون إلى 
تهريبه����م عبر الحدود والموان����ئ)))، وتضطلع المنظمات 
اإلجرامية في دول إفريقيا عموماً ودول الساحل اإلفريقي 
بتهريب أعداٍد كبيرٍة من المهاجرين الذين يغادرون بلدانهم 
ألسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، وإدخالهم بصورة 

غير مشروعة إلى البلدان المتقدمة.
رابعًا: انعكا�صات الجريمة المنظمة:  

أصبحت الجريمة المنظمة تمّثل أحد األخطار التي 
تهّدد األمن واالستقرار على كّل المستويات. 

1 - االآثار االجتماعية:  
تؤدي الجريم����ة المنظمة إلى تهديد أمن اإلنس����ان 
وزوال الطمأنين����ة ل����دى المواطنين؛ من خالل إش����اعة 
الخوف وبّث����ه في نفوس الناس، بس����بب لجوء عصابات 
اإلجرام المنظم إلى وس����ائل التهديد والعنف، بل ارتكاب 

جرائم القتل إلرهاب الشعوب. 
إّن من شأن االنفالت األمني واالنتشار الواسع لتجارة 
السالح أن يهّدد على أكثر من صعيٍد استقرار دول منطقة 
الساحل، وحتى دول ش����مال إفريقيا؛ إذ تساهم الجريمة 
المنظمة في المس����اس باألمن الصحي من خالل ما ينتج 
عن تج����ارة المخدرات م����ن أضرار تحي����ق بحياة الفرد 

 International Crisis Group, Islamist (((
 Terrorism In the sahel: fact or Fiction,

.Brussels, publisher, 2005

http: // ـــط:  ـــراب ال مــتــوفــر عــلــى  اآمـــيـــن,  ــي مــحــمــد  ــن ــس � (3(
 .snimedamine .maktoobblog.com
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وبصحته وبحياته وسلوكياته))). 
كما تس����اهم )الجريمة المنظمة( في نش����ر مختلف 
أنواع األم����راض عن طريق المهاجرين غير الش����رعيين 
ونقلهم لكّل أن����واع األمراض، وبخاصة مرض الس����يدا، 
والذي تمّثل إفريقيا أعلى النسب العالمية لحامليه، إضافة 
إلى األمراض األخرى الفتاكة، كالطاعون والكوليرا، وهذا 
االنتش����ار الواسع لهذه األمراض مرّشح للزحف أكثر نحو 
المناطق الش����مالية للقارة، خصوصاً أّن هناك دوالً، مثل 
الس����نغال والنيجر، يدخل مواطنوها الت����راب المغاربي 

بسرية دون الخضوع للرقابة الطبية))).
وم����ن جانب آخ����ر؛ ف����إّن المخدرات تس����اهم في 
االنحطاط األخالقي والضع����ف العام للبنى االجتماعية، 
وتزي����د من االنقس����امات داخل المجتم����ع؛ مهّددة بذلك 
التجانس المجتمع����ي للدولة، ومعّرضة إياها للصراعات؛ 
فهنال����ك ارتباٌط قويٌّ بين تج����ارة المخدرات وبين تمويل 

بعض النزاعات الداخلية وتجارة األسلحة.
ويتمّثل التأثير السلبي للجريمة المنظمة على الجانب 
األخالقي في نشر الفس����اد بين أفراد المجتمع، وانتشار 
الرشوة، وتفشي الممارسات غير األخالقية، وانهيار القيم 
الديني����ة واالجتماعية؛ ما يؤدي إلى هدم كيان األس����رة 
وتفكيكها، وضعف تماس����ك بنى المجتمع، هذا بجانب ما 
تسّببه بعض أنش����طة الجريمة المنظمة، كتجارة الرقيق، 

من إهداٍر آلدمية اإلنسان وكرامته.
2 - االآثار االقت�شادية:  

للجريمة المنظمة ّتأثيٌر واضٌح على اقتصاديات دول 
الس����احل اإلفريقي؛ بحكم ما تس����ّببه عصابات الجريمة 
المنظم����ة على حرك����ة األفراد واألموال م����ن تهديدات، 

الجريمة  المنظمة:  الجريمة  كاره:  المجيد  عبد  )1) م�سطفى 
الدولية في العالم، ط1, الريا�ص: جامعة نايف العربية للعلوم 

الأمنية, 1999م, �ص 86.

ــي منطقة  ــري ف ــجــزائ ))) ظـــريـــف �ــســاكــر: الــبــعــد الأمـــنـــي ال
والــرهــانــات,  الــتــحــديــات  الإفــريــقــيــة  والــ�ــســحــراء  ال�ساحل 
العل�م  ق�سم  الحق�ق  كلية  باتنة:  ماج�ستير، )جامعة  مذكرة 

ال�سيا�سية), 008)م – 010)م, �ص 110.

خصوص����اً في ظّل وج����ود أش����كاٍل مختلف����ة للجريمة 
االقتصادية وتنوع أساليب ارتكابها))).

فضاًل عن تأثيرها الس����لبي على المناخ االستثماري 
للدول، وغالباً ما يكون القطاع الس����ياحي أكثر القطاعات 

تضّرراً في هذه الدول.
وبالنظ����ر إلى أّن أغلب العملي����ات اإلجرامية تهدف 
إلى نش����ر الرعب والخوف في األوساط االجتماعية؛ فإن 
ذلك يدفع الحكومات إلى توجيه مخططات أكبر ألغراض 
األمن والدف����اع؛ بدالً عن توجيهها نح����و أغراض أخرى 
تنموية بالدرجة األولى، فعلى المس����توى االقتصادي تقوم 
عصابات الجريمة المنظمة بالس����يطرة على قطاٍع ما من 
االقتصاد أو على االقتصاد بأكمله، وذلك بسبب ما تملكه 
من مبالغ طائلة، فضاًل عن تأثيرها على بعض المسؤولين 
ف����ي القطاع الخاص، واس����تغاللهم لتنفي����ذ جرائمها أو 

التغاضي عنها عن طريق الرشوة أو االبتزاز. 
كما تق����وم عصاب����ات الجريمة المنظم����ة بالتهّرب 
الضريبي، والتشجيع على المعامالت المشبوهة، إضافة 
إلى عمليات غسيل األموال التي تقوم بها إلخفاء مصادر 
أموالها غير المش����روعة؛ وهو ما ي����ؤدي في النهاية إلى 
خسائر اقتصادية على مستوى األفراد والشركات، وحتى 
على مستوى االقتصاد بأكمله)))، فهو يخفي من جهٍة آثار 
ن من جهٍة أخرى الفاعل من التمتع  العم����ل الجرمي، ويمكِّ
بثمار عمله؛ فيكون بذلك عاماًل مش����جعاً على استمرار 

الجريمة وازديادها وارتكاب المزيد من الفساد.
كما يترتب على تس����لل العائدات غير المشروعة إلى 
قطاعات كاملة من االقتصاديات الوطنية آثاٌر سلبيٌة تضّر 
بالتنمية االقتصادية، وتؤثر تأثيراً مباشراً في اقتصاديات 

الدول المغاربية.

واآلــيــات  عالمية  ظــاهــرة  ب�سفته  الف�ساد  خــيــراهلل:  )3) داود 
العربية,  الــوحــدة  ــات  ــس درا� مــركــز  لبنان:  ط),  �سبطها، 

006)م, �ص 433.

)4) ن�سرين عبدالحميد: الجريمة المنظمة عبر الوطنية, م�سر 
- دار الفكر الجامعي, �ص 83 - 84.
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3 - االآثار ال�شيا�شية:  
تس����اهم الجريمة المنظمة بش����كٍل كبير في زعزعة 
االستقرار السياسي للدول، وذلك من خالل فقدان الثقة 
في العملية الديمقراطية، وفشل الحكومات في السيطرة 
على الجريم����ة، ودور األخيرة في إفس����اد أجهزة الدولة 
عن طريق رشوة المس����ؤولين وأصحاب القرار السياسي 
في الدول����ة وابتزازهم، واختراق األح����زاب والتنظيمات 
السياس����ية للوصول للس����لطة والحفاظ على مصالحها؛ 
ما يؤدي في النهاية إلى تش����ويه العملي����ة الديمقراطية، 

وسقوط األنظمة السياسية في هذه الدول.
كما تع����ّرض المنظم����ات اإلجرامية س����يادة الدول 
للخط����ر؛ فتنظيم المرور عبر ح����دود كّل دولة هو صفة 
أساسية من صفات سيادتها، وهو ما تتجاوزه المنظمات 
اإلجرامي����ة عبر ال����دول؛ حيث تجت����از بجرمها الحدود، 
والدولة عاجزة ع����ن التحكم في حدوده����ا ومنع انتقال 
الجريمة إل����ى أراضيها؛ وفي هذا تحدٍّ لس����لطة الدولة 
وسيادتها، بل لما يشّكل جزءاً جوهرياً من مفهوم الدولة.

إّن المنظمات اإلجرامية عبر الدول - بحكم طبيعتها 
- تقّوض المجتمع المدني، وتضيف درجة من االضطراب 
على الشؤون السياس����ية المحلية، وتتحدى األداء المعتاد 
للحكومة وسريان القانون، وتشّل سلطة الحكومة، ولربما 
هيمنت على الحكومة نفس����ها وأصبح النفوذ والس����لطة 
بيدها، فطوال الثمانينيات كان����ت الجريمة المنظمة في 
إيطاليا وكولومبيا على عالقات وثيقة باألحزاب السياسية 
الحاكمة وتسللت إلى داخل الحكومة، كما قامت بقتل رجال 

الشرطة والقضاة والسياسيين والموظفين العموميين))).
خام�صًا: اآليات مكافحة الجريمة المنظمة:  
االأم����م  )دور  الدول����ي  الم�شت����وى  عل����ى   -  1

المتحدة(: 
تُعّد مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة 

)1)  محمد اإبراهيم زيد: الجريمة المنظمة واأ�ساليب مكافحتها, 
العربية  نايف  جامعة  والبحوث,  الدرا�سات  مركز  الريا�ص: 

للعلوم الأمنية, 1999م, �ص )10.

المجرمي����ن )الت����ي تُعق����د كّل خمس س����نوات( من أهم 
المؤش����رات على االهتم����ام الذي توليه األم����م المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة، وم����ن أبرز هذه المؤتمرات 

نذكر: 
أ - مؤتم����ر األمم المتحدة الخ����اص بمنع الجريمة 
ومعاملة المجرمين المنعقد بجنيف سنة 1975م: يُعّد أول 
مؤتمٍر يطرح الجريمة المنظمة للدراسة والنقاش بوصفها 

ظاهرة قائمة.
ب - مؤتمر األمم المتحدة الس����ادس لمنع الجريمة 
ومعاملة المجرمين المنعقد في كاراكاس عام 1980م: أكد 
أّن الجرائم المرتكبة ضّد األش����خاص والممتلكات ليست 
وحدها أخطر الجرائم وأش����دها ضرراً، فهناك أيضاً ما 
يُعرف بإس����اءة استخدام السلطة، أو الجرائم االقتصادية 

التي تُعّد من أخطر الجرائم.
ج - مؤتمر األم����م المتحدة الس����ابع لمنع الجريمة 
ومعاملة المجرمين المنعقد في ميالنو عام 1985م: الذي 
أوصى بضرورة بذل الجهود لمكافحة ظاهرة االتجار غير 

المشروع بالعقاقير المخدرة وإساءة استعمالها. 
د - مؤتم����ر األم����م المتحدة الثام����ن لمنع الجريمة 
ومعامل����ة المجرمين المنعقد بهافانا ع����ام 1990م: دعا 
إل����ى اتخاذ إجراءات وطنية ودولي����ة فّعالة ضد الجريمة 
المنظم����ة والنش����اطات اإلرهابي����ة، ووضع ع����دداً من 
اإلج����راءات الموضوعية لتعزيز التعاون الدولي في مجال 
مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وذلك 
باعتماد المعاهدات النموذجية بش����أن تسليم المجرمين 

وتبادل المساعدات في المسائل الجنائية.
ذ - مؤتمر األم����م المتحدة التاس����ع لمنع الجريمة 
ومعامل����ة المجرمي����ن المنعق����د بالقاهرة ف����ي القاهرة 
عام 1995م: أكد انتش����ار ظاه����رة الجريمة المنظمة في 
مختل����ف أنحاء العالم، ودعا إلى ض����رورة وضع الخطط 
والسياسات، وتوسيع التعاون والبحث في مجال الجريمة 

المنظمة ومكافحتها بكّل الوسائل.
ه����� - مؤتمر األمم المتحدة العاش����ر لمنع الجريمة 
ومعاملة المجرمين المنعقد في فيينا عام 2000م: أش����ار 
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إلى جس����امة األخط����ار المترتبة على ارت����كاب الجرائم 
الخطيرة ذات الطبيعة العالمية، وبش����كٍل خاصٍّ الجريمة 

المنظمة بمختلف أشكالها.
خ - مؤتم����ر األم����م المتح����دة الحادي عش����ر لمنع 
الجريم����ة ومعاملة المجرمين المنعق����د في بانكوك عام 
2005م: نّوه إلى أّن المدة التي ُعقد فيها المؤتمر شهدت 
تغيرات س����ريعة في صور اإلج����رام العالمية، وأّن األمن 

أصبح شاغاًل رئيساً.
و - مؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة 
المنظمة ومعاملة المجرمين المنعقد في الس����لفادور عام 
2010م: أقّر بضرورة اتخاذ التدابير الجنائية الالزمة من 
أجل التصدي لتهريب المهاجرين واالتجار باألش����خاص، 
وغيرها من الجرائم المنظمة، وتوثيق التعاون الدولي في 

هذا المجال على كّل المستويات))).
ومن الجلي أّن منظومة األمم المتحدة تحظى بطائفة 
عريضة من الخبرات التي يمكن أن تقّدمها إلى المجتمع 
الدولي وهو يص����ارع التحديات المعق����دة التي أوجدتها 
ش����بكات االتجار في منطقة الس����احل، ويقوم العديد من 
هيئات األمم المتحدة بالفعل بالعمل في المنطقة بش����أن 
موضوع ش����بكات االتج����ار، مثل: مكتب األم����م المتحدة 
لغرب إفريقيا، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة، والمنظمة الدولي����ة للهجرة،  ومفوضية األمم 

المتحدة لشؤون الالجئين))).

2 - على الم�شتوى االإقليمي )الدور االإفريقي(: 
يمكن تقس����يم الجه����ود اإلقليمية على المس����توى 

اإلفريقي إلى مرحلتين:

)1)  موؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين, 
http: //www.un org/ar/events/  :متوفر على الرابط

archives.shtml

))) مذكرة مفاهيمية ب�ساأن اأثر الجريمة المنظمة عبر ال�طنية 
ومنطقة  اإفريقيا  غرب  في  وال�ستقرار  والأمــن  ال�سالم  على 
ال�ساحل, ر�سالة موؤرخة 8 �سباط/فبراير )01)م, موجهة اإلى 
المتحدة,  الأمم  لدى  لتوغو  الدائم  الممثل  العام من  الأمين 

مجل�ص الأمن, الأمم المتحدة.

المرحلة األولى: ما قبل تأسيس النيباد )أي الشراكة 
الجدي����دة من أجل تنمية إفريقي����ا(: حيث تّم إدراج بعض 
المواد الخاصة بتعريف الجريمة واإلرهاب في المعاهدة 
الُمنش����ئة لمنظمة الوحدة اإلفريقية، فمثاًل حّدد الميثاق 
التأسيسي للمنظمة النش����اطات التي تضّر بأمن األفراد 
والجماعات وأدانها بشكٍل صريح، وذلك في المادة )05( 
من الفصل )03(، حيث: »يدين بكّل صراحة كّل أش����كال 
االغتياالت السياسية والنش����اطات التخريبية من طرف 

دول مجاورة أو أي دولة أخرى«.
وق����د تعززت ه����ذه المواقف فيما بع����د بقمة داكار 
بالسنغال، والتي قررت وضع آليات للوقاية من النزاعات 

وتسييرها بما يضمن حلها بشكٍل سلمي.
المرحلة الثانية: ما بع����د النيباد: أفرزتها محدودية 
الترتيبات الس����ابقة، والنقائص التي ش����ابت المؤسسات 
اإلقليمي����ة الت����ي اضطلعت بدور تعزيز إج����راءات األمن 
واالستقرار في القارة، حيث اندلعت عدٌد من الصراعات 
المس����لحة، وتفاقمت الجريمة المنظم����ة واإلرهاب في 

شمال القارة وجنوبها.
كّل هذه المعطيات دفعت إلعادة النظر في التنظيمات 
القائم����ة لجعلها أكثر مرونة، وكانت أول خطوة من القادة 
األفارقة إبدال منظمة الوحدة اإلفريقية بمنظمة االتحاد 
اإلفريقي، وذلك خ����الل اللقاء الوزاري في 2000/6/2م، 
حيث اإلعالن الرسمي عن ميالد التنظيم القديم الجديد 

خالل قمة »لومي« بتوغو بين 10 و 12 جويلية 2000م. 
وكنتيجة لهذا التصور الجديد الذي طرأ على العمل 
اإلفريقي المش����ترك تّم خالل الدورة 37 الجتماع زعماء 
القادة األفارقة من خالل االتح����اد اإلفريقي طرح وثيقة 
الش����راكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا NEPAD في 
جويلي����ة 2001م، حيث تم التأكيد ف����ي هذه الوثيقة على 
تدعيم الحكم الرش����يد كمطلٍب مركزيٍّ لألمن والس����لم 
واالستقرار السياس����ي واالجتماعي واالقتصادي، وركزت 
المب����ادئ الجديدة الت����ي انبثقت عن المب����ادرة الجديدة 
على وضع اآلليات الالزم����ة والضرورية للوقاية من عدة 

مخاطر؛ أبرزها الجريمة المنظمة.
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وتب����ذل بلدان الس����احل جهوداً لمكافح����ة الجريمة 
المنظمة، إال أنها لم تحّقق س����وى تقّدٍم ضئيٍل في تفكيك 
بعض ش����بكاتها، فعلى الرغم من الجه����ود الحالية التي 
تبذلها دول منطقة الس����احل في إط����ار منظمة االتحاد 
اإلفريقي؛ فإنها ما لم تحصل على مس����اعداٍت كبيرٍة من 
الخارج لن تتمكن من القضاء الفعلي على شبكات االتجار.
وفي خالل الس����نوات األخيرة قّدم����ت دوٌل عديدةٌ 
مساعدات ثنائية، عس����كرية ومالية وتقنية، ويذكر هنا - 
على س����بيل المثال - إعالن واشنطن عن إجراء مناورات 
عس����كرية بدولة مالي، بمشاركة كلٍّ من الواليات المتحدة 
األمريكي����ة ودول المنطقة: تش����اد، ومال����ي، وموريتانيا، 
والمملكة المغربية، والنيجر، والسنغال، وأخيراً نيجيريا))).

كما نج����د تقريراً لبعثة التقييم المعنية بتأثير األزمة 
الليبية على منطقة الساحل، الذي ُقّدم إلى مجلس األمن 
ف����ي كانون الثاني/يناي����ر 2012م، باإلضافة إلى التدابير 
الوارد تفصيلها في التقرير؛ فإّن األمم المتحدة واالتحاد 
اإلفريق����ي والجماعة االقتصادية لدول غ����رب إفريقيا؛ 
قامت جميعها باتخاذ خطوات لوضع ترتيبات للتنس����يق 
بهدف تعزيز جهودها المبذولة للقضاء على االتجار غير 

المشروع.
وهناك على- وجه التحديد- خطة عمل لالستجابة 
اإلقليمية تابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، 
اعتمدها رؤس����اء الدول والحكومات في أبوجا في كانون 
األول/ديس����مبر 2008م، والتي انتهت رس����مياً في كانون 
األول/ديس����مبر 2011م، وخطة عمل لالتحاد اإلفريقي 
بش����أن مراقبة المخ����درات ومنع الجريم����ة )2007م – 
2012م(، ومبادرة س����احل غرب إفريقيا المش����تركة بين 
األمم المتحدة والجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، 
والتي يتم بموجبها تنس����يق بناء القدرات في سيراليون، 
وغينيا، وغينيا – بيس����او، وكوت ديف����وار، وليبيريا، وهي 

)1) 1) وا�سنطن تختفي وراء مكافحة القاعدة؛ لال�ستيالء على 
http: //www. الــرابــط:   على  متوفر  ال�ساحل.  في  نفط 

. alkifrig.com

تركز أساساً في إنشاء وحدات لمنع الجريمة عبر الوطنية 
في كّل بلد. 

الخاتمة:  
عل���ى الرغم من الجه���ود الت���ي تبذلها دول 
منطقة الس���احل في مكافحة الجريمة المنظمة؛ 
فإّن التطور الواضح الذي شهدته شبكات االتجار 
في المنطقة يعكس م���دى عجز الجهود المبذولة 
في مكافحة اإلج���رام المنظم، ويُع���زى جزءٌ من 
المعضلة، التي تكتنف تنظيم استجابة فّعالة لهذه 
المش���كلة، إلى ضعف القدرة المؤسس���ية لدول 
المنطقة، والتي تُعّد من أشّد المناطق حرماناً من 

المزايا في العالم.
فكثيراً ما تواجه هذه الجهود بأش����خاٍص وش����بكاٍت 
أقوى منها، وبأولويات أخرى، وهو ما يتطلب فرض حلول 
لمجابهة هذا الخطر المتنامي، وقد خلصت الدراسة إلى 
طرح مجموع����ة حلول للتصدي لخطر الجريمة المنظمة، 

تتمثل في:  
1 - إقامة أنظمة حكم ديمقراطية معّبرة عن اإلرادة 
الحرة للش����عوب، تحرص على س����لطة القان����ون وتوفير 
الحريات للمواطنين، وتحترم حقوق اإلنسان، ومؤسسات 
المجتمع المدني، وتتفاعل معها باعتبارها شريكاً حقيقياً 

في إدارة شؤون البالد وتنفيذ برامج التنمية.
2 - اعتم���اد التنمية المس���تدامة والحكم الصالح 
والديمقراطي���ة في الس���احل اإلفريقي، فه���ي آليات 
ضروري���ة إلحداث التغيير داخل أنظمة دول الس���احل، 
التي ستجد نفس���ها - إذا التزمت وطبقت آليات الحكم 
لة للدخول في مساٍر  الراشد والتنمية المستدامة - مؤهَّ
تكامل���يٍّ مع توفر إرادة سياس���ية، وتش���ريعات ضامنة 
ومؤسس���ات وقض�اء مستقل، التي تُعّد ضماناً لممارسة 

الحكم الرشيد.
3 - ضرورة استعانة دول الساحل اإلفريقي يبعضها 
البعض على نحٍو يتّم فيه حشد الجهود والطاقات الوطنية 
والدولية جميعها لمواجهة تحديات جرائم من نوٍع جديٍد 

في األسلوب والقوة والنطاق �
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د. �شبحي رم�شان فرج
مدر�س جغرافية البيئة - كلية الآداب / جامعة المنوفية - م�شر

األلغام في إفريقيا 
بين تحديات األمن 

وقيود التنمية

والمتفج�رات من الأ�ش�لحة الفتاكة التي لها تاأثي�ٌر طويل الأمد على الألغام 

ال�ش�عوب بع�د انتهاء الح�روب وال�ش�راعات بعقوٍد طويل�ة، ولقد اأدى 

التو�شع في ا�ش�تخدام الألغام الم�شادة لاأفراد وزرعها ب�ش�كٍل ع�شوائيٍّ اإلى كارثٍة 

اإن�ش�انيٍة كبيرة، يذهب �شحية لها الإن�ش�ان والحيوان، وت�شّكل خطرًا على البيئة، 

وتوؤدي اإلى اإعاقة تنفيذ م�شروعات التنمية.

اأهمية المو�شوع واأ�شباب اختياره:

- ُتع�ّد ق�ارة اإفريقيا من اأكثر القارات الملغومة في العالم )44.9 مليون لغم في مطلع 

القرن الحالي(، نتيجة �شهولة ت�شنيع الألغام ورخ�س تكلفتها، بالإ�شافة اإلى كثرة 

الحروب وال�شراعات بالقارة.

- لاألغ�ام تاأثي�ٌر على تنمية القارة؛ لإعاقتها الو�ش�ول لم�ش�احاٍت كبيرٍة من الأر�س، 

والحيلولة دون ا�شتغال مواردها.

- ارتف�اع ع�دد �ش�حايا الألغ�ام ف�ي اإفريقي�ا اإل�ى )16390 �ش�حية( خ�ال الفترة 

)1999م - 2008م(، بالإ�ش�افة اإلى )8558 �شحية( باإقليم ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اإفريقيا، وهو ما يزيد على ثلث �شحايا الألغام في العالم )%33.9(.

قراءات
تنموية
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وخالل ربع القرن األخير تّم تصنيع أكثر من 
200 ملي���ون لغم، نصفها على األقل ُدفن بالفعل 
في م���كاٍن ما تحت س���طح األرض، كما تفتقد 
معظ���م حق���ول األلغام في العال���م إلى خرائط 
دقيقة؛ وهو ما يعيق تطهيرها، ويرفع من تكلفة 

عمليات إزالة األلغام منها))).
وتتمّث���ل خط���ورة األلغ���ام في الخس���ائر 
البش���رية الناجمة عنها، وفقدان التنوع الحيوّي 
ف���ي المناط���ق المتأث���رة به���ا، فقد تس���ّببت 
األلغ���ام، وغيرها من الذخائر غي���ر المتفجرة 
Unexploded ordnance، خ���الل الفت���رة 
)1940م -1980م( ف���ي قتل 125 ألف رأس من 
اإلبل واألغنام والماع���ز واألبقار في ليبيا، وبلغ 
مجموع التكلفة المباشرة لألضرار التي سّببتها 
األلغام في أفغانس���تان حوالي 155 مليون دوالر 

)شملت الحيوانات والمركبات())).

2002. Available at:)http://research.ijcaonline.
.)org/volume81/number9/pxc3891802.pdf

مجلة  م�سر,  في  مدفونة  ال�سيطان  حدائق  يعقوب:  )4) ماري 
البيئة والتنمية, العدد 79, اأكتوبر 004)م.

 Gangwar,A., Impact of War and Landmines (((
 on Environment, “Landmines - Challenges
 to Humanity and Environment”, organized
 by Indian Institute of Peace, & Global Green
 Peace, India, 20 April 2003, Available at:
)http://www.mtnforum.org/sites/default/files/

لََغ���م / لُْغم، والجمع: ألغام: هو جهاٌز يحوي 
حش���وة متفجرة، مصّمم لتدمير األش���خاص أو 
الدباب���ات أو المركبات أو الس���فن، يُزرع  على 
س���طح األرض أو ف���ي باطنه���ا، أو طافياً على 
سطح البحر أو مغموراً في مياهه، ويؤّثر تأثيراً 
مباشراً بناتج انفجاره، أو غير مباشر بالشظايا 

أو الموجة المصادمة))).
ويمك���ن أن تكون األلغام البرية غير موجهة، 
تعمل بمج���رد أن يطأها اإلنس���ان أو المركبة، 
وموجهة يمكن تحويلها من وضعية »األمان« إلى 
وضعية »القتال« بإش���ارة السلكية من المسؤول 

عن حقل األلغام.
ومن أنواعها:

 :Anti-tank للدبابات  المضادة  األلغام   -
وتش���مل اللغ���م الع���ادي، واللغ���م ذا المفعول 
التأخيري، ويُس���تخدم لتدمير الدبابة الكاسحة 

لأللغام.
Anti-األلغ���ام المض���ادة لألش���خاص -

. personnel
- األلغ���ام القابلة للكش���ف، أو غير القابلة 

للكشف.
- األلغام المفخخة.

- األلغ���ام الوثَّابة التي ترتفع عند انفجارها 
متراً أو أكثر))).

وتتباين أقطار هذه األلغ���ام، فبينما يتراوح 
قط���ر اللغم المض���اد للدبابات بي���ن 20 - 30 
اللغ���م المضاد  س���نتيمتراً، ينخف���ض قط���ر 

لألشخاص ليتراوح بين 5 - 15 سنتيمتراً))).

. http://www.arab-ency.com  1)  المو�سوعة العربية(

)))  الم�سدر ال�سابق.

 Kalifa,I., Youssif, A., Adel, A., Explosive (3(
 Detection in El Alamein, International
 Journal of Computer Application, Volume 81-
 No.9, November 2013, p.18. From: Gader,p.,

بحلول مطلع القرن الحالي؛ 
بلغ إجمالي عدد األلغام 
بالقارة اإلفريقية حوالي 

44.9 مليون لغم
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وتشير بيانات المركز العالمي لرصد حماية 
الطبيعة )WCMC( إل���ى ارتفاع عدد األنواع 
الحية المهددة باألقطار المتأثرة بحقول األلغام 
إل���ى 434 نوعاً ف���ي فيتن���ام، و 125 نوعاً في 
أنجوال، و 53 نوعاً في أفغانس���تان، و 80 نوعاً 
في الصومال، و 62 نوعاً في كمبوديا، و 28 نوعاً 

في موزمبيق))). 
هذا باإلضافة إلى أثرها المتمثل في إعاقة 
الوصول إل���ى األرض؛ ومن ثّم عدم القدرة على 
اس���تغالل مواردها، أو تدهور إنتاجيتها؛ نتيجة 
التلوث بالعناصر الثقيلة في مواضع زرع األلغام 
والمناط���ق المحيطة، وبخاصة في حالة انفجار 
اللغم؛ حيث يصل التلوث بهذه العناصر إلى مدى 
يقّدر بنحو 6 كيلومترات من موضع االنفجار)))، 
وتقّدر المس���احة العالمية لألراضي التي يمتنع  
الوصول إليها، وكذلك المتدهورة نتيجة األلغام 
المزروعة بها بحوالي 900 ألف كيلومتر مربع))). 
م���ن حوادث  العظمى  الغالبي���ة  وتح���دث 
انفجار األلغام في مناط���ق أو بلدان تفتقر إلى 
البنية األساسية الطبية المتقدمة، وإلى الموارد 
الكافية؛ مما يجعل تأهيل الضحايا مهّمة صعبة، 
وتش���ير األرقام إلى أن ربع المرضى المصابين 

)publication/files/1409.pdf

 Berhe,A.A., The Contribution of Landmines  (1(
 to Land Degradation, land degradation
 & development)8), John Wiley & Sons,
Ltd.,2007,p.7. Available at:) http://atlas.geog.
pmf.unizg.hr/~nbuzjak/mine/Berhe_2007.

.)pdf

.Berhe,A.A.,Op.Cit,p.9 (((

 Ahmed,I., Landmines: A Threat to (3(
 Sustainable Development, IOSR Journal Of
 Humanities And Social Science )IOSR-JHSS)
 Volume 19, Issue 3, Ver. IV )Mar. 2014), p.3.
Availabe at: )http://iosrjournals.org/iosr-jhss/
papers/Vol19-issue3/Version-4/A019340108.

.)pdf

ببتٍر ناجٍم ع���ن األلغام األرضية هم فقط الذين 
يحصلون على الرعاية المناسبة))).

وبصفة عام���ة؛ فإّن ال���دول المتقدمة أقّل 
معاناة في مشكلة األلغام مقارنًة بالدول النامية؛ 
نظراً المتالكها قدرة وكف���اءة أكبر في التعامل 
معه���ا في ح���ال اضطرارها إلى اس���تخدامها 
في العمليات الحربي���ة، أو في عمليات التأمين 
والدف���اع، باإلضافة إل���ى الخرائ���ط الدقيقة 
بمواقعها، والبرامج المتكاملة للتوعية بمخاطرها 

ومساعدة الضحايا. 
وفي ديسمبر من عام 1997م وّقعت )اتفاقية 
أوتاوا( الت���ي فرضت حظراً كام���اًل على إنتاج 
األلغ���ام المضادة لألف���راد وتخزينه���ا ونقلها 
واستخدامها، وتدمير الموجود منها، ويوجد حتى 
عام )2014م( 162 دولة موقعة على االتفاقية. 

وبحسب التقديرات الواردة في تقرير مرصد 
األلغام األرضية لع���ام 1999م؛ كان عدد األلغام 
المض���ادة لألف���راد المخزونة ل���دى 108 بلداً 
يزيد عل���ى 250 مليون لغم، وف���ي عام 2004م 
بل���غ عددها لدى 67 بلداً 200 مليون لغم تقريباً 
)90% منها موجودة لدى دوٍل ليست أطرافاً في 
معاهدة حظر األلغام(، وبنهاية العام المذكور كان 
عدد األلغام المخزونة التي دمرتها دوٌل أطراٌف 
تنفيذاً اللتزاماتها بموجب )معاهدة حظر األلغام 
المضادة لألفراد( يزي���د على 37 مليون لغم)))، 
ووفقاً لبيانات مرصد األلغام األرضية )2014م(؛ 
فقد دمرت ال���دول األعضاء أكثر من 48 مليون 

 Walsh.N.E., Walsh,W.S., Rehabilitation of (4(
 Landmine Vctimes- the ultimate challenge,
 Bulletin of World Health Organization 2003,
81)9), p.670. Available at: www.who.int/

.Walsh.pdf/9/bulletin/volumes/81

الــمــخــزون,  تدمير  الألـــغـــام,  ومكافحة  المتحدة  ))) الأمـــــم 
http://www.un.org/ar/peace/mine/ على:  متاح 

destruction.shtml
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لغماً أرضياً مضاداً لألفراد مخّزناً، واشتمل ذلك 
عل���ى أكثر من 1 مليون لغم تّم تدميرها في عام 

2013م))).
الألغام  م�صكلة  ــع  واق الــمــحــورالأول: 
وتحديات الأمن وال�صراع في قارة اإفريقيا:

تُعّد قارة إفريقيا من أكثر القارات الملغومة 
ف���ي العالم، وقد انتش���رت األلغام ف���ي القارة 
اإلفريقية نتيجة الح���روب والصراعات الدولية 
الجماعات  انتش���ار  إلى  باإلضافة  والمحلي���ة، 
المتمردة ف���ي بعض أقطار الق���ارة، خصوصاً 
مع ما تتميز به من س���هولة التصنيع والحصول 
عليها عبر مصادر التوري���د الخارجية، ورخص 
والحروب  الصراعات  أه���م  وتمثلت  تكلفتها)))، 
التي اس���تخدمت وزرعت فيها األلغ���ام بالقارة 

فيما يأتي:
- الح���رب العالمية الثاني���ة )مصر - ليبيا 
1942م(: اس���تخدمت فيه���ا - م���ن ِقَبل قوات 
الحلفاء والمح���ور - ألغاماً مض���ادة للدبابات 
بشكٍل أساسي، وكان للشمال اإلفريقي، ال سيما 
مص���ر وليبيا، الحظ الوافر منه���ا، ويمثل عدم 
توفي���ر خرائط دقيقة لمواضعها التي زرعت بها 

أحد أهّم التحديات في الوقت الراهن. 
 - )المصري���ة  العربي���ة  الح���روب   -
»اإلسرائيلية«( )1967م - 1973م(: ُزرعت أعداٌد 
كبيرةٌ من األلغام في شبه جزيرة سيناء من ِقَبل 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، وبالرغم من تسليم 
الجيش »اإلسرائيلي« خرائط حقول األلغام؛ فإّن 

النتائج  العنق�دية،  الذخائر   & الأر�سية  الألغام  )1) مر�سد 
www.the-monitor.org  :الرئي�سية, 014)م, متاح على

))) تبلغ تكلفة زراعة اللغم 3 دولرات, بينما تزيد تكلفة اإزالته 
على 1000 دولر. انظر:

 Robledo,L.,Carrasco,M.,Mery,D., A survey
 Of Land Mine Detection Technology,
 International Journal of Remote Sensing,

.2008

وقوع ضحايا بسبب هذه األلغام ال يزال مستمراً، 
بعضها في صفوف قوات حفظ الس���الم التابعة 

لألمم المتحدة.
- زامبي���ا )1963م(، زيمباب���وي )1974م - 
1980م(: ورثت زامبيا باس���تقاللها عام 1980م 
أكثر من 1.5 مليون لغم مضادٍّ لألفراد، تنتش���ر 
ف���ي ثمانية حق���ول، على مس���افة 766 كم من 
الح���دود بين زامبيا وموزامبي���ق، أقدمها كانت 
ق���د ُوضعت حول محطة كاريبا للطاقة قبل عام 
1963م م���ن ِقَبل حكومة روديس���يا االتحادية، 
بسبب النزاع للسيطرة على المرفق مع القومية 
الناش���ئة في روديسيا الش���مالية )زامبيا اآلن(، 
والبقي���ة ُوضعت حواجز ضد تس���لل العصابات 
خالل حرب التحرير التي بدأت في عام 1974م، 
وامتدت من المتنزهات الوطنية غرب ش���الالت 
فيكتوريا إل���ى مليبيزي، ومن كانييمبا على طول 
الحدود الموزمبيقية إلى قرب الحدود مع جنوب 

إفريقيا.
- جنوب إفريقيا والدول المجاورة )1960م 
- 1994م(: استخدمت األلغام في النزاعات بين 
جنوب إفريقيا والجماعات المناهضة لسياس���ة 
الفصل العنصري واألخرى التي تسعى الستقالل 
ناميبيا، وقد وضعته���ا القوات الجنوب إفريقية 
في المقام األول بمناطق ُمَس���ّيجة وُمَعلّمة حول 
المخيمات والمنشآت العس���كرية، بينما األلغام 
التي زرعتها القوات المناوئة تمّيزت باالنتش���ار 
العش���وائي للحّد م���ن تنقل الق���وات الجنوب 

إفريقية.
- تشاد )1973م - 1994م(: بعد أن انسحبت 
القوات الليبية من الشمال التشادي تركت ألغاماً 
مضادة للدبابات في شريط Aozou في شمال 
تش���اد، وكانت قد وضعت بعض األلغام بش���كٍل 
منتظم، لكن معظمها قد ُوضع بش���كل عشوائي، 

ولم تسلّم بها خرائط للحكومة التشادية.
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- أنج���وال )1975م - 1997م())): وضع���ت 
األلغ���ام م���ن ِقَبل الجي���ش الكوب���ي، والجيش 
األنجول���ي، والقوات الجن���وب إفريقية، والقليل 
ج���ّداً من حقول هذه األلغام تّم تمييزه ورس���مه 
على خرائط تحّدد مواقعها بدقة، وكانت األلغام 
قد ُزرعت على الطرق لمنع الوصول إلى وس���ط 
البالد، كما ُزرعت على مهابط الطائرات والسكك 
الحديدية، وطوقت حقولها بعض المدن الكبرى. 
وت���م تطهي���ر بع���ض المناطق م���ن حقول 
 Bicesse األلغام بعد اتفاقية الس���الم بيسيس
ع���ام 1991م، وانخفضت أنش���طة التطهير في 
الفترة التي أعقبت اتفاقية الس���الم في لوساكا 

Lusaka عام 1994م.
وتع���د أنجوال م���ن أكثر بل���دان القارة التي 
تعاني مشكلة األلغام وخسائرها، حيث تأتي في 
المرتبة الثانية من حيث عدد األش���خاص الذين 
بُترت أقدامهم نتيجة األلغام؛ بعد دولة كمبوديا.

- رون����دا )1989م - 1997م())): خ����الل 
الفترة الممتدة بين اإلبادة الجماعية )أبريل - 
يونيو 1994م( وطرد القوات الحكومية؛ زرعت 
األخي����رة ألغاماً مضادة ألفراد ودبابات الجبهة 
الوطني����ة الرواندية، في حزاٍم يمتد ش����مالي 
الب����الد )تّحول فيما بعد إل����ى منطقة منزوعة 
الس����الح(، وبعض حقول األلغام تّم تس����جيلها 
وإتاحتها لألم����م المتحدة، لكنه����ا كانت غير 

عام  الألــغــام  حظر  اتفاقية  اإلــى  واأنــجــول  روانـــدا  )1) ان�سمت 
1997م, �سادقت الأولى عليها في 8 يونيو من عام 000)م, 
يوليو من عام )00)م, وطبقًا   ( في  عليها  الثانية  و�سادقت 
اأن  المقرر  من  كــان  الألــغــام  حظر  اتفاقية  من   ((( للمادة 
تنتهي رواندا من تدمير كل الألغام الأر�سية الم�سادة لالأفراد 
بكامل اأرا�سيها عام 010)م, واأن تنتهي اأنجول من ذلك عام 
013)م, وبح�سب تقرير ر�سد الألغام الأر�سية )013)م) لم 
تنجح الأخيرة في الوفاء بالتزامها في التاريخ المحدد, فيما 

نجحت الأولى في ذلك.

)))  انظر: التو�سيح ال�سابق.

مكتملة. وأثناء انسحاب قوات الهوتو إلى زائير 
تّم دفن العديد من األلغ����ام المضادة لألفراد 
عش����وائياً - كثي����ر منها ُزرع  ف����ي المدن مثل 
روهنجيري وكيجالي-، وكانت ال تحمل عالمات 

مميزة وغير مسجلة.
- موزمبي���ق )1976م - 1993م(: كانت األلغام 
قد ُوضعت من ِقَب���ل الجيش البرتغالي، وفيما بعد 
من خالل حركتي الفرليمو والرينامو، وكذلك قوات 
جنوب إفريقيا والقوات الروديسية، إال أّن العديد من 
حقول هذه األلغام كذلك لم تُسجل على الخرائط، 

وما تّم تسجيله يفتقد إلى الدقة والوضوح.
- ليبيري���ا )1989م - 1997م())): ُزرع���ت 
أعداٌد محدودة من األلغ���ام المضادة للدبابات، 
وذلك م���ن ِقبَل الجبهة الوطنية القومية ضّد كلٍّ 
من القوات الحكومية وقوات حفظ السالم، ومن 
المحتمل أن تمت���د عمليات زرع األلغام لظروف 
الص���راع الداخلي في ليبيري���ا، وقد لوحظ أنه 
ال توج���د عالم���ات أو خرائط لمواق���ع األلغام 
المزروعة  في تقرير المهّمة االستطالعية لفريق 

األمم المتحدة في عام 1993م.

بعد  اأنه  حيث  1999م,  عام  التفاقية  اإلى  ليبيريا  )3) ان�سمت 
دخ�ل التفاقية حيز التنفيذ فاإّن الدول قد ل ت�قعها، ولكن 

ت�سبح ملتزمة بها عبر اإعالن الن�سمام لها )المادة 16).

تعاظمت بمرور الوقت 
الخسائر التي ُمنيت بها مصر 
من جّراء األلغام، إضافة إلى 

األبعاد األمنية واالجتماعية لها، 
ويتمثل الجانب الذي يبدو أكثر 

خطورة في الخسائر البشرية
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- الصوم���ال )1985م - 1991م(: ُزرع���ت 
حقول األلغام الرئيسة من خالل قوات الجن�رال 
محمد س���ياد بري )ثالث رئي���س للصومال بعد 
االس���تقالل(، وقّدم���ت خرائط س���طحية غير 
مجدية إلى حدٍّ كبيٍر في أغراض التطهير، وقد 
اس���تُخدمت األلغام على نطاٍق واسٍع لمضايقة 
السكان المدنيين، كما ُوضعت من ِقبَل األطراف 
المختلفة تعزيزاً للقتال بين العش���ائر والفصائل 

المختلفة.
لقد تلّوثت أكث���ر من نصف الدول األطراف 
ف���ي االتحاد اإلفريقي بألغ���اٍم أو متفجراٍت من 
مخلف���ات الح���روب، وهي: الجزائ���ر، أنجوال، 
بوروندي، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، 
جمهورية الكونغو الديموقراطية، مصر، إريتريا، 
إثيوبي���ا، جامبي���ا، غينيا، غينيا بيس���او، كينيا، 
ليبيريا، ليبيا، ماالوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، 
نامبي���ا، النيج���ر، نيجري���ا، روندا، الس���نغال، 
الصومال، الس���ودان، تونس، أوغن���دا، زامبيا، 

زيمبابوي، باإلضافة إلى الصحراء الغربية))).
وبحلول مطلع القرن الحال���ي؛ بلغ إجمالي 
عدد األلغ���ام بالقارة اإلفريقي���ة حوالي 44.9 
مليون لغم، وتمثلت أكثر الدول تلوثاً باأللغام في: 
مص���ر، إذ يوجد بها نح���و 23 مليون لغم )تمثل 
22% من ألغام العال���م(، وأنجوال، وتقّدر أعداد 
األلغام بها حوال���ي 15 مليون لغم،  ثم موزمبيق 
)ثالث���ة ماليين لغ���م(، والس���ودان والصومال 
وإريتريا )مليون لغم بكلٍّ منها(، ثم إثيوبيا )500 
ألف لغم(، ورواندا )250 ألف لغم(، وتشاد )70 

الألغام  مر�سد  الأر�سية,  الألــغــام  لحظر  الدولية  )1) الحملة 
الأر�سية, مكافحة الألغام في الدول اأع�ساء التحاد الإفريقي, 
الموؤتمر الثالث للخبراء الأفارقة في مكافحة الألغام: اإفريقيا 
والتحديات,  التقدم   - لالأفراد  الم�سادة  الألغام  من  خالية 
 ,( – 009)م, �ص  �سبتمبر  اإفريقيا, 11  – جنوب  بريتوريا 

.http://the-monitor.org :متاح على

ألف لغم(، ونامبيا )50 ألف لغم(، وليبيريا )18 
ألف لغم())).

ويوجد تس���ع وأربعون دولة من دول االتحاد 
اإلفريقي))) أطراٌف ف���ي معاهدة حظر األلغام، 
وثالث دوٍل غي���ر أطراف، وهي: )مصر، وليبيا، 
والصوم���ال(، باإلضافة إلى )الصحراء الغربية( 
التي تعتبر غير مؤهلة لالنضمام للمعاهدة؛ حيث 

أنها غير معترٍف بها من قبل األمم المتحدة.
وعندما يصبح أحد البلدان )دولة( طرفاً في 
االتفاقي���ة؛ فإنه يكون قد وافق على أاّل يقوم في 
أي وقٍت بإنتاج ألغام أرضية مضادة لألفراد، أو 
استخدامها، أو تطويرها، أو تخزينها، أو نقلها، 
أو مس���اعدة أي طرٍف آخر عل���ى القيام بهذه 
ر خالل فترة أربع سنوات  األنشطة، وعلى أن يدمِّ
جمي���ع مخزون���ات األلغام األرضي���ة المضادة 
لألفراد،  وأن يزيل خالل فترة 10 سنوات جميع 
األلغام األرضية المضادة لألفراد التي تّم زرعها؛ 
م المس���اعدة، في حدود إمكانياته  وعلى أن يقدِّ
ألنشطة إزالة األلغام، والتوعية باأللغام، وتدمير 
المخزونات، ومساعدة الضحايا في جميع أنحاء 

العالم.
إال أنه وفقاً للم���ادة )3( من االتفاقية؛ فإنه 
يُس���مح باالحتفاظ بعدٍد من األلغ���ام المضادة 
لألفراد، أو نقلها، ألغراض اس���تحداث تقنيات 
الكش���ف عن األلغ���ام، أو إزالته���ا أو تدميرها 
والتدري���ب عليها، ويجب أال تتج���اوز كمية تلك 
األلغ���ام الحّد األدنى المطل���ق من العدد الالزم 

لألغراض المذكورة.

 Ukabiala,J., Impetus Towards A Mine – Free (((
 World, Africa Recovery, April 1999, Available

.)at: )http://www.un.org

المغرب,  عدا  الإفريقية  الدول  كّل  الإفريقي  التحاد  )3) ي�سم 
ال�سحراء  مــن  لبعثة  مقعٍد  تخ�سي�ص  على  تعتر�ص  التي 

الغربية الإفريقية.
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جدول )1( ال���دول اإلفريقية األطراف في 
)اتفاقية حظر األلغام( التي أبلغت

 احتفاظه���ا بأكثر من 1000 لغم من األلغام 
المضادة لألفراد

عدد الألغام الدولة
المحتفظ بها

التاريخ

)01)م970)الجزائر

)01)م4840تون�ص

)01)م4367جنوب اإفريقيا

011)م3364نيجريا

004)م996)جيبوتي

008)م1780تنزانيا

011)م1764اأوغندا

009)م1634نامبيا

)01)م1363موزمبيق

)01)م1304اأنجول

007)م0)10كينيا

)01)م1019بت�سوانا

-1)314الإجمالي

 Source: International Campaign to
 Landmine Monitor ,Ban Landmines

.Report,2013,p.10

ووفقاً للجدول )1(؛ فقد أبلغت اثنتا عش���رة 
دولة إفريقية أط���راف في اتفاقية حظر األلغام 
خ���الل الفت���رة )2004م - 2012م( باحتفاظها 
بألغام ألس���باٍب تجيزه���ا الم���ادة )3(، وصل 

مجموعها إلى )31421( لغماً.
ومنذ عدة س���نوات ال يوجد استخداٌم مؤّكد 
لأللغام المضادة لألف���راد من ِقَبل دول االتحاد 
اإلفريقي، بما في ذلك دول ليس���ت أطرافاً في 

معاهدة حظر األلغام، بالرغم من أّن الوضع في 
الصومال غير مؤّكد، وإن كان هناك اس���تخداٌم 
لأللغ���ام المضادة لألفراد م���ن ِقَبل مجموعاٍت 
مسلحٍة في كلٍّ من النيجر والصومال في عامي 
2007م و 2008م، لكن لم يتأكد هذا االستخدام 
لدى مرص���د األلغام م���ن خ���الل المعلومات 

المتاحة))). 
الألــغــام  �صحايا  اأعـــداد  الــثــانــي:  المحور 
)القتلى - الم�صابين( باأقطار القارة الإفريقية:

خ���الل الفت���رة )1999م - 2008م( وص���ل 
عدد ضحايا األلغام ف���ي العالم نحو )73.576 
ضحي���ة(، وقعت في 119 دول���ة، تراوحت بين: 
)17867 حالة قت���ل(، و )51711 حالة إصابة(، 
باإلضاف���ة إل���ى )3998 حال���ة غي���ر معلومة( 
)مجهولي���ن()))، وزاد ه���ذا الرق���م بحلول عام 
2010م ليصل إلى )82000 ضحية(، تنتمي إلى 

117 دولة بالعالم))). شكل )1(.

ش���كل )1( أعداد ضحايا األلغام )القتلى - 
المصابين( خالل الفترة 1999م - 2010م.

الألغام  مر�سد  الأر�سية,  الألــغــام  لحظر  الدولية  )1) الحملة 
اأعــ�ــســاء التــحــاد  الــــدول  ــة, مكافحة الألـــغـــام فــي  ــي الأر�ــس

الإفريقي, م�سدر �سبق ذكره, �ص 4.

 International Campaign to Ban Landmines, (((
.Landmine Monitor Report, 2009,p.46

 National Geography Magazine,January (3(
.2012
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جدول )2( ضحايا األلغام الذين تّم تسجيلهم بالدول اإلفريقية في عام )2007م(

الإجمالياأعداد المجهوليناأعداد الجرحىاأعداد القتلىالبلد

3048078الجزائر

1434048اأنجول

0088بوروندي

11314186)ت�ساد

8)40)4الكونغو الديموقراطية

))8170م�سر

3070)17اإريتريا

3149484اإثيوبيا

103)جامبيا

1618غينيا بي�ساو

1001كينيا

110011مالي

03)1موريتانيا

047))))موزمبيق

)701)نامبيا

64096)3النيجر

37010روندا

1001ال�سنغال

863091)ال�سودان

640874)ال�سومال

3)10130اأوغندا

4036))1ال�سحراء الغربية

17019)زامبيا

3407زيمبابوي

969))9)6)31الإجمالي

الم�ســـدر: الحملة الدولية لحظر الألغام الأر�ســـية, مر�ســـد الألغام الأر�ســـية, مكافحة الألغام في الدول اأع�ســـاء التحاد الإفريقي, الموؤتمر الثالث 
للخبراء الأفارقة في مكافحة الألغام: اإفريقيا خالية من الألغام الم�سادة لالأفراد - التقدم والتحديات, بريتوريا – جنوب اإفريقيا, 11 �سبتمبر – 009)م.
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على المس���توى اإلقليمي، خالل الفترة نفسها، 
جاء إقليم آسيا الباسيفيكية في طليعة أقاليم العالم 
بعدد )33627 ضحية(، نس���بتها 45.7%، ثم إفريقيا 
)16390 ضحية(، نسبتها 22.3%، ثم الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا )8558 ضحية(، بنسبة %11.6))).
وعلى صعيد األقطار اإلفريقية؛ تصدرت أنجوال 
دول القارة اإلفريقية في عدد ضحايا األلغام، الذي 
بل���غ عددهم )2664 حالة(، تبعه���ا الصومال بعدد 
)2354 حال���ة(، ثم إثيوبيا، والس���ودان، وجمهورية 
الكونغ���و الديموقراطية بع���دد: )1947 و 1748 و 

1696 حالة( لكلٍّ منها على التوالي))).
وفي عام 2012م؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 
)3628 ضحية(، توزعت بين )1066 حالة قتل(، 
و )2552 حال���ة إصاب���ة(، باإلضاف���ة إلى )10 
حاالت مجهولة(، بمعدل 10 ضحايا يومياً، وهو 
معدل يقّل عن نظيره خ���الل الفترة )2009م - 
2011م(، والذي ت���راوح بين )11 - 12 ضحية( 
يومياً، كما يقّل بنس���بة 40% عن نظيره في عام 

1999م )25 ضحية في اليوم الواحد())).   
وقد امتّد الحيز المكان���ي لحوادث األلغام 
عام 2012م ليضم 62 دولة في العالم، اش���تمل 
من القارة اإلفريقية على 18 دولة، وهي: أنجوال، 
وتشاد، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وكوت 
ديف���وار، وجيبوت���ي، وإريتريا، وغينيا بيس���او، 
وكيني���ا، ومالي، وموريتانيا، وموزمبيق، والنيجر، 
والس���نغال، والصوم���ال، وجن���وب الس���ودان، 
والس���ودان، وأوغن���دا، وزيمباب���وي. وجاء في 
صدارة هذه الدول: السودان، والتي تجاوز العدد 

 International Campaign to Ban Landmines, (1(
.Op.Cit,p.46

.Op.Cit,p.47  (((

 International Campaign to Ban Landmines, (3(
.Landmine Monitor Report, 2013,p.37

بها مائة ضحية )109 ضحايا())).    
وللمجتمع الصح���ي دوٌر رئيٌس في القضايا 
المتعلقة باأللغام األرضية والمخلفات المتفجرة 
للح���رب، واألكثر بروزاً ه���و التأكد من حدوث 
اس���تجابة كافية للرعاية الصحية، س���واء كانت 
مباش���رة )كالرعاي���ة والجراح���ة اإلس���عافية 
للمصابي���ن(، أو عل���ى المدى البعي���د )إعادة 
التأهي���ل(، فأغلب الذين يبقون على قيد الحياة 
مع اإلصابة بعجٍز دائٍم يواجهون موانع اجتماعية 
وبيئي���ة تحول دون مش���اركتهم الكاملة والعادلة 
ف���ي مجتمعاتهم، خصوصاً أّن نس���بة كبيرة من 
حوادث المدنيي���ن الناجمة عن األلغام األرضية 
والمخلف���ات المتفج���رة للحرب تح���دث عند 
األطف���ال )قرابة 42%، حس���ب مرصد األلغام 

األرضية عام 2012م())).
والم�صاهمات  المنح  الثالث:  المحور 

الدولية في مكافحة الألغام:
بلغ إجمالي المس����اهمات الدولية لمس����اعدة 
الدول المتضررة من األلغام عام 2012م قرابة 497 
ملي����ون دوالر، حظيت الدول اإلفريقية منها بقرابة 

142 مليون دوالر، بنسبة 28.5%، جدول )3(.
جدول )3( نصيب بعض الدول اإلفريقية من 
المساهمات الدولية الموجهة بشأن األلغام )عام 

2012م(

القيمة )مليون الدولةالم�صل�صل

دولر اأمريكي)

9.4)ال�سومال1

0.7)ليبيا)

 International Campaign to Ban (4(
.42-Landmines,Op.Cit, 2013, pp.39

))) ديوتن.اأ, هوتنتوت.اإ: الألغام الأر�سية والمخلفات المتفجرة 
منظمة  مجلة  تجاهله,  عــدم  يجب  �سحي  تهديد  للحرب: 

ال�سحة العالمية, االمجلد: 91, مار�ص 013)م.
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19.0جنوب ال�سودان3

13.7اأنجول4

13.7موزمبيق)

جمهورية الكونغو 6
الديموقراطية

13.(

7.7مالي7

7.)ال�سنغال8

4.8ال�سودان9

3.6ت�ساد10

).)اإثيوبيا11

1.7زيمبابوي)1

1.4موريتانيا13

1.3الكونغو14

).1م�سر)1

1.1النيجر16

1.0بنين17

141.7الجملة

Source: International Campaign 
to Ban Landmines, Landmine 
Monitor Report, ,2013 p.62.

المس���اهمات عل���ى: أعمال  وتوزعت هذه 
التطهير، وتدمير المخزون، والتوعية بالمخاطر، 

ودعم الضحايا وغيرها. 
وكان���ت أهم الدول المانح���ة هي: الواليات 
المتح���دة األمريكي���ة )15.5 ملي���ون دوالر(، 
والنرويج )4.2 مليون دوالر(، وأس���تراليا )2.8 
مليون دوالر(، ونيوزيالندا )2.5 مليون دوالر())). 
وبالنس���بة لصن���دوق دعم ضحاي���ا األلغام 

 International Campaign to Ban (1(
.Landmines,Op.Cit, 2013,p.63

ب���دول الق���ارة اإلفريقية؛ فق���د ارتفعت قيمة 
المساهمات الموجهة لهذا الصندوق نسبياً إلى 
إثيوبيا )1.7 مليون دوالر(، ومصر )519.3 ألف 
دوالر(، والنيجر )514.4 ألف دوالر(، ثم تش���اد 
وجمهوري���ة الكونغ���و الديموقراطية )321.5 و 
267.0 ألف دوالر لكلٍّ منهما(، وجنوب السودان 
وأوغندا وموزمبيق )168.6 و 144.5 و 107.5 

ألف دوالر لكلٍّ منها على التوالي())).     
قيود  اأحــد  الألغام  الرابع:  المحور 

التنمية - الحالة الم�صرية نموذجًا:
تعاني مصر مشكلة األلغام األرضية المضادة 
لألفراد والدبابات، حيث تنتش���ر في مساحاٍت 
كبيرٍة بمنطقة الس���احل الشمالي الغربي وشبه 

جزيرة سيناء.
وقد بدأت المش���كلة في مصر عندما قامت 
القوات األلماني���ة والبريطانية في 1942م، في 
أثن���اء الحرب العالمية الثاني���ة، بزراعة مناطق 
واس���عٍة وبكثافة ش���ديدة باأللغام؛ تعويضاً عن 
نقص الحواج���ز الطبيعية في الصحراء الغربية 

وإلعاقة تقّدم القوات المعادية.
وأش���ارت وثيقة المش���روع المشترك))) بين 
 )UNDP( مصر وبرنامج األمم المتحدة للتنمية
في نوفمبر من عام 2006م إلى وجود 2.68 ألف 
كيلومتر مربع ملوثة باأللغام، بما يّقدر بنحو أربعة 
أمثال المساحة الملوثة باأللغام في أفغانستان))).

ويعرض الج���دول )4( التوزي���ع الجغرافي 
لأللغام في الصحراء الغربية بمصر، حيث يقّدر 

.Loc.Cit  (((

)3) امتدت فترة تنفيذ الم�سروع من يناير 007)م حتى دي�سمبر 
وتعليم  الألــغــام,  تطهير  على:  البرنامج  وي�ستمل  011)م, 

مخاطر الألغام, وم�ساعدة ال�سحايا.

)4) الحكومة الم�سرية & برنامج الأمم المتحدة للتنمية, »دعم 
لخطة تنمية ال�ساحل ال�سمالى الغربى ومكافحة الألغام فيه«, 

مذكرة الم�سروع، القاهرة، ن�فمبر 006)م, �ص ).
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عدده���ا بنحو 19.7 مليون لغم، وتركزت األلغام 
في أربع مناطق رئيس���ة، وهى: )اإلس���كندرية( 
بعدد 126 ألف لغم تنتش���ر على مس���احة 55 
كيلومتر مربع، و )العلمي���ن( بعدد 13.8 مليون 
لغم على مس���احة 1.67 ألف كيلومتر مربع، و 
)الحكمة - مطروح( بعدد 1.96 مليون لغم على 
مساحة 620 كيلومتر مربع، و )براني - السلوم( 
بعدد 3.83 مليون لغم على مساحة 525 كيلومتر 

مربع.
للمصدر ُقّدرت أع���داد األلغام التي  ووفقاً 
تم���ت إزالتها بنحو 3 ماليين لغم، كانت تش���غل 

مساحة 387 كيلومتراً مربعاً.

ش���كل )2( التوزيع الجغرافي لمواقع األلغام 
بنطاق الساحل الشمالي الغربي لمصر 

 Mohamed. ..A.A Rashwan.:عن(
)..A.H

على الجانب اآلخ���ر؛ قامت قوات االحتالل 
“اإلسرائيلي” بعد اس���تيالئها على سيناء عقب 

)2005,ESIS( أعداد األلغام وحقولها الرئيسة في مصر )جدول )4

المتبقيما تم اإزالتهالتقديرالمنطقة

الإ�سكندرية
6)6100)1العدد )األف)

)431))الم�ساحة )كم))

العلمين
))3.)1)13.8001.47العدد )مليون)

1.6701991.471الم�ساحة )كم))

الحكمة - مطروح
01.340)1.9606العدد )مليون)

)3)088)6الم�ساحة )كم))

براني - ال�سلوم
7413.090))3.8العدد )مليون)

77.3448)))الم�ساحة )كم))

الإجمالي
4)97616.7.)19.700العدد )مليون)

483.)870387.)الم�ساحة )كم))

 Source: Rashwan, A.A., Mohamed, A.H., MAGIMS for Sustainable  Development
 of Egypt, C.4 Geospatial technologies for sustainability - Natural Resources

.)Management, Available at: )http://geomaticsksa.com/GTC2011/S3/PDF/9.pdf
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حرب يوني���و 1967م بزراعة أع���داد هائلة من 
األلغ���ام؛ بهدف منع أي عملي���اٍت مصريٍة ضّد 

قواتها في سيناء أو عرقلتها.
وعقب ح���رب أكتوبر 1973م قامت مصر – 
وبدعم غربيٍّ وعالمي - بتطهير قناة الس���ويس 
من األلغ���ام البحرية والقناب���ل؛ حيث بلغ عدد 
األلغام التي ت���ّم رفعها من المجرى المائي 668 
ألف لغم وقنبلة، وتّم إعادة فتحها أمام المالحة. 
وبالرغ���م من االتفاقيات الت���ي أُبرمت بين 
مصر و »إس���رائيل« بعد ق���رارات وقف إطالق 
النار، وفّض االش���تباكين األول والثاني، وتسليم 
الجيش لخرائط األلغام الموجودة في س���يناء، 
فإّن القوات المسلحة المصرية فوجئت باكتشاف 
حق���ول ألغام قامت إس���رائيل بزراعتها بصورٍة 

عشوائيٍة قبيل انسحابها من سيناء. 
وتعاظمت بمرور الوقت الخسائر التي ُمنيت 
بها مصر من ج���ّراء األلغام، إضافة إلى األبعاد 
األمنية واالجتماعي���ة لها، ويتمثل الجانب الذي 
يبدو أكثر خطورة في الخس���ائر البشرية، فعلى 
الرغم من أّن الع���دد التراكمي لضحايا األلغام 
والمتفجرات من مخلفات الحرب في مصر غير 
معروف، فإنه تّم تس���جيل )8.313 ضحية( من 
األلغام )696 قتياًل و 7617 جريحاً( في فبراير 

من ع���ام 1999م - يرجح أنها تنطبق فقط على 
ضحاي���ا الصح���راء الغربية من���ذ 1982م)))-، 
وتشير المصادر إلى أّن عدد الضحايا قد ارتفع 
ف���ي عام 2009م إلى )8503 أش���خاص(، منهم 

)751 قتياًل، و 7752 جريحاً())).
وطبق���اً لدراس���ات الهيئة العاّم���ة للجهاز 
التنفيذي لمش���روعات تحس���ين األراضي في 
"مرس���ى مطروح"؛ فإّن المس���احة الممتدة من 
اإلس���كندرية إل���ى الس���لُّوم غرباً بط���ول 500 
كيلومت���ر، وبعمق 20 كيلومت���راً تبلغ 2.5 مليون 
فدان صالحة للزراعة، يمكن أن تُس���تخدم في 
إنتاج كمياٍت ضخمٍة من أجود أنواع القمح، وهي 
عبارة عن خمس مناطق: )برج العرب - العلمين 
بمس���احة 409 آالف فدان، والعلمين - الضبعة 
بمس���احة 406 آالف ف���دان، وباجوش - جالل 
بمس���احة 517 أل���ف فدان، ومرس���ى مطروح 
ومس���احتها 416 أل���ف فدان، وس���يدي براني 

ومساحتها 377 ألف فدان())).
ومما ال ش���ك في���ه أّن وجود ه���ذا العدد 
الضخم من األلغام يتسّبب في إهدار ثروٍة كبيرٍة 
من الموارد الطبيعي���ة، ويعوق تنفيذ العديد من 

مشروعات التنمية، وذلك على النحو اآلتي))):
أ - الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء:

1 - إعاق���ة العديد من مش���روعات التنمية 
الس���ياحية بش���واطئ البحر األحمر وس���يناء، 

للتنمية,  المتحدة  الأمــم  برنامج   & الم�سرية  )1) الحكومة 
م�سدر �سبق ذكره, �ص ).

 Megahed,S.M., et al, Egypt Landmine (((
 Problem: History, Facts, Difficults and
 Clearance Efforts, Egypt Landmine Problem

.)2010-4-)Sibenik 29

)3) عبدالجواد توفيق: 4 مليارات دولر تكاليف اإزالة الألغام من 
.)Islamonline.Net) :م�سر!, متاح على

www.) :4) الهيئة العامة لال�ستعالمات في م�سر, متاح على(
.)sis.gov.eg

من الضروري توعية الناس 
بمخاطر األلغام؛ والتعّرف 
عليها وعلى مخلفات الحرب 

القابلة لالنفجار، ومعرفة كيفية 
تجّنب مخاطرها، وخصوصًا في 

المناطق المتأثرة بها
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وارتفاع تكلفة المشاريع التي تُقام بهذه المناطق 
الرتفاع تكاليف تطهيرها من األلغام.

2 - إعاقة عمليات التنمية الصناعية وإنشاء 
مجتمع���ات عمراني���ة جديدة؛ بجان���ب التكلفة 

الباهظة لتطهير المناطق المخطط تنميتها.
3 - إعاق���ة عمليات التنمي���ة الزراعية في 

مناطق سهلة الطينية، وبالوظة، وشمال سيناء.
4 - تعطيل عمليات التنقيب عن البترول.

ب - الصحراء الغربية:
1 - تعطيل زراعة مس���احات شاس���عة من 
األراضي الصالحة للزراعة بالرغم من توفر المياه 

الالزمة لها في مناطق مثل: الحمام، والعلمين.
2 - تعطي���ل إقامة مش���روعات التنمية في 

الساحل الشمالي، وبعض مناطق مطروح.
3 - تعطيل مش���روعات منخفض القطارة، 
كأحد المش���روعات العمالق���ة لتوليد الطاقة، 

بسبب اعتراض األلغام لطريق القناة.
4 - تعطيل عمليات التنقيب عن البترول.

ولع���ل من أهّم العوائق التي تقف في س���بيل 
الش���روع في أعمال اإلزالة، تح���رك األلغام من 
أماكنها بسبب الكثبان الرملية، وحساسية األلغام 
لالنفجار بسبب تقادمها، وتأثير العوامل الجوية، 
باإلضافة إلى عدم وجود خرائط تفصيلية وطرق 
ممهدة للوصول إلى المناطق الملغومة، إلى جانب 
عدم تواف���ر معدات حديثة متقدم���ة تكنولوجياً 
الستخدامها في عمليات اإلزالة والتكلفة المالية 
الكبيرة التي تحتاج إليها، وأخيراً عدم إدراج مصر 

على خريطة العمل الدولية لمكافحة األلغام))).
ولم تنضم مصر إلى اتفاقية أوتاوا في ديسمبر 
1997م لحظ����ر إنت����اج األلغام المض����ادة لألفراد 
واس����تخدامها ونقلها وتخزينها، وقد شاركت فقط 

)1) وزارة الدولة ل�سئون البيئة, جهاز �سئون البيئة, تقرير حالة 
البيئة في م�سر, 006)م, �ص ))1.

بصف����ة مراق����ب، وصوتت لصالح ق����رار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في عام 1996م، والذي يحّث 
ال����دول على متابعة العمل م����ن أجل إبرام معاهدة 
دولية لمنع األلغام المضادة لألفراد، لكنها امتنعت 
عن التصوي����ت على كّل ق����رارات الجمعية العاّمة 
لألم����م المتحدة التي تلت ذلك القرار، والتي تدعو 

إلى نشر معاهدة منع األلغام على مستوى العالم.
وطالبت مصر في اجتماعات الخبراء لمناقشة 
مش���روع االتفاقية في أوس���لو في سبتمبر 1997م 
بمزيٍد من الضغط الدولّي لدفع الدول التي شاركت 
في معارك الحرب العالمية الثانية على أرض مصر 
إل���ى تقديم خرائط األلغ���ام، وتقديم الدعم األكبر 
إلزالتها؛ حيث يش���ّكل تجاهل االتفاقية لمسؤولية 
الدول الت���ي قامت - أو تقوم - ب���زرع األلغام في 
أراضي الغير إحدى الثغرات التي تعتريها، باإلضافة 
إل���ى تركيزها على األلغام المض���ادة لألفراد دون 
األلغام المضادة للمركبات، وعدم تطرقها لمساعدة 
الدول المتض���ررة من األلغام في حالة عجزها عن 

تدمير حقول األلغام داخل أراضيها.
ويمكن تفسير الموقف المصري من اتفاقية 

أوتاوا، وعدم التوقيع عليها بما يأتي))):
- تتفق مص���ر تمام���اً مع الهدف اإلنس���انى 
لالتفاقية، إال أّن صعوب���ة موافقتها على االنضمام 
يعود إلى أنها تعيق مصر عن ممارسة حّقها المشروع 
في الدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها القومي، 
وكذلك حقها في الحصول على المساعدات الالزمة 

لتطهير ألغام ُزرعت في أراضيها.
- الطبيع���ة الجغرافية لألراضي المصرية؛ 
حيث تتميز باالمتداد الشاس���ع لحدودها البرية 
والبحري���ة، وخلوه���ا من أي موان���ع تحول دون 
عمليات التس���لل، وتلّخص مطلب مصر األمني 
ف���ي الحصول على بدي���ٍل اقتصاديٍّ مناس���ٍب 

))) الهيئة العامة لال�ستعالمات في م�سر, م�سدر �سبق ذكره.
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لأللغام، وتّم ش���رح هذا الموقف خالل المراحل 
التمهيدية إلعداد مشروع االتفاقية.

- إن استفادة مصر من المساحات الملغومة، 
بم���ا تحتويه من موارد وث���روات، لن يتحقق إال 
بتوافر المسؤولية الدولية للمساعدة في تطهير 
األلغام، والمسؤولية اإلنسانية التي تحتم احترام 
حقوق اإلنس���ان، حيث إّن ال���دول التي زرعت 
ألغاماً في أراضي الغي���ر، وتركتها برغم انتهاء 
العملي���ات الحربي���ة، ملزمة بإزالته���ا وتطهير 
األرض منه���ا؛ فقد أيدت الجمعية العامة لألمم 
المتحدة مطالبات ال���دول التي تصيبها أضرار 
نتيجة لوجود مخلف���ات الحروب، ومنها األلغام، 
على أراضيها، والتي تطالب بدفع تعويضات لها 
من الدول المس���ؤولة عن ذل���ك)))، كذلك توجد 
قاعدة من قواعد القانون الدولي العام أو العرفي 
تقضي بإلزام من وضع األلغام بطريقة تؤّثر على 
حياة المدنيين أو سالمتهم الجسدية بإزالة تلك 

األلغام وتحّمل تكاليف إزالتها. 
الخاتمة: نتائج وتو�صيات:

تش����كل األلغام مهّدداً لحياة اإلنس����ان وأمنه 
واستقراره، وتعّد من أخطر الملوثات للبيئة، وأكبر 
المعوقات لعملية التنمية في كثيٍر من دول العالم، 
وبخاصة تلك التي كانت ميداناً لحروب ونزاعات.

ونظراً لذلك؛ برز اهتماٌم دوليٌّ واسع النطاق 
بمش���كلة األلغام وس���بل مواجهتها, بعد أن كان 
العالم إلى وقت قريب يجه���ل هذه القضية وال 
يضعها في دائرة اهتمامات���ه، فقد بدأت حملة 
دولية لحظر األلغام نش���اطها منذ عام 1991م، 
وتدخل���ت األمم المتحدة بثقلها منذ عام 1994م 
للبح���ث عن حلوٍل جذريٍة لهذه المش���كلة، حتى 
ُوّقعت عام 1997م )اتفاقية أوتاوا( التي فرضت 

ل�سنة   139/  39 و  1981م,  ل�سنة   188  /  36 )1) الـــقـــرارات 
1984م, و 48 / 7 ل�سنة 1993م, و 49 / )1) ل�سنة 1994م.

حظراً كاماًل على إنتاج األلغام المضادة لألفراد 
وتخزينها ونقلها واستخدامها، وتدمير الموجود 

منها.
ولتكليل هذا الجهد؛ فإّن هناك حاجة ملحة 
لتضافر الجهود الدولية والمحلية لمواجهة هذا 
الخطر، وتالفي تداعياته على أقطار القارة التي 
يقع أكثر من ثلثيها )38 قطراً( بشريحة األقطار 

منخفضة التنمية)))، وذلك من خالل ما يأتي:
- التوعية بمخاطر األلغام؛ من أجل مساعدة 
الن���اس على َفْه���م المخاطر الت���ي يواجهونها، 
والتعّرف على األلغ���ام ومخلفات الحرب القابلة 
تجّن���ب مخاطرها،  كيفية  ومعرف���ة  لالنفجار، 

وخصوصاً في المناطق المتأثرة بها.
- تفعي���ل التع���اون الدولي طبق���اً لقواعد 

القانون الدولي ولالتفاقيات الدولية.
- إنش���اء آلية فّعالة تقوم بمهّمة التنس���يق 
والمتابعة لعمليات إزالة األلغام، ومراقبة زرعها 

إّبان النزاعات والحروب.
- تفعيل دور المنظم���ات الدولية واإلقليمية 
والمحلية وغير الحكومي���ة المتخصصة، ومّدها 
بالدعم المناسب لممارسة دورها على أكمل وجه.

- إلزام األطراف المسؤولة عن زراعة األلغام 
في أراضي الغير بإزالتها وتطهيرها.

- تقديم المس���اعدة الطبية وخدمات إعادة 
التأهيل إلى الضحايا، بما يش���مل التدريب على 

مهارات العمل، وإتاحة فرص التوظيف.
- زي���ادة المخصصات المالية، وتحس���ين 
تقنيات المس���ح التقني، وابتكار أساليب جديدة 
غير تقليدية الس���تخدامها في عمليات تطهير 

األراضي من األلغام �

 UNDP, Human Development Report, 2013.   (((
.151-pp.150
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دور المملكة العربية السعودية في تنمية 
ة  اقتصاديات الُبلدان اإلفريقيَّ

)الصندوق السعودي للتنمية نموذجًا(

اأ. محمد اأحمد جعفر هني
اأ�شتاذ م�شاعد - كلية العلوم القت�شادية والتجارية وعلوم الت�شيير / جامعة ال�شلف – الجزائر

العدد )26( �شوال – ذو الحجة 1436ه� / اأكتوبر – دي�شمبر 2015م62
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ة بدوٍر قامت  ة ال�شعوديَّ المملكة العربيَّ

ري�اديٍّ ف�ي تقديم الع�ون المادي 

لدع�م جهود التنمية ف�ي البل�دان الإفريقية، 

وقد تنّوعت اأ�شكال الدعم المقدمة من المملكة 

بي�ن تقديم المن�ح لتنفي�ذ م�ش�اريع تنموية، 

اأو م�ش�اعدات اإغاثي�ة عاجل�ة، اأو التخفي�ف من 

اآثار الكوارث، وبين تقديم القرو�س المي�ش�رة 

لدعم عجلة التنمية في هذه البلدان.

اإنج�ازات المملك�ة ف�ي   ه�ذا، وق�د تنوع�ت 

العالم لت�ش�مل المجالت التنموية والخدمات 

الجتماعية كاف�ة، لدعم الجهود الهادفة اإلى 

زي�ادة ُمعدلت النمو القت�ش�ادي والجتماعي 

ف�ي ال�دول النامي�ة، وخف��س مع�دلت الفقر، 

وتمّي�زت تلك�م الإنجازات بخ�ش�ائ�س بارزة، 

مجالته�ا،  ف�ي  متنّوع�ة  كونه�ا  اأهمه�ا:  م�ن 

و�ش�املة في تغطيتها لاحتياج�ات مع ارتفاع 

عن�سر �لمنحة فيها، و�أّنها غير مقيدة ب�سروٍط 

معق�دة، ول ترتبط بمواقف واأهداٍف وم�ش�الح 

�شيا�شية.

ة  وف�ي �ش�وء التط�ورات المالي�ة والقت�ش�اديَّ

خ�ال العقدي�ن الما�ش�يين اأ�ش�حى التحدي 

الإفريقي�ة  ال�دول  ُيواج�ه  ال�ذي  الرئي��س 

م�ش�كات  وُمواجه�ة  الفق�ر  م�ن  الح�ّد  ه�و 

الغذائي�ة، والح�ّد م�ن  الم�واد  اأ�ش�عار  ارتف�اع 

اأث�ر الم�ش�اعفات الناجمة ع�ن الأزم�ة المالية 

التنمي�ة  تحدي�ات  اإل�ى  اإ�ش�افة  العالمي�ة، 

التحتي�ة،  البني�ة  �ش�عف  م�ن  التقليدي�ة؛ 

والم�ش�توى المتدن�ي لاإنتاجي�ة والخدمات 

ة، ه�ذه التحديات جعلت  ال�ش�حية والتعليميَّ

�ش�رورة التعاون )ال�ش�عودي الإفريق�ي( اأكثر 

اإلحاحًا من اأي وقٍت م�شى.

ويتمي�ز التع�اون )ال�ش�عودي الإفريق�ي( باأن�ه 

والطاق�ات  الطبيعي�ة  الم�وارد  بي�ن  يجم�ع 

القت�شادية والب�شرية غير المحدودة للدول 

الإفريقي�ة، وبي�ن الم�وارد الهائلة لل�ش�عودية 

ف�ي  الغني�ة  وخبرته�ا  الوا�ش�عة،  وتجربته�ا 

التنمي�ة القت�ش�ادية والتعام�ل مع القت�ش�اد 

الدولي.

ة الُمقدمة للبلدان الإفريقيَّة: ال�ُصعوديَّ
قام���ت المملكة العربية الس���عوديَّة بتقديم 
ُمس���اعدات تنموية للدول اإلفريقية على امتداد 
العق���ود األربع���ة الماضية، وذل���ك عبر قنوات 
ُمباشرة من خالل )الصندوق السعودي للتنمية(، 
أو من خ���الل قنوات غير مباش���رة، وذلك من 
خالل مس���اهمتها في تمويل مؤسسات التنمية 
العربي���ة واإلقليمي���ة والدولية، والت���ي بدورها 

تهدف هذه الدراس���ة لإلجابة عن األس���ئلة 
اآلتية:

ما مدى ُمساهمة المملكة العربيَّة السعوديَّة 
في دعم مسيرة التنمية في البلدان اإلفريقية؟ وما 
مدى مساهمة )الصندوق السعودي للتنمية( في 
تمويل المشاريع التنموية في البلدان اإلفريقيَّة؟ 

وما دورها المستقبلي في تنمية إفريقيا؟
الماليَّة  الُم�صاعدات  قنوات  اأوًل: 
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تدعم جهود التنمية في البل���دان اإلفريقيَّة، أو 
من خ���الل ُمس���اهمتها في تموي���ل الجمعيات 
الخيرية الس���عوديَّة الدوليَّة الت���ي تقوم بتمويل 
مش���روعاٍت خيرّية في البلدان اإلفريقيَّة، ومن 
ُجملة المساعدات التي قّدمتها المملكة للبلدان 
اإلفريقية ُمساعدات غير ُمستردة بلغ مجموعها: 
)ثالثين مليار دوالر(، كما قامت المملكة بإعفاء 
قروض بلغت قيمتها: )س���تة ملي���ارات دوالر(، 
وفيما يل���ي تفصيل المس���اعدات الماليَّة التي 
قدمتها المملكة للبلدان اإلفريقيَّة عبر القنوات 

الثالثة: 

1 - ال�شندوق ال�شعودي للتنميَّة))):
يُع���ّد )الصندوق الس���عودي للتنميَّة( القناة 
الرئيسة لمساعدات المملكة اإلنمائية، لتحقيق 
في  الش���املة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
الدول النامية والفقيرة، ورفع المستوى المعيشي 
لشعوبها، والمحافظة على معدل مطّرد من النمو 

االقتصادي القابل لالستمرار))).
وق���د قام )الصن���دوق الس���عودي للتنمية( 
بتقدي���م ُق���روض إنمائية ميس���رة لتمويل 345 
مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 44 بلداً إفريقيا، 
وذلك في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية 
واالجتماعية واإلس���كان والبنية التحتية، بقيمة 

إجمالية بلغت: )ستة مليارات دوالر())).

العربي���ة  المملك���ة  ُم�شاهم���ات   -  2

للتنمية)  ال�سعودي  )ال�سندوق  اإلــى:  اهلل  بحول  )1) �سنتطرق 
واأهم ن�ساطاته في البلدان الإفريقية في المبحث التالي.

ال�سعودية  العربية  المملكة  ال�سويغ:  ح�سين  ))) عبدالعزيز 
والأبــحــاث  للن�سر  اأوراق  مركز  الإ�ــســالمــي,  العالم  وتنمية 
ال�سعودية,  العربية  المملكة  الأولى, جدة,  الطبعة  والإعالم, 

001)م, �ص ))1 وما بعدها.

)3) الكلمة التي األقاها  الأمير �سعود الفي�سل في قمة الكويت, 
http://beta.aawsat.com/home/ 013)م.  نوفمبر   (0

article/10281

ال�شعودي���ة في موؤ�ش�شات التنمية العربية 
واالإقليمية والدولية:

تُعّد المملكة العربية السعوديَّة أكبر ُمساهم 
في رأس مال )البنك اإلسالمي للتنميَّة(، والذي 
يعمل على تموي���ل برامج التنمي���ة االقتصادية 
واالجتماعية في البلدان اإلسالميَّة، ومنها الدول 

اإلفريقيَّة. 
وفي الواقع فإنَّ ُمس���اعدات المملكة للدول 
عل���ى الصعيد اإلقليمي والدولي لم تقتصر على 
البنك اإلسالمي للتنمية، بل ُوجهت عبر العديد 

من القنوات، بما فيها:
- صندوق األوبك للتنمية الدولية.

- بنك التنمية االقتصادية.
- الصن���دوق العربي لإلنم���اء االقتصادي 

واالجتماعي.
- صندوق النقد العربي.

- الشركة العربية لضمان االستثمار.
وتجدر اإلش���ارة إلى أنَّ جهود المملكة في 
دع���م التنمية لم تقتصر عل���ى محيطها العربي 
واإلس���المي؛ بل تجاوزته إلى البلدان اإلفريقية 
واآلس���يوية الفقيرة، إذ أصبحت ترصد نس���بة 
كبيرة من ناتجها الوطني لمساعدة هذه البلدان 
على تنفي���ذ برامج التنمية الخاص���ة بها، وهو 
إس���هام بلغ في بعض سنوات العقد الماضي ما 

لم ُيميز الصندوق السعودي 
ة في تقديمه للقروض  للتنميَّ

والمساعدات بين البلدان 
اإلفريقية اإلسالمية والعربية 

والُبلدان اإلفريقية غير 
ة اإلسالميَّ
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جدول رقم )1(:
مساهمة السعودية في ُمؤسسات التنميَّة العربيَّة واإلقليميَّة والدوليَّة حتى 2012/12/31م

الموؤ�س�سات
راأ�ص المال

)دولر اأمريكي)
م�ساهمة المملكة
)دولر اأمريكي)

م�ساهمة المملكة
)% راأ�ص المال)

86.00014,83).808.000.000416.)�سندوق النقد العربي

ال�سندوق العربي لالإنماء 
القت�سادي والجتماعي

6.993.041.9(81.677.693.084(3,99

الم�سرف العربي للتنمية 
القت�سادية في اإفريقيا

(.800.000.000684.9((.443.8((4,46

313.111.8886,80)194.481.3الموؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار

3,6)00).74.131).7.846.000.0006)البنك الإ�سالمي للتنمية

80.00030,00).008.0001.033.)3.43�سندوق الأوبك للتنمية الدولية

84,)403.800.000.)189.943.000.000البنك الدولي لالإن�ساء والتعمير

1),7.670.0003)334.844.818.00010.7�سندوق النقد الدولي

0.0001,18)).348.)199.130.910.000هيئة التنمية الدولية

7),0001.)369.396.00030.06.)موؤ�س�سة التمويل الدولية

04.)000.000439.778.0001.))3.6ال�سندوق الدولي للتنمية الزراعية

9.813.0003,13)000.))8.)1.91الوكالة الدولية ل�سمان ال�ستثمار

0.4030,19)8188.0)7.)8).)101.09بنك التنمية الإفريقي

318.1630,478. 336---------------�سندوق التنمية الإفريقي

الهيئة العربية لال�ستثمار والإنماء 
الزراعي

3(0.349.6(078.671.3(8((,46

الموؤ�س�سة الإ�سالمية لتاأمين 
ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات

(3(.0(0.000(0.884.(009,00

الموؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع 
الخا�ص

1.000.000.00076.(40.0007,6(

الموؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل 
التجارة

7(0.000.0001(0.000.00016,00

10.000.000.0001.000.000.00010.00�سندوق الت�سامن الإ�سالمي للتنمية

الح�ساب الخا�ص لدعم م�سروعات 
القطاع الخا�ص ال�سغيرة 

والمتو�سطة في الدول العربية
(.000.000.000(00.000.000((.00

المصدر: ملخص إحصائي للنشاط التنموي للصندوق السعودي للتنمية، موقع الصندوق السعودي للتنمية، 2011م.
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نسبته 6% من الناتج الوطني اإلجمالي للمملكة، 
وذلك ف���ي وقٍت لم تف فيه البل���دان المتقدمة 
بوعوده���ا التي كانت تقتصر نظرياً على نس���بة 

0.7% من ناتجها الوطني اإلجمالي))).
تموي���ل  ف���ي  المملك���ة  م�شاهم���ة   -  3

ُمنظمة االأغذية والزراعة العالميَّة:
تحت���ل المملكة العربية الس���عودية المرتبة 
الثانية من بين أكبر 10 دول تُقّدم تبرعات مالية 
لبرنام���ج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة 
على مس���توى العالم، حس���ب تصنيف برنامج 
األغذية العالمي لع���ام 2008م، والمرتبة األولى 
على المس���توى العربي واإلسالمي، وإنَّ الهبات 
والمس���اعدات التي تُقدمها المملكة عن طريق 
برنامج األغذية العالمي إّنما هي بدافع التواصل 
اإلنساني مع اآلخرين، ومساعدة المنكوبين في 
إفريقيا وآس���يا وُمساعدتها على مواجهة ارتفاع 

أسعار الغذاء األساسية. 
وقد تجاوز حجم ُمساعدات المملكة لبرنامج 
الغذاء العالمي أكثر من 4% من المتوسط السنوي 
من إجمالي الناتج القومي للسعودية خالل ست 
س���نوات من 2002م إلى 2008م، وتُشكل جميع 
تبرعاتها ومساعداتها ومس���اهماتها ما نسبتها 
7% من ناتجها الوطني اإلجمالي، وهو ما يُعادل 
عشرة أضعاف النسبة المحددة من سجل األمم 
المتحدة للعون اإلنمائ���ي التي ال تتجاوز %0.7 

من الناتج القومي للدول المانحة))).

في  ال�سعودية  العربية  المملكة  جهود  زيــدان:  اأحمد  )1) محمد 
دعم برنامج الغذاء العالمي، بحث مقدم اإلى الم�ؤتمر العالمي 
الأول حول جهود المملكة العربية ال�سعودية في خدمة ق�سايا 
المنورة,  المدينة  الإ�سالمية,  الجامعة  الإ�سالمية,  ــة  الأّم

المملكة العربية ال�سعودية, دي�سمبر 010)م, �ص 7)3.

اإ�سهامات المملكة العربية  ))) ظل الرحمن بن لطف الرحمن: 
اإلى  مقدم  بحث  العالمي،  الأغ��ذي��ة  برنامج  في  ال�سع�دية 
الموؤتمر العالمي الأول حول جهود المملكة العربية ال�سعودية 
الإ�سالمية,  الجامعة  الإ�سالمية,  الأّمــة  ق�سايا  خدمة  في 

تموي����ل  ف����ي  المملك����ة  ُم�شاهم����ة   -  4
المنظمات الخيرية ال�شعوديَّة الدوليَّة:

وتوجد العديد من المؤسسات السعوديَّة التي 
تُساهم في تقديم المس���اعدات المالية اإلغاثية، 

منها:
)4–1( لجن���ة األمير س���لطان بن عبد العزيز 
الخيري���ة الخاص���ة لإلغاثة: وقد قام���ت اللجنة 
بالمس���اهمة في رفع المعان���اة وتخفيف مصيبة 
الفق���ر بجمهورية مالي ع���ام 1998م - 1999م، 
وذلك بتوزيع المس���اعدات الغذائي���ة والدوائية، 
ولم تقتصر جهود اللجنة عل���ى األعمال اإلغاثية 
اإلنس���انية فحس���ب؛ بل تعدت ذل���ك إلى تطبيق 
المفهوم الش���امل لإلغاثة، وذلك بعد مسٍح شامٍل 
لما يُق���ارب 200 مدينة وبلدة للوقوف على أحوال 

الناس))).
)4–2( هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية التابعة 

دي�سمبر  ال�سعودية,  العربية  المملكة  الــمــنــورة,  المدينة 
010)م, �ص 93.

والم�ساعدات  المنح  ميغا:  عــبــداهلل  محمد  )3) عبدالعزيز 
ال�سعودية واأثرها على التنمية الجتماعية في جمهورية مالي, 
المملكة  جهود  حول  الأول  العالمي  الموؤتمر  اإلى  مقدم  بحث 
العربية ال�سعودية في خدمة ق�سايا الأّمة الإ�سالمية, الجامعة 
ال�سعودية,  العربية  المملكة  المنورة,  المدينة  الإ�سالمية, 

دي�سمبر 010)م, �ص )18.

تحتل المملكة العربية 
السعودية المرتبة الثانية 

قّدم 
ُ
من بين أكبر 10 دول ت

تبرعات مالية لبرنامج األغذية 
العالمي التابع لألمم المتحدة 

على مستوى العالم
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لرابطة العالم اإلس���المي: للهيئة جهوٌد مش���كورةٌ 
ف���ي إغاثة الفقراء والمس���اكين والالجئين، حيث 
استطاعت الهيئة أن تقوم بهذا الدور الريادي من 
خالل سبعة برامج رئيسة، تبلغ تكلفتها اإلجمالية 
خ���الل العام المالي الذي يب���دأ في 2011/6/3م 
وينتهي 2012/5/22م: )118.989.38,05( ريال 
لتنفيذ وتس���يير 1342 مش���روعاً، يستفيد منها: 
)4.529.934( فرداً في 57 دولة في العالم، منها 
30 دولة إفريقي���ة، وهي: إريتريا، إثيوبيا، أوغندا، 
بنين، بوركينافاسو، بوروندي، تشاد، تنزانيا، توجو، 
جامبيا، ج���زر القمر، جنوب إفريقي���ا، جيبوتي، 
ساحل العاج، السنغال، السودان، الصومال، غانا، 
غينيا بيس���او، غينيا كوناكري، الكاميرون، كينيا، 
مصر، مالي، المغرب، مالوي، موريتانيا، موزنبيق، 

النيجر، نيجيريا))). 
)4–3( مؤسسة الملك فيصل الخيرية: قامت 
المؤسسة بتمويل 43 مشروعاً خيرياً في إفريقيا، 
ما بين مدارس ومراكز ثقافية ومستوصفات طبية.
كذل���ك ل���م تدخ���ر المملكة وس���عاً في حل 
مشكالت الالجئين في إفريقيا، وبخاصة السودان 
والصومال وضحايا النزاعات في تش���اد وغيرها؛ 
حينما دعت الحاجة إليها، وقد بلغت مس���اعدات 
المملكة حتى نهاي���ة 2004م أكثر من: )85 مليون 
دوالر(، باإلضاف���ة إلى تب���رع المملكة بمبلغ: )35 
مليون دوالر( لمؤتمر األمم المتحدة األول في عام 
1981م، والثاني عام 1984م لمس���اعدة الالجئين 

في إفريقيا))).
لل�صندوق  التمويلي  الن�صاط  ثانيًا: 

)1) التقرير ال�سنوي عن الأداء العام لبرامج الإغاثة الإ�سالمية 
العالمية بالمملكة العربية ال�سعودية, رابطة العالم الإ�سالمي, 

مكة المكرمة, )143هـ - 1433هـ, �ص 16.

اإ�سهامات المملكة العربية  ))) ظل الرحمن بن لطف الرحمن: 
ال�سع�دية في برنامج الأغذية العالمي، مرجع �سبق ذكره، �س 

.(8( – 84(

ال�صعودي للتنميَّة في الدول الإفريقيَّة:
مدخ����ل تعريف����ي ع����ن ال�شن����دوق   -1

ال�شعودي للتنميَّة:
للتنمي���ة(  الس���عودي  )الصن���دوق  تأس���س 
بموجب المرس���وم الملكي رقم م/48 الصادر في 
1394/8/14ه� الموافق 1974/9/1م، وبدأ أعماله 

بتاريخ 1395/2/18ه� الموافق 1975/3/1م. 
إنَّ الهدف الرئيس للصندوق هو المس���اهمة 
في تمويل المش���اريع اإلنمائية في الدول النامية، 
وذل���ك عن طريق منح القروض لتلك الدول، ودعم 
الصادرات الوطنية )غير النفط الخام( عن طريق 

تمويل الصادرات وضمانها.
ش���خصية الصندوق وهيكل���ه اإلداري: يتمتع 
الصندوق بش���خصيٍة معنويٍة وذّمٍة ماليٍة ُمستقلة، 
وله مجلس إدارة مكّون من س���تة أعضاء، يرأسه 
وزي���ر المالية، ويتول���ى نائب الرئي���س والعضو 
المنتدب السلطة التنفيذية فيه، وهو المسؤول عن 

تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
رأس م���ال الصندوق: بدأ الصندوق نش���اطه 
برأس ماٍل قدره: )عشرة آالف مليون ريال( مقّدم 
م���ن حكومة المملك���ة، وتّمت زيادت���ه على ثالث 
مراحل ليُصب���ح: )واحداً وثالثين ألف مليون ريال 

سعودي(.
برامج الصندوق: 

أ - تقديم قروض إنمائية لتمويل المشروعات 
التنموية في الدول الناميَّة: تتم مساهمة الصندوق 
عن طريق تقديم قروض ميس���رة، ونش���اطه غير 
محّدد من الناحية الجغرافية، وهو يتعامل مباشرة 
مع حكومات الدول النامية للمس���اهمة في تمويل 
المشاريع اإلنمائية ذات األولوية، ويُعطي الصندوق 
األولوية في التمويل للدول األقّل نمّواً وذات الدخل 

المنخفض.
اإلنمائية مراعياً  الق���روض  الصندوق  ويمنح 

الشروط اآلتية:
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- أن يُثب���ت للصندوق الجدوى االقتصادية أو 
االجتماعية للمش���روع المطلوب تمويله في البلد 

المقترض.
- أن يتّم دفع مبلغ القرض واسترداده بالريال 

السعودي.
- أال يتجاوز مبلغ القرض ألي مش���روع نسبة 
5% م���ن رأس م���ال الصندوق، ونس���بة 50% من 

التكلفة اإلجمالية للمشروع المقترض له.
- ال يج���وز أن يتجاوز مجموع مبالغ القروض 
الممنوح���ة ألي بلٍد في آٍن واحٍد نس���بة 10% من 

رأس مال الصندوق.
ب - برنامج تمويل المس���توردين )الش���ركات 
األجنبية من القطاع العام أو الخاص(: تُساعد هذه 
التسهيالت االئتمانية المستوردين )المشترين( من 
خارج المملكة على الحصول مباشرة من البرنامج 
على التمويل الالزم الستيراد السلع والخدمات من 
المملكة، وذلك من خالل الدفع بموجب ش���روٍط 

ائتمانية آجلة.

لقرو�����ص  الجغراف����ي  التوزي����ع   -  2
ال�شندوق التراكميَّة:

يُركز الصندوق في سياسته التنموية على دعم 
ذات  واالجتماعية  االقتصادية  القطاعات  مشاريع 
األولوية للدول المس���تفيدة؛ بغي���ة تحقيق التنمية 
المس���تفادة، وقد بلغ إجمالي اتفاقيات القروض 
الموقع���ة منذ بداية نش���اط الصندوق )1975م - 
2012م(: 535 اتفاقية ق���رض، ُخّصصت لتمويل 
518 مش���روعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصادياً بمبلغ 
إجمالي ق���دره: )39763.24 ملي���ون ريال(، وقد 
استفاد من تلك المشاريع والبرامج 80 دولة نامية 

في مناطق متفرقة من العالم، منها:
- 44 دولة إفريقية.
- 29 دولة آسيوية.

- 7 دول في مناطق أخرى.

شكل رقم )1(:
التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق التراكميَّة 

خالل الفترة 1975م – 2012م

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على 
بيانات الصندوق السعودي للتنميَّة.

ياُلحظ من خالل الشكل السابق:
- اس���تحواذ قارة إفريقيا على نصيب األسد من 
تمويالت الصندوق السعودي، ويظهر ذلك بوضوٍح من 
خالل عدد المش���اريع والبرامج التي استفادت منها، 

والتي بلغت 280 مشروعاً و 23 برنامجاً.
- ثمَّ تأتي في المرتبة الثانية قارة آسيا.

���ا المرتبة األخيرة فهي ل���دول من مناطق  - أمَّ
أخرى.

هذا وإن دّل على ش���يٍء فإّنم���ا يدّل على اهتمام 
المملكة العربية الس���عوديَّة بقارة إفريقيا، والتي هي 
بحاجٍة ماّس���ة إلى الدعم المالي إلنش���اء المشاريع 
والبرامج االقتصاديَّ���ة واالجتماعيَّة لخدمة أغراض 

التنميَّة.
ثالثًا: ن�صاط ال�صندوق ال�صعودي للتنمية 

في اإفريقيا:
عندما باش���ر الصندوق السعودي للتنمية نشاطه 
في عام 1975م، كقناة رئيس���ة للمساعدات التنموية 
الت���ي تُقدمها حكومة الس���عودية للبلدان النامية؛ من 
أجل مس���اعدتها على تخطي المصاعب الناجمة عن 
محدودية مواردها، أخذ بعين االعتبار أهّمية التعامل 
مع عدٍد كبيٍر من هذه البلدان المنتش���رة في مناطق 
مختلفة ومتباعدة م���ن العالم، التي كان ينبغي النظر 
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إليها من منظاٍر متعدد الجوانب والزوايا، فهذه البلدان 
وإن كانت تتش���ابه في العديد من الخصائص وتعاني 
المشكالت نفسها؛ فإنها بعيدة عن التماثل فيما بينها 

في مجاالت عديدة.
ومن ه���ذا المنطلق؛ أدرك الصندوق منذ البداية 
الوضع الخ���اص للقارة اإلفريقي���ة؛ كونها تعاني من 
أوضاع وظ���روف صعبة ال مثيل لها في مناطق أخرى 

من العالم. 
م  وخالل الفترة من ع���ام 1975م إلى 2010م قدَّ
الصندوق 283 قرضاً، لتمويل 272 مشروعاً إنمائياً، 
ف���ي 43 دولة إفريقية، بلغت القيم���ة اإلجمالية لهذه 
الق���روض: )15576.03 مليون ريال س���عودي(؛ أي 
م���ا يُع���ادل )4153.61 ملي���ون دوالر أمريكي(، تمَّ 
من خاللها اإلس���هام في تمويل 249 مش���روعاً و 23 
برنامج���اً اقتصادياً، والجدول اآلت���ي يوضح التوزيع 
القطاع���ي لقروض الصندوق ف���ي البلدان اإلفريقية 

وعدد المشاريع والبرامج التي استفادت منها.
جدول رقم )2(:

التوزيع القطاعي لقروض الصندوق في البلدان 
اإلفريقية  خالل الفترة 1975م - 2010م

القطاع
عدد الم�شاريع 

والبرامج
المبلغ

)مليون ريال(

0.68))934اأ. النقل والت�سالت

1894407.99. النقل

3).874))6الطرق

41.08)7ال�سكك الحديدية 

3).)1074الموانئ البحرية

)0.1))10المطارات

69.)414). الت�سالت

3).3779)6ب. الزراعة

1693.48)1ت. الطاقة

703703.84ث. البنية الجتماعية

3).1181131. المياه وال�سرف ال�سحي

71349.13)). التعليم

6).78)314. ال�سحة

)1.)41164. الإ�سكان والتنمية الح�سرية

1).77)1)1ج. ال�سناعة والتعدين

9).71)0)ح. القطاعات الأخرى

76.03))1)7)الإجمالي

المصدر: ملخص إحصائي للنشاط التنموي 
للصندوق السعودي للتنمية 2011م، ص 40.

تُمثل المس���اعدات المقدمة للبل���دان اإلفريقية 
خالل الفت���رة 1975م - 2010م نح���و 46.83% من 

إجمالي مساعدات الصندوق التراكمّية.
وكانت هذه الق���روض ُموزعة عل���ى القطاعات 

بنسٍب متفاوتة وفق النحو اآلتي:
1 - احتل قط���اع النقل والمواص���الت المرتبة 
األولى، حيث شملت المس���اهمة 93 مشروعاً، بمبلغ 
إجمالي قدره: )4550.68 مليون ريال س���عودي(؛ أي 
ما نس���بته 29.22% من مجموع الق���روض المقدمة 
إلفريقيا. وق���د تم التركيز على ه���ذا القطاع خالل 
الس���نوات األولى من إنش���اء الصن���دوق؛ نظراً ألنَّ 
الق���ارة اإلفريقية كانت تفتقر لش���بكات المواصالت 
واالتصاالت التي من شأنها أن تساهم في دعم نموها 

االقتصادي واالجتماعي.
2 - بلغ���ت حصة القط���اع الزراعي من قروض 
الصندوق خالل تلك الفت���رة ما مقداره: )3779.23 
ملي���ون ريال س���عودي(؛ أي ما نس���بته 24.26% من 
إجمالي القروض المقدم���ة للقارة، وذلك لتمويل 62 

مشروعاً.
3 - بلغت مش���اريع البني االجتماعية خالل تلك 
الفترة مبلغ: )3703.84 مليون ريال سعودي(، لتمويل 
70 مشروعاً؛ أي ما نسبته 23.78%  من مجموع قيمة 

القروض المقدمة إلفريقيا.
4 - نظراً لتزاي���د الطلب على الطاقة في الدول 
النامية، ولظهور الحاج���ة الكبيرة إلى زيادة إنتاجها، 
وتوس���يع ش���بكاتها، وإيصالها إلى المناطق الريفية، 
فقد اهتم الصندوق بمش���اريع الطاقة بإفريقيا، حيث 
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خّصص خالل تلك الفترة مبل���غ: )1693.48 مليون 
ريال س���عودي(، لتمويل 15 مش���روعاً؛ أي ما نسبته 
10.87% م���ن إجمالي م���ا قدمه الصن���دوق للقارة 

السمراء.
5 - يُعتب���ر قط���اع الصناع���ة والتعدي���ن من 
القطاعات المهمة ف���ي إيجاد فرص العمل، إضافة 
إلى مس���اهمة القطاع في ارتف���اع القيمة المضافة 
للصناع���ات الوطنية، وقد س���اهم الصندوق خالل 
تلك الفترة في تمويل 12 مش���روعاً في إفريقيا، بلغ 
إجمالي مبالغها: )1277.21 مليون ريال س���عودي(؛ 
أي ما نس���بته 8.20 % من إجمالي المبالغ المقدمة 

للقارة اإلفريقية.
ــج تــمــويــل الـــ�ـــصـــادرات  ــام ــرن رابــــعــــًا: ب

ال�صعوديَّة: 
يق���وم البرنامج بفتح خط���وط تمويل للمصارف 
والمؤسسات المالية وكبار المستوردين، وذلك بهدف 
مساعدة المصدرين السعوديين، خاصة من الشركات 
الوطنية الصغيرة والمتوسطة، على تسويق منتجاتهم 
في األس���واق الخارجية، وتوفي���ر الفرصة لعمالئهم 
المس���توردين من الخارج للحصول على التمويل عن 
طريق بعض المؤسسات العامة أو المؤسسات المالية 
المحلية، مثل المصارف التجارية، والتي تمّثل وكاالت 
وطنية للبرنامج في بلد المس���تورد، حيث تدخل هذه 
ال���وكاالت في ترتيبات تمويل م���ع برنامج الصادرات 
السعودية، وتقوم بتقديم التمويل للمستوردين بشروط 

ائتمانية تنافسية.
وقد تلقى برنامج الصادرات الس���عودية مجموعة 
م���ن طلبات التمويل لعمليات تصديرية لس���لع وطنية 
خالل الع���ام المالي 2012م من البل���دان اإلفريقيَّة، 
حيث ق���ام الصندوق خ���الل هذا الع���ام بتوقيع 68 
اتفاقية لتمويل الصادرات الوطنية مع ُمستوردين من 
البلدان اإلفريقيَّة، بنس���بة 59.13% من عدد عمليات 
الصندوق، والجدول اآلتي يُوضح توزيع تلك التمويالت 

في القارة اإلفريقيَّة: 

جدول رقم )3(:
التوزيع الجغرافي لتمويالت برنامج الصادرات 

السعودية في قارة إفريقيا

الدولة:

تون�ص

الجزائر

ال�سنغال

ال�سودان

�سي�سل

م�سر

موريتانيا

المجموع

عدد
 الم�شاريع:

31((316(68

المصدر: التقرير السنوي للصندوق 
السعودي للتنمية، 2012، ص 54.

وتشتمل السلع على معدات زراعية وصناعية 
وأجه���زة رّي وهياكل حديدية وش���تالت نخيل 
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خام�صًا: الدور الم�صتقبلي للمملكة العربيَّة 
ال�صعوديَّة في تنميَّة البلدان الإفريقيَّة:

إنَّ تكامل القدرات المالية الس���عودية مع الموارد 
الطبيعي���ة الضخمة التي تتمتع به���ا القارة اإلفريقية، 
من أراٍض شاس���عة صالحة للزراعة ومعادن، سيكون 
مضافاً لحّل مش���كالت التنمية في البلدان اإلفريقية 
وتحدياته���ا، وهي في حاجة ماّس���ة إلى اس���تثمارات 
ضخمة تُساعدها في تفعيل طاقتها ومواردها، فبرغم 
كث���رة ما يتواف���ر لديها من فرص تظ���ّل ُمحتاجة إلى 
االستثمارات األجنبية، وذلك لسّد الثغرات الكثيرة في 
بعض القطاع���ات التي ال تملك ما يكفي من وس���ائل 
مالية للتدخل فيها، وتمكنها أيضاً من خلق فرص عمٍل 

للمواطنين. 
وفي المقاب���ل؛ تتمتع الُس���عودية بم���وارد مالية 
ضخمة، س���واء االحتياطات المالية للدولة، أو الثروات 
الخاصة الضخمة لألفراد والمجموعات والمؤسسات، 
وتس���عى المملك���ة لهذا الس���بب إلى إيج���اد فرص 
االستثمار المناس���بة في الخارج، وقد قررت المملكة 
تخصيص اهتماٍم كبيٍر لدول إفريقيا، حيث س���نتحدث 
عن المجاالت التي يمكن أن تحددها المملكة مستقباًل 
من أج���ل الوصول إلى ش���راكة ُمفيدة على مس���توى 

القطاعات كافة مع البلدان اإلفريقية.
وبهذا الصدد انعقد مؤتمر )االس���تثمار الخليجي 
اإلفريق���ي( في نوفمبر 2010م، برعاية خادم الحرمين 
الش���ريفين الملك عبد الله بن عب���د العزيز – رحمه 
الله -، وش���اركت فيه 6 دول إفريقية: )السنغال، بنين، 
أنج���وال، كينيا، موزنبي���ق، وزامبيا(، إل���ى جانب أكثر 
من 40 وزيراً، وذلك لتس���ليط األض���واء على الفرص 
االس���تثمارية القائمة، بما في ذلك االس���تراتيجيات 
المطلوبة لترجمة الخطط إلى إنجازات عملية ملموسة 
على أرض الواقع، وذلك في مجاالت الزراعة والمعادن 
والموارد الطبيعية والطاقة واالتصاالت والبنية التحتية 

والسياحة والتجارة.
وقد كشف التقرير االقتصادي الصادر عن مجلس 

الغرف السعودي، في نوفمبر 2010م، عن وجود ُفرٍص 
اس���تثمارية ُس���عودية واعدة في أس���واق إفريقيا في 
خمسة قطاعات حيوية، تكمن في: الصناعة، الزراعة، 

الخدمات والمقاوالت، االتصاالت، وقطاعات الطاقة.
وأوضح التقرير أنَّ الف���رص المتاحة للمملكة في 
األسواق اإلفريقية؛ منها: تصدير المنتجات الصناعية 
السعودية والخليجية ألسواق إفريقيا، إنشاء استثمارات 
صناعي���ة ف���ي دول إفريقيا في مج���االت مثل تصنيع 
الكهربائية،  المنزلي���ة، واآلالت  األلمني���وم، واألدوات 
والتح���ول في اس���تيراد الس���لع والحب���وب والمواد 

الغذائية))).
كم���ا تتميز إفريقيا بإمكانيات زراعية ضخمة، من 
حيث التربة والم���وارد المائية، تُؤهلها ألن تكون مائدة 
الغ���ذاء العالمي - كما يرى كثي���ر من الخبراء -، فهي 
تش���تهر بمواردها المائية، حيث يجري فيها 13 نهراً، 

وأطولها نهر النيل الذي يبلغ طوله: )6695 كم())).
ومن ه���ذا المنطلق؛ قامت به���ا المملكة العربية 
السعودية بمجموعة من المبادرات لتعزيز التعاون بينها 

وبين البلدان اإلفريقية في المجال الزراعي، ومنها:
ُمب���ادرة المل���ك عب���د اهلل لا�شتثم���ار   - 1

الزراعي ال�شعودي في الخارج: 
واجه العالم في منتص���ف 2008م نقصاً مالحظاً 
في عرض الس���لع الغذائية األساس���ية، في ظّل زيادة 
الطل���ب عليها؛ مّما أدى إلى ارتفاٍع حادٍّ في األس���عار، 
وف���ي هذا الصدد أطل���ق خادم الحرمين الش���ريفين 
المل���ك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله - مبادرة 
)االس���تثمار الزراعي الس���عودي في الخارج(؛ حرصاً 

)1) عبداهلل الب�سيلي: فر�ص ا�ستثمارية للخليجيين في ) قطاعات 
اإفريقية, جريدة القت�سادية, العدد 9))6, الريا�ص, المملكة 
http://www. 010)م.    نوفمبر   30 ال�سعودية,  العربية 

article_473927.html/30/11/aleqt.com/2010

))) محمد المختار: ال�ستثمار في اإفريقيا... اآمال وتحديات, بحث 
من�سور على موقع قراءات اإفريقية, موؤ�س�سة المنتدى الإ�سالمي, 
http:// .الريا�ص, المملكة العربية ال�سعودية, 7 يناير )01)م

www.qiraatafrican.com/view/?q=225
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منه على اإلس���هام في تحقيق األم���ن الغذائي الوطني 
والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدٍد من الدول في 
ش���ّتى أنحاء العالم، ومنها الدول اإلفريقيَّة، وبخاصة 
الدول التي تتمتع بمقوم���ات وإمكانيات زراعية عالية 
في مجال تنمية وإدارة االستثمارات الزراعية في عدٍد 
من المحاصيل الزراعية االستراتيجية، بكمياٍت وأسعاٍر 
مس���تقرٍة ومس���تدامة، ومن أمثلة البل���دان اإلفريقية 
المرش���حة لالس���تفادة من هذه المب���ادرة: )إثيوبيا، 

السنغال، السودان، تنزانيا(. 
وفي إطار هذه المبادرة تقوم المملكة بما يأتي))):

- ُمش���اركة القطاع الخاص في تمويل مش���اريع 
االستثمار الزراعي الخارجي.

- توفير التسهيالت االئتمانية الالزمة لالستثمار 
الزراعي في الخارج.

- تتحم���ل ال���دول تكلف���ة بعض مش���اريع البينة 
األساسية في الدول المضيفة في حالة عدم توافرها، 
وبما يدعم نجاح االستثمارات السعودية في تلك الدول.
- االلتزام بحماية االستثمارات السعودية الزراعية 
الخارجي���ة؛ من خالل عقد معاه���دات أو اتفاقات مع 

الدول المضيفة.
- تقوم الدولة بش���راء المحاصي���ل التي تُزرع في 

الخارج بأسعار تعادل األسعار العالمية.
- تقوم الدولة بتكوين مخزوٍن اس���تراتيجيٍّ للسلع 

الرئيسة بالمشاركة مع القطاع الخاص.
- تُس���هم ف���رق المب���ادرة ف���ي تحدي���د الدول 
المستهدفة باالس���تثمار الزراعي السعودي الخارجي، 
بإعداد الدراس���ات الالزمة، وبحث فرص االستثمار، 
والتعرف على مناخ االس���تثمار في الدول المستهدفة 

وآلياته وإجراءاته.
- االتف���اق مع الدول المس���تهدفة عل���ى المزايا 

بين  ال�سع�دية  العربية  المملكة  في  الغذائي  الأم��ن  )1) درا�سة 
الزراعة المحلية وال�ستيراد وال�ستثمار الزراعي الخارجي, 
الريا�ص,  القت�سادي,  الريا�ص  منتدى  الخام�سة,  الــدورة 
المملكة العربية ال�سعودية, 17-19 دي�سمبر 011)م, �ص )9.

والضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمر السعودي.

2 - اال�شتثمار الزراعي ال�شعودي الخارجي 
المبا�شر: 

على خلفية األزمة األخيرة؛ قامت المملكة بإنشاء 
)الش���ركة الس���عودية لالس���تثمار الزراع���ي واإلنتاج 
الحيواني(، والذي قام بإنش���ائه صندوق االستثمارات 
العامة، بش���راكة بين الدولة والقط���اع الخاص، يتولى 

فيها القطاع الخاص التنفيذ.
وقد تمَّ اتخ���اذ العديد من اإلجراءات نحو التوجه 
االس���تثماري الزراع���ي إلى بعض ال���دول، باإلضافة 
إلى قيام مس���تثمرين آخرين بتوجيه استثماراتهم إلى 

االستثمار الزراعي الخارجي.
ويتطل���ب التوجه االس���تثماري الزراعي الخارجي 
المباشر إجراء مسٍح ش���امٍل للدول التي تتوافر لديها 
الم���وارد الزراعي���ة الطبيعية، ويُتيح مناخ االس���تثمار 
فيها إمكانية االس���تثمار في القط���اع الزراعي والثروة 
الحيوانية، ويشمل أيضاً بحث إمكانية استصالح أراٍض 

صحراوية قابلة للزراعة في تلك الدول))). 
ومن ه���ذا المنطلق؛ يُمكن للش���ركة الس���عودية 
لالس���تثمار الزراعي أن تُوجه استثماراتها نحو البلدان 
اإلفريقيَّة ذات الميزة النس���بية، سواًء بوفرة المياه، أو 
وفرة األراضي الزراعية الخصبة، أو المراعي الطبيعية، 

وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية. 

3 - ال�شم���اح لل�شن���دوق ال�شع���ودي للتنمية 
ال�شعودي���ة  اال�شتثم���ارات  بتموي���ل  الزراعي���ة 

الزراعية في الخارج:
في إطار مبادرة الملك عب���د الله بن عبد العزيز 
لالس���تثمار الزراعي في الخارج؛ حّدد صندوق التنمية 
الزراعي السعودي شروطاً وضوابط لتقديم التسهيالت 
االئتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في 

قطاع الزراعة خارج البالد.

))) المرجع ال�سابق نف�سه, �ص )11.
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وترم���ي تلك التس���هيالت إلى تأمي���ن المنتجات 
الزراعية الضرورية التي تس���هم بشكٍل كبيٍر في عملية 
األمن الغذائي للبالد بما يحّقق توافرها، باإلضافة إلى 

توفير المياه وتخفيض ما يُستهلك منها بالزراعة.
أّما البل���دان اإلفريقية التي اس���تهدفتها قروض 
ه���ذا الصن���دوق؛ فهي: )الس���ودان، مص���ر، إثيوبيا، 
تنزانيا، أوغندا، السنغال، جنوب إفريقيا، مالي، كينيا، 

النيجر())). 

4 - اال�شتثمار الزراعي ال�شعودي الخارجي 
غير المبا�شر )الزراعة التعاقدية(: 

يعتبر هذا النوع من االستثمار من األنماط المنظمة 
لالستثمارات الزراعية، يربط بين المزارعين واألسواق، 
س���واء المحلية أو الخارجية، به���دف التصدير، حيث 
يُمكن من خالل هذه المبادرة أن يتفق مزارعون من دوٍل 
إفريقية مع مستثمٍر س���عوديٍّ إلنتاج محاصيل ُمحددة 
ُمسبقاً، وتشمل كذلك أسعار الشراء في بعض األحيان.
والقاعدة األساسية لهذه العقود هي التزام المزارع 
بتوفيٍر محددٍّ بكميات ونوعياٍت وجودٍة متفٍق عليها سلفاً 
مع المس���تثمر، على أن يلتزم المستثمر بدعم المزارع 
فنياً ولوجس���تياً خالل الموسم، وشراء المحصول من 

المزارع متى ما تطابق مع ما تّم االتفاق عليه. 
تجدر اإلشارة إلى أنَّ االستثمار الزراعي السعودي 
في البلدان اإلفريقية لن يقتصر مردوده اإليجابي على 
تلبية االحتياجات الغذائية للش���عب السعودي فحسب؛ 
ب���ل يمكن اس���تخدامه أيضاً في اس���تحداث وتطوير 

مصانع غذائية يمكن تصدير منتجاتها للخارج.
وه���ذا كله سيس���هم ف���ي تنويع مص���ادر الدخل 
القومي في المملكة، ويُقلل من مخاطر اعتمادها على 
تصدير البترول والصناع���ات التحويلية المرتبطة بها، 

المي�سر  والتمويل  الئتمانية  الت�سهيالت  تقديم  �سوابط  )1) لئحة 
عبداهلل  الملك  مــبــادرة  اإطـــار  فــي  ال�سعوديين  للم�ستثمرين 
الزراعيَّة,  التنمية  �سندوق  الخارج,  في  الزراعي  لال�ستثمار 
الريا�ص, المملكة العربية ال�سعودية, 10 نوفمبر 013)م, �ص 6.

وفي المقابل ستكون اس���تفادة الدول اإلفريقية جّراء 
تعميق تلك العالقة م���ع المملكة أكبر، حيث إنَّ زراعة 
أو استصالح األراضي بها سيستلزم إنشاء أفضل أنواع 
البني التحتية، وهذا سينعكس بالطبع خدمياً وبامتياٍز 
على شعوب القارة الفقيرة، ويوفر أكبر عدٍد من فرص 
العمل ألبنائها، فضاًل ع���ن إمدادهم بمصادر الطاقة 

والصناعات التحويلية الالزمة لحياتهم.
خاتمة:

أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث:
‒ تهدف ُمس���اعدات المملك���ة اإلنمائية إلى دعم 
جهود البلدان اإلفريقية وخططها في مجاالت التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
- تتميز ُمس���اعدات المملكة بخصائص بارزة، من 
أهمها: كونها متنوعة في مجاالتها، وشاملة في تغطيتها 
لالحتياجات، مع ارتفاع عنصر المنحة فيها، وأّنها غير 
مقيدة بش���روط معقدة، وال ترتبط بأهداف ومصالح 

سياسية.
‒ لقد ش���ملت المساعدات والقروض المقدمة من 
الصندوق السعودي للتنمية القطاعات الحيوية كافة في  
43 بلداً إفريقياً، بلغت القيمة اإلجمالية لهذه القروض 
خالل الفت���رة 1975م - 2010م مبل���غ: )15576.03 
مليون ريال ُس���عودي(؛ أي ما يُعادل: )4153.61 مليون 
دوالر أمريكي(، تّم من خاللها اإلسهام في تمويل 249 

مشروعاً و 23 برنامجاً اقتصادياً.
‒ لم يُميز الصندوق الس���عودي للتنميَّة في تقديمه 
للقروض والمساعدات بين البلدان اإلفريقية اإلسالمية 
والعربية والبُل���دان اإلفريقية غير اإلس���الميَّة، وإّنما 
أعطى األولوية ف���ي التمويل للبلدان اإلفريقية الفقيرة 

واألقّل نمّواً.
‒ يوج���د تكام���ٌل واضٌح بي���ن المملك���ة العربية 
الس���عوديَّة وُدول القارة اإلفريقية، كم���ا توجد ُفرص 
كثيرة للتعاون والعمل المش���ترك، خصوصاً أّن الدول 
اإلفريقية تزخر بم���وارد طبيعية عديدة، وتوجد رغبة 

سياسية قوية الستقطاب االستثمار السعودي �
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عيد األضحى في المجتمع اإلفريقي..
ة رصد لبعض مضامينه الحضاريَّ

د. اآدم بمبا
اأكاديمية الدرا�شات الإ�شامية، جامعة ماليا، ماليزيا
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االحتفال فق���ط، وإنَّما رغب���ة إبراهيم - عليه 
الس���الم - في التَّضحية بابنه امتثاالً ألمر الله، 
اعة واالنقي���اد ألمر الله من األب وابنه،  إنَّه الطَّ
اوية في اإلس���الم، إنَّ هذا هو  وذل���ك حَجُر الزَّ

معنى كلمة: إسالم«))). 
وفي أثر العيد في بناء انتماء المس���لم إلى 
ة اإلسالميَّة الكبرى؛ يؤكِّد الباحث فيرنانْديْز  األمَّ
ابق ذكره - أنَّ مناسبة الحجِّ وعيد األضحى  - السَّ
تمثِّل هذا المعنى بامتي���از؛ بوصفها تعبيراً عن 
للمسلمين   )global image العالميَّة  ورة  )الصُّ

حول العالَم))).
قت  ���ا في إفريقي���ا خصوصاً؛ فق���د حقَّ أمَّ
مناسبة العيَدين هذا المقصد التَّضامني بإحداث 
وابط االجتماعيَّة بين  َقْولَبٍة جديدة ألُس���س الرَّ
وابط عن  مس���لمي إفريقيا، وخرجت بتل���ك الرَّ
يِّق���ة المنحصرة في عالقات  ؤية الضَّ ربق���ة الرُّ
عة، وفي  م والَقبيلة، إلى رابطة العقيدة الموسَّ الدَّ
ح الكاتب بوغاجي أثَر العيَديْن  ياق يوضِّ هذا السِّ
عائر اإلسالميَّة ببالد الهوسا،  وغيرهما من الشَّ
كاة،  عائَر اإلس���الميَّة، كإيتاء الزَّ فيقول: »إنَّ الشَّ

 Palin, Michael. )2010). Sahara, UK: (3(
.)Hachette. )Day forty-three

///// ,.Fernandez. Op. cit (4(

ة ق�ش�وى؛ لاأعياد  ف�ي كلِّ دي�ٍن اأهميَّ

م�ن  الكثي�ر  تحّق�ق  فه�ي 

تما�ش�ك  كتعزي�ز  �ة،  الجتماعيَّ الوظائ�ف 

نة، و�شعور كلِّ فرٍد  المجتمع اأو المجموعة المعيَّ

رويح  ماُيز، والتَّ داخ�ل المجموعة بالنتم�اء والتَّ

ة  وحيَّ ف��س، وغير ذلك م�ن ال�دللت الرُّ ع�ن النَّ

ين  ة الت�ي يوؤمن به�ا الدِّ �ة والإن�ش�انيَّ والأخاقيَّ

المعيَّن)))، وتت�راَوُح الأدياُن بين ُمكثٍر من الأعياد 

نف الأخير. ، والإ�شام من ال�شِّ وبين مقلٍّ

وبتعبير الباحث فيرنانديْز؛ فإنَّ هذه األعياد 
 figurative م���زي ش���كٌل من )الخط���اب الرَّ
language( ل���دى كلِّ مجموع���ٍة للتَّعبي���ر عن 
هويَّته���ا، وإبراز صورته���ا لآلخر، خصوصاً في 

.((( أزمنة التَّوتُّر االجتماعيِّ
���ا األعياد في اإلس���الم تحدي���داً؛ فإنَّها  أمَّ
تضطلع بمقاصد ساميٍة؛ إذ ترتبط تلك بالتَّعبُّد 
كرى واالس���تلهام من المواقف التي رافقت  وبالذِّ
مش���روعيَّة تلك األعياد؛ لذلك توصف األعياد 
في اإلس���الم بوصف: )شعائر(، أي أنَّها مواسم 
قوس االحتفاليَّة ومظاهر  الستشعار ما وراء الطُّ

البهجة. 
ة؛ أوضح الباحث  وعن عيد األضح���ى خاصَّ
: »االحتفال به���ذا اليوم إحياًء  ميش���يْل باليْن أنَّ
بح، عليه وعلى  لذك���رى فداء ابِن إبراهيم من الذَّ
أبيه الس���الم، يمثِّ���ُل يوماً فريداً ف���ي التَّقويم 
. وليس االحتفاءُ بنجاة االبن س���َبَب  اإلس���الميِّ

 G. C. Bruinhorst. )2007). Raise your Voices (1(
 and Kill your animals, Amsterdam University

.Press, 44

 In G. C.  .206-Fernandez. )1985)./////205 (((
.Bruinhorst, Raise your Voices, Op. Cit

تأثير عيد األضحى في 
قافة اإلفريقية 

َّ
جوانب الث

أثير  ة من التَّ  جزئيَّ
ً
ُيعدُّ صورة

اإلسالميِّ الكليِّ في مظاهر 
الحضارة اإلفريقية
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وص���وم رمضان، وصالة الجمع���ة، والعيَدين... 
واج، والجنائز، قد  وعقيقة األطفال، ومراسم الزَّ
ا طقوس  عات. أمَّ لت رباطاً أساساً لتلك التَّجمُّ شكَّ
تقديس قبور األسالف )Kusheyi(، التي كانت 
عات القَبليَّة  واب���ط الجوهريَّة في التَّجمُّ تمثُِّل الرَّ
في تلك المنطقة، فإنَّها لم تُعْد بذات أهميٍَّة في 
د األصول«)))، ويؤكِّد الباحث جبريل  مجتمٍع متعدِّ
كولي ذلك أيضاً؛ بأنَّ احتفاليَّات العيد بين يوربا، 
، كان له األثر  بس���يراليون في العهد الكولونياليِّ
الكبير ف���ي تضاُمن هذا المجتم���ع ذي األقليَّة 
آن���ذاك بمدينة فريتاْون، وحفاظ���ه على هويَّته 

واستقالله))).
بناًء على هذه األهميَّة لش���عيرة العيَديْن في 
راسة الحاليَّة تسعى  المجتمع المس���لم؛ فإنَّ الدِّ
���عيرة في  الس���تعراض ُصَوٍر من تأثير هذه  الشَّ
ثقافات إفريقي���ا قديماً وحديثاً؛ وكما هو معلوٌم 
ة مترامية األطراف، وعبر  ف���إنَّ الحديث عن قارَّ
ة، ال يسلم من التَّعميم؛ لذلك  ُحَقٍب تاريخيَّة ممتدَّ
د استعراٍض عامٍّ ليس  راسة الحاليَّة مجرَّ فإنَّ الدِّ

إالَّ.
راس���ات في هذا المجال جدُّ  هذا، وإنَّ الدِّ
ًة في تناُول مثل  نادرة، بل إنَّ المنهج األكث���ر دقَّ
هذا الموضوع هو المنهج الميدانيُّ المس���حي؛ 
لرص���د مفردات ثقافة األعياد اإلس���الميَّة في 
واقع مجتمعات إفريقيا المسلمة، وهو منهٌج دون 

 Bugaje, Usman Muhammad. A Comparative (1(
 Study of the Movements of UthmandanFodio
 in Early Nineteenth Century Hausaland
 and Muhammad Ahmad al-Mahdi in Late
 Nineteenth Century Sudan, MA Thesis,
 )Khartoum: Institute of African and Asian

.Studies), December, 1981), p.42

 Gibril, R. Cole. )2013).The Krio of West (((
 Africa: Islam, Culture, Culture, Creolization,
 and Colonialism in the Nineteenth

.Century,Ohio University Press, 177

مقدور الباحث في هذا المقام.
دد، تج���در اإلش���ارة أيضاً إلى  به���ذا الصَّ
تَين، وربَّما يتيَمتَين في هذا المجال:  دراستَيْن مهمَّ
برونْْس���هورْث  األنثروبولوجي  للباحث  إحداهما 
– باإلنجليزيَّ���ة -، وترجم���ة عنوانه���ا: )ارف���ْع 
صوتك )بالتَّكبير( واذب���ْح أضحيَّتك!( مطبوعة 
)588 ص()))، واألخ���رى بالفرنس���يَّة لمجموعٍة 
م���ن الباحثين االجتماعيِّي���ن، عنوانها مترجماً: 
نغال: عيد إسالميٌّ في مجتمع  )تاباْسكي في السِّ
َحَضري(، منش���ورة ف���ي كتاب مطب���وع )466 
راس���تان في كونهما دراستين  ص()))، وتلتقي الدِّ
اجتماعيَّتين ميدانيَّتين ف���ي المجتمع اإلفريقي 
الحَض���ري المعاصر، وفي اس���تهدافهما رصد 
واالقتصاديَّة  واالجتماعيَّة  الثَّقافيَّ���ة  التَّأثيرات 
راسة، لكنَّ  لعيد األضحى بالمجتمع موضوع الدِّ
راَستَين تختلفان – مكاناً - اختالف المشرق  الدِّ
والمغرب، لَكْون األولى عن أقصى شرق إفريقيا 
في مجتمع تانْغ���ا بتنزانيا، واألخرى في أقصى 
الغرب اإلفريقي عن المجموعات اإلثنيَّة القاطنة 

نغال. بالسِّ
حالة  راَس���تَين يوجد نصٌّ للرَّ وقبل هاتَين الدِّ
المغرب���ي ابن بطوطة عن زيارت���ه لمملكة مالي 
ل في فقراٍت من الفصل  )1352 – 1353(؛ وسجَّ
الخاصِّ بمالي بعض مش���اهداته لمظاهر عيد 
الفطر واألضحى آنذاك، إنَّ هذا النَّص القصير 
الذي جاء في )426 كلمة( فحسب على قدٍر من 
األهميَّة كبير؛ الشتماله على مضامين اجتماعيَّة 

من.  وثقافيَّة قد انْمحى بعضها مع الزَّ

 G. C. Bruinhorst. Raise your Voices…, Op. (3(
.Cit

 Anne-Marie Brisebarre, Liliane Kuczynski. (4(
 )2009). La Tabaski au Sénégal: une fête
 musulmaneen milieu urbain, KARTHALA

.Editions
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ومن المعلومات التي كشف عنها ابن بطوطة 
في مشاهداته تلك عن عيد األضحى بمالي:

)أ( وج���ود المصلَّى ف���ي أرٍض فضاء على 
مقربٍة من القصر.

)ب( حرص المسلمين في لباس الجديد من 
الثِّياب البيض.

���لطان وسائر النَّاس الطيلسان  )ج( لبس السُّ
في هذا اليوم فحسب.

)د( تخصي���ص الملك بموعظ���ٍة بعد صالة 
العيد.

لطان في ميدان على عريٍش  )ه�( جلوس السُّ
مضروٍب يُطلَُق عليه: »بَنْبي«؛ لس���ماع إنش���اد 

»دوغا«، وعزف النِّساء، ورقص الغلمان.
)و( إنشاد ش���عراء »جالي« أشعاراً وعظيَّة؛ 
���لطان بواجباته، وحثِّه على حس���ن  لتذكير السُّ

األفعال.
عيد الأ�صحى: اأ�صاٍم محليَّة وم�صامين 

ثقافيَّة: 
يُطلق على عيد النَّحر في لغة هوسا: )باباْن 
الة الكبرى،  صالة  babban’ salla(، أي: الصَّ
 karamar وعلى عيد الفطر: )كرام���اْر صالة
salla(، ومث���ل ذل���ك تماماً عن���د مادينغ؛ حيث 
يُشاُر إلى عيد الفطر باسم: )seli-deni(، وإلى 
األضحى باس���م: )seli-ba(، وينبغي التَّنبُّه هنا 

إلى تعبيرهم عن العيد ب�كلمة: )صالة(.
أما يورب���ا؛ فيطلقون عل���ى عيد األضحى: 
ٌف م���ن العربيَّة  )Ileya(، وه���ي اقتراٌض محرَّ
���اد إلى الالَّم  ر فيه صوُت الضَّ )أضح���ى(، تطوَّ
على ألس���نة يوربا، ومث���ل ذلك بلغ���ة مادينغ: 
)lyan-seli(، أي: ص���الة األضحية)))، غير أنَّ 
الباح���ث )Ryan: 1978 : 280( يذهب إلى أنَّ 
)ileya( عند يوربا غي���ر مقترضة من العربيَّة، 
وإنَّما هي اختصاٌر لقولهم: )Ile-ya(، أي: لنَعد 
إلى البيت! إش���ارًة إلى عودة كلِّ فرٍد إلى أسرته 

ومسقط رأسه من أجل العيد))).
نغال وغاْمبيا يُطلق على  وفي لغة ولوْف بالسِّ
األضح���ى: )تاباْس���كي Tabaski(، وعلى عيد 

.)Korité الفطر: )كوريتيْه
ا في الس���واحيليَّة؛ فيُعرف عيد األضحى  أمَّ
باس���م: )عيد الح���ج(، ويُطلق علي���ه بعُضُهم: 
)sikukuu(، وه���و إط���الٌق ع���امٌّ على جميع 
ة  األعي���اد حتى غير اإلس���الميَّة. كما توجد عدَّ
 )iddyamfungotatu( :إطالقاٍت عليه، منها
 sikuya( و ،)هر الثَّالث بعد رمضان��� )عيد الشَّ
و  النَّح���ر(،  )عي���د   ))iddya( kuchinja
)sikuyavijungu( )ي���وم المائ���دة؛ إش���ارًة 
ة  ، وتل���ك عادةٌ تبدأ منذ غرَّ إلى األكل الجماعيِّ
���هر حتى ي���وم العيد(، كم���ا يطلقون عليه:  الشَّ
)sikukuukubwa( )العي���د األكبر(، ويقابله: 

)sikukuundogo( لعيد الفطر))).
ة نماذج من  بناًء على هذا االس���تعراض لعدَّ

في  مطرد  ممالة  )لم)  اإلــى  العربية  ال�ساد  �سوت  )1) تحويل 
)ول  مثاّل:  يــقــروؤون  ة,  النيجيريَّ الكونغو  الإفريقية  اللغات 

الين) بقولهم: )ول للين). ال�سَّ

 Margaret, Thompson Drewal. )1992). Yoruba (((
 Ritual: Performers, Play, Agency, Indiana

.University Press, 215

 G. C. Bruinhorst. Raise your Voices…, Op. (3(
.Cit., 132

قت مناسبة العيَدين 
َّ
حق

وابط  بٍة جديدة ألُسس الرَّ
َ
ْول

َ
ق

ة بين مسلمي إفريقيا،  االجتماعيَّ
وابط عن  وخرجت بتلك الرَّ

بيلة، إلى 
َ
م والق ربقة عالقات الدَّ

عة رابطة العقيدة الموسَّ
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عوب  األسماء المطلقة على العيَدين في لغات الشُّ
المس���لمة تتبيَُّن تش���ابهات موج���ودة بين تلك 
األسماء، مثل: وصف أحدهما باألصغر واآلخر 
باألكبر، ويبدو أّن ذلك ظاهرةٌ متواردةٌ في معظم 
عوب المس���لمة، غير أنَّ الجزم بذلك  لغات الشُّ
بحاجٍة إلى دراس���اٍت اس���تقرائيَّة استقصائيَّة، 
ة لدى  بجانب ذلك توجد بعض األسماء المختصَّ

واحيليَّة. عوب كما هو الحال في السَّ بعض الشُّ
هنا تجدر اإلش���ارة إل���ى ظاه���رٍة ثقافيَّة 
عن أس���ماء )عيد األضحى( ف���ي المجتمعات 
اإلفريقي���ة، تتمثَّل ف���ي تس���مية المولود الذي 
يص���ادف مولُدهُ إحدى هاتَين المناس���َبتَين بها، 
وتلك ظاهرةٌ معروفٌة في الثَّقافة اإلفريقية قبل 
اإلس���الم في إشارة االس���م إلى موسٍم معيَّن أو 
، من ذلك: االسم )Ekpo( عند إثنيَّة  عيٍد دينيٍّ
Ibibio بجن���وب نيجيريا؛ لمن ُولد في موس���م 

 .((()UsoroEkpo عيد أرواح األسالف(
؛ فإنَّ كثيراً من  ���ياق اإلس���الميِّ ا في السِّ أمَّ
المسلمين يحملون أسماء األيَّام واألشُهر العربيَّة؛ 
���عائر  ة ذات العالقة بالمناس���بات والشَّ وبخاصَّ
اإلسالميَّة، على سبيل المثال يشيع في الوسط 
الس���واحيلي وعند هوسا أس���ماء مثل: رجُب، 
وشعبان، ورمضان، وعاش���ور، وجمعة، وتضاف 
عالمة التَّأنيث إلى بعض هذه األس���ماء للبنات، 

.mwa-jumaa,mwana-jumaa :مثل
ا ف���ي مجتم���ع مادين���غ؛ فيُطلقون على  أمَّ
المواليد أس���ماء األش���ُهِر العربيَّة والمناسبات 
 Sunkalo :ينيَّة بترجماته���ا في لغتهم، مثل الدِّ
لرمض���ان، و Seriba لعيد األضحى - اس���ماً 

 Klasberry, UmmaUmana. )2012). CULTURE (1(
 OF NAMES IN AFRICA: A Search for
 Cultural Identity, Xlibris Corporation; also:
 E. U. Okoko )1988).Ubium History: Customs

.and Culture, Paico Limited

و  ل،  األوَّ لربي���ع   Domba و    ،- ك���ور  للذُّ
Makurubi لليل���ة القدر - اس���ماً لإلناث -، 
وعند فوالني يُطلق Julde على المولود بمناسبة 
عيد الفطر، فكلَّما نودي أحٌد بأيٍّ من األس���ماء 

المذكورة، ُعِرفت مناسبُة مولده.
في  للعيد  ال�صتعداد  مظاهر  اأبـــرز 

المجتمعات الإفريقية:
يتمثَّ���ل االس���تعداد لعي���د األضح���ى في 
ة مظاهر اجتماعيَّة،  المجتمعات اإلفريقية في عدَّ
منها: تزيين المنازل – في القرى- بطالئها بمادة 
بيضاء، وقد ترسم بعض النِّساء نقوشاً هندسيَّة 
، ويصبغن أيديهنَّ  مميَّزة على جدران منازله���نَّ
وأقدامهنَّ بالحناء، ويهيِّئن للعيد ما عندهنَّ من 

ينة.  الزِّ
���باب؛ فيقومون عادًة قبل يوَمين من  ا الشَّ أمَّ
العيد بتنظيف المصلَّى ونزع األعشاب منه؛ ألنَّ 
ص���الة العيد تكون عادًة ف���ي أرٍض خالء داخل 

القرية أو خارجها.
ويسهر الخيَّاطون ش���هراً كاماًل تقريباً قبل 

العيد في خياطة المالبس الجديدة.
المرتبطة باألضاحي،  ة  العامَّ ومن المظاهر 
قيام بعض األفراد بتس���مين غنٍم لفترة قد تبلغ 
ة أش���ُهٍر، فيعزلونها عن بقيَّة  عاماً كاماًل أو عدَّ
القطي���ع، ويحرص���ون على َعلَفه���ا وإطعامها؛ 
راط  حيث يُعتََقد أنَّ كلَّ فرٍد س���يجوز على الصِّ
عل���ى أضحيته، كذلك يُبادر بعُضهم إلى ش���راء 
أضحيَّت���ه قبل العي���د بأكثر من ش���هٍر؛ تفادياً 
عاةُ  للغ���الء المصاحب لفترة العيد، كما يقوم الرُّ
الفوالنيُّون بعزل قطيٍع م���ن الغنم يُطلق عليها: 
)غنم العيد(، فيحرصون على تسمينها وورودها 
المراعي الخصبة والعناية بها؛ حتى تكون رائجًة 

في سوق العيد.
وقد أوض���ح الباحث أْدرياس���يْن أنَّ أهميَّة 
العي���د تتَّضح في هذا المق���ام، فكون الفوالني 
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اًل تحُكُمهم معايير كثيرة في قرار الحلِّ  رعاًة ُرحَّ
والتِّرحال؛ ف���إنَّ عيد األضحى يمثِّل معياراً قوّياً 
بين تلك المعايير، فيؤثِّر في اختيارهم للمراعي، 
عويَّة، ورصد األسواق  وتوجيه مسار رحالتهم الرَّ
ائجة ومواس���م العيد، أي أنَّ جانباً مهّماً من  الرَّ
حياة شعب الفوالني مرتبٌط ارتباطاً وثيقاً بعيد 

األضحى))).
ه���ذا، وتُعدُّ فترة عيد األضحى فترًة باهظة 
التَّكاليف؛ بفعل العادات االجتماعيَّة الكثيرة التي 
جل  ���عيرة، مثل لزوم شراء الرَّ تلبَّس���ت بهذه الشَّ
األضحي���ة لوالَديْه وألعمام���ه وأحمائه، وتوفير 
مالبس العي���د لَذِويه وبعض أقارب���ه؛ َما يُلجئ 
���نغال  ل ديوٍن كثيرة، وفي السِّ بعَضُه���م إلى تحمُّ
ركات في القطاع  مثاًل، تصرف الحكومة أو الشَّ
فين بهذه المناسبة  مة للموظَّ الخاصِّ أجوراً مقدِّ
ى:  تُحس���م م���ن رواتبهم عل���ى فترات، وتس���مَّ

.((()Advances Tabaski(

 Adriansen, H. K. )2008). Understanding (1(
 Pastoral mobility: the Senegalese Fulani,
 GEOGRAPHICAL JOURNAL, Vol. 174, No.3,

.222-207

 Anne-Marie Brisebarre, La Tabaski au (((
.Senegal, Op. Cit., 126

أيضاً؛ من العادات ُقَبيْل العيد سفر األفراد 
ر ذلك؛ لقضاء العيد معهم. إلى ذويهم إذا تيسَّ

ا عن هالل ش���هر العيد؛ فال بد أن يكون  أمَّ
واضح���اً جلّياً ال يماري ف���ي رؤيته اثنان؛ لذلك 
 ereyira la( :ورد في أمث���ال مادينغ قوله���م
yoselibakalo(، أي: ف���الن يرائي مثل هالل 

عيد األضحى.

الخروج للعيد:
يك���ون خروج الن���اس لمصلَّ���ى العيد وقت 
الضحى تبعاً للمذه���ب المالكي في ذلك، وفي 
ا  الق���رى، حتى في بعض الُم���ُدن يأتي اإلماُم إمَّ
���ا راجاًل، وحوالَيه طالبه يقرؤون  راكباً دابَّة وإمَّ
اآليات وينشدون المدائح النَّبويَّة، ويكون ُهَو آخر 
الحاضري���ن عاَدًة بعد ش���يخ البلَد واألمير )في 

مجتمعات هوسا(. 
���الة والخطبة يذبح اإلماُم أضحيته  وبعد الصَّ
التي يؤت���ى بها إلى المصلَّى؛ ليك���ون ذلك إيذاناً 
بح، بعد ذلك ينتش���ر النَّاس، وفي  للمس���لمين بالذَّ
واليات الهوسا بش���مال نيجيريا يسير األمير مع 
كب من المصلَّى إلى قصره؛ حيث يجد بانتظاره  الرَّ
جموع المهنِّئي���ن من أهل الق���رى اآلتين لتهنئته 
ع الهدايا على  بالعيد، وتق���ام وليمٌة كبيرة، وت���وزَّ
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ة لألمير. الفقراء، وقد يأتي بعُضُهم بهدايا خاصَّ
الثَّقافيَّ���ة المصاحبة لهذه  ومن األنش���طة 
عبيِّين ألشعاٍر في  احين الشَّ المناسبة إنشاد المدَّ
ة  حقِّ األمراء، وُوجهاء النَّاس، وكذلك س���رد قصَّ
ة ملحميَّة للبطل األسطوريِّ  )بايزيدا(، وهي قصَّ
الذي تزعم هوس���ا أنَّه وفد من كنعان، وأنَّه هو 

س ممالكها))). جدُّ قبائل هوسا، ومؤسِّ
وفي مناط���ق يوربا جنوب���ي نيجيريا تخرج 
المجموعات في المدن في جولٍة اس���تعراضيٍَّة 
 ita-Oba/( :على الخيول المزيَّنة تُعرف باسم
ص���اص،  Ojude Oba(، يطلق���ون فيه���ا الرَّ
ماح، وهي ُفرصٌة لألفراد والعشائر  ويلعبون بالرِّ

تها )العسكريَّة())). الستعراض ثرائها وقوَّ
���عبيُّون في هذه  اح���ون الشَّ ويتب���ارى المدَّ
ا في  المناسبة في س���رد »مآثر« كلِّ عشيرة. أمَّ
احين من  جنوب بوركينافاس���و مثاًل، ف���إنَّ المدَّ
الفوالن���ي يقومون بالتَّطواف على المنازل خالل 
أيَّام العيد الثَّالثة، وإنشاد مدائح في حقِّ كلِّ أهل 
بيٍت، ويحصلون بالمقابل على بعض الهدايا من 

واجن، والنُّقود. األقمشة، والدَّ
���الطين  ه���ذا، وإنَّ عناي���ة المل���وك والسَّ
بإفريقي���ا بالعيَدين، وكونهما مناس���بًة لتوطيد 
أواصر التَّعاون، وحس���ن الجوار بين المسلمين 
وبي���ن الملوك غير المس���لمين ع���ادًة، لظاهرةٌ 
معروفٌة في التَّاريخ اإلفريقي، فقد كان كثيٌر من 
الملوك يش���اركون المسلمين في هذه المناسبة، 
وم���ن النَّماذج في هذا المج���ال مملكة )ُموِصي 
Mossi( الوثنيَّ���ة القديم���ة، وفيها بل���غ الوئاُم 

 Dierk, Lange. “The Bayajidda legend and (1(
 hausa history”, in: Edith Bruder& Tudor
 parfitt )eds). )2012). The African Zion: Studies
 in Black Judaism, Cambridge Scholars

.174-Publishing, 138

 Margaret, Thompson Drewal, Yoruba Ritual, (((
.Op. Cit., 143

عم���اء )ُمورونَابا  بين األقليَّة المس���لمة وبين الزُّ
عيم الوثنيُّ  Moronaba( شأواً كبيراً، وكان الزَّ
يش���هُد صالة عيد الفطر )Nolokre( و صالة 
ي فيه، ويجزل  عيد األضحى )Kisha(، ويضحِّ
عطاياه للمس���لمين)))، وقد أحَدث ذلك خالفاٍت 
���ودان  فقهيَّة بين العلماء المس���لمين ببالد السُّ

الغربي في مفهوم الوالء والبراء.
التَّهاني وعبارات المجاملة:

لمناسبة التَّهنئة بالعيَديْن ِصَيٌغ محفوظٌة في معظم 
لغ���ات إفريقيا، وتفيد تلك الصيغ ف���ي تقوية أواصر 

ة والتَّضاُمن واأللفة بين األفراد في المجتمع. األخوَّ
ومن أش���َهر عبارات التَّهنئة بعيد األضحى 
أو:   ،)sambe-sambe( مادين���غ:  بلغ���ة 
 Allah( اختص���اراً:  ويُج���اب   ،)!salimafo(
an kesambejon ye!(، أي: )جعلن���ا الل���ه 
 demenati,( :وفي لغة ُولوْف ،)ِعَباَد كلِّ س���نة
baalmaaq( )عيداً س���عيداً، بلَّغن���ا الله عاماً 
 EkuOdunileya/( يوروب���ا:  وعن���د  آخر(، 

EkuYedu( )عيد مبارك!(.
ر عند مادينغ قولهم: ا يتكرَّ وممَّ

Smabesambe!كل عام واأنتم

بالآباء, بالأمهات, 
وجات, بالأزواج,  بالزَّ

بالبنين, بالغنى...

 Fatigiya la, Batigiya
 la, Musotigiya

 la, Cetigiya
 la, Dentigiya
 la, Keneya la,

,Nafologigiya la
Allah ka san رزقنا اهلل اأعوامًا كثيرة.

camanyiraan’na
Yafaan’ma�سامحونا )اأخطاءنا)

 Levtzion,Nehemia.)1968). Muslims and (3(
 chiefs in West Africa: a study of Islam in the
 Middle Volta Basin in the pre-colonial period,

.Clarendon P., 169
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ُص  يغة ويخصِّ اعي في ه���ذه الصِّ ويزيد الدَّ
عاء  طبقاً لح���ال المدُعوِّ له)))، وق���د يطول الدُّ
عاء  لدقائق مع���دودة يتناوب فيها األف���راد الدُّ
عاء  ُد مدى الدُّ بعضهم لبعضهم اآلخر، ويتح���دَّ
عاء، وأحياناً عالقته  اعي في الدُّ بمدى طالقة الدَّ
بالمدعوِّ له. هذا، وال بدَّ من زيارة جميع األقارب 

والمعارف بهذه المناسبة للتَّهنئة.
غي���ر أنَّ حياة المُدن قد ال تس���مح بالوفاء 
بهذه الالَّزمة االجتماعيَّة، ومع ش���يوع وس���ائل 
التَّواُص���ل ف���إنَّ الكثيري���ن يكتف���ون بالهواتف 
س���ائل اإللكترونيَّة القصيرة )SMS(، وقد  والرَّ
باب  بكة العالميَّة، وبدأ الشَّ دخلت التَّهاني في الشَّ
يتفنَّنون فيها، ومن إيجابيَّات ذلك توسيع مدارك 
، وتضاُمنهم  ���باب عن العالَم اإلسالميِّ بعض الشَّ
ياس���يَّة التي تهمُّ  م���ع القضايا اإلنس���انيَّة والسِّ
المس���لمين، ففي تغري���دة إلكترونيَّة على توتير 
بمناسبة عيد الفطر؛ أرسل أحدهم باسم »سعيد 

كايْتا« من مالي تهنئًة يقول فيها: 
 sambe – sambe/ happy Eid«
 Mubarak/ Bonne fete de Eid del

 Steiner, Beatrice. )2011). Cybercafés de (1(
 Bamako: les usages de l’Internet au prisme
 de la parentéet des classes d’âge, KARTHALA

.Editions,212

 fitra a tout )sic( mesfreres et soeurs
 du monde. Paix au Mali, a Gaza, et

.»dans le monde
أي: »كلُّ عام وأنتم بخير/ عيد مبارك سعيد 
)باإلنجليزية(/ عيد فطر مبارك )بالفرنس���يَّة(، 
لجمي���ع إخوان���ي وأخواتي في العالَ���م.. ليحلَّ 
ة وفي العالَم أجمع«))). الم في مالي وفي غزَّ السَّ

توزيع لحوم االأ�شاحي:
بعد عودة النَّاس من المصلَّى يشرع كلُّ بيٍت 
ائع أْن يتولَّى ربُّ  في ذبح أضحيته، واالعتقاد الشَّ
البيت وصاحب االضحية نفسه – إذا كان رجاًل 
- بذبحها، وليس غيره، اللَّهم إالَّ إذا كانت زوجة 
ج���ل حاماًل، فإنَّ مجتمعات مادينغ تتش���اءم  الرَّ
م، وفي تلك الحالة  وج لل���دَّ حينئ���ٍذ من إراقة الزَّ
بح، وفي المدن يكلِّف بعُض النَّاس  يتولَّى غيره الذَّ
ارين المحترفين لسلخ األضحية وتقطيعها.  الجزَّ
باغين على المنازل لجمع  ويطوف بعض الدَّ
الجلود ودبغها بأجور، وقد ال يرغب بعُض النَّاس 
باغين)))،  في ذل���ك فَيَهبون الجلود ألولئ���ك الدَّ
الة، أو لتجليد  وفي العادة تُتَّخذ تلك الجلود للصَّ
ها )علماء  المصاحف، أو لعمل األحجبة التي يُعدُّ
األسرار( )sirrkaramogow(، وغير ذلك من 
االستخدامات، ولتلك االستخدامات تعبيٌر قويٌّ 
لمكان���ة األضحية لدى المس���لمين، واعتبارها 
عيرة. شهادًة قائمًة لهم يوم القيامة بأداء هذه الشَّ

بعد تقطيع اللَّحم إلى أجزاء صغيرة، ترسل 
شرائح منها إلى األقارب والجيران والفقراء، وقد 
؛ حيث  د »روتين« اجتماعيٍّ غدا هذا التَّوزيع مجرَّ
م بعُضُهم إذا أرسل بلحم إلى صاحبه ولم  قد يتبرَّ
«، وكأنَّ اآلخر ال يُبادلُُه مجاملته  يحصل على »ردٍّ
ابقة لإلسالم  بالمثل، ومن العادات القديمة السَّ

.Dated: 28 Jul 2014, 6:15am  (((

La Tabaski au Senegal, Op. Cit., 120  (3(

 )
َ
قد يكتسب )عيد َبرز

منحًى سياسّيًا حاّدًا في 
قس 

َّ
بعض الفترات تبعًا للط

ياسّي، ومواقف المسلمين  السِّ
من الحكومات
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لت في توزيع لحوم األضاحي تخصيص  التي تدخَّ
بيحة! أبناء األخت بعنق الذَّ

وفي بعض مجتمعات هوسا، في توغو مثاًل، 
حيث يس���كنون في أحياء معروفة، يُطلق عليها: 
)زونْغو(، ومعظمهم من التُّجار الموس���رين، فإنَّ 
بعض أولئك م���ن كبار التُّجار منه���م ويُعرفون 
باس���م: )ماْي غيدا maigida(، يقومون بذبح 
أبقار أو أغناٍم إلى جان���ب األضحية الفريضة؛ 

 .((( وتوزيع لحومها على سكان الحيِّ
وفي ق���رى مجموعات مالينْكي بمالي وكوت 
ديف���وار وغينيا، يوج���د قطيٌع م���ن البقر ملٌك 
للقري���ة )forobamisi(، تؤخذ منها واحدة أو 
ُع لحومها  أكثر بحسب حجم القرية، فتُذبح وتوزَّ
عل���ى الجميع. كما أنَّ من الع���ادة – في القرى 
هيرة في دار ش���يخ  ة - االجتماع وقت الظَّ خاصَّ
البل���د، وهو عادًة أكبر أهل القرية س���ّناً، لغداء 
جماعيٍّ يحضرها جمي���ع أهالي القرية ولو من 
غير المسلمين. كذلك، فإنَّ من العادة في عموم 
إفريقي���ا – تقريباً - إعط���اء الجيران من غير 
المس���لمين من لحوم األضاح���ي، وهذا التَّقليد 
���الم وحسن الجوار بين المسلمين  ز روح السَّ يُعزِّ

وبين جيرانهم.
من الع���ادات المرتبطة بلحوم األضاحي في 
ة - االحتف���اظ بأجزاء منها،  ���نغال – خاصَّ السِّ
ة، لتُؤَكل ليلة عاش���وراء، وكأنَّهم  قوائمه���ا خاصَّ
يربطون العام الفائ���ت بالحاضر، ويقوم العلماء 
بشجب هذه العادة، وهي في اضمحالٍل واضح.

رق�شاٌت وعرو�ٌص �شعبيَّة:
تتخلَّل أيَّ���اَم العيد رقصاٌت ش���عبيٌَّة وفنوٌن 

 Agier, Michel. )1981). Etrangers, logeurset (1(
 patrons l’improvisationsociale chez les
 commercantssoudanais de Lome, CAHIERS
 ,)83-d’ETUDES AFRICAINES, Vol.21 )81

.265:257-251

غم  ة بالمجتمع���ات اإلفريقية على الرُّ أدائيَّة عدَّ
ارم من الغناء واللَّهو،  من الموقف المالك���يِّ الصَّ
ة  غي���ر أنَّ الع���ادات والتَّقاليد الموروث���ة لها قوَّ

حاضرة. 
���باُب والنِّساء عادًة بتلك العروض  ويقوم الشَّ
اهر أنَّ مظاهر  ���عبيَّة المصاحبة للعيد، والظَّ الشَّ
البهجة واللَّه���و تقلُّ في عي���د الفطر عنها في 
األضح���ى، ولعلَّ ذلك م���ن تداعي���ات الحالة 
النَّفسيَّة اإليمانيَّة المفعمة المصاحبة لرمضان، 
أو العتبار عيد الفطر )عيداً أصغر(؛ كما يؤكِّده 
ارج في معظم لغات المس���لمين  اإلط���الق ال���دَّ

بإفريقيا.
وفي مشاهدات ابن بطوطة للعيَدين بمملكة 
لطان،  مالي تس���جيٌل دقيٌق لإلنشاد بحضرة السُّ
 ،)balang=xylophone وضرب آلة )باالنْ���ْغ
وكبيُر المنش���دين يُدعى )دوغ���ا( متبوعاً بنحو 
ثالثين من غلمانه.. »وكلُّ واحٍد منهم متقلٌِّد َطبله 
بيان يلعبون  يضربه، ثم يأتي أصحابه م���ن الصِّ
���ندي، ولهم  ويتقلَّب���ون في الهواء كما يفعل السِّ
يوف  ٌة بديعة، ويلعبون بالسُّ في ذلك رشاقٌة وخفَّ

أجَمَل لعب«))).
وف���ي الوقت الحاض���ر ال تزال ُص���َوٌر من 
���عبيَّة تقام بمناس���بة  قصات والعروض الشَّ الرَّ
 )taarab( ًة، مثل رقصة العيَديْن، واألضحى خاصَّ
بمجتمعات سواحيلي، وأغاني )واكا( بمجتمعات 
عبيَّة التي  يوربا وهوس���ا، وغيرها من الفنون الشَّ
���ؤال: هل هناك  تُْضفى عليها صبغٌة دينيَّة، والسُّ
قصات  ص���ة من الفنون الغنائيَّة والرَّ أنواٌع مخصَّ
���عبيَّة ال تُقام إال بهذه المناسبة؟ وهو سؤاٌل  الشَّ
العنا على  ال نمل���ك عنه إجابًة في حال عدم اطِّ

غرائب  في  النظار  )تحفة  بطوطة:  ابن  رحلة  بطوطة:  ))) ابن 
الأزهرية,  المطبعة  م�سر:  الأ�سفار),  وعجائب  الأم�سار 

1346هـ / 8)19م, )) / 198).
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دراساٍت ميدانيَّة في هذا المجال.
من الع���ادات القديمة بمجتمع س���واحيلي 
���ة )تنزاني���ا(، خروج  بمنطق���ة تانَْغ���ا، وبخاصَّ
بيان مع معلِّميهم بعد صالة العيد والتَّطواف  الصِّ
في المدينة، يقرأون ُس���َوراً م���ن محفوظاتهم، 
وينشدون قصائد إسالميَّة، وفي الوقت الحاضر 
تقوم الجماعات والمدارس اإلس���الميَّة بتنظيم 
مس���ابقاٍت في حفظ القرآن بين األطفال مساء 

العيد))).
ينيَّ���ة أيضاً ما  ومن األنش���طة الثَّقافيَّة الدِّ
يُعرف باس���م: )عيد بَ���َرز iddbaraza(، وهو 
ولة في  ٌع على مس���توى القرى والمدن والدَّ تجمُّ
���رق والجنوب  تنزانيا، وفي غيرها من مُدن الشَّ
اإلفريقي، يقوم فيها أحد المش���ايخ بكلمة حول 
، ويلقي بمواعظ إلى  موض���وٍع اجتماعيٍّ أو دينيٍّ
المس���تمعين، وقد يكتس���ب )عيد بَرَز( منحًى 
قس  سياس���ّياً حاّداً في بعض الفترات تبعاً للطَّ
ياسّي، ومواقف المس���لمين من الحكومات،  السِّ
���د الباحث  ���ع يؤكِّ وف���ي أهميَّ���ة ه���ذا التَّجمُّ
برونْْس���هورْث بقوله: »إنَّه أكثر أنشطة يوم العيد 
(؛ ألنَّه يُذاُع محلّياً  بروزاً )على المستوى الوطنيِّ

 G. C. Bruinhorst. Raise your Voices…, Op. (1(
.Cit., 355

ياسيُّون  اديو«)))، ويحضره السِّ في الّتلفزيون والرَّ
ومسؤولو الحكومة، وله أبعاٌد سياسيَّة واجتماعيَّة 
بعيدةٌ واس���عة، تُس���هم في التَّأكيد على تماُسك 
، وتضامنه مع المجتمع من  المجتمع اإلس���الميِّ

أجل تحقيق وحدٍة وطنيَّة.
هذا، ويبدو أنَّ تقليد )عيد بَرز(، هذا المشار 
إلي���ه، امتداٌد أو ش���بيٌه بم���ا أورَدهُ ابُن بطوطة 
���لطان على عريٍش  بمملكة مالي من جلوس السُّ
���عب،  مضروٍب بعد العصر، بحضرة جمهور الشَّ
عراء بإنشاد أشعاٍر وعظيَّة يذكِّره  وقيام كبير الشُّ
ب���أنَّ ملكه زائل، وأنَّ م���ن الخير له أن يفعل من 

الخير ما يُْذَكر به بعده مثلما فعل أسالفه))).
العيد في االأدب والفّن:

���عائر  لش���عيرة العيَديْن، وغيرهما من الشَّ
اإلس���الميَّة، حضوٌر في الف���نِّ األدبي، غير أنَّ 
الباحث ال يكاد يعثر على ما يشفي في هذا المجال 
���عريَّة والقص���ص والحكايات،  من النَّماذج الشِّ
���عبيَّة  اهر أنَّ الكثير من تلك النُّصوص الشَّ والظَّ
قد ضاع بفعل التَّحوُّل االجتماعي المتسارع في 
المجتم���ع اإلفريقي بأجمع���ه، واالنقطاع الحادِّ 
���ابق والحاضر، أضْف إلى ذلك  بين الجيل السَّ
تصاُعد االستنكاف من الفنون األدائيَّة من لَُدن 

األجيال الجديدة من العلماء المسلمين.
���عبيَّة ف���ي هذا المجال  من القصص الشَّ
 La tabaski de( م���اع ئ���ب الطَّ ���ة الذِّ قصَّ
bouki(، ال���ذي أراد أن يُعيِّد األضحى مثل 
ملك، يسرق أربعة خراف سمان من أربع ُقرى، 
ويمنِّي نفس���ه باألكل حتى التُّخمة، وفي يوم 
ع���وة للوليمة في  ت طبول الدَّ العي���د حين دقَّ
ئ���ب يجري نحوها،  القري���ة األولى، وبدأ الذِّ

.Ibid.,353  (((

م�سدر  الأم�سار,  غرائب  في  النظار  تحفة  بطوطة:  )3) ابن 
�سابق, )) / 198).

شعيرة عيد األضحى ال تزال 
تحمل الكثير من المخزون 

الحضاريِّ للمجتمعات المسلمة 
بإفريقيا
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بول في القرية الثَّانية؛ فعاد أدراجه،  ت الطُّ دقَّ
ئب في َحيَْص بَيَْص، وهو يلهث  وهكذا وقع الذِّ
جارياً نح���و كلِّ قريٍة، فال يصل إلى منتصف 
ري���ق حتى يعود جاري���اً نحو قرية أخرى،  الطَّ
والنَّتيجة أنَّ���ه أعياه الج���رُي، وخارت قواه، 
مع  ول���م يصل أبداً إلى أيٍّ من القرى، ف� »الطَّ
ره يوقعان صاحبهما في أخطاء«)))، كما  والشَّ

ة. تقول القصَّ
وإذا كان����ت النَّم����اذج ش����حيحًة في هذا 
عبيَّة؛ فإنَّ النَّماذج من  المقام في النُّصوص الشَّ
واي����ات الفنيَّة الحديثة التي تناولت موضوع  الرِّ
 ، وائيِّ عيد األضحى، ف����ي إثراء فضائه����ا الرِّ
وايات  يمكن وصفها بالكثيرة، ومن أوائل تلك الرِّ
الفنيَّة التي تناولت موضوع عيد األضحى رواية 
)كري����م( لعثمان صوصيْه الس����نغالي)))، وفيها 
تصويٌر لبعض المظاه����ر االجتماعيَّة المعتادة 
للعيَدين، ومثلها رواي����ة )القمامة( للروائي بابا 
����ك المجتمع  باتيْه دي����وْب)))، عالج فيها تمسُّ
بالمظاهر، وإرهاق األفراد أنفس����هم من أجل 
أي العام، ففي عيد األضحى يحرص  إرضاء الرَّ
كلُّ ربِّ أس����رة في توفير المالب����س الجديدة 
لزوجاته وأطفاله، ويتباَهْون في ذلك، وفوق كلِّ 
ذلك حرص كلِّ ش����خٍص على شراء األضحية 
مهما غال الثَّمن؛ مخافة أن يقع ضحيَّة األلسن، 

أو أن يبدَو أقلَّ قدراً من أقرانه.
بعيداً عن توظيف ش���عيرة األضحى فنّياً 
؛ تأت���ي رواياٌت جديدة  ف���ي النَّقد االجتماعيِّ

 Roger M., Le Baron et Jacques Francois. (1(
 )1828). Fables Senegalaises,Paris : Nepveu,

.78-77

 OusmaneSoce. )1948). Karim: Roman (((
.Senegalais, Nouvelles Editions Latines

 Pape PatheDiop. )1984). La Poubelle, (3(
.Présenceafricaine,91

امية  وحية واإلنسانيَّة السَّ الالت الرُّ لتصوير الدِّ
نف رواية  في شعيرة العيد، ولدينا في هذا الصِّ
هب���ي( للروائي تيمتي  )صاحبة الجلج���ل الذَّ
باص���وري)))، وفيها تس���جيٌل عميق لطقوس 
عي���د األضحى، وحمل العيد لمضامين روحيَّة 
واية؛ بكون  واجتماعيَّة في إث���راء رؤيا هذه الرِّ
���الم والتَّس���اُمح والوئام  اإلس���الم عاماًل للسَّ

 . االجتماعيِّ
رواي���اٌت أخرى س���عت إلى رس���م بعض 
أبعاد ش���خصيَّاتها من خالل ربطها بش���عيرة 
ور المت���واردة في  عيد األضح���ى، ومن الصُّ
وايات إبرازها لمب���دأ )برِّ الوالَدين(،  تلك الرِّ
���خصيَّة المحوريَّة بتوفير  وذلك بالت���زام الشَّ
كب���ش األضحية لوالَديه، من ذلك رواية )نداء 
حلب���ات المصارعة( للكاتب���ة أميناتا صوفاْل 
يد )انْديوغو باري(  السنغاليَّة، وفيها يلتزم السَّ
كلَّ عام بشراء األضحية لوالدته العجوز على 
ا ُعِرَف عنه من ان���زالٍق في حياة  غ���م ممَّ الرُّ
ل من العادات واألعراف  البورجوازيَّة، والتَّنصُّ

التَّقليديَّة))).
وائيَّة أيض���اً رواية )ضفادع  م���ن األمثلة الرِّ
ياس���يَّة، وفيها يُقبُض على البطل  األحراش( السِّ
، وبينما يُقاد إلى  الثَّائر في اضطراٍب سياس���يٍّ
حتف���ه يهمس في أذن زوجت���ه بوصيَّته األخيرة 
صيد كلَّه،  قائاًل: »اذهبي إلى البنك واسحبي الرَّ
وأرسلي منه إلى والدي لمصاريف عيد األضحى 

المقبل...«))).
كذلك، يب���رز مبدأ الب���رِّ بالوالَدين مرتبطاً 

.BasoriTimite, Grelots d’Or. )1983). CEDA (4(

 Aminata Sow Fall. )1982). l’Appel des (((
 Arenes, Les Nouvelles Editions Africaines,

.112

 ThernoMonenembo. )1978). Crapauds de (6(
.brousse, Éditions du Seuil, 122
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بشعيرة عيد األضحى في مشاركة الغالم »عثمان« 
في سباٍق للجري يوم العيد، وفوزه بكبٍش يأتي به 
إلى المن���زل هديَّة لوالده ال�ُمْقَعد المْعدم، يقول 
ارد: »في ذلك اليوم؛ كانت صورة اإلله القادر  السَّ
قد ارتس���مْت بجالٍء أمام َعيْنَ���ي بابا إبراهيما، 
د ساَقْي ابنه عثمان بما فَقَدهُ  أدرك أنَّ الله قد زوَّ
هو من س���اَقيْه.. كالَّ لم يَُعْد أيض���اً ُمقعداً«)))، 
ٍة  ر بدقَّ وبهذا الموقف اس���تطاع الكاتب أن يُصوِّ
إسهام هذه المناس���بة في إبراز بُعٍد عميٍق في 
ش���خصيَّة الغالم، وفي الوقت نفسه بُعد اإليمان 
بالله وبألطافه في ش���خصيَّة والد الغالم، فعيد 
���ابقة،  وايات الفنيَّة السَّ األضحى، في كلٍّ من الرِّ
واية، وبإثراء  ؤيَوي للرِّ قد اضطلع برسم البُعد الرُّ

فضائها، ورسم أبعاد شخصيَّاتها.
خاتمة:

إنَّ تأثير عي���د األضحى في جوانب الثَّقافة 
اإلفريقية يُعدُّ صورًة جزئيَّة من التَّأثير اإلسالميِّ 
د ذلك  الكليِّ في مظاهر الحضارة اإلفريقية، أكَّ
باحثون ُكثُر عبر دراسات أنثروبولوجيَّة وتاريخيَّة، 
منهم الباحث براْفمان)))، الذي استكشف الكثير 

.Ide Oumarou. )1997). Gros Plan, NEA (1(

 Bravmann, René A. 1974. Islam and Tribal (((
 Art in West Africa. Cambridge: Cambridge

من األصول اإلس���الميَّة في فنِّ األقنعة، ومنهم 
الباحثان مارْك))) وتام���اري)))، وغيرهم، بل إنَّ 
ه���ذا التَّأثير، كما يؤكِّده الباح���ث ماهر صوْل، 
قد تجاوز األوساط اإلسالميَّة بإفريقيا إلى غير 
المس���لمين، ومن مظاهر ذلك ربط المجموعات 
اإلثنيَّة غير المسلمة الكثير من رموزها الثَّقافيَّة 
ّي، واقتراضها الكثير من العناصر  بالمصدر المكِّ

اإلسالميَّة في طقوسها التَّقليديَّة))).
هذا، وإنَّ شعيرة عيد األضحى ال تزال تحمل 
للمجتمعات  الحض���اريِّ  المخ���زون  الكثير من 
المس���لمة بإفريقيا وفي غيرها من المجتمعات، 
���عيرة في نش���ر  من ذلك مثاًل إس���هام هذه الشَّ
الم والتَّساُمح، وفي تعزيز روح اإلخاء  ثقافة السَّ
والتَّضامن في المجتمع بأْسِره.. مسلمين وغير 
مس���لمين، وال ش���كَّ أنَّ دعم هذه الخاصيَّة في 
ق مكاسب اجتماعيَّة  ش���عيرة عيد األضحى يحقِّ
ة لم ت���زل المجتمعات البش���ريَّة بعيدًة عن  جمَّ

تحقيقها.
راس���ة الحاليَّة لو نجحت في  أخيراً: إنَّ الدِّ
لة  »فتح ش���هيَّة« الباحثين للقيام بدراساٍت مفصَّ
زة عن ش���عيرة عيد األضح���ى، أو غيرها  مركَّ
���عائر اإلسالميَّة، واستكش���اف آثارها  من الشَّ
راس���ة  قت قراءة الدِّ الحضاريَّة بإفريقيا.. لو حقَّ

الحاليَّة هذا المقصد؛ لكفى ذلك! �

.University Press

 Mark, Peter. 1992. The Wild Bull and the (3(
 Sacred Forest: Form, Meaning and Change in
 Senegambian Initiation Masks. Cambridge:

.Cambridge University Press

Tamari, Tal. 2001. Notes sur la représenta (4(
 tioncosmogoniquedogon, bambara et malinké
 et leursparallèles avec la pensée antique et
 islamique. Journal des Africanistes 71)1):

.93–111

 Soul, Mahir, Islam and West African (((
.Anthropology, AFRICA TODAY, 26
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اأ. محمد تف�شير بالدي
باحث دكتوراه في الدرا�شات الإفريقية - غينيا كوناكري

ظ�ّل العولم�ة التي ت�ش�هد فيها و�ش�ائل الحياة تح�ّوًل ل مثيل ل�ه، من ثورٍة في 

معلوماتي�ة ف�ي معظم مج�الت الأن�ش�طة المتداولة، اتخ�ذت التكنولوجيا 

الحديثة �شجات اآلية للحفاظ على التراث العالمي من ال�شياع والندثار، واأ�شبحت 

اأر�ش�ية خ�ش�بة لتطوير اللغات المهددة بالنقرا�س؛ وذلك لما ت�ش�هم به »المعرفة 

التكنولوجية« من دوٍر اأ�شا�شيٍّ في التنمية الم�شتدامة.

اللغات اإلفريقية في
التكنولوجيا المعلوماتية
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لغات األقليات بها«))). 
وظهرت كّل هذه المشاريع الرقمية بعد الدراسات 
الميداني���ة التي أكدت أّن »واحدة من اللغات تختفي كّل 
أس���بوعين تقريباً«)))، بما فيها بعض اللغات اإلفريقية 

واآلسيوية.
من هنا تضاعفت الجه���ود العلمية إلدراج اللغات 
المه���ددة باالنق���راض ضم���ن برام���ج التكنولوجي���ا 
المعلوماتية، لتصبح لغات علمية عالمية متداولة؛ ذلك 
أّن لترجمة »العلوم والتكنولوجي���ا دوراً مهّماً في إغناء 

اللغة العلمية أو التكنولوجيا للمجتمع«))).
وهذه المبادرات الرقمية لم تكن بمعزٍل عن القارة 
اإلفريقية؛ إذ برزت بها مش���اريع مهّمة، حاولت ادماج 
اللغات اإلفريقية ضم���ن التكنولوجية المعلوماتية، عبر 

)))  هذا ما اأكدته ج�ى �سبرينجر مديرة برنامج ذاكرة العالم 
والعولمة  اللغوية  )التعددية  موؤتمر  في  اليون�سكو  بمنظمة 
مع  بالتعاون  الإ�سكندرية  مكتبة  نظمته  ال��ذي  والتنمية( 
مارينهو)  )روبــرتــو  وموؤ�س�سة  )لينجوامون),  اللغات  بيت 
الطبعة   – الأهــرام  ينظر:  اليون�سكو.  وبرعاية  بالبرازيل, 
www.ahramdigital.org.eg/ الرابط   على  العربية, 

.articles.aspx?Serial=355572&eid=1114

بو�ست,  هافينغتون   +   RT في  تي  اليوم  رو�سيا  )3) الم�سدر: 
 http://arabic.rt.com/news/757528  ،08.09.2014

النمو  في  والتكنولوجية  العلمية  اللغة  اأثر  مرياتي:  )4) محمد 
والأبحاث  الدرا�سات  معهد  من�سورات  العربي,  القت�سادي 

للتعريب, يوليوز )00)م, �ص 6).

ولع���ل من بي���ن أضخم المش���اريع التي ُعنيت 
بذلك: مش���روع ش���ركة غوغل العمالقة المسّمى: 
)مش���روع اللغات المهددة باالندثار(، والذي يهدف 
إلى توثيق 3500 لغة معّرضة لخطر االنقراض خالل 
األعوام المائة القادمة)))، ومشروع منظمة اليونسكو 
)Unesco( المعروف باسم: )برنامج ذاكرة العالم( 
الهادف إلى إجراء »دراس���ة لقي���اس التعدد اللغوي 
على اإلنترنت، وبحث س���بل استخدام جميع اللغات 
في مواق���ع الخدمات العامة، مع التأكد من تضمين 

www. الــــمــــ�ــــســــروع:  مــــوقــــع  ـــــي  ف ـــل  ـــي ـــفـــا�ـــس ـــت ال   (1(
endangeredlanguages.com

ترجمة العلوم التكنولوجية 
باللغات اإلفريقية تعتمد – 
غالبًا - على العمل التطوعي 

الفردي أكثر من العمل 
المؤسسي
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 Open( برامج متنّوع���ة، من أهمها: البرام���ج الحرة
Source(، والبرام���ج المخّصص���ة لترجم���ة اللغات 

العالمية في العلوم التكنولوجية.   
وألهمية الموضوع ومحوريته، في مستقبل التراث 
اللغ���وي اإلفريقي وعالقته بالتطورات المتالحقة، تأتي 
هذه المس���اهمة للبحث عن معّدل النم���ّو التكنولوجي 
للغات اإلفريقية، والتركي���ز على الجهود العلمية لدعم 
محت���وى اللغات اإلفريقية في التكنولوجيا الحديثة، وال 
يهّمنا في ذل���ك األبجدية التي تُكتب به���ا اللغات قيد 
الدراسة بقدر ما يهّمنا حضورها في مجتمع المعلومات؛ 
ذلكم أّن كتابة اللغات اإلفريقية بأبجدية موّحدة ال يزال 

إشكاالً قائماً بذاته في األوساط اإلفريقية.
وتجدر اإلش���ارة إلى أّن معظم اللغ���ات اإلفريقية 
تكتب – اآلن - بالح���رف الالتيني المدعوم من طرف 
اليونسكو ومنظمة الوحدة اإلفريقية - قديماً واالتحاد 
اإلفريقي حالياً -، وهي كلٌّ من: )السواحيلية، والهوسا، 
والفوالني���ة، والول���وف، والصومالي���ة، واألفريكان���ز، 

واليوروبا، واإليبو(.
واللغات نفس���ها المذكورة آنف���اً، إلى جانب بعض 
اللغ���ات اإلفريقية األخرى كالسوس���و، تُكتب بالحرف 
العربي المدعوم من طرف المنظمة اإلسالمية للتربية 
والعل���وم والثقاف���ة )إيسيس���كو(، ومعهد الدراس���ات 
والبح���وث للتعريب التاب���ع لجامعة محم���د الخامس 
بالمغرب، ومعهد الخرط���وم الدولي للغة العربية التابع 
للمنظمة العربي���ة للثقافة والتربية والعلوم )ألس���كو(، 
ومركز يوس���ف الخليفة لكتابة اللغات بالحرف العربي 

بجامعة إفريقيا العالمية بالسودان.
وتمّيزت بعض اللغات اإلفريقية بأبجديتها األصيلة، 
مثل )أبجدية انكو( بغرب إفريقيا، و )أبجدية ماندومبي 
Mandombe( بالكونغ���و الديموقراطية، و )األبجدية 
األمازيغية( بشمال إفريقيا، و )األبجدية اإلثيوبية( التي 
تُكتب به���ا األمهرية والتيجرينية ف���ي إثيوبيا وإريتريا، 
كّل هذه األبجديات فرضت نفس���ها بحروفها الخاصة 
ف���ي التكنولوجيا الحديثة بعيداً ع���ن الحرفين العربي 

والالتيني. 
ومن المعل���وم أّن التكنولوجي���ا المعلوماتية تخّص 
جميع وس���ائل اإلعالم المتداولة، م���ن: إذاعة، وتلفزة، 
وجرائد ومج���الت، وما يدور في الش���بكة العنكبوتية 
م���ن برمجيات متنّوعة، إال أننا س���نرّكز في دراس���تنا 
على البرامج الحاس���وبية، والهواتف الذكية، وخدمات 

اإلنترنت.
ولق���د ارتأينا بعد جم���ع الم���ادة العلمية للبحث 
وتصنيفها أن نعرضها في خطة تش���تمل إجماالً على: 

مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.
اللغات  لتطوير  الفعلية  البداية  تمهيد: 

الإفريقية عبر التكنولوجيا المعلوماتية:
نظ���راً لما تلعبه التكنولوجي���ا المعلوماتية من دوٍر 
فّعاٍل في إغناء اللغة وحمايتها من الضياع واالنقراض؛ 
ب���رزت مجموعة من المب���ادرات اإلقليمية في إفريقيا 

لتطوير اللغات اإلفريقية عن طريق الترجمة العلمية.
ومن���ذ مؤتمر باماكو )مالي(، الذي أش���رفت عليه 
منظمة اليونس���كو ع���ام 1966م بمش���اركة مجموعة 
من الخب���راء األفارق���ة واللس���انيين األجانب، لوضع 
خطة ش���املة حول تطوير اللغ���ات اإلفريقية بالحرف 
الالتين���ي)))، ُعقدت اجتماعات مكّثفة على المس���توى 
الجهوي بخصوص اللغات اإلفريقي���ة، كان من أبرزها 
مؤتمر نيام���ي بالنيجر عام 1998م، وقّمة أس���مرة))) 
بإريتري���ا ع���ام 2000م، ومؤتمر باماك���و 2002م تحت 
 Langues عن���وان: )اللغات اإلفريقي���ة واإلنترن���ت

.)africaines et internet

)1)  ينظر: ورقتنا التي قّدمناها في ندوة اليوم الثقافي الأول: 
)اللغة والثقافة الفولنية و�سقيقتها الإفريقية), بعنوان: اللغة 
الطبع)  )تحت  خدمتها,  في  التكنولوجيا  وتوظيف  الفولنية 

جامعة القاهرة 4) فبراير )01)م. 

 La déclaration d’Asmara sur les langues et (((
 littératures africaines, Conférence intitulée,
 Contre toute attente: Langues et littératures
 africaines dans le 21ème siècle, Asmara,

.Érythrée, 11 17 janvier 2000
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ومنذ أن تبّنى االتحاد اإلفريقي مش���روع االهتمام 
باللغ���ات المحلية، بأن أّس���س األكاديمي���ة اإلفريقية 
 )Académie Africaine des Langues( للغ���ات
عام 2000م، وبعدها تأّس���س مركز الدراسات اللغوية 
 Centre  والتاريخي���ة عن طري���ق التقليد الش���فهي
 d’études linguistiques et historiques
par tradition، بدأت اللغ���ات اإلفريقية تثبت ذاتها 
لالندم���اج ضمن اللغات العالمي���ة، وذلك عبر التأليف 
والتكنولوجيا  التعليمي���ة  والبرامج  والنش���ر  والترجمة 

المعلوماتية. 
ولع���ل أهم ما يلفت أنظارنا ف���ي ذلك هو أّن اللغة 
الس���واحيلية، التي ب���دأت عملية تطويرها منذ س���نة 
1978م، تحت���ل الي���وم مكانة خاصة على المس���تويين 
الوطني واإلقليمي؛ إذ أصبحت اللغة الرس���مية األولى 
في تنزانيا، كما أنها إحدى اللغات المعتمدة في االتحاد 

اإلفريقي.
وم���ن أهم المج���االت التي انخ���رط فيها مطّورو 
اللغات اإلفريقية: وسائل اإلعالم )المكتوبة والمسموعة 
والمرئية(، والتكنولوجيا الحديثة بكّل صورها، للحفاظ 
على تل���ك اللغات م���ن الضياع واالنق���راض، وإلثبات 
وجودها في المجاالت المتداولة اليوم، وإلنش���اء هوّية 
»رقمية« إفريقية، وتفيد بعض األبحاث اللسانية بإفريقيا 
أّن القارة اإلفريقية قد حظيت ببرنامج حاسوبي يمّكن 
م���ن الكتابة بجميع اللغات اإلفريقي���ة، وذلك منذ عام 

1992م برعاية من اليونسكو))).
وخالل مؤتمر تونس ح���ول )مجتمع المعلوميات(، 
اتفق المشاركون على »العمل لتحقيق التعدد اللغوي على 
اإلنترنت«، كما دعوا إلى »استخدام اللغات المحلية فيه 
لتطوير المحتوي���ات، والترجمة، والتأليف،... ومجاالت 

متنوعة من تكنولوجيا المعلوميات«))).

http://fr.allafrica.com/ ــــــظــــــر:  ــــــن )1) ي
stories/200407280842.html )زرناه في )01)).

 Agenda de Tunis pour la société de (((

ويبقى أّن القّمة التحضيري���ة بالعاصمة المالية 
باماكو 2002م، حول المجتم���ع العالمي للمعلوماتية 
 ،la Société Mondiale de l’Information
أوصت بضرورة إدماج اللغات اإلفريقية ضمن البرامج 
التعليمي���ة والتكنولوجيا الحديثة لضمان تنمية القارة 

اإلفريقية))). 

ف���ي  االإفريقي���ة  اللغ���ات  اندمج���ت  كي���ف 
التكنولوجيا المعلوماتية:

ل���م يكن تطوي���ر اللغات اإلفريقية وف���ق المعايير 
العالمية المعتمدة في العلوم التكنولوجية من الس���هولة 
بمكان؛ ذلك أّن األبجديات التي تختص بها غير مسّجلة 
في اآلالت المتداولة عالمياً، األمر الذي كان عائقاً في 

وجه المطّورين. 
ولتس���هيل عملية االندم���اج لجؤوا إل���ى معيار 
اليونكود )unicode( الذي بواس���طته اس���تطاعوا 
أن يصنع���وا لوح���ات مفاتي���ح خاص���ة باألبجديات 
اإلفريقية؛ ألّن الح���روف التي ال يتعّرف عليها معيار 
اليونكود ال يمكن اس���تعمالها في المواقع اإللكترونية 
مثاًل - إال ع���ن طريق ال Html –، ومن هنا أوصى 
الخبراء في مؤتمر نيام���ي )1998م( بضرورة توحيد 
لوحة المفاتيح اإلفريقي���ة لتقريب اللغات اإلفريقية، 
وهذا الذي تحّقق على يد ش���ركة ريف���ال اإلفريقية 
 Réseau international francophone(
d’aménagement linguistique( الت���ي قامت 
منذ عام 200م بتمويٍل من فرنس���ا لتمكين المنظمات 
اللس���انية ببلدان إفريقيا الفرنكوفوني���ة من اعتماد 

.Unicode((( معيار اليونكود

l’information, document WSIS05/TUNIS/
.DOC/6 )Rév.1)F, paragraphe 53

 Maxime Z. Somé/ LES LANGUES (3(
 AFRICAINES ET LES TIC, Université de
 Koudougou )Burkina Faso) Université Paris

.XNanterre )France), page : 89

www.rifal.org  (4(
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في  الإفريقية  اللغات  الأول:  المبحث 
التكنولوجيا الحديثة: 

استطاعت مجموعة من اللغات اإلفريقية أن تتلمس 
طريقه���ا ضمن برامج الش���ركات اإللكترونية العالمية، 
 Open وبعد ظهور البرامج الحّرة، أو ما يعرف باس���م
Source، سارع كثيٌر من مطّوري اللغات اإلفريقية إليها 
لترجم���ة بعض البرامج المتداولة ف���ي عالم اإلنترنت، 
ومن أكثر المش���اريع التكنولوجية انفتاحاً على اللغات 

اإلفريقية ما يأتي:

 :Pootle 1 - م�شروع
فه���ذا المش���روع، باإلضافة إلى كون���ه من أصٍل 
 Dwayne Bailey إفريقيٍّ وبرعاية من دوايين باي لي
من جنوب إفريقيا، يوّفر ترجمة البرامج الحّرة بطريقة 
ميس���رة، وفيه أكثر اللغات اإلفريقية انتشاراً كلها قيد 
 FileZila :الترجم���ة، ويقّدم برامج حديثة، م���ن بينها
 ..  Wordpress بري���س  وورد  و   ،  FreeMinde

وغيرها.
وتصل ترجمة اللغة األفريقانية )afrikaans( فيه 
بمعّدل 54%، والبامبارا 5%، والهاوس���ا 1%، والفوالنية 

66%، والسواحيلية 39%، والولوفية 4%، واليوروبا %3.
ويالحظ أّن اللغة الفوالنية تحتل الصدارة في هذا 
المش���روع أمام اللغات اإلفريقية األخرى بنسبة %66، 

وتأتي بعدها األفريقانية بنسبة %54.

:Transifex 2 - م�شروع
وه���ذا المش���روع  - كس���ابقه - متخّص���ٌص في 
ترجمة تطبيقات الحواسيب والهواتف الذكية والمواقع 
اإللكترونية، واألفالم المش���هورة إلى لغات العالم، ففيه 
أكثر من مائة لغة متداولة، من بينها اللغات اإلفريقية. 

:Tux Paint 3 - برنامج
وه���و عبارة عن برنامج للرس���م، مصّمٌم لألطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 3 - 12 س���نة، ويُس���تخدم 
في معظم المدارس في أنحاء العالم باعتباره نش���اطاً 
لتعلّم الرسم عن طريق الكمبيوتر، ولقد تُرجم البرنامج 

إل���ى العديد من اللغات اإلفريقية، منها: الس���واحيلية، 
والولوفية، والبابمبارا، والسونغاي، والفالنية، والهوسا، 

.((()venda( ولغة فيندا

4 - االأنظمة الت�شغيلية: 
)4-1( مايكروسوفت ويندوز:

في استراتيجيتها الجديدة لتوسيع آفاقها بإفريقيا، 
بادرت ش���ركة مايكروسوفت بمش���روع ضخم أسمته: 
 4 Microsoft مايكروس���وفت من أج���ل إفريقي���ا(
Afrika(، ويه���دف إلى تأهيل 200000 ألف ش���خص 
في مجال التكنولوجيات؛ نصفهم ستس���اعدهم الشركة 

للحصول على العمل من طرف معارفها. 
كما بادرت مايكروسوفت في خطوٍة ناجحة لترجمة 
أنظمتها التشغيلية إلى اللغات اإلفريقية األكثر انتشاراً؛ 
فظهر )ويندوز فيس���تا( بلغتي الولوفية واألمهرية، وكذا 
)وين���دوز 8( باللغ���ة األمازيغية...، ويُذكر أّن ش���ركة 
مايكروس���وفت وضعت خطة إلع���داد المعاجم اللغوية 
المتخصصة لتس���هيل عملي���ة الترجمة ضمن برامجها 

المعلوماتية.
)4-2( النظام التشغيلي الحّر أوبنتو:

كلمة )أوبنت���و( مأخوذة من لغ���ة الزولو، والمعنى 
الحرفي لها: )اإلنس���انية(، ولكن المعنى المقصود بها 
يأتي من االس���تخدام الجنوب إفريقي لها لوصف مبدأ 
)اإلنس���انية تجاه اآلخرين(، أو ما يترجم أحياًنا باسم: 
)نحن موجودون بس���بب اآلخرين(، تم تسمية التوزيعة 
بهذا االس���م؛ ألنه من المراد لها أن تجلب مفهوم أوبنتو 
إلى عالم البرمجي���ات، فأوبنتو هو: نظاٌم حرٌّ ومجانّي، 
ويمكن نشره بين أي عدد من األشخاص)))، فهذا النظام 
الجنوب إفريقي مس���تخدٌم في ع���دٍد كبيٍر من اللغات 
اإلفريقية، أهمها: األفريقاني���ة، والولوفية، والزولو... 

ومعظمها قيد الترجمة.

 /http://www.tuxpaint.org 1)  موقع البرنامج(

)))   مو�سوعة ويكيبيديا.
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5 - البرامج المكتبية:
قبل ظهور اللغات اإلفريقية في البرامج المعلوماتية 
والشبكة العنكبوتية كانت حاضرة في البرامج الخاصة 
لتحري���ر النص���وص، كم���ا اعتمدتها بع���ض المطابع 
القديمة))) التي س���اهمت في نش���ر الكتب والمجالت 

ببعض اللغات اإلفريقية.  
وقد وعدت ش���ركة مايكروس���وفت العمالقة، في 
خطوة أول���ى لمحاولة إدراج اللغ���ات اإلفريقية ضمن 
برامجها اإللكترونية، اعتماد بعض اللغات اإلفريقية في 
برامجه���ا المكتبية Microsoft Office عام 2003م، 
فصدرت نسخة البرنامج في 15 لغة إفريقية، واإلصدار 
األخير م���ن البرنامج متوفٌر في كلٍّ م���ن: األفريقانية، 
واألمهرية، والهوس���ا، واإليبو، والزولو، والس���واحيلية، 

واليوروبا))).
وهن���اك برامج مكتبي���ة أخرى ترجم���ت باللغات 

اإلفريقية، نذكر منها:

 Don Osborn/ LES LANGUES AFRICAINES (1(
 A L’ERE DU NUMERIQUE, Défis et
 opportunités de l’informatisation des langues
 autochtones, Traduit de l’anglais par:
 Geneviève Deschamps, Centre de recherches
  pour le développement international, 2011.

.Page : 96

http://www.microsoft.com/wosn/ :للتفا�سيل ينظر (((
download/details.aspx?id=36528

- كوم���ا كوندا koma Kunda: وهو أّول برنامج 
لتحرير النصوص ظهر بلغة انكو.

- أوب���ن أوفيس Open Office: صدر بلغة جوال 
)))Djoula: وه���ي باق���ة من تطبيق���ات مكتبية حرة 

ومتعددة المنصات، تدعم أنساق مايكروسوفت أوفيس 
)97 – 2003 – 2007(، ويتوف���ر أوب���ن أوفيس حالياً 
بأكثر من 110 لغة؛ فيها ما يزيد عن خمس عش���رة لغة 

إفريقية))) ال يزال أغلبها قيد الترجمة.
- Somitek Hikaadiye: وف���ي إصداره الثالث 
لويندوز )3.1(: أصدرت ش���ركة مايكروسوفت نسخة 
من برنامجه���ا المكتبي باللغة الصومالية تحت اس���م 
Somitek Hikaadiye، بمي���زة مراجع���ة النصوص 

وتصحيحها))).
 Bambara/Bamanakan خدم���ة   -
spell checker للتدقي���ق اإلمالئ���ي للنص���وص بلغة 
البامبارا: وه���ي متوفرة في أغل���ب البرامج المكتبية 
 Libre Office, :لتحري���ر النص���وص، م���ن أمث���ال
 Open Office, Neo Office -Windows,
Mac OsX -Linux. كما يمكن إدماجها في متصفح 
فيرفوكس، وهي من إعداد البروفسور فالين تن فيدرين 
)Valentin Vydrin( م���ن معهد اللغات الش���رقية 

INALCO / بفرنسا))). 
- La Boîte à innovations: وم���ن جهت���ه؛ 
 Tony Simard أطلق الناش���ط الكندي توني سيمار
 La Boîte à innovations :مشروعه الموسوم باسم
عام 2013م، ويهدف للوص���ول إلى المعرفة عن طريق 

https://fr.groups. ال��راب��ط:  ه��ذا  على  )3) التفا�سيل 
yahoo.com/neo/groups/UnicodeAfrique/

conversations/messages/1233

.Don Obsorn / 133 (4(

))) موقع البرنامج www.somitek.com )لكنه معّطل).

http://extensions. ينظر:  المعلومات,  مــن  )6) لمزيد 
l i b r e o f f i c e . o r g / e x t e n s i o n c e n t e r /

 bambarabamanakanspellchecker

اللغات اإلفريقية المكتوبة 
بالحرف العربي ال ترقى إلى 
المستوى نفسه الذي تحظى 
به اللغات اإلفريقية المكتوبة 
بالحرف الالتيني من حيث 

عدد المواقع وجودتها
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التكنولوجي���ا الحديث���ة باللغ���ات اإلفريقية، وخّصص 
 ،le fon لمش���روعه س���ّت لغات إفريقية هي: لغة فون
واليوروب���ا، والباتونو baatonu، والج���وال، والولوف، 
والفولفلدي )الفوالنية(. ويقّدم مشروع توني سيمار هذا: 
مجموع���ة من البرامج التعليمية ف���ي علم الرياضيات، 
والمعلوميات، ومبادئ اإلنترن���ت... وكلّها مترجمة إلى 

اللغات اإلفريقية المذكورة آنفاً))). 
6 - الهواتف الذكية:

ي���كاد الم���رء ال يج���د اس���تخدام اللغات   
اإلفريقية ضمن الهواتف الذكية األكثر تداوالً في عالم 
الهواتف، من أمثال نظ���ام أندرويد، واآليفون، وهواوي 

 .HUAWEI
ومن���ذ فترة ب���ادرت ش���ركة نوكيا ب���إدراج بعض 
اللغات اإلفريقية ضمن هواتفه���ا المحمولة؛ فترجمت 
في خطوته���ا األولى بع���ض منتجاته���ا باألفريقانية، 
والس���واحيلية، والهوس���ا، واليوروبا، واإليبو، والزولو، 

وغيرها من لغات جنوب إفريقيا))). 
كما اعتمدت شركة مايكروس���وفت كبرى اللغات 
اإلفريقية في نظامهما )ويندوز فون(، كالس���واحيلية 
واألفريقاني���ة، وغيرهم���ا. ومنذ أن اعتمدت ش���ركة 
موزيال بعض اللغات اإلفريقية في متصفحها المشهور 
فيرفوكس، اّتبعت الخّطة نفس���ها في هواتفها الذكية، 
فأدرجت اللغات اإلفريقية نفسها في هواتفها الذكية.

وفي غينيا؛ حاولت أكاديمي���ة انكو إدراج أبجديتها 
ضمن هواتف تيكنو TECNO، كما نّس���قت األكاديمية 
نفسها مع كلٍّ من شركة مايكروسوفت وآبل، وغيرهما من 
الشركات العالمية المشهورة، إلدراج لغة انكو في هواتفها 
الذكية، األمر الذي أدى إلى ظهور ويندوز فون بلغة انكو. 

7 - التطبيقات:
تفّطن بعض أبناء القارة السمراء لما تعانيه اللغات 

https:// ال��راب��ط:   ه��ذا  على  مت�فرة  الم�سروع  خدمات    (1(
alphaomedia.org/?page=inscription&step=1

.Don Obsorn/  136  (((

اإلفريقية من تأّخٍر في العلوم التكنولوجية، فسعوا إلى 
تأسيس مراكز علمية لتشجيع الشبيبة اإلفريقية للنهوض 
بعالم التكنولوجيا، ومن أبرز المشاريع التي ظهرت بهذا 
الخصوص مشروع بونغو هايف BongoHive المتخذ 
من المقر بزامبيا، واله���ادف إلى االبتكار واإلبداع في 
مج���ال التكنولوجيا بلغات زامبيا، ويس���تضيف تطبيق 
بانتو بابل Bantu Babel الهادف إلى ترجمة الكلمات 

والعبارات الشعبية باللغات الزامبية اآلتية:
 ،)Kikaonde( والكي كاوندي ،)Bemba( بيمبا
والل���وزي )Lozi(، واللون���دا )Lunda(، والماومبيوي 
والتونغ���ا   ،)Nyanja( والجانج���ي   ،)Mambwe(

 .)Tumbuka( والتومبوكا ،)Tonga(
وال يتطلب البرنامج االتصال باإلنترنت، وهو خاص 
بالهوات���ف الذكية، ومتوّفر للتحميل على غوغل س���تور 

  .Bantu Babel :بهذا االسم

8 - في االألعاب التعليمية االإلكترونية: 
من المعلوم بالضرورة أّن األلعاب التعليمية تساعد 
األطفال عل���ى الفهم، والقدرة على التحليل، وخصوصاً 

إذا كان ذلك بلغتهم التي يفهمونها.
وبع���د اطالعن���ا المتواضع لم نق���ف على ألعاب 
إلكترونية أدرجت اللغات اإلفريقية ضمن برامجها، إال 
لعب���ة))) Open Spell، ومعناه���ا: )اإلمالء المفتوح(، 
ه���ذا البرنامج من صنع جنوب إفريقيا، وهو عبارة عن 
لعب���ة قصدها التعليم عن طرق اإلمالء، صّمم لألطفال 
الصغار، ويضم اإلحدى عشرة لغة المعترف بها رسمياً 

في جنوب إفريقيا.
في  الإفريقية  اللغات  الثاني:  المبحث 

خدمات الإنترنت:
1 - البريد االإلكتروني:

بحكم س���ّرية البري���د اإللكترون���ي يصعب إجراء 
دراس���ة دقيقة عن معّدل اس���تخدام لغة ما عن طريق 

 /https://sites.google.com/site/openspell  (3(
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الرسائل اإللكترونية، ومما ال شك فيه أّن كتابة الرسائل 
اإللكتروني���ة باللغات األجنبية كان - وال يزال - الغالب 
في القارة اإلفريقية، ومع ذلك كانت هناك جهوٌد معتبرة 
س���اهمت في تس���هيل عملية تداول الرس���ائل النصية 
باللغ���ات اإلفريقي���ة، وفي ذلك ظهر كلٌّ من مش���روع 
اللغ���ات  لتمكي���ن   Mailafrica و   Africast.com
اإلفريقية من الت���داول في الرس���ائل اإللكترونية عن 
 Lexilogos طريق لوحات افتراضية)))، ويحتفظ موقع

بمعظم اللوحات االفتراضية للغات اإلفريقية.

2 - المواقع االجتماعية:
مع ظهور مواقع التواصل االجتماعي برزت أعداٌد 
 ،Hi5 كثيرةٌ من مجموعات الدردش���ة على الهاي فايف

والفيس بوك.. باللغات اإلفريقية. 
ومن���ذ ع���ام 2003م وج���د الباحث���ان ف���ان دير 
 De( ودي ش���ري فاير )Van der Veken( فكي���ن
Schryver( مجموعات للدردش���ة باللغتين السواحيلية 
والهوس���ا، واعتب���را أّن محتوى اللغ���ات اإلفريقية في 

اإلنترنت يفوق الوصف))).
إال أن���ه حت���ى الوقت الحال���ي لم تُ���درج اللغات 
اإلفريقية في المواقع االجتماعية المش���هورة بش���كٍل 
نهائيٍّ باستثناء النسخة األمازيغية للفيس بوك)))، وبعد 
حمالت فيسبوكية طالبت بإدراج بعض اللغات اإلفريقية 
ضمن اللغات المستعملة على صفحات الموقع؛ نّسقت 

إدارة الفيس بوك للقيام بالمهمة المطلوبة.
وثّم���ة مب���ادرات إقليمية تحاول »أفرق���ة« مواقع 
  TABAKIالتواصل االجتماعي؛ من أهّمها: موقع تبكي
))) للتواص���ل االجتماع���ي، وهو متوّف���ر بثماني لغاٍت 

ربما  ط�يلة،  مدة  منذ  العمل  عن  الم�سروعان  ت�قف  ولقد    (1(
ل�سعف في التمويل.

.Don obsorn / 120  (((

في  )زرنــــاه   http://bit.ly/1B9wsPk هــنــا:  الخبر    (3(
.((01(

 www.bataki.com  (4(

إفريقية، إال أنه تعّرض لتحدي التمويل فتّم بيعه، وأدرج 
الموقع االجتماعي فوالني فايس))) fulani face اللغة 

الفوالنية ضمن لغات الموقع. 
 MXit وف���ي جن���وب إفريقي���ا أصبحت ش���ركة
المتخصصة في الرس���ائل النصية من أبرز الخدمات 
التي تجمع مس���تخدمي اإلنترنت ف���ي إفريقيا، وفيها 
أكثر من سبعة ماليين مستخدم، تغطي معظم العواصم 
اإلفريقي���ة، وتقّدم برامج ته���م األفارقة، وهي من أكبر 

المواقع االجتماعية بإفريقيا))).
3 - خدمات غوغل:

يُعّد )مش���روع غوغ���ل للغات المه���ددة باالندثار( 
من أه���ّم خدمات اإلنترنت التي تعم���ل لصالح اللغات 
اإلفريقية المهددة باالنق���راض، كما أّن )غوغل مابس 
Google maps ( للخرائ���ط اإللكتروني���ة، وموق���ع 
اليوتيوب لعرض لقطات الفيديو، وش���بكة غوغل بلس، 
تمّكن الناشطين اللغويين من التعاون لتسجيل المعلومات 
بش���أن اللغات المهددة وتوثيق تلك المعلومات وتبادلها، 
وذلك للحفاظ على التراث اللغوي عبر خدمات غوغل، 
وتستفيد اللغات اإلفريقية من هذه الخدمات مع اللغات 

اآلسيوية على حدٍّ سواء.
 Google( ويذك���ر أّن تطبي���ق غوغل للترجم���ة
Translate( قد أض���اف في خطوة أولى خمس لغات 
إفريقية، وهي: الصومالية، والزولو، والهوسا، واليوروبا، 
واإليبو، وتفادياً للترجمات الرديئة حاولت شركة غوغل 
مراجع���ة المقترح���ات المتعلقة بخدماته���ا بالتعاون 
م���ع بعض موظفيها المتقنين للغ���ات اإلفريقية وكذلك 

المتطّوعين))).
ومن مظاهر اهتمام الش���ركة باللغ���ات اإلفريقية 

 www.fulaniface.com  (((

http: / /www.un.org/africarenewal / fr /  (6 (
magazine/december2010/lafi%C3%A8vredes
99af%80%m%C3%A9diassociauxgagnel%E2

rique

.)Denis Gikunda )communication personnelle, 2009  (7(
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 ،Google Africa((( البارزة: خدمة غوغل إفريقي���ا
وهي عبارة ع���ن مدونة تقّدم توجيه���ات ونصائح إلى 

مستخدمي غوغل بإفريقيا. 
)3-1( محركات بحث غوغل اإلفريقية:

من الخدم���ات التي قدمتها ش���ركة غوغل للغات 
اإلفريقي���ة: محركات البحث باللغ���ات الوطنية، ومنها: 
محرك البحث غوغل )بالسواحيلية()))، وغوغل سنغال 
)بالولوفي���ة()))، وغوغل هوس���ا)))، وغوغ���ل يوروبا)))، 

وغيرها من اللغات اإلفريقية المشهورة.
)3-2( بريد جي ميل Gmail باللغات اإلفريقية:

باإلضاف���ة إلى محرك بحث غوغل بالس���واحيلية 
نج���د كذلك بريد جي مي���ل Gmail متوفراً بكلٍّ من: 

األفريقانية، والسواحيلية، والزولو.
4 - المت�شفحات:

:Mozilla Firefox 4-1( موزيال َفَيرُفوكس(
ش���ركة موزيال من أولى الش���ركات العمالقة التي 
انفتحت عل���ى لغات العال���م، وذلك عب���ر متصّفحها 
المشهور َفَيرُفوكس، ففيه العديد من اللغات اإلفريقية 
التي س���تدرج الحقاً ضم���ن أنظمتها الح���ّرة للهواتف 
الذكي���ة، وم���ن اللغ���ات اإلفريقية المترجم���ة إلى ال� 
َفَيرُفوك���س نذكر: الفوالني���ة، واألفريقانية، ولغة غندا 

genda، ولغة أشولي Acholi، والخوسية.
)4-2( مشروع غوغل كروم باللغات اإلفريقية:

في عددها الصادر بتاريخ 30 يونيو 2010م   
أفادت مجلة راتي Ratio Magazine الكينية، بلسان 
جو موجي���رو Joe Mucheru رائ���د غوغل إلفريقيا 
جنوب الصحراء، أّن »الشركة قد مّكنت إفريقيا ببعض 
منتجاته���ا، مثل غوغ���ل كروم، وخدم���ة غوغل مابس 

  http://googleafrica.blogspot.com  (1(

https://www.google.co.ke  (((

 /https://www.google.sn  (3(

 https://www.google.com/?hl=ha  (4(

 https://www.google.com/?hl=yo&gws_rd=ssl  (((

للخرائط بالسواحيلية«))).
:text to speech 5 - خدمة

بالرغم من ظهور التكنولوجيا الحديثة، وتيسير سبل 
التعلّم في بعض المناطق من العالم، ال تزال نسبة األمية 
تتزايد في القارة اإلفريقية، ففي إفريقيا نسبة كبيرة من 
الذين ال يجيدون القراءة فضاًل عن الكتابة، ولمساعدة 
األميين في القارة السمراء لالندماج السريع في العلوم 
الحديثة؛ برزت مشاريع إلكترونية حاولت إعداد برامج 
صوتية تمّكن المس���تخدمين من إيصال أصواتهم عبر 
التس���جيل واإلرس���ال، فكان من أبرز القائمين بذلك: 
 Local مبادرة تكنولوجيا الخط���اب باللغات المحلية(
 ،)Language Speech Technology Initiative
والتي عملت على إدماج كلٍّ من السواحيلية والزولو ولغة 

 .(((Ibibioإيبي بو
وهناك مش���اريع راهنة تقوم بإعداد برامج للتعّرف 
عل���ى لغتي اليوروب���ا والصومالية ع���ن طريق الصوت 
 Oddcast Text ويوّفر موقع .((()speech-to-text(
To Speech المتخصص في تحوي���ل النص المكتوب 
إلى كالٍم منطوٍق لمجموع���ة من اللغات اإلفريقية بتلك 

الخدمة؛ كما أفاد بذلك الموقع الرسمي للخدمة))).
وخ���الل مؤتمر زيمباب���وي حول تعلي���م اإلنترنت 
 Ian بإفريقي���ا 2013م؛ أفاد الباحث إي���ان ماتاميري
Matamiri من جامعة زيمبابوي أنه يسهر على إعداد 
تطبيق من نوع TTS  للغة الش���ونا Shona، تمّكن من 
 Tablettes عب���ر لوحات Shona �ق���راءة نصوص ال

المثّبتة على نظام أندرويد)1)).

 Ratio Magazine/ Nairobi, 30 June 2010  In recognition (6(
 of the ongoing regional integration and growing

.prominence of local languages on the internet

 .Don Obsorn/ 137  (7(

.Don Osborn/ 110  (8(

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/  (9(
 tts_example.php

 /http://www.elearningafrica.com/fra (10(
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6 - الترجمة االآلية: 
باس���تثناء خدمات غوغل للترجمة؛ ليس���ت هناك 
خدم���ات أخرى تمّك���ن الترجمة من لغ���ة إفريقية إلى 
لغة أخ���رى، عدا خدم���ة موق���ع Mokenon الذي 
يوّف���ر الترجمة م���ن اإلنجليزية إل���ى كلٍّ من الفلفلدي 
)الفوالنية(، والخوس���ية )))Xhosa، وهناك مش���اريع 
أخرى تحاول إع���داد خدمات للترجمة لكلٍّ من اللغتين 
األكانّية واليوروبوية تحت إش���راف السيدة/ أو كي مون 

 .O’Kennon(((

ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي أطلق األستاذ 
 Arvi Hurskainen الجامعي آفري هورس كيني���ن
مش���روع )خدمة س���لما-SALAMA( للترجمة إلى 
السواحيلية، وهو نظاٌم حاسوبيٌّ قائٌم على تسهيل أنواٍع 
كثيرٍة من التطبيقات القائمة على الكتابة بالسواحيلية، 
وتجدر اإلشارة إلى أّن كلمة )سلما( بالسواحيلية تعني: 
)السالم())). وهناك مش���اريع راهنة تهدف إلى تسهيل 
الرس���ائل النصي���ة SMS متعددة اللغ���ات)))، وللغات 

اإلفريقية نصيٌب منها. 
7 - المدونات العالمية:

من المعلوم أّن المدونات تؤدي دوراً مهّماً في إغناء 
محتوى اللغ���ات عبر اإلنترنت، ومن أش���هر المدونات 
تأثيراً ف���ي عالم التدوين: مدون���ة )األصوات العالمية 
Global Voices(، وه���ي تضم أكث���ر من 800 كاتب 
ومحلل ومترجم وخبي���ر في مجال اإلعالم اإللكتروني، 
وتغّطي 167 دولة، وتترجم إلى 30 لغة عالمية، من بينها 
لغتان إفريقيتان، هما: السواحيلية)))، والملغاشية))).    

http://mokennon2.albion.edu/ الخدمة  )1) موقع 
language.htm  )زرناه في )01))

.Don Obsorn/ 141 (((

/http://www.njas.helsinki.fi/salama :3) موقع الم�سروع(

.Don Obsorn/ 78 (4(

 /http://sw.globalvoicesonline.org  (((

 /http://mg.globalvoicesonline.org  (6(

 Rising (((ومش���روع مدونة )األصوات الصاع���دة
Voices( بالشراكة مع معهد األلس���نة الحّية، ومشروع 
)اللغات المه���ددة باالندثار(، وهي األخرى تولي اهتماماً 
بالغ���اً بلغات العال���م، إذ أطلقت حمل���ة إلكترونية تحت 
عن���وان: )غرد بلغت���ك األّم(، وذلك ف���ي كّل 24 فبراير 
بمناس���بة اليوم العالمي للغة األّم، مما مّكن كثيراً اللغات 
اإلفريقي���ة من الظهور على الش���بكة العنكبوتية، ويكفي 
 Mld# أو MotherLanguage# البحث عن وسومات
 )Fulfulde# :باإلضافة إلى وسم اللغة المطلوبة )مثال ،

لتظهر مدى انتشار تغريدات باللغات اإلفريقية. 
خاتمة: 

إلى هنا تنتهي دراستنا المخّصصة لحضور اللغات 
اإلفريقية في التكنولوجيا المعلوماتية، ولقد حاولنا من 
خاللها رصد البرمجيات المترجمة باللغات اإلفريقية. 
ولقد اكتش���فنا أّن هذه المحاولة بدأت منذ تسعينيات 
الق���رن الماضي؛ حيث حظيت اللغ���ات اإلفريقية ببرنامج 
حاسوبي يمّكن من الكتابة باللغات المحلية، وبما أّن ترجمة 
العلوم التقنية تتطلب توفي���ر القواميس والمعاجم اللغوية 
المخصصة؛ يبقى حضور اللغ���ات اإلفريقية في المجتمع 

المعلوماتي مرتبطاً بالمعاجم اللغوية المتوّفرة فيها.
ويالح���ظ على البحث عدم تعرض���ه للغة العربية 

 /http://rising.globalvoicesonline.org/about  (7(

تبّين لنا من خالل هذا الرصد 
أّن اللغات اإلفريقية الحاضرة 
في التكنولوجيا المعلوماتية ال 

تعدو خمس عشرة لغة
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ضمن البرامج المدروس���ة، وينبغ���ي أال يُفهم من عدم 
ذكره���ا نفي إفريقيتها، فهي لغ���ة إفريقية أصيلة، لكن 
لم نذكرها في بحثنا نظ���راً لتقّدمها على باقي اللغات 
اإلفريقية، وإن كان حجم المحتوى العربي على اإلنترنت 
ال يف���وق 17% مما تم تس���جيله إلكتروني���اً)))، إال أّن 
مش���روع )ذاكرة العالم العربي عل���ى اإلنترنت(، وغيره 
من المش���اريع العربية »الرقمية«، كفيٌل بتحقيق محتوى 

معتبر على الشبكة العنكبوتية. 
ث���م إّن العربية ل���م تعد لغة تحتاج إل���ى مبادرات 
إلدماجها ضمن التكنولوجيا المعلوماتية، فلقد س���ّجلت 
اللغة العربية، بين عام 2000م و 2011م، أعلى نس���بة 
نموٍّ على شبكة اإلنترنت مقارنة باللغات األخرى؛ حيث 
س���اهمت زيادة اس���تخدام تطبيقات الهواتف النقالة، 
ووس���ائل التواصل االجتماعي، واعتماد بعض البلدان 
أس���ماء للنطاقات العلوي���ة باللغة العربي���ة، في زيادة 

المحتوى العربي))).
ومما نس���جله في هذه الورق���ة: أّن ترجمة العلوم 
التكنولوجية باللغات اإلفريقي���ة تعتمد – غالباً - على 
العمل التطوعي، وهذا مما ال ش���ّك فيه يجعل حضور 
اللغات في عالم التكنولوجيا مبنياً على الجهود الفردية 

أكثر من العمل المؤسسي.
ولقد خلصت خاتمة بحثنا إلى عدة نتائج، نجملها 

فيما يأتي:
من خالل تتبعنا الستخدام اللغات اإلفريقية   -
في العلوم التكنولوجيا اكتش���فنا أّن أكبر دولة إفريقية 
تُعن���ى بإنتاج برامج تكنولوجي���ة باللغات اإلفريقية هي 
جنوب إفريقيا، ونظامها التش���غيلي أوبنتو يعطي مثاالً 

الح�ساري  التراث  توثيق  مركز  مدير  �سالح:  الدكتور  )1) قاله 
والطبيعي في م�سر. ينظر: دليل الإنترنت/ العدد: 01), )1 

يوليوز )1 �ستنبر 010), �ص 3.

)))   جاء ذلك في تقرير المالمح الإقليمية لمجتمع المعلومات 
لغربي  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  اللجنة  اأطلقته  ال���ذي 
http://www.escwa.un.org/ 011)م.  ال�سكو  اآ�سيا 
information/publications/edit/upload/E_

ESCWA_ICTD_11_4_e.pdf

واضحاً على ذلك.
أبان���ت مراحل هذا البحث عن كمٍّ عظيٍم من   -
برمجيات مترجمة باللغات اإلفريقية، أبرزها: األفريقانية، 

والسواحيلية، واليوروبا، والهوسا، والفلفلدي. 
تبّين لنا من خالل ه���ذا الرصد أّن اللغات   -
اإلفريقية الحاضرة في التكنولوجيا المعلوماتية ال تعدو 
خمس عش���رة لغة، وهي التي أشار إليها تقرير التنمية 
البشرية الصادر 2004م بوصفها األكثر تداوالً بين باقي 

اللغات اإلفريقية. 
ولق���د تبّين لنا من خ���الل البحث أّن لغات   -
جن���وب إفريقيا من أولى اللغ���ات اإلفريقية دخوالً في 
الهواتف المحمولة، وذلك من مبادرٍة خالل شركة نوكيا.
كم���ا أبان���ت الدراس���ة أّن معظ���م اللغات   -
الحاضرة في التكنولوجي���ا المعلوماتية ُكتبت باألبجدية 
الالتينية المدعومة من طرف اليونسكو، وبعضها حاضرة 
بأبجديته���ا األصيلة، ول���م نقف على أي لغ���ة إفريقية 

حاضرة في المجتمع المعلوماتي بالحرف العربي.
وفيما يلي أهم التوصيات:

إّن مم���ا ينبغي أخذه بعين االعتبار في زمن   -
العولم���ة »الرقمية«: تطوير اللغ���ات اإلفريقية وصوالً 
بها إلى س���احات المعرفة التكنولوجية، مما قد يساهم 
بش���كٍل كبيٍر في تحقيق التنمية المس���تدامة؛ كمشروع 
غوغل للغات المهددة باالنقراض، ومشروع اليونسكو.. 
وغيرهما؛ مم���ا يدفع صانع القرار إلى ضرورة التفكير 
لتوحيد الجهود الوطنية واإلقليمية لضمان الحّد األدنى 

من االحتياجات الرقمية لشعوبها. 
على االتحاد اإلفريقي، من خالله مؤسساته   -
التعليمية كاألكاديمية اإلفريقية للغات، االعتناء باللغات 
اإلفريقية وإعادة االعتبار لها ضماناً لمكانتها في عالم 
التكنولوجي���ا، ولن يتأّتى ذل���ك إال بالجهود المتواصلة 
والحثيث���ة على مس���توى الجامع���ات والمراكز العلمية 

بالقارة أداًء لرسالتها العلمية وواجبها الحضاري.
االهتم���ام بالبرامج التجاري���ة بالتعاون مع   -
الش���ركات الرقمية العالمية الكبرى؛ لكونها ذات مردود 
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تكنولوجي أكث���ر فعالية؛ بدل االعتم���اد على البرامج 
الحرة في سبيل دعم التطور الرقمي اإلفريقي.

مما يؤسف له أّن اللغات اإلفريقية المكتوبة   -
بالحرف العربي ال ترقى إلى المس���توى نفس���ه الذي 
تحظى به اللغات اإلفريقية المكتوبة بالحرف الالتيني؛ 
من حيث عدد المواقع وجودة المحتوى وسهولة الوصول 
إل���ى المعلومة، وهو ما يدعو إل���ى تكاتف الجهود بين 
المعنيين باألمر لتعزيز موقع اللغات اإلفريقية المكتوبة 

بالحرف العربي.
من المالح���ظ االهتمام الغرب���ي المتزايد   -
باللغات اإلفريقية في ارتباطها بمجال الحياة العمومية؛ 
ف���ي الوقت الذي تقتصر فيه الدراس���ات العربية على 
البعد الديني والثقافي باألساس، وهو ما يجعل من تقّدم 
اللغات اإلفريقية المكتوبة بالحرف العربي أمام الحرف 

الالتيني تحدياً صعباً.
ولحج���م التح���دي، الذي نالحظ���ه على   -
مستوى القارة من غياب لغاتها المقررة لمصيرها عقب 
االس���تقالل، كان ذلك السبب وراء إعطاء بعض اللغات 
القومية أولوية على غيره���ا؛ لكن ذلك ينبغي أن يكون 
مرحلياً فحسب؛ أي اس���تثناًء بحكم الضرورة الموروثة 
عن االس���تعمار. وتأسيس���اً عليه؛ فإّن الوضع السوّي 
والقاع���دة العامة ه���ي أن تجد كّل اللغ���ات اإلفريقية 

مكانتها داخل القارة؛ بغّض النظر عن عدد المتحدثين 
بها قلّة كانوا أو كثرة.  

على الرغ���م من أهمية برنامج اليونكود في   -
تمكين اللغات من ول���وج التكنولوجيا المعلوماتية؛ فإنه 
يظل قاصراً عن بلوغ الهدف المنشود؛ إذ أنه في بعض 
البرامج المتداولة ال تظهر األبجديات الخاصة باللغات 
اإلفريقية العتماده���ا معيار اليونكود، ومن هنا ضرورة 

البحث عن برامج تتجاوز نواقص اليونكود. 
التكنولوجيا  اللغات األجنبية  ومع اكتس���اح   -
المعلوماتي���ة؛ ف���إّن تجرب���ة جنوب إفريقي���ا بنظامها 
التش���غيلي المتداول والمعروف باس���م »أوبنتو« يثبت 
إمكاني���ة إنتاج برام���ج تكنولوجية معّبرة ع���ن الهوية 

اإلفريقية.
المختصين في  الباحثي���ن  ترجمة أعمال   -
هذا الميدان ممن قاموا بدراس���ات مس���تفيضة في 
مجال اللس���انيات اإلفريقية والتكنولوجيا، من أمثال: 
دون أوس���برن Don Osborn ف���ي عمل���ه الرائد 
)اللغات اإلفريقية في العصر الرقمي(، سعياً لتدارك 

النقص ومواكبة المستجدات �
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أهم األحداث
أهم األحداث: أكتوبر – ديسمبر 2015م / شوال – ذو الحجة 1436هـ

يُذكر أّن المرش���حين ق���د توّزعوا على 78 
م���ن القوائم الحزبية و 18 من قوائم الجماعات 
المس���تقلة، وتوجد ث���الث قوائم للمرش���حين 

المستقلين فقط. 
وكالة أنباء عموم إفريقيا )آبا( - 
2015/8/12م

االأول���ى من  ال���دورة  ■ غيني���ا تح���ّدد 
االنتخابات الرئا�شية في 11 اأكتوبر:

وّقع رئيس غينيا ألفا كوندي مرس���وماً أّكد 
فيه إجراء االنتخابات الرئاس���ية في البالد في 
11 أكتوب���ر الق���ادم، وهو موعد كان���ت اللجنة 
االنتخابية الوطنية المس���تقلة ق���د حّددته في 

مارس الماضي.
ولم يذكر المرسوم أي موعٍد للدورة الثانية، 
وال أّي تفصي���ٍل حول الحمل���ة االنتخابية، ولكن 
حس���ب القوانين في غينيا فإنه: »في حال كان 
المطلوب دورة ثانية في االنتخابات الرئاس���ية، 
فتجرى ف���ي اليوم الرابع عش���ر بع���د إعالن 
النتائج النهائية لل���دورة األولى«، ويجب أن تبدأ 
الحمل���ة االنتخابي���ة »قبل 30 يوم���اً من تاريخ 
إجراء االنتخابات«، وتنته���ي »منتصف ليل يوم 

التصويت«.
يُذك���ر أّن المعارض���ة الغيني���ة كان���ت قد 
أّكدت معارضة ج���دول اللجنة العليا بخصوص 
االنتخابات الرئاس���ية، ملّوحة بانس���حابها من 
الجمعية الوطنية واللجن���ة االنتخابية لتنضّم - 

حسب قولها - إلى صفوف الجماهير.
فرنس برس – 2015/8/10م

باالغت�ش���اب  جدي���دة  اتهام���ات   ■
للقوات االأممية باإفريقيا الو�شطى:

قال���ت فانينا ماستراس���ي، نائبة المتحدث 
الرسمي باس���م األمين العام لألمم المتحدة، إّن 
البعثة األممية في جمهورية إفريقيا الوس���طى 
)مينوس���كا( أبلغتهم بتقارير جديدة حول تعّرض 
ثالث فتيات لعمليات اغتصاب على أيدي جنود 
البعثة في العاصمة بانغي، وكشفت ماستراسي 
أّن عدد الجنود المتورطين في عملية االغتصاب 

نحو عشرين جندياً.
وتتزام���ن هذه االتهامات م���ع تحقيقاٍت ال 
تزال تجريها باريس مع 14 جندياً فرنسياً بشأن 
ما يرّج���ح أنه »عمليات اغتص���اب قاصرين«، 
ارتكبوه���ا في إفريقيا الوس���طى بي���ن عاَمي 
2013م و 2014م، كم���ا أّن هن���اك 11 تحقيقاً 
حالياً في اعتداءاٍت جنسيٍة محتملة بجمهورية 
إفريقيا الوس���طى منذ أن بدأت البعثة األممية 

مهمتها.
الجزيرة نت - 2015/8/20م
مر�ّش���ح  اآالف   7 م���ن  يق���ارب  م���ا   ■
يخو�ش���ون االنتخاب���ات البرلماني���ة ف���ي 

بوركينافا�شو: 
يخوض ما يقارب من 6944 مرشحاً، بينهم 
2074 امرأة، غم���ار االنتخابات البرلمانية التي 
س���تجري في ال� 11 من أكتوب���ر المقبل، وذلك 
بحس���ب ما أعلنته اللجن���ة االنتخابية الوطنية 
المس���تقلة )CENI(، المؤسسة المسؤولة عن 

تنظيم االنتخابات في بوركينافاسو.
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وكالة رويترز - 2015/8/3م
بفت���رة  يف���وز  بورون���دي  رئي����ص   ■
رئا�شي���ة ثالث���ة ف���ي انتخاب���ات قاطعته���ا 

المعار�شة:
فاز رئيس بوروندي )بيير نكورونزيزا( بفترٍة 
رئاس���يٍة ثالث���ٍة مدتها خمس س���نوات، بعد أن 
قاطعت المعارض���ة االنتخابات، في انتصاٍر قد 
يزيد من حالة االنقس���ام في هذا البلد الصغير 
الواقع في ش���رق إفريقيا، ويجعله عرضًة لعزلٍة 

دوليٍة بعد شهور من االضطراب.
ودفع قرار نكورونزيزا الترّشح لفترٍة رئاسيٍة 
ثالثٍة البالد إلى أتون أكبر أزمة سياس���ية؛ منذ 
انتهاء الحرب األهلية الِعْرقية عام 2005م، وتقول 
المعارضة: إّن مسعى نكورونزيزا للحصول على 

واليٍة ثالثٍة يمّثل انتهاكاً للدستور.
وحص���ل )نكورونزيزا( عل���ى 69.41% من 
األص���وات، من بي���ن 2.8 مليون ناخ���ٍب أدلوا 
بأصواتهم، وحّقق أغلبي���ة مريحة في المناطق 
الريفية، حي���ث يعيش معظم س���كان بوروندي 
)عددهم عشرة ماليين نسمة(، وحصل منافسه 

األقرب )أجاثون رواسا( على %18.99.
وأُجريت االنتخابات على الرغم من دعوات 
زعماء أفارق���ة وقوى غربية لتأجيلها؛ بس���بب 
تصاعد ح���دة االضطراب ومقاطعة مرش���حي 
المعارضة، وبلغت نس���بة اإلقبال على التصويت 
بالعاصمة 29.75%، في حين بلغت النسبة على 

مستوى البالد %73.44.
وكالة رويترز - 2015/7/26م 

ف���ي  اأوراق تر�ّشح���ه  يق���ّدم  وات���ارا   ■
االنتخابات الرئا�شية في �شاحل العاج:

قّدم الحسن واتارا )73 عاماً( رئيس ساحل 
العاج أوراق ترّش���حه في االنتخابات الرئاس���ية 
المقبل���ة، التي من المق���رر أن تُجرى في البالد 

في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر القادم.
تجدر اإلشارة إلى أّن لوران جباجبو رئيس ساحل 
العاج الس���ابق رفض االعتراف بالهزيمة أمام واتارا 
في االنتخابات الرئاس���ية التي جرت عام 2010م، 
األمر الذي أدى إلى اندالع أعمال عنٍف أس���فرت – 

آنذاك – عن مصرع أكثر من 3000 شخص.
وكالة أنباء الشرق األوسط )أ ش أ( – 
2015/8/6م

 178 يح���ّرر  النيجي���ري  الجي����ص   ■
�شخ�ش���اً كان���وا محتجزي���ن ل���دى جماعة 

بوكو حرام:
قال المتحدث باس���م الجيش النيجيري: إنه 
تّم إنقاذ 178 شخصاً، كانت جماعة بوكو حرام 

المسلحة تحتجزهم في والية بورنو النيجيرية.
 وق���ال الكولونيل توكور جوس���و المتحدث 
باس���م الجيش، في بياٍن عبر البريد اإللكتروني: 
إّن 101 ممن تّم تحريرهم أطفال، باإلضافة إلى 

67 امرأة، أما الباقون فمن الرجال.
وأضاف: إنه تّم أيض���اً اعتقال أحد قيادي 
بوكو حرام، وتطهير عدة معس���كرات للمسلحين 
ح���ول بلدة )بام���ا( الواقعة على بع���د نحو 70 
كيلومت���راً جنوب ش���رقي مدين���ة مايدوجوري 

عاصمة الوالية.
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زيادة األس���عار ال تزال هي المك���ون الرئيس لهذا 
التضخم مع 1.2 نقطة مئوية، وذلك بحس���ب ما أورده 

البنك المركزي.
 وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2015/8/16م 
■ موري�شيو�ص تدعم م�شروعاً لتكنولوجيا 

المعلومات في غانا بمبلغ 260 مليون دوالر:
تدعم حكومة موريش���يوس حكومة غانا في إنشاء 
مرفٍق بقيمة 260 ملي���ون دوالر في »تيما«، وهي مدينة 
صناعية قرب ميناء غانا، لتطوير تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في البالد، ودول أخرى في المنطقة.
وقد وفرت حكومة غانا األرضية والمرافق والبنية 
التحتية التقنية لتنفيذ المشروع، وتّم الترحيب بالتوقيع 
على االتفاق كخطوٍة نحو االتجاه الصحيح للمساعدة في 

معرض التكنولوجيا بغانا في غرب إفريقيا.
وتجدر اإلش���ارة إلى أّن غانا متكاملة بش���كٍل قويٍّ 
في مجال تعلي���م تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

المناهج الدراسية على أعلى المستويات.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2015/8/14م
■ البنك االإفريقي للتنمية ي�شّخ 64 مليار 
فرنك اإفريقي في ثاث مناطق ب�شاحل العاج:

س���يقوم البنك اإلفريقي للتنمي���ة )ADB( بضّخ 
ما يق���رب من 64 ملي���ار فرنٍك إفريقيٍّ في مش���اريع 
المحاصي���ل الغذائية، بثالث مناطق في س���احل العاج 
عام 2017م، وذلك بهدف المس���اهمة في تحقيق األمن 
الغذائي للبالد؛ بحس���ب ما أعلنه »نجيب قاس���م« كبير 

اقتصادييه الزراعيين.
ووفقاً ل� »قاس���م«، ال���ذي تحّدث خ���الل مؤتمر 
برلماني حول: »استراتيجيات تمويل األنشطة الزراعية 
في ساحل العاج«، فإّن أول مشروع بدأ بالفعل منذ عام 
2012م بمناطق: غندينيه – دجابلينأ - بنغورو )ش���رقي 

البالد(، بتمويٍل فاق ال� 16 مليار فرنٍك إفريقي.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2015/8/14م

■ االقت�ش���اد الكاميروني ينمو ب� 0.3 نقطة 
في عام 2014م:

زاد نمّو االقتصاد الكاميروني خالل العام الماضي  
ب���� 0.3 نقطة مقارن���ة بعام 2013م، حي���ث بلغ معدل 
النمو عن���د 5.9%، بعد أن كان قد وصل إلى 5.6% في 
الع���ام 2013م، وفقاً لتقريٍر صدر م���ن المعهد الوطني 

لإلحصاء.
ويُعزى هذا األداء بشكٍل رئيٍس للطلب المحلّي في 
حّد ذاته، والناتج عن توحيد نفقات االستهالك النهائي 

بنسبة 5.7% والمسرع لالستثمار.
وفيم���ا يتعلق بالع���رض؛ يبّين التقري���ر أّن قطاع 
الخدمات نما بنسبة 5.3% خالل فترة الدراسة؛ مقابل 

6.3% في العام السابق.
وفي الوقت نفسه؛ تسارع نمّو القطاع الثانوي أيضاً 
لما يصل إلى 6.8%؛ مقابل 5.7% في عام 2013م، كما 
واصل القطاع األولي االرتفاع بنسبة 4.7%؛ مقارنة بعام 

2013م.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2015/8/18م

اإفريقي���ا:  لغ���رب  االقت�ش���ادي  ■ االتح���اد 
مع���دالت الت�شخم ارتفعت اإل���ى 1.5٪ في نهاية 

يونيو 2015م:
ارتفعت مع���دالت التضخم في االتحاد االقتصادي 
والنقدي لغ���رب إفريقيا )UEMOA(؛ على أس���اٍس 
س���نويٍّ إلى حدود ال� 1.5% في نهاي���ة يونيو 2015م؛ 
مقاب���ل 0.8% مس���جلة في نهاية ماي���و 2015م، وذلك 
بحس���ب ما أعلنه البنك المركزي ل���دول غرب إفريقيا 

)BCEAO( في العاصمة داكار.

إفريقيا باألرقام
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■ »إّن ش���عوبنا ال تعترف بالحدود التي صنعها االس���تعمار، الذي 
نجح من خالل سياسة: )فرق تسد( في حكم إفريقيا فترة طويلة من 
الزمن، فعلى مدى فترٍة طويلٍة من الزمن عانينا - نحن األفارقة - من 
مرٍض تس���ّبب فيه األوروبيون، أال وهو إش���اعة الخالفات فيما بيننا 
على أُسس قبلية، إّن الش���راكة واالندماج هما الطريق الوحيد الذي 
يتي���ح لألفارقة القدرة على تحقيق الرفاهية التي يطمح إليها مواطنو 
الق���ارة، لذا يجب علينا أن ندرك أّن قوتنا تكمن في وحدتنا، وقدرتنا 

تعني العمل معاً كشعٍب واحد«.
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في كلمٍة ألقاها خالل زيارته إلى 
أوغندا، 2015/8/10م 
■ »إّن إفريقيا تتغير بعد نصف قرٍن من االستقالل، يجب أن يعترف 
، بدليل  العالم بالتقّدم االستثنائي إلفريقيا التي يُسّجل فيها أسرع نموٍّ
بلوغ حجم الطبقة الوس���طى أكثر من بليون مس���تهلك، واالنتقال إلى 
رخاٍء جديٍد من خالل امت���الك األفارقة مئات الماليين من الهواتف 

النقالة، وتزايد وصولهم إلى اإلنترنت«.
الرئيس األمريكي باراك أوباما، في خطابه أمام االتحاد 
اإلفريقي، في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، 2015/7/28م 
■ »نس���ّجل بارتياح انخفاض عدد النزاعات في إفريقيا، مؤّكدين 
؛  على ض���رورة مواصلة فّض النزاعات واحتوائها ف���ي إطاٍر إفريقيٍّ
يعتمد التواف���ق نهجاً لحّل الخالفات الداخلية. كما أّن دعم أُس���س 
العمل المشترك، وتكثيف التشاور: أمران ضروريان للخروج من دائرة 

العنف التي تعيشها بعض بلدان القارة«.
الرئيس التونسي الباجى قائد السبسي، في كلمٍة ألقاها 
بمناسبة أعمال القّمة اإلفريقية ال� 24 لرؤساء الدول والحكومات 
اإلفريقية، 2015/1/30م

قالو عن إفريقيا
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■ اتحاد علماء اإفريقيا ينّدد بالتفجيرات واأعمال العنف التي �شهدتها 
عدد من دول القارة موؤخراً:

ن���ّدد اتحاد علم���اء إفريقيا في بياٍن له، حصلت قراءات إفريقية على نس���خٍة منه، 
بأعمال العنف والتفجير التي تش���هدها عدٌد من ال���دول اإلفريقية في األيام األخيرة، 
مثل )نيجيريا وتش���اد والكاميرون والنيجر(، والتي أدت لسقوط عدٍد كبيٍر من الضحايا؛ 
أغلبهم من النس���اء واألطفال، وك���ذا الممتلكات المدمرة، وحال���ة الخوف والفزع بين 
السكان؛ حتى لم تسلم من هذه التفجيرات أماكن العبادة واألسواق، وتتهم حكومات هذه 

الدول حركة بوكو حرام بالوقوف وراء هذه الهجمات.
وجّرم البياُن هذه األعمال اإلجرامية؛ مؤكداً أّن اإلسالم ال يقّرها، وال يصّح نسبتها 
لإلس���الم، ومما يزيد في بشاعتها استخداما الصغار من األوالد والفتيات لتنفيذها بعد 

خداعهم والتغرير بهم.
ووّج���ه االتحاُد نداًء إلى مرتكبي هذه األعمال بالتوبة، كما حّث العلماَء والدعاةَ إلى 

مضاعفة الجهد، لبيان اإلسالم الصحيح البعيد عن أفكار الغلو.
ودعا إلى وجوب إزالة مظاهر الظلم والفساد والقمع الموجودة في مجتمعاتنا، والتي 

تُعّد من أخطر أسباب هذه الظاهرة.
وختم البياُن بالدعاء بأن يمّن الله على المجتمعات اإلفريقية باألمن والسالم.

وقد ُذيّل البيان بتوقيع األمين العام لالتحاد الدكتور سعيد محمد بابا سيال، ورئيس 
اتحاد علماء إفريقيا الدكتور سعيد برهان عبد الله.

خاص )قراءات إفريقية( – 2015/8/24م
علم���اء م�شلمي���ن و�شائقه���م ف���ي �ش���رق  �شت���ة  يخطف���ون  ■ متم���ردون 

الكونغو:
قالت الس���لطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية: إّن متمردين مجهولين خطفوا 

ستة أئمة مسلمين تنزانيين وسائقهم في شرق البالد.
وأوضح اإلمام موس���ى الحاجي هاشم، الس���كرتير التنفيذي للجالية اإلسالمية في 
المنطق���ة، أنه جرى خطف األئمة وس���ائقهم الكونغولي يوم األحد الماضي، بين قريتي 

روتشورو وكيتوجورو، في منطقة نورث كيفو.
وطال���ب المتمردون، الذين يفترض أنهم ينتمون إل���ى جماعة القوات الديمقراطية 
لتحري���ر رواندا المتمردة، بدفع الجالية اإلس���المية فدية قدرها 40 ألف دوالر - وفقاً 

لهاشم -.
وكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( – 2015/8/6م

فرق وأديان
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االأفارقة: للعلماء  ال�شاد�ص  محمد  موؤ�ش�شة  تاأ�شي�ص  عن  ■ االإعان 
ترأس العاهل المغربي محمد الس���ادس مراس���م إعالن تأس���يس مؤسسة محمد 
الس���ادس للعلماء األفارقة، وهي مبادرة تهدف إلى توحيد جهود علماء المغرب والدول 

اإلفريقية؛ بهدف التعرف على قيم اإلسالم، ونشرها وتفعليها.
وتتمثل أهداف المؤسسة في: اتخاذ كّل مبادرٍة من شأنها تفعيل قيم الدين السمحة 
في كّل إصالٍح تتوقف عليه عملية التنمية في إفريقيا، سواء على مستوى القارة أو على 
صعيد كّل بلد، وتنش���يط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية المتصلة بالدين اإلسالمي 
الحنيف، وتوطيد العالقات التاريخية التي تجم���ع المغرب وباقي دول إفريقيا، والعمل 

على تطويرها.
وكالة أنباء الشرق األوسط ) أ ش أ ( – 2015/8/6م
اأوغندا بر�شا�ص مجهولين: ال�شلفية في  الدعوة  اأحد رموز  ■ مقتل 
ُقتل في أوغندا الداعية السلفي الشيخ »إبراهيم حسن كيريا« بيد مسلحين مجهولين 
أثن���اء عودته إل���ى منزله في بلدة بوياجريري التابعة لمنطقة اكيس���و ش���رق العاصمة 

األوغندية )كمباال(.
وقال ش���هود عي���ان: إّن »كيريا« ُقتل عندما توقف في طريق عودته لمنزله لش���راء 
بعض المستلزمات من أحد المحالت التجارية؛ حيث هاجمه باألسلحة النارية شخصان 
يركبان دراجة نارية، وقد أُصيب في الهجوم أربعة أشخاص تصادف وجودهم في مكان 

الحادث.
يُذكر أّن »كيريا« كان قد تلّقى في األس���بوع األخير قبل مقتله تهديدات عبر الهاتف 

بالقتل، وأبلغ بها الشرطة األوغندية.
والش���يخ »كيريا« هو س���ادس داعية إس���المي يُقتل بالطريقة نفسها خالل األشهر 
الماضي���ة، والتاس���ع خالل عامين، األمر الذي آثار حالًة من االس���تياء في األوس���اط  

اإلسالمية.
ويأتي هذا الهجوم بعد ش���هٍر من مقتل الداعية اإلس���المي األوغندي البارز الشيخ 
»راشد عبده أفوال«، إمام مس���جد بالل في مدينة مبالي ومدير معهد نكالوكي العلمي، 

وذلك في أثناء عودته هو أيضاً إلى منزله في بلدة نكالوكي.
خاص )قراءات إفريقية( – 2015/7/1م
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الفرن�شي: االحتال  ومقاومة  اهلل..  ف�شل  رابح  ■ القائد 
خ���الل الفترة من عام 1881م وحتى عام 1900م خاض القائد المس���لم رابح فضل الله )أو: رابح الزبير 
- كما يُطلق عليه -( العديد من المعارك الطويلة مع االحتالل الفرنس���ي، تمكن خاللها من هزيمتهم وكس���ر 
قادتهم العظام في عدٍد من المعارك، ففي عام 1890م التقت قواته بقوات »بول كرامبل« الفرنسية، والتي كانت 
تستكش���ف إفريقيا الوسطى، وتمكنت قواته من هزيمة الفرنسيين وقتل »كرامبل«، واستولى رابح على معداته، 

مما شّجعه على االتجاه نحو الغرب اإلفريقي لنشر اإلسالم في القبائل الوثنية.
وقد قام بتأسيس مملكة كبيرة، واتخذ من مدينة »دكوة« عاصمًة له، واتخذ من الشريعة اإلسالمية أساس 

الحكم والقرآن دستوراً، وأحيا السّنة، وأمات البدعة، فاستتب األمن، وأحّبه الناس.
حاولت أوروبا اس���تمالته؛ فأصّر أنه ال عالقة بمن قاتلوهم في الدين إال الجهاد، فخّططت فرنس���ا لضّم 

المنطقة والقضاء على رابح.
وكانت إمبراطورية رابح العقبة األولى أمام توس���عات إنجلترا )في نيجيريا(، وفرنسا )في النيجر(، فكان 
القضاء عليه من أُس���س االس���تراتيجية األوروبية، لذلك أرسلت له فرنسا جيشاً كبيراً، تقّدم رابح نحو القوات 

الفرنسية وأبادها في معركة »تجباو«، ومات القائد الفرنسي »بريتونيه«!
كان ص���دى المعركة مدوّياً، وانضّم الكثير ممن كانوا يوالون فرنس���ا لجي���ش الزبير، وكانت لطمًة كبرى 
لفرنس���ا، صمم على إثرها »إميل جنتل« رئيس البعثة الفرنس���ية إلفريقيا الوسطى، وأحد أبطال فرنسا، على 
االنتقام لكرامة فرنس���ا، وبلغ من نصر المس���لمين أن قال أحدهم: »عمامٌة بيضاء في القارة السوداء؛ أخطر 

علينا من ألف قنبلة ثقيلة!«.
وعاد »جنتل« من فرنسا لالنتقام من رابح، وأصدر أوامره إلى الكابتن »دوبيلو« بالتقدم بثالث فرٍق للقضاء 
على رابح، وفي 28 أكتوبر 1899م بدأت المعركة، وس���قط عدٌد كبيٌر من الفرنس���يين، وحدثت خسائر فادحة 
في الفرقتين اللتين بدأتا المعركة، والتي استمرت 8 ساعات، وفقد الفرنسيون عدداً من أكفأ الضباط، وُجرح 

»دوبيلو« جرحاً خطيراً، وانسحب القائد الفرنسي.
أصدرت فرنسا أوامرها إلى قواتها في إفريقيا )الوسطى، والجزائر( بقيادة الضابط »المي« بالتقّدم نحو 
بحيرة تش���اد واالنضمام إلى »جنتل«، وجمعت فرنسا قواتها في 3 حمالت ضّد رابح في أواخر أبريل 1900م، 
وتحّركت الحملة األولى من وس���ط إفريقيا، والثانية بقيادة »جنتل« من جنوب تش���اد، ثّم الثالثة بقيادة »المي«، 
كانت المعركة األخيرة بقيادة »المي«، وقد صمدت القوات اإلس���المية ونجحت في تحطيم الموجة األولى من 
الهجوم، وأوقعت خسائر فادحة في قوات األعداء، لكّن الفرنسيين عاودوا الهجوم، واستولوا على حصن رابح، 

وكان المصابون من المسلمين يمسكون بأسلحتهم ويطلقون النار على الفرنسيين حتى النطق بالشهادة.
حّول الفرنس���يون المدن إلى نيران، وقتلوا األطفال والشيوخ والنساء، واندفع المسلمون بالسالح األبيض 
وباأليدي العارية في كّل ش���ارع ومنزل ليواجهوا الجموع الفرنسية بشجاعٍة وإقدام، وبرغم عدم تكافؤ القوتين 

فإّن إيمان الرجال جعلهم يفّضلون الشهادة على االستسالم، فكّبدوا الفرنسيين خسائر فادحة.
أما رابح؛ فعلى الرغم مما أحاط بقواته فقد رفض االستس���الم، وأعاد تنظيم ما بقي من جنوده، وعاود 
الهجوم على الحصن الذي احتله الفرنسيون، وَقتَل رابٌح القائَد الفرنسي »المي« بطلقٍة في صدره، ثم استُشهد 
بع���د ذل���ك، وحين جيء برأس رابح إلى القائد »جنتل« انحنى احتراماً أمام���ه وقال: إنه »كان يوّد لو حماه من 

الموت؛ ألنه يكّن له كّل احترام«.
المراجع: موسوعة المعرفة العربية - موقع ويكيبيديا - موجز تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، د. 

فيصل محمد موسى، منشورات الجامعة المفتوحة.

ذاكرة التاريخ



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 105ثقافية ف�شلية محكَّ

■ �شرك���ة كهرباء �شاح���ل العاج تعلن عن برنامجه���ا لتح�شين االإنارة 
العاّمة في الباد:

أعلنت ش���ركة الكهرباء العاجية في أبيدجان عن برنامجها لتحس���ين اإلنارة العاّمة في 
البالد؛ حيث تستفيد 414 ألف أسرة من اإلضاءة العاّمة.

من جهته؛ رّحب »هنري بيبين كرو« المستش���ار الفني للمدير العاّم للوكالة، في هذه المناس���بة، 
بزيادة اإلنارة العاّمة، والذي أوضح بأنه منذ عام 2014م تعرف اإلنارة العاّمة تزايداً مالحظاً في البالد.

وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2015/8/20م
مليون �شائٍح في لي�شوتو خال العام: من  ■ اأكثر 

زار أكثر من مليون س���ائح مدينة »ليسوتو« في العام 2014م، وذلك بحسب ما أعلنه المكتب الوطني للتنمية 
الس���ياحية في »ليسوتو« )LDTC(، ووفقاً لرئيس قس���م البحث والتطوير في المكتب »سيهالباكا رامافيكينغ«؛ 

فإّن جمع بيانات السياحة من أجل التحليل يعتبر أمراً مهّماً؛ لتعزيز السياسات المنفذة في قطاع السياحة.
يُذكر أّن معظم الزوار المسجلين ينتمون لدول المنطقة الفرعية، مثل: جنوب إفريقيا وبوتسوانا، ثم مالوي 

وسوازيالند وزامبيا، ثم زيمبابوي – حسب المعطيات المجّمعة -.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 2015/8/15م

يعّين لجنة ا�شت�شارية لمكافحة الف�شاد: النيجيري  ■ الرئي�ص 
قال متحدٌث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري: إّن الرئيس عّين لجنًة لتقديم المشورة له بشأن أفضل 

السبل لمكافحة الفساد وإصالح النظام القانوني. 
ول���م يذكر المتحدث أّي تفاصيل عن الموعد الذي س���ترفع فيه اللجنة تقري���راً للرئيس متضمناّ نتائجها 

وتوصياتها.
ويقول بخاري - الذي توّلى السلطة في 29 مايو بعد انتخابه على أساس وعوٍد بمكافحة الفساد المستشري 
-: إنه يعتقد أّن المسؤولين سرقوا نحو 150 مليار دوالر من الخزانة العاّمة على مدى السنوات العشر األخيرة.
وكالة رويترز – 2015/8/11م

اأدت لتراجع ال�شياحة: اإفريقيا  جنوب  دخول  لتاأ�شيرة  الجديدة  ■ القواعد 
قال وزير الس���ياحة »ديرك هانيكم«: إّن اإلجراءات الجديدة إلصدار تأش���يرات السفر إلى جنوب إفريقيا 
أدت إلى »انخفاض مقلق« في عدد الزائرين األجانب، وإنه ربما تكون هناك حاجة التباع نهٍج جديد بهذا الشأن.

وف���ي العام الماضي طّبقت جنوب إفريقيا قواعد جديدة، تفرض عل���ى الزائرين تقديم بيانات حيوية عند 
التقّدم لطلب الحصول على تأش���يرة دخول، وهو ما مّثل مشكلة ألش���خاٍص في دوٍل كبيرة، مثل الصين التي ال 

توجد بها سوى قنصليتين لجنوب إفريقيا في بكين وشنغهاي.
وشهد قطاع السياحة نمّواً مطرداً منذ استضافة جنوب إفريقيا بطولة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 

2010م، وهو اآلن ثالث أكبر قطاٍع مساهٍم في الناتج المحلّي اإلجمالي.
لكن »ديرك هانيكم« لفت االنتباه إلى أّن عدد الوافدين من الصين، وهي مصدر رئيس للسائحين إلى جنوب 
إفريقيا، انخفض بنس���بة 38%. وتأمل الحكومة أن تس���اهم الس���ياحة في خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل، 

وتحقيق إيرادات تبلغ نحو 500 مليار راند بحلول عام 2020م.
وكالة رويترز – 2015/7/30م

الدولي يتوقع ارتفاعاً في معدل نمّو االقت�شاد ال�شومالي: النقد  ■ �شندوق 
توّقع صندوق النقد الدولي، في بياٍن صدر عنه، أن يبلغ معدل نمّو اقتصاد الصومال س���نوياً نحو 5% على 

المدى المتوسط، ومع ذلك »سيبقى النمّو غير كاٍف لمعالجة الفقر والفوارق بين الجنسين«.
وأشار الصندوق، في البيان نفسه، إلى أنه منذ عام 1991م عانى الصوماليون كثيراً بسبب الحرب األهلية؛ 

حيث تدهور االقتصاد، كما تّم تدمير البنية التحتية المادية.
شبكة الشاهد الصومالية – 2015/7/30م

إفريقيا
والتنمية
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بي���ن داع����ص  التحال���ف  ■ كي���ف �شيغي���ر 
وبوكو حرام م�شتقبل نيجيريا؟

أعلن���ت جماع���ة بوكو ح���رام النيجيرية في 7 
مارس الماضي بيعتها لتنظيم داعش عبر تس���جيٍل 
صوتّي، وتزام���ن اإلعالن مع هج���وٍم متجددٍّ على 
مدينة مايدوجوري، حيث نف���ذت بوكو حرام أربعة 

تفجيرات انتحارية.
ويبدو أّن تنظيم داعش قد قبل بيعة بوكو حرام، 
لكن ال يزال مدى الش���راكة بين بوكو حرام وداعش 
غير واضح، غير أّن اإلعالن يسّجل لحظة مهّمة في 

تطور تمّرد بوكو حرام.
بوكو حرام بدأت طائفًة منشقة، محصورًة في 
منطق����ٍة صغيرٍة بوالية بورن����و، وأصبحت اآلن قوة 
قوامه����ا بين 4000 إل����ى 6000 مقاتل، تتحكم في 
مساحة شاس����عة من األراضي النيجيرية، ونفذت 
هجمات إقليمي����ة، وترعى اآلن ص����الت إرهابية 

دولية. 
أظه���رت البيان���ات ومقاطع الفيدي���و األخيرة 
الصادرة عن بوكو حرام محاكاًة ألسلوب داعش في 
الدعاية، فمن ناحية األسلوب: عزز تنظيم بوكو حرام 
احتراف���ه وتعقيده، بل اس���تخدم المقاطع الصوتية 
نفس���ها التي يس���تخدمها داعش في »افتتاحيات« 

أفالمه.
تلك األنواع من المحاكاة قد تكتب أوراق اعتماد 
بوكو حرام دولياً، لكن م���دى الدعم الذي قد يلقاه 
التنظي���م داخل نيجيريا نتيجة نش���ر تلك المقاطع 

المصنوعة ببراعة سيأخذ وقتاً أطول لمعرفته.
يستخدم ثلث الشعب النيجيري تقريباً خدمات 
اإلنترنت؛ برغم الزيادة الس���ريعة لمعدل انتش���ار 
خدمات اإلنترنت في البالد، ومن ش���به المؤكد أّن 
معدالت استخدام اإلنترنت أقّل في الشمال الشرقي 

آراء ورؤى
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للبالد، حيث معق���ل بوكو حرام، لكن معرفة صالته 
بداعش عبر منافذ أخرى سوف يضفي المزيد من 

الشرعية لبوكو حرام.
اعتمد التنظيمان خالل األش���هر األخيرة على 
اس���تراتيجيات تسعى إلى السيطرة على المزيد من 
األراض���ي؛ بدالً من القيام بذلك النوع من الهجمات 
المثيرة التي تس���تهدف أهدافاً غربية، وهو ما مّيز 

القاعدة وتابعيها.
وبينم���ا اعتمد تتظي���م القاعدة عل���ى تمويل 
المتبرعي���ن؛ يعتم���د داعش على بي���ع النفط في 
الس���وق السوداء واألنش���طة غير الشرعية األخرى 
لتمويل عملياته، وخالل األش���هر األخيرة بدا تمويل 
بوك���و حرام متص���اًل على نحٍو متزايٍد بالش���بكات 
اإلجرامية في منطقة الس���احل، ويتضّمن - ربما - 
تجارة الفتيات المختطفات، كما شارك التنظيم في 

سرقات البنوك منذ إنشائه.
وتكمن قيمة بيعة داعش بالنس���بة لبوكو حرام 
بش���كٍل أقّل في المس���اعدة العملياتي���ة المحتملة، 
وبش���كٍل أكب���ر في تس���هيل اجت���ذاب المزيد من 

المتطوعين عبر ذلك االتفاق.
عبر تقديم البيعة؛ يقبل بوكو حرام سلطة تنظيم 
داعش، ومن المرّجح أن يعزز ذلك االتفاق ش���رعية 
بوك���و ح���رام وجاذبيته في نيجيري���ا وجميع أنحاء 

منطقة الساحل. 
وبينم���ا ظهرت الكثير من المحاوالت لتفس���ير 
جاذبي���ة داعش وقدرت���ه على ج���ذب المتطوعين 
الخارجيي���ن؛ أظه���رت صحيفة »بوس���طن جلوب« 
األمريكي���ة توافقاً مبدئياً على أّن التنظيم تمّكن من 
خلق »فكرة واضحة – وبالنس���بة للبعض: مقنعة – 
عن: المواطنة، وبناء الدول���ة، في منطقٍة محرومٍة 

بالكامل تقريباً من كليهما«.

تجري العملية نفس���ها في نيجيريا، وبرغم 
عودة نيجيري���ا إلى الحك���م الديمقراطي عام 
1999م؛ ف���إّن ثق���ة المواطنين ف���ي الحكومة 
منخفض���ة، وتُظهر اإلحص���اءات المقارنة بين 
شمال وجنوب البالد تبايناً بين مستويات التنمية 
في كليهما، حيث تبلغ نس���بة الذين يستطيعون 
الق���راءة والكتابة في مدينة الج���وس الجنوبية 
92%، بينما تصل النس���بة إل���ى 49% في مدينة 
كانو العاصمة التجارية الشمالية، وأقل من %15 

في بورنو حيث تتمركز أزمة بوكو حرام. 
البالغية  الشعارات  ومثلما يستخدم داعش 
والتاريخية التي تجتذب المجتمعات المس���لمة 
على نطاٍق واس���ع؛ تمكن بوكو حرام من اجتذاب 
الدعم ضّد الدولة النيجيرية على أساس وصف 

الدولة بعدم الكفاءة.
يناقش مراقبون دوليون حالياً: هل تستدعي 
بيعة بوكو ح���رام لداعش تدخ���اًل أمريكياً في 
الصراع؟ إال أّن تلك االس���تجابات تتجاهل في 
النهاية ج���ذور التمرد، مثلما فع���ل المراقبون 

الخارجيون منذ ظهور بوكو حرام.
يكم���ن الفه���م األعم���ق للجاذبي���ة والنمّو 
الفكري لبوكو حرام في مدى عدم كفاءة الدولة 
النيجيرية في مواجهة اإلرهاب؛ عبر ممارستها 
للعن���ف الخارج عن القان���ون، وانتهاكات حقوق 
اإلنس���ان ضّد المدنيين في الشمال، أدت تلك 
االنته���اكات إلى تعزيز مزاع���م المتمردين بأّن 
الدولة فاقدة للشرعية، وبينما من غير المحتمل 
أن تغّير البيعة من سمات التمرد النيجيري بشكٍل 
جذرّي؛ إال أنها ستضخم تلك الرسالة الخطرة.

يالري ماتفيس – ترجمة راقب، نقاًل عن 
defenseone موقع
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بنك 
المعلومات

2013م.
2 - التقس���يمات العرقي���ة: في اليابس���ة 
الرئيس���ة من جمهورية تنزانيا يش���ّكل األفارقة 
99% م���ن إجمالي الس���كان )منه���م 95%، من 
البانتو، وهي تضم أكث���ر من 130 قبيلة(، بينما 
تشّكل المجموعات العرقية األخرى )التي تتكون 

من اآلسيويين، واألوروبيين، والعرب( %1.
أما سكان إقليم زنجبار: فتضم مجموعاتهم 
العرقية: )العرب، واألفارقة، وهجناء من العرب 

واألفارقة(. 
3 – الديان���ة: في اليابس���ة الرئيس���ة من 
جمهورية تنزانيا يمّثل النصارى 30% من إجمالي 
السكان، والمسلمون 35%، وأصحاب المعتقدات 

اإلفريقية المحلية %35.
أما في إقليم زنجبار: فيمّثل المسلمون أكثر 

من 99% من إجمالي سكان اإلقليم.

مات الجغرافية: ال�شِّ
1 - الموقع الجغرافي: تقع جمهورية تنزانيا 
المتحدة في شرقي قارة إفريقيا، على المحيط 

الهندي، بين كينيا وموزمبيق.
2 - المساحة: 

أ. المساحة الكلّية: 947.300 كم2.
ب. مساحة اليابس: 885.800 كم2. 

ج. مساحة المياه: 61.500 كم2.
3 - المناخ: يتنوع من���اخ تنزانيا بين مداريٍّ 
على طول الساحل، ومعتدل في األراضي العليا.

4 - التضاريس: تنقسم تضاريس تنزانيا إلى 
س���هوٍلٍ على طول الس���احل؛ وهضبة في وسط 

البالد، ومرتفعاٍت في شمال البالد وجنوبها.

التركيب ال�شكاني:
1 - ع���دد الس���ّكان: يبل���غ عدد الس���كان 
48.261.942 نس���مة؛ طبق���اً لتقديرات يوليه 

جمهورية 
تنزانيا المتحدة

مدة قليلة من نيلهما ال�شتقال عن بريطانيا، في اأوائل ال�شتينيات، اندمجت كلٌّ عقب 

من تنجانيقا وزنجبار، ليكّونا معًا: »جمهورية تنزانيا المتحدة«، في 1964م.

وف�ي ع�ام 1995م انتهى حكم الحزب الواح�د في جمهورية تنزانيا؛ حينم�ا اأُجريت اأول 

انتخابات ديمقراطية، في الباد، منذ ال�شبعينيات.
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اإلنجليزي الع���ام. وتقتصر المراجعة القضائية 
للتشريعات القانونية على التفسيرات فقط. ولم 
تقبل تنزانيا الس���لطة اإللزامية لمحكمة العدل 
الدولية، ولكنها تقبل بسلطة المحكمة الجنائية 

الدولية.
بيانات اقت�شادية:

1 - النظام االقتصادي: 
تُعّد جمهوري���ة تنزانيا إح���دى أفقر بلدان 
العالم اقتصادياً، م���ن حيث دخل الفرد؛ ولكنها 
قد حّققت معدالت نموٍّ عالية بشكٍل عام، معتمدًة 
على الذهب والسياحة، وقد أكملت تنزانيا، وإلى 
حٍدّ كبي���ر، عملية التحول إلى اقتصاد الس���وق 
الح���ر؛ على الرغ���م من أّن الحكوم���ة ما تزال 
تحتفظ بوجوٍد لها في قطاعاٍت مثل: االتصاالٍت، 

والخدمات المصرفية، والطاقة والتعدين.
ويعتمد اقتصاد تنزانيا اعتماداً شديداً على 
الزراعة، فهي تسهم بأكثر من الربع من إجمالي 
الناتج المحل���ي، و 85% من إجمالي الصادرات، 
وتس���توعب 80% من إجمالي القوى العاملة في 

البالد. 
وق���د س���اعدت اإلصالح���ات المصرفية 
األخيرة عل���ى ارتفاع معدل النم���و في القطاع 
الخاص، وازدياد اس���تثماراته، وزادت الحكومة 

 Kiswahili الكيس���واحيلي  اللغ���ة:   –  4
)الس���واحيلية Swahili( هي اللغة الرس���مية 
ف���ي تنزانيا؛ إضافة إل���ى اإلنجليزية، وهي لغة 
رسمية كذلك، كما أنها اللغة األولى في التجارة، 
واإلدارة، والتعليم العال���ي. ومن اللغات األخرى 
المنتش���رة في تنزانيا: اللغة العربية، وتُستخدم 
على نطاٍق واس���ٍع في إقليم زنجبار؛ إضافة إلى 

الكثير من اللغات المحلية.

النظام ال�ّشيا�شي:
1 - اسم الدولة:

أ. االس���م الرسمي الكامل: جمهورية تنزانيا 
المتحدة. 

ب. االسم الرسمي المختَصر: تنزانيا.
ج. االس���م الس���ابق: جمهوري���ة تنجانيقا 

وزنجبار المتحدة. 
2 - نظام الُحكم: جمهوري.

 Dar es الس���الم  دار  العاصم���ة:   -  3
.Salaam

4 - التقس���يمات اإلدارية: تنقسم جمهورية 
تنزانيا إلى 30 منطقة. 

5 - االس���تقالل: نال���ت جمهوري���ة تنزانيا 
استقاللها في 26 أبريل 1964م، وكانت تنجانيقا 
قد نالت استقاللها عن اإلدارة البريطانية، تحت 
وصاية األمم المتحدة، في 9 ديس���مبر 1961م، 
كما استقل إقليم زنجبار في 19 ديسمبر 1963م 
عن المملكة المتحدة كذلك، ثم اتحدت تنجانيقا 
نا معاً  مع زنجب���ار في 26 أبري���ل 1964م، ليكوِّ
جمهوري���ة تنجانيقا وزنجبار المتحدة، التي ُغيِّر 
اسمها في 29 أكتوبر 1964م إلى االسم الحالي: 

جمهورية تنزانيا المتحدة. 
6 - الدس���تور: صدر في 25 أبريل 1977م، 

ل تعديالت رئيسة في أكتوبر 1984م.  ثم ُعدِّ
7 - النظ���ام القانوني: يُس���تمد من القانون 
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واألسمدة، والملح.

الم�شلمون في تنزانيا:
دخول اإلسالم: 

كان المسلمون على عالقٍة قويٍة بهذه البالد 
من���ذ الق���رن األول الهجري، ب���دأت بعالقاٍت 
تجارية، ثم هجرٍة وتأس���يس أمارات إسالمية، 
وظهرت أقدم اإلمارات اإلس���المية علي ساحل 
ش���رقي إفريقيا، وهي امارة المو على الساحل 
الشرقي اإلفريقي ش���مال مدينة مومباسا، في 

نهاية القرن األول الهجري. 
وفي مس���تهل القرن الرابع الهجري ظهرت 
إمارات: )ماندي، وأوزي، وشاكه( قرب دلتا نهر 
تانا في كينيا، وهكذا وصل اإلسالم إلى الساحل 
الجنوبي من تنجانيقا في مس���تهل القرن الرابع 

الهجري، بل امتد حتى الجنوب.
وده���م االس���تعمار البرتغال���ي اإلم���ارات 
الس���احلية، وش���ّن ضدهم حرباً دامية، دمرت 
معظم مدن الساحل، وازداد التنافس االستعماري 
على المحيط الهندي، وبرزت قواٌت إس���الميٌة 
جديدة من عمان استطاعت القضاء على النفود 
البرتغالي، فهزمت البرتغاليين هزيمة س���احقة 

عند )ممبسة( في سنة 1153ه� / 1740م.
وبعد أن انهارت سيطرة البرتغاليين واستقر 
األمر للعرب توغلت الدعوة إلى الداخل، فوصلت 
إلى نياس���الند )مالوي حالياً(، كما وصلت إلى 
هضبة البحيرات حيث أوغندا، وتوغل اإلس���الم 
إلى داخل تنجانيقا، وظهر في المدن الس���احلية 
والقرى، ونق���ل العمانيون العاصم���ة إلى )دار 
الس���الم(، وبرزت مراكز إسالمية بالداخل، كان 
منها ف���ي تنجانيقا: )طابورة( و )أوجيجي( على 
بحيرة تنجانيق���ا، و )تانجا( التي كانت من أكبر 

مراكز الثقافة العربية بالبالد.
وظهرت قوى استعمارية جديدة، تمّثلت في 

من نسبة اإلنفاق على الزارعة حتى وصلت إلى 
7% من الميزانية.

2 - مصادر إجمال���ي الناتج المحلي، طبقاً 
لتقديرات عام 2012م:

أ. قطاع الزراعة: %27.7. 
ب. قطاع الصناعة: %25.1. 
ج. قطاع الخدمات: %47.2. 

3 - قوة العمل؛ طبقاً لتقديرات عام 2012م:
أ. اإلجمالي: 24.75 مليون عامل. 

ب. توزيعها؛ طبقاً لتقديرات عام 2002م:
)1( الزراعة: %80.

)2( الصناعة والخدمات: %20.
4 - معدل التضخم: 16.1%؛ طبقاً لتقديرات 

عام 2012م.
5 - االس���تثمار: 36.9%، من إجمالي الناتج 

المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012م.
6 - الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2012م.

أ. اإليرادات: 5.571 باليين دوالر. 
ب. النفقات: 6.706 باليين دوالر. 

ين العام: 36.4% من إجمالي الناتج  7 - الدَّ
المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012م.

8 - الزراعة: من أهم المنتجات الزراعية في 
تنزانيا: البن، والس���يزال )نبات ذو ألياف متينة، 
يُس���تخدم في صنع الحبال(، والشاي، والقطن، 
والبايريتروم )مبيدات حشرية(، والكاجو، والتبغ، 
والقرنفل، والذرة الش���امية، والقمح، والكاسافا 
)التابي���وكا(، والموز، والفواك���ه، والخضراوات، 

والماشية، واألغنام، والماعز.
9 - الصناعات: تعتمد جمهورية تنزانيا على 
الصناع���ات الزراعية، مثل: )الس���كر، والجعة، 
والتبغ، والحبال المزدوجة(؛ إضافة إلى األلماس 
والذه���ب، وتعدي���ن الحديد، والمل���ح، وبودرة 
الصودا، وتكرير النف���ط، واألحذية، والمالبس، 
واألسمنت، والمنسوجات، والمنتجات الخشبية، 
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بريطانيا وألمانيا، اقتس���متا دولة )آل بوسعيد( 
في ش���رقي إفريقي���ا، واس���تولت ألمانيا على 
تنجانيق���ا، وم���ا كادت تنجانيقا تس���تقل حتى 
تع���ّرض المس���لمون لحرٍب دامي���ة، تمّثلت في 
األحداث التي اس���تهدفت الع���رب في زنجبار، 
في س���نة 1384ه� / 1964م، راح ضحيتها 23 
ألفاً من المس���لمين، وبعد أربعة أشهٍر على تلك 
المجازر المروعة؛ أُعلن قيام وحدة سياسية بين: 
)تنجانيقا وزنجبار(، واتخذ هذا الكيان الجديد 

اسم: )تنزانيا(.
مناطق الم�شلمين:

يتجّمع المس���لمون في تنزاني���ا في مناطق 
عديدة، فاألغلبية العظمى من س���كان جزيرتي: 
)بمب���ا، وزنجب���ار( مس���لمة، وإقلي���م البحيرة 
)تنجانيق���ا(، و )تتوم���ا، وف���ورا، وتوش���ي تا 
اش���ة(، وكذلك س���كان مدينة )دار الس���الم(، 
وتبلغ نس���بة المس���لمين بها 90%، وكذلك ميناء 
)تنجا(، والمدينة التاريخية )كلوا( التي أسس���ها 
المس���لمون في الق���رن الراب���ع الهجري تحفل 
والغالبية  اإلس���المية،  والمدارس  بالمس���اجد 
المس���لمة تتركز في النطاق الساحلي، وينتشر 
المسلمون في والية )طابورة( في الداخل، وفي: 
المساجد؛  أما  )موش���ي، وكيجوما وأوجيجي(، 

فتعد ب���اآلالف، وكذلك المدارس اإلس���المية، 
وكلها أُقيم���ت بمجهوداٍت ذاتية، حيث إّن الدولة 

ال تدعم المؤسسات الدينية اإلسالمية.

تعداد الم�شلمين:
اإلحص���اءات الحالية ال تش���مل الدين عند 
تعدادها للس���كان، حيث حظرت الحكومة ذلك 
منذ سنة 1967م، لكن بعض اإلحصاءات لزعماء 
دينيي���ن تقّدر تعداد المس���لمين في اليابس���ة 
الرئيس���ة ب� 35%، والمس���يحيين 30%، وأتباع 
الديانات األخرى 35%. بينما يش���ّكل المسلمون 

تسعة وتسعون في المائة من سكان زنجبار.
في حين تؤكد بعض المصادر اإلسالمية أّن 
تعداد المسلمين يتجاوز 65% من المجموع الكلّي 

للسكان. 
أما أقدم اإلحصاءات الرسمية، والتي أجريت 
في عام 1958م، فتشير إلى أّن الدين اإلسالمي 

يشّكل نسبة 55% قياساً بالديانات األخرى.

اأو�شاع الم�شلمين هناك:
1 - تعليمّياً: إّن الحالة التعليمية للمسلمين 
في تنزانيا مع تشكيلهم النسبة العليا من السكان 
سيئة جّداً؛ في حين أّن أتباع المسيحية يتمتعون 
بمس���توى عاٍل من التعليم، حيث كانت سياس���ة 
االس���تعمار قائمة عل���ى إتاحة ف���رص التعليم 
للمس���يحيين، واس���تمر حرمان المسلمين من 
التعليم حتى بعد االس���تقالل في حكم »يوليس 
نيري���ري«، وكان من نتيجة هذه السياس���ات أّن 
نجد النسبة العليا من طالب المدارس االبتدائية 
من المسلمين، حيث تصل نسبتهم إلى 80%، لكن 
هذه النسبة نجدها تقّل كلما اتجهت إلى التعليم 
الثان���وي، لتصل إل���ى 10% ف���ي التعليم العالي 

)المعاهد العليا والجامعات(. 
ولم يتمكن المس���لمون من افتتاح المدارس 
العصرية اإلس���المية المسجلة رس���مّياً إال بعد 
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اس���تقالة »يوليس نيريري«، وتوّلي »علي حسن 
مويني« منص���ب رئيس الجمهوري���ة، وكان أول 
تغيير أجراه هو إسناد منصب وزير التعليم ألول 
مرة إلى مسلم، هو األستاذ الدكتور »كيغوما علي 

ماليما«، مما أدى إلى:
- حصول انتعاش في ارتفاع نس���بة الطلبة 

المسلمين في المراحل التعليمية المختلفة. 
- افتتاح المس���لمين قلياًل م���ن المدارس 

االبتدائية والثانوية العصرية اإلسالمية. 
 وم���ع هذا كل���ه: فإّن األمر م���ا زال صعباً 
على المس���لمين في هذا المجال؛ فلقد أعلنت 
الحكومة إلغ���اء التعليم المجان���ي الذي أعلنته 
منذ أكثر من عش���رين عاماً، وقررت من جديد 
أن يساهم أولياء األمور بتكاليف التعليم، وعليه: 
أعادت الرسوم الدراسية العالية جّداً في التعليم 
الثانوي والتعلي���م العالي، األمر الذي يعجز عنه 
الكثير من أولياء األمور المسلمين؛ نتيجة ضعف 

المستوى االقتصادي للمسلمين. 
االقتص���ادي  المس���توى  اقتصادّي���اً:   -  2
للمس���لمين في تنزانيا ضعي���ف، وهذا الضعف 
يأتي بس���بب اعتم���اد اقتصاد تنزانيا أساس���اً 
على الزراعة، التي يزاولها أكثر المس���لمين في 
المناطق الس���احلية، ويمكن أن يتحسن الوضع 
االقتصادي من خالل تطوير الزراعة؛ من حيث 
ولكن  الرزاعية،  واألس���اليب  المحاصيل  نوعية 

الحكومة ال ترغب في ذلك. 
والمجال الوحي���د الذي يمك���ن القول بأّن 
للمسلمين قوة نس���بية فيه هو التجارة، ومعظم 
البارزين في هذا المجال هم من العرب والهنود، 
وه���ؤالء نس���بتهم قليلة في عدد الس���كان، أما 
السكان األصليون )األفارقة( فليس لهم ذكر في 

مجال التجارة.
3 - سياسّياً: بعد أن تولى »يوليوس نيريري« 
رئاس���ة الجمهورية ألغى نظ���ام تعدد األحزاب 

السياسية، ثم بدأ بإبعاد الكثير من الشخصيات 
اإلس���المية عن حزبه الحاكم، كم���ا قام أيضاً 
بحرمان المسلمين من المناصب السياسية، فلم 
يكن في فترة رئاس���ته إال القليل من المسلمين. 
وبع���د أن تول���ى »علي حس���ن مويني« رئاس���ة 
الجمهورية حاول أن يوِجد التوازن في المناصب 
السياس���ية بين المسلمين والمس���يحيين؛ على 

الرغم من المعارضة الكبيرة التي واجهته.
4 - الخدمات الصحية: الخدمات الصحية في 
تنزانيا هي من أسوء الخدمات االجتماعية، فالشعب 
التنزان����ي عموماً يعاني الكثير من األمراض، وأحد 
أس����باب هذا األمر هو ضعف الخدمات الصحية، 
حيث أّن نسبًة كبيرًة من السكان في تنزانيا يعيشون 
ف����ي القرى، حيث ال توجد فيها المستش����فيات أو 
المراكز الصحية أو المستوصفات، والجهة الوحيدة 
التي يمكن القول بأنها حاولت إلى حٍدّ ما االقتراب 
من توصيل الخدمات الصحية إلى المناطق القروية 

هي الكنيسة. 
المراجع: موس���وعة مقات���ل الصحراء - موقع 
ويكيبيديا - مؤسس���ة آفران للدراسات والبحوث - 
النزاعات األهلية في إفريقيا، مجلة البيان، العدد: 
106، جم���ادى اآلخرة 1417ه� / نوفمبر 1996م - 
موقع اإلس���الم – التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوق���اف والدعوة واإلرش���اد بالمملك���ة العربية 

السعودية - موقع NationMaster لإلحصاء.
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االإ�شام���ي فعاليات المنت���دى  برعاي���ة   ■
ومنظم���ة االإ�شراق.. انط���اق فعاليات 
ب�ش���رق  االأول  الدع���وي  الملتق���ى 

ال�شودان:
بهدف توحيد صف الدعاة واالرتقاء بهم، 
وفت���ح آفاٍق جديدة للتعاون بين قيادات العمل 
الدعوي واألجهزة الرس���مية للدولة، انطلقت 

فعاليات الملتقى الدعوي األول بمدينة )كس���ال( شرق السودان، )2015/8/10م حتى 2015/8/15م(، 
برعاية المنتدى اإلس���المي ومنظمة اإلش���راق للتنمية واإلعمار، وذلك بمش���اركة 52 داعيًة من أنحاء 
البالد. الجلس���ة االفتتاحية: شهد الجلسة االفتتاحية للملتقى كبار المسؤولين بالدولة، وفي مقدمتهم: 
وزير الشؤون االجتماعية محمد موسى طاهر، ووالي كسال آدم جماع آدم، والذي أكد أّن حكومة واليته 
تس���عى إلى تمكين الدعوة؛ لخلق مجتمٍع رس���اليٍّ متمسٍك بقيم الدين اإلسالمي. في المقابل دعا وزير 
الش���ؤون االجتماعية إلى إيجاد خارطة للعمل الدعوي، مؤكداً التزام وزارته بمس���اندة البرامج الدعوية 

كافة، والعمل على نبذ أسباب الفرقة والشتات.
م�شاركة المنتدى:

ومن جانبه صرح األس���تاذ معاوية حس���ين المدير التنفيذى للمنتدى اإلس���المي بالسودان: بأّن 
مس���اهمة المنتدى  ف���ي الملتقى كانت قوية، وعلى مس���توى تنظيميٍّ وفنيٍّ كبي���ر، وذلك بالتعاون مع 
منظمة اإلش���راق. شارك فريق المنتدى بتقديم ورشة: )اس���تراتيجيات العمل المشترك والتحالفات(، 
وأمسية: )التقنيات الحديثة وأثرها في تقديم الدعوة(، والتي قّدمها األستاذ عاصم محمد حسن رئيس 
وح���دة التخطيط والتطوير. تمّي���ز الملتقى بعقد دوراٍت تدريبيٍة ح���ول إدارة العمل الدعوي، والطريق 
لصناعة النجاح، كما عقد متخّصصون ورشاً حول: فقه الخالف، ودور الداعية في حماية المجتمع من 

المهددات، باإلضافة لعدد من المحاضرات.
تقييم الفعاليات:

وح���ول تقييم فعاليات الملتقى ذكر آدم علي حامد مدير منظمة اإلش���راق: أن الملتقى يُعّد األول 
من نوعه، حيث ش���ارك فيه أكثر من 25 جهة دعوية، كما حضر أكثر من 50 داعيًة، على مدى أياٍم من 
العمل المكثف والورش والدورات التدريبية، اس���تمرت نحو 4 ليال و 5 أيام، مش���يراً إلى أّن تلك الفترة 
تكللت بالنجاح.  ونظراً ألهمية الملتقى؛ فقد أولته وسائل اإلعالم بتغطية خاصة، كصحيفتي: الصيحة، 
والتيار، كما قدمت قنوات: كس���ال، والسودانية، والش���روق: تقارير تلفزيونية ترصد فعاليته، في حين 

قّدمت إذاعات مختلفة بمدينة كسال تقارير نوعية حول أهداف الملتقى وإنجازاته.
ختام فعاليات الملتقى: ش���ارك وزير الش���ؤون االجتماعية في تكريم المتدربين، وتقديم شهادات 
التدريب. كما خرج المنظمون بمجموعة من التوصيات، وأهمها: ضرورة عقد ملتقيات أخرى؛ تس���اهم 
ف���ي توحيد الخطاب الدعوي، ونقل التجربة إلى والياٍت أخرى لتعّم الفائدة، وتكثيف محاضرات وورش 

التقنيات الحديثة وأثرها في الدعوة.
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إفريقيا الوسطى وتحقيق 
لم االجتماعي السِّ

د. محمد الب�شير اأحمد مو�شى
باحث في الدرا�شات الإفريقية والقانونية – ت�شاد 

ترّدد فرن�شا دائمًا، في عهد الجمهورية الثالثة، اأنها جاءت اإلى اإفريقيا بناًء ظّلت 

عل�ى واجب تقديم الح�ش�ارة والمدنية، والأنظمة ال�شيا�ش�ية والإدارية، 

والقيم والمبادئ العلمية والجمالية، اإلى �شعوب بربرية متوح�شة، تر�شف في اأغاٍل 

من التقاليد البالية التي تمنعها من الت�شال بالع�شر الجديد، في تجلياته ومظاهره 

الأوروبية.
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الحضارة إلى البش���ر، وتعليمهم دروس الحرية، 
وبخاصة األفارقة، حتى لو كان ذلك قهراً))).

لقد أُنش���ئت المس���تعمرات ف���ي إفريقيا 
وغيرها ال ألغراض األم���ن، بل، كما يقول أحد 
الباحثي���ن، إلطالة عمر الرأس���مالية األوروبية 
المحتضرة، وهو ما ورد على لسان أحد الحكام 
الفرنسيين: »لقد أوجدت المستعمرات من قبل 
الدولة األم الُمْس���تَْعِمرة وألجلها«، ولذلك كانت 
سياسة االس���تيعاب ضرورية الستمرارية الدولة 

األّم، أال وهي فرنسا))).
لم تكتف القوى االستعمارية بتقسيم إفريقيا 
إلى كيانات غير متماس���كة وقومي���ات متنافرة 
قت، عن طريق استراتيجياتها  فحس���ب، بل عمَّ
وسياس���اتها اإلدارية واالقتصادي���ة والثقافية، 
عوامل االنقس���ام بين القومي���ات داخل القطر 
الواحد، وهذا ما أدى إلى كثرة الحروب العرقية 
بين مختل���ف القومي���ات، حتى بي���ن القومية 
الواحدة، كما ف���ي حالة: )إفريقيا الوس���طى( 
األخيرة وغيرها من الدول، ولتكون هذه الحروب 
وس���يلة أخرى من وسائل االستفادة االقتصادية 
للدول األوروبية، حيث س���وق السالح للحكومة 

))) اأ�ساني ف�ساني: ال�سحوة الإفريقية, �ص 330.

)3) وليم توردوف: الحكم وال�سيا�سة في اإفريقيا, �ص 40.

وأّن الواجب اإلنس���اني يُملي عليها أال تترك 
هذه الش���عوب المتخلِّفة للتصرف في نفس���ها، 
وأنَّ قدر فرنسا أن تعيش في ظّل إمبراطوريتها 
المترامية األطراف)))، مع أّن التاريخ يشهد على 
ما قّدمته الممالك اإلسالمية في إفريقيا للعالم 
من حض���ارٍة ورقّي، في وقٍت كانت تعيش الدول 
الغربية كلها، وعلى رأس���ها فرنس���ا، في عصر 

الظلمات.
ظلَّت السياسة االستعمارية الفرنسية تجارية 
في طبيعتها، إذ ترى في المس���تعمرات أراضي 
وسياس���ياً،  وإدارياً  اقتصادياً  بأراضيها  ملحقة 
ولذلك أنشأت معظم العواصم الفرانكفونية على 
ضف���اف األنهار أو المحيطات لتس���هيل عملية 
النقل، مث���ل »أنجمينا« في تش���اد، أو »بانقي« 
في إفريقيا الوس���طى، أو »دكار« في السنغال.. 

وغيرها.
وكان���ت أولى وس���ائل هذا الحك���م تحطيم 
المختلفة،  بأنواعها  والمحلية  القبلية  الزعامات 
وكذلك المعتقدات الديني���ة والفكرية، لتحطيم 
الدولة أو الس���لطة المحلية القائمة قبل وصول 
المس���تعمر، ثمَّ تحطيم كّل والٍء دينيٍّ أو دنيويٍّ 

لتلك السلطة.
وقد نتج هذا عن عاملين:

أولهما: دور الجيش الفرنس���ي في التوسع 
االس���تعماري وما لقيه م���ن مقاوم���ٍة عنيفة، 
وخصوصاً في الصحراء الكبرى، لهذا س���يطر 
السياسة االستعمارية  العس���كري على  التفكير 

الفرنسية.
وثانيهم���ا: الثورة الفرنس���ية وم���ا صورته 
للفرنس���يين م���ن أنَّ عليهم عبء حمل ش���علة 

)1) نور الدين ثنيو: قراءة وكتابة تاريخ ال�ستعمار في لحظة ما 
بعد الكولونيالية, مجلة درا�سات بجامعة الأمير عبدالقادر - 

الجزائر, �ص 70.

المسلمون في إفريقيا 
الوسطى لم يكن لهم بعد 

الله عز وجل أية دولة داعمة 
لهم في تحقيق المطالبة 
بحقوقهم على عكس 

المنظومة النصرانية في البالد
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والمعارضة على حدٍّ س���واء، وكذلك سوق نهب 
المق���درات من المخزون االس���تراتيجي للدول 
اإلفريقية من الذه���ب واليورانيوم وغيرها؛ مما 
ظه���ر لنا جلياً في األحداث األخيرة في إفريقيا 

الوسطى، وفي غيرها من الدول اإلفريقية.
اإفــريــقــيــا الــو�ــصــطــى مــن النــقــ�ــصــام 
لم الجتماعي: الداخلي اإلى تحقيق ال�صِّ

لم تكن إفريقيا الوس���طى بدع���اًَ من الدول 
اإلفريقية ف���ي بناء دولٍة قومي���ٍة، تتعايش فيها 
المكون���ات االجتماعية والديني���ة وغيرها، بل 
عان���ت، خصوصاً ف���ي األزمة األخي���رة، التي 
ابتدأت في 2013/12/5م وما زالت مس���تمرة، 
وبإيعاٍز من جه���ات خارجية، حرباً أهلية قضت 
على معظم الوش���ائج االجتماعية بين مكوناتها 
المختلفة، وأدت إلى نزوح قرابة مليون ش���خص 
وتشريدهم من قراهم ومدنهم، وأدى بشكٍل كبيٍر 
لم االجتماعي الهّش الذي  إلى القضاء على السِّ
كان س���ائداً بين المكونات المختلفة في إفريقيا 
الوس���طى منذ نش���أة الدولة الحديثة فيها عام 

1960م.
ومنذ حدوث التغييرات على الوضع الميداني 
العسكري للصراع في إفريقيا الوسطى، ومساعي 
القيادات  العس���كرية الشمالية المنضوية تحت 
تحالف »س���يلكا«، ودع���وة عدد م���ن قياداتها 
المؤثرة إلى االنفصال، أصبح الواقع أمام القوى 
الداعمة للميليش���يات النصرانية العسكرية في 
البلد في وضٍع ال يحس���د عليه���ا، خصوصاً أّن 
معظ���م الجرائم التي اقتُرف���ت على أيدي هذه 
الميليشيات والقوات الغربية واإلفريقية الموالية 
له���ا س���جلتها المنظم���ات الدولي���ة، وُصنفت 
بوصفه���ا: )جرائم ضّد اإلنس���انية(، وألول مرة 
في تاريخ هذا البلد نرى االنتهاكات البشعة ضّد 
المس���لمين، والتي - في ه���ذه المرة - لم تكن 
كس���ابقتها في الثمانينيات م���ن القرن الماضي 

عندما تّم قتل وتهجير آالٍف من المس���لمين من 
قراهم، حيث لجؤوا إلى جنوب تشاد تحديداً في 
منطقة »قوري« التي استوطنوها، ولم يستطيعوا 

العودة إلى قراهم األصلية مرة أخرى.
أدركت الق���وى الغربية، التي س���اهمت في 
اندالع الحرب األخيرة ف���ي 2013/12/5م، أّن 
تحقيق أهدافها االقتصادية في المرحلة الراهنة 
يتطل���ب تحقيق الس���الم في الب���الد، لذا كان 
الضغط على القوى المؤثرة في البالد، والمتمثلة 
في ميليش���يا »أنتي ب���الكا« النصرانية وحركة 
»سيلكا« ذات األغلبية المسلمة، لعقد مفاوضات 
س���الم، بدأت في برازافيل 21-2014/7/23م، 
مروراً بنيروبي كنقلة نوعية غريبة، فاس���تمرت 
ألشهٍر هناك، وفي جلسات مغلقة تحت إشراف 
الواليات المتحدة األمريكية وفرنس���ا والكنيسة 
الكاثوليكية وبعض الق���وى الغربية، ومن ثّم كان 
ختام تلك المفاوضات في برازافيل مرة أخرى، 
حيث كان���ت االتفاقي���ة التي أُبرم���ت بحضور 
الحكومة االنتقالية برئاسة كاثرين سامبا، حيث 
خلصت االتفاقية إلى نقاٍط تمَّ التوافق عليها من 

قبل، ومن أهمها:
1 - نزع جميع األس���لحة من كّل األطراف، 

وجمعها في سّت مناطق في البالد.
2 - دم���ج َمن يصلح من الميليش���يات في 

الجيش الوطني طبًقا لضوابط معينة.
، يكون والؤه للوطن  3 - تكوين جيٍش ق���ويٍّ

دون غيره.
4 - سيادة العدالة الكاملة في ربوع إفريقيا 
الوس���طى، وذلك بضمان تطبي���ق القانون على 

الناس كافة دون تفرقة أو تمييز.
5 - تقري���ر ح���ّق المواطنة لل���كل، باعتبار 
المس���لم مواطناً له كام���ل الحقوق وعليه جميع 

الواجبات.
6 - إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي 
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جرائم حرب في الح���رب األخيرة، حتى تتحقق 
العدال���ة الكامل���ة، وفق ضواب���ط تحقق األمن 

والعدالة للمتهمين.
7 - بن���اء جمي���ع دور العبادة من مس���اجد 

وكنائس.
8 - حّق المس���لمين في إجازاتهم الرسمية 

في األعياد السنوية.
9 - تعويض المتضررين جّراء األزمة األخيرة 

من الطرفين.
10 - نش���ر ثقافة السالم بين أبناء إفريقيا 
بين  الس���لم االجتماعي  الوس���طى، وتحقي���ق 

مكوناتها المختلفة. 
11 - علماني���ة الدولة، وذل���ك بعدم تدخل 
الس���لطة السياسية في أّي ش���أن من الشؤون 

الدينية أو القضاء اإلسالمي أو العرفي.
12 - اس���تقاللية الس���لطة القضائية حتى 

تحقق العدالة الكاملة في البالد.
13 - تفعي���ل دور المجتم���ع المدن���ي على 
نحٍو يكفل حفظ اإلنس���انية، ويص���ون األموال 

واألعراض.
14 - إعادة النظر ف���ي االتفاقيات الدولية 
الت���ي ُعقدت م���ع إفريقيا الوس���طى بما يكفل 
الحق���وق والحريات العاّمة ف���ي الدولة، ويحقق 
األم���ن االقتص���ادي والسياس���ي، وم���ن بينها 

االتفاقيات مع دولة فرنسا.
 15 - تنمية الموارد البش���رية، واس���تغالل 
الثروات الطبيع���ة، بما يحّقق األم���ن الغذائي 

والتنمية المستدامة لجميع السكان))).
لق���د كانت هذه االتفاقي���ة مماثلة في كثيٍر 
لم االجتماعي  من بنودها ألول ورقة لتحقيق السِّ
طرحتها حكومة »سيلكا« عند وصولها إلى سّدة 

/10/05/http://www.reuters.com/article/2015 (1(
us-centralafrica-politics

الحكم، لكن لم توافق عليها الحكومة الس���ابقة 
برئاس���ة »بوزيزي«، وكذلك الدولة المس���تعمرة 
الس���ابقة، مما أدى إلى الحرب األخيرة، إال أنه 
وبعد م���رور أكثر من عاٍم ونّي���ف، ومقتل قرابة 
عش���رة آالف ش���خص من الطرفين، والتهجير 
القسري لحوالي 400.000 ألف مسلم إلى دول 
الجوار)))، ها هم أوالء يوافقون على توقيع هذه 
المذكرة، والتي تّم إعالنها رس���مياً في: )منتدى 
بانقي للسالم(، الذي ُعقد في الفترة : )11-4/ 

يوليو 2015م(.
التــفــاقــيــة وتــحــقــيــق طــمــوحــات 

الم�صلمين واآمالهم:
يرى الناظر في بنود هذه االتفاقية، والمذكرة 
التوضيحية لها، أّنها لم تحّقق كثيراً من المطالب 
التي كان ينادي بها المسلمون منذ سنوات، ومن 
أجلها حملوا السالح، وضّحوا بالغالي والنفيس، 
ب���ل أدى إلى هجرة كثيٍر م���ن كوادرهم إلى دول 
الجوار، حتى استطاعوا في تحالٍف بينهم تحقيق 
جزٍء من طموحاتهم بالوص���ول إلى رأس الهرم 
الحكومي، ومن خالل ذلك يتّم فرض ش���روطهم 

في  الإن�ساني  الو�سع  عــن  الأفرو�سطية  المنظمة  ))) تقرير 
على  عــام  مـــرور  بمنا�سبة   ,((( رقــم  الو�سطى  اإفــريــقــيــا 
المجازر )/)014/1)م. ومنظمة الهجرة الدولية بخ�سو�ص 

الالجئين والنازحين.

وثقت المنظمة حاالت التحويل 
القسري للمسلمين في غرب 
البالد إلى الديانة النصرانية 

بتخيير المسلمين العائدين إلى 
ديارهم ما بين العودة اآلمنة 

باعتناق النصرانية أو القتل
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التي لم يس���تطيعوا تحقيقها، إال أنًَّ الكنيس���ة 
والدوائ���ر الغربية لم ترض ع���ن وصولهم إلى 
الس���لطة وتحقيق بعٍض من آماله���م، لذا كانت 
الحرب التي شاركت فيها عدٌد من الدول وعدٌد 
من مجالس الكنائس ف���ي دول الجوار وغيرها، 
والتجييش اإلعالمي لهذه الحملة المضادة ضّد 
المس���لمين في معظم الوس���ائل اإلعالمية ذات 

المرجعية الفرنسية.
ولعل هذه البنود تحّقق جزءاً - ولو يس���يراً 
- من آمال المسلمين وطموحاتهم، حيث لم يكن 
لهم دولة داعمة في تحقيق المطالبة بحقوقهم؛ 
على عك���س المنظومة النصراني���ة في البالد، 
حتى منظمة التعاون اإلس���المي كان موقفها في 
أضعف األحوال، إذ لم تس���تطع حتى الموافقة 
باإلجم���اع على اعتب���ار ميليش���يا »أنتي بالكا« 
منظمة إرهابية، مما أفقد كثيراً من المس���لمين 
األم���ل في هذه المنظمة التي كان من المفترض 
أن تقوم بما لم تستطع كثيٌر من الدول اإلسالمية 

القيام به.
ووس���ط هذه الحالة من الالمباالة من عدٍد 
من الدول اإلس���المية، وانسحاب بعضها وسط 
ضغوٍط دولية، ما كان أمام قادة تحالف »سيلكا« 
إال أن يستمروا في هذا المسار، وسط محاوالٍت 
ج���ادٍة لتمزيق الصف الواحد للمس���لمين بإثارة 
النعرات القبلية والجهوية على حس���اب القضية 
الواحدة، ووسط ضغوٍط من الالجئين بالمطالبة 
بالعودة اآلمنة أو الذهاب مرة أخرى إلى الحرب، 
حيث أخذت الحركة شرعيتها باعتبارها تحالفاً 
بين أكبر الفصائل المسلمة، مع وجود مجموعات 
تُدار من بعض الدول حتى ال يتحد المس���لمون 
في كياٍن واحد، فاس���تغلت الدوائر الغربية هذه 
األج���واء لف���رض الحكومة االنتقالية برئاس���ة 
كاثرين سامبا، والتي سعت إلى مزيٍد من التمزيق 
القيادات  بع���ض  باختيار  للمس���لمين  الداخلي 

المحس���وبة على فرنس���ا بأنها قي���ادات تمّثل 
المسلمين، أمثال رئيس الوزراء الحالي االنتقالي 
محمد كمون وغيره، مما دفع حركة »سيلكا« إلى 
إص���دار بياٍن واضٍح بأّن محم���د كمون ال يمّثل 
إال نفس���ه، وليس ممثاًل للمسلمين، وهذا البيان 
كان إحراج���اً للحكومة االنتقالية وداعميها، مما 
تطلب االستمرار في إجراء الحوار بين األطراف 
المختلفة )الحكومة االنتقالية + ميليش���يا أنتي 

بالكا + حركة سيلكا(.
ولهذه الضغوط والظ���روف المحيطة بهذه 
القضية، وإش���عال حرٍب جدي���دٍة في المنطقة 
تحت مظلة محاربة جماعة »بوكو حرام«، لم يكن 
أمام حركة »س���يلكا« والمسلمين في غالبهم إال 
الموافقة عل���ى هذه االتفاقية، وتحقيق جزٍء من 
طموحاتهم، مع وجود إش���كالية لم يتم حسمها 
إل���ى اآلن، وهي ع���ودة الالجئين والمش���ردين 
إلى البالد، وهي قضية ما زالت تش���ّكل سجاالً 
بين األط���راف المختلف���ة، وإن كانت المحكمة 
الدس���تورية أعلنت رسمياً مشاركة الالجئين في 
االنتخابات القادمة، وهي خطوة س���اهمت في 

التقليل من السجال بين هذه األطراف.
العلماء ودورهم في الدفاع عن حقوق 

الم�صلمين:
ولعّل ق���وة العلماء المس���لمين وثباتهم على 
مواقفهم إّبان األزمة وتماسكهم، وكذلك دعوتهم 
لحركة »سيلكا« وغيرها من القيادات السياسية 
للمس���لمين بالوحدة وعدم التفريط بأّي حقٍّ من 
حقوقه���م، ألجأت الحكوم���ة االنتقالية وكذلك 
حركة »سيلكا« إلى أخذ وجهة نظر العلماء بعين 

االعتبار.
كم���ا تمثلت قوة العلماء أيض���اً في أنَّ كثيراً 
منهم صمدوا ولمدة أكثر من عاٍم في الدفاع عن 
المسلمين وعن آخر حيٍّ رئيٍس لهم في العاصمة 
بانقي، ودعوا الش���باب إلى الرباط والدفاع عن 
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العجزة والمس���نين واألرامل واأليتام، وإفش���ال 
كّل المخطط���ات الرامية إل���ى نقلهم، وبخاصة 
الدعوات الرس���مية من المنظمة الدولية األمم 
المتح���دة الداعية إلى الهج���رة »اآلمنة«، والتي 
أعلن مسؤولها األول األمين العام أكثر من مرة، 
ف���ي أثناء زيارته للمس���جد العتيق ولهذا الحّي، 
بضرورة نقل المسلمين من هذا المكان الخطر، 
إال أّن ردود الفع���ل القوية أجبرته على التراجع 
عن هذا الموقف، بل أجبرت القوى األخرى على 
ضرورة مش���اركة بعض من العلم���اء في الهيئة 
التش���ريعية االنتقالية، وهو ما تحقق بمشاركة 
بعٍض منهم، وعلى رأس���هم فضيلة الشيخ عمر 
قوني، أح���د أبرز الدع���اة الذي���ن وقفوا ضّد 
حمالت التهجير القس���ري للمس���لمين وإفراغ 

العاصمة منهم))).
ال�����ص��غ��وط ال��خ��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة 

لم الجتماعي في البالد: لتحقيق ال�صِّ
ش���هدت الق���ارة اإلفريقي���ة خ���الل هذا 
الع���ام 2015م في ع���دٍد من دوله���ا انتخابات 
رئاس���ية وتش���ريعية، ويُعّد ع���ام 2015م عام 
انتق���اد الديمقراطية اإلفريقي���ة، فقد تّم إعادة 
انتخاب عدٍد من الرؤس���اء بانتخابات يش���وبها 
ع���دٌد من العيوب، ومن ذل���ك ما جرى في دولة 
إثيوبي���ا وبورندي وغيرهما، وم���ع هذا االنتقاد 
للديمقراطية فقد شهدت دول أخرى، مثل ليسوتو 
ونيجيريا، انتخابات قلبت كّل الموازين، وبخاصة 
نيجيريا التي أعيدت إليها الحياة الديمقراطية، 
بعد أن خش���يت األطراف الداخلية والخارجية 
من ضياعها وس���ط ضغوٍط قوي���ٍة من عدٍد من 
ال���دول، وال يختلف اثنان ف���ي أنَّ هناك عدداً 

الو�سطى:  اإفريقيا  جمهورية  المتحدة:  الأمــم  اأنباء  )1) مركز 
خطة لإخالء اآلف الم�سلمين  المحا�سرين, 7)/)/014)م: 
http: / /www.un.org/arabic /news/story.

asp?NewsID=20644#.Vd1VsyVViko

من المتغيرات على الس���احة النيجيرية تحققت 
بوص���ول الجن���رال محمد البخ���اري، قد تعيد 
والدينية  واالقتصادية  السياسية  الخريطة  رسم 
في الق���ارة اإلفريقية، تحدي���داً منطقة جنوب 
الصحراء، وخصوصاً في دول وس���ط إفريقيا، 
وب���دأت آثارها تظهر في س���رعة وتيرة تحقيق 
الس���الم في دولة إفريقيا الوس���طى بأّي شكٍل 
كان، ولو على حس���اب المجموعات النصرانية 
التي أقامت الدنيا ولم تقعدها باعتبارها جماعة 
مضطهدة في إفريقيا الوس���طى، إال أّن الوقائع 
التي سجلتها المنظمات الدولية المعنية بحقوق 
اإلنس���ان، وما تّمت مش���اهدته من ِقبل العالم 
أجمع، تؤك���د أّن هذه الفئة الت���ي تّدعي بأنها 
األغلبي���ة المضطهدة كانت مجيش���ة من بعض 
القوى الغربي���ة ودول الج���وار لتحقيق أهداف 

اقتصادية مع محو الهّوية اإلسالمية.  
ولعّل آخر تلك الوقائع المس���جلة ما أوردته 
منظم���ة العف���و الدولية ف���ي تقريره���ا رقم: 
يوليو   /30( وتاريخ:   ،)2015/2165/AFR19(
2015م( بعنوان: )محو الهوّية لمس���لمي إفريقيا 
الوس���طى()))، حي���ث وثق���ت المنظمة حاالت 
التحويل القسري للمسلمين في غرب البالد إلى 
الديانة النصرانية؛ بتخيير المس���لمين العائدين 
إل���ى دياره���م ما بين الع���ودة اآلمن���ة باعتناق 
النصراني���ة أو القت���ل، وكذل���ك التضييق بمنع 
اآلذان والصلوات في مس���اجد المناطق الغربية 
المتاخمة لحدود دول���ة الكاميرون، حيث كانت 
المقتلة الكبرى للمس���لمين، وبخاصة الرعاة في 
هذه المناطق، وه���ي المناطق التي تمتاز بوفرة 

األلماس واليورانيوم والذهب.
أما في العاصمة بانقي؛ فبعد عودة نس���بية 

https://www.amnesty.org/ar/documents/  (((
afr19/2165/2015/en/
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لألمن فاج���أت الق���وات األممي���ة )البورندية 
تحديداً( الس���كان بإطالق الن���ار على حّي كيلو 
خمسة حيث الغالبية العظمى من المسلمين، في 
محاولٍة منها العتقال أحد قادة المس���لمين في 
هذا الحّي، وأدى ذلك إلى تبادل إطالق النار بين 
الطرفين، ُقتل على أثره اثنان من الشباب الذين 
دافعوا عن المس���لمين في ه���ذا الحّي الوحيد 
المتبقي للمسلمين طيلة عاٍم كامل، وُجرح وُقتل 

عدٌد من القوات البورندية))).
ومع هذه األح���داث المؤلمة؛ فإنَّ الضغوط 
الخارجي���ة والداخلي���ة تدفع كله���ا إلى تحقيق 
لم االجتماعي، وإجراء االنتخابات الرئاسية  السِّ
والبرلمانية في موعدها في 18 أكتوبر 2015م، 
ولعل اللق���اءات التي تّمت ف���ي اآلونة األخيرة 
توح���ي بذلك، وأهمها لق���اء الرئيس النيجيري 
محمد البخاري - بعد انتخابه بقليٍل-  والرئيس 
المس���لم الس���ابق إلفريقيا الوس���طى ميشيل 
دجوتي���ا، وكذلك لقاء الرئي���س األمريكي - في 
زيارته األخي���رة لكينيا يوليو 2015م - والرئيس 
األس���بق »بوزيزي« الذي يتزعم ميليشيات »أنتي 
بالكا«، وسرعة وتيرة المحكمة الجنائية الدولية 
بمحاكمة مجرمي الحرب في إفريقيا الوسطى، 
وعلى رأس���هم قادة )جيش الرّب األوغندي(، كّل 
ذلك يدّل على وجود محاوالت من بعض األطراف 
لحلحلة المس���ألة األفروسطية، ولعل زيارة وزير 
الدفاع الفرنس���ي وكذا وزير الخارجية لكلٍّ من 
بانق���ي وبرازافيل في يولي���و الماضي 2015م، 
وتأكي���د الدعم الفرنس���ي للعملي���ة االنتقالية، 
توحي جميعها بأّن فرنس���ا قد حققت بعضاً من 
أهدافها، وبخاصة االقتصادية منها، وإن أخفقت 

)1) بانا بر�ص: اأع�ساء مجل�ص الأمن يدينون ا�ستهداف عنا�سر 
http://www. الــو�ــســطــى:  اإفــريــقــيــا  فــي  الــ�ــســالم  حــفــظ 

panapress.com

في تحقي���ق األهداف األخ���رى، وبخاصة التي 
تخدم الكنيس���ة الكاثوليكية التي تورطت بشكٍل 

كبيٍر في المجازر األخيرة للمسلمين هناك.
إنَّ هذه الخط���وات والضغوط كلها يجب أن 
تدف���ع المس���لمين دفعاً إلى مزي���ٍد من الوحدة 
واالتف���اق، ألّن الحرب األخيرة أبرزت بش���كٍل 
واض���ٍح أّن الحرب حرٌب »ديني���ة« بامتياز، فلم 
يُستثَن مسلم س���واء في الشمال أو الجنوب من 
القتل والتهجير، خصوصاً أّن هنالك قوى غربية 
كثيرة تساعد النصارى على التخطيط والتدبير، 
وتقّدم لهم الدع���م المادّي والمعنوي، وبالمقابل 
ال توجد أية قوى أو دولة تس���اند المسلمين في 
هذه القضايا، حتى تلك العمليات اإلنسانية التي 
تقوم بها بعض المنظمات الطوعية اإلس���المية 
أصبحت شبه متوقفة نظراً لقلة الدعم والمعونة.
المنظمات  ودور  التن�صير  حــركــة 

الدولية في ذلك:
دأب���ت المنظمات الدولي���ة، وبخاصة التي 
تعم���ل تحت مظل���ة األمم المتح���دة، على رفع 
تقارير دورية عن وضع الالجئين والنازحين، دون 
تقديم برامج نوعية لمساعدة هؤالء الالجئين في 
مناطق اللجوء، بالرغم من أّن الكثير منهم يعانون 
أش���ّد المعاناة، ومع ذلك نجد أّن ما تقّدمه هذه 
المنظمات من دعاية إعالمية مقارنًة بما تقدمه 
على أرض الواقع ال يُقارن بش���يء، ولكن األمر 
الالفت في هذه التقارير التي تقدمها هو تقليل 
عدد المسلمين المهجرين إلى تشاد بشكٍل الفت، 
فقد رفعت المفوضية السامية لالجئين تقريرها 
األخير في )2015/7/26م(، وذكرت أّن إجمالي 
المهجرين من إفريقيا الوسطى )468.386( إلى 

دول الجوار، كاآلتي:
1 - الكاميرون: )247.596(.

2 - الكونغو الديمقراطية: )99.182(.
3 - تشاد: )92.534(.
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4 - الكونغو الشعبية: )29.074(.
5 - باإلضاف���ة إلى: )368.859( نازحاً في 

داخل إفريقيا الوسطى))).
 بع���دد إجمالي لالجئي���ن والنازحين قدره 

)837.245( الجئاً ونازحاً.
والناظر في هذه األرقام يرى بش���كٍل الفت 
تقليل عدد المسلمين المهّجرين إلى تشاد، حيث 
كان الع���دد في بداية األزمة قد وصل إلى قرابة 
)430.000( الج���ٍئ في تش���اد وحدها، وإذا ما 
اس���تبعدنا المقيمين من هذه النسبة؛ فإّن العدد 
الذي ذكرته المفوضية )92.534( غير منطقي 
حس���ب األرقام الميدانية للمنظمة األفروسطية 
التي تعمل وتنشط وس���ط هذه المخيمات منذ 
الوهل���ة األولى لألح���داث، حي���ث كانت آخر 
اإلحصائيات لها في 2015/6/25م، في تس���ع 
مخيمات رئيسة، وهي: )قوي + ميقاما + سيدو 
+ دنمجة + أمبوكو + دوسي + أمبوكو + أنغونجي 
+ موندو(، بلغت مائتي ألف وخمس���ة وعشرين 
الجئاً: )200.025(، وأكبر األعداد في مخيمي 
»ميقاما« و »دوسي« في منطقتي: )سار، وقوري(، 
هذا إذا استبعدنا األعداد الموجودة في )مخيم 
الس���المات( في المنطقة الوسطى الجنوبية من 
تشاد، حيث كانت هناك بعض الهجرات إلى هذه 
المنطقة لم تمّر عب���ر الممرات الخاصة باألمم 
المتحدة، وهذه األرقام بناًء على ما أورده موظفو 

وزارة الشؤون االجتماعية في هذه المخيمات.
ولعل هذا العدد الذي تكرره منظمات األمم 
المتحدة في دولة تشاد )92.534( يرجع إلى عدٍد 
من العوامل، من أهمها: أنها اعتبرت المهّجرين 
غير مواطنين وال يمكنهم العودة، أي إسقاط حّق 
العودة عنهم باعتباره���م غير مواطنين، وهو ما 

http://reliefweb.int/report/central- )1) انـــظـــر: 
african-republic/unhcr-regional-update-59-

.central-african-republic-situation-26-june

تبّدى بشكٍل واضٍح في موضوع االنتخابات، حيث 
دعت بعض القوى النصرانية إلى استبعاد هؤالء 
بحجة أنهم أجانب أو بحجة حدوث تزوير، وهو 
ما رفضته المحكمة الدستورية في بانقي، حيث 
أصدرت حكماً بحّق مشاركة هؤالء الالجئين في 

االنتخابات القادمة في 2015/10/18م))).
وهذه الفرضية تسعى إلى توطين المهجرين 
في بلدان الجوار، وتحقيق الهدف األساسي من 
هذه الحمل���ة، وهو وقف المّد اإلس���المي إلى 

جنوب منطقة الغابات االستوائية في إفريقيا.
وكذلك فإنَّ العدد المذكور لدولة الكاميرون: 
)247.596( مبال���غ فيه بش���كٍل كبيٍر، مما يدّل 
على السعي إلى توطين ميليشيات »أنتي بالكا«، 
حي���ث إّن كثيراً م���ن أفراد هذه الميليش���يات، 
وبخاصة الذين ينتمون إلى قبيلة الرئيس السابق 
»بوزيزي«، يحملون الجنس���ية الكاميرونية، وهو 
ما يتطلب توطينهم في إفريقيا الوس���طى حتى 
ترتفع نسبة غير المسلمين وتقّل نسبة المسلمين 
قدر المس���تطاع، وقد تكررت ه���ذه الحالة في 

التسعينيات من القرن الماضي.

 Central African Republic court rules refugees (((
have right to vote:  http://www.reuters.com/
us-centralafrica-election-/21/07/article/2015

refugees

هناك محاوالت لتوطين 
المهجرين المسلمين في بلدان 
الجوار، والهدف األساسي من 
هذه الحملة هو وقف المّد 

اإلسالمي إلى جنوب منطقة 
الغابات االستوائية في إفريقيا
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وتدّل ه���ذه األرق���ام، مع الحرك���ة القوية 
لمنظمات األمم المتحدة في مخيمات الالجئين، 
خصوصاً في جنوب تشاد، بالتنسيق مع مساعي 
الكنيس���ة وبخاصة الكاثوليكية، على أنها تسعى 
إلى تحقيق عدٍد من مآربها، ومنها تمييع الهوية 
اإلسالمية للمس���لمين في هذه المخيمات عبر 
برامج تهتم بنشر مفاهيم وتصورات خاطئة عن 
اإلسالم، خصوصاً فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها، 
وكذل���ك بّث برامج ومش���روعات تحت ش���عار: 
)الس���لم االجتماعي(، ومشروعات )دمج المرأة 
في الحياة العامة(، وهو ما تلمسناه ميدانياً في 
بعض المخيمات، حيث يتم جمع الفتيان والفتيات 
في برامج مرسومة مسبقة لتمييع الهوية، ونشر 
الرذيل���ة، بعد إخفاق التنصي���ر العلني في هذه 

المخيمات.
ولعل التقرير ال���ذي أصدرته منظمة العفو 
الدولية: )محو الهوّية لمسلمي إفريقيا الوسطى( 
– المذكور س���ابقاً - يش���ير إلى حاالت اإلكراه 
الديني عبر التخيير بين العودة اآلمنة والتنصير 
أو القتل، وهي حاالت أدت في غرب البالد إلى 
صراعات ش���هدتها هذه المناطق خالل األشهر 
الثالثة الماضية، وأدت إلى مقتل أحد القساوسة 
وبع���ض رجال الكنيس���ة، حي���ن حاولوا فرض 
التنصير بالقوة، وهي محاوالت يائسة، حيث إّن 
الصراع في إفريقيا الوسطى صراٌع دينّي، وليس 
إثنياً أو جهوياً، حيث كان االس���تهداف المباشر 
للمسلمين باعتبار ديانتهم وليس لشيء آخر، لذا 
فإّن التنصير المباش���ر ق���د ال ينجح في الوقت 
الراهن، ولكن مشاريع العلمنة والفسوق وغيرها 
قد تنجح وسط الفراغ الذي يعيشه الشباب في 
المخيم���ات المختلفة، وعدم وجود برامج نوعية 
الش���باب  بإعداد  تعنى  للمنظمات اإلس���المية 
وتوعيتهم، توعية تُس���هم في الحفاظ على دينهم 
ال���ذي فّروا من أجله إلى هذه الدول، وعانوا من 

أجله القتل والتشريد.
فعل���ى المنظم���ات اإلس���المية أن تراجع 
برامجه���ا ومش���روعاتها في ه���ذه المخيمات، 
فليس���ت القضية ف���ي الوقت الراه���ن الغذاء 
والكس���اء والعالج، فهي مرحلة آنية وضرورية، 

ولكن المرحلة المهّمة اليوم تتمثل في:
- إيجاد برامج نوعية تسهم في العودة اآلمنة 

لهم إلى ديارهم.
- إيجاد مراكز للتدريب والتأهيل والتطوير، 

ومراكز ثقافية دعوية، وسط هذه المخيمات.
- زيادة أعداد الدعاة المفرغين من الرجال 

والنساء.
- زي���ادة الدعم للمدارس المؤقتة الموجودة 
حالياً ف���ي معظم هذه المخيم���ات في الداخل 

ودول الجوار.
- كفالة لطالب جامعة بانقي الوطنية الذين 
انقطعوا عن الدراس���ة، وبعضه���م في المراحل 
النهائية، وال توجد إال جهات قليلة من المنظمات 
اإلس���المية تعن���ى بكفالتهم إلكمال الدراس���ة 
الجامعية في دول الج���وار، خصوصاً أنَّ كثيراً 

منهم يدرسون في تخّصصات مهّمة جداً.
- م���لء الفراغ ال���ذي يعانيه الش���باب في 
المخيمات ببرام���ج تربوية ثابتة، قبل أن ينفجر 
الوضع في أي���ة لحظة، ونجد حاالت تمّرد على 
القيم اإلسالمية وسط أبناء المهّجرين، خصوصاً 
أّن المأس���اة ما زالت في بدايتها، ويمكن تالفي 
ما حصل من قبل ف���ي مخيمات الجئي دارفور 

في  تشاد.
النـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة والآفــــــاق 

الم�صتقبلية للم�صلمين:
م���ن أهم بنود اتفاقية الس���الم – المذكورة 
س���ابقاً -، الت���ي حققت ولو جزءاً يس���يراً من 
طموحات المسلمين، عقد االنتخابات الرئاسية 
والتش���ريعية في 18 أكتوبر 2015م، في خطوة 
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مهّمة في االنتقال الس���لمي للسلطة في الدولة، 
واختيار حكومة وطنية بعد عامين من االحتراب 
األهلي، وبش���رط أن يكون أحد المسؤولين من 
الطائفة األخرى، أي إذا كان الرئيس من النصارى 

فإّن رئيس الوزراء يكون من المسلمين))). 
وهذه خط���وات كلها لو تّمت وفق���اً لما تّم 
لم االجتماعي  التوافق عليها ألدت إلى تحقيق السِّ
المفتقد في البالد، وتُعّد خطوات أولية لتحقيق 
طموحات المسلمين وآمالهم المفتقدة منذ نشأة 
الدولة الحديث���ة في إفريقيا الوس���طى، ولعل 

البوادر الحالية تشير إلى ذلك.
لق���د أضحى للمس���لمين الي���وم فرصة لم 
تكن مواتي���ة من قبل، خصوص���اً مع التضحية 
الكبيرة التي قّدمها المس���لمون في هذه الدولة، 
وهي حاجة المجتمع الدولي، ممثلة في فرنس���ا 
وأمريكا، وحاجة المجموع���ات النصرانية، إلى 
تحقيق الس���الم والخروج م���ن الوضع الراهن 
لألزمة، ومحاولة الخروج اآلمن للقوات الفرنسية 
المتورطة بشكٍل كبيٍر في األزمة، وهذه الفرصة 
إن لم تُس���تغل بش���كٍل كبيٍر لتحقيق ما ورد في 
تل���ك االتفاقية وفي غيرها، نخش���ى أن تحّول 
القوى الغربية ه���ذه االتفاقية لصالحها وصالح  

ومن  مر�سحًا,   (60( قرابة  النتخابات  لهذه  تر�ّسح  )1) وق��د 
اأبرزهم:

1 – دلوقلي: رئي�ص وزراء �سابق في عهد الرئي�ص باتا�سي.
) - مرتي زقلي: اأي�سًا رئي�ص وزراء �سابق.

3 - كريم ماي كامبو: م�سلم من قبيلة الهو�سا, ووزير خارجية 
�سابق.

وقد  كولميبا,  الرئي�ص  ابن  وهو  م�سلم,  كوليمبا:  بالل   -  4
تر�ّسح لرئا�سة الحكومة النتقالية مع الرئي�سة الحالية كاثرين 
�سامبا, وفازت بفارق �سوتين فقط, وُتعد قبيلة الأخ بالل من 
القبائل الأ�سيلة والم�سالمة في اإفريقيا ال��سطى، لذا له ولء 
التي  النتخابات  في  ذلك  وتجّلى  الم�سلمين,  غير  من  حتى 

اأُجريت موؤخرًا.
ومن  الــجــدد,  المهتدين  مــن  م�سلم  مي�سيل:  الأمــيــن   -  (
ال�سخ�سيات الموؤثرة جدًا في اإفريقيا الو�سطى, حيث ينحدر 

من القبائل الموؤثرة والمهّمة في البالد.

المجموعات النصرانية في البالد، وهي الطرف 
األضعف إلى اآلن، وبرز ذلك في االنشقاق الذي 
حدث بين بعض قادته���ا، وكذلك بين الحكومة 
الت���ي تمثلها حكومة كاثرين س���امبا، حيث كان 
واضحاً االنش���قاق بين األطراف المشاركة منها 
في مفاوضات السالم األخيرة مع المسلمين في 

برازافيل.
ولع���ل توّح���د المس���لمين في مرّش���ح أو 
مرّش���َحيْن، والمش���اركة الفاعلة ف���ي انتخاب 
ش���خصيٍة ذات تأثير قبلي، يسهم بال شك في 
المأم���ول، وتحقيق  ���لم االجتماعي  السِّ تعزيز 
السالم المنشود، وحبذا لو كان من أصول غير 
مس���لمة في هذه المرحلة الحرج���ة من واقع 

المسلمين في البالد.
إنَّ الواقع اإلس���المي اإلقليمي، ومع وصول 
الرئي���س محم���د البخ���اري، يمك���ن توظيفه 
التوظيف األمثل إلحقاق حقوق المس���لمين في 
إفريقيا الوس���طى بعد س���نواٍت م���ن اإلقصاء 
والتهميش، وأن يتضم���ن ذلك بصورٍة واضحٍة: 
)إعادة المهّجرين إلى بالدهم( من دول الجوار، 
وإعادة التنمية الش���املة في شمال البالد على 
غرار جنوب���ه، وأن يُقتص من أولئك الذين آذوا 
لم  المس���لمين أّيما إيذاء بما يحقق العدالة والسِّ

االجتماعي في البالد.
الصعيد  المختلف���ة على  المتغيرات  ومع 
اإلقليمي والدولي؛ فإنَّ واقع المس���لمين في 
ه���ذه الدولة مبّش���رٌّ جّداً ب���إذن الله تعالى، 
إذا ُوّظ���ف التوظي���ف األمثل، م���ع الحفاظ 
على وحدة المس���لمين العسكرية والسياسية 
والدينية، والقضاء على المحاوالت الجادة من 
بعض األطراف المحلي���ة واإلقليمية لتفتيت 

شملهم �
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تجربة مركز يوسف الخليفة في
كتابة اللغات اإلفريقية

عام 1992م توقيَع اتفاق تعاوٍن بين المنظمة الإ�ش�امية للتربية والعلوم �شهد 

والثقاف�ة )الإي�شي�ش�كو( وجامع�ة اإفريقي�ا العالمية، ت�ش�ّمن التعاون في 

م�ش�روع )الحرف القراآني( الذي تكتب به ال�ش�عوب الإ�ش�امية لغاتها، وبعد ع�ش�ر 

�شنوات من ذلك التفاق، اأي في العام 2002م، اأن�شاأت جامعة اإفريقيا العالمية وحدة 

�شة في كتابة لغات ال�شعوب الإ�شامية بالحرف العربي، واأمدتها بالتقنيات  متخ�شّ

�ش�ين في عل�م الأ�ش�وات والتربية والَحْو�ش�بة، وكان م�ن اأوائل  الازم�ة والمتخ�شّ

برامجها: َحْو�شبة الحرف العربي الذي ُتكتب به اللغات الإفريقية.

البروفي�شور كمال جاه اهلل
اأ�ش�تاذ اللغوّي�ات بكلية الآداب – جامع�ة اإفريقيا 

العالمية - ال�شودان
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الجامعة، التي انعقدت في 8 يناير 2015م.
وبعد ترفيع الوحدة اإلى مركٍز في عام 

2011م، تّم الن�ّض على الأهداف الآتية: 
1 - إع����داد البح����وث والدراس����ات الصوتية 
والصرفي����ة والنحوية والداللية ألغراض مش����روع 

كتابة اللغات بالحرف العربي.
2 - اختيار الرموز الكتابية المناس����بة لكتابة 

اللغات بالحرف العربي.
3 - َحْوسبة كتابة اللغات بالحرف العربي.

4 - إعادة كتابة تراث الش����عوب اإلس����المية 
المخطوط بالحرف العربي، وطباعته، وحفظه في 

الحاسوب، وترجمته، وتحقيقه، ثم نشره.
5 - إع����داد المواد التعليمية بلغات الش����عوب 

اإلسالمية.
6 - تدريب القي����ادات التربوي����ة على إعداد 

المواد التعليمية للكبار والصغار.
7 - ترجم����ة التراث والثقافة اإلس����المية إلى 

اللغات اإلفريقية المختلفة.
8 - عمل قاعدة بيانات للمعلومات في ش����ّتى 
مجاالت الحرف العربي، وجعلها متاحة للجميع عن 

وكان إنش����اءُ الوحدة طفرًة تقنيًة تاريخيًة في 
مجال كتابة لغات المس����لمين بالحرف العربي في 

قارة إفريقيا.
وبدأت الوحدة تتعاون مع اإليسيسكو في تنفيذ 
عدٍد من البرامج، لتدري����ب القيادات التربوية في 
مختلف بلدان إفريقيا على اس����تخدام الحاس����وب 
في كتابة لغاتهم بالح����رف العربي، وعقدت لذلك 
عدة ورشات تدريبية في هذه الجامعة، وفي غرب 
إفريقيا وشرقها، كما تعاونت الوحدة مع اإليسيسكو 
في ترجمة عدٍد من كتب الثقافة اإلس����المية إلى 
أكثر من عش����ر لغات إفريقية باس����تخدام الحرف 
)جامعة  اإليسيسكو:  واعتبرت  المَحْوسب،  العربي 
إفريقيا العالمية( الذراع المنّفذ لبرامجها في هذا 

المجال.
ونتيجة للخبرة العلمية والعملية في كتابة اللغات 
بالح����رف العربي، التي بدأت بمادة تدّرس في عام 
1985م، مروراً بإنشاء الوحدة المتخّصصة في عام 
2002م، وبن����اًء على التوصية التي قّدمتها للجامعة 
اللجنة الدائمة لتقييم مش����روع الح����رف العربي 
)التي ضّمت اإليسيسكو والبنك اإلسالمي للتنمية 
في جّدة( بترفيع هذه الوحدة إلى مركز، خّصصت 
الجامعة قطعة أرض ليُش����اد عليها المركز، وقّرر 
مجلس مدير الجامعة أن يكون هذا المركز باسم: 
)يوس����ف الخليفة أبوبكر( الذي ظ����ّل يرعى هذا 
المشروع منذ الخمس����ينيات من القرن العشرين، 
وأس����هم في كتابة خمٍس من لغات جنوب السودان 

بالحرف العربي؛ بدالً عن الحرف الالتيني. 
وقد واف����ق مجلس أمناء الجامع����ة على هذه 
التوصي����ة، وأصبح اس����م المركز: )مركز يوس����ف 

الخليفة لكتابة اللغات بالحرف العربي(.
وقد أجيز ذلك الترفيع من وحدة إلى مركز في 
عام 2011م، وتّم افتتاح مباني المركز، الذي تكفلت 
به رئاسة الجمهورية في السودان، في احتفاٍل كبيٍر 
إبان انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمجلس أمناء 
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طريق الموقع اإللكتروني وغيره.
9 - عقد الن����دوات والمؤتمرات وورش العمل 

في مجال مهاّم المركز.
10 - التعاون مع المؤسسات المعنية بمشروع 

الحرف القرآني لبلوغ المقاصد المشتركة.
استطاعت وحدة كتابة لغات الشعوب بالحرف 
القرآن����ي بالتعاون مع كلية دراس����ات الحاس����وب 
بجامعة إفريقيا العالمية، ف����ي الفترة من 2002م 
– 2005م، من َحْوس����بة عدٍد م����ن الرموز الكتابية 
ألصوات ع����دٍد من اللغات اإلفريقي����ة، وذلك بعد 

جهوٍد ومحاوالٍت استمرت أكثر من سنتين.
لم يك����ن مس����تغرباً أن تواجه كتاب����ة اللغات 
اإلفريقي����ة بالح����رف العربي إش����كاليات عديدة، 
خصوصاً ف����ي الجانب التقني، لم يكن مس����تغرباً 
ذلك واللغات اإلفريقية، كما يعرف المختصون في 
اللغويات اإلفريقية، تتميز أصواتها عن لغات العالم 

األخرى. 
تواجه  التي  الم�صكالت  تلخي�ض  يمكن 
َحْو�صبة الكتابة بالحرف العربي في ثالث 

م�صكالت اأ�صا�صية، هي:
1 - لم يكن مناس����باً أن تُكتب أكثر من عشرين 
لغة بلوحة مفاتيح واح����دة، حيث ظهرت صعوبات 

بسبب ترتيب الحروف الذي ال يتناسب معظمها.
2 - بعض حروف اإليسيس����كو ليست مسّجلة 
في المخطط العالمي للحروف )يونيكود(، ما يعني 
أنه ال يمكن تبادلها في برامج الحاسوب واإلنترنت.

3 - لم تصّم����م لوحات مفاتيح خاّصة باللغات 
اإلفريقية من قبل.

تقف منج����زات الوحدة، ومن ثّم المركز، دلياًل 
واضح����اً على ِعَظم الجهود المبذولة، في الجوانب 

المختلفة، الفنية والتنسيقية واإلدارية والمالية. 
ولعّل من اأهم اأعمال المركز )والوحدة 

�صابقًا( ومنجزاته ما ياأتي:
1 - مش����اركة المركز اإليسيس����كو في معظم 

أنشطتها في مشروع الحرف القرآني، وعلى رأس 
ذل����ك تدريب القيادات التربوية ف����ي إفريقيا على 
كتابة لغاتها بالحرف القرآني باستخدام الحاسوب.

2 - إنشاء كرسي الحرف القرآني.
3 - المش����اركات الخارجية: ش����ارك المركز 
في معظم أنش����طة اإليسيسكو في إفريقيا وآسيا، 
بالتأطير والتدريب واإلعداد، وذلك في ورش ُعقدت 

في نيجيريا ويوغندا والنيجر وكينيا وماليزيا.
4 - إنتاج برنامج حاسوبّي لنقل النصوص من 

الحرف الالتينّي إلى الحرف العربّي آلياً.
5 - منح الدبلوم العالّي والماجستير في كتابة 

اللغات بالحرف العربي.
6 - إنشاء مراكز الحرف القرآني في الجامعات 

األخرى.
اإ�صدارات المركز في الفترة من 2004م 

– 2014م:
أما منجزات المركز ف����ي مجال اإلصدارات، 
في الفت����رة م����ن 2004م – 2014م، والتي ُطبعت 
بدعٍم من اإليسيسكو والمؤسسات المتعاونة معها؛ 

فيكمن استعراضها كما يأتي:

االإ�شامي���ة  الثقاف���ة  كت���ب  اأواًل:    
المترجمة اإلى اللغات المختلفة، وغيرها:

- الجزء الثالثون من القرآن الكريم: )10 لغات، 
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والماندينكو،  والولوف،  والفوالني،  الهوس����ا،  هي: 
والس����واحيلية، والصومالية، والصوصو، والزرما - 

سنغاي، واللوغندا، واليوروبا(.
- س����يرة المصطفى صلى الله عليه وس����لم؛ 
لمؤلفه الشيخ محمد قطب: )6 لغات، هي: الهوسا، 
والفوالن����ي، واليوروب����ا، والول����وف، والماندينكو، 

والسواحيلية(.
- كتاب تعليم الصالة؛ للش����يخ محمد محمود 
الصّواف - الطبعة الثانية: )5 لغات، هي: الهوسا، 

والفوالني، والولوف، والسواحيلية، والماندينكو(.
- كت����اب األخضرّي في الفقه المالكي؛ لمؤلفه 
الش����يخ عبد الرحمن األخض����ري: )6 لغات، هي: 
الهوس����ا، والفوالن����ي، واليوروب����ا، والماندينك����و، 

والصوصو، والولوف(.

بلغ���اٍت  اأُع���دت  تعليمي���ة  كت���ب  ثاني���اً:    
اإفريقيٍة مختلفة:

- كتاب )تعليم القراءة والكتابة( بلغة الهوسا.
- كت����اب )تعلي����م الق����راءة والكتاب����ة( باللغة 

الفوالنية.
- كتاب )تعليم القراءة والكتابة( بلغة الولوف.

- كتاب )تعليم القراءة والكتابة( بلغة البجا.
- كتاب )تعليم القراءة والكتابة( بلغة بني عامر.

وغيره����ا من اإلص����دارات المهّم����ة في هذا 
المجال.     

اإ�صافة اإلى ذلك؛ فاإّن للمركز م�صروعات 
م�صتمرة، تتمّثل فيما ياأتي:

1 - إعداد كتب تعليم الكتابة والقراءة باللغات 
اإلفريقية بالحرف العربي.

2 - إع����ادة كتاب����ة المخطوط����ات، وحفظها 
إلكترونياً، وتحقيقها، وترجمتها.

3 - تدريب القي����ادات التربوية اإلفريقية على 
كتابة لغاتهم بالحرف العربي، وإعداد دورات تكوين 

المدربين.

4 - ترجم����ة كتب في الثقافة اإلس����المية إلى 
اللغات اإلفريقية.

5 - طباعة معاجم لغات المس����لمين بالحرف 
العربي.

6 - تطوير تقنيات الحروف والرموز الجديدة 
التي تُكتب بها لغات المسلمين.

القرآن����ي  الح����رف  كرس����ي  مش����روع   -  7
)المشروعات المحلية واإلقليمية(.

ولك����ي تكتمل صورة منجزات )مركز يوس����ف 
الخليفة( في مجال كتابة اللغات اإلفريقية بالحرف 
العربي؛ نرى أنه من األهمية بمكاٍن عرض نموذجين 

من لغات إفريقية مكتوبة بالحرف العربي:

شكل )1( نموذج من كتابة اللغة السواحيلية 
بالحرف العربي:

شكل )2( نموذج من كتابة اللغة الفوالنية 
بالحرف العربي:

الخطط الم�صتقبلية للمركز:
أما في إطار التخطيط لمستقبل )مركز يوسف 
الخليف����ة لكتابة اللغات بالحرف العربي(؛ فقد فتّم 
االتفاق بين المركز واإليسيس����كو على التعاون في 

تنفيذ خطتين:
األولى: خطة ثالثية )2015م – 2017م(.

الثانية: خطة خمسية )2015م – 2020م( �
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من الحاكم القوي إلى المؤسسات القوية..
تقييم انتقال إفريقيا إلى التنافسية السياسية

الرئي��س الأمريكي باراك اأوباما اأمام التحاد الإفريقي، في اأثناء زيارته �شّرح 

الأخي�رة لإفريقيا، اأّن هناك »الكثير الذي اأود فعله لتظّل اأمريكا فاعلة 

في الملف الإفريقي، ولكن القانون هو القانون، ول اأحد فوق القانون، حتى الرئي�س«. 

التي كان يحظى بها، وفي المقابل قّرر التنحي للتأكيد على 
االنتقال السلمي، وعلى المبادئ الديمقراطية التي آمن بها، 
كما فعل نيلسون مانديال الشيء نفسه في جنوب إفريقيا. 
ولكن في عام 1940م، وفي خطوة غير مس���بوقة في 
التاريخ األمريكي، سعى الرئيس فرانكلين روزفلت، وبعدما 
يقرب من قرن ونصف القرن من حكم جورج واشنطن، إلى 
الترشح لوالية ثالثة ورابعة، وفاز في االنتخابات، قد يقول 
البعض إّن تلك الفترة كانت غير عادية، حيث بدأت الحرب 
العالمية الثاني���ة، ولكن قبل والدة الرئيس الرابع واألربعين 
للوالي���ات المتحدة، وقب���ل أن تحصل العدي���د من الدول 
اإلفريقية على استقاللها، تحرك الكونجرس األمريكي عام 
1951م للتصديق على تعديٍل في الدستور األمريكي ليقصر 
الرئاسة رس���مياً على فترتين فقط، وقد ُمّرر القانون عام 

1947م، وُصّدق عليه بعد ذلك بأربع سنوات.
ولذل����ك؛ فإّن األمر اس����تغرق قرناً ونص����ف القرن، 
من جورج واش����نطن إلى هاري تروم����ان، من 1797م إلى 

فيرا �شونجوي - بروكنجز)))
ترجمة: قراءات اإفريقية

وهذه المش���اعر التي أفصح عنها الرئيس أوباما، في 
خطبته أمام االتح���اد اإلفريقي في يوليو الماضي، تلّخص 
رس���الة أوباما إلفريقيا عندما يتعلق األم���ر بالحاجة إلى 
مؤسس���اٍت قوية، ففي خطبته رّك���ز على أّن الرئيس األول 
للوالي���ات المتحدة، جورج واش���نطن )1789م – 1797م(، 
رف���ض أن يترش���ح لفترة رئاس���ة ثالثة ع���ام 1798م في 
الس���نوات األولى للجمهورية الناشئة، بالرغم من الشعبية 

 From strong men to strong institutions: An (1(
 assessment of Africa’s transition towards
 more political contestability, Vera Songwe,
 Nonresident Senior Fellow, Global Economy
 and Development, Africa Growth Initiative,
August 4, 2015, on: http://www.brookings.
04-/08/edu/blogs/africa-in-focus/posts/2015

africa-transitions-songwe
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النقالبات:  اإلــى  لتناف�صية  انتخابات  من 
انتقال متعرج:

إّن االنتق����ال من انتخابات التنافس����ية إلى انتخابات 
تنافسية لم يكن انتقاالً سلمياً؛ مع وجود تدخالت عسكرية 

عديدة حول القارة )انظر شكل2(.
وقد ش����هد العقد، م����ن 1980م إل����ى 1989م، أكثر 
االنقالبات في تاريخ إفريقي����ا، وانتقال للحكومات أيضاً، 
ولكن في بيئة غير تنافسية. وفي نهاية التسعينيات شهدت 
العديد من ال����دول تكاليف االنقالبات العس����كرية، وكان 
هناك رفٌض متزايٌد لالنقالبات العسكرية وظهوٌر ألحزاب 
المعارض����ة عبر القارة، وهذه التجربة س����اعدت االنتقال 
اإلفريقي من االنتخابات الالتنافس����ية إل����ى االنتخابات 

التنافسية.

)ش����كل 2(: عدد االنقالبات العس����كرية في إفريقيا 
جنوب الصحراء طبقاً للعقد)))

شيوع االنتخابات التعددية مع عدم االنتقال السياسي 
الشامل:

بحل����ول التس����عينيات اتجه االنتقال السياس����ي في 
الدول اإلفريقية من ش����يوع االنتخابات غير التنافسية إلى 
انتخابات تنافس����ية، فقد ازداد عدد االنتخابات التنافسية 

 Tracker, Brookings Africa Growth Initiative,
on: http://www.brookings.edu/research/
interac t ives /2015 /a f r i ca - l eadersh ip -

transitions

 Source: African Leadership Transitions (((
 Tracker, Brookings Africa Growth Initiative,
on: http://www.brookings.edu/research/
interac t ives /2015 /a f r i ca - l eadersh ip -

transitions

1951م، لتقوية هذه المؤسس����ات واستكمالها، فحتى بناء 
المؤسسات األمريكية اس����تغرق وقتاً، ولكن بمجرد بنائها 
ظلت مؤسس����ات محترمة؛ فلم يجرؤ أحٌد منذ ذلك الحين 
على تغيير التعديل الثاني والعشرين من الدستور، حتى في 
الوقت الذي س����عت فيه الواليات المتحدة إلى بناء اتحاٍد 

فيدرالي أكثر تماسكاً.
التمثيل  فــي  ـــى  الأول الإفــريــقــيــة  الــتــجــارب 

ال�صيا�صي: خطوات على ا�صتحياء:
إّن مفه����وم التمثيل االنتخابي )الحكوم����ة التمثيلية( 
بدأت في القارة مع االس����تقالل، منذ خمس����ينيات القرن 

الماضي في بعض الدول، وفي الستينيات لمعظم الدول.
ويُظهر )شكل 1( من الخمسينيات وحتى الثمانينيات أّن 
عدد االنتخابات الالتنافسية )حزب واحد( قد زادت بصورة 
كبيرة، فقد انتقلت القارة من خمس���ة انتخابات التنافس���ية 
في الخمسينيات إلى 37 انتخاباً التنافسياً في الثمانينيات. 
وقد وصف البعض تلك الحقبة بأنها »سنوات التعلم«؛ 
حيث كانت الدول تجّرب مفاهيم الصناديق وأوراق االقتراع 

وقواعد التمثيل االنتخابي.
وفي نهاية 1980م كان لدى كّل الدول تقريباً انتخابات 
منظم����ة لثالث مراٍت على األقل، لذا كانت اللحظة مواتية 
لتمثيٍل انتخابيٍّ أكثر شموالً وتنافسية، وقد بدأ المواطنون 
في طلب المزيد من االنتخابات التمثيلية، ولكن ظّل القادة 
مترددين في معظمهم على االنفتاح السياس����ي، لذا بدأت 

القالقل تضرب البالد.

)شكل 1(: عدد انتخابات الحزب الواحد في إفريقيا 
جنوب الصحراء طبقاً للعقد)))

 Source: African Leadership Transitions (1(
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بصورٍة كبيرٍة، من أقّل من عشرين في الثمانينيات إلى 72 
في التس����عينيات، مع دخول نظام تقييد المدد الرئاس����ية 
من س����بع س����نوات إلى خمس س����نوات أو أقل، كما تبّنت 
الدول دساتير جديدة، وقد تعّزز هذا االتجاه بنهاية العقد 

الماضي، وشاع نمط االنتخابات التنافسية والتعددية.

)ش����كل 3( عدد االنتخابات التعددية/التنافسية في 
إفريقيا جنوب الصحراء طبقاً للعقد)))

النتقال  اإلــى  التناف�صية  النتخابات  مــن 
القيادي: بدء عملية بناء الموؤ�ص�صات:

أصبح����ت إفريقيا على مفترق طرٍق جديٍد في عملية 
بناء المؤسس����ات، فبينما قّل عدد االنتخابات الالتنافسية 
واالنقالب����ات؛ ل����م تزدد ف����ي المقابل ع����دد االنتخابات 
التنافس����ية التي تقود إلى انتقاٍل في القيادة، كما شهدت 
عدة دول انتقاالً قيادياً واحداً فقط منذ اس����تقاللها، ولم 

يكن أيٌّ منها تنافسياً.
وباإلضافة إلى طول بقاء العديد من القادة في الحكم 
كانت هناك مخاوف متزايدة من حدوث انتكاس����ات، فقد 
انتُخب هؤالء القادة عبر عملية تنافس����ية مفتوحة بدستوٍر 
واضٍح وش����فاف، ولكن سرعان ما بدأت تلك القيادات في 
التس����اؤل حول جدوى ِقَصر المدد الرئاس����ية؛ فانتشرت 
موجة من المبادرات الرئاس����ية عبر القارة تحاول أن تغّير 
الدس����اتير؛ مما أدى إلى عدم استقراٍر في تلك الدول، بل 

 Source: African Leadership Transitions (1(
 Tracker, Brookings Africa Growth Initiative,
on: http://www.brookings.edu/research/
interac t ives /2015 /a f r i ca - l eadersh ip -

transitions

انتكاس����ة ديمقراطية؛ ففي بوركينافاسو وبوروندي قادت 
تلك المحاوالت إلى قالقل مدنية ومصرع أش����خاص، وقد 
أش����ار أوباما إلى تلك المب����ادرات بقوله: »أعتقد أنني إذا 
ترش����حت مرة ثانية للرئاس����ة فيمكنني الف����وز، لكنني ال 

أستطيع فعل ذلك«))).
ففي العام المقبل ستش����هد إفريقي����ا انتخابات في: 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجمهورية الكونغو 
وروان����دا والجابون وتش����اد وغينيا االس����توائية، وكّل تلك 
الدول أنهى رؤساؤها فتراتهم الرئاسية المحددة، وسوف 
يتش����كل مستقبل القارة طبقاً لما سيحدث في تلك الدول، 
باإلضافة إلى دوٍل أخرى س����تخوض انتخابات قبل نهاية 
2020م، وستكون قد انتهت فترات رئاسة القادة الحاليين 

أيضاً.
مالحظات ا�صت�صرافية:

أوالً: بينما انتقلت الكثير من الدول من نظام الحزب 
الواحد إلى انتخاباٍت تنافس����يٍة بصورٍة س����لمية؛ ال يزال 
هن����اك الكثير من أصحاب المناصب الحالية يس����يطرون 
ويف����وزون في االنتخابات، وهذا االتج����اه يفيد أّن العملية 
التنافس����ية لم تنضج بصورٍة كافية إلفراز النتائج التي من 

المفترض أن تفرزها انتخابات تنافسية.
ثانياً: حتى الدول التي نجح����ت في تغيير القيادة تّم 
إجهاض ثمرة تجربتها؛ مث����ل نيجيريا وجزر القمر وليبيا 
وبنين وغان����ا والصومال، فقد حصلت تل����ك الدول على 
انتق����اٍل في القيادة، ولكنها لم تكن عبر عملية تنافس����ية، 
وكان معظمها عن طريق استيالء للجيش على السلطة، بل 
الحقيقة أّن الدول التي حظيت بأعلى انتقال للسلطة كان 
ذلك عن طريق انقالبات، فنيجيريا تتصدر عمليات انتقال 
الس����لطة ب� 16 حالة، منهم 6 انقالبات، يتبعها دول أخرى 

مثل جزر القمر بخمسة انقالبات و 12 انتقال للقيادة. 
واأله����م أّن غانا ونيجيريا انتقلت����ا من انقالبات إلى 

الرابط  على  الأبــيــ�ــص,  البيت  عــن  نقاًل  اأوبــامــا,  خطاب    (((
https://www.whitehouse.gov/the-press- التالي: 
remarks-president-obama-/28/07/office/2015

people-africa
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انتخاباٍت تنافس����يٍة ولم تنتكسا إلى االنقالبات مرة ثانية، 
بل اس����تمرتا في إجادة العملية التنافس����ية، بل إّن هاتين 
الدولتي����ن مات لهما رئيس����ان في أثن����اء المنصب، ولكن 
التزاماً بالعملية التنافسية ومؤسساتها تّم استعادة العملية 

التنافسية أو الحفاظ عليها في الحالتين.
وبالرغم من تلك التطورات؛ فإّن العملية التنافس����ية 
الس����لمية ال تزال غريبة على القارة فيما يتعلق باالنتقال 

القيادي، وال يزال العكس هو السائد في إفريقيا.
وثالثاً: إّن الدول التي خاضت انتقاالً تنافسياً مباشرة 
بعد استقاللها، مثل موريشيوس وزامبيا وبوتسوانا، نجحت 
في الحف����اظ على الزخم، ولم تنزلق إل����ى االنقالبات أو 
عملي����ات أخرى من االنقطاع في القيادة، في حين أّن دوالً 
مثل ليبيريا أجرت تنافس����ات صوري����ة أُعيد فيها انتخاب 
القادة أنفسهم؛ لينتهي األمر بانقالٍب؛ قبل أن تستقر مرة 

ثانية في عملية انتخابية تنافسية.
رابعاً: بالنظر إلى بقية العقد الحالي؛ هناك عالماٌت 
غير مبّشرة بأّن المواطنين في الدول التي لم تخض عملية 
تنافسية حقيقية سيكونون بمثابة األرض الخصبة لثورات 
ش����عبية وحاالت من عدم االستقرار، بما في ذلك لألسف 
عمليات إرهابية، وكما أشار الرئيس أوباما مؤخراً: »إذا ما 
ضحينا بالحرية باسم األمن؛ فإننا نخاطر بفقدان كليهما«، 
فإّن هذا األمر ينطبق بشدة على الدول التي بها عدٌد أكبر 
من الشباب وبنسب تعليم منخفضة مع ارتفاع في البطالة.
والق����ارة في المجمل قفزت باتج����اه عملية انتخابية 
تنافس����ية وتمثيلية، وما اس����تغرقت الواليات المتحدة في 
إنج����ازه قرناً ونصف القرن أنجزته بعض الدول اإلفريقية 
ف����ي أقّل من 40 عاماً، وقد كان����ت تلك العملية في بعض 
األحي����ان مضنية وصعبة، وال يزال هناك انتكاس����اٌت في 
بعض البلدان، وجموٌد في البعض اآلخر، وعلى الرغم من 
ذلك ما يتشّكل بوضوح هو خطوات راسخة باتجاه المزيد 

من االنتخابات التنافسية واالنتقال القيادي.
واألهم في غضون الس����نوات الخم����س المقبلة هو 
أّن دور المواطنين ودور االتح����اد اإلفريقي والقيادة التي 
أظهرتها دوٌل أخرى، مثل الواليات المتحدة، س����تظّل كلها 

عوامل حاس����مة في تحديد كيفية تشّكل مستقبل القيادة 
اإلفريقية وكتابة التاريخ، فهل س����ينجح االتحاد اإلفريقي 
في تبّني تش����ريعات تجعل تحديد فترات الرئاسة ملزمة؟ 
هل تدعم الدول الغربية المجتمعات المدنية من أجل عزل 
القادة الذين يحاولون التالعب في دساتيرهم؟ هل سيتخذ 
الرئي����س أوباما خطوات إيجابية لضم����ان تحقيق أحالم 
العديد من الش����باب اإلفريقي - الذي استمع إليه - وذلك 

مع مغيب شمس هذا العقد؟
وفي الوقت الذي نحتفي فيه بدوٍل، مثل موريش����يوس 
وبوتس����وانا والرأس األخضر وبنين وزامبيا وكينيا وغانا، 
ودول أخرى كثيرة، فإننا ال نس����تطيع أن نغّض النظر عن 
حقيقة أنه ال يزال هناك الكثير مما يجب فعله لتحس����ين 
مؤسس����ات التمثيل الديمقراطي في تل����ك البلدان، وفي 

القارة ككل. 
ومن أجل حماية تلك المؤسس����ات وتقويتها؛ فهناك 
عدٌد م����ن التحديات التي يجب التغلب عليها، مثل التعامل 
م����ع تكلف����ة االنتخابات التنافس����ية، وتنمية الش����فافية، 
ومعايير االنتخابات التي تستوعب جميع أطياف المعادلة 
السياس����ية، وتوضيح العملية السياس����ية )في الكثير من 
الدول ال يتم تحديد يوم االنتخابات في الدستور(، وإتقان 
أنظم����ة التصويت، وبناء لجاٍن انتخابي����ة ذات مصداقية، 
واألهم من كّل ذلك هو حماية إرادة الشعوب أوالً من أجل 
ممارس����ة واجباتهم المدنية للمشاركة في التنافس، وثانياً 

لقبول نتائج تلك االنتخابات. 
وف����ي هذا الصدد؛ تس����تطيع إفريقي����ا أن تتعلم من 
تجاربه����ا، ولكن أيضاً م����ن تجارب ال����دول األخرى التي 

تستطيع أن تقّدم حلوالً أفضل لتوظيفها في العالم كله.
إّن االتحاد اإلفريقي، مثله مثل الكونجرس األمريكي 
عام 1947م، يس����تطيع أن يواجه تلك التحديات، وبوقوف 
ش����باب إفريقيا إلى جانبه؛ فإّن قارًة جديدًة س����تظهر في 
نهاية الطريق، بقيادات مختارة ش����عبياً، وبكرامة وبسلمية 

تدعمها مؤسساٌت قوية �
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Central Africa Republic 
and the achievement of 
social peace

Dr. Mohammed Al-Bashir Ahmed Musa
 aresearcher in African and Legal Studies, Chad

Since the occurrence of changes on the military situation in the conflict 
of Central Africa republic ,called some leaders of “silika” to separation, Christian 
militias” anti- Balaka” was  in bad  position unenviable, especially  most of the 
crimes committed at the hands of these militias , African forces  and forces loyal 
to her, recorded by international organizations, classified as crimes against 
humanity, and became for the first time in the history of this country was abused 
against Muslims in this time will not be done before in the eighties of the last 
century when they were killing and escape of  thousands Muslims from their 
villages to southern of Chad state specifically in the “Gore” area that they could 
not go back to their home villages up to now.

realized the Western powers that have contributed to the outbreak of 
the last war to achieve the economic goals at the current stage requires the 
achievement of peace in the country, so it was pressure on influential in the 
country and of militia forces “anti- Blaka” Christianity, and the movement of 
“Silika”to hold peace negotiations, begun in Brazzaville 212014/7 / 23-, passing 
through Nairobi and in closed meetings under the auspices of the United States 
of America, France and the Catholic Church and some other , then it was end 
those negotiations in Brazzaville again, where the agreement was signed in the 
presence of  president “Catherine Samba”.

this agreement was similar to was presented  by the old government, “silika” 
Upon arrival at the helm, but not approved by the previous government headed 
by “Bozizi”, as well as former colonial ruler, which led to the last war, however, and 
after more than a year killed nearly ten thousand person from both sides, and 
displacement about 400,000 thousand Muslims to neighboring countries, here  all 
sides agree to the signing of this memorandum, which was officially announced 
at a Bangui forum for peace, which was held in the period: (42015 / 7/ 11-) �
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African languages in 
informatics technology

Muhammad Tafsir Balde
Ph.D. Student and Researcher in African Studies , Guinee Conakry

Globalization changes the means of life incomparably. 
With its informatics revolution in all domains of activities, a 
new technology now allows for recording the world’s heritages 
and thus preserving them from being lost and extinct. This 
technology also furnishes a fertile ground to preserve and 
develop the endangered languages, hence the main role of 
technological knowledge in sustainable development.

One of the huge projects of this new technology is a 
Google project called Endangered Languages. It aims to record 
3500 languages at risk of extinction in the next hundred 
years. Another project is the UNESCO Memory of the World 
Program. It aims to a study and measure multilingualism on 
the internet, and discuss ways to use all languages in public 
services websites, especially the minorities’ languages.

These digital projects emerged after field studies 
confirmed that one language disappears almost every forty 
days. These include African and Asian languages.

This issue is important as far as the future of African 
linguistic heritage and its continuous evaluation are concerned. 
Hence, this contribution that investigates the technological 
growth rate of African languages. In addition, it highlights the 
scientific efforts that support the African languages content 
in modern technology, with a focus on computer programs, 
smart phones, Internet services and the likes �
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Eid al-Adha (The Sacrifice 
Feast) in African Society: 
Civilizationally Significant Manifestations

Dr. Adam Bemba - Academy
of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia.

This paper reviews some general manifestations of Eid al-
Adha in the African society. A review of some habits associated 
with Eid al-Adha in Africa reveals that this ritual contributed 
significantly to the development of many cultural terms in 
African communities. One example is the local names of Eid 
al-Adha which demonstrate its cultural implications on the 
society. Another example is the personal names of individuals, 
as Africans name their newborns “Eid” if they are born during 
this feast. Also, Eid al-Adha is a direct cause of developing 
many customs and traditions of receiving the holiday, and the 
popular arts that originated from or evolved around the Rite 
of Sacrifice, such as songs, poems, stories, dances, and social 
rituals. In short, Eid al-Adha has major cultural manifestations 
and effects �
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Saudi Arabia’s Role in Developing 
African Economies: The Saudi 
Fund for Development as a model

D. jafar Henni Mohamed
Assistant Professor, Economic Depatement, University of Chlef, Algeria

Saudi Arabia’s excellent relations with most African 
countries are illustrated clearly by the high level of financial 
activity of the Saudi Fund for Development – an official aid 
channel for economic and social development.

This study aims to highlight and measure Saudi Arabia’s 
role and contribution to developing African countries 
through certain indicators, including bilateral cooperation 
agreements, multilateral development assistance, foreign 
direct investments, and Saudi projects supporting human 
development in African countries.

The study  discusses  various forms of Saudi support, 
including grants for implementing development projects, 
urgent relief assistance (or disaster mitigation), and soft loans 
to support development in African countries. In addition, Saudi 
Arabia played a leading role in providing financial assistance 
to support African development through a policy aiming at 
developing political, economic and cultural relations with 
African countries, and strengthening cooperation in various 
fields through the Saudi Fund for Development Assistance, 
which is a main aid channel in the Kingdom. Its assistance 
covers areas of health, education, agricultural development, 
energy, infrastructure, and transport �



136

summary

�لعدد )26( �سو�ل – ذو �لحجة 1436هـ / �أكتوبر – دي�سمبر 2015م

Mines in Africa between 
Security Challenges and 
Development Constraints

Dr. Sobhy Ramadan Farag Saad
Lecturer, Faculty of Arts, Minofia University, Egypt

Africa has a large proportion of landmines in the world, helped by 
the large number of wars and conflicts, old and contemporary, on the 
continent, in addition to the ease and affordability of mine manufacturing.

Mines are dangerous because they cause a loss of humans (both the 
dead and the injured) and biodiversity, and prevent access to land and 
reduce its productivity.

The number of mines in Africa at the beginning of current century was 
about 44.9 million. The states that suffered most were Egypt (23 million 
mines), Angola (15 million mines) and Mozambique (3 million mines).

Forty nine member states of the African Union joined the Mine 
Ban Treaty (Ottawa, 1997), along with three others (i.e. Egypt, Libya and 
Somalia), in addition to the Western Sahara. The Convention obliges States 
Parties to destroy their stockpiled mines in four years, and remove all anti-
personnel landmines in their territories in ten years.

Between 1999 and 2008, the number of mine victims in Africa 
amounted to 16,390 (22.3% of mine victims in the world), and in Middle 
East and North Africa 8,558 (11.6%). Angola topped the African countries 
(2,664 victims), followed by Somalia (2,354 victims). Space spatial mine 
accidents increased in 2012 and hit 18 African countries, with Sudan (109 
victims) in the forefront.

The total international contributions to assist mine-affected countries 
in 2012 were nearly $497 million, with African countries receiving nearly 
$142 million. 

Mine combating in Africa and the world requires raising awareness 
of the dangers of mines, more international cooperation, and inventing 
new untraditional methods of landmine clearance operations �
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Reality of Organized Crime 
in the Sahel  

Nawal Boumelik
MA, Political Science, University of Sidi Bel Abbes, Algeria

Organized crime has become a great danger in the African 
Sahel countries, especially in the light of its sophisticated, 
complex and interdependent causes, forms of social life, 
and economic relations. This paper looks at the regional and 
international dimensions of organized crime, i.e. beyond the 
national borders of each State. It defines organized crime 
as perpetrated by group members in the realization of the 
objectives of a group that works within existing structures 
and with the commitment of its members, in violation of the 
rules of the WTO. The development of transportation and 
communication has undoubtedly helped the spread of this 
phenomenon. Not far from the Sahel, the African coast was 
also hit by organized crime which jumped to the forefront 
following the increase of security risks produced by global 
political, economic and social, local conditions. Significant 
variables in this regard include the ethnic and tribal nature of 
this region’s societies which face very acute crises in the social 
integration process. This complex composition is difficult to 
control and monitor. Another cause is the lust for wealth, which 
led to rebellion, political violence, and political and economic 
marginalization which produces specific social classes. These 
conditions led to the easy transformation of the African Sahel 
into a cradle for the emergence of criminal organizations �
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Political Role of the Judiciary in 
Democratization and Its Limits 
in African Political Systems

Elsayed Ali Abo-Farha
Assistant Lecturer, Faculty of Economic Studies and Political Science, Beni 
Suef University, Egypt

The political role of the judiciary is relatively a new subject 
of study in political science. This role varies according to many 
factors, such as the political system, the government, the 
relations between the political and judicial institutions, and 
the judiciary institution itself.

Accordingly, this study aims to answer the following 
questions:

I. What is the political role of the judiciary in contemporary 
political systems?

II. What are the forms and limits of this role in Africa, with 
emphasis on South Africa?

To answer these questions, the study presents different 
definitions and interpretations of the political role of the 
judiciary, or the involvement of the judiciary in the political 
process in comparative political systems. It also discusses 
causes of this political role, then focuses the analysis on the 
role of the judiciary in the process of democratization and 
constitution writing in South Africa.

The study concludes that the political role of the judiciary is 
a new important role and has clear impacts on the interactions 
of the South African political system �
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Belgian colonialism in Africa: 
Causes and Consequences

Abeer Shlaighem
Lecturer, Al-Afroon University, Blida,  Algeria

The African continent was the object of European 
expansionist movements, aiming at exploiting the wealth and 
resources that abound in the continent to serve the interests 
of European powers. Belgium was an expansionist state that 
rushed to compete with other such states on the African 
lands, pursuing a new form of colonialism through economic 
companies and investments instead of raw military force.

This study sheds light on the subject of Belgian colonialism 
in Africa. It highlights the role of King Leopold II and his interest 
in Africa generally and the Congo in particular, as well as the 
activities of the famous explorer Stanley in the area. It also 
underlines the Conference of Berlin, which divided “the Africa 
Cake” among the European colonial powers.

Then, the study traces the evolution of Congo from its 
annexation to Belgium as a new colony, to the roles of the 
National Movement and the most important political parties, 
which sought independence from Belgium. The study attempts 
to explain the bulk of the problems left behind by Belgian 
colonialism in the Congo, including the attempted secession 
of some regions; the repeated crises, political unrests, and anti-
government rebellions; and the dramatic economic downturn. 
The findings are discussed in the conclusion. 

Keywords: colonialism, Africa, Belgium, European powers, 
resources, King Leopold II �
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African pilgrimage trips

Dr. Amal  Saleh Al-Shamrani
Assistant Professor, Satam Bin Abdul Aziz University , Saudi Arabia

A man or woman who receives the title “Pilgrim” (which literally 
means “needy” is highly valued in Africa. This title becomes his or her 
nickname after performing pilgrimage in which the holy lands in Mecca 
and Medina are visited. The titleholder carries its aura and relevance, 
and is cherished among family members and friends.

Africans have been enthusiastic to engage in Islam and perform 
pilgrimage (or Hajj). Their ultimate and strongest goal was to achieve 
the effects of pilgrimage. The pilgrims are motivated by their desire to 
go to the House of God, the place of worship, reward, security and safety.

Pilgrimage had strong impacts: it was a means of calling for 
Islam and educating pilgrims of Western Sudan. They learned Islamic 
scholarship at various events on their routes in Islamic countries. After 
the end of pilgrimage season, they returned to their countries, having 
finished the religious performance, visited the tombs of the Prophet’s 
companions (God bless them), met scholars, and studied Arabic and 
Islamic knowledge.

Having become scholars themselves, the returning pilgrims were 
credited with the spread of Islam among the tribes of Hausa in northern 
Nigeria as well as the tribes of Alsonnk and Alberno and Alcanm and 
others. They were also keen on bringing Islamic books with them to 
use them in explaining the teachings of the Islamic faith, knowledge 
and various topics of religion and jurisprudence. An example of this 
keenness is Masnh Islamic library, a private library of Abd al-Rahman 
al-Saadi. It was marked by the diversity as its books were brought from 
various Islamic countries such as Hijaz, Yemen, Syria, Iraq, Sudan and 
Morocco �



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 141ثقافية ف�شلية محكَّ

enjoyment of worldly life, but Allah 
has with Him the best return} [Surat 
‹Āli `Imrān: 14].

The ritual of Hajj has a unique 
character that is almost confined 
to it: making the pilgrim sacrifice 
all his beloved habits that compete 
with the love of Allah, even if they 
are innate or legal. The pilgrim may 
leave his infant or his beloved wife 
or an elderly mother, a fine house 
or a successful trade or the money 
and gold that he spent his life in 
gathering. He just threw all of that 
behind his back once he embarked 
on Ihram; he leaves away his desires, 
with the permitted ones becoming 
unpermitted once he embarked on 
Ihram.

I n  t h i s  a s p e c t ,  w e  fi n d 
astonishing African models, notably 
the Sultan of Mali Mensa Moussa, 
who, during his journey to Mecca 
in the year 724 AH / 1324 AD, spent 
so huge amount of gold that people 
and even kings competed for it, 
which made many of the princes 
of Egypt praise his good morals 
and generosity. He was described 
as: “a worshipper that had a steady 
pattern of worship as if he was 
praying in the presence of God, and 
a descent outfit with tranquility and 
dignity»(((. During his stay in Egypt, 
he was described as «a decent 

)1)  Al Omary, Masalek Alabsar fi Mamalek 
Alamsar, p: 70.

generous who is a frequent giver of 
charity ...»(2(. It is worth mentioning 
that his bounty was not limited 
to the Hejaz and Egypt; rather, he 
was throwing gold here and there, 
and blessed all the tribes that lived 
along his way since he left his own 
town until he arrived in Mecca(3(.

The educational benefits of 
the pilgrimage is not confined 
on the actions of the heart, but 
the pilgrimage trips had major 
benefits in the long history of Africa, 
each of them presented a viable 
experiment not only on the life of 
the African pilgrims, but also it had 
an impact on a wide spectrum in 
many aspects, depending on its 
circumstances and reasons. 

In this issue, we offer a detailed 
study of African pilgrimage trips, 
with its vitality and activity, and 
the interaction of social, religious, 
scientific and cultural factors, 
with its effects on the religious, 
scientific, cultural, social, political 
and economic life of Muslims, 
which we need to invest to purify 
the hearts and souls, and also 
raise the awareness of the faith 
that contributes to the building of 
Muslim community in Africa �

)2)  Al Maqrizy, AlZahab almasbouk fi Zikr 
Man Haj Men Al kholafaa walmelouk, p. 143.

)3)  Hasan Muhammad, Fi Tarikh Afriqia 
AlMuslima, p: 246.
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Editorial

sincerely, in order to achieve true 
monotheism through the journey 
to perform the fifth pillar of Islam.

Concerning sacr ifice and 
striving to the path of Allah, the 
Hajj journey from Africa, especially 
the trips from the western regions, 
presents a prominent model and 
astonishing picture, which is still 
engraved in history to learn the 
striving for Allah, getting closer to 
Him, and asceticism at the same 
time.

In order to imagine this and live 
in its atmosphere, let us contemplate 
on how many months, or even years, 
that a pilgrim could spend going to 
Hajj and return home again in Africa. 
Pilgrims knew how much effort and 
money this trip could take, and 
even the dangers of the roads and 
diseases they may suffer in their 
quest for Kaaba. Nevertheless, they 
were determined to make Hajj, and 
yarning for Mecca. As history tells 
us, there were complete households 
that made Hajj without leaving 
any one behind. Some of them 
wrote their wills and carried all 
their belongings as if they would 
not return again to their country. 
However, the numbers of African 
pilgrims in these past days were 
enormous, as one source says that 
the numbers of pilgrims in the 
(Shanqitian [Mauritanian] convoy) 

were between 3 and 5 thousand 
pilgrims – a huge number in this 
era.(((

Another aspect of the acts 
of heart is the detachment from 
the pleasures of our life and the 
asceticism, as a servant of Allah may 
go astray away from fulfilling the 
will of God and from the Hereafter 
once he indulges himself in the 
pleasures of this world, such as the 
eight beloved ones cited in Surat 
At-Tawbah: {Say [O Muhammad] 
If your fathers, your sons, your 
brothers, your wives, your relatives, 
wealth which you have obtained, 
commerce wherein you fear decline, 
and dwellings with which you are 
pleased are more beloved to you 
than Allah and His Messenger 
and jihad in His cause, then wait 
until Allah executes His command. 
And Allah does not guide the 
defiantly disobedient people}. [At-
Tawbah:24], or the seven beloved 
ones cited in Surat ‘Āli `Imrān: 
{Beautified for people is the love of 
that which they desire - of women 
and sons, heaped-up sums of gold 
and silver, fine branded horses, and 
cattle and tilled land. That is the 

)1)   The Role of Mauritanian Travelers in 
the Civilizational Encounter between Libya 
and Mauritania: Ibn Towayer Al-Jannah as 
an Example, Muhammad Al-Ma’loul, Libyan 
research and writer, African News Gate.
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Editorial: Hajj and the Acts 
of Heart ... African Models

It is not easy to empty the heart 
from all distracts and disputes 
to make it clear and devoted 
only to God, The Almighty, as the 
elevation of heart to the rank of 
pure monotheism requires major 
sacrifices, diligent efforts and 
painful training in every moment, 
to rid it of all impurity that may 
distract it from the submission and 
attendance to its Master.

In this context, we may ask: 
Why did God make Mecca infertile 
scorching desert, and did not make 
it green gardens with lush shadows?

The answer - and God knows 
best - is: to make Muslims desert 
all other intentions and needs but 
the ntended aims of God from Hajj. 
To intensify this delicate meaning, 
and to raise the heart of the pilgrim 
into the greatest purpose, that is, 
worshipping God, The Almighty, 
and nothing else, it is compulsive 
on pilgrim to leave his favorites 
in Mecca, like the Kaaba, the Holy 
Mosque and the Black Stone, and 
go to Arafa, which is the greatest 
pillar of the pilgrimage and the 
greatest day of its rituals. Arafa is a 

barren desert that the heeds do not 
look at and the souls do not yarn 
to but only on this day, and there 
is nothing glorified in Arafa, which 
proves that the main aim is to fulfill 
the goal of submissive worship and 
the joy of private prayers to Allah.

So if we apply this on other 
rituals of Hajj, we can find other 
images that deepen and prove this 
meaning, with the goal of making 
Muslims elevate their hearts to 
the rank of true monotheism, and 
explore weaknesses inside their 
souls, so their need to God reaches 
its top to reignite and refuel the 
faith inside them. That makes the 
Muslim reach the top levels of all 
acts of heart; feel the need of his 
Allah, The Almighty; and believe 
in the great and infinite mercy of 
God and also his great revenge and 
might at the same time, in order to 
further worship and submit himself 
to Allah.

In this context, we find great 
African models that were able to 
reach this high level of acts of the 
heart, and represented a school 
that drew people closer to God 
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