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�إفريقية«؛ ن�سحبكم في جولة �سريعة و�إطاللة  »�لعدد �لخا�ص« من مجلة »قر�ء�ت  في هذ� 
وخريطة  وحجمه،  و�قعه  فيها  ن�ستك�سف  �لعالم؛  في  �لإفريقية  �لدر��سات  حقل  �إلى  موجزة 

�لهتمام به عالميًا، وهي جولة مهمة لفريق عملنا، من �أجل �لمر�جعة و�لتقييم و�لتطوير..
ونرى �أنها �إطاللة مهمة لكل �لمهتمين باإفريقيا، نتطلع �أن ت�سهم في:

وقيمته  مجالهم  باأهمية  �لإفريقية؛  �لدر��سات  حقل  في  �لعاملين  قناعة  وتقوية  تعزيز   -
�لعالمية؛ ليزد�دو� حّبًا لمجالهم، ودعوًة �إليه، ون�ساطًا و�إنتاجًا فيه.

- توجيه �لأنظار نحو �لمقارنة بين حالة �لدر��سات �لإفريقية في �لوطن �لعربي، وبخا�سة 
�لدول �لعربية في �إفريقيا، وبين دول �لعالم �لأخرى �لقريبة من �إفريقيا و�لبعيدة عنها )رو�سيا 
وكند�- مثاًل(، مقارنًة توؤدي �إلى تد�ٍع و�عي، وحر�ك علمي وفكري و�سيا�سي، ي�ستهدف �لهتمام 
بالدر��سات �لإفريقية؛ يناق�ص �أ�سباب �ل�سعف و�لق�سور، ويقّيم �لنتائج و�لآثار، وُيطلق �لمبادر�ت 
و�لم�ساريع �لتي ت�ستدرك ما فات، وتقلل �لفجوة بين ما يجب �أن تكون عليه �لدر��سات �لإفريقية 

وبين و�قعها �لآن.
�لعدد  هذ�  ت�سمن  فقد  ونوعًا؛  كّمًا  �لعربية  �لإفريقية  �لدر��سات  محدودية  �إلى  وبالنظر   -
في  عالمية  ومجالت  ومعاهد  بمر�كز  تعّرف  �لتي  و�لدر��سات  �لتقارير  من  مجموعة  �لخا�ص 
�لدر��سات �لإفريقية، متنوعة في �هتماماتها وم�ساربها ومخرجاتها، وكان َو��ِسَطُة ِعْقِد هذ� �لعدد 
)دليل �لدر��سات �لإفريقية(، وقد بذلنا و�سعنا في جمعه و�إعد�ده، ونح�سب �أنه �أول دليل عربي 
�لدر��سات  لمر�كز  ق�سم  و�إ�سافة  لحقة،  تحديثات  �هلل  باإذن  و�سيتبعه  و�ل�سمول-  �لتو�سع  بهذ� 

و�لتفكير �لخا�سة باإفريقيا-.
وكلنا �أمل في �أن يجد �لباحثون �لمتطلعون لفهم �أعمق، و�إنتاج متقن موؤثر، في هذ� �لدليل وفي 
لهم في  ُغّلتهم ويحقق تطلعهم، ويكون عونًا  ما يروي  �لخا�ص  �لعدد  �لمذكورة في هذ�  �لمر�كز 

م�ساريعهم ودر��ساتهم، ويعود عليهم بمزيد من �لقوة و�لتمكن في تخ�س�سهم.
�أحببنا �أن يكون �لعدد �لخم�سون )50( من )قر�ء�ت �إفريقية( عددً� متميزً� وموؤثرً� ونوعيًا، 

ومنا�سبًا للجميع، وهديًة لئقة بقّر�ئنا �لكر�م، �آملين �أن تلقى منهم قبوًل و��ستح�سانًا.
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خمسون شمعة.. 
ثلث س���كان القارة؛ بعض هذه األسباب فضاًل عن كلها، 
يستوجب أن تكون إفريقيا في أولى األولويات السياسية 
والتنموية والفكري���ة والعلمية واإلعالمية عندنا، فنحن 
أول���ى باألفارق���ة في التع���اون والتكامل واالس���تفادة 
المش���تركة من الموارد الطبيعية والقوى البشرية، بما 
يحق���ق األمن واالس���تقرار واالزده���ار للجميع، وهذا 
الواجب ليس خاصاً بالحكومات ومؤسس���اتها فقط؛ بل 
يشمل كل من يس���تطيع أن يقّدم في هذا المجال شيئاً 

مفيداً؛ بحسب تخصصه وقدرته.
إن َفه���م إفريقيا، والوعي به���ا، وجعلها في دائرة 
اهتم���ام النخ���ب األكاديمي���ة والمجتمعي���ة؛ من أجل 
التواصل الواعي، والتفاعل المثمر، هو ما نس���عى إليه 
من خالل المجلة وإصداراته���ا، ومن أجل تحقيق ذلك 
ارتضين���ا في )قراءات إفريقية( عدداً من السياس���ات 

هات لعملنا؛ ن�صير في عجالة لأبرزها: والموجِّ
- الهوية الإ�صالمية:

فاإلس���الم هويتنا، وأكثر من نصف سكان إفريقيا 
مس���لمون، وهو جزء أساس���ي في هوية بقية أطيافها، 
ونحن ننطلق من األفق الواس���ع لإلس���الم، ومقاصده 
العلي���ا، ورؤيته الحضارية والمدني���ة، من أجل تحقيق 
نهضة ش���املة في القارة، وأن تك���ون مجتمعاتها آمنة 

مستقرة.
- الوعي ال�صحيح باإفريقيا:

إيج���اد وعي صحي���ح عن إفريقيا ه���و أحد أبرز 
أولوياتنا في سياس���ة المجلة، بوصف���ه معياراً الختيار 
موضوعاتها، وإجازة الدراسات للنشر بها؛ لما له من أثر 
عميق في الفهم والتغيير وحسن العمل، ولعظيم الحاجة 
إليه؛ بسبب الصورة السلبية الظالمة التي كّونها اإلعالم 
الغربي– وَمن ينقل عنه في اإلعالم العربي- ورس���خها 
ف���ي عقل المش���اهدين والمتابعين، حت���ى بات الوعي 

خمسون ش���معة أضاءتها )قراءات إفريقية( لتنير 
الطريق إلى إفريقيا. 

خمسون رسالة أرسلناها لتحقيق فهٍم ووعي أفضل 
بإفريقيا.

خمسون خطوة قطعناها لنقترب من إفريقيا...
ومع ذلك؛ ما زلنا في أول الطريق، وما زال الفضاء 
واس���عاً، والفراغ كبيراً، والفرق شاسعاً بين ما تستحقه 
إفريقيا من االهتمام والفه���م والمكانة الالئقة بها في 
اإلس���تراتيجية العربية، وبين واقع الح���ال في الوطن 
العرب���ي، وكذا بين واقع االهتمام والدراس���ات الغربية 
إلفريقي���ا ومثيالتها في الوط���ن العربي، كما يُبّين ذلك 
عدٌد من الدراسات والتقارير المنشورة في هذا العدد.

وم���ا تزال الدع���وة التي أطلقها رائد الدراس���ات 
اإلفريقية الدكتور عبد الملك عودة، قبل خمسين سنة، 
ال تجد اس���تجابة كافية؛ عندما ق���ال: »إننا نعيش في 
الشمال الشرقي من إفريقيا، ونتكلم كثيراً عن إفريقيا، 
لكن لن نفهم إفريقي���ا كل الفهم وأعمقه إال إذا مزجنا 
باستمرار بين الدراستَين المكتبية والميدانية في صورٍة 
أكاديمية منظم���ة، وأنفقنا الكثير م���ن الجهد والمال 
لتربية وتثقيف أجيال متتابعة من الدارس���ين الش���بان، 
الذين يمثلون تراكماً في المعرفة اإلنسانية، واستثماراً 
للطاق���ة العلمية الهادفة، ف���إذا وصلنا إلى هذا فهمتنا 
إفريقيا حق الفهم، ووضعتنا من نفس���ها موضع القلب 

والعين«.
وقد كان هذا الضع���ف والقصور في فهم إفريقيا 
واالهتم���ام العلمي بها، والذي ال يتناس���ب إطالقاً مع 
األهمية اإلس���تراتيجية لقارة إفريقي���ا، هو أحد دوافع 
إطالق )قراءات إفريقية(، فعالق���ات الجوار، والتاريخ 
المش���ترك، واألواصر االجتماعية، والتبادل الحضاري 
بين العرب واألفارقة؛ فضاًل عن أن العرب يشّكلون نحو 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 5ثقافية ف�شلية محكَّ

المزي���ف الذي كّونه لديهم اإلع���الم الغربي يحتاج إلى 
جهود مؤسسات عديدة لتغييره، وتكوين الوعي الصحيح 
ال���ذي يُبرز الص���ورة الحقيقية إلفريقي���ا بحضاراتها 
العريق���ة، وثقافاتها المتنوعة، وثرواتها الوافرة، وجمال 

طبيعتها وأرضها، وأصالة إنسانها.
- التوازن وال�صمول:

تقوم سياس���ة المجلة على تحقيق الش���مول بين 
الحقول العلمي���ة والفكرية، وبين أقالي���م القارة، ومع 
قناعتنا بأهمية التخص���ص العلمي، إال أن الحاجة بل 
الضرورة تدعو إلى أن نتن���ازل عن هذه الخاصية؛ من 

أجل تغطية مساحة أوسع.
- الم�صافة الواحدة:

الحس���ابات والتجاذبات السياس���ية، والمنافس���ة 
الدولية واإلقليمية والداخلي���ة، والصراعات بأنواعها، 
قصة طويلة، لس���نا طرفاً فيه���ا، وال ننحاز ألحٍد فيها، 
ونبتعد عن تغذيته���ا وتأجيجها، وما احتجنا إلى تناوله 
منها بالدراس���ة وعرضه على صفح���ات المجلة؛ فإننا 
نحرص عل���ى أن يُقّدم وف���ق أعلى معايي���ر الحيادية 

والموضوعية.
- التعاون والتكامل:

وألن ساحة الدراس���ات اإلفريقية كبيرة، وميدانها 
واس���ع، والمجال يحتاج إلى مؤسسات ومشاريع كثيرة 
ج���داً، فنحن نش���جع ونحفز على المش���اركة في هذا 
المجال؛ ونس���عى للتعرف والتواص���ل مع كل من يعمل 
في حقل الدراس���ات اإلفريقية، ونمد جس���ور التعاون 

والتكامل معهم بما يخدم الهدف المشترك.
- ال�صتقالل والحيادية:

تعمل المجلة وفق مبدأ االستقالل والحيادية؛ تنأى 
أن يكون ألحد عليها وصاية؛ أو تكون وصية على أحد، 
إنما تنحاز إلى إفريقيا وما يخدمها ويحقق استقرارها 
ونهضتها، تختار موضوعاتها ودراساتها بحسب ما ترى 
أولويته لتحقيق: )وعي وارتقاء بإفريقيا( وبما يتوافق مع 

الموضوعية العلمية وأخالق البحث العلمي. 

- مراعاة الأولويات:
تحرص مجلة قراءات إفريقية على إعطاء األولوية 
للقضايا ذات البعد االس���تراتيجي، والقضايا المتعلقة 
بمستقبل القارة، وعلى تقديم رؤى وحلول علمية وعملية، 
تس���اهم في نهضة إفريقيا وتطورها وعالج مشكالتها، 
وألجل ذلك نبتعد ونعتذر عن قبول الدراسات ذات البعد 
النظ���ري، أو التي ال تربط بين الجانب العلمي والواقع، 
وكذلك التي تتعلق بمسائل جزئية تخص فئًة أو منطقًة 

ما؛ ما لم تكن ذات أثٍر ممتد أو تقّدم نموذجاً يُحتذى.
- الو�صول لجمهور وا�صع من الم�صتفيدين: 

وقد وضعنا في االعتب���ار، عند إطالق المجلة، أن 
تصل إلى أكب���ر قدر من المتخصصين والمهتمين، وكل 
من لهم عالقة بش���ؤون إفريقيا م���ن العرب واألفارقة، 
ألننا ال نريد أن نخاطب أنفس���نا أو أن نبقى في دائرة 

مغلقة من المتخصصين، وألجل ذلك حرصنا على:
* الموازن���ة بي���ن الرصانة العلمي���ة واالنضباط 
المنهجي، وبين متطلبات اإلعالم الجماهيري، في بناء 

المقال، وإخراج المجلة.
* نش����ر الموضوع����ات المهمة في موق����ع قراءات 
إفريقية ))) على اإلنترنت، ثم إعادة نشر المجلة كاملة فيه.

وق���د كان لهذه السياس���ات – ولله الحمد - األثر 
الكبير في نجاح المجلة، وقبولها، واإلقبال عليها كتابًة 

فيها ومتابعًة لها..
ونحن عازمون على االس���تمرار في هذا الطريق؛ 
الذي على الرغم من مشقته وطوله؛ فإن ما نرى له من 
أثر جميل، ونمو وتطور في حقل الدراس���ات اإلفريقية، 

يخفف من ألواء الطريق، ويبعث العزم في النفوس. 
نحن مس���تمرون -  بإذن الله - وكلنا أمل أن تسهم 
)ق���راءات إفريقية( في زيادة وتوس���يع دائرة االهتمام 
والمهتمين بإفريقيا، ووضع حقل الدراس���ات اإلفريقية 
ف���ي موضعه الصحيح؛ ضمن أولوي���ات البحث العلمي 

والفكري في الوطن العربي �

 https://www.qiraatafrican.com   (((
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الدراسات التاريخية اإلفريقية في كلية 
الدراسات اإلفريقية العليا - جامعة القاهرة

قراءة وصفية تحليلية للرسائل العلمية بقسم التاريخ

د. بطل �شعبان محمد غرياني
بكلي�ة  الم�ش�اعد  الإ�ش�امي  التاري�خ  اأ�ش�تاذ 

الدرا�شات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة

اأُن�ش�ئ لتع�ش�يد دف�اع م�ش�ر ع�ن وح�دة وادي 
الني�ل بي�ن م�ش�ر وال�ش�ودان، وكان المعهد في 
ذل�ك الحي�ن ي�ش�م ق�ش�مين، هم�ا: الجغرافي�ا 
والتاري�خ، ث�م اأ�ش�بح معهدًا م�ش�تقًا ع�ن كلية 
الآداب وتابعًا للجامعة مبا�شرة منذ عام ١٩٥٤م. 

والدرا�ش�ات اأُن�شئ  البح�وث  معه�د 
الإفريقي�ة )كلية الدرا�ش�ات 
وكان  ١٩٤٧م،  ع�ام  حالي�ًا(  العلي�ا  الإفريقي�ة 
ا�شمه في البداية »معهد الدرا�شات ال�شودانية«، 
وكان تابع�ًا لكلي�ة الآداب جامع�ة القاهرة، وقد 
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وفي عام ١٩٧٠م؛ صدر القرار الجمهوري بتطوير 
معهد البحوث والدراس���ات اإلفريقي���ة ليكون معهداً 
للدراس���ات العلي���ا يتبع الجامعة مباش���رة، وذلك في 
إطار الس���عي لتعزيز عالقات مصر بالدول اإلفريقية، 
وإلج���راء بح���وث ودراس���ات متخّصصة ع���ن الدول 
اإلفريقي���ة. ومنذ ذل���ك الحين ضم المعهد أقس���اماً 
جديدة، أُضيفت للقسمين السابق اإلشارة إليهما، هي 
أقسام: النظم السياسية واالقتصادية، واألنثروبولوجيا، 
واللغات اإلفريقية، والموارد الطبيعية. وفي 3 ديسمبر 
من عام 2٠١8م تغير اسم المعهد إلى »كلية الدراسات 

اإلفريقية العليا«.
ويظهر مما تقدم؛ أن قس���م التاريخ يش���ّكل قسماً 
ساً مع قسم الجغرافيا، وأن هذا القسم ُولد ليدعم  مؤسِّ
قضية وحدة وادي النيل بين مصر والسودان، ثم تطّور 
ليعمل على خدمة العالق���ات المصرية اإلفريقية، بل 
ودراس���ة تاريخ دول القارة اإلفريقية كافًة من ش���تى 
جوانبه. وقس���م التاري���خ- كحال كّل أقس���ام التاريخ 
بالجامعات المصرية- يش���تمل على ثالثة تخّصصات، 
وهي: تخص���ص التاريخ القديم، والتاريخ اإلس���المي 

والوسيط، والتاريخ الحديث والمعاصر.
ونس���عى في هذه المقالة إلى الوقوف على الدور 
المهم الذي اضطلع به »قسم التاريخ« في إثراء الدراسات 
التاريخي���ة اإلفريقية، منذ إنش���اء المعهد وحتى وقتنا 
هذا، وهي خدمة جليلة تقدمها مجلة قراءات إفريقية 
للباحثي���ن والمتخّصصين في الش���أن اإلفريقي ولكل 
متابعيها، والتعرف على هذه الدراس���ات على الصعيد 
الكّمي، ثم على طبيعة هذه الدراس���ات والقضايا التي 
تناولتها، موزعًة على أقاليم القارة اإلفريقية، وتقتصر 
دراستنا على الرسائل التي أُنجزت حول »تاريخ إفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى«، في مناطق: الغرب، والشرق، 
والوس���ط، والجنوب، باستخدام عدة مناهج؛ وال سّيما 
المنهج الوصفي، واإلحصائي، والتحليلي، للوقوف على 

وضع الدراسات التاريخية اإلفريقية بالمعهد. 
وحتى تعظم الفائ���دة؛ يندرج تناول هذا الموضوع 
تحت عدد من العناصر الرئيس���ة، هي: توزيع رس���ائل 
الماجستير والدكتوراه المتعلقة بالدول اإلفريقية جنوب 
الصحراء على الصعيد الكّمي، ثم توزيع الرسائل على 
التخصصات التاريخية المختلفة، ثم رسائل الماجستير 
والدكتوراه المتعلقة بالدول اإلفريقية جنوب الصحراء 
على الصعيد الكيفي، أو على صعيد المضمون، وأخيراً 

نظرة تقييمية للدراسات التي أُنجزت.
اأواًل: توزيع ر�سائل الماج�ستير والدكتوراه 
المتعلقة بالدول االإفريقية جنوب ال�سحراء 

على ال�سعيد الكمي:
أسهم قس���م التاريخ بكلية الدراس���ات اإلفريقية 
العليا )معهد البحوث والدراس���ات اإلفريقية س���ابقاً( 
بجامعة القاهرة في إهداء القارة اإلفريقية جهداً علمياً 
متميزاً في مجال الدراسات التاريخية للدول اإلفريقية 
جنوب الصحراء الكبرى، من خالل ما أنتجه من رسائل 
علمية متخّصصة بإش���راف نخبة متميزة من أساتذة 
التاريخ اإلفريقي، وقد غطت هذه الرسائل المتخّصصة 
والمهم���ة في مرحلتَي الماجس���تير والدكتوراه مناطق 
القارة اإلفريقية وأقاليمها كافة، ومجموع هذه الرسائل 
445 رسالة، بواقع 2٩4 رسالة ماجستير، و١5١ رسالة 

دكتوراه. 
أما الرسائل التي أُنجزت في تاريخ الدول اإلفريقية 
جنوب الصحراء الكبرى؛ فمجموعها 23٧ رسالة، منها 

١48 رسالة ماجستير، و8٩ رسالة دكتوراه. 
ومن ثَّم يمكن القول بأن نسبة الدراسات الخاصة 
بالدول اإلفريقية جنوب الصحراء تمثل حوالي %53.3 
من إجمالي الدراس���ات المنج���زة بالكلية في مرحلتَي 
الماجس���تير والدكتوراه، س���واء في تخصص التاريخ 
القدي���م أو التاري���خ اإلس���المي أو التاري���خ الحديث 

والمعاصر.
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وقد حرص أساتذة قسم التاريخ على إعطاء أهمّية 
لدراسة أقاليم القارة كافة )الغرب، والشرق، والجنوب، 
والوسط(، وذلك من خالل توجيه الباحثين نحو دراسة 
األقاليم التي لم تح���ظ بكثيٍر من البحث، بل والتركيز 
على ال���دول التي لم تنل نصيبها من الدراس���ة داخل 
بعض األقالي���م. وألن أقاليم القارة ل���م تكن ظروفها 
التاريخية واحدة، كما أنها متباينة في مساحتها وعدد 
دولها، فضاًل ع���ن طبيعة التنافس اإلمبريالي حول كّل 
إقليم، ومدى وف���رة المصادر األصلية أو ندرتها؛ نالت 
بع���ض األقاليم اهتماماً أكبر م���ن غيرها على نحو ما 

سنبّينه في السطور التالية.
- حظ���ي إقليم غربي إفريقيا بالنصيب األكبر من 
اهتمام الباحثين، حيث أُنجز ما مجموعه 8٧ رس���الة، 
منها 5١ رس���الة ماجستير، و36 رسالة دكتوراه، بنسبة 
36.٧%، وتعالج تلك الرسائل قضايا متنوعة في تاريخ 

ذلك اإلقليم. 
- بينما جاء إقليم شرقي إفريقيا في المركز الثاني 
بمجموع 8٠ رس���الة، بواقع 5٠ رسالة ماجستير، و3٠ 

رسالة دكتوراه، بنسبة ٧.%33. 
- وجاء إقليم جن���وب إفريقيا في المركز الثالث: 
بمجموع رس���ائل 34 رسالة، منها 2١ رسالة ماجستير، 

و١3 دكتوراه، بنسبة ١4.4%. 
- أما إقليم وسط إفريقيا فقد احتل المركز الرابع 
بمجموع رسائل 2٧ رسالة، بواقع 2١ رسالة ماجستير، 

و6 دكتوراه، بنسبة 4.١١%. 
وأخيراً؛ هناك ٩ رس���ائل تعالج موضوعات عاّمة، 

بواقع 5 رسائل ماجستير، و4 دكتوراه بنسبة %3.8.
التخ�س�سات  على  الر�سائل  توزيع  ثانيًا: 

والحقب التاريخية المختلفة:
كما هو معل���وم؛ هناك تحقيب تاريخي يفصل بين 
فترات زمنية متباينة ومراح���ل فاصلة، معمول به في 
العالم كله. وفي األوساط األكاديمية المصرية استُخدم 

التحقيب األوروبي، وفيه تتضمن حقبة التاريخ القديم 
فترتي���ن؛ هما: فترة ما قبل التاري���خ: تبدأ منذ ظهور 
اإلنس���ان على وجه األرض، إلى غاية ظه���ور الكتابة 
)حوالي سنة 35٠٠ قبل الميالد(. وفترة التاريخ القديم: 
وتبدأ مع ظهور الكتابة، وتنتهي بس���قوط اإلمبراطورية 

الرومانية سنة 4٧6م. 
أما حقبة التاريخ الوس���يط؛ فتبدأ من سنة 4٧6م 
إلى سنة ١453م )تاريخ سقوط القسطنطينية في أيدي 
العثمانّيين( أو س���نة ١4٩2م )تاريخ اكتشاف أمريكا(، 
مع وج���ود اختالفات بين المؤرخين في تحديد نهايات 

هذه الحقبة. 
وتب���دأ حقبة التاريخ اإلس���المي ببداي���ة الدعوة 
اإلس���المية، وارتبطت نهايتها وفق���اً لبعض األحداث 
الكبرى في الدول اإلسالمية؛ ففي مصر اعتُبر انتصار 
العثمانّيين على المماليك وس���يطرتهم على مصر عام 
٩23ه�/١5١٧م نهاية لحقبة التاريخ اإلسالمي وبداية 

لحقبة التاريخ الحديث. 
وبوجٍه عام؛ تبدأ حقبة التاريخ الحديث من س���نة 

١4٩2م إلى سنة ١٧8٩م )الثورة الفرنسية(. 
أما حقبة التاريخ المعاصر؛ فتبدأ من سنة ١٧8٩م، 
وهي فت���رة الثورات الفرنس���ية واإلنجليزي���ة والثورة 
الصناعي���ة، والمد االس���تعماري، وحركات التحرر في 

العالم الثالث.
التخ�ص�ص����ات  عل����ى  الر�صائ����ل  توزي����ع  اأردن����ا  واإذا 

والحقب التاريخية المختلفة:
فيمكن القول ب���أن التاريخ الحدي���ث والمعاصر 
اس���تحوذ على النس���بة األكبر من إجمالي الدراسات 
المنج���زة ف���ي كّل إقليم م���ن أقالي���م إفريقيا جنوب 
الصحراء، يليه التاريخ اإلسالمي، ثم التاريخ القديم. 

فبالنسبة إلقليم غربي إفريقيا؛ يالحظ أن مجموع 
رسائل الماجس���تير والدكتوراه التي أُنجزت في تاريخ 
هذا اإلقليم موزعة بين 6١ رسالة في التاريخ الحديث 
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والمعاصر، بواقع 36 رس���الة ماجستير، و25 دكتوراه. 
بينما أُنجزت 24 رس���الة في التاريخ اإلس���المي في 
اإلقليم نفسه، بواقع ١3 رسالة ماجستير، و١١ دكتوراه. 
وأُنجزت رس���التان فقط في التاريخ القديم في إقليم 
غربي إفريقيا في مرحلة الماجس���تير، ولم تناقش أي 
رس���الة حتى اآلن في مرحلة الدكتوراه. وتلك مس���ألة 
تستحق النظر ويجب مراعاتها، خاّصًة أن إقليم غربي 
إفريقيا ش���هد قي���ام ممالك وحض���ارات مهّمة خالل 
تل���ك الحقبة، فيجب النظر إليه���ا وإيالؤها مزيداً من 

االهتمام بدراستها.
أما إقليم ش���رقي إفريقيا؛ فيالحظ أن رس���ائل 
الماجس���تير والدكتوراه التي أُنجزت ف���ي تاريخ هذا 
اإلقليم ج���اء توزيعها كاآلتي: 62 رس���الة في التاريخ 
الحديث والمعاصر، بواقع 38 رس���الة ماجستير، و24 
رس���الة دكتوراه. بينما أنجز الباحثون ١3 رس���الة في 
التاريخ اإلس���المي، بواقع ٩ ماجس���تير، و4 دكتوراه. 
وفي التاريخ القديم نوقش���ت 5 رسائل، منها 3 رسائل 
ماجس���تير، و2 دكتوراه، ومن ثَّم يتضح أن إقليم شرقي 
إفريقي���ا بحاجة إلى مزيٍد من البح���ث خالل حقبتَي 

التاريخ القديم واإلسالمي.
وفيما يتعلق بإقلي���م جنوبي إفريقيا؛ فقد أُنجز 
عدد 3١ رسالة في التاريخ الحديث والمعاصر، منها 
١٩ ماجستير، و١2 دكتوراه. ونوقشت 3 رسائل فقط 
في التاريخ القديم، بواقع رسالتَي ماجستير ورسالة 
دكتوراه، وهي في كل األحوال نس���بة محدودة. ولم 
يت���م إنجاز أي دراس���ة في التاريخ اإلس���المي في 
هذا اإلقليم، وهذا أمر بََدهّي؛ فاإلس���الم لم ينتشر 
في ذلك اإلقليم في المراحل األولى النتش���اره في 
أرج���اء القارة اإلفريقي���ة كافة، وإنما انتش���ر في 
العصر الحديث، ومن ثَّم تقع مسؤولية دراسة تاريخ 
اإلس���الم والمس���لمين في الجنوب اإلفريقي ضمن 
اختصاص الباحثين في التاريخ الحديث والمعاصر 

وحدهم؛ وفقاً لتقسيم العصور التاريخية المتبع في 
الجامعات المصرية.

أم���ا إقليم وس���ط إفريقيا؛ فقد أنج���ز الباحثون 
في التاريخ الحديث ١8 رس���الة، منها ١5 ماجس���تير، 
و3 دكتوراه. وأنجز الباحثون في التاريخ اإلس���المي ٧ 
رسائل فقط في تاريخ ذلك اإلقليم بواقع 5 ماجستير، 
و2 دكتوراه. بينما أُنجزت رس���التان فقط في تخصص 
التاريخ القديم، بواقع رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه. 
وفي المجمل يظهر أن ه���ذا اإلقليم يحتاج لمزيد من 
البحث واالهتمام في كّل فروع التاريخ، سواء الحديث أم 
اإلسالمي أم القديم، وبخاصة في الفرعين األخيرين.

وال��دك��ت��وراه  الماج�ستير  ر�سائل  ثالثًا: 
المتعلقة بالدول االإفريقية جنوب ال�سحراء 
على ال�سعيد الكيفي، اأو على �سعيد الم�سمون:

 نجد أن هذه الدراس���ات غط���ت جوانب تاريخية 
متنوعة في دول إفريقيا جنوب الصحراء، من سياسة، 
واقتصاد، ومجتمع، وثقافة، وهناك رس���ائل حضارية 

شملت تلك الجوانب مجتمعة. 

أسهم قسم التاريخ بكلية 
الدراسات اإلفريقية العليا 
)معهد البحوث والدراسات 
اإلفريقية سابقًا( بجامعة 
القاهرة في إهداء القارة 

اإلفريقية جهدًا علميًا متميزًا 
في مجال الدراسات التاريخية 

للدول اإلفريقية جنوب 
الصحراء الكبرى
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الح�صاري����ة  المو�صوع����ات  ذات  الر�صائ����ل  اأم����ا   )1
المتنوعة في التاريخ القديم:

فأغلبه���ا يتعل���ق بمنطق���ة ش���رقي إفريقيا، إذ 
أُنج���زت 6 رس���ائل، بواقع 3 ماجس���تير، و3 دكتوراه. 
وعناوين رس���ائل الماجس���تير هي: »األديرة والكنائس 
في الحبش���ة من النصف األول من القرن الرابع حتى 
نهاية القرن الس���ابع الميالدي«، »حروب ملوك أكسوم 
خالل الفت���رة من القرن األول المي���الدي حتى القرن 
الس���ادس الميالدي«، »التأثيرات العربية الجنوبية في 
بالد الحبشة من القرن الثامن قبل الميالد حتى القرن 
الرابع الميالدي دراس���ة تاريخية أثرية«. أما رس���ائل 
الدكتوراه؛ فقد حملت العناوين اآلتية: »اإلفريقيون في 
اآلث���ار المصرية )عصر الدول���ة الحديثة( مع التركيز 
على سكان حوض النيل«، »مملكة أكسوم: دراسة لتاريخ 
المملكة السياسي وبعض جوانب حضارتها«، »الحيوان 

في حضارة العصر الحجري المتأخر«.
وبالنس���بة إلقليم غربي إفريقيا، فهناك رس���التا 
ماجس���تير فقط، هما: »العصر الحجري الحديث في 
موريتاني���ا الحالية )حوالي منتصف األلف الثالثة حتى 
منتصف األلف الثانية قبل الميالد(«، »العصر الحجري 
الُكْديَة في دول���ة موريتانيا الحالية حتى 3٠٠-١٠ قبل 

الحاضر«. 
وفيما يتعلق بإقليم وسط إفريقيا؛ فهناك رسالتان، 
إحداهما ماجس���تير بعنوان: »النشاط االقتصادي في 
زامبيا خالل ثقافة العصر الحديدي المبكر«، واألخرى 
دكتوراه بعنوان: »مدين���ة إنجومبي إليدي التجارية في 

زامبيا خالل العصر الحديدي المبكر ١٠٠-68٠م«. 
أما إقليم جنوب إفريقيا؛ فهناك رسالتا ماجستير، 
هم���ا: »العقائد والطقوس الوثنية عند البوش���من في 
جن���وب إفريقيا منذ حوال���ي 25 ألف قبل الميالد إلى 
5٠٠م«، »جن���وب غرب إفريقي���ا )ناميبيا( في العصر 
الحج���ري المتأخر من خالل الف���ن الصخري حوالي 

26٠٠٠ ق.م حتى 5٠٠م«.
2( اأم����ا الر�صائل ذات المو�صوع����ات الح�صارية في 

التاريخ الإ�صالمي:
فمنه���ا رس���ائل تخّصصت في منطقة الس���ودان 
الشرقي )شرقي إفريقيا(، وعالجت رسائل الماجستير 
موضوعات: »مدينة كلوة تاريخها وحضارتها من القرن 
العاش���ر إلى القرن الخامس عشر الميالدي«، »العرب 
في ش���رق إفريقيا من القرن الثام���ن الميالدي حتى 
تدخل البرتغال في القرن الخامس عش���ر الميالدي«، 
»س���لطنة كلوة اإلس���المية في عهد أس���رة المهدلي 
العربية 6٧6-824ه�«، »الحياة السياسية واالقتصادية 
في س���لطنة مقديش���يو اإلس���المية«، »الفن الحربي 
في الحبش���ة في عهد األسرة الس���ليمانية«. وتناولت 
رس���ائل الدكت���وراه موضوعات: »الحي���اة االقتصادية 
واالجتماعية في مدن الس���احل الصومالي«، و»الحياة 
العلمية والثقافية في السلطنات اإلسالمية في منطقة 
القرن اإلفريقي«، »السلطة والمجتمع الحبشي في عهد 
األس���رة الس���ليمانية«، »الّدين والمجتمع الحبشي في 

عصر األسرة السليمانية«. 
أما في إقليم الس���ودان الغربي )غ���رب إفريقيا( 
وب���الد الهوس���ا؛ فقد عالجت رس���ائل الماجس���تير 
موضوع���ات: »مملكة مالي اإلس���المية وأهم مظاهر 
الحض���ارة بها«، »دور المرابطين في نش���ر اإلس���الم 
في غرب إفريقيا«، »دولة صنغي اإلس���المية تطورها 
االقتصادي واالجتماع���ي والحضاري ١4٩3-١5٩١م«، 
»مدينة تنبكت منذ نش���أتها حتى دخول الس���عديين«، 
»الحياة العلمية والثقافية في بالد السودان الغربي في 
عهد دولتَي مالي وصنغي«، »الحج وأثره الحضاري في 
دولتَي مالي وصنغي«، »الحياة االجتماعية والثقافية في 
إمارات الهوس���ا«، »فقهاء المالكية وأثرهم في مجتمع 
الس���ودان الغربي في عهَدي مال���ي وصنغي«، »المرأة 
ودورها الحض���اري في مجتمع الس���ودان الغربي في 
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عهَدي مال���ي وصنغي«، »العامة في دولة صنغي 86٩-
١٠٠٠ه�«، »القض���اء في دولتَي مال���ي وصنغي وأثره 
الحضاري في المجتمع«. وناقش���ت رسائل الدكتوراه 
موضوعات: »العناصر المغربية في السودان الغربي«، 
»الثقاف���ة العربية واإلس���المية وأثره���ا على مجتمع 
السودان الغربي«، »العمائر اإلسالمية في إمبراطورية 
السنغاي زمن األسكيين«، »نظام الحكم واإلدارة بمملكة 
صنغي في عهد األس���اكي«، »الحي���اة االقتصادية في 
إمارات الهوس���ا في القرنَيْن 8-١٠ه����«، »الصناعات 
والحرف في الس���ودان الغربي ٧١2-١٠٠٠ه�«، »نظم 
التجارة عب���ر الصحراء بين بالد المغرب والس���ودان 
الغرب���ي من القرن 8-١١ه����«، »الحرب والمجتمع في 

السودان الغربي ٧26-١٠٠٠ه�«. 
وهناك رسائل ماجستير في إقليم السودان األوسط 
)وس���ط إفريقي���ا(؛ عناوينها: »دولة كانم اإلس���المية 
من القرن التاس���ع إلى القرن الرابع عشر الميالدي«، 
»س���لطنة البرنو حت���ى ع���ام ١8٠8م«، »برنو في عهد 
األس���رة الكانمية«، »الحي���اة االقتصادية واالجتماعية 
بإقليم فزان فترة س���يطرة الكان���م والبرنو«. وفي ذات 
اإلقليم أُنجزت رس���الة دكتوراه واحدة، بعنوان: »الحياة 
االجتماعي���ة في مملكة الكانم ٧4٩-٧88ه�«، وهو أمر 
يؤكد أن هناك حاجة لمزيٍد من الدراس���ات حول إقليم 

السودان األوسط خالل العصر اإلسالمي.
متنوع����ة  الح�صاري����ة  للر�صائ����ل  وبالن�صب����ة   )3

المو�صوعات في التاريخ الحديث والمعا�صر:
فمنها في منطقة غربي إفريقيا رس���ائل ماجستير 
تناولت موضوعات: »اإلرس���اليات التبشيرية في غرب 
إفريقيا ودورها في التعلي���م«، »تاريخ التعليم في غانا 
في الفترة من ١٧5١م حتى ١٩63م«، »التطور التاريخي 
لسياس���ة فرنس���ا في غرب إفريقيا ١٩3٩-١٩6٠م«، 
»اإلصالح اإلسالمي في غرب إفريقيا: الحركة اإلمامية 
التيجانية  »الطريق���ة  في فوتات���ورو ١٧٧6-١834م«، 

ودوره���ا الحضاري في منطقة س���نجامبيا في القرن 
التاسع عش���ر«، »حزب التجمع الديمقراطي اإلفريقي 
A.D.A في غرب إفريقيا الفرنسية ١٩46-١٩6٠م«. 
وفي ذات اإلقليم نوقش���ت رس���ائل دكتوراه، عناوينها: 
»الحواضر اإلس���المية في غرب إفريقيا في القرنَيْن 
الس���ادس عشر والس���ابع عش���ر: تاريخها السياسي 
والحضاري واالقتصادي«، »تطّور الحركة الثقافية في 
نيجيريا«، »الحياة العلمية والثقافية في بالد شنقيط في 
القرن التاس���ع عشر«، »السياسة التعليمية في نيجيريا 
األمريكية  المتحدة  الواليات  ١٩45-١٩٧٩م«، »سياسة 
تجاه نيجيري���ا ١٩6٠-١٩٩3م«، »التعليم العالي وأثره 
الحضاري ف���ي نيجيريا ١٩6٠-١٩٧٩م«، »السياس���ة 
الفرنسية في غرب إفريقيا )السنغال نموذجاً( ١٩58-
١٩٧4م«، »تح���والت النُّخبة اإلس���المية في الش���مال 
الغربي بنيجيريا ١٩45-١٩٩٠م«، »هوية موريتانيا بين 

العروبة والزنوجة والفرنسة ١٩6٠-١٩٩٩م«.
أما منطقة ش���رقي إفريقي���ا؛ فجاءت موضوعات 
رسائل الماجس���تير كاآلتي: »جهود مصر الكشفية في 
إفريقيا في القرن التاس���ع عشر«، »الحملة البريطانية 
على الحبشة«، »السياس���ة العثمانية في جنوب البحر 
األحمر وس���احل الصومال«، »الحرك���ة المعمارية في 
زنجبار«، »والي���ة الحبش العثماني���ة ١8١8-١866م«، 
»التعددي���ة الحزبي���ة في الصوم���ال ١٩43-١٩6٩م«، 
»المعونة الصينية في مجال البنية األساس���ية لش���رق 
إفريقي���ا ١٩6٠-١٩8٩م«، »قي���ام جمهوري���ة تنزانيا 
االتحادية: اتحاد تنجانيق���ا وزنجبار ١٩5٧-١٩6٧م«، 
لموريش���يوس ١٩68- اإلقليم���ي واإلفريقي  »التوّجه 

١٩٩2م«، »التوسع الحبش���ي اإلقليمي في عهد منليك 
الثان���ي«، »السياس���ة التعليمية ف���ي تنزانيا ١٩64-
١٩85م«، »اإلرس���اليات التبش���يرية في كينيا ١٩2٠-

١٩63م«، »الموقف المصري من الوجود اإلس���رائيلي 
ف���ي دول ح���وض الني���ل ١٩55-١٩٧٩م«، »أوغن���دا 
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

والصراع العربي اإلس���رائيلي ١٩6٧-١٩٧٩م«. وحملت 
رسائل الدكتوراه في ش���رقي إفريقيا العناوين التالية: 
»رحلة الحس���ن بن أحمد الحيمي لش���رق إفريقيا في 
القرن السابع عش���ر وظروفها التاريخية«، »إثيوبيا في 
عهد اإلمبراطور هيالسالسي األول«، »الصراع العماني 
البرتغالي في ش���رق إفريقيا ١65٠-١٧3٠م«، »الهنود 
في شرق إفريقيا البريطانية )كينيا(«، »التعليم والثقافة 
في أوغن���دا«، »المراكز التجارية في س���احل ش���رق 
إفريقيا«، »الكيكويو في كينيا دراس���ة تاريخية ١٩63-
١٩٧8م«، »الحركة المعمارية المصرية في بربرة دراسة 
تاريخية حضارية للفترة من ١8٧٠-١884م«، »األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية في إثيوبيا: عهد منليك الثاني 

١88٩-١٩١3م«. 
وفي إقليم جنوب إفريقيا؛ أُنجزت بعض رس���ائل 
الماجس���تير، وعناوينها: »الهنود ف���ي جنوب إفريقيا، 
التعليم والعنصرية في جنوب إفريقيا ١٩48-١٩٧6م«، 
»الحركة العمالي���ة اإلفريقية في اتحاد جنوب إفريقيا 
١٩3٩-١٩6١م«، »المجتمع���ات اإلفريقي���ة الحضرية 
تحت الحك���م العنصري في جن���وب إفريقيا ١٩23-
١٩٧6م«، »الجماعة اليهودية في اتحاد جنوب إفريقيا«، 
»االس���تثمارات األمريكي���ة في جنوب غ���رب إفريقيا 

١٩4٩-١٩٩٠م«. 
وفي منطقة وس���ط إفريقيا؛ هناك 4 رس���ائل 
ماجس���تير، ه���ي: »دور البرتغ���ال ف���ي الكونغو«، 
»األحداث السياسية في تشاد دراسة تحليلية ١٩6٠-
١٩٩٠م«، »تش���اد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
حتى قيام الحرب األهلي���ة ١٩45-١٩٧8م«، »اتحاد 
وسط إفريقيا ١٩53-١٩63م دراسة تاريخية لتأثير 
المش���روعات االس���تعمارية على األفارقة«. وهناك 
رس���التان فقط للدكتوراه في اإلقليم نفس���ه، هما: 
»سياس���ة الواليات المتحدة األمريكية تجاه الكونغو 
الديمقراطي���ة ١٩6٠-١٩65م«، »سياس���ة بريطانيا 

تجاه الكونغو ١٩6٠-١٩٧8م«.
4( درا�ص����ات في التاريخ الحدي����ث اهتمت بالتاأريخ 

لحقبة ما قبل ال�صتعمار:
ويالحظ أن عدد هذه الدراس���ات محدود للغاية؛ 
على الرغم من طول الحقبة المعنية وأهميتها البالغة، 
إذ يبلغ عدد الرس���ائل المتعلقة بهذه الحقبة ١2 رسالة 
فقط أُنجزت في التاريخ الحديث والمعاصر في تاريخ 

إفريقيا جنوب الصحراء. 
وعموماً؛ فقد أُنجزت بعض رسائل الماجستير حول 
تاريخ هذه الحقبة، ففي تاري���خ غرب إفريقيا أنجزت 
رس���ائل حول: »الدور الثقافي للمحضرة في المجتمع 
الش���نقيطي خالل القرنَيْن السابع عشر والثامن عشر 
الميالدي«، »مملكة الجولف في القرن التاس���ع عش���ر 
١8٠٠-١٩٠١م«، »مملكة األشانتي في غرب إفريقيا في 

الفترة من ١8٠٠- ١٩٠٠م«. 
وفي شرق إفريقيا؛ أنجز الباحثون رسالتين، هما: 
»جزر القمر منذ بداية القرن السادس عشر الميالدي 
وحتى ف���رض الحماي���ة الفرنس���ية ١5٠4-١88٧م«، 
»الحكم الوطني في مدغشقر في القرن التاسع عشر«. 
وهناك رس���الة واحدة في تاري���خ جنوب إفريقيا، 
عنوانها »مملكة الباسوتو من االستقالل إلى الحماية«. 
أما رس���ائل الدكت���وراه التي تناول���ت تاريخ هذه 
الحقبة؛ فبعضها تناول تاري���خ بعض الدول اإلفريقية 
قبل العهد االس���تعماري، ومنها دولة سوكوتو في غرب 
إفريقيا، ودولة ماس���ينا في الس���ودان الغربي )غربي 
إفريقيا(، وبعضها تناول تاريخ بعض األس���ر الحاكمة 
أو بعض الحكام المحلّيين قبل العهد االستعماري، مثل 
أسرة المزارعة في ممبسة في شرقي إفريقيا، وعصر 
الخليفة محمد بلو في ش���مالي نيجيريا، بينما تطرقت 
إحدى الدراسات للحياة االجتماعية والثقافية في غرب 
إفريقيا في القرن التاس���ع عش���ر من خالل الرحالة 
األوروبيين، وهناك دراسة أخرى تطرقت لمسألة حيازة 
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األرض في نيجيريا في القرن التاسع عشر. 
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن حقبة ما قبل االستعمار 
بحاجة إل���ى مزيٍد م���ن البحث العتباَري���ن غايًة في 
األهمي���ة؛ األول طول هذه الحقبة زمني���اً، فهي تمتد 
من نهايات القرن الس���ادس عشر وحتى نهايات القرن 
التاسع عش���ر، أي حوالي ثالثة قرون كاملة، واالعتبار 
الثاني أن غموض تاريخ تلك الحقبة وترك ساحة كتابته 
للغربيين أتى بنتائج غير محمودة، حيث ُزّيف الكثير من 
الجوانب ألهداف إمبريالية مقصودة، سعت من خالل 
كتاباتها ع���ن تلك الحقبة إلى طمس حضارة األفارقة، 
ومحو ُهوّيتهم، في س���عي محم���وم للوصول إلى هدٍف 
مؤداه أن األفارقة كانوا في أَمّس الحاجة إلى »مشاعل 

التنوير« التي حملها االستعمار إليهم. 
والواق���ع أن ه���ذه النتيجة المؤس���فة كان وراءها 
سقوط هذه الفترة من حسابات أغلب الباحثين؛ إذ إنه 
العتبارات التحقيب التاريخي- س���الفة البيان- ُفرض 
عل���ى الباحثين ف���ي التاريخ اإلس���المي أال يتجاوزوا 
في دراس���اتهم بأي حاٍل من األحوال القرن العاش���ر 
الهجري/ الس���ادس عش���ر الميالدي، وتحديداً عام 
١٠٠٠ه����/١5٩١م، وهو تاريخ س���قوط أكبر الممالك 
اإلس���المية في إفريقيا، وهي مملكة ُصنغي اإلسالمية 
على يد الغزو الس���عدي المراكشي. وفي الوقت نفسه 
آثر الباحثون في التاريخ الحديث العتبارات مصدرية- 
ومنهجية أحياناً- أن تبدأ دراس���اتهم للتاريخ اإلفريقي 
م���ع بداي���ة الحقبة االس���تعمارية؛ خاص���ًة مع وفرة 
المصادر والوثائق، وألهمية الحدث التاريخي، أال وهو 
وقوع الغالبية العظمى من دول القارة فريسة لالستعمار 

األوروبي. 
وف���ي ضوء ذلك؛ يجب إع���ادة االعتبار إلى تاريخ 
إفريقيا قبل عهد االستعمار، ولن يتأتى ذلك إال بكتابته 
بأيدي الباحثين األفارقة، ومن خالل تراثهم الشفاهي 

والمخطوط والمطبوع والمحفور على اآلثار، وغيره.

5( الر�صائل التي اهتمت بالحقبة ال�صتعمارية:
حظي���ت هذه الحقبة بكثير م���ن االهتمام، وأُنجز 
حول تاريخ تلك الحقبة عدد 26 رس���الة ماجس���تير، 
بنسبة 24.٧% من إجمالي رسائل الماجستير المنجزة 
في التاريخ الحديث والمعاصر ومجموعها ١٠8 رسالة، 
وتناول���ت تلك الرس���ائل تاريخ االس���تعمار والتنافس 
االستعماري بين القوى الدولية األوروبية في عدد متنوع 

من دول القارة.
ففي الغ���رب؛ أُنجزت ٩ رس���ائل ع���ن: »التغلغل 
الفرنس���ي ف���ي النيجر وموق���ف الوطنيي���ن ١884-
١٩٠4م«، »شركة النيجر الملكية البريطانية ودورها في 
استعمار منطقة نهر النيجر«، »الكاميرون بين االنتداب 
والوصاي���ة«، »جهود لوجارد في خدم���ة اإلمبراطورية 
البريطاني���ة ف���ي غ���رب إفريقي���ا ١8٩4-١٩١٩م«، 
»س���يراليون في ظ���ل االس���تعمار البريطاني ١8٩5-
١٩6١م«، »السنغال تحت الحكم الفرنسي«، »االستعمار 
البريطان���ي في نيجيريا«، »التنافس االس���تعماري في 
ساحل الذهب وتوجو«، »السياسة الفرنسية في إفريقيا 

االستوائية ١8٧3-١٩6٠م«. 
وف���ي الش���رق؛ أُنجزت 8 رس���ائل أيض���اً عن: 
»االس���تعمار البريطاني في الصومال ١884-١٩2١م«، 
»التنافس بين البعثات التبشيرية في أوغندا وأثره على 
استعمارها«، »االستعمار البريطاني في أوغندا ١886-
١٩62م«، »االس���تعمار اإليطالي في الحبش���ة ١٩35-

١٩4١م«، »االستعمار األوروبي في كينيا«، »معركة عدوة 
وأثرها على الصراع االس���تعماري في ش���رق إفريقيا 
١8٩6-١٩35م«، »التناف���س الدول���ي ف���ي الصومال 
١٩45-١٩6٠م«، »الماس���اي تحت الحك���م البريطاني 

١885-١٩63م«.
وفي الجنوب؛ أُنجزت 6 رس���ائل عن: »االستعمار 
البريطان���ي ف���ي ال���رأس ١8٠6-١853م«، »جمهورية 
جنوب إفريقيا ١85٧-١٩٠2م«، »غارة جيمس���ون على 
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جمهورية جن���وب إفريقيا«، »االس���تعمار األلماني في 
جن���وب غرب إفريقي���ا«، »االس���تعمار البريطاني في 
روديس���يا«، »مس���تعمرة ناتال تحت الحكم البريطاني 

١843-١٩١٠م«. 
أما في وس���ط إفريقيا؛ فقد أُنجزت 3 رس���ائل، 
بعنوان: »دور س���تانلي في توطيد النفوذ البلجيكي في 
الكونغو«، »دي برازا ودوره في مد النفوذ الفرنسي في 
الكونغو«، »االس���تغالل االس���تعماري في دولة الكونغو 
الحرة ١885-١٩٠8م: اقتصاديات المطاط نموذجاً«. 

وأُنجز ح���ول تاريخ تلك الحقبة عدد ١4 رس���الة 
دكتوراه، بنس���بة ١5.٧% من إجمالي رسائل الدكتوراه 
المنج���زة، وتناولت تلك الرس���ائل تاريخ االس���تعمار 
والتنافس االستعماري بين القوى الدولية األوروبية في 

عدد متنوع من دول القارة.
فف���ي الغرب؛ أُنجزت 5 رس���ائل ع���ن: »التنافس 
االس���تعماري ف���ي الكامي���رون«، و»غامبي���ا في ظل 
االس���تعمار البريطاني«، و»االس���تعمار البريطاني في 
غانا«، و»التنافس االس���تعماري بين بريطانيا وفرنسا 
في منطق���ة خليج بنين«، و»األح���وال االقتصادية في 

موريتانيا في ظل االستعمار الفرنسي«. 
وف���ي الش���رق؛ أُنجزت 5 رس���ائل أيض���اً عن: 
و»االستعمار  الصومال«،  في  الفرنس���ي  »االس���تعمار 
األلماني في ش���رق إفريقي���ا«، و»دور إيطاليا وإنجلترا 
وألمانيا في ش���رق إفريقيا في ض���وء قرارات مؤتمر 
برلين«، و»األوضاع االقتصادية لكينيا في ظل االستعمار 
البريطاني«، و»الصراع بين الواليات المتحدة األمريكية 

واالتحاد السوفييتي في منطقة القرن اإلفريقي«. 
وفي الجنوب؛ أُنجزت 3 رس���ائل عن: »مستعمرة 
ال���رأس البريطانية«، و»روديس���يا الش���مالية في ظل 
الحكم البريطاني«، و»كتش���نر ودوره في تدعيم النفوذ 

االستعماري في السودان وجنوب إفريقيا«. 
أما في وس���ط إفريقيا؛ فقد أُنجزت رسالة واحدة 

بعنوان: »الصراع الدولي في الكونغو ليوبولدفيل«.
6( الهتمام بالتاأريخ لحركات المقاومة والتحرر 

الوطني في اإفريقيا جنوب ال�صحراء:
اتجهت بعض الرس���ائل نحو االهتم���ام بالتأريخ 
لحركات المقاومة والتحرر الوطني في إفريقيا جنوب 
الصحراء، بلغ عدد هذه الرسائل ١2 رسالة ماجستير، 

بنسبة ١١.١%. 
ففي غرب إفريقيا؛ أُنجزت 5 رسائل عن المقاومة 
والحركة الوطنية، ه���ي: »الحركة الوطنية في نيجيريا 
واالس���تعمار  القادري���ة  »الطريق���ة  ١٩١4-١٩6٠م«، 
الفرنس���ي ف���ي موريتاني���ا ١٩٠3-١٩6٠م«، »ليوبولد 
سيدار سنجور والحركة الوطنية في السنغال«، »أحمد 
س���يكوتوري ودوره ف���ي الحركة الوطنية ف���ي غينيا«، 
»مقاومة الطوارق لالس���تعمار الفرنسي في الصحراء 

الكبرى ١88٠-١٩6٠م«. 
وفي شرق إفريقيا؛ أُنجزت 3 رسائل، هي: »تطّور 
الحركة الوطنية في جيبوتي ١862-١٩٧٧م«، »الحركة 
الوطني���ة ف���ي أوغن���دا ١8٩4-١٩62م«، »جولي���وس 
نيريري ودوره في الحرك���ة الوطنية في تنجانيقا حتى 

االستقالل«. 
أما في الجن���وب؛ فقد أُنجزت 3 رس���ائل أيضاً، 
هي: »كفاح الوطنيين ضد االس���تعمار والعنصرية في 
روديسيا«، »اإلكسوزا في مواجهة االستعمار والعنصرية 
في جن���وب إفريقيا«، »الحركة الوطنية في روديس���يا 

الجنوبية ١٩62-١٩8٠م«. 
وفي وسط إفريقيا؛ أُنجزت رسالة واحدة بعنوان: 
الكفاح الش���عبي في تشاد ودور جبهة التحرير الوطني 

فرولينا ١٩6٠-١٩8٠م. 
وبلغ عدد رس���ائل الدكت���وراه فيما يتعلق بحركات 
المقاومة والتحرر الوطني في إفريقيا جنوب الصحراء: 

١٠ رسائل، بنسبة 2.١١%.
ففي غرب إفريقيا؛ أُنجزت رسالتان عن المقاومة 
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والحركة الوطنية: دور س���اموري ت���وري في المقاومة 
في غربي إفريقيا، وجاء ذلك في رس���الة بعنوان »دولة 
س���اموري في غ���رب إفريقيا«، وهناك رس���الة أخرى 

موضوعها »الحركة الوطنية في غينيا بيساو«. 
وفي شرق وجنوب شرق إفريقيا؛ أُنجزت 4 رسائل، 
هي: »حرك���ة الجه���اد الصومالي ضد االس���تعمار«، 
و»الحركة الوطنية في موزمبيق«، و»جومو كينياتا ودوره 
في الحركة الوطني���ة في كينيا«، و»ثورة جزيرة أنجوان 

عام ١8٩١م وموقف فرنسا منها«. 
أما في الجنوب؛ فقد أُنجزت 3 رس���ائل: »مملكة 
الزولو في مواجهة االس���تعمار األوروب���ي«، و»الحركة 
العمالي���ة في جمهوري���ة جنوب إفريقي���ا ودورها في 
مواجهة السياس���ات العنصري���ة«، و»مملكة الزولو في 
مواجهة االستعمار والعنصرية ١88٧-١٩6١م«. وهناك 
رس���الة في تاريخ التحرر اإلفريقي بوجٍه عام، بعنوان 

»الصين وحركات التحرر اإلفريقية«.
7( ق�صي����ة الم�ص����كالت الت����ي عان����ت منه����ا ال����دول 

الإفريقية:
وباإلضافة إلى دراس���ة تاريخ االستعمار وحركات 
التحرر، في دول إفريقيا جنوب الصحراء، أولت بعض 
الرس���ائل اهتماماً لقضية أخرى بالغة األهمية، وهي 
قضية المش���كالت التي عانت منها الدول اإلفريقية، 
س���واء في العهد االستعماري أو بعده، فهناك 8 رسائل 
ماجس���تير في هذا الخصوص بنس���بة ٧.4%، وهي: 
الس���ودانية  الحدود  لمش���كالت  التاريخي  »التط���ور 
اإلثيوبي���ة ١8٧٩-١٩٠2م«، »الصراع���ات عبر الحدود 
الس���ودانية التش���ادية ١٩6٠-١٩٩٠م«، »األورومو في 
ظل الحكم الحبش���ي«، »الجيش واإلثني���ة في أوغندا 
عهد عيدي أمين دراس���ة تاريخية لجماعتَي الالنجي 

واألشولي ١٩٧١-١٩٧٩م«. 
وف���ي الجن���وب؛ نوقش���ت 3 رس���ائل، عناوينها: 
»الحزب الوطن���ي المتطهر ودوره في تعميق العنصرية 

١٩34-١٩56م«، »اتحاد جنوب إفريقيا دراسة لتاريخه 
»األرض  ١٩١٠-١٩48م«،  والعنص���ري  السياس���ي 
والعنصرية في اتحاد جنوب إفريقيا ١٩١٠-١٩6١م«. 

أم���ا في الغرب؛ فلم يُنجز س���وى رس���الة واحدة 
بعن���وان: »الغرب ومحاول���ة انفصال بيافرا: دراس���ة 
لموقف بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية 

١٩6٧-١٩٧٠م«. 
وهناك 8 رس���ائل دكتوراه في ه���ذا الخصوص، 
إحداها ناقش مش���كلة حيازة األرض في نيجيريا في 
القرن التاسع عشر؛ أي فترة ما قبل االستعمار، ورسالة 
ثانية تناولت العنصرية في جمهورية جنوب إفريقيا من 
خالل دراس���ة »الفك���ر العنصري في جن���وب إفريقيا 
١855-١٩48م«، وثالث���ة تناول���ت »الفقر والمرض في 
المجتمع اإلفريقي تح���ت الحكم العنصري في جنوب 
إفريقيا ١٩48-١٩٧6م«، وأخرى تناولت »مشكلة األرض 
في روديسيا الجنوبية«، ورسالة عن »التاريخ السياسي 
والعنص���ري لجنوب إفريقيا« تناولت مش���كلة الفصل 
العنصري أيضاً، وأخرى عن »مدينة س���ويتو: دراس���ة 
لسياسات العزل الحضري في جنوب إفريقيا«. وهناك 
رس���التان عن المشكالت في ش���رقي إفريقيا، األولى 
تتعلق بالقومي���ات والعرقيات، بعنوان »هيالسالس���ي 
والقضية القومية في إثيوبيا«، والثانية تتعلق بمشكالت 
الحدود وتبعاتها السلبية، بعنوان »األوضاع االقتصادية 

عبر الحدود السودانية اإلثيوبية«.
جن����وب  الإفريقي����ة  ال����دول  بي����ن  العالق����ات   )8
ال�صحراء الكبرى وال�صيا�صات الخارجية لتلك الدول:

- اأم���ا ف���ي مج���ال العالق���ات بي���ن ال���دول الإفريقي���ة 
جن���وب ال�صح���راء الكب���رى وال�صيا�ص���ات الخارجي���ة لتل���ك 

الدول:
فقد أُنجزت 24 رسالة ماجستير، بنسبة %22.2، 
وتنوعت هذه الرسائل بين التاريخ الحديث واإلسالمي، 
بواقع ١٩ رسالة تاريخ حديث، و5 رسائل تاريخ إسالمي.
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فبالنسبة لرسائل التاريخ الحديث؛ هناك ٧ رسائل 
تتعلق بإقليم ش���رقي إفريقي���ا، وعناوينها: »العالقات 
المصري���ة الحبش���ية ١884-١٩2٩م«، »العالقات بين 
اليمن وإفريقيا«، »سياسة الواليات المتحدة األمريكية 
تجاه كيني���ا في الفترة من ١٩63 إل���ى ١٩٩٠م«، »نهر 
النيل ف���ي العالقات المصرية اإلثيوبي���ة«، »العالقات 
الصومالي���ة الس���وفييتية ١٩6٠-١٩٧٧م«، »العالقات 
»العالق���ات  ١٩64-١٩8١م«،  التنزاني���ة  المصري���ة 

السياسية بين أوغندا وتنزانيا ١٩٧١-١٩٧٩م«. 
وبالمثل هناك ٧ رس���ائل عالقات دولية في غربي 
إفريقي���ا، هي: »عالق���ات الواليات المتح���دة بغرب 
إفريقيا في القرن التاسع عشر«، »العالقات المصرية 
المصري���ة  »العالق���ات  ١٩6٠-١٩8١م«،  الس���نغالية 
الغانية ١٩5٧-١٩66م«، »العالقات الغانية اإلسرائيلية 
١٩5٧-١٩66م«، »العالق���ات المغربي���ة الموريتاني���ة 
١٩56-١٩٧8م«، »العالق���ات الليبيري���ة اإلس���رائيلية 
النيجيرية اإلس���رائيلية  »العالق���ات  ١٩48-١٩٧4م«، 

١٩6٠-١٩83م«. 
أما في وسط إفريقيا؛ فقد نوقشت 3 رسائل، هي: 
»تطّور العالقات بين بلجيكا والكونغو ١٩٠8-١٩6٠م«، 
»تاريخ العالقات بين الكونغو والسودان«، »العالقات بين 

الكونغو كينشاسا )زائير( وإسرائيل ١٩6٠-١٩82م«. 
أم���ا في الجنوب والجنوب الش���رقي؛ فلم تناقش 
سوى رس���الة واحدة، عنوانها: »العالقات السوفييتية 
األنجولية ١٩56-١٩6٧م«. وباإلضافة لهذه الدراسات 
هناك دراس���ة عامة تتبعت التطور التاريخي للعالقات 

المصرية اإلفريقية ١٩52-١٩6٧م. 
- وف���ي مجال العالقات بي���ن الدول الإفريقية جنوب 

ال�صحراء الكبرى:
أُنجزت ٩ رسائل دكتوراه، بنسبة ١٠.١%، وتنوعت 
هذه الرس���ائل بين التاريخ الحديث واإلسالمي، بواقع 
٧ رسائل / تاريخ حديث، ورسالتين / تاريخ إسالمي.

فبالنس���بة لرس���ائل التاريخ الحدي���ث؛ هناك 3 
رس���ائل تتعلق بإقليم شرقي إفريقيا: »عالقة بريطانيا 
بزنجبار في عهد الس���يد برغ���ش«، »اليمن الجنوبي 
والقرن اإلفريقي ١٩6٧-١٩٧8م«، »العالقات اإلثيوبية 
اإلس���رائيلية وانعكاس���اتها على األمن القومي العربي 
١٩6١-١٩٩3م«. وبالمثل هناك 3 رسائل عالقات دولية 
في غربي إفريقيا، هي: »العالق���ات المصرية الغينية 
)غينيا كوناكري( ١٩58-١٩84م«، »العالقات المصرية 
النيجيرية ١٩6٠-١٩٧8م«، »العالقات بين غانا وغينيا 
١٩58-١٩66م«. أما في الجنوب؛ فلم يُنجر إال رس���الة 
واحدة بعنوان: »العالقات بين جمهورية جنوب إفريقيا 
وإس���رائيل ١٩48-١٩٧6م«. ويظه���ر م���ن خالل هذه 
العناوي���ن أنه ال ي���زال هناك العدي���د من موضوعات 
العالقات الدولية، سواء العالقات اإلفريقية-اإلفريقية 
أو العالقات اإلفريقية-الخارجية لم يتم دراستها بعد.

وبالنسبة لرسائل التاريخ اإلسالمي، التي ناقشت 
قضايا العالقات بين الدول والممالك جنوب الصحراء 
وشمالها، فقد جاءت عناوين رسائل الماجستير كاآلتي: 
»عالقة مصر بالدول اإلسالمية في حوض نهر النيجر 
في القرنَيْن الرابع عش���ر والخامس عشر«، »العالقات 
التجاري���ة بي���ن مصر وال���دول اإلفريقي���ة في عصر 
سالطين المماليك«، »السياسة الخارجية لمملكة مالي 
اإلسالمية«، »العالقات المصرية الحبشية في العصر 
المملوكي«، »الص���الت التجارية بين إقليم فزان وبالد 
السودان األوس���ط«. أما عناوين رسائل الدكتوراه في 
التاريخ اإلس���المي، التي تناولت قضية العالقات بين 
ال���دول، فقد جاءت كاآلتي: »العالقات بين مملكة غانة 
والمغرب العرب���ي«، »العالقات بين بالد المغرب ودولة 

الكانم والبرنو«. 
ويظه���ر من ه���ذه العناوين، س���واء ف���ي مرحلة 
الماجس���تير أو الدكتوراه، أنها اهتمت بتتبع العالقات 
بين المغ���رب اإلس���المي وبعض الممال���ك في بالد 
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الس���ودان الغربي واألوسط، وما زال هناك العديد من 
العالقات البينية بين الممالك اإلفريقية واإلسالمية لم 

يتم التطرق إليها بعد.
9( ال�صخ�صي����ات الموؤثرة في الأح����داث التاريخية 

في اإفريقيا جنوب ال�صحراء:
لوحظ ترّكز بعض الدراس���ات حول الشخصيات 
المؤثرة في األح���داث التاريخية ف���ي إفريقيا جنوب 
الصحراء، سواء الشخصيات اإلفريقية أو الشخصيات 
األوروبي���ة، فهناك 4 رس���ائل ماجس���تير أُنجزت في 
هذا الشأن، منها رس���الة حول شخصية اإلمام أحمد 
الصومالي، عنوانها: »اإلم���ام أحمد الصومالي وفتوح 
الحبشة«، وأخرى حول شخصية الحاج عمر التكروري، 
بعنوان: »الحاج عمر الفوتي التكروري ودوره في السودان 
الغربي ١٧٩٧-١865م«، ورسالة تناولت شخصية حميد 
المرجبي، بعنوان: »حميد بن محمد المرجبي والوجود 
العربي ف���ي الكونغو«، وأخرى ناقش���ت الفكر الديني 
للش���يخ عثمان بن فودي من خالل مخطوطاته، بينما 
ناقش���ت إحدى الرسائل دور الشيخ عبد الله بن فودي 
في بالد الهوس���ا ١٧6٧-١83٠م، وهناك رسالة أبرزت 
دور عمداصيون في إعادة بناء مملكة الحبش���ة ٧١4-

٧45ه�، هذا بالنسبة للشخصيات اإلفريقية.
أما الش���خصيات غير اإلفريقية؛ فهناك رس���الة 
عرضت لش���خصية البريطاني لوجارد، بعنوان: »جهود 
لوجارد في خدم���ة اإلمبراطورية البريطانية في غرب 
إفريقي���ا«، وأخ���رى بعنوان: »دور س���تانلي في توطيد 

النفوذ البلجيكي في الكونغو«. 
وبالمثل هناك 4 رس���ائل دكتوراه أُنجزت في هذا 
الش���أن، منها رس���الة حول شخصية س���اموري توري 
الذي قاد حركة جهاد في غربي إفريقيا، وأخرى حول 
ش���خصية جوموكينياتا وأثره في الحركة الوطنية في 
كينيا، ورس���الة تناولت ش���خصية أحمد بابا التنبكتي 
ودوره المؤثر في بالد الس���ودان الغربي خالل العصر 

اإلس���المي وبخاصة منهجه في كتاب���ة التراجم، هذا 
بالنس���بة للش���خصيات اإلفريقية. أما غي���ر األفارقة 
فهناك رس���الة عرضت لشخصية كتش���نر ودوره في 
تدعيم النفوذ االستعماري األوروبي في كلٍّ من السودان 

وجنوب إفريقيا.
10( ر�صائل ذات مو�صوعات عامة:

ويالحظ أن كّل الدراس���ات سالفة البيان دراسات 
جزئي���ة ومتخّصصة في قضايا بحثي���ة معّينة، وهناك 
4 رس���ائل ماجس���تير ذات موضوعات عامة في تاريخ 
إفريقي���ا جنوب الصحراء، منها رس���الة ف���ي التاريخ 
الحديث والمعاصر، بعنوان: »مؤتمر بروكس���ل ١8٩٠م 
دراس���ة تاريخية للمؤتمر وآثاره«. وهناك رسالتان في 
التاريخ اإلس���المي، اهتمت إحداهما بدور األزهر في 
الممالك اإلس���المية في إفريقيا في عصر س���الطين 
المماليك، وأخرى اهتمت بتتبع أهمية الرحلة في كتابة 
تاريخ الممالك اإلس���المية جن���وب الصحراء، بعنوان: 
»الرحلة مصدراً لدراسة المظاهر الحضارية في بالد 

السودان«.
وبالمثل؛ هناك 4 رس���ائل دكتوراه ذات موضوعات 
عامة في تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء، منها 3 رسائل 
في التاريخ الحدي���ث والمعاصر، اهتمت إحداها بدور 
األزهر في إفريقيا ١٩36-١٩٧5م، وأخرى اهتمت بتتبع 
دور رابطة العالم اإلس���المي في غرب إفريقيا ١٩62-
١٩8٠م، وعالجت رس���الة ثالثة موضوع موقف الصين 
تجاه حركات التحرر اإلفريقية، وهناك رس���الة واحدة 
في التاريخ القدي���م جاءت بعنوان »الفيل في الحضارة 

اإلفريقية القديمة«.
رابعًا: نظرة تقييمية:

يظه���ر لن���ا مما تقدم ع���دد من المالحظ���ات، نجملها 
فيما ياأتي:

- تبلغ نسبة الدراسات المتعلقة بالدول اإلفريقية 
جن���وب الصحراء حوال���ي 53.3%، بينما تبلغ نس���بة 
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

الدراس���ات  الخاصة بدول الش���مال اإلفريقي )ليبيا، 
وتون���س، والجزائر، والمغ���رب، ومصر( باإلضافة إلى 
الس���ودان بدولتيه )السودان، وجنوب السودان( حوالي 
46.٧%. وف���ي ضوء ذل���ك يمكننا القول ب���أن الدول 
اإلفريقية جنوب الصحراء الكبرى بحاجة إلى مزيٍد من 
الدراس���ات التاريخية، فعدد هذه الدول يبلغ 4٧ دولة؛ 
بينما يبلغ عدد دول الشمال اإلفريقي والسودان ٧ دول 
فقط، وعلى الرغم من ذلك فنس���بة الدراسات في كلتا 
المنطقتَيْ���ن متقاربة جّداً؛ على رغ���م الفارق العددي 

الكبير جّداً لدول إفريقيا جنوب الصحراء.
- يالح���ظ أن إقليَم���ي غربي وش���رقي إفريقيا 
استحوَذا على االهتمام األكبر، باستثناء رسائل التاريخ 
القديم في إقليم غربي إفريقيا التي اتس���مت بالندرة 
الش���ديدة. كما أن إقليم جنوب إفريقيا ال يزال بحاجة 
إلى مزيٍد من الدراس���ات، هذا باإلضاف���ة إلى إقليم 
وس���ط إفريقيا؛ إذ لوحظ أن عدد الدراسات في هذا 
اإلقليم محدود جّداً في كّل التخصصات، سواء القديم 
أم اإلسالمي أم الحديث والمعاصر، ونأمل تدارك هذا 

األمر في المرحلة القادمة.
- كم���ا يالح���ظ قلّ���ة ع���دد الدراس���ات ذات 
الموضوعات الحضارية، وخاّصًة في تخصص التاريخ 
الحديث والمعاصر، إذ طغى االهتمام بدراس���ة التاريخ 
السياس���ي على ما س���واه، وفي رأيي أنن���ا في أَمّس 
الحاج���ة إلى االهتمام بدراس���ة موضوع���ات التاريخ 
االجتماعي والثقافي واالقتصادي، أو »التاريخ الشعبي« 

كما يُطلق عليه.
- نؤكد ما س���بق اإلش���ارة إليه؛ وهو أن حقبة ما 
قبل االس���تعمار بحاجة إلى مزيٍد من اهتمام الباحثين 
األفارق���ة؛ حت���ى ال يُترك المي���دان أم���ام الباحثين 
الغربيين، الذين يكتبون في الغالب وفقاً أليديولوجياتهم 

وتصوراتهم وأهدافهم.
- هن���اك قضايا جوهرية ال ت���زال غائبة إلى حٍد 

كبير في الدراس���ات التاريخية، مثل: دور المرأة على 
األصعدة كافة: السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، فيالحظ أنه ال توجد س���وى رسالة واحدة 
عن المرأة في التاريخ اإلس���المي في كل الدراس���ات 
الخاصة بالدول اإلفريقية جن���وب الصحراء، بينما ال 
توجد دراسات نوقش���ت عن المرأة، سواء في التاريخ 

الحديث أو القديم.
- وفيما يتعلق بالمشكالت التي عانت منها الدول 
اإلفريقية جنوب الصحراء، سواء في العهد االستعماري 
أو بعده، يالحظ أن أغلب الدراسات التي نوقشت يدور 
حول مش���كلة العنصرية في جنوب إفريقيا، ومش���كلة 
الحدود بين الس���ودان وإثيوبيا، والحدود بين السودان 
وتش���اد، أو مشكلة األرض في كلٍّ من روديسيا وجنوب 

إفريقيا. 
ومن هنا نؤكد: أن هناك الكثير من المشكالت التي 
لم يتناولها الباحثون بعد؛ فقضية »العنصرية« لم تعان 
منها جمهورية جنوب إفريقيا وحدها، وإنما مورس���ت 
في كثير من الدول اإلفريقية إبان العهد االس���تعماري. 
كما أن مش���كلة »األرض« لم تكن بدعاً في روديس���يا 
وجنوب إفريقيا، بل ُوجدت المشكلة نفسها في كثير من 
الدول اإلفريقية، وخاصًة في شرقي إفريقيا، وتحديداً 
في )كينيا، وأوغندا، والصومال(. ولذا يجدر بالباحثين 
التركي���ز على دراس���ة تلك المش���كالت. وفيما يتعلق 
بمش���كالت »الحدود«؛ هناك عدد من تلك المشكالت 
لم يقربها الباحثون بعد، على س���بيل المثال: مش���كلة 
الحدود بين الس���نغال وموريتانيا، ومشكلة الحدود بين 
غانا وتوجو، ومش���كلة الحدود بين الصومال وإثيوبيا 
وكينيا، ومش���كلة الحدود بين س���احل العاج وليبيريا، 
ومشكلة الحدود بين السنغال وغامبيا، ومشكلة الحدود 
بين كينيا وأوغندا. وفي هذا السياق أيضاً يجب دراسة 
المش���كالت الناجمة عن الحدود التي رسمتها الدول 
االس���تعمارية من األوجه كافة، سواء ما تركته من آثار 
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على الدول، أو القبائل التي ُقّطعت أواصرها بين أكثر 
من دولة، أو حالة عدم االس���تقرار واالضطرابات التي 

عرفتها تلك الحدود نتيجًة لذلك.
- كما يالحظ غياب الدراسات حول مشكلة مهّمة، 
أال وهي مش���كلة »الحروب األهلية«، من حيث دراسة 

أسبابها، وأحداثها، ونتائجها.
- أم���ا بخصوص »ح���ركات المقاوم���ة الوطنية 
اإلفريقي���ة«؛ فهناك العدي���د من ح���ركات المقاومة 
والحركات الوطنية ف���ي دول إفريقيا جنوب الصحراء 
لم يتم دراس���تها بعد، منها على سبيل المثال: الحركة 
الوطنية في غانا، والحركة الوطنية في كينيا، والحركة 
الوطنية في أنجوال، والحركة الوطنية الكونغو، والحركة 

الوطنية في نياساالند )ماالوي(، وغيرها.
- فيما يتعلق بدراس���ة األقاليم؛ يالحظ أن دراسة 
دول بعينها داخل بعض األقاليم اس���تأثر باهتمام ُجّل 
الباحثي���ن، وخاصًة ف���ي إقليم جنوب���ي إفريقيا، فقد 
تركزت أغلب الدراس���ات في ه���ذا اإلقليم حول دولة 
جن���وب إفريقيا، وجاءت دراس���ات باق���ي الدول في 
هذا اإلقليم على اس���تحياء، مثل جنوب غرب إفريقيا 
األلمانية )ناميبيا(، وسوازيالند، وموزمبيق في الجنوب 
الش���رقي، وروديس���يا الش���مالية )زامبيا(، وروديسيا 
الجنوبي���ة )زيمبابوي(. والراجح أن الس���بب في هذا 
ما عرف���ه تاريخ جمهورية جن���وب إفريقيا من تنافس 
وصراع اس���تعماري، وما عانى منه من مشكالت بارزة 
كالعنصري���ة واألرض وغيره���ا، لكن يج���در االهتمام 

بدراسة تاريخ باقي دول اإلقليم.
- وفيم���ا يتعلق بالتاريخ اإلس���المي؛ تظهر نفس 
اإلش���كالية الس���ابقة في بعض األقالي���م، مثاًل إقليم 
السودان الغربي؛ يالحظ ترّكز الدراسات حول ممالك 
بعينها مثل مال���ي وصنغي، بينما هناك بعض الممالك 
بحاجة إلى مزيٍد من الدراسات مثل مملكة غانة أقدم 
ممالك اإلقلي���م، ومملكة التكرور، ومملكة الموش���ي. 

أما في إقليم وس���ط إفريقيا أو )الس���ودان األوسط(؛ 
فترّكز االهتمام على مملك���ة الكانم برنو، بينما هناك 
تاريخ بعض السلطنات لم يحظ باالهتمام مثل سلطنة 
البواللة. وفيما يتعلق بش���رقي إفريقيا أو )الس���ودان 
الش���رقي( هناك حاجة إلى التركيز على الس���لطنات 
والممالك اإلس���المية التي قامت ف���ي منطقة القرن 
اإلفريقي، وخاصًة األدوار الحضارية لتلك السلطنات.

- ويالح���ظ أيض���اً ن���درة الدراس���ات الخاصة 
بالمش���كالت التي واجه���ت المجتم���ع اإلفريقي في 
العصر اإلس���المي في إفريقيا جنوب الصحراء، ومنها 
مشكلة االس���ترقاق، ومش���كلة الحروب، والمجاعات، 
والفقر، وغيرها. ويُعزى الس���بب في ه���ذا إلى ندرة 
المادة المصدرية التي ال تعين في التصدي لكتابة مثل 
ه���ذه الموضوعات، لكن يمكن من خالل االعتماد على 
بعض المصادر غير التاريخية تغطية هذا الجانب؛ من 
خالل كتب الفقه والنوازل، والتصوف، ونتائج الحفائر 

اآلثارية، وكتب الطبقات.
- أما بالنس���بة للتاريخ القديم؛ فيمكن القول بأن 
الرس���ائل التي أُنج���زت في ه���ذا التخصص ال تزال 
قليلة جّداً، وترّكز أغلبها في منطقة ش���رقي إفريقيا، 
ونحن بحاجة إلى مزيٍد من الدراسات في أقاليم غرب 
وجنوب ووسط إفريقيا، مع ضرورة األخذ في االعتبار 
ما يعت���رض الباحثين في هذا التخصص من صعوبات 
جّمة في الحصول على مادة علمية تمكنهم من التصدي 
لكتابة تاريخ تلك األقاليم، لكن يظل األمل معقوداً على 
ما يتم الكشف عنه من مصادر جديدة، وبخاصة نتائج 

الحفائر األثرية والنقوش �
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

الدراسات اإلفريقية في العالم العربي 
وفي الغرب: دراسة مقارنة

د. اآَدَم َبْمبا
اأكاديم�ي وباح�ث - ك�وت ديف�وار - اأكاديمية 

الدرا�شات الإ�شامية  - جامعة ماليا ، ماليزيا

ال�ش�هيرة، مث�ل: كلي�ة الدرا�ش�ات الإفريقي�ة العليا 
بالقاه�رة، ومعه�د الدرا�ش�ات الإفريقية والآ�ش�يوية 
بالخرطوم. ه�ذا، وقد حاولت الدرا�ش�ة عقد مقارنٍة 
بين الغرب وبين العالم العربي في ن�شاط البحث في 
الدرا�شات الإفريقية، وقّدمت بع�ض المقترحات التي 
يوؤمل منها اأن ت�شُمَو بالبحث في الدرا�شات الإفريقية 
في العالم العربي، وتزي�د في جودتها وتاأثيرها في 

التقارب بين اإفريقيا وبين العالم العربي.
لقد نالت ش���ؤون الق���ارة اإلفريقي���ة وقضاياها 
اهتماماً بحثياً مكثفاً من لُدن الدول الغربية، واهتماماً 
مماثاًل ال بأس به ف���ي العالم العربي، وهي في الوقت 
الراهن من أْخَصب المجاالت البحثية وأكثرها اكتنافاً 

وا�ش�ٌع للدرا�شات  حيٌز  الإفريقية 
في ن�ش�اط البحث في 
الغرب )اأوروبا واأمريكا(؛ ذلك لعاقة تلك الدرا�ش�ات 
المبا�ش�رة بم�ش�روع الهيمن�ة والحتواء ال�ذي قامت 
)ول ت�زال( علي�ه ال�دول الغربي�ة. في هذا ال�ش�ياق؛ 
قد حاولت الدرا�ش�ة الحالية تتبع ن�ش�اأة الدرا�شات 
رها في الغرب، في فرن�ش�ا تحديدًا،  الإفريقية وتطوُّ
ور�ش�دت حجم تلك الدرا�ش�ات، وتحدي�د المحاور 
الباحث�ون  به�ا  يعن�ى  الت�ي  الإفريقي�ة  والق�ش�ايا 
الأفريقانيون في الغرب. كما ر�شدت ن�شاط البحث 
في الدرا�ش�ات الغربية في العالم العربي ومراكزها 
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ًة في ظل المتغيرات  ؤى المتنازعة، خاصَّ للمواقف والرُّ
الكثيرة في شؤون القارة اإلفريقية.

وقبل المضي؛ يمكن االستئناُس بما قّدمه الباحُث 
ماِويري Mawere من تعريٍف للدراس���ات اإلفريقية؛ 
ًة »دراس���ة إفريقيا، وبالتحديد:  إذ ذكر أنها تعني عامَّ
مجتمعاته���ا وثقافاتها«)))، وه���ذا تعريٌف ِجّد مختصر 
 Paulin ز، يقاربه تعريف الباحث بولْن هونْتونْجي مركَّ
Huntundji عن الدراسات اإلفريقية أنها تشير إلى 
»المجم���وع الكلي للمجاالت العلمية التي تتخذ إفريقيا 
موضوعاً للدراسة«، فالكلمتان المفتاحيتان في تعريف 
»ماِويري« )مجتمعاتها وثقافاتها(، يمكن إرجاعهما إلى 
»المجم���وع الكلي« الواردة عند »هونْتونْجي«؛ لنفهم من 
ذلك أن الدراسات اإلفريقية تنحصر فحسب في مجال 
الدراسات اإلنس���انية واالجتماعية، وهذا المحدد ما 
أكده الباحث »بالريْن« )2٠١6(؛ باس���تبعاده الدراسات 
الجغرافية والجيولوجي���ة والنباتية - مثاًل- عن دائرة 
الدراس���ات اإلفريقية، وحصره إياها في الدراس���ات 
المجتمعية، مثل: الدراسات الثقافية، واألنثروبولوجية، 
والفلسفية، والتاريخ، والسياسة، واالقتصاد، والتنمية، 
واالجتم���اع، والدراس���ات الس���كانية، واإلثنوغرافية، 
واللغ���ات المحلي���ة، والديان���ات، واآلداب وغيرها))). 
ويُطلق على أصحاب االختصاص في أي من المجاالت 
البحثية المذك���ورة: »أفريقان���ي« Africanists؛ أي 

»ُمْستفرقون«.
تجدر اإلش���ارة إلى أن الباحثين يؤكدون أنه ليس 
كافياً أن تك���ون إفريقيا »موضوعاً للدراس���ة«، وإنما 
يش���ترطون في البحث العلمي، في المجاالت المذكورة 
رق األبستمولوجية،  وغيرها، مقدرته على توظيف الطُّ

 Mawere et al. 2017. African Studies in the   (((
.Academy, 5

 Marie-Pierre Ballarin, et al. 2016. Les études  (((
.africaines en France. Un état des lieux

والنظري���ات العلمية التي تجع���ل »الطريقة اإلفريقية 
للمعرف���ة« African Ways of Knowledge، في 
ب���ؤرة اإلجراء البحثي، وليس في هامش���ه. إن إخفاق 
البحث في الوفاء بهذا المعيار يجعل الدراسة اإلفريقية 
»غير إفريقية«- بحسب تعبير الباحث »ماِويري«؛ ينبغي 

أخذ نتائجها بكثيٍر من الحيطة والشك))).
تجدر اإلش���ارة مّرًة أخرى إل���ى أن هذا التضييق 
لمفه���وم الدراس���ات اإلفريقي���ة؛ إنما ه���و من أجل 
م ف���ي المنهجية البحثي���ة في هذا  ب���ط والتحكُّ الضَّ
المجال، وإالَّ ف���إن من المقرر عن���د الباحثين، أمثال 
أوْس���بورْن )Osborne, 2005(، أن جمي���ع أف���ُرع 
العل���م النظرية والتطبيقية: م���ن أنثروبولوجيا، وطب، 
وعلم نب���ات، وجيولوجيا وغيرها... جميعها قد دخلت 
ضمن اهتمام���ات الباحثي���ن األفريقانيي���ن، وصبَّت 
ف���ي الهدف اإلمبريالي التس���لطي؛ حيث إن الباحثين 
ره  األنثروبولوجيين والطبيعيين ف���ي إفريقيا، كما يقرِّ
ماكيت )Maquet, 1964(، »قد ساهموا في مختلف 
أزمانهم في دع���م األهداف السياس���ية واإلمبريالية 

لبالدهم تجاه المجموعات التي قاموا بدراستها«))).

.Mawere et al. Op. Cit., 7  (((
 Lewis, Diane. “Anthropology and Colonialism”,   (((

إن للدراسات الفرنسية 
والغربية تأثيرًا طاغيًا على 
إفريقيا ومجتمعاتها، بخالف 

الدراسات العربية
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

إش���ارةٌ ثالثٌة أخيرة يصُعب المرور دون تسجيلها 
ح���ول التعريف���ات الس���ابقة، وه���ي أن قبولنا بهذه 
التعريف���ات إنما هو من باب التجوُّز؛ إذ هي تومئ إلى 
أن الدراس���ات اإلفريقية قد بدأت بالنش���اط الغربي 
في الكتابة حول إفريقيا، والواقع أن جذور الدراسات 
اإلفريقية ضاربٌة ف���ي العمق التاريخي، منذ الفترات 
األول���ى من العالق���ات الخجول بي���ن األفارقة وبين 
 Silent امتة العرب، فيما يُصطلح عليه بالتجارة الصَّ
Trade، الت���ي حدثت– على األرج���ح- في فترٍة قبل 
اإلس���الم أو بَُعيْده. فمن الظاهر أن عالقات التجار- 
الذين كانوا يأتون بالبضائع ويضعونها على الساحل، 
بالس���كان المحليين- الذين كانوا يضعون إلى جانب 
كل بضاع���ٍة قيمته���ا من التبر ثم يختف���ون، الظاهر 
ٍر من لُدن كلٍّ  أن هذه العالقات قد تط���وَّرت بعد تفكُّ
فات الطرف  من الطَرَفين، و»دراس���ة ومراقبة« لتصرُّ
اآلخر وطبائعه. لوال هذا الَقْدر من »الدراسة«؛ لظلت 
العالقة بين العرب التجار وبين األفارقة في صورتها 

البدائية واضمحلت.
إن استعراضنا لتأريخية تلك الدراسات اإلفريقية، 
وبخاصٍة تموقع العرب في خارطة تلك الدراسات، لهو 
المفتاح في الولوج إلى َفْهٍم أوس���ع للعالقات األفرو-

عربية، والعمل على ترش���يدها، وما أحوجنا إلى ذلك 
في الوقت الراهن. 

وسيشمل هذا االس���تعراض سبعة محاور رئيسة، 
هي: ظهور الدراس���ات اإلفريقية وتطوُّرها؛ وحجمها؛ 
ونوعيته���ا؛ وتأثيراته���ا؛ وطبيعته���ا من حي���ث القوة 
والضعف، مع التركيز على الحيز الفرنس���ي؛ ومحاولة 
للمقارن���ة؛ وبع���ض المقترحات للس���مو بالبحث في 

الدراسات اإلفريقية في العالم العربي.

 CURRENT ANTHROPOLOGY, Vol.14, No.5,

.)583( 602-1971, 582

هور  الظُّ االإف��ري��ق��ي��ة:  ال��درا���س��ات  اأواًل: 
ر: والتطوُّ

إذا كان الباحثون يؤرِّخون لبدايات النشاط البحثي 
في الدراسات اإلفريقية بالعصر االستعماري، وأن ذلك 
 ،Area Study قد بدأ بما يُعرف بدراس���ة المناطق
فإن البداية الحقيقية لهذا النشاط– بحسب التعريفات 
المس���وقة أعاله- يمكن إرجاعها إلى عصر الكشوفات 
الجغرافية العظمى، وما تاله من رحالٍت استكش���افية 
له  في الداخل اإلفريقي، وحمالٍت تنصيرية. إن ما سجَّ
الرحالة األوائُل حول إفريقيا وشعوبها، في تلك الفترة، 
يمثِّ���ل المعالم األولى التي س���ار على هداها الباحثون 
���ا ورد في مذكِّرات أولئك  غم ممَّ رون؛ على الرُّ المتأخِّ

ودراساتهم من مآخذ جوهريٍة في المنهجية البحثية.
وتجاُوزاً عن تلك المرحلة؛ فإن من اإلمكان تقسيم 
بدايات النشاط البحثي حول إفريقيا جغرافياً فيما بين 
أوروبا وأمريكا؛ بوصفهما أهمَّ فاعليْن في هذا المجال.

1( الدرا�ص����ات الإفريقية لدى القوى ال�صتعمارية 
في اأوروبا:

لقد بدأت الدراسات اإلفريقية األولى بأوروبا منذ 
عصر الكش���وفات، ثم تطوَّرت في عصر االس���تعمار، 
وتوس���عت توس���عاً هائاًل إلى ما هي عليه في العصر 
الراهن، مع بعض التفاُوت والخصوصيات عند كل دولٍة 
من القوى االستعمارية األوروبية: )بريطانيا، وألمانيا، 

وفرنسا، والبرتغال، وإيطاليا، والنمسا(.
- الدرا�صات الإفريقية في فرن�صا:

ظهرت الدراسات اإلفريقية بفرنسا بوصفها جزءاً 
من المش���روع اإلمبريالي برعايٍة مباش���رٍة من الجهاز 
االستعماري الفرنسي، وانخراٍط مباشٍر لكثيٍر من قادة 

االستعمار في البحوث األنثروبولوجية بإفريقيا.
ل عنايًة  في هذا السياق؛ ُعنيت فرنسا في المقام األوَّ
شديدًة باألنثروبولوجيا، وكان من أوائل مبادراتها إنشاء 
 Ecole d’Anthropologie األنثروبولوجيا  مدرسة 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 23ثقافية ف�شلية محكَّ

للس���الالت  تروكاديرو  بباري���س )١8٧6م(، ومتح���ف 
 Musee Ethnographique de Trocadero
)١8٧8م(، وفي تل���ك الفترة، حتى الح���رب العالمية، 
صدرت معظم البحوث األنثروبولوجية على أيدي القواد 
والحكام الفرنسيين بمستعمرات فرنسا؛ أمثال: جوزيف 
فرانُْسوا كلوزيل الحاكم العام بإفريقيا الغربية الفرنسية 
)١٩١5م(، وزميل���ه موري���س دوالفوس مؤس���س معهد 

السالالت العالمي بباريس )١٩٠١م(. 
أيضاً، ظهر في تلك الفترة حقٌل دراس���ي باس���م 
 ،Litterature Coloniale االس���تعماري«  »األدب 
 Roland .ومن أشهر رواده الكاتب الفرنسي روالند ل
باله���دف  ص���رح  ال���ذي  )١8٩3-١٩64م(،   Lebel
االس���تعماري لهذا المجال األدبي في مقدمة مجموعة 
ن  مختارة م���ن األدب اإلفريقي؛ حيث قال: إنها »تتضمَّ
قيم���ًة إثنوغرافي���ة معبِّرة عن نفس���يات األعراق في 
المجال االستعماري )وتلك( معرفة ملزمة لهيمنتنا«)))، 
���عوب اإلفريقية  وس���نرى أن ه���دف الهيمنة على الشُّ
domination & assimilation؛ قد  واحتوائه���ا 
آَذن بظهور أعماٍل أدبية كثيرة من جمع أمثاٍل ش���عبية، 
وحكايات، وقصص وخرافات، وأشعار، لمختلف شعوب 

إفريقيا.
هذا، ولم يكد مضمون الدراس���ات الفرنسية حول 
إفريقيا يتجاوز هذه الدائ���رة: األنثروبولوجيا واآلداب 
والفنون، وفي هذا اإلطار كان تأس���يس مدرسة ويلياْم 
بونْتي للفنون واآلداب )عام ١٩٠3م( بالسنغال، والسبب 
في ذلك واض���ٌح، يكُمُن في مقدرة األنثروبولوجيا على 
َفهم الش���عوب اإلفريقية، وتمرير األف���كار االحتوائية 
روح���ات الغربية العنصرية  اإلمبريالي���ة، وتكريس الطُّ

حول إفريقيا، وتفريق شعوبها.

 Belinda, E. Jack. Francophone Literature: An   (((
 Introductory Survey, Oxford University Press,

.1996, 11

وال أدل على أن فرنس���ا لم تكن ج���ادًة في إنتاج 
عل���وٍم حقيقية حول إفريقيا في تلك الفترة؛ من تأخير 
ق  تأسيس مؤسسة علمية في هذا المجال؛ إذ لم يتحقَّ
ذلك إالَّ عام )١٩3٠م(، بإنش���اء جمعية األفريقانيين. 
كما لم توجد قبل اس���تقالل ال���دول اإلفريقية جامعة 
بإفريقيا الفرنكفونية، ما عدا جامعة دكار الس���نغال، 
بخ���الف الجامعات العديدة آنذاك في المس���تعمرات 

البريطانية بإفريقيا.
وقد مثل إنش���اء جمعية الباحثي���ن األفريقانيين  
Societe des Africanistes )١٩3١م( نقل���ًة نوعيًة 
في مش���روع الدراسات الفرنس���ية بإفريقيا، بزعامة 
جورج بالنْديير Georges Balandier، مؤسس مركز 
 Centre d›Etudes Africaines البحوث اإلفريقية
)ت.١٩5٧م(، ونتيجًة لذلك؛ فقد ظهرت أسماء باحثين 
معاصري���ن كثيرين ف���ي الدراس���ات األنثروبولوجية 
 Pierre Alexandre أمث���ال:  واالجتماعي���ة 
)ت.١٩٩4م(، و Henri Brunschwig )ت.١٩8٩م(، 
 Denise ت.١٩٩٩م(، و( Germaine Dieterlen و
  Pierre Gourouو )ت.١٩٩8م(،     Paulme
)ت.١٩٩٩م(، وكل هؤالء من خريجي المدرس���ة العالية 
 Ecole des Hautes Etudes للدراسات االجتماعية

en Sciences Sociales, EHESS )١٩٧5م(.
2( الدرا�ص����ات الإفريقي����ة ف����ي الولي����ات  المتحدة 

الأمريكية:
مؤسسياً- بأمريكا  بدأت الدراس���ات اإلفريقية– 
بإنش���اء برنامج الدراس���ات اإلفريقية بجامعة نورث 
ويس���ترن North-Western Unv عام )١٩48م(، 
وآخر بجامعة بوس���تن )١٩54م(، وما لبثت أْن أُنشئت 
لها عش���رات البرامج في مختلف الجامعات األمريكية 
ل تأسيس جمعية الدراسات  بحلول عام )١٩58م(، وشكَّ
 African Studies Association اإلفريقي���ة 
)١٩5٧م( َمْعلماً مميزاً في خارطة الدراسات اإلفريقية 



24  �ل�صنة �ل�صابعة ع�صرة   -   �لعدد ) 50 (  �أكتوبر 2021 م  -  �صفر 1443هـ

الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

بأمري���كا، والترويج لها ف���ي المؤسس���ات التعليمية 
رة الرائدة: الجميعة  العالية))). ومن المؤسس���ات المبكِّ
 Amercan Historical األمريكي���ة  التاريخي���ة 
���ة  Association, AHA. وم���ن المحط���ات المهمَّ
أيضاً؛ إنشاء الكونجرس الدولي للباحثين األفريقانيين 
International Congress of Africanists عام 
)١٩6٠م(، وأْس���َفر ذلك عن انعقاد مؤتمر الكونجرس 
ل بمدين���ة أكرا عاصمة غانا، )ديس���مبر ١٩62م(،  األوَّ

والثاني بداكار عاصمة السنغال )ديسمبر ١٩6٧م(.
هذا، وقد جاء إنشاء برنامج الدراسات اإلفريقية 
ة من  بالجامعات األمريكية؛ نتيجة لالحتجاجات العامَّ
لُدن حركات طلبة الجامع���ات ذوي األصول اإلفريقية 
بأمريكا ومؤيديه���م للمطالبة بتحرير التعليم األمريكي 
م���ن المركزية األوروبي���ة، وضرورة َجْعل الدراس���ات 
اإلفريقية ف���ي بؤرة المناه���ج التعليمي���ة، والبحوث 
صات العلمية بأمريكا. وأكبر تلك االحتجاجات  والتخصُّ
ما حَدث بجامعة ساْن فرانسيسكو )١٩68م(، وأسفرت 
 ،Black Studies »عن إنشاء برنامج »دراسات السود
وفي غضون ثالث سنوات أنشئ أكثر من )5٠٠( برنامج 

لدراسات السود بالجامعات األمريكية))).
نتيجًة لتطوُّر تلك الدراسات؛ فقد ظهر تعديٌل في 
مفهوم الدراسات اإلفريقية وتعريفها؛ إذ ُعرفت بأنها: 
صات واالهتمامات  »ُمجمل الدراسات المتعددة التخصُّ
والمناهج في دراسة الشعوب اإلفريقية وَفْهِمها، ويشمل 
ذلك  الش���عوب اإلفريقي���ة في الق���ارة األم، وأفارقة 
الش���تات في أمريكا وفي غيرها م���ن القارات«، فههنا 
توس���يٌع لمفهوم »إفريقيا« التقليدي الذي كان يحُصُر 
إفريقيا في الكتلة القارية المعروفة. كما أن المصطلح 

http://www.africanastudies.org  (((
 Zeleza P. Tiyambe. 2011. "Building intellectual  (((

 .)15(31-bridges...", AFRIKA FOCUS, 24)2(, 9

 Black نفسه )أي: دراسات إفريقية/ دراسات السود
Studies(، قد اس���تُبِدل في معظم الدراسات؛ ليصبح 

.Africana Studies (((»دراسات أفريقانا«
وبحسب الباحث روجاْس؛ فإن لدراسات أفريقانا 
فض���اًل على مجال البح���ث العلمي بأمري���كا؛ إذ آَذَن 
ظهوُر دراسات أفريقانا بتقوية رباط البحث األكاديمي 
بالمجتم���ع وبااللتزام المدني.. »لقد كانت دراس���ات 
ل المجاالت األكاديمية التي تحدت الطبقية  أفريقانا أوَّ
االجتماعية، ووس���عت نطاق البحث األكاديمي، فما إْن 
ظهرت دراس���اُت أفريقانا؛ حتى تبعتها - في الظهور- 

دراسات اإلثنيات، ودراسات المرأة«))).
وإذا كانت الدراسات اإلفريقية قد ظهرت بأمريكا 
رة نسبياً عنها في أوروبا؛ فإن مما يميز  في فترٍة متأخِّ
الظرف األمريكي س���رعة تنامي هذا المجال البحثي 

َكّماً وَكيْفاً.
على س���بيل المثال، في عام )١٩66م(، ُوجد أكثر 
من ألف طال���ب بمرحلة الدكت���وراه وحدها بأمريكا، 
بينما لم يكن عدد رسائل الدكتوراه في عقد الستينيات 
ا في السنة  )١٩5١-١٩6٠م( يتجاوز )4٩( رس���الة، أمَّ
الجامعية )2٠٠١/2٠٠٠م( فقد ُوِجد أن عدد رس���ائل 
الدكتوراه المجازة بالجامعات األمريكية في الدراسات 
اإلفريقية ق���د بلغ )52٩( رس���الة))). كما تجاوز عدد 
ص���ة في الدراس���ات  المراك���ز األكاديمي���ة المتخصِّ
اإلفريقية بالواليات المتحدة )عام2٠٠2م( السبعين)))، 

 William G. Martin. 2011. “The Rise of African  (((
 Studies )USA(”, African Studies Review, Vol.

.83-54)1(, 59

 Roja, 2007. From Black Power to Black    (((
 Studies: How a Radical Social Movment

.94-Became an Academic Discipline, 93

 Roquinaldo, F. 2010. "The institutinalization of   (((
.)72( 88-African Studies...", RBH, Vol.30)59(, 71

Roquinaldo F., Ibid., 72. 5  (((
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ه���ذا ناهيك ع���ن المراكز المس���تقلة، والهيئات غير 
األكاديمية.

ه���ذا، ويعود ن�ص���وء الدرا�ص���ات الإفريقي���ة بالجامعات 
الأمريكية و�صرعة تناميها اإلى عدة عوامل، منها:

- انخ���راط الموؤ�ص�صات الأهلية القوي في دعم برامج 
الدرا�صات الإفريقية:

وعل���ى رأس تلك المؤسس���ات مجموع���ة فورْد 
رتَا المنح الدراس���ية للطلبة، ودعمت  وكارنيجي؛ إذ وفَّ
عق���د المؤتم���رات، وتوظي���ف األس���اتذة)))، وبلغ ما 
صته مؤسس���ة فورْد للدراس���ات اإلفريقية، حتى  خصَّ
نهاي���ة ع���ام )١٩٧٠م(، حوالي عش���رين مليون دوالر 
لت مجموع )2٠5٠( رس���الة دكتوراه في  أمريك���ي. وموَّ
العلوم اإلنسانية واالجتماعية حول إفريقيا بأمريكا))).

- تنامي حركات الحقوق المدنية: 
تعود سرعة تنامي الدراس���ات اإلفريقية بأمريكا 
أيضاً إلى صعود حركات الحقوق المدنية لدى األفارقة 
األمريكيين، وكان كثيٌر من زعماء تلك الحركات وُدعاتها 
أكاديميين بالجامعات الت���ي كانت توَصف بالجامعات 
 Historically Black الخاضعة تاريخياً لنفوذ السود
Colleges & Universities, HBCUs، بمقاب���ل 

 .HWHs الجامعات الخاضعة لنفوذ البيض
علي���ه؛ فقد أفَض���ت جه���وُد أولئك إل���ى إدراج 
الدراس���ات اإلفريقي���ة في عمق كثيٍر م���ن الجامعات 
األمريكية؛ لكْون ذلك صورًة من ُصَور نضال السود في 

تحقيق المساواة))).
ثانيًا: حجم الدرا�سات االإفريقية:

بتاريخ  اإلفريقي���ة  الدراس���ات  يرتب���ط حج���م 

 Brizuela, 128. Brizuele-Garcia. 2004.African    (((
.Historiography, 73

.Roquinaldo F., Op. Cit., 74  (((
.İbid., Revista, 75  (((

المؤسس���ات والهيئ���ات األكاديمية بأوروب���ا وأمريكا 
المش���ار إليها في الفقرات الس���ابقة، ويعني ذلك أن 
رصد مجموع ما أنتجه األفراد والمؤسس���ات البحثية، 
على م���رِّ تاريخ البحث في الدراس���ات اإلفريقية، قد 
يكون من شبه المستحيل، ويؤكد ذلك ضخامة فهارس 
صة في رصد الدراسات اإلفريقية،  المكتبات المتخصِّ

صة. وكثرة المؤسسات األكاديمية المتخصِّ
اأ- الدوريات والمجالت العلمية:

إن نتاج المراكز البحثية والمؤسس���ات األكاديمية 
في نشر البحوث العلمية لَِنتاٌج هائٌل، فمن الجامعات ما 
أنتجت مئات البحوث الجامعية، وإالَّ فاآلالف، بمرحلتَْي 
الماجس���تير والدكتوراه، وأص���درت مئات األعداد من 

صة، والمقاالت والبحوث العلمية. الدوريات المتخصِّ
مثاًل في فرنس���ا: مجل���ة الدراس���ات اإلفريقية 
)١٩6٠م(،   Cahiers d’Etudes Africaines
 George Balendier, d. أسس���ها جورج بالنديير
)2٠١6م(، وهي منذ إنشائها، حتى اآلن، ال تزال تنشر 
عشرات البحوث في كل إصداٍر من إصداراتها. ومجلة 
 Afrique Contemporaine المعاص���رة  إفريقيا 

)١٩62م(.
وفي دراس���ة تحليلية إلكترونية، أجَرتها مجموعة 
GIS )2٠١6م( عل���ى محت���وى أربعين مجلة فرنس���ية 
جامعة، فيما بين )١٩6٠-2٠١3م(، تبين أن كلمة البحث 
»إفريقي���ا« Afrique قد ظهرت في عناوين )٩4١.4( 
بحثاً منشوراً، هذا بصرف النظر عن المقاالت الكثيرة 
���ُن عناوينها كلمة  األخرى ع���ن إفريقيا التي ال تتضمَّ

»إفريقيا«))).
صة في الدراس���ات  ا عن المج���الت المتخصِّ أمَّ
اإلفريقي���ة؛ فقد جردت الدراس���ة المذك���ورة محتوى 

 Marie-Pierre B., et al. Les études africaines    (((
.en France, 73
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سبٍع من أبرزها في الفترة المذكورة؛ فكانت الحصيلة 
)3.٩١٩( بحثاً علمياً))).

وفي رصٍد لتنامي الدرسات اإلفريقية بفرنسا في 
مجال الرس���ائل  الجامعية، عّد الباحث  روْب مجموع 
)6.5٠٠( رسالة دكتوراه عام )١٩٧٩م(، ووجد من بينها 
صة إلفريقيا، أي بنس���بة )٩%(،  )6٠٠( رس���الة مخصَّ
بينما لم يكن عدد الرس���ائل الجامعية يتجاوز )١5٠( 

عام )١٩64-١٩65م())).
كذلك، في مش���روع بحث���ي Afritheses لرصد 
البح���وث الجامعية ع���ن إفريقيا فيم���ا بين )١٩6٠-
2٠١3م(، وآخر حول البحوث المنشورة بمجالَّت علمية 
في الفترة نفس���ها، ُوجد أن عدد الرسائل العلمية، في 
عقَدي الستينيات والس���بعينيات، كان في حدود عشر 
رس���ائل كل عام، ثم ارتفعت النس���بة إلى المئات، وفي 
فترة )١٩85-١٩8٩م( بلغ عددها )2.563(، وبعد ذلك 
لم يقل عدد الرسائل الجامعية عن إفريقيا عن )4٠٠( 

كل عام.
وبطبيعة الحال؛ فإن النشر العلمي في الدراسات 
اإلفريقية ببريطانيا. أق���َدُم منه في غيرها من الدول 
االس���تعمارية، وم���ن مجالتها: مجلة ش���ؤون إفريقية 
أفريق���ا  ومجل���ة  )١٩٠١م(،   African Affairs
Africa )١٩28م(. كم���ا تُعد مجل���ة التاريخ اإلفريقي 
الت���ي   ،Journal of African History, JHA
تأسست عام )١٩6٠م( بجامعة كمبردج، أهمَّ مجلة في 
 John .مجالها، أسس���ها المؤرِّخان الرائدان: جون ف
   Ronald Oliver .ت.2٠٠2م(، ورونال���د أ(  Fage

)ت.2٠١4م(.
ومن أوائل الدوريات األمريكية مجلة إفريقيا اليوم 

.Ibid., 96  (((
 Rupp, Britta. 1979. "La situation historique des  (((
 etudes africaines", Journal des africainstes,

.)139( 152-tome 49)1(, 136

Africa Today )١٩54م( بنيويورك، وتقارير إفريقيا 
Africa Reports )١٩56م( بواشنطن.

ب- المراكز والموؤ�ص�صات الأكاديمية:
لقد ش���هد تأس���يس المراكز األكاديمية والهيئات 
صة في الدراس���ات اإلفريقي���ة تنامياً ُمطرداً  المتخصِّ
في أوروبا وأمريكا على الس���واء. ففي فرنسا أكثر من 
)٧٠( س���بعين مؤسسة ومركزاً للدراس���ات اإلفريقية 
المستقلة أو الملحقة بالجامعات والمؤسسات التعليمية 
العالية. وفي بريطانيا أكثر من مائة مؤسسة للدراسات 
اإلفريقية، أش���هرها: مدرس���ة الدراس���ات الشرقية 
 The School of Oriental and واإلفريقي���ة 
African Studies, SOAS، أُنش���ئت عام )١٩١6، 
ا ف���ي ألمانيا فإن من أبرز  ١٩38م( بجامع���ة لندن. أمَّ
 the :صة في الدراس���ات اإلفريقية مراكزها المتخصِّ
German-African Society، ومعه���د فروبنيوس 
 The Frobenius Institute of Frankfurt
 The Institute والمعهد اإلثنوغرافي ،University
 of Ethnography of the University of

 .Munich
ا ف���ي أمريكا؛ فإن ع���دد مراكزها األكاديمية  وأمَّ
يفوق المائة بكثير، وتُعد جامعة والية كنس���اس– بهذا 
دد- أش���هر مؤسس���ٍة أكاديمية في الدراس���ات  الصَّ
األفريقانية، وتتميز الدراس���ات فيها بالمنهج التعددي 
في ُط���ُرق البحث والمج���االت البحثية، كدراس���ات 
المهاجري���ن وأفارقة الش���تات، والثقاف���ة، والتاريخ، 
واألدي���ان، والفن���ون، ودراس���ات الم���رأة و»الَجنَْدر«، 
حة، واالقتصاد، والسياسة، وغيرها من المجاالت  والصِّ

البحثية حول إفريقيا))).
باختصاٍر؛ ال تكاد دولٌة أوروبية تخلو من عش���رات 

 Edward A. A. and Allen F. Roberts. 2002.   (((
 "What is African Studies? Some Reflections".

.18-African Issues, Vol.30)2(, 11
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المراكز أو المؤسس���ات التعليمية المْعنية بالدراسات 
أ الكثي���ُر منها ش���هرًة عالمية  اإلفريقي���ة، وقد تب���وَّ
بمخرجاتها من الطلبة والباحثين واألساتذة، والبحوث 

العلمية، والمؤتمرات والندوات.
ج – الدرا�صات الإفريقية في الدول العربية:

يوجد بالدول العربية الحديثة عدٌد من المؤسسات 
صة بالدراس���ات اإلفريقية، وقد  األكاديمي���ة المتخصِّ
نش���أت تلك المؤسس���ات في ظل التقارب اإلفريقي 
واد أمث���ال: جمال عبد  العربي من ل���ُدن القادة ال���رُّ

الناصر، وكوامي نْكروما، والحاج أحمد سيكو توري.
1- كلية الدرا�صات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة:
يُعد معهد البحوث والدراسات اإلفريقية– بحسب 
علمنا- أق���َدم مؤسس���ٍة أكاديمية عربي���ة في مجال 
الدراس���ات اإلفريقية؛ حيث أنشئ منذ عام )١٩4٧م( 
باسم »معهد الدراسات السودانية«، ثم تغير اسمه )عام 
١٩54م( إلى »معهد الدراس���ات اإلفريقية«،  وذلك بعد 
انفصاله عن كلية اآلداب، ثم إلى معهد للدراسات العليا 
عام )١٩٧٠م()))، وفي عام )2٠١8م( صدر قرار رئاسي 
بتحويل الفرع الخاص بجامعة القاهرة؛ ليصبح اس���مه 

»كلية الدراسات اإلفريقية العليا«. 
يختصُّ ه���ذا المعهد بالدراس���ات العليا بجامعة 
ؤون اإلفريقية،  القاهرة، ويهدف إلى تعميق المعرفة بالشُّ
ة بالقارة اإلفريقية  والقيام بالبحوث والدراسات الخاصَّ
صين  ونش���رها. كما يُعنى بتكوي���ن الباحثين والمتخصِّ
في ش���ؤون القارة، ودعم العالقات المصرية والعربية 
م���ع إفريقيا وتوثيقه���ا. ويضمُّ من���ذ )١٩٧٠م( أربعة 
أقس���ام إضافية، هي: النُّظم السياسية واالقتصادية؛ 
األنثروبولوجيا؛ اللغات اإلفريقي���ة؛ الموارد الطبيعية، 

على القسَمين السابَقين: الجغرافيا؛ التاريخ. 

 http://www.ar.m.wikepedia.org/wiki/   -Retrieved (((
.2021/8/on: 27

���ة التي أصدرها معهد البحوث  ومن الُكتُب المهمَّ
)بالقاهرة(: سلس���لة من الموس���وعات حول إفريقيا: 
في الجغرافيا، واللغات، واألنثروبولوجيا، والسياس���ة 

واالقتصاد.
ر  هذا، وإن ما يميز كلية الدراس���ات بالقاهرة توفُّ
ص جامعي بها في الدراس���ات اإلفريقية،  برنامج تخصُّ
ر إالَّ بجامعاٍت معدودة بأمريكا، منها:  وتلك ميزةٌ ال تتوفَّ
جامعة ه���َوارد، وروتجيرْس Rutgers، وميش���يجاْن، 
ر برامج  وكلية بيل���َوات Beloit College، فه���ي توفِّ

ص الفرعي في الدراسات اإلفريقية. التخصُّ
2- معهد الدرا�صات الإفريقي���ة والآ�صيوية بال�صودان، 

ومعهد الخرطوم الدولي:
معهد الدراس���ات اإلفريقية واآلس���يوية بجامعة 
الخرطوم، به قس���م اللغ���ات اإلفريقي���ة، يُصدر هذا 
المعهد مجلة الدراسات العربية اإلفريقية، وهي مجلة 
علمية نش���رت الكثير من البحوث في التاريخ واللغات 

اإلفريقية، والموضوعات االجتماعية.
ا معه���د الخرطوم الدَول���ي )١٩٧4م(؛ فإن  أمَّ
له جه���وداً كبيرًة ف���ي تعليم اللغ���ة العربية، وفي 
تدريب المعلمي���ن االختصاصيين، وإجراء البحوث 
ر مساقاٍت في برنامج  والدراسات العلمية، كما يوفِّ

لقد شهد تأسيس المراكز 
األكاديمية والهيئات 

صة في الدراسات  المتخصِّ
اإلفريقية تناميًا ُمطردًا في 
أوروبا وأمريكا على السواء
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الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه. 
محم���د  بجامع���ة  الإفريقي���ة  الدرا�ص���ات  معه���د   -3

باط))): الخام�س الرِّ
أنشئ هذا المعهد عام )١٩٩٠م(، بأمٍر ملكي لملك 

المغرب محمد الخامس، وأنشطته:
- تش���جيع البح���وث ح���ول إفريقيا ف���ي مجال 

الدراسات اإلنسانية واالجتماعية.
- عق���د ن���دوات ومؤتمرات ومعارض بمش���اركة 
ذوات  والبحثية  التعليمي���ة  والمؤسس���ات  الباحثي���ن 

االهتمام بالقضايا اإلفريقية.
- عقد عالقات تعاون مع الهيئات الوطنية والدولية 

ذوات االهتمام المشترك.
— تقوي���ة عالق���ات المغرب بال���دول اإلفريقية 
واالقتصادية،  السياس���ية،  المج���االت  ف���ي  األخرى 

واالجتماعية، والثقافية، واإلنسانية.
هذا باإلضاف���ة إلى مراكز أخرى ف���ي الجزائر، 
والع���راق وغيرهم���ا، وبعض البرامج ف���ي الجامعات 

العربية.
ر ظهور المؤسس����ات  ا المالحظ هنا؛ فهو تأخُّ أمَّ
األكاديمي����ة العربي����ة عنها في الغ����رب، وتلك نتيجٌة 
طبيعية لظهور المؤسس����ات التعليمي����ة الحديثة من 
جامع����ات ومعاهد بالعال����م العرب����ي أو غيرها من 
المجتمع����ات غي����ر الغربية، فجامع����ة القاهرة مثاًل 
أُنش����ئت ع����ام )١٩٠8م(، وجامعة الخرط����وم )عام 
١٩5١م(، وجامعة محمد الخام����س )١٩5٧م(، فمن 
الطبيعي– إذاً- أن يتأخر ظهور المعاهد واألقس����ام 
الخاص����ة الملحقة بتلك الجامعات. ث����مَّ إن الدوافع 
واألهداف المباشرة للنش����اط البحثي حول إفريقيا 
من لُدن القوى االستعمارية؛ تختلف عنها لدى الدول 

 http://www.tawjihpress.com/   - Retrieved on:   (((
.2021/8/27

العربية الحديثة، فالتأخر النِّسبي– إذاً- طبيعي.
ثالثًا: نوعية الدرا�سات وم�سامينها:

لقد اصطبغت نوعية الدراسات الغربية واألمريكية 
بالظرف الذي كان قادحاً لظهور الدراسات اإلفريقية، 
وه���و الظ���رف االس���تعماري، واله���دف االحتوائي؛ 
لذل���ك فإن الدراس���ات والبحوث األول���ى قد انصبَّت 
ف���ي األنثروبولوجي���ا، وهي التي ُوِصَف���ت بأنها وليدةُ 
اإلمبريالي���ة The child of Imperialism، وأنها 
»أداة للهيمن���ة«))) tool of dominance، عمل���ت 
دائماً لتأمين س���يطرة المس���تْعِمر وخدمة أهدافه)))، 
يدل على ذل���ك مثاًل العالقة المباش���رة بين كثيٍر من 
ا  إمَّ والجهاز االس���تعماري،  األنثروبولوجيين  الباحثين 
اَد جيوش، أو إداريين، من أْش���َهر أولئك:  ُضباط���اً وُقوَّ
وليفينغس���تون  )ت.١865م(،    H. Barth هنري���ث 
 Henry ت.١8٧3م(، وستانلي( David Livington
 Pierre ت.١٩٠4م(، وب���رازا(  Morton Stanley
وغالين���ي  )ت.١٩٠5م(،   Savorgan de Brazza
 ,L. Frobenius ت.١٩١6م(، و( Joseph Gallieni
ت١٩42(،   .(  ,B. Malinowski و  )ت.١٩38(، 

وغيرهم كثير.
حت���ى في الوقت الحاضر؛ فإن الباحث مس���ينْدو 
ح في ش���أن مدرس���ة SOAS أنه���ا: »قد ُكّيفت  يصرِّ
استراتيجياً لدعم المصالح البريطانية اإلمبريالية«)))، 

 István Tarrósy, L. Szabó, G. Hydén )ed(. 2011.  (((
 The African State in a Changing Global Context,

.191

 Ginio, ruth. “French Colonial Reading of   (((
 Ethnographic Research…”, Etudes Africaines,

.357-1000, XLII-2, 2002, 337

 Msindo, E. 2020. "African Studies and its    (((
 Configurations", Keynote at a Workshop on

 Reconfiguring African Studies, Moi Unv.,

.3-Kenya. 2
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لت سّرياً  وأن مكتب االستخبارات األمريكية CIA قد موَّ
صة بالدراسات  بعض المراكز والمؤسس���ات المتخصِّ
ه من  اإلفريقي���ة، وأورد في ذلك جملًة في خطاٍب موجَّ
مدير جمعية األفريقانيي���ن بأمريكا ASA إلى رئيس 
االس���تخبارات؛ يؤكِّد فيه أن الجمعية وشبكة باحثيها 
سيبذلون ما في ُوسعهم لخدمة رئيس االستخبارات))).

علي���ه؛ فإن مضم���ون الدراس���ات اإلفريقية في 
ته مضموناً استعمارياً يغلب  مراحلها األولى كان في عامَّ
عليه الطابع األنثروبولوجي، وبعد االستقالل السياسي؛ 
انصرفت اهتمامات الباحثين إلى القضايا االقتصادية 

والسياسية وتاريخ الممالك اإلفريقية.
ا في الوقت الراهن؛ فإن الدراس���ات اإلفريقية  أمَّ
تتصف بالتشعُّب وتداُخل مجاالتها، وتنحو منًحى تعددياً 
في منهجيتها البحثية، وموضوعاتها المطروقة، أي أنها 
تجمع بين علوٍم عدة في البحث، وتتطرق إلى مجاالت 
حة واألوبئة، وقضاي���ا الهجرة، والحركات الدينية  الصِّ
الحديثة، وقضايا الديمقراطية، والفكر السياس���ي في 

المجتمعات اإلفريقية.
وقد تباينت الدول األوروبية في دراساتها اإلفريقية 
كلٌّ على ِحدة؛ وعليه فإن الباحثين يحاولون استخالص 
خصائص تمّيز مضمون دراس���ات كل دولة عن سواها، 
فالمدرس���ة الفرنس���ية مث���اًل كرس���ت جهودها في 
البحوث اإلثنوغرافية واألدبية، كما ُعنيت بالدراس���ات 
اد هذا االتجاه: بالنْديير  االجتماعية والثقافية، ومن ُروَّ
 R. و   ،P. Mercier وميرس���يْه   ،G. Balandier

.Dumont
���ا المدرس���ة البريطاني���ة؛ فإنه���ا بخ���الف  وأمَّ
الفرنسيين، قد ُعِنيت بالقضايا التاريخية والسياسية،  
 ،E. Evans-Pritchard :اد هذا االتجاه وكان من روَّ
 ،J. Fage و ،A. Richardsو ،M. Gluckman و

.Ibid, 5  (((

 .T. Hodgkin و ،R. Oliver و
ا المدرسة األمريكية؛ فإنها قد احتضنت تقريباً  وأمَّ
جميع االتجاهات المذكورة حول الدراس���ات اإلفريقية 
بأوروبا؛ لكْن يمكن أيضاً القول إن المدرسة األمريكية 
ق���د ركَّزت اهتمامه���ا في القضايا السياس���ية قديماً 
وحديثاً، وهي عنايٌة وثيقة العالقة بالس���ياق األمريكي، 
وسياق نُموِّ الدراسات اإلفريقية في المجتمع األمريكي؛ 
راع المتوارث  حيث اصطبغت الدراسات اإلفريقية بالصِّ
راع  بين البيض والس���ود األمريكيي���ن، وكان هذا الصِّ
يتمْظَه���ر أكثَر م���ا يتَمْظَهُر في المعترك السياس���ي، 

والمطالبة بالمساواة االجتماعية، والحقوق المَدنية.
هذا، ويع���د عق���د )١٩٧٠-١٩8٠م( نقطة تحوُّل 
جذري في مضمون الدراسات اإلفريقية؛ حيث ظهرت 
فيها قضاي���ا وموضوعات جديدة: كالبيئ���ة، والحياة 
حة، وقضايا الس���لطة والحكم  البري���ة، والمرأة، والصِّ
بالدول الحديثة، والحروب األهلية، والهجرة، وتحديات 

حياة الحَضر بمقابل القرى، والبطالة، وغيرها.
وعلى العكس من فرنسا وسائر األقطار األوروبية؛ 
فإن الباحثين العرب – قديم���اً وحديثاً- قد ُعنوا أكثر 
ما ُعنوا بالتاريخ اإلفريقي، وإبراز اإلس���هام اإلسالمي 
فيه، َفعالَم الدراس���ات التاريخية مدي���ٌن للجغرافيين 
والمؤرِّخي���ن بالعربي���ة في وضع الُكتُ���ب األصول في 
التاريخ اإلس���المي، ذلك منذ الخوارزمي )ت. حوالي 
)ت.4٧5ه����/١٠82م(،  واإلدريس���ي  235ه�/84٩م(، 
خل���دون  واب���ن  )ت.4٧5ه����/١٠82م(،  والبك���ري 
)ت.8٠8ه����/١4٠6م(، وابن المخت���ار كعت )ت. بعد 

١٠٠2ه�/١5٩3م(، والسعدي )ت.١٠66ه�/١655م(.
بمتابع���ة معاهد الدراس���ات اإلفريقي���ة العربية 
الحديثة؛ نجد أن دراسة التاريخ تحوز نصيب األسد في 
والباحثين  ص األساتذة  صاتها، وتخصُّ برامجها وتخصُّ
المرتبطي���ن بها، وبحوثها وُكتُبها المنش���ورة. كما نجد 
أن باحثين مؤرِّخين عرب معاصرين قد أضافوا لبناٍت 
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

متينًة في صرح البحث التاريخي بإفريقيا.
رابعًا: تاأثير الدرا�سات ونتائجها:

يمكن الج���زم بأن تأثي���ر الدراس���ات اإلفريقية 
ونتائجه���ا كان، وال يزال، عميقاً وخطي���راً في الواقع 
اإلفريق���ي، س���لباً وإيجاب���اً، فهي ف���ي الماضي قد 
اضطلعت بمهمة إم���داد اإلمبرياليين بالمعرفة التامة 
بطبيعة األفارقة، وبنقاط القوة والضعف في الش���عوب 
اإلفريقية، وطرق اس���تغالل تلك النق���اط في التحكم 
فيها. وبقْدر ما نُهب���ت الموارد األولية الخام بإفريقيا؛ 
فإن خبراتها المعرفية، وعناصرها الثقافية، وحقوقها 
الفكرية، قد نُِهَبت وصوِدَرت في ظل ما أْسماه الباحث 
 Scientific (((بكولونيالية علمية  Galtung غالْتونْغ

.Colonialism
هذا، ومن اإلنصاف اإلش���ادة بأفض���ال كثيٍر من 
البح���وث الغربية على إفريقي���ا؛ إذ قد كّرس كثيٌر من 
األفريقانيين حياتهم لخدم���ة العلم والبحث بإفريقيا، 
وساهَمت بحوثُهم في تقدم المجتمع اإلفريقي وتطويره 

في العصر الراهن.
خام�سًا: القوة وال�سعف:

م���ن نقاط القوة وال�صعف ف���ي الدرا�صات الإفريقية- 
ة: بفرن�صا خا�صَّ

1- غلبة الدرا�صات الأنثروبولوجية: 
برع الفرنس���يون- كّم���اً وَكيْفاً- في الدراس���ات 
ة في جانب الدراس���ات  األنثروبولوجية بإفريقيا، خاصَّ
اإلثنوغرافية، وكان للمتحف اإلثنوغرافي الذي أسسه 
ج���ول في���ري  )Jules Ferry.١8٩3( عام )١88٠م(، 
أثٌر محوِري في ه���ذا المجال. وقد كان لهذا االهتمام 
باألنثروبولوجيا عالقة مباش���رة بالهدف االستعماري 

واالحتوائي للشعوب اإلفريقية.

 Galtung, Johan. Theory and Methods of Social  (((
 Research, Columbia University Press, 1967,

.296

بالمقاب���ل؛ نج���د أن االهتمام البحث���ي بالتاريخ 
اإلفريق���ي كان ضعيف���اً، وذلك لقلة مب���االة الباحثين 
الفرنسيين بالمصادر الشفهية، وقلة المصادر المكتوبة 
أو األركيولوجي���ة بإفريقيا؛ لذلك لم تتجاوز اهتماماُت 
الباحثي���ن الفرنس���يين مجال المصري���ات التي كانوا 
يعتبرونها امتداداً للحضارة المتوس���طية. بل إن بعض 
ؤية المركزية األوروبية  بين للرُّ األنثروبولوجيين المتشرِّ
المفرطة Eurocentrism؛ كانوا يعتقدون أن إفريقيا 
ده إلى  ال تاريخ لها البتة! وإْن ُوِجد شيءٌ من التاريخ فمرُّ

أصوٍل خارجية وافدة إلى إفريقيا.
وبتعبير الباح���ث »بالريْن«؛ فإن نش���اط التأريخ 
إلفريقيا بفرنس���ا ضئي���ٌل جداً، خاص���ًة بالجامعات، 
فال يتجاوز األس���اتذة بالدراس���ات العالية والباحثين 

بالمؤسسات التعليمية الرائدة بفرنسا العشرين))).
ل االهتمام البحث���ي األكاديمي  عليه؛ ل���م يتش���كَّ
بالتاريخ اإلفريقي إال بعد اس���تقالل الدَول اإلفريقية، 
فمثاًل لم يبدأ تدريس تاريخ إفريقيا بجامعة س���وربون 
إالَّ ع���ام )١٩٧4م(، عل���ى يد األس���تاذة فرانس���واْز 
Francoise Raison في تاريخ مدغش���قر وش���عوب 

المحيط الهندي.
وحتى هذا االهتمام الفرنس���ي بالتاريخ اإلفريقي؛ 
ور النمطية  كان جلّ���ه انتقائياً ومحل الكثير م���ن الصُّ
دة، واالدعاءات، من أجل  الس���لبية، والمغالطات المتعمَّ
خدمة المصلحة الفرنس���ية االس���تعمارية، وهنا كان 
االهتم���ام بقضايا تجارة الرقيق، وتضخيم مس���ؤولية 
الع���رب واألفارقة فيها، والتقس���يم اإلثني للمجتمعات 
عم بأن القارة اإلفريقية عاشت بَمعَزل  اإلفريقية، والزَّ
عن الق���ارات األخرى قبل االس���تعمار، والتركيز على 

تقسيمها إلى أبيض وأْسَود.
عف أيضاً في الدراسات الفرنسية: من مظاهر الضَّ

.Ibid., 32  (((
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عف المنهجي:  2- ال�صَّ
ف  ويتمثل ذلك في أن الدراسات الفرنسية ال تُوظِّ
المنهج التعددي على غرار المدرس���ة األمريكية مثاًل، 
فهي ال تربط بين التاريخ وبين نتائج الدراسات األثرية 
والحفريات وعلم النبات اإلثني. وال ش���كَّ في أن هذا 
القصور المنهجي يؤثِّر في نتائج الدراسات الفرنسية، 
فالبد من الجم���ع بين العلوم المذكورة وبين المجاالت 
البحثية األخرى؛ من أجل الخروج بنتائج أكثر مصداقية 
حول التاريخ اإلفريقي القدي���م.. »إن هذا اإلجراء لم 
يُعْد يطبَّق بفرنسا، وإنما بألمانيا، وبريطانيا، والواليات 
المتحدة، وأستراليا«، بتعبير الباحثين في مشروع مسح 

.((( GIS الدراسات اإلفريقية
3- النطوائية: 

من نقاط الضعف في الدراس���ات الفرنسية حول 
إفريقيا- ما يمكن تس���ميته باالنطوائية، وهي تضييق 
حدود البحوث وتمركزها حول »إفريقيا: الفرنكفونية«، 
فقلما نجد دراساٍت فرنسية حول المجتمعات اإلفريقية 
خارج النِّطاق الفرنس���ي، وذلك طابٌع متلبٌِّس بالثقافة 
الفرنس���ية، ونظام التعليم والبحث الفرنس���ي؛ إذ قلما 
تتسع حدودها الحتواء ثقافاٍت أخرى. إنها رؤيٌة مركزية 

ؤية المركزية األوروبية. فرنسية داخل الرُّ
4- تراُجع البحث الفرن�ص���ي في الدرا�صات الإفريقية 

مقارنًة بنظائره من البحوث الغربية والأمريكية: 
وهذا التراُجع ُمش���اَهٌد ف���ي جميع المجاالت في 
التاري���خ واألنثروبولوجيا واالجتم���اع، وغيرها. وطبقاً 
للباحث بالريْن وزمالئه؛ فإن »مدرس���ة فرنس���ا« قد 
اضمحل���ت تدريجياً من���ذ حقب���ة )١٩8٠م( في وجه 
النشاط األمريكي في الدراس���ات اإلفريقية))). وُوِجد 

 Marie-Pierre B., et al. Les études africaines en  (((
.France, 34

 Marie-Pierre Ballarin, et al. Les études    (((
.africaines en France, 14

ف���ي مج���ال التاريخ- مث���اًل- أن جامع���ات باريس١، 
وباريس٧، وجامع���ة AMU، هذه الثالث فحس���ب، 
ر برنامجاً مكتماًل نس���بياً في الدراسات  هي التي توفِّ

التاريخية اإلفريقية، من الليسانس حتى الدكتوراه))).
ة، فإن  كذلك في مجال النش���ر، في التاريخ خاصَّ
الدوريات العلمية الفرنسية قليلٌة تُعد على أصابع اليد، 
صة في الدراسات  بل ال توجد مجلة علمية حالية متخصِّ
التاريخية، وإنما يلجأ الباحثون المؤرِّخون إلى النشر في 
 Politique :(((مجالَّت جامعة متعددة المجاالت، مثل
و   ،Afrique Contemporaine و   ،Africaine
 Le .Journalو ،Cahier d›Etudes Africaines

des Africanistes
5- �صعف المو�صوعية: 

من اإلشكاالت التي شابت– وال تزال تشوب- بعض 
ة في المجاالت  الدراسات الفرنس���ية والغربية، خاصَّ
قل���ة موضوعيته���ا، وغلبة  اإلنس���انية واالجتماعية، 
المواقف المسبقة واألحكام العنصرية عليها، ويحُدث 
ذلك عادًة حين يكون البحث ذا هدٍف سياس���ي واضح، 
وهنا يدعو الباحثون إلى ض���رورة »إزالة الكولونيالية« 
أو  decolonization، ع���ن الدراس���ات اإلفريقية، 

»إعادة األْفَرَقة«))) re-Africanization  إليها.
6- الحاجز اللغوي: 

تعان���ي الدراس���ات اإلفريقي���ة المكتوب���ة باللغة 
نة الفرنسية،  الفرنس���ية، مثل غيرها من مجموع المدوَّ
من تهميٍش يتس���ع نطاقه من يوٍم آلخر، وذلك في ظل 
طغيان اللغ���ة اإلنجليزية، والَهيَْمنة السكس���ونية على 
العالم. على سبيل المثال؛ ال نجد في قائمة للمجالَّت 

.Ibid., 34   (((
.Ibid., 35  (((

 Ndlovu, Nationalism and National Projects in   (((
.Southern Africa: New Critical Reflections
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األكاديمي���ة األكثر تأثي���راً في الدراس���ات اإلفريقية 
ٍت باللغة الفرنس���ية  )عدده���ا ١2٩(، إالَّ س���ت مجالَّ
فحسب، وال ش���كَّ أن ذلك بسبب تقلص مساحة اللغة 

الفرنسية في وجه اإلنجليزية.
�ساد�سًا: محاولة للمقارنة:

غ���م من صعوب���ة المقارنة بين نش���اط  على الرُّ
الدراس���ات اإلفريقية بالغرب وبالعال���م العربي؛ فإن 
ذلك ال يمنع من تس���جيل بعض االنطباعات حول هذا 
النشاط، فالمقارنة صعبة؛ نظراً لالختالف البّين بين 
ظروف قيام الدراسات اإلفريقية في الغرب، وبينها في 
العالم العربي، وفي الدوافع واألهداف، وفي اإلمكانات 
المتاحة للغ���رب، وغير ذلك من المتغي���رات المؤثِّرة 

مباشرًة في نشاط البحث.
فمن حيث الن�صاأة: 

سبقت اإلشارة إلى أن العرب قد سبقوا األوروبيين 
بقروٍن في نشاط الدراسات اإلفريقية، واختلفت دوافع 
هذا النشاط في العصر الراهن- تحديداً- بين االثنين، 
فبينما هي دوافع إمبريالية واضحٌة لدى الغرب؛ نجدها 

دوافع تقاُرب ومصالح مشتركة عند العرب.
ومن حيث حجم الدرا�صات: 

نجد أن حجم الدراسات في فرنسا وحدها 
)من بحوث، وأُطر بش���رية، ومراكز...( أكبر من 
حجمه���ا في ال���دول العَربية قاطب���ة، وال وجَه 
للمقارن���ة بين االثني���ن. غير أن ه���ذه النظرة 
الس���طحية مضللة قائمة على مغالطة واضحة، 
فالعالم العربي نفس���ه قد خضع معظُم أقطاره 
ل العالم العربي  لالستعمار الفرنسي. كما ش���كَّ
جزءاً كبيراً من الدراسات اإلفريقية التي أنجزتها 
فرنسا )الشمال اإلفريقي(. ثم إن الحقَّ المشاع 
له لنفسها في التصرُّف  الذي ال تزاُل فرنسا تُخوِّ
المطل���ق في مصادر المعلوم���ات اإلفريقية؛ لم 
يتهيأ مثله لُدَول العال���م العربي؛ فالمقارنُة بين 

االثنين– إذاً- قد ال تكون صادقة.
ومن حيث نوعية الدرا�صات: 

نجد أن هدف الهيمنة لدى فرنس����ا والغرب قد 
انْطَبَع مباش����رًة على نوعية دراس����اتها؛ فجاء جلها 
في أيامها األولى في مجال األنثروبولوجيا، وُش����حن 
مضمون الدراس����ات بالكثير من المعلومات المضللة 
)عن َعْمد( حول الشعوب اإلفريقية، وحقائق القارة. 
وفي السياق العربي؛ نجد أن مضامين دراسات العرب 
ق����د غلب عليها الطابع التاريخي؛ لكن كثيراً منها قد 
انزلق في تكرار ُصَوٍر نمطية جّد سلبية حول إفريقيا، 
مثل الدمشقي )ش����مس الدين، ت.٧2٧ه�/١326م(، 
وحتى الم����ؤرِّخ االجتماعي ابن خل����دون في »نظرية 
األقاليم السبعة«، ووْضعه السودان في عداد البهائم 
والوح����وش!))) غير أن ذلك قد يُحَم����ل على طبيعة 
ا الدراسات الحديثة؛  الفكر في القرون الس����ابقة. أمَّ
فإنها قد سِلَمت غالباً من تلك اآلفات، اللهّم إال بعض 

األقالم الهامشية غير الناضجة.
ا من حيث تاأثير الدرا�صات وقّوتها و�صعفها:  اأمَّ

فيمك���ن الجزم هنا: أن للدراس���ات الفرنس���ية 
والغربية تأثي���راً طاغياً على إفريقي���ا ومجتمعاتها، 
بخ���الف الدراس���ات العربية، وهنا أيض���اً البد من 
المبادرة إلى تكرار ما س���بقت اإلشارة إليه من عدم 
التكاُفؤ بي���ن الجهتَين من نواٍح كثيرة، فالدراس���ات 
الغربية مدعومٌة بوس���ائل تأثيرية أخ���رى كثيرة من 
غْزٍو فكري، وسياس���ات »العصا والَج���َزرة«، وجنود 
مجن���َدة لتنفيذ نتائجها وتحقيق أهدافها، من األفراد 
والحكومات الخليفة للمستعمر... كل ذلك من العوامل 
اإلضافية التي تضمن للدراسات الغربية تأثيرها في 

المجتمعات اإلفريقية.

   ينظر: كاظم، نادر. )00)م. تمثيالت الآخر: �سورة ال�سود  (((
العربية  الموؤ�س�سة  بيروت:  الو�سيط،  العربي  المتخيل  في 

للدرا�سات والن�سر العربية، ))).
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في  بالبحث  لل�سمو  مقترحات  �سابعًا: 
الدرا�سات االإفريقية في العالم العربي:

هذه بعض المقترحات، التي يؤمل منها أن تسُمَو 
بالبحث في الدراس���ات اإلفريقية في العالم العربي، 
وتزيد ف���ي جودتها وتأثيرها في التقارب بين إفريقيا 

وبين العالم العربي.
يمكن اتخاذ عدد من الخطواٍت لتقوية الدرا�صات 

الإفريقية العربية، ومنها:
اأ- التن�صي���ق والتع���اون م���ع الموؤ�ص�ص���ات والجامع���ات 

الإفريقية )الإ�صالمية الحديثة(:
وتلك نقطٌة نحسبها سوف تكون ِمْفصلية في تاريخ 
الدراس���ات العربية اإلفريقية، إّن معظ���م الجامعات 
اإلفريقية اإلس���المية الفتية غارقٌة ف���ي تيٍه منهجي 
حقيقي؛ بُغربته���ا الواضحة ف���ي مناهجها وبرامجها 
ومحتوى مس���اقات مقرراتها، فال وجود– فيما نعلم- 
لمس���اقاٍت في الدراس���ات اإلفريقية بتلك الجامعات، 
صات الش���رعية  أو ربٍط لمحتوى دروس���ها في التخصُّ
واللغوية واألدبية بالواق���ع اإلفريقي. إن االقتراب إلى 
تلك الجامعات؛ لَُهو أخٌذ بيدها من هذا التيه من جانب، 
ونقلٌة نوعية بالدراسات اإلفريقية من جانٍب آخر؛ حيث 
إنها تضمُّ األطر الشابة من الطلبة والباحثين الناشئين 
المنخرطين بصدٍق في الفكر اإلس���المي العربي، ومن 
اإلمكان اس���تحداث برامج للدراسات اإلسالمية فيها، 

ص المزدوج.  واعتماد نظام التخصُّ
ومن المراكز بإفريقيا: مركز البحوث والدراسات 
اإلفريقية في الس���نغال، ومركز البحوث والدراسات 
غ���م من ضآلة  اإلفريقي���ة )مب���دأ( بمالي. وعلى الرُّ
معلوماتنا عن هذه المراكز؛ فإننا نحسبها حصناً يتيماً 

مرابطاً في مجال الدراسات اإلفريقية.
ب- التقارب والتعاون مع الباحثين الأفريقانيين:

وذلك مع من يتصفون بدرج���ٍة عاليٍة من اإلنصاف 
والموضوعية في بحوثهم ومواقفهم، وكثيٌر من أولئك قد 

خدموا الدراس���ات اإلفريقية اإلسالمية خدماٍت جليلة، 
 Melvin وبلغ���وا فيها َش���أواً عالياً، أمثال: هيس���كت
Hiskett، صاح���ب الدراس���ات الرائدة عن اإلس���الم 
بنيجيري���ا)))، وم���وراْي الْس���ت Murray Last، مؤرِّخ 
الخالفة اإلسالمية بصكوتو، ومجتمعات َهْوسا المسلمة. 
و ج. هونْوي���ك John Hunwick )ت.2٠١5م(، وه���و 
���ق الكثير من  رائد تاري���خ إمبراطورية صونغاي، ومحقِّ
 ،Jean Copans (((المخطوطات التمبكتية)))، وكوبانْْس
رق  وه���و صاح���ب الدراس���ات ح���ول اإلس���الم والطُّ
 Nehemia (((وفية بالس���نغال، ونحيميا ليفتصيون الصُّ
 Benjamin Soares 2٠٠3، وسواريْس.Levtzion, d
رائد الدراسات االجتماعية اإلسالمية بمالي وبمجتمعات 
مانْدينْغ في غرب إفريقيا، ورائد الدراسات األركيولوجية 
اإلس���المية إنْص���وْل Thimothy Insoll. وكثيٌر من 
روحات  أولئك الباحثين كانوا من أش���د المعارضين للطُّ

االستشراقية االستعمارية.
بالمثل؛ يمكن التق���رب إلى المراكز القالئل 
بإفريقي���ا، مثل: مرك���ز الدراس���ات اإلفريقية 
بجامعة أدي���س أبابا )إثيوبي���ا(، ومعهد كوامي 
نكروم���ا بجامعة غانا، ومعه���د بجامعة إباداْن، 
ومعهد آخر بمدينة الغ���وس )نيجيريا(، ومركز 
الدراس���ات اإلفريقية بجامعة كيْب تاْون )جنوب 
إفريقيا(، وقد يكون من ُسبل هذا التقارب إيفاد 

بعض الطلبة إلى هذه المراكز �

 Hiskett, M. The sword of truth. New York:   (((
.Oxford University Press, 1973, 16

 Hunwick, J. The Nineteenth Century Jihads: a  (((
.Thousand Years of West A History, 1967

 Copans, Jean. Les Marabouts de l’arachide,    (((
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 الدراسات اإلفريقية في الواليات 
المتحدة األمريكية: المالمح والمستجدات  

د. ال�شيد علي اأبو فرحة
اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�ش�ية الم�شاعد، ومدير مركز 
ال�شيا�ش�ة  بكلي�ة  ال�ش�تراتيجية  الدرا�ش�ات 

والقت�شاد/ جامعة بني �شويف.

ات�شاع م�ش�اهدات الظواهر الجتماعية وتناميها 
وتن�وع ماآلته�ا في الق�ارة الإفريقي�ة؛ بالدرجة 
الت�ي ل ي�ش�ح معه�ا �ش�حب نظري�ات الظواه�ر 
ف�ي  ن�ش�اأت  الت�ي  وال�شيا�ش�ية  الجتماعي�ة 

م�ن ُيَعّد  الإفريقي�ة  الدرا�ش�ات  حق�ل 
الأهمي�ة  ذات  المعرفي�ة  الحق�ول 
ف�ي العل�وم الجتماعي�ة ب�ش�فٍة عام�ة، والعلوم 
ال�شيا�ش�ية ب�شفٍة خا�ش�ة؛ ولعل ذلك مرّده اإلى 
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الخب�رة الغربي�ة، وتطورت في كنفه�ا، ومن ثم 
ارت�ش�مت نتائجها وا�ش�تنتاجاتها وفقًا لها؛ على 
الخبرة الإفريقية البكر والمتنوعة، والمتطورة 
ب�شورٍة مت�ش�ارعة، متاأثرًة بحزمة من التفاعات 
الداخلية والخارجية، التي تتطلب معها درا�ش�ة 
م�شتفي�ش�ة متاأنية فاح�شة لها ولما يكتنفها من 

خ�شو�شية معتبرة.
ولعل التحول األبرز الذي س���اهم في نش���أة ونمو حقل 
الدراس���ات اإلفريقية بصف���ٍة خاصة، ونتج عن الس���مات 
الس���ابقة بصورٍة أو بأخرى، هو نش���وء ما ُعرف في العلوم 
السياس���ية باس���م »دراس���ات المناطق«، التي برزت بصفٍة 
خاصة بفعل تحول سياقات ممارسة السياسة منذ ستينيات 
القرن الماضي م���ع تنامي األدوار العالمية للمجتمع المدني 
األمريكي، كح���ركات الحقوق المدني���ة وغيرها، والتي قاد 
أغلبها ش���خصياٌت أمريكية من أصل إفريق���ي من ناحية، 
وتنام���ي التفات رأس المال األمريك���ي ورجال األعمال نحو 
ثروات الموارد الطبيعية في البلدان حديثة االس���تقالل في 
إفريقيا من ناحيٍة ثانية، وتنامي أعداد المواطنين المنحدرين 
من أصل إفريقي في كثيٍر من تلك البلدان كالواليات المتحدة 
األمريكية والبرازيل من ناحيٍة ثالثة، وما كش���ف عنه تقريٌر 
أمريكي صادر عن وزارة الخارجية من أن إفريقيا كانت أكبر 
منطقة جغرافية لديها قدرة على المناورة في المنافسة بين 
الكتلة الشيوعية والكتلة الرأسمالية إبان الحرب الباردة؛ مما 
يتطل���ب مزيداً من االنخراط الغربي البحثي في إفريقيا من 

ناحيٍة رابعة.
وأدى كل ما س���بق ف���ي نهاية األمر إل���ى تنامي أعداد 
الباحثي���ن والمدارس البحثي���ة حول العال���م المعنية بحقل 
»الدراس���ات اإلفريقية«، ولعل أول وأه���م تلك المدارس هي 
»المدرسة األمريكية« بمش���اربها المختلفة، وعليه؛ تُعنى هذه 
الدراس���ة بالوقوف على حالة حقل الدراس���ات اإلفريقية في 
المؤسسات البحثية والتعليمية األمريكية، وذلك من زوايا عدة:
اأولها: مأسس���ة حقل الدراسات اإلفريقية في الواليات 

المتحدة األمريكية. 

وثانيها: نمو حقل الدراس���ات اإلفريقية في الجامعات 
األمريكية.

وثالثه����ا: نم���و اإلنفاق البحث���ي والتعليمي على برامج 
الدراسات اإلفريقية في المؤسسات التعليمية األمريكية. 

ورابعه����ا: تنامي اهتمام مراك���ز الفكر األمريكية بحقل 
الدراسات اإلفريقية.

واأخي����راً: االتجاه���ات البحثي���ة الجدي���دة ف���ي حقل 
الدراسات اإلفريقية في الواليات المتحدة األمريكية.

في  االإفريقية  الدرا�سات  حقل  ماأ�س�سة  اأواًل: 
الواليات المتحدة االأمريكية:

في عام ١٩5٩م أجرت الجمعي���ة األمريكية التاريخية 
AHA بحوثاً مسحية عن حالة حقل الدراسات اإلفريقية في 
الواليات المتحدة األمريكية، كش���فت عن عدٍد من الحقائق؛ 
منها: أن ١٧35 طالب دراسات عليا في مرحلتَي الماجستير 
والدكتوراه في تخصص التاريخ، بجامعات النخبة األمريكية 
التقليدية األربعة )ييل، وهارفارد، وبرينس���تون، وكولومبيا(، 
تخصصوا في »إفريقيا«)))، حيث كان هناك في الوقت نفسه 
3١ مؤسسًة أمريكية فقط تقّدم مقررات حول »إفريقيا«))).

وق���د تغيرت تل���ك الحالة بصورٍة معتب���رة مع عام 
١٩٩6م، حيث أضحى هناك ألف طالب دكتوراه في حقل 
الدراسات اإلفريقية بالجامعات األمريكية في تخصصات 
التاريخ واألنثروبولوجيا وعلم االجتماع والعلوم السياسية، 
فبع���د أن كان هن���اك 4٩ أطروحة دكت���وراه فقط عن 
إفريقي���ا في الفترة من )١٩5١ حت���ى ١٩6٠م(؛ أضحى 
يوجد بالجامعات األمريكي���ة 52٩ أطروحة دكتوراه عن 
إفريقي���ا في الفترة من ع���ام )2٠٠٠م إلى عام 2٠٠١م( 
فقط، باإلضافة ألكثر من سبعين مركزاً بحثياً متخّصصاً 

 Feirman, Steven. African history and the    (((
 dissolution of world histories. In: Bates, Robert;
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في الدراسات اإلفريقية في عام 2٠٠2م))).
ولع���ل النمو المضطرد في االهتمام بحقل الدراس���ات 
اإلفريقية في تلك الفترة قد انعكس على زخم اإلنتاج العلمي 
حول إفريقيا؛ حيث إنه في الفترة )من ١٩83 و١٩٩3م( نجد 
3٩% من البحوث العلمية التي نُش���رت ف���ي مجلة )التاريخ 
اإلفريقي( العلمية المعروفة اختصاراً باس���م JAH، والتي 
تُعد أهم الدوريات العلمية في حقل الدراس���ات اإلفريقية، 
قد ُكتبت من ِقبل باحثين أمريكيين، وهو ما يُشير إلى هيمنة 
المدرس���ة األمريكية على حقل الدراسات اإلفريقية عالمياً؛ 

عبر قاعدة مؤسسية بحثية وتعليمية واسعة ومتماسكة.
في  االإفريقية  الدرا�سات  حقل  نمو  ثانيًا: 
من  الثاني  الن�سف  ف��ي  االأمريكية  الجامعات 

القرن الع�سرين:
يمك���ن الوقوف عل���ى عدد م���ن المالمح الرئيس���ية 
لتأسيس حقل الدراسات اإلفريقية في المؤسسات التعليمية 

األمريكية.
اأول تل���ك المالمح: ما يت�صل باإرها�صات تاأ�صي�س حقل 

الدرا�صات الإفريقية:
تعود إرهاصات تأس���يس حقل الدراسات اإلفريقية في 
الجامع���ات األمريكية لعام ١٩48م، عندما تم تأس���يس أول 
برنامج للدراسات اإلفريقية بجامعة نورث وسترن )الشمال 
الغرب���ي(، تالها برنامج الدراس���ات اإلفريقي���ة في جامعة 
بوسطن في عام ١٩54م، حتى كان هناك ما يربو على عشرة 
برامج للدراس���ات اإلفريقية بحلول عام ١٩58م، وكان أهم 
ما يُميز مثل تلك البرامج أنها قد أُسس���ت ليست بمعزل عن 
الحق���ول المعرفية األخرى، وإنما متداخلة معها، بحيث كان 

باحثوها يبحثون أيضاً في حقوٍل معرفية أخرى.
اأم���ا الملم���ح الثان���ي فهو: اإ�صهام���ات كلٍّ م���ن موؤ�ص�صَتي 

»فورد« و»كارنيجي«:
الملم���ح الثاني المعتب���ر في تطور حقل الدراس���ات 

 Roquinaldo Ferreira, “The institutionalization   (((
 of African Studies in the United States: origin,

 consolidation and transformation”, )University

 of Virginia. Corcoran Department of History:

 Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30,

,rf2n@virginia.edu .)88-no.59, 2010, p.71

اإلفريقية في المدارس والمؤسسات األمريكية هو إسهامات 
كلٍّ من مؤسس���تَي »فورد« و»كارنيجي«؛ حي���ث وّفَرا موارد 
مالي���ة للبحث في حقل الدراس���ات اإلفريقي���ة، كما عماَل 
على توظيف أس���اتذة متخصصين فيها، وتنظيم العديد من 
المؤتمرات لوضع المبادئ التوجيهية العامة للحقل المعرفي 
الجديد، فقد قامت مؤسس���ة كارنيجي بتمويل تأسيس أول 
برنامج للدراس���ات اإلفريقية بجامعة نورث وسترن في عام 
١٩48م، كما قامت مؤسس���ة ف���ورد بتمويل جامعات )نورث 
وسترن، وبوسطن، وجامعة هوارد، وجامعة كاليفورنيا/ لوس 
أنجلوس(، وذلك به���دف إعداد مناهج ومق���ررات وبحوث 
وتدريب مهني في حقل الدراس���ات اإلفريقية، ليبلغ إجمالي 
ما تم اس���تثماره من مؤسس���ة فورد في حقل الدراس���ات 
اإلفريقية حتى نهاية السبعينيات حوالي 2٠ مليون دوالر))).

ثال���ث تل���ك المالم���ح: تاأ�صي����س برام���ج درا�ص���ات علي���ا 
بمختلف الجامعات الأخرى في ال�صتينيات:

يتمث���ل ثالث تل���ك المالمح- في تطور مأسس���ة حقل 
الدراسات اإلفريقية في المؤسس���ات التعليمية األمريكية- 
في تأس���يس برامج دراس���ات عليا في مختل���ف الجامعات 
األخ���رى مع عقد الس���تينيات من القرن العش���رين؛ ومنها 
جامعة ويسكونس���ن ع���ام ١٩6١م؛ وال���ذي كان بتمويل من 
مؤسس���ة كارنيجي أيضاً- في السنوات الخمس األولى من 
عمر البرنامج- بلغ ربع مليون دوالر، لتتولى الجامعات بذاتها 

عملية التمويل بعد ذلك. 
الملم���ح الراب���ع: تاأ�صي����س برامج من���ح لدرا�ص���ة اللغات 

الأجنبية وبخا�صة الإفريقية في الجامعات الأمريكية:
أما راب���ع تلك المالمح بش���أن نمو حقل الدراس���ات 
اإلفريقية في الجامعات األمريكية فهو: تأسيس برامج منح 
لدراس���ة اللغات األجنبية وبخاصة اإلفريقي���ة، بتمويل من 
مؤسس���ات مثل فورد؛ يتضمن قضاء سنتين في الدولة محل 

الدراسة.

 Martin, William G.; West, William. The ascent,  (((
triumph, and disintegration of the Afri- canist en-

 terprise. In: Martin, William G.; West, William.

 )Ed.(. Out of one, many Africas: reconstructing

the study and meaning of Africa. Urbana & Chi-

.cago: University of Illinois Press, 1999, p.90
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الملم���ح الخام�س: التدخل الحكومي المبا�صر في هذا 
ال�صاأن عبر »قانون تعليم الدفاع الوطني«: 

خامس تلك المالمح المهمة، في تطور مأسس���ة حقل 
الدراس���ات اإلفريقية ودراس���ات المناطق في المؤسسات 
التعليمية األمريكية، تمثل في التدخل الحكومي المباشر في 
هذا الش���أن عبر »قانون تعليم الدفاع الوطني« لعام ١٩68م 
في بابه السادس، الذي يهدف إلى تدريس اللغات اإلفريقية 
في المؤسسات التعليمية األمريكية، ففي الفترة )من ١٩64 
و١٩65م( اختارت الحكومة األمريكية خمسة مراكز دراسات 
إفريقية ف���ي جامعات: )هوارد، وكاليفورنيا/ لوس أنجلوس، 
وجامعة دوكين، وجامعة والية متشيجان، وجامعة كولومبيا( 
لتمويلها ب����6٠٠ ألف دوالر بهدف دعم برامج الدراس���ات 
اإلفريقية بها، وإنشاء مكتبات متخصصة، وتقديم منح للطالب 
واألساتذة، وكذا تعيين أعضاء هيئة تدريس متخصصين في 
هذا الحقل، وقد اس���تفادت الجامعات الخاصة والحكومية 
على حّد الس���واء من هذا التمويل الحكومي، إلى أن ُمنحت 
أفضلي���ة للجامعات الحكومية في هذا الش���أن الحقاً، وقد 
ع���ارض كثيٌر من الباحثين في حقل الدراس���ات اإلفريقية، 
وبخاصة أعضاء جمعية الدراسات اإلفريقية ASA، التمويل 
الحكومي المذكور لسيطرة وزارة الدفاع واالستخبارات عليه 
من ناحية، حيث كان موظفوها جزءاً من اللجنة التي تتحكم 
في برامج التمويل تلك من ناحية، وما زعمه هؤالء الباحثون 
من أن هذا التمويل كان مقروناً بالتنافس إبان الحرب الباردة 

وليس ألغراض أكاديمية خالصة.
لتف���رز تلك المالمح عدة نتائج؛ أهمها: أنه بعد أن كان 
٩5% من أعضاء هيئة التدريس في حقل التاريخ بالجامعات 
األمريكية يبحث���ون في تاريخ الوالي���ات المتحدة أو أوروبا 
أو اليونان وروما قبل ع���ام ١٩45م؛ أضحى 3٠% من هؤالء 
يبحث���ون بانتظام حول العالم غير الغربي، وبخاصة إفريقيا، 

بحلول نهاية القرن العشرين.
على  والتعليمي  البحثي  االإن��ف��اق  نمو  ثالثًا: 
الموؤ�س�سات  ف��ي  االإف��ري��ق��ي��ة  ال��درا���س��ات  ب��رام��ج 
التعليمية االأمريكية في القرن الحادي والع�سرين:

يمكن الوقوف على عدد من المؤشرات التي يُفهم منها 
الحالة الراهنة لحقل الدراس���ات اإلفريقي���ة في الواليات 
المتح���دة األمريكي���ة؛ ومن تل���ك المؤش���رات أن إجمالي 

الدرجات العلمية الت���ي ُمنحت في الجامعات األمريكية في 
حقل الدراس���ات اإلفريقية في ع���ام 2٠١٩م بلغ 266 درجة 
علمية، معظمها في مرحلة البكالوريوس، بنمو قدره %4.3١ 
عن العام الس���ابق، وأن أكب���ر الجامع���ات األمريكية التي 
منحت تلك الدرجات كانت كاًل من: جامعة ماديس���ون بوالية 
ويسكونس���ن، وجامعة بيتسبرج بوالية بنس���لفانيا، وجامعة 
ب���راون- بروفيدنس بوالية رودأيالند، وجامعة ديفيدس���ون 
بوالية كارولينا الشمالية، وجامعة لينكولن بوالية بنسلفانيا.

أما متوس���طات تكلفة الدراس���ة في البرامج الدراسية 
لحقل الدراس���ات اإلفريقية في تلك الجامعات؛ فهو )٩424 
دوالراً( للكلي���ات العام���ة داخل الوالي���ة، و)545١2 دوالراً( 
للكلي���ات الخاصة خارج الوالية، في حين أن متوس���ط أجور 
خريجي برامج الدراس���ات اإلفريقية في سوق العمل حوالي 
)834٠٧ دوالر( ف���ي عام 2٠١٩م، بنمو بلغ ١٠.٧% عن العام 
الس���ابق، بمتوس���ط أعمار بلغ 4١.6 عاماً بنمو 2.٠3% عن 
العام الس���ابق، وإجمالي قوة عمل خريجي برامج الدراسات 
اإلفريقية والعاملين فيها يبلغ ١83١٧2 فرد، بنمو ٩.٧5% عن 
العام السابق، كما أن معظم تلك البرامج تتركز في الجامعات 
بشرق الواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى كاليفورنيا.

جدول رقم )1(:
يو�صح تغير الر�صوم الدرا�صية الحكومية في اأف�صل خم�س 

موؤ�ص�صات تعليمية اأمريكية؛ تقدم اأكبر عدد من الدرجات العلمية 
في حقل الدرا�صات الإفريقية )بالألف دولر لأقرب رقم �صحيح(

 ال�سنة 
الجامعة

(0((
اإجمالي 
الخريجين  In

state
 Out of

state

جامعة بت�سبرج 
))))))بن�سلفانيا

جامعة اأوهايو- 
٩)٩)0)الحرم الرئي�سي

٨)))))جامعة براون

))))٨جامعة كن�سا�س

جامعة كاليفورنيا- 
٨))))لو�س اأنجلو�س



38  �ل�صنة �ل�صابعة ع�صرة   -   �لعدد ) 50 (  �أكتوبر 2021 م  -  �صفر 1443هـ

الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

 ال�سنة 
الجامعة

(0((
اإجمالي 
الخريجين  In

state
 Out of

state

))))))جامعة براون

جامعة اأوهايو- 
٨)٩)0)الحرم الرئي�سي

جامعة بت�سبرج 
))٧)٧)بن�سلفانيا

جامعة ميت�سيجان- 
))))))اآن اأربور

0)))))كلية بودوين

 ال�سنة 
الجامعة

(0((
اإجمالي 
الخريجين  In

state
 Out of

state

جامعة اأوهايو- 
))0)))الحرم الرئي�سي

))))))جامعة هوارد

جامعة بروان- رود 
))٨)٨)اآيالند

))))٩جامعة كن�سا�س

جامعة بيت�سبرج 
))٨)٧)بن�سلفانيا

 ال�سنة 
الجامعة

(0((
اإجمالي 
الخريجين  In

state
 Out of

state

جامعة بيت�سبرج 
))٩)٨)بن�سلفانيا

جامعة براون- رود 
0)0)0)اآيالند

جامعة اأوهايو- 
٩)0)))الحرم الرئي�سي

٩))))جامعة هوارد

٩٨)٩)كلية برنارد

 ال�سنة 
الجامعة

(0(٧
اإجمالي 
الخريجين  In

state
 Out of

state

جامعة بيت�سبرج 
٧)0)٨)بن�سلفانيا

جامعة براون– رود 
٩)))))اآيالند

))))0)جامعة كن�سا�س

))))))جامعة بودوين

0)))))كلية برنارد

 ال�سنة 
الجامعة

(0(٨
اإجمالي 
الخريجين  In

state
 Out of

state
جامعة مادي�سون- 
٧)))٩وي�سكون�سن

جامعة براون– رود 
))))))اآيالند

جامعة بيت�سبرج 
))))٨)بن�سلفانيا

))))0)جامعة كن�سا�س

))))))جامعة �سيكاغو

 ال�سنة 
الجامعة

(0(٩
اإجمالي 
الخريجين  In

state
 Out of

state

جامعة مادي�سون- 
))))٩وي�سكون�سن

جامعة براون- 
))٧)٧)روداآيالند

جامعة بيت�سبرج- 
))))٩)بن�سلفانيا

جامعة ديفيد�سون 
))))))نورث كارولينا

))))))جامعة بودوين

الم�صدر: من ت�صميم الباحث؛ ا�صتخال�صاً من بيانات 
الرابط الآتي:

https://datausa.io/profile/cip/african-studies
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من الجدول ال�صابق يمكن ت�صجيل عدة مالحظات؛ منها: 
- أن أكب���ر خمس جامعات، من حي���ث منح الدرجات 
العلمية في حقل الدراسات اإلفريقية، تُخّرج سنوّياً ٧5 طالباً 

في المتوسط.
- كم���ا أن معظم تل���ك الجامعات تمي���ز بين الطالب 
س���واء من  المتقدمي���ن لها من داخ���ل الوالية وخارجها– 
الوالي���ات األخرى الت���ي ال تقع فيها الجامع���ة أو الطالب 
الدوليي���ن- بحيث تتضاعف تكلف���ة االلتحاق بهذه البرامج، 
باستثناء بعض الجامعات التي تعتمد تكلفة متساوية في هذا 

البرنامج لكل طالبها، سواء من خارج الوالية أو داخلها.
- كم���ا يالحظ على تلك الجامع���ات التي تعتمد تكلفة 
متساوية؛ أنها تس���تقبل عدد طالب أقل من غيرها بصورة 

ملحوظة؛ يدور حول عشرة طالب سنوياً.
- وم����ن تلك المالحظات أيضاً أن من بين أكبر خمس 
جامعات في هذا التخصص، في السنوات السبع الماضية، 
يوج����د جامعتان من الجامعات األُولى في تدش����ين برنامج 
للدراس����ات اإلفريقية بتمويل حكومي أو مدني من فورد أو 
كارنيجي؛ وهما جامعتا كاليفورنيا/ لوس أنجلوس، وجامعة 

هوارد.
- وأن معظ���م تلك الجامعات تقع في ش���رق الواليات 
المتحدة، وخاصة في نيويورك وبنسلفانيا، باإلضافة لوالية 

كاليفورنيا على الساحل الغربي.
االأمريكية  الفكر  مراكز  اهتمام  تنامي  رابعًا: 

بحقل الدرا�سات االإفريقية:
تَُعد مراكز الفكر- بارتباطاتها المؤسس���ية المختلفة- 
أحد أهم مالمح حقل العلوم السياس���ية، بصفٍة عامة وحقل 
الدراسات اإلفريقية بصفٍة خاصة؛ ونشأتهما األمريكية في 
األس���اس، فمن بين 23٩٧ مركز فكر في أمريكا الشمالية، 
التي تش���مل الوالي���ات المتحدة وكندا والمكس���يك، هناك 
22٠3 منها في الواليات المتحدة، وهو ما يتجاوز ثلثي عدد 
مراكز الفكر في كل دول أوروبا، والتي بها 2٩32 مركز فكر، 
وتبلغ نسبة مراكز الفكر بالعاصمة واشنطن 8% من إجمالي 
المراكز الموجودة بالواليات المتحدة في عام 2٠2٠م)))، ومن 

 James G. McGann, 2020 Global Go to Think Tank  (((
 Index Report, Think Tanks and Civil Societies

بين أكب���ر مائة مركز فكر في الوالي���ات المتحدة في العام 
نفس���ه ال يوجد إال مركز فكر معني بصورة أصيلة بإفريقيا، 
 Africa »وه���و »مركز إفريقيا للدراس���ات االس���تراتيجية
Center for Strategic Studies ف���ي المرتب���ة ٧٩، إال 
أن كثيراً من مراكز الفك���ر األمريكية المرموقة، والتي تأتي 
في مواقع متقدمة من التقرير س���نوياً، لديها برامج دراسات 
مناطق متنوعة، منها )مركز بروكينز، وبيت شاسم، ومجلس 

العالقات الخارجية(، وغيرها))).
إال أن���ه يمكن الوقوف على عدد من التحديات التي 
تواجهه���ا مراكز الفكر األمريكية في حقل الدراس���ات 
اإلفريقية، وق���د عّبرت عن تلك التحدي���ات بصورٍة أو 
بأخرى جلس���ة المائدة المستديرة، التي ُعقدت من ِقبل 
الجمعية األمريكية للعلوم السياس���ية في 2٩ أغسطس 
2٠١٩م بالوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة، والتي جاءت 
بعنوان )زيادة ش���مول الباحثين األفارقة والمقيمين في 
إفريقيا في العلوم السياس���ية(، وقد ترأس هذه الجلسة 
»زكري���ا مامبيلي« رئي���س مجموعة مؤتمر السياس���ة 
اإلفريقية، واألستاذ بكلية فاسار، وتمثلت تلك التحديات 
التي خلصت إليها الجلس���ة في وج���ود تحديات تتصل 
بقبول الطالب األفارقة في الجامعات األمريكية بسبب 
التكلفة المرتفعة للدراس���ة، وصعوبة التوظيف ألعضاء 
هيئة التدريس، وكذا التحديات اللوجس���تية، ومتطلبات 
التأش���يرة، وأخيراً فجوة التمثيل اإلفريقي في البحوث 
المنش���ورة عن إفريقيا في مجالت العلوم السياس���ية 

الرائدة))).

.Program, University of Pennsylvania, p.15

.James G. McGann, Ibid, p.94   (((
 American Political Science Association     (((
 )2019( Roundtable: increasing inclusion of

 African and Africa-based scholars in political

:science. Available at

https://convention2.allacademic.com/one/apsa/  

apsa19/index.php?cmd=Online+Program+View

+Session&selected_session_id=1529682&PHP

 SESSID=gq0il6pkf42bi3lsdd3t1pcqv5 )accessed

)20 July 2021
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اأما التحديات المو�صوعية والمنهاجية التي تواجه بحوث 
الدرا�صات الإفريقية في المدار�س الغربية ب�صفة عامة؛ فيمكن 

اإجمالها في الآتي:
- استمرار غلبة النظرة الخارجية األحادية الغربية على 
البحوث اإلفريقية؛ حيث غلبة الباحثين غير األفارقة أو غير 
المقيمين في إفريقيا على البحث في الدراسات اإلفريقية، 
وهو ما يحول دون تقديم نظرة بحثية أكثر دقة أو مقارنة، أو 
تُعرض وجهات نظ���ر متباينة بين »اإلفريقية« و»الغربية« في 
التعاطي مع إفريقيا، وال يعني ذلك التنوع في أصول العلماء 
لتش���مل أفارقة فقط، وإنما أيضاً االستعانة بمنظور إفريقي 
وليس غربياً من ِقبل ه���ؤالء الباحثين في معالجة القضايا 

اإلفريقية.
- اس���تمرار نق���ص الدراس���ات المقارن���ة في بحوث 
الدراس���ات اإلفريقية، وذلك استناداً للتحدي السابق، حيث 
إن الدراس���ات اإلفريقية المقارنة تسهم في تصحيح اآلراء 
غير األحادية حول القارة في كثير من األحيان، وتكشف عن 

االختالفات المعتبرة بين وحدات التحليل.
- صعوب���ة اعتماد األس���لوب المقارن في الدراس���ات 
اإلفريقي���ة بصفٍة خاصة، ودراس���ات المناطق بصفٍة عامة، 
بين قطاعات واس���عة م���ن الباحثين، لم���ا يتطلبه ذلك من 
الحاجة إلى الجمع بين المعرفة المتعمقة من ناحية، والقدرة 
االس���تقرائية العابرة للتخصصات من ناحيٍة ثانية، والتركيز 
على التفسيرات السببية التي يهدف لها الباحثون من ناحيٍة 

ثالثة.
- صعوب���ة تحديد العالقات الس���ببية ف���ي عديد من 
البحوث في الدراسات اإلفريقية تحت وطأة ضعف البيانات 
المرجعية، خاصًة تحت المس���توى الوطن���ي؛ مما ينتج عنه 
تهميش للعديد من الدراس���ات التي تعالج تلك المستويات، 
كم���ا يصعب نش���رها في المج���الت العلمي���ة الرائدة في 

الحقل))).

 Matthias Basedau, Rethinking African Studies:   (((
 Four Challenges and the Case for Comparative

 African Studies, African Spectrum, )Volume: 55

 :Via link .)206-issue: 2, August 1, 2020, pp: 194

h t t p s : / / j o u r n a l s . s a g e p u b . c o m / d o i /

 accessed(  0002039720945328#/full/10.1177

ويوضح الج���دول الالحق لنتائج التحديات الس���الفة 
وتداعياتها الس���لبية على حقل الدراسات اإلفريقية، ومنها 
ضعف المش���اركة اإلفريقية في إنتاج تل���ك البحوث؛ حيث 
يعرض الجدول التالي نسبة مش���اركة الباحثين األفارقة أو 
المقيمين في إفريقي���ا أو من أصل إفريقي، كما أنه يعرض 
نس���بة بحوث دراسات الحالة في الدراسات اإلفريقية، وكذا 
نس���بة البحوث الكمية إلى الكيفية في الحقل نفسه؛ وذلك 
في ثالث من المجالت العلمية الرائدة في حقل الدراس���ات 
اإلفريقية، وهي مجالت: »الش���ؤون اإلفريقية«، و»الدراسات 
اإلفريقية الحديث���ة«، و»طيف إفريقيا«، التي تصدر عن دور 

نشر أوروبية مرموقة في بريطانيا وألمانيا.

https://journals.sagepub.com/doi/ :الم�صدر
0002039720945328#/full/10.1177

وم���ن الجدول الس���ابق يتض���ح: أن نس���بة الباحثين 
المقيمين في إفريقيا بالنس���بة لجملة البحوث المنش���ورة 
في المجالت العلمية الثالثة يبل���غ ١3.64%، في حين تبلغ 
نس���بة الباحثين من أصول إفريقية بالمقاالت المنشورة في 
تلك المجالت 3٠.3٠%، وأن 85% من البحوث المنشورة في 
تلك المجالت تعتمد أسلوب دراسة الحالة في غياب واضح 
للبحوث المقارنة، وأن ٩١.٠4% من تلك البحوث يعتمد على 

األدوات المنهاجية الكيفية دون الكمية.
وم���ن المالحظات الس���ابقة يمكن الوق���وف على: أن 

.)20 July 2021
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حق���ل الدراس���ات اإلفريقي���ة ال يزال يعاني م���ن تحديات 
ذاتي���ة ومنهاجية وموضوعية معتبرة ف���ي الواليات المتحدة 

والمدارس الغربية بصفة عامة.
في  الجديدة  البحثية  االتجاهات  خام�سًا: 
المتحدة  الواليات  في  االإفريقية  الدرا�سات  حقل 

االأمريكية:
ف���ي  الإفريقي���ة  للدرا�ص���ات  العرقي���ة  المعالج���ة   )1

الوليات المتحدة الأمريكية: 
لعل أحد أهم االتجاهات القديمة والمستمرة في حقل 
الدراسات اإلفريقية في الواليات المتحدة األمريكية لسنوات 
قادمة ه���و: المعالج���ة العرقية للدراس���ات اإلفريقية في 
الواليات المتحدة األمريكية، فمثلما كانت حركات الحريات 
المدني���ة، التي أطلقها األمريكيون األفارقة في الس���تينيات 
من القرن الماضي، هي أحد األسباب الرئيسية للتوسع في 
تدش���ين وتمويل برامج الدراسات اإلفريقية في المؤسسات 
التعليمية والبحثية األمريكي���ة، فهي لم تزل قضية محورية 
في الدراسات األمريكية، خاصًة في ظل الممارسات العرقية 
في الواليات المتحدة تجاه األمريكيين من أصل إفريقي من 
فترٍة إلى أخرى، لتعيد الزخم لتلك القضية المحورية من آٍن 
آلخر، ومنها حركات الطالب الس���ود األخيرة، في الواليات 
المتح���دة األمريكية، على خلفية مقت���ل مواطن أمريكي من 

أصل إفريقي على يد شرطي أمريكي))).
ومن البحوث التي تعبر عن هذا التجاه:

- Feinberg, H. M. )2020(. “We met. We talked. 
But did they listen?” Black South African 
Leaders’ Participation in African-White 
Conferences, 1922–1933. International 
Journal of African Historical Studies, 53)1(.

 Akosua Adomako Ampofo, Re-viewing Studies  (((
 on Africa, #Black Lives Matter, and Envisioning

 the Future of African Studies, African Studies

 Review, African Studies Association, 2016,

doi:10.1017/asr.2016.34, P.7. Via link:  https://

www.cambridge.org/core/journals/african-

studies-review/article/reviewing-studies-on-

africa-black-lives-matter-and-envisioning-the-

future-of-african-studies/FB877A60F866825E2

.)4292D8F126CE8C7 )accessed 20 July 2021

- Dierenfield, B. J. )2021(. The Civil Rights 
Movement: The Black Freedom Struggle in 
America. Routledge.

- Harris, F. C. )2015(. The next civil rights 
movement?. Dissent, 62)3(, 3440-.

- Clayton, D. M. )2018(. Black lives matter and 
the civil rights movement: A comparative 
analysis of two social movements in 
the United States. Journal of Black 
Studies, 49)5(, 448480-.

- Reed, T. V. )2019(. The art of protest: Culture 
and activism from the Civil Rights Movement 
to the present. U of Minnesota Press.

- Santoro, W. A. )2015, June(. Was the civil 
rights movement successful? Tracking and 
understanding black views. In Sociological 

Forum )Vol. 30, pp. 627647-(.

وبخا�ص���ة  والحري���ات  بالحق���وق  المعن���ي  التج���اه   )2
ال�صيا�صية في اإفريقيا:

أما ثاني تلك االتجاهات فهو: االتجاه المعني بالحقوق 
والحريات، وبخاصة السياس���ية، في إفريقيا، وعلى الرغم 
من ِقدم ه���ذا االتجاه أيضاً، في المدرس���ة البحثية بحقل 
الدراس���ات اإلفريقية؛ فإنه لم ي���زل يلقى زخماً، خاصة في 

ارتباطاته بالبُعد الدولي أو تجلياته الدولية.
ومن هذه البحوث اأي�صاً:

- Mueller, S. D. )2014(. Kenya and the 
International Criminal Court )ICC(: politics, 
the election and the law. Journal of Eastern 
African Studies, 8)1(, 2542-.

- Kramon, E. )2018(. Money for votes: The 
causes and consequences of electoral 
clientelism in Africa. Cambridge University 
Press.

- Kramon, E. J. )2013(. Vote buying and 
accountability in democratic Africa. University 
of California, Los Angeles.

- Angerbrandt, H. )2018(. Deadly elections: post-
election violence in Nigeria. The Journal of 
Modern African Studies, 56)1(, 143167-.

- Sloth-Nielsen, J. )Ed.(. )2016(. Children’s rights 
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in Africa: a legal perspective. Routledge.
- Alter, K. J., Helfer, L., & McAllister, J. R. )2013(. 

A new international human rights court for 
West Africa: The ECOWAS Community 
Court of Justice. American Journal of 
International Law, 107)4(, 737779-.

3( التعاطي الإفريقي مع ال�صيا�صات ال�صتعمارية:
كما أن السياس���ات االس���تعمارية ال تزال محل بحث، 
ولكن ف���ي بُعٍد مه���م، ولعله ل���م يلق البح���ث الواجب من 
الباحثين األمريكيين؛ وهو التعاطي اإلفريقي مع السياسات 

االستعمارية.
ولع����ل م����ن اأب����رز تل����ك الدرا�ص����ات ف����ي ال�صن����وات الأخيرة ما 

ياأتي:
- Decker, T. )2021(. Handwritten in Lagos: 

Selfhood and Textuality in Colonial 
Petitions. History in Africa, 128-. doi:10.1017/
hia. 2021.4

- Krenn, M. L. )2015(. Black Diplomacy: African 
Americans and the State Department 1945–
1969. Routledge.

- Netshakhuma, N. S. )2019(. The role of archives 
and records management legislation after 
colonialism in Africa: Case of Southern 
Africa. Records Management Journal.

- Ekeh, P. P. )2018(. Colonialism and the two 
publics in Africa: A theoretical statement. 
In Africa )pp. 87109-(. Routledge.

- Ogbechie, S. O. )2018(. Art, African Identities, 
and Colonialism. The Palgrave Handbook 
of African Colonial and Postcolonial History, 
429449-.

لالأفارق���ة  الثقاف���ي  والندم���اج  الهوي���ة  م�ص���كالت   )4
المقيمين اأو الأفارقة الأمريكيين:

ومن تلك االتجاه���ات أيضاً- والتي ال ت���زال رائجة- 
مش���كالت الهوية واالندماج الثقافي لألفارقة المقيمين أو 

األفارقة األمريكيين.
ومن تلك البحوث التي تعبر عن هذا التجاه ما ياأتي:

- Lamp, F. )2021(. Naming the Baga: 
Problems in the Identity of a Guinean 

Cultural Amalgamation. History in 
Africa, 126-. doi:10.1017/hia.2021.7

- Hawkins-Jones, J. Y. )2017(. Identity Crisis: 
Understanding How African American Males’ 
Experiences Influence Their Self-Perception 
and Educational Attainment )Doctoral 
dissertation, The University of Southern 
Mississippi(.

- Alumona, I. M., & Azom, S. N. )2018(. Politics 
of identity and the crisis of nation-building in 
Africa. In The Palgrave handbook of African 
politics, governance and development )pp. 
291306-(. Palgrave Macmillan, New York.

- Sides, J., Tesler, M., & Vavreck, L. 
)2019(. Identity crisis. Princeton University 
Press.

- Stevens, J. W. )2018(. African American 
female adolescent identity development: A 
three-dimensional perspective. In Serving 
African American Children )pp. 141168-(. 
Routledge.

5( اإع���ادة ق���راءة لتاريخ اإفريقي���ا ال�صتعمارية في �صوء 
العثور على مخطوطات ووثائق: 

ومن تل���ك االتجاهات أيضاً إعادة قراءة لتاريخ إفريقيا 
االس���تعمارية، في ض���وء العثور على مخطوط���ات ووثائق، 
وبخاصة تلك التي كتبها األفارق���ة العبيد في تلك المرحلة 

عنها، ومنها:
- Castryck, G. )2019(. Living Islam in Colonial 

Bujumbura – The Historical Translocality 
of Muslim Life between East and Central 
Africa. History in Africa, 46, 263298-. 
doi:10.1017/hia.2019.2.

- Leigh, D. )2021(. The View from “White Man’s 
Bay”: The Captain John Matthews Papers 
on Sierra Leone at the Firestone Memorial 
Library, Princeton University. History in 
Africa, 114-. doi:10.1017/hia.2021.2.

- Adelusi-Adeluyi, A. )2020(. “Africa for the 
Africans?” – Mapmaking, Lagos, and the 
Colonial Archive. History in Africa, 47, 275-
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296. doi:10.1017/hia.2020.9.
- Roufe, G., & Miller, J. )2020(. African Voices 

Echoing in European Texts: The Muffled 
Meanings of the Madzimbabwe of the 
Mocaranga between the Sixteenth and the 
Nineteenth Centuries. History in Africa, 47, 
536-. doi:10.1017/hia.2020.8.

- Lindsay, L. )2020(. Slavery, Absorption, and 
Gender: Frederick Cooper and the Power 
of Comparison. History in Africa, 47, 6574-. 
doi:10.1017/hia.2019.22.

- Mann, G., & Lindsay, L. )2020(. Introduction: 
Frederick Cooper and the Historiography 
of Africa. History in Africa, 47, 5153-. 
doi:10.1017/hia.2019.23.

6( اإعادة القراءة لتاريخ اإفريقيا قبل ال�صتعمار:
وآخ���ر تلك االتجاهات هو إعادة القراءة لتاريخ إفريقيا 

قبل االستعمار.
ومن اأهم تلك الدرا�صات ما ياأتي:

- Stewart, C. )2021(. What’s In the Manuscripts 
of Timbuktu? A Survey of the Contents of 
31 Private Libraries. History in Africa, 130-. 
doi:10.1017/hia.2020.18.

- Collet, H. )2019(. Échos d’Arabie. Le Pèlerinage 
à La Mecque de Mansa Musa )724–
7251325–1324/( d’après des Nouvelles 
Sources. History in Africa, 46, 105135-. 
doi:10.1017/hia.2019.12.

- Ayana, D. )2019(. The Northern Zanj, Demadim, 
Yamyam, Yam/Yamjam, Habasha/Ahabish, 
Zanj-Ahabish, and Zanj ed-Damadam – 
The Horn of Africa between the Ninth and 
Fifteenth Centuries. History in Africa, 46, 57-
104. doi:10.1017/hia.2019.10.

- Shea, R., & Bell, D. )2019(. Charting the 
Unknown: Islamic Cartography and Visions 
of Africa in the ‘Abbasid Era. History in 
Africa, 46, 3756-. doi:10.1017/hia.2019.9.

- Phillipson, D. )2019(. An Armenian Involvement 
in Mid-Nineteenth Century Ethiopia. History in 
Africa, 46, 137145-. doi:10.1017/hia.2019.4.

- Robertshaw, P. )2018(. Rivals No More: 
Jan Vansina, Precolonial African 
Historiography, and Archaeology. History 
in Africa, 45, 145160-. doi:10.1017/hia. 
2018.14.

الخال�سة:
نهاية القول أن حقل الدراس���ات اإلفريقية 
في الواليات المتحدة األمريكية إنما تأسس في 
بداية النصف الثاني من القرن العشرين تحت 
وطأة السياقات السياسية في الواقع األمريكي؛ 
وليس نتيجة إلح���اح أكاديمي خالص، وتتمثل 
تلك الس���ياقات التي أف���رزت هذا الحقل في 
تنامي مس���ألة الحقوق والحريات لألمريكيين 
من أصل إفريقي، وم���ا كان لهذا من أثر على 
قضاي���ا الهوي���ة واالندماج الثقاف���ي، كما أن 
سياقات الحرب الباردة وما أنتجته من قدرات 
مناورة عالية للدول اإلفريقية دفعت بالحكومة 
األمريكي���ة للتوجيه نحو مزيد من الدراس���ة 
والبحث في حقل الدراسات اإلفريقية، لتوفير 
قدرة أوس���ع من الفهم للس���ياقات األمريكية، 
وهو االتجاه الذي دعمه أيضاً المجتمع المدني 
األمريكي العالمي، كمؤسستَي فورد وكارنيجي 
اللتين كان لهما دوٌر معتبر في تدش���ين وبلورة 

هذا الحقل في السنوات السبعين السابقة.
بيد أن القضايا التاريخية التي شغلت حقل 
الدراس���ات اإلفريقي���ة في الوالي���ات المتحدة 
األمريكي���ة لم تزل رائجة، وله���ا من الحيثية ما 
يجذب مزي���داً من الباحثين لدراس���اتها، وهذا 
قد يكون مرده الرئيس���ي هو زخم الس���ياقات 
السياس���ية المحيطة باإلفريق���ي األمريكي أو 
اإلفريقي المقيم، ولعل اتساع برامج الدراسات 
اإلفريقية ف���ي الجامعات األمريكي���ة، وارتفاع 
تكلفة دراس���تها بصورة معتب���رة إذا ما ُقورنت 
بتخصص���ات أخرى، يدعم افتراض اس���تمرار 
الزخ���م المحي���ط بالدراس���ات اإلفريقية في 

الواليات المتحدة األمريكية �
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د. م�شطفى خوا�ض  
اأ�ش�تاذ محا�ش�ر بالمدر�ش�ة الوطني�ة العلي�ا 

للعلوم ال�شيا�شية.

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

بوعلي، ال�شلف، الجزائر.

واقع الدراسات اإلفريقية في الجزائر..
 دراسة وصفية تحليلية

الأوروبية اأو القارة الآ�شيوية، لذلك فاإّن الهتمام 
بما يحدث داخل القارة الإفريقية، وما ي�شتهدف 
الأفارق�ة من خارج قارتهم، اأمٌر ل مهرب منه، بل 

هو من �شميم الم�شلحة الوطنية.

الإفريقية ترتبط  بالق�ارة  الجزائ�ر 
ارتباطًا جغرافيًا و�شيا�ش�يًا ل 
ف�كاك منه، وتتج�ه هذه الروابط اإل�ى اأن تكون 
اقت�ش�اديًة اأي�ش�ًا، وعلي�ه ف�ا يمك�ن النهو��ض 
غ�دًا �ش�باحًا لنج�د اأنف�ش�نا ننتمي اإل�ى القارة 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 45ثقافية ف�شلية محكَّ

إن البيئة الجغرافية والسياس����ية حتى الديموغرافية 
تحت����م على الجزائر؛ أو على األقل تدف����ع إلى إيجاد نموٍّ 
وتطّور كبير في الدراسات اإلفريقية، ألن الفعل األكاديمي 
عادًة يعكس االهتمام االجتماعي والسياس����ي أو يس����بقه، 
الستش����رافه س����يرورة األحداث في بلٍد م����ا، كما يقال: 

»الموقع يحدد التوجهات«.
بحكم االرتب����اط الجغرافي والعمق التاريخي للجزائر 
مع إفريقيا جنوب الصحراء؛ يتحتم على صانع القرار في 
الجزائر االهتمام بالقارة اإلفريقية، باعتبارها دائرة مهّمة 
من دوائرها الجيوسياسية، إاّل أّن هذا االهتمام في الواقع 
يظل ضعيف األداء بحكم المبادالت التجارية واالقتصادية 
الضعيف����ة بالمقارنة مع الضفة الش����مالية للبحر األبيض 
المتوسط. والحال أّن هذه االعتبارات السياسية انعكست 
بدورها عل����ى أجندة البحث األكاديمي في الجزائر، والتي 
نجد فيها نقصاً فادحاً في مراكز البحث المهتمة بالشأن 
اإلفريقي، ما عدا بعض المواضيع البحثية في الجامعات 
الجزائرية التي تتن����اول القضايا اإلفريقي����ة ُمرّكزًة على 
البُعد السياس����ي واألمني؛ بحكم نظرة صانع القرار الذي 
ينظر إلى العم����ق اإلفريقي كمصدر تهديد وليس كامتداد 

حضاري.  
تس����عى هذه الورقة البحثي����ة إلى: الك�صف ع���ن مكانة 
وقيمة الدرا�صات الإفريقية في المجال الأكاديمي والجامعي 
الجزائري، وهل لهذه المكانة- إن كانت موجودة- سند في 
المجتمع العلمي والسياس����ي، إذ ال يمكن أن يكون البحث 
من أجل البحث، فإذا كانت الجزائر تقدم نفسها بوصفها 
واحدة من الدول المحورية والقائدة في القارة اإلفريقية؛ 
فمن المس����تهجن أال يكون لديها نخبة أكاديمية تهتم بهذا 
المج����ال الحيوي، وتؤثر عبر ه����ذا االهتمام في خيارات 

صانع القرار السياسي. 
تنطلق الدرا�صة من فر�صية مفادها: 

أّن البح����ث األكاديم����ي حول الش����أن اإلفريقي بقي 
ُمرتهناً إلى حدٍّ كبير بتوجهات صانع القرار، وبقي أس����يراً 
للقضايا الت����ي يطرحها الخطاب الس����لطوي، والمتعلقة 

أساساً بالبعد األمني.
وتقوم هذه الدرا�صة على محورين اثنين:

الأول: الجامعة الجزائرية والدراسات اإلفريقية.

الثاني: السياس����ة والبح����ث األكاديمي اإلفريقي في 
الجزائر: التحّديات واالستجابات. 

ال��ج��زائ��ري��ة  ال��ج��ام��ع��ة  االأول:  ال��م��ح��ور 
والدرا�سات االإفريقية:

فتحت الجامع����ة الجزائرية، وخاصًة ف����ي العقَدين 
األخيَرين، تخّصصات كثيرة، في العلوم االجتماعية والعلوم 
السياسية بصفٍة خاّصة، لكن نجد هناك تخ�ص�َصين فقط 
ف���ي الدرا�ص���ات الإفريقي���ة، اأحدهم���ا ُفت���ح لفت���رة ق�صي���رة في 
المدر�ص���ة الوطنية العليا للعل���وم ال�صيا�صية، واآخر في جامعة 
الجزائ���ر )3( كلي���ة العل���وم ال�صيا�صي���ة والعالق���ات الدولي���ة، 

والذي ما زال يفتح سنوياً إلى غاية هذا العام.
المعضلة التي تش����هدها الجامعة الجزائرية، وخاصًة 
في حق����ل العلوم السياس����ية، ه����ي قلّ����ة المتخصصين 
الحقيقيين من األساتذة الباحثين، حيث هناك صنف يكتب 
في موضوعات متفرقة، مما يعني عدم التحكم في موضوع 
الدراسة، وهناك صنف آخر ال يكتب إال من أجل ضرورات 
إدارية مرتبط����ة بالترقية المهني����ة، والقليل فقط َمن هو 

متخصص ويكتب ويبحث بانتظام في قضايا محددة.
كما أن هناك إغراقاً في االتجاه بالعلوم السياس����ية 
اتجاهاً أمنياً وإس����تراتيجياً، حيث يس����يطر هذا التوّجه 
حتى ف����ي التعامل مع الدراس����ات اإلفريقية، إذ إن أغلب 
المذكرات والرس����ائل العلمي����ة تمي����ل للبح����ث في هذا 
الموض����وع، مع التخصص أكثر فأكثر ف����ي غرب إفريقيا 
والس����احل اإلفريق����ي خاّصة. في الحقيقة؛ إن س����يطرة 
موضوعات اإلرهاب والهج����رة، والمواضيع األمنية، وفي 
منطقة الس����احل، على األبح����اث الجامعية؛ هو تعبير عن 
تأثر الباحثين باألولويات البحثية لبعض الدول االستعمارية 

السابقة. 
لكن وجود تخصص الدكت����وراه في هاتَيْن الجامعتَين 
ساعد بقوة في إعطاء زخم للدراسات اإلفريقية في العلوم 
السياسية في الجزائر، وس����مح بظهور عشرات الرسائل 
العلمي����ة حول الش����أن اإلفريقي)))، لكن عل����ى الرغم من 

الجامعية  للر�سائل  ال��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  ف��ي  البحث  عند     (((
حوالي   تظهر   https://www.pnst.cerist.dz الجزائرية 
00) اأطروحة في العقدين الأخيرين، اإذا ا�ستخدمنا م�سطلح 
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

ذلك يبقى مردود هؤالء قلي����اًل، وغير منظم، ولم يتعرض 
لدراس����ة نقدية، أي دراس����ة ببليوغرافية حول ماذا يُنتج؟ 
ولماذا؟ وكيف يتم ذلك؟ ألن األمر الخطر هنا هو أن أغلب 
األبحاث والرسائل تأخذ الطابع المكتبي، أي تكون خالية 
من المالمسة المباش����رة لمجتمع الدراسة، وهذه ظاهرة 
خطي����رة في البحوث الجامعية، حي����ث إنها- في أغلبها- 
تأتي معتم����دة على ما أعده اآلخرون م����ن كتب ومقاالت 
وتقارير، وال تس����تخدم أدوات جمع البيانات، مثل المقابلة 
أو االس����تبيان أو مجموعات النق����اش إال نادراً، مما يعني 
عدم االلتقاء مباش����رة بالظاهرة المبحوثة وش����خوصها، 

ودراستها عبر ما وصل له اآلخرون فقط.
يُعّمق هذا االشكال أن المنح القصيرة والطويلة األمد 
للباحثين ال تتج����ه نحو القارة اإلفريقية إال نادراً جّداً، بل 
تج����د باحثاً يُع����د بحثاً عن نيجيري����ا أو كينيا لكنه يُعطى 
منح����ة إلى تركيا أو فرنس����ا، وهذا خل����ل كبير يؤدي إلى 
صعوب����ٍة في فهم المجتمعات التي تدور عليها الدراس����ة، 
ويدفع إلى االس����تعاضة بدارس����ات اآلخرين، لذلك فمن 
الضروري تمويل بعثات علمية أو س����فريات بحثية حتى لو 
كانت قصيرة ألصحاب تخصص الدراسات اإلفريقية إلى 
البلدان اإلفريقية عوضاً عن بلدان أخرى، لكن هذا التوّجه 
يفترض إعادة توجيه أموال كبيرة إلى قطاع البحث العلمي، 
والتي ال تتجاوز حالياً ٠.٠٧% من الناتج القومي، وهي من 
أضعف النس����ب في العالم، والتي ترتفع لدى بعض الدول 
إلى حدود 4% من الناتج القومي، مثل كوريا الجنوبية على 

سبيل المثال.
1- مراكز ووحدات البحث: 

في الجزائر هناك حوالي ١٩ مركز بحث تابع لوزارة 
التعلي����م العال����ي، و١٠ مراكز تابعة لمؤسس����ات حكومية 
أخ����رى، وأربعة للطاق����ة الذرية، واثن����ان لوكالة الفضاء 
الجزائري����ة، و١2 مركزاً للش����ركات االقتصادية الخاصة 
والعام����ة. في حين هناك ١4 وحدة بح����ث عمومية، و١2 

ال�سيا�سية.  العلوم  ميدان  في  وبحثنا  العنوان،  في  »اإفريقيا« 
الأخ��رى،  التخ�س�سات  في  البحث  عند  اأكثر  الرقم  ويرتفع 
مما يعني اأن هناك ر�سائل تتجاوز هذا العدد بكثير تدور حول 

الموا�سيع الإفريقية المختلفة.

وحدة بحث جامعية))). 
كما هناك بعض المعاهد والمراكز األمنية والعسكرية 
والتابعة لجهات س���يادية أخرى، لك���ن يبقى أغلب مهامها 
يتركز حول التكوين أكثر من البحث، ومهما كان األمر فإنه 
ال يمكنها القيام بجهد يحتاج إلى عدد كبير وعمل متواصل.
يبق����ى المؤكد أنه وس����ط كّل هذه الهي����اكل ال يوجد 
ال مرك����ز وال وح����دة بحث عامة أو خاصة تهتم بالش����أن 
اإلفريقي، وبخاصة الشأن السياس����ي، الذي يتم التركيز 

عليه في بحثنا هذا.
عند مقارنة وضعنا مع البلدان المجاورة والمهمة في 
إفريقي����ا نجد أنها جميعاً تملك معاهد ومراكز متخّصصة 
في الشأن اإلفريقي، والتي تسمح بتجميع الجهود العلمية 
واألكاديمي����ة في الميدان، وإعطائها معنى، وتس����اهم في 
تراك����م معرفي في المج����ال، وتعمل كذل����ك على تقديم 
المشورة أو الرؤية الصحيحة للسياسة اإلفريقية للجزائر.   

2- مخابر البحث والدرا�صات الإفريقية:  
هناك أكثر من )١552( مخبر بحث )هيئة بحث( في 
الجزائر إلى غاية 2٠2٠م، منها أكثر من )2٠٠( مخبر في 
العلوم اإلنسانية والفنون، وأكثر من )١54( مخبر في العلوم 
االجتماعي����ة، وكل هذه المخابر منضوي����ة تحت »الوكالة 
الموضوعاتية للبحث في العلوم االجتماعية واإلنس����انية« 
)وللعلم هناك خمس وكاالت، ومنها هذه الوكالة التي تجمع 
العلوم االجتماعية واإلنسانية(، ومن بين عشرات المخابر 
هناك حوالي أحد عشر مخبراً يدرس الشأن اإلفريقي أو 
أحد أقاليمه، سواء من زاوية سياسية أو اجتماعية وثقافية 

أو تاريخية أو اقتصادية، وهي))):
- مخبر مخطوطات الحضارة اإلس����المية في شمال 

إفريقيا، جامعة وهران ١، )2٠٠٠(.
- مخبر العولمة وانعكاس���اتها على اقتصاديات 
دول الش���مال اإلفريقي واختبار مدى إمكانية إنشاء 

التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  للبحث  العامة  المديرية     (((
http://www.dgrsdt.dz/v1/index. ال���راب���ط:  ع��ل��ى 

  php?fc=St_RSDT

Annuaire des laboratoires de recherch, at: http://dali-  (((
lab.dgrsdt.dz/site/index.php?option=1&search=1
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اتحاد موح���د لش���مال إفريقيا، جامعة الش���لف، 
.)2٠٠2(

- مخب����ر اللغ����ات واآلداب والحضارات/التاريخ في 
إفريقيا، جامعة وهران 2، )2٠٠3(.

- مخب����ر الدراس����ات اإلفريقية للعلوم اإلنس����انية 
واالجتماعية، جامعة أدرار، )2٠١٠(.

- مخبر الدراس����ات اإلفريقية، جامع����ة الجزائر 2، 
.)2٠١2(

- مخبر المخطوط����ات الجزائرية في غرب إفريقيا، 
جامعة أدرار، )2٠١2(.

الجزائري-اإلفريقي،  االقتص����ادي  التكامل  - مخبر 
جامعة أدرار، )2٠١2(.

- مخبر الدراس����ات التاريخية واألثرية في ش����مال 
إفريقيا، جامعة تيارت، )2٠١5(. 

- مخبر الدراسات واألبحاث السياسية في إفريقيا، 
المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، )2٠١8(.

- مخبر االقتصاد السياسي بين التنمية االقتصادية 
والتحديات السياس����ية للدول العربية واإلفريقية، جامعة 

الواد، )2٠١٩(. 
- مخبر التحديات اإلفريقية الراهنة ومكانة الجزائر 

منها، جامعة الجزائر 3، )2٠2٠(.
م����ن بين هذه المخابر؛ نج����د أن هناك ثالثة مخابر 
على تماّس مباشر مع الدراسات السياسية اإلفريقية، هي: 

- مخبر التكامل القت�صادي الجزائري-الإفريقي.
- مخبر الدرا�صات والأبحاث ال�صيا�صية في اإفريقيا.

- مخب���ر التحديات الإفريقية الراهن���ة ومكانة الجزائر 
منها. 

اختي����ار ه����ذه المخاب����ر الثالثة ليس فق����ط بحكم 
أس����مائها؛ بل أيضاً بحك����م أن القائمي����ن عليها هم من 

تخّصصات العلوم السياسية واالقتصادية.
يمكن لهذه المخابر، إن أمكن أن يكون بينها تنس����يق 
علمي حقيق����ي، أن تم����ارس دوراً إيجابياً في مس����تقبل 
الدراس����ات اإلفريقية ف����ي الجزائر، وترفع من مس����توى 
الباحثين ومن مستوى اإلنتاج العلمي والبيداغوجي المتعلق 
بالشأن اإلفريقي، ولما ال تكون حجر البداية نحو تأسيس 
مركز بحث خاص بالدراس����ات السياسية اإلفريقية، كما 

يمكنها التأثير في صناعة القرار السياسي أيضاً. في كّل 
الحاالت؛ ينبغي إعادة النظر في تس����يير المخابر العلمية 
حتى تكون لها مردودية أفضل، وتبرز جهودها في الميدان، 

وبخاصة المساهمة في دعم صناعة القرار.
3- الإنتاج الأكاديمي حول ال�صاأن الإفريقي:

اأ- الكتب:
هناك بعض الكتب الت����ي تصدر بين الفينة واألخرى 
تتن����اول الش����أن اإلفريق����ي، وإن كان أغلبه����ا يدور حول 
الس����احل اإلفريقي كمنطقة، ومواضي����ع اإلرهاب وعدم 
االستقرار، لكن في المجمل هناك عجز في هذا المجال، 
وهذا ال يمس الش����أن اإلفريقي فقط، بل يتعداه إلى باقي 

التخصصات.
لكن األهم أنه ليس هناك آلية جزائرية لتثمين اإلنتاج 
الجزائري حول الش����أن اإلفريقي، ولذلك س����يطلق مخبر 
الدراسات واألبحاث السياسية في إفريقيا التابع للمدرسة 
الوطني����ة العلي����ا للعلوم السياس����ية بالجزائ����ر العاصمة 
مش����روعاً لجمع والتعريف باإلنتاج الجزائري في الش����أن 
اإلفريقي، ويكون ذلك عبر جمع وتقديم الكتب والدراسات 
التي تُنشر حول الموضوع، وتقديمها للمهتمين والباحثين 

في كتاب واحد، وسيصدر هذا العمل بصفة دورية.
ه����ذا الوضع يج����ب أن يدفع إلى مراجعة سياس����ة 
وآليات النش����ر العلمي في الجزائر، عبر إعادة بعث ديوان 
المطبوعات الجامعية)))، ال����ذي ال يقوم بعمله على أكمل 
وجه ويترك المجال واسعاً للش����ركات الخاّصة والمراكز 
األجنبية، وحل ه����ذه المعضلة، خاّصًة في ظل الصعوبات 
المالي����ة التي يعاني منها الديوان، تك����ون: إما عبر إعادة 
هيكلة الديوان وفق أطر ومبادئ ومعايير جديدة، وإما عبر 
حّل هذا الديوان، والسماح لكل جامعة بتأسيس دار النشر 
الخاص����ة بها، على الطريقة البريطاني����ة األمريكية، وهو 

الحل األفضل، سواء للنشاط البحثي أو للجامعات. 
ب- المجالت العلمية: 

هناك عدد م����ن المجالت العلمي����ة التي تصدر من 
مؤّسس����ات جزائرية مختلفة، لكنها ف����ي أغلبها إما غير 

  ديوان المطبوعات الجامعية، على الرابط: (((
https://www.opu-dz.com/portal/ar
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متخّصصة، وتحمل فقط اس����م »إفريقي����ا«، وإما متعددة 
التخصص����ات، وتميل إلى تخّصصات لغوية وتاريخية ومن 
ثَمَّ فهي بعيدة عن العلوم السياسة، وهي مدار هذه الورقة 
البحثية، أو هذا التقييم للدراسات اإلفريقية في الجزائر.

والغرب: اإفريقيا  • مجلة 
تعتب����ر مجل����ة Africa and The West، تحم����ل 
رق����م )ر ت م د إ : 666X-26٠2( متع����ددة التخصصات، 
تنش����ر أعماالً في العل����وم اإلنس����انية واالجتماعية، منها 
العلوم السياس����ية، وهي مرتبطة مؤسس����ياً بمخبر اللغة 
واألدب والحضارة/التاري����خ في إفريقي����ا، التابع لجامعة 
وه����ران )2(. ومنذ إنش����ائها، في ع����ام 2٠٠٧م، تحاول 
المجلة حس����ب القائمين عليها تحديد التحديات الحالية 
للمجتمعات اإلفريقية في الوقت المعاصر، وهي مفتوحة 
لجميع الباحثي����ن، الجزائريين أو األجانب، الذين يرغبون 
في نش����ر نتائج أبحاثهم في إحدى اللغات الحية الرئيسية 
التي اعتمدته����ا المجلة العربية: الفرنس����ية؛ اإلنجليزية؛ 

اإلسبانية؛ األلمانية))).
تصدر المجلة مرتين في الس����نة، وتنشر موضوعات 
ف����ي التعليم، واللغوي����ات واللغة، وعل����م االجتماع والعلوم 
السياس����ية، واألنثروبولوجي����ا )علم اإلنس����ان(، والتاريخ، 
واألدب والنظريات األدبية. لم تنش����ر أي عدد جديد منذ 
جوان 2٠١٧م، على »منصة المجالت العلمية الجزائرية«، 
وهي خ����ارج التصني����ف الموجود للمج����الت العلمية في 

الجزائر. 
الإفريقية:   الدرا�صات  • مجلة 

تصدر عن مخبر »الدراس����ات اإلفريقية المتخصصة 
في تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى« التابع لجامعة 
الجزائر )2(، تأّسس����ت ع����ام 2٠١4م، وتصدر مرتين في 
السنة، تحمل رقم )ر ت م د إ : 26٠٠-6626(، وتهدف إلى 
إعداد الدراسات والبحوث التاريخية في القارة اإلفريقية، 
كما تنش����ر في موضوعات التجارة اإلفريقية، والتوس����ع 
األوروب����ي للقارة وآثارها، ورد فع����ل األفارقة عليها، ودور 
ومساهمات الجزائر في تحرير إفريقيا سياسياً واقتصادياً، 

Africa and the West: https://www.asjp.cerist.    (((
dz/en/PresentationRevue/156

باإلضافة إلى دراسة دور السياحة في التنمية االجتماعية 
واالقتصادي����ة إلفريقيا، مع التركي����ز على الجزائر. وعلى 
هذا األس����اس؛ يمكننا من خ����الل هذه المجل����ة )مجلة 
الدراس����ات اإلفريقية( تس����ليط الضوء على وضع القارئ 
المس����تهدف والباحثين بها في الشؤون اإلفريقية)))، نُشر 
العدد األخير من المجلة في ش����هر ماي 2٠2٠م، ويتضح 
من موضوعاتها أن المجلة من المجالت المتخصصة، لكن 
في التاري����خ اإلفريقي، ويظهر هذا بش����كٍل جلي من كون 
القائمي����ن عليها هم من المتخصصي����ن في التاريخ، ومن 
ثَمَّ ال يمكنهم اإللمام بقضايا الش����أن السياسي، مهما بلغ 

انفتاحهم على العلوم األخرى.
وهذه المجلة غير مصنفة حسب التصنيف الجزائري 

للمجالت العلمية. 
للكتب:  الإفريقية  • المجلة 

 ،Africa Review of Books تصدر هذه المجلة
والتي تحم����ل الرق����م )ISSN ٠85١-٧5٩2(، عن مركز 
البح����ث ف����ي األنثروبولوجي����ا االجتماعي����ة والثقافي����ة 
CRASC- مقره وه����ران/ الجزائر، بالتعاون مع مجلس 
 -CODESRIA تنمي����ة البحوث االجتماعية في إفريقيا
مقره داكار/ السنغال، إلى جانب ملتقى العلوم االجتماعية 

FSS- مقره أديس أبابا/ إثيوبيا. 
جاءت فكرة إصدار المجل����ة اإلفريقية للكتب بدافع 
إنش����اء منتدى متعدد التخصصات، هدف����ه إثراء النقاش 
حول الكتب اإلفريقية وإفريقيا، الهدف الحقيقي إلصدار 
المجلة اإلفريقية للكتب هو التعريف بما يصدر من الكتب 

في إفريقيا))).
أُطلقت ه����ذه المجلة في ع����ام 2٠٠4م، وهي تصدر 
مرتين في الس����نة، واس����تمرت منذ ذاك في الصدور إلى 
غاية 2٠١8م، وهي آخر س����نة، يمك����ن االطالع عليها في 

https://www. الرابط:  الإفريقية، على  الدرا�سات    مجلة  (((
 asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/233

 Centre of Research in Social and Cultural     (((
Anthropology, at: https://arb.crasc.dz/index.

 /php/en
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شبكة اإلنترنت))).
تكمن مش����كلة هذه المجلة في أنها تصدر بالفرنسية 
واإلنجليزي����ة فقط، وال تهتم بما يُنش����ر في الجزائر حول 
إفريقي����ا، ولذلك فإن أغلب المهتمين بالش����أن اإلفريقي، 
وخاصًة في العلوم السياسية، لم يطلعوا على هذه المجلة 

إال نادراً.
اإفريقيا: �صمال  اقت�صاديات  • مجلة 

هي مجلة تص����در عن جامعة الش����لف، وهي دورية 
متخّصص����ة، تحم����ل رق����م )ر ت م د إ : 2588-١٩3٠(، 
تأّسس����ت ع����ام 2٠٠4م، وتصدر مرتين في الس����نة، وما 
زالت تصدر إلى حّد اليوم، وتُعّد من المجالت المهمة في 
الميدان، وهي مصنفة  في صنف )ج( حس����ب التصنيف 

الذي تعتمده »منصة المجالت العلمية الجزائرية«))).  
هذه المجلة تهتم بالش����أن االقتصادي باألساس، وال 
تولي أهمّية مباشرة للدراس����ات اإلفريقية، ولذلك- على 
أهميته����ا- ال يمكن اعتبارها مجلة مختصة في الش����أن 
اإلفريقي، سواء السياسي أو االقتصادي أو حتى التاريخي.  

• المجلة الإفريقية للدرا�صات القانونية وال�صيا�صية:  
ه����ي مجلة أكاديمي����ة دولية محكمة نصف س����نوية، 
تحمل رق����م )ر ت م د إ : 8٠4X-2٧١٠(، متخّصصة في 
الدراس����ات القانونية والسياسية، تصدر عن جامعة أحمد 
دراية/ أدرار، لكن المجلة ال تختص بالشأن اإلفريقي؛ بل 
هي مهتمة بتخصص القانون والعلوم السياس����ية، واالسم 

للّداللة فقط على االنتماء))). 
ج- الر�صائل والأطروحات الجامعية:

ال شك في أّن هناك جهداً بحثياً كبيراً في الجامعات 
الجزائرية حول الشأن اإلفريقي، حيث نجد مئات الرسائل 

 Council for the Development of Social Science  (((
Research in Africa, at: https://www.codesria.

 org/spip.php?rubrique59&lang=en

   مجلة اقت�ساديات �سمال اإفريقيا، على الرابط: (((
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/9

وال�سيا�سية،  القانونية  ل��ل��درا���س��ات  الإف��ري��ق��ي��ة  المجلة     (((
https://www.asjp.cerist.dz/en/ ال���راب���ط:   ع��ل��ى 

PresentationRevue/540

واألطروحات الجامعية التي تتناول الش����أن اإلفريقي، كما 
تم اإلش����ارة إليه آنفاً، والتي غالباً ما يكون أصحابها في 
تخّصص����ات العالقات الدولية، أو السياس����ات المقارنة، 
أو تحليل السياس����ة الخارجية، أو الدراس����ات اإلقليمية، 
وغيرها من الفروع والتخصص����ات في الحقول المعرفية 
الخاصة بالعلوم السياس����ية والعالقات الدولية. كما نجد 
الكثير من رسائل الماجس����تير وأطروحات الدكتوراه التي 
تنضوي تحت تخصص الدراس����ات اإلفريقية بكلية العلوم 

السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر))).
إّن المتأمل في اإلنت����اج البحثي الجامعي بخصوص 
الرس����ائل والبحوث الجامعية في الماجس����تير والدكتوراه 
يجد تركيزاً كبيراً على المجال السياسي واألمني، كما أّن 
جل هذه البحوث تحاول أن تربط- في أغلبها- المشكالت 
اإلفريقية بمقتضيات األمن الوطني، من خالل النظر إلى 
العمق اإلفريقي كعامل تهديد، وفضاء رخو يهدد االستقرار 
األمني والمجتمعي في الجزائر بحكم االرتباط الجغرافي 
والحدودي الواس����ع مع دول إفريقي����ة مثل مالي والنيجر، 
التي تشهد مشكالت سياسية وأمنية في العقود األخيرة. 
فضاًل على تركيز هذه البحوث على الدور الدبلوماسي 
للجزائ����ر في القارة اإلفريقية، س����واء م����ن خالل تناول 
أدوارها الرائ����دة داخل االتحاد اإلفريقي )مبادرة النيباد- 
مجلس الس����لم واألمن اإلفريقي(، أو في دراسة جهودها 
الدبلوماس����ية في حلحلة وتس����وية الكثير م����ن القضايا 
اإلفريقي����ة كالنزاع اإلثيوبي- اإلريتري، أو وس����اطتها في 

مالي على سبيل المثال.
ينصرف االهتمام البحث����ي األكاديمي في الجامعات 
الجزائري����ة حول الش����أن اإلفريقي ف����ي تخصص العلوم 
السياس����ية- كما ذكرنا- إلى المجال السياس����ي واألمني، 
وهذا مرّده إلى اعتبارين أساس����يين: يتعلق األول بالواقع 
اإلفريقي على المس����توى السياس����ي، حيث يمثل أرضية 
خصبة في فهم المش����كالت السياس����ية، حي����ث إن هذه 
القارة شهدت وما زالت تمر بأزمات سياسية داخلية تتعلق 
بالصراع العنيف على الس����لطة، وعدم التداول الس����لمي 

   كلية العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر  (((
/https://fspri.univ-alger3.dz :على الرابط ،(
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عليها، فضاًل عن الحروب األهلية واالنقالبات العسكرية، 
وتزوير االنتخابات، والتدخل الخارجي.

أما االعتبار الثاني، المتعلق بالجانب األمني، فإننا نجد 
تركيزاً كبيراً في هذه البحوث على منطقة الساحل اإلفريقي 
وغرب إفريقيا، بتناول القضايا التي تمس بش����كل مباش����ر 
األم����ن الوطني ف����ي الجزائر كقضايا اإلره����اب والجريمة 
المنظمة، وتجارة األسلحة، والهجرة غير الشرعية، وتجارة 
المخدرات، إذ نجد عدداً معتبراً من البحوث الجامعية في 
الجزائر في العقد األخير تناولت منطقة الساحل اإلفريقي 
وربطها بالجزائر، وهذا نتيجًة للمشكالت السياسة واألمنية 
الت����ي مّرت بها ه����ذه المنطقة من آثار إف����رازات ما ُعرف 
ب�»الربيع العربي« وس����قوط نظام معمر القذافي في ليبيا، 

وانعكاسات ذلك على منطقة الساحل اإلفريقي.

الجدول رقم )1(: 
الهتمام البحثي الأكاديمي ال�صيا�صي الجزائري بالقارة 

الإفريقية:

المنطقة التقييم  ) من ) اإلى ))

�سمال اإفريقيا ++++

غرب اإفريقيا وال�ساحل الإفريقي ++++

و�سط اإفريقيا +

�سرق اإفريقيا ++

جنوب اإفريقيا +

الم�صدر: اإعداد الباحَثين.

المحور الثاني: ال�سيا�سة والبحث االأكاديمي 
االإفريقي في الجزائر: التحّديات واال�ستجابات:

مما ال ش����ك فيه أن المجال البحث����ي األكاديمي في 
الجزائر يتأثر بالتوجهات السياسية لصانع القرار، ومكانة 
الجامعة والبحث العلمي في السياسة العامة للدولة، ومدى 
مساهمتها وانخراطها في التنمية االقتصادية الشاملة)))، 

التنمية  ف��ي  الجزائرية  الجامعة  »دور  ع��رب��ي،  بومدين     (((
للعولمة  الجزائرية  المجلة  والقيود«،  الفر�س  القت�سادية: 
وال�سيا�سات القت�سادية، العدد 0٧، ))0)، �س٧))-٧)).

وعليه فإّن المجال البحثي تأثر بش����كل مباشر بالسياسة 
وصانعي السياس����ة. والحال أّن القضايا البحثية البد أن 
تكون مس����تقلًة عن التوجهات السلطوية، وأن يكون هدفها 
معرفة ودراس����ة اآلخ����ر للتعامل معه بالش����كل المطلوب 

والصحيح خدمًة للمصلحة الوطنية.
ونتيج����ًة لهذه الحقيقة؛ نجد أن البحوث السياس����ية 
في الش����أن اإلفريقي في الجزائر موسمية، تُثيرها أحياناً 
المش����كالت السياسية واألمنية في دول الجوار الجغرافي 
اإلفريقي، أو توجهات السياس����ة الخارجية للجزائر، وما 
يُث����ار ضمن ذلك ف����ي اإلعالم، وكثيراً م����ا نجد الباحثين 
في الجزائر ينس����اقون في البحث وراء قضايا يتم تسليط 

الضوء عليها إعالمياً وسياسياً.
؛ فإّن المس����ألة الجوهري����ة تكمن في غياب  ومن ثَمَّ
رؤية إس����تراتيجية واضحة توّجه الدراسات اإلفريقية في 
الجزائر، سواء على مس����توى األجندة البحثية األكاديمية، 
أو المعطى الميداني المتعلق أساس����اً بمكانة إفريقيا في 

توجهات ومحددات السياسة الخارجية للجزائر.
1- من يوجه ال�صيا�صة الإفريقية للجزائر:

تحدثن����ا عن غياب مركز بحث جزائ����ري فّعال يعمل 
على الشأن اإلفريقي، مع تسجيل وجود عدد من المجالت 
التي تمس- وإن بطريقة غير مباش����رة- الشأن اإلفريقي، 
وأغلبها يعالج موضوعات تاريخية، وس����جلنا كذلك وجود 
ع����دد من مخاب����ر البحث، المتخص����ص الفعلي منها في 
الشأن اإلفريقي السياس����ي، وخاّصٍة ثالثة فقط، وأغلبها 
مخابر حديثة لم تؤسس إال قبل مّدة قصيرة، هذا إضافًة 
إلى العراقيل والسياس����ات غير الواضحة التي تقيد عمل 
هذه المخابر، إذاً التساؤل الذي يتبادر وسط هذا كله: َمن 
يوجه السياسة الجزائرية تجاه إفريقيا، وَمن يقدم المشورة 
في الشأن اإلفريقي، وهو شأن مهم جّداً للسياسة والدولة 
الجزائري����ة، أو على األقل َمن يؤثر في صناعة السياس����ة 

اإلفريقية للجزائر؟
في الحقيق����ة؛ نجد أن كوادر الخارجي����ة الجزائرية 
إما من المتخرجين من المدرس����ة الوطنية لإلدارة، وهي 
أبعد ما يكون عن التكوين السياس����ي، وأقرب إلى التكوين 
اإلداري الدبلوماسي، وهذه المؤسسة أثبتت عدم فعاليتها، 
لذلك ت����م التخلّي عنه����ا وأصبحت تابعة حالي����اً لوزارة 
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الداخلية، وأصبحت تقوم بدور الرسالة والتكوين المستمر 
لإلداريين فقط. كما أن هناك المعهد الدبلوماس����ي التابع 
لوزارة الخارجية، وال����ذي يعطي تكويناً إضافياً للناجحين 
في مسابقات التوظيف في الس����لك الدبلوماسي، لكن ال 
يمك����ن اعتباره مركز بحث حقيقي، ألن����ه يكتفي بالتكوين 
فقط، ويعتمد بقوة على أساتذة الجامعات والدبلوماسيين 

السابقين.
ومما سبق نكتشف أن السياسة الجزائرية اإلفريقية 
تعان����ي فعاًل م����ن انع����دام الرؤية أو التوجي����ه األكاديمي 
والعلم����ي، وتعتمد فقط على المعلومات الدبلوماس����ية أو 
المعلومة األمنية الميدانية، والتي دائماً تحتاج إلى تحليل 
علمي، وهذا يجعل هن����اك صعوبة لدى الجزائر في بلورة 
رؤية إس����تراتيجية في القضايا اإلفريقية تحفظ المصالح 
الوطنية، ويظهر هذا جلّياً في الفترات التي تكون الجزائر 
عاج����زة مالياً، حتى في المراحل الت����ي كان يمكن تحويل 
الوفرة المالية إلى ش����يء مفيد للجزائر على المس����توى 
اإلفريقي لم يتم فعل ذلك، باستثناء البعد األمني للعالقات 
الجزائري����ة اإلفريقية، أما باقي األبع����اد فنجدها مهملة، 
عل����ى الرغم من أن الفائدة الكبيرة للجزائر هي في البعد 
االقتصادي واالجتماعي ف����ي عالقاتها بالقارة اإلفريقية، 
خاص����ًة أن هذه األخي����رة تعد س����وقاً اقتصادية وتجارية 
واعدة بحك����م النمو الديموغرافي الس����ريع، حيث تجاوز 

المليار وثالثمائة مليون نسمة في العام 2٠2٠م.
عدم وضوح الرؤية على مس����توى السياس����ة الوطنية 
تج����اه إفريقيا دلي����ل آخر على ضرورة إع����ادة النظر في 
الدراسات اإلفريقية في الجزائر، وضرورة إعطائها دفعة 
قوية، مع التنسيق بين الدوائر المختلفة السياسية واألمنية 
واألكاديمي����ة، إذ ال يمكن للخب����رة التاريخية أو لألجهزة 
اإلدارية واألمنية القيام ب����أي أدوار دون التأصيل العلمي 
للمصال����ح الجزائرية في إفريقيا، حت����ى تتضح المصالح 
واألهداف من التحرك ف����ي المجال اإلفريقي، خاصًة أن 
الجزائر وّقعت عل����ى اتفاقيات اقتصادية في ظل االتحاد 
اإلفريقي س����يكون لها آثار كبيرة مس����تقباًل، مع العلم أن 
حدودن����ا البرية كلها مع مجتمع����ات إفريقية يتطلب األمر 
فهمها وفهم ديناميكيتها االجتماعية والسياس����ية، وعدم 

الدخول في خدم����ة مقاربات اآلخرين)))، التي قد تنعكس 
على مصالحنا المستقبلية في القارة.

2- تحديات الدرا�صات الإفريقية في الجزائر:
تواجه الدراس����ات اإلفريقية ف����ي الجزائر جملة من 
التحديات، والتي ترتب����ط في واقع الحال بوضعية البحث 
العلم����ي عامة، حي����ث ال يرقى إلى االهتم����ام المطلوب، 
ويحصل على ميزانيات ضعيفة بالمقارنة بقطاعات أخرى 
أقل أهمية، وعلى الرغم من وجود جهود معتبرة في ميدان 

البحث العلمي إاّل أنها لم تفّعل على الواقع إاّل نادراً. 
وفي مجال البحث السياس����ي اإلفريقي؛ فإّن غالبية 
البح����وث تبقى حبيس����ة المكتب����ات الجامعي����ة، وال يتم 
االس����تفادة منها معرفياً وميدانياً في دعم صناعة القرار 
الخارجي، حتى أوش����كت أن تكون تأليف����اً روتينياً للترقية 
الجامعية- كما ذكرنا س����ابقاً، بعيدة كّل البعد عن فائدتها 
العملية- على الرغم من المصاريف المالية التي تُخّصص 
لهذه البحوث، س����واء من حيث التكوي����ن، أو في مواجهة 

التربصات في الخارج.
الدرا�ص���ات  تواج���ه  الت���ي  التحّدي���ات  اأب���رز  م���ن  ولع���ّل 
الإفريقي���ة ف���ي الجزائ���ر، والت���ي ن���ود لف���ت الأنظ���ار اإليها، ما 

ياأتي:
- ضع����ف الدعم المالي الحكوم����ي للمراكز البحثية 
التي تُعنى بالشأن اإلفريقي، بسبب هامشية إفريقيا لدى 
صانع القرار الجزائري عل����ى الرغم من حضورها الوازن 

في الخطاب السياسي.
- الغي����اب الكلّ����ي للمراكز البحثية وغ����رف التفكير 
think tanks ف����ي الجزائ����ر المختص����ة بالدراس����ات 
اإلفريقي����ة، س����واء المراك����ز الحكومية أو تل����ك التابعة 

لتنظيمات المجتمع المدني.
- اقتص����ار البح����وث حول إفريقيا على الدراس����ات 
التحليلي����ة الوصفية، واالفتقار إلى الدراس����ات الميدانية 
اإلمبريقي����ة، وهذا مرّده إلى ضعف التمويل المالي بإجراء 

الدرا�سات  حول  جميعها-  نقل  لم  اإن  البحوث-  ُجّل  نجد     (((
ومقارباتها  الغربية  بالدرا�سات  تتاأثر  الجزائر  في  الإفريقية 
 Area المناطق  بدرا�سات  ُيعرف  ما  وبالتحديد  ومناهجها، 

.studies
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ه����ذه البحوث من جهة، وحساس����ية البح����ث في الدول 
اإلفريقية من جهٍة أخرى لدواٍع سياسية وأمنية.

- ارتهان البحوث والدراس����ات السياس����ية اإلفريقية 
في الجزائر بالرؤية السياس����ية والسلطوية، ومن ثَمَّ بقيت 
رهينًة للتجاذب����ات اإلقليمية والدولية للدولة، في حين أّن 
دور البحوث هو الفهم والتش����خيص ووضع الحلول، وَطْرق 
موضوعات معرفية وميدانية بعيداً عن الرؤية السياس����ية 
الضيق����ة واآلني����ة، وهذا يتطلب بدوره مس����احة أكبر من 

الحرية األكاديمية، وكذا استقاللية مالية وإدارية.
- الميوالت الشخصية للباحثين في الجزائر، إذ نجد 
الغالبية تميل إلى الدراسات المحلية، أو قضايا العالقات 
الدولية؛ وبخاّصٍة قضايا الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
وهذا م����رّده إلى اعتباٍر هوّياتي، حي����ث يعّرف الجزائري 
نفس����ه خارجياً على أنه عربي أو مغاربي أو متوس����طي، 
ويتحاش����ى ِذكر انتمائه اإلفريقي، وم����ن ثَمَّ نجد االهتمام 
البحثي حول إفريقيا ف����ي الجزائر يتأثر بالصور النمطية 

عن إفريقيا في المخيال االجتماعي.
- إخضاع الظواهر االجتماعية واإلنسانية في إفريقيا 
ل����ألدوات البحثية الغربية والمركزي����ة األوروبية، وإهمال 
النظ����رة والتحليل اإلفريق����ي من الداخ����ل، وهذا يحتاج 
إلى مدرس����ة جزائرية خاّصة في تناول الشأن اإلفريقي، 
تس����تجيب للرهانات السياس����ية واالقتصادي����ة واألمنية 
للجزائر في عالقاتها بالقارة اإلفريقية في جميع أبعادها.
- نق����ص التروي����ج اإلعالمي للدراس����ات والبحوث 
اإلفريقية في الجزائر، خاصًة في الداخل اإلفريقي، وفي 
بقية أنح����اء العالم، وهذا بدوره يتطل����ب جهداً مضاعفاً 
يتعلق أساس����اً بجهود الترجمة للوصول للقارئ اإلفريقي 

واألجنبي.
وعلى الرغم من جهود رقمنة قطاع البحث العلمي في 
الجزائر، من خالل إتاحة الدراس����ات والبحوث للتحميل، 
فإن البحوث حول إفريقيا تبقى مش����تتة ومستعصية على 
الباحث ف����ي حصرها ومعرفتها وتصنيفه����ا، األمر الذي 
يتطل����ب تبويبها ف����ي مواقع الجامع����ات أو مراكز البحث 

وإتاحتها على مواقعها اإللكترونية.
- القيود السياس����ية في تناول القضايا الحساس����ة 
في الش����أن اإلفريقي، وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجال 

الحرية الممنوح في الجزائر. حتى إن كانت هناك دراسات 
كثيرة فإنها تبقى دراس����ات وصفية تجميعية ال ترقى ألن 
تكون دراس����ات ميدانية نقدية، وهو م����ا يحيل في نهاية 
المط����اف إلى عدم ارتب����اط مخرجاته����ا بدوائر صناعة 
الق����رار، ومن ثَمَّ يضعف مردودها اإلس����تراتيجي كمدخل 
لفهم الواقع اإلفريقي وبناء عالقات سياس����ية واقتصادية 
متين����ة بين الجزائر وإفريقيا، حي����ث نجد دوالً مثل إيران 
وتركيا وروسيا، على الرغم من بُعدها الجغرافي عن القارة 
السمراء، تتموقع بشكٍل واضح في الدول اإلفريقية، وترهن 

بشكل واضح أولويات األمن الوطني الجزائري.
- ضعف التنسيق والتعاون البحثي، إن لم نقل انعدامه 
نهائي����اً، بين الجامع����ات الجزائرية والجامع����ات العربية 
واإلفريقية، وكذا المراكز البحثية العربية واإلفريقية، حتى 

بين األساتذة األفارقة.
الخاتمة: 

يُعتبر عالم اليوم، بما في����ه من مخاطر عالم التدفق 
المعلوماتي، وعصر الصراع والبحث عن المصالح الوطنية 
وتعزيزه����ا، بحراً متالطم����اً يحتاج إلى خب����رة كبيرة في 
خوضه، ولن يتأتى ذلك إاّل بسالح العلم الذي يرسم معالم 
التوجه����ات الصحيحة ألي دولة ف����ي تعاملها مع محيطها 
اإلقليم����ي والدولي. تظهر في ه����ذا اإلطار أهمية ومكانة 
سات البحثية والجامعية  مراكز البحث والدراسات، والمؤسَّ
في فهم وتش����خيص اآلخر، واالتصال به عن طريق الجهد 
البحث����ي والمعرفي، حي����ث »لم يعد االتص����ال جزءاً من 
أي معركة عس����كرية فحس����ب؛ بل أضحى أحد مقّومات 

نجاحها«.
بن����اًء عل����ى ذلك؛ هن����اك نقص فادح ف����ي االهتمام 
األكاديمي بالدراسات اإلفريقية، يترجم ذلك غياب وجود 
مركز بحث متخصص في الشأن السياسي واإلستراتيجي 
اإلفريقي، عل����ى رغم األهمي����ة الحيوية له ف����ي الحالة 
الجزائري����ة، وهذا مقارن����ًة بالبلدان المهم����ة في القارة 
اإلفريقي����ة، والتي تملك كلّها مراكز أبحاث تهتم بالش����أن 
اإلفريقي، مثل جنوب إفريقيا، مصر، ونيجيريا، والمغرب، 
حتى الس����نغال، فضاًل عن الدول الغربية والصين واليابان 
على س����بيل المثال، التي تمتلك عشرات المراكز البحثية 

التي تُعنى بالشأن اإلفريقي.
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وهذا يوضح لنا أن السياسة الجزائرية تجاه إفريقيا 
طيلة هذه السنوات كانت تُدار على أساٍس غير علمي؛ بل 
على أساس المعلومة الميدانية التي تحصل عليها األجهزة 
اإلدارية واألمنية وفقط من دون أي استش����راف وتخطيط 
مستقبلي، يعمق هذا المشكل أن هؤالء األشخاص، الذين 
م����ن المفروض أنه����م يعملون على مصال����ح الجزائر في 
إفريقيا، لم يحصلوا على التكوي����ن )التأهيل( الكافي في 
الش����أن اإلفريقي، أو على األقل لم يحصلوا عليه من ِقبل 
أشخاص من ذوي الكفاءة والمختصين، بسبب عدم وجود 

إال القليل منهم في الحالة الجزائرية.
وعلى الرغم من كثرة األم����وال التي تُنفق في المنح؛ 
ف����إن أغلب المنح القصيرة المدى أو الطويلة المدى تُوّجه 
نحو البلدان الغربية والبلدان العربية حتى اآلسيوية، ولهذا 
وجب التفكي����ر في ربط المنح والبعثات العلمية بالباحثين 
في الش����أن اإلفريقي، وإيفادهم إلى البل����دان اإلفريقية 

بصفة دورية. 
ال يمكن تطوير المجال األكاديمي والبحثي بمعزل عن 
وجود رؤية سياس����ية واضحة، وجع����ل إفريقيا أولوية في 
التوجهات السياس����ية الخارجية للجزائر، باعتبار إفريقيا 
سوقاً اقتصادية واعدة، وامتداداً حضارياً يجب التأسيس 

عليه للتأثير اإلقليمي ومن ثَمَّ الدولي.
هن����اك إجحاف كبير من طرف الباحثين في الفترات 
الس����ابقة، حيث هناك من يقّدم نفس����ه على أنه مختص 
في الش����أن اإلفريقي لكن من دون أي إنتاج علمي أو حتى 
بيداغوجي، فأغلب األساتذة الباحثين ال يميلون إلى النشر 
في الجزائر، بس����بب أسباب ش����خصية وموضوعية، وزاد 
من خطورة الوضع أن من مارس����وا واشتغلوا في إفريقيا 
ويملك����ون خبرة في الميدان ال ينش����رون إال ن����ادراً، وال 
يتواصل����ون مع الجامعة إال قلياًل، هن����اك صوٌم كامل عن 
الكتابة أو الحديث من طرف الدبلوماس����يين الجزائريين 
الس����ابقين، والقليل منهم من يتحدث وينشر ما مّر به في 

البلدان اإلفريقية.
على الرغم من وجود ملتقيات ومؤتمرات كثيرة حول 
الشأن اإلفريقي، أو إن صح التعبير حول بعض المواضيع 
اإلفريقية، فإن نش����ر هذه األعمال، والتعرف عليها يبقى 
أصعب ش����يء، فالملتقيات ف����ي الجزائر هي عادًة بمنزلة 

»حفل علمي« فقط، وم����ن ثَمَّ ال تُخلّف أي إنتاج علمي إال 
ن����ادراً، مما يجعلها- عملياً- م����ن دون فائدة، ولهذا وجب 
التفكير في إنشاء منصة إلكترونية، تشبه منصة المجالت 
العلمية، لنشر المؤتمرات العلمية الوطنية، هذا مع التقليل 
د اجترار لكتابات اآلخرين،  منها؛ إذ إن الكثير منه����ا مجرَّ
ويك����ون هدفه����ا األول واألخير إدارياً فقط، فاألس����اتذة 
الباحث����ون يحتاجون إلى مجرد نش����اط للترقية، والطلبة 
الباحثون كذلك، ومن ثَمَّ تفق����د القيمة العلمية واألصالة 

في البحث.
بناًء على ذلك؛ فاإننا نو�صي بما ياأتي:

- ضرورة اس����تغالل األم����وال والمن����ح التي تعطى 
للطالب والباحثين األفارقة من أجل االستفادة منهم علمياً 
وسياسياً، وتأسيس جمعية للطالب األفارقة السابقين في 

الجزائر لالستفادة منهم عند عودتهم.
- ضرورة تثمين اإلنتاج العلمي الجزائري، والتشبيك 
بي����ن الفاعلين في الحقل المعرف����ي الواحد أمر ضروري 
لتقدم هذا الحقل، ولذلك يج����ب خلق آلية معينة للتعاون 
العلم����ي الداخلي في الجزائر بين المؤّسس����ات والهياكل 
البحثية، مع زيادة الدعم المالي والتوجيه المباش����ر لمن 
يقوم بأبحاث علمية جاّدة، وأن تكون لنا سياس����ة هجومية 
أكثر في ه����ذا الميدان، ألن السياس����ة المتبعة لحد اآلن 
أثبتت فش����لها، أو على األقل أثبت����ت قلّة نتائجها وضعف 

مردودها.
- ضرورة االتج����اه نحو التخصص في الدراس����ات 
اإلفريقية بالنس����بة لمن لديهم ميول نحو الشأن اإلفريقي 
في الجزائ����ر، وعدم الجمع بي����ن تخّصصات متنوعة في 
العلوم السياسية والكتابة في كّل المواضيع. وهذا من شأنه 
خلق تراكم معرفي حول القضايا اإلفريقية؛ قد يؤسس إلى 
مدرسة جزائرية أو عربية خاّصة في الدراسات اإلفريقية، 

التي بقيت رهينة لألجندة البحثية الغربية �
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الدراسات اإلفريقية في أوروبا
»دراسة مسحية«

د. محمد عبد الكريم اأحمد
الدرا�ش�ات  معه�د   - اإفريقي�ا  اأبح�اث  من�ش�ق 

الم�شتقبلية -  بيروت

ويمكن ا�شتك�شاف خريطة الدرا�شات الإفريقية في اأوروبا 
عبر القيام بم�شح اأ�شا�شي لأهم الموؤ�ش�شات العلمية المعنية 
بال�ش�وؤون الإفريقي�ة ف�ي ه�ذه القارة، م�ع ا�ش�تثناء الحالة 
الفرن�شية التي تتمتع ب�شمات موؤ�ش�شاتية و�شمول مميَزين 
للغاية؛ مما ي�ش�عب معه دمجها في ال�ش�ياق العام للتناول 

الراهن لحالة الدرا�شات الإفريقية في اأوروبا.

حق�ل الدرا�ش�ات الإفريقي�ة تطورات�ه �شهد 
الأبرز ف�ي دول الق�ارة الأوروبية، التي 
�ش�اهمت من�ذ مراح�ل مبك�رة م�ن الع�ش�ور الحديثة في 
ك�شف القارة الإفريقية وا�شتعمارها، عبر عمليات تاريخية 
تغط�ي  كم�ا  وال�ش�تمرارية.  والت�ش�ابك  التعقي�د  بالغ�ة 
الهتمام�ات الأوروبية بدرا�ش�ة الق�ارة كلَّ الأوجه تقريباً، 
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وتهدف الدراس����ة الحالية إلى اس����تعراض أهم مراكز 
البح����وث والدراس����ات اإلفريقية في أوروب����ا، عبر اعتماد 
مجموعة مش����تركة من المعايير، مث����ل تقديم وصف موجز 
للمركز، ورؤيته ورس����الته، والمجاالت األكاديمية والبحثية 
التي يغطيها، واستعراض أهم منتجات هذه المراكز، سواء 
في ش����كل دراس����ات أو بحوث أو دوريات، ونبذة عن موقع 
كلٍّ من هذه المراكز في السياس����ات الوطنية لدولة المقر، 
وتقديم تقييم لنقاط الضعف والقوة قدر اإلمكان في حدود 
المساحة المتوفرة، مع اس����تعراض تصورات هذه المراكز 
ألدوارها وموقعها في حقل »الشؤون اإلفريقية«، وتقديم نقد 

أولي لها في مواضع متفرقة. 
وتس����عى الدراس����ة الراهنة، عبر تبّني مقاربة القيام 
بمس����ح ش����امل قدر اإلمكان، إلى إبراز أه����م مالمح حقل 
الدراس����ات اإلفريقية في القارة األوروبي����ة، ومدى تطوره 
منذ عقود بعيدة، واس����تلهام خبرات وتجارب مهمة، ويمكن 

استعراض أهم هذه المؤسسات على النحو اآلتي:
في  االإفريقية  ال��درا���س��ات  موؤ�س�سات  اأواًل: 

المملكة المتحدة: 
تتمتع المملكة المتحدة بمدرسة عريقة في الدراسات 
اإلفريقي����ة، وربما تكون أكثر توازناً من نظيرتها الفرنس����ية 
في مقاربة ش����ؤون القارة اإلفريقية، عوض����اً عن تعبيرها 
القوي عن الرؤية األنجلوسكسونية. وتتمثل أهم المؤسسات 
والمراكز المعنية بدراس����ة الش����ؤون اإلفريقية في الجهات 

اآلتية:
1- مركز الدرا�صات الإفريقية- جامعة اأك�صفورد

African Studies Centre- University of 

Oxford(():
أحد أهم مراكز الدراس����ات اإلفريقية، وأكثرها إنتاجاً 
معرفياً على مستوى العالم، ويُعد المركز رقم )١( عالمياً في 
هذه المراكز. ورغم أسبقية دراسة إفريقيا بجامعة أكسفورد 

 https://www.africanstudies.ox.ac.uk  (((

لتأسيس المركز في العام 2٠٠4م؛ فإنه أصبح منذ تأسيسه 
نقطة اس����تقطاب للعمل على مس����توى الدراس����ات العليا 
والبحث في المرحلة الجامعية حول إفريقيا في أكس����فورد. 
ويق����ّدم المركز برنامج����اً متطوراً للدكتوراه والماجس����تير 
ف����ي الدراس����ات اإلفريقية )وال س����يما ف����ي تخصصات 
األنثروبولوجي����ا، واآلث����ار، والتنمية الدولي����ة، والجغرافيا 
والبيئ����ة، والتاريخ، والسياس����ة، والسياس����ة االجتماعية، 
والخدمة االجتماعية، وعلم الجريم����ة( منذ العام 2٠٠5م، 
ويُع����د بالفعل حالياً أحد أرقى البرامج في أوروبا كلها، ومن 
أكثر برام����ج التدريب نجاحاً في المج����ال. وقد تدرب في 
المركز العديد من الخريجين الذي����ن تولوا الحقاً مناصب 
مهمة ف����ي الحي����اة االجتماعية واالقتصادية والسياس����ية 
المختلف����ة في إفريقي����ا وبقية العال����م. ويعتمد المركز في 
التمويل على الدعم الفردي والمؤسس����ي عبر التبرعات أو 
االتفاقات العلمية، ويتبع المركز مدرسة أكسفورد للدراسات 
 Oxford School of Global and العالمية والمناطقية

 .Area Studies
ويعمل المركز، إلى جان����ب البرامج األكاديمية القوية، 
على القيام بدراس����ات إقليمية متنوع����ة وإدارة ورش عمل 
ومؤتمرات لنش����ر نتائج البحوث العلمية وتعميم المس����ائل 
التي تتم دراس����تها، فإن المركز يُجري أسبوعياً سميناراً كل 
يوم خميس، يلتقي فيه العلماء وباحثو ما بعد الدكتوراه في 
أكس����فورد ومن أنحاء متفرقة م����ن العالم لعرض أعمالهم. 
كما يستضيف المركز باستمرار كبار رجال الدولة األفارقة 
والمفكرين والمثقفين والعلماء والكتاب والفنانين، وغيرهم 
ممن يُعنون بإفريقيا والش����ؤون اإلفريقي����ة. وينتج المركز 
حركة نش����ر قوية للغاية، تُعتبر رائدًة على مس����توى العالم 
في تخصص الدراس����ات اإلفريقية في تخّصصات متنوعة، 
 Wellcome Unit »إضافًة إلى »وحدة ِويلْكم لتاريخ الطب

 .for the History of Medicine
ومما يلف����ت النظر: أن دراس����ات مركز الدراس����ات 
اإلفريقية بأكس����فورد تغطي أجزاء الق����ارة اإلفريقية كافة، 
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ومن جوانب وتخصصات ش����ّتى، ومنها: سياس����ات البترول 
واإلثنية في نيجيريا، سياس����ة فضيح����ة جولدنبرج، كينيا، 
المنظمات غي����ر الحكومية والسياس����ة في غان����ا، الغابة 
والغابات في تنزانيا ما بعد االس����تعمار، السياسة الفرنسية 
وسياس����ة االحتجاج في كوت ديفوار، وتاريخ الضرائب في 

كينيا وتنزانيا.
وينتمي أس����اتذة المركز والباحثين فيه لكليات مختلفة 
بجامعة أكسفورد، بما في ذلك السياسة والعالقات الدولية، 
واألنثروبولجي����ا االجتماعية والثقافي����ة، والتاريخ. وهناك 
هيئة استش����ارية دولية للمركز تتكون من مجموعة متميزة 
للغاية م����ن المتطوعين، ورج����ال الدولة، والنس����اء، وقادة 
األعمال، والمتخصصين، وقادة المجتمع المدني ومواطني 
العالم، يدعمون كلهم المركز ف����ي القيام بمهمته وإثرائها. 
وللمرك����ز تأثير بال����غ في دوائر صنع السياس����ات الوطنية 
بالمملكة المتحدة والدولي����ة خارجها؛ عبر مجموعة كبيرة 

من الخريجين الذين درسوا في المركز.
2- مركز الدرا�صات الإفريقية– جامعة كمبردج

Centre of African Studies- University of 

Cambridge(():
يتبع ه����ذا المركز العري����ق، الذي تأس����س في العام 
١٩65م، جامع����ة كمب����ردج، ويهدف إل����ى االضطالع بدوٍر 
رئي����س داخلها، وتعزيز ودعم البحوث والتعليم في تخصص 
الدراس����ات اإلفريقية، وكذلك بناء الشراكات األكاديمية مع 
العلماء والمؤسس����ات اإلفريقية. ومن س����بل القيام بذلك 
سلس����لة الحلق����ات النقاش����ية المكثفة والنش����طة، وورش 
العمل، والمحاضرات العامة والمؤتم����رات. ويقدم المركز 
مجموعة واسعة من الخدمات التعليمية في مراحل التعليم 
المختلفة، وبخاصة المنح العلمية والمؤتمرات العلمية حول 
إفريقيا والمشروعات العلمية المختلفة داخل دولها. ويقدم 
المركز سالسل كتب ودراس����ات أكاديمية رفيعة المستوى، 

 https://www.african.cam.ac.uk  (((

مثل سلس����لة كتب المركز، والتي ش����ملت عناوين مهمة في 
الدراس����ات اإلفريقية، مثل: المسيحية والثقافة العامة في 
إفريقيا، وبناء الس����الم والسلطة والسياس����ة في إفريقيا، 
وغيرهما من العناوين الالفتة. إضافًة إلى نشر سلسلة كتب 
وأوراق علمية نتاج العم����ل العملي بجامعة كمبردج، وتغطي 
جوانب الدراس����ات اإلفريقية كافة: التاريخية، والجغرافية، 

والسياسية، واألنثروبولوجية، واللغوية، وغيرها. 
ويُعد المرك����ز رائداً في مجال الدراس����ات اإلفريقية 
األكاديمية منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، ويستقطب 
مجموعة واس����عة من الباحثين األفارق����ة لتغطية مختلف 
الموضوعات المتعلقة بالقارة اإلفريقية. كما تش����ير قائمة 
مطبوعات المركز إلى تناوٍل واسع لقضايا إفريقية مختلفة 
م����ن النواحي التاريخي����ة واالجتماعية والسياس����ية، مثل: 
النزع����ة المحافظة في إفريقيا جنوب الصحراء، ومس����ائل 
بيئية في تخطيط التنمية اإلفريقية، والمجاعة في إفريقيا، 
والمجاعة في إفريقيا جن����وب الصحراء تحديداً. وللمركز 
تأثير عميق على السياس����ات بعيدة المدى على المستويين 
الوطني )بالمملكة المتحدة( والدولي؛ عبر إرساء فهم عميق 

لقضايا القارة اإلفريقية بشكٍل شمولي. 
3- مركز الدرا�صات الإفريقية- جامعة لندن

 Centre of African Studies- London
:University(((

يُعد المرك����ز األكبر من نوعه خارج إفريقيا، وأُس����س 
في الع����ام ١٩65م بجامعة لندن، وفي عام تأس����يس مركز 
جامعة كمبردج داللة على سياس����ة بريطانية معنية بإفريقيا 
ف����ي ظل الحرب الباردة، حيث تق����ع إدارته بداخلها، وتولى 
المركز منذ العام ١٩٩١م المس����ؤولية الرسمية عن تنسيق 
وتعزيز الدراسة والبحث والمناقشات متعددة التخصصات 
حول إفريقيا داخل الجامعة، وتعزي����ز وعٍي أكبر بالقضايا 
اإلفريقية، ويق����دم المركز برنامجاً يش����مل المنح العلمية 

https://www.soas.ac.uk/cas   (((
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لدرجة الدكتوراه وضبط المحتوى اإلعالمي. 
ويحظ����ى المركز بدعم كبير من »مب����ادرة مو إبراهيم 
 Mo Ibrahim »للحوكم����ة من أجل التنمية ف����ي إفريقيا
 Governance for Development in Africa
Initiative، حيث تدير المؤسس����ة الدعم باالش����تراك مع 
المركز وجامعة لندن في بن����اء المهارات وتطوير الكفاءات 
عبر المنح العلمية، وتحس����ين ج����ودة الحوكمة. كما يحظى 
 Leventis Nigerian Post-Doctoral المركز بتمويل
Fellowship in London؛ بشكل يتيح لمقدمي الطلبات 
النيجيريين من المؤسسات األكاديمية بالمشاركة في البحوث 
 .Leventis Foundation التي تمولها مؤسسة الليفنتيس
كما يحظى المرك����ز بدعم الجمعية اإلفريقية الملكية، التي 
توفر بدورها فرصاً أمام مجموعة كبيرة من العلماء للتجمع 

والمناقشة في شؤون القارة اإلفريقية.
يقدم المركز دعماً لمدرس����ة الدراس����ات الش����رقية 
 School of Oriental & African اإلفريقي����ة 
Studies ف����ي مدرس����تها الصيفي����ة التي تحم����ل عنوان 
Understanding Africa. كم����ا يقي����م المركز ندوات 
على سبيل  وس����مينارات حول موضوعات مختلفة، تتعلق– 
المث����ال- بالتأمين والتح����ول المالي لألق����ارب في جنوب 
إفريقيا، والزواج والمحاكم األهلي����ة في أبيوكوتا بنيجيريا 
في ظل االس����تعمار، وحلول إفريقية، وتحديات عالمية: دور 
 Africa الش����تات. ويصدر المركز نشرة دورية تُعرف باسم
News )تصدر كل ش����هرين(، وتحتوي قوائم بالمحاضرات 
والس����مينارات المتعلقة بإفريقيا داخل مدرسة الدراسات 
الش����رقية واإلفريقية والكليات األخرى بجامعة لندن. كما 
 Issue ,2يقدم المركز تقريراً س����نوياً يحمل عن����وان ٠١٩
١٠ CAS Annual Review )صدرت نس����خته األخيرة 
في الع����ام 2٠١٩م، ولم تصدر نس����خته األخيرة حتى قرب 
نهاية العام الجاري 2٠2١م(. وعلى صعيد الدرجات العلمية؛ 
يمنح المركز درجة الماجس����تير في أربعة تخصصات، هي: 
الدراس����ات اإلفريقية، والدراس����ات اإلفريقي����ة )األدب(، 

والدراسات اإلفريقية والسواحيلية، والسياسة اإلفريقية. 
كما يلتزم المركز بالتعاون األكاديمي مع الجامعات في 
إفريقيا، حيث استقبل المركز أعداداً كبيرة من األكاديميين 
األفارقة منذ تسعينيات القرن الماضي. ويُعد المركز وحدة 
داعمة ألنش����طة مدرسة الدراسات الش����رقية واإلفريقية، 
والتي تضم بدورها نحو 3٠ مركزاً متخصصاً في الدراسات 
الشرقية باألس����اس، إلى جانب مركز الدراسات اإلفريقية، 
ومركز االستعمار واإلمبراطورية والقانون الدولي، وغيرهما. 
وبالتالي؛ فإن المركز ال يقدم أطروحات أو دوريات على نحو 

مستقل عن مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية. 
4- مركز الدرا�صات الإفريقية- جامعة اأدنبرة

Centre of African Studies- The 

University of Edinburgh(():
للمركز س����معة عالمية ممتازة، ويُع����د من أبرز مراكز 
الدراس����ات اإلفريقية في القارة األوروبية، تأسس في العام 
١٩62م ضم����ن عدد م����ن المراكز المماثلة التي أُسس����ت 
 Hayter في المملك����ة المتحدة بتوصية من بعث����ة هايتر
Commission. ويعمل المركز كنافذة مهمة للدراس����ات 
العليا )تدريساً وإشرافاً( حول إفريقيا، ومكاناً لبرامج بحثية 
تمتد في ث����الث كليات جامعية، ويعزز دوره امتالكه خبرات 

أفريقانية من شتى أرجاء القارة اإلفريقية.
يقدم المركز بحوثاً متعددة التخصصات، ويلتزم علماء 
المركز وباحثوه بدراس����ة نقدية لموضوعات متنوعة بشكٍل 
كبير، والسعي لشراكات شاملة وأخالقية ومساوية، وبوصفه 
أكبر مركز للدراس����ات اإلفريقية في أوروب����ا؛ فإن المركز 
يتصدر االبتكار النظري والعملي والمنهجي. كما يقدم المركز 
منحاً متعددة، أبرزها في مج����ال الحدود وظاهرة الحدود 
 African Borderlands العابرة في إفريقيا تحت مظلة
Research Network: ABORNE، والتي بدأ المركز 
يقدمها منذ الع����ام 2٠٠٧م. كما يقدم المركز منحة بعنوان 

http://www.cas.ed.ac.uk  (((
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 ،African Governance and Space: AFRIGOS
وهو مشروع مدته خمسة أعوام، يتناول معابر النقل والمدن 
الحدودية والموانئ في أربعة أقاليم في إفريقيا، وهي الشرق 
والوسط والغرب والجنوب. وبرنامج مشترك للدكتوراه حول 
 ANTHUSIA أنثروبولوجيا األمن اإلنساني في إفريقيا
 joint PhD-programme on the Anthropology
of Human Security in Africa. وبرنامج منح محدد 
للغاي����ة، بعنوان »الح����دود وصنع الدولة في عب����ر الفولتا 
 Boundaries and state-making وس����ينيجامبيا« 
in the Trans-Volta and Senegambia. ومب����ادرة 
زمالة ألدنبرة. إضافًة إلى ذل����ك؛ يتبنى المركز العديد من 
المشروعات، مثل مشروع محاربة المستوى المرتفع للفساد 
 Fighting في إفريقيا: التعلم من ف����رض القانون الفّعال
 high-level corruption in Africa: Learning
from effective law enforcement، وه����و مش����روع 
مدته عامان، وجزء من برنامج مكافحة الفس����اد، واس����تمر 

لعامين )2٠١٩-2٠2٠م(. 
يركز عمل المركز على موضوعات محددة، وهي: 
السياس���ة والقان���ون والعدالة؛ األمن عن���د المناطق 
الهامشية؛ التنمية والتغير االقتصادي؛ السلم والصراع؛ 
العلوم والتكنولوجيا والبيئة؛ الحدود والممرات؛ اإلعالم 
ووس���ائل التواصل. وتتن���اول رؤوس المواضيع هذه: 
التنظيم القانوني للحياة االجتماعية وسياسة المواطنة 
واالنتم���اء في إفريقي���ا جنوب الصحراء؛ واألش���كال 
المختلفة لألمن وعدم األمن االقتصادي، واالجتماعي 
والسياسي، في حالة أطراف أو هوامش مجتمع ما؛ أما 
قضية التنمي���ة االقتصادية والتغير فإنها تغطي القارة 
اإلفريقي���ة، وتأخذ في االعتب���ار التفاعل بين العوامل 
المحلية والعالمية؛ كما يتناول المركز مس���ألة الس���لم 
والص���راع في مناطق متفرقة من الق���ارة. إضافًة إلى 
العديد من المش���روعات األكثر تخصص���اً موضوعياً 

وإقليمياً. 

ين�ص���ر المرك���ز ويحرر ثالث���اً من اأه���م دوري���ات الدرا�صات 
الإفريقية على م�صتوى العالم، وهي:

- The Journal of Southern African 
Studies )1974 - present(.

- The Journal of Modern African 
Studies )1963 - present(.

- Critical African Studies )2009 -present(. 
ونش����ر مركز الدراس����ات اإلفريقية، في الفترة ما بين 
١٩84-2٠٠5م، نحو 8٠ ورقة بحثية، تمت رقمنتها وإتاحتها 
مجاناً للجميع. يخدم المركز سياسات المملكة المتحدة في 
إفريقيا، وال سيما في منطقة إفريقيا الجنوبية، عبر التعاون 

العلمي والبحثي الالفت.
5- المعهد الإفريقي الدولي

 International African Institute- SOAS(():
يقع المعهد اإلفريقي الدولي في مدرسة الدراسات 
الش���رقية واإلفريقية بجامعة لن���دن، ويهدف إلى تعزيز 
الدراس���ات العلمي���ة ع���ن إفريقيا من ناحي���ة التاريخ، 
والمجتمعات والثقافات، ويحقق المعهد أهدافه باألساس 
عبر النش���ر العلمي، يعتم���د المعهد ف���ي تمويله على 
أنشطته العلمية، وينش���ر المعهد دوريات علمية رصينة 
وذات تاريخ راس���خ في دعم البحث العلمي في الشؤون 

اإلفريقية، مثل:
- Africa )1928- present( .
- The Journal of African Cultural 

Studies )1998- present( .
- Africa Bibliography )Annually( .
- The International African Library.
- The African Arguments› Series )2006- 

present(.
- Readings in series.

https://www.internationalafricaninstitute.org  (((
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تت�ص���م الأن�صطة البحثي���ة للمعهد بالث���راء ال�صديد، يمكن 
ر�صدها على النحو الآتي:

 :International African Library Series
سلس����لة رئيسة من الدراسات المستقلة، نشر فيها أكثر من 
خمسين دراسة، القت ذيوعاً وتقديراً نقدياً كبيراً في العالم.

 :International African Seminars Series
تُعتبر هذه السلسلة من أهم اإلسهامات في مجال الدراسات 
اإلفريقية، وخرج العديد من مجلداتها بناًء على سمينارات 
 Makerere University تم عقدها في جامعة ميركيري
في العام ١٩5٩م، وأصبح����ت الموضوعات المقترحة فيها 

عناوين لدراسات كثيرة الحقة. 
African Popular Culture: سلسلة كتب يصدرها 
المعهد اإلفريقي الدولي باالش����تراك مع دار نشر شهيرة، 

وهي زد بوكس Zed Books، وتُعنى بالثقافة الشعبية. 
من����ذ  منش����ورة   :African Arguments series
العام 2٠٠5م، عبارة عن سلس����لة كتب قصيرة عن إفريقيا 

المعاصرة والقضايا النقدية والجدل المحيط بالقارة. 
 Politics and Development in
Contemporary Africa: سلس����لة كتب تسعى لتقديم 
تحليل عميق وسهل الفهم لقضايا معاصرة رئيسة تؤثر على 

دول القارة اإلفريقية.
African Issues Series: ق����ام بنش����رها لصال����ح 

. James Currey Publishers المعهد دار نشر
إضاف����ًة إلى قائم����ة مطولة من المطبوع����ات، تتميز 
بمضامين علمية دقيقة للغاية، وتخضع لمراجعات مستمرة، 
وال س����يما أن النشر يتم عبر اس����تكتاب وتنسيق مسبق مع 

الباحثين الراغبين في النشر في مطبوعات المعهد.
6- المعهد القومي للدرا�صات الإفريقية

 National Institute for African Studies(():
مرك����ز تفكير غير ه����ادف للربح، وغي����ر منتم حزبياً، 

https://africanstudies.org.uk  (((

ملتزم بتعزيز التنمية المس����تدامة عبر توسيع فرص وصول 
الفقراء للسوق كوسيلة لتحسين السياسة والنظم. وتأسس 
المعهد على يد ديلي بلل����و- وليامز وبوال فانيكو، في العام 
 Change 2٠٠٠م، به����دف تكوين تحالف لصن����اع التغيير
Makers، يس����هم عبر البحوث والخط����اب وتبني القضايا 
في ظهور مؤسسات وبنية أساسية مستصلحة تدعم التنمية 
المس����تدامة للجماهير. كما يهدف المعهد باألس����اس إلى 
إنهاء انتقال الفقر بين األجيال داخل المجتمعات اإلفريقية 

في غضون جيل واحد. 
ويع����ّول المركز على ال����دور األساس����ي للحكومة في 
القضاء على الفقر وتخليص الناس منه، عبر تركيز طاقاتها 
على إزالة الحواجز المؤسس����اتية، وفي البنية األساس����ية 
والسياسية التي تُبقي الناس فقراء. المعهد مسجل كجمعية 
خيرية تعتمد على مساهمات أعضائها، والمنح والرعاية من 

األفراد والشركات والمؤسسات.
التركيز األساس����ي لمعهد الدراس����ات اإلفريقية على 
مجالَي السياسة الصحية ودعم البنية األساسية، وتوسعت 
هذه األجندة البحثية للمعهد لتش����مل تركيزاً أوس����ع نطاقاً 
على بحوث التنمية المستدامة، مع برنامج حالي يؤكد على 
توس����يع وصول الفقراء لألسواق )أس����واق العمل(. ويدرس 
المعهد العوامل التي تقود أس����باب المعيش����ة االقتصادية 
المس����تدامة للمواطنين والجماعات في إفريقيا الحضرية 
والريفي����ة، كما يدرس المعهد أفضل النم����اذج والمقاربات 
إلف����ادة دول إفريقيا ومواطنيها بطريقة مس����تدامة، ويوفر 

المعهد مطبوعاته كافة مجاناً على موقعه.
يقدم المعهد قيادة عملية وفكرية نحو تسوية التحديات 
المنتظم����ة التي تق����ود إلى فقر دائم ومزم����ن في إفريقيا، 
وشتات األفارقة في المملكة المتحدة. ويقوم المعهد حالياً 
 Africa Data Project بتنفيذ مش����روع بيانات إفريقيا
ADP: الذي يركز على تزويد األفراد والمؤسسات الخاصة 
والعام����ة في المملكة المتحدة، مع دخول س����هل لمعلومات 
س����ياقية دقيقة، وبيانات محللة جيداً، بخصوص مبادرات 
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التنمية السابقة والمخططة واس����تثمارات القطاع الخاص 
في إفريقي����ا. يقدم المعه����د خدماته ل����كل الراغبين في 
االس����تفادة من معلومات متعلقة بالسوق اإلفريقية، ومن ثَّم 
فإن له دائرة متس����عة من العمالء على المستوى الحكومي 
والمؤسس����ات والمس����توى الفردي داخل المملكة المتحدة 
وخارجها. يتميز معهد الدراس����ات اإلفريقية بأنه مؤسسة 
مستقلة غير حزبية، ومن ثَّم فإن صناع السياسة من مختلف 
االتجاهات السياسية يعترفون بالمعهد كمصدر قّيم للتحليل 

غير المتحّيز. 
تكمن نقط����ة ضع����ف المعهد في ضع����ف مخرجاته 
 The Saharan األكاديمية، والت����ي تقتصر على دوري����ة
Journal، التي تركز بشكل رئيس على استكشاف العالقة 

الديناميكية بين الثقافة والتنمية في إفريقيا. 
في  االإفريقية  ال��درا���س��ات  موؤ�س�سات  ثانيًا: 

األمانيا:
تتمت����ع ألمانيا بمؤسس����ات بحثية فري����دة في مقاربة 
الش����ؤون اإلفريقية، ركزت على جوانب محددة، مثل اآلثار 
والتاريخ الطبيع����ي وعلم األجناس والس����الالت وتطورات 
المجتمعات اإلفريقية، ويمكن رصد أهم هذه المؤسس����ات 

على النحو اآلتي: 
1- مرك���ز الدرا�صات الإفريقي���ة متعددة التخ�ص�صات- 

جامعة جوتة
 Centre for Interdisciplinary African 

Studies )ZIAF( Goethe Univeritat(():
يهدف المركز إل���ى تعزيز التخصصات المتعددة لتلبية 
مطالب القضايا البحثية بالغة التعقيد، والمبادرة بمشروعات 
ممول���ة من طرف ثالث في مجاالت البحوث المبتكرة، ودعم 
وصيانة التبادل مع المؤسس���ات البحثية الوطنية والدولية، 
ودعم الباحثين الشباب من الشمال-الجنوب، وتعزيز التعاون 

https://www.goethe-university-frankfurt.   (((
d e / 5 0 7 9 8 3 9 6 / Z e n t r u m _ f % C 3 % B C r _

Interdisziplin%C3%A4re_Afrikaforschung__ZIAF

مع الش���ركاء األفارقة، وتكوين شبكات للمؤسسات الوطنية 
والدولي���ة من مج���االت مختلفة، مثل البح���وث واالقتصاد 
والتنمية التعاونية والثقافة، وينظم مكتب المركز هذه المهام 

المعقدة بوصفه مركزاً تابعاً لجامعة جوتة.
تركز منتج����ات المركز على تخصص����ات البيولوجيا 
والجغرافيا، وقضايا التنوع الحيوي، وخدمات النظم البيئية 
للسافانا، واس����تدامة اس����تخدام الموارد في بيئة متغيرة. 
وفي مج����ال اآلثار؛ يدرس المركز حضارة النوك في الفترة 
١٠٠ ق.م-١٠٠م ف����ي نيجيريا، وإعادة بن����اء األبنية البيئية 
واالستيطانية. وفي مجال اإلنسانيات والعلوم االجتماعية؛ 
يركز المركز على البحوث والتفاعالت بين إفريقيا وآس����يا 
كجزء من مجال التخصصات البينية. كما أنتج المركز عدداً 

من المطبوعات، لكن تواريخها لم تتجاوز العام 2٠١2م. 
يق����دم المركز منتجات رصينة في مش����روعات بحثية 
 AFRASO- »متنوعة، تش����مل »خيارات إفريقيا اآلسيوية
Africa›s Asian Options في مجال اللغويات اإلفريقية 
والعلوم  والجغرافيا  واألنثروبولوجيا  اإلنجليزية  والدراسات 
السياسية والعلوم االقتصادية. ومشروع اللغويات اإلفريقية 
)الناشط في تنزانيا(، واألنثروبولوجيا، واآلثار والبيولوجي 
والجغرافيا. وتركز مش����روعات المركز بش����كٍل خاص على 
العمل في بنين وبوركينا فاسو ونيجيريا. ودعم المركز منذ 
العام 2٠٠3م مركز كارونجا الثقافي والمتحفي- في ماالوي، 
ومعهد بوينت سود Point Sud البحثي- في مالي. ويتوسع 
المركز في أنشطته األكاديمية والبحثية حالياً في عدة دول 
إفريقي����ة، وهي: إثيوبيا وجامبيا وغان����ا وغينيا والكاميرون 
وكينيا والنيجر والس����نغال وجنوب إفريقيا وجنوب السودان 

وتنزانيا وأوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى.
واأكاديمياً؛ فاإن المركز يقدم برنامجين رئي�صين، هما: 

ال����ذي   ،DFG- Programme Point Sud  -
ينظ����م الفعاليات الداعم����ة للتبادل األكاديمي- التش����بيك 
بين األكاديميات والمؤسس����ات في ألمانيا وأوروبا وإفريقيا 

وأجزاء أخرى من العالم.
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- وبرنام����ج الزمال����ة الذي ينظمه المرك����ز نيابة عن 
Volkswagen Foundation لتخص����ص اإلنس����انيات 
والعلوم االجتماعية. ويدعم البرنامج عملية تأهيل إضافية 

للباحثين الشباب المتميزين من إفريقيا. 
يقدم المرك����ز محتوى علمياً دقيق����اً للغاية في اآلثار 
والتن����وع الحيوي والبيئة، وال يق����دم المركز متابعة لحظية 
للقضايا اإلفريقية )يالحظ أن آخر تقرير س����نوي منش����ور 
للمركز بتاريخ الع����ام 2٠١3م(، يعزز المركز التعاون العلمي 
بين ألمانيا والعديد من الدول اإلفريقية، وال سيما نيجيريا 

وبوركينا فاسو ومالي. 
2- معه���د الدرا�ص���ات الآ�صيوي���ة والإفريقي���ة )جامع���ة 

هومبولت ببرلين(
Institut für Asien- und 

Afrikawissenschaften )IAAW(- 

Humboldt-Universität zu Berlin(():
يضم المعهد قس����مين للدراسات اآلسيوية واإلفريقية، 
ويعتمد رؤية بين التخصصات تجاه أقاليم آس����يا وإفريقيا 
وتش����ابكاتها اإلقليمية والعالمية. وتركز على إفريقيا جنوب 
الصحراء، بينما تنقسم أقاليم آسيا وفق المعهد واهتماماته 
إلى ش����رق وجنوب شرق ووسط. بينما تنقسم الموضوعات 
التي يركز عليها المعهد ف����ي هذا االمتداد الجغرافي إلى: 

اإلسالم، وقضايا اإلعالم، والتحول. 
وتركز نطاقات البحوث الت����ي تُجرى في المعهد على 
ض����ة لخطر االنقراض،  الحراك والهج����رة، واللغات المعرَّ
وسياس����ات اللغات، والرواي����ة والذاك����رة، والتغير الديني 
والحركات الدينية االجتماعية، والعولمة والتحضر والتفاوت 
االجتماع����ي، وثقاف����ات اإلع����الم. ويمن����ح المعهد درجة 
الماجستير في الدراس����ات اإلفريقية. المعهد تابع لجامعة 
هومبولت، ويحظى بدعم مؤسس����ات تمويل فيدرالية. كما 
تحظى تخصصات الدراس����ات اإلفريقية )مثل اإلسالم في 

https://www.iaaw.hu-berlin.de/en  (((

إفريقيا( بتمويل مؤسسة فولكس فاجن. 
يمن����ح المعه����د درج����ة البكالوريوس في الدراس����ات 
 ،DAAD اإلقليمي����ة/ إفريقي����ا، ويحظ����ى بدعم هيئ����ة
وبكالوريوس دراسات المناطق المخصصة آلسيا- ووسعت 
مؤخراً لتش����مل إفريقيا. وتركز الدراس����ة في المعهد على 
ث����الث قضايا رئيس����ة، وهي المجتمع والتح����ول، والثقافة 
والهوية، واللغة واإلعالم، مع تقديم تدريب مكثف في اللغات 
اإلفريقية. أما على مستوى الماجستير؛ فإن هناك تخصصاً 
للدراس����ات اإلفريقية ضمن أربع مناطق رئيسة بقيتها في 
آس����يا. وينش����ر المعهد الدراس����ات التي يقوم بها باحثوه، 

وتتسم بالتخصص العلمي الدقيق.
يشمل المعهد عدة أقسام، تشمل الدراسات اإلفريقية 
في التاريخ، واألدب واللغات والمجتمع والتحول االجتماعي 
واإلعالم واإلس����الم في المجتمعات اآلسيوية واإلفريقية. 
كم����ا يعزز المعه����د التعاون الدولي، ويس����عى للوصول إلى 
مجموعة كبيرة من العلماء خارج ألمانيا. ويش����رف المعهد 
على العديد من مش����روعات الدكتوراه، واستضافة باحثين 
لما بعد الدكتوراه في الدراس����ات اإلفريقية. وتكوين شبكة 
باحثي����ن لمعالجة القضاي����ا التي تواجهه����ا إفريقيا اليوم. 
ركزت المخرج����ات على قضايا الهوي����ة والثقافة والتحول 
االجتماعي والبحوث النظرية في التخصصات االجتماعية 
والتاريخية. يحظى المعهد بدعم فيدرالي ومن المؤسسات 
األلمانية المهمة، مثل مؤسس����ة فولكسفاجن، ومن ثَّم فإنه 
يخدم السياسات األلمانية في تعزيز التعاون العلمي مع دول 

ومؤسسات علمية وعلماء في إفريقيا. 
3- معهد الدرا�صات الإفريقية- جامعة بايرويت

Institute of African Studies- Universitat 

Bayreuth(():
يق����وم عمل المعهد باألس����اس على تنس����يق عمليات 
البحوث والتدريس المتعلق����ة بإفريقيا في جامعة بايرويت، 

https://www.ias.uni-bayreuth.de/en   (((
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ويعزز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية اإلفريقية، 
وكذل����ك مع المعاه����د الوطنية والدولي����ة المتخصصة في 
الدراس����ات اإلفريقية. ويعزز المعهد الدراسات اإلفريقية 
التي تُعتبر- حسب رؤية ورسالة الجامعة الواردة رسمياً في 

خطة تطويرها- أحد أولويات الجامعة.
قدم المعهد العديد من المشروعات البحثية المهمة، 
مثل توثيق لغ����ات مواني وماهندو وبواني والس����واحيلي 
ف����ي موزمبيق؛ والتعليم بين اإلقليم����ي للتكيف مع التغير 
المناخ����ي في إفريقيا؛ والثقافات السياس����ية اإلفريقية: 
دراس����ة مقارنة في إثيوبيا، وغينيا بيس����او وليبيا وجنوب 
إفريقيا وزامبيا. ويصدر المعهد نشرة للدراسات اإلفريقية 
 Newsletter of African Studies بجامعة بايرويت
at the University of Bayreuth )NAB(، تق����دم 
متابعات ألحدث الكتب والدوري����ات والفعاليات المتعلقة 
بإفريقيا )تقع ف����ي نحو مائة صفحة، وتتس����م بالمهنية 

العالية(. 
 Beiträge zur كما ينش���ر المعه���د سلس���لة
Afrikaforschung متاحة على اإلنترنت. وينشر 
المعهد »دراس���ات جامعة بايروي���ت اإلفريقية على 
 University of Bayreuth African  »اإلنترنت
Studies Online، وتُعرض نتائج البحوث المتعلقة 
بإفريقيا في كل مؤسسات جامعة بايرويت، وتشمل: 
مقاالت، ومجموعات محررة، ودراسات، تتسم جميعاً 
بأنها محررة، وتصدر بلغات متعددة. ويصدر المعهد 
دراس���ات أوراق العمل اإلفريقي���ة بجامعة بايرويت 
 University of Bayreuth African Studies
Working Papers، وتع���رض النتائج التمهيدية 
للمش���روعات البحثية الجارية ف���ي الجامعة حول 

إفريقيا.
ويغطي المعهد تخصصات ش���تى، هي: األنثروبولوجيا، 
والجغرافيا، والتاريخ، والدراس���ات اإلس���المية، واللغويات، 
والثقافة والتكنولوجيا، والدراس���ات األدبية، والفن الحديث 

واإلعالم، واإليكولوجي والبيولوجي، والقانون، والدراس���ات 
الدينية، واالقتصاد، والسوسيولوجي. ويضم كل تخصص من 
ه���ذه التخصصات موضوعات فرعي���ة، يتم االلتزام بها في 
الدراسات والبحوث التي يضعها باحثو المعهد، وعلى سبيل 
المثال؛ فإن تخص���ص األنثروبولوجيا يركز على موضوعات 
العمل واالستهالك، واإلبداع والتكنولوجيا، والدولة والتمرد، 
والس���لطة السياس���ية والعنف، والقراب���ة والديناميات بين 
األجيال، والفن المعاصر، والشباب والثقافة الشعبية؛ بينما 
يركز قسم التاريخ على التاريخ اإلفريقي، والتاريخ اإلفريقي 

القديم. 
يؤثر المعهد في السياسات الوطنية األلمانية، حيث 
يمدها بدراس����ات ومتابعات دقيقة للغاية، كما يمتد تأثير 
المعهد إلى ع����دة دول إفريقية، حيث يتعاون المعهد عن 
كثب م����ع العديد من الجامع����ات اإلفريقية، وهي: أديس 
أبابا )إثيوبيا(، أجوس����تينو نيتو في لواندا )أنجوال(، كيب 
تاون )جنوب إفريقيا(، دار الس����الم )تنزانيا(، كينشاس����ا 
)جمهوري����ة الكونغو الديمقراطي����ة(، مكريري )أوغندا(، 
ماس����ينو )كينيا(، موندلين بمابوت����و )موزمبيق(، الرباط 

)المغرب(.
يخطط معهد الدراس���ات اإلفريقية إلعادة تنظيم 
أبنيته المؤسس���اتية مستقباًل، للتوسع وتطوير األنشطة 
القائم���ة من خالل دع���م المؤسس���ات األكاديمية في 
إفريقيا وتكثي���ف التعاون معها؛ ووضع صالت أوثق بين 
البح���وث والتدريس؛ وتكثيف التعاون بين اإلنس���انيات 
والعلوم االجتماعية من جهة، والعلوم الطبيعية من جهٍة 

أخرى.
في  االإفريقية  ال��درا���س��ات  موؤ�س�سات  ثالثًا: 

اإيطاليا:
تحظى الدراسات اإلفريقية في إيطاليا باهتمام كبير، 
ويتمثل ذلك في مخرجات المؤسس����ات األكاديمية والبحثية 
اإليطالية في هذه الدراس����ات بشكٍل واضح، ويمكن تلمس 

ذلك على النحو اآلتي:
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1- مرك���ز التخ�ص�صات البيني���ة للدرا�صات الإفريقية- 
جامعة مات�صيراتا )اإيطاليا(

Interdisciplinary Centre for African 

Studies- Univerista di Macerata(():
يجمع المركز ويعزز جميع أنش����طة البحث والتدريس 
التي تتم في أرجاء جامعة ماتش����يراتا والمتعلقة بإفريقيا، 
والش����تات اإلفريقي وعالقاته����ا المختلفة مع س����ياقاتها 
الجغرافي����ة والثقافية. وتقوم أنش����طة المركز على تداخل 
التخصصات بشكٍل حقيقي، وتحسين التنوع الواسع للقضايا 
البحثية والطرق المتبعة من ِقَبل جميع أعضائها. عالوًة على 
ذلك؛ يتم التركيز بشكل خاص، عند تنظيم أنشطة مشتركة، 
على المش����اركة النشطة للباحثين الش����بان. ويلتزم المركز 
بتعزيز األنش����طة البحثية والتعاون العلمي على المستويين 
الوطن����ي والدولي، وكذلك تعزيز برام����ج وأحداث التدريب 
بالتع����اون مع المجتمع المحل����ي. وبينما تُعد المس����ؤولية 
والمشاركة االجتماعية من األهداف الرئيسة للمركز؛ فإنه 
يهدف أيضاً إل����ى تعزيز التعاون مع الم����دارس وجماعات 
المهاجرين األفارقة في ماتشيراتا والمناطق المحيطة بها. 
تقوم منتجات المركز باألس����اس عل����ى التخصصات 
العلمية البينية والدفع نحو تعاون ديناميكي بين أعضاء هذه 
التخصص����ات، لذلك فإن المركز يخت����ار كل عامين قضية 
رئيس����ة يتم خاللها توجيه كل أنشطته نحوها، وعلى سبيل 
المثال؛ فقد كانت الفترة 2٠١3-2٠١5م تحت عنوان مسألة 
الحراك mobility باإلشارة إلى حركات الشعوب وانتشار 
األفكار والس����لع عبر إفريقيا ومن إفريقيا إلى العالم. ويرى 
المركز أنه بالرغم من االضطرابات السياسية واالجتماعية 
في أنحاء أقاليم إفريقيا العديدة؛ فقد مّرت القارة بدينامية 
متزايدة لسنوات عديدة، مما نتج عنه نمو اقتصادي ملموس. 
ال يقدم المركز مطبوعات خاصة به، لكنه يعتمد على 
النش����ر العلمي لباحثيه في دوريات وكتب منش����ورة خارج 

http://cirafrica.unimc.it/en/home  (((

المركز، وبالتالي فإن مناط����ق وموضوعات هؤالء الباحثين 
متنوعة للغاية، وتتم باللغات اإليطالية واإلنجليزية، وتشمل 
مناطق وموضوعات متفرقة من إفريقيا. وتركز المخرجات 
)أغلبها باللغة اإليطالية( على العالقات اإلفريقية األوروبية 
في س����ياقات مختلفة )مثل العالقات االستعمارية، وما بعد 
االس����تعمارية، وفي الوقت الحال����ي(، والثقافات اإلفريقية 
وتفاعالتها م����ع نظيرتها األوروبية. وتغل����ب على البحوث 
والدراسات فكرة »المركزية األوروبية« بشكٍل واضح تماماً.

2- مركز الدرا�صات الإفريقية- اإيطاليا
Centro Piemontese Studi Africani(():
مركز متع����دد التخصصات، مكرس لدراس����ة وتقوية 
عالقات إقليم بيدمونت )حيث يقع المركز( وإيطاليا بالقارة 
اإلفريقي����ة، ومن أج����ل تحقيق هذا اله����دف ينظم المركز 
مؤتمرات وأحداث ثقافية ويعزز البحوث ويقدم كتباً وأنشطة 
نش����ر مختلفة. يتم تمويل المركز عب����ر عدة جهات، أهمها 

 .Regione Piemonte مدينة تورين، وإقليم بيمونت
تشمل أنش����طة المركز مجموعة متنوعة من الفعاليات 
واالهتمامات، وشملت أنش����طته الرئيسة في العام 2٠١٩م 
التذكير بأحداث اإلبادة في رواندا، وتركز الدراس����ات على 
مس����ألة الهجرة منذ العام 2٠١5م، م����ع االحتفال بالذكرى 
الخامس����ة والعش����رين للمعاهدة الدولي����ة لحماية حقوق 
جمي����ع العمال المهاجرين وعائالتهم. كم����ا تعامل المركز، 
بالتع����اون مع الجمعية اإليطالية للدراس����ات اإلفريقية، مع 
مس����ألة التنمية العمرانية في إفريقيا. وبدأ المعهد سلسلة 
من المش����روعات لتحليل العالق����ات االقتصادية مع القارة 
اإلفريقية، وش����ارك مع معاهد أخرى ف����ي تنظيم فعاليات 
ومناقش����ات، وأقام المركز بغرفة التجارة بتورين س����ميناراً 
مغلقاً حمل عنوان »تعزيز التنمية المس����تدامة في إفريقيا 

جنوب الصحراء: بناء شراكة خاصة- حكومية«.
كما ينش����ط المركز بقوة في مج����ال تنظيم الفعاليات 

http://csapiemonte.it   (((
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الثقافي����ة في إقليم بيدمونت بإيطالي����ا، ويُعد أحد منظمي 
فعاليات »إفريقيا المبدعة« creative  Africa، التي يتم 
عقدها بش����كل دوري في مدينة تورين، ويشارك فيها سنوياً 
أكث����ر من أربعة آالف متخصص، يعزز المركز السياس����ات 
اإليطالية تجاه القضايا اإلفريقية، وال سيما مسألة الهجرة 

اإلفريقية إلى أوروبا.
تغطي أنش���طة المركز مجموعة كبيرة لخدمة أهدافه، 
ومنها: اس���تضافة وتعزيز أية أنش���طة متعلق���ة بإفريقيا، 
وثقافاتها، ونظمها البيئية وفنونها، ولغاتها؛ القيام بمشروعات 
بحثية أساسية وتطبيقية، ودراسات وتحليالت حول الثقافة 
والمجتمع واالقتصاد والسياس���ة اإلفريقي���ة؛ إما على نحو 
مس���تقل، وإما بالتعاون مع جهات إيطالية أو أجنبية أخرى؛ 
 Polytechnic Universityالتعاون مع جامعة بيدمونت و
of Turin لتقوية البحوث والتدريس في مجال الدراس���ات 
اإلفريقي���ة؛ وتوفير المن���ح العلمية للمش���روعات البحثية 
والدراسات والمؤتمرات لدعم العلماء اإليطاليين واألجانب 
في الشؤون اإلفريقية؛ والقيام بأنشطة النشر ودعمها، سواء 
في نس���خ ورقية أو تنس���يق رقمي، في شكل كتب ومجالت؛ 
ومجموعات أوراق مؤتمرات وس���مينارات ودراسات وبحوث 
وم���واد تعليمية وثقافية، عندما تكون هذه المطبوعات مهمة 

في تحقيق أهداف مركز الدراسات اإلفريقية. 
كم����ا يعم����ل المركز عل����ى تكوين مكتبة تش����مل أهم 
األعمال ح����ول التاريخ والثقافة والفنون واآلداب واالقتصاد 
والسياس����ة والمجتمع والنظم البيئية في إفريقيا؛ وتنظيم 
دورات ومؤتم����رات ح����ول الثقافات واألبني����ة االجتماعية 
التقليدية والحديثة واللغات والفنون واالقتصاد والسياس����ة 
والمجتمع والنظ����م البيئية اإلفريقية؛ وعق����د اتفاقات مع 
الهيئ����ات اإلقليمية والوطنية والدولية م����ع إعطاء أفضلية 
للمؤسس����ات اإلفريقية لدعم وتحقيق األهداف المؤسسية 
لمركز الدراس����ات اإلفريقية؛ وتعزيز ومس����اعدة األنشطة، 
وتنظيم وإقامة المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات األخرى 

التي لديها أهداف تشبه أهداف المركز. 

تتركز نماذج مخرجات المركز في المش����روعات التي 
يرعاها، وتش����مل: مش����روع: الش����تات اإلفريقي الجديد- 
المجتمعات والثقافات واالقتصادات عبر الوطنية؛ الحقوق 
والهجرات والعالق����ات الدولية؛ المتاحف والتراث الثقافي؛ 

وأصوات إفريقية.
رابعًا: موؤ�س�سات الدرا�سات االإفريقية في دول 

اأوروبية متفرقة:
كما أن الدراس����ات اإلفريقية حاضرة في بقية الدول 
األوروبية ولكن على نحو متفرق، وال سيما في هولندا ودول 
شمالي أوروبا، إلى جانب البرتغال على سبيل المثال، ونقدم 

فيما يأتي رصداً ألهم هذه المؤسسات:
1- مركز الدرا�صات الإفريقية في مدينة ليدن )هولندا(
African Studies Center- Leiden(():
وهو مركز تابع لجامعة ليدن بهولندا، وتقوم رؤية المركز 
على تناول موضوعات رئيس���ة في إفريقيا مقس���مة حس���ب 
»كراس���ي أكاديمية«، تشمل: »السياس���ة والحكم في إفريقيا« 
برئاس���ة البروفيس���ور جان أبينك؛ و»المواطنة والهويات في 
إفريقيا« برئاس���ة البروفيس���ور ميرجام دي بروجن؛ و»التنمية 
الشاملة في إفريقيا« برئاسة البروفيسور مارلين ديكر؛ و»الدين 
في إفريقيا المعاصرة وشتاتها« برئاسة البروفيسور ريجك فان 
دجك؛ »التاريخ اإلفريقي« برئاس���ة البروفيس���ور جان-بارت 
جيوالد؛ و»كرسي ستفن إليس في حوكمة المالية والسالمة في 

إفريقيا« برئاسة اإلفريقي الوحيد تشيبيوك أوتشي. 
يق����وم المركز بنش����اط أكاديمي الف����ت بالتعاون مع 
جامعة ليدن، يتمثل في ماجس����تير بحث����ي لمدة عامين 
في الدراس����ات اإلفريقية، وماجس����تير لمدة عام واحد، 
كما تق����دم جامعة ليدن درجة البكالوري����وس في اللغات 
والثقاف����ات اإلفريقي����ة، إضافًة إلى ذلك؛ ف����إن المركز 
لدي����ه برنامج خاص للدكتوراه في الدراس����ات اإلفريقية 

 .Graduate Programme African Studies

https://www.ascleiden.nl  (((



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 65ثقافية ف�شلية محكَّ

يق����وم المركز بخط����ة بحثية عمالقة تحم����ل عنوان 
»البرنام����ج البحثي 2٠١٩-2٠24م«، يحم����ل عنواناً فرعياً 
مهماً، وهو: »التغير المجتمعي والبيئي في س����ياق 5٠ قرناً 
من التاريخ«؛ ويشرف المركز )حتى إحصاء سبتمبر 2٠١٩م( 
على 3١ مش����روعاً بحثياً، تحت عناوين ش����تى وتخصصات 
بالغة التنوع، مثل توثيق لغة أويدا Oyda )في إثيوبيا(، وبناء 
الق����درات للضغط لصالح األطفال ذوي اإلعاقة، ومش����كلة 
األرض في كينيا، والمآزق التنموية والثقافة السياس����ية في 
إثيوبي����ا والقرن اإلفريقي، والس����ياحة البيئية في إفريقيا، 
واالنتخابات في كينيا، والصالت العالمية إلفريقيا المسلمة، 

والتعبئة السياسية بين رعاة إقليم الساحل.
كما يُصدر المركز تس���ع سالس���ل مختلفة، تشمل بدورها 
مجموع���ة ضخم���ة م���ن الدوري���ات والكت���ب واألوراق العلمية 
المتخصصة في مجال اهتمام المركز، تجاوزت مخرجاتها األربعة 
آالف عنوان، منها ١١ عنواناً )بين كتاب وبحث في دورية( صدرت 

منذ مطلع العام 2٠2٠م، تناولت بشكل خاص منطقة الساحل. 
يتس���م عمل المركز بالش���مول من ناحية المناطق التي 
يركز عليها وموضوعاته، ويس���تفيد المركز من خبرة متميزة 
عالمياً في الدراسات اإلفريقية، إذ يرجع عمله )دون أن يحمل 
نفس االسم( إلى نهاية القرن التاسع عشر، ويركز المركز في 

نشاطه في الفترة األخيرة على إقليم الساحل اإلفريقي. 
إضاف���ًة إل���ى الدوري���ات العلمي���ة التي تغط���ي أحدث 
االتجاهات في القضايا اإلفريقية من مختلف الجوانب، يؤشر 
برنامج الدكت���وراه الذي يقّدمه المركز عل���ى قضايا تاريخية 
واجتماعية وأنثروبولوجية، مثل: تقديم األمن في عش���وائيات 
لواندا بأنجوال؛ تحديات االندماج: دراس���ة حالة لمهاجري لوو 
في ممباس���ا بكينيا ١٩٠2-2٠١5م؛ تجرب���ة العمل في قطاع 
التعدين الكونغولي؛ والعمالة وشركة سكك الحديد الهولندية- 
الجنوب إفريقية ١88٧-١٩٠2م؛ واإلس���الم وأخالقيات الحياة 

اليومية: المرأة في السنغال من ١٩5٠م حتى الوقت الحالي.
تش����مل قائمة مخرج����ات المركز مجموع����ة من أهم 
الدوريات ذات التقييم العلمي المرتفع، وم���ن اأهم الدوريات 

الت���ي تتمت���ع بمعام���ل تاأثي���ر ق���وي عل���ى م�صت���وى العال���م ف���ي 
الدرا�صات الإفريقية، ومنها:

- Africa: revista do Centro de Estudos 
Africanos. )1978- present(.

- Africa development = Afrique et 
développement.

- Africa insight.
- Africa spectrum.
- Journal of language and popular 

culture in Africa.)2001- present(
- Journal of Pan African studies )2007- present(.
- Revue économique et monétaire 

)2007- present(. 
يتفاعل المركز مع األحداث الجارية بإفريقيا؛ لكن من 
زاوية أكثر ش����موالً ومقاربات بنيوية لهذه المش����كالت، كما 
يتضح في مقاربة قضايا إقليم الس����احل في كتب ودراسات 
منش����ورة في دوريات المركز. يرتبط المركز بشكٍل تام مع 
مؤسسات الدولة الهولندية، ويعمل على خدمة مشروعاتها 
ف����ي إفريقيا، وال س����يما في جن����وب إفريقي����ا التي كانت 
مس����تعمرة سابقة لألقلية البيضاء من هولندا، حتى التحول 

الديمقراطي في العام ١٩٩3-١٩٩4م.
يملك المركز خبرة وتراكماً معرفياً نادراً على مس����توى 
العالم، لكن يالحظ أن المركز يعّول على الكوادر الهولندية 
واألوروبية، وال يوجد حضور بارز للعلماء والكوادر اإلفريقية.

2- مرك���ز الدرا�ص���ات الإفريقي���ة- جامع���ة كوبنهاجن 
)الدانمارك(

Centre of African Studies- University of 

Copenhagen(():
تأسس المركز في العام ١٩84م في جامعة كوبنهاجن، 
ويقدم درجة ماجستير بدراس����ة لمدة عامين كاملين )أحد 

https://teol.ku.dk/cas   (((
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المراك����ز القليلة في أوروبا- وربما ف����ي العالم- التي تقّدم 
هذا البرنامج( في الدراس����ات اإلفريقية، ويشمل البرنامج 
مقررات دراس����ية ودراس����ات ميدانية، ودراس����ات علمية 
قائم����ة على البحوث. ودرج����ة المركز دولي����ة تماماً، وتتم 
باللغة اإلنجليزية، ويش����ارك فيها طالب من أنحاء متفرقة 
م����ن العالم. وفي الوقت نفس����ه فإن المرك����ز يهتم بالبحث 
وتشبيك العالقات مع مراكز الدراسات اإلفريقية في الدول 

اإلسكندنافية وأوروبا والعالم. 
ويتبنى المركز العديد من المبادئ البحثية، منها الجمع 
بين الجانب النظري والعمل����ي، والتداخل في الموضوعات 
والتخصص����ات، وإنت����اج المعرفة داخل إفريقي����ا ومن ِقَبل 
األفارق����ة، وتعميق الصالت بين البحث والتدريس في مركز 
الدراسات اإلفريقية، والتعاون مع العلماء في شمال أوروبا 
وأوروب����ا وإفريقيا، وغيرها من األقاليم ف����ي العالم. تمول 

المركز بالكامل جامعة كوبنهاجن
يقدم المركز درجة الماجس����تير )خالل عامين كاملين 
من الدراس����ة( في الدراس����ات اإلفريقية، ودرجة ماجستير 
متخصصة لمدة عام واح����د، تقدم في إطار نظام الجامعة 
المفتوح����ة Open University System، ويتم تدريس 
مق����ررات إلزامية ح����ول الطبيعة والس����كان والمجتمع في 
إفريقي����ا؛ واالقتصادي����ات اإلفريقية؛ والسياس����ة والتنمية 
في إفريقي����ا؛ والدين والثقاف����ة والمجتمع ف����ي إفريقيا. 
وهناك مكونات اختيارية تش����مل: اللغة السواحيلية، والعمل 
الميداني أو التدريب الداخلي. كما تعقد س����مينارات حول 
موضوعات مختلفة، وتش����مل مقررات حول حقوق اإلنسان، 
واإلي����دز، والصراعات وحل الصراع، ومش����كالت التنمية، 
وإفريقيا واالقتصاد العالمي، واإلبادة، وسياسة المساعدات 
الدانماركية في إفريقيا، والدين واألدب. كما ينش����ر المركز 
عدداً من األوراق اإلفريقية التي يش����رف عليها، حول جميع 
جوانب الدراسات اإلفريقية، وهي مصادر متاحة مجاناً على 

خدمة اإلنترنت. 
يركز المرك����ز– كما يتضح م����ن األوراق العلمية التي 

يعرضه����ا للفت����رة م����ن ١٩8٧م حتى الع����ام 2٠١٠م- على 
دراسات الحكم المحلي، وأزمة المركزية، واإلنتاج الغذائي، 
والقضاء على االس����تعمار، وال س����يما في دول مثل أوغندا 
والمس����تعمرات البريطانية، ثم تط����ورت الموضوعات مع 
مطلع األلفية لتش����مل موضوعات من قبيل: المنظمات غير 
الحكومية اإلس����المية في إفريقيا، واألعمال والسياسة في 
كينيا، وحالة الديمقراطي����ة اإلفريقية، ودور الدانمارك في 

إفريقيا. 
تتس���م المخرجات )وأغلبها باللغتي���ن اإلنجليزية 
والدانماركي���ة( بدق���ة علمي���ة كبي���رة، وتخصص في 
قضايا عملي���ة ترتبط بالحكم المحلي والمنظمات غير 
الحكومية. وبشكٍل عام؛ فإن العملية البحثية في المركز 
تدور حول ثالثة موضوعات متمايزة وإن كانت مترابطة 

موضوعياً، وهي:
- السيادة الوطنية والمواطنة.
- الدين والتغير االجتماعي.
- البيئة والمناخ واالستدامة.

توقف المركز عن إصدار األوراق العلمية المتفرقة منذ 
العام 2٠١٠م، ويركز على رس����ائل الماجستير التي ينتجها 
الباحثون )وال يتيح الموقع عناوينها(، وربما كان ذلك إشارة 

إلى تراجٍع في عمل المعهد.
ب���ازل  جامع���ة  الإفريقي���ة-  الدرا�ص���ات  مرك���ز   -3

)�صوي�صرا(
Center for African Studies- University of 

Basel(():
تأسس المركز في العام 2٠٠١م، وهدفت جامعة بازل 
من تأسيس����ه إلى تكوين منصة للتب����ادل بين التخصصات 
العلمية والكليات والمؤسسات. وينسق المركز ويعزز التعليم 
والبحوث المتعلقة بإفريقيا في جامعة بازل والمؤسس����ات 
الشريكة لها. ويقدم المعهد درجات الماجستير والدكتوراه 

https://zasb.unibas.ch/en/home  (((
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ف����ي الدراس����ات اإلفريقية كدرج����ات جامعي����ة متعاقبة، 
وبرنامجاً للتعليم المس����تمر للمتخصصي����ن. وعزز المركز 
رس����الته منذ العام 2٠٠٩م عندما أسس جامعة بازل مركزاً 
للكفاءة، وكذلك ف����ي العام 2٠١٧م عندما دش����نت جامعة 
بازل »اس����تراتيجية إفريقيا« لتعزيز البحوث حول إفريقيا، 
وأن تصبح تخصصاً مس����تقاًل داخل عمل الجامعة الرئيس 
»الدراس����ات األوروبية والعالمية«. يحظ����ى المركز بتمويل 
جامعة بازل، كما يقّدم المركز دعماً مالياً لطالب المراحل 

التعليمية المختلفة.
يق����وم المركز بتقديم منتجات ع����دة، أبرزها البحوث 
متعددة التخصصات، حيث يس����تفيد م����ن التركيز الفريد 
للمؤسس����ات والمنظمات المرتبطة بإفريقي����ا، ومن بينها 
 Swiss المعهد السويس����ري للصحة االس����توائية والعامة
 Tropical and Public Health Institute )Swiss
TPH( ومتح����ف الثقاف����ات، وMission21، ومش����روع 
Basler Afrika Bibliographien BAB. كم����ا يقدم 
المرك����ز خدمات أكاديمية ودراس����ات متقدم����ة، حيث بدأ 
برنامج الماجس����تير في الدراس����ات اإلفريقي����ة منذ العام 

2٠٠2م، وبرنامج الدكتوراه منذ العام 2٠١١م. 
وتقدم ش����بكة الدراس����ات اإلفريقي����ة لخريجي بازل 
 ،Basel Graduate Network African Studies
التي تدعمها الجامعات السويسرية، منذ العام 2٠١٧م، إطار 
تدري����ب برنامج الدكتوراه بالمركز. وأدخل المركز في العام 
2٠١3م مق����ررات تعليمية إضافية في الش����ؤون اإلفريقية 
والكفاءة الثقافية البينية، إضافًة إلى برامج دراسية متعددة. 
كما يدعم المرك����ز التبادل على المس����تويين الوطني 
والدولي بالتع����اون مع علماء ومؤسس����ات مختلفة، ويعمل 
المركز في هذا الصدد عن كثب مع الجمعية السويس����رية 
 Swiss Society for African للدراس����ات اإلفريقي����ة
Studies  SSAS  في مجاالت التدريب، والتبادل األكاديمي 
 Africa-Europe والمطبوع����ات. والمرك����ز عضو ف����ي
 ،Group of Interdisciplinary Studies AEGIS

ودخل اتفاق ش����راكة م����ع مجلس تنمية البح����وث العلمية 
 Council for the )االجتماعية في إفريقيا )كوديس����ريا
 Development of Social Science Research in

 .Africa CODESRIA
ويقدم المركز مجموعة متنوع����ة من المطبوعات في 
مجاالت تخصصه الستة، وتش����مل السالسل/ والدوريات، 
 BAB Working Papers، Carl Schlettwein  :مثل
 Lectures، Basel Papers, on Political
 Transformations, JJ Bachofen Lecture

 .Series: Basic Questions of Anthropology
يعم����ل المركز في س����تة مج����االت أكاديمية رئيس����ة 
للمساعدة في س����د فجوات مهمة في فهم عمليات التطور 
الس����ريع في إفريقي����ا، وتقديم فرص لمعالج����ة التحديات 
المفهومي����ة والمنهجية ف����ي بحوث التخصص����ات البينية 
والتخصصات المفردة، واإلسهام في التطور االجتماعي في 
القارة، والمجاالت الستة هي: )السياسة والحكم؛ والصحة 
العام����ة والنظم اإليكولوجية، والرفاه����ة؛ والفنون والثقافة 
والعم����ران؛ والتحكم في األم����راض االس����توائية المهملة 
وأمراض الفق����ر؛ وإنتاج المعرفة، وأش����كالها، ومنصاتها؛ 

واألراضي والبيئات واإليكولوجيا(. 
ش����ملت أوراق المركز مطبوعات من����ذ العام 2٠١١م، 
غطت مس����ائل التحول العمراني والحكم السياسة والتحول 
الديمقراطي والتغير االجتماعي على مستوى قارة إفريقيا، 
وكذلك على مس����توى الدول، وعلى مس����توى أقاليم داخل 
الدول، مثل: سياس����ة الحوكمة؛ الدولة في مجتمع بال دولة: 
النظام السياس����ي والذاكرة المجتمعية في ش����مالي كوت 
ديفوار؛ مالي: انطباعات عن أزم����ة عام )2٠١3م(؛ مفهوم 
الفس����اد، والصراع والمدن في إفريقيا؛ م����دن ثانوية. كما 
ينش����ر المركز قائم����ة معقولة من الكت����ب الرقيمة، أغلبها 

باللغة األلمانية. 
تتسم مضامين المخرجات بسمة أساسية، وهي تداخل 
عدة تخصص���ات في مقاربة مس���ألة بعينها بش���كٍل يثري 
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مخرجات المركز على نحو ملحوظ للغاية، وتتس���م مخرجات 
المركز )وال س���يما الكتب المنش���ورة منذ العام 2٠١5م حتى 
الع���ام 2٠١٩م( بالثراء العلمي والتنوع ف���ي المقاربات، مثل: 
استكشافات في التاريخ اإلفريقي: قراءة باتريك هاريس، وهو 
عمل عبارة عن جمع لدراس���ات باتري���ك هاريس )الذي قام 
بعمل بحثي وتدريسي في قسم التاريخ بالجامعة وفي المركز( 
حول التاري���خ اإلفريقي كتخصص في جامعة بازل منذ العام 

2٠٠١م. ومؤلفات تتناول تاريخ ومجتمع جنوب إفريقيا.
4- معه���د الدرا�صات الإفريقي���ة- الأكاديمية الرو�صية 

للعلوم )رو�صيا(
Institute for African Studies of the 

Russian Academy of Science(():
المعه����د من أبرز معاه����د الدراس����ات اإلفريقية في 
العال����م، وهو هيئة بحثي����ة ممولة بالكامل م����ن األكاديمية 
الروسية للعلوم. يقدم المعهد مجموعة هائلة من المنتجات 
األكاديمي����ة والبحثية، عبر عدد كبير م����ن المراكز البحثية 
الت����ي يتضمنها المعه����د، وبرامج الماجس����تير والدكتوراه 
والمطبوع����ات بالغة التنوع باللغتين الروس����ية واإلنجليزية، 
والمؤتمرات الدولية التي يقيمها المعهد حول إفريقيا )عقد 
المعهد مؤتمره الدولي الخامس عشر للدراسات اإلفريقية 
في 26-2٩ مايو 2٠2٠م، بالتزام����ن مع يوم إفريقيا، تحت 
عنوان: مصائر إفريقيا في العالم الحديث(. ويضم المعهد 
١2 مركزاً علمياً متخصصاً في موضوعات ومناطق مختلفة 
بالقارة، منها: مركز الدراس����ات العالمية واالس����تراتيجية؛ 
ومركز دراسات االقتصاد االنتقالي؛ ومركز دراسة العالقات 
الروسية اإلفريقية والسياس����ة الخارجية للدول اإلفريقية؛ 
ومركز دراس����ات ش����مال إفريقيا والقرن اإلفريقي؛ ومركز 
دراس����ات إفريقيا االس����توائية، ومركز دراس����ات إفريقيا 
الجنوبية، وغيرها. ينفذ المعهد أنشطة نشر وطباعة للكتب 
اإلفريقية  بالمش����كالت  المرتبطة  والدوري����ات  والمقاالت 

www.inafran.ru  (((

والمش����رق العربي وروسيا، كما ينش����ر أعمال المؤتمرات، 
وغيرها من الطبعات المسلسلة، مثل:

 Rebellions Ethnicity, Gender Studies,-
 New and Modern History of African
 Countries, Images of the World, Global
 and Strategic Studies, Readings in

.Commemoration of D.A. Olderogge
كما يُصدر المعهد كتاباً س����نوياً بعنوان )الدراس����ات 
اإلفريقية في روس����يا( باللغة اإلنجليزية، ويتضمن مقاالت 
ألفارقة بارزين، وملخصات للبحوث الرئيس����ة المنشورة في 
روسيا، ومراجعات الكتب، ورصد لألنشطة األكاديمية. كما 
ينشر المعهد باالشتراك مع معهد الدراسات الشرقية التابع 
 Aziya i Afrika أيضاً لألكاديمية الروسية للعلوم دورية

Segodnya )آسيا وإفريقيا اليوم(.
تعددت موضوعات معهد الدراس����ات اإلفريقية بشكٍل 
الفت، يمكن تلمسه من حصر المشروعات البحثية للمعهد، 
التي شملت: التحديات العالمية في البعد اإلفريقي؛ إفريقيا 
في نظام األمن الغذائي العالمي؛ الحركات اإلس����المية في 
العملية السياس����ية العالمي����ة: االتجاه����ات األيديولوجية 
والتنظيم����ات واتجاهات التط����ور؛ العنصرية ف����ي العالم 
الحديث؛ تاريخ التعاون السياس����ي والعسكري بين االتحاد 
الس����وفييتي/ روس����يا والدول اإلفريقية؛ تحديث اقتصاد 
الدول اإلفريقية؛ اتجاهات رئيس����ة في سياسات االستثمار 

في الدول اإلفريقية، وغيرها. 
وترك����ز المخرج����ات على رب����ط تط����ورات القضايا 
اإلفريقية بالمقاربة الروس����ية قدر اإلمكان، والتعويل على 
العالقات التي كانت لالتحاد الس����وفييتي م����ع الكثير من 
دول القارة؛ خاصة عقب االستقالل. يتفاعل المعهد بشكل 
لحظي ومعاصر مع األحداث الجارية، ويوفر مظلة واس����عة 
للغاية لخدمة السياس����ات الروس����ية في القارة اإلفريقية، 
ويض����م المعه����د ما يُع����رف بالمجلس العلمي لمش����كالت 
 Scientific Council for the Problems إفريقي����ا 
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of Africa، الذي يجتمع بشكل يومي لمناقشة كل القضايا 
والتطورات المتعلقة بالقارة اإلفريقية.

يتركز تأثير المعهد في السياس���ات الوطنية الروسية 
بش���كٍل قوي ومباش���ر، واعتم���اداً على كون���ه أحد أبرز 
مؤسسات الدراسات اإلفريقية في العالم منذ عقود. تتركز 
قوة المعهد في ش���موليته ووضوح اس���تراتيجيته لمقاربة 
القضايا اإلفريقية التي تهم روس���يا وتوسعاتها الحالية في 

القارة اإلفريقية.
5- المركز البولندي للدرا�صات الإفريقية )بولندا(

The Polish Centre for African Studies 

)PCSA((():
المركز البولندي للدراس����ات اإلفريقية أول هيئة غير 
حكومية ومستقلة في بولندا ووسط أوروبا مكّرسة حصرياً 
لدراسة إفريقيا المعاصرة. ويتركز هدف المركز الرئيس 
في تنفيذ بحوث أكاديمية دقيقة، وإنتاج تحليالت سياسية 
ذات صلة بخصوص إفريقيا، خاصًة في مجال االقتصاد، 
والعالق����ات الدولية، والعل����وم السياس����ية. وبإنتاج هذه 
المخرجات يهدف المركز إلى اإلس����هام في إعادة تنشيط 
وتعمي����ق العالقات االقتصادية والسياس����ية بين وس����ط 
إفريقيا وأوروبا. ويس����عى المركز إل����ى تقوية التعاون بين 
األكاديميين األفريقانيين في وس����ط أوروبا، ولهذا الهدف 
ينخ����رط المركز في أنش����طة رفع الوع����ي بهدف تعميق 
المعرفة وفهم إفريقيا عبر اإلس����هام في القدرات البحثية 
ف����ي اإلقليم حول إفريقيا. ويه����دف المركز إلى أن يصبح 
نقطة محورية لالهتمام األكاديمي بإفريقيا ومنفذاً للبحث 
في القارة، عبر تعاون متنوع مع مؤسس����ات مختلفة معنية 
بإفريقيا في أوروبا والقارة اإلفريقية نفسها، وعبر القيام 

بمشروعات مشتركة واستضافة ورش عمل ومؤتمرات. 
ل المركز ذاتياً، وعبر ش����راكات مع جهات أعمال  يم����وَّ

خاصة. 

https://pcas.org.pl  (((

وي�����ق�����دم ال����م����رك����ز م���ج���م���وع���ة م���ت���ن���وع���ة م��ن 
اقت�صادية  بق�صايا  المعنية  البحثية  الم�صروعات 

و�صيا�صية بالأ�صا�س، مثل:
- تنزانيا: الغاز الطبيعي وشركات النفط الدولية.

- لعنة الموارد الطبيعية: حالة زامبيا وبتسوانا.
- اآلثار الجانبية لالس����تثمارات المباش����رة األجنبية 

الصينية في إفريقيا: دراستَي حالة: أنجوال وزامبيا.
- إس����هامات نرويجي����ة ف����ي إدارة عائ����دات البترول 

األوغندية.
- ناميبيا: جاهزة أم ال للبترول؟ 

- لعنة الموارد أم مرض الموارد؟ دراسة حالة غانا. 
يرك���ز المركز عل���ى مقاربة القضاي���ا االقتصادية 
المتعلق���ة بالموارد في إفريقي���ا وارتباطاتها، وال يوجد 
للمركز دوريات علمية خاصة به، لكن باحثيه يساهمون 
بقوة ف���ي دوريات علمي���ة معروفة بأعمال تتس���ق مع 
موضوعات عمل المركز. ووفر المركز في العام 2٠١٩م 
موارد كافية لتطبيقه »برنامج المس���اعدات البولندية« 
 ،2٠2٠ Polish Aid Programme للع���ام 2٠2٠م 
الذي فتح باب قبول المقترحات حتى موعد التاسع من 
ش���هر يناير 2٠2٠م، وركز على خمس دول لها األولوية 
في إفريقي���ا، وهي: )إثيوبيا وكينيا والس���نغال وتنزانيا 

وأوغندا(. 
تقدم مخرجات المركز رؤى نقدية ألدوار القوى 
الكبرى في إفريقيا في المجال االقتصادي بش���كٍل 
مح���دد. وعلى س���بيل المثال: فإن دراس���ة حديثة 
بعنوان »داود ض���د جولياث: جهود تنزانيا لمواجهة 
شركات الغاز األجنبية«، تحلل كيف أن تنزانيا، التي 
تعد اقتصاد أطراف، تتعرض لهيمنة الش���مال في 
اس���تغالل قطاع الموارد الطبيعية بها، وتس���تخدم 
الدراس���ة تحلي���ل رائد نظري���ة التبعي���ة إيمانويل 
والرش���تاين، وهو خط ينطبق عل���ى جميع بحوث 

ودراسات المركز تقريباً.



70  �ل�صنة �ل�صابعة ع�صرة   -   �لعدد ) 50 (  �أكتوبر 2021 م  -  �صفر 1443هـ

الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

6- معهد اإفريقيا الإ�صكندنافي )ال�صويد(
The Nordic Africa Institute(():

يقوم معهد إفريقيا اإلسكندنافي بالبحوث، ويقدم 
الموارد التي تساعد على فهم أكبر إلفريقيا المعاصرة، 
ويوقن المعهد ب���أن المعرفة والتحليالت القائمة على 
البحث العلمي تقدم قاعدة صلبة للقرارات الصحيحة، 
وتسهم في تلبية أجندة التنمية العالمية. ويعمل المعهد 
كفريق دولي لديه قناعة بأن فهماً أعمق للقضايا التي 
تش���كل إفريقيا المعاصرة سيس���هم ف���ي صنع تنمية 
مس���تدامة، كما تق���وم رؤية المعهد عل���ى ضرورة أن 
يصبح مركزاً للتميز في المعرفة بالش���ؤون اإلفريقية، 
بينما تشمل رسالة المعهد شمول مجموعة من البحوث 

رفيعة المستوى حول إفريقيا المعاصرة. 
المعه���د يتمت���ع بوض���ع: هيئة عامة س���ويدية، 
كما يس���تفيد من تموي���الت من العديد م���ن الدول 
اإلسكندنافية، ومن المجتمع والدولة. يعمل المعهد في 
الوقت الحالي وفق اس���تراتيجية 2٠١٧-2٠2١م، التي 
تحدد عمل المعهد وفق أجندة بحثية محددة تستجيب 
لالتجاهات الحالية والمستقبلية في إفريقيا، بما فيها 
الديناميات العالمية، وأجن���دات التنمية مثل أهداف 

التنمية المستدامة. 
وم���ن ثم ف���اإن المعهد يرك���ز على عدد م���ن الق�صايا، 

اأهمها:
- النمو الش���امل، والفقر والتف���اوت في إفريقيا 

الحضرية والريفية.
- التغير المناخي والتنمية المستدامة.
.Gender equality مساواة النوع -

- الصراع واألمن والتحول الديمقراطي.
- الحراك والهجرة.

وينش���ر المعهد المطبوعات األكاديمية والموجهة 

https://nai.uu.se  (((

لخدمة السياسات. 
وي�صدر اأربع �صال�صل مختلفة، هي: 

.Africa Now -
.Current African Issues -

.Working Papers -
.Policy Notes -

وتتاح أغلب منتجات المعه���د مجاناً على موقعه 
وموقع موارده البحثية. 

يغط���ي عمل المعهد الق���ارة اإلفريقية بأقاليمها 
المختلفة، كما تغطي دراس���ات وبح���وث المعهد كل 
الجوان���ب المتعلقة بالقارة، وبقدر ع���اٍل من المهنية 
والموضوعية العلمية. يوج���ه المعهد منتجاته لخدمة 
سياس���ات ال���دول اإلس���كندنافية المس���اهمة فيه، 
وبالتال���ي فإنه يعم���ل كمركز تفكير يخ���دم أجندات 
هذه السياس���ات عبر مجموعة متنوعة من المنتجات 
التي تتاب���ع بدقة األحداث الجارية ف���ي إفريقيا في 
المج���االت كافة. بوصف المعهد هيئة مهمة وحصوله 
على دعم من حكومات إسكندنافية؛ فإنه يحتل موقعاً 
تنافسياً متفوقاً في المنطقة، ويسهم بشكل مباشر في 
تشكيل أجندة السياسة اإلفريقية للدول اإلسكندنافية 

المشاركة في المعهد.
7- مرك���ز الدرا�ص���ات الإفريقي���ة بجامع���ة بورت���و 

)البرتغال(
Centro de Estudos Africanos da 

Universidade do Porto(():
مرك���ز الدراس���ات اإلفريقية بجامع���ة بورتو هو 
منظم���ة بحثية وتعاوني���ة متع���ددة التخصصات، تم 
تش���كيلها ف���ي ١٠ نوفمبر ١٩٩٧م، وه���ي تجمع بين 
الباحثين والمعلمين والطالب من المؤسسات الوطنية 
والدولية. يمنح المركز درجة الماجستير في الدراسات 

http://africanos.eu/index.php/en   (((
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اإلفريقية عبر برنامج أكاديمي دقيق بالتعاون مع كلية 
اآلداب واإلنسانيات، وكلية علم النفس والعلوم التربوية، 
مع االعتماد على تعاون وثيق وفّعال مع كليتَي االقتصاد 
والقانون من أجل تعزيز تعددية التخصصات وتداخلها، 

ويت�صمن ن�صاطه– ب�صكل عام- ثالثة مجالت:
١- وح���دة أبح���اث ممولة م���ن معه���د العلوم 
والتكنولوجي���ا من���ذ ١٩٩٩م، ويغط���ي ه���ذا البحث 
والتطوير عدداً من المجاالت العلمية، وال سيما العلوم 

االجتماعية واإلنسانية والتطبيقية حول إفريقيا.
2- جمعي���ة علمية تتعاون مع كلية اآلداب بجامعة 
بورتو ف���ي تنظيم وتدري���س دورات في الدراس���ات 
اإلفريقي���ة، وتش���جع على التب���ادل الدول���ي ما بين 

األساتذة، وتنظم اجتماعات أكاديمية.
3- يه���دف نش���اط المنظمات غي���ر الحكومية 
المعنية بالتنمية المستدامة إلى تطوير مشاريع التنمية 
والتعليم من أجل التنمية والتعاون فيها، وذلك في إطار 
شراكة مع المؤسس���ات الوطنية والدولية العاملة في 

إفريقيا.
يغطي عمل المركز دراس���ات وبح���وث للمناطق 
اإلفريقية كافة، مع التركي���ز على موضوعات التنمية 
والعالقات األوروبية اإلفريقية. ينشر معهد الدراسات 
اإلفريقي���ة في جامع���ة بورتو بانتظ���ام مجلة متعددة 
التخصصات »أفريكا س���توديا«، وسلسلة من األبحاث 
»الدراس���ات اإلفريقية«، و»تجارب إفريقيا«، وسلسلة 

»عن إفريقيا« )بيتر النج(. 
ويت�صح من الم�صروع���ات البحثية اهتمامات المركز 

البحثية ب�صكل دقيق كما ياأتي:
نق���ل المحت���وى والممارس���ة في سياس���ات 
التعليم العالمية والتع���اون اإلنمائي الدولي؛ تدريب 
المعلمين، المناهج والمعرف���ة المحلية؛ التعليم من 
أجل التنمية/ التعليم من أج���ل المواطنة العالمية؛ 
المعلوم���ات الجغرافي���ة المكانية م���ن أجل تنمية 

الت���راث والحف���اظ عليه في جنوب غ���رب أنغوال؛ 
السينما اإلفريقية والتراث األدبي؛ سياسات العمل 
لإلدارات المس���تعمرة؛ ونقابات العمال والعمل في 
ال���دول اإلفريقية. ويقدم المرك���ز مجموعة كبيرة 

للغاية من الكتب والدراسات.
خاتمة:

تملك القارة األوروبية ش���بكة موس���عة للغاية من 
مراكز األبحاث المتخصصة في الش���ؤون اإلفريقية، 
التي تغطي بدورها أغلب مناحي هذه الش���ؤون بشكل 
منهج���ي وعلمي دقي���ق للغاية، وعبر م���زج الخبرات 

العلمية بين األوروبيين واألفارقة وغيرهم. 
وتمثل مخرجات هذه المراكز البناء األساسي 
الذي يقوم عليه حقل »الشؤون اإلفريقية« عالمياً، 
في ظل منافس����ة معقولة من دول مثل: فرنس����ا 
والوالي����ات المتحدة األمريكي����ة والصين واليابان 

وغيرها. 
وعّولت هذه المراكز األوروبية على عمق الصالت 
األوروبي����ة - اإلفريقية منذ س����نوات االستكش����اف 
األولى حتى الوقت الراهن، كما اس����تفادت من تراكم 
معرف����ي هائل حصلت����ه اإلدارات األوروبية المختلفة 
خالل عصور االس����تعمار داخل القارة اإلفريقية، ثم 
ارتباطات »ما بعد اس����تقالل إفريقي����ا«، التي ظلت 
تحكم عالقات إفريقيا بدول القارة األوروبية ألسباٍب 
تتعل����ق ببنية الدولة اإلفريقي����ة ذاتها، وحدوث فجوة 
معرفي����ة هائلة بين الجانبَين يصعب جس����رها حتى 
ف����ي الوقت الراهن، في ظل »الس����يولة المعلوماتية« 
عالمياً، بالنظر إلى مش����كالت عميقة في دول القارة 
اإلفريقية، مثل أزمة التمويل، ومس����احات الحريات 
األكاديمية والبحثية، وع����دم تحقيق قفزة نوعية في 
العالقات العلمية اإلفريقية البينية منذ االس����تقالل؛ 
رغم أهمية هذا التوجه في تحقيق تنمية ش����املة في 

القارة اإلفريقية �
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اأ.د. كمال محمد جاه اهلل الخ�شر
اأكاديمي �شوداني

الدراسات اإلفريقية في السودان

الحق�ل في جامع�ات الغ�رب، وغيرها. المه�م هو اأن 
ع�ددًا كبي�رًا م�ن ه�ذه المراك�ز والمعاه�د- التي 
بال�كاد تخل�و منه�ا جامع�ة دول�ة غربي�ة كان�ت اأو 
عربي�ة اأو اإفريقية- تقوم ب�دوٍر بارز في دعم اأركان 
هذا الحقل، الذي اأ�ش�بح حقًا اإ�شتراتيجيًا، يتبارى 

في رحابه الخبراء.
والس���ودان بوصفه ُقطراً عربي���اً وإفريقّياً، أو 
إفريقّياً وعربياً، والذي تش���ير بعض الدراسات إلى 

الدرا�ش�ات الإفريقي�ة ف�ي عال�م لحقل 
اليوم اأهمية كبيرة، بحكم جنوح 
الحق�ول العلمي�ة الوا�ش�عة المج�ال اإلى الت�ش�ييق، 
عب�ر التخ�ش��ض الدقي�ق، وبحك�م التركي�ز على 
ق�ارة اإفريقيا الواع�دة، التي لم تج�د حّظها الكافي 
م�ن الدرا�ش�ة والبح�ث، وبحك�م اأن ال�رواد الأوائ�ل 
الذي�ن اهتموا بهذا الحقل كانوا م�ن علماء الفرنجة 
)الم�ش�تفرقين(، الذين اأ�ش�ش�وا مراكز ومعاهد لهذا 
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أنه »مصغر إفريقيا«- ال ش���ك في أنه بحاجة ملحة 
إل���ى هذا الحقل بحك���م االنتماء األصي���ل للفضاء 
اإلفريقي، ومن هذا المنطلق باإلمكان طرح س���ؤال 
كبير، مؤداه: هل تكوين الدراسات اإلفريقية ونشأتها 
في الس���ودان، تاريخاً وحجماً يتناس���ب مع أهمية 

حاجة السودان لها؟ 
ويتفرع من هذا ال�صوؤال اأ�صئلة منها:

- ما أهمية حقل الدراسات اإلفريقية للسودان؟
- وما خريطة س���ير هذا الحقل في الس���ودان 

وتطوره؟
- وما أكب���ر المراكز والمعاهد المتخصصة في 

حقل الدراسات اإلفريقية في السودان؟
- وما أبرز اإلضافات السودانية في هذا الحقل؟
- وما مستقبل هذا الحقل في السودان في ضوء 

التحّديات التي تواجهه؟
ال���درا����س���ات  ح���ق���ل  ت���ع���ري���ف  اأواًل: 

االإفريقية:
 African اإلفريقي���ة  بالدراس���ات  نقص���د 
Studies، في ه���ذا المقال، ذل���ك التعريف الذي 
يق���ول إن الدراس���ات اإلفريقية: »ذل���ك الفرع من 
المعرفة، الذي يُعنى بدراس���ة شعوب وبالد إفريقيا 
جنوب الصحراء- أو م���ا يُعرف اصطالحاً بإفريقيا 

السوداء«))).
وبذلك؛ فإّن مجال تركيز هذا الحقل من المعرفة 
هو أقطار إفريقيا جنوب الصحراء )الكبرى(، ويُفهم 
من ذلك اس���تبعاد أقطار إفريقيا شمال الصحراء، 
إضافًة إلى استبعاد الشتات اإلفريقي )الداياسبورا(.
وفي الس���ودان؛ نجد أن الدراس���ات السودانية 

 ب�سير اإبراهيم ب�سير ))٩٩)م): ن�ساأة الدرا�سات الإفريقية،  (((
مركز  اإ�سدار:  اإفريقية،  درا�سات  والم�سلمين،  العرب  دور 
البحوث والترجمة، جامعة اإفريقيا العالمية- ال�سودان، العدد 

0)، دي�سمبر، �س)).

مّثل���ت منطلقاً للدراس���ات اإلفريقي���ة، انتقاالً من 
الج���زء إلى الكل، ولكن من المالح���ظ أن الكتابات 
عن الدراس���ات اإلفريقية استحوذت عليها الكتابات 

عن السودان.
ث��ان��ي��ًا: ن�����س��اأة ال��درا���س��ات االإف��ري��ق��ي��ة 
والمعاهد  ال��م��راك��ز  واأك��ب��ر  ال�����س��ودان  ف��ي 
ال��م��ت��خ�����س�����س��ة ب���ه ف���ي ح��ق��ل ال��درا���س��ات 

االإفريقية:
هن���اك عوامل عدي���دة تقف وراء ب���روز حقل 
الدراس���ات اإلفريقية في السودان، لعل أهّمها وقوع 
كيان الدولة السودانية في الجغرافيا اإلفريقية، التي 
يتم تناولها في إطار ه���ذا الحقل، إضافًة إلى وقوع 
الس���ودان كمعبر إلفريقيا، كونه يشغل حلقة وسطى 
لل���دول العربية واألخرى اإلفريقي���ة، عالوًة على أن 
فترة الستينيات من القرن الماضي شهدت اهتماماً 
كبيراً بالقارة اإلفريقية من ِقبل النُّخب الس���ودانية 

بمختلف توجهاتها.
نشأت الدراسات اإلفريقية في السودان كحقل 
علمّي، مبنّي على الدراسات المتداخلة في جامعتين، 

هما: جامعة الخرطوم، وجامعة إفريقيا العالمية. 
وقد كان هذا الحقل في الجامعة األولى )جامعة 
للدراسات الس���ودانية التي كانت  الخرطوم( تطوراً 
تمثلها وحدة علمية، أخذت مس���ّمى »وحدة أبحاث 
السودان«، التي أُنشئت في عام ١٩64م، تابعة لكلية 
اآلداب، ثم ُرّفعت تل���ك الوحدة في عام ١٩٧2م إلى 
معه���د، أخذ مس���ّمى »معهد الدراس���ات اإلفريقية 
اآلسيوية«، ليتخصص في برامج علمية تخاطب قارة 

إفريقيا وأقطار الشرق األوسط.
أما الجامع���ة الثانية )جامعة إفريقيا العالمية(؛ 
فقد كانت الدراس���ات اإلفريقية في رحابها تطوراً 
لشعبة حملت ُمسّمى »شعبة البحوث والنشر«، والتي 
ُرّقيت إلى مركز، ُس���ّمي »مركز البحوث والترجمة«، 
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ف���ي ع���ام ١٩٩١م، إثر تح���ول المركز اإلس���المي 
اإلفريق���ي إلى جامعة إفريقي���ا العالمية، ثم ما لبث 
أن حمل المركز ُمس���ّمى »مركز البحوث والدراسات 
اإلفريقية«، ليحمل عبء تحقيق رسالة الجامعة فيما 
يخّص تأهيل الكوادر في ميدان الدراسات اإلفريقية 
بتخصصات���ه المختلفة، تاريخاً، ولغ���ًة، واقتصاداً، 
وثقافًة، وأدياناً، وسياس���ًة، وأدباً، إضافًة إلى إعداد 
كوادر تس���هم في نشر ما يُكتب عن قارة إفريقيا، وال 

سيما جنوب الصحراء.
حمل معهد الدراس���ات اإلفريقية واآلس���يوية، 
ومرك���ز البح���وث والدراس���ات اإلفريقي���ة، رايتَي 
مرحلة التأس���يس- أوالً، ثم مرحلة التطوير- ثانياً، 
بالنسبة لحقل الدراس���ات اإلفريقية، قبل أن تظهر 
مؤّسسات بحثية غير مرتبطة بجامعات، تخصصت 
ف���ي جزئيات من حقل الدراس���ات اإلفريقية، يأتي 
في مقدمته���ا: معهد مبارك قس���م الل���ه للبحوث 
والتدريب، التابع لمنظمة الدعوة اإلسالمية، ومركز 
دراسات الشرق األوس���ط وإفريقيا، ومركز الراصد 
للدراسات السياسية واإلستراتيجية، ومركز السودان 
للبحوث والدراسات اإلستراتيجية، والمركز العالمي 
للدراسات اإلفريقية... وغيرها. واألخيرة استطاعت 
أن تغذي حقل الدراس���ات اإلفريقية بعدد معتبر من 
القّيمة،  العلمية  المحّكمة، واإلص���دارات  الدرويات 
التي أفس���حت المجال لنش���ر العديد من المقاالت 
والدراس���ات، إضاف���ًة إلى عقد الن���دوات وحلقات 
النقاش، التي تتناول القضايا اآلنية الخاصة بأقطار 

إفريقيا.
والآ�صيوي���ة-  الإفريقي���ة  الدرا�ص���ات  معه���د   )1

جامعة الخرطوم:
أدى معهد الدراس���ات اإلفريقية واآلسيوية دوراً 
بارزاً في نشأة وتطّور حقل الدراسات اإلفريقية في 
الس���ودان، بحكم أسبقيته التاريخية، وبحكم أقدمية 

تأهيل كوادره ف���ي جامعات عالمي���ة مرموقة )في 
بريطانيا وألمانيا وأمريكا(، على مس���توى أقس���امه 
الثالثة: قسم اللغات الس���ودانية واإلفريقية، وقسم 

الفولكلور، وقسم الدراسات اإلفريقية واآلسيوية.
كانت النواة التي قام على إثرها معهد الدراسات 
اإلفريقية واالس���يوية- كما تمت اإلش���ارة- وحدة 
أسس���تها جامعة الخرطوم في ع���ام ١٩64م، تُعنى 
بالتركيز على الدراس���ات اإلنس���انية في السودان، 
أتبعته���ا لكلية اآلداب، وأس���متها »وح���دة أبحاث 
الس���ودان«، وقد أُنيط بهذه الوح���دة قيادة األبحاث 
الس���ودانية الطاب���ع، ثم تدريب عدد م���ن الباحثين 
السودانيين في اللغات السودانية، وآخرين في تقنيات 
التسجيل لجمع التقاليد الشفاهية والمكتوبة، وقد تم 
طبع نتائج جهود هؤالء الباحثين في تقارير ودوريات، 
ثم تم عرض النتائج التي توصلوا إليها في مؤتمرات 

دولية عقدتها الوحدة))).
بعد النجاح���ات األكاديمية التي حققتها الوحدة 
في فترة وجي���زة- لم تتعد الثماني س���نوات- رأت 
الجامع���ة، والباحثون المنض���وون بالوحدة، أن هذه 
ع مجال دراساتها، لتضم أقطار  الوحدة يجب أن يُوسَّ
إفريقيا والشرق األوسط، وتم ذلك في عام ١٩٧2م، 
إذ ُحّول���ت الوحدة إلى »معهد الدراس���ات اإلفريقية 

واآلسيوية«.
منذ عام ١٩٧2م؛ َط���ّور المعهد برنامجاً مكثفاً 
للبح���وث والدراس���ات، ضم���ن إطار الدراس���ات 

البحوث  م��راك��ز  »دور   :((00٩( عثمان  اأح��م��د  ط���ارق     (((
توجيه  ف��ي  ال�سودانية  بالجامعات  الإفريقية  وال��درا���س��ات 
في:  اإفريقيا«،  في  الم�سلمين  ق�سايا  نحو  العلمي  البحث 
الكتاب الثاني )دور الجامعات وموؤ�س�سات العمل الإ�سالمي)، 
ندوة الجامعات والعمل الإ�سالمي في اإفريقيا، جامعة اإفريقيا 
قاعة  الإ�سالمية،  الجامعات  رابطة  مع  بالتعاون  العالمية 
عبد  تحرير:  )00)م)،  اأبريل   (  -(( بالخرطوم  ال�سداقة 

القيوم عبد الحليم الح�سن، �س0)).
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المتداخلة. وفي الوقت الحاضر، كما أش���رنا قبيل 
قليل، يتكون المعهد من ثالثة أقس���ام، هي: قس���م 
الفولكلور،  الدراسات اإلفريقية واآلس���يوية، وقسم 
وقسم اللغات الس���ودانية واإلفريقية. ويمنح المعهد 
درجات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، ومنذ 
العام ١٩8١م بدأ المعهد في منح درجة الدكتوراه في 

األقسام الثالثة.
وقد ظل معهد الدراس���ات اإلفريقية واآلسيوية 
بجامعة الخرطوم، خالل الخمس���ة عقود من عمره، 
يمنح درجات الدبلوم العالي والماجستير، ابتداًء من 
العام ١٩٧2م، والدكتوراه ابت���داًء من العام ١٩8١م. 
الحّق أن الباحث ل���م يتمكن من العثور على إحصاء 
لعدد الشهادات التي منحها المعهد لهذه الدرجات، 
ويرجع ذلك إلى أن آخ���ر دليل أصدره المعهد يعود 
لنحو ثالثين عاماً مضت )١٩٩٠م(، ومن المتوقع أن 
يكون المعهد قد حرر عش���رات الشهادات لدرجتَي 
الماجستير والدكتوراه. ومن ناحية أخرى، وألسباب 
لوجس���تية، وألس���باب تتعلق ب���أن الغالبية العظمى 
من طالب المعهد س���ودانيون، فقد ترتب على ذلك 
أن يك���ون مجال التركي���ز ألطروحاته���م وقفاً على 
تناول موضوعات لها صلة بالس���ودان إال فيما ندر؛ 
فللسودان نصيب األس���د في الموضوعات التي يتم 
البحث فيها بالمعهد، )بما في ذلك جنوب السودان، 

الذي انفصل عن الشمال في يوليو 2٠١١م(.
وفيما يخص المقررات الصفية لبرنامج المعهد 
األكاديمي؛ نجد أنها تنقسم إلى قسمين: القسم األول 
متعلق بالدراس���ة في مرحلة الدبلوم العالي، والقسم 
الثاني متعلق بمرحلة الدراسة في مرحلة الماجستير. 
وتتلّخص أهداف الدراسة بمرحلة الدبلوم العالي في 
إعطاء الطالب خلفية معرفية في مجال الدراس���ة، 
وإعداده لتلقي المزيد من علوم الدراسات اإلفريقية 
واآلس���يوية. ومعظم المقررات التي تدرس ال تخرج 

عن اآلت���ي: اللغات اإلفريقية واآلس���يوية، والثقافة 
اإلفريقية، وثقافة الش���رق األوسط )مقدمة لهاتين 
الثقافتين(، واألنظمة السياس���ية بإفريقيا، والنظام 
االقتصادي للدول اإلفريقية، والسياس���ة واالقتصاد 
في الش���رق األوس���ط، واإلسالم والمس���يحية في 
إفريقيا، والدبلوماسية والعالقات الخارجية إلفريقيا 

وآسيا، ومناهج البحث العلمي))).
أم���ا مرحلة الماجس���تير؛ فيقضيه���ا الدارس 
في عامي���ن، العام األول للمقررات، ويش���تمل على 
فترة دراس���ية واح���دة، والعام الثاني يك���ون لكتابة 
البحث، الذي ينبغ���ي له أال يزيد عن 3٠ ألف كلمة. 
والموضوعات التي ترتبط بإفريقيا، وتُدّرس لطالب 
الماجس���تير، تتكون من: السودان وتاريخه الحديث، 
واالقتصاد الس���وداني، ودراس���ات ع���ن المجتمع 
السوداني، والسياس���ة الخارجية للسودان، والتاريخ 
الحدي���ث إلفريقيا، وتط���ّور السياس���ة اإلفريقية، 

والفولكلور اإلفريقي.
إضافًة إل���ى البرنامج األكاديم���ي، الذي يمنح 
من خالله المعهد طالبه الدرج���ات المختلفة على 
مستوى الدراس���ات العليا، للمعهد إسهاماٌت عديدة 
في مج���ال المطبوع���ات، التي تتمث���ل في إصدار 
الدوريات المحكمة، والسالسل القائمة على األعمال 
الميدانية، واإلص���دارات العلمية، عالوًة على إقامة 
المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وغير ذلك من 

أنشطة.
ظل معه���د الدراس���ات اإلفريقية واآلس���يوية 
يُصدر العديد من السالسل، إضافًة إلى العديد من 
الدرويات، عالوًة عل���ى بعض مطبوعات المؤتمرات 

البحوث  م��راك��ز  »دور   :((00٩( عثمان  اأح��م��د  ط���ارق     (((
والدرا�سات الإفريقية بالجامعات ال�سودانية في توجيه البحث 
العلمي نحو ق�سايا الم�سلمين في اإفريقيا«، مرجع �سابق، �س 

.((((-((((
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الت���ي عقدها، وبع���ض التقارير الخاصة بمش���روع 
المسح اللغوي للسودان.

اس���تطاع المعهد خالل الخمسة عقود الماضية 
أن يُص���در عدداً معتبراً من المطبوعات في ش���تى 
مناحي المعرفة الخاصة بإفريقيا عموماً، وبالسودان 
على وجه الخصوص. وقد مّثل عقد السبعينيات من 
الق���رن الماضي العصر الذهبي لمطبوعات المعهد، 
كّماً وكيفاً وانتش���اراً، وبعض ه���ذه المطبوعات من 

دوريات وسالسل وتقارير، وغيرها، توقف أو كاد.
من ال�صال�صل التي ظل ي�صدرها المعهد:

١- سلسلة المكتبة السودانية.
2- سلس���لة الدراس���ات اللغوي���ة )قائمة على 

دراسات اللغات السودانية(.
3- سلسلة سمينارات الدراسات اإلفريقية واآلسيوية 

)مطبوعات تتناول قضايا إفريقية وأخرى آسيوية(.
4- سلس���لة دراس���ات في الفلكلور )مطبوعات 

وثقت لتراث القبائل السودانية(.
وم���ن الدوري���ات ال�صنوي���ة ون�ص���ف ال�صنوي���ة الت���ي 

ي�صدرها المعهد:
١- مجلة الدراس���ات الس���ودانية )األصل أنها 
نصف سنوية، تحّولت إلى سنوية، وحالياً تكاد تصدر 

مّرة كّل 3 أعوام تقريباً(.
2- مجل���ة الدراس���ات األفروآس���يوية )نصف 

سنوية، متعثرة الصدور(.
وغير ذلك م���ن المطبوعات، الت���ي تحول دون 
اس���تمراريتها اإلمكانيات المادية، وظروف تصاعد 

أسعار الطبع.
المهم أن هذه المنجزات العلمية، التي ظل يرفد 
بها المعهد المكتبة اإلفريقية والس���ودانية، إضافًة 
إل���ى المنج���زات العلمية الخاص���ة بمركز البحوث 
والدراسات اإلفريقية بجامعة إفريقيا العلمية، التي 
ستُذكر الحقاً، تُعد إسهاماً بارزاً في حقل الدراسات 

اإلفريقية من ِقبل السودان.
ويرك���ز المعهد عل���ى إرث تاريخ���ي مجيد في 
إقام���ة المؤتم���رات المحلية واإلقليمي���ة والدولية، 
والمدارس���ات المتخصصة، فقد أقام المعهد- على 
سبيل المثال ال الحصر: مؤتمر السودان في إفريقيا 
)١٩68م( )ُطبعت أعماله عام ١٩٧١م(، ومؤتمر اللغة 
واألدب في الس���ودان )١٩٧٠م(، ومؤتمر الدراسات 
اإلفريقي���ة في إفريقي���ا )١٩٧8م(، والمؤتمر الثالث 
للغة في السودان )١٩٩5م(، والمؤتمر التاسع للغات 

النيلية- الصحراوية )2٠٠4م(.
ومنذ العام 2٠١٠م؛ لم يُقم المعهد مؤتمرات أو 
ن���دوات ذات طابع إقليم���ي أو عالمي، ولكن كان له 
نش���اط فكري من نوٍع آخر، ففي الفترة من 2٠١٠م 
إلى 2٠١8م )قبيل اعتصام القيادة؛ قبيل ثورة ديسمبر 
2٠١8م( أقام المعهد ١5 ندوًة في إطار برنامج »كتاب 
الشهر«، كما أقام 3 سمينارات ذات طابع قومي، أي 
لمناقشة قضايا قومية، مثل: »مشروع سد النهضة«، 
كما أقام قس���م الفولكلور نحو ٧ منتديات في إطار 

برنامجه الراتب »منتدى الفولكلور«))).
ومن جانٍب آخر؛ ظّل المعهد بين الفينة والفينة- 
يُصدر بعض المنجزات العلمية، من خالل: سلس���لة 
اللغوية،  الدراس���ات  وسلسلة  الس���ودانية،  المكتبة 

وسمينار الدراسات اإلفريقية- اآلسيوية.
وبحكم حصول الباحث على درجتَي الماجستير 
والدكتوراه في هذا المعهد؛ يالحظ أنه في السنوات 
األخيرة، باإلضافة إلى قلّة من ينتس���بون إلى برامج 
المعهد األكاديمية، يوجد فتور في أنش���طة المعهد 
التي التزم بها تاريخياً، وقلّ���ة في إصدارته العلمية 
وأبحاث���ه الميدانية، التي ُعرف بها في س���بعينيات 

المدير  محمد،  منقة  اأبو  الأمين  البروفي�سور/  مع  مقابلة     (((
جامعة  في  والآ�سيوية  الإفريقية  الدرا�سات  لمعهد  الأ�سبق 

الخرطوم، بتاريخ )) يوليو ))0)م.
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وثمانيني���ات وتس���عينيات الق���رن الماضي. وأغلب 
الظن أن تمويل المش���روعات يق���ف عائقاً في هذا 
المجال، فالمشروعات األساسية للمعهد كانت تقف 
على تمويله���ا، في الغالب األعم، منظمات من خارج 
الس���ودان، ولعل أصدق مثال لذلك »مشروع المسح 
اللغوي للس���ودان«، الذي كان���ت تمّوله منظمة فورد 
فاونديشن FORD FOUDATION األمريكية، 
والتي أوقفت تمويلها للمشروع في عام ١٩٩٠م، بعد 

مجيء حكومة اإلنقاذ بأشهر قليلة.
من جان���ب آخر؛ يالحظ الباح���ث أن منجزات 
المعه���د البحثي���ة- قديماً وحديث���اً- تتركز بصورة 
أساس���ية في موضوع���ات تخص الس���ودان، حيث 
تأخذ تلك المنجزات البحثية نصيب األسد، مقارنًة 
بأقطار إفريقيا وآس���يا، وربما يرج���ع ذلك إلى أن 
الغالبية العظمى من دارس���يه من السودان، إضافًة 
إلى أنه من الصعوبة بمكان تنفيذ عمل ميداني خارج 

السودان بسبب ضعف التمويل.
الإفريقي���ة-  والدرا�ص���ات  البح���وث  مرك���ز   )2

جامعة اإفريقيا العالمية:
يُع���د مركز البحوث والدراس���ات اإلفريقية في 
جامع���ة إفريقيا العالمية من أه���م المركز البحثية 
المتخصصة في الش���أن اإلفريقي، لما يقوم به من 
دوٍر مه���م وفّعال في التركيز عل���ى التأصيل العلمي 
واألكاديمي لقضايا القارة، ولما يقّدمه من ش���مول 
وتنوع للتخصص���ات المتعلقة بالق���ارة من جوانبها 

المختلفة.
تطّور مركز البحوث والدراسات اإلفريقية، كما 
أش���رنا من قبل، عن شعبة البحوث والنشر بالمركز 
اإلسالمي اإلفريقي، والتي ظلّت تمارس نشاطها في 
مجال البحوث الميدانية والنشر، وتقّدم استشارات 
علمي���ة في مجال الدع���وة اإلس���المية، والتنصير 
المس���يحي في إفريقي���ا. وقد ارتق���ت مهام مركز 

البحوث والدراس���ات اإلفريقية بعد أن تطّور المركز 
إلى جامعة عام ١٩٩١م))).

يعمل المرك���ز في وضعه الراه���ن على تطوير 
الدراس���ات اإلفريقية، والبحث العلمي في الش���أن 
اإلفريقي، وعالقته بالش���ؤون األخرى عبر وحداته 

البحثية والعلمية.
يرم���ي المرك���ز اإل���ى تحقي���ق ع���دة اأه���داف، يمك���ن 

تلخي�صها فيما ياأتي))):
١- تش���جيع وترقية البحث العلمي في ش���ؤون 

إفريقيا وقضاياها.
2- توفي���ر المعلوم���ات عن إفريقي���ا ماضيها 

وحاضرها ورؤى مستقبلها.
3- إصدار الكتب والدوري���ات والمجالت التي 

تُعنى بالشأن اإلفريقي.
4- توفير فرص الدراس���ة ف���وق الجامعية في 
مجال الدراسات اإلفريقية؛ بغرض إعداد الكفاءات 
والخب���رات في هذا المجال )تم تجفيف الدراس���ة 

بالمركز في بواكير عام 2٠١4م(.
5- جم���ع وتحقي���ق المخطوط���ات الخاص���ة 

بإفريقيا، وترجمة األعمال النادرة للغات الحية.
6- رب���ط الجامعة بمراكز البحوث المماثلة عن 

طريق شبكة معلومات متطورة.
يحتوي المركز على الأق�صام الآتية))):

1( ق�صم البحوث والن�صر: 
يُعد هذا القس���م األكثر نش���اطاً بالمركز، ألنه 

  دليل مركز البحوث والدرا�سات الإفريقية، جامعة اإفريقيا  (((
المولى،  عبد  محمد  م��ب��ارك  اإع����داد:   ،((0((( العالمية 
�س)).  للطباعة،  العالمية  اإفريقيا  جامعة  دار  الخرطوم: 

)اآخر دليل ي�سدره المركز).
  المرجع نف�سه، ال�سفحة نف�سها. (((

   دليل مركز البحوث والدرا�سات الإفريقية، جامعة اإفريقيا  (((
العالمية )))0))، مرجع �سابق، �س)).
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

يعمل على نشر نتائج البحوث والدراسات اإلفريقية. 
ويس���تعين القس���م بلجنة م���ن العلم���اء والفنيين 
المختصين بالش���ؤون اإلفريقي���ة لتحكيم البحوث 
التي تنش���ر. نشر القس���م العديد من اإلصدارات 
والكتب في الشؤون اإلفريقية، منها: »مجلة دراسات 
إفريقية« )صدر منها حتى اآلن 64 عدداً(، وأصدر 
القس���م حتى اآلن ما يربو على الس���تين إصدارة، 
كما أصدر القس���م مجالت صغيرة، منها »رس���الة 
إفريقي���ا«، التي بلغت إصداراته���ا 83 عدداً، عالوًة 
على إصداره ابتداًء من العام 2٠١3/ 2٠١4م، تقريراً 
إس���تراتيجياً تحت مس���ّمى »التقرير اإلستراتيجي 
اإلفريقي«، وصل ع���دد التقارير حتى العام 2٠١٩/ 

2٠2٠م ستة تقارير.
تحت���وي سلس���لة إص���دارات مرك���ز البحوث 
والدراسات اإلفريقية بجامعة إفريقيا العالمية على 
أكثر من 6٠ إصدارة، ال ترّكز على الس���ودان فقط، 
وإنما، وهذا هو األصل، ترّكز على دراسة عدد معتبر 
من األقط���ار اإلفريقية. ويميز هذه اإلصدارات أنها 
يتقاس���م تأليفها في الغالب أساتذة المركز، إضافًة 
إلى طالب المركز، ممن رشحت أطروحاتهم للعلمية، 
التي حصلوها بها على درجات علمية، للنشر ضمن 

هذه اإلصدارات.
وم���ن أهم العناوين التي حوتها هذه السلس���لة: 
»تطّور أوضاع المسلمين في إريتريا« )حسن مكي(، 
و»مؤّسسات التعليم العربي اإلسالمي في السنغال« 
)مهدي س���اتي(، و»الهجرات السياس���ية وأثرها في 
انتشار اإلس���الم في إفريقيا« )عبد الرحمن أحمد 
عثمان(، و»قضايا اللغة والّدين في األدب اإلفريقي« 

)أمباي لو بشير(.
ويالحظ على هذه السلس���لة أنها غير منتظمة 
الص���دور، لكنها حافظ���ت على التعبي���ر عن حقل 
الدراسات اإلفريقية، وإن كان مجال تركيزها، بحسب 

أهداف المركز، في قضايا اإلس���الم والمسلمين في 
إفريقيا جنوب الصحراء.

اأما مجلة »ر�صالة اإفريقيا«: 
فهي مجل���ة غير محكم���ة، ذات طبيعة خبرية، 
تحاول رصد أهم األخب���ار الخاصة بإفريقيا جنوب 
واجتماعياً  وثقافياً  واقتصادياً  الصحراء، سياس���ياً 
ودينياً ولغوياً، في بعض األحايين يُنش���ر الخبر كما 
هو، وأحايين أخرى يُرف���ق بتحليل أو تعليق. وتجدر 
اإلش���ارة إلى أن هناك أبواباً ثابتة في المجلة تقوم 

برصد اتجاهات األحداث في قارة إفريقيا.
واأما »التقرير الإ�صتراتيجي الإفريقي«: 

فيقوم بتتبع ورصد التحوالت الداخلية والمؤثرات 
الخارجية الخاصة بإفريقيا، كما يسلط الضوء على 
أه���م األحداث والقضايا في الق���ارة عاماً بعد عام، 
ويحاول التقرير أيضاً استكش���اف عناصر القوة في 
الدول اإلفريقية، وكيفية اس���تخدامها من أجل حل 
قضايا المجتمع اإلفريقي، وكذلك استكشاف مواطن 

الضعف، وكيفية تقويتها.
ب�صورة عامة يهدف التقرير اإلى:

١- توفير الوقت والجهد للجهات المخاطبة.
2- توجي���ه المجتمعات اإلفريقي���ة من الناحية 

السلوكية واالقتصادية واالجتماعية.
3- تزوي���د مراك���ز التخطيط واتخ���اذ القرار 
بالمعلومات، التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم))).
عادًة ما يُقّسم التقرير إلى عدة محاور: القضايا 
السياسية، والنزاعات، وقضايا المياه واألمن المائي، 
االجتماعية،  والقضايا  اإلفريقي،  االقتصاد  وقضايا 
وقضايا األدب، واألوضاع الصحية، وقضايا التعليم.

)))0)-))0)م)،  الأول  الإفريقي  الإ�ستراتيجي   التقرير  (((
اإ�سدار: مركز البحوث والدرا�سات الإفريقية، جامعة اإفريقيا 
للطباعة،  العالمية  اإفريقيا  جامعة  دار  الخرطوم:  العالمية، 

�س )ح).
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2( ق�صم المخطوطات والترجمة: 
يعمل هذا القس���م على توجي���ه حركة الترجمة 
إلى األعمال المتعلقة بإفريقيا ودراستها، كما يهدف 
إلى تحقيق المخطوطات اإلفريقية تمهيداً لدراستها 

ونشرها.
يُعد قسم المخطوطات والترجمة- بمركز البحوث 
والدراس���ات اإلفريقية - القسم األقل نشاطاً، وعلى 
الرغم من مرور عقود على إنش���ائه اس���تطاع فقط 
أن يجمع عدداً معتبراً من المخطوطات ذات الصلة 
بالخالفة الصكتية )الفودية(. كما استطاع أن يترجم 
»ج���زء عم« إلى لغة الدينكا )كب���رى لغات جمهورية 
جنوب الس���ودان(، وق���د ُكتبت الترجم���ة بالحرف 
العربي. كم���ا تمت ترجمة كت���اب د. عبده كازوزي 
 The Spread of :)األس���تاذ الجامعي اليوغندي(
Islam in Uganda، إلى العربية »قصة انتش���ار 
اإلسالم في يوغندا« )ترجمة: عبد اللطيف سعيد(. 
وقد ص���در الكتابان المترجم���ان ضمن إصدارات 

المركز المشار إليها.
كما ي�صم المركز الأق�صام العلمية الآتية: 

قس���م األديان والتاريخ، وقس���م الثقافة واألدب 
واللغويات، وقسم االقتصاد والسياسة. 

ويمنح المركز الدراجات العلمية الآتية))):
١- الدبل���وم العالي في الدراس���ات اإلفريقية 

)عام(.
2- دبلوم اللغويات اإلفريقية.

3- الماجستير في الدراسات اإلفريقية في أحد 
التخصصات اآلتية: األدي���ان - التاريخ - الثقافة - 

اللغويات - األدب - االقتصاد - العلوم السياسية.
4- الدكتوراه في الدراس���ات اإلفريقية في أحد 

التخصصات سابقة الذكر.

  المرجع نف�سه، ال�سفحة نف�سها. (((

وقد تمت اإلش���ارة، قبل قليل، إلى أن األقسام 
العلمي���ة للمركز تم تجفيفها في بواكير عام 2٠١4م، 
وبن���اًء على ذلك لم يعد المرك���ز يمنح درجة علمية، 
وإن ما ذكرناه من أقس���ام علمي���ة للمركز، ودرجات 
يمنحها، إنما يمثل جزءاً من التاريخ القريب للمركز، 
ومن المأمول أن تعود الدراسة إلى المركز بعد نحو 
خمس س���نوات من الغياب، في ظل اإلدارة الجديدة 

للجامعة، التي استلمت قيادتها في نوفمبر 2٠2٠م.
مجلة »درا�صات اإفريقية«:

تمّثل مجلة »دراسات إفريقية« لسان حال مركز 
البحوث والدراس���ات اإلفريقية، صدر العدد األول 
من المجلة عام ١٩85م عن ش���عبة البحوث والنشر 

بالمركز اإلسالمي اإلفريقي بالخرطوم وقتذاك. 
وكان قد ُخطط لمجلة دراسات إفريقية لتصير 
منبراً علمياً وثقافياً، يربط بين أجزاء القارة المختلفة 
والوطن العربي اإلسالمي والعالم قاطبة. تُوثق فيها 
الدراس���ات اإلفريقية في مختلف المجاالت: التعليم 
األجنبي، والعربي اإلسالمي، واللغة العربية، والدعوة 
اإلس���المية ومعوقاتها وس���بل تطويرها، والثقافات 

اإلفريقية في جميع أفرعها...))).
بعد تط���وُّر »المركز اإلس���المي اإلفريقي« إلى 
»جامعة إفريقيا العالمي���ة«، في عام ١٩٩١م، صدر 
العدد الثامن في ديس���مبر من العام نفس���ه، بذات 
العنوان ع���ن مركز البحوث والدراس���ات اإلفريقية 
تحت مظل���ة الجامعة، وقد ج���اء مواصلًة لألعداد 
الس���ابقة، وحاماًل األهداف والغايات نفسها، وذلك 
بع���د المراجعة والتقويم للوس���ائل والمعينات، التي 

»الك�ساف   :((00٨( الح�سن  عبدالحليم  عبدالقيوم     (((
اإفريقية«،  درا���س��ات  مجلة  على  ال��دال  التحليلي  التراكمي 
حتى  )٩٨)م)،  اأب��ري��ل  )0))ه�����/  )رج��ب  )الأول)  ال��ع��دد 
العدد )الأربعين) )ذو القعدة ٩)))ه�/ دي�سمبر 00٨)م)، 

درا�سات اإفريقية، العدد 0)، دي�سمبر 00٨)م، �س)٧.
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

تناسب التطور الذي شهدته الجامعة))).
ه���ذا؛ وقد بلغ العدد الكلي ألعداد المجلة حتى 
اآلن 64 ع���دداً، احتوت على نحو 25٠ من المقاالت 
واألبحاث والدراسات والمراجعات... إلخ. أسهم في 
ه���ذا النتاج العلمي أكثر من 2٠٠ مؤلف أو باحث أو 
كاتب من السودانيين وغيرهم من الجنسيات، كتبوا 
باللغ���ة العربية غالباً، إضافًة إلى إس���هامات ُكتبت 

باللغتين اإلنجليزية ثم الفرنسية.
يش���ير الكش���افان الداالن على مجلة »دراسات 
إفريقية«، واللذان نُشَرا في العددين )4٠( و)5٠()))- 
إلى أنه على الرغم من مالحظة الشمولية والتغطية 
المتناسقة إلى حدٍّ ما؛ فإن هناك سيادة للموضوعات 
ذات الطاب���ع التاريخي، ويمك���ن أن يُعزى ذلك إلى 

طبيعة الدراسات اإلفريقية ونشأتها.
ومن جملة ١6 محوراً أساس���ّياً ش���ملتها تغطية 
المجلة- تمت اإلش���ارة إليها في الكشافين- اتضح 
أن مجال تركيز المجلة تمثل في: المحور التاريخي، 
ثم مح���ور الديانات، فمح���ور السياس���ة، فمحور 
االجتم���اع وعلم النف���س. بينما حظي���ت المحاور، 
مثل: الثقافة، والس���ير والتراجم، والتربية والتعليم، 
واللغات، واإلفريقيون والعرب، واالقتصاد، واإلعالم، 
واآلداب، والجغرافيا والبيئة، بحضور مناس���ب. أما 
محاور: العولمة، والتقانة والحاس���وب، والمعلومات 

والمكتبات- فحظيت بقليل من الحضور. 
الموؤتمرات العلمية:

للمرك���ز خبرة معتب���رة في إقام���ة المؤتمرات 

  المرجع نف�سه، �س)٧. (((
 :((0((( رف��ا���س  اأب���و  خمي�س  ويو�سف  نف�سه،  المرجع     (((
 (((( الأع���داد  اإفريقية،  درا���س��ات  لمجلة  ال��دال  الك�ساف 
العدد )0))  يونيو 00٩)م، حتى  الآخ��رة ٩)))ه���/  جمادى 
العدد  اإفريقية،  درا�سات  ))))ه���،  �سفر  ))0)م/  دي�سمبر 

0)، دي�سمبر ))0)م.

العلمي���ة الضخمة، ولع���ّل اأه���م الموؤتم���رات والندوات 
العلمي���ة الدولية، التي اأقامها خالل العقد الما�صي، ما 

ياأتي:
١- المؤتمر العالمي للق���رآن الكريم ودوره في 
بناء الحضارة اإلنسانية، والذي أقيم بمناسبة مرور 
١4 قرناً على نزوله. ُعقد المؤتمر في 2٠-22 محرم 
١433ه�/١5-١٧ ديس���مبر 2٠١١م، بقاعة إفريقيا 
الدولية للمؤتمرات بالجامعة. صدرت أعمال المؤتمر 
في 6 كتب، إضافًة إلى كتاب خاص بالمستخلصات. 
3 كتب من جملة الكتب ال�6، التي ُطبعت فيها أعمال 
المؤتمر، احتوت على 8 أوراق، تُعد من صميم حقل 
الدراس���ات اإلفريقية، حيث ركز فيها الحديث عن 
الفض���اء اإلفريق���ي، فما يخص موض���وع المؤتمر 

األساس.
2- ندوة محفزات الوحدة وتداعيات االنفصال، 
قراءة في مآالت اس���تفتاء جنوب الس���ودان، يناير 
2٠١١م، ُطبعت أعمال المؤتمر في العام نفس���ه في 
مجل���د واحد، وق���د احتوى المجلد عل���ى ١٧ ورقة 

علمية.
3- مؤتمر: عالقات السودان بدول الجوار، رؤية 
مستقبلية، أكتوبر 2٠١١م، بالتعاون مع مركز البحوث 
األزهري-  الزعيم  الس���ودانية- جامعة  والدراسات 

السودان، ُطبعت أعمال المؤتمر في مجلد واحد.
4- مؤتم���ر العالقات اإلفريقي���ة التركية، رؤية 
مس���تقبلية، ١3-١4 محرم ١43٧ه����، الموافق 2٧-
28 أكتوب���ر 2٠١5م، بالتع���اون مع معه���د تحالف 
الحضارات- جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية 
)إس���طنبول- تركيا(، وقد ُقدم في المؤتمر نحو 4٠ 
ورقة علمية محّكمة، ش���ارك ف���ي إعدادها باحثون 
أكاديميون، ينتمون إلى ثماني دول، هي: الس���ودان، 
وتركي���ا، ونيجيري���ا، ومص���ر، وتنزاني���ا، وإثيوبيا، 
والجزائ���ر، وبوروندي. ُطبعت أعم���ال المؤتمر في 
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مجلد واحد.
5- مؤتمر طرق الحج ف���ي إفريقيا، وقد انعقد 
المؤتمر في الفترة من 28- إلى 2٩ نوفمبر 2٠١6م، 
وصدرت أعماله ف���ي 8 كتب. الكتاب األول ُخّصص 
للمستخلصات، أما الكتاب الثاني فغطى محور: كتب 
الرحال���ة والتاريخ )٩ أوراق(، وأم���ا الكتاب الثالث 
فعم���ل على رصد وصف الطرق وآثارها )١١ ورقة(، 
وأما الكتاب الرابع فاستعرض حركة انتشار اإلسالم 
واللغ���ة العربية )١2 ورقة(. احتوى الكتاب الخامس، 
الذي ُخّصص لمحور: وصف الطرق وأدب الرحلة على 
١٠ أوراق. وتناول الكتاب السادس اآلثار االقتصادية 
في ١2 ورقة )3 منه���ا ُكتبت باللغة اإلنجليزية(. أما 
الكتاب الس���ابع فُخّصص لتناول اآلثار االقتصادية 
ووصف الط���رق، واحت���وى على ١2 ورق���ة )ورقة 
واحدة منها ُكتبت باللغ���ة اإلنجليزية(. وأما الكتاب 
الثامن األخير فاش���تمل على وصف الرحلة وآثارها، 
إضافًة إلى ورقة اش���تملت على دراسة ببليوجرافية 

ببليومترية )ألعمال المؤتمر( )١٧ ورقة(.
6- ندوة التعليم اإلس���المي ف���ي إفريقيا )2(، 
وه���ي امتداد لن���دوة تحمل نفس العن���وان، أقامها 
المركز بقاعة الصداقة بالخرطوم، في ١2-١5 رجب 
١4٠8ه�، الموافق 2٩ فبراير- 3 مارس ١٩88م، وقد 
شارك فيها عدد كبير من العاملين والمهتمين بمجال 

التعليم في إفريقيا.
عقدت الندوة شراكة بين كلية التربية بالتضامن 
مع اتحاد الجامعات اإلس���المية في إفريقيا في 3- 
5 جم���ادى األولى ١44٠ه����- الموافق ٩- ١١ يناير 
2٠١٩م. وقد صدرت أعمال المؤتمر في 5 مجلدات، 

اشتملت على )6١ ورقة علمية(.
وم���ن جملة األه���داف التي س���عت الندوة إلى 
تحقيقها: إبراز واقع التعليم اإلس���المي في إفريقيا 
في الفترة من ١٩88م- حتى اآلن )2٠١٩م(، والوقوف 

على مشكالت التعليم اإلسالمي في إفريقيا وتقديم 
مقترحات لحلها، وتعزيز مكانة اللغة العربية وجعلها 
لغة التدريس في كّل الجامعات والمعاهد والمدارس، 
وتقديم رؤية مستقبلية للتعليم اإلسالمي في إفريقيا 

تأخذ في االعتبار المستجدات الماثلة))).
م���ن خ���الل الم�صارك���ة والمعرف���ة بالمرك���ز يمك���ن 
اإعط���اء  تقيي���م �صري���ع ع���ن اأعم���ال المرك���ز عل���ى النحو 

الآتي:
- ال توجد إس���تراتيجية واضح���ة فيما يخص 

العمل البحثي وأعمال النشر فيه.
- التطابق والتكرار في بعض األعمال المختلفة.
- عدم التجويد في بعض اإلصدارات، وال سيما 
في عدم تحكيم بعض األوراق العلمية، التي تُقدم في 

المؤتمرات العلمية والندوات الدولية.
- انقطاع التمويل، مما س���بب عدم االنتظام في 

إصدار المنجزات العلمية.
- ندرة أو قلّة وجود الدراسات، ذات الصلة بدول 

الجنوب اإلفريقي.
3( معهد مبارك ق�صم اهلل للبحوث والتدريب:

قبل أن نش���ير إلى استش���راف مس���تقبل 
الدراس���ات اإلفريقية في السودان؛ يجدر بنا أن 
نسلط الضوء على جهة، غير منضوية تحت أية 
جامع���ة، كنموذج في هذا المجال، والتي خدمت 
حقل الدراسات اإلفريقية، على األقل في جزئية 
مهمة منه، نعني بذلك »معهد مبارك قس���م الله 
للبحوث والتدريب«، ال���ذي يتبع منظمة الدعوة 
اإلس���المية، التي اتخذت م���ن الخرطوم مقراً 

في  الإ�سالمي  التعليم  ن��دوة  اأعمال  الأول،  الكتاب  تقديم     (((
التربية)  )كلية  العالمية  اإفريقيا  جامعة   ،((( اإفريقيا 
 (-( اإفريقيا،  في  الإ�سالمية  الجامعات  اتحاد  مع  بالتعاون 
الخرطوم-  ٩)0)م،  يناير  0)))ه����/٩-))  الأول��ى  جمادى 
جامعة اإفريقيا العالمية: دار الحم�سان للطباعة، �س)ط).
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

لممارسة أنشطتها الدعوية والخدمية.
قب���ل اأن ُتحل المنظم���ة في اأبريل 2020م؛ عمل 
معه���د مب���ارك ق�صم اهلل للبح���وث والتدريب في ما 

يخ�س الجانب البحثي- على اإ�صدار:
1- مجل���ة الإ�ص���الم ف���ي اإفريقي���ا: الت���ي تُعد 
اللس���ان العلمي البحثي للمنظم���ة، وقد أصدر 
المعه���د ١3 عدداً من المجل���ة، أولها صدر في 
يناي���ر 2٠١3م، وآخره���ا صدر في أغس���طس 

2٠١٩م.
كانت المجلة منبراً علمياً مخلصاً للدراسات 
اإلفريقية، في الجزء الخاص بقضايا اإلس���الم 
والمس���لمين في إفريقيا من الزوايا المختلفة: 
االجتماعي���ة والثقافي���ة والدينية والسياس���ية 
واالقتصادية ... إلخ، لتس���د فراغ���اً كبيراً في 
مجال التأليف والبحث والنش���ر ع���ن إفريقيا 

جنوب الصحراء))).
2- �صل�صل���ة الإ�ص���الم في اإفريقي���ا: والتي صدر 
منها نح���و 4٠ كتاباً محكماً، وبعضها أطروحات 
جامعية، نوقشت للحصول بها على درجة علمية.
3- تقرير عن الن�صاط التن�صيري في اإفريقيا، 
وعن اأو�صاع الم�صلمين فيها: وصدر منه 6 تقارير، 
ساهم فيها باحثون مختصون من داخل السودان 

وخارجه.
4- المر�ص���د؛ وهو نش���رة دوري���ة إخبارية، 
ترصد حركة التنصير في إفريقيا، بتتبع األخبار 
ذات الصل���ة بفعالي���ات وأنش���طة التنصير في 
إفريقي���ا، في مختلف وس���ائل اإلعالم المحلية 

مجلة  ك�ساف  ت):  )د.  الخ�سر  اهلل  ج��اه  محمد  كمال     (((
الإ�سالم في اإفريقيا، العدد الأول )يناير ))0)م، حتى العدد 
العا�سر )دي�سمبر ٧)0)م)، اإ�سدار: معهد مبارك ق�سم اهلل 
الخرطوم،  الإ�سالمية-  الدعوة  منظمة  والتدريب،  للبحوث 
الخرطوم: �سركة مطابع ال�سودان للعملة المحدودة، �س٧.

واإلقليمية والدولية، وصدر منه نحو 3٠ عدداً.
 إضاف���ًة إلى ذل���ك درج المعهد على إقامة 
المدارس���ات والورش���ات والندوات عن مختلف 
القضايا المرتبطة باإلس���الم والمس���لمين في 

إفريقيا جنوب الصحراء.
ت���واج���ه حقل  ت���ح���دي���ات  ث���ال���ث���ًا: 

الدرا�سات االإفريقية:
بص���ورٍة أكثر تركيزاً؛ هن���اك عدد جوهري 
من التحّدي���ات، التي تواجه اس���تمرارية حقل 

الدراسات اإلفريقية في السودان، لعل اأبرزها:
١- تضييق مج���ال الدراس���ات اإلفريقية، 

ليصبح ال فرق بينه وبين الدراسات السودانية.
2- تناقص أعداد الدراس���ين المقبلين على 
هذا الحقل بس���بب عدم وضوح مس���تقبله، وال 

سيما من المنظور المهني.
3- ع���دم الوعي بأهمية ه���ذا الحقل على 
مس���توى الجامعات العام���ة والخاصة، بل على 

مستوى الدولة نفسها.
4- تش���كيك عدد معتبر من األكاديميين في 
أهمية هذا الحقل وجدواه، وربط هذا التشكيك 
بعدم وجود س���وق عمل واضحة ترتكز على هذا 

الحقل.
5- انط���الق ه���ذا التخصص م���ن معاهد 
ومراكز ال تجد االهتمام الكافي من قبل إدارات 
الجامعات، وال سيما االهتمام بها مالياً، كما أن 
بعض اإلدارات والطالب يفضل���ون الكلية على 
المعهد والمركز من حيث االنتماء ونيل الشهادة.
6- عوائ���ق مرتبط���ة بالتمويل المس���تمر، 
فالغالبية العظمى من ه���ذه المراكز والمعاهد 
تشكو قلّة تمويل برامجها البحثية ومشروعاتها، 
وهذا الحقل في األس���اس قائ���م على األعمال 

الميدانية، التي تتطلب ميزانيات مناسبة.
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وجدير بالقول: أن هذه التحّديات تقف حائاًل 
دون بروز فرص لهذه الحقل العلمي، والذي يبدو 

أنه في حالة تراجع إلى الخلف مستمرة.
االإفريقية  الدار�سات  رابعًا: م�ستقبل 

في ال�سودان:
على الرغم من أن حقل الدراسات اإلفريقية 
اس���تطاع أن يرّس���خ أقدامه خالل الخمس���ة 
عقود المنصرمة، واس���تطاعت مؤسس���اته أن 
تس���توعب وتؤهل كوادر نوعية نشطة- أسهمت 
بأبحاثها ودراس���اتها في األف���رع المختلفة في 
ه���ذا الحقل على المس���توى المحلي واإلقليمي 
والدولي، فإن السنوات األخيرة شهدت إحجاماً 
من ِقبل الدارسين، فمعهد الدراسات اإلفريقية 
واآلس���يوية )بجامعة الخرطوم( تناقصت أعداد 
الطالب المنتسبين إليه، وقلت إسهاماته العلمية 
المتمثلة في اإلصدارات والمؤتمرات، وهاجرت 
بعض كوادره، وكذل���ك الحال في مركز البحوث 
قلّت  إفريقيا(  )بجامعة  اإلفريقية  والدراس���ات 
أعداد الطالب المنتس���بين إليه، بل شهد العام 
2٠١4م إيق���اف البرنام���ج األكاديم���ي للمركز؛ 

ليصبح مركزاً بحثياً محضاً.
وفي ظ���ل التحّديات الجدي���ة التي تواجه 
حقل الدراس���ات اإلفريقية في الس���ودان، وفي 
ظل تجارب المعاهد والمراكز العاملة في مجال 
الدراس���ات اإلفريقية، سواء التي تنضوي تحت 
جه���ات أكاديمية من جامع���ات وغيرها، أو تلك 
الت���ي ال تنضوي كالمراك���ز والمعاهد الخاصة، 
ف���إّن تراجع أدائها ومخرجاتها- كّل هذا- يحول 
دون وجود جاذبية لحقل الدراس���ات اإلفريقية 
في جامعات الس���ودان األخرى، التي أُنشئت في 
مقابل ذلك، كمعاهد ومراكز لدراس���ات السالم 
والتنمي���ة، ومراك���ز لخدمة المجتم���ع، وأخرى 

للدراسات السياس���ية واإلستراتيجية، والتي قد 
تنفتح على جزء من حقل الدراسات اإلفريقية.

عالوًة على ذل���ك؛ عملت الجهات الحكومية 
المختصة بعد ثورة ديسمبر 2٠١8م على إغالق 
المراك���ز البحثية جميعها، التي لم تكن منضوية 
تحت جامعات، والتي ظلّت تمثل رافداً أساس���ّياً 
لحقل الدراس���ات اإلفريقية، بل كان جزء منها 
يُعد من الحواضن األكثر أهمية لحقل الدراسات 
اإلفريقية، عب���ر الندوات التي كان���ت تقيمها، 
واإلص���دارات والدوريات المحكم���ة التي كانت 
تصدرها، والسالسل المختصة التي كانت ترفد 
بها المكتبة اإلفريقي���ة، والمنتديات التي كانت 

تناقش فيها القضايا اإلفريقية الساخنة.
وارت���كازاً عل���ى ذل���ك؛ يمكن الق���ول بأن 
مس���تقبل الدراس���ات اإلفريقية، )ومؤسساتها( 
يحّفه الكثير من الغم���وض، وتعتريه الكثير من 
المش���كالت والعقب���ات، ذات الصل���ة بالتمويل 
والموارد المالية من جهة، وإحجام الدارس���ين 
عن الخوض في مجاله بس���بب سوق العمل غير 
الواض���ح لهذا التخصص من جهٍة ثانية، بل ورّد 
االعتبار لمفهومه الذي ال يقّدره عدد معتبر من 

األكاديميين السودانيين من جهٍة ثالثة.
وعلي���ه؛ فالبد من إس���عاف ه���ذا الحقل 
بإس���عاف المؤّسس���ات ذات الصلة ب���ه، أوالً: 
ل عليه  باالهتمام والدعم الرس���مي، ال���ذي يُعوَّ
في حل مش���كلة التمويل، الذي تحتاج إليه تلك 
المؤّسس���ات لتتحمل تكلفتها التشغيلية، وتكلفة 
منجزاتها العلمية. وثانياً: باالهتمام من الجهات 
الداعم���ة، محلي���اً وإقليمياً ودولياً، وال س���يما 
إلخ،  العمل...  وأصحاب  والجمعيات  المنظمات 
لدعم مس���يرة تلك المؤّسسات؛ حتى تسهم في 

تحقيق أهدافها �
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

عبد الملك عودة:
رائد الدراسات اإلفريقية في مصر والعالم العربي

اأ. نا�شر كرم رم�شان
باحث في الفكر ال�شيا�ش�ي والثقافة الإفريقية- 

م�شر

�شيا�ش�يين ومثقفين اإفريقيين بارزين، وقد قامت ال�شمعة 
د اإ�شهاماته  التي تمتع بها »عودة« بين معا�شريه على تعدُّ
في درا�شة ق�ش�ايا النظم ال�شيا�شية الإفريقية والعاقات 

العربية الإفريقية ودول حو�ض النيل. 
م عرض���اً لبعض م���ا أنجزه من  وفيم���ا يأت���ي أُقدِّ
عمٍل في مجال الدراس���ات اإلفريقية على مدى حياته، 

ا�ش�م الأ�ش�تاذ الدكتور »عبد الملك �شيظل 
مرتبط�ًا  )١٩2٧-20١3م(  ع�ودة« 
ف�ي الأذه�ان بو�ش�فه رائ�دًا للدرا�ش�ات الإفريقي�ة ف�ي 
م�ش�ر والعالم العربي، حيث ُتعد كتاباته واأبحاثه على 
مدار خم�ش�ين عامًا �ش�اهدة على مرحلة تاريخية فارقة 
في تاريخ القارة، فقد ارتبط ا�ش�م »عودة« باأ�ش�ماء زعماء 
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مبيناً ما ترتب عليه من أثر حس���بما تس���مح به ضرورة 
ل ألعماله  ا لم يكن هذا مقام التقييم الُمفصَّ اإليجاز. ولمَّ
ص معظم المس���احة للعرض؛ وإن  وأف���كاره؛ فإني أُخصِّ
كنت سأُجازف بتقديم شيٍء من المناقشة كذلك، ويمكن 
االستزادة من موضوعات المناقشة بالرجوع إلى عشرات 
الدراس���ات؛ وبخاصة أبحاثه المنشورة بمجلة السياسة 
الدولية، إلى جانب عشرات الرسائل العلمية التي أشرف 
عليها داخل معهد البحوث والدراس���ات اإلفريقية )كلية 
الدراسات اإلفريقية العليا حالياً( وكلية االقتصاد والعلوم 
السياس���ية بجامعة القاهرة، إل���ى جانب إرثه من الكتب 
التي ألفها لتكون دلياًل ومرش���داً للباحثين والدارس���ين 
ر في الدراسات  العرب، فكتاباته ترشد كلَّ من يودُّ التَبحُّ

اإلفريقية وفهم قضاياها.
اأواًل: الن�ساأة وال�سمات والخبرات ال�سخ�سية 

للدكتور عبد الملك عودة:
ُولد »عبد الملك علي أحمد عودة« في أسرة عريقة 
بمحافظ���ة الدقهلية ف���ي م���ارس ١٩2٧م، أخوه األكبر 
المستشار الراحل »عبد القادر عودة«، وأخوه األصغر هو 
المخرج الراحل »عبد الغف���ار عودة« أحد قيادات وزارة 

الثقافة))).
حصل »عبد الملك ع���ودة« على درجة البكالوريوس 
في تخصص العلوم السياس���ية من كلية التجارة جامعة 
القاهرة سنة ١٩48م، ثم الماجستير في العلوم السياسية 

من جامعة القاهرة سنة ١٩5١م.
وقد اختار »عودة« لرس���الة الدكتوراه موضوعاً قّيماً 
بعنوان: »الكتلة اإلسالمية«، لكن من المفارقات أن يقوم 
أس���تاذه الدكتور »عب���د القادر حات���م« بتكليفه باختيار 
موضوع آخر يتماش���ى مع التوجه الع���ام للدولة حينئذ، 

العمداء،  ع��ودة.. عميد  الملك  وفاة عبد    رحاب عبد اهلل،  (((
جريدة الوطن، تاريخ القتبا�س )/٨/))0)م، على الرابط:

https://www.elwatannews.com/news/  

 details/362837

حي���ث كانت الدول���ة المصرية تُولي اهتماماً بالش���ؤون 
اإلفريقي���ة، ليصبح »عودة« أول متخصص في الش���ؤون 
اإلفريقية، وليحصل على درجة الدكتوراه في »الفلس���فة 

السياسية« من جامعة القاهرة سنة ١٩56م))).
وبتوصية من الدكتور »بطرس بطرس غالي« األمين 
العام األس���بق لألمم المتحدة تم تعين »عودة« مدرس���اً 
بقس���م العلوم السياس���ية بكلية التجارة بجامعة القاهرة 
سنة ١٩5٧م، وتدرج في العمل الجامعي بدايًة من أستاذ 

مساعد سنة ١٩62م، ثم أستاذ في سنة ١٩68م))). 
خاض »عودة« كذل���ك تجربة التدري���س بالواليات 
المتحدة األمريكية في الفترة )من ١٩64م إلى ١٩65م(، 
فعمل أس���تاذاً زائراً بجامعة »إنديان���ا«. والتحق كذلك 
بالعمل أس���تاذاً بمعهد البحوث والدراس���ات اإلفريقية 
بجامعة القاهرة في س���نة ١٩٧4م، وفي العام نفسه شغل 
منص���ب عميد كلية اإلعالم بجامعة القاهرة حتى س���نة 
١٩٧٧م، ورئيس���اً لقسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد 

  �سمر اإبراهيم، اأ.د. عبد الملك عودة، موقع م�سر واإفريقيا،  (((
https://2u. الرابط:  على  )/٨/))0)م،  القتبا�س  تاريخ 

 pw/vMxEu

جريدة  موقع  ع��ودة!،  الملك  عبد  ح��رب،  الغزالي   اأ�سامة  (((
ال��راب��ط:   على  ٨/٩/))0)م،  القتبا�س  ت��اري��خ  الأه����رام، 

https://2u.pw/GALvQ

استخدم »عودة« التحليل 
واالستقصاء الدقيق للمفاهيم 
اإلفريقية المهمة، وكذلك 
دها، وذلك  للغة التي تجسِّ
رٍق وأفكار 

ُ
باستخدام ط

مشتقة من الواقع
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

والعلوم السياسية لمدة عامين )١٩٧٧-١٩٧8م())).
س���افر إل���ى العديد م���ن ال���دول اإلفريقية عقب 
االس���تقالل، وال س���يما »غينيا كوناكري« سنة ١٩58م، 
بهدف دراسة تجربة تأسيس الحزب الديمقراطي هناك. 
ومن خالل عضويته بالجمعية اإلفريقية أصبح ش���ريكاً 
في الدور اإلعالمي والمعرفي المعادي لالستعمار، وهو 
ما وفر ل���ه الفرصة للتفاعل واالحتكاك بحركات التحرر 

الوطني وقياداته))).
عم���ل كذلك خارج جمهورية مصر العربية أس���تاذاً 
للعلوم السياسية ومستشاراً بجامعة صنعاء بدولة اليمن 

للشؤون األكاديمية في الفترة )١٩8١-١٩85م())).
وتول���ى »عودة« عدة مناصب مختلف���ة طوال رحلته 
العلمي���ة، فقد عمل مستش���اراً لوزير اإلعالم األس���بق 
»محمد حس���نين هيكل« في س���نة ١٩٧٠م، ومدير مركز 
الدراسات اإلفريقية بمؤسسة األهرام المصرية )١٩٧4-

١٩٧5م(، ومس���اعداً لرئي���س التحري���ر ورئيس مجلس 
اإلدارة بالمؤسس���ة في الفترة )١٩٧١-١٩٧4م(، ومديراً 
لتحرير مجلتها »السياس���ة الدولية« في الفترة )١٩65-

١٩8٠م())).
وبخالف مئات المقاالت والمشاركات ساهم »عودة« 
بعدة مؤلفات في الشأن الوطني واإلفريقي والدولي، مثل 
كتاب )تصفية االستعمار العالمي(، و)الحياد اإليجابي(، 
و)القومية العربية(، و)فكرة الوحدة اإلفريقية(، و)الحرب 
والس���الم في إفريقيا(، و)التنافس الدولي في إفريقيا(، 
و)السياسة المصرية وقضايا إفريقيا(، و)التعاون واألمن 
في إفريقيا(، و)إفريقيا تتحول: كالم في الديمقراطية(، 

  �سمر اإبراهيم، مرجع �سبق ذكره. (((
  المرجع ال�سابق نف�سه. (((
  المرجع ال�سابق نف�سه. (((
  المرجع ال�سابق نف�سه. (((

و)سنوات الحسم في إفريقيا())).
وق���د تفرد ع���ودة بلق���ب »عميد العم���داء«؛ حيث 
تولى عمادة كلية االقتصاد والعلوم السياس���ية )١٩8٠-
١٩8١م(؛ وكلية اإلعالم )١٩٧4-١٩٧٧م(؛ ومعهد البحوث 

والدراسات اإلفريقية )١٩٧٩-١٩82م(. 
ووفاًء وتقديراً ل���دوره الثقافي الطويل؛ قام تالميذه 
بالمجلس األعل���ى للثقافة بالقاهرة بتنظيم احتفالية في 
عام 2٠٠٩م بمناسبة بلوغه سن الثمانين، كما نظم »معهد 
البحوث والدراسات اإلفريقية« ندوة لالحتفاء بإنجازاته 
وإس���هاماته العلمية في مارس س���نة 2٠١3م، وفي العام 
نفس���ه أزاحت الدكت���ورة »هالة الس���عيد«، عميد كلية 
االقتصاد والعلوم السياس���ية بجامعة القاهرة، بمرافقة 
الدكت���ور »بطرس بطرس غالي«، الس���تار عن القاعة 5 
بالكلية، والتي أطلقت عليها اس���م الدكتور الراحل »عبد 
المل���ك عودة«)))، وهو العام ال���ذي رحل فيه »عودة« يوم 

األربعاء الموافق 2٧ نوفمبر.
للدكتور  المعا�سر  التاريخي  ال�سياق  ثانيًا: 

عبد الملك عودة، وم�سروعه الفكري:
كان »ع���ودة« ش���اهداً على فترة النض���ال من أجل 
االس���تقالل والتحرر من االس���تعمار في الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضي، حيث سيطرت عدد من 
الدول الغربية كفرنس���ا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا على 
مناطق شاس���عة في المحيطي���ن العربي واإلفريقي على 
حدٍّ سواء، مما جعل روابط العالقات العربية واإلفريقية 
متحدة في أهدافها وتطلعاتها، ليس فقط على مس���توى 

  وفاة عبد الملك عودة عميد الدرا�سات الإفريقية في م�سر  (((
)/٨/))0)م،  القتبا�س  تاريخ  اإرم،  موقع  العربي،  والعالم 
https://www.eremnews.com/ ال����راب����ط:   ع��ل��ى 

entertainment/arts-celebrities/70928

  اإط����الق ا���س��م »ع��ب��د ال��م��ل��ك ع����ودة« ع��ل��ى اإح����دى ق��اع��ات  (((
القتبا�س  تاريخ  اأخبارك،  موقع  �سيا�سية«،  وعلوم  »اقت�ساد 

 https://2u.pw/mgp8r  :٨/٧/))0)م، على الرابط
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العالقات بين الدول بل على المستوى الشعبي.
وفي أعقاب ثورة يوليو ١٩52م وإجالء اإلنجليز عن 
مصر اس���تخدم الرئيس جمال عب���د الناصر اصطالح 
»الثورة اإلفريقية« للتعبير عن وحدة المصير المش���ترك 
لدول الق���ارة، و»قد كان أخطر جوانب ه���ذه الثورة هو 
ذلك اإلحس���اس باالنتماء إلى القارة الذي زرعته الحركة 
اإلفريقية عميقاً في وج���دان األفارقة في جميع أرجاء 
القارة، فجعلتهم يتغنون بشعارات الوحدة اإلفريقية بعيداً 
عن سيطرة الرجل األوروبي واالس���تغالل االستعماري، 
وأصبح هذا اإلحساس يشّكل وعياً جديداً«، فاستضافت 
القاه���رة المؤتم���رات؛ حيث حض���ر اإلمبراطور هيال 
سالس���ي وليوبولد س���نجور وجوليوس نيريري وأحمد 
سيكتوري وكوامي نكروما. وأصبحت مصر قاعدة للثورة 

اإلفريقية))). 
ثم جاءت مرحلة الرئيس أنور السادات، الذي انشغل 
كثيراً بمعركة تحرير األرض في الشمال الشرقي لمصر، 
ثم مفاوضات السالم التي امتدت لفترة من الوقت، لتهمل 
مصر عمقها اإلفريقي. ومع وصول الرئيس مبارك للحكم 
بدأت العالقات تفتر شيئاً فشيئاً، إلى أن جاءت محاولة 
اغتياله في أديس أبابا في يونيو ١٩٩5م، ليتوارى الملف 

اإلفريقي عن اهتمامات مصر الرسمية))).
الم�صروع الفكري للدكتور عبد الملك عودة:

استطاع »عودة« أن يؤس���س لمدرسة فكرية عربية 
تقوم على دراس���ة »إفريقيا«؛ وعّبر عن ذلك بقوله: »إننا 
نعيش في الشمال الشرقي من إفريقيا، ونتكلم كثيراً عن 
إفريقيا، لكن لن نفه���م إفريقيا كل الفهم وأعمقه إال إذا 

  محمد فايق، عبد النا�سر والثورة الإفريقية )القاهرة: دار  (((
الم�ستقبل العربي، ط)، )٩٨)م)، �س ))-)).

عبد  من  ا�ستراتيجي  عمق  واإفريقيا..  م�سر  اأمين،  اإميل     (((
تاريخ  عربية،  ن��ي��وز  �سكاي  م��وق��ع  ال�سي�سي،  اإل���ى  النا�سر 
https://2u.pw/ ال��راب��ط:   على  )/٨/))0)م،  القتبا�س 

 Gq40a

مزجنا باستمرار بين الدراستين المكتبية والميدانية في 
صورة أكاديمية منظمة، وأنفقنا الكثير من الجهد والمال 
لتربية وتثقيف أجيال متتابعة من الدارس���ين الش���بان، 
الذين يمثلون تراكماً في المعرفة اإلنس���انية واستثماراً 
للطاقة العلمي���ة الهادفة، فإذا وصلن���ا إلى هذا فهمتنا 
إفريقي���ا حق الفهم، ووضعتنا من نفس���ها موضع القلب 

والعين«))).
وانطالقاً من هذه الفلس���فة كان مش���روع »عودة« 
الفكري لدراسة إفريقيا، والذي يمكن أن نشير إلى أبرز 
مالمحه من خالل عدة محاور كبيرة: أولها: قضية الدولة 
والحك���م في إفريقيا على الصعيدي���ن الوطني والقاري؛ 
والمحور الثاني: متابعته ملف العالقات العربية اإلفريقية 
وتطورها بمنظور تحليلي ونقدي؛ ويتمثل المحور الثالث 
في: دراسة السياسات المصرية في إفريقيا)))؛ والمحور 
الرابع: فك���رة الجامعة اإلفريقي���ة؛ والمحور الخامس: 

مشروعه المؤسسي للدراسات اإلفريقية.
وس���أحاول تناول أهم ما انطوت عليه هذه األفكار 
من خالل كتابات »عودة« بش���يء مختصر، حيث ال يتسع 

المجال لذكرها بالتفصيل.
1- ق�صية الدولة والحكم في اإفريقيا: 

»يَُعُدّ االهتمام بالشؤون السياسية اإلفريقية ظاهرة 
حديث���ة في العال���م كله، والتي لم تتبل���ور إال بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية التي كانت س���بباً قوياً في إنضاج 
وعي الش���عوب اإلفريقية، وقد أسفر هذا االهتمام عن 
إدخال مادة الش���ؤون اإلفريقية في الدراس���ة بالمعاهد 
والجامع���ات« على المس���توى العالمي. وعلى مس���توى 
»الجامع���ات العربية لم يكن من المق���رر أن تُدرَّس فيها 

اإفريقيا، )القاهرة،    عبد الملك عودة، �سنوات الح�سم في  (((
دار النه�سة العربية، ))٩)م)، �س ))-)).

  حمدي عبد الرحمن، ورحل ال� مواليم��و ..  عبدالملك عودة،  (((
موقع جريدة الأهرام، تاريخ القتبا�س ))/٨/))0)م، على 

 https://2u.pw/ILwvg  :الرابط
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

الشؤون السياسية اإلفريقية حتى صدر القرار الجمهوري 
رقم 2١6 لس���نة ١٩56م، ومن حينئذ أُدخلت في قس���م 
العلوم السياس���ية بجامعة القاهرة مادة جديدة ُس���ّميت 
]مش���كالت إفريقيا[، إذ دعت الحاجة إل���ى مرجع قّيم 
يهتدي به الطالب في دراس���ته لهذه المادة، ويسترشد به 
كل متتبع لتطورات السياسة اإلفريقية، فما لبث الدكتور 
]عبد الملك ع���ودة[ أن قدم للمكتبة العربية كتاباً بعنوان 
]السياسة والحكم في إفريقيا[ )١٩5٩م(«، بهذه الكلمات 
ق���دم الدكتور بط���رس بطرس غالي لكتاب )السياس���ة 
والحك���م في إفريقيا(، وه���و أول مؤلفات »عودة«، حيث 
ق���ّدم »غالي« الش���كر في نهاية التقديم بقوله: »ش���كراً 
للدكت���ور ]عودة[ على كتابه القيم، الذي س���يظل يذّكرنا 
نحن أبناء اإلقلي���م الجنوبي من الجمهورية العربية بأننا 

إفريقيون«))).
ثم جاء كتابه )سنوات الحسم في إفريقيا( )١٩6٩م( 
بعد ذلك بعشر سنوات، ثم تتابعت الكتب والمقاالت التي 
تن���اول من خاللها الدولة اإلفريقي���ة ونظم الحكم فيها، 
مث���ل كتاب )قضايا الديمقراطية ف���ي الدول اإلفريقية( 
)2٠٠4م(، و)المتغيرات السياسية في إفريقيا( )2٠٠4م(، 
و)إفريقي���ا تتحول: كالم ف���ي الديمقراطية( )2٠١٠م(، 
وجميعها عناوين تحمل بين طياتها اهتماماً بالغاً بش���كل 
الدولة اإلفريقية ونظم الحك���م فيها في أعقاب التحرر 
من االستعمار، وهي فترة عايشها »عودة« وعايش كذلك 

تحوالتها المختلفة. 
وقد أولى »عودة« قضية الدولة والحكم في إفريقيا 
أهمية كبيرة، واضعاً عدة أس���س تُعتبر تقدمية كثيراً عن 
عصره، حيث كان التطور السياس���ي المتوقع في إفريقيا 
غير واض���ح المعالم، والذي وصفه »ع���ودة« ب�»التماثل 

  عبد الملك عودة، بطر�س بطر�س غالي، ال�سيا�سة والحكم  (((
)القاهرة:  الدولي  للقانون  الم�سرية  المجلة  اإفريقيا،  في 
٩)٩)م)،   ،(( المجلد  الدولي،  للقانون  الم�سرية  الجمعية 

�س )٩)-))).

والتباي���ن«؛ وعزا ذلك إلى أن »إفريقيا قارة واس���عة من 
حيث المس���احة وتعداد الس���كان«، إل���ى جانب »تعدد 
األصول اللغوية والعرقية والوحدات السياسية والمراكز 
الدولية التي ترتبط بها الوحدات السياسية«، مشيراً إلى 
»أهمية الجذور التاريخية إذا ما حاولنا أن نُفّصل التطور 
السياس���ي المعاصر في إفريقيا«، وتفسير هذا يأتي من 
»أن القارة كانت تعيش في سلس���لة من التطور التاريخي 
حتى بدأت حركة االستعمار األوروبي... فشمال إفريقيا 
شهد قيام المجتمعات اإلس���المية وعالقاتها السياسية 
والعس���كرية مع جنوب أوروبا، وخاصة العالم المسيحي 
عامة، وشهد غرب إفريقيا آثار تجارة الرقيق إلى العالم 
الجديد نتيجًة لجهود التجار والقراصنة األوروبيين، بينما 
ش���هد شرق القارة هذه التجارب ذاتها مع توطين آسيوي 
قديم في ش���كل فئات تجارية، وانع���زل الجنوب إلى أن 
توطنه ]البوير[، وأخذوا ف���ي التقدم من أقصى الجنوب 

نحو الشمال«))).
وقد انعكس ذلك كلياً على طبيعة التطور السياس���ي 
المعاص���ر »الذي بدأ في إطار من العالقات السياس���ية 
الدولي���ة والعالقات االقتصادية الدولية. وهذا اإلطار لم 
ترس���مه أو تشترك فيه إفريقيا«، ومن ثم تمكنت »أوروبا 
من الس���يطرة الكاملة على الموق���ف، وذلك من خالل 
تحطي���م حركات المقاومة اإلفريقي���ة للغزو األوروبي... 
وه���ذا أعطاها حرية رس���م اإلطار العالم���ي للعالقات 

الدولية، سياسية كانت أم اقتصادية«))). 
ونتيجًة لذلك تعرض التطور اإلفريقي إلى ضغط من 
القوى التي تعمل على تش���كيله وتوجيهه، هذه الرغبة قد 
تكون عفوية أو عن عمد، وذلك قد يرجع إلى: »متطلبات 

اإفريقيا،  في  ال�سيا�سي  التطور  معالم  ع��ودة،  الملك  عبد     (((
الم�سرية  الجمعية  )ال��ق��اه��رة:  المعا�سرة  م�سر  مجلة 
لالقت�ساد ال�سيا�سي والإح�ساء والت�سريع، المجلد ))، العدد 

0٩)، ))٩)م)، �س ))0)-)0)).
  المرجع ال�سابق، �س)0). (((
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اإلطار العالمي المرس���وم، الذي يسمح بنوع من التطور 
ف���ي داخله ووفق أحكامه وأوضاعه الرئيس���ية القاضية 
بدوام عالقات التبعية لالقتصاد األوروبي الرأس���مالي«، 
أو إلى: »متطلب���ات طبقات اجتماعية جديدة أخرى ترى 
أن التطور وأن التقدم ال يحدث إال إذا تم كس���ر وتحطيم 
هذا اإلطار العالمي وكل ما ينتج عنه، واس���تبداله بإطار 

جديد«))).
وما إن انقش���ع غبار االستعمار، بكل تبعاته وويالته 
عن القارة اإلفريقية، حتى س���اد نم���وذج للحكم ال يزال 
قائم���اً ف���ي عديد من ال���دول اإلفريقية، وه���و الحكم 
الس���لطوي للحزب الواحد والتفرد بالحكم، وقد أرجعه 
»عودة« إلى دور المؤسسة العسكرية، حيث قال: »شهدت 
الدول اإلفريقية المستقلة في السنوات األخيرة تغيرات 
عديدة في نظم الحكم واألوضاع السياسية الداخلية، وقد 
تمت هذه التغييرات نتيجًة لدور المؤسسة العسكرية«))).

لكنه أكد كذلك عل���ى طبيعة »التماثل والتباين« بين 
الدول اإلفريقية، وأنها ليست ذات طبيعة واحدة؛ بقوله: 
»وبانتشار فلسفة الحزب الواحد وتزايد اإليمان بها بدأت 
تطبيقاته���ا تتضح وتبُرز، حتى صارت الوضع الرس���مي 
والفعلي في هذه المجتمع���ات في تواريخ وفترات زمنية 
مختلف���ة، ولكن من الواجب أن نالحظ مالحظة هامة... 
وهي االختالف الواسع والجذري في بعض الحاالت بين 
األوض���اع االقتصادية واالجتماعية في هذه المجتمعات، 
إذ إنه ال يكفي القول بأن هذه الدول تأخذ بوضع الحزب 
الواحد، إنما يجب أن نعرف أن تطبيقات الحزب الواحد 
في بعض الدول )غينيا ومالي( تتم مع تعديالت وتغيرات 
جذرية في البناء االقتصادي الرأسمالي، وبينما هي تتم 
في بعض الدول )س���احل العاج والسنغال( مع إبقاء على 

  المرجع ال�سابق، �س)0). (((
الديمقراطية  تتحول: كالم في  اإفريقيا  الملك عودة،    عبد  (((
)القاهرة: مركز الأهرام للن�سر والترجمة، موؤ�س�سة الأهرام، 

0)0)م)، �س )0)-))).

أس���س البناء االقتصادي الموروث عن عهد االس���تعمار 
وتقوية اتجاهاته الرأسمالية«))).

ورأى »ع���ودة« أن هذه الدول »واجهت جميعاً قضية 
تنظيم العمل السياس���ي في ظل الحزب الواحد، بمعنى: 
كيف يت���م التصرف في القيادات السياس���ية واألحزاب 
الصغيرة األخرى الت���ي تعيش بجوار هذا الحزب الكبير 
ذي األغلبية الشعبية، والذي قاد الدولة إلى االستقالل؟ 
وظه���رت في ه���ذا المجال ع���دة قواع���د واتجاهات 
للتص���رف في هذا الموضوع، ولك���ن مع تطور األحداث 
واألوضاع بعد ذلك أخ���ذت الدول األخرى تبتكر وتطبق 
قواعد واتجاهات جديدة، مثل الحل التوفيقي باالندماج 
والذوب���ان في الح���زب الكبير؛ أم تنظي���م الحزب على 
النطاق الشعبي للتعبئة القومية؛ أم تنظيم أدوات الحكم؛ 

أم من خالل تصفية المعارضة باألساليب القانونية«))).
وانته���ى »عودة« إل���ى أن »إعالن اس���تقالل بعض 
الدول اإلفريقية ال يعني إنهاء معركة مطلب االس���تقالل، 
وه���ذا ألن جزءاً م���ن القارة اإلفريقية م���ا زال خاضعاً 
لالس���تعمار«)))، وأن »مطلب الديمقراطية هو بناء البيئة 
الصالحة لنم���و وحياة ه���ذا االس���تقالل وتهيئة الجو 
المناسب الزدهاره وتقدم المجتمع«، لكنه أكد بأنه »على 
الرغم من العنف والتزوير الواس���ع االنتشار، واستخدام 
األحزاب الحاكم���ة في أغلب الدول ألس���اليب وأدوات 
أمنية ومالية الستمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة، 
إال أن التعددية الحزبي���ة والمعارضة العلنية صارت من 
الثوابت في الحياة السياس���ية، وأن أعداداً من األعضاء 
البرلمانيين صاروا قادرين على نزع القداس���ة والرهبة 

غرب  في  ال�سيا�سية  التنظيمات  ق�سايا  عودة،  الملك  عبد     (((
اإفريقيا، مجلة ال�سيا�سة الدولية )القاهرة: مطابع الأهرام، 

العدد ))، ٨)٩)م)، �س)).
  المرجع ال�سابق، �س )))-٨)). (((

  عبد الملك عودة، �سنوات الح�سم في اإفريقيا، مرجع �سبق  (((
ذكره، �س)). 
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

عن القيادات السياس���ية العليا، وكشف كثير من أوضاع 
الفس���اد في هذه الدول، بل وصل األمر في بعض الدول 
إلى رفض تعديالت دس���تورية س���عى إلقرارها الحزب 

الحاكم«))).
وأش���ار »عودة« إلى أن »انتقال الخبرات االنتخابية 
والتنظيمية صار ظاهرًة واضحة بين الدول اإلفريقية...«، 
وأن »عدداً من قيادات الحزب الواحد والنظم التسلطية 
في الدول اإلفريقي���ة ركبوا عربة الديمقراطية بعد فترة 
تمنع وتلكؤ«، وهذا ليس معناه التسليم المطلق باإلجراءات 
والنتائج، »فالنخب الحاكمة تقبل الش���كل وتقوم أحياناً 
بالتالعب وإعادة خلط األوراق فيما يتعلق بترتيب وتنظيم 
اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية للعملية االنتخابية، بينما 
النخب المعارضة تطعن في النتائج باألس���لوب القانوني 
وأساليب االحتجاج والحشد الشعبي واإلعالمي، وتغطية 

وسائل اإلعالم الدولية والمعارك واألخبار«))).
وخلُ���ص »عودة« في نهاية المط���اف إلى: أن »نظام 
الحكم اإلفريقي البد أن يلحقه تغيير أساس���ي يبعده عن 
مش���ابهة النماذج األوروبية واألمريكية«، وبذلك لن يمر 
المجتم���ع اإلفريقي »في الخط التقلي���دي للتطور الذي 
ش���هدته دول غرب أوروبا وأمريكا الش���مالية، والبد أن 
يلحقه كذلك تغيير أساس���ي يبعده عن مشابهة النماذج 
الس���وفييتية والصينية«، نظ���راً ألن »إفريقيا في مرحلة 
حياتها الحالية صورة لش���يء جديد وتعبير عن فلس���فة 
جدي���دة«، وهذا ي���ؤدي بنا إلى »إب���راز وضعية إفريقية 
جديدة وش���خصية إفريقية جديدة ليست كشيء تم من 
ره مفكر من قبل؛ وه���ذا في تصوري إطار  قب���ل أو تصوَّ
أهم موضوعات التطور السياس���ي اإلفريقي، وهو إبراز 

  عبد الملك عودة، منى م�سطفى محمود، الكتاب: اإفريقيا  (((
الديمقراطية  مجلة  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة،  ف��ي  ك���الم  ت��ت��ح��ول.. 
يناير   ،(( العدد   ،(( المجلد  الأه��رام،  موؤ�س�سة  )القاهرة: 

))0)م)، �س)٧).
  المرجع ال�سابق نف�سه. (((

الشخصية اإلفريقية«))).
2- العالقات العربية الإفريقية وتطورها:

تُعتبر العالقات العربي���ة اإلفريقية إحدى القضايا 
الفكرية التي شغلت »عودة« طوال حياته، فتناولها بمزيٍد 
م���ن التحليل والبحث في جذورها إليجاد س���بل التعاون 
المش���ترك. حيث تس���اءل: »هل للع���رب عالقة بمعركة 
إفريقي���ا؟ وإذا كان���ت لهم عالقة فما ه���ي؟ وما طبيعة 
دورهم في هذه المعركة؟«، أج���اب »عودة«: »إن العربي 
في المعركة بحكم القرابة والجوار؛ والمشاركة؛ والمناخ«، 
وأض���اف أن »هذه العوامل الثالث هي العالمات المميزة 
لميالد هذا الدور وحياته المعاصرة ومستقبله اإليجابي 
الفع���ال، وذلك ألن كل عامل منه���ا تتفرع عنه امتدادات 
وآثار تتشابك مع بعضها بعضاً، لتخرج لنا نسيجاً عميق 

الجذور واآلثار«))).
وبش���يء من التفصيل أوضح »ع���ودة«: أن »القرابة 
والج���وار تأتي في ميدان الجغرافي���ا واتصال األجناس 
وامتداد الثقافات وتداخلها وانعكاس���اتها في حياة هؤالء 
الن���اس، وأكثر من هذا يعكس آث���ار وجود أرض العرب 
كمعبر تاريخي للحضارات ما بين إفريقيا وآسيا، وما بين 

أوروبا وبالد ما وراء البحار عامة«))).
وأن »المش���اركة تظهر في ميدان التجربة التاريخية 
والبن���اء الحضاري وعمليات األخذ والعطاء التي عرفتها 
مناطق ش���مال الق���ارة وجنوبها وش���رقها وغربها منذ 
العصور األولى، وظهور أولى الحضارات في وادي النيل، 
ومن بعدها انتشار المس���يحية واإلسالم، وكل ما ترتب 
على امتداد الحضارات والمبادالت التجارية ونظم الحكم 
واللغة والثقاف���ة، وأكثر من هذا آث���ار الوقفة الصامدة 

اإفريقيا،  في  ال�سيا�سي  التطور  معالم  ع��ودة،  الملك  عبد     (((
مرجع �سبق ذكره، �س))).

  عبد الملك عودة، �سنوات الح�سم في اإفريقيا، مرجع �سبق  (((
ذكره، �س)).

  المرجع ال�سابق نف�سه. (((
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ضد الغزو األوروبي في العصور الوس���طى أيام الحروب 
الصليبية، ثم آثار الهزيمة العس���كرية واالقتصادية التي 
عانتها إفريقيا وآس���يا بعد انتش���ار حركة االس���تعمار 

األوروبي«))).
وأن »المن���اخ تعبير عن التطور الذي ش���هده ميدان 
العالقات الدولية منذ االتص���ال المنظم بين أوروبا من 
جانب، والش���رق عاّمًة من جانب آخ���ر، وأن هذا التغير 
الذي ح���دث في هذا المي���دان وما منح���ه من فرص 
واحتم���االت، وما فرضه من حل���ول وتغيرات، ترك آثاراً 
عميقة في كل م���ا ترتب على العاملَين األّولَين، بحيث ال 
نستطيع أن نفصل فصاًل جذرياً بين أيٍّ من هذه العوامل 

وآثارها«))). 
لكن »عودة« يعتقد: »أن العالقات العربية اإلفريقية 
في صورها وأس���اليبها المعاصرة نش���أت ونمت تقريباً 
عقب انته���اء الحرب العالمية الثانية، وعاش���ت مرحلة 
انتش���ار ثورة التحرر الوطني وتصفية االس���تعمار وبناء 
الدول المس���تقلة ف���ي المنطقتين العربي���ة واإلفريقية 
ومن العالم األفروآس���يوي«)))، لكنها لم تصل إلى صورة 
مؤسس���ية إال في فترة متأخرة، وهو ما أش���ار إليه بأن: 
»مستوى التعاون العربي اإلفريقي في صورته الجماعية 
والمؤسس���ية قد بدأت خطواته المنظمة عقب نش���وب 
حرب أكتوبر ١٩٧3م«، وذلك حينما »انعقد مؤتمر القمة 
العربي اإلفريق���ي األول بالقاهرة في م���ارس ١٩٧٧م، 
وصدرت عنه الوثائق األربع المش���هورة بش���أن التعاون 

العربي اإلفريقي«))). 

  المرجع ال�سابق نف�سه. (((
  المرجع ال�سابق، �س٧). (((

ال��واق��ع  الإف��ري��ق��ي  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون  ع���ودة،  الملك  عبد     (((
ال��دول  جامعة  )القاهرة:  عربية  �سئون  مجلة  والم�ستقبل، 
العربية- الأمانة العامة، العدد ٨)، يونيو )٨٨)م)، �س)).

اإفريقيا  وق�سايا  الم�سرية  ال�سيا�سة  ع��ودة،  الملك  عبد     (((
الأه��رام،  موؤ�س�سة  القت�سادي،  الأه��رام  كتاب  )القاهرة: 

لكنه رأى أن هذا التعاون ما إن بدأ حتى اصطدم بما 
سّماه »المأزق التاريخي«، حيث قال: »إن موقف الجانب 
العربي على جبهة العالق���ات العربية اإلفريقية قد تغّير 
من موقع الفرصة التاريخية إلى موقع المأزق التاريخي«، 
وأض���اف: »إن الثقل العربي ف���ي التفاعالت الدولية قد 
تحّول من مركز الدفع وإنشاء الفعل إلى الهامش المتلقي 
والمنتظر لرد الفعل، لي���س من الجانب اإلفريقي فقط، 
وإنم���ا من المتغي���رات الدولية غير العربي���ة اإلفريقية 

أيضاً«))).
ومعلقاً على هذا التح���ول في العالقات قال: »وفي 
يقيني أن أس���باب األزمة وأعراضها ونتائجها تتوزع على 
الجانَبين بدرجات متفاوتة، إال أن المسؤولية األولى تقع 
على الجانب العربي منفرداً، فهو الذي أراد ودَعا إلى بناء 
نموذج عالقات خاصة على قدم المساواة بين شركاء في 
العالم الثالث، ولكنه عجز عن إعمال إرادته السياس���ية 
لبن���اء التنظيم القوم���ي القادر على تجس���يد المبادئ 
إل���ى واقع، وترجمة القول إلى فع���ل، هذا هو التقصير، 
والجان���ب العربي يتحمل المس���ؤولية األولى في الفصل 

العدد ٩)، )٩٩)م)، �س٨).
ال��واق��ع  الإف��ري��ق��ي  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون  ع���ودة،  الملك  عبد     (((

والم�ستقبل، مرجع �سبق ذكره، �س)).

انتهى »عودة« إلى أن 
»إعالن استقالل بعض الدول 

اإلفريقية ال يعني إنهاء 
معركة مطلب االستقالل
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المتعمد بين القول والفعل«))).
لكنه عاد ودَعا إلى تجاوز الوضع الراهن من تراجع 
العالقات، مطالباً بضرورة التغيير الجذري بقوله: »وفي 
هذا المجال يجب توضيح نقطة؛ أننا لسنا من دعاة األمر 
الواقع والدفاع عن بقاء األش���ياء على ما هي عليه؛ إنما 
نحن نؤمن بالتغيير االجتماعي الجذري العام، وبالتنمية 
القومية الش���املة في كافة ميادين الحياة، ومع ذلك نحن 
نس���تخدم الواقع، ونبدأ منه تقّدماً إلى خطوات وميادين 

أخرى في المستقبل«))).
ودَعا كذلك إلى التفكير في الفعل بقوله: »إن الحديث 
عن المستقبل يبدأ من هنا؛ التفكير في الفعل وأولوياته، 
واس���تعمال الفعل وحس���اب نتائجه، وأن يكون ذلك في 
ضوء اس���تراتيجية عربية تربط بين القول والفعل«، ومن 
ث���م طالب ب�»عق���د مؤتمر قمة عربي ينش���غل بأمرين، 
هما: أوالً: االتفاق على وضع اس���تراتيجية عربية باسم: 
المس���توى القومي العربي إلدارة وتسيير التعاون العربي 
اإلفريقي، وتحديد ماذا يريد العرب في إفريقيا. وثانياً: 
االتفاق على برنامج تنفيذي للتعاون العربي اإلفريقي في 
مجاالت التعاون، ويكون البرنامج صالحاً وجاهزاً للتنفيذ 
لمدة ثالث س���نوات، وأن تكون جميع المؤسسات المالية 
العربي���ة الثنائية والجماعية ملتزم���ة بتنفيذه من تاريخ 

بداية التطبيق«))).
واعتبر أنه بهذين األمرين سيكون التحرك »منطلقاً 
من أرض صلب���ة، فالعرب يعرفون م���اذا يريدون، وهم 
جاهزون ببرنامج تنفيذي معروض على الجانب اإلفريقي 
للموافقة وللتنفيذ«، وبهذا »التصور لبرنامج، يمثل الحد 

  المرجع ال�سابق، �س )))-))). (((
الإفريقي، مجلة  العربي  التحرر  الملك عودة، ق�سايا    عبد  (((
 ،(( العدد  الأه���رام،  مطابع  )القاهرة:  الدولية  ال�سيا�سة 

)٩٧))، �س)).
ال��واق��ع  الإف��ري��ق��ي  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون  ع���ودة،  الملك  عبد     (((

والم�ستقبل، مرجع �سبق ذكره، �س )٩)-0)).

األدنى للبدء، تس���تطيع ال���دول اإلفريقي���ة أن تثق في 
مصداقية الدعوة العربية... وتس���تطيع أيضاً الحكومات 
العربي���ة أن تقنع األمة العربي���ة قبل أن تقنع غيرها بأن 
اإلدارة العربية السياس���ية على المستوى القومي قادرة 

على التعامل والربط بين القول والفعل«))).
3- ال�صيا�صات الم�صرية في اإفريقيا:

في كل كتاباته أش���ار في أكثر من موضع إلى عالقة 
مصر بقارته���ا وطبيعة هذه العالق���ة، حيث يقول: »من 
الخط���أ القول بأن مص���ر لم تكن تع���رف إفريقيا قبل 
١٩52م، وم���ن الخطأ أيض���اً القول ب���أن معرفة مصر 
إلفريقي���ا بع���د ١٩52م ظل���ت على نفس المس���توى«، 
ثم يق���ول: »عرفت مصر قبل ث���ورة ١٩52م إفريقيا في 
صورة جزئية أخ���ذت معالم متعددة، فقد عرفنا إفريقيا 
]الزنجية[، وإفريقي���ا ]العربية[، وإفريقيا ]النيلية[، ولكن 
التغيير الجذري الذي حدث بع���د ١٩52م هو أننا بدأنا 
ف���ي معرفة إفريقيا ]القارية[، أي أن النظرة نمت عرضاً 
وط���والً لتش���مل إفريقيا في صورة كامل���ة، كما أن هذا 

صاحبه نمو في العمق«))).
هذه النظرة دفعت »عودة« إلى تأليف كتابه )السياسة 
المصري���ة وقضايا إفريقي���ا(، وفيه يقول: »السياس���ة 
الخارجية هي تعبير عن مصال���ح الدولة المصرية التي 
تأتي في مقدمته���ا المصالح الدائم���ة المتعلقة باألمن 
الوطني المصري، وهو يش���مل موضوعات الحفاظ على 
وج���ود وبقاء الدول���ة، ووحدة ترابها الوطني وس���المة 
حدودها السياسية وحماية المجتمع المصري ومؤسساته 
السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعية وهويته  ونظمه 
الثقافية، ويضاف إلى هذه المصالح الدائمة قضايا مياه 

  المرجع ال�سابق، �س0). (((
  عبد الملك عودة، م�سر الثورة.. واإفريقيا، مجلة الطليعة  (((
))٩)م)،  اأكتوبر  ع0)،  ���س)،  الأه���رام،  مطابع  )القاهرة: 

�س٨٨.
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النيل والتعاون مع الدول المجاورة ودول حوض النيل«))). 
وأرجع »عودة« تراجع ال���دور المصري في إفريقيا 
إلى تراجع الدور العربي، حيث قال: »إن الدور المصري 
تراجع بتراجع التعاون العرب���ي اإلفريقي لبناء عالقات 
متميزة، وخاصة على المس���توى الجماع���ي بين الدول 
العربية وال���دول اإلفريقية عبر عالق���ات بين الجامعة 

العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية«))).
وعلى مس���توى العالقات بين مص���ر ودول حوض 
النيل؛ أش���ار »عودة« إلى أن األمن القومي المصري هو 
باألس���اس: »مفهوم مجتمعي متعدد الجوانب متش���ابك 
األبعاد الداخلية والخارجية وليس مجرد مفهوم عسكري 
بحت، وهو مسؤول عن حماية وضمان المصالح القومية 
للدول ف���ي عالقاتها الخارجية، ولذلك يتصف بالحركية 
والمرونة والنس���بية والق���درة على التكي���ف والتعديل 
بالنس���بة لترتيب المصالح القومية، أو اختيار الوس���ائل 
واستعماالتها طبقاً لكثافة أو تعقيد السياسات والمواقف 
بين أطراف التعامل السياس���ي ف���ي المنطقة، ونرى أن 
تؤخذ المصالح القومية المصرية تجاه منطقة النيل في 
صورة مجموعة ترابط وليس���ت في س���لم أولويات، وال 
تؤخذ في صورة المطلق أو أحادية النظرة في حس���ابات 

الممارسة وقياس النتائج«))).
وأض���اف: »نتيجًة لحس���ابات مس���ح وتقييم القوة 
العس���كرية واالقتصادية ل���دى دول المنطقة؛ أعتقد أن 
االحتمال س���يكون ضئياًل أو ش���به منعدم الستخدام أيٍّ 
من دول المنطقة للقوة المس���لحة لتهدي���د أمن الدولة 
المصرية«، حيث يعتقد »عودة« أن: »أولوية حماية وتنمية 
المصال���ح القومي���ة المصرية هي لألجه���زة واألدوات 

اإفريقيا،  وق�سايا  الم�سرية  ال�سيا�سة  ع��ودة،  الملك  عبد     (((
مرجع �سبق ذكره، �س).
  المرجع ال�سابق، �س). (((
  المرجع ال�سابق، �س0). (((

السياس���ية والدبلوماس���ية وليس���ت لألجهزة واألدوات 
العس���كرية، لكن يبقى هناك احتمال وارد بظهور وتهديد 
غير مباشر لألمن القومي المصري، وينتج عن عدم نجاح 
الدبلوماس���ية المصرية في عقد اتفاق قانوني إلنش���اء 

تنظيم جماعي إلدارة وتنمية مياه النيل«))).
ويرى »عودة«: »أن نجاح هذه الدول في تحقيق تعاون 
إقليمي في مجال الموارد المائية، يجب أن يسبقه اتفاق 
بينها على مس���توى من التعاون األمني، كما يليه ويتفرع 

عنه اتفاق على مجاالت في التعاون الزراعي«))).
وقد حدد »عودة« مقصوده بالتعاون األمني والزراعي 
بقوله: »ونحدد معنى التعاون األمني: بأنه اتفاق سياسي 
يشمل تأمين الحدود السياس���ية بين هذه الدول وتبادل 
المعلومات بشكل منظم، ويضمن عدم االختراق والتجنيد 
بواس���طة أجهزة المخابرات وجم���ع المعلومات، ونحدد 
مس���توى التعاون الزراعي بأنه في مج���ال إنتاج الغذاء 

والمواصالت والنقل والطاقة«))).
وأوض���ح إلى أنه ال يدعو »إلى مش���روعات للوحدة 
السياس���ية أو التكامل االقتصادي والسوق المشتركة«، 
إنما يعرض »تصوراً للتعاون االقليمي والتنسيق الوظيفي 
بين اإلحدى عش���رة دولة القائمة ف���ي المنطقة، وهي: 
مصر– السودان– إثيوبيا– أوغندا– رواندا– بوروندي– 
زائير«، وبهذا  جيبوت���ي–  الصومال–  كيني���ا–  تنزانيا– 
»المنطق الجغرافي في تحديد دول حوض النيل والقرن 
اإلفريق���ي«؛ يرى »عودة«: »التع���اون اإلقليمي والوظيفي 
قائم���اً ومطبق���اً ف���ي كثير م���ن التجارب ف���ي عالمنا 
المعاصر... وأن اإلمكانات متوافرة إلنجاز تعاون إقليمي 

  المرجع ال�سابق، �س )))-))). (((
الإقليمي  التعاون  الرحمن،  الملك عودة، حمدي عبد    عبد  (((
الدولية  ال�سيا�سة  مجلة  النيل،  وحو�س  الإفريقي  القرن  في 
)القاهرة: مطابع الأهرام، العدد )0)، )٩٩)م)، �س٩)).

  المرجع ال�سابق نف�سه. (((
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في الميادين الثالثة المقترحة في منطقة القرن وحوض 
النيل«))).

وأش���ار إلى »أن المنطقة تقع في موقع استراتيجي 
بالنس���بة للصراعات على الساحة العالمية... وألنها تقع 
ف���ي دائرة تنافس اللغة والثقافة اإلنجليزية والفرنس���ية 
والعربي���ة، كم���ا أن تاري���خ الصراع الديني اإلس���المي 
المسيحي طويل في التاريخ السابق وما زالت آثاره قائمة 
حتى اليوم، ويزي���د من التعقيدات وجود االنقس���امات 
القبلية واإلثنية والعنف المكثف المنتش���ر، كما أن نتائج 
الصراع العربي اإلس���رائيلي تظهر بأش���كال منوعة في 

المنطقة«))).
و»عل���ى الرغم من وجود رواب���ط الجوار الجغرافي 
والمي���راث التاريخي بي���ن هذه الدول والش���عوب؛ فإن 
النتائج المترتبة على هذا هي ش���بكة شديدة التعقيدات 
بداخلها ذكريات وأرصدة من اإليجابيات والسلبيات، ومن 
القرابة والعداء، كما أن الشعوب والنخب القائدة في هذه 
الدول تتمتع بذاكرة جماعية ال تنس���ى، وعندها قدرات 
جاهزة السترجاع الماضي وآثاره، واستحضار الذكريات 
التاريخية الس���يئة والسلبية، واستخدامها بدون عقالنية 
في حمالت إعالمية وكالمية علنية، ومن خالل تدخالت 

واختراقات سرية«))).
وعل���ى الرغم م���ن كل هذه الصعوب���ات؛ يخلص 
»عودة« إل���ى أن رؤيته حول التكامل والتعاون ليس���ت 
ضرباً من الخيال، حيث قال: »قد يرى بعض الدارسين 
أن ه���ذا المقترح يدخل في دائرة األحالم، ولكن الذي 
يدعم وجهة نظرنا أننا نعيش في زمن تحقيق األحالم 

اإلفريقية«))).

  المرجع ال�سابق نف�سه. (((

  المرجع ال�سابق نف�سه. (((
  المرجع ال�سابق، �س )٩))-0))). (((

  المرجع ال�سابق، �س))). (((

4- فكرة الجامعة الإفريقية:
في كتابه )فكرة الجامعة اإلفريقية( يتحدث »عودة« 
عن موقع مصر من الفكر اإلفريقي؛ فيقول: »ازدهر في 
مصر تي���ار فكري وثقافي بصورة أكب���ر من صورته في 
البالد العربي���ة واإلفريقية، ويرجع ه���ذا إلى أن مصر 
تمتعت بوضع سياس���ي دولي متميز عن وضعية التبعية 
االس���تعمارية الكاملة التي ُفرضت عل���ى البالد العربية 
اإلفريقية األخرى، وانعكس هذا في صورة فكرية ثقافية 
عرفتها مصر منذ أن أرس���لت أولى بعوثها التعليمية إلى 
أوروبا في الربع األول من القرن التاس���ع عش���ر، كما أن 
كف���اح المصريين ضد االس���تعمار اإلنجليزي الس���افر 
والمقن���ع والمس���تتر، في الفترة من ع���ام ١882م حتى 
ع���ام ١٩23م، وف���ي الفترة من ع���ام ١٩24م حتى ثورة 
ع���ام ١٩52م، قد آثار قضايا فكري���ة متعددة، من بينها 
عالق���ات مصر بما يجاورها م���ن المناطق والبالد، لقد 
تحدث المثقف���ون المصريون عن الوحدة النيلية، ووحدة 
مص���ر والس���ودان، ودور مصر الحضاري ف���ي القارة، 
واإلمبراطوري���ة المصرية أيام إس���ماعيل قبل االحتالل 

البريطاني لمصر عام ١882م«))).
وم���ا زال���ت مصر »له���ا عالقات خاص���ة بالعرب 
والجماعات اإلسالمية في القارة، وهذه العالقات تأخذ 
طابع���اً ثقافياً خاصاً يأتي من حقائ���ق االرتباط بالدين 
اإلس���المي، وكون األزهر يمثل مركزاً دراس���ياً هاماً في 
العالم اإلس���المي منذ زمن طوي���ل، وبجانب هذا نجد 
العالقات الخاصة بين الكنيس���ة المصري���ة والكنائس 

اإلفريقية األخرى المرتبطة بها«))).
واش���تكى »عودة« من إهمال الباحثين العرب للفكر 
اإلفريقي، وكش���ف عب���اءة الجهل الت���ي أحاطت الكثير 

)القاهرة،  الإفريقية،  الوحدة  فكرة  ع��ودة:  الملك  عبد     (((
مكتبة الأنجلو الم�سرية، ٩)٩)م)، �س)).

  المرجع ال�سابق، �س٩٩. (((



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 95ثقافية ف�شلية محكَّ

م���ن الكتابات في هذا المي���دان، وطالب في مقابل ذلك 
بض���رورة إبراز دور وإس���هامات المثقفي���ن المصريين 
والع���رب في الفك���ر اإلفريقي، حيث ق���ال: »أعتقد أن 
المثقفين المصريين والس���ودانيين تقع عليهم مسؤولية 
التأليف والكتابة عن هذا الرائد المصري )يقصد: محمد 
علي دوس(، وهذا اإلسهام الفكري يمنحنا ميراثاً وجذوراً 
فكري���ة واقعية في حركة الدعوة إلى الجامعة اإلفريقية، 
وهذه الدعوة التي يُصر الكت���اب الغربيون على أنها من 
صنع قادة الزنوج األمريكيين، وأن الذين تس���لموها منهم 
هم زعامات الشباب والقيادات في غرب إفريقيا. وفضاًل 
عن هذا؛ فإن نش���ر تراث هذا الرائ���د يمحو االتهامات 
المتناث���رة المغرضة بأن مصر ودول الش���مال اإلفريقي 
لم تعرف نش���اط الجامعة اإلفريقية إال أخيراً ألغراض 

سياسية طارئة وخاصة«))).
5- م�صروعه الموؤ�ص�صي للدرا�صات الإفريقية:

يضاف إلى »عودة« مشاركته في تأسيس وتحرير أهم 
المجالت العربية والعالمية المهتمة بالعلوم السياس���ية 
والقضاي���ا الدولية، وأفضلها عل���ى اإلطالق من الناحية 
التنظيمي���ة واإلدارية، وهي »مجلة السياس���ة الدولية«، 
وذلك في س���نة ١٩65م، واس���تندت المجلة في طرحها 
إلى األس���س العلمي���ة المعتبرة، مما جعله���ا واحدة من 
أهم مصادر الدراسات في الحقول السياسية المختلفة. 
وقد جاءت فكرة تأسيس المجلة متأثرة بمجلة »الشؤون 
الخارجية« Foreign Affairs السابقة لها، والتي صدر 

عددها األول في الواليات المتحدة عام ١٩22م))).

  عبد الملك عودة، �سنوات الح�سم في اإفريقيا، مرجع �سبق  (((
ذكره، �س)٧).

ال�سيا�سة  عبا�س، فالح مجيد ح�سون، مجلة    عا�سم حاكم  (((
الدولية الم�سرية الن�ساأة والتطور الإداري والتنظيمي، مجلة 
التعليم  وزارة  )بغداد:  العربي  العلمي  التراث  اإحياء  مركز 
تاريخ  ٨)0)م،  ب��غ��داد،  جامعة  العلمي–  والبحث  العالي 
https://2u.pw/ الرابط:   على  ٧)/٨/))0)م،  القتبا�س 

 mlv3g

لم تكن المجلة أقصى أمنيات »عودة«؛ فقد طالب في 
سنة ١٩66م بضرورة إنش���اء معاهد مصرية متخصصة 
لدراسة إسرائيل وإفريقيا، حيث قال: »إن الموقف يتطلب 
أن تنش���ئ الحكومة معهداً مصرياً لدراس���ات إسرائيل، 
ومعهداً مصرياً ومركز بحوث للدراس���ات اإلفريقية، وأن 
تُش���رف على هذه المعاهد، وتدعمها مالي���اً، وتزودها 
بجميع الوثائق والدراسات والبيانات الضرورية للدراسة، 
وأن يتفرغ الدارس���ون والعامل���ون بالمعهدين، وأن يكونَا 
على عالقة أخذ وعطاء مع جمي���ع األجهزة العاملة في 
هذه الميادين في داخل الجمهورية العربية المتحدة وفي 
الجامعة العربية. كما يقوم معهد الدراس���ات اإلفريقية 
باالتصال بالمعاهد المماثلة في إفريقيا، ويرس���ل وفوداً 
علمية متخصصة وفرقاً من الش���باب لدراس���ة تدريبية 
وميدانية في إفريقيا، مع االهتمام المباشر الفعلي بتعليم 
اللغات اإلنجليزية والفرنس���ية واإلفريقي���ة، ومتابعة ما 
يُكتب ويُنشر بهذه اللغات في إفريقيا وفي خارجها«))). 

ثم عاد في س���نة ١٩٧٠م وجدد رغبته في إنش���اء 
معهد للدراس���ات اإلفريقية على غرار ما تم إنشاؤه في 
جامعة »كارل ماركس«، والتي رأى أن فيها المعهد الوحيد 

مجلة  اإفريقيا،  في  الإ�سرائيلي  الت�سلل  ع��ودة،  عبدالملك     (((
 ،( ال��ع��دد  الأه����رام،  مطابع  )ال��ق��اه��رة:  الدولية  ال�سيا�سة 

))٩)م)، �س))).

اشتكى »عودة« من إهمال 
الباحثين العرب للفكر 

ة  اإلفريقي، وكشف عباء
الجهل التي أحاطت الكثير 
من الكتابات في هذا الميدان
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

للدراس���ات اإلفريقية، ُمبدياً إعجابه بتدريب الش���بان 
الجدد الذين تخّصصوا في ميدان الدراسات اإلفريقية، 
وحصل���وا على درج���ات الدكتوراه واألس���تاذية، فكانوا 
الن���واة األولى لهذه الدراس���ات بالجامعة. وبعد التنظيم 
الجديد للجامعة في فبراير ١٩6٩م؛ أصبح الش���بان هم 
القيادات الجامعية ابتداًء من رؤساء األقسام حتى مدير 

الجامعة))). 
وبالفعل استجابت الدولة المصرية لمناشدات »عودة« 
في سنة ١٩٧٠م، حيث صدر قرار جمهوري بإنشاء معهد 
مستقل للبحوث والدراس���ات اإلفريقية، وإضافة أقسام 
جديدة له، حيث تم إنشاء أربعة أقسام، هي: قسم النظم 
السياس���ية واالقتصادية، وقس���م األنثروبولوجيا، وقسم 

اللغات اإلفريقية، وقسم الموارد الطبيعية))).
ع��ودة  الملك  عبد  الدكتور  ري���ادة  راب��ع��ًا: 

وتاأثيره في حقل الدرا�سات االإفريقية:
يقول »عودة« عن نفس���ه: »عرف���ت حياتي أياماً لها 
تاريخ في س���نوات التكوين األكاديمي، ال تغيب األيام وال 
يختفي التاريخ؛ عبارة اقتبستها وتُتداول على لساني«)))، 
وع���ن خلفيته الثقافية يقول: »كان���ت عندي منذ البداية 
معرفة وإلمام دقيق بجوانب الفكر اإلس���المي والعربي، 
ونظ���رة علمي���ة للجوان���ب االجتماعي���ة واالقتصادية 
والثقافية لتاريخ وحياة الشعوب والمجتمعات اإلسالمية 
والعربية، وبعض حضارات آسيا ومعالم الفكر العام بهذه 

العالم  ف��ي  ال��ث��وري  التغيير  عقائد  ع���ودة،  الملك  عبد     (((
المعا�سر، مجلة ال�سيا�سة الدولية )القاهرة: مطابع الأهرام، 

العدد ٩)، ٩٧0)م)، �س ))))-٧))).
تاريخ  الإف��ري��ق��ي��ة،  وال��درا���س��ات  ال��ب��ح��وث  معهد  �سفحة     (((

القتبا�س ))/٨/))0)م، على الرابط:
http://african.cu.edu.eg/aboutus.htm 

الدكتور  �سداقة  العمر  �سداقات  من  ع��ودة،  الملك  عبد     (((
بطر�س غالي، مجلة عالم الكتاب )القاهرة: الهيئة الم�سرية 

العامة للكتاب، العدد ٧)، يناير )٩٩))، �س)).

الحضارات«))).
وعن مثابرته وشغفه بالبحث واالطالع يخبرنا: أنه لم 
يترك »فرصة لقراءة كتاب صدر باللغة العربية في إطار 
التصور الفكري الذي كنت أتطلع إليه وأعمل من أجله«، 
إال و»أزود عقلي بمكوناته وتراكماته وتفاعالته، لقد آمنت 
منذ مطلع أيام الش���باب وطوال سنوات التكوين، وما زال 
هذا اإليمان قائماً في نفس���ي حتى اليوم، وإلى أن يشاء 
الله فيما تبقى من العمر، وهو أن األس���تاذ والمعلم يجب 
أن يتزود بخلفية واس���عة وعريضة من العلوم والدراسات 
االجتماعية والثقافية المتنوعة، حتى يس���تطيع أن يخدم 
وأن يجود في التخص���ص األكاديمي الذي أوقف حياته 
عليه، وذلك ألن المعرفة اإلنسانية في النهاية وحدة تؤثر 
وتتأثر، تتراكم وتتفاعل وتتكيف، على أن يظل للتخصص 

مستواه، وللخلفية المتنوعة مستوياتها«))). 
لذا كان »عبد الملك عودة« رائداً بحق للدراس���ات 
د  اإلفريقية في العالم العربي، ويرجع ما يتمتَّع به من تفرُّ
إلى مشاركته في الجدل االجتماعي والسياسي اإلفريقي، 
ويظل »عودة« من الش���خصيات المتفردة والمعروفة في 
حقل الدراس���ات اإلفريقية؛ إذ اس���تمر يناقش القضايا 
اإلفريقي���ة على كل األصعدة، وأحياناً أخرى في الفترات 
فاً ومفكراً وأستاذاً  التي َحِظَي فيها باالحترام بوصفه مثقَّ
لثلة من أعرق الكليات، وأثناء تلك الفترات ظهر بوصفه 

خبيراً اتسمت آراؤه بالحكمة والعمق. 
وتتلمذ على يديه عدد من المش���اهير في مجال 
السياسة واإلعالم، على رأس���هم: الدكتور مصطفى 
الفقى وعلى الدين هالل وهدى عبدالناصر والكاتب 
الصحافى عادل حم���ودة، باإلضافة إلى تالمذته في 
حقل الدراس���ات اإلفريقية: الدكت���ور إبراهيم نصر 
الدين وصبحي قنصوة وحمدي عبد الرحمن ومحمد 

  المرجع ال�سابق، �س)). (((
  المرجع ال�سابق نف�سه.  (((
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مهدي عاشور، وغيرهم الكثيرين))). 
و»بعد أن أغن���ى الثقافة العربي���ة على مدى أكثر 
م���ن نصف قرن باإلنتاج الفكري حول »إفريقيا«؛ أهدى 
مكتبت���ه القيمة، التي تضم نح���و )١5( ألف كتاب، إلى 
مكتبة كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 
لتكون هذه هي أفضل الصدقات الجارية، وأرقى العلم 

الذي يُنتفع به«))).
ولكن أعظم إس���هاماته، واألس���س الحقيقية التي 
قامت عليها سمعته، تكمن في تأسيس »قسم الدراسات 
اإلفريقية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية«، إلى جانب 
»معهد الدراس���ات اإلفريقية« بجامعة القاهرة؛ فقد كان 
تأثيره ش���ديداً على مضمون الدراسات اإلفريقية، والتي 
بدأت مع ثورة يوليو، حتى إنه أصبح يمثل اللحن األساسي 
للفلسفة اإلفريقية في تلك الفترة، فكل باحث للدراسات 
اإلفريقية في الوطن العربي يدين بالفضل ل�»عبد الملك 

عودة«، بوصفه رائد هذا التخصص في العالم العربي.
فقد اس���تخدم »عودة« التحليل واالستقصاء الدقيق 
دها،  للمفاهيم اإلفريقية المهمة، وكذلك للغة التي تجسِّ
وذلك باس���تخدام ُطرٍق وأفكار مش���تقة من الواقع الذي 
عايش���ه في مرحلته التاريخية، تأثر بأساتذته وبزمالئه 
في جامعة القاهرة، وكان من بين مصادر التأثر األخرى 
مفكرو القرنَين التاس���ع عشر والعشرين، وبهذه الطريقة 
ى دوراً محورّياً في النصف الثاني من القرن العشرين  أدَّ
وبداية القرن الحادي والعشرين، وضع من خالله إفريقيا 
في ضمير وعق���ول الباحثين العرب بعد أن غابت القارة 
لقرون- عمداً أو عن غير عمد- عن الكتابات والدراسات 

العربية.

  رحاب عبد اهلل، مرجع �سبق ذكره. (((
الملك عودة: عندما يكون  ال�سيد �سبانة، دكتور عبد  اأيمن     (((
الأ�ستاذ اإن�سانًا، مجلة م�سر والعالم المعا�سر )القاهرة: دار 
الكتب والوثائق القومية- مركز تاريخ م�سر المعا�سر، العدد 

)، يوليو ))0)م)، �س ))٨)-)٨)).

لكن النشوة الفكرية التي شعر بها »عودة« في الحقبة 
الناصرية لم تعاوده بعدها قط؛ وذلك ألن األحداث التي 
وقعت خالل الس���نوات الالحقة، وانس���حاب مصر من 
المش���هد اإلفريقي، غيبت كتاباته ع���ن دائرة االهتمام 
المص���ري والعربي، حتى جاء كتابه )إفريقيا تتحول( في 
س���نة 2٠١٠م وكأنه كان يتنبأ بالتح���والت الكبرى التي 
أطلت على الق���ارة والعالم العربي؛ لتع���ود إفريقيا إلى 
الواجه���ة مّرة أخرى، ولتعيد القاهرة ضبط المس���افات 
مع عمقها االس���تراتيجي، ويعود معها اس���م »عودة« إلى 
ل له أنه لم يستسلم يوماً للخمول الذي  الواجهة. ويُس���َجّ
أصاب مجال الدراس���ات اإلفريقية إبان س���نوات الَكْدح 
الفكري خالل ثالثين عاماً؛ إذ ظل اهتمامه بالسياس���ة 
اإلفريقي���ة نش���طاً ال يتوقف، وليحظى »ع���ودة« أخيراً 
بالتكريم، تاركاً خلفه إرثاً ضخماً من األفكار والطروحات 
التي ال تزال تحتاج إلى دراس���ة مس���تفيضة؛ فضاًل عن 

حصرها وإعادة نشرها.
وختامًا: 

ال أجد كلمات أختم بها أفضل مما قاله الدكتور 
حمدي عبد الرحمن متحدثاً عن أستاذه ومعلمه يوم 
رحيله، حيث يقول: »سوف يظل ]عبد الملك عودة[ 
للوطنية األصيلة  المعلم واإلنس���ان نموذجاً فريداً 
الت���ي نأت بنفس���ها عن أهواء السياس���ة وخطاب 
األيديولوجيا، لم يكن غريباً أن نجد الجميع حوله، 
فهو يصعب أن يُحسب على فريق في مواجهة فريٍق 
آخر عل���ى الرغم من ظروف���ه العائلية التي دفعت 
ب���ه إلى مواجهة نظام 23 يوليو ١٩52م. وال ش���ك 
أن تراث���ه في الفكر اإلفريقي م���ن منظور الوطنية 
المصري���ة بحاجة إلى عناية ودراس���ة؛ لكي يكون 

أساساً لبناء نهضة حقيقية«))) �

  حمدي عبد الرحمن، ورحل ال� مواليم��و ..  عبدالملك عودة،  (((
مرجع �سبق ذكره.
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

بين األهمية البالغة وبطء التطور..
الدراسات اإلفريقية في الوطن العربي تحت الِمجَهر

تحقيق/ رو�شة علي عبد الغفار
�شحفية متخ�ش�شة في ال�شاأن الإفريقي

يذهب كامَك اإلى راأ�ش�ه، واإذا ُكنَت تتحدث معه 
بلغته؛ يذهب كامك اإلى قلبه«.. 

ُكن�َت يقول  »اإذا  ماندي�ا:  نيل�ش�ون 
تتح�دث اإلى رج�ٍل بلغ�ٍة يفهمها؛ 
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وإذا كانت الدول العربية تروم االتصال بالقارة 
اإلفريقية، في ظل التناف����س الدولي، والتحديات 
التي تحي����ط بالمنطقة العربي����ة واإلفريقية، فإن 
األمر يتعدى االتصال السياسي أو االقتصادي، إلى 
االهتمام بالبحوث والدراسات اإلفريقية؛ التي تُعتبر 
اللغة وقن����اة االتصال التي تُظهر الجانب اإلفريقي 
وواقعه وأزمات����ه وتطلعاته، وإبرازها لصناع القرار 
في العالم العربي؛ لوضوح الرؤية، وإظهار ما خفي 

عنهم.  
وتكش����ف »قراءات اإفريقية«، في هذا التحقيق 
الجديد من نوعه، أزمات الدراسات اإلفريقية في 
الوطن العرب����ي، وهل حدث التطور المطلوب لهذه 
الدراس����ات خالل العقد الماضي؟ وما التحديات 
التي تواجه مراكز الدراس����ات اإلفريقية في الدول 
العربي����ة؟ وكيف يكون المس����تقبل ف����ي ظل هذه 

الصعوبات والتحديات؟
في هذا التحقيق؛ نس����تضيف ثلة من الخبراء 
والمتخصصي����ن ف����ي الش����أن اإلفريق����ي، لنضع 
»الدراس����ات اإلفريقية في العال����م العربي« تحت 

الِمجَهر.
عالقات ُمتجِذرة.. ولكن!:

هن����اك روابط عديدة تجمع بين الدول العربية 
واإلفريقية، روابط جغرافية وتاريخية واقتصادية، 
وتبرز أهمية القارة اإلفريقية باعتبارها تضم نحو 
ثلثَي الش����عب العربي، فالتقارب العربي اإلفريقي 
كان قائماً منذ عصور قديمة، بين ش����به الجزيرة 
العربي����ة من جهة والقرن اإلفريقي وبلدان ش����رق 
إفريقيا م����ن جهٍة أخرى، ونف����س العالقات كانت 
موجودة بين دول ش����مال إفريقيا ودول الس����احل 

اإلفريقي وغرب إفريقيا.
يق���ول الباحث ف���ي العل���وم ال�صيا�صي���ة والعالقات 
الدولي���ة د. ح�صن كلي ورتي، ل�»ق���راءات اإفريقية«: إن 

العالقات العربية اإلفريقية عرفت مراحل متطورة 
ومختلفة في التاريخ، فهناك مرحلة االس����تقطاب؛ 
وُعرفت هذه المرحلة من ستينيات القرن الماضي 
إلى بداية التسعينيات، وكانت مرحلة حساسة جداً؛ 
إذ وقف����ت معظم الدول اإلفريقي����ة بجانب الدول 
العربية في مساندة القضية الفلسطينية، وقطعت 
عالقاتها مع إسرائيل، سواء العالقات السياسية أو 

االقتصادية أو األمنية. 
ثم مرحلة الجمود؛ التي بدأت من تس����عينيات 
الق����رن الماض����ي إلى بداي����ات الق����رن الحادي 
والعش����رين، وَعرفت جموداً ف����ي العالقات ما بين 
الدول اإلفريقية والعربية، بس����بب التحوالت التي 
حدثت في النظام الدولي، ومتطلبات هذا النظام، 
مما جعل العالق����ات العربية اإلفريقية تعرف نوعاً 

من الجمود، على حّد قول »ورتي«.
لكن هذا الجمود يحدث في وقٍت تتهافت فيه 
القوى الكبرى على الدول اإلفريقية، مثل الواليات 
المتحدة والصين وتركيا، وهو ما يس����تدعي وقفة 
ج����ادة للبحث في إعادة تفعي����ل العالقات العربية 

اإلفريقية.
ر�ص���د  مرك���ز  ومدي���ر  الت�ص���ادي  الباح���ث  يق���ول 
ال�صراع���ات ف���ي ال�صاح���ل الإفريق���ي، د. محم���د عل���ي 

تلعب البحوث والدراسات 
اإلفريقية دورًا مهمًا في 
توثيق الصالت العربية 

اإلفريقية
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

كليان���ي، ل�»ق���راءات اإفريقي���ة«- ف����ي ص����دد إعادة 
العالقات: إن الحاضر يتطل����ب من العالم العربي 
إجراء المزيد م����ن التعاون مع إفريقيا، خاصًة في 
مجال الدراس����ات المتعلقة بالمجاالت االقتصادية 
واالجتماعي����ة والثقافي����ة واألمنية، وال س����يما أن 
إفريقي����ا الي����وم ليس����ت إفريقيا األم����س، ويرى 
»كلياني« أن االهتمام العربي بإفريقيا أصبح ملّحاً 
ومهم����اً، نظراً لطبيعة العالقات العربية اإلفريقية، 
والجيوإس����تراتيجية اإلقليمي����ة والدولي����ة للقارة 
اإلفريقي����ة والمنطقة العربية، والتي كانت وال تزال 

ترتبط ببعضها البعض.
الدرا�سات االإفريقية.. والدور االأهم:

إن المقصود بالتواص����ل العربي اإلفريقي هو 
استمرارية الصالت والروابط الحضارية والثقافية 
والتجارية واالجتماعية ونحوها، بين األمة العربية 
والشعوب اإلفريقية، وذلك من أجل التعاون، وتبادل 
الخب����رات والمصال����ح، وبالتالي تحقي����ق التقدم 

والتطور والنماء.
وتلعب البح����وث والدراس����ات اإلفريقية دوراً 
مهماً في توثيق الصالت العربية اإلفريقية، وعليه 
اهتمت العديد من الدول العربية بهذا الشأن، تقول 
مديرة البرنامج الإفريق���ي بمعهد الأهرام للدرا�صات 
إن  الطوي���ل:  اأمان���ي  د.  والإ�صتراتيجي���ة،  ال�صيا�صي���ة 
حقل الدراسات اإلفريقية متمركز في بعض البلدان 
العربية، مثل مصر والجزائر والمغرب، والس����ودان 
عبر جامعة إفريقيا، حيث دعمت التطور المعرفي 
بإفريقي����ا في بعض المج����االت، وقد قامت مراكز 
بحوث الدراسات اإلفريقية بدوٍر محدود في فترة 
ماضية، ويمكن أن تقوم بأدوار كبيرة ومتنامية في 
الفترة الحالية، بشرط أن تُعطى الفرصة المناسبة.
وتضي����ف »الطوي���ل« ل�»ق���راءات اإفريقي���ة«: أنه 
يمك����ن اعتبار مراكز بحوث الدراس����ات اإلفريقية 

م����ن أهم أدوات القوة الناعمة للدول العربية؛ ألنها 
توف����ر قاعدة من النقاش المش����ترك في القضايا 
المش����تركة، وقضايا المصالح المتبادلة، واألزمات 
والتفاعالت والتطورات السياس����ية، وهذه مسألة 
من ش����أنها أن تدعم صانع القرار بشكٍل أو بآخر، 
ف����ي اتجاهات صنع قراره وطبيعته، وإدراك تأثيره 

وتداعياته.
في حين ق���ال د. ح�صن كل���ي ورت���ي: إن المراكز 
البحثي����ة س����اهمت وما زالت تس����اهم في توطيد 
العالقات بين الدول العربية واإلفريقية، والدراسات 
التي تقدم في هذه المراكز تساعد الدول أن تتخذ 

قراراتها بناًء على معلومات دقيقة.
ويعتقد »ورتي« أن ما جرى للدول اإلفريقية في 
القرنين الثامن عش����ر والتاسع عشر، من احتالل 
القوى األوروبية، لم يحدث من باب الصدفة، وإنما 
بناًء على الدراس����ات التي ُقّدمت ألصحاب القرار 
في البل����دان األوروبية آنذاك، وُعرَفت دراس����ات 
الحم����الت األوروبية باالستكش����اف، ف�األوروبيون 
لم يدخلوا األراضي اإلفريقية دون دراس����ات ذات 
جدوى، واس����تمر الحال إلى يومن����ا هذا. وأضاف 
»ورت����ي«: أن ال����دول العربية ال تفك����ر في توطيد 
عالقته����ا مع الدول بناًء على الدراس����ات والبحث 
العلمي، وأن تكون على معرفة تاّمة بمصالحها من 

وراء هذه العالقات.
يكث����ر الحديث ع����ن أهمية دور الدراس����ات 
اإلفريقي����ة في إع����ادة الصالت ش����به المنقطعة، 
ولكنها كذلك تساهم في إعطاء صورة حقيقية عن 
القارة السمراء، فيقول »ورت���ي«: إن هناك دراسات 
جيدة تُعطي صورة حقيقية عن إفريقيا في الوطن 
العربي، كالدراسات التي تقدم تحليالت لألحداث 
وتكون ملمة بجميع الجوان����ب، كأن الباحث عاش 

حياته في إفريقيا.



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 101ثقافية ف�شلية محكَّ

وعلى العكس؛ هناك نوٌع آخر من الدراس����ات 
تُق����دم معلوم����ات مغلوطة للق����ارئ العربي، وهذه 
الدراس����ات عندما يقرؤها شخص غير متخصص 
سيتكون لديه انطباع س����يئ عن القارة اإلفريقية، 

بحسب »ورتي«. 
ال���درا����س���ات االإف��ري��ق��ي��ة.. وال��ت��ط��ور 

البطيء:
ف���ي لقائ���ه م���ع »ق���راءات اإفريقي���ة«؛ ق���ال اأ�صت���اذ 
العل���وم ال�صيا�صية بجامعتي زاي���د والقاهرة د. حمدي 
عب���د الرحم���ن: إذا أردنا الحدي����ث عن واقع وحال 
الدراس����ات اإلفريقية في الوط����ن العربي؛ فيجب 
الع����ودة لمص����ر أوالً وجهود الراح����ل محمد عبد 
العزيز إسحاق، عندما أس����س الرابطة اإلفريقية 
َع بالفيال المملوكة له، التي تمثل  عام ١٩56م، وتبرَّ
اآلن مقر الجمعي����ة اإلفريقية، وعليه أصبح هناك 

باحثون ومثقفون، وتقاليد لفهم الواقع اإلفريقي.
وأردف »عب���د الرحم���ن«: أن ممثل����ي ح����ركات 
التحرر الوطني، وكثير منهم أصبحوا رؤساء لدول، 
عندم����ا يأتون إل����ى مصر يزورون مق����ر الجمعية 
اإلفريقي����ة، ونتيج����ًة لهذا التوج����ه المصري إلى 
إفريقي����ا، خاص����ًة في عهد جمال عب����د الناصر، 
تأسست مدرسة مصرية في الدراسات اإلفريقية، 
ثم ظهر هذا على مس����توى الجامع����ات في جهود 
بط����رس غال����ي وعبدالملك ع����ودة، وغيرهم من 

المتخصصين.
وبحسب »عب���د الرحم���ن«؛ فإن االهتمام العربي 
بالقارة اإلفريقية الحقاً لم يكن جيداً على المستوى 
األكاديمي والعلمي، ولم يكن هناك إنتاج معرفي أو 
تواصل بين المثقفي����ن العرب والمثقفين األفارقة، 
وم����ع االنفت����اح االقتصادي والتوج����ه نحو الغرب 
أصبحت البعثات تتجه إلى الشمال حيث أوروبا أو 
الواليات المتحدة األمريكية، ولم يكن هناك اهتمام 

بالقارة اإلفريقية بشكٍل عام.
ويضيف »عبد الرحمن«: أن هناك اهتماماً في 
بعض دول الخليج التي توجهت نحو إفريقيا حديثاً، 
وال سيما بعد عام 2٠١5م، وزيادة االهتمام بالمجال 
السياس����ي واألمني واالقتص����ادي، فأصبح هناك 

حواضن دراسية أو علمية لتصعيد هذا التوجه.
 وف����ي صدد تطور الدراس����ات اإلفريقية يرى 
د. ح�صن كلي ورتي: أن هناك تطوراً ملموس����اً حول 
نوعية الدراس����ات والقضايا اإلفريقي����ة التي يتم 
تناولها في الوطن العرب����ي، إذ برزت خالل العقد 
الماض����ي مجموعة من المؤسس����ات البحثية التي 
تُعنى بالدراس����ات اإلفريقية، وتقدم دراسات جيدة 
من خالل مجالت علمية متخصصة، أبرزها مجلة 
ق����راءات إفريقية. كما نالحظ وجود معاهد بحثية 
جيدة في الوطن العربي كمعهد الدراسات اإلفريقية 
في الرباط، ومعهد الدراسات اإلفريقية بالخرطوم، 
ونجد بعض الكليات المتخصصة في الدراس����ات 
اإلفريقية مث����ل كلية الدراس����ات اإلفريقية العليا 
بالقاهرة، وه����ذه الدوريات والمعاهد المتخصصة 
والكليات ومراكز البحوث؛ أحدثت تطوراً ملحوظاً 

في هذا المجال.
 بينم����ا تضي����ف د. اأمان���ي الطوي���ل: أن مجال 
الدراسات اإلفريقية في الفترة الماضية حاز نوعاً 
من أنواع االهتمام من شباب الباحثين، حيث أصبح 
هن����اك اهتمام أكبر من ش����باب الباحثين بإفريقيا 
مقارنًة بفترات ماضية، حيث كان الباحثون في هذا 
المجال محدودي����ن، وأيضاً ازدادت مجاالت العمل 
ألن مراك����ز البحوث المتخصصة في الدراس����ات 
اإلفريقي����ة ت����زداد، ونجد مراكز البح����وث العامة 

صارت تخصص قسماً للدراسات اإلفريقية.
وتصرح »الطويل« ل�»قراءات اإفريقية«: أن الدول 
العربية لم تقطع أكثر من 3٠% من الجهد المطلوب 
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

في حقل الدراس����ات اإلفريقية، ورغم وجود حقل 
الدراس����ات اإلفريقي����ة في ال����دول العربية؛ لكنه 
محدوٌد بالمقارنة م����ع أهمية القارة وتأثيرها على 
المصالح العربي����ة، وإذا قارناه بحقول أخرى، مثل 
حقول الدراس����ات الغربية أو األمريكتين أو أوروبا، 
س����تجد أن النتيجة ليس����ت في صالح الدراسات 

اإلفريقية.
وأكدت »الطويل« الحاج����ة لمزيٍد من التطور 
الحقيق����ي لهذه الدراس����ات، ومزيد م����ن الدعم، 
ومزيد من التوسع، فمن المطلوب تضاعف الجهد، 
وتضاعف أعداد مراكز األبح����اث، وزيادة اهتمام 
الجامعات بتخصص الدراسات اإلفريقية، كل ذلك 

يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة.
لكنَّ ال�سيا�سة ُت�سيطر!:

طرَقت الدراسات اإلفريقية في الدول العربية 
أبواباً ومج����االت كثيرة، لكن ظل هناك عدم توازن 
في ط����رح القضايا اإلفريقي����ة المختلفة، فأخذت 
بعضها اهتماماً كبيراً م����ن الباحثين، في حين لم 

تحظ حقوٌل أخرى باالهتمام الكافي. 
وعن أب����رز الموضوعات والمجاالت التي تهتم 
بها الدراس����ات اإلفريقية؛ يتح����دث اأ�صت���اذ العلوم 
ال�صيا�صي���ة بجامع���ة ح�صيب���ة ب���ن بوعل���ي بالجزائر، د. 
عرب���ي بومدين، ل� ق���راءات اإفريقية، قائاًل: إن هناك 
تركيزاً على المجال السياسي واألمني، وهذا مرّده 
إل����ى الواق����ع اإلفريقي، وما مّرت ب����ه هذه القارة 
من مشاكل سياس����ية داخلية، تتعلق بالصراع على 

السلطة واالنقالبات العسكرية والحروب األهلية.
وأض����اف »بومدي���ن«: أن هناك اهتماماً كذلك 
بالقضاي����ا األمنية في منطقة الس����احل اإلفريقي 
ومنطقة القرن اإلفريقي، بحكم اتصالهما الجغرافي 
بالمنطق����ة العربية، مث����ل قضايا األم����ن المائي 
والقرصنة واإلره����اب والجريمة المنظمة والهجرة 

غير الش����رعية، وه����ذا توجه ألغلب الدراس����ات 
العربية، إذ يتم النظر إلى العمق اإلفريقي كمصدر 
تهديد وليس كامتداد حضاري، وهو نفس التصور 

الذي نجده لدى صانع القرار العربي.
وق����ال »بومدي���ن«: إن التركيز عل����ى المجال 
السياس����ي أدى إل����ى إهمال جوان����ب كثيرة، على 
الرغم من أن هن����اك بعض المجالت المتخّصصة 
كمجلة ق����راءات إفريقية؛ تح����اول عمل توازن في 
تناول الشأن اإلفريقي من خالل َطْرق كل الجوانب، 
ألن القضايا اإلفريقية معقدة ومركبة، وتحتاج إلى 

العديد من المداخل لفهمها وإدراكها.
وأك����د »بومدي���ن« ض����رورة االهتم����ام أكث����ر 
بالدراس����ات التاريخية واألنثروبولوجية، واالهتمام 
بالمج����ال االجتماع����ي والثقافي إلظه����ار التنوع 
اإلفريقي، وإيجاد مساحات مش����تركة بين العرب 
واألفارق����ة، والمجال االقتصادي م����ا زال بحاجة 
إلى اهتماٍم أكبر؛ إلبراز الفرص االقتصادية داخل 
الق����ارة اإلفريقية، ف�»الوطن العرب����ي« يحتاج إلى 
منظور واسع وش����امل في تناول بحوث الدراسات 
اإلفريقية، وتحويلها إلى قيمة مضافة تخدم العرب 

واألفارقة على حدٍّ سواء.
بينم���ا يذه���ب الباح���ث ال�صودان���ي ف���ي ال�ص���وؤون 
الإفريقي���ة، د. محم���د تور�صي���ن، إل���ى أن معظم 
اهتمام���ات الدراس���ات اإلفريقية ف���ي الوطن 
العرب���ي، مرتبط���ة بقضايا مكافح���ة اإلرهاب 
واالتجار بالبش���ر والمخ���درات، وهناك تقصير 
ف���ي الجوان���ب الثقافي���ة واالجتماعي���ة؛ وهي 
جس���ر لتوطيد العالقات العربية اإلفريقية، لذا 
ينبغي على ال���دول تطوير أواص���ر التعاون من 
خالل فتح أبواب الجامع���ات والمعاهد للبعثات 
الثقافية للدول اإلفريقية، واالهتمام بالدراسات 

االجتماعية التي تُعنى بإفريقيا.
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مراكز البحوث.. و�سعوبات الطريق:
تتأثر الدراس����ات اإلفريقية في الوطن العربي 
بطبيع����ة العالقات العربي����ة اإلفريقية، التي تتميز 
بالفتور في غالب األحيان، وعلى الرغم من االتصال 
الجغراف����ي والعمق التاريخي؛ تنصرف الجهود إلى 
االهتمام البحثي بقضايا المنطقة العربية والشرق 

األوسط.
في حديث����ه م����ع »ق���راءات اإفريقي���ة«؛ َذَك���َر د. 
عرب���ي بومدي���ن: أن أبرز الصعوب����ات التي تواجه 
مراكز الدراس����ات والبح����وث اإلفريقية في الدول 
العربية، هي ضع����ف الدعم المالي الحكومي لهذه 
المراكز بسبب هامشية إفريقيا لدى صانع القرار 
العربي، وأيضاً القيود السياسية في تناول القضايا 
الحساس����ة في الش����أن اإلفريقي، وه����ذا يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بمج����ال الحرية الممنوح في الوطن 

العربي.
 وأكد »بومدين« أن ع����دم ارتباط معظم هذه 
المراك����ز بدوائر صناعة الق����رار، أدى إلى ضعف 
مردوده����ا اإلس����تراتيجي، كمدخل لفه����م الواقع 
اإلفريقي وبناء عالقات سياس����ية واقتصادية بين 
العرب واألفارقة، وأض����اف: أن المراكز تعاني من 
نقص الترويج اإلعالمي له����ا، خاصة في الداخل 
اإلفريقي، وهذا بدوره يتطلب جهداً مضاعفاً يتعلق 

بجهود الترجمة للوصول للقارئ غير العربي.
ويرى »بومدي���ن« أن من أب����رز الصعوبات هو 
اقتصار البحوث على الدراسات التحليلية الوصفية، 
واالفتقار إلى الدراس����ات الميدانية، بسبب ضعف 
التمويل إلجراء هذه البحوث من جهة، وحساس����ية 
البحث في الدول اإلفريقية من جهٍة أخرى لدواعي 

سياسية وأمنية.
كما أن إخضاع الظواهر االجتماعية واإلنسانية 
في إفريقيا ل����ألدوات البحثي����ة الغربية والمراكز 

األوروبية، وإهم����ال النظرة والتحليل اإلفريقي من 
الداخل، ّش����كل عائقاً كبيراً ل����دى مراكز البحوث 
العربية، وهذا يحتاج إلى مدرس����ة عربية إفريقية 
متخّصصة في الشأن اإلفريقي، بحسب »بومدين«.
 بينم����ا يرى د. محمد علي كلياني أنه بس����بب 
تدفق المعلومات المختلفة حول العالم ليس هناك 
صعوبات كثي����رة تواجه مراكز الدراس����ات، ولكن 
يب����دو أن الصعوبة تكمن في تباين االهتمامات بين 
الطرفين العربي واإلفريقي، س����واء كانت سياسية 
أو غيره����ا، فعدم االهتمام بي����ن األطراف هو ما 
س����اهم بابتعاد واقع بعضهم ع����ن البعض اآلخر، 
وهناك مراكز دراسات إفريقية وعربية تهتم ببعض 
القضايا المش����تركة؛ ولكنها مح����دودة التأثير في 

الَعالََمين اإلفريقي والعربي.
تحديات في طريق التطور..:

يفيد د. حمدي عب���د الرحم���ن: أن عدم اهتمام 
األنظم����ة الحق����اً بالقارة اإلفريقي����ة كان من أبرز 
عوائق التط����ور، وكان ذلك واضحاً في حالة مصر 
التي عاش����ت 3٠ عام����اً من العزلة ع����ن إفريقيا، 
وبالتالي لم يكن هناك اهتمام، فإذا غاب تش����جيع 
الدول����ة واهتمامها؛ غاب الدعم عن المؤسس����ات 

البحثية المعنية بالقارة اإلفريقية. 

إذا أردنا تطوير العالقات 
العربية اإلفريقية؛ فإن ما 

تقوم به الدول العربية حاليًا 
ليس كافيًا لتحقيق أهدافها
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

وأضاف »عبدالرحم���ن«، في حديثه مع »قراءات 
اإفريقي���ة«، أنه من التحدي����ات الكبيرة أيضاً نقص 
المتخصصين، فحت����ى اآلن ال يوجد لدينا أفارقة 
حقيقي����ون؛ من خ����الل المعرفة الذاتية والس����فر 
والتخص����ص ف����ي المج����ال اإلفريق����ي، فمعظم 
الدراسات هي دراسات نقل، ومناهج كيفّية، تعتمد 
عل����ى كالم مكتوب ف����ي الكتب داخ����ل المكتبات، 
وال توجد دراس����ات ميدانية حقيقية تهتم بالواقع 
اإلفريقي في شتى جوانبه، وبالتالي تكون الدراسات 

سطحية للغاية.
بينم����ا يعتقد د. محم���د تور�صي���ن أن التحديات 
عدي����دة ومتداخلة، لكن يمك����ن إجمالها في غياب 
الدع����م والتموي����ل الكاف����ي، بحيث تذه����ب ُجّل 
الميزانية العربية إلى القطاع العسكري والتسليح، 
ومن المعلوم أن البح����ث العلمي بحاجة إلى موارد 
مالية كبي����رة. وأيضاً عدم توفر المعلومات المهمة 
والمناس����بة في الوقت المناس����ب من ِقَبل صانع 
القرار، وفي بعض األحيان يتم حجبها بشكل علني.

كما أن االهتم����ام العربي بالق����ارة اإلفريقية 
مح����دود ودون الطم����وح، ومعظ����م االهتمام يأتي 
في إطار نش����ر الدعوة ودع����م الجمعيات الخيرية 
واإلنس����انية، لكن اآلن ق����د تغي����رت المعطيات، 
وأصبح����ت أنظار الكثير من الق����وى العربية على 
إفريقي����ا، ودخلت في حلبة التنافس، مثل اإلمارات 
العربية وقطر ومصر والس����عودية، للحصول على 
موط����ئ ق����دم في إفريقي����ا، بالتال����ي يجب وضع 
أطر أكاديمية لدراس����ات قضايا القارة اإلفريقية 

وتداعياتها، على حّد قول تور�صين.
ويرى مدير مركز ال�صومال للدرا�صات، ال�صافعي 
اأبت���دون، ف���ي حواره م���ع ق���راءات اإفريقي���ة، أن هناك 
تحديات كثيرة تواجهها مراكز األبحاث في الوطن 
العربي، وأبرزها ن����درة الكفاءات المتخصصة في 

مجال البحث العلمي، وخاصًة في العلوم اإلنسانية 
والتطبيقي����ة، وهو م����ا ينعكس على الدراس����ات 
اإلفريقية، إل����ى جانب غياب التموي����ل من الدول 

العربية لمراكز األبحاث.
وأكد »اأبت���دون« -خالل حديثه- أن هناك عدم 
اهتم����ام من األنظم����ة السياس����ية العربية لمجال 
األبح����اث اإلفريقية، وهو ما يُوِرث التخلف العلمي 
والسياس����ي للدول العربية عن محيطها اإلقليمي، 
فغياب مراكز األبح����اث ذات الرؤية الموضوعية؛ 
يجع����ل العقل العرب����ي غير قادر على اس����تيعاب 
واس����تقراء متغيرات العالم المستقبلية، واستنباط 
الواقع برؤية الباحثين، وتقدير مجهوداتهم، فنحن 
في زمن تراجعت فيه األعمال البحثية والترجمات 
العلمية واألدبية بش����كل عام، واإلفريقية بش����كٍل 

خاص.
كيف  وال��ط��م��وح��ات..  التحديات  بين 

الم�ستقبل؟:
هناك مثل إفريقي يقول: »زئير األسد ال يكفي 
لقتل الفريسة«، وإذا أردنا تطوير العالقات العربية 
اإلفريقي����ة؛ فإن ما تقوم به ال����دول العربية حالياً 
ليس كافياً لتحقي����ق أهدافها، وكان ِلزاماً أن تُولي 
القارة اإلفريقية مزيداً من االهتمام، وبخاصة حقل 

الدراسات والبحوث اإلفريقية.
ف�»إفريقيا« تملك الكثير من الطاقات والثروات 
الطبيعية والبش����رية؛ القابلة لالس����تثمار والتنمية 
المشتركة، ويُعتبر الوطن العربي بدياًل إستراتيجياً 
مناسباً إلفريقيا عن السياسات الغربية، وإذا كانت 
هذه القارة س����نداً للمنطقة العربي����ة قديماً؛ فإّنها 
يمكن أن تكون اليوم ش����ريكة رئيس����ية له، ولن تتم 
هذه الشراكة دون دراسات دقيقة ومتخّصصة في 

قضايا القارة اإلفريقية.
ي���رى د. حم���دي عب���د الرحم���ن أن هناك فجوة 
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كبي����رة بالمقارنة بحال الدراس����ات اإلفريقية في 
الغ����رب أو الواليات المتحدة األمريكية، وس����نجد 
العالم العربي بحاجٍة إلى تأسيس توجه جديد نحو 
إفريقيا، وإقامة حوار إس����تراتيجي عربي إفريقي، 
وهذا يرتبط بجملة العالق����ات العربية اإلفريقية، 
وإعادة تأسيس����ها عل����ى التكاف����ؤ والندية، وبحث 
القضايا الحقيقية أو حتى التي كان مس����كوتاً عنها 

في الماضي. 
وصرح »عبدالرحمن«، ل�»ق���راءات اإفريقية«، أنه 
في ظل التهاف����ت الدولي على الق����ارة اإلفريقية 
أصبح هناك ض����رورة للبحث عن طريق ثالث؛ هو 
العالقات العربية اإلفريقية، التي تبتعد عن حدّية 
المنظ����ور الغربي ال����ذي يقوم على المش����روطية 
السياس����ية، أو المنظور الصيني وما يقوم عليه من 
مس����ائل مفخخة، مثل الديون التي قد تهدد األمن 

اإلنساني في إفريقيا. 
ويعتقد د. محمد علي كلياني أن قضايا إفريقيا 
مرتبط����ة تاريخياً وحديثاً بالعال����م العربي، كما أن 
ثلث س����كان الوطن العربي متواج����دون في القارة 
اإلفريقية، لذلك ما ينقص الطرفين هو التنس����يق 
في مجال الدراسات ذات االهتمام المشترك، وقد 
رأينا مؤخ����راً أن العديد من القضايا المش����تركة 
باتت تمّس صميم العم����ل العربي اإلفريقي، مثل: 
األم����ن واالقتصاد والنزاع����ات، التي قد تؤثر على 
األوضاع األمنية والسياسية في المنطقتين العربية 
واإلفريقي����ة، وي�صي���ف »كليان���ي« أن����ه من األهمية 
اإلس����تراتيجية تنشيط مراكز الدراسات واألبحاث 
في العالم العربي وإفريقيا؛ للتنسيق وإيجاد أعمال 

مشتركة تخدم مصالح األطراف في المنطقتين.
بينما يرى ال�صافعي اأبتدون أن مس����تقبل مراكز 
األبحاث اإلفريقية مرهون بمدى أهميتها وإنتاجها 
العلمي والبحثي، فبعضها ممول من الدول، وبعضها 

مستقل، لكن درجة الموضوعية والدقة للبحوث هي 
التي ستضع مس����اراً ورؤية لمستقبل هذه المراكز، 
بغّض النظر عن معيقات استمرار تلك المراكز من 
ِقَبل األنظمة العربية، بس����بب تراجع الحريات بعد 
الربيع العربي، أو تجفيف منابع دعمها والكف عن 

تمويلها، أو تفكيكها من ِقبَل السلطات العربية.
اإفريقية«:  ل�»ق���راءات  د. عرب���ي بومدي���ن  ويقول 
إن هن����اك اهتمام����اً بالغاً في الس����نوات األخيرة 
بالدراس����ات اإلفريقية في الوطن العربي، وداللة 
ذلك إنش����اء العديد من المراكز البحثية المختصة 
في الشأن اإلفريقي، وازدياد الدراسات والتحليالت 
العربية حول القارة اإلفريقية، وبالتالي هناك تطور 

ملحوظ في العقدين األخيرين. 
ويردف »بومدي���ن«: أنه على رغم هذا التطور 
فإنه لم يَرَق بعد إلى المس����توى المطلوب، أو إلى 
المس����توى الفاعل والُمبادر، وبناًء على ذلك، وفي 
ظل التحوالت الجارية ف����ي النظام الدولي، وجب 
دعم مراكز البحث والفكر التي تُعنى بالدراس����ات 
اإلفريقية في العالم العربي، وتسخيرها كقوة ناعمة 
لخدمة المصالح اإلس����تراتيجية للعرب، في عالم 
يزداد فيه التناف����س العالمي على القارة اإلفريقية 
بحكم الطاقة البش����رية الهائلة التي تتجاوز المليار 

نسمة، والثروات الباطنية الهائلة.
وختامًا:

على الرغم مما أحرزته الدراس����ات اإلفريقية 
من تطور وإنجازات؛ ف����إن الدول العربية يجب أن 
ر اإلمكاني����ات المادية والعلمية والبش����رية  تَُس����خِّ
لخدمة مجال الدراس����ات اإلفريقية على أراضيها، 
وأن تعطيها حجماً أكبر من االهتمام؛ ألجل عالقات 

أقوى مع القارة اإلفريقية �
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

إعادة النظر في الدراسات اإلفريقية: 
تحديات أربعة، وحالة الدراسات اإلفريقية المقارنة *

ماتيا�ض با�شيداو 
الدولي�ة  للدرا�ش�ات  الألمان�ي  المعه�د  مدي�ر 
والمناطقية GIGA هامبورج/ األمانيا، واأ�ش�تاذ 

م�شاعد في جامعة هامبورج

* Matthias Basedau, Rethinking African Studies: Four Challenges and the Case 

for Comparative African Studies, Africa Spectrum, 2020, Vol. 55)2( 194–206

ف�ي العديد من المجالت؛ )3( نادرًا ما ُت�ش�تخدم 
المنهجي�ات التي تركز عل�ى تحديد العاقات 
ال�ش�ببية؛ و )٤( يركز المج�ال على التجاهات 
بينما   ،micro-perspectives ال�شغرى 
القليل من الأعمال تدر�ض ال�ش�ورة الكبيرة على 
المدى الطوي�ل. ثم يناق�ض المقال اأن الدرا�ش�ات 
الإفريقي�ة المقارن�ة، والت�ي ُتبن�ى عل�ى مفهوم 

هذه المقالة حالة الدرا�شات تدر�ض 
ب�اأن:  وتج�ادل  الإفريقي�ة، 
)١( الأبح�اث ع�ن اإفريقي�ا تهيم�ن عليها وب�ش�دة 
ف�ي الغالب وجه�ات نظر من خارج الق�ارة وغير 
اإفريقي�ة وغربية؛ )2( هن�اك اتجاه نحو وجهات 
نظر غير متمايزة حول »اإفريقيا«، والتي تركز 
عادة عل�ى الجوانب ال�ش�لبية، وتتجاهل التقدم 
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الدرا�ش�ات المناطقي�ة المقارنة، يمك�ن اأن تعالج 
بع��ض ه�ذه التحدي�ات. وتج�ادل المقال�ة ب�اأن 
وج�ود منظ�ور مقارن �ش�ليم المنهجية من �ش�اأنه 
اأن ي�ش�اعد ب�ش�كل منظ�م ف�ي الجم�ع والتباين 
بي�ن المنظوري�ن »الخارج�ي« و»الداخل�ي« من 
اأج�ل تحدي�د العاق�ات ال�ش�ببية والتجاه�ات 
العامة ب�شكل اأف�شل داخل اإفريقيا، وبين اإفريقيا 
والمناط�ق الأخ�رى. ومن َثّم؛ تتطلب الدرا�ش�ات 
الإفريقي�ة المزيد من الموارد، ويجب اأن تنخرط 
متع�ددة  البح�وث  ف�ي  فاعلي�ة  اأكث�ر  ب�ش�كل 

التخ�ش�شات ومختلطة المناهج البحثية.
الكلمات المفتاحية:

الدراس���ات اإلفريقية، المنهجية، الدراسات المناطقية 
المقارنة.

بينم���ا تتصدر أخب���ار الصراعات واألم���راض والفقر 
والمش���كالت األخرى، التي تهيمن عل���ى صورة إفريقيا في 
العال���م الغربي، فإن العديد من التط���ورات اإليجابية طويلة 
األمد في السياسة واالجتماع واالقتصاد كانت تتحقق أيضاً، 
فالتنوع اإلفريقي والديناميكي���ات الخاصة بها تجعل القارة 
منطقة واعدة ومهمة للدراس���ة. ولكن كيف نستطيع تحقيق 

مزيد من التقدم في الدراسات اإلفريقية؟ 
»الج����زء الأول« م����ن هذه المقال����ة: يناقش أربعة تحديات 
متداخلة بشأن الدراس���ات اإلفريقية: )١( سيطرة المجال 
من ِقبل العلماء من خارج القارة غير األفارقة ومعظمهم من 
العلماء الغربيين؛ )2( االتجاه نحو وجهات نظر غير متمايزة 
حول »إفريقيا« مع نبرة س���لبية في كثي���ر من األحيان؛ )3( 
إهمال المنهجيات التي تركز على تحديد السببية؛ و )4( قلة 

الدراسات حول الصورة الكاملة على المدى البعيد.
يو�ص����ح »الج����زء الرئي�صي الثاني« من المقالة: كيف يمكن 

أن تساهم »الدراسات اإلفريقية المقارنة« في معالجة بعض 
أوجه القصور هذه. باس���تخدام مفهوم دراس���ات المناطق 
 Comparative Area Studies  :CAS المقارن���ة 
كنقطة انطالق )انظر على سبيل المثال: Ahram وآخرون، 
2٠١8(، وم����ن َث����ّم فاإني اأنح����از ل�صالح المنظور المق����ارن ب�صكٍل 

وا�صح في عدة جوانب: 
اأوًل: يج���ب دمج المنظورات الخارجية والداخلية حول 
المنطقة بشكٍل أكثر فعالية، األمر الذي سيتطلب أيضاً خلق 
المزيد من القدرات والحوافز والفرص للباحثين األفارقة. 

ثانياً: تحتاج الدراسات اإلفريقية إلى مزيد من الموارد، 
ويجب أن تش���ارك بش���كل أكثر فاعلية في أبحاث متعددة 

التخصصات ومختلطة األساليب. 
 ،Micro ومع األهمية الواضح���ة للمنظورات الجزئية
والت���ي غالباً ما تك���ون الطريقة الوحي���دة لتحديد العالقة 
الس���ببية، إال أن���ه ال ينبغي للعلماء إهم���ال المقارنة الكلية 
Macro عبر الزمان والمكان، مثل هذه المقارنات ضرورية 
لتحديد التط���ورات طويلة األجل؛ ليس فقط داخل إفريقيا، 
ولك���ن أيضاً بالمقارنة مع المناطق األخ���رى، ومن ثَّم؛ فإذا 
انخرطنا في دراس���ات إفريقية مقارنة؛ فيمكن تحدي اآلراء 
الس���لبية النمطية وغير الصحيحة ح���ول المنطقة، واألهم 
من ذلك؛ س���يكون المجال أكثر قدرة على فهم المشكالت، 
والمساهمة في صنع السياسات المصممة لدعم االتجاهات 

اإليجابية، ومن ثَّم مواجهة تحديات إفريقيا.
وقب����ل النتق����ال اإل����ى التحدي����ات الأربع����ة؛ م����ن المنطق����ي 
الك�صف عن الخلفية ال�صخ�صية لكاتب هذه ال�صطور وما يرتبط 

بها من تحيزات: 
أنا عالم سياسي مدرب )مع مادتين ثانويتين إضافيتَين؛ 
هما علم االجتم���اع وعلم النفس(، لقد كن���ت أقوم بتحليل 
السياس���ة اإلفريقية منذ ع���ام ١٩٩6م، وقمت بالجمع بين 
العديد من المنهجيات- أو األس���اليب، على وجه التحديد- 
مثل »الدراس���ة المكتبية«، ومجموعات التركيز )على قضايا 
بعينها(، والمقابالت شبه المنظمة، واالستطالعات، وتجارب 
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المس���ح، والتجارب المعملية في الميدان، التحليل المقارن 
النوعي QCA، وتحليالت العالقات بين المتغيرات، وغالباً 
ما تس���تند هذه األخيرة إلى مجموع���ات البيانات المجمعة 
ذاتي���اً عبر دولٍة ما. وإلى جانب إجراء العديد من المقابالت 
مع الس���كان المحليين؛ فقد أجري���ت أيضاً قدراً ضئياًل من 
العمل الميداني على مس���توى القاعدة الشعبية خارج المدن 
الكبرى. إجماالً: لقد زرت تس���ع عشرة دولة إفريقية، لكنني 
لم أعش أكثر من بضعة أش���هر فيها جميع���اً؛ نتيجًة لذلك 
اكتس���بت رؤى ح���ول الحقائق اليومية، لك���ن بحثي ال يزال 

يتشكل من منظوٍر كلّي.
ومن ناحية أخ���رى؛ فإن خلفيتي األنطولوجية والمعرفية 
مستوحاة من العقالنية النقدية لكارل بوبر )على سبيل المثال: 
Popper، 2٠٠5(، فأنا أؤمن بالعالم الخارجي وباالختبارات 
التجريبية الصارمة، كما أؤيد فكرة أن البحث يجب أن يساهم 
في حل المش���كالت، خاص���ًة عندما يتعلق األم���ر بمنطقٍة 
م���ا، حيث- على الرغ���م من العديد م���ن الجوانب اإليجابية 
والتحسينات- ال تزال العديد من المشكالت قائمة، وعلى أي 

حال؛ فإن جميع النتائج تُعد أولية حتى يثبت خطؤها. 
بعد ماك���س ويبر )١٩3٠(؛ أعتقد أن���ه من المهم جّداً 
محاول���ة الفص���ل بين المعتقدات السياس���ية الش���خصية 
والدراس���ة األكاديمية، على الرغم م���ن صعوبة تحقيق ذلك 
تمام���اً، وفقاً لذل���ك؛ فإن التحدي المس���تمر الذي يواجهه 
الباحث هو البقاء محايداً؛ والعمل ضد أي تحّيز ش���خصي 
قد ينجم عن التصورات المس���بقة المحتملة الموجودة في 

الالوعي. 
وفي األخير؛ يجب أن أش���ير إلى أنني أركز على حالة 
»الدراس���ة اإلفريقية في ألمانيا«، بصفة خاصة، بالرغم من 
أنها ليست حصرية، والس���بب بسيط، هو أنني أعلم الكثير 
بش���أن الدراس���ات اإلفريقية في ألمانيا مقارنًة بغيرها من 
البلدان، وغن���ي عن البيان أن كل آرائي هي رؤى أولية، ومن 
ثَّم فأنا أدعو الق���ارئ بأريحية إلى االختالف معي، واقتراح 
تصحيحات وتعديالت إذا لزم األمر، فإنتاج المعرفة يتطلب 

مناظرات منفتحة ونقدية.
بالدرا�سات  متعلقة  متداخلة  تحديات  اأربعة 

االإفريقية:
م���ن أجل الحصول على صورة أكثر انتظاماً لالتجاهات 
الحالية في الدراسات اإلفريقية؛ فإن هذا الجزء عن التحديات 
يعتمد على مراجعة للمؤلفات ومحتويات اإلصدارات األخيرة 
من ثالٍث م���ن الدوريات الرائدة في الدراس���ات اإلفريقية، 
والتي تدرس السياس���ات اإلفريقية، وهي الشؤون اإلفريقية 
African Affairs، ودورية الدراسات اإلفريقية المعاصرة، 
وطي���ف   ،Journal of Modern African Studies

إفريقيا Africa Spectrum )انظر: الجدول ١())). 
يعتمد هذا العرض على تقييم منظم للملخصات والسير 
الذاتية للمؤلفين طبقاً لعدد من المعايير سابقة النشر، مثل: 
البلد األصل���ي للمؤلفين، مجالهم العلمي، النطاق الجغرافي 
والمؤقت لدراساتهم، والعناصر المقارنة والمنهجية األخرى. 
والفترة محل الدراس���ة كانت عبارة عن »لقطة« مؤقتة؛ ألنها 
تغطي فقط األعداد من الدوريات س���ابقة الذكر من 2٠١٩م 

وحتى 2٠2٠م، مما أفرز عّينة مكّونة من 66 مقالة فقط.
جدول )1(: 

الموؤلفون والمحتوى في ثالث دوريات رائدة في الدرا�صات 
الإفريقية )2019م حتى اأوائل 2020م(:
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الم�صدر: تجميع الموؤلف، العد واإح�صاء 
الملخ�صات قامت به �صارة وينزيل.

* في المقاالت متعددة المؤلفين؛ أش���رنا ب�»نعم« حتى 

لو كان واحد فقط مقيماً في إفريقيا أو في جامعة إفريقية.
** النسبة ترجع إلى المس���اهمات الحقيقية للمؤلفين 

لكل مقال )مثاًل: مؤلفان اش���تركا في مقالة فإنها تُحس���ب 
ب�»نصف« مقالة؛ وقد تم اختيار الدوريات بسبب نشرها عن 
السياس���ات اإلفريقية، ومن ثم فهي بالضرورة تحتوي على 

مقاالت علوم سياسية والعلوم االجتماعية األخرى.

التحدي االأول: هيمنة الروؤى، غالبًا الغربية، 
من خارج القارة:

ف���ي االجتماع الس���نوي للجمعي���ة األمريكي���ة للعلوم 
السياس���ية APSA، في سان فرانسيسكو في عام 2٠١٩م، 
نظمت مجموعة مؤتمر السياسة اإلفريقية APCG- وهي 
اآلن قس���م كامل من APSA تُسّمى »السياسة اإلفريقية«- 
طاولة مس���تديرة، برئاس���ة زكريا مامبيلي، التي ناقش���ت 

كيفية تعزيز دمج العلماء األفارقة)))، اتفق المش���اركون على 
أن معظ���م األعمال المتعلقة بالسياس���ة اإلفريقية تأتي من 
مؤلفين غير أفارقة، كما أش���ار قسطنطين ماندا، الذي كان 
يعمل سابقاً في جامعة ييل واآلن بجامعة دار السالم، إلى أن 
١٧ بالمائة فقط من جميع المقاالت والكتب حول السياس���ة 

اإلفريقية كتبها أفارقة. 
ويؤيد تحليل المقاالت في المجالت الثالث هذا الرأي، 
فق���ط ١3 بالمائة من جميع المقاالت كتبها أو ش���ارك في 
تأليفه���ا باحث في إحدى الجامعات اإلفريقية )الجدول ١(. 
إذا ت���م تضمين المؤلفين األفارقة المقيمين في مؤسس���ات 
غير إفريقية، فإن النسبة المئوية للمؤلفين من أصل إفريقي 
ترتفع إلى حوالي 3٠ بالمائة. في حين أن هذا قد يبدو أكثر 
طمأن���ة؛ إال أنه ال يزال يعني أن ٧٠ بالمائة من المؤلفين من 

أصل غير إفريقي، ومن ثم يقر المجتمع بالمشكلة.
وق���د أحرزت جه���ود »البحث المناطق���ي« تقدماً في 
 ABI:الواليات المتحدة وألمانيا وأماكن أخرى، حقق معهد
Arnold Bergstraesser ، بقي���ادة أندري���اس ميهل���ر، 
نجاحاً خاصاً في قيادة العديد م���ن المبادرات في ألمانيا، 
مثل معهد Maria Sibylla Merian للدراسات المتقدمة 
في إفريقيا MIASA. بالتع���اون مع جامعة غانا في أكرا؛ 
تسعى MIASA إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون 
مع العلماء األفارقة، كما أن هناك مبادرات مماثلة في بلدان 

أخرى يجري اإلعداد لها.
ومع ذلك؛ فإن السبب الرئيس���ي لنقص تمثيل العلماء 
األفارق���ة قد ال يكون التهمي���ش المتعمد، فقد اتفق العلماء 
في المائدة المس���تديرة ل� APSA عل���ى أن نقص الموارد 
للتعليم العالي في البل���دان اإلفريقية هو جزء من التحدي. 
في الواقع؛ س���يكون األمر معج���زة إذا لم يكن لنقص تمويل 
الجامعات والمؤسس���ات البحثية في الق���ارة اإلفريقية أي 
تأثي���ر على مقاييس »المخرجات« وفق���اً للمقاييس الغربية 

  جميع البيانات والحقائق وفقًا لمالحظاتي. (((
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التقليدية. عالوًة على ذلك؛ فإن هياكل التحفيز في كثير من 
األحيان ال تشجع على النشر؛ فغالباً ما يتقاضى العلماء في 
إفريقيا أجوراً منخفضة أو غير منتظمة. فالعمل االستشاري 
ه���و الذي يدفع الفواتير ولي���س المطبوعات في المجالت، 
أما بالنس���بة للعلماء الغربيين فإن المنش���ورات هي العملة 
التي تش���تري المناصب، ومدة المنصب، والرواتب األعلى، 
لكن الصورة تبدو مختلفة بالنس���بة للعلم���اء األفارقة. وقد 
بدأت الجامعات اإلفريقية في إدخ���ال معايير الترقي التي 
تتطلب المنشورات، لكن مثل هذه المبادرات قد تتعثر طالما 
استمرت االستشارات في كونها أكثر ربحية. أضاف ليونارد 
وانتشيكون، األستاذ في جامعة برينستون ومؤسس المدرسة 
اإلفريقية لالقتصاد ASE، في اجتماع APSA: أن التدريب 
في المؤسس���ات اإلفريقية غالباً ما يهمل األساسيات ويركز 
بدالً من ذلك على العلوم التطبيقية، وبالتالي فشل في وضع 
أس���اس متين للباحثين. لذا؛ فإن إدماج العلماء األفارقة هو 

مسألة موارد وحوافز، وليس مجرد نيات.
وإذا تجاوزنا نقطة البداية الواضحة للغاية للمشكالت 
اإلفريقية، وهي أنه ال ينبغي إعادة س���رد الحقائق اإلفريقية 
من ِقبل )فق���ط( أصوات خارجية، فإن التضمين األوس���ع 
لوجهات النظ���ر اإلفريقية يقدم بعض الفوائ���د المتميزة. 
إن وجهات النظر الخارجي���ة للعلماء الغربيين، وغيرهم من 
غي���ر األفارقة، مثقلة بعدد من الص���ور النمطية، وغالباً ما 
يُظهر هؤالء العلماء نقصاً في المعرفة المحددة )انظر أيضاً 
Narlikar، 2٠١6(. عندما ناقش���نا األحزاب السياسية في 
النيجر في مكتب مريح ف���ي نيامي في عام 2٠٠6م، جعلني 
»ماهامان تيجاني علو« أدرك أن أحزاب النيجر ال تتوافق مع 
وبالتالي: وأوجه القصور- المحددة  الخصائص المزعومة– 
ب�»الحكم���ة التقليدية« للسياس���ات الغربي���ة )انظر أيضاً: 
Olivier de Sardan و Tidjani Alou، 2٠٠٩(. فيميل 
العلم���اء األوروبيون إلى مقارنة األن���واع الواقعية اإلفريقية 
باألن���واع المثالي���ة األوروبية من السياس���ات، غير مدركين 
للعجز الفعلي لألحزاب السياسية والديمقراطيات الغربية. 

فأنظمة األحزاب السياسية في فرنسا وإيطاليا، على سبيل 
المثال، أكثر انقس���اماً وأقل مؤسسية؛ من األنظمة الحزبية 
ف���ي دول مثل غانا وتنزانيا، ومن ثَ���ّم فإن ما نحتاج إليه هو 
تنوع في اآلراء بالتزامن مع التساؤل المستمر عن تحيزاتنا، 
كم���ا يجب أن نكون حريصين أيض���اً على عدم التأكيد على 

الهويات الجماعية في عملية التأليف العلمي.
وغالبًا  المميزة  غير  ال��روؤى  الثاني:  التحدي 

ال�سلبية:
جنوب الصح���راء اإلفريقية، بوصفها منطقة جغرافية، 
تحت���وي على ما ال يقل عن 4٩ دولة مس���تقلة، والتي تتمايز 
بصورة جذرية فيما يتعلق بالمحددات الثقافية واالجتماعية 
االقتصادية، باإلضافة إلى اختالفها فيما يتعلق بنوع أنظمة 
الحكم واالستقرار السياسي. وحتى في داخل الدول نفسها؛ 
ع���ادًة ما تكون هناك اختالفات عميقة أيضاً، كما أن معظم 
األفارقة ليسوا خبراء في المنطقة كلها، ولكن خبراتهم تكون 
ف���ي بعض المجموعات أو البلدان أو في بلد بعينها، أو حتى 
في المناط���ق داخل الدول)))، ناهيك ع���ن أن كل الباحثين 
يغطون فقط جزءاً م���ن الجوانب االقتصادية أو االجتماعية 
أو السياس���ية. وعادًة ما ينطلق الباحثون من تجارب بعينها، 
كما يتم دراس���ة دول بعينها أكثر من غيره���ا))). وغالباً ما 
يس���تنبط العلماء تجارب معينة، ويتم دراس���ة بعض البلدان 
أكثر من غيرها. ومع ذلك؛ ف���إن التعميمات حول »إفريقيا« 
ال تزال شائعة، على سبيل المثال: التصريحات حول »الدولة 
اإلفريقية«، أو »األحزاب السياس���ية اإلفريقية«، أو »التراجع 

)التي  الروؤية  هذه  على  بير�سينك«  »توما�س  زميلي  اأ�سكر     (((
اأوائ���ل القرن  اأت��ذك��ره��ا م��ن ور���س��ة عمل ف��ي كيب ت��اون ف��ي 

الحادي والع�سرين).
وكينيا،  غ��ان��ا،  )م��ث��ل:  البلدان  م��ن  العديد  درا���س��ة  تمت     (((
وزامبيا) في كثير من الأحيان اأكثر من- على �سبيل المثال- 
بالبرتغالية)،  )الناطقة  واللوزوفونية  الفرنكوفونية  ال��دول 
العمل  ظ��روف  حيث  من  �سعوبة  اأكثر  بلدان  اإل��ى  بالإ�سافة 
 Piccolino and المثال:  �سبيل  على  )انظر  الميداني 

.((0(٩  ،Franklin
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الديمقراط���ي ف���ي إفريقيا«، فكل تل���ك التعميمات ال تزال 
ش���ائعة للغاية)))، وال نق���ول إن التعميمات بصورة عامة هي 
خاطئة في ح���ّد ذاتها، ولكن من الناحي���ة العلمية يجب أن 
تصمد أمام اختبارات كافية إلثبات دقتها. ومن األمثلة على 
 Bratton ذلك: العمل الكالس���يكي لبراتون وفان دي فالي
and van de Walle )١٩٩٧( ح���ول الديمقراطي���ة ف���ي 
إفريقيا، ودراس���ة ميهلر حول تقاسم الس���لطة في إفريقيا 
 )2٠٠٩( Arriola ومس���اهمة أري���وال ،)2٠٠٩( Mehler
بشأن الحكومات وسياسات الزبائنية، واالستقرار في أربعين 
دول���ة، وهي كلها أمثلة عن كيف يمك���ن أن تكون التعميمات 

معللة ومثبتة جيداً.
ومن المؤك���د أن مجتمع باحثي الدراس���ات اإلفريقية 
يدرك جي���داً ذلك التح���دي، ويقود النض���ال ضد الصور 
النمطية الس���لبية عن القارة، ولكن ومع ذلك يجب أن يراجع 
دارس���و الدراس���ات اإلفريقية نصيبهم من األنماط البحثية 
الس���لبية، ففي الفقرات السابقة أشرت إلى المقارنات غير 
العادلة )وربما الالواعي���ة( لألنواع الحقيقية والمثالية فيما 
يتعلق بأنظم���ة األحزاب وأنواع األنظمة ف���ي إفريقيا، ومع 
ذلك ال أعذر وال أستثني نفسي هنا؛ ففي دراستي للنزاعات 
المس���لحة- على س���بيل المثال- ركزت على حاالت العنف 
وليس الس���الم، ولكن بعد أن اس���تغرقت في قراءة أعمال 
 )2٠١8 ،.Rosling et al 2٠١8؛ ،Pinker( غير األفارقة
أدركت أننا ربما ش���هدنا انخفاضاً ف���ي العنف في إفريقيا. 
وأيض���اً؛ في حين أن عملية التحول الديمقراطي بالتأكيد لم 
تكتمل بصورة عامة في إفريقية؛ فإن ظهور التعددية الحزبية 
منذ ع���ام ١٩٩٠م كان أمراً ملحوظاً، وال س���يما إذا نظرنا 
إليه في ضوء المنطقة المجاورة -الش���رق األوسط-، والتي 
فيها ظروف اقتصادية اجتماعية أفضل من إفريقيا، كما أن 
الكثير من المحددات والمؤش���رات االجتماعية واالقتصادية 
الرئيسية قد تحسنت بشكل كبير )Basedau، 2٠١٩(؛ فمنذ 

  اأنا عمدًا ل اأ�سير اإلى اأي اأعمال هنا. (((

عام ١٩٩٠م تضاعف دخل الفرد وانخفضت معدالت وفيات 
الرضع إلى النصف، كما زاد متوس���ط العمر المتوقع بما ال 
يقل عن عشر سنوات )من حوالي خمسين إلى ستين عاماً(، 
وبالرغم من أنني متفق تماماً على أن الس���رديات المطمئنة 
قد تكون خادعة ب���ل وخطيرة )Wadongo، 2٠١4(؛ فإنه 
يجب االعت���راف بالتقدم، ليس فقط م���ن أجل اإلنصاف، 
ولكنه���ا حقيقة، ففقط عندما نس���تطيع تحديد األس���باب 
بصورة صحيحة؛ فنستطيع عندها أن نستغل معرفتنا لتعزيز 

المزيد من التقدم))).
مجال  في  للثورة  اإغفالنا  الثالث:  التحدي 

العالقات ال�سببية:
مّرت الدراس���ات اإلفريقي���ة والدراس���ات المناطقية 
بش���كٍل عام بالعديد من »المنعطف���ات« في العقود األخيرة، 
مثل »المنعطف الثقاف���ي« و»المنعطف اللغوي« و»المنعطف 

الذي  المتطرف  الم�ساد  الموقف  بالمثل  نتجنب  اأن  يجب     (((
تحت  التحديات  عنه  يلقي  وق��د  قا�سية،  اتهامات  مع  ياأتي 
الطاولة، فكالهما يمكن اأن يوؤدي اإلى نتائج عك�سية: فالإهانة 
والتخويف ل يقنعان النا�س؛ فاإذا اأمكن اإثبات خطاأ العبارات 

ب�سرعة ف�ستفقد الم�سداقية على الفور.

أقترح إجراء دراسات 
مناطقية مقارنة وتتصف 

»اإلفريقية«؛ بطريقة تجمع  بـ
األساليب النظرية والمنهجية 
الصارمة مع حساسية السياق 
والمعرفة المتعمقة واالنفتاح 

االستكشافي لدراسات 
المنطقة
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

 ,Bachmann-Medick :المكاني« )على س���بيل المثال
Engel ;2٠٠2 ,Chaney ;2٠١6, 2٠٠3(. وم���ع ذل���ك؛ 
فقد فاتت الدراس���ات اإلفريقية والعلوم اإلنسانية على وجه 
الخصوص، وإل���ى حدٍّ ما: ما يمكن تس���ميته »ثورة تحديد 
 ,Kimberly :العالقات السببية« )انظر على سبيل المثال
Morgan ;2٠١6, 2٠١6(، فعل���ى الرغم من أن المرء قد 
يختلف م���ع الطابع البراق الذي يحمله ذلك المصطلح؛ فإن 

الفكرة الكامنة وراءه جوهرية للغاية. 
ففي عال���م اجتماعي متعدد األوجه؛ من الصعب للغاية 
تحديد األس���باب والتأثيرات بش���كٍل موث���وق؛ حيث يظل 
اس���تبعاد المتغيرات variables بخالف السبب المفترض 
لتأثير معّين يمثل تحدياً أساس���ياً. فتحديد األسباب واآلثار 
يُعد أحد الش���روط المسبقة لتصميم السياسات التي يمكن 

أن تحل المشكالت محل الدراسة))).
فاالقتصاديون على وج���ه الخصوص، إلى جانب أيضاً 
علماء السياسة وغيرهم من علماء االجتماع، يقومون بتطبيق 
أس���اليب يمكن أن تس���اعد في تحديد العالقات السببية. 
وبشكٍل عام؛ يمكن تحديد السببية من خالل األطر المقارنة 
 Sartori :الصارمة والمضبوطة )انظر على س���بيل المثال
1991(، فإذا وجدنا س���بباً ونتيجة مفترضة في حادثٍة ما، 
ولك���ن ليس في حادث���ة أخرى متطابق���ة، يمكننا حينئذ أن 

نفترض أننا وجدنا عالقة سببية.
فالتق���دم العلمي في مج���ال تحليل االرتب���اط متعدد 
المتغيرات يمكن أن ي���ؤدي إلى زيادة الثقة في أن العالقات 
محل البحث تمثل عالقة س���ببية، ولكن يمكن القول بأنه ال 
يمكن أبداً استبعاد الس���ببية العكسية، أو إغفال المتغيرات 

ذات القوة التفسيرية العالية. 
وهناك طرق أخرى واعدة، ولكنها مع ذلك أكثر تقليدية 

من  فقط  قلياًل  ع��ددًا  اأن  الحديثة  المقالت  ج��رد  ُيظهر     (((
المقالت تثير اإ�سكالية التحدي المتمثل في ال�سببية، التحديد 
جميع  من  فقط  بالمائة   (.( ه��دف  هو  لل�سببية  ال�سريح 

الأعمال المن�سورة.

لتحديد العالقة السببية، وهي التجارب الطبيعية الفيزيائية 
التجريبي���ة أو م���ن األنظمة ذات التصميمات المتش���ابهة، 
ولكنه���ا نادراً م���ا تكون قابلة للتطبيق؛ ألنه���ا تتطلب وجود 
ظ���روف حقيقية من الحياة، والت���ي ترتبط بالحظ أكثر من 
ارتباطها بتصميم محكم من العلماء. فالتجارب المس���توحاة 
من علم النفس واالقتصاد الس���لوكي أصبحت أكثر عصرية؛ 
حي���ث يمكن للباحثين خلق الظروف بأنفس���هم، والتأكد من 
أن العالقات بين الس���بب والنتيجة المفترضة ليست ناتجة 
عن االختالف���ات بين الحاالت التي تتم مقارنتها. فإذا كانت 
مجموعتان من المش���اركين تشتركان في نفس الخصائص، 
ولكن تتفاعل بش���كل مختلف مع الحافز stimulus، فمن 
المقبول حينئذ إبرام عالقة س���ببية. فمنذ الدراسة الرائدة 
الت���ي أجراها وانتش���يكون Wantchekon )2٠٠3( حول 
الزبائني���ة clientelism ، ف���ي الحم���الت االنتخابية في 
دول���ة بنين، عالجت الدراس���ات التجريبية بش���كٍل متزايد 
الحاالت اإلفريقية- وليس فقط من حيث السياس���ة )على 
 Hoffmann et al. 2019; Mbiti et al. :سبيل المثال

.)2019
كما يمكن كذلك الوصول إل���ى التعرف على العالقات 
 qualitative الس���ببية عن طريق ط���رق البحث الكيف���ي
methods، وبخاص���ة عن طريق تتبع العمليات )انظر: على 
 Beach and Rasmus 2013 Morgan :س���بيل المثال

 .)2016
وبالرغم م���ن أن طريقة »تتبع العملي���ات« تبدو ككلمة 
طنانة لتوصيف الدراس���ات المعتمدة على دراس���ة الحالة؛ 
فإنها يمكن كذلك أن تس���اهم في التع���رف على العالقات 
السببية )انظر أيضاً: Blatter et al 2016(، فعمليات تتبع 
العملية المعقدة تتطلب عمليات تنظير حذرة ومفصلة آلليات 
العالقات الس���ببية، فتلك العمليات ع���ادًة ما تكون معقدة، 

وتشتمل على إجراءات عديدة من فواعل في سياق بعينه.
ف���إذا تمّكنا م���ن مالحظة هذه اآللي���ات، وإظهار أنها 
تعم���ل بصورة جي���دة، فإن ذلك يمكن أن يعط���ي ثقة كبيرة 
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في المنهجية الس���ببية، كما أننا ال يجب أن نرى أياً من هذه 
المنهجيات على أنها عصا س���حرية؛ فعمليات تتبع العملية 
تتطل���ب جهوداً منظم���ة، وهناك أمثلة قليل���ة على عمليات 
 Poteete :التطبي���ق الناجحة )انظر على س���بيل المث���ال
et al. 2010(، فغالب���اً ما تنض���وي التجارب على محاذير 
أخالقي���ة، كما أنها ف���ي الغالب تكون مصطنع���ة، وتفتقد 
إل���ى عمليات التحقق الخارجية، بم���ا يعني أننا ال يمكن أن 
نستخدم التعميم، كما أن هناك ثمناً آخر يجب دفعه، والذي 

سأوضحه في السطور التالية كتحدٍّ أخير.
مقابل  الجزئية  المنظورات  الرابع:  التحدي 

ال�سورة االأكبر والمدى االأبعد:
كما هو موضح في القسم السابق؛ يُعد تحديد السببية 
أكث���ر صعوبة للعينات عبر البلدان، ومن ثَ���ّم غالباً ما يأتي 
تحديد السببية على حساب التركيز على المنظورات الجزئية 
micro-perspectives، كما أن تلك المشكلة تمتد إلى ما 
وراء العلوم االجتماعية، فغالباً ما تقدم العلوم اإلنسانية أيضاً 
المنظورات الجزئية؛ فمعظم علماء األنثروبولوجيا خبراء في 
بلدان ومناطق محددة، وكذلك العديد من علماء السياس���ة، 
واس���تعراضنا للمقاالت في مجاالت الدراس���ات اإلفريقية 
الرائ���دة في )الجدول ١( يدعم ه���ذا الزعم بقوة؛ حيث إن 
)85%( م���ن جميع المقاالت عبارة عن دراس���ة حالة لدولة 
بعينها، في حي���ن يدرس ثلثها المنظ���ورات الجزئية فقط، 
في حين أن نس���بة صغيرة )٧.6%( فقط ه���ي التي تأخذ 
في االعتبار الصورة األوس���ع، مثل إفريقي���ا كلها أو إحدى 
المناطق الفرعية، كما تُعد المش���اهدات البانورامية نادرة، 
ليس فقط من الناحية الجغرافية ولكن على النطاق الزمني 
أيضاً؛ فإن )2١%( فقط يأخذون فترة زمنية تزيد عن عش���ر 
س���نوات)))، في حين أن مقالتين فق���ط )3%( جمعتَا ما بين 
النط���اق الجغرافي الكبير وعلى فترة زمنية طويلة، أحدهما 

اأظهر  المقالت  لملخ�سات  ال�سريع  ال�ستعرا�س  باأن  اأقر     (((
تق�سيرًا في بحث المدى الطويل.

 ،)2٠١٩ ،.Twagiramungu et al( هو مؤلف إفريق���ي
في حين أن المقارنات مع المناطق األخرى من العالم غالباً 
ما كانت غائب���ة، إذاً كيف يمكننا معرفة ما إذا كانت ظاهرة 
ما خاصة بإفريقيا فقط إذا لم نقارنها ببقية مناطق العالم؟ 
ومن ثَ���ّم؛ فإن النقد العلمي لع���دم وجود وجهات نظر 
طويلة الم���دى وعابرة للدول يتطلب مؤهالت علمية خاصة، 
بينم���ا كذلك المنظ���ورات الجزئية والتركي���ز المحدد على 

قضايا بعينها تُعد ضرورية أيضاً.  
التحدي الثاني- الذي ناقش���ناه في هذا المقال- انتقد 
التعميمات حول »إفريقيا«؛ حيث يكون التعميم منطقياً فقط 
عندم���ا نأخذ في االعتبار االختالفات والفروق الدقيقة بين 
الظواه���ر االجتماعية أو السياس���ية، في حي���ن أن تجاهل 
الص���ورة الكبيرة أمر يكلفنا الكثير، خاصًة إذا ما ركزنا على 
مواضيع أو دول بعينها أو فقط على الشؤون الجارية، فذلك 
يمكن أن يعمي نظرنا ع���ن االتجاهات العامة األكثر أهمية، 
وقد ذكرت أعاله أن إجراء تحس���ينات جذرية يُعد أمراً نادر 
المناقش���ة في حّيز الدراس���ات اإلفريقية، بالرغم من أنها 
 asedau 2019; Rosling et al.( موثق���ة بصورة جي���دة

 .)2018
إن العثور على أسباب التقدم له فوائد محتملة ضخمة، 
س���واء من حيث رسم صورة أكثر عدالً ودقة للمنطقة، أو من 
حيث تقديم أدلة حول كيفية زيادة تحسين الظروف في تسع 

وأربعين دولة في إفريقيا جنوب الصحراء.
حالة الدرا�سات االإفريقية المقارنة

يمكن للمقارنة- بطريقة عاكس���ة ومنهجية- أن تخفف 
الكثير م���ن التحديات التي حاولت تحديدها في األقس���ام 
الس���ابقة، وقد أس���ميت هذا النهج »الدراس���ات اإلفريقية 
 ،Comparative African Studies CAS »المقارن���ة
وعلى الرغم من أن التس���مية ال تهم؛ فإنه تجدر اإلشارة إلى 
 Ahram et al. :انظر( CAS �أنه توجد مفاهيم مختلفة ل
Basedau and Köllner، 2007 ;2018(، ولكن من أجل 
إضافة شيء ذي قيمة؛ فأنا أجادل بأن الدراسات اإلفريقية 
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

المقارن���ة بمختلف أنماطها يجب أن تك���ون أكثر من مجرد 
دراس���ات مناطقية تقليدية، وفي المقابل، فأنا أقترح إجراء 
دراس���ات مناطقية مقارنة وتتص���ف ب�»اإلفريقية«؛ بطريقة 
تجمع األس���اليب النظرية والمنهجية الصارمة مع حساسية 
السياق والمعرفة المتعمقة واالنفتاح االستكشافي لدراسات 
المنطقة. وتش���ير كلمة »مقارنة« في هذا السياق إلى مفهوم 
االختب���ار التجريب���ي المنهجي، والذي يتضم���ن بالضرورة 
المقارن���ة، س���واء كانت نوعي���ة أو كمي���ة )أو كليهما(، كما 
تشير الس���مة »المنطقة« إلى المعرفة المتعمقة وحساسية 
الس���ياق لخبراء البلد والمنطقة، وينبغي تقديرها لطبيعتها 
االس���تقرائية واالستكش���افية، التي تس���تغل المعرفة في 
التفاصيل التجريبية. وقد ناقشُت في األقسام السابقة بعض 

فوائد المقارنات المنضبطة والطرق ذات الصلة. 
فيما يلي؛ �صاألخ�س الطرق التي يمكن اأن تكون بها درا�صات 

المنطقة المقارنة والدرا�صات الإفريقية مفيدة )الجدول 2(:
فاأوًل: إن المقارنة يمكن أن تس���اعدنا في التغلب على 
ال���رؤى األحادية الخارجي���ة )وبخاصة الغربي���ة(، فإذا ما 
قاّرنا/ أو باألحرى دمجن���ا التوجهات المختلفة؛ فإننا يمكن 
أن نس���تطيع أن نوفر صورة أكثر دق���ة؛ فالرؤى المتناقضة 
يمكن أن نضعها تحت االختبار، ونكشف عن الوقائع األفضل 
واألكثر مناس���بة وذات األوجه المتعددة، وتلك المقارنة من 
الممك���ن أن تُظهر لنا أن هناك تقارباً بين الرؤى »اإلفريقية« 
و»الغربية«، فما نحتاج إليه هو التنوع في الرؤى؛ وليس فقط 
فيم���ا يتعلق بالمنطقة الجغرافية للباحث وأصوله. وبالوضع 
ف���ي االعتبار هيمنة تلك الرؤى م���ن الخارج؛ فإن مزيداً من 
التنوع من المؤكد أنه سيتطلب تقوية الرؤى اإلفريقية، والتي 
سوف تتطلب المزيد من الموارد، ومؤسسات علمية أفضل، 

والحوافز المناسبة إلجراء األبحاث. 
وثانياً: وربما كنتيجة لذلك؛ فإن الدراس���ات اإلفريقية 
المقارنة سوف تكون أكثر نفعاً لتصحيح الرؤى غير المميزة 
والتي غالباً ما تكون س���لبية ع���ن إفريقيا، فمقارنة مختلف 
الدول اإلفريقية والوحدات ما دون الدول في عملية التحليل؛ 

سرعان ما ستكشف العديد من االختالفات، إلى جانب ظهور 
المزيد من األمثلة اإليجابية واالتجاهات الواعدة.

وثالثاً: بإضافتنا لصفة »المقارنة« للدراسات اإلفريقية 
أو »الدراس���ات المناطقي���ة«، يمكننا كذل���ك أن نقوي ذلك 
النطاق ال���ذي ال تزال فيه العلوم االجتماعي���ة تمثل أقلية، 
على األقل على نطاق الجامعات األلمانية، فنحن بحاجة إلى 
الدم���ج ما بين المعرفة المعمقة وقوة االس���تنتاج للمجاالت 
المعرفية، مث���ل األنثروبولوجيا، بالتركيز على التفس���يرات 
الس���ببية التي يتبعها بعض العلماء داخل العلوم االجتماعية، 

فالرؤى المختلفة تخلق صورة أكثر شموالً. 
ورابع����اً: م���ن المثير، وكم���ا جادلت في الس���ابق، أن 
»الثورة في مجال العالقات الس���ببية« في العلوم االقتصادية 
والسياس���ية- كما في البيانات المولدة تالياً تحت مس���توى 
الدول���ة- كان لها تأثيرات جانبية لتهميش الدراس���ات عبر 
الدولة، والتي تت���راوح ما بين المقارنات المتحكم فيها؛ إلى 
عمليات التحليل متعددة المتغيرات الكالس���يكية، ومثل تلك 
الدراسات أصبحت غير عصرية، بل األسوأ: أصبحت صعبة 
النش���ر في كبرى الدوريات، حيث إنها نادراً ما تتعرف على 
العالقات السببية، وهذا قد يعمينا جزئياً عن الصورة األكبر 
وعلى الم���دى األبعد. وقد جادلت عالي���ه بأننا بحاجٍة إلى 
التعميم، حتى لو على حس���اب الس���ببية، كجزء من عملية 
اإلنتاج العلمي. فاالتجاهات التي تدمج المدى البعيد سوف 
تس���اعدنا أيضاً بصورة كبيرة لتجنب الرؤى الس���لبية غير 
العادلة بش���أن إفريقيا، كما أوضحناه في السطور السابقة 

أيضاً.
ولنأخذ على س����بيل المثال: آثار وباء كوفيد١٩ على 
االستقرار السياسي أو الظواهر االجتماعية األخرى في 
إفريقيا، فالمنظور المق����ارن يمكن أن يتعلق بالعديد من 
التخصص����ات العلمية والمواضيع المختلفة، بما في ذلك 
دراس����ة الحياة االجتماعية، االقتصاد والسياس����ة، ومن 
ثَّم فإن »دراس����ات الحالة« بش����أن االقتصاديات المتعلقة 
بالصح����ة واآلثار االجتماعية والسياس����ية يمكن أن تفرز 
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مجموع����ة من ال����رؤى واالفتراضات الواع����دة للعالقات 
العام����ة، بما في ذل����ك التداعيات المحتمل����ة؛ التي من 
الممك����ن أن تتجاهلها »العملي����ات المنطقية« التي تعتمد 

على النظريات فقط. 
جدول )2(:

تحديات الدرا�صات الإفريقية والمزايا المحتملة 
للدرا�صات الإفريقية المقارنة:

الروؤى المقارنة الفجوات المعرفية 
والنحيازات الناتجة التحديات

المقارنة، الدمج، 
واختبار الروؤى المتنوعة

روؤى اأحادية، منحازة، 
م�سطنعة، عادة ما تكون 

روؤى �سلبية
هيمنة الروؤى 
الخارجية

�سوف تك�سف المقارنة 
الممنهجة الجوانب 
الإيجابية والدقيقة

غير دقيقة، معممة، تغفل 
التطورات الإيجابية

الروؤى غير 
المميزة 
وال�سلبية

المقارنة الممنهجة 
المعززة بالأدوات 

ال�سببية، مثل التجارب 
والمقارنات المتحكم 
فيها وتتبع العمليات 
والمنهجيات المختلفة 
)مثل ت�سميم البحوث 
الظرفي المتداخل)

قلة العالقات ال�سببية 
المثبتة، اأو العتقاد 
بعالقات �سببية زائفة 
تقوم على الفترا�س اأو 

الأيديولوجية

اإغفال »الثورة 
ال�سببية«

مقارنة الدرا�سات على 
الم�ستويات الجزئية 
عبر الدول وعبر 

المناطق وعينات على 
م�ستوى الدول

اإغفال التجاهات طويلة 
الأمد، والتي غالبًا ما 
تكون اإيجابية، وكذلك 
خ�سو�سية اإفريقيا 

مقارنة بالمناطق الأخرى

الروؤى الجزئية 
بدًل من 

ال�سورة الكبرى 
والمدى البعيد

فيمكن على س���بيل المثال: مقارنة مس���تويات مختلفة 
م���ن القيود في مكافحة الجائحة م���ن أجل تحديد الروابط 
المنهجي���ة بين اآلثار، كما يمكن أن يكون هناك جمع بيانات 
مقارن منهجي حول معدالت اإلصابة واستجابات الحكومة، 
وكذلك بش���أن التنافس االقتصادي والسياس���ي المحتمل- 

والسياقات ذات الصلة- التي نتجت عنها.
كما يمكن لدراسات الحالة المقارنة ودراسات 
الحالة الفردية اس���تخدام »التتبع المباشر للعملية« 
لتتب���ع التطورات ف���ي بلدان مختارة، على س���بيل 
المثال: الحاالت »النموذجية«، أو تلك الحاالت )غير 

الناجحة( بشكٍل استثنائي في التعامل مع الوباء.
كذل���ك يمك���ن للتج���ارب الطبيعي���ة االس���تفادة من 
االختالف���ات بين البل���دان وداخلها فيما يتعل���ق بمعدالت 

اإلصابة واستجابات الحكومات. 
كما يمكن مقارنة جمع البيانات في المنطقة بأس���رها، 
وكذلك جميع المعلومات والتحليالت واالستنتاجات المتعلقة 
بالتط���ورات في مناط���ق العالم األخرى، ومن ثَّم س���تظهر 
التأثيرات طويلة المدى ألول مرة بعد بضع سنوات من اآلن، 
ولكن قد نس���تعد بش���كل منهجي للحصول على المعلومات 
واألس���ئلة ذات الصلة في تصميمات أبحاثن���ا. بالطبع؛ ال 
يمكننا أن نتوقع أن مثل هذه الدراسات ستكون متصلة بشكل 

منهجي، ولكن ستظهر العديد من الفرص للتعاون المثمر.
وف���ي النهاية؛ قد ال تك���ون قائمة الفوائ���د المحتملة 

للدراسات اإلفريقية المقارنة شاملة لجميع الجوانب.
ولكن ف����ي النهاية قد يت�صاءل القارئ: كيف يمكننا تحقيق 

تلك الأهداف؟ 
أوالً؛ من الضروري أن يك���ون لدينا المزيد من الموارد 
للدراس���ات اإلفريقية، لي���س في ألمانيا فق���ط؛ ولكن في 

المناطق األخرى أيضاً؛ ناهيك عن إفريقيا بشكٍل خاص.
أم���ا التحدي الثاني؛ فهو كيفي���ة إضفاء الطابع متعدد 
التخصصات ومتعدد األس���اليب لهذا المنهج المقترح أثناء 

الدراسات اإلفريقية المقارنة 
سوف تكون أكثر نفعًا 

لتصحيح الرؤى غير المميزة 
والتي غالبًا ما تكون سلبية 

عن إفريقيا
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التنفيذ: هل من المفترض أن يتقن األفارقة من اآلن فصاعداً 
جميع األساليب؛ وأن يكونوا حقاً متعددي التخصصات؟ يبدو 
هذا غي���ر واقعي، وقد ال يكون حتى مرغوباً فيه. ومع ذلك؛ 
فيمكن إجراء تحس���ينات هيكلية؛ على سبيل المثال: يجب 
عل���ى فرق العلماء الذين يعملون معاً أن يعترفوا بنقاط القوة 
لدى بعضهم البعض وأوجه القصور والتحيزات الخاصة بهم، 
وهذه- على ما أعتقد- هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن 

ينجح بها التعاون الحقيقي متعدد التخصصات. 
وفي نفس الوقت؛ يمكن للجميع إحضار ش���يء ما إلى 
الطاول���ة، قد يكون من المفيد بش���كل خاص االنخراط في 
نهج متعدد األساليب، قد نطلق عليه »تصميم بحث متداخل 
 .)Lieberman 2005 :متسلسل« )انظر على سبيل المثال
وكما هو موضح لدراسة تأثيرات كوفيد١٩ في مرحلة أولية 
من البحث؛ يمكن أن تُس���تخدم األس���اليب األنثروبولوجية 
وغيرها من األس���اليب نوعية االس���تقراء لتكوين فرضيات، 
كما يمكن اختبارها في عينات كبيرة على مس���توى الدولة. 
بناًء على نتائجهم؛ يمكننا اختبار اآلليات الس���ببية الكامنة، 

والممكنة نظرياً في التجارب. 
الحاالت النموذجي���ة والمنحرفة، المختارة وفقاً لنتائج 
العينات الكبيرة على مستوى الدول، يمكن أن تعيد األساليب 
النوعية. يمكن لتتبع العملية اكتش���اف ما إذا كانت اآلليات 
المفترض���ة تعمل بالفعل في ح���االت نموذجية وفقاً للبحث 
الكمي. كما يمكن أن تكش���ف الدراسة االستقرائية الحاالت 
المنحرف���ة عن متغيرات إضافية وتفاع���الت معقدة لم يتم 
اختبارها من قبل. فبمجرد إنشاء أسئلة جديدة؛ يمكن إرجاع 
ه���ذه المتغيرات إلى التحليل الكمي، والذي يمكن أن يوضح 
ما إذا كانت هذه المتغي���رات مهمة لجميع الحاالت. ويمكن 

تكرار تسلسل االستنتاج واالستقراء في جوالت أخرى. 
هذه بالطبع ليس���ت الطريقة الوحيدة للتعاون، فيمكن 
للباحثي���ن اس���تخدام مجموعة مختارة فق���ط من الفرص 
المنهجية بالطبع، ومن ثَّم نس���تطيع القول: إن الدراس���ات 
أحادي���ة الطريقة مفيدة وس���تظل كذلك، ولك���ن التحدي 

الرئيسي هو كيفية تنسيق الجهود المختلفة بين التخصصات 
والعلماء؟ هذا ما يجب أن نحصل عليه!
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دليل الدراسات اإلفريقية
هذا الدليل:

نس���عى في دليل )الدراس���ات اإلفريقية( لجمع أهم وأب���رز الجامعات والكليات 
والمعاه���د والمراكز التي تدرس  أو تقدم مس���اقات تعليمية تتعلق بحقل الدراس���ات 

اإلفريقية. 
المنهج:

الجهات الحكومية والعلمية والفكرية التي تهتم بحقل الدراس���ات اإلفريقية كثيرة، 
ومنتجاتها ومشاريعها العلمية والمعرفية متنوعة، إال أننا في هذا الدليل ارتأينا اختيار 
الجهات التي تقدم ويوجد بها مس���اقات تعليمية في حقل الدراسات اإلفريقية بشكل 
عام أو في أحد فروعه المعرفية وفي نفس الوقت تمنح ش���هادات بكالوريا أو دبلوم أو 
ماجس���تير أو دكتوراه أو زمالة، لذلك فلم نضمنه مراكز الدراس���ات والبحوث التي ال 
يوجد بها مس���اقات تعليمية في الدراسات اإلفريقية، وسلكنا في عرض هذه الجهات 
طريقة مختصرة، حيث نذكر اسم الدولة واسم الجامعة والكلية واسم المساق التعليمي 
ورابطه على اإلنترنت لمن أراد التوس���ع ومعرفة التفاصيل، وهذا هو اإلصدار األول، 

جمعنا فيه )2٧6( عنواناً، وسيتبعه تحديثات دورية بإذن الله.
 يهدف هذا الدليل اإلى:

- تعريف الدارس���ين والباحثين واألكاديميين بأهم الجامعات والكليات والمعاهد 
والمراكز التي تقدم مساقات تعليمية في حقل الدراسات اإلفريقية.

- تكوين قاعدة معلومات عن المس���اقات التعليمية العالمية في حقل الدراس���ات 
اإلفريقية.

- تقريب االس���تفادة من المنتجات العالمية المتعلق���ة بإفريقيا، ومعرفة مجاالت 
اهتمامهم بها والمقارنة بينهم.

- إبراز أهمية إفريقيا، وعناية الدول الكبرى بدراستها وفهمها.
- تبيين الفرق بين العالم العربي والعالمي في االهتمام بحقل الدراسات اإلفريقية.
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اإفريقيا:

الرابطا�صم الم�صاقالكليةالجامعةالدولة

جنوب )
اإفريقيا

جامعة 
جوهان�سبرج

كلية العلوم 
https://www.uj.ac.za/faculties/humanities/alاللغات الإفريقيةالإن�سانية

جامعة فري )
�ستيت

برامج درا�سات 
اإفريقيا

https://www.ufs.ac.za/humanities/departments-and-

divisions/centre-for-gender-and-africa-studies-home/

academic-information/africa-studies-programme

جامعة كيب )
تاون

مركز الدرا�سات 
/http://www.africanstudies.uct.ac.zaالدرا�سات الإفريقيةالإفريقية

ماج�ستير اللغات جامعة بريتوريا)
الإفريقية

https://www.up.ac.za/programmes/

programme/01250195/year/2021

(
ماج�ستير العالقات 
الثقافية الإفريقية 

الأوروبية
https://www.up.ac.za/programmes/

programme/01250015/year/2021

جامعة لغو�سنيجيريا)
معهد الدرا�سات 
الإفريقية 

ودرا�سات ال�ستات
https://iads.unilag.edu.ng/

مجموعة اأبحاث جامعة نيجيريا٧
الدرا�سات الإفريقية 
عبر التخ�س�سات

https://www.unn.edu.ng/transdisciplinary-african-

studies-research-group/

جامعة العيناإثيوبيا٨
الدرا�سات 
الإفريقية 
وال�سرقية

https://tzadmission.net/aau-center-for-african-and-

oriental-studies/

بنين٩
المدر�سة 
الإفريقية 
لالقت�ساد 

)ASE(

معهد الدرا�سات 
)IAS( الإفريقيةhttps://africanschoolofeconomics.com/research/ias/

جامعة دار تنزانيا0)
ال�سالم

المركز التنزاني 
الألماني 
للدرا�سات 

القانونية ل�سرق 
اإفريقيا

https://www.tgcl.uni-bayreuth.de/en/index.html

جامعة غاناغانا))
معهد كوامي 

نكروما للدرا�سات 
الإفريقية

https://ias.ug.edu.gh/ 
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الوطن العربي:

((

م�سر

كلية الدرا�سات جامعة القاهرة
/http://faps.cu.edu.egالإفريقية العليا

جامعة اأ�سوان))
معهد البحوث 

والدرا�سات الإفريقية 
ودول حو�س النيل

https://afr.aswu.edu.eg/

جامعة الفيوم))
معهد البحوث 
والدرا�سات 

ال�ستراتيجية لدول 
حو�س النيل

http://www.fayoum.edu.eg/ins/default.aspx

جامعة قناة ال�سوي�س))
معهد الدرا�سات 
الفرواآ�سيويه 
للدرا�سات العليا  

http://suez.edu.eg/ar/?p=38010

((
الجامعة الدولية 
الفرن�سية للتنمية 
الإفريقية »جامعة 

�سنجور«
http://www.usenghor-francophonie.org/

جامعة محمد المغرب٧)
الخام�س 

معهد الدرا�سات 
الإفريقية بالرباط 

)IEA(
http://iea.um5.ac.ma/

كلية الآداب والعلوم جامعة �سو�سةتون�س٨)
الإن�سانية

ماج�ستير الدرا�سات 
http://www.fls.rnu.tn/public/formations/masteresالإفريقية

معهد الدرا�سات جامعة الخرطومال�سودان٩)
الإفريقية والآ�سيوية

https://iaas.uofk.edu/index.php/en/

معهد اإبراهيم اأبو لغد فل�سطين0)
للدرا�سات الدولية

برنامج الدرا�سات 
الإفريقية

http://ialiis.birzeit.edu/?q=ar/node/623

اآ�صيا:

((

ال�سين

جامعة بكين 
)PKUCAS(

مركز الدرا�سات 
الإفريقية

https://caspu.pku.edu.cn/en/index.html

((
جامعة ال�سوؤون 

الخارجية ال�سينية 
)ASC(

مركز الدرا�سات 
الإفريقية

http://en.cfau.edu.cn/art/201726/9//

art_2683_55333.html

جامعة ت�سجيانغ ))
نورمال

معهد الدرا�سات 
http://ias.zjnu.edu.cn/iasen/main.htmالإفريقية

جامعة �سنغهاي  ))
نورمال

مركز الدرا�سات  
/http://shcas.shnu.edu.cnالإفريقية

مركز الدرا�سات جامعة يونان))
 http://www.cas.ynu.edu.cn/index.htmالإفريقية

جامعة لينجنان ، ))
كلية الآدابهونج كونج

ماج�ستير الآداب 
في ال�سوؤون الدولية 
)الدرا�سات ال�سينية 

الإفريقية)

https://ln.edu.hk/sgs/taught-postgraduate-

programmes/master-of-arts-in-international-

affairs-concentration-on-china-africa-studies
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(٧

اليابان

مدر�سة اللغات جامعة هونج كونج
.https://smlc.hku.hk/programmes/programالدرا�سات الإفريقيةوالثقافات الحديثة

php?lang=19 

الأكاديمية ال�سينية ٨)
للعلوم  الجتماعية  

معهد درا�سات غرب 
/http://waas.cssn.cn/indexاآ�سيا  واإفريقيا

جامعة كيوتو٩)
كلية الدرا�سات العليا 
لدرا�سات المنطقة 
الآ�سيوية والإفريقية

درا�سات المنطقة 
/https://www.africa.asafas.kyoto-u.ac.jp/enالإفريقية

مركز )IAGS( جامعة طوكيو0)
للدرا�سات الإفريقية

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/eng_site/info/

/research/organization/iags/africa

جامعة طوكيو ))
للدرا�سات الأجنبية

معهد الأبحاث للغات 
والثقافات في اآ�سيا 

واإفريقيا
http://www.aa.tufs.ac.jp/en/

جامعة ريوكوكو))
برنامج الدرا�سات 
العليا للدرا�سات 
الآ�سيوية والإفريقية 

)GPAAS(

https://www.ryukoku.ac.jp/english2/prog/

graduate/aa.html

جامعة ))
�سوفيا)جوت�سي)

درا�سات ال�سرق 
الأو�سط واإفريقيا

https://dept.sophia.ac.jp/fs/en/concentrations/

middle-east-and-african-studies/

/https://www.africa-hokkaido.orgدرا�سات اأفريقيةجامعة هوكايدو))

كوريا ))
الجنوبية

جامعة هانكوك 
https://cutt.us/EcPLeالكلية الإفريقيةللدرا�سات الأجنبية

((

الهند

جامعة جواهر لل 
نهرو

مركز الدرا�سات 
https://www.jnu.ac.in/sis/casالإفريقية

ق�سم الدرا�سات جامعة دلهي٧)
الإفريقية

http://www.du.ac.in/index.

php?page=department-of-african-studies

مركز الدرا�سات جامعة مومباي٨)
https://mu.ac.in/department-of-african-studiesالإفريقية

كلية الدرا�سات جامعة طهراناإيران٩)
العالمية

ماج�ستير درا�سات 
 https://fws.ut.ac.ir/en/?page_id=1129الجنوب الأفريقي

اأ�صتراليا:

(0

اأ�ستراليا

مجموعة اأبحاث جامعة مردوخ
اإفريقيا

http://www.murdoch.edu.au/Africa-Research-

/Group

/https://www3.monash.eduدرا�سات اإفريقيةجامعة مونا�س))

pubs/2014handbooks/aos/african-studies/

جامعة غرب ))
اأ�ستراليا

ال�سيا�سة الدولية 
لإفريقيا

https://handbooks.uwa.edu.au/

unitdetails?code=POLS3334

جامعة فيكتوريا))
اإفريقيا المعا�سرة 

والتغيير 
الجتماعي

https://www.vu.edu.au/units/ASS2028
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الأمريكتان:

((

الوليات 
المتحدة 
الأمريكية

مركز الدرا�سات جامعة ولية مي�سيغان
/https://africa.isp.msu.eduالفريقية

ق�سم الدرا�سات ))
/https://aaas.msu.eduالأمريكية والإفريقية

كلية واينبرغ من الفنون جامعة نورث و�سترن))
/https://africanstudies.northwestern.eduالدرا�سات الإفريقيةوالعلوم

الدرا�سات الأمريكية ٧)
https://afam.northwestern.edu/index.htmlالإفريقية

كلية الآدابجامعة اإنديانا  بلومنجتون٨)
درا�سات الأفارقة 
الأمريكيين والأفارقة 

في ال�ستات

https://www.indiana.edu/academics/degrees-

majors/degree/african-american-african-

diaspora-studies-ba-iu-bloomington-aaadba

الدرا�سات الإفريقية٩)
https://www.indiana.edu/academics/

degrees-majors/degree/african-studies-ma-iu-

bloomington-afrima

مركز الدرا�سات كلية الآداب والعلومجامعة كورنيل0)
/https://africana.cornell.eduوالبحوث الإفريقية

مركز اأفريكانا ))
/https://africana.cornell.eduللدرا�سات والبحوث

جامعة وي�سكون�سن ))
مادي�سون

برنامج الدرا�سات 
الإفريقية

https://africa.wisc.edu/0-outreach-and-

resources-home/2-resources/2b-online-

resources/

الدرا�سات الأفرو كلية الآداب والعلوم))
/https://afroamericanstudies.wisc.eduاأمريكية

جامعة كولومبيا))
درا�سات ال�سرق 

الأو�سط وجنوب اآ�سيا 
واإفريقيا

https://mesaas.columbia.edu/

((
درا�سات الأفارقة 
الأمريكيين والأفارقة 

في ال�ستات
https://afamstudies.columbia.edu/

https://africa.harvard.edu/homeالدرا�سات الإفريقيةجامعة هارفارد))

الدرا�سات الأمريكية ٧)
#/https://aaas.fas.harvard.eduالإفريقية والفريقية 

مركز الدرا�سات كلية الآداب والعلومجامعة بن�سلفانيا٨)
 /https://www.africa.upenn.eduالإفريقية

 /https://africana.sas.upenn.eduدرا�سات اأفريكانا٩)

(0

مركز الدرا�سات جامعة كاليفورنيا بيركلي
/https://africa.berkeley.eduالإفريقية

((
درا�سات الأفارقة 
الأمريكيين والأفارقة 

في ال�ستات
https://africam.berkeley.edu/

مجل�س الدرا�سات جامعة ييل))
/https://african.macmillan.yale.eduالإفريقية

الدرا�سات الأمريكية ))
/https://afamstudies.yale.eduالإفريقية

كلية فرانكلين للفنون جامعة جورجيا))
/https://afrstu.uga.eduالدرا�سات الإفريقيةوالعلوم
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((

الوليات 
المتحدة 
الأمريكية

الدرا�سات الأمريكية 
/https://afam.uga.eduالإفريقية

/http://www.middlebury.edu/academics/igsالدرا�سات الإفريقيةكلية ميدلبري))

tracks/as

-http://www.middlebury.edu/academics/blackالدرا�سات ال�سوداء

studies

كلية اإيموري للفنون جامعة اإيموري٧)
والعلوم

معهد الدرا�سات 
/http://www.ias.emory.edu/homeالإفريقية

الدرا�سات الأمريكية  ٨)
/http://aas.emory.edu/homeالإفريقية

برنامج الدرا�سات جامعة اأيوا٩)
الإفريقية

https://international.uiowa.edu/partnerships-

 and-research/academic/african-studies

كلية الآداب والعلوم ٧0
الليبرالية

الدرا�سات الأمريكية 
 /https://africanamericanstudies.uiowa.eduالإفريقية

/https://gs.howard.edu/graduate-programsالدرا�سات الإفريقيةجامعة هوارد)٧

african-studies

الدرا�سات الأفرو كلية الآداب والعلوم)٧
/https://afroamericanstudies.howard.eduاأمريكية

https://www.ohio.edu/cis/africanالدرا�سات الإفريقيةمركز الدرا�سات الدوليةجامعة اأوهايو)٧

ق�سم الدرا�سات كلية الآداب والعلوم)٧
الأمريكية الإفريقية

https://www.ohio.edu/cas/african-american-

 studies

مركز الدرا�سات جامعة بيت�سبرغ)٧
الإفريقية

https://www.ucis.pitt.edu/africa/welcome-center-

african-studies

ق�سم درا�سات كلية الآداب والعلوم)٧
/https://www.africanastudies.pitt.eduاأفريكانا

كلية الآداب والعلوم جامعة كان�سا�س٧٧
الليبرالية

مركز كان�سا�س 
http://kasc.ku.edu/للدرا�سات الإفريقية

الدرا�سات الإفريقية ٧٨
والإفريقية الأمريكية

http://afs.ku.edu/deparment-african-african-

american-studies

الدرا�سات الإفريقيةمعهد ووكرجامعة �ساوث كارولينا٧٩

برنامج الدرا�سات ٨0
الأمريكية الإفريقية

 /https://africanstudies.uchicago.eduالدرا�سات الإفريقيةجامعة �سيكاغو)٨

/https://english.uchicago.edu/about/fields-studyالدرا�سات ال�سوداء)٨

 black-studies

جامعة نورث كارولينا في )٨
 /https://africa.unc.eduالدرا�سات الإفريقيةت�سابل هيل

٨(
الدرا�سات الإفريقية 
والأمريكية الإفريقية 

وال�ستات
https://aaad.unc.edu/ 

معهد الدرا�سات جامعة اأوكالهوما)٨
الإفريقية

https://www.ou.edu/cis/sponsored_programs/

 african-studies-institute

الدرا�سات الإفريقية كلية الآداب والعلوم)٨
والإفريقية الأمريكية

https://www.ou.edu/admissions/academics/arts-

 sciences/african-american-studies

الدرا�سات الإفريقيةجامعة تيمبل٨٧
https://www.temple.edu/academics/degree-

programs/africology-and-african-american-

 studies-major-la-aaas-ba
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٨٨

الوليات 
المتحدة 
الأمريكية

علم اإفريقيا 
والدرا�سات الأمريكية 

الإفريقية

https://www.temple.edu/academics/degree-

programs/africology-and-african-american-

 studies-phd-la-aaas-phd

الدرا�سات الإفريقيةجامعة دوكين٨٩
https://www.duq.edu/about/centers-and-

institutes/center-for-african-studies/african-
studies-major-and-minor/courses

مركز الدرا�سات جامعة بو�سطن٩0
https://www.bu.edu/africa/الإفريقية

كلية جو�ستافو�س )٩
/https://gustavus.edu/africanstudiesالدرا�سات الإفريقيةاأدولفو�س

جامعة كاليفورنيا لو�س )٩
https://www.international.ucla.edu/africaالدرا�سات الإفريقيةاأنجلو�س

برنامج �سهادة خم�س كليات)٩
https://www.fivecolleges.edu/africanالدرا�سات الإفريقية

كلية الآداب والعلوم جامعة فلوريدا)٩
الليبرالي

مركز الدرا�سات 
الإفريقية

http://africa.ufl.edu/

https://www.guilford.edu/african-studiesالدرا�سات الإفريقيةكلية جيلفورد)٩

مركز الدرا�سات جامعة اإلينوي)٩
/https://afrst.illinois.eduالفريقية

-https://www.pdx.edu/global-studies/africanالدرا�سات الإفريقيةجامعة ولية بورتالند٩٧

  studies-certificate

 /https://liberallearning.tcnj.edu/african-studiesالدرا�سات الإفريقيةق�سم الدرا�سات الدوليةكلية نيو جير�سي٩٨

https://louisville.edu/panafricanstudies الدرا�سات الإفريقيةجامعة لويزفيل٩٩

https://africa.uoregon.edu/ الدرا�سات الإفريقيةجامعة اأوريغون00)

.https://www.wesleyan.edu/africanstudies/indexالدرا�سات الإفريقيةجامعة وي�سليان)0)

html 

جامعة روتجرز)0)
ق�سم اللغات والآداب 
الإفريقية وال�سرق 
اأو�سطية وجنوب اآ�سيا

https://www.amesall.rutgers.edu/ 

كلية الآداب والعلوم جامعة مي�سيغان)0)
والفنون جامعة مي�سيغان

مركز الدرا�سات 
https://ii.umich.edu/ascالإفريقية

برنامج الدرا�سات العلوم الإن�سانيةجامعة برين�ستون)0)
http://piirs.princeton.edu/afs الإفريقية

كلية الدرا�سات الدولية جامعة جونز هوبكنز)0)
المتقدمة

ماج�ستير الآداب في 
العالقات الدولية 
)اإفريقيا)

https://sais.jhu.edu/academics/master-degrees/

master-arts-international-relations-mair/africa

https://cutt.us/kMsoUالدرا�سات الإفريقيةجامعة �ستانفورد)0)

جامعة وا�سنطن0٧)
مدر�سة هنري اإم 
جاك�سون للدرا�سات 

الدولية
برنامج درا�سات 

/https://jsis.washington.edu/africaاإفريقيا

بكالوريو�س الدرا�سات كلية الآداب والعلومجامعة �سان فران�سي�سكو0٨)
الإفريقية

https://www.usfca.edu/arts-sciences/

undergraduate-programs/african-studies

جامعة نبرا�سكا – 0٩)
لينكولن

بكالوريو�س الدرا�سات 
الإفريقية

https://catalog.unl.edu/undergraduate/arts-

/sciences/african-studies-minor
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((0

الوليات 
المتحدة 
الأمريكية

بكالوريو�س الدرا�سات جامعة ماري لند
الإفريقية

https://academiccatalog.umd.edu/

undergraduate/colleges-schools/behavioral-

social-sciences/african-american-studies/

/african-studies-minor

https://www.fandm.edu/africana-studies/coursesدرا�سات اأفريكاناكلية فرانكلين ومار�سال)))

/https://www.dickinson.edu/homepage/31درا�سات اأفريكاناكلية ديكن�سون)))

africana_studies

برنامج درا�سات كلية كونيتيكت)))
اأفريكانا

https://www.conncoll.edu/academics/majors-

departments-programs/majors-and-minors/

/africana-studies

ق�سم درا�سات كلية الآداب والعلومجامعة �سين�سيناتي)))
اأفريكانا

https://www.artsci.uc.edu/departments/africana-

studies.html

/https://www.muhlenberg.edu/academicsدرا�سات اأفريكاناكلية موهلينبيرج)))

/ africanastudies

-https://www.davidson.edu/academicدرا�سات اأفريكاناكلية ديفيد�سون)))

 departments/africana-studies

/https://www.bowdoin.edu/africana-studiesدرا�سات اأفريكاناكلية بودوين٧))

 index.html

https://africana.lafayette.edu/ درا�سات اأفريكاناكلية لفاييت٨))

/https://www.union.edu/academic/majors-minorsدرا�سات اأفريكاناكلية التحاد٩))

 africana-studies

برنامج درا�سات جامعة جورج وا�سنطن0))
 /https://africanastudies.columbian.gwu.eduاأفريكانا

https://www.vassar.edu/africana-studies درا�سات اأفريكاناكلية فا�سار)))

/https://www.pitzer.edu/academics/field-groupsدرا�سات اأفريكاناكلية بيتزر)))

 /africana-studies

https://aas.cas.lehigh.edu/graduate-certificate درا�سات اأفريكاناجامعة ليهاي)))

-https://africana.barnard.edu/curriculumدرا�سات اأفريكاناكلية بارنارد)))

 courses-0

-https://www.swarthmore.edu/black-studiesالدرا�سات ال�سوداءكلية �سوارثمور)))

 program/academic-program

-https://liberalarts.tulane.edu/programs/africanaدرا�سات اأفريكانامدر�سة الفنون الليبراليةجامعة تولين)))

 studies

 /https://africana.brown.eduدرا�سات اأفريكاناجامعة براون٧))

كلية تيرينيتي للفنون جامعة ديوك٨))
والعلوم

الدرا�سات الإفريقية 
https://aaas.duke.edu/والإفريقية الأمريكية

https://www.albany.edu/africana درا�سات اأفريكاناجامعة األباني٩))

الدرا�سات الأمريكية كلية دارتموث0))
/https://aaas.dartmouth.eduالإفريقية والإفريقية

كلية بارد في �سايمون )))
روك

الدرا�سات الإفريقية 
الأمريكية والإفريقية

https://simons-rock.edu/academics/program-

 overview/african-american-african-studies.php

كلية الدرا�سات الدولية جامعة ولية اآيوا)))
المتقدمة

برنامج الدرا�سات 
الأمريكية الإفريقية 

والإفريقية 
https://afam.las.iastate.edu/ 

https://as.nyu.edu/africanastudies.html درا�سات اأفريكاناجامعة نيويورك)))

/https://www.hofstra.edu/africana-studiesدرا�سات اأفريكاناجامعة هوف�سترا)))

/http://africanastudies.unm.eduدرا�سات اأفريكاناجامعة نيو مك�سيكو)))
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

(((

الوليات 
المتحدة 
الأمريكية

الدرا�سات الإفريقية كلية الفنون الليبراليةجامعة تك�سا�س في اأو�ستن
 /https://liberalarts.utexas.edu/aadsوالإفريقية الأمريكية

الدرا�سات الإفريقية معهد كارتر جي وود�سونجامعة فيرجينيا٧))
 /https://woodson.as.virginia.eduالأمريكية والإفريقية

جامعة وا�سنطن في �سانت ٨))
الدرا�سات الإفريقية كلية الآداب والعلوملوي�س

 /https://afas.wustl.eduوالإفريقية الأمريكية

كلية الآداب والعلوم جامعة واين �ستيت٩))
الليبرالية

الدرا�سات الإفريقية 
https://clas.wayne.edu/afamstudies الأمريكية

كلية الآداب والعلوم جامعة فيالنوفا0))
/https://www1.villanova.edu/villanova/artsciدرا�سات اأفريكاناالليبرالية

 africana.html

الدرا�سات الأمريكية كلية كولبي)))
/https://www.colby.edu/africanamericanالإفريقية

الدرا�سات الأمريكية جامعة ال�سرق والغرب)))
الإفريقية

https://www.eastwest.edu/african-american-
studies/

/https://www.ewu.edu/cahss/africana-studiesدرا�سات اأفريكاناجامعة �سرق وا�سنطن)))

/https://morehouse.edu/academics/majorsدرا�سات اأفريكاناكلية مورهاو�س)))
 /africana-studies

مركز اأفريكانا جامعة �سنترال)))
 /https://www.ccsu.edu/casللدرا�سات

اأفريكانا وبورتوريكو / كلية هنتر جامعة مدينة نيويورك٧))
درا�سات لتينية

https://hunter.cuny.edu/artsci/africana-and-
puerto-rican-latino-studies/ 

كلية الدرا�سات كلية باروخ٨))
ال�سوداء والالتينية 

https://weissman.baruch.cuny.edu/weissman-
academic-departments/black-and-latino-studies/ 

كلية الآداب والعلومالجامعة الأمريكية٩))
 كلية درا�سات الأفارقة 
الأمريكيين والأفارقة 

في ال�ستات
https://www.american.edu/cas/crgc/afam/ 

الدرا�سات الأمريكية جامعة راي�س0))
الإفريقية والإفريقية

https://news.rice.edu/202019/06//caaas-

launches-new-minor-intro-african-and-african-

american-studies-course-and-grad-certificate/ 

الدرا�سات ال�سوداء كلية الآداب والعلومجامعة باكنيل)))
https://www.bucknell.edu/academics/college-

arts-sciences/academic-departments-programs/
critical-black-studies?gclid=EAIaIQobChMI-

qqDiMmA8wIV9iCtBh0a9w-
 0EAMYAiAAEgLqqPD_BwE

كلية العلوم الإن�سانية جامعة كالفلين)))
والجتماعية

الدرا�سات الإفريقية 
والإفريقية الأمريكية

https://www.claflin.edu/academics-research/
schools-departments/school-of-humanities-

and-social-sciences/department-of-humanities/
 african-and-african-american-studies

الدرا�سات الأمريكية جامعة مي�سي�سيبي)))
 /https://aas.olemiss.eduالإفريقية

https://cutt.us/3QQ6O الدرا�سات ال�سوداءكلية اأمهير�ست)))

جامعة برانديز)))
ق�سم الدرا�سات 
الأمريكية الإفريقية 

والإفريقية
https://www.brandeis.edu/aaas/undergraduate/ 

 /https://www.carleton.edu/africana-studiesدرا�سات اأفريكاناكلية كارلتون)))

كلية الآداب والعلوم جامعة ولية كليفالند٧))
الجتماعية

برنامج درا�سات 
 https://class.csuohio.edu/black-studies/black-studiesال�سود

https://www.wm.edu/as/africanastudies/index.php درا�سات اأفريكاناالآداب والعلومكلية وليام وماري٨))
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((٩

الوليات 
المتحدة 
الأمريكية

جامعة ولية كاليفورنيا ، 
دومينغيز هيلز

كلية الآداب والعلوم 
 /https://www.csudh.edu/africanaدرا�سات اأفريكاناالإن�سانية

جامعة ولية كاليفورنيا ،  0))
فوليرتون

كلية العلوم الإن�سانية 
والجتماعية

الدرا�سات الأمريكية 
 /http://hss.fullerton.edu/african-americanالإفريقية

جامعة ولية كاليفورنيا ، )))
نورثريدج

كلية العلوم الجتماعية 
-https://www.csun.edu/social-behavioralدرا�سات اأفريكاناوال�سلوكية

 sciences/africana-studies

جامعة الدومينيكان )))
)اإلينوي)

درا�سات العالم 
الأ�سود

https://www.dom.edu/academics/majors-

 programs/black-world-studies

جامعة مي�سيغان ال�سرقية)))
علم الأفارقة 

والدرا�سات الأمريكية 
الإفريقية

 https://www.emich.edu/aaas/index.php

الدرا�سات الإفريقية جامعة فوردهام)))
https://cutt.us/yvj6N والإفريقية الأمريكية

 /https://www.gsu.edu/program/africana-studies-maدرا�سات اأفريكاناكلية الآداب والعلومجامعة ولية جورجيا)))

الدرا�سات الإفريقية جامعه وليه اوهيو)))
https://aaas.osu.edu/ الأمريكية والإفريقية

/https://www.oberlin.edu/arts-and-sciencesدرا�سات اأفريكاناكلية الآداب والعلومكلية اوبرلين٧))
 departments/africana-studies

الدرا�سات الأمريكية جامعة لويول ماريماونت٨))
 /https://bellarmine.lmu.edu/afamالإفريقية

 /https://www.luther.edu/africana-studiesدرا�سات اأفريكاناكلية لوثر )اآيوا)٩))

https://www.mtholyoke.edu/acad/africana درا�سات اأفريكاناكلية ماونت هوليوك٧0)

جامعة ولية تيني�سي )٧)
-https://www.mtsu.edu/programs/africanaاأفريكاناكلية الآدابالو�سطى

studies/ 

الدرا�سات الأمريكية كلية الدرا�سات العلياجامعة بوردو)٧)
https://cutt.us/dwL3Z الإفريقية

ق�سم الدرا�سات جامعة �سيراكيوز)٧)
الأمريكية الإفريقية

https://thecollege.syr.edu/african-american-
 /studies

ق�سم الدرا�سات كلية العلوم الجتماعيةجامعة ولية �سان خو�سيه)٧)
 /https://www.sjsu.edu/afamالأمريكية الإفريقية

الدرا�سات الإفريقية كلية الآداب والعلومجامعة بوفالو)٧)
والأمريكية

https://arts-sciences.buffalo.edu/africana-and-
 american-studies.html

كلية فولبرايت للفنون جامعة اأركن�سا�س)٧)
والعلوم

الدرا�سات الإفريقية 
والإفريقية الأمريكية

https://fulbright.uark.edu/area-studies/african-
 and-african-american-studies/index.php

/https://www.arizona.edu/degree-search/majorsدرا�سات اأفريكاناجامعة اأريزونا٧٧)
 africana-studies

الدرا�سات الأمريكية جامعة كاليفورنيا ، ايرفين٧٨)
 /https://www.humanities.uci.edu/afamالإفريقية

الدرا�سات الأمريكية كلية الآداب والعلومجامعة كاليفورنيا ، ديفي�س٧٩)
والإفريقية

https://www.ucdavis.edu/majors/african-
 american-and-african-studies

الدرا�سات الأمريكية جامعة هيو�ستن٨0)
 /https://www.uh.edu/class/aasالإفريقية

جامعة ما�سات�سو�س ت�س )٨)
امهير�ست

كلية العلوم الإن�سانية 
والفنون الجميلة

الدرا�سات الأفرو 
اأمريكية

https://www.umass.edu/afroam/graduate-
 program-afroam

الدرا�سات الأمريكية جامعة مونتانا)٨)
الإفريقية

https://www.umt.edu/academics/programs/
 african-american-studies/default.php

-https://www.unomaha.edu/college-of-arts-andالدرا�سات ال�سوداءكلية الآداب والعلومجامعة نبرا�سكا اأوماها)٨)
 sciences/black-studies/index.php

جامعة نورث كارولينا في )٨)
�سارلوت

كلية الآداب والعلوم 
الليبرالية

ق�سم درا�سات 
 /https://africana.charlotte.eduاأفريكانا
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

(٨(

الوليات 
المتحدة 
الأمريكية

كلية الآداب والعلوم جامعة �سمال تك�سا�س
الجتماعية

الدرا�سات الأمريكية 
الإفريقية

https://history.unt.edu/interdisciplinary-minors/
 african-american-studies

الدرا�سات الأمريكية جامعة بوجيه �ساوند)٨)
الإفريقية

https://www.pugetsound.edu/academics/african-

 american-studies

جامعة تك�سا�س في ٨٧)
اأرلينغتون

مركز UTA للدرا�سات 
الأمريكية الإفريقية

الدرا�سات الأمريكية 
 /https://www.uta.edu/caasالإفريقية

كلية الآداب والعلوم جامعة جزر فيرجن٨٨)
/https://www.uvi.edu/academics/lib-arts-and-sciencesاأدب ال�ستات الأفريقيالجتماعية

 programs/literature-african-diaspora/default.aspx

كلية العلوم الإن�سانية جامعة فرجينيا كومنولث٨٩)
والعلوم

ق�سم الدرا�سات 
الأمريكية الإفريقية

https://afam.vcu.edu/programs/undergraduate-
program/ 

 /https://www.valdosta.edu/afaدرا�سات اأفريكاناجامعة ولية فالدو�ستا٩0)

الدرا�سات الأمريكية جامعة وي�سترن اإلينوي)٩)
الإفريقية

http://www.wiu.edu/cas/academics/
 scholarships/AAS.php

الدرا�سات الإفريقية كلية الآدابجامعة ولية رايت)٩)
والإفريقية الأمريكية

https://liberal-arts.wright.edu/african-and-
 african-american-studies

الدرا�سات الأمريكية جامعة روت�س�ستر)٩)
الإفريقية

http://www.rochester.edu/ucis/
 africanamstudies.html

https://cutt.us/ZlQPG درا�سات اأفريكاناكلية المجتمع نا�سو)٩)

جامعة وي�سكون�سن - )٩)
الدرا�سات الإفريقية كلية الآداب والعلومميلووكي

 /https://uwm.edu/african-diaspora-studiesوال�ستات الأفريقي 

(٩(

كندا

معهد الدرا�سات جامعة كارلتون
 /https://carleton.ca/africanstudiesالإفريقية

/https://www.newcollege.utoronto.ca/academicsالدرا�سات الإفريقيةجامعة تورنتو٩٧)
new-college-academic-programs/african-studies/

معهد درا�سة التنمية جامعة ماكجيل٩٨)
https://www.mcgill.ca/isid/undergraduate/afriالدرا�سات الإفريقيةالدولية 

https://cutt.us/8Nu3X الدرا�سات الإفريقيةجامعة ترينت٩٩)

ق�سم العلوم ال�سيا�سية - كلية جامعة �سيمون فريزر00)
https://cutt.us/PFoGB الدرا�سات الإفريقيةالآداب والعلوم الجتماعية

https://futurestudents.yorku.ca/program/african-studiesالدرا�سات الإفريقيةجامعة يورك)0)

https://cutt.us/4VJal الدرا�سات الإفريقيةجامعة بريتي�س كولومبيا)0)

/https://www.ucalgary.ca/pubs/calendar/currentالدرا�سات الإفريقيةجامعة كالجاري)0)

african-studies.html

درا�سات ال�سرق جامعة األبرتا)0)
https://apps.ualberta.ca/catalogue/course/measالأو�سط واإفريقيا

اختيارات الدرا�سات جامعة اأوتاوا)0)
الإفريقية

https://catalogue.uottawa.ca/en/undergrad/

/option-african-studies

(0(
البرازيل

كلية الفل�سفة والعلوم جامعة �ساو باولو 
والآداب 

مركز الدرا�سات 
/https://cea.fflch.usp.brالإفريقية

كلية الفل�سفة والعلوم جامعة باهيا الفيدرالية0٧)
الإن�سانية

مركز الدرا�سات 
/http://www.ceao.ufba.brالأفرو �سرقية
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اأوروبا:

(0٨

بريطانيا

كلية الدرا�سات ال�سرقية جامعة لندن
)SOAS( والإفريقيةhttp://www.soas.ac.uk

ماج�ستير الدرا�سات 0٩)
الإفريقية

https://www.soas.ac.uk/africa/programmes/

/maafstudies

جامعة برمنغهام0))
ق�سم الدرا�سات 
الإفريقية 

والأنثروبولوجيا
https://www.birmingham.ac.uk/schools/

 historycultures/departments/dasa/index.aspx

مدر�سة الدرا�سات الإفريقية جامعة �سا�سك�س)))
http://www.sussex.ac.uk/Units/CDEوالآ�سيوية

مركز الدرا�سات جامعة اإدنبرة)))
)CAS( الإفريقيةhttps://www.sps.ed.ac.uk/centre-african-studies

مركز الدرا�سات جامعة ليدز)))
)LUCAS( الإفريقيةhttps://lucas.leeds.ac.uk/

ماج�ستير الدرا�سات جامعة اأك�سفورد)))
الإفريقية

https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/

courses/msc-african-studies

ماج�ستير الدرا�سات جامعة كامبريدج)))
الإفريقية

https://www.postgraduate.study.cam.ac.uk/

 courses/directory/poafmpafs

تاريخ اإفريقيا وال�ستات جامعة ت�سيت�سي�ستر)))
الأفريقي

https://www.chi.ac.uk/history/history-courses/

 mres-history-africa-and-african-diaspora

فنون اإفريقيا جامعة اإي�ست اأنجليا٧))
واأوقيانو�سيا والأمريكتين

https://www.uea.ac.uk/course/postgraduate/ma-

 the-arts-of-africa-oceania-and-the-americas

دكتوراه الدرا�سات جامعة نوتنجهام٨))
ال�سوداء

https://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/course/

research/black-studies-phd

((٩

األمانيا

معهد الدرا�سات جامعة بايرويت
https://www.ias.uni-bayreuth.de/en/الإفريقية

الفنون اللفظية 0))
والب�سرية الإفريقية

https://www.uni-bayreuth.de/de/studium/bachelorstudium/
 african_verbal_and_visual_arts/index.php

-https://www.gkr.uni-leipzig.de/en/institute-ofمعهد الدرا�سات الإفريقيةجامعة ليبزيغ)))

/african-studies

ماج�ستير الثقافة والبيئة جامعة كولونيا)))
باإفريقيا

http://ethnologie.phil-fak.uni-koeln.de/content.

php?kid=111

/https://www.aai.uni-hamburg.de/studiumتحليل اللغات الإفريقيةجامعة هامبورج)))

master/52-afrika-ma.html

الدرا�سات الإفريقية المعهد الآ�سيوي الأفريقي)))
https://www.aai.uni-hamburg.de/afrika.htmlوالدرا�سات الإثيوبية

جامعة همبولت في )))
برلين

معهد الدرا�سات الآ�سيوية 
والإفريقية

https://www.iaaw.hu-berlin.de/de

جامعة جوته في )))
فرانكفورت

ماج�ستير  الدرا�سات 
https://www.uni-frankfurt.de/35791971الفريقية

الدرا�سات الإفريقية ٧))
متعددة التخ�س�سات

https://www.goethe-university-frankfurt.
de/50798396/Zentrum_f%C3%BCr_

 Interdisziplin%C3%A4re_Afrikaforschung__ZIAF

معهد الإثنولوجيا والدرا�سات جامعة ماينز٨))
/https://www.ifeas.uni-mainz.deالإفريقية

بحوث اإفريقيا الراين جامعات الراين٩))
/http://afrikaforschung-rheinmain.de– ماين
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الدراسات اإلفريقية.. »عدد خاص«

((0

فرن�سا

جامعة باري�س  بانثيون 
�سوربون

م�سار ال�سيا�سة الدولية 
الدرا�سات الإفريقية 

والمتو�سطة

https://sciencepolitique.pantheonsorbonne.

fr/parcours-politique-internationale-etudes-

africaines-et-mediterraneennes 

(((
وحدة بحثية م�ستركة 
بين جامعة بوردو 
وجامعة باو والمركز 
الوطني للبحث

/https://www.lam.sciencespobordeaux.frالأفارقة داخل العالم

((()IMAF( معهد البلدان الإفريقيةhttps://imaf.cnrs.fr/?lang=fr

ماج�ستير في ال�سيا�سة درا�سات اأفريقية ومتو�سطيةجامعة باري�س ))))
الدولية

https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/
catalogue-des-formations/master-M/master-

science-politique-KBVX30AP/master-parcours-
politique-internationale-parcours-etudes-africaines-

et-mediterraneennes-KBVX5N1J.html

مركز درا�سات العلوم الجتماعية حول جامعة باري�س)))
  /https://www.cessma.orgالعالم الأفريقي والأمريكي والآ�سيوي

(((

اإيطاليا

https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/137855تاريخ افريقياجامعة �سيينا

/https://scienzepolitiche.unipv.it/corsi-di-laureaدرا�سات من اإفريقيا واآ�سياق�سم العلوم ال�سيا�سية والجتماعيةجامعة بافيا)))
/studi-dellafrica-e-dellasia

جامع كا فو�سكاري  ٧))
البندقية

دكتوراه في الدرا�سات 
/https://www.unive.it/pag/7552الآ�سيوية والإفريقية

تاريخ وموؤ�س�سات جامعة بيرغامو٨))
https://www.unibg.it/ugov/degreecourse/44570اإفريقيا

((٩

اإ�سبانيا

دبلوم درا�سات عليا في مركز الدرا�سات الإفريقية
https://centredestudisafricans.org/المجتمعات  الإفريقية  

((0)ULL( الدرا�سات الإفريقيةجامعة للغوناhttps://www.ull.es/la-universidad/facultades-
/centros-departamentos/centros-estudios-africanos

ق�سم العلوم ال�سيا�سية جامعة مدريد الم�ستقلة)))
والعالقات الدولية

ماج�ستير العالقات 
الدولية والدرا�سات 

الإفريقية

https://www.uam.es/Derecho/Ma
sterEstAfricRRII/1242658864684.

htm?language=es&nodepath=M?ster%20
en%20Relaciones%20Internacionales%20y%20
 Estudios%20Africanos&pid=1234889427287

/https://culturaypensamientodelospueblosnegros.comالدرا�سات الإفريقية وال�سعوب ال�سوداءجامعة كمبلوتن�سي بمدريد)))

الدرا�سات العليا في جامعة بومبيو فابرا)))
https://www.upf.edu/web/societats-africanesالمجتمعات الإفريقية

(((

البرتغال

http://africanos.eu/index.php/enمركز الدرا�سات الإفريقيةجامعة بورتو

المعهد العالي للعلوم )))
-https://www.iscsp.ulisboa.pt/pt/investigacao/unidadesالدرا�سات الإفريقيةالجتماعية وال�سيا�سية

de-investigacao/centro-de-estudos-africanos-ceaf

https://www.ulisboa.pt/curso/licenciatura/estudos-africanosالدرا�سات الإفريقيةكلية الآدابجامعة ل�سبونة)))

https://www.ubi.pt/Disciplina/12330ثقافات اللوزوفون الإفريقيةجامعة بيرا الداخلية٧))

((٨

تركيا

https://doaf.asbu.edu.tr/en/program/african-studiesمعهد الدرا�سات ال�سرقية والإفريقيةجامعة  اأنقرة للعلوم الجتماعية

تطبيقات وبحوث جامعة فنار بهت�سه٩))
الدرا�سات الإفريقية

https://fbu.edu.tr/akademik/192/afrika-
calismalari-uygulama-ve-arastirma-merkezi

جامعة اإ�سطنبول 0))
التجارية

الدرا�سات الإفريقية 
والعالقات الدولية

https://lisansustuaday.ticaret.edu.tr/afrika-
calismalari-ve-uluslararasi-iliskiler-ingilizce/

تطبيق بحوث ودرا�سات جامعة اإ�سطنبول)))
https://masam.medeniyet.edu.tr/trال�سحية الإفريقية

  مركز اأفريكام للتطبيقات جامعة اإ�سطنبول اأيدين)))
والبحوث

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/
arastirmamerkezleri/afrikam/Pages/default.aspx

المركز الأفريقي للبحوث جامعة اإرجيي�س)))
القت�سادية والجتماعي

https://afesam.erciyes.edu.tr/hakkimizda/Afrika-
Ekonomik-ve-Sosyal-Uygulama-ve-Arastirma-Merkezi/1

/http://www.inonu.edu.tr/inuafamالدرا�سات الإفريقيةجامعة اإينونو)))
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(((

رو�سيا

-https://english.spbu.ru/our-university/90-programلغات وثقافات اإفريقياجامعة �سانت بطر�سبرغ
master/2650-languages-and-cultures-of-africa

مدر�سة �سانت بطر�سبرغ للعلوم )))
الجتماعية ودرا�سات المنطقة

الدرا�سات الآ�سيوية 
/https://spb.hse.ru/en/soc/daasوالإفريقية

جامعة لومونو�سوف ٧))
مو�سكو الحكومية

معهد الدول الآ�سيوية 
https://www.msu.ru/en/info/struct/depts/isaa.htmlوالإفريقية

الدرا�سات الآ�سيوية المدر�سة العليا لالقت�ساد٨))
/https://www.hse.ru/en/ba/orientalوالإفريقية

الأكاديمية الرو�سية ٩))
/https://www.inafran.ruمعهد الدرا�سات الإفريقيةللعلوم

/https://www.ascleiden.nlمركز الدرا�سات الإفريقيةجامعة ليدنهولندا0))

/https://afrika.univie.ac.at/enمعهد الدرا�سات الإفريقيةجامعة فييناالنم�سا)))

/https://zasb.unibas.ch/enمركز الدرا�سات الإفريقيةجامعة بازل�سوي�سرا)))

(((

بولندا

ماج�ستير الدرا�سات جامعة جنيف
الإفريقية

https://www.unige.ch/gsi/en/formations/masters/
/master-etudes-africaines

الدرا�سات الإفريقية  كلية الدابجامعة لوزان)))
ن�سو�س ومجالت

https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuinst/
formations/master/master-es-lettres-avec-

 specialisation/etudes-africaines.html

اللغات والثقافات  جامعة وار�سو)))
الإفريقية

http://www.afrykanistyka.uw.edu.pl/about-the-
department

مركز جاجيلونيان للبحوث جامعة جاجيلونيان)))
https://jcba.uj.edu.pl/en_GB/للدرا�سات الإفريقية

((٧
ال�سويد

الدرا�سات الإفريقيةجامعة دالرنا
https://www.du.se/en/about-du/this-is-dalarna-

university/collaboration-networks-and-centres-of-
/excellence/african-studies-at-dalarna-university-ducas

-https://www.uu.se/en/admissions/freestandingالدرا�سات الإفريقيةجامعة اأوب�سال٨))
courses/course/?kKod=5KA105&typ=1

((٩

بلجيكا

جامعة لوفان 
الكاثوليكية

معهد البحوث الأنثروبولوجية 
https://soc.kuleuven.be/iaraفي اإفريقيا 

اللغات والثقافات الإفريقية  جامعة غينت٧0)
/https://www.africanstudies.ugent.beوالدرا�سات الإفريقية

/https://www.programmes.uliege.beعلم ال�سيا�سة الإفريقيةجامعة لييج)٧)
html.1-cocoon/20202021/cours/SPOL2237

(٧(
النرويج

الجامعة النرويجية 
https://www.ntnu.edu/studies/aaafrالدرا�سات الإفريقيةللعلوم والتكنولوجيا

جامعة اأو�سلو)٧)
دورات في الثقافة والدين 
واللغات الآ�سيوية والدرا�سات 

الآ�سيوية والإفريقية
https://www.uio.no/english/studies/courses/

/humanities/ikos

https://teol.ku.dk/casمركز الدرا�سات الإفريقيةجامعة كوبنهاجنالدنمارك)٧)

جامعة هراديك الت�سيك)٧)
دكتوراه الدرا�سات الكلية الفل�سفيةكرالوف

الإفريقية اأو الأمريكية
https://www.uhk.cz/en/philosophical-faculty/
about-faculty/departments/department-of-

political-sciences/student/doktorske-studium

/https://www2.helsinki.fi/sv/humanistiska-fakultetenدرا�سات افريقيةكلية العلوم الإن�سانيةجامعة هل�سنكيفنلندا)٧)
forskning/vetenskapsomraden/sprakafrikastudier
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African Studies.. «Special issue»

Matthias Basedau

This article takes stock of the state of African Studies 
and argues that (1) research on Africa is strongly dominated 
by outside, non- African, mostly Western views; (2) there 
is a tendency towards undifferentiated views on “Africa,” 
which usually concentrate on negative aspects, overlooking 
progress in many areas; (3) methodologies that focus on 
causal identification are rarely used; and (4) the field focuses 
on micro- perspectives while few works examine the big 
picture and the longue durée. The article then argues 
that Comparative African Studies, which builds upon the 
concept of Comparative Area Studies, can address some of 
these challenges. A pronouncedly comparative perspective 
would help to systematically combine and contrast “outside” 
and “inside” perspectives in order to better identify causal 
relationships and general trends both within Africa and 
between Africa and other regions. Consequently, African 
Studies requires more resources and should more effectively 
engage in multi- disciplinary and mixed- methods research �

Rethinking African Studies: 
Four Challenges and the Case for 
Comparative African Studies
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Abdul Malik Odeh:
Pioneer of African Studies in 
Egypt and the Arab World

Naser Karam Ramadan
Political researcher - Egypt

The name of Prof. «Abdul-Malik Odeh» (1927--2013) 
will always be remembered as a pioneer of African studies 
in Egypt and the Arab world. Odeh was able to establish 
an Arab school of thought based on the study of Africa; It 
relied on combining library and field studies together in an 
organized academic form, to the edification and education of 
successive generations from young scholars, who represent 
an accumulation of human knowledge and an investment of 
purposeful scientific energy. Proceeding from this philosophy, 
this was the Odeh intellectual project for the study of Africa, 
which we can point out its most prominent features through 
three major axes:

- The issue of state and governance in Africa at the national 
and continental levels.

- Following up the file of Arab-African relations and their 
development from an analytical and critical perspective.

Studying Egyptian policies in Africa.
- He also made a practical contribution represented 

in his participation in the establishment of the magazine 
“International Politics”, in addition to the establishment of 
a branch of African Studies at the Faculty of Economics and 
Political Science, and the Institute of African Research and 
Studies at Cairo University �
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African Studies.. «Special issue»

The reality of African 
studies in Sudan

Prof. Dr. Kamal Muhammad Jahallah Al-Khidr
Sudanese Academic

The field of African studies in today’s world is of great 
importance, due to the tendency of the major scientific 
disciplines to focus and narrow its scope through specialization, 
especially in area studies, hence, focusing on the promising 
continent of Africa, which did not find its sufficient fortune in 
study and research. Due to the fact that the first pioneers who 
were interested in this field were Frankish scholars (Africanist), 
who established centers and institutes for this field in the 
universities of the West, and others. What is important is that 
a large number of these centers and institutes - hardly devoid 
of any university in a Western, Arab or African state - play a 
prominent role in supporting the pillars of this field, which has 
become a strategic field, in which experts compete.

And Sudan as an Arab and African country, or African and 
Arab, which some studies refer to as the “miniature of Africa” 
- there is no doubt that it urgently needs this field due to the 
original belonging to the African space. Therefore, the article 
tackles defining the field of African studies in Sudan and its 
beginnings, introducing the largest centers and institutes 
specialized in the field of African studies in Sudan, the 
challenges facing the field of African studies, and the future 
of African studies in Sudan �
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Centers of African Studies 
in Europe

Dr. Muhammad Abdul-Karim Ahmed
Africa Research Coordinator- Futuristic Studies Institute- Beirut 

Europe has a very extensive network of the research centers that are 
specialized in African Affairs. It›s not surprising that the field of African 
Studies has witnessed its most remarkable developments in Europe which 
maintained very close ties with its former African colonies and post-colonial 
states. Upon this long and well-established ties between Europe and Africa, 
this study aims to explore and survey the map of the specialized centers that 
reinvolved in studying various aspects of African affairs, while excluding the 
France-based centers which entails a separate study in view of its special 
policies and orientations.  

The present study aims to survey the most important centers of African 
research and studies in Europe through adopting a group of common 
criteria and standards such as: providing brief descriptions for the center, 
highlighting its vision and mission, its academic and research areas of 
study, and reviewing its products notably the periodicals. The study also 
tends to provide an initial critique to the European centers’ varied roles 
across the continent. 

The study concludes that these centers represent the very basis of 
the African Affairs discipline across the worldwide, albeit the remarkable 
competition posed by counterpart centers from countries such as the USA, 
France, China, Japan and others.  It also noted that the mentioned centers 
have relied heavily, since their establishment until the present time, on 
the accumulated knowledge from the early stages of European- African 
encounters, through the colonial periods, to the era of independent Africa. 

On the other hand, the African Affairs’ centers in Europe have boosted 
the so-called “knowledge gap” among African and European specialists in 
the field for various reasons. These include the finance issues, academic 
freedoms, and the absent of well-established intra-African academic and 
research ties in favor of other European- African ones �
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African Studies.. «Special issue»

The reality of African
studies in Algeria:
A descriptive and analytical study

Dr. Mustapha Khouas
Associate professor of Political 
science at National Superior 
School of Political Science.

Dr. Arbi Boumediene
Associate professor, Department 
of Political Science, Faculty of Law 
and Political Science, University 
Hassiba ben Bouali, Chlef, Algeria.

By virtue of the geographical proximity and the historical depth 
of Algeria in the sub-Saharan Africa, the status of Africa is prominent 
to Algeria, particularly in light of the regional and international 
competition on this continent. Apart from its presence at the political 
and security level, Algerian social, cultural and economic presence 
remains modest within the continent due to the view of the African 
depth as a source of the security threat, not as a civilizational extension. 
Amending this issue is mainly related to understanding the other by 
supporting research centres and think tanks, encouraging research and 
scientific studies to know the African continent, and then promoting 
national interests. However, the fact of African studies in Algeria is 
also witnessing a stumble and weakness in performance and output, 
affected by the Algerian decision-maker›s view of the African continent.

This research paper attempts to provide a comprehensive survey 
on the reality of African studies in Algeria in general and at Algerian 
universities in specific. It also discusses the position of African studies 
by focusing on political studies and linking them to the general trends 
of the state’s public policy, by asking the following question: How does 
politics affect the development of this field of knowledge in Algeria? 
despite its significance in promoting and protecting national security 
and national interests. Finally, this study examines and discusses the 
challenges facing African studies in Algeria, it reviews the mechanisms 
to correct these imbalances and deficiencies, and finding a place worthy 
of the field of African studies for its scientific and practical importance 
as an entry point to understand the other, and maximize the strategic 
gains of the Algerian state, and Arab interests vis-a-vis Western powers �
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The State of the Field of African 
Studies in American Think Tanks:
Features and Developments

Dr. Elsayed Ali Abofarha
Associate professor of political science- Beni-Suef 
university- Egypt

The field of African studies is one of the fields of knowledge that have relevance in social 
sciences in general and political sciences in particular. Perhaps this is due to the expansion of 
observations of social phenomena, their growth, and the diversity of their consequences in 
the African continent. To the extent that it is possible to withdraw the theories of social and 
political phenomena that arose in Western experience, and developed under it. Hence, its 
results and conclusions were based, according to it, on the diverse and rapidly developing 
African experience, influenced by a package of internal and external interactions, with which 
it requires a thorough, careful and scrutiny study of it and its considerable specificity.

Perhaps the most prominent transformation that contributed to the emergence and 
growth of the field of African studies in particular and resulted from the previous features 
in one way or another, is the emergence of what is known in political science as area 
studies; which emerged in particular due to the transformation of the contexts of political 
practice since the sixties of the last century with the growing global roles of American 
civil society such as civil rights movements and others, most of which were led by African-
American personalities on the one hand, and the growing attention of American capital and 
businessmen towards the wealth of natural resources in the newly independent countries 
in Africa on the other hand.

The growing number of citizens of African descent in many of those countries, such 
as the United States of America and Brazil, and according to what a US report, issued by the 
State Department, revealed that Africa was the largest geographical area that had the ability 
to maneuver in competition between the Communist and capitalist blocks during the Cold 
War, and why this requires more Western research engagement in Africa.

In the end, all of the above led to an increase in the number of researchers and research 
schools around the world concerned with the field of African studies. Perhaps the first and 
most important of these schools is the American School with its various aspects. Accordingly, 
this study is concerned with examining the state of the field of African studies in American 
research and educational institutions, from several angles. The first is the institutionalization 
of the field of African studies in the United States of America, the second is the growth of 
the field of African studies in American universities, the third is the growth of research and 
educational spending on African studies programs in American educational institutions, and 
the fourth is the growing interest of American think tanks in the field of African studies, and 
finally new research trends in the field of African studies in the USA �
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African Studies in The 
Arabic World and The West: 
A Comparative Study

Adama Bamba
Acdemician and Researcher -Cote d lvoire - Academy of Islamic Studies
University of Malaya-mMalaysia

African Studies occupy a considerable space in the 
research activity in the West, as it has a direct relationship with 
the dominance and assimilation project on which the new 
Western states rely on. In this regard, the present paper tries 
to follow the birth and the development of the African Studies 
in the West in general, and France in particular. It also attempts 
to indicate the volume of the African Studies in the West 
and the main issues that the Africanists are concerned with. 
After that, the present paper attempts to draw a comparison 
between the West and the Arab World in terms of the African 
Studies activities, then proposed some suggestions that might 
enhance the quality of the African Studies in the Arab World 
and contribute in bridging the gap between Africa and the 
Arab World �
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African Historical Studies in the Faculty of 
African Postgraduate Studies, Cairo University
A Descriptive and Analytical 
Reading of Scientific Theses 
in the Department of History

Dr. Batal Shaban Mohamed Gheriany
Assistant Professor of Islamic History, Faculty of African Postgraduate 
Studies, Cairo University

This article aims to review the studies and theses that were completed in the master’s 
and doctoral degrees on the history of sub-Saharan African countries in the History Department 
at the faculty of African postgraduate studies, Cairo university, whether in the era of ancient, 
Islamic, modern and contemporary history. It is a very important topic for specialists in African 
history, in order to get acquainted with the topics that have been studied, distributed over the 
regions of the sub-Saharan African continent: the West, the East, the South, and the Center. 
In order to achieve the benefit, we used several method, especially the descriptive, statistical, 
analytical, and inductive.

Honorable professors in faculty, were keen to direct researchers towards studying all 
regions of the African continent and researching various topics according to the historical 
conditions of each region separately, its natural capabilities, its relations with other regions, 
the number of countries for each region, its area, and the nature of the imperialist competition 
witnessed by the regions, in addition to what is imposed by the nature of the available source 
material, and the possibility for researchers to obtain it. These circumstances have led 
researchers to pay more attention to studying the history of some countries in some regions, 
such as West Africa and East Africa, rather than studying other regions, such as South Africa 
and Central Africa, which have not received enough attention so far.

In this article, we will monitor the trends of researchers in their studies, and the most 
prominent research issues they tackled, which show their diversity and richness, among the 
topics of political, economic, social and cultural history. These topics cover different time 
periods. It appears by reviewing the list of scientific theses discussed in the history section that 
they included important topics, such as: raw materials and important African commodities that 
contributed to a state of natural human movement, migrations, trade exchange, and trips, but 
unfortunately these riches were the reason for the emergence of the ambitions of European 
powers, And its frantic competition to control the countries of the continent, to plunder those 
wealth, in addition to studying this competition and the stages of imposing colonial control on 
Africa, then the national liberation movements and African resistance, and studying the role 
of national leaders in them. Some researchers also directed their attention to the study of 
relationships across different historical periods; Whether regional relations between African 
countries and some of them, or foreign relations with European or Asian countries and others.

It is noted that we need to make more effort in studying social history topics, and pay 
attention to studying all countries in each region, as it was noted that there is a focus on 
studying specific countries within a region at the expense of the rest of the region’s countries �
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Taking priorities into account:
Qiraat African magazine is 

keen to give priority to issues of 
a strategic dimension and those 
related to the future of the continent, 
or those which provide scientific and 
practical visions and solutions that 
contribute to the renaissance and 
development of Africa, and address 
its real problems. On the other hand, 
we refuse non-practical studies or 
that doesn’t link the reality with 
scientific issues, and those related to 
partial issues or pertaining to a group 
or a region; unless it has a long-term 
impact or provides a role model.

Reaching a wide audience of 
beneficiaries:

We took into account, when 
launching the magazine, that it 
would reach the largest number of 
specialists and interested people, 
and all those who are related to 
African affairs, whether they are 
Arabs or Africans, because we do 
not want to address ourselves 
or remain in a closed circle of 
specialists, and for that we have 
been keen to:

-Balance between scientific 
authenticity and methodological 

discipline, and the requirements of 
mass media, in the construction of 
articles, and the production of the 
magazine.

-Publishing important topics 
on the Qiraat African website on 
the Internet, then republishing the 
magazine as whole later on.

These policies - praise be to God 
- had a great impact on the success 
of the magazine, its acceptance, 
and the demand for contributing 
to it and following its issues.

We intend to continue on this 
path despite its hardship and 
length; as we see its beautiful 
impact, growth and development 
in the field of African studies, as 
we overcome the roadblocks and 
inspire determination in the souls.

We are continuing - God willing 
- and we hope that (Qiraat African) 
will contribute to increasing and 
expanding the circle of those 
interested in Africa, and putting the 
field of African studies in its rightful 
place among the priorities of 
scientific and intellectual research 
in the Arab world �
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studies for publication in it as a 
result of its profound impact on 
understanding, fulfilling a real 
change and achieving a good 
work, to reverse the unjust negative 
image formed by the Western 
media and conveyed by those 
who transmit it in the Arab media, 
and hence changing the false 
awareness about African continent. 
We should also form a correct 
awareness that highlights the true 
image of Africa with its ancient and 
diverse civilizations and cultures, its 
abundant wealth, the beauty of its 
nature and land, and the originality 
of its human being.

Balance and Inclusion:
The magazine’s policy is based 

on achieving comprehensiveness 
in scientific and intel lectual 
fields across the regions of the 
continent, with our conviction 
of the importance of scientific 
special ization, as the reality 
imperatives nictitate to cover 
different issues on a wider scale.

One distance from all:
A c c o u n t s  a n d  p o l i t i c a l 

interac t ions,  in  addit ion to 
international, regional and internal 

competition and conflicts of all 
kinds, are a long story that we are 
not part of it or even taking sides, 
as we stay away from feeding or 
fueling struggles. Whatever we 
need to study or analysis we present 
it on the pages of our magazine, as 
we make sure that it is presented 
according to the highest standards 
of impartiality and objectivity.

Collaboration and integration:
With the massiveness of the 

field of African Studies, it requires 
many institutions and projects to 
work over it, hence, we encourage 
and motivate participation in this 
field, as we seek to identify and 
communicate with researcher 
working in the field of African 
studies, and to extend bridges of 
cooperation and integration with 
them to serve our common goals.

Independence and impartiality:
T h e  m a g a z i n e  o p e r a t e s 

according to the principle of 
independence and impartiality, as 
we avoid allowing anyone to put us 
under his guardianship or vice versa, 
as we are only biased towards Africa 
and what serves it and achieves its 
stability and renaissance.
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scientific energy”.
This weakness and shortcoming 

in the understanding of Africa and 
scientific interest in it, which is 
absolutely not commensurate 
with the strategic importance of 
the continent of Africa, was one of 
the motives for launching (Qiraat 
African), among other reasons, 
like the neighborly relations, 
common history, social bonds, 
and cultural exchange between 
Arabs and Africans, in addition 
that Arabs constitute about a third 
of the continent’s population. All 
the above-mentioned reasons 
require that Africa be at the top 
of our political, developmental, 
intellectual, scientific, and media 
priorities. We should be among 
the first who extend the hand of 
cooperation to Africans in the fields 
of integration, joint ventures that 
benefit from natural and human 
resources, in order to achieve 
security, stability and prosperity 
for all. This duty is not specific to 
governments and their institutions 
only, rather, it should include 
everyone who can offer something 

useful in this field, each according 
to his specialization and ability.

Therefore, understanding Africa 
and being aware of its problems and 
making it the focus of the academic 
and societal elites’ attention for the 
sake of conscious communication 
and fruitful interaction, is what we 
seek through our magazine and its 
publications. We briefly point out 
to the most prominent policies and 
objectives:

Islamic identity:
Islam is our identity, and more 

than half of the population of Africa 
are Muslims, and it is an essential 
part of the identity of the rest of 
its spectrum. We proceed from the 
broad horizon of Islam, its supreme 
purposes, and its civilizational 
vision, in order to achieve a 
comprehensive renaissance on 
the continent, and for its societies 
to be secure and stable.

Correct awareness of Africa:
Creating a correct awareness 

about Africa is one of our top 
priorities in the magazine’s policy, 
which is a main criterion for 
selecting its topics and authorizing 
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Fifty candles
Fifty candles we lit in our 

magazine, Qiraat African, to light 
the way to Africa.

Fifty messages we have sent to 
bring about a better understanding 
and awareness of Africa.

Fifty steps we have taken to get 
closer to Africa...

However; we are still at the 
beginning of the road, and the 
space is still wide, the gap is large, 
the difference is vast, between 
what Africa deserves of attention, 
understanding and its appropriate 
place in the Arab strategy, and 
between the reality of the situation 
in the Arab world, as well as the gap 
between the reality of interest and 
Western studies of Africa and its 
counterparts in the Arab world, as 

illustrated by a number of studies 
and reports published in this issue.

There was a call, launched 
by the pioneer of African studies, 
Dr. Abd al-Malik Odeh, fifty years 
ago, which still does not find an 
adequate response. He eloquently 
said: “We (the Egyptians) live in 
the north-east of Africa, and we 
talk a lot about Africa, but we will 
not understand Africa in its fullest 
and deepest understanding unless 
we constantly combine library 
and field studies in an organized 
academic form, and spend a lot of 
effort and resources to educate and 
illuminate successive generations 
of young scholars, who represent an 
accumulation of human knowledge 
and an investment of purposeful 
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