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ليســـت أفريقيا إال صورة واحدة من صور 
متعددة تصطدم فيها مشـــاريع النهضة بحجر 
الزاويـــة األهـــم، المتمثل في رجـــال النهضة 

وسواعدها.
عندمـــا نقلب صفحـــات التاريخ نلحظ أن 
ا دونما  أي مشـــروع للنهضة ما كان ليتمثل واقعً
اد حقيقيين يذودون  وجود إرادة دافعة لـــه وروّ
عنه؛ فاألفكار العظيمة ال تســـتغني عن الرجال 
العظماء الذين يحولونها من كالم إلى فعل، ومن 

أحالم إلى أهداف، ومن أفكار إلى مشاريع. 
يـــرى كثيـــر مـــن المحللين أن المشـــروع 
النهضـــوي األفريقـــي ينبغي أن يكـــون متعدد 
الجوانب بتعدد المشـــكالت والتحديات. وهذا 
يعني أننا ال نســـير في االتجاه الصحيح عندما 
للكفاءات  رؤيتنـــا لإلصالح وإعدادنـــا  نقصر 
والطاقـــات على زاوية واحـــدة أو اثنتين، عبر 

نظرة أحادية قصيرة المدى.
فأفريقيا تعاني من مشـــكالت على مستوى 
االقتصاد والتعليم والثقافة، وقبل ذلك كله على 

ه والقرار.  مستوى التوجُّ
وعندما نتحدث عن دور الدعوة اإلسالمية  
في حل مشـــكالت أفريقيا فإنه ينبغي التذكير 
بأن الدعاة يفقدون جزءاً من رصيدهم الشعبي 
ــم واقعهم في  عندما تنحصـــر رؤاهم، ومن ثـَ

التعامل مع إشكاليات الناس عبر مفردة واحدة 
فقط من مفـــردات اإلصالح هـــي بث الوعي 
الفقهي في صورته األولية. وهي صورة مطلوبة 
لكنهـــا ال تمثل إال زاوية واحدة من زوايا الوعي 
الديني العام؛ مما يؤدي إلى اعتقاد الناس خطأً 
أن اإلســـالم معني فقط بما هو فوق الســـماء 
وتحـــت األرض، دون تغيير واقـــع الناس نحو 
األفضل. وهي صورة ال تمثل اإلسالم الصحيح 
الشـــامل، ولكنهـــا تمثل الخطاب اإلســـالمي 

المعاصر في أحايين كثيرة. 
ولـــن يكفي حينهـــا الحديـــث النظري عن 
شـــمولية اإلسالم ودخوله في تفصيالت الحياة، 
ما لم يكن هذا الحديث مرهوناً فعالً بمشـــاريع 
نهضوية حقيقية شـــاملة. وهذه المشـــاريع لن 
تتم إال من خالل كفـــاءات متعددة القدرات في 
مجاالت النهضة المطلوبة. وعدة النجاح هنا بعد 
عون اللـــه وتوفيقه هي قدرة هؤالء الرجال على 
ترجمة هذه المعاني والشعارات إلى واقع معاش، 
ولـــن يكون ذلك إال من خالل أهليتهم األكاديمية 
والثقافية، وقدرتهم العملية على تحقيق اإلصالح 
علـــى أرض الواقع.. اإلصالح الشـــامل الذي ال 
يقـــوم به داعية أو طالب علم فاضل فحســـب.. 
وإنما طبيب متقن، وعامل ماهر، وقانوني غيور، 

وإعالمي واع، وإداري مبدع.

أفريقيا
ومشاريع النهضة
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في زمن الفقـــر ال يحتاج النـــاس إلى من 
يحدثهم عن خطورة الفقر ومظاهره وآثاره، وال 
حتـــى طرق عالجه، وإنما إلـــى من يتبنى فعالً 
التنمية والتكافـــل االجتماعي. وفي  مشـــاريع 
مجتمعات التخلف التقني ال نحتاج كثيراً إلى من 
يسب التخلف ويزدريه، وإنما إلى من يتخصص 
فعالً ويتأهل. وتبقى مهمـــة الطبيب في عالج 

الحمى ال في هجائها. 
فالحديث عن النهضـــة أو اإلصالح أو أي 
شيء آخر ال يعد سوى الحلقة األولى فقط من 
السلسلة المطلوبة لتحقيقه. وكم يكون سلوكنا 
خاطئاً عندما نظن أن الواقع السيء إنما يعالج 
فقط بمزيد مـــن األفكار الجميلـــة والعميقة 
والرائعـــة، والمواعـــظ المؤثرة، والشـــعارات 

النبيلة!
قد يتســـع الخرق على الراقع كما يقولون، 
وقد ننادي من خـــالل كلمات بأمور تعجز عنها 
دول فضالً عن دويالت، إال أن األمر الذي ينبغي 
أن يظل مستقراً أن عدم قدرتنا على الحل يجب 

أن ال تحول بيننا وبين رؤية الحل كامالً. 
كمــا أنَّ هذه القــدرات المحــدودة التي نملكها 
تدعونــا إلى إعادة النظــر في طرائــق عملنا؛ من 
أجــل تحقيق النهضة المطلوبــة، وبيان ذلك عبر 

المفردات التالية: 
سيكون من أوائل واجبات دعاة أفريقيا:  -  1

أن يوســـعوا دوائر اإلصالح العـــام، ليدخل 
معهم فيها آخرون كلٌّ في مجاله، وأن تتســـع 
صدورنا لشـــراكات رحبة نلتقـــي معها في 
جوانب محـــددة لنعالج معها جوانب محددة 

كذلك!
الضرب على الجـــذور من خالل العمل  -  2

ا. وليس مقبوالً  ا واألكثر إبداعً األكثر تركيـــزً
الهدر في الطاقات مـــن خالل الخوض في 
مشـــاريع مكـــررة أو مشـــتتة، أو منخفضة 

القيمـــة، أو اإلغـــراق فـــي الجزئيات على 
حساب الكليات،أو االنشغال بمشاريع صغيرة 
تســـتهلك جهوداً كبيرة، أو االنشـــغال بأمور 

يمكن أن يفوَّض بها آخرون.
 المشـــروع الدعوي األفريقـــي ينبغي  -  3

أن يتحـــرر من كونه تابعاً أو أســـيراً لثقافة 
المجتمع إلى أن يكون موجهاً لها مؤثراً فيها.

يلعب مفهـــوم الزعامـــة ومكانتها في  -  4
أفريقيـــا دوراً مؤثراً في التغييـــر والتأثير 
أيـــاً كانت هوية هذه الزعامة ووجهتها. وإذا 
كانت الزعامة في الماضي تتمثل غالبًا في 
ا  رئيس القبيلة األقوى، واليـــوم تتمثل أيضً
فـــي صاحب الجاه والمال، فإن األمور تتجه 
في الغد القريـــب إلى أن تكون قوة التوجيه 
الجماعية،  المؤسســـات  رهـــن  والتأثيـــر 
وســـيتضاءل دور الفرد أمام الجماعة. ولذا 
يظل بناء مؤسســـات قوية تخدم مســـيرة 
النهضة ضرورة مرحلية  اإلصالح ومشاريع 

ملحة. 
الولـــوج بوعـــي في مشـــاريع النهضة  -  5

االجتماعية وحاجـــات الناس األولية مطلب 
مهـــم، فالدعاة إلى اللـــه ال يمكن أن يعملوا 
بمنأى عن مشـــكالت مجتمعاتهم فيظهروا 
وكأنهم يغردون خارج السرب، إال أن الولوج 
غير الواعي سيستهلك كل طاقاتهم المحدودة 
المطلوبة،أو  الدعوية  الرســـالة  دون خدمة 
إيجاد تغيير يذكر في بنية المجتمع األولية.. 
والحل يتمثل فـــي عالجنـــا لقضايا أولية 
بطرق غير أولية، كأن نعالج الفقر ال بتوزيع 
وإنما  (المحـــدودة)،  واألعطيات  األمـــوال 
بتأهيل الناس ورفـــع كفاءتهم. وهكذا يبقى 
النظر إلى العالج الجذري أولى من االهتمام 
بالعـــالج اآلني، دون إهمال للحد األدنى من 

هذا العالج العاجل. 
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اســـتحضار مفهوم الصراع على القارة  -  6
واســـتهدافها معنى مهم، ولعله كان حاضراً 
عنـــد العديد مـــن رجـــاالت اإلصالح في 
أفريقيـــا، إال أن مبالغة ما طرأت على هذا 
المفهوم جعلـــت كثيراً من مشـــاريعنا تكاد 
تكون منطلقة من نظـــرة الصراع هذه، مما 
أدى بمشـــاريع اإلصالح إلى أن تتحول إلى 
مشـــاريع مدافعة وصد فحسب، وذلك جزء 
مـــن اإلصالح، لكنـــه ليس اإلصـــالح كله. 
ولقد كان لحصر الدعاة أنفســـهم في خانة 
الرفض والصد أثر واضح على لغة الخطاب 
الســـاخطة،  ومواقفه  وموضوعاته  الدعوي 
وهي سياســـة ربما نفعـــت في وقت مضى، 
إال أن االســـتمرار عليها في المســـتقبل قد 
يجعل اآلخريـــن يتجاوزوننا؛ فالمجتمع البد 
أن يسير، واإلســـالم لم يكن محصوراً أبداً 

بإغالق أبواب الشـــر فحســـب، وإنما بفتح 
أبواب الخير قبل ذلـــك، فاألمر بالمعروف 

مقدم على النهي عن المنكر.  
وأخيراً: ال تســـتغني مشـــاريع النهضة في 
قارة تتنازعهـــا التحديات والصعوبات كأفريقيا 
عـــن نفَس طويل وعمـــل بعيد المـــدى، يبدأه 
جيل ويتمه جيل آخـــر، بل أجيال أخرى، فعمر 
اإلصـــالح أكبر من عمر األفـــراد، وإن تحقيق 
هذا المعنى يفرض علينـــا مهام عديدة هامة، 
والتعاون،  المرتب،  الطويل، والعمل  كالتخطيط 
والتجرد الذي تتضـــاءل أمامه مصالح األفراد 
أمام مصلحـــة الدعوة، والوعـــي الكبير الذي 
يطيل من أمد الرؤيـــة، فيجعلنا نرى أبعد مما 
هو أمامنا مباشـــرة فحســـب، فسنستشـــرف 
المستقبل، ونعمل على كســـبه من اليوم. والله 

ول. غالب على أمره، ومنه العون والطَّ
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تنموية

االستثمار في أفريقيا 
آمال وتحديات

محمد المختار *

التي هي على قدم المساواة مع بقية العالم.»(٢)
من المتوقع أن تكون للتنمية الشـــاملة آثار 
إيجابية مباشـــرة وغير مباشرة على العديد من 
األفريقية،  الدول  االقتصادية في  المؤشـــرات 
مثـــل: ميـــزان المدفوعات، والموازنـــة العامة 
(الميزانيـــة العامة)، والناتج المحلي اإلجمالي، 
التوظيـــف  ومســـتوى  اإلجمالـــي،  والطلـــب 
(التشغيل)، واألســـعار، وتوزيع الدخل والثروة، 
وتأثيرات واســـعة فـــي المجاالت السياســـية 
والثقافيـــة، وعلـــى  والتقنيـــة  واالجتماعيـــة 
المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، يشير 
تقرير األعمال للبنك الدولي لعام ٢٠٠٨م إلى أن 
الدول اإلفريقية تســـير بمعدل جيد لإلصالح. 
إال أن األمـــر ال يخلو من مخاطر تهدد اقتصاد 
الدول واســـتراتيجياتها لضعف أســـس النمو 
التي ال تزال هشـــة، واألهداف المستترة وراء 
االستثمارات الخارجية، مما يمس سيادة الدول 
وأمن مجتمعاتها؛ بسبب التنافس العالمي وسعي 
بعـــض الدول الكبرى لبســـط الهيمنة والنفوذ، 

وتلويحها باستخدام القوة إذا اقتضى األمر.
إن السياسات االستثمارية الحكيمة، وإيجاد 
شراكات اســـتراتيجية عادلة، وتنويعها، وتمكين 
القدرات المحلية من المشـــاركة في التخطيط 
المناخ  وإيجاد  وتنفيذها،  للمشـــروعات  السليم 
أفريقيا  ــي  ف ــه  ــت ومــواصــل الــنــمــو  ــاق  ــط ن تــوســيــع   (٢

.http://go.worldbank.org/J7TZWQ6KG

ا كبيراً في عملية التنمية  يلعب االستثمار دورً
االقتصادية واالجتماعية، واألمن واالســـتقرار؛ 
حيث يســـهم في قيام المنشـــآت والمشـــاريع 
اإلنتاجيـــة والخدمية وغيرها مـــن التكوينات 
الرأســـمالية األخرى. وأفريقيـــا صاحبة ثاني 
أكبر بســـاط أخضر في العالم تمتلك مقومات 
االســـتثمار في شـــتى المجـــاالت، فهي غنية 
بموقعها  وتتميز  والمادية،  البشـــرية  بمواردها 
االستراتيجي، واليوم تشـــهد نشاطاً اقتصادياً 

واسعاً وتدفقاً الستثمارات كبيرة. 
لقد بلغت عمليـــة التنمية فيها أعلى معدل 
لها منذ عام ١٩٦٠م، كما حققت أفريقيا جنوب 
الصحراء في الســـنوات األخيرة أقوى معدالت 
النمو وأدنى معدالت التضخم المســـجلة منذ 
ثالثين عاماً، وكثير مـــن البلدان األفريقية كما 
يشير تقرير مؤشرات التنمية في أفريقيا: «... 
تجـــاوزت المرحلة الحرجة، وأنها في ســـبيلها 
للمضـــي على المســـار لتحقيق معـــدالت نمو 
اقتصادية أشدّ ثباتاً وأكثر سرعة، وهي معدالت 
ضرورية لتخفيض مستويات الفقر المرتفع»،(١) 
وقد أوضح نائـــب رئيس البنك الدولي لمنطقة 
أفريقيا أنه: «على مدى العقد الماضي، سجلت 
أفريقيا معدل نمو متوسط بلغ ٥٫٤ في المائة 

باحث وكاتب سوداني.  (*
الذي   (ADI٢٠٠٧) أفريقيا ٢٠٠٧  في  التنمية  تقرير مؤشرات   ))  (١

أصدره البنك الدولي.



٦

سيــاسـيـة
تنموية

العدد الرابع - شوال ١٤٣٠ هـ - سبتمبر ٢٠٠٩ م

المناســـب، يمكن أن يســـهم في احتواء الهجمة 
االســـتثمارية العالمية، وتوجيه تدفقاتها المالية 
في مسارات التنمية بما يحقق تطلعات الشعوب 
األفريقية وآمالها ويقلل من التحديات والمخاطر.

¿
«ونحن نـــدرك أن البلدان األفريقية تمتلك 
مـــوارد كبيرة في جميـــع المياديـــن: الموارد 
المعدنيـــة والنفطيـــة، والمـــوارد الزراعيـــة، 
والموارد الســـمكية، وموارد الغابات، ولكن هذه 
المـــوارد ال تجهز - لألســـف - بطريقة مفيدة 
في أفريقيا. وهذا يشـــكل فرصة كبيرة ضائعة 
على أفريقيا»(١)، إن هذه الموارد تمثل مجاالت 
استثمارية قوية، بجانب فرص أخرى متاحة في 
مجال بناء المنشآت األساسية والبنى التحتية، 
كبناء الطرق والســـكك الحديديـــة والمطارات 
والموانئ، وتوليد الكهرباء والسدود والخزانات 
وإمداد الماء، ومنشـــآت أساســـية أخرى في 
مجال الخدمات المختلفة، أو إعادة تأهيل وبناء 

لما تقادم عهده من ذلك.
إن المـــوارد البشـــرية تعد أهـــم مجاالت 
االستثمار التي تقاس بها ثروة األمم، فهي على 
رأس المكونات الرأســـمالية واألصول المؤثرة 
في الوضـــع االقتصـــادي واالجتماعي للدول، 
وقد أصبـــح العنصر البشـــري ودرجة كفاءته 
هو العامل الحاســـم لتحقيق التقدم، وأفريقيا 
التي يبلغ عدد سكانها قرابة ٩٣٤مليون نسمة، 
ال يـــزال االســـتثمار فيها محـــدوداً في مجال 
التنمية البشـــرية، برغم اهتمام بعض الجهات 
المســـتثمرة بالتنميـــة الحضاريـــة للمجتمع، 
والبيئة والصحة، وزيادة معرفة الفرد، واالرتقاء 

البيان الوزاري األفريقي إلى القمة العالمية المعنية بالتنمية   (١
التحضيري  األفريقي  المؤتمر  في  المعتمد  المستدامة، 
للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة المعقود في 

نيروبي في الفترة من ١٥ إلى ١٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١م

بدرجـــة وعيـــه وقدراته عـــن طـــرق التعليم 
والتدريـــب. وبالنســـبة للمـــوارد األخرى غير 
البشـــرية، فـــإن أفريقيا التي تتميـــز بموقعها 
تبلغ ٣٠٫١٩٠  إجمالية  وبمســـاحة  الجغرافي، 
مليـــون كم٢ تمتلـــك أكبر مخـــزون للعديد من 
الثـــروات والمعادن االســـتيراتيجية، فمن بين 
ا في العالم يوجـــد ١٧ معدناً  ٥٠ معدنًـــا هامًّ
منهـــا في أفريقيا باحتياطيـــات ضخمة. وهي 
تمتلك النسبة األكبر من احتياطي «البوكسيت، 
والذهب،  والمـــاس،  والكوبلت،  والفروكـــروم، 
والمنجنيز، والفوســـفات، والمعادن البالتينية، 

والتيتانيوم، والفاناديوم»(٢).
كما أنها تتمتـــع بإمكانيات هائلة في مجال 
الزراعة، تؤهلها ألن تكون ســـلة الغذاء العالمي 
كما يرى كثير من الخبراء؛ فهي تشتهر بمواردها 
المائيـــة حيث يجري فيها ١٣ نهراً، إضافة إلى 
ارتفـــاع معدالت ســـقوط األمطـــار في بعض 
مناطقها المناخية المتنوعة، ومخزونها الضخم 
ر الطاقة الكامنة للريّ  من المياه الجوفية، وتقدّ
في القـــارة األفريقية بأكثر مـــن ٤٢٫٥ مليون 
هكتار، مع مراعاة الطاقة الكامنة للريّ لكلّ من 

األحواض والموارد المائية المتجددة.
ونظراً التســـاع رقعة أفريقيـــا الجغرافية 
فإنهـــا تتميـــز بتنـــوع أقاليمهـــا المناخيـــة، 
وبمستويات ونوعيات مختلفة من التربة الغنية، 
و بمواســـم زراعية متنوعة، وهو ما يجعل منها 
« بيئـــة مالئمة لزراعة وإنتاج جميع المحاصيل 
والحبوب والخضروات، وتقدر نســـبة مساحة 
األراضي الصالحة للزراعـــة فيها بحوالي٣٥٪ 
من إجمالي مســـاحة القارة، يســـتغل منها ٧٪ 
فقط في الزراعة بشـــتى أنواعها،... وال تزيد 
مســـاحة الزراعـــة المروية في الجـــزء الواقع 

وكالة  افريقيا  االستثمارية فى  البيئة   // ((تقريرا تحت عنوان   (٢
انباء الصين الجديدة / شينخوا
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جنـــوب الصحراء من أفريقيـــا عن ٥٠ كم٢ من 
إجمالي ٢٣ مليون كم٢».(١) 

 فاالســـتثمار فـــي المجـــال الزراعي يعد 
مـــن أفضل الخيـــارات التي تقدمهـــا أفريقيا 
للمســـتثمرين لإلســـهام فـــي تحقيـــق النمو 

االقتصادي واألمن الغذائي في أفريقيا.
وفي مجاالت الطاقة ومصادرها، فإنه برغم 
ضخامة الطاقة الكهرمائية الكامنة الهائلة في 
أفريقيـــا، والتي تناهز ١٧٥٠ تيراواط ســـاعة، 
ورغم إمكان ضمان أمن الطاقة من خالل توليد 
الطاقة الكهرمائية، ال يُستغلّ حالياً سوى نسبة 

٥ في المائة من هذه الطاقة الكامنة. 
وهي بالنســـبة للنفط والغاز تعد المنطقة 
األخيرة في العالم التي يوجد بها احتياطي هائل، 
ويقدر الخبراء حجم النفط األفريقي بين ٧ في 
المائـــة و٩ في المائة مـــن إجمالي االحتياطي 
العالمي، ما يوازي ما بيـــن ٨٠ إلى ١٠٠ مليار 
برميل خام، حيث تنتشـــر حقـــول النفط داخل 
القارة في كثير من دولها وعلى شواطئها الغربية، 
وهو أسهل وأسرع في استخراجه، وسهولة نقل 
الخام المتدفق من اآلبار إلى سفن راسية عند 
السطح تقوم بأعمال التصفية والتكرير، بحيث 
تصبح مشـــتقاته جاهزة للتحميـــل والتصدير 
عاً  مباشرة، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً مشجّ
للمستثمرين، كما يعد النفط الخام المستخرج 

من إقليم خليج غينيا، من النوعية الممتازة.
وتحرص أفريقيـــا في مجال الصناعة على 
تعميق وتطوير شراكات اســـتثمارية، وقد جاء 
مؤتمر القمة األفريقية العاشـــر تحت شـــعار: 
(التنمية الصناعية في أفريقيا)، تأكيداً ألهمية 
التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة الذي ال يزال 
االســـتثمار فيه ضعيفاً؛ حيـــث إن « مخرجات 

http:// الزراعة في إفريقيا. العمود الفقري لالقتصاد اإلفريقي  (١
www.voiceofafrica.com

القطـــاع الصناعي بالقارة ال تتعدى نســـبة ٢٪ 
مـــن اإلنتاج العالمـــي... وصادراتها الصناعية 
تبلغ نســـبة ١٪ فقط من إجمالـــي الصادرات 
العالمية»(٢). فالقطاع الصناعي في أفريقيا أكثر 
القطاعات حاجة إلى اإلمكانات الفنية والمالية، 
والمعلومـــات والخبرات حول تنفيـــذ البرامج 
الصناعيـــة. وحرصاً على  بالتنميـــة  الخاصة 
مشاركة المستثمرين في تسريع التنمية الصناعية 
م المؤتمر الثامن عشـــر لوزراء  في أفريقيا، نظَّ
الصناعة األفريقيين٢٤ - ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٨م في 
دوربان، بجنوب أفريقيا منتدى يجمع الفاعلين 
قرابة ٨٠  األفريقييـــن،...  وغيـــر  األفريقيين 
مسؤوالً تنفيذياً من الشركات األفريقية الكبرى، 
والمتعـــددة الجنســـيات العاملة فـــي أفريقيا 
للحصول على مســـاهماتهم بخصوص التحول 

الصناعي األفريقي واستراتيجية التنفيذ.(٣)

¿
كانـــت ثروات أفريقيا من أســـباب الهجمة 
االســـتعمارية الغربيـــة عليهـــا فـــي القرنين 
التاسع عشـــر والعشرين الميالديين، كما كانت 
من أسباب بعض الحروب الداخلية ؛ فاستغالل 
ثرواتهـــا الطبيعيـــة لم يكن هدفـــاً للجماعات 
المتصارعة في الداخل فحســـب، بل كان أيضاً 
هدفاً للقوى الخارجية التي تدخلت في النزاعات 

األهلية مدفوعة بمصالحها االقتصادية. 
 واليوم تتســـابق الدول نحـــو أفريقيا في 
متها الواليات المتحدة  تنافس محموم، في مقدَّ
األمريكية وفرنسا والصين وروسيا، إضافة إلى 
إيـــران وتركيا وماليزيا والهنـــد وكوريا وتايوان 
والبرازيل، جميعها تســـعى للنفـــاذ إلى ثروات 
القـــارة، و خاصة مصادر النفـــط فيها. يحذر 

www.gom.com.eg/algomhuria/2008/.../detail00.shtml  (2
مذكرة المؤتمر الثامن عشر لوزراء الصناعة األفريقيين٢٤ ٢٨   (٣
www.africa-union.org  .أكتوبر ٢٠٠٨م دوربان، جنوب أفريقيا
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(إيان غاري) محلل السياســـة النفطية بمنظمة 
(أوكســـفام)* العالمية من أن « القارة أصبحت 
بقعة ســـاخنة لســـباق دولي محموم لالستثمار 
في قطـــاع النفط»(١)، و قد ســـارعت الواليات 
المتحـــدة في محاولتها لتعزيز الســـيطرة على 
النفط اإلفريقي من خالل المجلس االستشاري 
إلفريقيا، وهو تحالف يضم شـــركات أمريكية 
ا أصيالً  عمالقة، ويعـــد هذا المجلس شـــريكً
للحكومة األمريكية فـــي كل ما يخص إفريقيا، 
وهو وراء تضخم االســـتثمارات األمريكية في 
قطاع النفط في غـــرب إفريقيا حتى تجاوزت 
الســـبعة مليـــارات دوالر بعد أن كانـــت مليارًا 

ا في بداية عقد التسعينات.(٢) واحدً

¿
لقد ولّد هذا التنافس مخاوف من تدخالت 
عســــكرية، تجعل أفريقيا خاضعة لبعض الدول 
ذات الهيمنة والنفوذ كفرنســــا، أو أمريكا التي 
ترعــــى بجانــــب مصالحها الخاصــــة  مصالح 
إسرائيل في أفريقيا وتتولى مسؤولية حمايتها. 
يؤكد هذه المخاوف ويزيدها الوجود العسكري 
األجنبي وقواته وقواعده المنتشــــرة في مناطق 
متفرقة داخــــل القارة، وفوق الميــــاه المحيطة 
بهــــا، كالقواعــــد الفرنســــية واألمريكية، كما 
والمحللين  المســــؤولين  تأتي تصريحات بعض 
السياســــيين لتقوي هذا التأكيــــد ؛ يرى مؤلف 
كتاب: (حروب مصــــادر الثروة)، المحلل األمني 
األمريكــــي (مايكل كلير): «أن أفريقيا ســــتكون 

نحو  مع  تعمل  منظمة   ١٣ من  دولي  ائتالف  هي  (أوكسفام)   *
للفقر  دائمة  حلول  إيجاد  بهدف  دولة   ١٠٠ في  شريك   ٣٠٠٠
في  شخص   ٦٠٠٠ نحو  المنظمة  في  يتحكم  العالم.  في 
العالم. ولها برامج تدريبية ودليل للتدريب على الجندر وهي 

من المنظمات الطوعية التي تم طردها من دارفور بالسودان.
الكبرى إعداد: علي  الدول  والدوالر.. ومهمة تسليح  النفط   ))  (١
الطالقاني* شبكة النبأ المعلوماتية-الخميس ٢٠ آذار/٢٠٠٨ 

- ١٢/ربيع االول/١٤٢٩
اإلسالم:  مفكرة  الثروات  وبحر  الصراعات  آتون  (إفريقيا....   )  (٢

وحدة متابعة الشئون اإلفريقية ١٨ - ٠٧ - ٢٠٠٦

ا للحروب القادمة  هي الهدف، وســــتكون مسرحً
بين القوى المتصارعة.»(٣) ويقول الدكتور جاك 
ضيوف المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة 
(الفــــاو): «إن الســــباق بين الدول المســــتوردة 
للغــــذاء على الحصول علــــى أراضٍ زراعية في 
الدول األخرى لتعزيز أمنها الغذائي يهدد بخلق 
نظام «اســــتعماري جديد»،(٤) لقد حذرت بعض 
المنظمات العالمية من اآلثار والنتائج الســــلبية 
لتنافس المستثمرين على شراء مساحات واسعة 
من األراضــــي الزراعية فــــي أفريقيا، كما دعا 
جامعيون أفارقة إلى إعداد إستراتيجية إقليمية 
وقاريــــة للعالقة مع الصين لتجنب االختالل في 
عالقاتهما الثنائية مشيرين إلى أن «االستثمارات 
الصينية مرتبطة باالحتــــكارات الكبرى للدولة 
الصينيــــة» و أنهــــا تركز على قطــــاع المناجم 

والمسح الجيولوجي أو على البنى التحتية.
إن هذه المخـــاوف ال يمكن تجاهلها طالما 
أن هنالك وقائع تاريخية ســـبقت، ومؤشـــرات 
قائمة الحتمال وقوعها ثانية، فهل تقبل أفريقيا 
التي يطلقها بعض  بنظرية ‹السيطرة الحميدة› 
رؤوس المحافظيـــن الجدد فـــي أمريكا ؟! أم 

تفضل االستعمار الناعم القادم من بكين ؟!
أيـــاً كان األمر، فإن أفريقيـــا أخذت تهيئ 
التدفقات  بيئتها االســـتثمارية الحتواء ســـيل 

القادمة نحوها بقوة. 

¿
اهتمـــت الـــدول األفريقية بتهيئـــة بيئاتها 
االســـتثمارية، وخاصة جنـــوب الصحراء التي 
ظلت تعاني أوضاعاً سياســـية غير مســـتقرة، 

٣)  (إفريقيا.... آتون الصراعات وبحر الثروات مفكرة اإلسالم: وحدة 
متابعة الشئون اإلفريقية ١٨ - ٠٧ - ٢٠٠٦

مدير  اسفكياناكيس*  د.جون  بقلم  الغذائي  األمن  (تحقيق    (٤
السعودي  (البنك  ساب  لمجموعة  االقتصاديين  وكبير  عام 
١٤٣٠هـ  اآلخر  ربيع   ٢٤ االثنين  االقتصادي  الرياض  البريطاني) 

- ٢٠ ابريل ٢٠٠٩م - العدد ١٤٩١٠
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إضافة إلى ضعف أســـس النمو، وعدم مالءمة 
كثير مـــن السياســـات االقتصاديـــة المطبقة 
فيهـــا؛ لذلك ســـارعت الحكومـــات األفريقية 
من خـــالل أجهزتها المعنية إلـــى إيجاد بيئات 
استثمارية مناسبة، فقامت بمراجعة سياساتها 
االقتصاديـــة، ونظمها االســـتثمارية، وســـنَّت 
العديد من التشـــريعات والقوانيـــن واألنظمة 
واللوائـــح الجديـــدة التي تشـــجع االســـتثمار 
وتدعمه، واستحدثت الهيئات والمؤسسات التي 
تخطط له وتنظمه. ووضعـــت امتيازات كثيرة، 
منها: تيسير شروط االستثمار وتخفيف القيود 
على تدفقاته، والتحوط لما يمكن أن تتعرض له 
االستثمارات من مخاطر، والعمل على تقليلها، 
والشـــفافية في توفير المعلومـــات الضرورية 
اإلجراءات،  وتبســـيط  ثقته،  للمستثمر وكسب 
ية نسبة المساهمات ونقل  وتقديم ضمانات بحرِّ
األموال إلى الخارج، إضافة إلى اإلعفاءات من 
بعض الضرائب الجمركية والربحية وغيرها. في 
ظل هذه التوجهات الجادة للحكومات، وحرصها 
وتشجيعها،  الخارجية  االستثمارات  على جذب 
تســـابقت الدول والشـــركات والمؤسسات نحو 
أفريقيا، وتدفقت االســـتثمارات حتى بلغ حجم 
االستثمار المباشر مستوى قياسيا قدر بحوالي 
٥٣ مليار دوالر أواخر عـــام ٢٠٠٧م، يتوقع أن 
يصل إلى مئـــات المليارات من الدوالرات، وهو 
مـــا يمكن أن تترتب عليه نتائج مدمرة القتصاد 
الدول األفريقية إن لم تكن ثمة محددات لقبول 

تلك االستثمارات وضوابط لتوجيه مساراتها.

¿
سياسات االحتواء: 

من التجارب الدالة على ما يمكن أن يسببه 
االستثمار الخارجي في أفريقيا من آثار مدمرة 
القتصاد دولهـــا تأثر التنمية مؤخـــراً بصورة 

ســـلبية في البلدان اإلفريقيـــة نتيجة ارتباط 
اقتصادها باألســـواق األوربية، والتضرر الذي 
حصل للدول التي فتحت قطاعها المالي بصورة 
أكبر فـــي الســـنوات الماضية لالســـتثمارات 
األجنبيـــة مثل جنـــوب أفريقيا. فقد يتســـبب 
االســـتثمار في إشـــكاالت اقتصادية كبيرة في 
الدول األفريقية كانهيار االقتصاد أو انكماشـــه 
في حال االنســـحاب المفاجئ لرؤوس األموال 
أو التركيز على االســـتثمارات قصيرة المدى، 
وكالتضخم النقـــدي، ورفع أســـعار العمالت، 
أو التســـبب في زيادة حجم الفســـاد اإلداري 
والمالي في المجتمعـــات، والتهديدات األمنية 
فيما يتوقع من صدامات بين الدول المتنافسة. 
إن تجنب مثل هذه المخاطر من ناحية، وتحقيق 
االســـتفادة القصوى من االســـتثمار الخارجي 
في تطوير االقتصاد وتحقيق ثباته واســـتقراره 
في الدول األفريقية مـــن ناحية أخرى، يتطلب 
وضع اســـتراتيجية شـــاملة وسياسات راشدة 
توجه تدفقاته، ومن ذلك وضع محددات وشــروط 

أساسية أهمها :
األفريقية بصفتها  -  1 الدول  مع  التعاون 

مجموعة واحدة يتم التنسيق بينها من خالل 
استراتيجية تنموية متوازنة ومتكاملة للقارة 
عبر مؤسســـاتها القارية كمفوضية االتحاد 

األفريقي وغيرها.
بخطط  -  2 الخارجية  االستثمارات  ربط 

التنميـــة المحلية لالســـتفادة منها بصفتها 
مـــوارد تمويلية، وتحقيق التـــوازن والتكامل 
بينهـــا وبين الخطط االســـتراتيجية للدول، 

وبينها وبين االستثمارات المحلية.
توظيفها للمساهمة في تحقيق التنمية  -  3

الشاملة، وتنفيذ المشروعات االستراتيجية، 
وخاصة مـــا يتعلق باألمـــن الغذائي والبنى 

التحتية ألفريقيا. 
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المشـــاركة فـــي تنميـــة رأس المال  -  4
البشـــري في الدول األفريقيـــة من حيث: 

التخطيط والتنمية والتوظيف. 
المساهمة في تحقيق الجانب األمني  -  5

للمجتمعات األفريقية بمعالجة المشـــكالت 
المزمنة كالفقر، والبطالة، والمرض، وتوفير 

الخدمات األساسية لحياة اإلنسان.
دعم السياســـات والبرامج التي تزيد  -  6

من إمكانية تحقيق الدولة للتنمية واالنخراط 
في اقتصاد متطور. 

وضـــع الموازنة الســـليمة لتدفقات  -  7
رؤوس األمـــوال الخارجية بالنســـبة للناتج 
القومي العام، مع التركيز على االستثمارات 

طويلة األجل.
والتجربة  -  8 الخبـــرة  وتوطيـــن  توريث 

والتقنية، وبناء وتطوير المؤسسات المحلية.
تطوير البنيان أو الهيكل االقتصادي،  -  9

ونقله من طرق اإلنتـــاج التقليدي إلى طرق 
اإلنتاج المتطورة.

إتاحـــة الفـــرص على نطاق واســـع  -  10
للشـــراكة مع القطاع الخاص في التخطيط 

والتنفيذ لتلك المشروعات.

¿
ظهرت مبادرات ومشروعات وبرامج تنموية 

متعددة من جهات مختلفة، منها :
* تصميم آليـــة للتقييم الذاتي : أكد ذلك 
القادة األفارقة في بيان مشـــترك، سعياً لتعزيز 

امتالك أفريقيا لبرنامجها التنموي الخاص.
* مشـــروع «مشـــاورات من أجل صياغة 
اســـتراتيجية لالســـتثمار فـــي أفريقيا» وهو 
االتحاد  مشروع استشـــاري أصدرته مفوضية 
األفريقـــي يهدف إلـــى اقتراح اســـتراتيجيات 
االســـتثمار وسياســـاته التي يجب أن تعتمدها 

الـــدول األعضـــاء من أجـــل تطويـــر القارة 
األفريقية...في ظل إســـتراتيجية شاملة تكون 
موجهة نحو التكامل اإلقليمي(١) وذلك من خالل 

محاور أساسية أهمها ما يلي :
في  * االستثمار  تحليل وضع سياســـات 

الدول األفريقية، وعلى مستوى المجموعات 
االقتصادية اإلقليمية، ومدى تجانسها.

مراجعة أنشطة المجموعات االقتصادية  *
اإلقليمية في مجال مواءمة اســـتراتيجيات 

االستثمار.
تقييم قدرة الدول األعضاء على اعتماد  *

أفضل الممارسات لتسيير االستثمار.
تقييـــم دور وكاالت ترقية االســـتثمار  *

وأصحاب المصلحـــة اآلخرين المعنيين في 
تيسير االستثمار وتعزيزه.

والممارسات  * االســـتراتيجيات  صياغة 
المناســـبة التي تحتاجها الـــدول األعضاء 
جماعيـــاً من أجل اســـتثمارات مســـتقرة 

ومتطورة في أفريقيا.
للعمل المشـــترك في مجال  * برنامـــج 

الزراعة والغذاء تم االتفاق عليه بين الجامعة 
العربية واالتحاد األفريقي. 

للتنمية:  * األفريقـــي  العربي  المنتـــدى 
يشارك فيه مســـؤولون وخبراء وأكاديميون 
والغرف التجارية والقطاع الخاص والمجتمع 
الدورة  وســـتعقد  الجانبين،  علـــى  المدني 
األولى لهذا المنتدى فـــي أوائل عام ٢٠١٠ 

في إحدى الدول العربية.
للتنمية  * العربي  المصرف  مشـــروعات 

االقتصادية في أفريقيا لتحســـين الظروف 
المعيشـــية للســـكان ورفع المعانـــاة عنهم، 
والتخفيف من حدة الفقر، وتطوير الخدمات 

المختلفة.
(( ١٣يوليو ٢٠٠٨  ٢٠٠٧:١٢:٢٤٫١٥:٠٢  (١
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المؤتمر الخليجي األفريقي: وهو مؤتمر  *
يهدف إلى بحث القضايـــا والتحديات التي 
تعوق تعزيز العالقات بين قارة أفريقيا ودول 
مجلس التعاون الخليجي وبحث آفاق التعاون 
االقتصـــادي إضافة إلـــى االرتقاء بعالقات 
الجانبين على الصعيد السياســـي واألمني 

واالجتماعي.
المشروعات الثنائية المباشرة بين عدد  *

من الـــدول العربية والخليجيـــة من جانب 
والـــدول األفريقيـــة من جانـــب آخر، مثل: 
المملكـــة العربية الســـعودية، وقطر، وبين 

الدول األفريقية وبعض الشركات العربية. 

¿
وهو مـــن األدوات المميـــزة وذات األولوية 
لتمكيـــن إفريقيـــا من المضي قدماً وتســـريع 
عملية االندماج والتنمية المستدامة، وسيساهم 
في تغطية احتياجـــات إفريقيا الفعلية للتمويل 
والمقـــدرة بين ٥٤ و١٠٠ مليـــار دوالر أمريكي 

للسبع السنوات القادمة.

¿
هل يكون في ذلك تحقيق الطموحات، ودفع 

التحديات؟
 هـــذا ما تطمـــح إليه أفريقيـــا، فقد جاء 
على لســـان جان بينح رئيس االتحاد اإلفريقي: 
«إن االســـتثمارات العربية للحد من الفقر في 
القارة أفضل وسيلة لتخفيف حدة التوترات بين 
العرب واألفارقة»(١)، كما أكد الرئيس السنغالي 
عبد اللـــه واد على االســـتفادة مـــن الروابط 
الدينية لجذب اســـتثمارات تقلل من االعتماد 
على مانحين غربيين، وتطوير التعاون الشـــامل 
لمواجهة التحديات، يقول: «إننا نتجه بالفعل إلى 
تعاون شامل نعمل على أن يكتسي بعداً مؤسسياً 
 ٢ أبابا:  أديس  اإلفريقي  االتحاد  لقمة  االفتتاحية  الجلسة   (١

فبراير٢٠٠٩

كامالً، يشد من عضدنا في مواجهة التحديات 
الراهنة والمستقبلية. وإنني كلي ثقة في حنكة 
وإدراك وتعـــاون الرئيس جان بينج الذي أعمل 
معه يداً بيد للوصول إلى هذا الهدف، هذا هو 
المدخل الحقيقي للحفاظ على أمننا وســـالمة 
مجتمعاتنا، وتحقيق نمائها وتطورها والمشاركة 
بحق في لعب دورنا الطبيعي والتاريخي في بناء 

الحضارة اإلنسانية» (٢).
خاتمة:

لقـــد أثبتت تطـــورات األوضـــاع التنموية 
والسياســـية أن معالجـــة قضايـــا التنمية في 
كل من أفريقيا والعالـــم العربي، و التعامل مع 
القضايـــا األساســـية التي تثقل كاهـــل القارة 
األفريقية ،وتلك التي يتعرض لها العالم العربي، 
أصبحت متداخلة متشابكة في معظمها، األمر 
الذي يجعل ممارســـة التعاون العربي اإلفريقي 
أمراً يدخل في باب حسن إدارة األمور، ويتطلب 

التنظيم المباشر لهذا التعاون وإحياء آلياته. 
كما يتوقـــع أن يكون للتمويل واالســـتثمار 
اإلســـالمي في أفريقيـــا دور فاعل بعد مؤتمر 
«عالم التمويل واالستثمار اإلسالمي - إفريقيا 
٢٠٠٩» الـــذي يعد األول مـــن نوعه الذي يعقد 
في القارة،... وفـــي أعقاب األزمة االقتصادية 
العالمية التـــي لفتت أنظار المجتمع المصرفي 
واالستثماري بشكل متزايد إلى صناعة التمويل 
اإلسالمي باعتبارها نعمة الخالص من األوضاع 
الســـائدة، ومع التوقعات التي تشير إلى وصول 
حجم هـــذه الصناعة إلى تريليـــون دوالر في 

عام٢٠١٠م.

 ٢ أبابا:  أديس  اإلفريقي  االتحاد  لقمة  االفتتاحية  الجلسة   (٢
 /  ٥  /  ٩  : النشر  تاريخ   - االقتصادية  ١٧ صحيفة  فبراير٢٠٠٩ 

٢٠٠٩م بتصرف.
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يســـتهدف هذا المقال مـــا يتوقع التوصل 
إليه بإذن الله من استكشاف بعض جوانب المدِّ 
، وما  اإلســـالميِّ في منطقة الجنوب األفريقيِّ
حققه من إنجازات حضاريَّة في هذا الجزء من 
قه  ة األفريقيَّـــة، وبالتالي ما يمكن أن يُحقِّ القارَّ
المسلمون في الحاضر والمستقبل من إنجازاتٍ 
بناءً على تلك المعطيات. وال شكَّ أنَّ لمثل هذه 
راسة أهميَّة في التعرف على تاريخ اإلسالم  الدِّ
ة؛ لكون هـــذه المنطقة ثالثـــة المنافذ  بالقـــارَّ
ة  ئيسة التي نفذ منها اإلسالمُ إلى عمق القارَّ الرَّ

األفريقيَّة.(١)
يقع الجنوب األفريقيُّ بين المحيط الهنديِّ 
، وهي منطقـــة مترامية  والمحيـــط األطلســـيِّ
ياســـيَّة الحديثة دُوالً  تضـــمُّ في الجغرافيّة السِّ
كثيرةً مثل: بتسوانا، وجمهوريَّة جنوب أفريقيا، 
وزامبيا، وزيمبابوي، وســـوازيالند، وليســـوتو، 

اإلسالمي  النفوذ  وكان  األفريقي،  الشرق  هو  األوَّل  المنفذ   (١
إلى  األولى  الهجرة  في  متمثَّال  النَّبوي،  العهد  منذ  منه  األول 
فيه  وعبر   ، األفريقيّ الشمال  هو  الثاني  والمنفذ  الحبشة. 
حراء الكبرى إلى غرب أفريقيا، وبذلك يكون المدُّ  اإلسالم الصَّ
اإلسالميُّ في أفريقيا أشبه بكائن حيٍّ يُطوق هدفه من جميع 

جوانبه، ويحكم به قبضته.

ومـــالوي، وموزمبيق، وناميبيـــا. ويُطلق بعض 
المنطقـــة مصطلح  الجغرافيِّيـــن على هـــذه 
«جنـــوب ليمبوبو» (Limpopo)، أو ما وراء نهر 

(٢).(Zambezi) «زامبيزي»
تتميَّز هـــذه المنطقة بتنـــوع المناخ، ففي 
رقيِّ منها المحاذي للمحيط الهنديِّ  الجزء الشَّ
تمتـــدُّ الغابات االســـتوائيَّة، وسالســـل جبال 
«دراكنسبرغ» (Drakensberg) الوعرة، وتمتدُّ 
فـــي الجزء الغربـــيِّ منها صحـــراء كالهاري، 
ماليِّ منها أنهارٌ  وصحراء كارو. وفي الجزء الشَّ
 ،(Orange) ْكبرى مثل: نهر ليمبوبو، ونهر أورنج
ونهر زامبيـــزي. وتعيش فـــي منطقة الجنوب 
األفريقيِّ قبائل رعويَّة وزراعيَّة عديدة أكبرها: 
 ،(Xhosa) الخوسا ،(Khoisan) الخويْ ســـان
سونغا (Tsonga)، الســـوتو (Sotho)، سوانا 
 .(Nama) وناما ،(Zulu) ولـــو (Tswana)، الزُّ
ان هذه المنطقة  وتعيش نسبة (٩٠٪) من ســـكَّ

رقيِّ منها.(٣) في الجزء الشَّ
 See for instance: J. D. Fage, Roland Anthony Oliver   (2
 (ed). The Cambridge History of Africa, (Cambridge

.University Press, 1986), p567
 Elizabeth Isichei, A History of African Societies to 1870,  (3

المسلمون في 
الجنوب األفريقي

نجاحات الماضي
وتطلعات المستقبل

د.آدم بمبا
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عـــرف الجغرافيِّـــون العرب والمســـلمون 
منطقة الجنوب األفريقي قبل التَّطوُّر المالحيِّ 
، وكانت  في القرن الخامس عشـــر الميـــالديِّ
ى في أدبيَّاتهم الجغرافيَّة والتَّاريخيَّة ببالد  تُسمَّ
«ما وراء ســـفالة» (Sufala)، أو «الواق واق». 
و(سفالة). كما قالوا: آخرُ مدينةٍ تُعرف بأرض 
هب،  نج، وكانت مشـــهورة لـــدى العرب بالذَّ الزِّ
حتى إنَّهم أضافوها إلى المدينة فقالوا (سفالة 
ة التُّجـــار العرب  هـــب). وفيهـــا تُذكر قصَّ الذَّ
كان  األوائل الذين كانوا يجلبون األمتعة إلى السُّ
ـــاطئ ويمضون،  المحلِّيين، فيتركونها على الشَّ
ـــكان فيأخذونها ويضعـــون ثمنها  فيأتـــي السُّ
ا، فيأتي التُّجـــار ثانيةً ويأخذون  ذهبًـــا خالصً
هب.(١) وقد أوضحوا أنَّ أرض سفالة متَّصلة  الذَّ
بأرض الواق واق، وهـــي جنوب أفريقيا اليوم، 
وذلك واضحٌ في قـــول ابن خلدون (ت٨٠٨هـ) 
في وصفـــه لألقاليم: «... ثم بلد مقديشـــو، 
ثم بلد ســـفالة، وأرض الـــواق واق، وأممٌ أخر 
ج  ليس بعدهم إال القفارُ والخـــالء».(٢) وقد توَّ
اإلدريسيُّ ذلك كلَّه برسمه لخارطة العالَم عام 
لة  (٨٠٤هـ/١١٥٤)، التي تُعدُّ أوَّل خارطة مفصَّ
للكرة األرضيَّة، وفيها رسمٌ شبه دقيقٍ للجنوب 

. األفريقيِّ
ـــد أن الجغرافيِّيـــن العـــرب  عليـــه، يتأكَّ
والمســـلمين، قد عرفوا هذه المنطقة، وخاض 
ا  بعضهم بعض أرجائها كالمســـعودي مثال. أمَّ
سفالة التي كانت مقصدهم، فما زالت موجودة 
بهذا االســـم، وهي ميناءٌ فـــي موزامبيق، وتعدُّ 

. جزءًا من منطقة الجنوب األفريقيِّ

.150-(Cambridge University Press, 1997), p141
الحموي، ياقوت بن عبد اهللا. معجم البلدان، (بيروت: دار الفكر،   (١

د.ت)، ٢٢٤/٣.
ابن خلدون، المقدمة، ٧/١.  (٢

أما عن عالقة سكان تلك المنطقة القديمة 
بالعرب والمســـلمين، فلم يخلُ مصدرٌ تاريخيٌّ 
أو جغرافـــيٌّ تنـــاولَ هذه المنطقـــة بالحديث، 
عن اإلشـــارة إلى تلك العالقات، من ذلك قول 
المســـعودي: «أهـــل المراكب مـــن العمانيِّين 
يقطعون هذا الخليج إلى جزيرة قنبلو من بحر 
نج، وفي هذه المدينة مســـلمون بين الكفار  الزِّ
نـــج».(٣) وقنبلو تلك يغلـــب الظنُّ أنَّها  مـــن الزِّ
جزيرة مدغشـــقر الحاليَّة، وقد ذكر المسعودي 
في موضع آخر أنَّ المسلمين يحكمون بها. قال: 
«... فيها خالئق من المسلمين يتوارثونها ملوك 

من المسلمين، يقال لها قنبلو».(٤)
هـــذا عـــن العالقـــات العربيَّة واإلســـالميَّة 
ـــمال (جزيرة العرب)، ومن  بَل الشَّ المباشرة من قِ
شـــرق أفريقيا، مع منطقة الجنوب األفريقي. أما 
ـــرق (بالد  عن التَّأثير اإلســـالميِّ القادم من الشَّ
الجاوة)، فليس بيـــن المؤرِّخين أو األنثربولوجيِّين 
(المختصون بعلم اإلنسان) أو غيرهم من الباحثين 
في الحقول العلميَّـــة المختلفة، خالفٌ في التَّأثير 
واحل  األندونيسيِّ في تعمير جزيرة مدغشقر والسَّ
األفريقيَّـــة القريبة منها، فقـــد كان تعميرها، كما 
 ،(Raymond Kent) ْيقول المؤرِّخ ريمونـــد كانت
القرن  منذ   (٥).(Dechamps) ديكامـــب  والمؤرِّخ 
ابع الميالديِّ حيث وفدت سفنٌ تحمل جماعات  الرَّ
ـــعوب األندونيســـيَّة، ولغتهم الماالجاسي،  من الشُّ
ت بالجزيرة،(٦) وما زالت العالقات التِّجاريَّة  واستقرَّ
، إلى ظهور اإلســـالم،  والثَّقافيَّـــة متواصلة منذئذٍ
ا من  وانتشـــاره بأرض الجاوة، فكانت الجاوة رافدً

روافد اإلسالم وثقافته إلى جزيرة مدغشقر.

مروج الذهب، مصدر سابق، ص٤٠.  (٣
المصدر السابق، ص١٧٤.  (٤

 Fernand Braudel, Siân Reynolds, Civilization and  (5
 Capitalism 15th-18th Century, (CA: University of

.California Press, 1992), p13
مختار،  ترجمة  األفريقي،  التاريخ  أطلس  كولين.  ماكيفيدي   (٦

(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧)، ص٦٩.
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أثبـــت دراســـات أنثربولوجيَّـــة (في علم 
اإلنسان) وتاريخيَّة حديثة، خطأ المزاعم التي 
تقول بأنَّ التَّأثير اإلســـالميَّ في شرق أفريقيا، 
ـــواحل فحســـب، دون النُّفوذ إلى  بقي في السَّ
. ومن النَّمـــاذج التي أوردها  العمق األفريقـــيِّ
، نموذج المدينة  الباحثون في الجنوب األفريقيِّ
 Great) الكبرى»  «زيمبابـــوي  القديمة  األثريَّة 
Zimbabwe)، وقبائل أفريقيَّة غير ســـاحليَّة، 
ة. وهذا  ـــدت بينها مظاهر إســـالميَّة عـــدَّ وجُ
ماسيتم الوقوف عند بعضه في الفقرات التالية.
الً: زيمبابوي الكبرى والحفريَّات األثريَّة: أوَّ

تعدُّ الكشـــوف األثريَّة في زيمبابوي الكبرى 
من أهـــمِّ الكشـــوف المعاصرة التـــي غيَّرت 
ا من المفاهيم عـــن تاريخ منطقة الجنوب  كثيرً
، وهي مدينةٌ أثريَّـــة قديمةٌ تقع على  األفريقـــيِّ
بُعد (١٧) ميالً جنوبيَّ شرق زيمبابوي الحاليَّة، 
كر،  الفة الذِّ أي غير بعيدٍ عن مدينة سفالة السَّ
 Carl) .اكتشفها المستكشـــف األلماني كارل م
Mauch) عام (١٨٧١م). وتمتدُّ على مســـاحة 

(٧٠٠ هكتار) بأكثر من تسعين ألف بيت.(١)
تأتـــي أهميَّة هذا الموقع األثري في تأكيده 
على العالقـــات التِّجاريَّة والثَّقافيَّة التي ربطت 
هذه الحاضرة في فترة أوْج ازدهارها (من القرن 
الثَّالث عشـــر إلى الخامس عشـــر الميالدي) 
ة على  راز الممتدَّ بالمـــدن التِّجاريَّة وممالك الطِّ
ـــواحل األفريقيَّة، وكذلك المراكز التِّجاريَّة  السَّ

ين، والجزر األندونيسيَّة. في الهند، والصِّ
ج المؤرِّخون المكتشـــفات األثريَّة فيها  وتوَّ
بدراســـاتٍ تاريخيَّة أثبتت وجود نشاطٍ تجاريٍّ 
بيـــن هذه المدينـــة وبين مدينة كلـــوة خاصة. 
 Philip, Curtin. African History from Earliest times to  (1
 Independence, (London: Longman, 2nd. Ed. 1995),

.251-p250

باإلضافة إلى ما ثبـــت تاريخيًّا من وجود تجارٍ 
ســـواحليِّين مســـلمين قطنوا مدينة زيمبابوي 
الكبرى، وكان لهم نفوذٌ على ملوكها.(٢) بل خلُص 
غير أولئك إلى القول بوجود عرب ومســـلمين 
نزحوا إلى تلك المنطقة واســـتوطنوا بها بشكل 
ابع عشـــر الميالديِّ  دائم، وذلك منذ القرن الرَّ
تقريبًـــا.(٣) ومثَّلت مدينـــة زيمبابوي الكبرى –
في هذا التَّبادل التِّجاريِّ الثَّقافي- الواســـطة 
اســـع، وبين العرب  بيـــن العمـــق األفريقيِّ الشَّ
َة  ـــد ذلك نمـــاذج حجريٍّ والمســـلمين. وقد أكَّ
معماريَّة أخرى اكتُشفت في المنطقة الجنوبيَّة 
من بوتسوانا الحاليَّة (Makgadikgadi)، وهي 
 ، تمثِّل المنطقةَ الوســـطَ في الجنوب األفريقيِّ
ا حمل الباحثين على القـــول بأنَّها تؤكِّد أنَّ  ممَّ
االختراق اإلســـالميَّ قد بلـــغ منذ ذلك العصر 
أواسط تلك المنطقة التي كانت شهيرة بتجارة 

العاج وصناعته.(٤)
راســـات األنثربولوجيَّـــة ( علم  ثانيًـــا: الدِّ

اإلنسان).
راسات التَّاريخيَّة واألنثربولوجيَّة الحديثة  الدِّ
مال إلى العمق  تؤكِّد أنَّ المدَّ اإلسالميَّ من الشَّ
 (Soutpansberg) الجنوبي، فيما وراء منطقة
الموجودة في جمهوريَّة جنوب أفريقيا الحاليَّة، 
كان منذ أوائل القرن الخامس عشر الميالدي. 
ـــواحليَّة  وهذا ما تثبته شـــواهد لغويَّة من السَّ
لت في اللُّغات المحليَّة نحو الجنوب  العربيَّة توغَّ
األقصى حتى بلغت نهر سانت جونز في سواحل 
 ،(Transkai) بترانْســـكايْ   ،(Pondoland)
باإلضافـــة إلـــى فلولٍ مـــن القبائـــل المحليَّة 
األفريقيَّـــة من بطون قبائل شـــونا القاطنة في 
المناطق الجنوبيَّة من زيمبابوي الحاليَّة، وقبائل 
 Peter S. Garlake. Early Art and Architecture in Africa,  (2

.(Oxford University Press, 2002), p184
.Timothy, Insoll. The Archeology of Islam, p368  (3

.Ibid, p364  (4
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(Venda) وسوتو، وتونْغا في منطقة ترانسفال 
(Transvaal)، الواقعـــة شـــماليَّ جمهوريَّـــة 
ـــتات القبلي  أفريقيا الجنوبيَّة، ويُجمع هذا الشَّ
يات ثالث هي: ليمبا  لدى المؤرِّخين تحت مسمَّ
وباليمبا   ،(Varemba) وفاريمبـــا ،(Lemba)
اها الباحث إبراهيم  (Balemba)، التـــي ســـمَّ
موسى «قبائل أفريقيَّة مســـلمة»، الذي أوضح 
ينية قد فوجئتْ  راسات األنثربولوجيَّة الدِّ أنَّ الدِّ
الثَّقافيَّة  بوجود بعض الممارســـات والمظاهر 
- أخذ  بيـــن تلك القبائل تؤكِّد –بال أدنى شـــكٍّ
تلك المظاهر من الشـــعائر اإلســـالميَّة، هذا 
يْر  فضالً عن انعكاســـاتٍ لغويَّة للغة العربيَّة –غَ

واحليَّة- في لغات أولئك.(١) السَّ
بناء علـــى ما تقدم، يمكـــن االطمئنان إلى 
القول بأنَّ المدَّ اإلسالميَّ قد وصل إلى العمق 
األفريقيِّ فـــي فترة من الفتـــرات، ولكن عدم 
، وإذكاء جذوته، قد أفضى إلى  متابعة هذا المدِّ

ضعفه حتى سهُل على المنكرين إنكار وجوده.
ثالثًا: قبائل ياوْ واإلسالم:

الموطن األصليُّ لقبائل الياوْ هو شـــمالي 
موزامبيـــق، ولكنَّها اليوم تنتشـــر فـــي تنزانيا، 
والموزامبيق، وفي مالوي خاصة، وقد انحدرتْ 
ـــماليَّة  مجموعاتٌ كبيرةٌ منها إلى المناطق الشَّ

من جمهوريَّة جنوب أفريقيا الحالية.
ا آخر  تمثِّل قبائـــل اليـــاو (YAO)،(٢) وجهً
حيًّـــا للمدِّ اإلســـالميِّ في العمـــق األفريقي. 
وظاهرة فريدةً النتشـــار اإلســـالم في الجنوب 
ا جماعيًّا  ها إسالمً ؛ حيث كان إســـالمُ األفريقيِّ
على غرار قبائل المادينغو والفوالني والهوســـا 

.Ebrahim, Moosa. P130  (1
الشرقية  أفريقيا  أرجاء  معظم  في  الياو  قبال  النتشار  نظرًا   (٢
 ،veiao و wayao :والجنوبية، فقد تعددت أسماؤها، ومن ذلك
تعدادها  عاما،  ثالثين  منذ  قديمة  دراسة  وحصرت   ،adjao و 
هذا  نصف  من  أكثر  وأن  نسمة،  ماليين  ثمانية  من  بأكثر 
 Richard V. Weekes (ed), Muslim ينظر:  مسلمون.  العدد 
 Peoples: A world Ethnographic Survey, (Westport USA,

.Greenwood Press), p870

في غـــرب أفريقيا.كان إســـالم اليـــاوْ نتيجة 
العالقات التِّجاريَّة بينها وبين التُّجار المسلمين 
ابع عشر الميالدي،  السواحليِّين منذ القرن السَّ
فقـــد كان الكتبة والمستشـــارون في بالطات 
ل إسالم  ا سهّ زعماء الياوْ مســـلمين، وهذا ممَّ
عب.  ة الشَّ أولئك الزعماء، ومن ثمَّ إســـالم عامَّ
ا،  عماء إســـالمً ويُذكـــر أن من أوائل أولئك الزُّ

 (٣).(Makanjira III) الملك ماكانجيرا الثالث
ويـــل –كما يؤكِّد-   نتـــج عن االحتكاك الطَّ
المستكشـــف ليفيغســـتون (عام١٨٦٦)، تأثيرٌ 
ســـواحليٌّ واضح في أزياء قبائـــل الياو، وفي 
ـــة فـــي عاصمتها  فنونهـــا المعماريَّـــة، خاصَّ
ـــد ذلـــك الباحث ميتشـــل،  (Mwembe)، وأكَّ
والذي ذهب إلى أنَّ مساجد الياو، وبيوتها صورة 
أخرى ألصولٍ زنجباريَّة. إضافةً إلى ذلك، فإنَّ 
لـــة بين العرب  هذه العالقـــة التاريخيَّة المطوَّ
ا في أواســـط  رً ضت مؤخَّ وبين اليـــاوْ قد تمخَّ
القرن التاســـع عشـــر الميالدي عـــن محاولة 
سالم بن عبد الله (عام١٨٤٠م) تأسيس مملكة 
فـــي (Nkhotakota) على ضفاف نهر مالوي، 
 ،(Mlozi) سها شخص يدعى ومملكة أخرى أسَّ
المحاولَتَين،  وأدت  البريطانيَّـــة  القـــوات  لكن 
نق عام (١٨٩٥).(٤) ومن  وقُبض على ملوذي وشُ
رقيَّة  هنا، فإنَّ المدَّ اإلسالميَّ في المناطق الشَّ
، يعـــود إلى قبائل الياو.  من الجنوب األفريقيِّ
-َ «أهمُّ  وهـــي كذلك – كما يقول الباحـــث بونْ

مصدر لنشر اإلسالم في مالوي اليوم».(٥)
ا: قبائل أخرى في الجنوب األفريقي: رابعً

ر النِّسبي في احتكاك  على الرُّغم من التَّأخُّ
شـــعوب جنوب أفريقيا الحقيقيِّ بالمســـلمين 
 َ ، فإنٍّ ـــابع عشر الميالديِّ ابتداءً من القرن السَّ
المصـــادر التَّاريخيَّـــة تفيد بـــأنَّ إقبالهم على 

.Timothy, Insoll. The Archeology of Islam, p394  (3
.Op. Cit. p393  (4

.Bone, 1982, p130  (5
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ة في القرنين  ا، خاصَّ اإلســـالم كان مرنًا وسلسً
الثَّامن عشـــر والتَّاسع عشـــر الميالديين. وقد 
رين – س المســـتعمرين والمنصِّ أثار ذلك توجُّ

كما يأتي بيانُه في فقرة الحديث عن اإلســـالم 
الح- ففي أواسط  جاء الصَّ بمستوطنة رأس الرَّ
القرن التَّاســـع عشـــر الميالدي، أبدى بعضهم 
تخوُّفه من اإلسالم قائالً: «هناك خطرٌ حقيقيٌّ 
في انتشار اإلسالم بين الزولو والباسوتو؛ ألنَّهم 
إن انخرطوا في صفِّ اإلسالم، فإنَّهم سيغدون 
مـــن دعاتـــه... «.(١) وفي عـــام (١٩٠٠م) كتب 
األب تومـــاس (T. Fothergill Lightfoot) في 
نوج  ا من زعماء العشـــائر الزُّ مذكراته «أنَّ كثيرً

قد اعتنقوا اإلسالم».(٢) 
تدعونا هذه المعلومات إلى القول بأنَّ هناك 
حلقةً مفقـــودةً في تاريخ المدِّ اإلســـالميِّ في 
، ينبغي الكشف عنها؛ لمعرفة  الجنوب األفريقيِّ

أسباب توقُّف هذا المدِّ قرابة قرن كامل.
، فإنَّ الدراســـات الحديثة تُجمع  وعلى كلٍّ
على تنامي اإلســـالم في مجتمعـــات الجنوب 
 ، ةً ـــعبي القبائليِّ خاصَّ ، ببُعدها الشَّ األفريقـــيِّ
ومما يستأنس به في هذا المقام، نموذج قبائل 
فاريمبا فـــي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وقبائل 

ناماكُوَا (Namaqua) في ناميبيا الحاليَّة. 
1  - .(VaRemba) قبائل فاريمبا

وينْي  ا فامْ ى أيضً ن قبائل الفاريمبا (وتسمَّ تتكوَّ
ة هي: فادُومبا  بليَّة عدَّ عاتٍ قَ VaMwenyi)، من تفرُّ
(VaDumba)، فاتونْغا (VaTonga)، فانْياكافي 
ن  (VaNyakavi)، وفاساريري (VaSariri). وتقطُ
 (Nyanga) المناطق المتاخمة لمرتفعات نيانْغا
فــــي جمهوريَّة زيمبابوي، وتمتــــدُّ مناطقها حتى 
(Soutpansberg) جمهوريَّــــة جنــــوب أفريقيا 

الحاليَّة.
 E. M. Wherry, Islam and Missions, (READ BOOKS,  (1

.2007), p15
.Robert Shell, op. cit. p276  (2

راسات  وكما ســـبق تحت فقرة: (ثانياً: الدِّ
األنثربولوجيَّة)، فـــإنَّ هذه القبيلة من القبائل 
التـــي أطلـــق عليهـــا بعـــض الباحثين صفة 
«قبائل أفريقيَّة مســـلمة»، تمثِّـــل حالةً فريدةً 
بين القبائل فـــي العُمق األفريقـــيِّ بادِّعائها 
وايات  االنتماء إلـــى أصول عربيَّة، تقـــول الرِّ
ج امرأةً  هم كان عربيًّـــا، تزوَّ المحليَّـــة إنَّ جدَّ
ـــونا (Shona)، واستقرَّ بين األفارقة،  من الشُّ
وكان ذلك في عصر ازدهار مملكة مونوموتابا 
(Monomotapa/Munhumutapa). وقـــد 
ذهب بعض الباحثين إلى التَّشـــكيك في ذلك، 
ـــدون األصل العربيَّ لهذه  غير أنَّ آخرين يؤكِّ
 :(Posselt) بوســـلت  الباحث  يقول  القبائل. 
«إذا حكمنـــا على المالمح الجســـديَّة لهؤالء 
المحلِّيين، فإنَّ فيهم – بال شكٍّ - دماءً ساميَّة، 
ولم يكن ذلـــك إال نتيجـــة احتكاكهم القديم 
وا في المناطق  بالتُّجار العرب الذين اســـتقرُّ
ة».(٣)  ا فـــي القارَّ لوا بعيدً ـــاحليَّة، ثم توغَّ السَّ
، فـــإنَّ الفاريمبا تعـــد أهمَّ حاضنٍ  وعلى كلٍّ
وناقلٍ لإلســـالم في عمق زيمبابوي الحاليَّة، 
ويتميَّزون بتبنِّي أســـماء عربيَّة، ومن زعمائها 
المعاصرين الشيخ آدم ماكْدا (Makda)، أول 
سٍ لجماعة دعويَّة في زيمبابوي الحاليَّة  مؤسِّ

منذ السبعينيَّات الماضية.
وإلى جانب دور قبائل الفاريمبا في نشـــر 
اإلســـالم في زيمبابـــوي، كان هنـــاك حضورٌ 
ملموسٌ لمســـلمي مالوي منـــذ عام (١٨٩٠م)، 
راعة ومناجم  الذين قدمـــوا إليها ألعمـــال الزِّ
هـــب، وكذلـــك للهنود المســـلمين. وقد تم  الذَّ
ة زيمبابوي في عام  س مجلس وطني ألئمَّ ـــيِ تأسّ

(١٩٧٥م).(٤)
 Pathisa Nyathi. Zimbabwe›s cultural heritage, (African  (3

.Books Collective, 2005), p95
 David Westerlund, Ingvar Svanberg, Islam Outside the  (4

.Arab world, (Palgrave Macmillan, 1999), p114
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قبائل ناماكُوَا. -  2
يرجع انتشار اإلسالم في ناميبيا إلى قبائل 
ل حضورٌ إسالميٌّ ملموسٌ  ناماكُوَا، حيث لم يُسجَّ
لإلسالم فيها قبل أواخر التِّسعينيَّات الماضية، 
ياســـيِّين البارزين من  إالَّ بعـــد اعتناق أحد السِّ
يد جاكوبس سلمان  الناماكُوا اإلسالم، وهو السَّ
دامير في مؤتمر إسالميٍّ بلوسوتو. وقد أحدث 
ـــخص حركةً دعويَّة نشـــطة  إســـالمُ هذا الشَّ
ا للمســـلمين المحلِّيين في ناميبيا،  ردً ا مطَّ ونموًّ
ـــة بين أبناء قبيلته، وهـــي إحدى القبائل  خاصَّ
الثَّالث عشرة في ناميبيا. وكالعادة، فإنَ النسبة 
الحقيقيَّة للمسلمين في ناميبيا غير متَّفق عليها، 
سميَّة ترفعها إلى سبعين ألفاً،  فاإلحصاءات الرَّ
ا من  دها بعض المســـلمين بعشـــرين ألفً ويحدِّ
مجموع ٢ مليون نســـمة بالبـــالد وغير ذلك.(١) 
ولكنَّ هذه األعـــداد جميعها، لها أهميَّة معتبرة 
في ظلِّ حداثة اإلســـالم بهذا البلد، باعتبار أن 
، وبين  ة بين الجنوب األفريقيِّ هذا المكان محطَّ

واء. الوسط األفريقيِّ وغربيِّها على السَّ

¿      


لـــم يتم تنـــاول المدِّ اإلســـالمي في هذه 
ول القُطريَّة؛ ألنَّ  راســـة، على حســـب الـــدُّ الدِّ
يموغرافي للقبائل ال يعترف بالحدود  التوزيع الدِّ
ورة الكليَّة للمدِّ  ، -إكماالً للصُّ السياســـيَّة، ولكنْ
اإلسالميِّ بهذه المنطقة- لم يكن بدٌّ من تناوُل 

ول القُطريَّة الحديثة. بعض الدُّ
.(Botswana) ال: بُتسوانا أوَّ

م فـــي فقرة: زيمبابـــوي الكبرى،  لقد تقدَّ
أنَّ المـــدَّ اإلســـالميَّ قد وصل إلـــى منطقة 
ابع عشـــر  (Makgadikgadi) منـــذ القرن الرَّ

 See: Rodrick Mukumbira, “Islam in Namibia. Making   (1
 an Impact”, http://newsgroups.derkeiler.com/ on: Sun, 4

.Jun 2006

، وهي منطقة داخل بتسوانا الحاليَّة،  الميالديِّ
ا في العصر الحديث، فيرجع المدُّ اإلسالميُّ  أمَّ
هب  ال الهنود في مناجم الذَّ في بتسوانا إلى العمَّ
منذ أواخر القرن التَّاسع عشر (١٨٩٠م)، لكنَّهم 
جاء قابعين  كانوا مثل المســـلمين في رأس الرَّ

. تحت القمع االستعماريِّ
وفي أواسط القرن الماضي، ظهر اإلسالمُ 
ة مع تنشـــيط أعمال المناجـــم، وتوافُد  بقـــوَّ
ـــال من مالوي إليها، ومـــن دُوَل أفريقيا  العُمَّ
الغربيَّة، ويشـــير باحثون في دراســـة منشورة 
(منذ عام ١٩٩٦م)، إلى أنَّ اإلســـالم في تنامٍ 
دته دراسة  رد في بتســـوانا.(٢) وهذا ما أكَّ مطَّ
أخرى ظهرت في عـــام(٢٠٠٦م) وفيها ذهب 
ا كبيرةً  بو إلى «أنَّ اإلســـالم يكسب أعدادً ديمْ
ر ظهوره في  غـــم من تأخُّ من األتباع، على الرُّ
هذا البلـــد»، وعلَّل ذلك بتوافُق اإلســـالم مع 
ـــس المجتمع البطريركيِّ (النظام األبوي)  أسُ

لألسرة في بوتسوانا».(٣) 
.(Swaziland) ثانيًا: سوازيالند

هور الملموس للمسلمين في مملكة  بدأ الظُّ
ســـوازيالند، في حدود عـــام (١٩٦٣م)، وكان 
ال المناجم  ذلك نتيجـــة تمازُج المحلِّييـــن بعُمَّ
المالويِّين المســـلمين، كذلك كان للمســـلمين 
الهنـــود من جنوب أفريقيا أثرٌ ملموس في المدِّ 
اإلســـالميِّ في هذا البلد، وهو –مثل ليسوتو- 
ا) داخل جنوب أفريقيا (عدد  يْلَة (صغيرة جدًّ دُوَ
سكانها مليون نسمة، ومساحتها ١٧ كلم٢). هذا، 
ولة، من  وقد اعتُرف باإلسالم دينًا في هذه الدَّ
ل معهد  بَل ملكهـــا عام (١٩٧٢م)، وكان بناءُ أوَّ قِ
إســـالميٍّ بمدينة (Ezulwini)، عام (١٩٨١م)، 

 See: Jeff Ramsay, Barry Morton, Fred Morton, Historical  (٢
.(١٩٩٦ ,Dictionary of Botswana, (Scarecrow Press

 James Raymond Denbow, Phenyo C. Thebe, Culture   (٣
 and customs of Botswana, (Greenwood Publishing

 .p٢٠٠٦, ٣٩ ,(Group
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ســـات إســـالميَّة أخرى، تأثَّرت في  وبها مؤسَّ
تأسيسها وفي أنشـــطتها بالمدِّ اإلسالميِّ من 

جنوب أفريقيا.(١)
.(Lesotho) ثالثًا: ليسوتو

ال يُعـــرف الكثير عن اإلســـالم في مملكة 
ا  ليســـوتو الحديثة، ولكنْ لكونها بلـــداً صغيرً
انه ٢ مليون نسمة)،  ا (٣٠ كلم٢، وعدد ســـكَّ جدًّ
ووقوعها داخل جمهوريَّـــة جنوب أفريقيا، فإنَّ 
ا عـــن ظروف جنوب  ظروفهـــا ال تختلف كثيرً

أفريقيا.
س مسجداً  ل من أسَّ وعلى ذلك، يُذكر أنَّ أوَّ
يخ صوفي صاحب (ت١٩١٠)،  في ليسوتو، هو الشَّ
وكان ذلك في أواخر القرن التَّاسع عشر. ولعلَّ 
اعية من أعمالٍ  ما اشـــتُهر به هذا التَّاجـــر الدَّ
ى إلى نشـــوء مجتمع إسالميٍّ من  اجتماعيَّة، أدَّ
 .(Butha Buthe) ـــود بمدينـــة المحليِّين السُّ
ثون  ود يتحدَّ ريف أنَّ هذه المجموعة من السُّ والطَّ
اهرة  لغة هنديَّة، وليس لدينا تفســـيرٌ لهذه الظَّ
ـــك أولئك باإلسالم، واعتبار لغة  ة تمسُّ إالَّ شدَّ
شـــيخهم (الهنديَّة) هي لغة اإلسالم، وبالتَّالي، 

ينيَّة.(٢) تركوا لغتهم القبَليَّة لصالح اللُّغة الدِّ
وبعد، فإنَّ اســـتعراض المدِّ اإلسالميِّ في 
وَل، وفي تلك القبائل الموغلة في العمق  هذه الدُّ
ة، يؤكِّد لنا  ، الـــذي وقع منذ قرون عدَّ األفريقيِّ

ة حقائق، منها: عدَّ
أنَّ اإلســـالم قـــد امتدَّ فـــي الجنوب  *

ة مـــن المحيط  ، واختـــرق القارَّ األفريقـــيِّ
الهنديِّ إلى األطلســـيِّ في ناميبيا شـــماالً، 

جاء جنوبًا. وفي رأس الرَّ
أنَّ المدَّ اإلســـالميَّ في هذه المنطقة  *

وفي سائر مناطق أفريقيا قد واكب التِّجارة، 
وســـائر األنشـــطة اإلنمائيَّة. وفي الجنوب 
 David Westerlund, Islam Outside the Arab world, op. cit.  (1

.p114
.Ibid, p115  (2

ـــز ذلك في أعمـــال مناجم  ، تركَّ األفريقـــيِّ
هب. الذَّ

ا بيـــن قبائل  * ـــل كان نشـــطً أنَّ التَّفاعُ
المنطقة وشعوبها في نشـــر اإلسالم. فكلُّ 
قبيلة تُســـلم، تنقل اإلســـالم إلى من يليها، 

وهكذا دَوالَيك.
ا وحديثًا-  * أنَّ المدَّ اإلســـالميَّ –قديمً

ـــع، رغم ضآلـــة الجهود  فـــي ازديادٍ وتوسُّ
اهـــن، وما ذلك إالَّ  عويَّـــة في الوقت الرَّ الدَّ
عوب  ـــلس للشُّ ـــهل والسَّ نتيجة االنقياد السَّ
األفريقيَّة إلى اإلســـالم لسماحته وبساطته 

وموافقته فطرة اإلنسان.

¿      


ل  يُرجع المؤرِّخون الوجود اإلســـالميَّ األوَّ
جاء (كيبْ تـــاوْن) إلى عام (١٦٥٢م)،  برأس الرَّ
ـــركة الهولنديَّة فـــي الهند  حين أقامـــت الشَّ
ـــرقيَّة (DEIC) – التي كانت تستحوذ على  الشَّ
التّجـــارة في المحيط الهندي- مســـتوطنةً في 
ة لالستراحة ولتموين  جاء؛ لتكون محطَّ رأس الرَّ
ـــفن التِّجاريَّة، وذلك بعـــد حروبٍ ضروس،  السُّ
لطنات اإلســـالمية الواقعة آنذاك  واجتياح للسَّ

في هذا المحيط.
وكذلك ووجـــه الهولنديِّـــون والبرتغاليِّون 
جاء منذ اكتشاف  بمقاومة عنيفة في رأس الرَّ
هذه النُّقطة للعبور إلى آســـيا، ولمواجهة تلك 
 Jan Van) الثَّورات المحليَّة، يُذكر أنَّ القبطان
Riebeeck) اســـتقدم مجموعة من مسلمي 
(Mardyckers)، من أمبويا (Amboya) عام 
ا»  «عبيدً بوصفهم  أس  بالرَّ لوا  جِّ وسُ (١٦٥٨م)، 
تهم حماية المستوطنة الهولنديَّة الجديدة  مهمَّ
من الثُّوار المحلِّييـــن. غير أنَّ أولئك «العبيد» 
المســـلمين، لم يُعرف عنهـــم الكثير، وال عن 
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يني في المستوطنة الحديثة  مدى تأثيرهم الدِّ
كيبْ تاوْن.(١) 

إن بُعد هذه المنطقة عن الهند وعن الجزر 
األندونيســـيَّة، وأرخبيـــل الماليـــو، واختالف 
انها عن اآلســـيويِّين، جعلها مكانًا مناسبًا  ســـكَّ
ى للثُّوار ضدَّ الهيمنة  ليتَّخذها المســـتعمر منفً
االستعماريَّة في تلك المناطق، وبعض المناطق 
في غـــرب أفريقيـــا، وقد كان معظـــم أولئك 
ة  المنفيِّين مـــن علماء المســـلمين، ومن األئمَّ
وقادة الجيوش والسالطين. ومن أوائل مشاهير 
جاء:  عماء المنفيِّين إلى رأس الرَّ المشـــايخ والزُّ
السلطان عبد الرحمن متاهي شاه من سالطين 
 ،(van Batavia) ـــيخ عبد الله سومطرة، والشَّ
 ,Aloewie van Mokka) والشيخ سعيد العلوي
ـــيخ حاجـــي ماتـــارم (١٧٤٤)،  والشَّ  ،(١٧٤٤
والشيخ مدورا (١٧٥٤)، والشـــيخ توان السيد 
 Agmat Prins van) (حوالي ١٧٦٠)، والشيخ
Ternate, ١٧٦٦)، والجنـــا عبد الله (١٧٦٦)، 
وإمـــام عبد الله (١٧٨٠)، وإمـــام نور (١٧٨٠)، 
.(١٧٨٠ ,Imam Patrodien) وإمام بدر الدين

قته  وعلى الرُّغم من النَّجاح اآلني الذي حقَّ
ياسة القاســـية في الحدِّ من الثَّورات،  تلك السِّ
وقطع نفوذ أولئك المنفيِّين في شـــعوبهم، فإنَّ 
، بغير وعـــي منه، كان قد  الكيان االســـتعماريَّ
جعل من نفسه سببا لغرس بذرة اإلسالم، ونشر 
عوة اإلســـالميَّة في جميع البقاع التي نفى  الدَّ

عماء المسلمين. إليها الزُّ

¿
إلـــى جانب الحضور اإلســـالميِّ في رأس 
رق  جاء، كان هناك حضور آخر في أقصى الشَّ الرَّ
من جنوب أفريقيا؛ حيث اســـتقدم البريطانيُّون 
مجموعاتٍ من الهنـــود للعمل في حقول قصب 
 Tayob, Abdulkader. Islamic Resurgence in South Africa,  (1

.(Juta and Company Limited, 1995), p40

، وفي ترانسفالْ شماليَّ  كر في كوازلو-ناتالْ السُّ
أفريقيا الجنوبيَّة، 

ق (عـــام ١٨٣٨م)، وفدت  بعـــد إلغاء الـــرِّ
مجموعـــات عبـــر الرحـــالت البحريَّـــة التي 
ى «المسافرون  روَّجت لها بريطانيا تحت مســـمَّ
األحـــرار» (Free Travelers) التي بلغ تعداد 
األيـــدي العاملـــة فيهـــا حوالـــي (١٧٦٫٠٠٠ 
شـــخص)، وكان معظم أولئك من المسلمين.(٢) 
يخ محمد  ومن مشـــاهير الهنود الوافدين، الشَّ
إبراهيم صوفي، المشهور بـ «صوفي صاحب» 
(Soofie Saheb)، وقـــد وصل مدينة دوربانْ 
عام (١٨٩٦م)، وإليه يُعزى بناء جلِّ المســـاجد 
األولى بتلك المنطقة، وبناء حضانات ومدارس 
لأليتام، ومشـــاريع اجتماعيَّـــة تكافليَّة كثيرة. 
ل لإلســـالم في ليسوتو  هور األوَّ ويُعزى إليه الظُّ

كما سبق.

¿ 
رين من الزنجبار  كان حضور العبيد المحرَّ
، عام (١٨٧٣م)،  بشكل جماعيٍّ إلى بورتْ ناتالْ
وتتابعـــت أفواجهم حتى عـــام (١٨٨٠م)، وكان 
يُطلق عليهم «زنجباريُّون»، ويُصنَّفون عرقيًّا في 
سميَّة بوصفهم «آسيويّين آخرين»  جالت الرَّ السِّ
ـــا بأنَّهـــم كانـــوا من  (Other Asians)، علمً
أصول مختلفـــة: عرب، وتنزانيين، وزنجباريين، 
وملجاش  وقمرييـــن،  ومالويين،  وموزامبيـــق، 
(مدغشـــقر). وتعدُّ تلك المجموعـــات أواخر 

المستقدمين. 
يتبيَّـــن من خالل هـــذا االســـتعراض أنَّ 
النُّزوح اإلسالميَّ إلى ما يُعرف اآلن بجمهوريَّة 
مان  جنوب أفريقيا، كان عمليَّـــة ممتدة في الزَّ
والمكان؛ حيث اســـتمرت حوالي قرنَين ونصف 

 P. M. Holt Ann & K. S. Lambton Bernard. The Cambridge  (2
 History of Islam, (Cambridge University Press, 1995)

.405-p404
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أبعد  ت جغرافيًّا من  وامتـــدَّ (١٦٥٢-١٨٨٠م)، 
جـــاء) إلى أبعد  نقطة غربـــيَّ البالد (رأس الرَّ
ا  )، جامعة أجناسً نقطة في شرقيِّها (بورتْ ناتالْ
كثيرة من المســـلمين من أقصى غرب أفريقيا 

إلى أقصى شرق آسيا.
روف المماثلة للمسلمين  وعلى الرُّغم من الظُّ
جاء،  في جنوب أفريقيا، فإنَّ المسلمين برأس الرَّ
 Cape) «أس الذين يُشـــار إليهم بـ «ماليو الـــرَّ
Malays)، كان نصيبهـــم مـــن االضطهاد –مع 
راع  ر، وتاريخهم مع النِّضال، والصِّ األســـف- أوفَ
روا  من أجـــل البقاء أطولَ من غيرهـــم، وقد طوَّ
–بناءً على ذلك- استراتيجيَّات اجتماعيَّة كثيرة، 
يات التي واجهوها. وهذا ما يتمُّ  تناسبُ تلك التَّحدِّ

الوقوف على بعض جوانبه في الفقرات التالية. 

¿    
 

يَر بعض  في الفقرات اآلتية اســـتعراض لسِ
ياسيِّين، وما قاموا به من  القادة والمنفيِّين السِّ
جـــاء، وتكوين للمجتمع  جهودٍ دعويَّة برأس الرَّ

المسلم الجديد بها.
(1) راجا (سلطان) تامبورا.

هو عبد البصير سلطان تامبورا في الجاوة. 
ـــجن  جاء وسُ ـــلطان إلى رأس الرَّ نُفي هذا السُّ
بســـجن (Castle)، عـــام (١٦٩٧م)، ومن أهمِّ 
أعمـــال راجا تامبورا نســـخه للمصحف كامالً 
عن ظهر قلب، وكان لذلـــك داللة قويَّة، وتأثير 
ة إذا اســـتحضرنا  ملموس في المجتمع، خاصَّ
ن المستعمر  يني من لَدُ ظرف القمع والعداء الدِّ
الذي كان يســـتهدفُ –في المقام األوَّل- قطع 
المســـلمين عن كلِّ مصدر ديني، ويحظر على 
المنفيِّين حمـــل كُتبهم، أو اســـتصحاب بعض 
اغبين في اللِّحاق بهم  تالميذهم أو أتباعهم الرَّ

في المنفى.

(2) تُوان سعيد العلوي.
يخ توان ســـعيد العلوي من العلماء  كان الشَّ
جاء  اليمنيِّين، نُفي من أرض الجاوة إلى رأس الرَّ
ـــجن  مْ. سُ عام (١٧٤٤م) مع رفيقه حاجي ماتارِ
ـــهيرة  االثنـــان مع غيرهمـــا بجزيرة روبنْ الشَّ
(Robben)، وقضى الشـــيخ تـــوان بها إحدى 
ة، وبعد اإلفراج عنه،  عشرة ســـنة في عزلة تامَّ
ف منصبه ذلك  ـــرطة، وقيل إنَّـــه وظَّ عمل بالشُّ
جناء  عام إلى السُّ خير توظيف؛ فكان يحمل الطَّ
والعبيد، ويُكثِّف دعوتـــه بينهم، ويقصدهم في 
ضاحيتهم في دعوة ســـريَّة اســـتقطبت الكثير 
ـــجناء والعبيـــد من مختلف  من المحليِّين السُّ

العرقيات.
ورو (ت1807). يخ تُوانْ غُ (3) الشَّ

ـــيخ اإلمام عبد الله بـــن القاضي  هو الشَّ
يد  عبدالسالم، المشهور بـ «تُوانْ غورو» أي (السَّ
األستاذ)، من األمراء األشراف في الجاوة. كان 
ا.  نفيه عـــام (١٧٨٠م) إلى جزيـــرة روبنْ أيضً
له كتـــاب «معرفة اإليمان واإلســـالم» بالعربيّة 
والماليويَّة. ألّفه في السجن، واستهدف به تعليم 
المجتمع المســـلم أحكام اإلســـالم األساسيَّة، 
ة، وقد ظلَّ هذا  وقضايا العقيدة واإليمان العامَّ
ة في جنوب  ة قرنَيـــن مرجعيَّة مهمَّ الكتاب لمدَّ
أفريقيا. بل تجاوزتْ شهرته إلى المسلمين في 

ة الهنديَّة. جنوب شرق آسيا، وشبه القارَّ
ـــيخ توان غورو في  ويرجع الفضل إلى الشَّ
جاء إثر  تأســـيس المدرســـة األولى برأس الرَّ
اإلفراج عنـــه عام (١٧٩٣) بعد ثالث عشـــرة 
ســـنة من الحبس، وبلغ عدد أطفال العبيد بها 
(٣٧٥طفالً)، وحين رفض طلبُه في بناء مسجد، 
ه بإقامـــة أوَّل جمعةٍ في العراء في رأس  كان ردُّ
جاء. وقد مثلت تلك الخطوة نقلة نوعيَّة في  الرَّ
ـــريَّة المطلقة  الخروج باإلســـالم من طور السِّ
عوة  إلـــى الجهريَّـــة، وإلى عهدٍ جديدٍ مـــن الدَّ
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م، وبذلك  اإلســـالميَّة ببعدها المجتمعيّ المنظَّ
يخ توان غورو بجدارة لقب «مهندس  استحقَّ الشَّ
اإلســـالم في جنوب أفريقيا» الذي أطلقه عليه 

أكثر من مؤرِّخ.(١)
ه من  وبعـــد، فـــإنَّ ما يمكـــن اســـتخالصُ
عمـــاء األوائل، أنَّ  اســـتعراض حياة هؤالء الزُّ
ا من خبراتهم، وشخصيَّاتهم  اإلسالم قد أفاد كثيرً
القياديَّة، في إرســـاء البنيـــة التَّحتيَّة للمجتمع 
ا،  ا وتطبيقً ، فكرً المســـلم في الجنوب األفريقيِ
ة، والرؤى  وبفضل شخصيَّات أولئك القادة الفذَّ
القيادية والحركيَّة (الجهادية)، التي تميَّزوا بها، 
جاء، فإنَّ العمل  قبل مجيئهم إلى مســـتوطنة الرَّ
قبًا زمنيَّة من  ر على نفسه حُ ، قد وفَّ اإلســـالميَّ
الخطأ والمحاولة، وبـــدتْ بواكير ثمار الجهود 

جاء. ل من المسلمين برأس الرَّ منذ الجيل األوَّ
باإلضافة إلى ذلك، فإنَّ هؤالء القادة األوائل 
عوة  قد ضحوا تضحياتٍ كبيرة، في ســـبيل الدَّ
اإلســـالميَّة، مـــن ذلك إصرارهم علـــى البقاء 
بالمســـتوطنة بعد اإلفراج عنهـــم، على الرُّغم 
من حرص المستعمر –ثانية- على رحيلهم عن 
ح  المستوطنة، وكان هذا الخيارُ واضحاً كما صرَّ
بـــه الباحث كيري واردْ، بنـــاءً على رؤية دعويَّة 
وا بنشوة العودة  لدى أولئك المشـــايخ.(٢) فضحُّ

أس، من أجل اإلسالم. إلى مسقط الرَّ
كر في هـــذا المقام، أنَّ  ومـــن الجدير بالذِّ
سجن جزيرة روبنْ الذي ذاع صيته –على غرار 
ن  لَ مَ غوانتنامو- كان المســـلمون األوائـــل، أوَّ
وال فيه، وكان  نوات الطِّ نوه بأعمارهم، وبالسَّ دشَّ
ل،  فوف األوَّ أحفادهم –من بعدهم- فـــي الصُّ
جن وسالسله في فترة  ابات هذا السِّ لكســـر بوَّ

حكم التَّمييز العنصري.
.The Archeology of Islam, p375  (1

 Kerry Ward. Network of Empire Networks of Empire:  (2
 Forced Migration in the Dutch East India Company

.(Cambridge University Press, 2008), p209

¿     


فـــي ظـــلِّ اإلرث العدائيِّ لإلســـالم لدى 
المســـتعمرين البرتغاليِّين والهولنديِّين، لم يكن 
الح مناسبةً  جاء الصَّ ع أن تكون مستوطنة الرَّ يُتوقَّ
للمسلمين األوائل، بل كانت ابتالءً لهم في ثباتهم 
وصبرهم على القمع وأعمال السخرة، وانتهاك 

الحريَّات.
بـــدأ الحظر على اإلســـالم وعلـــى جميع 
ـــجناء األوائل  مظاهره منذ أن وطئت أقدام السُّ
جاء، فالمشـــايخ واألمراء  أرض مســـتوطنة الرَّ
ـــجون  المنفيُّون أطلق عليهم في ســـجالَّت السُّ
(bandieten) أي «مجرمـــون»، واســـتُحدثت 
م كلَّ نشـــاطٍ علنيٍّ لشعائر اإلسالم  قوانين تجرِّ
ا يحظر  ا صارمً فقد أصدر المســـتعمر مرسومً
أيَّ ممارســـة علنيَّة لشـــعائر اإلسالم، وحددت 
ـــنق لمن يخالف هـــذا القانون، ثم  عقوبة الشَّ
ـــد هذا القانون بمراســـيم أخرى في العقود  أُكِّ
ـــنق،(٣) أو  الالَّحقـــة بالنصَّ علـــى عقوبة الشَّ
مصادرة ممتلكات كلِّ من يقوم بنشـــاط دعويِّ 
بيـــن المحليِّين أو بيـــن المســـيحيِّين، وكانت 
 Mahometaanese) «دي ـــر محمَّ تهمة «مبشِّ

priesters)، من أكبر التُّهم بالمستوطنة. 
دد ما نفذ في  من أبشـــع األحكام بهذا الصَّ
؛ حيث  عام (١٧١٢م ) على داعية مســـلم جاويًّ
قُطع لسانُه، و أُحرق حيًّا، عقابًا له على «تبشيره 

بين الكفرة وعلى فعلته الجهنميَّة».(٤) 
لقـــد ظل هـــذا القانون ســـاريًا طوال قرن 
ونصف، حتى أُلغي في عـــام (١٨٠٤م) مع بقاء 
قيودٍ أخرى مثل ضرورة الحصول على إذن رسمي 

عات. لبناء المساجد، والمدارس، وإقامة التَّجمُّ
 Selim Argun, The life and contribution of the Osmanli  (3

.Scholar, Abu Bakar Afendi, 2000, p. 4
 Robert Shell, “Between Christ and Mohammed…”, in:  (4
 Richard Elphick T. R. Davenport, Christianity in South

.Africa, (James Currey Publishers, 1997), p269
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باإلضافة إلى ذلك، قام المســـتعمر خالل 
قرن ونصف بإجراءاتٍ وسياساتٍ كثيرة، من أجل 
، أو تأثيرٍ  ريق أمام أيِّ ظهور إســـالميٍّ قطع الطَّ
جاء وفي جنوب أفريقيا،  للمسلمين في رأس الرَّ
يـــه للحركات  مثـــل: فتح الباب علـــى مصراعَ
التَّنصيريَّة، وتشـــجيع هجرات المسيحيِّين إلى 
المســـتوطنة. وفي الفقرات اآلتية وقوفٌ عند 

بعض تلك اإلجراءات ونتائجها.
الً: سياسة الهجرات الجماعيَّة المسيحيَّة  أوَّ

جاء: إلى رأس الرَّ
غـــم من الحظـــر المفروض على  على الرُّ
اإلسالم وعلى جميع مظاهره، فإنَّ اإلسالم قد 
ةً بين العبيد، األمر  ظلَّ في تنامٍ مســـتمر، خاصَّ
الذي أزعج المستعمر في رأس الرجاء؛ فأصدر 
ة (عام ١٧٦٧م، ١٧٨٨م، ١٧٩٢م) -  مراسيم عدَّ
مت على شركات النخاسة -، بإيقاف تهجير  مِّ عُ
جاء.(١) وحتى  العبيد من الماليو إلـــى رأس الرَّ
ياسة الهادفة إلى تغليب  تكتمل حلقات هذه السِّ
المستعمرون  ع  المسيحيَّة على اإلسالم، شـــجَّ
الهجرات األوربيَّة الجماعيَّة إلى المســـتوطنة، 
حتى بلغت نســـبة المســـيحيِّين الوافدين إلى 
المستوطنة عام (١٨٢٩م) ٢٧٪ من إجماليِّ عدد 
المســـتوطنين، بينما لم تتجاوز نسبة ذلك 
ا في المائة، ولكن بالرغم  لدى المسلمين واحدً
من هذه السياسة فإن نسبة المسلمين المئويَّة 

كان بلغت (٥٧٫٦٧٪).(٢) من مجموع السُّ
ـــة لتنصير  ثانيًا: إنشـــاء إرســـاليَّة خاصَّ

المسلمين:
ة لتنصير «العبيد»  كان إنشاء إرساليَّة خاصَّ
المســـلمين إيغـــاالً من المســـتعمر في طمس 
الوجود اإلســـالميِّ برأس الرجاء، وعرفت تلك 
 The Anglican Mission to) :اإلرساليَّة باسم

.Bradlow, p20, in Shell, p42  (1
 Ebrahim Mahomed, Mahida. History of Muslims in South  (2

.(Africa: A Chronology, (SA: Arabic Study Circle, 1993

نيت بفشلٍ  Moslems)، إال أن تلك اإلرساليَّة مُ
مستمر طول قرن ونصف؛ لذلك حين نجح األب 
بيـــك (Henricus Beck)، في تنصير «رجل 
هت إليه اإلدارة االستعماريَّة خطاب  مسلم»، وجَّ

تقدير خاص بهذا «اإلنجاز».(٣)
في مقابل ذلك، كان اعتناق اإلســـالم بين 
العبيد يتزايد، على الرُّغم من الحظر المفروض 
عوة. ففي عام (١٨٢٩م ) مثالً، الحظ  علـــى الدَّ
المسؤول آنذاك عن تلك اإلرساليَّة األب ويليام 
إليوت أنَّ «نصف مالجـــئ العبيد البالغة ثالثة 
وثمانين في المســـتوطنة، هـــم محمديون».(٤) 
ا؛ إذ لم تفلح  فكان إخفاق هذه اإلرساليَّة مزدوَجً
في تنصير المسلمين، ولم تفلح كذلك في الحدِّ 

من إقبال العبيد على اإلسالم.
ثالثًا: مسخ الهويَّات:

من اإلجراءات التي رافقت محاوالت تنصير 
المسلمين طمس هويَّاتهم، وإجبار المسلمين على 
تبنِّي أسماء برتغالية أو هولنديَّة، أو مسخ أسمائهم 
القديمـــة وتهجيها بطريقـــة تبعدها عن أصولها 
اإلســـالميَّة، وهذا األثر واضح في أسماء معظم 
المسلمين بجنوب أفريقيا إلى اليوم، فاالسم أحمد 
مثالً يُكتب ويُقرأ عندهم (Agmat)، وبدر الدين 
 ،(Abdolgamiet) وعبدالحميد   ،(Patrodien)
باإلضافة إلى أســـماء كثيرة هي أسماء هولنديَّة 
ـــك المســـلمون  خالصة؛ لذلك ال عجب إذا تمسَّ
ة في جنوب أفريقيا حتـــى اآلن بالعقيقة،  بشـــدَّ
وشـــاعت بينهم أسماء مشـــاهير المسلمين في 
حـــوة بعد الخروج عـــن ربقة التَّفرقة  عصر الصَّ
ا من األســـماء  العنصريَّـــة، ولكنا نالحظ أن كثيرً
ة أسماء العوائل- قد استمرت  الممسوخة –خاصَّ
عب التَّخلي عنها.  عبر األجيال، وأصبح من الصَّ

 Richard Elphick, T. R. H. Davenport. Christianity in South  (3
 Africa: a Political, Social, and Cultural History, (James

 .Currey Publishers, 1997), p268
.Robert Shell, op. cit. p269  (4
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ياســـات  والحاصـــل، أنَّ جميـــع هذه السِّ
واإلجراءات عـــادتْ على المســـتعمر بالخيبة 
ياسيِّين  ريع، واعترف كثيرٌ من السِّ والفشـــل الذَّ

رين بهذا الفشل. ين المنصِّ ورجال الدِّ

¿   
على الرُّغم من أنواع االضطهاد وسياسات 
عوي  القمع المشـــار إليها، فـــإنَّ النَّجـــاح الدَّ
ل الذي يمكن تســـجيله للمسلمين، لم يكن  األوَّ
في احتفاظ هؤالء المبعَديـــن المنقطعين عن 
أصولهم بعقيدتهم وثقافتهم اإلسالميَّة فحسب، 
دد كُثر من العبيد  ولكنَّه كان في كســـب أتباعٍ جُ
ـــواء. فبينما بدأ اإلســـالم  والمحليِّين على السَّ
جاء ببضعة عبيد ومســـاجين من  فـــي رأس الرَّ
جاء  الماليو في أوَّل ســـفينة رست في رأس الرَّ
عام (١٦٥٢م)، بلغ عددهم ثالثة آالف مسلم في 
(عام١٨٢٢م) أي بعد قرن ونصف تقريباً، وفي 
أواخر القرن التاســـع عشرالميالدي (١٨٩١م) 
ا، وتلك أرقامٌ  بلغ تعدادهم (١١٫٢٨٧) شـــخصً
كانيَّة آنذاك  ال يُستهانُ بها في ظلِّ الكثافة السُّ
ا من الحظر  جاء، وفي ظلِّ ما كان قائمً برأس الرَّ

على اإلسالم بأبشع وسائل القمع.
 لم يأت هذا النَّجاح مـــن فراغ، وإنَّما كان 
– بعـــد توفيق الله - نتيجة وســـائل وأســـباب 
عاة األوائل، تحلَّوا فيها  دعويَّة هادفة تبنَّاها الدُّ
بحسٍّ اجتماعيٍّ مرهف نحو المجتمع الجديد، 
ـــعت رعايتهـــم الســـتقطاب العبيد غير  وتوسَّ
المســـلمين، بإيوائهم وتقديـــم المالذ المعنويِّ 
لمة،  والماديِّ لهم، وحمايتهم من أســـيادهم الظَّ
يجات بينهم، واتباع جنائزهم، واهتمام  وعقد الزِّ
رين  عماء بتعليم أطفال العبيد المحرَّ المشايخ الزُّ
مبادئ القراءة والكتابة، وغير ذلك من الحقوق 
التي حرمهم الكيان االستعماري منها، وأحجمت 
ا  ورها عن توفيرها لهم. بل إنَّ كثيرً الكنيسة بدَ

عامة في  من العبيد، تقلَّدوا مراكز اإلمامة والزِّ
جاء، فالشيخ  المجتمع المسلم الجديد برأس الرَّ
أحمد بنْغَلين مثالً، كان من تالمذة الشيخ تُوانْ 

غورو. تقلَّد القضاء واإلمامة بالمستوطنة.
وفي أواخر القرن الثَّامن عشر برزت طبقة 
وسطى من التَّجار المسلمين في رأس الرجاء، 
عاية االجتماعيَّة،  وضربت أروَع المثل فـــي الرِّ
وخاصـــة في تحرير العبيد، - مســـلمين وغير 
مسلمين -، وقد شـــهد بذلك أكثر المؤرِّخين، 
دد: «ولست  يقول أحد المبشـــرين في هذا الصَّ
أدري أيوجد بين الماليو قانونٌ يُلزمهم بتحرير 
العبيـــد... يجب االعتراف للماليـــو، أنَّهم في 
مواقـــف كثيرة، خالل البيوع العلنيَّة، يشـــترون 
عفة، بصـــرف النَّظر  العبيـــد المســـنِّين، والضَّ
ا يدعو  رونهـــم».(١) وممَّ عن دياناتهم، ثـــم يحرِّ
جاء (عام  ل مســـجد برأس الرَّ ل أنَّ أوَّ إلى التَّأمُّ
١٧٩٨م) بُني على أرض وهبتها امرأةٌ من اإلماء 
 viz Saartjie van de) رات، واســـمها المحرَّ

Kaap). وتوفيت عام (١٨٤٧م).(٢) 
ا  في مقابـــل ذلك يورد المؤرِّخـــون نموذجً
ـــود، يُدعـــى مارت  ـــا لشـــخص من السُّ طريفً
(Maart van Mosambiek) وكان مـــن ألمع 
ـــا في العمل  هم إخالصً ، وأشـــدِّ العبيد ثقافةً
التَّنصيريِّ بين المحليِّين بجمعية لندن التَّبشيرية 
(London Missionary Society)، ولكنَّ ذلك 
د التَّعميد في  كلَّه لم يشفع له بأن يحظى بمجرَّ
الكنيسة، أو التَّحرر من العبوديَّة حتى وفاته.(٣) 
ـــا أنَّ عدد العبيد المســـيحيِّين بلغ  ومنها أيضً
دين  قرابة ألفين في أواخر عام (٢٤مكن المعمَّ
منهم كانوا (٨٦) شـــخصاً فقط، وسبب ذلك –

36-Robert Shell, p271, and Davids, 1991, p32  (1
 Madeleine, Barnard. Cape Town Stories, (Struik, 2007),  (2

.65-p58
 Robert Shell, p271. Karel, Schoeman. The Early Mission  (3
.in South Africa, (Indian: Protea Book House, 2005), p57
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كما أوضحه الباحث (Bigge) أنَّ المستعمرين 
والمســـتوطنين، بما فيهم الكنيسة، كانوا ضدَّ 
«أيِّ إجـــراء يفضـــي إلى تضييـــق الفجوة بين 

األسياد البيض وبين العبيد».(١)
، لم يكن إســـالم العبيـــد –في الواقع-  إذنْ
وح األخويَّـــة والمعاملة  إالَّ نتيجة طبيعيَّـــة للرُّ
اإلنسانيَّة التي حفاهم بها المسلمون، ولم يكن 
فوا بأنَّهم «ال دين  ا بالعبيد الذين وُصِ هذا خاصًّ
لهم»، وإنَّما شـــمل ذلك العبيد الذين كانوا قد 
أجبروا على اعتناق المسيحيَّة، فكانوا سرعان 
ما ينبذونها حالَ تحريرهم؛ ليعتنقوا اإلســـالم، 

وليصبحوا دعاةً أوفياء إليه.

¿  


لقد أسفرت الخبرة اإلســـالميَّة في تاريخ 
الوجود اإلســـالميِّ في جنـــوب أفريقيا، الذي 
اســـتمر أكثر من ثالثـــة قـــرون ونصف، عن 
إسهاماتٍ حضاريَّة كثيرة في مختلف المجاالت، 
يدينُ المجتمع األفريقيُّ اليوم بها للمســـلمين، 

من ذلك:
أوَّال: في المجال الثَّقافي العلمي:

بحكم اإلرث الثَّقافي للماليو في كتابة لغتهم 
عاة األوائل  بالحروف العربيَّة؛ فإنَّ العلماء والدُّ
ل العلمي  لم يجدوا أيَّ إشكالٍ في متابعة التَّواصُ
مـــوز العربيَّة، واعتمادها في كتابة الورقات  بالرُّ
والمنشورات القصيرة التي كان يكتبها المشايخ 
بونها» إلى  ـــجناء بالعربيَّة الجاويَّـــة، و «يهرِّ السُّ

ة. العامَّ
ا للتَّعدد اللُّغـــويِّ للعبيد في رأس  ونظـــرً
ارجـــة بينهم أصبحت  جـــاء؛ فإنَّ اللُّغة الدَّ الرَّ
مـــن خليطاً مـــن الهولنديَّة واللُّغة  بمرور الزَّ

 John, Edwin Mason, Social death and resurrection:  (1
 slavery and emancipation in South Africa, (University of

.184-Virginia Press, 2003), p183

المحليَّة (الخوي-خـــوي)، وقليل من مختلف 
ـــتات  اللُّغات، وقد أخضع المشـــايخ هذا الشَّ
اللُّغوي الجديد للكتابة بحروف عربيَّة، فظهر 
ما يعرف بــــ «األفريكانْس»، وهـــو إنجاز ال 
يُســـتهان به من النَّاحيـــة الحضاريَّة اللُّغويَّة، 
بعـــت نصوص تعليميَّـــة ودعويَّة بهذه  وقد طُ
اللُّغـــة الجديدة عـــام (١٨٥٦م)، في حين لم 
يكن المستعمرون أنفسهم يعتبرون هذه اللُّغة 
، ولكنَّ  جديـــرةً بالتَّداول على مســـتوى علميٍّ
وضع رموزٍ كتابيَّة لها على أيدي المســـلمين 
 ، قي اللُّغويِّ كان إيذانًا بفترة جديدةٍ مـــن الرُّ
، تعدُّ اليوم مـــن اللُّغات  ونشـــوء لغةٍ جديـــدةٍ

العالميَّة المتداولة.
إن ما يفاجئ الباحثين في التُّراث اإلسالميِّ 
في جنوب أفريقيا، هو وفرة الكتب اإلســـالميَّة 
المكتوبـــة بالعربيَّة األفريكانيَّة، (بصرف النَّظر 
عن المنشـــورات العربيَّة الجاويَّـــة المذكورة)، 
ارسين المؤلَّفات القديمة  ى بعض الدَّ وقد أحصَ
التـــي وضعها العلمـــاء الماليـــو فبلغت (٧٤) 
ا، في قائمة أوليَّة فيما بين عام (١٨٥٦م)،  مؤلَّفً
وعام (١٩٥٧م).(٢) وكان اســـتهالل هذا النَّشاط 

التَّأليفيِّ بكتاب: 
ل مؤلَّف  * «هداية اإلسالم»، ويُذكر أنَّه أوَّ

بالعربيـــة األفريكانيَّة عـــام (١٨٤٥م).ومن 
هيرة كذلك: (٣) المؤلَّفات الشَّ

كتـــاب: «تحفـــة العـــوام فـــي أصول  *
ـــيخ اإلمام  اإليمـــان وأركان اإلســـالم» للشَّ

عبد القهار بن عبد الملك عام (١٨٦٨م)،
وكتاب: «بيان الدين»، ألبي بكر أفندي،  *

 See: Muhammed Haron. “The Making, Preservation and  (2
 Study of South African Ajami Mss and Texts”, Sudanic

.14-Africa, (12), 2001, 1
See: Gerald, Stell. “From Kitab-Hollandesch to Kitaab-  (3

 Africaans: The Evolution of a non-white Literary
 Stellenbosch Papers in ,“1950-variety at the Cape 1856

.127-Linguistics Vol. 37, 2007, pp89
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وهو في أصول المذهب الحنفي، نشـــر عام 
(١٨٧٧م) بالقسطنطينيَّة.

وكتـــاب (Boek van Tougeed) أي:  *
«كتاب التوحيد»، لإلمـــام عبد الله بن عبد 

الرؤوف، عام (١٨٩٠م).
قواعد  * فـــي  اإليضاح»  «ســـراج  وكتاب 

الحنفي،  المذهب  والعبادات على  اإلســـالم 
مؤلِّفه اإلمام هشـــام نعمـــة الله أفندي، عام 
ـــا كتاب: «هذا علم الحلِّ  (١٨٩٤م)، وله أيضً
للصبيان»، وهو في الفقه التَّعليميِّ في أسس 

كاة. العبادات والزَّ
ة في هـــذه القائمة  * ومـــن الكتب المهمَّ

ياض البديعة فـــي أصول الدين  كتـــاب «الرِّ
ـــرعيَّة» عـــام (١٨٩٩م)،  وبعض الفروع الشَّ
ـــيخ عبد  وموضوعه ظاهرٌ من عنوانه، للشَّ
الرقيب بن عبـــد القهار، وهو مترجمُ كتاب: 
«ســـفينة النَّجاة» للشـــيخ ســـالم بن سمير 
الحضرمي، ترجمه إلى العربية األفريكانيَّة.

ـــا كتـــاب: «مطالعات  * مـــن الكتب أيضً
لتدريـــس تالميذ مدرســـة الحبيبيَّة»، وهو 
كتاب تعليميٌّ تربوي في توجيه النَّاشـــئة إلى 
األخالق اإلســـالميَّة، ومؤلِّفه الشيخ اإلمام 
حمن بن قاســـم جميـــل الدين، عام  عبد الرَّ
الة». ا كتاب: «ترتيب الصَّ (١٩٠٧م)، وله أيضً
ومـــن أهمِّ التَّرجمـــات إلى اللُّغـــة العربيَّة 
األفريكانيَّـــة، كتـــاب: «المقدمـــة الحضرميَّة» 
حمن بافضل  يخ عبد الرَّ للشيخ عبد الله بن الشَّ
الحضرمي، وهـــو في فقه العبـــادات، ترجمة 
يخ الحضرمي  ـــيخ إســـماعيل حنيف، وللشَّ الشَّ
ها في  بـــع معظمُ أكثر من عشـــرين كتابًـــا، طُ

القاهرة والهند.
هذا، وقــــد تداوَل المســــلمون فــــي المنفى 
األفريقــــيِّ تلك المؤلَّفات فيمــــا بينهم، وكان لهم 
ة في الحقَب األولى، وكان  كٌ شديدٌ بها، خاصَّ تمسُّ

، وندرة المخطوطات  هم عن الموطن األصليِّ بُعدُ
آنذاك، وقلَّة القادرين على النَّســــخ، كلُّ ذلك كان 
ــــديد بتلك المخطوطات،  ــــكهم الشَّ ســــببًا لتمسُّ
وإضفاء شبه قدســــيَّة عليها. وتجدر اإلشارة إلى 
أنَّ هذا النَّشــــاط التَّأليفي قد بدأ مباشرةً مع رفع 
ــــديد عن اإلســــالم في أواسط القرن  الحظر الشَّ
التَّاسع عشــــر الميالدي، واستمرَّ قوياً حتى أوائل 
القرن العشرين، حيث دخل في فترة ركود. (بحسب 
رة بين أيدينا).(١) وتجدر اإلشــــارة  النَّماذج المتوفَّ
إلى أنَّ هذه النَّماذج، هي مــــا كتبَ باللُّغة العربيَّة 
ات.  جاء بالذَّ األفريكانيَّة فحســــب، وفي رأس الرَّ
ا المؤلَّفات اإلسالميَّة باللُّغات األخرى كاألرديَّة  أمَّ

مثالً، -كتبها الهنود - فال شكَّ أنَّها كثيرة.
ثانيًا: في المجـــال التَّعليمي (حركة التّعليم 

اإلسالمي)
جاء تطوُّر الحركة التَّعليميَّـــة طبيعيًّا بدءًا 
ارات»، فالحلقات في  بالحلقات المنزليَّة «الـــدَّ
المساجد، فالمدارس الحديثة. وهنا استعراضٌ 

لبعض تلك األنماط:
حركة تحفيظ القرآن الكريم. -  3

تعدُ حركة تحفيظ القرآن الكريم أول حركةٍ 
التزم بها عامة المســـلمين في جنوب أفريقيا، 
وال يخفى مـــا في هذا االلتـــزام بحفظ كتاب 
ة تكوينيَّة للمجتمع في تثبيت  الله تعالى مـــن قوَّ
العقيدة والثَّقافة اإلسالميَّة. كانت حلقات حفظ 
اشـــدين  القـــرآن تُعقد في بيوت المشـــايخ للرَّ
غار.(٢) ومن المشـــايخ الرواد في تحفيظ  وللصِّ
ـــيخ  ـــيخ تُوانْ غورو، والشَّ القـــرآن الكريم: الشَّ
ين للقرآن  إســـماعيل معاوية ماني، وكانا حافظَ
ين ظهرت  ائدَ الكريم. باإلضافة إلـــى هذين الرَّ
 Heinrich Matthée. Muslim identities and political  (1
 strategies: A case study of Muslims in the greater
 Kassel)  ,2000-Cape Town area of South Africa, 1994

.96-University press GmbH, 2008), p95
-Davids, Achmat. Afrikaans of the Cape Muslims from 1815  (2
.Unpublished M.A. Thesis, University of Natal D/U, 72 ,1915
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العدد الرابع - شوال ١٤٣٠ هـ - سبتمبر ٢٠٠٩ م

أســـماء كثير من المشايخ حفظة القرآن الكريم 
جـــوا على أيديهما، منهم: الشـــيخ  الذين تخرَّ
ـــيخ  محمـــد صالح عبادي في كيبْ تاوْن، والشَّ
ا  ا حافظً عبد الرحيم حســـن صالح، وكان عالمً
ا في جوهانسبرغ.(١) باإلضافة إلى مشايخ  شهيرً

وحفظة مرموقين من أصل هندي. 
وأما في العصر الحديث، فإنَّ هذه الحركة 
ا على  ســـيًّا أكثـــر تنظيمً قد نحتْ منحى مؤسَّ
اظ، أمثال: اإلمام  أيدي ثلة من المشـــايخ الحفَّ
عبد الملـــك حمزة في جوهانســـبرغ، واإلمام 
إســـماعيل طالب في ضاحية بريتوريا، واإلمام 
عبد الحميد مالك الذي افتتح مدرسة لتحفيظ 
ورْب عـــام (١٩٥٠م)،  القرآن الكريـــم بفريديدُ
ومثله فعل الحافظ سليمان ميللر عام (١٩٥٤م)، 
للتَّحفيظ في جوهانسبرغ.  بافتتاحه مدرســـة 
ة،  كما شـــهدت نقلة كميَّة في المدارس الخاصَّ
حيم حسن صالح  مثل: مدرســـة الشيخ عبد الرَّ
الشيخ  ومدرسة  ورْب-جوهانسبرغ،  فريديدُ في 
عمر زرداد (ت١٩٧٥م)، ومدرسة اإلمام إبراهيم 
أحمد فـــي مســـجد رود بورت.(٢) ومدرســـة 
الشيخ إسماعيل محمد حسن بمسجد نيوكلير 
يخ  الشَّ (Newclare)، عام (١٩٧٠م)، ومدرسة 

يا (١٩١١-٢٠٠٥م). الحافظ عبد الرحمن مِ
ومن النَّتائج المباشرة لحركة التَّحفيظ في 
جنوب أفريقيا، وعلى األقليَّة الماليويَّة خاصة، 
أنَّهـــا حافظت علـــى الكيان اإلســـالميِّ صلبًا 
قت لألقليَّة المســـلمة اكتفاءً ذاتيّاً  قويًّـــا، وحقَّ
في «الكوادر» البشـــريَّة اإلسالميَّة. بل خرجت 
بجنوب أفريقيا من طور المحليَّة إلى العالميَّة، 
ة وأســـاتذة  وتمثَّـــل ذلك في ابتعاث بعض األئمَّ
ول المجاورة،  تحفيـــظ القرآن الكريم إلى الـــدُّ

وإلى أمريكا وأوربا وأستراليا.
 Da Costa, Yusuf et al, Pages from the Cape Muslim  (1

history, ٍ Cape Town: Shutter and Shooter, 1994, p. 21
.Moegamat A. P. op. cit. p. 35  (2

التعليم اإلسالمي. -  4
جاء تأســـيس المـــدارس األولى في جنوب 
ا  رً ـــة، متأخِّ جاء خاصَّ أفريقيا، وفـــي رأس الرَّ
ا بالنِّســـبة للحضور اإلســـالميِّ في هذه  جـــدًّ
ا على  المنطقة؛ وذلك للحظر الذي كان مفروضً
نشـــاط المســـلمين، بينما كانت الحرية متاحة 
بَل الكيان  للمدارس التنصيرية المدعومة من قِ

االستعماريِّ الهولندي.
وكانت المدرســـة اإلســـالمية األولى هي 
سها إثر  ـــيخ توانْ غورو، التي أسَّ مدرســـة الشَّ
ـــجن عام (١٧٩٣م)، وأنشأ  اإلفراج عنه من السٍّ
 Dorp Street) الماليو مدرسة شـــارع دُورب

Madrasah)، في العام نفسه.
ـــر، وحرية  وعلـــى الرُّغم من هـــذا التَّأخُّ
قوا  ، فإنَّ المنصرين لم يحقِّ النَّشاط التَّنصيريِّ
ـــا يذكـــر، في حيـــن نجحت المدرســـة  نجاحً
ا. يقول الباحث «روبرت  ا كبيرً اإلسالمية نجاحً
شـــيل»، فإنَّ المدارس اإلسالميَّة األولى القليلة 
ق،  في رأس الرجاء، التي أنشـــئت في عصر الرِّ
نين» بعدد يفوق  قد اســـتقطبت األطفال «الملوَّ
المسيحيَّة في مستوطنة  التَّعليميَّة  سات  المؤسَّ
. وبلغ تعداد طلبة إحدى  رأس الرجـــاء مجتمعةً
ة عام  ســـها أحـــد األئمَّ تلك المدارس التي أسَّ
قيق.  (١٨٢٠م)، أكثر مـــن (٣٧٠) طالبًا من الرَّ
 Achmat) يخ أحمد بنغلين ومدرسة أخرى للشَّ
ود  van Bengalen, d.١٨٤٣)، لتعليم أبناء السُّ
قيـــق «المحمدانيِّين» في كيب  ريـــن والرَّ المحرَّ
» بلغ تعداد تالميذها (٤٩١) طالباً، وذلك  تـــاونْ
في عام (١٨٢٥م)،(٣) وبحلول عام (١٨٤٠م) بلغ 
عدد التَّالميذ فـــي رأس الرجاء قرابة (٢٤٥١) 
تلميذاً في بضع مدارس يُشـــرف عليها عشرة 

ة.(٤) من األئمَّ

.Ibid. p.103  (3
.See Moegamat A. P. op. cit. p.103  (4
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الكيان  اتَّخذهـــا  التـــي  ومن اإلجـــراءات 
االستعماريُّ لمحاربة التعليم اإلسالمي إلزاميَّة 
إلحاق جميـــع األطفال بالمدرســـة التنصيرية 
ا  الهولنديَّة واإلنجليزيَّة، ولم يجد المسلمون بُدًّ
مـــن االنصياع لهذا القانـــون الملزم، غير أنَّهم 
كانوا ينزعون األطفال من المدرسة حين يبلغون 
العاشـــرة.. «إنَّهم يرسلون األطفال (المسلمين) 
غار إلى المدرســـة الهولنديَّة واإلنجليزيَّة،  الصِّ
ويبدي أولئك تفوُّقاً وذكاءً ملحوظاً، ولكنَّهم في 
ســـن العاشرة، يُســـحبون لاللتحاق بمدارسهم 
ة، وفيها يدرســـون حتى سن  الماليويَّة الخاصَّ

الخامسة عشر».(١)
(١٨٥٥م)  عام  بريطانيا  المســـلمون  ناشد 
لدعم نشـــاطهم التعليميِّ بتوفير دعاة ومعلِّمين 
رائب؛  أسوةً بغيرهم، وبوصفهم من دافعي الضَّ
فكان إرسال العالم الكردي أبي بكر أفندي إلى 
جاء. والذي قدم جهوداً ملموســـة في  رأس الرَّ
المجـــال التّربويِّ والتَّعليمـــي، فقام ببناء بضع 
مدارس من بينها مدرسة في مدينة كيبْ تاوْن، 
صة للبنات فـــي (١٨٧٠م)، وكانت تحت  مخصَّ
إشـــراف إحدى زوجاته.(٢) وتلك كانت البداية 
للمـــدارس اإلســـالميَّة بمفهومها  الحقيقيَّـــة 

الحديث.
المدارس  فـــإنَّ  وعلى ســـبيل اإلجمـــال، 
ســـات التَّعليميَّـــة الحديثـــة في جنوب  والمؤسَّ
ســـة،  أفريقيـــا اليوم تزيـــد على (٦٠٠) مؤسَّ
تشمل المدارس االبتدائيَّة، والثَّانويَّة، والمعاهد 
صـــة، وأقســـام  األهليَّـــة، والكليَّـــات المتخصِّ
الوطنيَّة  الجامعات  راسات اإلســـالميَّة في  الدِّ
ســـات  واألهليَّـــة، وتُصنَّـــف بعض تلك المؤسَّ
 Robert Shell. Madrasahs & Moravians: Muslim  (1
 ,1910-Education Institutions in the Cape Colony 1792
 New Contree No. 51 (May 2006), University of the West

.Cape, p.106
 See. Moegamat Abdulrahgiem Paulsen, The Malay  (2

Community of Gauteng, (MA), 2003,. P. op. cit. p.110

سات التَّعليميَّة  التَّربويَّة على أنها أفضل المؤسَّ
في جنوب أفريقيا.(٣) باإلضافة إلى ذلك يحتلُّ 
سات اإلسالميَّة مراكز  ارسون في تلك المؤسَّ الدَّ
ولة.(٤)  بالدَّ الوطنيَّة  الصدارة في االمتحانـــات 
وتشـــتهر جنـــوب أفريقيا بمنهج تربـــويٍّ قويٍّ 
طه تربويُّون مســـلمون، وقـــد اعتمده كثيرٌ  خطَّ
من المسلمين في الواليات المتَّحدة األمريكيَّة، 
، وفي  وفي بريطانيا، وفي دول الجنوب األفريقيِّ

ول. بنغالديش وغيرها من الدُّ
العاليـــة  التَّربويَّـــة  ســـات  المؤسَّ ومـــن 
ج  سلســـلة مدارس وكليات «دار العلوم»، وتخرِّ
راســـات اإلســـالميَّة،  صيـــن في الدِّ المتخصِّ
الكلية  ومنها  والتَّربويِّيـــن.  الخطبـــاء  ة  واألئمَّ
اإلســـالمية في جنوب أفريقيا، وقســـم اللُّغة 
 ،« العربيَّـــة –حديثًا- بجامعة «ويســـترنْ كيبْ
ســـة دار األرقم اإلسالميَّة، وتقدم برامج  ومؤسَّ
دبلوم عام في الدراســـات اإلســـالميَّة، ودبلوم 
عالٍ في اللغة العربية، وليســـانس في العربية 

والشريعة.
تجدر اإلشـــارة بصورة عامة إلـــى أنَّ اللُّغة 
العربيَّـــة قد اعتُمـــدت في المرحلـــة الجامعيَّة 
بجامعة جنـــوب أفريقيـــا (UNISA)، منذ عام 
(١٩٥٦م) بوصفها لغة ســـامية، وكذلك بجامعة 
دوربـــان (UD-W)، في الســـتينيات من القرن 
الماضـــي، وفي جامعـــة رأس الرجـــاء الغربية 
(UWC)، منـــذ عـــام (١٩٧٥م)، إال أن تدريس 
ســـات لم يحظ  اللغـــة العربيَّة فـــي تلك المؤسَّ
بالتَّطوير المأمـــول في محتواه وفي أســـاليبه 
ووسائله مقارنةً باللغات األخرى. ناهيك عن أنَّ 
هذه المســـيرة كانت بأيدٍ يهوديَّة في ظلِّ غياب 

أهل العربيَّة.
من ذلك مدرسة أزادفيل (Azadville) اإلسالميَّة، وتصنف بأنها   (٣

سة تعليميَّة أهليَّة في جنوب أفريقيا. أفضل مؤسَّ
 Moulana Ebrahim I. Bham, “Muslims in South Africa”, op.  (4

.cit
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ثالثاً: فـــي المجال االقتصادي واالجتماعيِّ 
سات المدنيَّة: والمؤسَّ

تعـــود جـــذور العمـــل الخيـــري وخدمة 
المجتمع في جنـــوب أفريقيا إلـــى الفترات 
جاء،  األولى من دخول اإلســـالم إلى رأس الرَّ
كما ســـبقت اإلشـــارة إلى بعض صورها لدى 
اهن في  المشـــايخ األوائل. ويعود النَّجـــاح الرَّ
ســـي إلـــى تلك الجذور  العمل الخيريِّ المؤسَّ

الثَّابتة، والخبرات القديمة. 
دد إلى أنَّ المســـاجد  ويشـــار في هذا الصَّ
الجامعة التي تتجاوز ستمائة مسجد في جنوب 
أفريقيا تقـــوم بأدوارٍ اجتماعيَّة، وتربويَّة كثيرة، 
مـــن رعاية للفقـــراء، وإيواءٍ للعجـــزة، وتقديم 
دروسٍ وبرامج تدريبيَّة مختلفة، وتتقاطع أعمال 
سات الخيريَّة الكثيرة،  المساجد بأنشطة المؤسَّ
منها على ســـبيل المثال: جمعيَّة مسلمي جنوب 
أفريقيا (SMA) التي أنشئت عام ١٩٠٣م، وهي 
بق في إنشـــاء كثير من المدارس.  صاحبة السَّ
ســـات كذلك: اتِّحـــاد التُّجار  ومن أكبر المؤسَّ
ورجال األعمال المسلمين (AMMTA)، والذي 
أنشئ عام ١٩٠٦م، واتحاد علماء المسلمين في 

جنوب أفريقيا عام ١٩٢٣م.
سات قامت على  وال شـــكَّ أنَّ تلك المؤسَّ
قواعد متينة من األسس االقتصادية؛ فقد تميَّز 
ق  المســـلمون في جنوب أفريقيا منذ فترة الرِّ
باالنخراط النَّشط في المجاالت االقتصاديَّة، 
ـــجناء المنفيِّين؛ إذ كان  بدءاً بالمشـــايخ السُّ
معظمهم –بعد اإلفراج عنهم- أصحاب أمالك 
. فعلى  عـــويِّ فوهـــا في العمل الدَّ وتجارة وظَّ
ســـبيل المثال، يذكر أنَّ العدد التَّقريبيَّ للعبيد 
جاء عام  الذيـــن نالوا حريَّتهم بمســـتوطنة الرَّ
(١٨٢٠م)، بلغ قرابة ألف وتســـعمائة شخص، 
وكان مجموع ألف وستمائة من أولئك أصحابَ 

ـــرَف وأمالك،(١) أضفْ إلـــى ذلك أنَّ الهنود  حِ
الوافديـــن إلى جنوب أفريقيا بعد عام ١٨٣٨م 
ا. وقد اســـتمرَّ هذا التَّقليد  ارً كان معظمهم تجَّ
لدى المســـلمين؛ فغدوا أصحاب رؤوس أموال 
راعـــة، وصناعة  ضخمة في العقـــارات، والزِّ
ـــيارات، وغيرها.  المالبـــس، وتوكيـــالت السَّ
ســـات االقتصاديَّـــة الخيريَّة: بنك  ومن المؤسَّ
الوطنيَّة ٢٠٠١م،  األوقاف  ســـة  البركة، ومؤسَّ
وشـــركة التَّكافل ٢٠٠٣م. ومن إيجابيَّات ذلك 
َة بهـــدوء، وبرؤية  عمـــل الحركات اإلســـالميٍّ
محلية واقعيَّة بعيداً عـــن الوصايا الخارجيَّة، 
راعـــات المذهبيَّة وخاصة فـــي العالَم  والصِّ
، والتي تجـــرُّ ذيولها علـــى الحركات  العربـــيِّ
سات اإلســـالميَّة في العالَم اإلسالميِّ  والمؤسَّ

. خارج الوطن العربيِّ
ياســـيِّ ومقاومة  ـــا: في المجـــال السِّ رابعً

المحتل:
للمسلمين في جنوب أفريقيا باع طويلة في 
ياســـي والنضال من أجل الحريَّات،  التَّاريخ السِّ
بل إنَّ الوجود اإلسالميَّ األول هناك كان نتيجة 
صراع المســـلمين من أجل تأكيـــد الحريَّات، 
وتحرير المستضعفين،كما سبق بيانُه في فقرة 

جاء. ظروف دخول اإلسالم إلى رأس الرَّ
ا في العصر الحاضر، فإنَّ فترة النِّضال  أمَّ
لت أسماء الكثير  من أجل االستقالل قد ســـجَّ
باب المسلمين، جنباً  جاالت من قادة الشَّ من الرِّ
 ، إلى جنبٍ مع حركات مناهضة الحكم العنصريِّ
خٍ أن يتناول حركات مناهضة  وليس بوُسع أيِّ مؤرِّ
، ويـــؤرِّخ لجنوب أفريقيا دون  الحكم العنصريِّ
أن يقف عند قاماتٍ ســـامقة من المســـلمين 
المناضليـــن أمثـــال: اإلمام عبد اللـــه هارون، 
 Heinrich Matthée. Muslim identities and Political  (1
 Strategies: A case Study of Muslims in the Greater
 Kassel)  ,2000-Cape Town area of South Africa, 1994

.University Press, 2008), p71
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وأحمد تيمولْ اللَّذيـــن قُتال على أيدي الجيش 
.(١) ومنهم: إبراهيـــم إبراهيم الذي  العنصـــريّ
جن، وأحمد كاثرادا  أمضى عشرين ســـنة بالسِّ
(Kathrada) الذي قضى كذلك عشـــرين سنة 
ياسيِّين بحركة  ن، وأمثالهم من السِّ في سجن روبِ
الكونغرس األفريقيِّ الوطني (ANC)، والشـــيخ 
موالنا كشاليا (Cachalia)، لقدكانت تضحيات 
ا إلى عصـــر الحريَّة...  أولئك وأمثالهم جســـرً
بجنوب أفريقيا (١٩٩٤).(٢) وال يزال المسلمون 
، فهناك وزراء  ياســـيِّ نشـــطين في العمل السِّ

اب ومحامون. مسلمون، ونُوَّ
خامساً: في المجال اإلعالمي:

 يوجد للمســــلمين في جنوب أفريقيا نشاطٌ 
إعالمــــيٌّ قويٌّ في النشــــر الصحفي، وفي نشــــر 
ات اإلذاعيَّة المحليَّة، مثل: راديو  الكتــــب، والمحطَّ
 Voice of) إســــالم، وراديو ٧٨٦، وصوت الكيب
سات اإلعالمية. the Cape)،(٣) وغيرها من المؤسَّ

ختاماً لهـــذا الجانب من بيـــان اإلنجازات 
قة فـــي التَّاريخ اإلســـالميِّ في جنوب  المتحقَّ
أفريقيـــا، نذهب إلى أنَّ األقليَّة المســـلمة في 
ا يحتذى لكثير  جنوب أفريقيا تُعدُّ اليوم نموذجً
من مثيالتها من األقليَّات المســـلمة في العالَم 
قته من نجاحات سياســـيَّة واجتماعيَّة،  بما حقَّ

ه النَّجاحات. واقتصاديَّة، وغيرها من أوجُ

¿    


هنـــاك جملةٌ مـــن التَّحديَّـــات التي تواجه 
المجتمع المسلم في جنوب أفريقيا، في مختلف 
 See for instance: Stephen Ellis, Tsepo Sechaba,  (1
 Comrades against apartheid: the ANC and the South
 African Communist Party in exile, (Currey Publishers,

.1992), p72
 See: Roger B. Beck. The history of South Africa,  (2

.((Greenwood Publishing Group, 2000
 See: David Chidester, Abdulkader Tayob, Wolfram Wei,  (3
 Religion, politics, and identity in a changing South

.Africa, (Waxmann Verlag, 2004), p125-

مجاالت الحياة، وهي كثيرة، وفي الفقرات اآلتية 
بيانٌ لبعضها.

يات اقتصاديَّة: الً: تحدِّ أوَّ
ا تميَّز به مســـلمو جنوب  غـــم ممَّ على الرُّ
أفريقيـــا من انخراطٍ نشـــط فـــي المجاالت 
ق، ونجاحهم  االســـتثماريَّة منـــذ عصـــر الـــرِّ
ياتٍ ال تزال  النِّســـبي في التجارة، فإنَّ ثمة تحدِّ
تعتـــرض انخراطهم الحقيقيِّ في صلب الجهاز 
االســـتثماري في القطاعات الكبـــرى بالبالد، 
مثل: قطاع المناجم والتَّصنيـــع. وهذا التَّأخر 
ياســـات العنصريَّة  راجع –في الواقع- إلى السِّ
المتعاقبة التي منعت دخول غير المســـتوطنين 
البيض في أنشطة اســـتثماريَّة معيَّنة. ومعلومٌ 
ياســـة قد انتهت وزالـــت، إال أن  أنَّ هـــذه السِّ
اختـــراق المســـلمين للجهـــاز االقتصادي في 
القطاعـــات الكبرى ال يـــزال ضعيفاً؛ حيث إنَّ 
ركات الكبرى تستحوذ على الفُرص في تلك  الشَّ
القطاعات، مع تدنِّي رؤوس األموال اإلسالميَّة 

في هذه المجاالت.
ياتٌ اجتماعيَّة. ثانيًا: تحدِّ

يات االجتماعيَّة لدى مسلمي  ال تكاد التَّحدِّ
ـــعب  ة الشَّ جنوب أفريقيا تختلف عنها لدى عامَّ
- مســـلمين وغير مســـلمين -، ويمكن اإلشارة 
في هذا المجال إلى ما تركته سياســـة التَّمييز 
م  بات في المجتمع؛ حيث قُسِّ العنصري من ترسُّ
ياسة- إلى  ا –في ظلِّ تلك السِّ رً المســـلمون قسْ
عات عرقيَّة تعيش في كانتونات وغيتوهات  تجمُّ
(ghettos)، وعلى الرُّغم من شجب المسلمين 
ياسة، ووعيهم بضرورة الخروج  جميعاً لهذه السِّ
ياسة  وائر الجائرة التي رسمتها السِّ عن تلك الدَّ
العنصريَّة، فإنَّ خيـــوط «العرقيَّات» قد تمكنت 
نت أجيالٌ  ، وتكوَّ بقوة من النَّســـيج االجتماعـــيِّ
في ظل هـــذا الواقع، وتعلَّمت فـــي «المدارس 
عب الخروج النِّهائي  العرقيَّـــة»، فأصبح من الصَّ
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من هذا الواقع، ولكن المغالبة مستمرة للتَّخلُّص 
ع الفجوة بين  من األفكار والممارسات التي توسِّ
. دة في مجتمع الجنوب األفريقيِّ األعراق المتعدِّ

وْرٍ ملموسٍ  وربما يقدر للماليو أن يقوموا بدَ
؛ لظروف تاريخيَّة  في تحقيق الوئام االجتماعيِّ
في صالحهم، منها أنَّ مـــا يُطلق عليه «ماليو» 
ـــعة، تضـــم أنواعاً مـــن الثَّقافات  هويَّـــة موسَّ
قيق المنحدرين  واألجناس المختلفة من أبناء الرَّ
رقيَّة، وجنوب شـــرق آسيا على  من آســـيا الشَّ
 ، والخويْ سانْ والعرب،  والموزمبيق،  ـــواء،  السَّ
أي أنَّ كلمة «ماليو» ترادف كلمة «مســـلم» غير 
ل العرقيُّ بين الماليو وبين  هندي.(١) إن التَّداخُ
كثير مـــن األجناس، يجعلهم فـــي موضع جيِّدٍ 
لتحقيق االنســـجام بيـــن الجميع. هذا بخالف 
الهنود –مثالً- الذين لم يتمتَّعوا –في الغالب- 
ـــود؛ لكونهم –في نظر  برؤية إيجابيَّة لدى السُّ
أولئك- مســـتغلِّين مثل البيض المستعمرين.(٢) 
عوة،(٣)  وقد أضـــرَّ ذلك في فتراتٍ كثيـــرةٍ بالدَّ
ـــود إلى اإلســـالم على أنَّـــه «دينٌ  وبرؤية السُّ

ين».(٤) »، أو «دينُ الهنود العنصريٍِّ استعباديّ

¿ 
عويَّة في جنـــوب أفريقيا  من الفـــرص الدَّ
ولو،  ـــود من قبائل الزُّ اليوم، إقبال األفارقة السُّ
والخوســـا، وغيرهم على اإلســـالم، ولم يتسنَّ 
الع علـــى إحصائيَّة حديثـــة ودقيقة  لنـــا االطِّ
ـــود فيها، غير أنَّ  عن نســـبة المســـلمين السُّ
دراســـة عام٢٠٠١م تشـــير إلى أنَّ عددهم بلغ 
ت حقبة  قرابـــة (٧٤٫٧٠١) نســـمة.(٥) وقد عدَّ
 Muhammed Haron. “Conflict of Identities: The Case of  (1
 South Africa’s of Cape Malays”, paper presented at the

.Oct., 2000 14-Malay World Conference, K.L, 12
 Multiple Communities, p.4 quoted from. Vawda, 1993:  (2

.p49
.Heinrich Matthée. Muslim identities, op. cit, p105  (3

 Yusuf Ahmed, “South African Muslims, Is Apartheid›s  (4
.Spirit Alive?” On: March 16, 2006, www.islamonline.net

 See: Muhammed Haron, Islamic Culture Amongst the  (5

الثمانينيَّات والتِّســـعينيَّات من القرن الماضي، 
رد على  ـــود المطَّ فترةً نشـــطة فـــي إقبال السُّ
اإلســـالم، غير أن ذلك لم يكن –مع األســـف- 
ناتجاً عن نشـــاطٍ دعويٍّ حقيقيٍّ داخل البالد، 
وإنَّما عن ظروف أخرى غير مباشرة، مثل نزوح 
باب إلى موزمبيق ومالوي فرارًا من  كثير من الشَّ
، و هناك اعتنقوا اإلســـالم.(٦)  الحكم العنصريِّ
ـــود،  وال شـــكَّ أنَّ إســـالمُ بعض األفارقة السُّ
كان،  وهم يمثِّلون نســـبة (٧٥٪) من مجموع السُّ
يمثِّل كسبًا دعويًّا اســـتراتيجيًّا، يرفع من شأن 
المســـلمين من حيـــث العَدد والعُـــدد. وهناك 
بعـــض المقـــاالت والتَّقارير التـــي تؤكِّد تزايُد 
ة  ـــود على اإلســـالم، خاصَّ إقبال األفارقة السُّ
يتُو وغيرها؛ لما وجـــدوا فيه من قيم  وِ فـــي صُ
نبيلة، وحلولٍ للمشكالت االجتماعيَّة من إجرام، 
ومخـــدرات، وفقر، ومرض اإليـــدز، وعنصريَّة 
وتمييز بين األعراق واألجناس.. وغير ذلك من 

المشكالت.(٧)

¿
بهذا العرض لتاريخ اإلســـالم والمســـلمين 
، والتَّركيـــز على جمهوريَّة  بالجنـــوب األفريقيِّ
جنـــوب أفريقيـــا، باعتبارها النَّـــواة الحقيقة 
لإلسالم بهذه المنطقة، نجد أنَّ حالة المسلمين 
بهذه المنطقة، تؤكِّد لنا حقيقةً اجتماعيَّة ثابتة، 
وهي عدمُ وجود ارتباط عضويٍّ ضروري مباشرٍ 
يموغرافي  بين وضـــع األقليَّة وبين الواقـــع الدِّ
(الديناميات المتعلقة بحقوق السكان) بمعنى أنَّ 
الكثرة أو القلَّة، ال تقوم عامالً ضروريًّا العتبار 
مجموعةٍ عرقيَّة أو دينيَّة معيَّنة أقليَّة أو أكثريَّة، 

 Ngun People, (Dept. of Arabic Studies, Unv. Of Eastern
.(Cape, SA, 1998

 Multiple Communities? Muslims in Post-Apartheid”  (6
.South Africa”, p4

/0110/See for instance: http://www.csmonitor.com/2002  (7
p13s1-woaf.html
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د، ودرجة التَّنظيم  ة العُـــدَ وإنَّمـــا يحكم ذلك قوَّ
قتها المجموعة في ظرفٍ  االجتماعـــيِّ التي حقَّ
دٍ من وجودها. ولعلَّ مصداق ذلك  تاريخيٍّ محدَّ
يلَةٍ  لِ ــةٍ قَ ئـَ نْ فِ ة والجالل: {كَمْ مِ قول ذي العـــزَّ
 .{ ينَ رِ ابِ عَ الصَّ ذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَ إِ ةً بِ يرَ ثِ ئَةً كَ لَبَتْ فِ غَ
(البقرة:٢٤٩). ومن األمثلة القريبة في ذلك، أنَّ 
ما كان يعتبر أقليَّةً فـــي فترة الحكم العنصريِّ 
نوج ) كانوا يمثِّلون  فـــي جنوب أفريقيا، أي ( الزُّ
ـــكان، ولكنَّهم –على  قرابة ٨٠٪ من مجموع السُّ
ون أقليَّة مضطهدة.(١) الرُّغم من ذلك- كانوا يعدُّ
ة، وإنْ  فالمسلمون في جنوب أفريقيا خاصَّ
ا نســـبة٢٪ من مجموع  كانوا ال يتجاوزون كثيرً
الســـكان، فإنَّهم أقليَّة معتَبرة، لها وزنها وقوتها 

 Odd-Bjørn Fure. “How to Integrate Minority Narratives  (1
 into National Memory?” HL-senteret – EPHE, Sorbonne,

.Oslo, May 2008. p. 3

في المجتمع، وما ذلك إالَّ – بتوفيق من الله - ثمَّ 
صبرٍ على المكاره، وعمل دؤوب. ولعلَّ التَّهديد 
رس للوجود اإلسالميِّ بجنوب أفريقيا منذ  الشَّ
أنْ حلَّ بها المسلمون هو ما أرهف حساسيَّتهم 
لمواجهة هـــذا التَّحدي، والتعامـــل بحنكة مع 
معـــادالتٍ صعبة، كالتَّوازن بيـــن االندماج وبين 
وَبان في األكثريَّة، وحتى يبقى هذا البناء  عدم الذَّ
ابقون - صامداً، فال  اإلسالميُّ - الذي بناه السَّ
بـــدَّ من العناية به، والدعوة إليه. وال شـــكَّ أنَّ 
الفُرص للمسلمين في الجنوب األفريقيِّ متاحة، 
وأكبـــر تلك الفـــرص مرونة شـــعوب المنطقة 
ة- وتقبلهم لإلســـالم، وتجنيد  –إنْ لم نَقلْ القارَّ

عوة إليه.  أنفسهم لخدمته والدَّ
هذا وصلَّى الله على ســـيِّدنا محمد، وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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الحمد لله الذي علم بالقلم علم اإلنســـان 
مالـــم يعلم، والصالة والســـالم على أشـــرف 
األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

¿
مســـاحتها  تغطـــي  التـــي  النيجـــر  إن 
١٫٢٦٧٫٠٠٠كم مربع، وبكثافة ســـكانية تقرب 
من ١١ مليون نسمة تعتبر من الدول التي وصلها 
اإلســـالم في وقت مبكر جداً، منذ القرن األول 
الهجري (الســـابع الميالدي)، على يد التابعي 
الجليل عقبة بن نافع الفهري عام ٤٦هـ الموافق 
٦٦٦م، حيث توغل في الصحـــراء الكبرى بعد 
ان فـــي ليبيا ثم تابع فتوحاته  فتحه لمنطقة فزّ
اإلسالمية نحو الجنوب حتى وصل إلى منطقة 
كوار (KAWAR) الواقعة في الطرف الشمالي 
الشـــرقي للنيجر وهي تحمل نفس االسم حتى 
ـــا (BILMA) بمنطقة  لْمَ اليـــوم  في محافظة بِ
أغاديس، ففتحها ودخل أهلها في اإلســـالم، ثم 

رجع إلى عدامـــس(١). كان ذلك أول عهد بالد 
النيجر باإلسالم.

ويرى بعـــض الباحثيـــن أن النيجر عرفت 
اإلســـالم عن طريق التجار العرب الذين كانوا 
يفدون إليها من شمال أفريقيا للتجارة والدعوة، 
وقـــد كانت للعرب عالقات تجارية مع ســـكان 
المنطقة قبل ظهور اإلســـالم، واستقرت بعض 
القبائل العربية فـــي المنطقة، وخاصة منطقة 
آيير (AIR)، وكان لهذين األمرين إســـهام فعال 
في نشـــر اإلسالم فيما بعد.وهناك من يرى أن 
اإلســـالم إنما دخل المنطقة عـــن طريق فتح 
المرابطيـــن للمنطقة في عـــام ٤٦٠هـ ١٠٧٦م 
بعد إســـقاطهم لمملكة غانة شبه الوثنية، وهو 
رأي يحتاج إلى مناقشة؛ لوجود أدلة تثبت وجود 
اإلسالم في المنطقة قبل فتح المرابطين، ومنه 
ما ذكـــره البكري(٢) عن عاصمـــة غانة كومبي 
١٩٥٥م،  ط٥،  الحكم،  عد  البن  والمغرب  مصر  فتوحات  انظر   (١
القاهرة  الدينية،  الثقافة  مكتبة  عمر،  محمد  علي  تحقيق 

ص٢٢٢.
إفريقية والمغرب، ص  المعرب في ذكر بالد  البكري،  أبو عبيد   (٢

.١٧٥

اللغة العربية
في النيجر

بين الماضي والحاضر 
وتطلعـات المــستقبل

د.علي يعقوب
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صالح: « ومدينة غانة مدينتان سهليتان إحداهما 
المدينة التي ســـكنها المســـلمون، وهي مدينة 
كبيرة وفيها اثنا عشر مسجداً أحدها تقام فيه 
الجمعة، ولها األئمة والمؤذنون والراتبون وفيها 
فقهاء وحملة علم ...، وفي مدينة الملك مسجد 
يصلـــي فيه من يفد عليه من المســـلمين على 

مقربة من مجلس حكم الملك».
وأضاف البكـــري أيضاً: «فأهـــل التكرور 
اليوم مســـلمون... أســـلموا على يدي وارجابي 
بن رابيس الذي أســـلم وأقام عندهم شـــرائع 
اإلســـالم، وحملهم عليها، وتوفي وارجابي سنة 
٤٣٢هـ(١). هذا الرأي كذلك غير مقبول؛ فليس 
يعقل أن يدخل اإلسالم في الجزء الشرقي من 
المنطقة منذ القرن األول الهجري وال يصل إلى 
غربها إال في القـــرن الخامس الهجري، مع أن 
التجار المسلمين كانوا يجوبون المنطقة للتجارة 
والدعوة. يمكن القول أن اإلســـالم كان موجوداً 
قبل فتح المرابطيـــن، ولكنه لم يزدهر ولم تقم 
له دولة إال بعد فتح المرابطين الذين أســـقطوا 
دولة غانة التي كانت تحت حكام غير مسلمين، 
وأقامـــوا على أنقاضها دولة مالي اإلســـالمية 
التي حكمـــت بعض أجزاء من غرب النيجر، ثم 

مملكة سنغي التي وصلت إلى أغاديس وكانز.
 وبدخول اإلســـالم إلى النيجر وانتشـــاره 
المبكر دخلـــت اللغة العربية البالد وأخذت في 

االنتشار.

¿    


أوالً : ماضي اللغة العربية في النيجر: 
نقصد بالماضي الفترة من قيام دولة مالي 
اإلســـالمية وحتى دخول االســـتعمار الفرنسي 
البالد ووجوده إلى عام ١٩٥٧م، حين تم افتتاح 

المصدر السابق.  (١

المدرســـة العربية النظامية األولى في مدينة 
ساي. وسوف نتطرق بإيجاز شديد للدولة التي 
شملت أجزاء من النيجر في أوج توسعها، وذكر 
العلماء ومراكز العلم فيها، ثم عهد االســـتعمار 

وأهم المراكز فيه والعلماء آنذاك.
دولة مالي اإلسالمية (غرب النيجر):

قامـــت دولة مالي اإلســـالمية عام ٦٣٨هـ 
١٢٤٠م، وضمـــت أجـــزاءً من غـــرب النيجر، 
وخاصة في عهد ســـلطانها موسى كنكن الذي 
قـــام بجهود كبيـــرة في خدمة الدعوة ونشـــر 
العلم، من ذلك : اســـتقدامه بعض العلماء معه 
بعد رحلة قام بها للحج مثل (الشـــيخ إبراهيم 
الســـاحلي والقاضـــي عبد الرحمـــن التميمي 
والشيخ عبدالله البلبالي)، وجلبه كتباً كثيرة من 
الحرميـــن ومصر. لقد نمت وازدهرت في عهد 
السلطان موســـى الثقافة العربية واإلسالمية، 
واشـــتهرت بعض المدن بوصفها مراكز للعلم، 
مثـــل: نيانـــي العاصمة وتنبكـــت وجني وغاو. 
وتوافد على هذه المـــدن العلماء وطالب العلم 
من داخل المملكة وخارجها، كما كان السالطين 
يبتعثون الطالب إلى مراكز الشـــمال اإلفريقي 
والمغرب للدراســـة، وقد بعث السلطان موسى 
كنكـــن بكاتبه إلى فاس بالمغرب للدراســـة(٢)، 
وبعد رجوعه أســـند إليه إمامة الجامع الكبير 
بمدينة تنبكت، وظل إمامه أربعين ســـنة. كانت 
اللغة العربية هي لغة الثقافة والتعامل التجاري 
ودواويـــن الدولة، غير أن العامة كانوا يتحدثون 
باللغـــات المحلية، وكان اآلبـــاء يهتمون بتعليم 

أبنائهم القرآن اهتماماً بالغا (٣).
اهتم سالطين مالي بنشـــر اإلسالم ولغته 
وأسســـوا مراكز كثيرة للتعليـــم مثل: أغاديس 
(AGADEZ) وتغيدا (TIGEDDA) في النيجر 

انظر تاريخ السودان للسعدي، ص ٥١.  (٢
انظر رحلة بن بطوطة ص ٧٩٠.  (٣
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نْغا (INDOUNGA) التي كان أسكيا محمد  وانْدُ
يرسل إليها التالميذ لحفظ القرآن الكريم، وقد 
اشـــتهرت الدولة بعلماء كبار في مجال العلوم 
الشرعية واللغوية واالجتماعية، وصلتنا مؤلفات 
بعضهم مثل: الشيخ أحمد بابا العالم المشهور، 
ومن مؤلفاته: ( نيل االبتهاج بتطريز الديباج )، 
وهـــو كتاب مهم جداً في تراجم علماء المنطقة 
وعلماء شمال إفريقيا والمغرب ومالمح الحياة 
االجتماعية والعلمية في المنطقة، ومنهم محمود 
كعت صاحب (تاريخ الفتـــاش)، وكان معاصراً 
ألســـكيا محمد توري وصاحبـــه في رحلته إلى 
الحج، وكتابه مرجع مهم في تاريخ المنطقة في 
عهد إمبراطورية ســـنغي، والشيخ عبد الرحمن 
الســـعدي صاحب ( تاريخ السودان )، والشيخ 

أحمد بعغيغ الذي يلقب بشيخ اإلسالم.
وممـــن وفد إلى ســـنغي في عهد أســـكيا 

محمد:
الشـــيخ محمد بن عبد الكريـــم المغيلي،  *

الذي اســـتفتاه أســـكيا محمد في عدة مسائل 
دينية وسياســـية، وقد قام الشـــيخ محمد عبد 
الكريم بجهـــود كبيرة في تأســـيس المدارس 

القرآنية في مدينة تغيدا. 
الشـــيخ العاقب بن عبد الله التغداوي  *

األغدســـي، وله مؤلفات عدة، منها: كتاب: 
( أجوبة الفقير عن أســـئلة األمير)، ويقصد 
باألمير ( أســـكيا محمد )، وهي أجوبة عن 
أســـئلة وجهها له األمير وهـــو ما يدل على 
مكانته العلمية، وله كتاب: ( وجوب الجمعة 
بقرية أنو سمان ) في قرى تغديا ؛ حيث أنكر 
بعض الناس إقامـــة الجمعة في قريته لقلة 

سكانها فألف الرسالة في الرد عليهم(١).
الشـــيخ شـــمس الديـــن بـــن النجيب  *

انظر نيل االبتهاج بتطريز الديباج ألحمد بابا، ص ٣٤٨ بهامش   (١
الديباج المذهب.

التجداوي األنوســـماني، وقد وصفه الشيخ 
أحمد بابا بقوله :» أحد شـــيوخ عصره معه 
فقه وصالح شـــرح مختصر خليل بشرحين: 
كبير في أربعة أســـفار، وصغير في سفرين، 
وله أيضـــاً تعليق على المعجـــزات الكبرى 
للســـيوطي»(٢)، وقد اســـتقر الشيخ شمس 

الدين في أغاديس إلى أن توفي فيها.
دولة البرنو اإلسالمية (شرق النيجر):

شهد شرق النيجر قيام دولة البرنو اإلسالمية 
التي كانت تضم منطقة زندر وما جاورها، ومن 
علمائها: الشيخ أحمد بن فرتو المعاصر للماي 
إدريس ألوما أشهر مايات الدولة ٧١٧/٦٩٩هـ، 
وتعتبـــر مؤلفات الشـــيخ أحمد مـــن المراجع 
األساســـية لتاريخ برنو، وخاصـــة فترة إدريس 
ألوما، ومنهم الشـــيخ عمر بن عثمـــان العالم 
واســـع االطالع، وكان متقناً لعلوم اللغة العربية 
والبالغة والشريعة والتوحيد فضالً عن القرآن 

والحديث(٣).
كانت مـــدارس القرآن الكريـــم والحلقات 
العلمية منتشرة في مملكة البرنو، وهذا ما لفت 
نظر بعـــض الرحالة األوروبييـــن في عاصمة 
البرنو كَوكَو حيث قال: « ونالت كوكه المدرســـة 
العليـــا الممتازة، ويدرس فيها قرابة مائتين إلى 

ثالثمائة من الشباب»(٤).
عندما قامت خالفة الشيخ عثمان بن فوديو 
في المنطقة في القرن التاسع عشر الميالدي، 
أولت اللغة العربية وآدابها والعلوم الشـــرعية 
اهتماماً كبيراً ساعد على ازدهارها وانتشارها، 
بصـــورة لم تشـــهدها في الدولة اإلســـالمية 
الســـابقة؛ وذلك ألن الدولة في خالفة صكتو 
أسســـها العلماء وكان هدفهم إصالح العادات 

أحمد بابا، نيل االبتهاج، ص ٣٤٨.  (٢
إمبراطورية البرنو اإلسالمية إلبراهيم طرخان، ص ١٧٧.  (٣

رحلة عبر إفريقيا، رولفس ترجمة عماد الدين غانم، مركز جهاد   (٤
الليبيين، ط ٩٦، ص ٤٥٠.
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والتقاليد المخالفة لإلسالم في منطقة إمارات 
الهوســـا؛ فلذلك اهتم علماؤها بالتأليف أكثر 
من غيرهم، واهتمـــوا باللغة العربية فتعلموها 
وأتقنوها غاية اإلتقان حتى ظهر منهم األدباء 
والخطباء والشـــعراء، ومن أحسن ما يمكن أن 
يستشهد به المرء من أشعارهم القيمة جيمية 
الشيخ عبد الله بن فوديو في مدح شيخه جبريل 
بن عمر األغدسي مؤسس الحركة اإلصالحية 
في المنطقة والذي يلقب بشـــيخ اإلسالم في 
السودان الغربي، وهو أستاذ للشيخ عثمان بن 
فوديو وأخيه عبد الله، درســـا عليه في مدينة 
أغاديس، وتوفي في منطقة تاوا بعدما أخرجه 
الطوارق مـــن أغاديس ألفـــكاره اإلصالحية 
رحمه الله تعالى، والقصيدة على نهج القدماء 
اســـتهلها بالبكاء على األطالل والتصريع، ثم 

انتقل إلى مدح شيخه جبريل ومنه :
جبريل من جبر اإلله به لنا

دينا حنيفا مستقيم المنهج(١)
وافى وحزب ضاللة في تلعة

والدين في وهد كشيء بهرج 
فأزاح عنه حنادس األعالج من

عاداتهم وكساه حلة زبرج 
لم يخش في إظهار دين الله من

مستهزئ أو الئم متمجمج 
وللشـــيخ عبد الله بن فوديو مؤلفات أخرى 

في الصرف والنحو والبالغة والتفسير.
 كانـــت صكتـــو (SOKOTO) العاصمة، 
(ZINDER)، وغيرها  وزندر   ،(KANO) وكانو 
من المدن مراكز علم يقصدها طالب العلم من 

أرجاء المنطقة.
إمارات وسلطنات شمال النيجر :

في شـــمال النيجـــر قامت عـــدة إمارات 
وسلطنات طوارقية وعربية، وكانت لها إسهامات 

١)  انظر تزيين الورقات ص ٩.

أدبية ولغوية. ومن علمائها المشهورين : الشيخ 
جبريـــل بن عمر الذي ســـبق ذكره، والشـــيخ 
ا، الـــذي قام بحركـــة إصالحية في  ـــدَ احِ دَ حَ
منطقة أزواغ (AZAWAG)، وكان متشدداً في 

األمور. 
كمـــا كان لقبيلة كنتـــة العربية دور هام في 
حفظ اللغة العربية دراســـة وتدريساً في شمال 
تاوا ومالي، ومن أشـــهر علمائها: الشيخ سيدي 
المختار الكبير، وابنه محمد، والشـــيخ باي بن 
ســـيدي عمر الكنتي، وغيرهـــم، وقد تركوا لنا 
مؤلفات عدة فـــي العلوم الشـــرعية واللغوية. 
وظلت العالقات الثقافية تربط علماء المنطقة 
بحكام صكتو، وكانت بينهم مراســـالت علمية 

كثيرة.

¿
 بدأ االستعمار الفرنسي لبالد النيجر في 
نهاية القرن التاســـع عشـــر الميالدي، وكانت 
ته البعثات االستكشافية األوربية للمنطقة  مَ مقدَّ
بذريعة استكشـــاف منبع نهر النيجر ومصبه، 
مثل: بعثة مغو بـــارك، وبعثة كالبرتون وبارث، 
ولقد زادت نتائج هذه البعثات االستكشـــافية 
من مطامع الحكومـــات األروبية في المنطقة؛ 
فنظمت حمالت عســـكرية الحتـــالل البالد، 
وتمكنت بعد معارك عدة وإراقة دماء كثيرة بين 
الجانبين من الســـيطرة على البالد كاملة عام 

١٩١٩م.
وجد االســـتعمار أن اللغة العربية هي لغة 
التعامـــل والثقافـــة، األمر الـــذي اضطره إلى 
استعمالها في بداية سيطرته على البالد، وذلك 
في المراسالت وعقد االتفاقيات بين السلطات 

المحلية وسلطات االستعمار(٢).
كانت بعض مدن النيجر تمثل مراكز لتعليم 
انظر: على يعقوب، اللغة العربية وآدابها في النيجر في عهد   (٢

االستعمار، اطروحة الدكتوراه ٢٠٠٥م ص ١٨.
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تارخييةسيــاسـيـة

العدد الرابع - شوال ١٤٣٠ هـ - سبتمبر ٢٠٠٩ م

الدين اإلســـالمي واللغة العربية في البالد كما 
تقدم، مثل: مدينة ســـاي، وزنـــدر، وأغاديس، 
ومنطقة أزواغ وآير، وســـيندر في عهد الشيخ 
يوســـف خليل؛ وقد برز فـــي تلك المدن علماء 
كثيرون، مثل: الشـــيخ حسن سليمان في زندر، 
وباي الكنتي في أزواغ. ولما هيمن االســـتعمار 
علـــى البـــالد كان للعربية والتعليم شـــيوع في 
المجتمـــع؛ حيث بلغ عدد المـــدارس القرآنية 
في النيجر ســـنة ١٩١٤م حوالي ٩٣٢ مدرسة، 
وبلغ عـــدد التالميذ ٤٢١٣ تلميذاً، وفي ســـنة 
١٩٢٠ بلغ عدد المدارس ٩٧٠ مدرســـة، وعدد 
التالميذ ٤٣٢١ تلميذاً (٣٩)(١). أخذ االستعمار 
يعمل على محاربة اللغة العربية بحجة أنها من 
أســـباب عرقلة حكام المناطق من الفرنسيين، 
وقد أشـــار إلى ذلك حاكم عام فرنسا بإفريقيا 
الغربيـــة (١٩٠٨ /١٩١١م) وليـــام بونتـــي في 
المرســـوم الذي أصـــدره يـــوم ١٩١١/٥/٨م، 
وهو موجه إلى حكام المســـتعمرات التابعة له 
كالنيجر والسنغال: «لقد أثار انتباهي ما يحدث 
من عراقيل بسبب استعمال اللغة العربية الذي 
يمكن أن يقال: إنـــه منتظم في تحرير األحكام 
الصادرة عن القضاء األهلي، وفي المراســـالت 
الرسمية مع الرؤساء واألعيان، وفي كل ظروف 
الحياة اإلدارية تقريباً .. وهي اللغة المقدســـة 
في نظر الســـود»(٢). وانطالقاً من هذه الفكرة 
كثفـــت الســـلطات االســـتعمارية جهودها في 
مكافحة اللغة العربيـــة في النيجر وفي غيرها 
مـــن المســـتعمرات الفرنســـية ذات األغلبية 
اإلسالمية في غرب إفريقية، واستخدمت لذلك 

عدة وسائل منها:

جنوب  منطقة  في  العربية  اللغة  الودغيري  العلي  عبد   ))  (١
http://www.isesco. الصحراء:الماضي والحاضر والمستقبل

org.ma/arabe/publications/Langue_arabe/p22.php
اللغوية  والسياسة  الفرنكفونية  الودغيري،  العلي  عبد   (٢

والتعليمية الفرنسية بالمغرب ص ٢ـ ١٩٩٣م، ص ٧٩.

فرض قيـــود صارمة على اســـتيراد  -  1
الكتب العربية من البلدان اإلسالمية، ومنها 
منع الحجاج من جلب الكتب الدينية والعربية 

معهم عند رجوعهم من الحج.
إال  -  2 العربية  المـــدارس  افتتـــاح  منع 

بعـــد الحصول على إذن من الســـلطات، مع 
التشديد في شروط الحصول عليه.

إحصاء كتب العلماء بغرض حصرها  -  3
وفرض الرقابـــة عليها، مثل مـــا فعلوا مع 
الشيخين: حسن ســـليمان، وأحمد كيار في 

مدينة زندر(٣).
حصر المدارس القرآنية ومدرســـيها  -  4

في طول البالد وعرضها.
إن هذه السياسات واإلجراءات التي اتبعها 
والقضاء  العربيـــة  اللغة  لمحاربة  المســـتعمر 
عليها في النيجر لم توهن عزائم علماء العربية 
وطالبها في النيجر وغيرها، بل زادتهم حرصاً 

على المحافظة على اإلسالم ولغته.

¿    


يجدر بنا أن نذكر بعض الكتب المقررة في 
الحلقـــات العلمية في النيجـــر في تلك الفترة، 
وهي التي كانت مقررة من قبل، وال تزال تدرس 

حتى اليوم في الحلقات.
مقررات العلوم الشرعية :

في العلوم الشـــرعية كانـــوا يبدأون بمتون 
الفقـــه المالكـــي؛ إذ هـــو المذهب الســـائد 
فـــي المنطقة فيبـــدأون بمتـــن األخضري، ثم 
العشماوي، ثم العزية، ثم الرسالة، ثم العسكر، 
فرســـالة مختصر خليل. هذا في مجال النثر. 
وفي المنظومات الفقهية كانوا يبدأون بمنظومة 
القرطبي، ثم ابن عاشر، ثم ابن رشد، ثم مصباح 
النيجر ص  في مستعمرة  والقبائل  اإلسالم  مارتي،  بول  انظر   (٣

.٣٥٣
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الســـالك، ثم تحفة األحكام. كما كانوا يدرسون 
إلى جانب كتب الفقه كتب الحديث الشـــريف، 

وتفسير الجاللين.
مقررات علوم اللغة العربية :

 كانت مقـــررات علوم اللغة العربية تختلف 
باختالف مناطق البـــالد، فمثالً نجد المناطق 
الصحراويـــة تولي النحو والصـــرف اهتماماً 
أكثر مـــن غيرها، فيبدأون في النحو والصرف 
بملحة اإلعـــراب واآلجرومية، وقطر الندى، ثم 
ينتقلون بعدها إلى ألفيـــة ابن مالك، والكافية 
الشـــافية البـــن الحاجب، وقـــد يزيدون جمع 
الجوامع للســـيوطي. أما في األدب فنجد من 
الكتب المقـــررة آنذاك: مقصـــورة ابن دريد، 
والعشرينات، والدالية، والشعراء الجاهليين. كما 
كان للقصائد الجاهلية عندهم منزلة واهتمام 
كبير، وقد أشار محققها الشيخ مصطفى الشقا 
في مقدمة تحقيقه إلى أن السبب الرئيسي في 
تحقيقه لقصائد الشـــعراء الجاهليين هو رغبة 
طالب العلم في إفريقية الغربية أن يخرج لهم 
طبعة منها، وأرســـلوا إليه نسختين منها وذلك 
في عـــام ١٩٢٩م، وعلى النســـختين تعليقات 
تشـــرح بعض الكلمات. وفي مجال النثر األدبي 
ال نجد عندهم إال مقامات الحريري. ثم إنه من 
الملفت للنظر أن المقـــررات األدبية وبخاصة 
الشعر تكاد تنحصر في الشعر الجاهلي، ومدح 
النبي صلى الله عليه وســـلم، وال نجد لشـــعر 
المزدهرة وشـــعرائها وجوداً،  األدبية  العصور 
مثل: شـــعراء العصر األموي،كالفرزدق وجرير، 
أو العصر العباســـي، مثل: على بن الجهم وأبي 
تمام والبحتري وغيرهم، ولعل السبب في ذلك 
عدم وصول أشعارهم إليهم. وفي البالغة التي 
كانت تدرس في بعض الحلقات الشمالية، نجد 
عندهـــم: عقود الجمان للســـيوطي، والجوهر 

المكنون لألخضري.

وأمـــا علماء تلـــك الفترة فقـــد كانوا على 
قسمين:

القســـم األول: العلماء الذين درَّســـوا قبل 
مجيء االستعمار، واستمر بعضهم في التدريس 
في فترة االســـتعمار، ومنهم من جاهد بسيفه 
وقاوم االســـتعمار بكل بســـالة حتى استشهد 
كالشيخ شعيب الضرير في منطقة جنوب دوسو 
الذي قاتل حتى قتل شـــهيداً، والشـــيخ محمد 
كاوســـن ذلك العالم المجاهد الذي اشتهر عند 
بعض الناس بجهاده، ولم يشـــتهر جانبه العلمي 
والدينـــي، فكاوســـن كان عالماً قبـــل أن يكون 
و،  رْغُ قائداً للمقاومة، وقد ولـــد في منطقة دَمَ
ونشـــأ فيها ثم رحل إلى شـــمال تشاد وجنوب 
ليبيا لطلب العلم، والزم الشـــيخ أحمد الشريف 
السنوســـي، والشـــيخ محمد العابد الذي عينه 
قائداً لقواته لمواجهة تقدم الفرنسين في شمال 
تشـــاد، واستطاع الشيخ كاوســـن دحر القوات 
الفرنســـية في معارك عدة، وواصل سيره حتى 
دخل مدينة أغاديس واستردها من الفرنسيين.

فـــي  كاوســـن  محمـــد  الشـــيخ  قتـــل   
١٩١٩/٠١/١٥م علـــى أيدي بعض خصومه في 
ليبيا، وترك رســـائل عدة باللغة العربية كان قد 
أرســـلها إلى زعماء الطوارق وأسرته يبين لهم 
هدفه من الجهاد، ويحثهم على الخروج للجهاد 
في ســـبيل الله تعالى، وتثبت تلك الرسائل علو 
كعبه في اللغة العربية والعلوم الشرعية، رحمه 

الله تعالى(١).
ومنهم الشيخ عثمان بن سميو الفالتي وهو 
من الغرب ( أي غرب البالد )، لكنه استقر في 
منطقة أزواغ بعد عودته من رحلة الحج للتعليم 
واإلصالح الديني، فكتب إلى سالطين المنطقة 
عدة رســـائل في النصيحة واألمـــر بالمعروف 

محمد القشاط، من قيادات الجهاد اإلفريقي محمد كاوسن،   (١
ط١ عام ٢٠٠٠م الرياض، ص ١٤.
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والنهي عن المنكر، ولما استولى الفرنسيون على 
المنطقة في عام ١٩٠٠م هب للجهاد في سبيل 
الله وشارك في معارك عدة حتى سقط شهيداً 
في معركة مـــن المعارك عام ١٩٠١م. تولى من 
بعده ابنه عبد الله بن عثمان مكانه، واستمر في 
نشـــاطات أبيه العلمية. ومن العلماء من اكتفى 
بالعلم والتعليم، كالشيخ يوسف بن خليل سندر 
فـــي منطقة تيالبيرى والـــذي تلقى تعليمه في 
صكتو ثم عاد إلى قريته للتدريس، وكان طالب 
العلم يتوافدون عليه مـــن أنحاء المنطقة ومن 
مالي، وكانت له مكتبة عامـــرة زاخرة بالكتب، 
وقد وجد عنده بعض الفرنســـيين نســـخة من 
(تاريخ الفتاش)، وأخرى من (السعدي)، وحملها 

معه إلى باريس للطباعة.
ومن العلماء كذلك الشيخ حسن بن سليمان 
في مدينـــة زندر وكان في زمانه بمثابة شـــيخ 
اإلســـالم في منطقة زندر، قال بول مارتي في 
وصفه: « ...مـــن العلماء الذين يحتلون المرتبة 
األولى في مجتمع زندر خاصة والنيجر عامة»(١)، 
وقد عينته سلطات االســـتعمار كاتباً ومترجماً 
لها في المحكمة، وكانت له حلقة علمية في حي 

سابُنْ غري في زندر.
ثانياً: العلماء الذين ولدوا أيام االســـتعمار 
أو كانوا صغاراً عند مجيئه فدرســـوا في أيامه 
ودرّســـوا، منهم العالم الجليل الشيخ محمد بن 
محمد الشفيع الذي ولد عام ١٩٠٦م في أزواغ 
وتعلم عنـــد علمائها وعلماء كنتـــه، وهو عالم 
متضلع في العلوم الشرعية واللغوية، له مؤلفات 
عدة ودواوين شـــعر وهي عنـــد ابن عمه أحمد 
بن محمد الشفيع المعاصر، وقد توفي ١٩٤٥م. 
ومنهم الشـــيخ حسن التا من منطقة تيالبيري، 
وقد ارتحل إلى الحجاز في طلب العلم والتحق 
بدار الحديث في مكـــة المكرمة، وبعد تخرجه 

بول مارتي، المصدر السابق، ص ٤٠٢.  (١

رجع إلى النيجر واســـتقر فـــي قريته التا على 
نهر النيجر غرب نيامـــي، وتفرغ للعلم وطالبه 
إلى أن توفي عام ١٩٦٩م. ومنهم الشيخ سومي 
ـــو في منطقة دوســـو، وقد تلقى تعليمه  نْدباغُ وِ
في شـــمال نيجيريا في صكتو خاصة، ثم رجع 
وتفـــرغ للعلم وطالبه إلى أن توفي في ثمانينات 
القرن الماضي. ومنهم الشيخ جنيد بن يوسف 

في غوري، وكثير غيرهم.

¿
يبـــدأ مـــن فترة االســـتقالل بعـــد افتتاح 

المدرسة النظامية المعاصرة.
 في عام ١٩٥٨م نالت النيجر الحكم الذاتي 
بعـــد إعالن جمهوريـــة النيجـــر، وكان أول ما 
طلبه السكان هو إنشاء مدرسة عربية عصرية 
نظامية، فافتتحت المدرســـة النظامية األولى 
في مدينة ســـاي، ووضعت تحت إشراف وزارة 
مت إلى وزارة  الداخلية إلى عام ١٩٥٦م حيث ضُ

التربية الوطنية.
 بعد أن نالت النيجر استقاللها عام ١٩٦٠م 
كان أول عمل قامت بـــه الحكومة الوطنية في 
مجال خدمة اللغة العربية هو إرســـال البعثات 
العلمية إلى البلدان العربية لدراســـة اإلسالم 
واللغـــة العربيـــة، وكان من طـــالب البعثات 
األولى: الشيخ عمر إســـماعيل، والشيخ خالد 
جبو، والشـــيخ أبـــو بكر دتيـــا، والدكتور علي 
ليمان، والحاج عمر أحمد أول ســـفير للنيجر 
في البلدان العربية، ثم الدكتور ســـيد مهيب، 
والشـــيخ بخاري تانودي الذي أُرسل إلى معهد 
العلوم الشـــرعية فـــي كانـــو، والبيهقي. ولما 
رجعوا حملوا لواء تعليـــم اللغة العربية والعلوم 

اإلسالمية في البالد.
في عـــام ١٩٧٤م افتتـــح أول معهد عربي 
إعدادي اإلعدادية الخامســـة بتمويل من ليبيا، 
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وفـــي عام ١٩٨٠م افتتح معهد إعدادي آخر في 
مدينة زندر، وفي عام ١٩٨٤م افتتحت مدرسة 
عربية ثانوية فـــي نيامي، وفي ١٩٩٤م افتتحت 
يا بمنطقة زندر. رْ ثانوية عربية ثانية في مدينة مِ

في عام ١٩٨٦م توجت هذه الجهود بافتتاح 
الجامعة اإلســـالمية في النيجر، وبذلك اكتمل 

سلم التعليم العربي في النيجر. 
أمـــا في المجـــال اإلداري فقد تم في عام 
١٩٧٩م إنشـــاء إدارة التعليـــم العربي في وزارة 
التعليم العربي لتشرف على التعليم العربي في 
البالد الذي أخذ يتوســـع، وعين الشيخ القاسم 
البيهقي رحمه الله تعالى أول مدير لها وهو من 

أوائل خريجي األزهر.
(وفي عام ١٩٩٢م أنشـــئت مفتشية خاصة 
للتعليم العربي، ثم أنشـــئت اإلعداديات العربية 
فـــي كل المناطق، وكان لبعـــض الدول العربية 
مســـاهمات فعالة في دفع عجلـــة تعليم اللغة 
العربية في النيجر، منهـــا الجماهيرية العربية 
الليبية التي بنت اإلعداديـــة األولى في البالد 
ووفرت لها المقررات والمدرســـين، ومنذ عام 
١٩٩٧م ظلـــت تتكفـــل ببعض المدرســـين في 
جميع المســـتويات ابتداءً مـــن االبتدائية إلى 
الجامعة. كذلك األزهر الشـــريف كان يساهم 
بعدد من المدرسين كل عام من ستينات القرن 
الماضي إلـــى اليوم، وكذلـــك المملكة العربية 
السعودية تقدم جهوداً كبيرة، وقد افتتح مؤخراً 
مركـــز األمير ســـلطان الثقافـــي بالتعاون مع 
حكومـــة النيجر، وهو يعد أضخم مركز تعليمي 
ثقافي في غـــرب أفريقيا ويســـتهدف طالب 
العلم كافـــة في عموم دول غـــرب أفريقيا)(١)، 
(كمـــا تقـــوم الهيئـــات التعليميـــة والثقافية 
الســـعودية بجهود كبيرة في مجال نشر العلوم 
العربية واإلســـالمية داخـــل جمهورية النيجر، 

(بتصرف عن صحيفة البالد الخميس ٣٠ إبريل ٢٠٠٩م)  (١

وقد أقامت المملكـــة عدة مدارس في النيجر، 
كمـــا وفرت الكتـــب والمراجـــع لمتعلمي اللغة 
العربيـــة، إضافة إلى تقديم المنح الدراســـية 
للطالب النيجريين وقد أســـهم ذلك في إرساء 

وجود ثقافي وفكري عربي داخل النيجر.)(٢)
إسهامات  له  للتنمية  اإلســـالمي  (البنك 
كذلك في كفالة المدرســـين وبناء الفصول، 
وعقـــد الـــدورات التكوينية لألســـاتذة في 
مشـــروعه « برنامـــج دعم التعليـــم العربي 
الفرنســـي فـــي النيجـــر. إن البرنامج الذي 
يموله البنك اإلسالمي للتنمية يشمل مجاالت 
أخرى، منها: تنظيم التعليـــم القرآني، وفتح 
قنوات بينه وبين ســـوق العمل، ومحو األمية 
عـــن طريق الحرف العربي باســـتخدامه في 
كتابة اللغات المحليـــة، وقد تم تدريب ١٢٠ 
معلمـــاً عربياً كمـــا افتتحت ١٠٠ مدرســـة 
ابتدائية حكومية جديدة،... إضافة إلى ست 

إعداديات وأكثر من ٢٠ مدرسة حرة.)(٣) 
ويمكن تلخيص ما تقدم فيما يلي:

أن النيجر من الدول التي دخلها اإلسالم  *
في وقت مبكر في القرن األول الهجري.

أن للغـــة العربيـــة ماضيـــاً عريقاً في  *
النيجر؛ حيث كانت اللغة الرسمية للممالك 

اإلسالمية السابقة في النيجر.
أن االســـتعمار رغم محاوالته القضاء  *

على اللغة العربية في النيجر إال أنه لم ينجح 
وهو ما يدل على قوة تمكن اللغة العربية في 

المجتمع.
أن حاضـــر اللغة العربية ومســـتقبلها  *

يبشـــر بخير كثير؛ حيـــث يالحظ االهتمام 
بها، واإلقبال على تعلمها وكثرة مدارسها من 

االبتدائية إلى الجامعة.

(بتصرف عن مقال بصحيفة الجزيرة الخميس ٩ ,شوال ١٤٢١)  (٢
(بتصرف عن مقال بصحيفة الجزيرة الخميس ٩ ,شوال ١٤٢١)  (٣
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¿
مؤشرات ومبشرات :

يتأكد المســـتقبل المشرق للغة العربية في 
النيجر من خالل جملة من المبشرات، أهمها :

االهتمـــام الـــذي تجده اللغـــة العربية  *
من أبنـــاء النيجر، وحرصهـــم على تعلمها، 
والتخاطـــب بها، إضافة إلى مـــا يبذل من 
الجهود الرســـمية وغير الرســـمية للنهوض 
بها، واالهتمام المتزايد في تقديم كافة أنواع 
الدعم المـــادي والفني من قبل بعض الدول 
العربية واإلســـالمية والمؤسسات التعليمية 
والتنموية وبعض الهيئات والمنظمات، داخل 
وخارج النيجر، والسيما منظمة اإليسيسكو.

 دور الجامعـــة اإلســـالمية بالنيجـــر  *
التي يفـــد إليها طالب الدراســـات العربية 
واإلســـالمية من نحو عشرين دولة أفريقية. 
وهـــي تحتوي اليوم على ثـــالث كليات للغة 
العربية والدراســـات اإلسالمية منها واحدة 
بالعاصمة (نيامي)  بالبنات فتحـــت  خاصة 
ســـنة ٢٠٠١م، باإلضافـــة إلـــى معهد عالٍ 
للتربية وتكوين أساتذة اللغة العربية والثقافة 
التراث  اإلســـالمية، ومركز إفريقي إلحياء 

اإلسالمي.

أنها تعد إحدى اللغات الوطنية المعترف  *
بها دستورياً في النيجر؛ ولذلك نجد جوازات 
الســـفر الصادرة عن حكومة النيجر تُكتب 

باللغتين الفرنسية والعربية.
 صـــدور بعض الصحف باللغة العربية،  *

فمنـــذ ســـنة ١٩٩٥م إلـــى اليـــوم صدرت 
بالعربية،  كلهـــا  ناطقة  ومجلـــة  صحيفتان 
وهـــي صحيفة (الوطن) التي ظهرت ســـنة 
١٩٩٥م وصدرت منها ثالثة أعداد ثم توقفت 
لظروف مالية، ومجلة (الواحة) التي صدرت 
منها بضعة أعداد ثم توقفت أيضا للســـبب 
نفسه، وأخيراً صحيفة التواصل التي تواصل 
الصدور حالياً، وقد ظهر منها إلى حين كتابة 

هذه السطور تسعة أعداد. 
 تصدر عن الجامعة اإلسالمية بالنيجر  *

منذ ١٩٩٥م دورية أكاديمية ســـنوية بعنوان: 
(حوليات الجامعة اإلسالمية بالنيجر).

تخصيص اإلعالم المرئيّ والمســـموع  *
فـــي النيجر وبعـــض دول المنطقة حصصاً 

أسبوعية قصيرة للغة العربية.)(١)

جنوب  منطقة  في  العربية  اللغة  الودغيري  العلي  ((عبد   (١
http://www.isesco. الصحراء:الماضي والحاضر والمستقبل

org.ma/arabe/publications/Langue_arabe/p22.php
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إسالمية

¿
أصبحـــت ظاهرة التشـــيع أو الرفض في 
نيجيريا قضية تشـــغل الرأي العام والخاص، 
وأصبح المهتمـــون بقضايا األمـــة يتباحثون 
حولها في مجامعهم العلمية والدينية لمعرفة 
أســـبابها، والوقـــوف على أبعادهـــا في واقع 
األمة اإلســـالمية، ويطرحـــون برامج متعددة 
وتوعية  انتشـــارها،  من  والحـــد  لمواجهتها، 

الناس من مخاطرها العقدية واألمنية.
وفي هذه العجالة إضاءة سريعة حول نشأة 
هذه الفرقة، واألســـباب التي ســـاعدت على 
انتشارها، و الوســـائل التي سلكتها في سبيل 
نشـــر أفكارها وعقائدها بين المسلمين، وال 

سيما العامة منهم.

¿ 
كانت بداية ظهور التشـــيع فـــي نيجيريا 
بيـــن طالب المـــدارس و الجامعـــات. الذين 
هم في الغالب يدرســـون في تخصصات غير 
العلوم الشـــرعية كالطب والقانون، واالقتصاد 
وغيرها. قليل منهم من يدرس العلوم الشرعية؛ 
ولذلك كانوا قليلي المعرفة باإلسالم وتاريخه 
وعقائده، وســـائر علوم الشريعة األخرى، وإن 

كانوا من المتديّنين المحافظين على الصلوات 
المنخرطيـــن في الدعوة و األنشـــطة الدينية 
التى عادة ما يقوم بها الطالب في الجامعات 

والمدارس. 
وهذا بطبيعة الحال مـــا جعل مثل هؤالء 
الطلبة لقمة ســـائغة أمام الدعوات المختلفة، 
والتيـــارات العقدية والفكرية المنتشـــرة في 

البيئة الدراسية، وخصوصاً الجامعية. 
ومن هذه التيارات التيار الشيعي الرافضي 
الوافد من إيـــران بعد ثورتهـــا العارمة التى 

أطاحت بحكم الشاه محمد رضا البهلوي. 
لقد كان من أهداف الثورة اإليرانية نشـــر 
المنشورات  المذهب الشيعي، فكانوا يوزعون 
اقة  والكتـــب مجاناً، ويرفعون الشـــعارات البرّ
اعة، من تأســـيس الجمهورية اإلسالمية،  اللمّ
وتحرير المســـجد األقصى من أيدى اليهود، 
ومقارعة أعداء الله ورفع الظلم عن الشـــعوب 
المســـتضعفة، إلى غير ذلك من الشـــعارات 
البراقـــة التـــى خدعـــت كثيراً من شـــباب 
المســـلمين قليلي الخبرة والتعليم، وألقت بهم 
في غياهب التشـــيع والرفـــض. وكان من بين 
هؤالء المخدوعين شاب يدعى إبراهيم يعقوب 

الزكزكي.

الشيعة في نيجيريا
النشأة والوسائل

مر موسى (*)  د الثّاني عُ د. محمّ

مدير مركز اإلمام البخاري لألبحاث والتّرجمة- كانو - نيجيريا  (*)
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الزكزكي وانتشار التشيع في نيجيريا:
كزكي في أوائل الثمانينيّات من  برز اسم الزّ
ج في جامعة أحمد  القرن الماضـــي بعدما تخرّ
بللو بمدينة زكزك لرفضه أداء الخدمة الوطنية 
اإلجبارية التى يؤديها خريجو الجامعات، زاعماً 
أن هـــذه الخدمة إنما هي فـــي الحقيقة عبادة 
لصنـــم جديد اســـمه «الوطـــن». وعلى الرغم 
من ســـوء الفهم وضيق األفق الـــذى يدل عليه 
موقـــف الزكزكي هذا إال أنه اكتســـب بســـببه 
شـــعبية واسعة وال ســـيما في أوساط الشباب 
من طـــالب الجامعات، وطالب المدارس الذين 
تمتلئ قلوبهم بالحماسة الدينية مع قلة علمهم 
الشـــرعي؛ وأصبح إبراهيم الزكزكي بين عشية 
وضحاها يعد من قيادات الشـــباب الذين لهم 
يني في نيجيريا.  ميل إلى التديّن والنّشاط الدّ

كانت إيـــران في أثناء حربهـــا الدامية مع 
العراق تدير حرباً إعالميّة واســـعة الســـتمالة 
أي العام اإلسالمي  قلوب المسلمين، و كسب الرّ
إلى جانبها، وكانت تستضيف عدداً من الرؤساء 
والعلماء والزعماء وقيادات الطالب والشـــباب 
من أنحاء العالم اإلســـالمي المختلفة لحضور 
المهرجان الســـنوي لذكـــرى انتصـــار الثورة 

اإليرانية.. 
تجنب اإليرانيون في اختيار من يستضيفونه 
من نيجيريا العلماء وأصحاب الثقافة الدينية، 
ـــزوا على الشـــباب المتحمـــس ممن قلّت  وركَّ
بضاعته في العلوم الشـــرعية وقلّت خبرته في 
الشئون الدنيويّة والمعيشـــيّة مثل إبراهيم بن 
يعقـــوب الزكزكي. الذي وجـــدوه خالي الذهن 
مـــن أبســـط مبادئ اإلســـالم فأفرغـــوا فيه 
تعاليم التشيع وعقائد الرفض وبنوا شخصيته 
تدريجياً على مر السنين. بينما وجد الزكزكي 
هو اآلخر أتباعاً متحمســـين لإلسالم، ولكنهم 
على غير علم، فاســـتلهاهم بشـــعارات الثورة 

اإليرانيـــة البراقة، واســـتخف عقولهم بخطبه 
الحماســـية فـــي القضايـــا العامـــة، وخاصة 
السياســـية. فكبُر الزكزكي فـــي أعين هؤالء 
ج واعتبروه عالماً ربانياًّ مجاهداً،  الشباب السذَّ
وإماماً معصوماً، يجب على جميع المســـلمين 
اتباعه واالنقياد ألوامره ونواهيه، ومن لم يفعل 
فهو خارج عن اإلسالم وإن مات على ذلك مات 
ميتة جاهلية؛ ألنه مات علـــى غير بيعة وعلى 

غير الجماعة! 
عاة بخطورة  وهنا شعر قلّة من العلماء والدّ
الموقـــف وتفاقم الخطر وخاصـــة بعد ما بدأ 
أتباع الزكزكي يخرجون في مظاهرات حاشدة 
في المناســـبات الشـــيعيّة، مثل: يوم عاشوراء، 
والجمعـــة األخيرة من رمضان التى جعلها قائد 
الثـــورة االيرانية آيـــة الله روح اللـــه الخميني 
يوماً لتحرير المســـجد األقصى والتضامن مع 
الفلسطينيين المضطهدين من قبل اليهود. وقد 
وقعت في بعض هذه التظاهرات اشتباكات مع 
ـــرطة أدت إلى إصابات وخسائر في  رجال الشّ
األرواح والممتلـــكات. عندها هبّ بعض العلماء 
ينذرون بخطورة انتشار التشـــيع في نيجيريا، 
وينصحون الشـــباب بعدم االنخراط في حركة 
هم الى  الزكزكـــي، وأن هذه الحركة قـــد تجرّ
لإلســـالم.  المناقضة  الرافضة  اعتناق عقائد 
ولكـــن الرجـــل فيما يبـــدو قد بـــدأ يتقن فنّ 
«التقيـــة» الذى هو أحد ركائز عقيدة الرافضة، 
فكان دائماً يطمئن أتباعـــه ويؤكِّد لهم بأنه ما 
يربطه مع حـــكام إيران وعلمائهـــم إال الثورة، 
والجهاد، والنضال ضد قوى االستكبار العالمي 

والطواغيت المحليين.
وهكذا ظل إبراهيم الزكزكي يستغل سكوت 
أكثر العلماء، ويكســـب األتباع وينشـــر تعاليم 
الشـــيعة وعقيـــدة الرفض طـــول الثمانينيات 

وصدراً من التسعينيات.
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وظل األمر كذلك إلـــى أن وقع حادث غيّر 
مجرى الحركة وتاريخها إلى األبد، ذلك أن إحدى 
المجالت التى تطبع في إيران وتوزع مجاناً على 
القراء في نيجيريا وغيرها من البلدان، نشرت 
مقاالً فيه نيل من الصحابي الجليل أبي هريرة 
رضي الله عنه واتهام له بالكذب ووضع الحديث 
نيا، فلم  للخلفاء والســـالطين حرصاً علـــى الدّ
يستطع كثير من أتباع الزكزكي أن يتحمل ذلك، 
نظراً لما اشـــتهر به مســـلمو نيجيريا من حب 
النبي # وصحابته الذى اكتسبوه من عقيدتهم 
الســـنيّة العريقة، فهبّ هؤالء وطالبوا الزكزكي 
بأن يديـــن هذه المقالة علنـــاً وأن يعلن براءته 
من مذهب الرافضة، ولكن الرجل رفض، فكان 
هذا بمثابة تحقيق لالتهامات الموجهة إليه بأنه 

يعتقد الرفض ويمارس التقيّة.
ونتج من هذا الحادث أن انشقت طائفة من 
أتباع الزكزكي وكبار تالميذه ومريديه، وأعلنوا 
البـــراءة منه، ومن مذهبه الشـــيعي، وذلك بعد 
مشـــاجرات واضطرابات داخل الجماعة ظلت 

سنين طويلة. 
وفي ســـنة ١٩٩٥ ميالديـــة ا انفصلت هذه 
الطائفـــة ،وأسســـت تنظيماً باســـم: (جماعة 
التجديـــد اإلســـالمي) بزعامة أحـــد تالميذ 
بين لديه، وهو أبو بكر مجاهد.  الزكزكـــي المقرّ
وبهـــذا خرجت جماعة الزكزكي من طور التقيّة 
إلى دور اإلعـــالن بهويتهـــا الحقيقية والجهر 
بعقائـــد الرافضة، من بغض أصحاب رســـول 
الله وسبهم وتكفيرهم، واعتقاد تحريف القرآن 
الكريم، والقول باألئمة االثني عشر المعصومين، 

وغير ذلك من مقاالت الرافضة المعروفة. 

¿
إن جمهورية نيجيريا االتحادية بلد ســـني 
ال يكاد يوجد به شيعي واحد قبل الثورة اإليرانية، 

وتصديرها لعقائد الرافضة إلى أنحاء مختلفة 
والنيجيريون معروفون  العالم اإلســـالمي.  من 
ـــد # وصحابته  ـــديد للنبي محمّ بحبهم الشّ
رضي الله عنهم بمن فيهم أهل البيت وغيرهم. 
ى بها  و مما يدل على ذلك األســـماء التى يتسمّ
غالب سكان البلد؛ إذ ال يكاد بيت يخلو من اسم 
أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرها من 

أسماء الصحابة.
فكيف وجدت الشـــيعة أرضـــاً خصبة في 
نيجيريـــا؟ وكيف اســـتطاعت أن تنتشـــر هذا 

االنتشار الواسع في مدة يسيرة؟ 
إن هناك أســـباباً ســـاعدت علي انتشـــار 

طريقة الرّفض في نيجيريا، نجملها فيما يلي:
الســـبب األول واألهم : هو فشـــل العلماء 
فشـــالً ذريعاً في قيادة األمة وإرشـــاد األفراد 
والجماعات، وتحصينهم ضدّ الفســـاد والبدعة 
وأنواع الضالل، والســـير بهـــم على الصراط 
المستقيم، وال شك أن هذه أهم وظائف العلماء 
في كل مجتمع مســـلم، فلماذا عجز العلماء عن 

القيام بهذه الوظائف في نيجيريا؟ 
ولفهم هذا السبب ال بدّ من تقسيم العلماء 

في نيجيريا إلى ثالث طوائف:
الطائفـــة األولـــى: هـــي طائفـــة العلماء 
التقليديّيـــن، وهـــي أكبرالطوائـــف وأعظمها 
احترامـــاً في نظر العامـــة، ولكن هذه الطائفة 
ولألسف قد تأخرت عن مواكبة التقدم العلمي 
واالجتماعـــي؛ وقصروا جهودهـــم العلمية في 
ونه إلي غيره من الفنون  الفقـــه المالكي ال يتعدّ
اإلسالمية األخرى، كالقرآن والتفسير والحديث 
والتاريـــخ وغيرها، وأصبـــح تأثيرهم محدوداً  
النعزالهم عـــن تطورات الحيـــاة، وعن متابعة 
األحداث والوقائع في المجتمع، وقليل جداً من 
يتمتع منهم بالنفوذ الواســـع والكلمة المسموعة 
خـــارج محيطه، وهؤالء القالئـــل هم أصحاب 
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العالقات باألمراء ورجال السياسة، وليس لهم 
همّ فـــي الغالب إال تحقيق مصالحهم،والحفاظ 
على مراكزهـــم االجتماعية؛ لذلك لم يكن أكثر 
لين لحمل أمانة  العلماء من هذه الطائفـــة مؤهّ
العلم، والقيام بوظيفة العلماء العاملين من أمر 
بالمعروف ونهـــي عن المنكر، وإحياء للســـنة 
وإخمـــاد للبدعة، بل إن كثيـــراً منهم يدعو إلى 
البدعة علناً ويدافع عـــن الطوائف المبتدعة، 
ويحـــارب كل من يدعو إلى إزالة البدعة وإقامة 
السنة. فلم يكن من المستغرب أن تنتشر بدعة 
التشيع تحت مرأى ومســـمع هؤالء العلماء، بل 
كثير منهم أســـهم بطريق مباشر أو غير مباشر 
في انتشار عقيدة الرفض بين العامة وخصوصاً 

بين الشباب منهم. 
وأما الطائفة الثانية: فهي تتكون من رجال 
يجي الجامعـــات والمدارس  األعمـــال ومن خرّ
وحملة الشهادات ممن تثقفوا بالثقافة العصريّة 
وتعلمـــوا علـــوم العصر، ولم يتلقـــوا من علوم 
اإلســـالم إال قليال، فهؤالء هم غالب من دخل 

في التشيع وكافح ألجل نشره والدفاع عنه. 
وممـــا زاد األمر خطورة أن رؤســـاء هذه 
الطائفـــة إضافة إلى جهلهم بالدين، فيهم نوع 
من الكبر والتعالي على عباد الله أدى بهم إلى 
التنطع والغلو واالنغالق على أنفســـهم، وعدم 
قبول النصح؛ فهم يكيلون الشتائم والتهديدات 
لكل من يخالفهم من العلماء واألتباع على حد 
سواء. قصارى جهد أحدهم في الطلب أن يقف 
على بعض الكتيبات والمذكرات المترجمة إلى 

اللغة اإلنجليزية. 
وخير من يمثل هـــذه الطائفة هو إبراهيم 
الزكزكي نفســـه، فهو مثال للغلو واالســـتعالء 
واحتقار اآلخرين، على قلة علمه الشرعي؛ فإنه 
يحمل شهادة « البكالوريوس» في االقتصاد، ولم 
يُعرف له طلب للعلوم اإلسالمية والعربية، ال في 

مدرسة تقليدية وال عصرية، وال كتب شيئا يُعرَف 
به علمـــه، وكل ما يعرف له خطب ومحاضرات 
طويلة مملة في التحليالت السياسية والتعليقات 
الصحفية والتهديدات والشتائم ضد االستكبار 
والمخالفين  واإلمبريالية،  والصهيونية  العالمي 
له من المســـلمين السنة وغيرهم ممن يجمعهم 

الزكزكي جميعا تحت عنوان «الطاغوت»...
هذا حـــال الطائفة الثانيـــة وهي كما ترى 
أصل كل البليـــة؛ وقد أصبحوا أصحابَ النفوذ 
المســـموعة بفضل اتصالهم  العريض والكلمة 
بالمؤسســـات الرســـمية وحسن اســـتعمالهم 
لوســـائل اإلعالم؛ وبذلك استطاعوا أن ينشروا 
التشـــيع بين جمهور الناس على حين غفلة من 

العلماء.
وأمـــا الطائفة الثالثة: فهـــم الذين جمعوا 
بيـــن ثقافة الدين وثقافة العصـــر، بين العلوم 
الشـــرعية والعلوم العصريـــة المختلفة، ولهم 
فقه عميـــق بالواقع الذى نعيـــش فيه وإلمام 
قـــوي باألوضـــاع االجتماعيّـــة والسياســـيّة 
واالقتصاديّـــة والحضاريّـــة، وكذلـــك النظام 
يجي  الدولي القائم. وهـــؤالء معظمهم من خرّ
المـــدارس والكليـــات والجامعات في شـــتى 
الفنون العربيّة واالسالميّة. وبعضهم تخرج في 
الجامعات اإلســـالمية في بعض البالد العربية 
واإلســـالمية، مثل الســـودان ومصر والمملكة 
العربية السعودية وباكستان وغيرها. وأكثر هذه 
الطائفة بتوفيق الله تعالى من القائمين بالدعوة 
إلى السنة ومحاربة البدعة والرجوع باألمة إلى 
منهاج الســـلف الصالح في فهم القرآن والسنة 

والتعامل معهما.
فرجال هـــذه الطائفة هـــم الذين تصدوا 
لطوفان الرفض في نيجيريا ووقفوا في وجهه 
،واســـتعملوا في ذلك كل الوســـائل واألدوات 
المتاحـــة: فمنهم من اســـتعمل طريقة الوعظ 
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والدروس العامة فـــي التلفاز والمذياع، ومنهم 
من اســـتغل المنابر واتخذ من الخطب وسائل، 
ومنهم من ســـخر القلـــم واتخذ مـــن الكلمة 
المكتوبة مطية توصله إلـــى غرضه، وال تزال 
جهودهـــم تتواصـــل وإن كانت تفتقـــد النظام 

والمؤسسية.
وهناك أسباب أخرى ساعدت على انتشار 
التشيع في نيجيريا منها: كثرة الجهل وانتشاره 
وقلة العلم وانزواؤه؛ فإن مما ابتلي المســـلمون 
به في كثير مـــن األقطار إعراضهم عن التفقه 
فـــي الديـــن، وانصرافهم إلى العلـــوم المادية 
لطلب الدنيا؛ وهو ما فتـــح المجال أمام دعاة 
البدعة والضالل، وهيأ لمثل إبراهيم بن يعقوب 
الزكزكي أن ينشـــر التشيع وعقائد الرفض في 

البالد..
ومنهـــا : فصـــل الديـــن عـــن الدولة وهو 
من الكفريـــات التي فرضها االســـتعمار على 
المســـلمين فرضاً؛ وبذلك أمسى الدين بمعزل 
عن الحياة، ال سلطان له، وهذا ما أتاح الفرصة 
للمتعالمين من أهل البدع أن ينشـــروا بدعهم، 
ويتكلموا في مسائل العلم بغير علم ودون رقيب 
وال حســـيب، وصار الدين حمى مستباحاً يلجه 
كل مـــن هب ودب، ويتكلم فيه ويفتي من شـــاء 
بما شـــاء. أما الحكام فال يهتمـــون بالدين إال 
فيما يخدم مصالحهم السياســـية، وكثير منهم 
يفضـــل التعامل مـــع المتعالميـــن والدجالين 
الذين يســـاعدونهم على تضليل العامة وإلجام 
أفواههم، وشـــراء والئهم،. وهكذا ضاع الدين 
بينهم، وراجت ســـوق البدعة، وانتشرت الفرق 
الضالـــة، ومنها الرافضـــة البغيضة. تلك أهم 

أسباب انتشار التشيع في نيجيريا...))(١). 

للدكتور عمر محمد لبطو  بيان فساد عقائد الشيعة،   : راجع   (١

(ص٩٢-١٢٥)

¿     


الناظر في واقع أهل الرفض في نيجيريا 
يجدهم يتخذون سبالً شتى، ويمارسون وسائل 
مختلفة في ســـبيل نشـــر مذهبهم بين األمة 

المسلمة، وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي :
1- الوسائل العلمية : منها :

دروس في كتب الشيعة، كدروس زعيمهم  *
إبراهيـــم الزكزكي، التي تنشـــر  مقتطفات 
منها في صحيفة (الميزان)، ودروس الرجل 
الثاني في الحركة : يعقوب يحيى في والية 
كشنا، وهو أشدهم كشـــفاً لعقائد الشيعة، 

دون تقية، فإنه يصرح وال يلوّح .
الرافضية  * األدعيـــة  رســـائل  نشـــر 

الشـــركية، وترجمـــة بعضها إلـــى اللغات 
المحلية، مثل : دعاء (ناد علياً)، ومختصر 

(مفتاح الجنان).
نشر كتب ورسائل شيعية مترجمة إلى  *

لغات محلية، كالهوسا.
والنثر،  * الشعر  المســـابقات في  عمل 

يتســـابق فيهـــا المشـــاركون مـــن كُتّابهم 
عرائهم وتقديم جوائز للفائزين فيها. وشُ

نشر اللغة الفارســـية في نيجيريا عن  *
طريق البعثات التعليميّـــة إلى إيران، وعبر 
السفارة اإليرانية في العاصمة أبوجا. وقريباً 
عقد الملحـــق الثقافي للســـفارة اإليرانية 
مؤتمراً لمناقشـــة موضوع بعنوان : (ما هي 
التحديات في تعلم اللغة الفارسية وثقافتها 
في المجتمع النيجيري)، وقد انعقد المؤتمر 
في جامعة الجوس، بتاريخ ٢٠/مايو/٢٠٠٩، 
وحضره بعض األســـاتذة الجامعيين، وألقوا 

فيه محاضرات.(٢)
تقديم المنح الدارسية للشباب للدراسة  *

جريدة الميزان، العدد ٨٧٤  (٢
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في معاهد وجامعات طهـــران، فقد أوفدوا 
بهذه الطريقة بعثـــات تعليمية، تخرج بعض 
طالبها ورجعوا إلى نيجيريا حاملين عقائد 
الرفض، ويعملون ليل نهار على نشـــرها في 

أوساط العامة .
تستغل إيران الطالب النيجيريين الذين  *

اليزالون يدرســـون في معاهدها، بإيفادهم 
إلى بـــالد الحرمين في أيـــام الحج، للقيام 
بدعوة الحجاج النيجيريين إلى التشـــيع في 

المشاعر وفي الخيام بمنى.
2- تلميع ما يســـمى بـ «الثورة اإلسالمية» 

في إيران وتمجيد زعماء الرفض: من ذلك :
تلميـــع الثـــورة الخمينية فـــي إيران،  *

وتمجيد رموزها، وكتابـــة المقاالت، وإلقاء 
المحاضرات عنها في كل مناسبة.

نقل ونشـــر خطابـــات آيـــات إيران،  *
مثل المرشـــد آية الله ( خامئني ) وغيره، 
وترجمـــة خطبهم وكلماتهم في مناســـبات 
عدة، ونشرها عبر جريدة (الميزان)، وفي 
مواقـــع اإلنترنت التابعة لهـــم. كما يهتمون 
بنقل أخبارهـــم وزياراتهـــم ولقاءاتهم في 

إيران وفي غيرها.
االهتمام بشـــؤون إيران ونقل أخبارها،  *

والخارجية،  الداخليـــة  سياســـتها  وتحليل 
وتحركات ساســـتها وأخبارهم، بما يتفق مع 
افضـــي، وال يتعارض  المنهـــج الطائفي الرّ
مع توجهات آيات إيـــران ومواقفهم الدينية 

والسياسيّة.
فير اإليراني  * تغطية أخبار تحركات السّ

في نيجيريـــا داخل والياتها، وترجمة كلماته 
في مناســـباتهم الرافضية ونشرها، في مثل 

ذكرى وفاة الخميني ونحوها.
تغطية تحـــركات زعيـــم الرافضة في  *

نيجيريـــا إبراهيم يعقـــوب الزكزكي داخل 

نيجيريا بين والياتها ومدنها وخارج نيجيريا، 
وذلك بنشـــر أخباره في جريـــدة (الميزان) 

المطبوعة واإللكترونية.
والوحدة..  التقريـــب  باســـم  االحتواء   -3

وشراء الذمم: ويتم ذلك بسلوك ما يلي:
الدعوة إلى التقريب والوحدة بين السنة  *

والشيعة، ويتم ذلك عبر إشراك علماء الطرق 
الصوفية في أنشـــطتهم، وبخاصة الموالد، 
ونشر جداول الفعاليات والمحاضرات التي 
يشارك فيها أولئك العلماء والدعاة الصوفية 

بأسمائهم في جريدتهم (الميزان).
افضي النيجيري  *  خصصّ الزعيـــم الرّ

اه  ـــمّ كزكي أســـبوعاً كامالً سَ إبراهيـــم الزّ
(أســـبوع الوحـــدة) يتمّ فيه دعوة مشـــايخ 
بإلقاء  وفيـــة للمشـــاركة فيه، وذلـــك  الصّ
المحاضـــرات حول هذا الموضوع، والهجوم 
تم،  على أهل الســـنّة والجماعة بالسبّ والشّ
بتهمـــة أنهم العقبة الكؤود في طريق تحقيق 

الوحدة بين المسلمين .
توزيـــع الهدايـــا لكل من تحمل اســـم  *

(فاطمة)، بمناســـبة مولـــد فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها، ومســـاعدتها بأثاث البيت 

واألمتعة.
محاولـــة إذكاء نار الفتنـــة والطائفية  *

بين أهل الســـنة والجماعة وبين الصوفيّين، 
وإقناع الصوفيين بأن أهل السنّة والجماعة 
والرافضة،  للصوفيّة  المشـــترك  العدو  هم 
فيجـــب أن تتكاتـــف الجهـــود لمحاربتهم 
وتشـــويه ســـمعتهم، وعدم اإلصغاء إلى ما 
افضـــة باعتباره كذباً محضاً  يقولون عن الرّ
ة. ويحاولون إظهار  ال أســـاس له من الصحّ
القواسم المشتركة بينهم وبين الصوفيّة، مما 
يتصل ببعض الطقوس البدعيّة، والمعتقدات 

الشركيّة في األولياء والصالحين.
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الخـــروج مع الصوفية فـــي مظاهرات  *
حاشدة باســـم المولد النبوي، ورفع الفتات 
افضة، وصور شـــيوخ  تحمـــل صور رموز الرّ
الطرق الصوفية في آن واحد، لإليهام بوحدة 
الصوفية،  وبيـــن  بينهم  والموقـــف  الهدف 
ويجاهـــرون بلعـــن أهل الســـنة والجماعة 
واتهامهم ببغض النبي # وآل بيته، وهو ما 
جعل أهل البدع يقتبسون منهم هذه البدعة 
الموالد  بدعـــة  إلى  ليضيفوها  الجديـــدة، 
القديمـــة، فتراهم يخرجون في مســـيرات 
ومظاهـــرات، األمـــر الذي لم يكـــن يُعرف 

عندهم من قبل. 
زيارة بعض مشـــايخ الصوفية بمناسبة  *

المولد، وتقديم الهدايا المادية والعينية لهم، 
وقد أثـــر ذلك في كثير من علماء الصوفية؛ 
فمالوا إليهم وســـكتوا عن نقد عقائدهم، أو 
الطعن فيهم، و صاروا يبـــادرون إلى إجابة 

دعواتهم  وحضور احتفاالتهم.(١)
محاولة احتواء بعض األمراء التقليديين،  *

وشراء ذممهم بالمال.(٢)
حضـــور الشـــيعة الرافضـــة بعـــض  *

موالـــد  بمناســـبة  الصوفيـــة  احتفـــاالت 
شيوخهم، كحضورهم االحتفال بمولد الشيخ 
أحمـــد التيجاني، والشـــيخ إبراهيم إنياس 

وغيرهما.(٣)
4- المؤتمرات واالحتفاالت :

اتخذ الزعيــــم الرافضي النيجيري إبراهيم 
الزكزكي المؤتمــــرات واالحتفاالت منبراً إللقاء 
خطبــــه الطويلــــة المملــــة، يتكلم فيهــــا بجهل 
بالغ، ويســــتعرض تاريخ ما يســــميه بـ (الحركة 
اإلســــالمية) ونضالهــــم ضــــد الطواغيت، وما 
األولى١٤٣٠هـ  جمادى   ٦ في  الصادر   ،٨٧١ العدد،  الميزان،   (١

والعدد:٨٦٧، الصادر في ٩ ربيع الثاني، ١٤٣٠هـ
المصدر نفسه، العدد، ٨٦٦، الصادر في ربيع الثاني، ١٤٣٠  (٢

الميزان، العدد٨٦٥، الصادر في ٢٠ ربيع األول، ١٤٣٠  (٣

قاسوه في سبيل ذلك من اضطهاد وتعذيب وقتل 
وسجن، مظهراً فيها بطوالته، ونضاله الديني. 

واالحتفاالت  المؤتمـــرات  ومن خالل هذه 
يتحدث الزكزكي عن تاريخ بعض زعماء الشيعة 
وأئمتهم االثني عشر، وما يزعم أنه قد نالهم من 
الظلم والبغي على أيدي األمويين والعباســـيين، 
وكل ذلك بجهل تام، وتضليل ســـافر، ومن هذه 

المؤتمرات :
مؤتمـــرات خاصة بأبناء من يســـمونهم  *

«الشهداء»، (وهم الذين قتلوا في مصادماتهم 
مع الشرطة، أو في اشتباكاتهم مع المواطنين)، 
ويجري فيها جمع تبرعات من أتباع المذهب 

الرافضي لمواساة عوائل المقتولين.
 مؤتمرات خاصة بالنســـاء، في احتفال  *

بمولـــد فاطمـــة الزهراء رضـــي الله عنها 
تجري فيها مسابقات ومحاضرات وعروض 
عســـكرية، يتم فيها توزيع الجوائز والهدايا، 

وتكريم كل من اسمها فاطمة .
5- الوسائل المادية : 

استثمارات مالية بين الرافضة أنفسهم،  *
وقد أسسوا ما سموه (منتدى التجارة) الذي 
يقوم على أســـاس عقدي رافضي، ويهدف 

إلى تقوية نفوذهم االقتصادي. 
زيارة المرضـــى وأصحاب االحتياجات  *

الخاصة، وتقديم المســـاعدات المادية لهم، 
ونشر ذلك في صحيفتهم (الميزان).

مواساة بعض المنكوبين، مثل زيارة أحد  *
زعمائهم في كانو لسوق الصرافين، بعد أن 
هجم عليها اللصوص باألسلحة وقتلوا بعض 

الشرطة.(٤)
شـــراء ذمم علماء الصوفية ودعاتهم  *

وبعض األمراء التقليديين بالمال وغيره. (٥)
الميزان، العدد٨٦٧، الصادر في ٨ ربيع الثاني، ١٤٣٠هـ  (٤

والعدد٨٦٧  األولى١٤٣٠هـ  ٦جمادى  في  الصادر  العدد٨٧١  الميزان   (٥
الصادر في ٩ربيع الثاني١٤٣٠هـ والعدد٨٦٦ الصادر في ربيع الثاني١٤٣٠
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6- الوسائل اإلعالمية :
تركيزهـــم بشـــكل كبير علـــى جريدة  *

(الميزان)، التي تعـــد أقوى صوت إعالمي 
وسياسي لدعوة الرافضة في نيجيريا، وهي 
صحيفة تصدر باللغة الهوسا ذات االنتشار 
الواســـع بين مســـلمي نيجيريا، ويصدرون 
كذلك صحيفة (المجاهد) باللغة اإلنجليزية 
إال أنها غير منتشرة مثل جريدة ( الميزان).

 إنشـــاء مواقع اإلنترنت باللّغة المحليّة  *
(الهوســـا) وباللّغة اإلنجليزيّـــة، مثل موقع 
ســـول  (الحركـــة اإلســـالمية)، وموقع (الرّ
األعظم)، وموقع جريدة (الميزان)، وغيرها. 
ويتمّ أحياناً نقل بعض المقاالت المنشورة في 
هذه المواقع ونشـــرها في جريدة (الميزان) 

المطبوعة.
 شراء ساعات البث في وسائل اإلعالم  *

المحليـــة المرئية والمســـموعة، لبث بعض 
دروسهم من تفسير القرآن وغيره، أو تقديم 
بعض البرامج الدينية باسم التقريب والوحدة 
كون فيها علماءَ ودعاة  بين المسلمين، ويُشرِ

من الصوفية بمختلف طرقهم المبتدعة .
نشـــر األشـــرطة الصوتية التي تحتوى  *

على ما يسمونه مدائح أهل البيت، وفاطمة 
رضـــي الله عنهـــا، وفيها ســـب الصحابة 
تصريحاً وتلميحاً، وقد تســـللت بعض هذه 
المدائح إلـــى بعض اإلذاعات المحلية، التي 
تبثها من حين آلخـــر بجهل تام بمقاصدها 

ومحتوياتها الرافضية.
إن استغالل الشيعة لعواطف المسلمين  *

لنشـــر عقائدهم ليس بأمـــر جديد: ((قد 
استغل شـــعراء الشيعة وخطباؤها ما يسمى 
بمحـــن آل البيت في إثـــارة عواطف الناس 
واستجاشـــة مشـــاعرهم وإلهاب العواطف 

والنفوس، وتحريكها ضد األمة ودينها.

وتُلمس فـــي بعض ما وصلنا من «أدب»  *
بعضُ االتجاهات العقديّة عند الشيعة، وتُلمح 
المبالغة في تصوير ما جرى على أهل البيت 
من محن، واســـتغالل ذلك في نشر التشيّع، 

والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم.
وقد أجهد رواد التشيع أنفسهم في نشر  *

الخرافات واألســـاطير عن أئمتهم في ثوب 
قصصـــي مثير، أو في خطبة أو في شـــعر 

مبالغ في الغلو في مدح األئمة.
ولقد تأثرت عقائد العامة وتصوراتهم،  *

حتى أثر ذلك علـــى عقيدة التوحيد عندهم 
فاتخذوا من األئمة أرباباً من دون الله.(١)

7- التمويه، والكذب، واالفتراءات على أهل 
السنة :

من ذلـــك إطالق أســـماء بعـــض األعالم 
المحترمين لدى المســـلمين على مؤسساتهم؛ 
إليهام الناس بأنهم على مذهب الرفض والتشيع 
الغالي، فســـموا كثيراً من مدارســـهم باســـم: 
(المدرســـة الفودية) في واليات مختلفة، نسبة 
عيم  ًإلى الشـــيخ المجاهد عثمان بن فودي الزّ
اإلســـالميّ الّذي قاد حركة التجديد فيما بات 
يعرف ببـــالد (الهوســـا). والرجـــل بريء من 
التشيع، وكُتبه كلُّها شاهدةٌ على ذلك، ناطقة به.
في حال وقوع اعتداء من بعض أتباع الطرق 
الصوفية على أهل السنة، تقوم وسائل اإلعالم 
الرافضية بنقل األخبار الكاذبة حوله لمناصرة 
المتصوفة، وإظهار أهل الســـنة على أنهم هم 
الطرف المعتدي الظالم، كما حصل في مدينة 
ا) في واليـــة نيجر، حيث اعتـــدى أتباع  (بيـــدّ
الطريقة التيجانية على أهل الســـنة، وأحرقوا 
بعـــض ممتلكاتهـــم، فرفع أهل الســـنة دعوى 
قضائية ضد التيجانيين، فانحاز الرافضة إلى 
وتشويه  أخباركاذبة  بنقل  ودعموهم  التيجانيين 

أصول مذهب الشيعة اإلمامية، للدكتور ناصر القفاري  (١
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قضيتهم أمام الرأي العام. وتكرر نفس الموقف 
في والية بوثي فيما وقـــع من اعتداء الصوفية 

على جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة.
األخبار الكاذبة الملفقة للدعاية إلى الرفض 
وتلميع عقيـــدة الرافضة ودولتهم (إيران)؛ فقد 
نشـــرت صحيفة (الميزان) الشـــيعية، عنواناً 
عريضـــاً في صفحتها األولى مفـــاده : (الملك 
عبد الله ملك المملكة العربية الســـعودية أشاد 
بإيران لما تقوم به من نشر اإلسالم)، ثم وضعوا 
صورة الملك مـــع وزير الخارجية اإليرانية، في 

أثناء زيارته للمملكة في ٢٠٠٩/٣/١٦م .(١)
قلب الحقائق، والكذب على أهل السنة، من 
ذلك ما نشـــرته صحيفة الميزان(٢) حول حادثة 
المدينة، وما جرى بيـــن الرافضة ورجال هيئة 
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فقد زعمت 
الصحيفة زوراً وبهتاناً أن رجال الهيئة هم الذين 
هاجموا الشـــيعة، والعـــارف بحقيقة ما جرى 

يدرك بوضوح أن هذا من أكاذيب الرافضة .
8- دعوى الكرامات والبطوالت الزائفة :

لبعض  * المزعومـــة  البطولـــة  إظهـــار 
زعاماتهـــم. من ذلك ما قامـــت به صحيفة 
يت  (الميزان األسبوعية) من نشر مقابلة أُجرِ
مع أحد زعمائهم يدعـــى: (يعقوب يحيى)، 
على هامش مؤتمر جالنغو، تحدث فيها عن 
معاناتهم إثر مظاهرة قامـــوا بها احتجاجاً 
على نشـــر صور رسومية مســـيئةٍ لرسول 
 (Fun Time) الله #، نشـــرتها صحيفـــة
النيجيريـــة في عـــام ١٩٩١م، وكيف قامت 
الشرطة باعتقاالت عشـــوائية شملت حتى 

النساء، وأُوقفوا لمدة أربعة أشهر.
 ادعاء كرامات لبعض المنتســـبين إلى  *

ة معتقدهم وسالمة  اللة على صحّ الرفض، للدّ

العدد ٨٦٧، الصادر في ٨ ربيع الثاني، ١٤٣٠هـ.  (١
العدد ٨٦٥/ ٢٤ ربيع األول، ١٤٣٠هـ.  (٢

طريقتهم، كما يقول الرجل الثاني في قيادة 
افضية في نيجيريا يعقوب يحيى  الحركة الرّ
في تلـــك المقابلة المذكورة: أنهم عقب تلك 
المظاهرات التـــي قاموا بها أوقف كثير من 
المعتقلين في ســـجون الشرطة، لمدة أربعة 
أشـــهر، فأصيب أحدهم خاللهـــا بالفالج، 
لكنه تعافى منه تماماً بســـبب بركة الحركة 
الرافضية، ومات بعضهـــم على حد تعبيره 
ثم أحياه الله بعـــد يومين من وفاته، وعاش 
إلى أن توفي هذا العـــام ٢٠٠٩م في حادث 

مروري، وكل ذلك ببركة رافضيته!!
9- محاولـــة اختـــراق بعـــض االكيانـــات 
اإلســـالمية، وتولىِّ مناصـــب إدارية مهمة في 

الجامعات والمعاهد العلمية :
من ذلك اتحادات الطالب المســـلمين،  *

فإنهم يحاولون فعل ذلك في بعض المعاهد 
التي ليس ألهل الســـنة فيهـــا وجود كبير، 
فيظهـــرون التقيّـــة، ويدخلون في أنشـــطة 

اتحاداتها بقوة.
كما أنهـــم في غالب األحيـــان يعملون  *

جاهدين ليتبوأوا مناصـــب كبيرة في بعض 
الجامعات والمعاهـــد الدينية، وكلّما تمكنوا 
من بعضها عملوا على اســـتقطاب جماعتهم 

وإقصاء أهل السنة منها.
10- استمالة الساسة واألمراء التقليديّين:

واألمـــراء  السياســـيين  أكثـــر  كان  لمـــا 
التقليديين ليسوا من أهل العلم الشرعي وال من 
طالبه، وبعض الساسة ليس لهم التزام حقيقي 
ين، كان ذلك ثغرة كبرى اســـتغلها الرافضة  بالدّ
لجرهم إلى مستنقع الرفض، بعد إيهام الساسة 
منهم بأن لديهم ( أي الرافضة) قوةً سياســـيّةً 
ال يســـتهان بهـــا، تزيد من فـــرص نجاحه في 
نضاله السياســـي، فيؤيدهم، ويؤيد معتقداتهم 

بجهل وغرور .
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هذه هي الوســائل العشر التي يتم من خاللها 
نشر الرفض والدعوة إليه في مجتمع نيجيريا، 
وكســـب ثقة بعض الجهلـــة والمغرورين، وهي 
وسائل تحتاج إلى ما يضادها من برامج علمية 
ودعوية منظمـــة، وأولى من يقوم بهذا هم أهل 
رفوا على مدى  الســـنة والجماعة، وهم الذين عُ
التاريخ بمنازلة فرق الضالل، وكســـر شوكتهم، 
وحماية المسلمين من عقائدهم الزائفة. وهذا 
ال شـــك يحتاج إلى تكاتف جهـــود الجمعيات 

والمنظمـــات والعلمـــاء واألفراد فـــي الداخل 
والخارج، ويحتـــاج كذلك إلـــى إمكانية مادية 
وعلميـــة كافية، وهو أمر يتطلـــع إليه كثير من 
الدعـــاة والمصلحين، والجهـــود اآلن قائمة إال 
أنها ال ترقى إلى مســـتوى التحديات، وينقصها 
كثير من الخبرات واإلمكانات المادية والعلمية، 
والله المســـتعان، وعليه التكالن، وهو حســـبنا 
ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين .

¿
إن اتفاقيات الشـــراكة االقتصادية التي يفرضهـــا االتحاد األوروبي على دول 
أفريقيا لن تســـاعدنا على النمو بأي شـــكل أو طريقة، بل هي الشـــيطان بذاته 

ويجب منعها.
ليبولو فيكو، المدير بمركز التجارة أربعة أنهار، ومقره جوهانسبورغ،
لوكالة انتر بريس سيرفس، عن جريدة قاسيون السورية - ١٥ أبريل٢٠٠٩م
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¿
أعلنــــت وزارة الخارجيــــة اإلســــرائيلية 
أن وزيــــر الخارجية ليبرمان ســــيقوم بجولة 
أفريقية خالل أشهر هـــذا الصيف، إضافة 

إلى جولة في عدد من دول أميركا 
 . تينيــــة لال ا

يســــــعى  و
ن  مــــا ليبر
وراء  مــــن 
تلك  جولتــــه 
تجنيــــد  إلــــى 
إفريقيــــة  دول 

لتأييد  والتينيــــة 
إسرائيل في عدد 

من الملفات الســــاخنة، وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية.

السبيل األردنية - ٢٥أبريل ٢٠٠٩م

¿
زار زعيم التمرد فـــي دارفور عبد الواحد 
محمد نور إســـرائيل مؤخراً، لترتيب دوره ضد 
الحكومة السودانية، فيما يخص قضية دارفور، 
وذكـــرت صحيفـــة هآرتس اإلســـرائيلية على 
موقعها اإللكترونـــي اليوم أن عبدالواحد التقى 
أثنـــاء الزيارات رئيس مكتب األمن السياســـي 
في وزارة الدفاع اإلســـرائيلية عاموس جلعاد، 
كمـــا التقى مجموعـــة من اليهـــود األوروبيين 
معظمهم فرنسيون مهتمون بقضية دارفور. وفي 
ســـياق مكمل أعلن في الخرطوم أن السلطات 
السودانية رصدت تحركات مكثفة لدبلوماسيين 
ورجال مخابرات على الحدود الغربية للسودان 
يســـعون لدفع القبائل نحو التمرد إلفشال أي 

جهود للمصالحة.
 الجزيرة نت ١٦- فبراير٢٠٠٩ م

¿
أعلن وزير الثروة الســـمكية الصومالي أن 
أكثر من ٢٠٠ ســـفينة صيـــد، معظمها مملوك 
لشـــركات أوروبية، تمارس نشاطها بشكل غير 

قانوني في المياه الصومالية.
موقع إذاعة هولندا العالمية -٢٤ أبريل٢٠٠٩

¿
على خلفية طرد السودان لمنظمات غربية 
عاملـــة في دارفور لقيامها بأعمال مشـــبوهة، 
برز اتجاه قوي داخل القـــارة األفريقي يقضي 
برفض التعاون في المجاالت اإلنسانية مع عدد 
كبير مـــن الدول األوربية خاصة بعد التأكد من 
المعلومات التي تربـــط العديد من المنظمات 
بصلة مباشـــرة مع محكمة الجنايات الدولية، 

وجهات استخبارية غربية.
وكالة القرن األفريقى لألخبار- ٢٤ مارس٢٠٠٩ م

في المشهد:
¿
¿
¿
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15 مليار دوالر إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة في أفريقيا جنوب الصحراء، التي جاءت من دول   
الخليج وشركاتها، خالل الفترة من 2007م وحتى منتصف 2008م، بحسب مركز األبحاث الخليجي ومقره 

دبي.
10 مليار فرنك (20 مليون دوالر أمريكي) قيمة القرض الذي قدمه مصرف غرب أفريقيا للتنمية للنيجر   

لتمويل برنامج كانداجي للتجديد البيئي وتطوير وادي نهر النيجر.
36 منصباً بارزاً في فريق أوباما اإلداري تشـــغلها نســـاء أميركيات من أصول أفريقية، يعتقد أن له صلة   

باختالف في التوجهات االستراتيجية إلدراة أوباما نحو أفريقيا.
في عام 2008م، ساهمت دول مجلس التعاون بنحو 840 مليون دوالر من مبلغ 5.8 مليارات دوالر خصصت   
ا لنظام األمم المتحدة للتتبع المالي للمساعدات اإلنسانية في العالم. غير  ألفريقيا بصورة مباشرة، وفقً
ا لســـببين. أوال: غالبًا ما يبخس نظام التتبع المالي تقدير المســـاعدات  أن هذا التقدير يبقى منخفضً
إذ ال يتم اإلبالغ عن بعضها. على ســـبيل المثال، ال تؤخذ أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية في الحســـبان. وقد تبرع الصندوق بأكثر من 210 مليون دوالر للبلدان األفريقية في عام 2008م 
فقط. ثانيًا، ينطبق هذا النقص في الحســـاب علـــى الدول الخليجية على وجه الخصوص حيث ال يزال 
المانحون حتى اآلن خارج «نادي المانحين» الدولي وحيث ترســـل المساعدات تقليديًا عبر آليات أهلية 

مثل الهالل األحمر.
اعترفت منظمة اليونيســـيف في تقريرها عن العمل اإلنساني في 2009م أن الجوع ونقص التغذية لدى   
األطفال ال تزاالن مسألتين هامتين في النيجر. ففي بعض المناطق، تصل نسبة األطفال المصابين بسوء 
التغذية الحاد الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات إلى حد يثير القلق وهي 15.7 في المائة. كما أدى 
تفشـــي الكوليرا والتهاب الســـحايا على نحو متكرر، باإلضافة إلى الفيضانات، والعمليات التي تقوم بها 
الجماعات المتمردة في الشطر الشمالي من النيجر، إلى تشريد قرابة 15.000 شخص، وأثرت كثيراً على 
حياة األطفال والنساء في أرجاء البلد. ويتوقع أن يموت طفل واحد من أصل خمسة قبل بلوغه الخامسة 
من العمر، بينما تعد نسبة وفيات األمهات من أعلى المعدالت في العالم البالغة 650 وفاة لكل 100.000 

والدة حية.
ضمــــن توقعات المحاصيل وحالة األغذية أعلنت منظمة األغذيــــة والزراعة «الفاو» أن األزمات الغذائية   
لدى 32 بلداً حول العالم ســــتتواصل. ففي شــــرق أفريقيا، يواجه أكثر من 18 مليون شخص حالة خطيرة 
 . من انعدام األمن الغذائي بســــبب القالقل أو الصراع أو األحوال الجوية، ولجملة هذه األسباب مجتمعةً
وفي جنوب أفريقيا وحدها يُقدر العدد الكلي للســــكان الذين يواجهون أوضاعاً مزعزعة ذات صلة باألمن 
الغذائي بنحو8.7 مليون نسمة. وبوجه خاص يظهر الوضع في كينيا والصومال وزيمبابوي خطيراً على هذا 
الصعيد، بسبب هبوط اإلنتاج المحصولي إثر المواسم الجافة، والقالقل األمنية، واألزمات االقتصادية.

أحـــرزت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عموماً بعض التقدم فـــي خفض أعداد من يعانون من الجوع   
المزمن، بين عامــــي: 1995م - 2005م، وإذ أنجزت كل من غانا، والكونغو، ونيجيريا، وموزمبيق، ومالوى 
أكبر معدالت في خفض أعداد من يعانون نقص التغذية، تبرُز غانا بوصفها البلد اإلفريقي الوحيد الذي 

نجح في تحقيق هدف تقليص عدد الجياع على نحو ما حددته قمة الغذاء العالمية للعام 1996م.
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 إن أوروبـــا ال تريـــد أن تفوّت فرصة 
ال على  االنخـــراط القـــوي والحضـــور الفعّ
المســـرح الدولـــي، لمعاودة ممارســـة دور 
الشـــريك القوي وليس دور الشريك الشكلي 
التابـــع، وأوروبا تعلم - بعراقتها السياســـية 
ودهاء بريطانيا فيها ونزوع فرنســـا وألمانيا 
إلـــى العظمة وتكرار تاريخ القوة – أنها اليوم 
قادرة على تحريك الملفات على طريقتها، وأن 
أمريكا مجبرة على غض الطرف ومجاراتها. 
لمزاحمة  الصومال  ملفـــات  فأوروبا حركّت 
أمريكا، وهي اليـــوم تحرك ملف دارفور في 
السودان، وتحرّك ملفات عديدة في أفريقيا، 
للمشاركة في كعكة خيراتها التي ال تنضب. 
د. ماهر الجعبري موقع العربية نت
 ٢٢ مارس ٢٠٠٩م

 تقـــف اإلدارة األمريكية مع الســـعي 
اإلثيوبي إلضعاف الصومال؛ إذ ما زالت تعتبر 
ا في القرن  الحكومة اإلثيوبية «شـــريكاً» مهمّ
اإلفريقي ممـــا يبعد حدوث أي تغير ملموس 
في السياســـة األمريكية تجاه الصومال  إلى 
حين ســـقوط أو تفكك نظام زيناوي، وعلى 
األرجـــح إذا ما حدث مثل هذا التفكك، فقد 
تعيد الواليات المتحدة النظر في سياساتها 

تجاه الصومال.
الصومالية  الشـــؤون  وينشتاين خبير  مايكل 
فـــي مداخلة له في مؤتمر حـــول التطورات 
فـــي الصومال والـــذي عقد في واشـــنطن 
برعاية برنامج أفريقيا في مركز الدراســـات 

االستراتيجية والدولية بواشنطن.
موقع الصومال اليوم
 ٢١مارس ٢٠٠٩م

 هـــم إذن، صيّـــادو ســـمكْ عاديون، 
اســـتخدموا زوارقَ سريعةً للمرة األولى، بُغْيةَ 
إبعادِ سفن النفايات وسفن الصيد، أو لفرض 
لقون  ضريبـــة عليها علـــى األقل. كانـــوا يُطْ
على أنفســـهم «حـــرس شـــواطئ الصومال 
المتطوعين»، يقول أحــد زعمـــائهم ويدعى 
«ســـيغول علي»، إن دوافعهم كانت تتمثّل «في 
منع الصيد وإلقاء النفايات في مياهنا. نحن 
نا لصوص بحر. لصوصُ البحر  ال نعتبر أنفسَ
هم أولئك الذين يصطادون أســـماكنا ويلقون 
النفايات ويحملون األسلحةَ في مياهنا»، لكن 
بعضهم بالطبع رجال عصابات حقاً، وخاصة 
أولئـــك الذين أوقفوا برنامج الغذاء العالمي.
ان  الســـكّ بتأييـــد  يحظـــون  «القراصنـــة» 
الصوماليين لســـبب وجيهْ، وقد أجرى موقع 
ر نيوز»،  األخبار الصومالي المستقل، «واردهَ
اســـتبياناً أظهرَ أن ٧٠ في المئة من السكان 
«يؤيدون القرصنةَ تأييداً شـــديداً، باعتبارها 
شـــكالً من أشـــكال الدفاع الوطني عن مياه 

البلد اإلقليمية».
يوهان هاري في «اإلندبندنت» البريطانية 
تحت عنوان قراصنة الصومال
.. الصورة األخرى
نقالً عن صحيفة الدستور األردنية
١٧ إبريل ٢٠٠٩م

 إن اهتمام الواليات المتحدة بالنفط 
األفريقـــي يعود إلى المنافســـة التي أبدتها 
الصين فـــي القارة، وإلى الكلفـــة الضعيفة 
لنقل النفط والغاز من غـــرب أفريقيا، عبر 
الســـواحل األمريكية، مقارنة  إلى  األطلسي 
بنفـــط الخليج العربـــي... أمـــا المبادالت 
التجاريـــة األفريقية/األمريكيـــة، فإن ٨٧٪ 
منها متكونة من النفط ومشتقاته، ومن حيث 

الصراع على

أفـــــريـقـيا
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أفـــــريـقـيا
الكم فإن االحتياطات النفطية في ليبيا تقدر 
بـ٤٠مليـــار برميل وفي نيجيريـــا بـ ٣١مليار 
برميل وفي الجزائر بـ ١٢مليار برميل وأكثر 
من ٣مليار برميل في بقية البلدان المحيطة 
بالصحراء، وعموماً فإن اإلنتاج الحالي يعادل 
٦ماليين برميل يومياً في منطقة خليج غينيا، 
الممتد إلى نيجيريا وأنغوال. أما نفط التشاد 
والكامرون فإنه يصل األطلســـي عبر أنابيب 
تضخ ٢٥٠ألف برميل يومياً، مرشحة للزيادة.
الطاهر المعز عن موقع الجيران
١٣ أبريل ٢٠٠٩م

 إن اتفاقيات الشراكة االقتصادية» التي 
يفرضهـــا االتحاد األوروبي على دول أفريقيا 
والكاريبـــي والهادي تنطوي علي «أجندة غير 
تنموية»... إن كافة أهداف األلفية تتأثر سلباً 
بالمبادئ االقتصاديـــة التي تروج دون تمييز 
وبموجب اعتبارات خارجية، كل من الليبرالية 
والخصخصـــة، اللتين تتميز بهـــا اتفاقيات 
الشراكة االقتصادية هذه.. إن أوروبا تفرض 
هذه االتفاقيات على مســـتعمراتها السابقة 
في أفريقيـــا والكاريبـــي والمحيط الهادي، 
وأن هذه االتفاقيات ســـتضم هـــذه األقاليم 
فـــي منطقة تجـــارة حرة مع أوروبـــا، وتتيح 
لقطاع األعمـــال األوروبي صفقات احتكارية 
ضخمة، ما يتعـــارض مع جهـــود التنمية». 
وبال أدنى شك ستدمر االتفاقيات األوروبية 
قطاعي الزراعـــة والصناعة فـــي أفريقيا، 
وستمنح أوروبا سلطة ونفوذاً على السياسات 
االقتصاديـــة فـــي دول أفريقيـــا والكاريبي 
والهادي، وتحول حكامها إلي مجرد مديرين 
محلييـــن لمصالـــح الشـــركات األوروبيـــة 
وأرباحهـــا». كمـــا أكد أن هـــذه االتفاقيات 
«ســـتقتل كل طموحات التكامل اإلقليمي في 

أفريقيا، والعالقـــات بين الجنوب والجنوب. 
بل ولقد أدت بالفعل إلى تقسيم وحدة الصف 
األفريقـــي، ففي غرب أفريقيا علي ســـبيل 
المثال، كسرت غانا وســـاحل العاج الوحدة 
اإلقليمية بموافقتها علي اتفاقيات شراكة مع 

أوروبا“. 
تصريح توماس ديف الخبير ببرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي لوكالة انتر بريس سيرفس
عن جريدة قاسيون السورية 
١٥ إبريل ٢٠٠٩م

 تحظى القارة األفريقية بأكبر نســـبة 
تمثيل دبلوماســـي إســـرائيلي على مستوى 
العالم؛ حيث إن نســـبة البعثات الدبلوماسية 
ببعثاتها  مقارنـــة  أفريقيا  اإلســـرائيلية في 
فـــي العالم تصل إلـــى (٤٧٪) وذلك في عام 
٢٠٠٨م، كما أن عـــدد الدول األفريقية التي 
ترتبط إســـرائيل بتمثيل مقيـــم معها بدرجة 
ســـفارة (١١)، وعـــدد الدول التـــي ترتبط 
إســـرائيل معهـــا بتمثيل غير مقيـــم (٣١)، 
وعدد الدول التي ترتبط بعالقات دبلوماسية 
على مســـتوى مكتب رعاية مصالح (١)، أما 
عدد الدول األفريقيـــة التي ترتبط بعالقات 
مع إســـرائيل على مســـتوى مكتـــب اتصال 
(١)، وذلك فى مقابـــل ٩ دول أفريقية فقط 

ال ترتبط بعالقات دبلوماسية مع إسرائيل.
حسين حمودة التقرير اإلستراتيجي 
األفريقي اإلصدار الخامس - القاهرة

الناتو.. ذراع جديدة لتطويق القلب العربي:
بعد مصادقة مجلس األمن الدولي في الثاني 
مـــن يونيو ٢٠٠٨ م على القـــرار رقم ١٨١٦ 
الذي منح الدول حق إرسال سفن حربية إلى 
مياه الصومـــال اإلقليمية لمكافحة ما يعرف 
بالقرصنة، قرر حلف الناتو إرســـال سبع من 
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بوارجه الحربية إلى القطاع الجنوبي الغربي 
من بحر العرب، وكانت فرنســـا قد طرحت 
في فبراير ٢٠٠٨ م فكرة تشـــكيل قوة دولية 
بتفويض مـــن مجلس األمـــن الدولي لذات 
الهدف، ورغـــم أن هذه البوارج الحربية غير 
مهيأة لمطاردة الزوارق السريعة للقراصنة في 
بحر العرب وخليج عدن، إال أنه يمكن القول 
أن الواليـــات المتحدة نجحـــت في توظيف 
حلف الناتو لتحقيق أمنها القومي ومصالحها 
الجيو-إستراتيجية الكونية في هذه المنطقة، 
والتي دعـــا وزير الدفاع األمريكي األســـبق 
كاسبر واينبرجر في مايو ١٩٨١م دول الحلف 
إلى المســـاهمة في ترتيبات األمن في هذه 

المنطقة منذ ٢٧ عاماً.
ثم جاء قرار االتحاد األوروبي بتشـــكيل قوة 
عســـكرية دائمة للمرابطة فـــي بحر العرب 
ليعيـــد لألذهان أهمية الـــدور األوروبي في 
المنطقة، ولتصبح المنطقة ســـاحة للتنافس 
الدولـــي عليها، بعـــد توقيع روســـيا اتفاقاً 
خاصاً مع الحكومة االنتقالية في مقديشـــو 
لتقنين عمل ســـفينة الحراســـة الروســـية 
«نيوستراشيمي»، ناهيك عن الوجود الدولي 
المكثف في جيبوتـــي؛ حيث تحتفظ أمريكا 
بقاعـــدة عســـكرية لها بجانـــب القاعدتين 

الفرنسية واأللمانية.
كما أنشأت الواليات المتحدة قاعدة عسكرية 
أمريكية فـــي جيبوتي لتكون مقراً لرئاســـة 
أركان قوات التحالف الدولي التي تراقب دول 
الجانـــب العربي واإلفريقـــي للبحر األحمر، 
ونشأ هذا التواجد الدولي المكثف بالمنطقة 
نتيجة عدم االســـتقرار، والصراع في القرن 

اإلفريقي.
إسالم أون الين ٢ أبريل ٢٠٠٩

تقدر مساحة قارة أفريقيا بحوالي ٣٠٣١٩٠٠٠  ¿
كم مربع  بما يمثل نسبة ٣٥٪ من مساحة العالم، 
ويقدر عدد سكانها قرابة ٩٢٤مليون نسمة ومعدل 

سكانها بنسبة ٢٥٪ من عدد سكان العالم.
تكتل اإليكـــواس (المجموعة االقتصادية لدول  ¿

غرب أفريقيا):
تأسست في العام ١٩٧٥ م ومقرها أبوجا، وتشارك 
فيهـــا اآلن ١٧ دولـــة، هي دول الغـــرب اإلفريقي: 
ونيجيريا وغانا  الســـنغال وموريتانيا اإلســـالمية 
وكوت ديفوار وســـاحل العاج وســـيراليون وليبيريا 
وغينيـــا وجامبيـــا والنيجر ومالي وتوجـــو وغينيا 
بيســـاو وبوركينا فاســـو والرأس األخضر وبنين). 
وقد تأسست «إيكواس» لتخطي انعزال معظم دول 
أفريقيا الغربية بعد انتهاء الســـيطرة االستعمارية 
وبدء مرحلة القومية في أعقاب االستقالل، بهدف 
رئيسي هو دعم التكامل بين الدول األعضاء في كل 
مجاالت النشاط االقتصادي، خاصة في قطاعات 
الصناعـــة والنقل واالتصـــاالت والطاقة والزراعة 
والمالية  النقدية  والمســـائل  االجتماعية  والموارد 

والمشاكل ذات الطبيعة االجتماعية.
 ويبلغ إجمالي تعداد ســـكان هذه البلدان المكونة 
للمنظمة حوالي٢١٠مليون نســـمة أي ما يعادل ربع 
سكان القارة اإلفريقية  معظم القادرين منهم على 
العمـــل يمتهنون حرفة الزراعة ويعيشـــون على ما 
توفره لهم من احتياجاتهم الغذائية واالســـتهالكية، 
وتمتلك بلدان المنطقـــة إمكانيات وثروات طبيعية 
واقتصادية وحيوانيـــة ضخمة وموارد مائية هائلة، 
وهي مزودة أيضاً ببنك خاص بها كما تدير صندوقاً 

خاصاً للوقاية من الصراعات.

بنك المعلومات األفريقية
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المشهد 
األفـريقي


أعلنت أربعة تنظيمات في إريتريا عن تشـــكيل  «جبهـــة التضامن اإلريترية» التي تهدف إلى 
وضع خطة عمل الســـتنهاض قوى األمة واستعادة الحقوق المســـلوبة ومحاربة الجهل والتخلف 

والتأكيد على أن إقصاء الدين يعتبر مسخاً للهوية وتهديداً للقيم. 
وتضم الجبهة «حركة اإلصالح اإلســـالمي اإلريتري» و «الحزب اإلسالمي للعدالة والتنمية» 
و «جبهـــة التحرير اإلريترية» و «الحركة الفيدرالية الديمقراطية». واختير الشـــيخ أبو ســـهيل 
األمين العام لـ «حركة اإلصالح اإلســـالمي اإلرتري» رئيســـاً للجبهـــة الجديدة في هذه الدورة، 

حيث من المقرر أن يتم التناوب على هذا المنصب بين التنظيمات األربعة.
ودعا البيان التأسيســـي النخب والقيادات الدينية واالجتماعيـــة اإلريترية كافة «لدعم هذا 
المشـــروع الوطني والتحضير لعقد مؤتمر جامع ينبثق عنه كيان وحدوي جبهوي وصوالً للغايات 
التي تنشدها أمتنا لتصبح إرتريا وطناً يستوعب جميع أبنائه في محبة وسالم ووئام واستقرار».
موقع الصومال اليوم – ٣ مايو٢٠٠٩م


وفـــق ما أعلنته إذاعة الفاتيكان عن زيـــارة بابا الفاتيكان (بندكتوس الــــ ١٦) لثالثة بلدان 
أفريقية، هي: الكاميرون وأنغوال ورواندا، منتصف شـــهر مارس الماضي، أن القصد من الزيارة 
تثبيـــت اإليمان في الكنائس الكاثوليكية اإلفريقية (الحيلولـــة دون ترك الناس خارج النصرانية 
وربما دون الدخول في اإلسالم)، ودفع عجلة نموها على مختلف األصعدة (التنصير)، وقد جاءت 
الزيارة تمهيداً للمؤتمر التنصيري الثاني الخاص بتنصير أفريقيا الذي سيعقد في الفاتيكان في 

أكتوبر ٢٠٠٩ م تحت عنوان: السينودس ( المجمع الكنسي) الثاني من أجل أفريقيا.
و فـــي الكلمـــة الترحيبية بالبابا قال الرئيـــس الكاميروني: تزورون ألول مـــرة الكاميرون.. 
شـــعب الكاميرون بأسره يرحب بقداستكم بفرح ويتشـــرف بحضوركم. إنه يعتبر زيارتكم امتيازاً 
استثنائياً بالنســـبة للكاميرون،إن أعمال أول سينودس أساقفة من أجل أفريقيا، اختتمت مسبقاً 
في الكاميرون عام ١٩٩٥م، مع تقديم اإلرشاد الرسولي ما بعد السينودس «الكنيسة في أفريقيا»  
من قبل سلفكم الموقر. لقد شاءت العناية أن تكون زيارتكم مناسبة لنشر جدول العمل، للتحضير 
للجمعية الثانية الخاصة لســـينودس األســـاقفة من أجل أفريقيا، المرتقب في روما في أكتوبر 
المقبل. اســـمحوا لي أن أعبر عن ســـروري بأن الكاميرون باتت أرضاً سينودوسية، منها يمكن 

مخاطبة كل أفريقيا. 
وقد عممت وثيقة ما يعرف بـ: «الخطوط العريضة» للمقررات المقترحة على مختلف الكنائس 
الكاثوليكيــــة في عموم أفريقيا من أجل إنضاج خطة شــــاملة للتنصير خــــالل العقد القادم في 
أفريقيا، الواضح من كلمة البابا ألســــاقفة الكاميرون االهتزاز الواضح في اإليمان الكنســــي في 
القارة السوداء التي كان من المخطط لها في السينودس األول في ١٩٩٥م أن تصبح قارة مسيحية. 

موقعي إذاعة الفاتيكان وزينيت التنصيري

في المشهد:
¿

 
¿
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أقيم ملتقى لإلذاعات اإلســـالمية في أفريقيا في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان خالل 
الفترة ٣/٢٥ - ١٤٣٠/٣/٢٩هـ الموافق ٣/٢٢ - ٢٠٠٩/٣/٢٦م، يهدف الملتقى إلى اإلسهام في 
تطوير اإلذاعات فنياً وإدارياً ودعوياًوفكرياً، واإلسهام في تأهيل القائمين عليها، وإمداد اإلذاعات 

بمواد وخطط إذاعية.
وقد اشـــتمل برنامج الملتقى علـــى دورات تدريبية، وعرض للتجـــارب والخبرات، ولقاءات 

استشارية مع المتخصصين، وحلقات نقاش وورش عمل.
وقد وصل عدد المشاركين في الملتقى إلى ٣٩ مشاركاً، من ٢٧ إذاعة إسالمية، موزعة على 

١٧ دولة أفريقية، وكان مجموع ساعات العمل في الملتقى ٦٠ ساعة.

أعلنت المنظمة اإلســـالمية للتربية والعلوم والثقافة إيسسكو عن العاصمة التشادية  *
نجامينا، عاصمة للثقافة اإلسالمية لسنة ٢٠٠٩ م للمنطقة اإلفريقية، وقد شهدت نجامينا 

عدداً من الفعاليات النخبوية والشعبية التي عبرت عن االبتهاج بهذا االختيار.
عن موقع اإليسسكو

كثير من الكتَّاب يستخدمون كلمة أفريقيا ويعنون بها اللون وبالتحديد األفارقة السود  *
بينما أصل الكتابة ليس مرتبطاً بأي لون فأفريقيا كانت تطلق في الكتابات العربية القديمة 
على تونس، ويقال أنها نسبة إلى الملك العربي الحميري إفريقيش بن قيس بن صيفي، كما 
قـــال ذلك ابن خلدون وابن حزم وغيرهما، وحالياً أصبحت وطناً تاريخياً وجغرافياً للكثرة 

الكاثرة من الشعوب القومية عرباً كانوا أم سوداً.
بقـــي مـــن معالم الحضـــارة العربية اإلســـالمية فـــي أفريقيا الكثيـــر: بقي الدين  *

في القلـــوب والقرآن في الصدور، و بقي نســـيج الحياة المتصل بالعقيدة في الســـلوك 
االجتماعـــي الروحي، بقي االنتماء العرقـــي الذي تمازجت فيه الدمـــاء العربية بالدماء 
األفريقيـــة، بقـــي التراث الضخم من اإلنتـــاج الفكري و العلمي و الثقافـــي الذي أنتجته 
العقـــول و المواهـــب األفريقيـــة إســـهاماً أصيـــالً إلى الميـــراث العربي اإلســـالمي.

 كما بقي أثر الحضارة والثقافة العربية في الفن المعماري في غرب أفريقيا، وال يزال ذلك 
النمط العربي األندلســـي في بناء الجوامع والمساجد وبعض قصور الملوك خير شاهد، 
و في شـــرق أفريقيا تأثرت العمارة بالنمط الخليجي والذي يقوم دليالً حياً حتى اآلن في 

الصومال وتنزانيا وكينيا في اآلثار القديمة هناك .
د. محمد عبد الرحمن الباشا عضو هئية تدريس بجامعة عمر المختار بليبيا

نقاط ثقافية
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¿أنجمينا

¿ ٩٣٪ مسلمون - ٥٪ نصارى
- ٢٪ أخرى

¿العربية ثم الفرنسية

¿١,٢٨٤,٠٠٠ كلم٢

¿١٠ مليون نسمة

¿جمهوري

¿الفرنك اإلفريقي

¿المالكي

¿١٤

¿٥٤

¿
٤٠٠ دوالر في العام

¿  ١,٢ مليار دوالر في العام

¿١١ أغسطس ١٩٦١

¿إدريس ديبي

¿ ثروة معدنية – زراعة
- رعي

¿ورش عن نافع

¿
عرفت تشاد في المراجع العربية بالسودان 
األوســـط؛ ألنها تقع في وسط شـــمال أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء الكبرى، كدولـــة أصيلة في 
عروبتها سابقة في إسالمها، وهي بوابة الشمال 
والشرق المســـلم إلى وســـط القارة األفريقية 
وغربهـــا وجنوبها، ومن هنـــا كانت ملتقى لكثير 
من الحضارات اإلســـالمية واإلفريقية، ونقطة 
انطالق لكثير من قوافل نشر الدعوة اإلسالمية 
في أفريقيا، أما البحر الذي حرمته كان عوضه 

أعماقاً أخرى.

في المشهد:
¿

جمهورية تشاد

¿
دخل اإلســـالم تشـــاد طواعية عـــام ٤٦هـ 
الموافق ٦٦٦م بوصول طالئع الفتح اإلســـالمي 
إلى منطقة كوار شمال شرق بحيرة تشاد بقيادة 
فاتح أفريقيا عقبة بـــن نافع، ومنذ ذلك الوقت 

ظل اإلسالم يحكم تشاد وما جاورها. 
وخالل هذا التاريخ الطويل قامت في تشاد 
ثالث ممالك إســـالمية أولها: المملكة السيفية 
نســـبة إلى آل ســـيف بن ذي يزن الذين فقدوا 
السلطة في اليمن فعبروا باب المندب وواصلوا 
مسيرتهم حتى تشاد واســـتقروا فيها، وثانيها: 
مملكـــة باقرمي التي قامت علـــى يد مجموعة 
من العرب واألســـر الحاكمة فـــي العراق حيث 
تم تأسيســـها عام ١٥١٣م فـــي الجزء الجنوبي 
واألوســـط من تشـــاد، والمملكة الثالثة: مملكة 
اي أسســـتها أســـرة عباســـية عام ١٦١٤م  وضَّ
وسميت بهذا االسم نســـبة لكثرة وضوء أهلها، 
وقد تم القضاء عليها من قبل االستعمار الفرنسي 
سنة ١٩١٩م في مجزرة الكبكب المشهورة وكان 

آخر حكامها السلطان رابح.

¿
دخل االســـتعمار الفرنسي البالد عن طريق 
الجنوب في عام ١٨٩٠ م وســـيطروا على هذه 
المنطقـــة بعد معـــارك طويلة مع المســـلمين 
اســـتمرت حوالي سبع ســـنوات انتهت بهزيمة 
المسلمين بسبب خيانات داخلية، وظلت المعارك 
مستمرة بين المسلمين والغزاة حتى عام ١٩٢٠م 

وفيه أُعلنت تشاد مستعمرة فرنسية.
حـــاول االســـتعمـار فرض الفـرنســـة على 
تشـــاد بشـــتى الطـــرق، ومـــن ذلـــك القضاء 
علـــى المـــدارس العربيـــة هنـــاك، ونقلت كل 
العربيـــة  والكتـــب  والوثائـــق  المخطوطـــات 
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إلـــى متحـــف اللوفر فـــي فرنســـا وهناك قســـم كامـــل للوثائق 
األفـريقيـــة بـــه مخطوطات تشــــادية مكتوبـــة باللغـــة العربية.

واســـتمرت المقاومـــة و تكونـــت الجبهـــة الوطنية لتحرير تشـــاد 
«فرولينا»، واشـــتعلت شـــيئاً فشـــيئاً بمـــا أجبر الفرنســـيين على 
الخـــروج إثر توقيـــع اتفاقية برازفيل ســـنة ١٩٦٠م وكان شـــرط 
االســـتقالل، تنصيب نصراني على السلطة، وفرض على التشاديين 
الجـــوع والتهميش بمـــا أعاد للثـــورة وهجها فاشـــتعلت ألكثر من 
عشـــر ســـنين انتهت بمقتله في انقالب عســـكري عـــام ١٩٧٠م.

ومن ذلك التاريخ عادت تشاد إلى عروبتها وعاد معها اإلسالم مظهراً 
قوياً في الحياة وانتشرت المساجد وأخذت الدعوة الشكل الجماعي. 

¿
يقرأ التشـــاديون القرآن برواية ورش عن نافع، ويتفقهون على 
المذهب المالكي، مع استفادة من المذاهب األخرى، وتعد الخلوات 
الطريق األكثر انتشاراً في تحفيظ القرآن والحديث النبوي وتدريس 

الفقه وعلوم الشريعة.
لكن مخطط االستعمار باإلفقار والتجهيل مازال بادي األثر؛ إذ تعد 
تشاد من بين أفقر دول العالم، رغم ما تتمتع به من غنى في المصادر .
ويعاني أهل البلد من تكثيف حمالت التنصير والتي سلط عليها 
الضوء منذ سنوات في فضيحة سرقة األطفال وتهريبهم إلى أوربا 

عبر مؤسسات تنصيرية تتستر بزي اإلغاثة اإلنسانية.

¿
ظهر النفط في الجنوب في حوض دوبا DOBA وبدأ تصديره 
عبـــر مرفأ كريبي Kribi على الســـاحل الكاميروني بأنبوب نفط 

عابر تم افتتاحه في ٢٠٠٣/١٠/١٠ م على يد الرئيس ديبي.
ورغــــم حالـــة الفقـــر الباديـــة تعد تشـــاد ســـوقاً واعداً 
هنـــاك  البتـــرول  جانـــب  فإلـــى  االســـتثمارات،  لجـــذب 
مخـــزون هائـــل مـــن الذهـــب والحديـــد واليورانيـــوم والزنك 
اآلن.  حتـــى  البلـــد  منـــه  تســـتفد  لـــم  والـــذي  والرخـــام 
هنـــاك اعتماد على اإلنتاج الزراعي بشـــكل كبير؛ حيث يزرع كل 
من: األرز – القطن – الذرة – قصب السكر – الفول السوداني– 
السمسم – الصمغ العربي – وبعض الفواكه كالمانجو والبرتقال. 
كما تزخر تشـــاد بثروة حيوانية هائلة من األبقار واألغنام واإلبل 

وتعتبر المصدر الوحيد للحوم لدول وسط وغرب أفريقيا.
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¿
في ظل األحـــداث العاصفـــة التي طواها 
القرن العشـــرون، وضبابية الرؤية المستقبلية، 
يشـــتد تنافس القوى الكبرى لبســـط الهيمنة 
والنفوذ في العالـــم، وتحقيق مصالحها ضمن 
عدة محاور استراتيجية معلنة أهمها:               

التوســـع الخارجي في مناطق العالم  -  1
المختلفة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

تحقيق األمن القومي بمعناه الشامل.  -  2
تأمين االحتياجات من الطاقة. -  3

 وأفريقيـــا هـــي إحـــدى أهـــم المطامع؛ 
فهي أحـــدث مراكز التســـويق العالمية، وأهم 
مصـــادر المعـــادن والطاقـــة، وأخطرالمواقع 
االســـتراتيجية. ويتوقع أن تكون وجهة رئيســـة 
لتحـــركات أوباما بعد زيارة بـــوش لخمس من 
دولهـــا، وإعـــالن مشـــروع (Africom) الذي 
أعده مركز الدراســـات اإلسرائيلي األميريكي، 
وهو يعد من أهم المشـــروعات االستراتيجية 

بشـــأن السياســـة األمريكيـــة نحـــو أفريقيا.                                                   
المحـــاور المعلنة ال تخلو مـــن تهديد ضمني 
لإلسالم والمســـلمين في أفريقيا، فال بد من 
(...إدراك أن هدف الصراع على أفريقيا ليس 
فقط مواردهـــا الطبيعية الغنيـــة، وإنما أيضاً 
عقـــول أبنائها وقلوبهم، خاصة في زمن الحرب 
علـــى اإلرهاب الذي بات يعنـــي لدى حكومات 

الغرب «اإلسالم المقاوم»)(١) 
تمثل هـــذه المطامـــع تهديداً لمســـتقبل 
القارة وتحدياً لقادتها، بجانب قضايا االندماج 
اإلقليمي ومشروع الواليات المتحدة األفريقية، 
وأزمـــة الحكم وعدم االســـتقرار السياســـي، 
ومشـــكالت  األهلية،  والحروب  والصراعـــات 
التنميـــة والفقر والبيئة والصحة، والشـــراكات 
االســـتراتيجية. تثير هـــذه القضايا جملة من 
التســـاؤالت التي نسعى لتقديم إجابات تقريبية 

إسالم  الجديد  واالستعمار  الماضي  دروس  أفريقيا..  مسلمو   (١
وآسيا  أفريقيا  وتحليالت  أخبار   – سالم  علي  أحمد  أونالين. 

٢٠٠٨/٧/٢٢م

األحزاب السياسية 
في أفـريقـيا
النشأة، التكـوين،

الواقـع و المستقبل
محمد العقيد(*)

باحث سوداني في القضايا السياسية.  (*
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عنها، فيما يتعلق بواقع أفريقيا السياسي وطبيعة 
النظم والكيانات الحزبية التي تؤســـس للحكم 
وتوجه مســـاراته وتؤثر في قدرته على صناعة 
األحزاب  فعاليـــة  مدى  القراراالســـتراتيجي، 
ودورها في توفير مناخ سياسي مناسب وتحقيق 
حكم رشيد وأنظمة قادرة على معالجة مشكالت 
القارة وتحقيق أمنها واستقرارها وتحررها من 
التبعية، التوصيف الذي يمكن تقديمه لمستقبل 
النظام الحزبي والسياسي المرتقب.                           
 تعتمـــد اإلجابة عن هذه التســـاؤالت على 
المدخل التاريخي لتجربة الحكم والسياسة في 

أفريقيا.

¿   

 خلفية تاريخية :

أ- حكم الشيوخ: (مؤسسة الجيرونتوقراطية):
اإلنسان األفريقي عرف السلوك الحضاري 
قبـــل أكثر من ٣٥٫٠٠٠ ســـنة (١)، وإرث القارة 
فـــي تجربـــة الحكـــم والسياســـة مـــن أقدم 
الموروثات السياســـية في العالم، لقد ســـادت 
أرجاء القارة منظومة متكاملة من المؤسســـات 
التي حكمت أنماط ســـلوك اإلنسان المختلفة، 
وتبنت المجتمعات األفريقية أنظمة سياســـية 
واجتماعية وثقافية متعددة، عكست مضامينها 
الفكر الفلســـفي السياسي للجماعة الذي يعبر 
عن الموروث القبلي والديني، ويعد مؤشراً للقيم 
االجتماعية السائدة آنذاك. كما قدمت التجربة 
مفاهيم فلسفية وقواعد سياسية عامة مشتركة 
في القارة كلها، وأثبتت نجاحاً في تقديم نموذج 
لكيفية صياغة الفكر السياســـي في ظل التنوع 
البيئـــي والجغرافـــي والثقافي والبشـــري من 
خالل نمـــاذج الحكم المتعـــددة التي قدمتها. 
الباقي  عبد  الخضر  اإلنسانية  الحضارة  ومنشأ  أفريقيا..   (١

محمد موقع إسالم أونالين٢٠٠٢/٢/١١١م

لقد أسســـت القبائل األفريقية لمفاهيم الحكم 
المباشـــر إلدارة شـــئونها من خالل مؤسســـة  
(حكم  العريقة  األفريقيـــة  «الجيرونتوقراطية» 
الشيوخ ذوى الحكمة والخبرة والحنكة )، والتي 
تعد أول مؤسســـة لممارســـة الحكم والسلطة 
في التاريخ السياســـي للبشـــرية. تجربة تمثل 
إرثاً تاريخياً يمكننا في ضوئها تقديم تفســـير 
جزئي لنشأة األحزاب السياسية المعاصرة في 
أفريقيا وطبيعتها وطريقة ممارساتها في الحكم 
واإلدارة، وسلوك بعض القادة ومواقفهم، وفهم 
الصراعات المتجددة في القارة من حين آلخر. 

وربما أسهمت في إيجاد الحلول كذلك (٢).
ب - وثنية مظلمة.. ونور مشرق: (الممالك 

اإلسالمية):
بعد انتشـــار اإلســـالم فـــي أفريقيا قام 
العديد من الممالك اإلســـالمية، منها في شرق 
أفريقيا: ســـلطنة مقديشو، وســـلطنة «كلوة»، 
ومملكة «شوة اإلســـالميَّة»، ومملكة «أرابيني»، 
و «بالـــي»، و «دارة»، و «داوارو»، «وزنجبـــار»، 
و«ســـفالة»، و «ممبسة». وأصبح اإلسالم الدين 
الرســـمي ألغلبية ســـكان إقليم غرب أفريقيا 
بنســـبة٥٥٪، ويضم اإلقليم ســـت عشرة دولة 
هي: الســـنغال، جامبيا، الجابون، غينيا بيساو، 
ليبيريا، ساحل  (كوناكري)، ســـيراليون،  غينيا 
العاج (كوت ديفوار)،غانا، توجو، بنين، نيجيريا، 
بوركينا فاســـو، مالـــي، موريتانيـــا. (٣) عملت 
هذه الممالك على نشـــر الحضارة اإلسالمية 
وقيمها في الحكم واإلدارة بأســـلوب لم تشهده 
أفريقيا قبل دخول اإلسالم إليها، يقول توماس 
آرنولـــد في كتابه الدعوة اإلســـالمية: (... أن 

بتصرف من مقال : اإلرث التاريخى لتجربة الحكم والسياسة   (٢
فى أفريقيا د. ميالد مفتاح الحراثي مجلة السياسة الدولية 

العدد١٧٣، يوليو ٢٠٠٨
مجلة المجتمع مجلة المجتمع : تقارير تاريخ: ٢٠٠٣/٠٩/٢٧    (٣

عرض: بدر حسن شافعي.
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العدد الرابع - شوال ١٤٣٠ هـ - سبتمبر ٢٠٠٩ م

مجرد الدخول في اإلســـالم يدل ضمنياً على 
الترقي فـــي الحضارة)(١). بالرغـــم من أهمية 
هـــذه المرحلـــة (الممالـــك اإلســـالمية) في 
تاريخ أفريقيا الحضاري والسياســـي، إال أنها 
نالهـــا تهميش مقصود؛ إلخفـــاء معالم الحكم 
والسياســـة والحضارة اإلســـالمية فيها، وقد 
حرص االستعمار بعد فرض هيمنته في أفريقيا 
علـــى طمس تلك المعالـــم، وإن معظم ما قدم 
مـــن أطروحات نظرية لتفســـير قضايا الحكم 
والسياســـة في أفريقيا بعد االستقالل تعمدت 
عـــدم تقديم الفهم الصحيح ألفريقيا، وأظهرت 
تحيزا ًواضحاً في قراءة وتدوين التاريخ وتحليله 
وتفسيره، كما تعرضت (...المعلومات والبيانات 
واإلحصاءات المتعلقة بإفريقية في أحيان كثيرة 
لعوامل التشويه والتزوير خدمة ألغراض معينة، 
وإثباتاً لسياســـات خاصة، وأكثر من قام بذلك 
الدول االســـتعمارية، وذوو األغـــراض الخبيثة 

ممن سار على نهجهم وسياساتهم)(٢)
ج – االستعمار والسعي إلقصاء اإلسالم:

1 - اللبنة األولى لالستعمار:
النشـــاط االقتصادي اإلســـالمي   ضرب 
في البحر المتوســـط، ووقف تجارة المسلمين 
مع الشـــرق. كان هـــدف البرتغـــال في القرن 
الخامس عشـــرالميالدي. وبوصـــول البرتقال 
إلى الهند عام ١٥٠٢م وفرض ســـيطرتها على 
المحيـــط الهندي وتجارته، وتشـــيدها القالع 
على طول الســـاحل األفريقي؛ لتجارة البشـــر 
وبيعهـــم، ونقلهم إلـــى األمريكيتين بمشـــاركة 
هولندا وبريطانيا وفرنسا، وضعت اللبنة األولى 
لالســـتعماراألوربي في أفريقيـــا، األمر الذي 
أغـــرى دوالً أوربية أخـــرى كهولندا والدنمارك 

توماس آرنولد ( الدعوة اإلسالمية في أفريقيا ).   (١
والحكم  السياسة  كتاب  مقدمة  عودة  الملك  عبد  الدكتور   (٢

في أفريقيا.

بالتوجه نحـــو غرب أفريقيـــا، وتبعتها كل من 
فرنســـا وبريطانيا، ثم ألمانيا في الربع األخير 
من القرن التاسع عشـــر الميالدي. كما تمكن 
البرتغاليون في مطلع القرن الســـادس عشـــر 
الميالدي من إخضاع اإلمارات اإلسالمية على 
الساحل الشـــرقي إلى أن تمكن العمانيون من 

طردهم منها في عام ١٦٩٨م.(٣)       
2 - مؤتمر برلين واستعمار وتقسيم أفريقيا:
في عـــام ١٨٨٤- ١٨٨٥م انعقـــد «مؤتمر 
برلين» بمشاركة ١٤ دولة أوربية لتقاسم النفوذ 
واألراضي والثروات فـــي أفريقيا، ومزقت إلى 
دويـــالت وفقاً لمعايير إقليمية وقبلية لبســـط 
السيطرة والحكم، فأقامت فرنسا مستعمراتها 
علـــى أنقاض الممالك اإلســـالمية في النيجر 
والممالـــك األفريقيـــة في  وغينيـــا وتشـــاد 
حـــوض غينيا والكونغو، كما أسســـت بريطانيا 
لمســـتعمراتها الهامة فـــي نيجيريا في غرب 

أفريقيا انطالقاً من دلتا النيجر.»
لقد حرص المستعمر على تنحية الشريعة 
اإلســـالمية بوصفها أســـاس الحكم في بالد 
أفريقيا المســـلمة، وعمل علـــى تطبيق مبادئ 
القانـــون األوروبي في البالد المســـتعمرة»،(٤) 
واتســـمت مواجهته بطابع العنف ضد حركات 
الجهاد اإلســـالمي في أفريقيا، كحركة محمد 
أحمد المهدي في السودان، و محمد عبد الله 
حسن في الصومال، وعمل على إفشال محاوالت 
توحيـــد حركات الجهاد المســـلح، وقام بتأليب 
النصارى ضد المسلمين وعلى إحالل لغاته محل 
اللغة العربية. لم يكن المســـتعمر يرى تهديداً 
في البدائل المحلية األخـــرى، بل ربما تصالح 
معها واستفاد منها في بســـط نفوذه، وتهيئتها 
شبكة  افريقيا  مشكالت  في  وأثرها  االستعمارية  الحدود    (٣

المشكاة  ٢٠٠٤-٠٩-٢١ أ. د. محمود عبد الرحمن الشيخ
بتصرف - مسلمو أفريقيا.. دروس الماضي واالستعمار الجديد   (٤

إسالم أونالين. أحمد علي سالم
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لتكون بديالً مناســـباً عنه بعد انسحابه. أورث 
المستعمر القارة بعد خروجه حروباً وصراعات 
ال تكاد تهـــدأ، وخاصة في الـــدول والمناطق 
ذات األغلبية المســـلمة كالسودان، والصومال، 
وتشاد، وشـــرقي الكونغو، وشمال ساحل العاج، 
وهي حصيلة التقسيم والسياسات االستعمارية.                                                                          
ببعض اإلصالحات  للقيام  المســـتعمر  اضطر 
في مستعمراته، كشق الطرق وإنشاء الخطوط 
الحديدية لتســـهيل نقـــل ثروات القـــارة إلى 
الخـــارج، كما أنشـــأ أنظمة تعليميـــة وإدارية 
لتخريـــج موظفين من األفارقة يســـاهمون في 
ضبط عملية االســـتغالل بصورة غير مباشرة، 
ولتحقيق أهدافه السياسية والثقافية والفكرية 
( التغريب واالســـتيعاب )، والتي استهدف بها 
اإلســـالم واللغة العربية، ثم لم تلبث بعض تلك 
النخب التي هيأها المســـتعمر أن حملت لواء 
التحرر وقادت بالدها تدريجيا إلى االستقالل.

3 – االستقالل... وظالل التبعية:
بعد الحرب العالميـــة الثانية أخذت الدول 
االســـتعمارية في تسليم السلطة السياسية إلى 
النخب السياســـية وحركات التحـــرر الوطني 
التـــي تحولت إلـــى أحزاب سياســـية، وقامت 
بنقـــل تجربة مؤسســـات أنظمتهـــا الحكومية 
إلى مســـتعمراتها مع اإلبقاء على بعض أشكال 
التعبير التقليدية، وسارت الدولة الوطنية على 
النظام السياســـي المعتمد فـــي البلد األوربي 
الذي كان يســـتعمرها. مـــن ذلك ما حصل في 
البالد التي كانت تســـتعمرها فرنسا، كتجربة 
األحزاب في السنغال، والغابون، وفي غيرهما. 
لم يكن االستقالل الذي أعلن استقالالً حقيقياً 
ألفريقيا؛ فكيانها المعنوي، وســـيادتها الفكرية 
كانا ال يزاالن رهن االحتالل واالحتواء، وهيمنة 
النظم التعليمية األوروبية في األقطار اإلفريقية 
لم تكن تساعد على تخريج جيل يعي مشكالت 

أمته اإلســـالمية، أو يهتم بها ويسعى إلى حلها، 
يذهب نزنجوال نتاالجا ( إلى أن الناس العاديين 
في إقليم كويلو Kwilu في زائير الشرقية بدوا 
غير مقتنعين باالســـتقالل االســـمي الذي تم، 
ويـــري أن الدولة األفريقية الحديثة، ما هي إال 
صناعة استعمارية شـــكلها وصاغها االستعمار 
وفقاً لرؤيتـــه ومصالحه. وهي من خالل نخبها 
السياســـية الحاكمة الذين هم بدورهم صناعة 

استعمارية قد سارت على ذات الدرب.)(١)  
4 - ميـــالد النظام الحزبي التســـلطي في 

أفريقيا:
تجربة الديمقراطية التي أقامها االستعمار 
في الدول األفريقية كانت تحمل عوامل الفشل 
في داخلها؛ ولذلك لم تنجح في تنظيم السلوك 
الممارســـة  السياســـي لشـــعوبها، أو تحقيق 
السياسية الرشيدة لحكامها، وتولد عما أفرزته 
من توجهات وممارسات سلبية نموذجان للحكم 
في أفريقيا ســـادا في فترة ما بعد االستعمارـ 

وال يزاالن، هما:
الواحـــد،  للحـــزب  الســـلطوي  الحكـــم   

والدكتاتورية العسكرية.

¿


من عوامل تشكيل البيئة السياسية ونظمها 
في أفريقيـــا التركيبة االجتماعيـــة بكياناتها، 
وثقافاتها، وقيمها الســـائدة، وهي التي حددت 
كثيراً مـــن المواقـــف واالتجاهـــات، والرموز 
(الجيرونتوقراطيـــة  تجربـــة  والمعتقـــدات. 
األفريقيـــة العريقـــة )، الحضارة اإلســـالمية 
وحكم الممالك، ثم االستعمار األوربي وتجاربه 
السياسية، واآليدولوجيات والفلسفات السياسية 
بين  التكامل  وآفــاق  أفريقيا  في  المدني  المجتمع   (١
خليل المحسن  عــبــد  عـــزة  اإلفــريــقــيــة  الــشــعــوب 
www.aarcegypt.org/Admin/upload/DOCs/MAGTMA%20

22.doc
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المعاصرة، كل منها له بعض األثر. وترجع نشاة 
األحـــزاب السياســـية الحديثـــة وتطورها في 
أفريقيا بصورة مباشرة إلى جملة من األسباب، 

أبرزها ما يلي:
حـــركات التحـــرر الوطنـــي، وخاصة  *

بالنسبة للجيل األول من األحزاب، كالمؤتمر 
الوطنـــي اإلفريقـــي، والمؤتمـــر الوطنـــي 
لزيمبابوي، والمؤتمر الوطني لكينيا، واألباكو 
الكنغولي. واكب حركات التحرر ظهور بعض 
القيـــادات الوطنية، مثـــل: روبرت موجابي، 
وكوامـــي نكرومـــا، وجوموكينياتـــا، وأحمد 
سيكيتوري، وكينيث كاوندا، وباتريس لوممبا، 
وجوليوس نيريري، وأخيراً نلســـون مانديال، 
والذين عـــادوا إلى بالدهم حكاماً مع تحول 

تلك الحركات إلى أحزاب تحكم البالد.(١)
 نظـــام االنتخابات والبرلمانات، والذي  *

أصبح بديالً عن نظـــام الوراثة في الحكم؛ 
حيث ســـاعد نظام االقتـــراع العام وظهور 
اللجـــان االنتخابية والكتـــل البرلمانية على 
إيجاد أفكار مشـــتركة تجاه القضايا العامة 

أدى إلى قيام بعض األحزاب السياسية.
الهيئـــات الدينية والنقابـــات العمالية  *

ومنظمات الشـــباب والجمعيـــات الفكرية، 
والتي تطورت إلى أحزاب سياســـية لتحقق 
الخدمة ألعضائها بشـــكل أكبـــر من كونها 

جماعات مصالح محدودة.
بعض األزمات في التنمية السياســـية،  *

كما حصل بالنسبة للكنغو البلجيكية في فترة 
االســـتعمار. فالتطـــورات االقتصادية التي 
حدثت في بلجيكا انعكســـت على سياستها 

في الكونغو. 
كالشـــيوعية  * المعاصرة،  اآليدلوجيات 

الخليج  جريدة  مطر  جميل   : تتعب  كالمعادن  ــزاب  األح  (١
اإلماراتية الخميس ,٢٠٠٨/١٠/٠٢

واالشـــتراكية، وقد أدت إلـــى ظهور بعض 
األحزاب في مراحل ما بعد االســـتعمار أو 
في بعض الدول التي تأخر خروج االستعمار 

منها كجنوب أفريقيا.

¿   


األحزاب األفريقيـــة، وخاصة الجيل األول 
منهـــا الذي أفرزتـــه حركات التحـــرر الوطني 
صنفـــت تحـــت مســـمى: ( الحـــزب الواحد 
المتســـلط )؛ فهي لم تتبن آيديولوجيات معينة؛ 
فال تعد من األحزاب الشـــمولية، وقد أصبحت 
الظاهـــرة الغالبة للنظم الحزبيـــة في أفريقيا 

عقب استقالل دولها.
ومن أبرز العوامل التي أســـهمت في تكوين 

طبيعتها ما يلي :
سياسات االستعمار التسلطية في فترة أ -  

حكمه: (والتي ترسخت في صورة ممارسات 
تعسفية دأبت على تعزيزها الدولة في فترة 

ما بعد االستعمار)(٢)
طبيعـــة حركات التحـــرر: وهي التي ب -  

أعادت تنظيم نفســـها في صـــورة أحزاب 
سياســـية، حيث لـــم يكن قادتهـــا بعيدين 
عـــن العنف ؛ فدعموا هيمنتهم السياســـية 
وبســـط نفوذهم على الحـــزب والدولة، مع 
استغاللهم السياسي المؤسسي أحياناً للغة 
النضالية والشـــعور الوطني وسيلةً لالحتواء 

أو االستبعاد تحت مبررات الهوية القومية.
الثقافـــة األفريقيـــة الســـائدة: كان ت -  

لتعظيـــم الســـلطة األبوية فـــي المعتقدات 
الوثنيـــة في أفريقيا أثر كبير في دعم تركيز 
النفوذ والسلطة نفسياً واجتماعياً وسياسياً، 

د. أحمد الزروق الرشيد تأثير المـوروث االستعماري في تأصـل   (٢
ظاهرة التسلـط في الدولة ما بعد االستعمار: أفريقيا جنوب 

الصحراءأنموذجاً بتصرف
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واالتجاهات،  والمواقف،  القيم،  توجيه  وفي 
والرموز وميل السلطة السياسية إلى المركزية 
التســـلطية، وتبرير ما يكون من سياســـات 
تعســـفية، وخاصة بعد أن لم يعد الخطاب 
النضالي التحرري مبرراً لمشروعية سياسية 
أو مؤسسية لألحزاب؛ فاتجهت القيادات في 
اســـتخدام األشكال التقليدية للسلطة مبرراً 
النفـــوذ، كاســـتغالل موبوتو لفكرة  لفرض 

األصالة، أو االستعانة بالتقاليد(١)..
القيـــادات السياســـية : لعبت معظم ث -  

القيادات السياسية دوراً رئيساً في التوجيه 
والتأطيـــر والتقريـــر للتســـلطية من خالل 
فكرها السياسي، وممارساتها العملية، وعدم 
بسطها لقيم المشاركة في اإلدارة والحكم. 

عدم مالءمـــة األوضاع فـــي الدول ج -  
األفريقيـــة في فتـــرة ما بعد االســـتقالل 
للرفاهية التعدديـــة: لقد اقتصرت التجربة 
الســـابقة على تعبئة الشـــعور الوطني ضد 
المســـتعمر، و لم تبدأ بعد نظم االنتخابات، 
إضافـــة إلى ما تعاني منـــه المجتمعات من 
الفقر وضعـــف التعليم والوعي السياســـي 

العام. 
تحقيـــق التنميـــة : كان ذلـــك أحد ح -  

المبررات األساسية لبعض الزعماء األفارقة 
في تخليهم عن التعددية الحزبية؛ بحجة أن 
األولوية للتنمية وتوفير الخدمات، وليســـت 
للديمقراطيـــة، وقد أيد عامـــة الناس هذا 
الطرح التنمـــوي، ولكن وبعد مـــرور ثالثة 
عقود من تســـلط الحزب الواحد لم يتحقق 
ال االندماج الوطني وال التنمية االقتصادية. 

ينظرون خ -   الذيـــن  الماركســـيين  جيل 
للنظام السياســـي كأداة للسيطرة الطبقية، 

الشعوب  بين  التكامل  وآفاق  أفريقيا  في  المدني  المجتمع   (١
اإلفريقية عزة عبد المحسن خليل

وتمثيـــالً لمصالـــح الطبقة الســـائدة على 
حساب الطبقة المسودة.

التراكم الرئيسي د -   الدولة تمثل مصدر 
في أفريقيا وليس القطاع الخاص: شــــجعت 
هذه الوضعية على بسط النفوذ على الدولة، 
وممارسة االســــتبداد السياسي، حتى أصبح 
الوصول إلى الســــلطة، ومن ثم الهيمنة على 
الهدف  المختلفة  ومؤسساتها  الدولة  مرافق 
الرئيس على مســــتوى معظــــم األحزاب في 

أفريقيا. 
ضعـــف الوعي الجماهيـــري: أفقد ذ -  

القاعدة قدرتها على المشـــاركة اإليجابية 
في العمل السياســـي والمؤسسي، وتحمل 
مســـؤوليتها في فرض الرقابة االجتماعية 
على ممارســـات القـــادة واألحزاب، األمر 
الذي ساعد على التفرد بالسلطة والنفوذ، 
بل واســـتغالل القاعدة؛ وذلك لعدم توفر 
ثقافة سياســـية واجتماعية مكرسة للقيم 
اإليجابيـــة للعمل السياســـي، والســـلوك 

الموجه لدى اإلنسان األفريقي آنذاك.
أساس ر -   والقبلية:  الشـــخصية  الوالءات 

تكريس الزعامة الفرديـــة والتفرد بالحكم، 
وربما أحاطت ببعض الزعماء األفارقة هالة 
من التقديس، وقد كانت (السمة الغالبة على 
التشكيالت السياسية الحزبية في البالد هي 

الشخصنة الحزبية والتفرد).(٢)

¿     


1- عدم المنهجية:
األحزاب التي تولدت عن الحركات الوطنية 
لم تكن تملك خطة منهجية واضحة للحكم، ولم 

عبداهللا  الشيخ  ولد  محمد  سيدي  والعالم:  العربي  الحدث   (٢
http://www.almadapaper.net/paper.php?source=akbar&

mlf=interpage&sid=48164
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يكــــن لديها أي محتوى فكري يتعلق بالدفاع عن 
الحقوق والحريات والكرامة اإلنسانية والعدالة 
والتنمية  الوطنيــــة،  الوحــــدة  أو  االجتماعيــــة 
الشاملة، كما أنها لم تكن تحمل هم اإلسالم في 
شيء ؛ فمرحلة الكفاح ضد المستعمر لم تمكن 
للقادة من مهــــارات الحكم واإلدارة؛ فانحصرت 
رؤى األحزاب وأهدافهــــا وبرامجها في تحقيق 
مكاسب قبلية وحزبية، واستمر أسلوب الممارسة 
واإلدارة التسلطية الحزبية األمر الذي أفقد كال 

من الحزب والدولة رصيده من الثقة. 
2- جمود المؤسسة الحزبية:

في ظل الطبيعة التســـلطية انعدمت قابلية 
النمو والحيوية في المؤسسة (الحزب، والدولة)، 
فعدم وجود منهجية شـــاملة لممارســـة الحكم 
والسياسة والقيادة واإلدارة أدى ليس فقط إلى 
فشـــل الحزب في تنمية موارد الدولة وإدارتها، 
بل فـــي إدارة الحزب لنفســـه، وتنمية قدراته 
ممارســـاته  وتطوير  والتنظيمية،  المؤسســـية 
السياسية، وقد ضاعف من ذلك بعض العوامل 
األخـــرى، كضعف اإلمكانـــات المادية للحزب، 
األحزاب األفريقية معظمهـــا فقيرة، وتكريس 
الزعامـــة الفردية، والخوف من المنافســـين، 

وحداثة التجربة وقلة الخبرة. 
3- الصراعات والتحالفات الداخلية:

الطبيعة التســـلطية ولّـــدت داخل الحزب 
وخارجـــه، تنافســـاً حـــاداً بين الشـــخصيات 
النافـــذة، وصراعاً قوياً علـــى منصب القيادة؛ 
فظهرت تحالفـــات داخلية في معظم األحزاب، 
أدت في بعض الحاالت إلى إقصاء المنافســـين 
أو تصفيتهـــم كمـــا حدث في جنـــوب أفريقيا 
وزيمبابـــوي وكينيا ودول غـــرب أفريقيا، وربما 
تجاوز األمر إلى الجوانـــب التنظيمية لكيانات 
األحزاب ولوائحها ونظمهـــا بإعادة صياغاتها 
القانونيـــة لتكريس الفردية، وتبرير التســـلط. 

فـــي المؤتمر الوطني اإلفريقـــي، وهو يعد من 
أفضـــل األحزاب فـــي أفريقيا ( استســـلمت 
التيارات ”الوطنيـــة“ لهيمنة فئة معينة وقيادات 
جديـــدة تحت ضغوط متنوعـــة،... ظهرت بؤر 
يديرها أشـــخاص يحتفظ كل منهم بجماعات 
خارجة عن القانون ومن ذوي السوابق وبأفراد 
وشـــركات أمن من القطاع الخاص لتنفيذ مهام 
داخلية في الحزب وخارجه،... فقد خرج زعيم 
قطاع الشباب في الحزب يهدد بقتل من يعارض 
وصول المرشـــح زوما إلى السلطة في الموعد 
الـــذي قررته قيادة الحزب، أو إذا حاول أنصار 
الرئيس مبيكي المعزول من هيئة قيادة الحزب 

التحايل إلبقائه في الحكم فترة أطول)(١)
4- عـــدم الشـــفافية وضعـــف الرقابـــة 

والمحاسبة: 
إن تركيـــز الصالحيات المطلقـــة في يد 
الزعامات الحزبية ساعد على عدم الشفافية، 
وعدم إمكانية الرقابة والمســـاءلة، األمر الذي 
سهل عملية استغالل الحزب وتسخير إمكاناته 
وتوظيفها لصالح القيادة وحاشـــيتها المقربين، 

وكذلك الدولة ومؤسساتها.
5- عدم تنمية القيادات :   

أسهمت سياســـات االســـتعمار التعسفية 
وممارســـاته في إيجاد منـــاخ لتكوين قيادات 
المبادرة،  بروح  اتســـمت  وزعامات سياســـية 
والتهيـــؤ، وحســـن التصـــرف، واإلحســـاس 
والشـــعور  واإلرادة،  والتصميم  بالمســـؤولية، 
بالواجـــب السياســـي تجـــاه مجتمعاتها. هذه 
الصفـــات التي تمثلـــت في قيـــادات مرحلة 
المقاومة أمثال: «نيكروما» و «باتريس لومومبا» 
و «نيريري» و «ســـيكاتوري» و «اميلكال كبرال» 
لم تكن األحزاب السياســـية التي أعقبت تلك 

الخليج  جريدة  مطر  جميل   : تتعب  كالمعادن  ــزاب  األح  (١
اإلماراتية الخميس ,٢٠٠٨/١٠/٠٢
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المرحلة قادرة على توفير بيئة مناســـبة لتربية 
قيادات جديدة عليها، بل ربما حالت دون ذلك 
خوف المنافسة؛ فكان الجيل الثاني أقل التزاماً 

بالمبادئ والشرعية، وأضعف قدرة وتأثيراً.(١)
6- الميلشيات القبلية :

لتحقيق النفوذ والهيمنة وتوفير الحماية كان 
تســـييس القبيلة ( الحزب القبيلة )، وتسليحها 
تحت مظلة الالفتات الحزبيـــة، بل في الدولة 
ومؤسســـاتها وأدواتها وقنوات تواصلها، يوجد 
اليوم في الصومال أكثر من ٢٥ حزباً سياســـياً 
تتســـم بعصبيـــة حزبية و قبليـــة (٩٩٫٩٪ من 

أعضاء الحزب ينتمون إلى قبيلة واحدة)(٢)
7- الدعم الخارجي:

فرض ســـلطة النخب والكيانات واألنظمة 
التي ظلت على والء للمســـتعمر بتقديم الدعم 
الخارجي بكافة أشكاله، ويكون التدخل المباشر 
أحيانـــاً لفرض هيمنة قيـــادة حزب معين، كما 
حدث في بعض الدول، أوالمساعدة في القيام 

بانقالب عسكري عليه.
8- االنقسامات المتكررة:

كثيــــراً ما أدى الصراع بين التحالفات ومراكز 
القوى داخل الحــــزب الواحد، والنفوذ القبلي في 
البــــالد إلى العديــــد من االنقســــامات، وآخرها 
ما شــــهده الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا من 
االســــتقاالت المفاجئة ألحد عشــــر وزيراً جاءت 
نذيــــراً باحتمال وقوع انقســــامات كبــــرى داخل 

الحزب.
9- إلغاء التعددية:

دفعت سياســـات الهيمنة والتســـلط بعض 
األنظمة التـــي كانت موالية للغـــرب للتخلص 
من التعددية الحزبية منعـــاً للتنافس، فأخذت 

الشعوب  بين  التكامل  وآفاق  أفريقيا  في  المدني  المجتمع   (١
اإلفريقية عزة عبد المحسن خليل

الديمقراطية والقبيلة في أفريقيا بتصرف  (٢

بنموذج الحزب الواحد الستاليني، مثل: (نظام 
باندا في مـــالوي، وموبوتو في زائير) (٣)، وفي 
زمبابـــوي بالرغم مـــن وجود ثالثـــة أحزاب، 
 UNIPالمتحد الوطني  االســـتقالل  كان حزب 
(United National Indepence Party) هو 
الوحيد المهيمن علي الســـلطة ومع ذلك أصر 
الرئيس كينيث كاوندا Kenneth Kaund على 

أن يتجه نحو دولة الحزب الواحد)(٤) 
10 - عدم التســـامح والعنف والميليشيات 

الحزبية: 
عـــدم االعتراف بحق اآلخر في الســـلطة، 
رة لتحقيق هذه  والتخلص منه، فالوســـيلة مبرَّ
الغاية : شـــراء الصوت المعارض، أو إسكاته، 
وكذلـــك رأي المعارضة في الســـلطة وموقفها 
منهـــا، وإن جاءت بانتخابـــات نزيهة، ال بد من 
إفشال إدارتها وبرامجها السياسية واالقتصادية 
ومشـــروعاتها التنموية، والطرق لذلك عديدة: 
اختـــالق المشـــاكل، تعبئـــة الجماهيـــر، بث 
اإلشـــاعات. ولغة الســـالح والعنف أحياناً في 
الحمـــالت السياســـية االنتخابيـــة. األحزاب 
السياســـية أصبحت تقود العنف وتحرض عليه 
وتبرره (فـــي الصومـــال ٩٩٫٩٪ من األحزاب 
مســـلحة)(٥). عـــام١٩٩٢م تم إســـقاط طائرة 
الرئيس التوتســـي الجديد لبوروندي ليقتل في 
الحادث فحصـــدت الحرب مـــع الهوتو أرواح 
المالييـــن من الطرفيـــن. وصـــورة األحداث 
الدامية في أثناء االنتخابات أو بعدها مشـــهد 
متكرر في الســـاحة األفريقية ،آخره ما يجري 

في الصومال في هذه األيام.

الشعوب  بين  التكامل  وآفاق  أفريقيا  في  المدني  المجتمع   (٣
اإلفريقية عزة عبد المحسن خليل

مقدم  بحث  المستقبل.  وآفاق  أفريقيا   : شكري  عادل  مروى   (٤
للندوة العالمية لجامعة النيجر اإلسالمية.

(الديمقراطية والقبيلة في أفريقيا. د. أشفيقة ورقة مقدمة   (٥
المستقبل)  وآفاق  الحاضر  (أفريقيا  حول  الدولية  الندوة  إلى 

نيامي – النيجر ٢٠٠٨ف
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11 - االنقالبات العسكرية : 
بلغت االنقالبات العسكرية في أفريقيا في 
خالل الفترة من الســـتينات وحتى عام ١٩٨٠م 
رقماً قياســـياً؛ حيث وصل عددهـــا إلى ١٢٠ 
انقالباً، من بينهـــا ٧٩ عملية إطاحة بحكومات 
على نحو غير دستوري، كما فقد ٢٥ من رؤساء 
الـــدول والحكومات اإلفريقية حياتهم بســـبب 
النزاعات السياسية منذ فترة الستينات، وكانت 
الســـودان وتوجو وغانا من أولـــى الدول التي 
شهدت االنقالبات العســـكرية بعد االستعمار، 
وحظيت نيجيريا ب ٦ انقالبات عســـكرية منذ 
اســـتقاللها. وهاهي الظاهـــرة  بعد أن هدأت 
لفترة خلـــت  تعود ثانية لتجتـــاح جزر القمر، 

وسيراليون، والنيجر، وبنين).(١)

¿
ما كان لتجربة حملت أســـباب فشلها في 
داخلهـــا أن تنجح، وقد كان من أبرز أســـباب 
فشـــل تجربة الحزب الواحد المتســـلط في 

أفريقيا ما يلي:
كونها نشأت وليدة ظروف استثنائية  -  1

قهرية طارئة على البيئـــة األفريقية، ولم 
تكن نتاجـــاً لتطور طبيعـــي لنظم الحكم 
والسياســـة فيها، بجانب كونها استنساخاً 
للنمط االســـتعماري في صـــورة أفريقية، 
وتجربة مستوردة من العالم الغربي ونظمه، 
تعبر عن فلســـفات وقيم و آليات تحكمها 
ال تناســـب خصوصيـــة األفريقييـــن في 
تكويناتهم النفسية والثقافية واالجتماعية.

طبيعتهـــا التســـلطية : فقـــد كانت  -  2
والسيطرة،  الهيمنة  لديمقراطية  تجســـيداً 
السياسي،  واالســـتبداد  الفســـاد  وتكريس 

إسالم  الجديد  واالستعمار  الماضي  دروس  أفريقيا..  مسلمو   (١
وآسيا  أفريقيا  وتحليالت  أخبار   – سالم  علي  أحمد  أونالين. 

٢٠٠٨/٧/٢٢م 

وسياســـات القمـــع واإلكراه المـــادي التي 
جعلت منها إقطاعيات تتناسخ على حساب 
مفاهيم العدالة والحرية والمساواة، وأدوات 
لمصادرتها بمنع التعبير والمشاركة، وتصفية 
مكونـــات المجتمع المدنـــي أو دمجها في 

مؤسسات الدولة.
غيـــاب المنهجية والخبرة في إدارة  -  3

شؤون البالد، فلم يكن لنظام الحزب الواحد 
التســـلطي أي محتوى فكري وأيديولوجي 
شامل وفق رؤية واضحة وأهداف محددة 
وبرامج تكفل الحقوق والحريات والكرامة 
اإلنســـانية وتحقق العدالـــة االجتماعية، 
والوحدة والتنمية الشاملة للمجتمعات في 
أفريقيا، فلم يكن لألحزاب من طموحات 
في برامجها ســـوى تحقيق مكاسب قبلية 
وحزبية محـــدودة؛ لذلك لم تتقبلها البيئة 

األفريقية بعامة، ومؤشرات ذلك: 
التناقض الدائم بين الشعوب األفريقية  *

وبين أنظمتهم السياسة.
والمقاومـــة  * العنيفـــة،  االحتجاجـــات 

الواسعة ضد الحكومات المنتخبة.
المحليـــة  * والحـــروب  الصراعـــات 

المتواصلـــة في أغلب أنحـــاء القارة، والتي 
ارتبطت بظهور األحزاب وممارساتها.

¿
احتفظـــت دولـــة الحزب الواحـــد ما بعد 
االســـتعمار في أفريقيا بكثير من مالمح الفترة 
االستعمارية، وال سيما سياسات القمع واإلكراه 
المـــادي، وعزلـــت غالبية الشـــعب ممن تمت 
تعبئتهم ضد االستعمار عن المشاركة السياسية 
الحقيقية، كما أن مؤسســـات المجتمع المدني 
والمنظمات  والنقابات  األحـــزاب  المتمثلة في 
الشـــعبية قد حرمـــت من فـــرص التعبير عن 
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نفســـها، أو تم إدماجها في مؤسسات وهياكل 
الدولـــة نفســـها، أما قيـــادات المعارضة فقد 
تـــم التخلص منها(١). لقد أســـهم نظام الحزب 
المتسلط في إيجاد مناخ سياسي سلبي قاد إلى 
فشـــل تجربة الحكم وعدم االستقرار وفقدان 
األمـــن في معظم الـــدول األفريقيـــة، ونتيجة 
للصراعات الداخلية ســـادت الفوضى أحياناً، 
حتى فـــي داخل النظـــام السياســـي ومراكزه 
السياسية الحساســـة، ولم يكن باإلمكان حلها 
داخل الهياكل والمؤسسات الرسمية (تنفيذية – 
تشـــريعية –... الخ ). ومن أبرز مؤشرات فشل 

نظام الحزب المتسلط ما يلي:
تأســـيس نمط من  -  1 نحـــو  االتجـــاه 

الحكم الشخصي وتكريس الزعامة الفردية 
في النظام السياســـي، وحـــرص األحزاب 
والزعامـــات على تحقيق مصالحها الخاصة 
عن طريق ديمقراطية الهيمنة والســـيطرة، 
الحزبية  الصراعات  بالمجتمعات في  والزج 

على السلطة.
 ضعف مؤسســـات الحكم التشريعية  -  2

والقضائية، وفشـــلها في القيـــام بوظائفها 
القانونية والدســـتورية، وقـــد أصبحت أداة 
طيعة فـــي يد النظام الحاكم يســـتغلها في 

الحصول على الدعم والتبرير لممارساته. 
والقهر  -  3 الكبت   استخدام سياســـات 

لتحقيق أهداف النظام السياســـي وبســـط 
هيمنتـــه ونفـــوذه، بـــدالً من الممارســـات 

السياسية المشروعة. 
ترسيخ ممارســـات خاطئة تخلو من  -  4

روح المســـؤولية واألمانـــة؛ فالغايـــة تبرر 

الصراعات العرقية والسياسية في أفريقيا «األسباب واألنماط   (١
مايو  الجمعة٠١  حمدي  الرحمن  دعبد  المستقبل.  وآفاق 
http://www.altareekh.com/ ٢٠٠٧م , ١٤ ربيع الثاني ١٤٢٨ هـ
new/doc/modules.php?name=Content&pa=showpage&

pid=918

الوســـيلة مـــن شـــراء لألصـــوات، وحرب 
اإلشاعات، وإثارة االضطرابات. 

االستغالل السياسي لبعض قطاعات  -  5
المجتمع ومؤسســـاته، وتســـييس الكيانات 
القبلية، سواء من القوى السياسية المحظورة 

عن الشرعية أم الدولة.
ترســـيخ التبعية للغـــرب وفتح الباب  -  6

على مصراعيه للتدخالت األجنبية، وتدويل 
القضايـــا المحلية، وهناك مـــن يذهب إلى 
(... أنه على رغم اعتماد الدول في أفريقيا 
على مجابهـــة االســـتعمار، إال أنها لم تكن 
سوى امتداد للحكومات االستعمارية ومثلها 
غريبـــة عن المجتمعـــات األفريقية. وكانت 
اإلضافة هي أن القوى االســـتعمارية وجدت 
لها أفريقييـــن يقومون باألعمال التي تحتاج 
إليها)(٢)، وقد جعل ذلـــك أفريقيا في تبعية 
للغرب عبر سياساته  سياســـية واقتصادية 
وشـــروطه،  وهباته  وقروضـــه،  وشـــركاته 
واســـتغالل أدوات الحكم المحلي كوســـائل 

للسيطرة على الحكومات واألنظمة.
الواضحة  -  7 واألســـس  التقاليد  غياب 

لعملية تداول الســـلطة السياســـية؛ و تبني 
صيغ المنهج الفوقي في التغيير السياســـي 
الســـلمية، مثل:  الوســـائل غير  باستخدام 
االنقالبات، واالغتياالت، والحروب األهلية، 
أو فـــرض قناعات آيديولوجيـــة من جانب 

شخص الحاكم.
التأكيد على مفهوم اتفاق الرأي الذي  -  8

يجســـده التنظيم السياسي الواحد، واعتبار 
المعارضة السياسية المنظمة مسألة ترفيه، 

ال تالئم الواقع األفريقي. 
تفتيت وحـــدة المجتمع وتماســـكه؛  -  9

الشعوب  بين  التكامل  وآفاق  أفريقيا  في  المدني  المجتمع   (٢
اإلفريقية عزة عبد المحسن خليل
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بتوجيـــه أصـــوات الناخبين إلى مســـارات 
ضيّقة وخانقة كاالتجاهات العرقية والقبلية 
الـــذي أدى  والـــوالءات الشـــخصية،األمر 
إلى توتر عالقات المجتمـــع، وفجر العنف 

والصراعات والحروبات األهلية.
تحـــول بعض الـــدول إلى ســـاحات  -  10

لتصفيـــة الحســـابات بين الـــدول صاحبة 
الشـــأن، واســـتقطابات، وتباينات ونزاعات 

داخلية، وحروب بالنيابة.
تعثر وفشل مسيرة التنمية في جوانب  -  11

الحياة المختلفة، وتردي األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية في معظم الدول األفريقية.

ظهور طبقات مستفيدة مكنت للنفوذ  -  12
الخارجـــي، وأعطته دوراً فعـــاالً في التأثير 
علـــى التدفقـــات السياســـية واالقتصادية 
األمر الـــذي جعل القارة نهباً للمؤسســـات 
المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد 
الدولي، والبنك الدولـــي، وخاصة في فترة 

السبعينيات والثمانينيات.
الربط بين المنصب السياسي العام،  -  13

وتحقيـــق الثـــروة والمكانة فـــي المجتمع؛ 
بحيث أضحـــت النخبة الحاكمة تمثل طبقة 
اجتماعيـــة متميـــزة في ســـياق التمايزات 

المجتمعية.

¿


التحـــول إلى التعدديـــة الحزبية ( نظام 
االنتخابـــات والتمثيل السياســـي والمجالس 
البرلمانية) نمط آخر من االستعمار، وأسلوب 
فـــرض على أفريقيا كشـــرط للمســـاعدات 
والهبات،  والقروض  واإلعانـــات  االقتصادية 
وتحت ضغوط العـــزل والحصار والتهميش، 
أمام  تطبيقاته  نتيجـــة  أفريقيـــا  فأصبحت 

تحديات تهدد أمنها االجتماعي واالقتصادي، 
وويالت عنف وصراع بيـــن أحزاب مختلفة، 
وحروب بين قبائل كانت متعايشـــة متجاورة ؛ 
حيث اتســـعت دائرة رفض نتائج االنتخابات 
وإن كانت نزيهة  مـــع إثارة الفوضى والتمرد 
واإلطاحـــة بالقيادات المنتخبـــة قبل إتمام 
مهامها الدســـتورية.اجتاحت الظاهرة معظم 
الدول األفريقية التـــي قامت فيها انتخابات 
وفـــق التعدديـــة الحزبية، مثلمـــا حدث في 
بورندي والكنغو الديمقراطية والكنغو برازفيل 
وكينيا وزيمبابوي، وكذلك اندالع أعمال العنف 
الداخلي في سيراليون، والسودان،  والصراع 
الحال في  وأنجـــوال، وهكـــذا  والصومـــال 
موزامبيق، وليبيريا، وموريتانيا الخ. كل الدول 
اإلفريقية التي شـــهدت انتخابـــات برلمانية 
ورئاســـية بحضور مراقبين أمميين ودوليين 
لـــم تنتج فيهـــا االنتخابات غيـــر االتهامات 
المتبادلـــة بالتدليس والتزوير، وفتحت الباب 
علـــى مصراعيه أمام التدخـــالت األجنبية، 
كما حدث، ويجري اآلن في الصومال (قوات 
أممية وأفريقيـــة، وأمريكيـــة، وأثيوبية...)، 
وروندا، وتشاد، والســـودان. علقت صحيفة 
الشعب الصينية على الديمقراطية الليبرالية 
وتطبيقاتهـــا في أفريقيـــا، «...إن العنف في 
كينيـــا الذي حصد أكثر من ١٠٠٠ شـــخص 
ما هـــو إال دليل علـــى أن الديمقراطية على 
النمط الغربي ال تناســـب الظروف اإلفريقية 

ولكنها تحمل معها جذور الكارثة.
تلك كانـــت النتائج، لقد فشـــلت تطبيقات 
الديمقراطية الليبرالية والتعددية السياسية في 
أفريقيـــا، والديمقراطيات المزيفة التي أنتجت 
العنف وجعلته مالزماً ألي عملية انتخابية، ومن 
قبلها تجربة نظام الحزب المتســـلط، فهل ثمة 

من بوارق أمل في اإلصالح؟!
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تشـــتد الضغوط من الدول الغربية إلبقاء 
أفريقيا تحت الهيمنة في إطار الديمقراطية 
وفق التعددية الحزبية التي تدفع لها أفريقيا 
دفعـــاً في إطـــار عولمـــة الديمقراطية عبر 
الموجـــة الثالثة، كأســـلوب للحكم، وطريقة 
للحياة والتطور، أو وســـيلة لإلصالح والتقدم 
بالرغم من تأكد فشـــلها؛ « فهنالك أكثر من 
٢٦ دولة أفريقية شهدت منذ مطلع تسعينات 
القرن الماضي انتخابات تعددية، تشهد اليوم 
صراعات مسلحة ومواجهات دموية للوصول 
إلـــى الســـلطة، وتعيش حالة مـــن الفوضى 
والحروب والمجاعات والالجئين، (زيمبابوي، 
كينيـــا، الصومال، روندا، بورنـــدي، أنجوال، 

السودان، تشاد، الكنغو...الخ»(١).
في ظل هذا الواقع تتعالى أصوات شـــعبية 
ورسمية على كافة المستويات، منادية بضرورة 
إيجاد أسس جديدة للحكم في أفريقيا، لحماية 
الحقـــوق وتحقيـــق العدالة بعيداً عـــن النظام 
الحزبي. هنالك دعوة ببناء اشـــتراكية تســـتند 
إلى القيم والعادات اإلفريقيـــة القديمة، وإلى 
والسياسية، وغير  االجتماعية  المساواة  مبادئ 
ذلك من المفاهيم وااللتزامات التي كانت تسود 

المجتمعات القبلية األفريقية.
ودعوة أخرى إلى الجماعية في ممارســـة 
السلطة، وأنها الوسيلة الفعالة لتحقيق مصالح 
القيمة االجتماعية  الشـــعب مباشـــرةً، تحقق 
لإلنســـان، وتصون آدميته، تنادي هذه الدعوة 
باألخذ بنظـــام (اإلفروقراطية)، بصفتها نمطاً 
أفريقياً جديـــداً في الحكم، يحافظ على تراث 
الحكم الفردي الشمولي، و يسمح ببعض مالمح 
ورقة مقدمة  د. أشفيقة  أفريقيا.  والقبيلة في  الديمقراطية   (١
المستقبل)  وآفاق  الحاضر  (أفريقيا  حول  الدولية  الندوة  إلى 

نيامي – النيجر ٢٠٠٨ف

الديمقراطية الليبرالية، والغرب ال يرفض هذه 
األشكال الســـلطوية طالما أنها ال تتعارض مع 

مصالحه االستراتيجية في القارة)(٢). 
أطروحات هي أقرب إلى الشـــعارات منها 
إلى منهجية شـــاملة للحكـــم ؛ فاألفروقراطية 
ليست إال دعوة توفيقية عامة للتأليف بين نظام 
وحظها  الليبرالية،  والديمقراطية  األنتوقراطية 
من الفشـــل لن يكون أقل مما حصل لمحاوالت 
شبيهة، وجماعية ممارسة السلطة فكرة فيها قدر 
كبير من عدم الواقعية، وخاصة بالنسبة للبيئة 
األفريقية، وال يتصور قيام بناء اشـــتراكي يكون 
القديمة،  األفريقية  والعـــادات  القيم  مضمونه 
ومبادئ المساواة االجتماعية والسياسية، وغير 
ذلك من المفاهيم وااللتزامات التي كانت تسود 
المجتمعـــات القبلية األفريقيـــة، إذ لم يعد ما 

يمكن أن يسمى بناءً اشتراكياً.
وتبقـــى حقيقـــة اإلصـــالح السياســـي 
وضرورتـــه، وشـــروطه وأدواتـــه ووســـائله 
مسائل شـــائكة ومعقدة التصالها بتقاطعات 
مصالـــح الداخل والخـــارج ومطالبهما، وفي 
غيـــاب نظريـــة متكاملة ذات رؤيـــة تحليلية 
كلية، تشـــخص الواقع السياسي واالجتماعي 
األفريقي وتنظمه، تبقى أفريقيا مغلوبة على 
أمرها حائرة في مآلها. إن هذا الواقع الذي 
أنتجته تجربـــة النظام الحزبي، كما أنه يمثل 
عقبة في طريق التنمية االقتصادية، فهو عقبة 
كذلك في طريق التنمية السياسية، وقد كان 
مبرراً كافياً لتأجيل فكرة الواليات األفريقية 
(... أكـــد العديد من الزعمـــاء األفارقة أن 
الوحدة اإلفريقية حلم نبيل، ولكنه غير واقعي 
في الظروف الراهنة التي تعيشها دول القارة 

ورقة  أفريقيا  في  والقبيلة  الديمقراطية  الطاهر  أشفيقة  د.   (٢
وآفاق  الحاضر  (أفريقيا  حول  الدولية  الندوة  إلى  مقدمة 

المستقبل)
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األفريقية من نزاعات إقليمية وحروب أهلية، 
وفي وقت ما تزال ترزح فيه العديد من الدول 
األفريقية تحـــت تأثير ماضٍ مـــن الحروب 
واالنقســـامات العرقية واإلثنية الموروثة منذ 
عهـــود الحقبة االســـتعمارية، ووجود تفاوت 
كبيـــر في بنيـــة األنظمة السياســـية للدول 
اإلفريقية، من حيـــث المحتوى الديمقراطي 

والتعددية السياسية والقوانين االنتخابية.)(١)
إن اإلصالح السياســـي فـــي أفريقيا في 
حاجة إلـــى منظومـــة متكاملة مـــن النظم 
المتجانســـة ضمن إطار شـــمولي يجد فيه 
الفـــرد والقبيلة والمجتمع، مـــا يوحد الغاية 

نكروما  كوامي  أكراحلم  في  التاسعة  اإلفريقية  القمة   (١
القسم  وأسود  أبيض  مفتوح  بسقف  التأجيل  قيد  بالوحدة 
http://www.awaonline.net/index.  ٢٠٩٤ السياسي  العدد 

php?action=show&type=news&id

والوسيلة والسلوك، فهل يملك نظام سياسي 
غير اإلســـالم أن يحقق ذلـــك، بعدما أخفت 
تجربـــة الحزبيـــة الديمقراطية في شـــتى 
صورهـــا ( نظام الحزب الواحد التســـلطي، 
ونظـــام التعدديـــة الحزبيـــة ). ؟ هل يمكن 
أن يُطـــرَح اإلســـالمُ بوصفه حالً شـــامالً، 
تؤيـــد ذلك الشـــواهد التاريخية، في تحقيق 
اإلسالم ما عجزت عنه الديمقراطية الزائفة 
والدكتاتورية المتسلطة من األمن واالستقرار 
في عهد الممالك اإلســـالمية التي قامت في 
شـــرق أفريقيا وغربها قبـــل أن يأتي عليها 

طوفان االحتالل الغاشم؟
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تتعـــرض المرأة في العالـــم الثالث، وفي 
أفريقيا على وجه الخصوص إلى االستغالل 
الدعائي من قبل حركات ومنظمات نســـوية 
ذات توجهات علمانية، وتجد ســـنداً قوياً من 
المنظمات الدولية، وتحاول تلك الحركات أن 
تفرض أطروحاتهـــا وأفكارها العلمانية على 
العالـــم، وال تجد بيئة أفضـــل من مجتمعات 
العالم الثالث- بمشـــكالته المركبة- لتطبق 
عليهـــا مشـــروعاتها المصادمـــة للفطـــرة 

اإلنسانية. 
فالتقارير عن أوضاع المرأة، سواء كانت 
صـــادرة عن األمم المتحدة أم عن المنظمات 
الناشـــطة فـــي مجـــال الحركة النســـوية، 
كلها تســـتمد من أفريقيا مادتهـــا وأرقامها 
وبتـــر األعضاء،  العنـــف، واالغتصاب،  عن 
واالنتهاكات ضد المرأة، وتهميشـــها؛ وتجعل 
من ذلك كله مدخـــالً للحديث عن «الجندر»، 
و «األدوار الجديـــدة للمـــرأة»، و «مكافحـــة 

التمييز ضدها».
تعد أفريقيا قارة شـــديدة الخصوبة لتلك 
الدعاية؛ حيث الحـــروب والتوترات والنزاعات 
العرقيـــة، و إهمـــال الدولة، وغيـــاب الرعاية 

والخرافة،  الفاسدة  التقاليد  وانتشار  الصحية، 
وتفشي الجهل واألمية، وشدة الفقر، وغير ذلك 
من األوضاع السيئة التي تســـببت فيها الدول 
الغربية، وهي الدول نفســـها التي انطلقت منها 
تلـــك األطروحات، ســـواء كان ذلـــك في فترة 
احتاللهـــا لبلدان القـــارة، أم بعد ما منحته لها 
من اســـتقالل شكلي يضمن اســـتمرار نفوذها 
وتأثيرهـــا في سياســـات تلك الـــدول، وأمنها 

واستقرارها.
لقد فشـــلت السياسات التي خلفها المحتل 
في تحقيق االســـتقرار السياســـي واألمني في 
معظـــم المجتمعات األفريقية، وهو ما أدى إلى 
ضعف النمـــو االقتصـــادي، والمدني، وغياب 
ســـيادة القانـــون، وانتهاك الحقـــوق المدنية، 
وضعف الخدمات العامة: التعليمية، والصحية، 
وغيرها، وقد أثر ذلك سلبا ًعلى المرأة بصورة 
خاصة ؛ إذ لم تتمكن تلك المجتمعات من تنمية 
أوضـــاع المرأة الخاصة بمـــا يتوافق مع دينها 
وتقاليدها، فاتجهت إلـــى األخذ بنظم أجنبية 
غريبة عنها، ومفروضة عليهـــا، قادتها إلى ما 

هو أسوأ .

المرأة األفريقية 
والدور المنوط بها

السودان نموذجاً
أحمد إسماعيل
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¿
حاليـــاً  أفريقيـــا  ســـكان  عـــدد  يبلـــغ 
٢٤٫٩٠٠ مليون نســـمة، موزعيـــن على ثالث 
وخمســـين دولة، وتتوقع بعض التقارير الدولية 
أن يتضاعف هذا العدد في سنة ٢٠٥٠م؛ بسبب 
ارتفاع نســـبة خصوبة المرأة األفريقية، والتي 

تمثل نصف هذا التعداد السكاني للقارة. 
أشار تقرير لمنظمة األمم المتحدة للسكان 
إلـــى أن متوســـط عمر األفارقة ســـيرتفع من 
(١٩ إلى ٢٨ سنة)، وهي حالة متفردة بالنظر إلى 
الجارة الشمالية (أوروبا)؛ إذ أفاد نفس التقرير 
أن عدد ســـكان أوروبا سينخفض من ٢٥٫٧٠٠ 
مليون نســـمة حالياً، إلى ٣٠٫٦٠٠ مليون نسمة 
بحلول سنة ٢٠٥٠ م، وفي المقابل سيزيد معدل 
الحياة في أوروبا؛ حيث ســـيرتفع متوسط عمر 
ســـكانها من تسع وثالثين سنة في عام ٢٠٠٥م 

إلى أربع وثمانين سنة في عام ٢٠٥٠م. 
هذه المؤشـــرات تفيد بأن القارة األفريقية 
ســـتتمتع في المســـتقبل القريب بأكثرية شابة 
غالبة بين ســـكانها، مقابـــل مجتمع تغلب عليه 
الشـــيخوخة في كل مـــن أوروبـــا، والواليات 

المتحدة األمريكية، والصين.
وتبلغ نسبة المســـلمين في أفريقيا ٦٣٪؛ 
حيث يمثل اإلسالم دين األغلبية في معظم دول 
أفريقيا شـــمال الصحراء وجنوبها، على الرغم 
من سيطرة غير المسلمين على مقاليد السلطة 
والحكـــم في كثير من تلـــك البلدان، وتلك هي 
إحدى نتائج وآثار سياسات المحتل األوروبي. 

¿
النزاعات المسلحة واالنقالبات العسكرية:

للقارة  االســـتعمار  تقســـيم  نتائـــج  مـــن 
وسياســـاته، الصراعات والحروب واالنقالبات 
التي تفجرت فـــي أنحائهـــا المختلفة بمجرد 

خروجه منهـــا، والتي تكلفها ســـنوياً أكثر من 
ثمانية عشر مليار دوالر، وقد بلغ عدد الالجئين 
والمشردين بسببها وفقاً إلحصائيات مفوضية 
الالجئين قرابة ســـبعة ماليين الجئ، وخمسة 
د من إجمالي واحد وعشرين  عشر مليون مشرَّ

مليون الجئ على مستوى العالم.
الفقر : 

برغم ما تنعم به القــــارة من ثروات ضخمة 
فإن ٥٩٪ من ســــكانها يعيشون تحت خط الفقر، 
وتصنّف إحدى وعشرين دولة أفريقية تحت بند 
الدول التي تفتقر إلى األمن الغذائي من بين سبع 
وثالثين دولة في العالم تصنّف تحت هذا البند.

األميـة:
أظهـــرت دراســـة مقارنة اســـتندت عليها 
المنظمـــة العربيـــة للتربية والثقافـــة والعلوم 
في العام ٢٠٠٥م أن نســـبة األمية في أفريقيا 
انخفضـــت من ٤٠٪ كانـــت عليها فـــي العام 
٢٠٠٠م إلـــى ٣٢٪، ويعد الجهل من األســـباب 
القوية لتفشي العديد من التقاليد والممارسات 
الخاطئة بين النســـاء، مثل: السحر، والشعوذة، 

والختان الفرعوني، وتشويه األعضاء. 
لقد ســـاعدت هذه العوامـــل: (النزاعات 
والفقر،  العســـكرية،  واالنقالبات  المســـلحة 
واألميـــة )، وغيرهـــا، علـــى تفشـــي ظواهر 
وأمـــراض اجتماعيـــة كثيرة، مثل : التشـــرد 
والنزوح واللجوء، والتفكك األسري، واالنحالل 
الخلقي، وانتشـــار األوبئة واألمراض الناجمة 
عن الممارسات الخاطئة، كاإليدز، واألمراض 

المنقولة جنسياً.  

¿
المـــرأة األفريقية هي وليـــدة تلك البيئة 
بكل معطياتها: اإليجابية، و السلبية. فإذا كان 
اإلســـالم تبلغ نســـبته ٦٣٪ من مجمل سكان 
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أفريقيـــا، فهو دين غالبية النســـاء في القارة؛ 
حيث تمثل المرأة نصف ســـكان أفريقيا، وإذا 
كان ٥٩٪ من ســـكان القارة يعيشون تحت خط 
الفقـــر، فإن أكثر من نصف نســـاء القارة هنَّ 

فقيرات.
األوضاع  بســـبب  األفريقيـــة  والمـــرأة 
االجتماعيـــة والمادية وشـــدة الفقر تضطر 
للعمل لتســـاعد في إعالة األســـرة، وخاصة 
عند فقدان الزوج، أو األب، أو االبن بســـبب 
الحـــروب والنزاعـــات المســـلحة، وأحيانا 
تتعرض للنزوح والتشرد، فتتغير حياتها. وهي 
غالباً ما تكـــون عرضة للموت عند اإلنجاب، 
أو اإلصابـــة بالمرض نتيجـــة لغياب الرعاية 

الصحية.
اســـتغلت بعـــض الهيئات والمؤسســـات، 
ووسائل اإلعالم، وخاصة الغربية هذه األوضاع 
المزرية لتدفع بالمرأة األفريقية إلى الوقوع في 
الرذيلة، واالنحـــالل الخلقي، كما قادها الجهل 
واألمية إلى ممارســـات فاســـدة من معتقدات 
خرافية، وتقاليد ســـيئة، وهي غير قادرة على 
بها  والمطالبة  الشـــرعية،  معرفـــة حقوقهـــا 

أو الدفاع عنها.
برغم هذا الواقع، يظل القاســـم المشترك 
فـــي المرأة األفريقية- مســـلمة كانت أم غير 
مسلمة- هو إدراكها ألهمية األسرة في الحياة 
وضرورة الحفـــاظ عليها، ومعرفتها أن الرجل 
هو القيِّم على األســـرة والمســـؤول، عنها وأن 
األمومـــة هي وظيفتها األولـــى التي ال تقابلها 

مهمة.
هذا الفهم راسخ في كل التقاليد األفريقية، 

ومتردد في التراث الشعبي واألحاجي ...(١)

التراث  من  نوع  هناك  وتوغو  ونيجيريا  بنين  جمهوريات  في   (١
األصل»  ب»األم  فيه  يحتفى  الزمن  من  قرن  إلى  يعود  الخاص 

«ليانال»، وهو دور تأديه النساء،

¿
الســـودان بلد مســـلم بغالبية سكانه، تمثل 
ثقافة اإلســـالم وأعرافه األســـاس الذي يقوم 
عليه المجتمع، وهو منطلق النظرة إلى المرأة. 
هذا في الجملة، غير أن ذلك اإلجمال ال ينفي 
وجـــود مجتمعات غير مســـلمة لهـــا أعرافها 
وتقاليدها ومعتقداتها الخاصة، كما ال ينفي أن 
اً من األعراف والتقاليد الفاسدة - المتسللة  كمّ
من التراث التاريخي الســـابق لإلسالم في هذا 
البلد، ومن االحتكاك بالمجتمعات األخرى- قد 
وجد له مكاناً في ممارســـات السودانيين، حتى 

المسلمين منهم.(٢)
يبلغ تعداد ســـكان الســـودان قرابة أربعين 
مليون نسمة، ٤١٫١٪ منهم ال تتجاوز أعمارهم 
أربعة عشـــر عاماً، وتبلع نســـبة السكان الذين 
تتـــراوح أعمارهم بيـــن ١٥- ٦٤ ســـنة قرابة 
٥٦٫٤٪، اإلناث منهم ١١٫٢٧٥٫٦٨٥، في مقابل 
١١٫٤٠٧٫٢٣٣ مـــن الذكور، بينما يمثل من هم 
فوق الـ ٦٥ عاما ٢٫٥٪ من السودانيين. األسرة 
الشرعية هي األساس الذي يقوم عليه المجتمع 
في السودان، وهي المأوى الوحيد للمرأة، فليس 
في الســـودان امرأة تعيش في منزل بمعزل عن 
أســـرة، بل تتولى النســـاء إعالة قرابة ٢٧٪ من 

إجمالي األسر السودانية.
تعانـــي المـــرأة الســـودانية مـــن أزمات 
مجتمعها؛ فقد تأثرت إلى درجة كبيرة بالحرب 
األهليـــة في جنوب الســـودان التي دامت لمدة 
ثالثة وعشرين عاماً، وتعاني بشكل كبير مآسي 
الحـــرب األهلية في دارفور التـــي اندلعت في 
العام ٢٠٠٣م، ومازالت مستعرة حتى اآلن، أدت 
هذه الحـــرب إلى نزوح ولجـــوء قرابة مليوني 

العادات  وبعض  «الزار»  و  الفرعوني»  «الخفاض  عادة  ذلك  من   (٢
عظام  «تعليق  مثل:  والوفاة،  والميالد،  بالزواج،  المتعلقة 
و»نصب  والنفساء»،  للعروس  النيل  إلى  ،و»الذهاب  الميتة» 

المرأة المتوفى زوجها قبالة الحائط عند الغروب»..إلخ.
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العدد الرابع - شوال ١٤٣٠ هـ - سبتمبر ٢٠٠٩ م

نســـمة، ومقتل أكثر من ١٠ آالف شخص.كما 
تعاني المرأة السودانية الفقر، وانتشار األمية، 
وكثرة حاالت الوفاة عند اإلنجاب، إلى غير ذلك 

من اإلشكاالت.

¿
لم تكن للمرأة في السودان قضية منفصلة 
عن قضية اإلنسان في بلدها؛ فاألوضاع السيئة 
والمظالم التي تتعرض لها المرأة هي جزء مما 
يعانيـــه المجتمع بصورة عامة، و ضعف التعليم 
وضعف الثقافة اإلســـالمية كانا من أســـباب 

ضياع حقوق المرأة والرجل على السواء.
ولكــــن الحركة النســــوية التحرريــــة وليدة 
الحركات العلمانية واليســــارية في الســــودان، 
جعلت مــــن تلك األوضاع قضية خاصة بالمرأة، 
واستغلتها لهدم أركان المجتمع المسلم، متخذة 
من قضية تعليــــم المرأة مدخالً ونقطة انطالق 
؛ حيث كانت نســــبة األمية في مجموع نســــاء 
السودان قبل استقالله تبلغ ٩٠٪، وهو واقع كانت 
له مسبباته، فالمجتمع عموماً –رجاله و نساؤه- 
كان يعاني األميَّة، ولم يكــــن األمر قاصراً على 
المــــرأة دون الرجل، فالمجتمع الســــوداني كان 
مجتمعاً شفاهيأَ رعوياً، والقلة من الرجال الذين 
نالوا حظهم من التعليــــم، تلقوه في «الخالوي» 
-المؤسسة التعليمية التي كانت متوفرة آنذاك- 
حيث كان الفتى يسافر مغترباً عن أهله، لينقطع 
للتعلم في الخلوة، األمر الذي لم يكن ليتيســــر 
للمرأة، والمحــــاوالت األولى للمحتل اإلنجليزي 
لتعليم المرأة ارتبطــــت بمحاربة التعليم الديني 
اإلســــالمي، وكانت المدارس النظامية في تلك 
الفترة تحت إدارة اإلرساليات التنصيرية؛ لذلك 

قاطعها معظم السودانيين. 
بعد أن انتهت قضية تعليم الفتيات، أخذت 
الحركة النســـوية العلمانيـــة تبحث عن قضايا 

أخرى تثيرها، للترويـــج ألفكارها من خاللها، 
فصارت تنتقل من قضية إلى أخرى: من التعليم 
إلى حقوق العمل والمطالبة بمساواة المرأة فيها 
بالرجل، والحقوق السياسية وحق الترشيح إلى 
المناصب العليا ورئاسة الجمهورية، إلى المطالبة 
ومساواة  الشـــخصية،  األحوال  قوانين  بتعديل 
المـــرأة بالرجل فـــي الميراث، وفـــي القوامة 
داخل األســـرة، والطالق، إلى دعوة «الجندر»، 
واالتفاقات الدولية، مثـــل: اتفاقية «إزالة كافة 
أشكال التمييز ضد المرأة» المعروفة اختصاراً 
بـ «سيداو»، وغيرها من الكوارث والشرور التي 

تتبناها الحركات النسوية العالمية.
وفــــي هذا اإلطــــار اســــتخدمت كل الكوارث 
اإلنســــانية واألوضــــاع المزرية وســــيلة لتحقيق 
مكاســــب سياســــية وقانونية تضــــر أول ما تضر 
بالمــــرأة نفســــها؛ فاالنتهاكات التــــي تحدث في 
مناطق الحروب والنزاعات المسلحة –حقاً كانت 
أم باطــــالً-، والجرائــــم التي تقع فــــي المجتمع 
وتكون المــــرأة ضحية فيها، مثلهــــا مثل الرجل، 
كجرائــــم االعتداء واإليذاء، ومشــــكالت األســــر 
ووقائــــع الطــــالق، وغيرها، كلهــــا جمعت تحت 
شــــعار: «العنف ضد المرأة»، واستخدمت مطية 
للمطالبة بما أطلق عليــــه «تمكين المرأة»!!، وهو 
شــــعار رفعته التنظيمات النســــوية في السودان، 
ويتضمن العديد مــــن المطالب، مثل: «تخصيص 
نسبة كبيرة للنساء في البرلمان»، رغم أن القانون 
الســــائد يكفل لهن الحق الكامل في جميع أضرب 
المشاركة السياسية أســــوة بالرجل، من االقتراع 
ــــح لرئاسة الجمهورية!، ومثل: تعديل  وحتى الترشُّ
قوانين األحوال الشخصية للمسلمين..هذا فضالً 
عن الدعوة إلى المســــاواة «الجندرية»، وهي دعوة 
ال تعترف بالتقسيم البيولوجي والتخصص النوعي 
والوظيفي لإلنسان «ذكر وأنثى»، وإنما تؤمن بحق 
اإلنسان في اختيار ما يرغبه من أدوار اجتماعية، 
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سواءً كانت تصب في عرف الناس في خانة الذكر 
أم في خانة األنثى.

¿
هناك أدواركبيرة ملقـــاة على عاتق المرأة 
في مختلف جوانب الحياة : اجتماعياً، وتربوياً، 
وسياســـياً، واقتصادياً، وثقافياً..وتتميّز المرأة 
المسلمة بااللتزام بالصبغة التي يضفيها دينها 
على هذه األدوار، وفي هذا المقام سنركز على 

أكثر هذه األدوار أهمية:
أوالً: الدور االجتماعي للمرأة السودانية:

فـــي غضـــون العقـــود الثالثـــة األخيرة: 
(ثمانينات، وتســـعينات القرن الماضي، وبداية 
األلفية الثالثة) تعرّض المجتمع الســـوداني إلى 
تحوالت اجتماعية كبيرة طالت جميع مكوناته: 
(الفرد، األسرة النووية، األسرة الممتدة، القبيلة، 
، منها:  المجتمع)، وأثرت عليها فـــي عدة نواحٍ
األخالقية والقيمية، ومنهـــا المتصل بالترابط 

واالتصال بين تلك المكونات.
فمن جهة كان المجتمع السوداني، كغيره من 
المجتمعات العشائرية البسيطة، يتميّز بالترابط 
الوثيــــق، الذي يصــــل أحياناً إلى درجــــة الغلو، 
فالتزاوج يتــــم داخل القبيلة، إال نادراً، والمجتمع 
تسوده األسرة الممتدة التي تظل متحدة حتى في 
السكنى؛ حيث يعيش أبناء األب الواحد بأسرهم 
ى «الحوش»،  المتعددة في بيت كبير واحد يُســــمَّ
وتظل الصلة وثيقــــة ببقية أفراد العائلة الكبيرة، 
هذا فضالً عن الصلة القوية بالجيران والمعارف، 
التي تقترب من صلة ذوي القربى. ال تقتصر تلك 
الصلة القوية على العاطفة فحسب، بل تكون لها 
تبعاتها االجتماعية والقيمية؛ فكل شــــخص كبير 
في السن– مهما كانت درجة قرابته- له الحق في 
مالحظة ســــلوك الصغار وتقويمهم، وال يعترض 
عليه أحــــد، كما كانت تحقق نوعــــاً من التكافل 

ى عنها زوجها  االجتماعي الوثيق؛ فالمرأة المتوفَّ
ال تتجشــــم عناء البحث عن عمل لتعول أبناءها؛ 
فجميع الرجال فــــي الحوش يقومون مقام األب، 
هــــذا فضالً عمــــا كان يوفره البيــــت الكبير من 
بيئة طيبة تســــهم في حل الخالفــــات الزوجية، 

والمحافظة على كيان األسرة واستقرارها.
التحـــوالت االجتماعية - خاصة في المدن 
الكبيرة- قلّصت تلك الصورة إلى حدٍ كبير، األمر 
الذي أدى إلى ظهور تصدعات داخل األســـرة 
الصغيرة نفســـها، فارتفعت حاالت الطالق في 
السودان في السنوات األخيرة بصورة مزعجة، 
ففي خالل األشـــهر الثالثـــة األخيرة فقط من 
العام الماضي سجلت دائرة األحوال الشخصية 
في مدينة شـــندي وحدهـــا – وهي من المدن 
المتوسطة- اثنتي عشرة وثالثمائة حالة طالق 

مقابل اثنين وثمانين حالة زواج!.
ثانيـــاً: دور المرأة في الحفـــاظ على كيان 

األسرة:
بالنسبة للمرأة، فإنه كلّما تراجعت «األسرة 
الممتدة»، زادت األعبـــاء التربوية على المرأة، 
أمـــا إذا فُقد العائل بالوفاة أو العجز عن العمل 
وقع على المرأة العـــبء االقتصادي في تحمل 
تكاليف المعيشة، والسعي لتوفيرها عن طريق 
العمل، ففي الســـودان تعول النســـاء ٢٧٪ من 

األسر السودانية.
ومـــن هنا يتضـــح أن الحفـــاظ على كيان 
األســـرة ممتدة كانت أم نوويـــة  هو دور رئيس 
وحاجة أساســـية للمرأة الســـودانية بمختلف 
صفاتها الوظيفيـــة: ( أماً، أو زوجة) من خالل 
قيامها بحق الزوج واألبناء، استناداً إلى مفهوم 
المســـؤولية في اإلسالم: «...والمرأة راعية في 

بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم»(١)

رعيته»،  عن  مسؤول  وكلكم  راع،  «كلكم  حديث:  من  جزء   (١
أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
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ثالثـــاً: مكافحة االنحـــالل الخلقي والقيم 
الدخيلة على المجتمع:

وفـــدت قيم دخيلـــة كثيرة علـــى المجتمع 
الســـوداني عبر وســـائل عديدة، منها وسائل 
اإلعالم فـــي عصر الفضائيـــات، وقد زاد من 
خطرها وقوة تأثيرها غياب الرباط االجتماعي 
بصورته التي ذكرنا، كما ساهم احتكاك اليافعين 
من الجنســـين بعضهم ببعض فـــي الجامعات 
والمعاهد المختلطة في انتشـــارها بكثرة، هذا 
باإلضافة إلى التيـــارات العلمانية التي تحرص 
على نشـــر ذلك النوع من السلوك المضاد لقيم 
المجتمع بوصفه أفضل طريقة لمحاصرة المد 

اإلسالمي.
يلحـــظ اإلنســـان بوضوح انتشـــار األزياء 
الفاضحـــة والتبـــرج الشـــنيع، والجري خلف 
إلى  باإلضافة  والموضـــة،  الجديـــدة  التقاليع 
العالقـــات المحرمة بيـــن الفتيـــان اليافعين 
والفتيـــات اليافعات: كالصداقـــة والحب التي 
كثيراً ما ينتهي أمرها بفواحش جنســـية، مثل: 
الزنا، وما يسمى «بالزواج العرفي»(١)!!، وأبسط 
ما يكون من ممارسات تلك التي يصنفها القانون 

السوداني تحت بند األفعال الفاضحة.
إن دور المرأة في مكافحـــة تلك الظواهر 
أساسي؛ فصون الفضيلة ال يقتصر على الرجل 
وحـــده؛ فالمرأة عليها في تحقيق ذلك أن تلتزم 
بشـــرائع اإلســـالم في اللباس، وفـــي العالقة 
بالجنس اآلخـــر، وفي خروجها ومشـــيها في 
الطرقات، هذا باإلضافة إلـــى قيامها بواجب 
الدعوة بالحسنى إلى أخالق اإلسالم وفضائله.
وثمـــة تفاصيل أخرى تنـــدرج ضمن الدور 
االجتماعي للمرأة، وخاصـــة في ظل األوضاع 
المترتبـــة على الحـــرب والنزوح، مثـــل: كفالة 

ال  حيث  «زنا»؛  حقيقته  في  وهو  العرفي  بالزواج   ً زورا يسمى   (١
تتوفر فيه شروط الزواج، فليس فيه ولي للمرأة.

األيتام، واألطفال فاقدي األبوين وفقاً للضوابط 
الشـــرعية، والعمل علـــى دعـــم روح التكافل 
االجتماعي، ودعم األســـر الفقيرة. وهي أدوار 
يمكن أن تتم من خالل تنظيمات اجتماعية، مثل 
: المنظمات الطوعية، أو التجمعات البســـيطة 
فـــي األحياء، وفي الســـودان يوجـــد عدد من 
المنظمات النســـوية التي تغطـــي تقوم بذلك، 
من أشـــهرها: منظمة ســـند الخيرية، ومنظمة 
أم الفقـــراء، وجمعية العافية، وجمعية األيادي، 
وجمعية أنســـام، باإلضافة إلـــى االتحاد العام 

للمرأة السودانية التابع للدولة.
للمرأة  والتعليمـــي  التربوي  الـــدور  رابعاً: 

السودانية: 
في إطار األسرة تعتبر التربية أمراً طبيعياً 
فطريـــاً لألبوين، ولكن العـــبء األكبر فيها يقع 
على األم، ويســـاهم المجتمع واألسرة الممتدة 
بشـــكل أو بآخر في التربية من خالل منظومة 

القيم التي يحافظ عليها ويحرسها.
والثقافية  التحـــوالت االجتماعيـــة  أن  إال 
فـــي المجتمع أدت إلى تقليـــص دور المجتمع 
التربوي؛ إذ أصبح الســـعي وراء الرزق يستحوذ 
على النصيب األكبر من وقت رب األســـرة، فما 
بالك إذا أضيف إليه خروج المرأة إلى العمل؟! 
انعكـــس كل ذلك ســـلباً على حـــظ األبناء من 
الرعاية والتربية والتنشئة القيمية ودور األسرة 
في ذلـــك، في مقابل هيمنة القنوات الفضائية، 
ووسائل االتصال، ومجموعات األصدقاء، وهو 
أمـــر كان له مردود خطير فـــي زلزلة الثوابت 
مـــن المعتقدات واألعراف والقيـــم، وأدى إلى 
انحرافات ســـلوكية لدى الشباب وإلى ظاهرتي 

ب الدراسي. الفشل والتسرّ
إذن األجيـــال الجديدة في حاجة ماســـة 
إلى المرأة بوصفهـــا المرتكز األول في عملية 
التربية، ويتوجـــب عليها أن ترتـــب أولوياتها، 
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لتكـــون تربية األبناء هي األصـــل الذي تتراجع 
دونه كل الوظائف األخرى.

خامساً: رفع الجهل ومحو األمية:  
مازالت نسبة األمية مرتفعة في السودان، 
و في النساء بصفة خاصة، ففي العام ٢٠٠٨م 
كانت نســـبة األمية في مجمـــوع اإلناث في 
الريف الســـوداني ٦٢٪، مقابل ٤٤٪ للذكور، 
وفي المناطق الحضرية بلغت النســـبة ٣٤٪ 

لإلناث، وللذكور ٢١٪ (١).
إن القضـــاء على الجهل واألمية يلقي على 
عاتـــق المرأة المتعلمة مســـؤولية كبيرة تجاه 
بنات جنســـها، وذلك بالعمل في حمالت محو 
األمية، أو من خالل عملها في مهنة التدريس، 
وهوما يسهم بدرجة كبيرة في االرتقاء بأوضاع 
المرأة؛ حيث يظل الجانب العملي الجاد، أكثر 
فائدة من الصراخ، والمناداة بما اليليق بكرامة 
المـــرأة من مطالب، وتعليـــق اإلخفاقات على 

شماعة الرجل والمجتمع الذكوري.
سادســـاً: الدور الثقافي والتوعوي للمرأة 

السودانية:
تفشي الجهل واألمية في شريحة النساء 
نجمت عنه إشـــكاالت كبيرة في أوساطهن، 

وتبدى في مظاهر كثيرة مثل:
انتشار المعتقدات الفاسدة والخرافة  *

والشـــعوذة والدجل: حيث مازال كثير من 
النساء في الســـودان يعتقدن في تصرف 
الســـحرة  إلى  ويلجأن  باألحياء،  األموات 
والمشـــعوذين للحفاظ على أزواجهن، أو 
مـــن الحفالت  لجلـــب الولد وغيـــره، ويُقِ

الشيطانية التي تسمى: «الزار».
انتشار العادات الضارة، مثل: «الخفاض  *

الفرعوني»، و «الشلوخ»، وغيرها.
في  شارك  لإلنماء،  المتحدة  األمم  برنامج  عن  صادر  تقرير   (١
اليومية  الصحافة  جريدة  ونشرته  سودانيون،  خبراء  إعداده 

السودانية في عددها رقم: ٥٢٩٧ الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٨م

جهل النســـاء بالواجبات والحقوق في  *
حياتهن الزوجية، أو العامة، وهو أمر يستغله 
كثيـــرون في غمطهـــا حقها، كما تســـتغله 
المنظمات النســـوية العلمانيـــة لدفعها إلى 

التمرد على الدين واألسرة والمجتمع.
الشرعية،  * والواجبات  بالعبادات  الجهل 

وغياب الفهم الصحيح لإلسالم.
إنــــه باب كبير من أبــــواب الجهاد للمرأة 
الســــودانية المســــلمة، أن تعمل على نشــــر 
الوعي بين النســــاء، أوالً بحقوق الله تعالى، 
ودينه، ثم بحقوقهن التي جاءت بها الشريعة 
تجاه  بالمرأة  المنوطة  وبالواجبات  السمحة، 
بيتهــــا ومجتمعها، حتى تأخــــذ المرأة حقها 
وتــــؤدي واجبهــــا، وال تكون فريســــة للفكر 
العلماني المتمرد على الله وعلى دينه، وعلى 
الفطرة اإلنسانية الســــوية، الذي يؤدي إلى 
شقاء المرأة أكثر من نفعها؛ ألنه يصادم فيما 
يدعو إليه نظــــام فطرة الله تعالى التي فطر 
النــــاس عليها وهو أعلم بمــــا يصلحهم، وما 

يفسدهم.
وفي هـــذا المجـــال قامت في الســـودان 
منظمات لنســـاء مســـلمات وعيـــن أدوارهن، 
وفهمن دينهن، ووقفن ينافحن عنه ويرددن عنه 
غارات العلمانيين.فظهرت في السابق «الجبهة 
النســـائية»، وفي الحاضر توجـــد «منظمة أم 
عطية األنصارية»، و «مركز دراســـات المرأة»، 

وغير ذلك من المنظمات والهيئات.

¿
الســـودانية  للمرأة  أخـــرى  أدوار  هنـــاك 
مهمـــة، لكنها ليســـت فـــي مســـتوى أهمية 

األدوار التي تقدمت. من تلك األدوار:
الدور السياسي: وهو دور تدركه جميع القوى 
السياسية واألحزاب الوطنية ؛ حيث يتم استغالل 



٨٠

اجتماعية

العدد الرابع - شوال ١٤٣٠ هـ - سبتمبر ٢٠٠٩ م

المرأة بوصفها مــــورداً مهماً من موارد األصوات 
االنتخابية، ويؤدي الجهل المتفشــــي بين النســــاء 
الستغاللهن استغالالً مقيتاً. فهي تحتاج إلى تنمية 
وعيها السياسي حتى ال تستغل في تكريس أوضاع 
سياسية يتضرر منها الوطن، وهي أوضاع معظمها 

مستورد، دخيل على بيئتنا اإلسالمية.
الدور االقتصادي: فقد كفل اإلسالم للمرأة 
حق تملك المال وتنميته، وقد مارســـت المرأة 
النشاط االقتصادي في الســـودان منذ القدم، 
وفي مختلف أشكال اإلنتاج، من زراعة، وصناعة 
يدوية، إلى تجارة، وغيرها. لقد دفعت األوضاع 
االجتماعيـــة، والفقر، وغيـــاب العائل، وأحياناً 

الطموح كثيراً من النســـاء إلى العمل، فحققن 
فيه نجاحات، وصارت بعضهن ســـيدات أعمال 
يشـــار إليهن بالبنان، وقد أسهمت بعض النساء 

في دعم األعمال الخيرية في المجتمع.
وأخيراً فإن على المرأة المسلمة أن تدرك 
أن دورها الحقيقي مركوز في الفطرة، وقد أكد 
عليه اإلســـالم، وألجله رفع الله قدرها، وجعل 
الجنة تحت قدميها، وهي تدرك حقيقة الدعاوى 
العلمانية التي تحاول استغالل اسمها وقضاياها 
للمطالبة بما ال يقره الشـــرع، وال تســـتقيم به 
الحيـــاة، مما فيه مصادمـــة لفطرتها، وامتهان 

لكرامتها .

¿
بعض الدول الغربية تقدمت قبل ســـنوات بأفكار مشروعات تنموية وصناعية 
في دارفور، وأرســـلوا وفوداً قامت بعمليات مســـح كامل ودراسة دقيقة ألوضاع 
دارفور وســـكانها ومشكالتها وقبائلها ونزاعاتها، وقد استخدمت هذه الدراسات 
في تفجير األوضاع هناك وصناعة التمرد، من غير أن يتم قيام مشـــروع تنموي 

واحد حتى اآلن، فكان األمر أشبه بتحايل استخباراتي غير أخالقي.
الرئيس السوداني عمر البشير صحيفة المصريون االلكترونية 
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سياسية

¿
يقصد بالشـــباب ـ غالبـــاً ـ الفئة العمرية 
التي تبدأ من عمر ١٥ ـ ٤٠ ســـنة، وهي مرحلة 
تتميّز ببعض الخصائص عن المراحل السابقة 
والالحقة في حياة اإلنسان، و يكون في خاللها 
النضج البيولوجي والنفسي واالجتماعي، وقدرة 
اإلنســـان على تقبل القيم والمعتقدات؛ إلشباع 
حاجات اجتماعية محلية يتطلب إشباعها عادة 
واالجتماعي  الفكـــري  النظام  إعادة صياغـــة 
واالقتصادي والسياسي بكامله؛ وهي بذلك (أي 
فئة الشـــباب) تعكس اتجاهات المجتمع وقيمه 

في سلوكها والتزامها.
والتعريفات المتعلقة بمفهوم الشـــباب من 
الناحيـــة االصطالحية تنصب في مجملها على 
قضية أساســـية، هي اعتبار مرحلة الشـــباب 
مرحلـــة النضـــج العقلي والبنـــاء الفكري لدى 
اإلنســـان، واعتناقه التصورات والمفاهيم سواء 
أكانت عقديـــة أم فكرية، إضافـــة إلى قدرته 
على التفاعل مع ما حوله، والتأثير في محيطه 

االجتماعي، يصف األستاذ أنور الجندي الشباب 
بأنه: «... الطور الحاســـم في حياة اإلنســـان، 
والدور الـــذي تنبني فيـــه كل العقائد والمثل، 
وتشـــكل فيه النفس اإلنسانية والعقل البشري، 
بحيـــث تكون متأهبـــة ألداء دورهـــا في حمل 
أمانة الحياة ومســـؤولية المجتمع، وقد تتحول 
إلـــى طاقات مبعثرة تُبدد في فراغ، وتُســـتهلك 
في غير المواقع الصحيحة، وتنتهي إلى الحيرة 
والقلـــق والتمـــزق والعدميـــة، ... يعيش فيها 
الشـــاب حالة من الضياع، تسهل على األعداء 
احتالل نفســـه وعقله وروحه وأرضه، وإذا فَقد 
االلتزام واالنضباط للمثل التي يؤمن بها انقلب 

إلى شرٍّ محض يدمر نفسه وأمته».
وفـــي هذا الصدد ورد عن عياض بن حمار 
رضي الله عنه، عن الرســـول # قوله: ( يقول 
اللـــه تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم 
مَت عليهم  الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرَّ

ما أحللتُ لهم).

قراءة في
أثر الحروب األهلية على 

الشباب في أفريقيا
تشاد نموذجاً

محمد البشير أحمد موسى
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يشـــتد االنبعـــاث الذاتي للمـــرء في هذه 
المرحلة نحو االلتزام القوي بمنهج وفكر يسير 
عليه، فيقوى تمســـكه بإســـالمه منهجاً شامالً 
لحياته، وقد تجتاله الشياطين عن دينه فيكون 
شـــيوعياً ملحداً، أو كافراً مشركاً بربه وخالقه، 
جاحداً ألنعمه؛ لذا كان التوجيه النبوي # في 
غاية الدقة: «... وشاب نشأ في عبادة الله...»  
في الحديث عن الســـبعة الذين يظلهم الله في 

ظله يوم ال ظل إال ظله.
من األمور التي يحرص عليها اإلســـالم في 
لق ألجلها،  ة التي خُ بناء اإلنسان أن يعرف المهمّ
وهي عبادة الله وحده، وحمل رســـالة اإلسالم 
وتبليغهـــا كما أُنزلت على رســـول الله # إلى 
ة، هذه الرســـالة العظيمة هي التي  الناس كافَّ
ينبغي أن يكـــون بها انبعاث الشـــباب الذاتي، 
والمنهج الذي يلتزمه بقوة ويوجه همته وطاقته 
للدعوة إليه؛ ولذلك يحرص أعداء اإلسالم على 
صرف الشـــباب المســـلم وإلهائه عن التمسك 
بدينه، وإن من أَخطر الوسائل واألساليب التي 
يتبعونها في ذلك: إشـــاعة اإلباحية الجنسية، 
و شـــرب الخمور، و نشـــر األفـــكار العلمانية 
تحت شعارات الحرية والديمقراطية والعولمة، 

والجهر بذلك في مختلف وسائل اإلعالم. 

¿
وفـــي الســـنوات األخيـــرة ازداد االهتمام 
العالمي بالشباب؛ فهم يشكلون نسبة عالية من 
سكان العالم، وبصفة خاصة في العالم النامي؛ 
حيـــث يبلغ عدد من تتـــراوح أعمارهم بين ١٥ 
إلى ٢٤ ســـنة اليوم أكثر من مليار نســـمة، كما 
أن ٤٠ في المائة تقريباً من ســـكان العالم تقل 
أعمارهم عن ٢٠ سنة، ويعيش ٨٥ في المائة من 
هؤالء في البلدان النامية، يعانى معظمهم الفقر 
الشديد، ويتأثرون بصورة كبيرة بمشاكل التنمية 

والشـــباب  األطفال  ويشـــكل  في مجتمعاتهم، 
نسبة عالية جداً من سكان الحضر في البلدان 
النامية. وفى كثير من البلـــدان األفريقية تبلغ 
نســـبة عدد الســـكان الذين تقل أعمارهم عن 
١٩ ســـنة أكثر من ٥٠ في المائـــة. إن اجتماع 
الفقر والبطالة، والمشـــاكل البيئية والصحية، 
وفقدان الفرص التعليمية يؤدي غالباً إلى تفاقم 
النزاعات العنيفـــة، وإيجاد مخاطر أمام أعداد 

متزايدة من الشباب في الدول المختلفة.
جاء في التقرير العالمي عن الشـــباب عام 
٢٠٠٣ م أن معظـــم الحروب تقـــع في البلدان 
النامية وبصفة خاصة في أفريقيا؛ حيث تتعرض 
حياة ما يقرب من ٣٠٠٠٠٠ من الجنود الشباب 
فيمـــا بين ١٠ إلى ٢٤ ســـنة للخطر في غمرة 
المنازعات المســـلحة التي يتسبب فيها الكبار،  
وحتى فـــي البلدان التي لم تُبتـــلَ بالمنازعات 
المســـلحة، غالباً ما يغيب الشباب عن الساحة 
السياســـية واالجتماعية واالقتصادية، ومع أن 
طاقة الشـــباب وحماســـه يمثالن أدوات قوية 
في تنشـــيط القضايا االجتماعية والسياســـية 
وغيرهمـــا، فهم عرضة أيضاً للتضليل وســـوء 
االســـتخدام اللذين غالباً ما يكون لهما عواقب 

وخيمة على المجتمع األفريقي. 
يصف بعض المختصين التنشئة السياسية 
للشباب، ودورها في تقليل المشاكل االجتماعية 
والسياســـية في كثير من البلـــدان التي تأخذ 
بها، بأنها: «إحـــدى العمليات االجتماعية التي 
يكســـب األفراد من خاللها المعلومات واألفكار 
والقيم واالتجاهات التي تتعلق بالنسق السياسي 

لمجتمعهم».
فالتنشئة السياسية عملية مستمرة، ويمكنها 
أن تلعـــب دوراً كبيراً في الوعي السياســـي في 
المجتمعـــات التي تتناحر فيما بينها، وتشـــكل 
دعامة من الدعامات األساسية في بناء مجتمع 
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مســـالم، يدرك كل مســـؤوليته السياسية تجاه 
اآلخـــر، وتجاه الحكومة، وفد ركزت التربية في 
اإلســـالم على تنمية روح المســـؤولية الفردية 
والجماعيـــة، والدور اإليجابـــي في المحافظة 

على سالمة المجتمع، وأمنه واستقراره. 
  عانى الشــــباب في أفريقيا طوال العشرين 
عاماً الماضية من جــــراء تزايد الفقر والبطالة، 
ونمــــو االتجــــار باألطفــــال والشــــباب وخاصة 
الشــــابات، واالستغالل الجنسي للشباب، وبصفة 
خاصة الفتيات صغيرات السن، وارتفاع مستويات 
البطالة، ونمو ظاهرة أطفال الشــــوارع، وانتشار 
الجريمة المنظمــــة وأعمال العنف التي يقوم بها 
الشــــباب، والعصابات الشبابية، وتجنيد األطفال 
فــــي أعمــــال الجندية، وتفكك األســــرة، وظهور 
األمــــراض الخطيــــرة وازديــــاد المصابين بوباء 
نقص المناعة « اإليدز» في عدد من دول القارة، 
وخاصة في دول الجنوب األفريقي، لقد أدت هذه 
المشكالت إلى تفاقم الحروب في القارة، وزيادة 

معدل الوفيات بين الشباب في هذه الحروب.

¿
 ألهمية الشباب ودورهم في المجتمع، ومعالجة 
مشــــكالتهم في عــــدد من الــــدول، كان االهتمام 
المتزايد بهم في الســــنوات األخيرة، وما شهدته 
أروقة كثيــــر من المنظمات اإلقليميــــة والعالمية 
من مؤتمرات تعنى بقضايا الشــــباب ودورهم في 
المعينة  االستراتجيات  نهضة مجتمعاتهم، ووضع 
على ذلك، ومن ذلك (إستراتيجية الشباب)، التي 
وضعتها األمم المتحدة في أيار/مايو٢٠٠٣م، حيث 
اعتمدت إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية القرار ١٣/١٩، وقد طالب القرار بوضع 
إســــتراتيجية تعمل على تعزيز إشــــراك الشباب 
والمنظمات الشــــبابية في أعمال األمم المتحدة، 
وقد استلزم وضع اإلستراتيجية إجراء مشاورات 

على نطاق واســــع مع الشباب ومنظمات المجتمع 
المدني في خالل الفترة من أبريل إلى ســــبتمبر 
عام ٢٠٠٤م، وقد شــــارك في هــــذا الجهد كثير 
من المنظمات الشــــبابية والجهــــات المتعاونة مع 
تلك المنظمات من مؤسســــات المجتمع المدني. 
لقد أجريــــت اللقاءات داخل أروقة األمم المتحدة 
للتأكيــــد على االســــتراتيجيات والبرامج الحالية 
المتعلقة بالشباب، وفرص تعزيز إشراك الشباب، 
كما تم أيضــــا إجراء بحوث لتقدير فرص التعاون 
مــــع وكاالت األمم المتحدة األخــــرى، وتم عرض 
اإلســــتراتيجية ومناقشتها في عدد من المنتديات 
منهــــا: اجتمــــاع فريــــق الخبراء المعنــــي بوضع 
استراتيجيات إلتاحة فرص عمل لشباب الحضر 
في أفريقيا، يونيو ٢٠٠٤م، واليوم الدولي للشباب 
في نيروبي في ١٢ أغســــطس ٢٠٠٤م، والمنتدى 
الحضــــري العالمــــي الثاني ببرشــــلونة ١٣-١٧ 
سبتمبر ٢٠٠٤م.(١). من المؤسف  أن هذا القرن 
العشــــرين تميز بصفة (قرن النزاعات المسلحة)، 
وقد اتخذت أشــــكاالً متعددة مــــن بينها الحروب 
األهليــــة والحروب اإلثنية بيــــن القبائل، وقد أدى 
ذلــــك إلى تعريض حيــــاة المدنييــــن للخطر في 
مناطق الحروب والنزاعات، وإن مأســــاة الحروب 
في القارة األفريقية في تزايد مســــتمر، ومأساة 
الشاب األفريقي، وخاصة المسلم في تزايد أكبر. 
كشفت بعض الدراسات المتعلقة باألطفال الجنود 
ومشــــاركتهم في الحروب: أن عدد هؤالء األطفال 
الجنود يقــــدرون بـ٢٥٠٫٠٠٠ طفل في العالم بناءً 
علــــى التقارير الواردة عن عــــدد األطفال الجنود 

المشاركين في النزاعات المسلحة في العالم. 

¿    


هنـــاك عوامل عدة تجعل بعض الشـــباب، 
وخاصة من هم في ســـن الثامنة عشـــرة أكثر 
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الفئـــات انضماماً إلـــى الحركات المســـلحة 
والمشاركة في حمل السالح، وهذه العوامل هي:

الجهـــل واألمية المنتشـــرة في معظم  *
الدول األفريقية.

العصبيات القبلية واإلثنية. *
حب التصدر والزعامة. *
الفقر المدقع، فمثالً فـــي ليبيريا كما  *

يقول أحد المقاتلين السابقين: «يحتاج الكبار 
إلى سبب مقنع لحمل السالح، أما األطفال 
فإنه من السهل إقناعهم بأن يقاتلوا من أجل 
ال شـــيء، وكل ما يلـــزم إلقناعهم هو بعض 
المـــال والغنائم...  الوعود الصغيرة ببعض 

إنهم فريسة سهلة االصطياد». 
الظلـــم الواقع على األســـرة والتفكك  *

األسري.
وجود هذه الفئة فـــي أماكن النزاعات  *

والحروب.
القســـري لألطفال في بعض  * التجنيد 

الدول والمجتمعات. 
وفرة الســـالح بشـــكل متزايد، وتطور  *

األســـلحة المستعملة في القتال تطوراً سهل 
اســـتعمالها حتى من قبل األطفال، كالبنادق 
رخيصة  األســـلحة  وهذه  األوتوماتيكية...، 
وســـهلة الصيانة، وهو ما ســـهل انتشـــار 
استعمالها في النزاعات المسلحة وخصوصاً 

في أفريقيا.
البطالـــة: حيث تلعـــب دوراً كبيراً في  *

مشاركة عدد ال بأس به من الشباب في هذه 
النزاعات والحروب في القارة األفريقية وفي 

غيرها.

¿
إن الدور الغربي في تأجيج بعض األزمات 
فـــي القارة قد بدا واضحـــاً منذ مؤتمر برلين 

١٨٨٤ – ١٨٨٥م، الذي تمَّ فيه تمزيق الممالك 
اإلســـالمية الحديثة في القـــارة إلى دويالت 
صغيـــرة، كل دويلة تتبع إحـــدى الدول الغربية 
و تـــدور في فلكهـــا. هذه الدويـــالت التي تم 
تقســـيمها في مؤتمر برلين تم تقسيمها عمداً، 
ووفقـــاً لقاعدتهم المشـــهورة « فرق تســـد»، 
قوا وســـادوا، وما زالـــت تعاني القارة آثار  ففرًّ
هذا التقسيم إلى يومنا هذا!، كما أن  السياسة 
االســـتعمارية تغيرت وأخذت شـــكالً آخر من 
أشكال االســـتعمار في أواخر القرن العشرين 
وأوائل القرن الحادي والعشرين عبر أطروحات 
العولمـــة والديمقراطيـــة والشـــركات العابرة 
للقارات، وأصبح أمثال بوب دينار، والمخابرات 
والبلجيكية وغيرها  والبريطانيـــة  الفرنســـية 
من الجهات الغربيـــة، تقيم دوالً وتزيل أخرى، 
وتشعل حروباً وتوقف أخرى، وصور ذلك كثيرة 

في طول القارة وعرضها!.
فالدول الغربية هي السبب الرئيس فيما آلت 
إليه األحوال في القارة، فعلى مدار ستين عاماً 
شهدت القارة حروباً متتالية تنتقل من دولة إلى 
أخرى، والدولة التي لم تعانِ حروباً عســـكرية 
عانت حروبـــاً اقتصادية وأزمات صحية؛ حيث 
شـــهدت القارة منذ عـــام ١٩٦٦م حتى أواخر 
القرن الماضي أكثر من ســـتين حرباً، و شـــهد 
عام ١٩٩٦م أكثر من عشرين نزاعاً شاركت فيه 
أكثر من خمسة عشر بلداً، تسبب في وفاة أكثر 
مـــن نصف جميع الوفيـــات المتعلقة بالحروب 
على نطاق العالم؛ حيث شهدت الكونغو وحدها 
أشـــرس تلك الحروب، التـــي يمكن أن تصنف 
ضمن الحروب العالمية؛ حيث شـــاركت معظم 
دول القـــارة ودول من خارجها في هذه الحرب. 
إن األســـلحة بشـــتى أنواعها تدخل القارة من 
الدول الغربية والشرقية، ويمكن أن تحصل على 
ســـالح في أقل من ســـاعة في بعض المناطق، 
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بينما ال يمكن أن تجد ما تســـد به رمق الجائع 
بسهولة!

تُعد المعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة 
تجربة من أقسى التجارب التاريخية المشتركة 
في المجتمع اإلنساني، ويعتقد كثيرون أن القرن 
العشــــرين شــــهد ارتفاعاً في عــــدد النزاعات 
المسلحة على امتداد العالم، كما شهد في الوقت 
نفسه تغيراً ملحوظاً في طبيعة هذه النزاعات؛ 
حيث شــــهد النصف الثاني من القرن العشرين 
تفشــــياً للنزاعات الداخلية التــــي ارتبطت في 
غالب األحيان بقيام دول وطنية، أو تدعيمها، أو 
انهيارها ، كما حدث في ساحل العاج والصومال، 

ومــــا أفرزته االنتخابات في كينيــــا وزيمبابوي، 
والدعوات االنفصالية في جزر القمر، وأحداث 
دارفــــور وما صاحبتهــــا من تداعيــــات. إن ما 
يقارب ٨٥٪ من إصابات الحروب اليوم هي بين 
المدنيين، وخاصة األطفال والنســــاء والشيوخ. 
أشــــارت إحــــدى اإلحصائيات عــــن النزاعات 
المسلحة إلى أن عشرة من النزاعات المسلحة 
اآلن على األقل قد استمرت أكثر من عشر سنين 
متواصلة. وهناك أجيال في هذه الدول ال تعرف 
شــــيئاً عن ماهية الحيــــاة الطبيعية الخالية من 
الحــــرب، وهي غير مؤهلة لتعيش حياة طبيعية، 
وال تعرف إالّ أن تعيــــش حياة المحاربين. ولعل 

أعداد القتلىبعض األسباب الرئيسةتاريخ احلربالدولة

١٩٥٤-١٩٦٢، ١٩٩٢ماجلزائر
الصراعات الداخلية على احلكم، البترول والغاز. 

٧٠,٠٠٠ومصالح القوى اخلارجية.

١,٨٠٠,٠٠٠البترول، اليورانيوم، مخططات تنصيرية. ١٩٨٣- ٢٠٠٥مالسودان

٥٠٠,٠٠٠أملاس، البترول، والعاج وغيرها من املواد. ١٩٧٥-٢٠٠٢مأجنوال

١٠,٠٠٠البترول ، أملاس، مصالح دولية.١٩٩٣-٢٠٠٠مالكونغو برازافيل

١٩٩٣-٢٠٠٩مالكونغو الدميقراطية
مصالح القوى الغربية، املاس، البترول، اليورانيوم، 

٢٥٠,٠٠٠العاج، الذهب، النحاس، وغيرها.

٢,٠٠٠٠٠٠املاس، الذهب، البترول، مصالح دولية. ١٩٩٣مبوروندي، رواندا

١٩٦٦-١٩٨٢متشاد
١٩٩٠- ٢٠٠٩م

احلروب األهلية والصراع على احلكم، البترول، 
٦٠٠,٠٠٠اليورانيوم، مصالح خارجية.

١,٠٠٠البترول.١٩٩٢كامريون / نيجريا

١٩٨٩-١٩٩٨مليربيا
تصفية عرقية للمسلمني، املاس، الذهب، املطاط، 

١٧٥,٠٠٠وغيرها من املعادن.

٢٠,٠٠٠العاج، البترول، الكاكاو، مصالح دولية. ٢٠٠٢-٢٠٠٩مساحل العاج

١٩٨٩-١٩٩٩مسرياليون
املاس، الذهب، تصفية للمسلمني من قبل العميل 

٩٠,٠٠٠تايلور. 

١٩٩٠-٢٠٠٩مالصومال
الصراعات الداخلية على احلكم،العصبيات 

٥٠,٠٠٠القبلية، مصالح القوى اخلارجية.  
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هــــذا الجدول يعطينا نموذجاً عن واقع الحروب 
في القارة منذ االستقالل وإلى يومنا هذا:

¿
إن تشاد لم تكن بعيدة عن هذه الصراعات 
العلنية أو السرية، وهي اآلن على أبواب مرحلة 
جديـــدة من الصراع بين الكنيســـة الكاثوليكية 
والكنيســـة البروتســـتنتية، كل واحدة تســـعى 
للهيمنة على ثروات الدولة الســـتثمار العائدات 
ح بذلك  لدفع عجلة التنصير في القارة، كما صرّ
أكثر من مســـؤول. وتعد المعارك التي حدثت  
في ١/٣١/، و١-٢٠٠٨/٢/٣م حلقة من سلسة 
من المعارك المســـتمرة في البالد. إن أطماع 
المنظمات النصرانيـــة ومصالح القوى الغربية 
تقتضي أن يدفع الشـــباب التشادي فاتورة هذه 
الحروب التي تدار بالوكالة في تشاد. وما شهدته 
العاصمة التشـــادية في خميس ٢٠٠٨/١/٣١م  
إنما هو اســـتمرار لتاريـــخ التحالفات الدولية 
إلدارة دفة الصراع  في منطقة وســـط أفريقيا 
عامة، وتشـــاد على وجـــه الخصوص، فخالل 
أربعيـــن عاماً لـــم يذق التشـــاديون الطمأنينة 
والسالم واالستقرار في بلدهم، وهو حال معظم 
شـــعوب القارة األفريقية، التي تعاني أزمة عدم 
االستقرار وفقدان األمن، سواء كان ذلك بعوامل 
داخليـــة أم عوامل خارجية. كلما جاءت حكومة 
اتخذت رداء القبيلة في الغالب لتنفيذ سياساتها 
في الهيمنة على مقدرات البالد ، وتتلقى القبائل 
األخرى تلك السياســـة بالرفض والعداء، الذي 
ســـرعان ما يتحول إلى عمل عسكري، وقد يتم 
االســـتقرار المبني على المصالح، والذي يكون 
قابالً لالنفجار في أيّة لحظة. بدأت الصراعات 
باالنتفاضة األولى ضد الحكومة المعيّنة من قبل 
فرنســـا في عام ١٩٥٨م، ثم قامت أول ثورة في 
تشـــاد عام١٩٦٢م ضد أول رئيس لها(فرانسوا 

تمبلبـــاي)، ومنذ ذلك التاريخ تفجرت سلســـلة 
من الحروب المتواصلة، كانت أشرســـها حرب 
تسعة األشهر بين الرئيسين السابقين: (قوكوني 
عويدي، وحســـين هبري)، والتي راح ضحيّتها 
أكثر من عشـــرة آالف شخص ما بين عسكري 
ومدني، معظمهم من الشباب، وذلك في الفترة 
ما بين مارس إلى  ديســـمبر من عام ١٩٨٠م . 
ومنذ وصول الحكومة الحالية إلى الحكم ووتيرة 
الحرب ومالمحها تظهـــر بين الفينة واألخرى، 
سواء في الشمال أم في الغرب أم الشرق، وهي 
الجبهات الرئيســـة التي غالباً ما يتمركز فيها 

بعض الثوار المناوئين للحكومة . 
هذه الوضعية التي تمر بها تشاد اآلن ليست 
غريبــــة على هــــذه الدولة التــــي عانت الحروب 
منذ تاريخ اســــتقاللها عن فرنسا، فقد أوجدت 
فرنسا كل األســــباب المعينة على عدم استقرار 
تشاد، حتى يســــهل لفرنسا اســــتغالل ما تبقى 
من ثرواتها كحال معظم الــــدول األفريقية، وإن 
كانت تشاد على رأس القائمة، وقد هاجر بسبب 
هذه الحروب أكثر من خمســــة ماليين تشــــادي 
إلى الــــدول المجاورة جلهم من الشــــباب وذوي 
الكفاءات المقتدرة، ســــواء كانوا من ذوي الثقافة 
الفرنســــية أم العربية. هــــذه األحداث كلها تنبئ 
أن األطراف الخارجية، وعلى رأســــها فرنســــا 
وبعض من عمالئها، وكذلك الشــــركات المتعددة 
الجنســــيات ـ والتي لعبت دوراً قذراً في كثير من 
الحروب التي نشبت في أفريقيا ـ، هذه األطراف 
تبدأ بتحريك خيوط اللعبــــة كلما وصلت البالد 
إلى حالة من االســــتقرار، لتتواصل تلك الدوامة 
المقيتة. إن ما تردده فرنســــا من حين آلخر بأن 
أيَّ محاولة لالستيالء على السلطة بالطرق غير 
الديمقراطية، وال ســــيما اســــتخدام القوة أمر 
مرفوض من قبلها، مجرد تصريحات لالستهالك 
اإلعالمــــي؛ فما تفعلــــه فــــي أرض الواقع غير 



٨٧
مجلة ثقافية فصلية متخصصة في شؤون القارة األفريقية

ما تبثه عبر وســــائل اإلعــــالم. وقد تكررت مثل 
هذه التصريحات سابقاً، ولكن النتيجة أنها دائماً 
مع شعار: « نحن مع القبيلة األقوى المنتصرة»! 

لقد بـــدأ النظام االقتصادي الرأســـمالي 
في العالم ينهار شـــيئاً فشـــيئاً بعـــد أحداث 
١١/ ســـبتمبر ٢٠٠١م، وأصبـــح يُعاني أزمات 
اقتصادية متتاليـــة، ظهر ذلك جليّاً في إفالس 
شـــركات عديدة في عدد من الدول الرأسمالية 
الكبرى، وتســـريح أعداد هائلة من العمال مع 
األزمة المالية، وفي نفس الوقت زاد الطلب على 
الطاقة في تلك البلـــدان، األمر الذي حدا بها 
إلى مراجعة أماكن نفوذها الســـابقة في العالم 
اإلسالمي، والسعي إلى إيجاد أماكن احتياطية 
ي اقتصادها، وتساهم في انتعاشه،   فكان  تغذّ
الصـــراع األمريكي الفرنســـي الظاهري على 
المستعمرات الفرنســـية السابقة، والتي تسعى 
فرنســـا لجعل ثرواتها مدخرات مستقبلية لها، 
بحيـــث تنتقل من دولة إلى أخـــرى. وقد تكون 
بعض الـــدول األفريقية هي محور الصراع بين 
القوى الغربية لتعيد لنا ذكريات احتاللها، كلما 
زاد الضغط الشـــعبي على الحكومات الغربية 
بسبب األزمة المالية العالمية، أخذت تبحث عن 
موارد جديـــدة، لحل أزماتها وتوظيف العاطلين 
عن العمل، وأفريقيا هي األفضل لكثير من هذه 
الشركات العابرة للقارات وكذلك الدول الغربية.
 أثر الشـــباب التشادي في نهضة المجتمع 

في ظل األزمات المتالحقة.

¿
كان لبعـــض اإلســـهامات الشـــبابية فـــي 
الحروب المتتالية، دور في النهضة التي يعيشها 
المجتمع التشـــادي اليوم، ســـواء ما تعلق منها 
بالنهضـــة التعليميـــة، وما تشـــهده الدولة من 
تطـــور في هذا الجانب في الســـنين األخيرة ـ 

رغم ما تعانيه من أزمات متتالية ـ، أم ما يتعلق 
بالزيادة المطردة في المدارس وخاصة األهلية، 
أم بإنشـــاء كليات وجامعات أهلية تســـاهم في 
هـــذا التطور العلمي بعد أن كان التعليم العربي 
اإلســـالمي وخريجوه ال يقارنـــون بأي حال مع 
التعليـــم الحكومي الفرنســـي. فالمؤسســـات 
التعليمية اإلسالمية يزداد عددها يوماً بعد يوم 
في كل المحافظات التشـــادية، و تساهم هذه 
المؤسســـات التعليمية مساهمة فعالة في نشر 
اإلســـالم وتوعية المســـلمين وتزويدهم بالزاد 
الضروري لهم لمواجهة انتشـــار ثقافة العلمنة 
والعولمة في المجتمع التشـــادي، مع ما تعانيه 
هذه المؤسسات من نقص في الكوادر المؤهلة 
والمنهج الموحد، والكتاب المفيد، والمدرســـة 
المتكاملة. إن جوانـــب النقص كثيرة، لكنها لم 
تثن عزم الشـــباب عن المضي قدماً، والسعي 
إليجاد الحلول الممكنة بكل السبل المواتية لهم.

¿
كذلك كان أثر الشـــباب الدعوي بارزاً في 
أثناء الحروب األهلية سواء أكان هذا األثر بشكل 
مباشر أم غير مباشر في القرى البعيدة، أم في 
المدن الرئيســـة، كما انتشـــرت بحمد الله في 
اآلونة األخيرة المساجد و المصليات في كثير 
من المدن  والقرى، وزاد عدد مساجد العاصمة 
«أنجمينا» وضواحيها إلى أكثر من ٢٠٠ مسجد، 
كما ازدادت في المدن األخرى الرئيسة، وازداد 
اإلقبال على المســـاجد والمصليات من الكهول 
و الشـــباب ألداء الصلـــوات، و تلقي الدروس 
والمحاضرات العلمية، و تعلم القرآن الكريم في 
بعض منها، و إشـــهار عدد كبير من الجنوبيين 
اإلسالم فيها. لعبت خطبة الجمعة التي يلقيها 
كثير من شـــباب الدعوة دوراً بـــارزاً في لفت 
أنظار المجتمع إلى قضاياهم األساســـية، بدالً 
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مـــن االهتمام بسفاســـف األمـــور، ناهيك عن 
المحرمات، وخاصة قتل المسلم ألخيه المسلم 

دون مسوغ شرعي.

¿
وفي الجانب اإلعالمي قدم الشــــباب عبر 
عدد من المنابر اإلعالمية، بدءاً بمنبر الجمعة 
إلى اإلذاعة والتلفاز والصحافة، صورة مشرقة 
أخرى بتوجيه المجتمع إلى الخروج من األزمات 
التي يعانيها اليوم، والبعد عن المفاهيم الجاهلية 
في الممارسة والسلوك، وتربية النشء من خالل 
الرســــائل القصيرة عبر تلك المنابر والوسائل 
التربية اإلســــالمية الصحيحة،  إلــــى  المتاحة 
ومن أكبر األمثلة على ذلك الدور المشرق الذي 
تقدمه إذاعة البيان اليوم في تشاد، والتي حازت 
على شهادات وتزكيات داخلية وعالمية؛ لدورها 
المميز ومساهمتها الفاعلة في توعية المجتمع 
التشــــادي، بوصفها تجربــــة ناجحة من تجارب 
الشــــباب الدعوي في تشــــاد، وخاصة أن تشاد 
تشــــهد اآلن هجمة علمانية ضد اإلسالم، تظهر 
من خــــالل اإلذاعات التي أنشــــأتها المنظمات 
النصرانيــــة، لتبث من خاللها الســــم الزعاف 
من أغان هابطة، وبرامج تافهة، ونشــــر للمجون 
والعهر في مجتمع مــــازال والحمد لله يحتفظ 
باإلسالم في كثير من سلوك أفراده، كما تظهر 
تلك الهجمة في التعليم، وفي كافة مناحي الحياة، 
خاصة وأن الدستور في مادته األولى نص على 
علمنة الدولة: «وأن تشــــاد دولة ذات ســــيادة ، 
مستقلة، علمانية، اجتماعية واحدة وغير قابلة 
للتجزئة، قائمة على مبادئ الديمقراطية، وعلى 
ســــيادة القانون والعدالة، وهي تؤكد على فصل 
األديان عن الدولة»، فاتخذ الســــفهاء من هذه 
المادة مدخالً لصبــــغ المجتمع صبغة علمانية، 
ووجــــدوا ضالتهم في المادة ٣٩ من الدســــتور 

الحالــــي بأن: «التعليم العــــام علماني»، لتحويل 
المجتمع كافة إلى مجتمع علماني، بالتركيز على 
هــــذه المواد وصبغ القوانيــــن العامة والخاصة 
بالعلمنــــة، كما في محاولــــة العلمانيين وبعض 
ضعاف النفوس من خالل ما طرح من مشــــروع 
مدونة األحوال الشخصية. ويمكرون ويمكر الله 

والله خير الماكرين.

¿


من صور إسهامات الشباب في تخفيف أثر 
الحروب على المجتمع التشـــادي ما يقومون به 
في بعض الجوانب االقتصادية من إســـهامات 
بسيطة بإنشاء مراكز ومؤسسات تجارية خاصة 
بهم، وفي الجانب السياسي التطور الذي أحدثه 
بعض الشباب من خالل إنشاء أحزاب سياسية 
جل أعضائها من الشـــباب المستنير  وتحقيق 
نقلة نوعية فـــي هذا الجانب، هـــذا إلى غير 
ذلك من اآلثار الحميدة التي ينتهجها الشـــباب 
اليوم في تشـــاد، وخاصة في البرامج الدعوية 
، وإنشاء  واإلرشادية،ـ  التي سبقت اإلشارة إليهاـ 
جمعيات ومنظمـــات المجتمع المدني، وتحويل 
السجال السياسي إلى برامج عمل يتم تنفيذها 
من خالل منظماتهم وجمعياتهم، ليكون سجاالً 
فكرياً يفضي إلى نهوض البالد وتطورها، بدالً 
من الحراك العســـكري الـــذي حول البالد إلى 
خـــراب ودمار. بالرغم من أن الشـــباب يواجه 
تحديات فـــي هذا المجـــال، وخاصة بعد حل 
أكثر من (١٠٠) منظمة و جمعية إسالمية كانت 
تســـهم في توعية المجتمع بوجه أو آخر، وذلك 
بموجب القرار ٢٢/ الصادر من وزارة الداخلية 
واألمن بتاريخ ١٩٩٦/٧/٣٠م، واستهدف القرار 
والمنظمات  الجمعيات  أساســـي  بشكل  حينها 

الشبابية التي يديرها شباب الدعوة.
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لقد أدى ارتفاع أســـعار الغـــذاء في الفترة 
مـــا بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨م إلـــى تداعيات خطيرة 
على األمـــن الغذائي وعلى اقتصـــادات الدول 
واستقرارها حول العالم، ومن المتوقع أن تعاني 
أفريقيا مـــن نقصان حاد في دخـــول األفراد 
بســـبب األزمة العالمية الراهنة، حيث شهدت 
ا في الدخل وصل  ا انخفاضً أكثر الدول تضـــررً
ا لتقرير نشـــرته مؤسسة «أكشن  إلى ٥٠٪، طبقً

إيد» المعنية بالشئون اإلنسانية واإلغاثية.
ويشـــير التقريـــر المعنـــون «أثـــر األزمة 
االقتصاديـــة على الدول الناميـــة» إلى الطرق 
المختلفة التـــي تؤثر بها األزمـــة المالية على 
اقتصـــادات الدول الناميـــة وخاصة في القارة 
الســـمراء، ويظهـــر التقرير أن الـــدول األكثر 
تضـــررًا هي تلك التي فتحـــت قطاعها المالي 
بصورة أكبر في السنوات الماضية لالستثمارات 
األجنبية مثل جنوب أفريقيا، وقد التقى رئيس 

القادة  بـــراون  البريطاني جـــوردون  الـــوزراء 
ا لمناقشة آثار الكساد  األفارقة في لندن مؤخرً
على اقتصاداتهم قبيل قمة مجموعة العشـــرين 
في أبريل، ويتوقع التقرير الذي نشرته مؤسسة 
أكشن إيد لألبحاث أن أفريقيا سوف تعاني من 
نقص حاد في الدخول سوف يصل إلى أكثر من 
٤٩ مليار دوالر في الفترة ما بين ٢٠٠٧م ونهاية 

٢٠٠٩م.
ويشير التقرير إلى أن هذا النقصان الحاد 
جاء بســـبب كل مـــن األزمة المالية والكســـاد 
العالمـــي، فمن ذلك التقلص الحاد في الدخول 
هنـــاك ٢٢ مليار دوالر بســـبب األزمة المالية، 
و٢٧ مليار دوالر بســـبب االنخفاض في عوائد 
التصدير ونقـــص المســـاعدات والدخول من 
الدول الغنية التي تعاني هي نفسها من الكساد. 
ـــا قدره ١٠٪  وتعـــادل تلك الخســـارة انخفاضً
ا  من كافة دخـــول القارة، وأكثر الـــدول تضررً
من األزمة المالية ســـوف تكون جنوب أفريقيا 

الدولي  المعهد  رئيس  براون  فون  يواكيم  التقرير  هذا  أعد   (١
ألبحاث سياسات الغذاء لصالح المعهد .

أزمة الغذاء واألزمة 
المالية العالمية..
التداعيات على الزراعة 

والفقراء
يواكيم فون براون(١)

ترجمة: المجلة
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التي ســـوف يصل انخفاض الدخـــل فيها إلى 
٥٠ بالمائة. وقد صرحت كلير ميالميد رئيسة 
قسم السياسات بالمؤسسة قائلة: «بالرغم من 
أن الـــدول النامية لم تتســـبب في هذه الكارثة 
إال أنه من الواضح أنهم اآلن أصبحوا في خط 
النيران األمامي فيما يتعلق بالمعاناة من أســـوأ 

تداعياتها».
وقد أظهرت أعداد متزايدة من الدراســـات 
أن الليبرالية االقتصادية قـــد أثبتت قصورها 
في الدول التي كانت تهدف إلى جذب الكميات 
المتزايدة من األموال والتي لم تشهد بالضرورة 
زيادة كبيرة في نسب التنمية الخاصة بها، كما 
أظهرت األرقام أن أفريقيا سوف تشهد نقصانًا 
في إجمالي الناتج القومي بنســـبة ٦٪ مقارنة 

بفترة ما قبل األزمة.

¿
هناك العديد من األســـباب التي تؤدي إلى 
كارثة غذائية وإلى تفاقم أســـعار الغذاء، مثل: 
الزيادة السكانية وارتفاع أســـعار الطاقة، كما 
أن دعم إنتاج الوقود الحيوي تســـبب في ارتفاع 
اســـتهالك المنتجات الزراعية وهو ما أدى إلى 
ارتفاع أسعارها، وفي الوقت نفسه فإن اإلنتاجية 
والنمو اإلجمالي قد أضرا بشدة بسبب القيود 
على استخراج المصادر الطبيعية جراء األزمة، 
وبالرغم من أن مشـــكلة الغذاء واألزمة المالية 
العالميـــة نبعتا من أســـباب مختلفة، إال أنهما 
تالقيا وتقاطعا في تداعياتهما على االستقرار 
المالـــي واالقتصـــادي وعلى األمـــن الغذائي 
وكذلك على األمن السياسي للبلدان الفقيرة في 

أفريقيا.
 فقد أضيفت مشـــكلة الغذاء إلى التضخم 
العـــام في تلك البلـــدان وإلى عدم اســـتقرار 
االقتصـــاد الكلي لها مما يحتم على الحكومات 

ســـرعة التحرك بفرض سياسات مالية ونقدية 
جديدة لمواكبة األزمة. وفي الوقت نفســـه فإن 
األزمة المالية ومـــا يصاحبها من تداعيات من 
تباطـــؤ في النمو قد دفعت أســـعار الغذاء مرة 
ثانية إلى مستويات منخفضة بسبب قلة الطلب 
على السلع الغذائية وعلى علف الحيوان وعلى 
الوقود المصنع من المواد الغذائية وهو ما أدى 
إلى تذبذب في األســـواق الغذائية، كما تقلص 
التوسع في اإلنتاج الزراعي بسبب ندرة رؤوس 
األموال وحرص المستثمرين على االنتظار حتى 
تبين تداعيـــات األزمة؛ لذا فإن أفريقيا بحاجة 
إلى حلـــول متزامنـــة ومنســـقة لتخفيف تلك 

الضربة المزدوجة لفقراء القارة السمراء.

¿
وحتى قبل مأساة الطعام العالمية فإن أفقر 
دول العالـــم كانت تعاني من المجاعات واألزمة 
الغذائية، كمـــا أدى ازدياد أســـعار الغذاء إلى 
تقويـــض األمن الغذائي لهـــم وأدى إلى تهديد 
حياة الطبقات األضعف عن طريق تآكل قدرتهم 
الشـــرائية المحدودة أصالً. فتشـــير التقارير 
إلـــى أن الفقراء ينفقون ما بيـــن ٥٠ إلى ٧٠٪ 
مـــن دخلهم علـــى الغذاء وحـــده وليس لديهم 
قدرة للتكيف مع ارتفاع أســـعار الغذاء، كما أن 
أجور العمال غير المهرة انخفضت تماشـــيًا مع 
األزمة العالمية. ومـــن أجل التعايش مع األزمة 
فإن األســـر الفقيرة في أفريقيـــا ـ التي تعيش  
على دوالر يوميًا ـ قامت بتخفيض اســـتهالكها 
للغذاء وتحولوا إلى أنظمـــة غذائية أقل توازنًا 
وأنفقـــوا أمواالً أقل علـــى البضائع والخدمات 
األخـــرى التي تعد أساســـية لصحتهم وللعيش 
الكريـــم، مثل: المياه النقية، ووســـائل النظافة 
والتعليـــم والرعاية الصحية. وقد قامت الصين 
باالســـتثمار في الزراعة في عـــدد من الدول 
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األفريقية، ولكن الدول المســـتقبلة لتلك المنح 
الزراعية بحاجة إلى تقنين تلك االســـتثمارات 
وإلى ضمان مشـــاركة المنتجين المحليين في 

التنمية الزراعية.

¿
هناك العديد مـــن المناطق النائية واجهت 
ا اقتصاديًا عاليًا في السنوات الماضية، فقد  نموً
حدث نمو في الدول النامية في آسيا في الفترة 
ما بين ٢٠٠٥ و٢٠٠٧م بمقدار ٩٪ وفي أفريقيا 
بمقدار ٦٪ سنويًا، ولكن في ٢٠٠٨م ومع بداية 
األزمتين الغذائية والمالية حدث تباطؤ في النمو 
وتم خفض سقف الطموحات. ومن المتوقع أن 
تحدث حالة انخفاض في النمو االقتصادي في 
المرحلة القادمة تؤثر بدورها على االســـتثمار 
وعلى اإلنتاجية، بتداعيات مباشرة على الغذاء 
حـــول العالم. فيتوقع المعهـــد الدولي ألبحاث 
سياســـات الغذاء أن هناك سيناريوهين ألزمة 
الغذاء في الفتـــرة القادمة التي من المتوقع أن 
تؤثر على النمو واإلنتاجية واالســـتثمارات في 

مجاالت الزراعة، والسيناريوهان كاآلتي:
السيناريو األول:

سوف يقل معدل النمو االقتصادي فيما بين 
٢ إلـــى ٣ بالمائة على حســـب المنطقة، ولكن 
في الوقت نفسه ستتم المحافظة على سياسات 
حكيمـــة في المجـــاالت الزراعيـــة واإلنتاجية 

واالستثمارية.
السيناريو الثاني:

سوف يقل النمو االقتصادي كما هو الحال 
في السيناريو األول ولكن مع انخفاض االستثمار 
في المجـــاالت الزراعية وبذلك تقل اإلنتاجية، 
ولألسف فإن هذا السيناريو هو األقرب حدوثًا. 
ا للسيناريو الثاني فإن أسعار الحبوب  وطبقً
الرئيسة سوف تزداد بصورة حادة، وربما تسفر 

عـــن أزمة غذائية طاحنة فـــي النهاية. ويتوقع 
أن تتضاعف أســـعار الذرة الشـــامية والقمح 
واألرز بحلول عـــام ٢٠٢٠م لتصل إلى ٢٧ و١٥ 
و١٣ ٪ على التوالي مقارنة بالســـيناريو األول، 
ونتيجة لحالة الكســـاد فإن الفقراء في القارة 
ـــا أقل، ومن  من المحتمل أن يســـتهلكوا طعامً
المقرر أن تنخفض الســـعرات الحرارية بنسبة 
٥٪ بحلـــول عام ٢٠٢٠م، وفـــي بعض المناطق 
سوف تكون اآلثار أشد قسوة، ففي دول جنوب 
الصحراء األفريقية على ســـبيل المثال سوف 
تقل نســـب استهالك السعرات الحرارية بنسبة 
ا للسيناريو الثاني،  ١٠٪ بحلول عام ٢٠٢٠م طبقً
وعلى مســـتوى العالم ســـوف يعاني ١٦ مليون 
طفل من سوء التغذية عام ٢٠٢٠م وسوف تزداد 
نسبة األطفال المصابين بسوء التغذية في دول 
جنوب الصحراء األفريقية مقارنة بدول العالم 

ا للسيناريو الثاني. بمقدار ٢٠٪ طبقً
ولكـــن إذا مـــا تمكنـــت الـــدول الناميـــة 
والمســـتثمرون مـــن الحفاظ علـــى اإلنتاجية 
الزراعية واالســـتثمارات في ظل وجود الكساد 
فيمكنهـــم تجنب العديـــد من اآلثار الســـيئة 
للتباطـــؤ في النمو، ويمكـــن أن تنخفض حينها 
أســـعار الحبـــوب األساســـية وكذلـــك أعداد 
األطفال المصابين بسوء التغذية، وسوف يزداد 
استهالك الســـعرات الحرارية لكل فرد بحلول 

عام ٢٠٢٠م مقارنة بالسيناريو الثاني.

¿
ألن الفقـــراء يختلفون فـــي مصادر دخلهم 
ا ســـيضارون من األزمـــة بصورة  فإنهـــم أيضً
مختلفـــة، ولكن على أي حـــال فإن الفقراء هم 
الخاســـر األكبر بغض النظر عن طبيعة األزمة 
التي ستضر بهم، وخاصة النساء والفتيات، ولكن 
ا الفئات الضعيفة مثل األقليات  ســـيضار أيضً
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وذوي االحتياجات الخاصة؛ لذا فمن الضروري 
أن تخاطـــب الحلـــول المســـتويات المحليـــة 
والعالمية لمواجهـــة التحديات العاجلة للفقراء 
والمحتاجين؛ لذا فإن السياســـات االقتصادية 
والزراعيـــة اإليجابية مثل زيادة االســـتثمارات 
في المجاالت الزراعيـــة يمكن أن يمنع النتائج 
الكارثية، وفي ضوء األزمة المالية والقيود على 
إنفاق األموال من البنوك الخاصة، فيجب على 
الحكومات أن تســـهل إجراءات االستثمار، وفي 
الوقت ذاته فإن قرارات االستثمار في الزراعة 
يجب أن تتجه ناحية استغالل الفرص الجديدة 
وتحقيق مرونة للتحديات المستقبلية. وفي ظل 
األزمة المالية العالمية سوف تحظى المؤسسات 
المالية الدولية مثل البنك الدولي بأهمية كبيرة 
مع تقلص رؤوس أموال القطاع الخاص وفقدان 
الثقة من البنوك والمناخ االستثماري المحبط؛ 
لـــذا من المهـــم أن تحافظ تلك المؤسســـات 
الدولية علـــى تركيزها على اإلنفاق في الطعام 
والغذاء لحـــل أزمة األســـعار، وأن تصبح تلك 
المؤسســـات أكثر دعماً لتمويـــل األبحاث في 

مجاالت العلوم والتقنيات الزراعية.
لقد جاءت االســـتجابة الدولية واإلقليمية 
ا بدعم  إيجابيـــة حتـــى اآلن وتضمنت تعهـــدً
المســـاعدات الغذائية وبالتدخل من أجل رفع 
حاالت ســـوء التغذية وفي نشـــاطات الحماية 
االجتماعية واإلجراءات مـــن أجل زيادة الناتج 
ا باألزمة. ولكن  الزراعي في الـــدول األكثر تأثرً
بالرغم مـــن ذلك فمن المهـــم الوفاء باألموال 
التي تـــم التعهد بها في الوقت المناســـب وأن 
تستثمر في األهداف المناسبة. وتقدر مؤسسة 
أوكسفام Oxfam أنه لم يتم إنفاق سوى مليار 
ا التي تعهدت  دوالر فقط من االثني عشر مليارً
بها منظمة األمم المتحـــدة لألغذية والزراعة 
(الفاو) فـــي قمة األمـــن الغذائي فـــي يونيو 

٢٠٠٨م؛ لذا يجب متابعة التزامات الدول تجاه 
تلك األزمة المالية والغذائية ومن أنها ســـوف 
تفي بتبرعاتهـــا. والجدير بالثنـــاء أن كالً من 
الهند والصين تعهدتا بزيادة اســـتثماراتهما في 
بنسبة  واالجتماعية  الزراعية  الحماية  مجاالت 
٢٧ و٢٤٪ علـــى الترتيب في عـــام ٢٠٠٨م؛ لذا 
يجب الحفاظ على تلـــك االتجاهات اإليجابية 

لكي تحذو حذوها الدول األخرى. 
وهناك مزيـــد من اإلجـــراءات التي يجب 
اتخاذهـــا من أجل حـــل أزمة أســـعار الغذاء 
ومواجهة التحديات المســـتقبلية ولتقليل الفقر 
والجوع في أفريقيـــا، وهناك ثالث مجموعات 
من اإلجراءات السياســـية التكميلية التي يجب 

اتخاذها:
الترويج للنمـــو الزراعي في مصلحة  -  1

الفقراء.
التقليل من تذبذبات األسواق. -  2
زيـــادة برامج الحمايـــة االجتماعية  -  3

وإجراءات حماية األطفال من سوء التغذية.
لذا يجـــب أن يتم االســـتثمار في مجاالت 
البحـــث والتنميـــة والبنية التحتيـــة للمناطق 
والمؤسســـات النائية وأن يكـــون هناك تداولٌ 
للمعلومات. وبالرغم من أن اإلنفاق على البحث 
والتنمية في المجـــاالت الزراعية يعد من أكثر 
أنواع االســـتثمار فعاليـــة في الترويـــج للنمو 
االقتصادي وتقليل الفقـــر، إال أن ذلك اإلنفاق 
قد أصابه الركود منذ التسعينات، فقد أظهرت 
دراسة أجراها المركز العالمي ألبحاث سياسات 
الغذاء أنه إذا تضاعف االســـتثمار في األبحاث 
العامـــة للزراعة من ٥ مليارات إلى ١٠ مليارات 
من الدوالرات في الفترة من ٢٠٠٨م إلى ٢٠١٣م 
فإن الناتج الزراعي ســـوف يزداد بصورة حادة 
وســـوف يخرج ماليين البشـــر من تحت خط 
الفقر في أفريقيـــا. وإذا ما تم توجيه األبحاث 
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والتنمية إلى المناطـــق الفقيرة في القارة مثل 
جنوب الصحـــراء األفريقية فإن إجمالي الناتج 
الزراعي ســـوف يزداد بنسبة ١٫١ نقطة سنويًا 
ويرفع مـــا يقرب من ٢٨٢ مليـــون أفريقي من 

تحت خط الفقر بحلول عام ٢٠٢٠م.
كما أن زيـــادة االســـتثمارات في مجاالت 
األبحاث والتنمية الزراعية ســـوف يكون له أثر 
هام على أســـعار الغذاء العالمية، وقد أشارت 
الزراعية  لألبحـــاث  االستشـــارية  المجموعة 
العالمية أن هناك العديد من المجاالت الجيدة 
التي يمكن االستثمار فيها زراعيًا، بما في ذلك 
برامج زيادة إنتاج األسماك وزيادة إنتاج الحبوب 
ـــا مكافحـــة اآلفات الزراعيـــة ومعالجة  وأيضً
أمراض الماشـــية مثل حمى الساحل الشرقي، 
ومثل تهجين أنواع من الذرة الشـــامية تستطيع 
أن تنمـــو في المناطق التـــي يضربها الجفاف، 
كمـــا يمكن الحصول على منتجات زراعية غنية 
بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين (أ) ومادتي 
الزنك والحديد، والكثير من تلك المشـــروعات 
ا على نطاق واســـع للشـــراكة مع  توفـــر فرصً
القطاع الخاص في التخطيـــط والتنفيذ لتلك 
المشـــروعات، وتشـــارك أيضاً فـــي النفقات 

والمخاطر.

¿


إن إجراءات تحفيـــز النمو الزراعي وتقليل 
تذبذب األســـواق ليست وحدها كافية للوصول 
إلـــى األمن الغذائـــي في تلك األزمـــة المالية 
ا إلى  العالمية المعقـــدة. فنحن بحاجـــة أيضً
إجـــراءات حماية لتخفيـــف المخاطر قصيرة 
األمـــد باإلضافة إلى إجـــراءات وقائية لتقليل 
التداعيـــات الســـلبية طويلة األمـــد، وبخاصة 
توفيـــر برامج الحماية االجتماعية في أفريقيا. 

وإجراءات حماية مثل وجود أنظمة معاشـــات 
وبرامج توظيف، أما البرامج الوقائية فتكون في 
مجاالت الصحـــة والتغذية مثل صرف وجبات 
للتالميذ في المدارس ووجود برامج لتحســـين 
الحالة الغذائية لألطفال في السن المبكرة والتي 
يجب إطالقها في المناطق الفقيرة في أفريقيا 
ا. إن القارة األفريقية  وبين الفئات األكثر ضعفً
تعاني من نقـــص المعلومات والبيانات الحديثة 
بشأن أثر األزمة المالية على مختلف القطاعات 
في القـــارة، وتلك البيانـــات واإلحصاءات من 
شأنها الســـماح لصناع القرار على المستويات 
المحلية والدولية لكي تستخدم لتحقيق أفضل 
النتائج. كما يجب وضع أولويات وجداول زمنية 
ا أن تتميز تلك البرامج بالشـــفافية  ويجب أيضً

والمصداقية لضمان نجاحها.
ومقارنـــة باألزمات الســـابقة فـــإن األزمة 
الحالية يعتقد أنها ســـوف يكـــون لها آثار قوية 
وطويلة األمد على االقتصاد الناشـــئ في  كل 
دولة، وعلى الشـــعوب الفقيرة في أفريقيا، فإذا 
ارتفعت أسعار الغذاء نتيجة لنقص االستثمارات 
في المجاالت الزراعية من جراء األزمة المالية 
فسوف يكون لها تداعيات كارثية على الطبقات 
األضعف في المجتمعات األفريقية، إن العديد 
من سكان القارة السمراء يعتمدون على األجور 
اليوميـــة وبالتالي يعتمدون على المشـــروعات 
التنموية التي ســـوف تضار هي األخرى بشدة 

من األزمة المالية.
وتشـــير آخر تقديـــرات (الفـــاو) أن عدد 
األشـــخاص الذين يعانون من نقص في التغذية 
ازدادوا من ٨٤٨ مليون إلى ٩٦٣ مليون شخص 
فـــي الفترة مـــا بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٨م والســـبب 
األكبر هو كارثة أســـعار الغذاء. وارتفاع أسعار 
المواد الغذائية وبالتبعية فإن ســـوء التغذية له 
آثار سلبية مدمرة على نواحٍ أخرى مثل التنمية 
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اإلدراكيـــة للفقراء وضعف مقاومتهم لألمراض 
وارتفاع نســـب الوفيات بيـــن األطفال حديثي 
الوالدة وكذلـــك األمهات الالئي يعانين من آالم 
المخاض والنزيف الحاد وهن يعانين أصالً من 

سوء التغذية.
وألن التغذية الســـليمة تعد أساسية للنمو 
الجســـمي والمعرفي لألطفال فإن ذلك سيؤثر 
علـــى قدراتهـــم اإلنتاجية كبالغيـــن بعد ذلك 
وبالتبعيـــة علـــى أجورهم، لقد أظهـــر تقرير 
لمؤسســـة النسيت نشـــر في عام ٢٠٠٨ م أن 
األطفال الذكور الذين اســـتفادوا من المعونات 
الغذائية في الســـنتين األولييـــن من أعمارهم 
حصلـــوا عند بلوغهم على أجور أعلى من أجور 

نظرائهم بمقدار ٥٠٪، كمـــا أن األزمة المالية 
والغذائية لها آثار ســـلبية على مستقبل التنمية 
والمســـتقبل االقتصـــادي للقـــارة األفريقية، 
وأن فقـــدان األمـــن الغذائي يمكـــن أن يصبح 
مصدرًا للصراعات، ومع ارتفاع تكلفة المعيشة 
بصفـــة عامة فإن الناس عـــادة ما يلجأون إلى 
المظاهرات في الشوارع، وقد أظهرت التقارير 
حدوث قالقل سياســـية فـــي ٦١ دولة منذ بدء 
األزمة المالية في عام ٢٠٠٧ م وشهدت العديد 
ا فـــي معدالت العنف، وهو  من البلدان ارتفاعً
ما ينذر بكوارث اجتماعيـــة وغذائية ال يحمد 
عقباها إذا لم يحدث تدخل سريع من الحكومات 

والمنظمات الدولية.

¿

إن القاطـــرات األوروبية حرمت الصيادين الصوماليين من دخل ســـنوي يبلغ 
١٠٠ مليون يورو حتى عام ٢٠٠٦م، وقد حدت القرصنة من نشاطاتها.

الخبيرة آنا سخوير من مجموعة أوشانا
(منظمة للحفاظ على بيئة المحيطات) مؤتمرالمانحين للصومال 
ببروكسل.
موقع إذاعة هولندا العالمية - ٢٤ أبريل ٢٠٠٩م
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تارخيية

المندب حيث نفط الشـــرق األوســـط، أم من 
ناحية غرب أفريقيا، حيث الدول الغنية بالنفط 
ومســـارات ناقالته إلى أمريكا وأوروبا الغربية. 
لقد أظهرت التقارير تزايد اعتماد أمريكا على 
نفط القارة؛ حيث تستورد أمريكا حاليًا ٢٢٪ من 
نفطها من أفريقيا، ومن المتوقع أن يزداد هذا 
الرقم بصورة حادة في المستقبل القريب؛ حيث 
تجرى عمليات استكشـــاف واسعة النطاق في 
مختلف أنحاء القارة الغنية بالموارد الطبيعية، 
كما تهدف أمريكا إلى استقرار األمن الداخلي 
والخارجي لتلـــك الدول المنتجـــة والمصدرة 
للنفط، لكي تبعد الحرائق األمنية والسياســـية 
واالجتماعية عن منابع النفط اإلفريقي القابلة 

لالشتعال.
وأوردت شبكة بلومبرج االقتصادية األمريكية 
أن شركات النفط سوف تبدأ في حفر آبار في 
الصومـــال بنهاية العام الحالـــي، بعدما أكملت 
الدراســـات المطلوبة في دول القرن اإلفريقي، 
وأن شـــركة «أفريكا أويـــل» المملوكة لعدة دول 
غربية سوف تبدأ اختبارات مشابهة في إثيوبيا 
وكينيا هذا العام، وقد قامت شركة أفريكا أويل 
في فبراير الماضي بشـــراء األصـــول الكينية 
واإلثيوبية لشـــركة «لوندين» النفطية بقيمة ٢٠ 

في الســـادس مـــن فبرايـــر ٢٠٠٧ م أعلن 
الرئيس األمريكي األســـبق جـــورج دبليو بوش 
ووزيـــر دفاعه روبرت جيتس عن إنشـــاء قيادة 
ا  اختصارً أفريقيـــا، عرفـــت  لقـــارة  أمريكية 
باســـم: «أفريكوم»، وجاء هـــذا القرار محصلة 
لعشر ســـنوات من الدراسة داخل وزارة الدفاع 
األمريكية، والتي خلصت في النهاية إلى األهمية 
االســـتراتيجية المتزايدة للقارة األفريقية، وأن 
السالم واالســـتقرار في القارة ال يؤثران فقط 
علـــى األفارقة، ولكـــن على مصالـــح أمريكا 
وعلـــى المجتمع الدولي على حد ســـواء؛ ولذا 
رأت الواليات المتحدة أن تنشـــئ قيادة خاصة 
ألفريقيـــا لزيادة تركيز وزارة الدفاع على إمداد 
دول القارة ومؤسســـاتها مثل االتحاد اإلفريقي 

بالدعم في النواحي األمنية.
هـــذا هو الهـــدف المعلن لالســـتراتيجية 
األمريكيـــة في أفريقيا، وهو اســـتتباب األمن، 
وتوفير التدريب العسكري واألمني لدول القارة، 
ولكن الهدف غير المعلن لهذه االســـتراتيجية 
األمريكية الجديدة هو تأمين النفط اإلفريقي، 
ســـواء ما يســـتخرج من داخل القـــارة أم من 
أمام شـــواطئها، باإلضافة إلى تأمين مسارات 
الناقـــالت على ضفتي القـــارة: من ناحية باب 

أفريكوم..
إدارة النفوذ والنفط

بالقارة السمراء
إعداد: محمد الزواوي
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مليون دوالر؛ لـــذا فإن أنظار الواليات المتحدة 
متجهة إلى تلك المنطقة ذات المخزون النفطي 
ـــا بتحييد  للســـيطرة عليه، ولكـــي تقوم أيضً
النفـــوذ الصيني المتنامي في القارة، فقد وجد 
ا اســـتراتيجيًا وثروات  العمـــالق الصيني فراغً
نفطية هائلة يمكنهـــا أن تلبي ظمأ اقتصادها 
وتعطشـــه للطاقة، وبرز التغلغـــل الصيني في 
القارة األفريقية في نواحٍ كثيرة تستتر معظمها 
تحت غطاء المســـاعدات اإلنسانية والتنموية، 
والتي تهدف في الحقيقة إلى اســـتمالة عقول 
القـــادة األفارقة وقلوبهم لذلك المارد الصيني، 
الذي يعد المنافس األول للواليات المتحدة في 
المجاالت االقتصاديـــة في القرن الجديد، إلى 

جانب االتحاد األوروبي.
 يشــــير موقع القيادة األمريكية في أفريقيا 
إلــــى أن اإلدارة األمريكية أدركــــت منذ البداية 
أن هنــــاك عالقة وثيقــــة بين األمــــن والتنمية 
والدبلوماســــية والرخاء في أفريقيا، وأن القارة 
الســــمراء ظلت غير مســــتغلة بصورة كبيرة منذ 
الخروج األخير للقوى االســــتعمارية الغربية في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ لذا جاءت قيادة 
«أفريكوم» متنوعة من حيث تخصصات موظفيها، 
ت الفرق اإلدارية والفنية، وموظفين من  فقد ضمَّ
وكالة التنمية الدولية األمريكية (USAID)، التي 
تقدم مســــاعدات لمختلف دول العالم، وموظفين 
من أقســــام أخــــرى مــــن الــــوكاالت األمريكية 
المهتمة بالقارة األفريقية،إضافة إلى العديد من 
الموظفين األفارقة من المؤسســــات الحكومية، 
والهيئات اإلنســــانية للعمل مع الفرق األمريكية، 
هذا بخالف القوات األمريكية المقاتلة المتمركزة 
في قاعدة ليمونيه بجيبوتي، الذين يصل عددهم 
إلى ألفي جندي أمريكي، وسوف تتمركز القوات 
ا في كل من:  األمريكية في قواعد تابعة لها أيضً

أوغندا، السنغال، ساوتومي وبرينسيب.

لذا فإن المهمة الرســـمية المعلنة ألفريكوم 
هـــي تحقيق األمـــن للقارة من خـــالل برامج 
عســـكرية، ونشـــاطات ترعاهـــا المؤسســـة 
العســـكرية، وعمليات أخرى وصفت بأنها من 
أجل «الترويـــج لبيئة أفريقية آمنة ومســـتقرة 
تدعم السياســـة الخارجيـــة األمريكية»، وهي 
المهمة التي وافق عليها وزير الدفاع األمريكي 
في مايو ٢٠٠٨م، وتقول الواليات المتحدة: إنها 
ال تهدف من إنشـــاء أفريكوم أن يقود جيشـــها 
الشـــئون األمنية للقـــارة األفريقية، أوإنشـــاء 
قاعدة عســـكرية أمريكيـــة كبيـــرة بأفريقيا، 
ولكنهـــا عبارة عن مقر رئيـــس لموظفين تكون 
مهمتهم تنســـيق الدعم الذي من شأنه تمكين 
اإلقليمية  والمؤسســـات  األفريقية،  الحكومات 
الموجودة حاليًا مثل «قـــوة التأهب األفريقية» 
African Standby Force التابعـــة لالتحـــاد 
اإلفريقـــي، مـــن أن يكون لها قـــدرة أكبر على 
توفير األمن واالســـتجابة الســـريعة في أوقات 
األزمات. وســـوف تعتمد أفريكوم على العديد 
األفريقية  األمريكية  التعاونية  النشـــاطات  من 
الجاري إنشـــاؤها بين مختلـــف دول القارة من 
أجل تمكين وزارة الدفاع من التنســـيق األفضل 
مع المؤسســـات والوكاالت الحكومية األمريكية 

األخرى لجعل تلك النشاطات أكثر فاعلية.
وســــوف تتمركزالقيادة األمريكيــــة ألفريقيا 
في ثكنات كيلي في مدينة شــــتوتجارت األلمانية 
في المســــتقبل القــــادم، لتتحكم فــــي الجيوش 
األمريكيــــة الموجودة حاليًا فــــي مختلف مناطق 
 Camp القــــارة األفريقية، مثل معســــكر ليمونيه
Lemonier بجيبوتــــي، باإلضافــــة إلى موظفي 
البنتاجــــون المتمركزين في مختلف الســــفارات 
والبعثات الدبلوماسية األمريكية في القارة من أجل 
التنسيق بين برامج البنتاجون لدعم الدبلوماسية 
األمريكية. يشــــير موقع أفريكوم الرسمي إلى أن 
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أي وجود عســــكري أمريكي إضافي سوف يكون 
باالتفــــاق الدبلوماســــي مع الدول المســــتضيفة 
له، وســــتعمل القيادة في المستقبل القريب على 
التنسيق بين مئات النشاطات التي تقوم بها ثالث 
مــــن القيادات العســــكرية اإلقليميــــة التي كانت 
تقوم في الســــابق بالتنسيق بين المهام العسكرية 

األمريكية بالقارة.
أشـــارت مجلة الجيش األمريكـــي إلى أن 
المتحـــدة تخطط لجعل معســـكر  الواليـــات 
ا دائماً وزيادة مساحته ليكون  جيبوتي معســـكرً
ا أساســـيًا ألفريكوم، وقـــد قامت اإلدارة  داعمً
األمريكية بالفعل بتوسيع قاعدة ليمونيه من ٩٧ 
ا إلى ٥٠٠ هكتار، لتصبح واحدة من أكبر  هكتارً
المنشـــآت العسكرية األمريكية في القارة، ومن 
المتوقع أن تتسارع عملية إرسال القوات للقاعدة 
ا بالجنود األمريكيين في  لتصبح األكثر ازدحامً
المستقبل القريب، ومعسكر ليمونيه يبعد فقط 
ا مـــن الجزيرة العربية، التي أصبح  ٥٠ كيلومترً
الوجود العســـكري األمريكي فيها يثير العديد 
من المشكالت للدول المستضيفة له مثل قطر.

وقد صرح الجنرال وليام وارد قائد أفريكيوم 
أمام لجنــــة الخدمات المســــلحة بالكونجرس 
األمريكي في مارس ٢٠٠٨ م أنه «مع تقدم عمل 
القيادة العسكرية األمريكية ألفريقيا «أفريكوم» 
سوف ينتقل معسكر ليمونيه لدعم الجهود طويلة 
األمد في المجاالت األمنية، وإنشــــاء عالقات 
قوية ودائمة مع دول القارة، وسوف يكون معسكر 
ليمونيه جــــزءًا من قدرات األفارقة في مجاالت 
الدعم والتنمية اإلقليمية؛ لذا يجب أن يســــتمر 
الكونجرس في تمويل هذا البرنامج العسكري». 
ويقول القس المالزم بوب كين الملحق بالقاعدة 
: إنه يتذكر عندما جاء أول مرة في مايو ٢٠٠٦ 
م أن المعســــكر كان عبارة عن وحدة صغيرة، ثم 
تم إنشــــاء بنايات دائمة قليلة العدد، باإلضافة 

إلى مباني الفريق الرئيســــي، وكان الجنود قبلها 
يعيشــــون في خيام، ثم بعد ذلك تم شحن منازل 

جاهزة بنهاية مارس ٢٠٠٧م.
لقد خصص الكونجرس األمريكي أكثر من 
مائة مليون دوالر لتوســـعة وتحسين المعسكر 
في الميزانية العســـكرية للفترة ما بين ٢٠٠٧م 
٢٠١٠م، ويتضمـــن ذلك بناء كنيســـة جديدة، 
ومكتـــب بريد وقاعات طعـــام، ويخطط القادة 
األمريكيـــون لبناء ثكنات عســـكرية للجند في 
العام المالي الحالي، كما قامت الفرق الهندسية 
بتعبيد األراضـــي في المنطقة الســـتخدامها 
لتسهيل حركة الطائرات على األرض، ويخطط 
القادة األمريكيون أيضاً لوضع منصات طائرات 
ســـريعة تســـمح للطائرات المقاتلـــة أن تقوم 
بالتـــزود بالوقود وإعادة تســـليحها، ثم عودتها 
مرة ثانية إلى مســـارها في ســـرعة، مما يفيد 
بأن تلك القاعدة العسكرية سوف تكون قاعدة 
محورية لحركة الطائـــرات المقاتلة األمريكية 
في المنطقة، التي تعتبر اســـتراتيجية للقوات 
األمريكية، وتمكنها من سرعة الوصول إلى أي 

مكان في دائرة قطرها آالف الكيلومترات.
ويقــــول نقيب بحري باتريــــك جيبونز القائد 
البحري للقاعدة : إن معسكر ليمونيه يجهز ليكون 
قاعــــدة دائمة للعمليات تحــــت القيادة األفريقية، 
ويقول: إن المعسكر ســــوف يكون قاعدة متقدمة 
للقــــوات المتمركزة فــــي المنطقة لكــــي تمدهم 
بالتجهيزات األخيرة قبل أداء مهامهم، حيث تعمل 
ا كمركز لوجيستي يدعم السفن التي  القاعدة أيضً
تعمــــل في خليج عدن، والطائرات الي تقوم بمهام 
مكافحة القرصنة في المنطقة، وهناك فرق أخرى 
منوط بها التقاط أي شخص بحاجة إلى اإلنقاذ، 
ويضيف قائالً: إن مهام معســــكر ليمونيه ستمتد 
إلــــى ما وراء منطقة القــــرن اإلفريقي حيث يقبع 
في جيبوتي. ويقول األدميرال أنطوني كورتا قائد 
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القوات المشــــتركة في القرن اإلفريقي والمسئول 
عن هذا الجزء من أفريقيا: إن «المعســــكر سوف 
يخدم المهام الدائمة للقوات األمريكية؛ حيث إنه 

األكبر في المنطقة».
وقـــد أثبتت أمريـــكا وجودها العســـكري 
والبحري رسميًا في القارة في فبراير الماضي، 
وأرسل البنتاجون الفرقاطتين برادلي وناشفيل 
إلى ضفتي القارة، األولى في شرقها على ساحل 
موزمبيـــق، واألخرى في غربها أمام ســـواحل 
دكار الســـنغالية، ويشـــير تقرير نشرته جريدة 
كريســـتيان ســـاينس مونيتور األمريكية إلى أن 
ا ألهمية  الواليـــات المتحدة أصبحت أكثر إدراكً
القـــرن االفريقي لمنع انتشـــار مقاتلي تنظيم 
القاعدة فيه، كما أن الواليات المتحدة أصبحت 
اآلن تســـتورد ٢٢٪ من نفطها من دول أفريقية، 
فقد نقلـــت الصحيفة فـــي ٢ أكتوبر ٢٠٠٧ م 
عن ريتشـــارد كورنويل كبيـــر المحللين بمعهد 
الدراســـات األمنية في مركز تشـــوان بجنوب 
أفريقيا أن «الواليات المتحدة ال تســـتورد نفطاً 
ا من غانا ويتميز  مـــن نيجيريا فقط، ولكن أيضً
النفط اإلفريقي بأنه خام خفيف؛ لذا أصبحت 

غرب أفريقيا أكثر أهمية للواليات المتحدة.
يأتي هـــذا االهتمام العســـكري األمريكي 
بأفريقيا في إطار إعادة ترتيب الجيش األمريكي 
لقواعده في حقبة ما بعد الحرب الباردة؛ حيث 
لـــم تعد الواليات المتحـــدة بحاجة إلى قواعد 
كبرى ســـواء فـــي ألمانيا أم كوريـــا الجنوبية، 
ولكنها اآلن أصبحت بحسب القادة العسكريين 
األمريكيين أكثر اهتماماً بمنطقتين، هما: شرق 
أوروبا لنشر منظومة الدفاع الصاروخية التقاء 
الخطر الروسي أو اإليراني، وأفريقيا التي تقع 
في قلب العالم، وفي قلـــب منابع النفط، وفي 
ا. وهذا  قلب مســـارات المالحة العالمية أيضً
الوجـــود العســـكري األمريكي فـــي القارة من 

شأنه أن يؤدي إلى كثير من القالقل، وليس إلى 
االستقرار كما يعلن القادة األمريكيون.

¿
بالرغم من االدعاء أن «أفريكوم» ســـتحظى 
برقابـــة مدنية أكثـــر من أي قيادة عســـكرية 
أميركية إقليمية أخرى، فإن من الصعب تصديق 
أن السياسة األميركية تجاه أفريقيا لن يسيّرها 
العســـكر، وخصوصاً أنها ســـتكون في النهاية 
تحت إشـــراف «البنتاغون». ويخشى األفارقة، 
الذيـــن عانـــواـ وال يزالون جرائـــم المرتزقة 
ر «أفريكوم» تجربة ما يحدث  األوروبيين أن تكرّ
في العراق اليوم، كما يخشـــون من السياســـة 
االقتصادية األميركية، التي يرون أنها ستخضع 
لعسكرة السياسة األميركية في أفريقيا عموماً، 
ممـــا يعيد إلى األذهان صـــورة اآلثار المدمرة 
للصراع والتنافس األميركي السوفياتي في فترة 
الحرب الباردة على اقتصاديات أفريقيا، وربما 
تكررت تلك اآلثار إذا ما تكرر الخطأ التاريخي 
مع دخـــول الواليات المتحدة في منافســـة مع 
الصين على الموارد الطبيعية للقارة األفريقية.)
قال مفوض الســـالم األفريقي، الجزائري 
سعيد جنيت في لقاء مع «الشرق األوسط»: إن 
الدول األفريقية «ترفض بصفة جماعية مشروع 

قيام قيادة عسكرية أميركية فوق أراضيها».
وتساءل السفير الليبي لدى جنوب أفريقيا 
عبد الله الزيدي قائالً: «كيف نســـمح ألمريكا 
أن تقســـم العالم إلى قيادات عسكرية خاصة 
ا باألمم المتحدة؟ وماذا  بها؟ أليس ذلـــك منوطً
ســـيحدث إذا قـــررت الصين إنشـــاء قيادتها 
األفريقيـــة الخاصة بها؟ ألن يـــؤدي ذلك إلى 
صراعات في القارة؟»، هـــذه التصريحات من 
السفير الليبي تعكس شعور ليبيا بالخطر بالرغم 

من تطبيع عالقاتها مع الواليات المتحدة. 
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وســـوف تتركز القـــوات األمريكية في دول 
أوغندا، جيبوتي، السنغال، ساوتومي وبرينسيب، 
حيث تنشـــئ أمريكا فيها قواعـــد تصلح لكي 
تكـــون نقاط انطالق صغيرة للتحرك الســـريع 
للجيش األمريكي، وســـوف تبـــدأ أمريكا في 
تقليل وجودها في القواعد العســـكرية القديمة 
التي أنشئت إبان الحرب الباردة، مثل: القواعد 
الكبيـــرة في ألمانيا وكوريا الجنوبية، وتبني في 
مقابلها قواعد أكثر مرونة في الشرق األوسط، 

وأفريقيا، وشرق أوروبا.
األمريكية  العسكرية  االستراتيجية  وتهدف 
إلى إنشـــاء ما يمكن أن يسمى «منصات قفز» 
بعدد قليل مـــن القوات الدائمـــة، ولكن ببنية 
تحتية قوية تمكنها من اإلطالق السريع لعمليات 
عســـكرية كبيرة، وذلك طبقاً لتقرير نشـــرته 
ا إلى أن  األسوشيتدبرس، ويشـــير التقرير أيضً
القواعد ســـوف تغطي كافة مناطق العالم التي 
تهتم بها الحكومة األمريكية، أو التي تعد مناطق 
محتملة للقالقـــل أو اإلرهـــاب، وذلك لتأمين 
المصـــادر الطبيعية في أفريقيا وعلى رأســـها 

النفط.
وســـوف تغطي قاعدة عنتيبـــي بأوغندا 
شـــرق أفريقيـــا ومنطقة البحيـــرات الكبرى 
ومنابـــع النيـــل؛ إذ يعد رئيـــس أوغندا يوري 
موســـيفيني واحداً من أكبر حلفـــاء أمريكا، 
وذلـــك منذ وصوله إلى الحكـــم عام ١٩٨٦م، 
ا من أكثر القواعد  كما يعد مطار عنتيبي واحدً
األمريكية تطورًا في أفريقيا، وتعتبر السنغال 
في الجانـــب الغربي واحدة مـــن أكبر نقاط 
اهتمام أمريكا في أفريقيا حاليًا فقد حصلت 
أمريكا علـــى مجموعة كبيرة من «االمتيازات» 
في المجـــال الجوي لدكار، والتي تســـتخدم 
ـــا كنقطة هبـــوط للعديد مـــن العمليات  أيضً
العسكرية األمريكية في غرب أفريقيا، ويشمل 

ذلك عمليات عسكرية موسعة في ليبيريا، وقد 
أصبحت السنغال واحدة من أهم حلفاء أمريكا 
تحت حكم الرئيس عبدالله واد، وتحول مركز 
الثقل للتحالف االســـتراتيجي الســـنغالي من 

فرنسا إلى الواليات المتحدة.
كما ســـتصبح جزيرة ســـاوتومي وبرنسيب 
ا،  واحدة من القواعد العسكرية األمريكية أيضً
وتتكـــون تلك الدولة مـــن أرخبيل من مجموعة 
جزر، وســـوف تنتج النفـــط قريبًا كذلك، وهي 
تقع في منطقة خليج غينيا االستراتيجي الذي 
يضـــم أهم منتجي النفط فـــي منطقة ما وراء 
الصحراء األفريقية، وستتمكن أمريكا من خالل 
تلك القاعدة من مراقبة تحركات ناقالت النفط 

وحماية منصات التنقيب.
ا  كما تعمـــل قاعدتي جيبوتـــي ودكار أيضً
علـــى حماية المصالـــح النفطيـــة األمريكية؛ 
الســـتراتيجية موقع كل منهما؛ فجيبوتي على 
فوهـــة باب المنـــدب الذي يعد بوابـــة البحر 
األمريكية  االستخبارات  تصفها  والتي  األحمر، 
على أنها «أعلى منطقـــة للحركة المالحية في 
العالم وقريبة مـــن حقول النفط العربية»، وأما 
الســـنغال فهي على الضفـــة الغربية من القارة 
التي تجري بها حاليًـــا عمليات مكثفة للتنقيب 
عـــن النفـــط، و تأمـــل أمريكا فـــي أن تصبح 

مصدرها الرئيس للنفط في غضون سنوات.
وفـــي شـــمال أفريقيا التي توصـــف بأنها 
الســـاحة الخلفية لالتحاد األوربي، فإن الوجود 
ا ولكنه  العســـكري األمريكي ال يزال محـــدودً
ا للناتو عن طريق  بصورة عامة يشـــهد وجـــودً
التعاون مع دول المنطقة، وتطور أمريكا تعاونًا 
ا مع المغـــرب والجزائر وتونس  عســـكريًا وثيقً

باإلضافة إلى مصر. 
وتؤكـــد بعض المصـــادر أنـــه بالرغم من 
اللقـــاءات المتكررة التي أجراهـــا رايان هنري 
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العدد الرابع - شوال ١٤٣٠ هـ - سبتمبر ٢٠٠٩ م

مساعد وزير الدفاع االميركي لشؤون التخطيط 
والسياســـات، مـــع المســـؤولين العســـكريين 
والسياسيين في عدة بلدان أفريقية، إلقناعهم 
بجدوى احتضان المشروع خالل زيارته ألفريقيا 
في يونيو (حزيران) الماضـــي، إال أن القضية 

ظلت معلقة.
وإلى جانب القواعد العســـكرية األمريكية 
ع  الصغيـــرة في أفريقيا فـــإن البنتاجون قد وقَّ
على عدد من االتفاقات العســـكرية مع مختلف 
الحكومـــات األفريقية في الســـنوات الماضية 
تتيح ألمريـــكا التحرك على قرارات المنظمات 
اإلقليمية في أفريقيـــا، مثل االتحاد اإلفريقي، 
وقد وقعـــت أمريكا بالفعل علـــى اتفاقات مع 
الدول المنتجة للنفط، مثل: الجابون، موريتانيا، 
وحتى الدول قليلة المصادر النفطية مثل: غينيا 
ورواندا، وطورت عالقات شـــراكة عسكرية مع 
معظـــم دول القارة، وورثت بذلـــك تركة الدول 

االستعمارية القديمة.
 يتوقع في المســـتقبل القريب أن تســـتغل 
أمريكا الشـــعبية الجارفة لرئيسها الجديد من 
أصل إفريقي في بســـط المزيـــد من نفوذها 
على زعماء القارة، إلقناعهم بتعزيز شراكاتها، 
وقبول وجودها العسكري؛ إذ إن المشروع يجد 
ا من قبل الـــدول األفريقية، كما أكد ذلك  رفضً
المتحدث الرسمي لمفوضية االتحاد األفريقي، 
ولم توافق عليه ســـوى ١٢ دولة حسب ما صرح 

بذلك مسؤول عسكري أميركي.
  مما يزيد المخاوف من الوجود العسكري 
األمريكي قصــــف طائرات صهيونية بدون طيار 
لقافلة سودانية داخل الحدود، زعمت إسرائيل 
أنها محملة بالســــالح ومتجهة إلى غزة، وهو ما 
يؤكد خطر وجود القواعد العســــكرية األمريكية 
في المنطقة، والتعاون الوثيق المتوقع بينها وبين 
الكيان الصهيوني لتنفيذ األجندة الصهيوأمريكية 

للسيطرة على المنطقة؛ لما تتمتع به من ثروات؛ 
ولموقها االســــتراتيجي، مع إمكانية التأثير على 

حكوماتها، واستجابة بعض زعمائها.

¿      


 فـــي تطورات الحقة أعلنـــت وزارة الدفاع 
األمريكية البنتاجون، أنها ســـتراجع طموحاتها 
لبنـــاء قيادة مركزيـــة في أفريقيـــا على غرار 
القيادة المركزية في الشرق األوسط «سيتكوم»، 
مرجعـــة ذلك لمعارضة الـــدول األفريقية لهذا 
المشـــروع المعروف باســـم «أفريكوم»، وعدم 
نجاح أمريكا فـــي إقناع دول أفريقيا بالموافقة 
علي اســـتضافته، حتى الدول الحليفة لها في 
غرب أفريقيا وشـــمالها. فقـــد نقلت صحيفة 
(كريستيان ساينس مونيتور) عن مسئول دفاعي 
أمريكي اعترافه بأن حكومته لم تنجح في إزالة 
التوترات والشـــكوك لدى تلك الدول إزاء اتخاذ 
هذه الخطوة، وذكرت مصادر حكومية أمريكية 
ا في  أن واشنطن تخلت مؤقتًا عن المضي قدمً
ا  تنفيذ مشروع إقامة هذه القاعدة، وتدرس خيارً
آخـــر، وأنها تراجعت كذلك عن تســـويق فكرة 
أفريكوم». باعتبارها قيادة متعددة تضم المهام 
العسكرية وغير العسكرية ومؤسسات إضافية. 
ا على التراجع  ومن المؤشرات التي تحمل تأكيدً
تقليص الحكومة األمريكية للميزانية التي كانت 

مقررة بما يعادل أكثر من ٣٠٪.
وبرغـــم هذا اإلعالن عـــن التراجع، إال أن 
بعض القادة العســـكريين األمريكيين أكدوا أن 
ا على تنفيذ هذه الفكرة مســـتقبالً؛  لديهم عزمً
لما تمثله من أهمية على مستوى ترسيخ النفوذ 

العسكري األمريكي.)



١٠١
مجلة ثقافية فصلية متخصصة في شؤون القارة األفريقية

إجتماعيةسيــاسـيـةسيــاسـيـة

تلخيص كتاب:

أفريقيا في عصر 
التحول االجتماعي

عاصم محمد حسن

¿
شهدت منطقة غرب أفريقيا تغيراً متسارعاً 
داً خالل جيـــل واحد كان طرفه  وتفاعـــالً معقّ
األول آباء فقراء أميون يعيشـــون على الزراعة 
البدائيـــة، وطرفـــه األخير نخبـــة مثقفة من 
أصحاب الوظائف والمهن والطموح السياسي.. 
إنها فصول متســـارعة األحـــداث تحكي قصة 
تعاطي إنســـان غرب أفريقيا مع مســـتجدات 

الحضارة.
إن الهدف األســـاس من هـــذا الكتاب هو 
دراســـة درجة المالءمة والتكيّف بين المجتمع 
التقليـــدي في غـــرب أفريقيا وبيـــن الظروف 
واألوضاع الحديثة، في حقبة ما بعد االستعمار

¿
تُظهر خارطـــة غرب أفريقيا مجتمعاً لدول 
محـــدودة بالمحيط األطلســـي فـــي الجنوب 
والغرب، والصحراء الكبرى من جهة الشـــمال، 
وبالغابـــات الكثيفة الممتدة مـــن الجنوب إلى 
الشـــرق عبر جبـــال الكاميرون فـــي مناطق 
الســـافنا، في تدرج ملفت للنظر. وقد هاجرت 
إلى المنطقة المجموعات الســـكانية عبر نهر 
النيل مشـــكلة الممالـــك واإلمبراطوريات التي 
ازدهـــرت حضارياً واقتصادياً في تلك المناطق 

(غانا- ومالي وسونغاي).

¿
المؤلف: بيتـــر.س. لويد،األنثروبولوجي 
الدراســـات  فـــي  المختـــص  اإلنجليـــزي 
االجتماعيـــة األنثروبولجيـــة عـــن أفريقيا 
ومؤســـس قســـم االجتماع بجامعة ابيدان 

بنيجيريا.
ترجم  شـــوقي جالل،الـــذي  المترجم: 
للمكتبة العربية أكثر من اثني عشر كتاباً في 

الفلسفة وعلم النفس.
للثقافة  الوطنـــي  المجلـــس  إصـــدار: 
والفنـــون واآلداب- الكويت، سلســـلة عالم 

المعرفة، العدد رقم ٢٨، سنة ١٩٨٠م.
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إجتماعيةسيــاسـيـةسيــاسـيـةسيــاسـيـة

وتظهر في الخارطـــة الديمغرافية ثالث 
مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة: أمارات ذات 
كثافة ســـكانية عالية وطراز معماري شرقي 
وهي: هاوسا-فوالني، ومناطق كظيظة، يعمل 
أفرادها في الزراعة ضمن مناطق شاســـعة 
وهي ممالك يوروبـــا (بقايا امبراطورية أويو 
التـــي دمرتها الصراعـــات األهلية وهجمات 
مملكة الفوالنـــي)، وبالد اإليبو، الذين يعيش 
أكثـــر من ألف نســـمة منهم داخل مســـاحة 
ال تزيـــد على ميـــل واحد مربـــع!، أما بقية 
المجموعـــات في غرب أفريقيـــا فهي قليلة 
العدد نســـبياً،تعيش في مناطق كانت تتمركز 
فيهـــا بعـــض الممالك القديمـــة في مناطق 
تمركز لممالك قديمة كمملكة الموســـي في 
الفولتا العليا(١)، كما تسكن مجموعات بدوية 
من البربر في تخـــوم الصحراء ومجموعات 
الطوكلور في الســـنغال. ويعتقـــد أن تجارة 
الرقيق التي شـــحنت قرابة الســـتة ماليين 
زنجـــي، كان لها دور كذلك في تقليل نســـبة 

السكان في المنطقة.
والمجتمع فـــي غرب أفريقيا كان ـ واليزال 
ـ زراعياً، وقـــد تطورت الصناعـــات الحرفية 
والنســـيجية فيه عـــن بقيـــة المناطق األخرى 
في القارة، وقد أوالهـــا الغرب اهتماماً خاصاً 
فهـــي المناطق األقرب إليه، وهـــو ما أدى إلى 
قيام أســـواق كبيرة تعد هي األكبر واألرقى في 

أفريقيا.
رفت منطقة غـــرب أفريقيا باألمان  وقد عُ
منذ عهـــد الممالك اإلســـالمية القديمة التي 
تمكنت من بســـط األمن في الطرق التي تربط 
بين المدن الكبرى، كما يعتبر المجتمع متجانساً 
من الناحية الثقافية، حيث يشترك السكان في 
كثير مـــن المبادىء والتقاليد، بل واألســـاطير 

١)  بوركينا فاسو حالياً

كذلـــك، وإن كان ثمة اختالف فمرده إلى تباين 
المجموعات الجماعـــات اللغوية التي تكثر في 

المنطقة. تعد المنطقة غنية جداً بها.
السالالت العرقية:

المجتمـــع في غرب أفريقيـــا مجتمع قبلي 
يتكون من ســـالالت عرقية متعـــددة، لكل منها 
شـــجرة نســـب واحدة من صلب ذكر أو أنثى، 
وينحدرون جميعا من جد قديم معروف االسم، 
تشترك هذه الساللة أحياناً في المهن والحرف، 
ويحكـــم أفرادها ميثاق اجتماعي – سياســـي 
محـــدد يرجعون إليه فـــي قضاياهم المختلفة 
كمسائل االســـتيطان والســـيادة على األرض، 
والزراعة، والقوانيـــن الجزائية، والعالقات مع 

المجموعات األخرى.
النظام السياسي:

كانـــت النظـــم الملكية هي الســـائدة في 
غرب أفريقيا، حيث يســـتعين الملوك لتسيير 
شؤون الممالك بمشـــورة مجالس من الرؤساء 
المتنفذين، وبطرق متباينة في شـــكل العالقة 
بين الملوك وهؤالء الرؤســـاء ؛ األمر الذي أفاد 
االستعماريين جداً في فهم طريقة المؤسسات 

التقليدية ووضع أسس للتعامل معها(٢).

¿
التجارة واالستعمار:

مرت فـــي العـــام ١٤٣٤م ســـفن برتغالية 
برأس بوجادور في موريتانيا، وتوالت الزيارات 
بعد ذلك علـــى المنطقة لمدة خمســـين عاماً 
تقريباً حيث كان االهتمام منصباً على ســـاحل 
الذهب، بيد أن الســـاحل ظل ضنيناً ولم يقدم 
سوى القليل من الذهب، كما كانت الحاجة إلى 
الرقيق من األســـباب القوية لجذب األوروبيين 

٢)  ال تخلو فترة الممالك اإلسالمية في غرب أفريقيا من تقديم 
نماذج رائعة للحكم اإلسالمي، ازدهرت فيها المعرفة والنماء، 

ً من الظالم والجهل. في وقت كانت أوروبا تعيش عصورا
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إلى المنطقة، وخاصة بعد اكتشاف األمريكتين 
وقد بلغ حجم هذه التجارة خالل النصف الثاني 
من القرن السادس عشـــر قرابة ١٣٠٠٠ عبداً 
في العام الواحد، وارتفع الرقم ليصبح ٧٠٠٠٠ 

في القرن الثامن عشر.
يَ نفوذ الوســـطاء األفارقـــة في هذه  قـــوِ
التجارة، كما توغلت الســـفارة البرتغالية حتى 
مالي، ولكنها لم تنشـــىء مراكز تجارة نشـــطة 
كالحال في تغلغلهم في أفريقيا الوســـطى، ومع 
نهاية القرن السابع عشر بدأ الفرنسيون كذلك 

في التوغل داخل البالد عبر نهر السنغال.
ومع تســـارع وتيرة العمليـــات التجارية في 
المنطقة، وظهور الحاجة للمترجمين والموظفين 
المحليين بدأ بعض األفارقـــة في تعلم اللغات 
األوروبيـــة، وتأثـــروا بثقافتهـــم وطريقتهم في 
الحيـــاة، وتعد هذه المرحلة هي مرحلة نشـــوء 

النخب المثقفة(١).
كان التنصيـــر هدفـــاً رئيســـاً للرحالـــة 
البرتغالييـــن األوائل الذين اعتقدوا أن دخول 
الرقيـــق المســـيحية يكفي مبـــرراً لالتجار 
فيهم! فأنشـــأوا منظمات ومجموعات كثيرة 
-كجماعة الكنيســـة للتبشـــير، التي أنشأها 
ويلبرفورس وأصدقاؤه في العام ١٧٩٩م، في 
ســـيراليون- وقد وجدت فـــي بعض األحيان 
دعماً من الحـــكام المحليين باعتبارها وثيقة 
الصلة بالحكومات، ووضع المبشـــرون نظماً 
تعليميـــة ومعاهد لتدريب وتعليم المبشـــرين 
غيـــر أن جهودهم قـــد أخفقت فـــي غالب 
المناطق؛ حيـــث اعتبرت المســـيحية جزءاً 
من ثقافة المســـتعمر التي لم تستوعب منها 
الشعوب إال النزر اليســـير، ويالحظ النجاح 
اللغات  لتعلم  الكتاب  مؤلف  يذكره  الذي  السبب  كان  ربما   (١
األوربية هنا أحد األسباب التي حملت األفارقة على تعلم تلك 
اللغات، وإال فثمة ظروف كثيرة جعلت تعلم اللغات األوروبية 

فرضاً الزماً على األفارقة.

البروتستانتية  المنهجية  لإلرساليات  النسبي 
في مناطق النفـــوذ البريطاني- الذين ذهبوا 
إلـــى أن إيجاد برجوازيـــة أفريقية هو أفضل 
ســـبيل إلى إصالح القارة- مقارنة بالكنيسة 
الفرنسية في أفريقيا. قام في أوروبا وأمريكا 
عدد من حركات المقاومة لالسترقاق وأنشئت 
مســـتوطنات في أفريقيا للعبيـــد المحررين 
الذين أرســـلت منهم مجموعـــات كبيرة إلى 
موطنهـــم األصلي أفريقيا على طول ســـاحل 

ليبيريا ما بين عامي ١٨٢٢ و ١٨٩٢م.
وعقـــد القناصلـــة الفرنســـيون واإلنجليز 
معاهـــدات مع حـــكام تلك المناطـــق بغرض 
احتكار التجارة وبســـط النفوذ في تنافس حاد، 
وبادروا كذلك إلى وضـــع األنظمة اإلدارية في 
تلك المناطق وفق أنماطهـــم في بلدانهم، غير 
أن السلطات االستعمارية لم تشرع في احتالل 
المساحات الشاسعة المخصصة لها في أفريقيا 
إال بعد معاهدة برلين المبرمة في العام ١٨٨٥م، 

والتي تم على أساسها تقسيم أفريقيا.
الحكم االستعماري:

 – االســـتعمارية  السياســـات  اختلفـــت 
وبريطانيا- في  فرنســـا  وخاصة سياســـات 
القارة، فاعتمدت فرنســـا سياســـة االندماج 
واالســـتيعاب، (حيـــث أعلنت أن كل ســـكان 
المســـتعمرات الفرنســـية دون تمييز لهم من 
حيث اللون، هم مواطنون فرنســـيون يتمتعون 
بـــكل الحقوق التي كفلها الدســـتور، وأوفدت 
ممثلين عن المستعمرات في الجمعية الوطنية 
بريطانيا سياسة  اختطت  بينما  الفرنســـية)، 
النهـــج األبوي فـــي الحكـــم؛ إذ رأو أنه ليس 
بإمـــكان األفارقة أن يصبحوا إنجليزاً ســـود 
البشـــرة! وتبعت هذه السياسة عدة فوارق في 

مجاالت حيوية كما يلي:
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االستعمار الجانب
الفرنسي

االستعمار 
اإلنجليزي

التعليم

تدريس مناهج 
فرنسا األم

االكتفاء بتطوير 
المناهج القائمة 
والتدريب الحرفي

عدد كبير من 
المدارس الثانوية

عدد أقل من 
المدارس الثانوية
إهمال تدريس اللغة العربية والتاريخ 

األفريقي

اإلدارة 
واالقتصاد

الطريقة المركزية 
في اإلدارة 
واالقتصاد 
(مباشرة)

الطريقة التجريبية 
وتشجيع المبادرات 

في اإلدارة 
واالقتصاد (غير 

مباشرة)

العالقة 
مع رؤساء 

المقاطعات 
والحكام 

التقليديين

تقديم الحكام 
تقارير دورية 
للمسؤولين 

الفرنسيين وتلقي 
التعليمات بصورة 

فوقية.

إبداء االحترام 
للحكام التقليديين 

وزيارتهم في 
مواقعهم ومراعاة 
أوضاعهم العرفية 

بصورة أكبر

الوافدون 
من دولة 
االستعمار

أعداد صغيرةأعداد كبيرة

المعارضة 
من الشعوب

أعلىأقل

فـــي ثالثينات القرن الماضي ســـاد النظم 
اإلدارية التراخي والفســـاد، وتزايد عدد حكام 
المقاطعات التقليديين المطالبين بحقوق خاصة 
بهم، وألف هؤالء الزعماء خالل السنوات التي 
أعقبت الحـــرب العالمية الثانيـــة جماعة من 
النخب التي تسعى لمصالحها الخاصة، وتوطدت 
العالقة بينهم وبين المســـتعمر على أساس من 
الوالء-وال ســـيما في المستعمرات الفرنسية-، 
األمر الذي جعل الحكم بعد االســـتقالل يؤول 
إلى المجموعـــة المرتبطة باالســـتعمار ثقافة 

وتنظيماً، وإن لم يكونوا هم األكفأ واألقدر.

االقتصاد االستعماري
نشـــأ نظام اقتصادي اســـتعماري في كل 
المنطقة، وجرى تنظيـــم القطاع الحديث على 
أســـاس إنتاج قليل من المواد الخام واستخدام 
عدد قليـــل جداً مـــن العمال المهـــرة، وحتى 
العـــام ١٩٤٥ م لم تكن هناك صناعات إنتاجية 
اســـتهالكية، وكان رأس المـــال الخاص وافداً 
من الخـــارج وإليه تعود األرباح عبر شـــركات 
استحوذت على جل الموارد والثروات الطبيعية، 
بينما اســـتخدم رأس المال العام إلنشاء البنية 
التحتية غير اإلنتاجية (الطرق- المدارس...)، 
وتركزت غالبية وظائف ذوي الياقات البيضاء(١) 

في اإلدارة المدنية.
نشـــأت بعد الحـــرب العالميـــة موجة من 
الركود االقتصادي تســـببت في تقليل االهتمام 
بالمســـتعمرات، واتجهت الدول المستعمرة إلى 
البناء الداخلـــي، األمر الذي جعـــل الوطنيين 
األفارقة يتذمرون ويشـــكون مـــن أن اقتصاد 
بلدانهم ال ينمو إال موافاة لحاجة المســـتعمر، 
وحقاً فإنه لم تشهد المنطقة نمواً في االقتصاد 

والزراعة إال بعد االستقالل.
نحو االستقالل:

أسهمت طريقة المستعمر- فرنسياً كان أو 
بريطانياً- في التعاطي مع اإلنسان األفريقي، في 
إيجاد فجوة بينهم وبينه، وأدى اإلحباط الناجم 
عن السيطرة وإلغاء الشخصية األفريقية وتدني 
ســـقف الصالحيات، وضعف المخصصات إلى 
ميالد الحركات الوطنية المطالبة باالستقالل.

وقد بـــدأت نقطة التحول مع نهاية الحرب 
العالميـــة الثانية؛ حيث أخـــذت تتحدد معالم 
تصور جديـــد لحكم ذاتي أفريقـــي، وأجريت 
انتخابـــات فـــي العـــام ١٩٤٥م في فرنســـا 
١)  ذوو الياقات البيضاء: مصطلح عرفت به النخبة األولى التي 
تلقت التعليم والتدريب على يد المستعمر، وذلك ألنهم كانوا 

يلبسون اللباس األوروبي ذا الياقات البيضاء المجنحة.
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ومســـتعمراتها -التي اصطلح على تســـميتها 
فيما بعد باالتحاد الفرنســـي- وخصص إلقليم 
غرب أفريقيا عشرة مقاعد: خمسة للمواطنين 
المتمتعين  واألفريقييـــن  الفرنســـيين  البيض 
بنفس المكانة، وخمســـة لمن كانوا يســـمون 
(رعايـــا)، وكان من المنتخبيـــن وقتها ليبولد 
ســـيدار ســـونجور (الذي صار فيما بعد أول 
رئيس للسنغال)، وفليكس هوفويه بوانيه (الذي 
أصبح أول رئيس لساحل العاج)، وأقر البرلمان 
الفرنســـي عام ١٩٥٦م إطـــاراً قانونياً يقضي 
بحق كل إقليم في إنشاء مجالس نيابية خاصة 
ولكنها ليست مستقلة تمام االستقالل ويجري 
تشـــكيلها باالنتخاب العام، وأجري استفتاء في 
العـــام ١٩٥٨ في كل دول غـــرب أفريقيا عدا 
غينيا التي طالبت باالســـتقالل، وصوتت بقية 
الدول على البقاء تحت االتحاد الفرنســـي مع 
التمتع بقدر أكبر من االستقالل، وبحلول العام 
١٩٦٠م كانت جميع البلـــدان قد حصلت على 

استقاللها من فرنسا.
أما بريطانيا، فقد نهجت منهجاً أكثر حذراً 
مع المســـتعمرات، ســـاعية إلى تمكين الحكم 
الذاتي، وقد ســـارت الدول في سباق من أجل 

االستقالل في فترة زمنية قصيرة.
 بقيـــت العالقات مع المســـتعمر في إطار 
المساعدات االقتصادية وتقديم رؤوس األموال 
المتخصصة  الطبقـــة  ونشـــأت  والقـــروض، 
المثقفة (التكنوقراط) من األفارقة الذين حلوا 
الجمعيات  اإلداريين األجانـــب، ونهضت  محل 
اإلصالحيـــة واالجتماعية محدثـــة تقدماً في 

التعليم األكاديمي والفني.
ولـــم يخل الوضـــع بالطبع من مشـــكالت 
اقتصادية أســـهم فيها إلى حد كبير الساســـة 
بالتمكين ألوضاع شخصية  أنفســـهم  األفارقة 

أكثر رفاهية مع إهمال للمستوى العام.

التحوالت االجتماعية في الريف: 
إن ثلثي صادرات غـــرب أفريقيا من إنتاج 
فالحيها، ورغم ذلك ال يشـــارك الفالحون في 
الوفـــرة المترتبة على ذلـــك، وتعتبر المناطق 
المنتجة للكاكاو والبن مـــن أغنى المناطق في 
غرب أفريقيا، وقـــد أدت الوضعيات الجديدة 
من استخدام آليات زراعية وإنقاص المساحات 
المخصصـــة للزراعة في ســـبيل توفير أراض 
ســـكنية إلى تغير في النمط الســـاللي القديم 

للمجتمع األفريقي في المنطقة.
وقد أدت هجـــرة الكثيرين  من القرى طلباً 
للعمل فـــي المناطق الغنيـــة (مناطق المناجم 
والمـــزارع الكبرى) إلى تغير شـــكلي في نمط 
الحياة، حيث لم تكـــن المدخرات التي يوفرها 
المتغرب الريفي تكفي لتغيير حياته جذريا، كما 
أنـــه لم يكن يتعلم أرباب العمل، ويســـتتبع هذا 
األمـــر محدودية في العالقـــات، كما ال يحظى 
المتغـــرب المتعلم في موطنـــه بوضعية أفضل 
تســـمح له بالتأثير، بل يعـــد وضعه غامضاً إذ 
يُحسب على أرباب العمل وتوجهاتهم المخالفة 
للقيود االجتماعية القبلية. وأظهر آثار الهجرات 
التي وقعت في المجتمعات الزراعية هو: التحلل 
البطيء من الضوابط االجتماعية الساللية التي 

ذكرت آنفاً.
قيم جديدة:

التبشيرية  المسيحية: غيرت اإلرســـاليات 
مفاهيم األديان التقليدية التي ســـادت في تلك 
المناطق، وعانى (المرتدون) عن األديان القبلية 
إلى المسيحية غربة، حيث لم يعتنق المسيحية 
فـــي البـــدء إال الغربـــاء وأصحـــاب المكانة 
االجتماعيـــة المنحطـــة، ورغـــم أن أصحاب 
المكانة االجتماعية من التقليديين كانوا يرسلون 
أبناءهم إلى المدارس الكنســـية االبتدائية غير 
أنهـــم كانوا (يفجعـــون) من االنتهـــاكات التي 
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المحلية  المعتقـــدات  أبناؤهم ضد  يمارســـها 
بتحريض من القساوسة والمعلمين، وتدريجياً، 
ومع نشاط الكنيسة في التعليم، بدا أن الرضوخ 
للدين الجديد صـــار ضرورة تمليها الرغبة في 
التقدم والتطور، حيث ارتبط التقدم في المدن 
والمناطق بمستوى تعليم أبنائها وارتبط التعليم 

بالتبشير.
وقفت إمارات نيجيريا الشـــمالية المسلمة 
في وجه التبشـــير بقوة، مما دعا المســـتعمر 
اإلنجليـــزي إلى إيقاف هـــذه العمليات بينهم، 
ولمـــا كان التعليم النظامي فـــي البدء مرتبطاً 
بالتبشـــير،وكان معظم خريجي هذه المدارس 
يشـــكلون النخب السياسية األولى؛ ظهر ضعف 
المجموعات المســـلمة في غـــرب أفريقيا في 
الجوانب التعليمية ومن ثم السياسية واإلدارية.

وقد حرص النظام في الكنيسة على موافقة 
الوضع االجتماعي قدر المستطاع، إذ قد يفصل 
بين الجنسين في القداس، أو تشارك الكنيسة 

في مراسم تنصيب الزعماء التقليديين.
اإلسالم: اعتنقه كثيرون أيضاً في المناطق 
الســـاحلية، ويعتبـــر اإلســـالم هنـــاك عقيدة 
شخصية، ولم تحل الشـــريعة اإلسالمية محل 
القانـــون العرفي عند كثير مـــن القبائل، فيما 
عدا ما يتعلق بأمور الزواج وحيازة األرض، وبدا 
اإلسالم أكثر تســـامحاً إزاء البنية االجتماعية 
المحليـــة(١) ، رغم أن المســـلمين اليوم أشـــد 
معارضة من المسيحيين للمشاركة في الطقوس 

والشعائر التقليدية أو في االتحادات السرية.
حياة المدن:

يوجد تباين كبيـــر بين المدينة والريف في 
غـــرب أفريقيا، وقد أدى ســـكنى المدينة إلى 
نشـــوء أنماط جديدة مـــن العالقات واألعمال 
عن  الشخصي  تصوره  يقدم  الكتاب  مؤلف  أن  الواضح  من   (١
اإلسالم، وإال فالمسلمون في غرب أفريقيا قد ضربوا مثاالً رائعاً 

لإلسالم بكونه ديناً يعم كل مناحي الحياة.

والمهن، وشهدت المدن تطوراً كبيراً في مختلف 
الجوانب، وتغير في الكثير من أنماط السلوك، 
حيث تمثل المدن بؤرة النشاط السياسي، وتتأثر 
الحكومات باإلضرابات الناجمة من ســـكانها، 
ويحسن الناس مهارة التعايش السلمي، وتشهد 
الحيـــاة المتطورة فيها العديـــد من االبتكارات 
والتجديـــد، واالنفالت من ربقة القيم التقليدية 
في القرى والتأثير الســـلطوي للعائلة والنسب، 

اختياراً أو اضطراراً.
وترجع نشـــأة المدن في غرب أفريقيا إلى 
قرون بعيدة، حيث كانت حواضر االمبراطوريات 
الكبرى في غانا وسنغاي مراكز مؤثرة، وال تزال 
مدينتا تومبكتو وجني أثرين ماثلين شـــاهدين 
على تلـــك العصور، وكذلك مـــدن اليوربا ذات 

الكثافة السكانية الكبيرة.
أما المدن الجديدة فقد نمت بســـرعة، مع 
اتســـاع نطاق التجارة األوروبية التي امتدت من 
الســـواحل حتى داخل الدول القارية، وشهدت 
حقبة الحرب العالمية الثانية وما بعدها توسعاً 
مطـــرداً في هـــذه المدن، ويدلّ هـــذا التطور 
الســـريع في المدن على أن جمهرة من سكانها 
هاجروا إليها من الريف بحثاً عن فرص جديدة، 
وهو محدد مهم في دراســـة شـــخصية ساكن 

المدينة من أبناء غرب أفريقيا.
المهاجرون:

يكثر في الدراسات التي تعالج حياة المدن 
األفريقيـــة، ذكر مصطلحي (التحلـــل القبلي) 
و(التحضـــر)، فحين يتـــرك األفريقي مجتمعه 
القروي فإنه يكون قد تحلل من عصبيته القبلية، 
ويتحضر حينما يتعلم المعايير والقيم الجديدة 
لحياة المدينة، رغم التزامه بسلوك القرية في 
بيئة الســـكن، حيث يغلب أن يسكن المهاجر مع 
أفراد قبيلته الســـاكنين فـــي المدينة، كما أن 

الضواحي في تلك المدن تكاد تشبه القرى.
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ثمـــة أمور تؤثـــر على الهجـــرة في غرب 
أفريقيـــا، بما يجعل تقســـيم المهاجرين إلى 
ثالث مجموعات ســـائغاً: الموسميون: الذين 
يفدون من مناطق الســـافنا حيث يقلل موسم 
الجفـــاف من فرص العمل، أصحاب اإلقامات 
القصيـــرة: الذين يفدون إلـــى المدن بغرض 
تحســـين الدخل فـــي مدد زمنيـــة محدودة، 
أصحاب اإلقامات الطويلة: وهم الذين وفدوا 
ووجـــدوا وضعيات جيـــدة كالتجار وأصحاب 
المهن الفنية، وبســـكنهم فـــي المدينة يتعزز 
وضعهم في القرى حين يرجعون إليها بمظاهر 

من الثراء والكرم.
النخبة ذات الثقافة الغربية

كان الزعماء التقليديون قبل االستعمار هم 
أصحاب النفوذ والسلطان، وهم الذين تفاوض 
معهم المستعمر، واستخدمهم- في بادئ األمر- 
في المناصب اإلدارية وأجهزة الحكم المحلية، 
ولكن بعد االستقالل وانتشار التعليم انتقلت هذه 
السلطات إلى أبنائهم من النخب المتعلمة ذات 
الثقافة الغربية؛ الذين قـــاد بعضهم الحركات 

الوطنية في مختلف البالد.
ورغم تباين هذه النخـــب األولى من حيث 
العالقات مع األقارب والزعماء التقليديين؛ فإن 
التشـــابه الكبير بينها في كونها متعلمة، وذات 
نفوذ سياسي واقتصادي، مهيمنة على اإلدارات 
والـــوزارات، يجعلها غالباً فـــي وحدة تصنيفية 

واحدة.
نشـــأ بعد ذلك جيل جديـــد من النخب مع 
اتساع فرص التعليم، أبدى استياءه من سيطرة 
الجيل األول وسياســـاته المهادنة للمســـتعمر، 
وبـــزغ بعده جيل ثالث في بعض الدول بســـبب 
التباين في ســـبل تحقيـــق المكانة االجتماعية 
حيث لـــم يعد التعليم وحده هـــو المعيار الذي 
يحقـــق الوضعيـــة األفضل، فقد صـــار الوالء 

الحزبي للمجموعـــات الحاكمة -مثالً- عنصراً 
مهمـــاً في التمكين لألفـــراد، دون اعتبار كبير 
للكفاءة والتعليم، وتتابع ظهور أجيال من النخب، 

ولكل منها معاييره وقيمه الخاصة.
ظهور نخبة المولدين:

مـــن أبـــرز فئـــات النخبة ذلـــك الطراز 
المســـمى الكريوليـــون أو المولـــدون(١) في 
ســـيراليون وليبيريا والجوس خـــالل القرن 
التاسع عشـــر ومطلع القرن العشرين، الذين 
اتجهوا إلى التجارة واالســـتثمار، قد أسهمت 
الكنيسة في توفير فرص كبيرة لهم منها تعليم 
أبنائهم الذين انخرطوا فيما بعد في األجهزة 
الحكوميـــة موفرين آلبائهم أمانـــاً اقتصادياً 
أكبـــر، واتجهوا إلـــى التوحد مـــع الجاليات 
األوروبية وتمثّل قيمها وعاداتها  في الحياة(٢)، 
وتزاوجوا فيما بينهم مما أنشـــأ روابط وثيقة 
امتدت بين ثالثة أو أربعة أجيال، ثم ســـريعاً 
مـــا اندثر أثر هذه النخب المغلقة، نتيجة قلة 
عددها مع االحتياج الكبير للوظائف والمهن، 
األمـــر الذي أدى إلى انفراط الســـيطرة من 
يد المولدين ونشـــوء الجيل الثاني من النخب 
األفريقية التي كانت أكثـــر انتماءاً لتقاليدها 

من األولى.
ونلحظ عـــدة معايير في اعتبار النخبة من 
أهمها: التعليم، والميالد، كالشائع في منروفيا 
حيث يصعب على المرء شـــغل منصب رفيع ما 

لم يكن ليبيريا أمريكياً.
ويالحـــظ أن النخـــب التـــي نشـــأت في 
المناطق الســـاحلية المتأثرة بحركات التبشير، 

والنساء  األوربيين  التجار  بين  تزاوج  نتيجة  معظمهم  لكون   (١
األفريقيات

هم  األوروبيون  المواطنون  كان  االستعمارية  الحقبة  طوال   (٢
القائمين على األعمال الرئيسة، ومع تكاثر عددهم- حيث كان 
مستواهم المعيشي في أفريقيا أفضل بكثير من مستواهم 
في بلدانهم- انفصلوا في السكنى في مناطق منعزلة يحظر 

األفارقة من دخولها.
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إجتماعيةسيــاسـيـةسيــاسـيـةسيــاسـيـة

قد اختلفـــت عن تلك التي قامـــت في مناطق 
المســـلمين كشـــمال نيجيريا وغينيـــا ومالي، 
حيث أدى اإلســـالم بنزعتـــه التطهيرية وإذكاء 
روح االعتزاز بالدين واالنتماء للمســـلمين في 
المنطقة، إلى نشـــوء أسلوب حياة أكثر بساطة 

للنخب المسلمة.
النخبة اليوم(1)

رغم اتساع نطاق النخبة ودخول فئات كثيرة 
من أبناء الفقراء في ســـلكها، إال أن عددهم ال 
يزال صغيراً إلى أقصى حـــد، وهيمنة القطاع 
العام تبـــدو واضحة في توظيـــف النخب التي 
لم تلـــج الجوانب المهنية واألعمال الحرة، فمن 
يناط بهم تغيير األوضاع السياسية واالقتصادية 
صارت مراكزهم مرتبطة بهذه النظم، بل حتى 
النخـــب المصنفة كنخب ذات مهـــن حرة مثل 
المحامين والمهندسين واألطباء، فإنهم يعملون 
في مؤسسات خاصة ترتبط مصالحها بشكل أو 
بآخر مع المؤسسات الحكومية، مما جعل بنية 
الدول هشـــة فهم أول مـــن يفزعون خوفاً على 

مناصبهم الحكومية.
وتشكلت مع مرور األيام نخب وسيطة (نخب 
الدرجة الثانيـــة)، تتكون مـــن الكتبة ومعلمي 
المدارس االبتدائية، الذين ال يســـمح وضعهم 
بحياة على نمط نخب الدرجة األولى، كما تأنف 
نفوســـهم العيش كالفالحين والعمال، وال يزال 
طموحهـــم يتجه إلى إكمـــال التعليم وااللتحاق 

بالنخب الثرية.

¿ 
يتمثـــل ذلك في عدد مـــن المجاالت التي 
يمكن من خاللها دراسة عملية مالءمة الروابط 
التقليدية وقيمها للروابط المدنية الحديثة التي 

أفرزها الوضع الجديد.

على القارئ مالحظة أن هذا الكتاب قد صدر في العام   ١٩٨٠م   (١

األسرة:
األســـرة في المجتمع األفريقي مؤسســـة 
محوريـــة ينمو فيها الفرد، وقـــد تأثرت بنيتها 
بالنمط الحديث الذي ســـاد في غرب أفريقيا 
من هجرات أبنائها إلى الحضر، وتغير شـــكل 
المساعدات العملية التي كانت تقوم بها الزوجة 
لزوجها، حيـــث كانت البيئـــة الزراعية تفرض 
وحدة في المهنـــة بينهما، غير أن بيئة المدينة 
قد تلجىء المرأة إلى أعمـــال أخرى كالتجارة 

والعمل في الخدمة.
وكما هو شائع في المجتمعات التقليدية، فإن 
الزواج غالباً ما تقوم به األسرة بدءاً من اختيار 
الزوجة، ويكون على الشـــاب توفير مقتضيات 
ه وعمله، وصار مألوفاً  الزواج وتكاليفه مـــن كدّ
في عصور التحوّل أن يختار الشاب لنفسه فتاة 
تناســـبه من حيث التعليـــم والثقافة، فيختارها 
ثم يســـأل أهله أن يباركوا خيـــاره، كما أنه من 
المألوف مشـــاهدة أسرة مكونة من شاب تزوج 
في مقتبـــل عمره، ثم تغـــرب وتعلم وصار من 
النخبة وال تزال زوجه تطبخ على التنور وتتكلم 
اإلنجليزية بلكنة غير مســـتقيمة، وتشعر بحرج 
، فيظل  عندما تقابل أصدقـــاء زوجها النخبويّ
الزوج ممزقاً بين الوالء لزوجته وبين حرجه من 
عجزها عن مواكبة أســـلوبه الجديد، ولكن دون 
أن يؤثر هذا األمر على عالقته بزوجته أو يفكر 
في االنفصال عنها، لما غرسته اإلرساليات من 
جريمة الوقوع في الطالق، ولكون الزوج يسعى 
حثيثاً للترقي بحال زوجته فيرسلها أحياناً إلى 

المعاهد لتكمل تعليمها.
وغالبـــاً ما يعيـــش الرجال والنســـاء من 
أبنـــاء النخبة في المدينة الحديثـــة بعيداً عن 
التجمعات الســـكنية التقليدية، ورغم ذلك فإن 
العالقـــات تكـــون قوية مع أهلهم فـــي القرى، 
ومع اتجاه النخب مؤخـــراً إلى تقدير واحترام 
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الثقافات األفريقية، صار التعامل مع الكبار في 
القـــرى أكثر حبية ورحابة من الوضع الذي كان 
في زمان النخب األولـــى التي كانت تتحرج من 

(بداوة) و(همجية) التقليديين من ذويهم.
الروابط االجتماعية في الحضر

تقـــوم فـــي الحضر أشـــكال جديـــدة من  
العالقات القائمة على خدمة مصالح اقتصادية 
جديدة، كالنقابات (التي أســـهمت بشكل كبير 
في إذكاء روح المقاومـــة الوطنية) واالتحادات 
والمنظمـــات واألنديـــة التي تجمـــع أصحاب 
االهتمامات المشـــتركة، ومعظمها يتخذ نمطاً 
غربياً وتحكم فعالية المشاركة فيها درجة تقبل 
المرء لهذه القيم ومسايرته لها ، وفي إطار آخر 
تقوم روابط مغايرة محلية غير موسومة بأي أثر 
أجنبي مثـــل الروابط العرقية (كتجمعات قبائل 
الهوســـا في مناطق القبائل األخرى)(١) وروابط 
الرقص وجمعيات  وفرق  (الكانتونات)،  األحياء 
توفـــر ضمانات  التي  المتبادلـــة  المســـاعدة 
اجتماعية متعددة لمنسوبيها، كما نشأت روابط 
للنخبة عمـــدت أن تكون أكثر تميزاً وتخصصاً، 
ورصدت جهدها لخدمة المصالح واالهتمامات 

المهنية والجمعيات الخيرية.
األحزاب السياسية

انتقلت السلطة بعد االســـتعمار إلى نخبة 
وطنية ذات ثقافة غربيـــة وفي ذات الوقت لها 
تمثيل وانتماء لمواطنيها (ليس كشـــأن النخبة 
األولـــى)، اســـتتبع هـــذا تحولٌ في التقســـيم 
االجتماعي للثروات والسلطات على نحو مغاير 
للذي كان في عهود الممالك القديمة أو في أزمنة 
النخبة األولى، كما ظهرت األحزاب السياســـية 
برؤاها المختلفة وتحالفاتها الكثيرة، والتي آلت 
في نهاية األمر إلى حزب واحد يفرض نفســـه 

المدن  في  الهوسا  لقبيلة  السكانية  التجمعات  تشتهر   (١
باسم : (زونغو)

في كل دولة تقريباً، كما ســـعت هذه األحزاب 
إلى تأريخ النضال ضد المستعمر، بإعالء ذكر 
عـــدد من الرموز التي حكمت الممالك القديمة 
وبيهانزين وحكام  -كالحاج عمـــر وســـاموري 
مملكة داهومي وحكام الفوالني، أولئك الملوك 
الذين يُرى أن بعضهم كان يدافع عن ســـلطاته 
ووحدة مملكته فحســـب- ولم يكـــن ثمة وعي 
قومـــي حقيقي إال في زمان النخب األولى التي 
كانت فعليـــاً (غريبة) عن المناطق وذات جذور 
بعيدة، فلم تدعُ لقومية محددة أو قبلية بعينها.

وعلى عتبـــة التقدم الدســـتوري في اتجاه 
الحركة  انقسمت  الذاتي واالســـتقالل،  الحكم 
الوطنية في غـــرب أفريقيا إلى عدة كتل، بينها 
فوارق أيديولوجية، بـــدأت في الظهور بوضوح 
عندما بدأت األحزاب تنظم نفسها وتتوجه إلى 
الجماهير بأفكارها ورؤاها، ويمكن تمييز ثالثة 

طرز لهذه األحزاب:
الطراز األول: حزب النخبة التقليدية وقاده 
رجال تلقوا تعليماً غربيـــاً ولكنهم كانوا يمثلون 
امتداداً ألجدادهم الملـــوك الذين حكموا قبل 

االستعمار.
الطـــراز الثاني: قاده أعضـــاء النخبة ذات 
الثقافـــة الغربية وكان العنصر الســـائد بينهم 
المحامين والمعلمين وبعض التجار األثرياء، ال 
يعنيهم كثيراً السيطرة على الجماعات المتباينة 
بقدر تهيئة الســـاحة للتوفيـــق بين االختالفات 

القائمة بينهم.
الطـــراز الثالث: وهو الطـــراز الراديكالي 
اليســـاري الذي يوجه دعوته إلى أولئك الذين 
التقليدية ويبشـــرهم  انفصلوا عن مجتمعاتهم 
بمجتمع جديد تمامـــاً، ويؤكد أن مهمة الحزب 
األولى هـــي إقامة هذا المجتمـــع، فيعمد إلى 
دمج النقابات وروابط الشباب ومجالس األحياء 

واالتحادات داخل الحزب.
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كما لم تخل الســـاحة السياسية وقتها من 
تحيز من قبل المســـتعمر تجاه بعض األحزاب 

التي يرى أنها تحقق مصالحه، داعماً إياها.
نظام الحزب الواحد:

ساد اعتقاد من المستعمر أنه في حال قيام 
حزبيـــن كبيرين على األقل، فإن هذا ســـيكون 
ضمانة لســـير العملية الديمقراطية على وجه 
مقبول، بحيث يمثـــل أحدهما الحكومة واآلخر 
المعارضة، غير أنه بعد ســـنوات األســـتقالل 
سارع المســـتعمرون إلى نظام الحزب الواحد-
الذي يرى رجال السياسة اآلن أنه مجرد امتداد 
للنظام الملكي القديم حيث ال رأي آخر- وذلك 
بإلغاء شرعية األحزاب األخرى، ثم إن من أهم 
أسباب الموافقة على نظام الحزب الواحد من 
الساســـة المحليين هو رغبتهـــم في البقاء في 
مناصبهـــم التي صارت تمثل زيـــادة كبيرة في 

دخولهم الشخصية(١).
لقد عانى االقتصاد بشـــدة بسبب اعتماد 
األنظمـــة في ذلـــك الوقت على المؤسســـات 
الخارجيـــة في البدء بمشـــروعات جديدة في 
الدول، حيث ينفق القسط األكبر من الميزانية 
في استيراد الكماليات التي تستخدمها النخبة 
بدالً من اســـتيراد آالت وماكينات تعود بالنفع 

على البالد.
كما أفضت الســـيطرة األحادية  إلى تفاقم 
الروتين واستشـــراء الفساد وتعيين غير األكفاء 
فـــي المناصـــب الحكومية إلى جـــوار النظرة 

النفعية المصلحية.

¿
من أهم التساؤالت التي تطرح في فترة ما 
بعد استقالل الدول هي إمكانية الدولة الحديثة 
١)  يذكر المؤلف بعض النماذج كالقصر الذي بناه هوفو بوانيه 
استرلينياً،  جنيها  ماليين  ستة  بتكلفة  العاج  ساحل  رئيس 
ً حول  حتى صار يسمى بفرساي المعاصر، وشيد ساردونا سورا

كدونا – مقر إقامته- بأكثر من ثالثين ألف جنيهاً استرلينيا! 

في توفير مقتضيات الحياة الكريمة ألفرادها، 
مـــن وضع اقتصادي مهيّأ وقـــدرة على التالؤم 
مع المعطيات الحضارية الجديدة، واســـتقرار 

سياسي وأمني.
من الناحية االقتصادية يبدو أن مســـتقبل 
دول غـــرب أفريقيا ليس مشـــرقاً تماماً؛ إذ أن 
األسواق التي يمثلها سكانها الفقراء بأعدادهم 
الصغيرة ليســـت كافية لدعم صناعة الســـلع 
االســـتهالكية (فيمـــا عدا نيجيريـــا)، كما أنه 
من المستبعد اكتشـــاف مصادر ثروة معدنية، 
وإن حدث فســـتبقى على النمط االســـتعماري 

لالقتصاد.
سيتوقف معدل نمو الدول على دور النخبة 
ذات الثقافـــة الغربية،من حيث إيمانها بواجبها 
تجاه التغييـــر وإدارة عالقاتها مـــع الجماهير 
بفعاليـــة، غير أن هذا الدوريتوقع له أن يضعف  
بسبب انغالقها على نفسها وكذلك الصراعات 
المســـتمرة على السلطة واســـتمالة الجماهير 
لحساب بعضهم وغيرها من أشكال النزاع على 
المصالح الـــذي يكون عادة بيـــن هذه الفئات 

النخبويّة.
كما يتوقع أن تثور ثائرة الشـــعوب البسيطة 
التي صارت تـــرى في النخـــب المثقفة نمطاً 
برجوازيـــاً أرســـتقراطياً ال يوفـــي بوعـــوده 
وينشـــغل بنفسه، مما سيوقع عداوة بين النخبة 

والجماهير.
ثمة ســـبل لتجاوز مثل هذا العداء المتوقع، 
منها : تطوير اإلجراءات التي يتم بمقتضاها حسم 
الصراعات، والحد من المصالح المتصارعة عن 
طريق قبول األيديولوجيات التي تؤكد الوحدة، أو 
عن طريق التنازل الجزئي من األطراف المختلفة 
فـــي المجتمع، ومراعـــاة أن حالة غرب أفريقيا 
فريدة في هذا الجانب حيث تؤكد الوالء البدائي 

وتضعه مقابل الوحدة الوطنية.
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موضوعات أيديولوجية
اإليديولوجية وعاء حـــاوٍ لألفكار المقبولة 
شعبياً أو الرائجة عن بنية المجتمع والعمليات 
التي تجري فيه، وتفسر تاريخ المجتمع وتعطينا 
وتجســـد  الجديدة،  الخبـــرة  لتقييم  أساســـاً 
األهـــداف والقيم التي يقرهـــا المجتمع، وقد 
األيديولوجيات- محور  كانت هذه الجزئيـــة – 
نقـــاش كبير في غرب أفريقيـــا، مع محاوالت 

تفسير مستمر لها، وسبرها من خالل اآلتي:
أوالً: ينشد أعضاء النخبة الجديدة أيديلوجية 
تحدد هويتهــــم، فهم قد عاشــــوا النمط الغربي، 
ويعيشون ضمن نسق قبلي افريقي، وهم في هذه 
الحالة يبحثــــون عن مبادىء يهتــــدون بها تحدد 
العالقة بين المجتمع الغربي والمجتمع األفريقي.

ثانياً: يبحـــث أعضاء النخبة كذلك مخرجاً 
شرعياً لحكوماتهم أمام العامة، فهم قد استلموا 
الســـلطة من خالل التعليم وصناديق االقتراع، 
وهـــذا ما ال تعرفه المجتمعـــات القديمة حيث 
تعتبـــر القضية قســـراً وإكراهاً فـــي مؤداها 
األخير، لـــذا لزم عليهم اتخاذ مذهب يفســـر 
قيادتهم لألمة ويحول الســـلطان السياسي إلى 
سلطة شرعية مقبولة عند العامة التي ال تعرف 
المصطلحـــات الحديثة كاالنتخـــاب وصناديق 

االقتراع والبرلمان وغيرها.
لقـــد أدت هـــذه الظروف إلـــى أن تصيغ 
النخب الحاكمـــة أيديلوجياتها بدقة وتهيء لها 
نسقاً تعبوياً حافزاً، وهناك قضايا مؤثرة  على 

األيدلوجيات السائدة في غرب أفريقيا وهي:
الزنوجة Negritude أو الشـــخصية  -  1

األفريقيـــة:  أول من صاغ مصطلح الزنوجة 
هو شـــاعر الهند الغربية أيمي ســـيزار عام 
١٩٣٩م، وتبناه ليوبولد ســـنجور، وكتب عنها 
وصاغ طائفة من شـــعره على أساســـها، ثم 
ذاع بعدها في أوســـاط النخبـــة المتحدثة 

بالفرنســـية، وقابلها عند النخبة اإلنجليزية 
مفهوم (الشـــخصية األفريقية) بعد أن روج 
لهـــا كوامي نكروما في العام ١٩٥٨م، وداللة 
هذيـــن المصطلحين أن األفارقة مســـاوون 
لشـــعوب العالم المتقـــدم األخرى بال فرق، 
ولهم قيمهم اإلنسانية التي قد تتفوق أحياناً 

في مضامينها على القيم الغربية.
اإلشـــتراكية األفريقية (أو الضميرية  -  2

الحكومات  أكثر  زعمت   :(Consciencism
األفريقية أنها اشتراكية باستثناء اثنتين هما 
حكومة ليبيريا وحكومة شمال نيجيريا، ويدل 
المصطلح على التزام نهج علمي في معالجة 
المشكالت اإلنســـانية، واكتشف دعاتها أن 
تحليل (كارل ماركس) لرأسمالية غرب أوروبا 
في منتصف القرن التاســـع عشر ال يتالءم 
كثيراً مع مجتمعات غرب أفريقيا في القرن 
العشرين ، ويحاول هؤالء المثقفون (توطين) 
اإلشـــتراكية ببحث الصيغ الدالة عليها من 
الثقافة األفريقية ومن ثم يؤكدونها كأساس 
للمجتمع الجديد، أو البحث عن صيغ جديدة 
(كالوحدة األفريقية Pan-Africanism التي 
دعا إليها كوامي نكروما –سميت في ما بعد 
بالنكرومية- بعدما اكتشـــف ان االشتراكية 
التـــي كان يدعو إليهـــا ال تنطبق على بيئته 
بأنها  أصحابهـــا  ويفســـرها  األفريقيـــة)، 
اشـــتراكية فضفاضة وذات طابع براجماتي 
بحيث تتسع لكل أشكال التنمية االقتصادية، 
وال ترحب بالمشروعات األجنبية إذا توقعت 
منها منافســـة غير متكافئة مع المشروعات 
األفريقية الوليدة، ورغم دعوة هؤالء الزعماء 
لالشتراكية إال أنه ال يوجد بينهم من يعارض 
األديـــان(١)، فقد بقي هـــؤالء الزعماء على 
بأنه  نفسه  يصف  المثال  سبيل  على  نكروما  كوامي  كان   (١
يجد  ال  وأنه  ماركسي)  واشتراكي  طائفي  غير  (مسيحي 

تناقضاً بين االثنين.
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معتقداتهم التي إن حدث لها مساس بشكل 
أو بآخر فـــإن إحدى النتائـــج المريرة هي 

فقدان األرضية وخسارة تأييد العامة.
لقـــد تأثرت النخـــب المثقفة فـــي مراحل 
صياغـــة األيديولجيـــات بكثير مـــن المفكرين 
االشتراكيين والزعماء األمريكيين الزنوج وكذلك 
تأثرت بالحـــركات النضالية المماثلة في العالم، 
كما اتجهت إلى بحـــث الجذور العرقية والقبلية 
وربطهـــا بأحداث كبيرة في الكون مؤكدةً بصورة 
ضمنيـــة أن الثقافة األفريقيـــة تقف على قدم 
المســـاواة مع ثقافات العالم الغربي، في سبيل 
تأكيد الهوية، ونزعاً لمشاعر الدونية التي تولدت 

جراء االقتباس المستمر من تكنلوجيا الغرب.
وألن المجتمع في غرب أفريقيا قبلي بطبعه 
ومنشدّ للجذور، فإن نزعة (القبلية)  ظهرت في 
المجاالت السياســـية والتحالفات والمطالبات 
باالستقالل الذاتي لمجموعات بعينها (كنيجيريا 

على سبيل المثال).
االنقالبات العسكرية

انقلب الجيش في غرب أفريقيا على ثالث 
حكومات في فترة شهرين فقط من العام ١٩٦٦م 
في كل من الفولتـــا العليا- حيث تنازل الرئيس 
لقادة الجيش- و نيجيريا، وغانا، وشكل أخيراً 
نخبة مستقلة، تختلف عن النخب السياسية في 
أنها بعيدة عن فســـاد المؤسســـات الحكومية، 
وبأنهـــا نخبة تتحلى بروح الفريق، ويكون الرقي 
فـــي درجاتها وفق الكفـــاءة، لـــذا لقيت هذه 
االنقالبات ترحيباً كبيراً من شعوب هذه الدول.
لقد عانت الســـاحة السياســـية في غرب 
أفريقيـــا خـــالل األعـــوام ١٩٦٦ و١٩٦٩م من 
السلطة  وتوترات حادة،وصراعات على  تقلبات 
وتغيـــرات في خرائط بعض الـــدول، كنيجيريا 
التي أزالت الحكومة العسكرية الفيدرالية بنيتها 
اإلقليمية وأحلت محلها اثنتا عشر دويلة تتمتع 

بدرجـــة عالية من اإلســـتقالل الذاتي، وبقيت 
الحكومات العســـكرية في هـــذه الدول مؤيدة 
– علـــى األقل في البدء- مـــن الجماهير، وهي 
فـــي المقابل تواجه ركاماً من التوترات الناجمة 
عن الحراك النخبوي وصراعات األحزاب التي 
تولت السلطة من المســـتعمر مما يجعلها أمام 

تحدي الخالص وجهاً لوجه. 

¿
تبين هذه الدراســـة حجـــم التحوالت التي 
حدثت في غرب أفريقيـــا خالل القرن الحالي، 
حيث تحولت المستعمرات التي رسم األوروبيون 
حدودها إلى دول مستقلة ، وفرضت قوانين غير 
تلك القوانين العرفية التي ســـادت أيام الممالك 
األولى، كمـــا قامت األســـس البيروقراطية في 
اإلدارة التي تخالف النمط الذي كان سائداً في 
الســـالالت االجتماعية وظهرت المدن الحديثة، 
السلطة  بزمام  التحويلية، وأمسكت  والصناعات 
جماعات صغيرة من النخب ذات الثقافة الغربية، 
المنحدرة من بيوت متواضعـــة فقيرة لفالحين 
أميين، مؤسســـة قيماً وأفـــكاراً جديدة في تلك 
المناطـــق، أو نخباً عســـكرية تـــرى في النخب 
السياسية فساداً وتعدياً على ممتلكات الشعوب.

لقد صـــار أبناء المدن في غـــرب أفريقيا 
يوائمون حياتهم مع النمط الغربي، وينشـــدون 
هويتهـــم األفريقية من خالل مبـــادىء نظرية 
غربيـــة مطعمة بعالقات حميمـــة مع األصول، 
وصـــار األمـــن االجتماعي ينشـــد من خالل 
الروابط العرقية ال الساللية، وقامت النقابات 
الجديدة، ونشـــأت  والروابـــط ذات األهداف 
أســـاليب جديـــدة لمقاومة اإلحبـــاط والتوتر 
الناجمين مـــن التغيرات المتســـارعة في بنية 
المجتمع، وطال هذا التغير كل مجاالت الحياة 
من سياسة واقتصاد واجتماع وفكر وأدب..وما 

يزال التحوّل االجتماعيّ مستمراً.


