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عاة، وَعْبر الهجرات  د �ضلى اهلل عليه و�ضلم، وظّل ينت�ضر بف�ضل اهلل، ثم بجهود الدُّ دخل الإ�ضالُم اإفريقيا في ال�ضنوات الأولى من َبْعثة الّنِبّي ُمَحمَّ
والتّجار والفتوحات الإ�ضالمية، حتى ُتّوج الأمر في القرن الثامن وحتى القرن ال�ضاد�س ع�ضر الميالدّي بقيام ممالك اإ�ضالمية كبيرة في اإفريقيا، في �ضرق 
ْرح الح�ضارة الإ�ضالمية، كما اأّدت َدْوراً بارزاً في قيام ح�ضارة  القارة وو�ضطها وغربها، وقد تمّكنت هذه الممالك من تو�ضيع دائرة َن�ْضر الإ�ضالم، وَنْقل �ضَ

اإ�ضالمية اإفريقية متكاملة، واأنتجت تراثاً علمّياً وثقافّياً ممتداً وموؤّثراً لفتراٍت طويلة.
لكّن اأعداَء الإ�ضالِم �ُضْرعان ما تحّركوا للق�ضاء على هذه الح�ضارة الإ�ضالمية الفتّية النا�ضئة في اإفريقيا، واأحكموا �ضيطرتهم على القارة، ثّم 
لَة، كما دّمروا معالم الح�ضارة الإ�ضالمية من ُنُظٍم  �ضرعوا في القيام باأب�ضع حرٍب على الُهِوّية والتُّراث الإفريقي، بَطْم�س كّل ما َيُمُتّ لالإ�ضالم ِب�ضِ

ومعماٍر واآثار، و�َضَعوا لقطع �ضلة الإفريقّي بتاريخه واإ�ضالمه ولغته وح�ضارته.
نتج عن ذلك: اأن خرجت اأجياٌل من ال�ضباب الإفريقّي الم�ضلم ل تعلم عن تاريخها �ضيئاً، بل تحاربه اأحياناً، وهذا ما َهَدَف اإليه المحتل؛ اأن 

تن�ضاأ اأجياٌل ل تعرف عن ُهِوّيتها وتراثها وح�ضارتها �ضيئاً.
ومن هنا؛ تبرز اأهمية العمل على اإحياء الُهِوّية والح�ضارة والتُّراث الإ�ضالمي، وذلك بَنْف�س التراب عن ذلك التُّراث العظيم، واإخراجه لالأّمة، 
اأنتج هذه الح�ضارة  اإفريقيا.. وهذا مّما يبعث روح النتماء والولء والعتزاز واللتزام بهذا الّدين العظيم، الذي  لتعرف تاريخها وح�ضارتها في 

الإن�ضانية الرائعة. 
َجَنَبات القارة،  الَبْعث الح�ضارّي والُهِوّياتي الإ�ضالمي في  اإفريقيا الإ�ضالمية، وا�ضتئناف م�ضيرتها الح�ضارية، والعمل على  ُهِوّية  اإحياَء  اإّن 
وتقوية انتماء الأفارقة لدينهم وتاريخ قارتهم وح�ضارتها، َعْبر َن�ْضر التُّراث الإ�ضالمّي للح�ضارات الإفريقية، ُي�ضهم في اأن تعرف الأجياُل الحالية 

كيف كان الإ�ضالم في اإفريقيا؛ كذلك ي�ضاعد في اأن تعود اإفريقيا لأ�ضلها وُهِوّيِتها الإ�ضالمية.
وهذه بع�س الأفكار:

- اإنتاج مو�ضوعات ومدّونات علمية عن: التاريخ الإفريقّي العام، والممالك الإفريقية، والح�ضارة الإ�ضالمية في اإفريقيا، واإعادة كتابة التاريخ 
الإفريقي ب�ضورٍة محايدة، ُتبرز معالم الح�ضارة والتُّراث الإ�ضالمّي وماآثرها باإفريقيا، وتعر�س ال�ضواهد والآثار الإفريقية الإ�ضالمية. 

تمُبكتو  في  كما  وَن�ْضره،  بع�ضها  وتحقيق  وترميمها،  وت�ضنيفها  والجامعات،  المكتبات  في  المنت�ضرة  الإ�ضالمية  المخطوطات  تجميع   -
وغيرها.. واإبراز قيمتها العلمية والثقافية.

- العتناء بتراجم اأهّم ال�ضخ�ضيات الإ�ضالمية الإفريقية، واإبراز َدْورها ون�ضاطها وجهادها.
قة؛ من العربية اإلى اللغات الإفريقية، وبالعك�س. - ترجمة المو�ضوعات وكتب التُّراث الإفريقية الُمحقَّ

�ضة؛ لإبراز التاريخ والُهِوّية والمنتج العلمي والتُّراث الإفريقي، واإن�ضاء جمعية علمية ُتراثية وتاريخية تقوم  - اإن�ضاء مراكز درا�ضات متخ�ضّ
بالمهّمة.

- تبّني جيٍل من الباحثين الأفارقة حتى ي�ضاهموا في تحقيق التُّراث المعرفي الإفريقي. 
لن َتُكون ثّمة نه�ضٌة اإفريقية حتى يتعّرف العالم، ومن قبله ال�ضعوب الإفريقية، على تراثهم الإ�ضالمي واإنتاجهم العلمي في �ضّتى المجالت، 

وهذا ما ينتظره الجميع؛ من الجامعات والعلماء والمفكرين والمثقفين.
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االفتتاحية

 تنتظر إجابات..
ٌ
اإلرهاب: أسئلة

فمث���ًا: لم���اذا ال يوج���د ح�ض���وٌر اأو عملي���اٌت ل�»داع����ش اأو القاعدة« 
ف���ي اإريتريا، برغ���م قربها م���ن ال�ضومال، بالنظ���ر اإلى ا�ضتي���اء االأقلّية 
الن�ضرانّي���ة على الحكم، وتعاملها مع االأكثرّية الُم�ضلمة بديكتاتورّيٍة وَقْمٍع 
اأّدى اإل���ى ِهْجَرة َنْحَو ُثُلثي ال�ضعب؟ وم���ع ذلك تن�ضُط )داع�ش اأو القاعدة( 
بق���ّوٍة في بل���داٍن ذات اأكثري���ٍة ُم�ضلمة، ويتمّت���ع الُم�ضلمون فيه���ا بكثيٍر من 

الحقوق، وبُحرّيٍة كبيرٍة في الدعوة- كما في غرب اإفريقيا-؟ 
 ولم���اذا ت�ضه���ُد اإثيوبي���ا ا�ضتق���رارًا - ن�ضبّي���ًا- م���ع تن���ّوع قومّياته���ا 
ودياناته���ا، وكون الحكم بيِد القومية »التيغرية« وُهم اأقلّية؟ بعك�ش جارتها 

ال�ضومال، والتي تكاد َتُكون �ضبَه موّحدٍة في عرقّيتها ودينها ومذهبها؟
ولماذا ُيرفع في مكاٍن �ضعارات دينية، وفي اآخر �ضعارات قومية، وفي 

ثالث مطالب انف�ضالية؟
ه���ل هناك ا�ضتق���راء ومقارنة بي���ن منهج واأدبي���ات الجماعات التي 
تتبّنى العن���ف واالإرهاب- �ضواء المحلية اأو الدولي���ة-، وبين االأعمال التي 
تقوم بها، وهل بينها ات�ضاٌق وتكامل؟ اأو تناق�ٌش واختاف؟ وما �ضبُب ذلك 

االختاف- اإْن ُوجد-؟
لماذا ُت�ضّلط االأ�ضواُء ويتّم التركيُز على نوٍع من االإرهاب دون اآخر؟ 

اأين الحديُث عن »جي�ش الرّب« وميلي�ضيا »اأنتي باكا«- مثًا-؟
الم�ضتفيُد- دواًل اأو جهاٍت اأو اأفرادًا- من بقاء نار االإرهاب م�ضتعلة، 
ال �ض���ّك اأنه ُيغّذيها بين الحين واالآخ���ر لئا تنطفئ فتذهب مكا�ضُبه، َفَمِن 
الم�ضتفيد م���ن االإرهاب؟ مع ماحظة اأّن كثيرًا مم���ن ينتهجون العنف لم 

يحّققوا �ضيئًا ُيذكر من مطالبهم واأهدافهم!
هل هن���اك ا�ضتف���ادٌة وتوظي���ٌف لوثائ���ق التحقيق���ات ونتائجها التي 
اأُجري���ت ف���ي اأعم���اٍل اإرهابي���ٍة �ضابقة، مثل »مج���زرة روان���دا« و »ال�ضراع 
���راع الدول���ي،  ف���ي �ضيرالي���ون«، لَفْه���م طبيع���ة االإره���اب؛ وتداخ���ل ال�ضّ
و�ض���راع النفوذ، والداف���ع االقت�ضادي، مع المكّون���ات الداخلية والمطامع 

ال�ضخ�ضية؟
 ما َدْوُر االأ�ضباب الداخلية وحجمها، مثل الظلم والف�ضاد، واال�ضتئثار 
بال�ضلط���ة والث���روة، والتهمي�ش والتجهيل، والتميي���ز والتفرقة بين مكّونات 

المجتمع، واإهمال التنمية، وه�ضا�ضة الدولة و...؟
واأيُّه���م اأكثر تاأثيرًا في وجود االإرهاب اأو انت�ضاره، االأ�ضباب الداخلية 
راع وب���وؤر العنف؟ اأو  اأم الخارجي���ة؟ وه���ل هذا مّت�ضٌق ف���ي كّل مناطق ال�ضّ

بينها تفاوت؟
ماذا عن م�ضادر التمويل؟ وطرائق االت�ضال والتوا�ضل واآلياتها؟

االإره���اُب ف���ي �صورِت���ه التي ال خ���اف عليه���ا: القتُل 
ة  الع�صوائّي، وترويع االآمنين، وتخريب الممتلكات الخا�صّ
والعاّم���ة بغير َح���ّق، َوَباٌء اآخٌذ في االنت�صار واال�صتقواء في 
اإفريقي���ا، بم���ا يحمل���ه من ك���وارث على الم�صتوي���ات كاّفة. 
وب���اٌء يت�ص���ّرُر من���ه الجمي���ع؛ حكوم���ات ومجتمع���ات، مما 
ُيَحّت���ُم عليهم جميع���اً اال�صطف���اَف والمب���ادرَة ُم�صرعين؛ 

لوقف انت�صاره وا�صتئ�صاله من البيئة االإفريقية.

فهل حدث ذلك؟
اإّن النظ���ر في واق���ِع االإرهاب ف���ي اإفريقيا، من حيث تن���ّوع مكّوناته 
وم�ضّميات���ه، وخارط���ة وُج���وِده وانت�ض���اره، وم���ن حي���ث تعام���ل دوِلها معه 
ومعالجت���ه، يثي���ُر عددًا م���ن الماحظات والت�ض���اوؤالت، تتعّل���ق بَفْهم هذه 

الم�ضكلة وتحليلها، ومن َثّم التعامل معها ومعالجتها.

فعلى م�صتوى َفْهِم الم�صكلة وتحليلها:
ه���ل االإرهاُب- باأنواع���ه- هو نتاٌج طبيعيٌّ للبيئ���ة االإفريقية، ومّت�ضٌق 
مع طبيع���ة االإن�ضان االإفريقّي وتكوينه الثقاف���ّي واالجتماعي؟ اأو هو نتيجٌة 

راعات واالأفكار؟ للعولمة، ومنها عولمة ال�ضّ
راع والمناف�ضة االإقليمّية والدولية؛ وتطّور نظرّيات  م���ا عاقُته بال�ضّ
الح���رب؛ م���ن الح���روب المبا�ض���رة، اإل���ى الح���روب الب���اردة، وبالوكالة، 

ى الخّاقة..؟ والفو�ضَ
ة العاب���ُر للق���ارات، باأ�ضاليب واآليات  وم���ا عاقُة االإره���اب، وبخا�ضّ

اال�ضتغال وال�ضيطرة؟
هل االإرهاُب م�ضكلٌة مرّكبة؟ اأو ب�ضيطة؟ واإذا كان م�ضكلًة مرّكبًة- وهو 
كذلك- فهل هناك َفْرٌز وتمييٌز بين االأ�ضباب الموؤ�ّض�ضة، واالأ�ضباب الُمغّذَية؟
هل َت���ّم ا�ضتق���راُء بوؤر االإره���اب؛ ومواط���ن حركت���ه.. وداللة ذلك؟ 
لم���اذا يوجد هنا وال يوجد هناك؛ برغم تق���ارب االأ�ضباب الظاهرية؟ هل 
راع���ات الداخلي���ة واالإقليمية اأو الدولي���ة اأو المطامح  لذل���ك عاقة بال�ضّ
ال�ضخ�ضية؟ اأو بالثروات وم�ض���ادر الطاقة؟ اأو بالموقع والجغرافيا؟))( اأو 

بالتاأّثر والتاأثير الثقافّي والّدينّي في االإقليم؟ اأو...؟

))( ت�ضاُبك وتداخُل م�ضالح متنّوعة: هو اأحد اأ�ضباب ا�ضتمرار ماأ�ضاة 
جماعة  على  الق�ضاء  يتّم  لم  لماذا  مقالة:  ُتبّينه  كما  ال�ضومال، 
»حركة ال�ضباب« حتى اليوم؟، مترجم في موقع )قراءات اإفريقية(  

.goo.gl/6qTNZ9
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م���ا عاقة مافي���ا الجريمة الدولي���ة )المخّدرات- االّتج���ار بالب�ضر 
وال�ّضاح والممنوعات...( بالم�ضكلة، وما َدْوُرها فيها؟

وعلى م�صتوى التعامل مع م�صكلة االإرهاب ومعالجتها:
بداي���ًة؛ هناك ثاثُة م�ضتويات متوازنة للتعامل مع االأوبئة والكوارث: 
معالج���ة الم�ضابين وا�ضتنقاذهم- محا�ض���رة الوباء في اأ�ضيق نطاٍق لئا 
ينت�ضر- تح�ضين االآخرين من االإ�ضابة به.. فهل هذا ما يحدث في معالجة 
وب���اء االإره���اب؟ اأو اأّن التركيَز من�ضبٌّ على معالج���ة الُم�ضابين به؟ وهي 
معالجٌة ُتعطي– في الغالب- نتيجًة عك�ضية؛ الأنها ت�ضتخدم- فقط- الحّل 
الع�ضكرّي والقب�ضة االأمنية؛ دوَن المعالجة الفكرية وال�ضيا�ضية والتنموية. 
ا�ضتخ���داُم الح���ّل االأمنّي، بو�ضفه ح���ًا وحيدًا اأو رئي�ضًا، ه���ل تّم بناًء على 
تدقي���ٍق للم�ضكلة، وفرٍز �ضليم لكّل خي���ارات المعالجة، وفق معايير �ضليمة؟ 
اأو ت���ّم اختياره الأ�ضباٍب اأخرى تتعلق بالق���وى الداخلية اأو الخارجية؟ اأو هو 
ن���وٌع من الهروب اإلى االأم���ام، وكونه اأ�ضهل من الحل���ول الجذرّية المتعّلقة 

باالإ�ضاح ودولة القانون والحقوق والم�ضاركة والتنمية؟
ُه نحو الح���ّل االأمنّي نتيج���َة طلٍب اأو  لم���اذا– ف���ي االأغلب- يك���ون التوجُّ
اقتراٍح خارجي؟ وتتبّناه وت�ضارُك فيه قوى لها م�ضالح اأو مطامع في المنطقة؟ 

بل يظهر التناف�ش في ت�ضكيل اأكثر من ِحْلٍف في مناطق متقاربة اأو متداخلة؟
اأي���ن الحلُّ والتن�ضي���ُق االإقليم���يُّ والقاري، عل���ى م�ضت���وى موؤ�ّض�ضاته 
ال�ضيا�ضي���ة والع�ضكرية والعلمية، واإيجاد الموؤ�ّض�ض���ات واالآليات المنا�ضبة؟ 

اأََوَلْي�ش اأهُل مّكة اأدرى ب�ضعابها؟!  
م���ا نتائُج ا�ضتخ���دام الح���ّل االأمني؟ ه���ل الم�ضكلُة في 

انح�ضاٍر وا�ضمحال، اأو في ازدياٍد وتو�ّضع؟))(
وكذل���ك م���ا ج���دوى الوج���ود الع�ضك���رّي االأجنب���ي؟ وهل ه���و عامل 

ا�ضتقراٍر اأو ا�ضتفزاز؟
كي���ف تتمّكن جماع���اُت العنف والقتال من االنتق���ال بين الدول و�ضّن 
الغ���ارات، ومن َث���ّم الرجوع باأ�ضلحته���ا وغنائمها لمعاقله���ا البعيدة، برغم 
انت�ضار القواعد االأجنبية، وتوّفر اأحدث اأجهزة االت�ضال والّر�ضد والرقابة؟
ما مدى تاأثي���ر الحّل االأمنّي في تقوي���ة تاأثير االأ�ضباب 
االأخ���رى، مثل َع�ْضك���رة الدول���ة، واإهمال التنمي���ة والفقر، 

االجتماعية  البحوث  من  جّدًا  القليُل  هناك  كان  االإفريقّي  القرن  في   )((
الجادتاِن  فالدرا�ضتاِن  واأ�ضبابه،  التطّرف  محّركات  في  المو�ضوعية 
حتى االآن، التي تّم فيهما بالفعل اإجراُء مقاباٍت مع مقاتلي »حركة 
بريتوريا  معهد  اأجراهما  وكينيا،  ال�ضومال  في  ال�ضابقين  ال�ضباب« 
للدرا�ضات االأمنية، وفي كلتا الحالَتْين كانت النتيجُة وا�ضحًة: اأغلبية 
المقاتلين في »ال�ضباب« يقولون باأنهم ان�ضّموا اإلى الجماعِة المتطّرفِة 

بعد اأن عانوا معاملًة وح�ضيًة على يِد قوات االأمن. المرجع ال�ضابق.

واإحياء الّنع���رات والع�ضبّيات باأنواعها و...؟ ما مدى قبول 
المجتمعات للحّل االأمنّي، وقناعتهم به، وتفاعلهم معه))(؟

االإره���اُب م�ضكلٌة عالمي���ة، عانت منه كثيٌر من ال���دول، وهناك دوٌل 
َنَجَحت ف���ي معالجته، واأخرى اأخفقت، فهل هن���اك درا�ضٌة لتلك التجارب 

لا�ضتفادة منها؟ 
 ما َدْوُر االإرادة االإقليمية والدولية، واالإرادة الداخلية المحلية، ولمن 
التاأثي���ر والغلبة، في تحجيم االإرهاب وتجاوز اأ�ضراره؟ خرجت رواندا من 
اأكب���ر مذبحٍة في اإفريقيا؛ ت�ضابق في مي���دان التنمية والرفاهية، وال تزال 

ال�ضوماُل تعاني من االقتتال واالنق�ضام منذ اأكثر من ربع قرن!
خط���ُر االإره���اِب و�ض���رُره ال يقت�ض���ر عل���ى الدول���ة وقياداته���ا، ب���ل 
ي�ضم���ل المجتم���َع وموؤ�ّض�ضاِته واأف���راَده وِقَيَمه ومكت�ضباِته، فلم���اذا ت�ضتاأثر 
كثي���ٌر من الحكوم���ات بالتعامل معه واالنفراد بمعالجت���ه، وال ُت�ضرك معها 
بقية مكّون���ات المجتمع وقيادات���ه؟! ولماذا تاأخرت القي���اداُت المجتمعية 

والموؤ�ّض�ضات العلمية والفكرية في الم�ضاركة في المعالجة؟
اإنه���ا نم���اذُج لماحظ���اٍت واأ�ضئل���ٍة م�ضروع���ة، َطَرَحه���ا الكثيُر من 
المهتّمين والمتابعين، ينبغي اأن ُتو�ضع فوق طاولة الت�ضريح، وتحت ِمْجَهر 
الَفْح����ش والبحث العلم���ّي باأدواته التحليلي���ة واال�ضتقرائية والمو�ضوعية، 

من اأجل َفْهٍم �ضليٍم وعاٍج ناجٍع لهذا الوباء.
وَنْح���ُن في مجلة »قراءات اإفريقية«، نفت���ُح الباَب لَن�ْضر كّل م�ضاهمٍة 
م من خال���ه العلم���اُء والمفكرون  موؤّث���رة، ون�ضع���د اأن نك���ون منب���رًا ُيق���دِّ

م�ضاركاتهم في محاربة هذا الداء. 
اإّن الُمنتَظر من الق���وى والنُّخب والموؤ�ّض�ضات المجتمعية؛ المبادرة، 
دون انتظ���ار، للم�ضاركة في و�ضع الحل���ول، وتقويم عمل الحكومات، وعلى 
وا اأيدَيهم؛ وُيف�ِضُح���وا المجاَل لكّل القوى الوطنية  اأ�ضح���اب القرار اأن يُمدُّ

لت�ضارك معهم، فالكّل في َمْركٍب واحد، اإْن َغِرَق َغِرَق الجميع.
اإّن َدْرء خط���ر االإرهاب، وال�ّضامة من اأ�ضراره، تتحّقق- باإذن اهلل، 
وبع���د اال�ضتعانة ب���ه �ضبحانه- من خ���ال َفْهٍم �ضحيٍح متكام���ٍل لم�ضّبباته 
ومكّوناته، واإرادٍة �ضادقٍة م�ضتقّلة– عن م�ضالح القوى االإقليمية والدولية- 
�ضه وموقعه. بم�ضاركٍة حقيقّيٍة من كّل مكّونات المجتمع؛ كلٍّ بح�ضِب تخ�ضّ
اإّن التعام���َل الجزئّي في الَفْه���ِم والمعالجِة والتنفيذ؛ لن يق�ضَي على 
االإره���اب، بل �َضُي�ضهم بطريق���ٍة اأو اأخرى في انت�ضارِه وتكاثره، الأّن الق�ضاَء 

على االإرهاِب م�ضوؤوليُة الجميع �

))( ُينظر مقال: ما الجدوى من تواجد القوى االأجنبية في ظّل ت�ضاعد 
االإرهاب في منطقة ال�ضاحل؟، مترجم في موقع )قراءات اإفريقية(  

.goo.gl/zVUwRr
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اإلسالم والمسلمون في جنوب إفريقيا

اأ. عادل جعفر مولت�شوا
 - بريتوري�ا   – اأوا�ش�ا  لجمعي�ة  الع�ام  المدي�ر 

جمهورية جنوب اإفريقيا

ظلت�ا  اللَتْي�ن  وِلي�ُش�وتو  �ش�واِزيَلند  مملكَت�ي 
م�ش�تقلَتْين، تحيط بهما دولة جنوب اإفريقيا من 

كّل الجهات. 
فكان ه�ذ اإع�لن والدة دولة جدي�دة بحدودها 
بنح�و  �ش�كانها  ع�دد  ُيق�ّدر  الي�وم،  المعروف�ة 

حكوم�ة في  اأعلن�ت  1910م؛  ع�ام 
اإن�ش�اء دول�ٍة  البريطاني�ة  االحت�لل 
موّح�دة ف�ي جن�وب اإفريقي�ا، �ُش�ّميت »اتح�اد 
جن�وب اإفريقيا« حينئذ، بع�د اأن كانت دويلت 
م�ش�تقلة منذ بدء االحتلل االأوروبي، با�ش�تثناء 
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ف���ي باتافيه )جزيرة جاوا ف���ي اإندوني�ضيا حالّيًا( بالتغريب 
والج���اء؛ فُنفي ثاث���ٌة منهم اإلى موري�ضيو����ش، وواحٌد اإلى 
جنوب اإفريقي���ا في كيب تاون اأ�ضيرًا �ضيا�ضّيًا، فلعّل هذا هو 

اأول ُم�ضِلم له دخوٌل م�ضّجٌل في تاريخ جنوب اإفريقيا))(. 
ث���م تتابع دخ���ول الم�ضلمين اإلى جن���وب اإفريقيا رويدًا 
روي���دًا، وجّل َمن جاء من هذا الجيل كانوا اأ�ضَرى �ضيا�ضّيين 
معتَقلي���ن، وكان���وا ممنوعي���ن م���ن اإظه���ار دينه���م اأو َدْعَوة 
االآخري���ن اإلي���ه، ومن َثّم لم يك���ن لاإ�ضام ظه���وٌر اأو تاأثيٌر 

ُيذكر حتى اأواخر ق7)م.
وفي �ضنة 694)م؛ بع���د و�ضول ال�ضيخ عابدين يو�ضف، 
وَم���ن معه من اأفراد عائلته واأ�ضحابه، وكان هذا ال�ضيخ من 
اأ�ض���رٍة ذات َح�َضب و�َضَرف في ج���اوا باإندوني�ضيا، ولهذا لم 
ُي�ضجن، واإنما ُعيِّن له مكاٌن ي�ضتقّر فيه حّرًا هو ومن معه في 
َزنَدِفِليت، اإذ كان يكفي في نظر الهولندّيين نفيه من وطنه 
الذي كان يهّدد حكمهم فيه، ومع ذلك ظّل تحت مراقبتهم. 
وم���ن هنا بداأت الن�ضاأة االأول���ى لمجتمٍع اإ�ضاميٍّ في جنوب 

اإفريقيا.
ويمكن اإطاق »الَمْوج االأول«: على َمن دخل في جنوب 
اإفريقيا من الم�ضلمين، في الفترة التي كانت هولندا تحكم 

فيها كيب تاون، اإلى اأن غلبها االحتال البريطاني.
ولّم���ا احت���ل االإنجلي���ز »كيب ت���اون« في غ���رب الباد، 
ومنطق���ة »نات���ال« في �ضرق الب���اد ف���ي ق9)م، وكانت في 

 The History of( اإفريقيا  جنوب  في  االإ�ضام  تاريخ    )((
Islam in South Africa – A Chronology(، �ش5.

خم�ش�ة وخم�ش�ين مليون ن�ش�مة - ح�شب اآخر 
االإح�ش�اءات -، ن�ش�بُة الم�ش�لمين م�ن ذل�ك من 
2 - 3 % تقريبًا. وي�ش�مل التركيب ال�ش�كاني: 
ال�ش�كان االأ�ش�لّيين م�ن االأفارق�ة. واالآ�ش�يوّيين، 
واأغلبهم الجالي�ة الهندية، فل َغْرو في اأّن اأكبر 
جالي�ة هندية ف�ي اإفريقي�ا توجد ف�ي جنوب 
اإفريقي�ا. ث�ّم االأوروبّيي�ن، وُه�م ذّري�ات الجي�ل 
المحت�ل، واأكثره�م ع�ددًا الهولندي�ون– وقد 
اأطلق�وا عل�ى اأنف�ش�هم ا�ش�م: »اأفريكانّي�ون«–، 
ويليه�م االإنجلي�ز، واأكب�ر تجّم�ع للأوروبّيي�ن 
في القارة االإفريقي�ة يوجد في جنوب اإفريقيا. 
نون«؛  ة مجموع�ٌة اأخرى ُعرفوا باأنه�م: »ُملَوّ وَثمَّ

لكونهم ُولدوا من اختلط عدة عرقّيات.
ج��ن��وب  ف���ي  ل��اإ���س��ام  دخ����ول  �أول 

�إفريقيا:
مع اأّن بع�ش جي���ران جنوب اإفريقيا قد عرفوا العروبة 
قديم���ًا، بل ُعرف���ت العروبة ف���ي �ضرق اإفريقي���ا بقروٍن قبل 
الدع���وة االإ�ضامي���ة، م���ن �ضاح���ل ال�ضوم���ال ف���ي الق���رن 
االإفريق���ي اإل���ى �ضاحل موزمبي���ق، والتي ُعرف���ت بعد دخول 
االإ�ض���ام بب���اد �ضف���اال )�ضفاَل���ى(، فالماح���ظ اأّن ه���ذا 
االت�ض���ال قد توّق���ف، ولم يتوغ���ل اإلى م���ا وراء �ضفاَلى من 
الجن���وب، فا�ضتم���ر الح���ال على ه���ذا حتى ما بع���د و�ضول 
االإ�ض���ام اإلى المنطق���ة، ما اأّدى اإلى تاأّخ���ر دخول االإ�ضام 

لجنوب اإفريقيا. 
واأول و�ض���وٍل م�ضّجٍل للم�ضلمين، في تاريخ هذه الباد، 
كان بع���د ا�ضتقرار الهولندّيين ف���ي منطقة كيب تاون غرب 
الباد ف���ي ق7)م، باإ�ض���راف ال�ضركة ال�ضرقي���ة الهولندية 
الهندي���ة وقيادته���ا، والت���ي اتخ���ذت في كيب ت���اون محطة 
ل�ُضُفنه���ا الت���ي كان���ت تتاج���ر بين هولن���دا والهند، ث���ّم لّما 
احتل���ت هولن���دا اإندوني�ضيا واجهت مقاومًة م���ن الم�ضلمين 
هن���اك، وقد �ضجن���وا اأربع���ة مقاومين بتهمة اإث���ارة ال�ضعب 
�ضّد الحكوم���ة الهولندية، فحكمت عليه���م المحكمة العليا 

يتمتع مسلمو جنوب إفريقيا 
بوضٍع نادٍر لألقليات المسلمة 
في العالم، حيث تجّمع في 
هم عناصر البيئة الخصبة 

ّ
حق

لممارسة اإلسالم ونشره
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الوق���ت نف�ض���ه تحت���ل �ضبه الق���ارة الهندي���ة، جلب���وا عّمااًل 
اأح���رارًا ذوي خب���رة ف���ي زراعة ق�ض���ب ال�ضكر اإل���ى ناتال، 
وكان ف���ي اأولئك العّمال م�ضلمون، وف���ي هذه الفترة تتابعت 
الهجرات من الهند اإلى منطقة ناتال بجنوب اإفريقيا، حتى 
اأ�ضب���ح هنالك مجموعٌة م���ن الم�ضلمين، واأكثرهم كانوا قد 
اأخذوا الخ���روج النهائي من الهند على اأنهم لن ُي�ضمح لهم 

بالرجوع، فا�ضتوطنوا في مهجرهم الجديد.
وُتعّد مجموعة ناتال »الَمْوج الثاني«: لدخول الم�ضلمين 
في جنوب اإفريقيا؛ اإذ كانت االأولى من ناحية الغرب، وهذه 
من ناحية ال�ضرق، ثّم تتابعت هجرات الم�ضلمين اإلى جنوب 
اإفريقي���ا من باٍد �ضّتى عبر القرون، م���ن القارة االإفريقية 
وغيره���ا، فا�ضتق���ّر اأم���ُر الم�ضلمين في الب���اد، و�ضار لهم 

وجوٌد ماحظ. 
وهناك »الَمْوج الثالث« من الم�ضلمين: َوُهم الم�ضلمون 
االأفارق���ة الذي���ن ج���اوؤوا م���ن زنجب���ار عبي���دًا ع���ن طريق 
االإنجلي���ز، فا�ضته���روا باأنه���م »زنجباري���ون«، وا�ضتقروا في 
درب���ان م���ع الهنود. وف���ي اأيام حكوم���ة التميي���ز العن�ضري 
عوا في �ضنٍف  ل���م ُي�ضّموا اإلى ال�ض���كان االأفارقة، واإنم���ا ُو�ضِ
جدي���ٍد، وه���و »االآ�ضيويون االآخ���رون«، ف�ض���اروا �ضنفًا بين 
���ود والهنود، ولكن عند تدقي���ق النظر؛ يت�ضح اأّن هناك  ال�ضُّ
خطاأً تاريخّي���ًا فاح�ضًا، ذلك اأنهم لي�ضوا من قبائل زنجبار، 
واإنم���ا ينتمون اإلى اإحدى قبائل »�ضفاَلى« )موزمبيق(، وهي 
قبيلة »َمُكَوا«، وهي قبيلة م�ضلمة عريقة، تاأّثرت لغتها باللغة 

العربية اإلى حدٍّ كبير. 

توّزع الم�صلمين وو�صعهم االقت�صادي:
وعلى مّر الزمان؛ انت�ضر الم�ضلمون الوافدون، وتوّغلوا 
داخ���ل الب���اد بعيدًا ع���ن المناط���ق ال�ضاحلية الت���ي كانت 
مر�ضاه���م عند الو�ضول االأول، وبق���ي هناك َمن بقي، وكان 
م���ن دواعي هذا التنقل الداخل���ّي طلب الرزق، بالبحث عن 
الوظيفة، وعن اأرا�ٍش لل�ضكن، ما اأّدى اإلى انت�ضار مجتمعات 

الم�ضلمين في مدٍن كثيرة. 
وفي الحا�ضر؛ انت�ضر الم�ضلمون في كّل المدن الكبيرة 
والمتو�ضط���ة، وبع�ش الم���دن ال�ضغيرة، وعل���ى االأقّل يوجد 
له���م َم�ْضِج���ٌد واحٌد فيها، وما زالت مدين���ة كيب تاون ت�ضّم 
اأكبَر عدٍد للم�ضلمين من���ذ البداية، تليها اأختها في ال�ضرق: 

مدينة دربان في كوازواز ناتال. 

كان اأغلب الم�ضلمين، الذين و�ضلوا اإلى جنوب اإفريقيا 
م���ن جهة كيب ت���اون، من �ضرق جن���وب اآ�ضي���ا، وو�ضلوا اإّما 
اأ�ض���ارى واإّم���ا عبي���دًا، و�ضاروا اأه���ل الح���رف والمهن التي 
توارثوه���ا منذ اأيام رّقه���م؛ وما زال���وا يتوارثونها جيًا بعد 
جي���ل، ومع ما يملك���ون من هذه المه���ارات فاإّنهم لم يميلوا 
اإل���ى اإن�ضاء ال�ض���ركات اأو تجارة الخدم���ات اإال القليل جّدًا، 
واقت�ض���روا عل���ى كونهم ق���وى عامل���ة، يقّدم���ون خبراتهم 

ة والحكومية. بالعمل في ال�ضركات الخا�ضّ
 اأما الم�ضلمون الذين و�ضلوا من جهة دربان في ناتال، 
وه���م »الموج الثاني«، وكان اأكثرهم اأحرارًا، اإّما عّمااًل واإّما 
تّج���ارًا، فقد برعوا في التجارة، واأكث���ر تجاراتهم »اأُ�َضرية« 
اأي »وراثي���ة« جيًا بعد جي���ل، واأ�ضبح���وا اأ�ضحاب �ضركات 
كبيرة؛ فبهذا �ضارت »الهيمنة الدينية« لهم في الباد؛ بما 
يملكون من االإمكانّيات المادي���ة، َفُهم الذين ينفقون كثيرًا 
على الم�ضروع���ات الدينية والموؤ�ّض�ض���ات االإ�ضامية، لذلك 
قّلم���ا تّتجه الموؤ�ّض�ض���ات االإ�ضامية بجن���وب اإفريقيا لطلب 

المعونات والتبرعات من الخارج. 
واعتراف���ًا بقوة الم�ضلمين االقت�ضادية؛ بداأت كثيٌر من 
البنوك تقّدم الخدم���ات المالية االإ�ضامية؛ مثل المرابحة 
اأو الم�ضارب���ة، ف���ي �ض���راء العق���ارات اأو ال�ضي���ارات اأو ف���ي 
القرو�ش، وتوجد كذلك بنوك يملكها الم�ضلمون، مثل: بنك 

البركة، وبنك HBZ، وحبيب بنك. 

الم�صلمون مع المجتمع العام:
ونتيجًة لنظ���ام حكومة التمييز العن�ض���ري في اإ�ضكان 
الّنا�ش ح�ضب المجموعات الِعْرقية، ت�ضّتتت االأ�ضر، و�ضاعت 
االأم���وال، وك�ض���دت التج���ارة؛ وذل���ك بدع���وى اأّن اهلَل َخَلَق 
الّنا����ش مختلفين في اللون واللغة والتقاليد، فتحّتم التمييز 
بينه���م، وم���ع اأّن حكوم���ة التميي���ز العن�ضري ق���د �ضقطت 
وزالت، وجاءت حكوم���ة االتحاد الوطني مكانها، في العهد 
الجديد من���ذ عام 994)م، ف���اإّن بقايا التميي���ز العن�ضري 
وتراثه قد ا�ضتع�ضت اإزالتها على الّرغم من ُم�ضي اأكثر من 

ع�ضرين �ضنة. 
ٌم من هذا الواقع االجتماعي،  ولم يكن للم�ضلمين َعا�ضِ
فتمّزق���ت مجتمعاته���م كذلك ف���ي كّل نواح���ي الباد، ومن 
ث���ّم اأ�ضب���ح هن���اك الم�ضلمون الهن���ود في م�ضاك���ن الهنود، 
والم�ضلم���ون الملّون���ون في م�ضاك���ن الملّوني���ن، والم�ضلمون 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 9ثقافية ف�شلية محكَّ

���ود ف���ي م�ضاكن االأفارق���ة، وهي م�ضاكن كبي���رة، اإال اأّن  ال�ضُّ
انت�ض���ار االإ�ض���ام فيه���ا قليٌل ج���ّدًا، ولكن عل���ى الرغم من 
ذلك ا�ضتط���اع الم�ضلمون تحقيق التعاي����ش ال�ّضلمي مع بني 
ِعْرقّياته���م في تلك المعازل الِعْرقي���ة، وا�ضتمروا عليه حتى 
بع���د العهد الجدي���د اإلى الوق���ت الحا�ضر، وله���ذا يتمتعون 

بمكانٍة واحتراٍم في كثيٍر من هذه المجتمعات. 
ويهّدد ه���ذا التعاي����ش ال�ّضلمي، بين اأبن���اء العرقيات، 
م���ا ُع���رف حديث���ًا بظاه���رة »االإ�ضامفوبيا« )الع���داء �ضّد 
االإ�ضام(، التي ين�ضرها الغرب، فاإنها ت�ضعل نيران العداوة 

والتهمة �ضّد الم�ضلمين.

الو�صع ال�صيا�صي:
منذ دخول الم�ضلمين الباد َوُهم في معاي�ضٍة م�ضالمٍة 
لاآخرين، لذلك لم يتعر�ضوا الأًذى ُيذكر، حتى الحكومة لم 
تتخذ موقفًا معاديًا لاإ�ضام، ال في ال�ضابق وال في الحا�ضر، 
علم���ًا اأّن الحكومات التي عا�ضرت دخول الم�ضلمين لجنوب 
اإفريقي���ا كان���ت ن�ضرانية، وكان���ت الن�ضرانية ه���ي الدين 

الّر�ضمي للدولة. 
ولق���د كان للم�ضلمي���ن َدْوٌر ب���ارٌز ف���ي مناه�ضة جريمة 
الف�ض���ل العن�ض���ري، عل���ى م�ضت���وى الكيان���ات اأو االأفراد، 
فمجل����ش الق�ض���اء االإ�ضامي، ال���ذي ج���اءت ن�ضاأته مبكرة 
ع���ام 945)م في كيب ت���اون، ويمّثل الم�ضلمي���ن فيها وفيما 
حوله���ا م���ن الم���دن، كان له ن�ضال���ه المعروف ف���ي مرحلة 
التحّرر م���ن نظام الف�ض���ل العن�ض���ري، ومعار�ضة حكومة 
الف�ض���ل العن�ضري الت���ي حكمت جن���وب اإفريقي���ا �ضابقًا، 
االأم���ر الذي انعك�ش على الثقل الن�ضب���ّي للمكّون االإ�ضامي، 
وال �ضيم���ا الهن���ود، ف���ي اأول ت�ضكي���ٍل حكوم���يٍّ ف���ي اأعق���اب 
التحّول الديمقراطي في جنوب اإفريقيا عام 994)م، حيث 
�ضّم���ت الوزارة اأكثر من اأربعة وزراء م���ن الم�ضلمين، وكان 
هن���اك نحو ع�ضرة �َضَفراء منهم ف���ي الخارج، كما تّم اإقرار 
ة بالم�ضلمين  بع�ش ت�ضريع���ات االأحوال ال�ضخ�ضي���ة الخا�ضّ

والم�ضتمدة من ال�ضريعة االإ�ضامية.
وعل���ى �ضعي���د الق�ضاي���ا االإقليمي���ة والدولي���ة؛ يحَظى 
الم�ضلم���ون ف���ي جن���وب اإفريقي���ا بح����شٍّ �ضيا�ض���يٍّ كبي���ر، 
وم�ضارك���ٍة فاعل���ٍة ومدرو�ض���ة، وم���ن ذل���ك َدْوره���م الموؤّثر 
ف���ي »قّم���ة االأر����ش«، بالت�ض���ّدي لم�ضاركة اإ�ضرائي���ل فيها، 
االأم���ر الذي دف���ع الواليات المتح���دة للخ���روج ت�ضامنًا مع 

اإ�ضرائيل، فقد ا�ضتط���اع الم�ضلمون، بالتعاون مع الجمعيات 
المناوئة للتمييز العن�ضري، تنظيم التظاهرات المناه�ضة 
الإ�ضرائيل واأمريكا، والموؤيدة للق�ضية الفل�ضطينية في اأثناء 

القّمة.
االإ�ضامي���ة  الجالي���ة  اتخذت���ه  الموق���ف  ه���ذا  ومث���ل 
�ض���ّد قان���ون مكافح���ة االإرهاب، حي���ث اأك���دت العديد من 
المنظم���ات االإ�ضامي���ة رف�ضه���ا للقان���ون، وراأت مثل هذه 
الت�ضريع���ات لي�ض���ت فق���ط »غير �ضروري���ة«؛ بل اإنه���ا تهّدد 
الحري���ات االأ�ضا�ضية التي نا�ضل م���ن اأجلها مناه�ضو نظام 
�لف�ض���ل �لعن�ض���ري طوي���ًا، و�أنها خ�ضوٌع كام���ٌل لل�ضغوط 

االأمريكية))(. 
ومن العلماء الذين وقفوا ف���ي وجه الف�ضل العن�ضري 
االإمام عبد اهلل ه���ارون))(، حيث ا�ضتخدم »رابطة ال�ضباب 
الم�ضل���م« لدعوة االأف���راد وال�ضخ�ضيات العاّم���ة المناه�ضة 
ل�»االأبارتهي���د«، وه���و ما �ضاه���م في اأن ُي�ض���در في )96)م 
ُكتّيبًا بعن���وان )الدعوة اإل���ى االإ�ضام(، يت�ضّم���ن معار�ضة 

العنف في جنوب اإفريقيا.

))(  بين الطموحات والتحديات..: االإ�ضام في جنوب اإفريقيا، 
فاطمة محمد البغدادي، الرابط:

http://www.almarefh.net/show_content_
sub.php?CUV=370&Model=M&SubModel

=138&ID=643&ShowAll=On

))(  االإمام عبداهلل هارون: ُولد في 8 فبراير 4)9)م، بمنطقة 
»كيب  لمدينة  الجنوبية  االأحياء  في  كليرومنت،   – نيوالندز 
و�ضافر  الفاح،  مدر�ضة  في  االبتدائي  تعليمه  وتلّقى  ت��اون«، 
اإلى مكة المكرمة لتلّقي العلوم االإ�ضامية، حيث در�ش على يد 
ال�ضيخ عبدالرحمن العلوي المالكي )ت 986)م(، وبعد عودته 
الدين،  جمال  طه  عبداهلل  ال�ضيخ  يد  على  درا�ضاته  ا�ضتكمل 
اأحد  ه��ارون  عبداهلل  االإم��ام  ُيعّد  غانيف.  اإ�ضماعيل  وال�ضيخ 
رموز الن�ضال االإ�ضامي �ضّد نظام التفرقة العن�ضرية. ويرى 
جنوب  في  الم�ضلمة  الجماعة  م�ضاركة  اأّن  الكّتاب  من  كثيٌر 
العن�ضري قد  الف�ضل  الن�ضال �ضّد نظام  اإفريقيا في حركة 

تجاوزت حجمها؛ من حيث كونها اأقّلية. انظر:
 Ursula Gunther, The memory of Imam
 Haron in Consolidating Muslim Resistance
 in Apartheid Struggle in Mitchell, Gordon.
 ed. Religion and the Political Imagination
 in a Changing South Africa. Münster;
-München )u.a.(: Waxmann, 2002.pp.89
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ولم يقت�ضر، في ن�ضر اأفكاره االإ�ضاحية، على جريدة 
»اأخبار الم�ضلمين« ال�ضهري���ة، فقد ا�ضتخدم خطب الجمعة 
والمحا�ض���رات العاّمة، خ���ال الخم�ضينّي���ات وال�ضتينّيات، 
وا�ضتط���اع اأن يوّجه عبره���ا النقَد ال���اذَع لقوانين الف�ضل 

العن�ضري و�ضيا�ضاته المطبقة في باده. 
وحينم���ا نّظ���م الموؤتم���ر االإفريق���ي الجام���ع م�ضيرته 
الحا�ض���دة، ع���ام 960)م ف���ي كيب ت���اون، اأّك���د االإمام في 
خطبة الجمعة مفهوم »االأخوة االإن�ضانية« في االإ�ضام، وَدْور 
الم�ضلمي���ن الوطني، حيث َدَعا اأتباعه ومريديه اإلى �ضرورة 
م�ضان���دة اإخوانهم االأفارقة الذين كانوا اأكثر الفئات معاناة 

في ظّل نظام الف�ضل العن�ضري.
وف���ي ماي���و)96)م، في اأثن���اء اجتماٍع ع���امٍّ في مدينة 
ال���كاب، انتقد االإم���اُم قوانين مناطق الف�ض���ل العن�ضري، 
وو�ضفه���ا باأنها غير اإن�ضانية وغير اإ�ضامية: »هذه القوانين 
ّممت  تبتع���د تمامًا عن مبادئ االإ�ض���ام االأ�ضا�ضية، واأنها �ضُ
الإعاق���ة م�ضيرتنا ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية والتعليمية، اإننا ال 

يمكن �أن نقبل هذ� �لنمط من �أنماط �لعبودية«))(. 
كذل���ك الدكتور فري���د اإ�ضح���اق))( و »حرك���ة االإ�ضام 
التقّدم���ي«، فمن خ���ال عمله الن�ضالي في جن���وب اإفريقيا 
�ض���ّد �ضيا�ضة الف�ضل العن�ضري طال���ب باالجتهاد؛ للتركيز 
ف���ي م�ضوؤولي���ة الم�ضلمي���ن في العم���ل �ضّد كّل اأن���واع الظلم 
االجتماعي، ويعك�ش اإ�ضح���اق خبرة الن�ضال الوطني متعّدد 
الثقافات واالأدي���ان؛ في مواجهة نظ���ام الف�ضل العن�ضري 

في جنوب اإفريقيا.
وفي هذا المقام؛ جديٌر بالذكر اأّن هناك من الم�ضلمين 

اإفريقيا، عبدالقادر  ))(  درا�ضة: الحركة االإ�ضامية في جنوب 
طيوب، مركز الم�ضبار للبحوث والدرا�ضات،

http://www.almesbar.net 
الحركة-االإ�ضامية-في-جنوب-اإفريقيا

))(  الدكتور فريد اإ�ضحاق: ُولد عام 959)م، وترعرع في »كيب 
اإلى  عائلته  تنتمي  حيث  اآ�ضيوية،  ج��ذوٍر  اإل��ى  وينتمي  ت��اون«، 
العن�ضري  الف�ضل  لنظام  وفقًا  نِّف  �ضُ وقد  الماالي،  اأرخبيل 
القهر  نظام  و�ضط  في  الن�ضاأة،  تلك  ولعّل  ملّونًا،  باعتباره 
العن�ضري، جعلته اأكثر وعيًا ب�ضياقه المجتمعي والثقافي، وقد 
تخّرج في الجامعة االإ�ضامية العالمية في كرات�ضي، وقد اأكمل 
اإ�ضحاق درجة الدكتوراه في تف�ضير القراآن بجامعة برمنغهام 

)بريطانيا(.

َم���ن كان له���م م�ضاهمٌة كبي���رٌة في الن�ض���ال ال�ضيا�ضي �ضّد 
التميي���ز العن�ض���ري، وقد �ُضج���ن بع�ضهم م���ع مانديا في 
جزي���رة روبان، منهم: اأحمد كث���رادا، وعزيز بهاد، واأحمد 
تم���ول، ويو�ض���ف دادو.. وغيره���م كثير، وق���د �ضّميت بع�ش 
ال�ض���وارع العاّم���ة باأ�ضمائه���م؛ اإكرام���ًا واعتراف���ًا بَدْورهم 

ال�ضيا�ضي في تحرير الباد من التمييز العن�ضري.
وق���د قاوم���ت حكوم���ة العه���د الجدي���د– بع���د �ضقوط 
حكومة التمييز العن�ضري- المح���اوالت العالمية الإقناعها 
بالت�ضييق على االإ�ض���ام والم�ضلمين، فبذلت ما في ُو�ضعها 
في عدم التمييز بين مواطنيها بح�ضب االنتماء الديني. وقد 
حاول���ت االأيدي الخبيث���ة- موؤّخرًا- اإث���ارة القلق في الدولة 
بالو�ضاي���ات، وت�ضوي���ه �ض���ورة االإ�ضام و�ُضمع���ة الم�ضلمين، 
م�ضتغلي���ن ظهور �لغلّو و�لعنف في بع����ض �أو�ضاط �لم�ضلمين 
ف���ي العال���م االإ�ضام���ي، وعل���ى الرغ���م من ذل���ك تم�ّضكت 
الحكوم���ة بموقفها، واأ�ض���ّرت على وزن االأم���ور بموازينها، 
ومعالج���ة كّل م�ضاأل���ة بحقائقها، بناًء على د�ضت���ور الدولة، 
الذي ي�ضمن للجميع الحرية الدينية، والتي ت�ضمح الأّي فرٍد 

ومواطٍن باإظهار ممار�ضة دينه، ون�ضره والدعوة اإليه.
وق���د ا�ضتف���اد بع����شُ الم�ضلمي���ن م���ن ه���ذه االأج���واء 
�ل�ضيا�ضية؛ فمار�ضو� �لن�ضاط �ل�ضيا�ضي، من خال �الن�ضمام 
اإلى االأحزاب ال�ضيا�ضية، اأو اإن�ضاء اأحزاب �ضيا�ضية م�ضتقلة. 
وف���ي انتخابات الرئا�ضة االأخي���رة لوحظ اأنه كان من �ضمن 
االأح���زاب ال�ضيا�ضي���ة الم�ضارك���ة حزب با�ض���م »الجماعة«، 
وكان من �ضعاراته االنتخابي���ة: »ال�ضعي اإلى اإحياء المبادئ 
االإ�ضامي���ة«، وطبعًا لم َيِعْد حزب »الجماعة«، ولن ي�ضتطيع 
اأّي ح���زٍب دينيٍّ االإعان اأو الوعد بتطبيق �ضريعة دينهم في 
حك���م الدولة؛ الأّن ذلك ف���ي الحقيقة ُيعّد انقاب���ًا �ضيا�ضّيًا 

على الدولة التي يحكمها د�ضتوٌر و�ضعي ال ديني. 
وحالّي���ًا؛ لي����ش هن���اك ح���زٌب �ضيا�ض���يٌّ للم�ضلمين في 
البرلم���ان الوطن���ي، وال في المجال����ش الت�ضريعية االإقليمية 
ف���ي الواليات، ولك���ن ان�ضم بع�ش الم�ضلمي���ن اإلى االأحزاب 
ال�ضيا�ضية االأخرى، وانُتِخب بع�ضهم في منا�ضب بالبرلمان 
الوطن���ي واالإقليم���ي، وتقّل���د بع����ش الم�ضلمي���ن ع���ددًا من 
ال���وزارات في الحكوم���ة الوطنية، كما انُتخب���وا اأع�ضاء في 
البرلم���ان، غير بع�ش َمن يتقّل���دون منا�ضب في الحكومات 

االإقليمية اأو االإدارات البلدية.
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الو�صع الديني:
الم�ضلم���ون في جن���وب اإفريقيا، م���ن الناحية الدينية، 
لي�ض���وا منف�ضلي���ن ع���ن واقع العال���م االإ�ضام���ي، فم�ضلمي 
جن���وب اإفريقي���ا لهم اتجاه���ات �ضتى، اأغلبه���ا متوارث من 
بادهم االأ�ضلية، وا�ضتمروا متم�ّضكين بها اإلى يومنا هذا. 

ولعّل من اأبرزها واأكثرها �ضيوعًا ما ياأتي:
اأ- ال�ضوفية: 

ج���اءت ال�ضوفية مع الموجات االأول���ى من الم�ضلمين، 
وكان���وا م���ن اأتب���اع »الطريق���ة القادري���ة«))( غالب���ًا، ومّم���ا 
ا�ضته���روا به: عملية اإدخ���ال ال�ضكاكين وقط���ع اأنف�ضهم بها 
م���ن دون اأن ُيرى لذلك اأث���ٌر اأو جرح، وي�ضّمون هذه العملية: 
»رات���ب« اأو »رتيب«، وعملية اأخ���رى ت�ضّمى: »الحداد«، حيث 
ين�ضدون اأوراده���م ويتمايلون، هذا غي���ر تعظيمهم للقبور، 
ة قبور ال�ضيوخ االأوائل الذين كانوا في »الموج االأول«  وبخا�ضّ
لدخول الم�ضلمي���ن جنوب اإفريقيا، ويعتكفون عندها الأيام، 

ة في االأيام الم�ضادفة لعيد ال�ضليب الن�ضراني. وخا�ضّ

))(  ن�ضبًة اإلى عبد القادر الجياني، الذي ن�ضبوه اإلى مذهبهم 
من  اإمامًا  اهلل-  رحمه  كان-  فقد  واإال  وزورًا؛  ظلمًا  البدعي 

اأئمة ال�ضّنة.

وقرينته���ا  ال�ضوفي���ة«،  »الديوبندي���ة  اأتب���اع  وهن���اك 
»البريلوي���ة«، دخلت كلتاهما جن���وب اإفريقيا عن طريق َمن 
جاء من �ضب���ه القارة الهندية في »الم���وج الثاني«، وبينهما 

م�ضاحنٌة وعداوٌة وبغ�ضاُء تاريخية.
»الديوبندي���ة«: من�ضوب���ة اإل���ى مدر�ض���ة دار العل���وم في 
ديوبن���د بالهند، وُيعّد �ضيوخ ه���ذه المدر�ضة ُهم الموؤ�ّض�ضون 
للفرقة الديوبندية، يقول اأحد زعماء هذه الفرقة في جنوب 
اإفريقي���ا: »كثيٌر م���ن �ضبابنا يظّنون ب���اأّن الديوبندية مجرد 
قري���ة في الهن���د اأو مدر�ضة ديني���ة، ال، لي����ش االأمر كذلك، 

بعض دعاة الشيعة في البالد 
 لنشر 

ً
اتخذوا الصوفية ذريعة

يعي بين العاّمة، 
ّ

الفكر الش
باستغالل التشابه العريق 
بين بعض عقائد الصوفية 

والشيعة
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فاإّن الديوبندية منهٌج ن�ضلكه في َفْهم الدين كما تلقيناه من 
اأكابرنا«))(.

اأم���ا »الَبريلوّي���ة«: َفُهم اأتباع »اأحمد ر�ض���ا« من الهند، 
َوُهم اأ�ضدُّ غلّوًا في �ضوفيتهم من الديوبندية، فعبادة القبور 
واال�ضتغاث���ة باأ�ضحابها والت�ض���ّرع اإليهم بالدعاء- الذي هو 
حّق اهلل تعال���ى- ُتعّد عندهم ركنًا من اأركان اإيمانهم. وقد 
تج���ّدد ن�ضاطهم في الوقت الحا�ض���ر، َفَلُهم قنواٌت ف�ضائية 
تب���ّث اأفكاره���م، وُين�ض���وؤون المراك���ز الدعوي���ة والم�ضاجد 
وي�ضّمونها: »في�ضان ر�ض���ا«، كما اأّن لهم برامج خيرية: من 

االإطعام والك�ضوة والمنح الدرا�ضية.. وغيرها كثير.
والأّن الهيمن���ة الدينية- �ضبقت االإ�ضارة اإليها- مترّكزة 
ف���ي الديوبندي���ة والبريلوي���ة؛ فق���د اأ�ّض�ض���ا مجل�ض���ًا با�ضم: 
»مجل����ش اتحاد علماء جنوب اإفريقيا«، وجعلوا كّل جمعيات 
»علمائه���م« اأع�ضاء بهذا المجل�ش االتحادي، ولكن ال�ضيادة 

فيه للديوبندية.
»الجماع���ة الغوالنية«: وقد دخ���ل الباد حديثًا جماعٌة 
م���ن تركي���ا، ُيطل���ق عليه���م: »الجماع���ة الغوالني���ة«، ن�ضبًة 
اإل���ى رئي�ضه���م »فت���ح اهلل غ���والن« المقيم ف���ي اأمريكا وهي 
متاأث���رة بال�ضوفية، فاأول ما ب���داأوا به عند و�ضولهم: اإن�ضاء 
ة؛ فاغتّر بهم  المعاهد المهنية والمدار�ش النظامية الخا�ضّ
كثي���ٌر من ال�ضّذج م���ن الم�ضلمين، وقد بن���وا اأكبر جامع في 
جن���وب القارة االإفريقية في جوهان�ضب���رغ، و�ضّموه »َم�ْضِجد 

النظامية«.
»الطريق���ة التيجاني���ة«: وفي االآونة االأخي���رة؛ انت�ضرت 
ظاه���رٌة جديدٌة و�ض���ط الم�ضلمين من االأهال���ي االأ�ضلّيين، 
وهي االن�ضم���ام ل�»الطريق���ة التيجاني���ة« ال�ضوفية، بحّجة 
اأنه���ا �ضوفي���ٌة اإفريقيٌة فتنا�ض���ب االأفارقة، وال �ض���ك في اأن 
ه���ذا رّد فعٍل لمقاومة الهيمنة الديني���ة لكلٍّ من الديوبندية 
والبريلوي���ة ذوات���ي االأ�ض���ل الهن���دي، واأّن الطاب���ع الهندي 
ي�ضتوح�ضه الطابع االإفريقي، وال يخفى ما في هذا من بقايا 
الجاهلي���ة؛ من وزن الدين والحّق بميزان العن�ضرية، واإنما 

يوزن الحّق بكتاب اهلل و�ضّنة َر�ُضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم.
ب- ال�ضيعة:

�أ�ضبح لل�ضيعة ن�ضاٌط كبيٌر في �الآونة �الأخيرة، باإ�ضر�ف 

))(   كلمة »زبير بيات« في دربان.

جمعية اأهل البيت في جنوب اإفريقيا )AFOSA(، كما 
ُياح���ظ تزاي���د مراكزه���م )الح�ضينّي���ات(، خ�ضو�ضًا في 
الم���دن الكبيرة، كما في »دربان« في حي اأتاوا، وكيب تاون، 
وق���د ا�ضتغل���وا و�ضائ���ل �ضّتي لن�ض���ر مذهبهم، منه���ا: المنح 
الدرا�ضي���ة للدرا�ض���ات العليا في الجامع���ات االإيرانية، وقد 
ُعق���دت اتفاقيات متنوعة بين جنوب اإفريقيا واإيران، وهذا 
�ضيفتح االأب���واب على م�ضاريعها لب���ّث الت�ضّيع تحت واجهة 
الّدع���م الثقافي، وترّكزت جهود ال�ضيع���ة في دعوة االأهالي 

ة �ضريحة ال�ضباب المثّقفة.  االأ�ضلّيين، وبخا�ضّ
وياح���ظ اأّن بع����ش دع���اة ال�ضيعة في الب���اد اتخذوا 
ال�ضوفية ذريعًة لن�ضر الفكر ال�ّضيعي بين العاّمة من حيث ال 
ي�ضعرون، با�ضتغال الت�ضابه بين عقائد ال�ضوفية وال�ضيعة، 
من تعظي���م القب���ور، والغلّو ف���ي اأئمتهم، ودع���اء االأموات، 

الة.  وغيرها من العقائد الهّدامة ال�ضّ

�لموؤ�ّس�سات و�لهيئات:
توج���د في جن���وب اإفريقي���ا موؤ�ّض�ضاٌت وهيئ���اٌت دينية، 
تخ���دم مجاالت مختلفة للم�ضلمي���ن، وللنا�ش كاّفة من حين 
اآخ���ر، ولي����ش هناك رابٌط يرب���ط موؤ�ّض�ض���ات الم�ضلمين، اأو 
مجل����ٌش ع���امٌّ تندرج تحته تل���ك الموؤ�ّض�ضات، ف���كّل موؤ�ّض�ضة 
للم�ضلمي���ن، ف���ي الدع���وة اأو التعلي���م اأو العم���ل الخيري في 
جن���وب اإفريقيا، تخدم– ب�ض���كٍل مبا�ض���ٍر اأو غير مبا�ضر– 

معتقداتها ومنهجها كقاعدة اأ�ضا�ضية. 
ولنذكر بع�ش اأبرز ه���ذه الموؤ�ّض�ضات، والمجاالت التي 

تعمل فيها:

اال�ضم
االتجاه 
المذهبي

المجال

SANHA
هيئة الحال 

الوطنية بجنوب 
اإفريقيا

ديوبندي/ 
حنفي

مراقبة التزام �ضركات 
�الإنتاج و�لمطاعم ب�ضو�ط 

الحال، وقد اأ�ضبحت 
اأكثر نفوذًا من مناف�ضيها، 

واكت�ضبت ثقًة العاّمة 
الم�ضلمين.
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جمعية العلماء 
بجنوب اإفريقيا

ديوبندي/ 
حنفي

في اأول اإن�ضائها عام 3)9)م 
كانت في والية تران�ضفال، 

اأ�ضبحت االآن خوتانج، 
ومقّرها جوهان�ضبرج، ولي�ش 
من المبالغة القول باأّن هذه 
الجمعية لها نفوٌذ وهيمنٌة 

اأكبر من منافي�ضها. 

مجل�ش 
الم�ضلمين 

للق�ضاء

اأ�ضعري 
�ضوفي/ 
�ضافعي

اأُن�ضئ في كيب تاون عام 
945)م، لخدمة الم�ضلمين 
في المنطقة، وليكون �ضوتًا 
وممثًا لهم في المنطقة 

الغربية.

جمعية العلماء 
ال�ضّنية

بريلوية/ 
حنفي

اأُ�ّض�ضت لخدمة البريلوية، 
عام 979)م، في دربان.

خيريوقف الواقفين

ُيعّد اأكبر موؤ�ّض�ضة خيرية 
بجنوب �إفريقيا، ولهم ن�ضاٌط 

دولي، ويحظى باعتراف 
كبيٍر من الحكومة. يذكر 

موؤ�ّض�ضها »امتياز �ضليمان«، 
الذي ترك ممار�ضة الطب 

للتفرغ لها، اأنه اأن�ضاأها باأمر 
�ضيخ �ضوفّي قابله في اإحدى 

رحاته في تركيا.

التعليم الديني:
َم���ن يدخل جن���وب اإفريقي���ا ُيذهل مّما ي���رى من كثرة 
المراك���ز التعليمي���ة والمعاه���د الديني���ة الفاخ���رة المليئة 
بالط���اب الوافدي���ن من اأنح���اء العالم. وكما ات�ض���ح اآنفًا: 
اأّن كّل االأن�ضط���ة الديني���ة ف���ي جن���وب اإفريقي���ا تم�ضي على 
�لخطوط �لطائفي���ة �لمذهبية، وكذل���ك �لمر�كز �لتعليمية 
الديني���ة، وق���د ا�ضته���رت مراك���ز التعلي���م العال���ي با�ض���م 
»ُدور العل���وم«، وه���ي بمنزل���ة الكليات ال�ضرعي���ة في العالم 
االإ�ضامي العرب���ي، وبرنامج التعليم في هذه المراكز لي�ش 
معترف���ًا به عن���د وزارة التعليم العالي، وه���ي تعمل بو�ضفها 

مراكز ثقافية دينية. 
برام���ج التعليم في ُدور العلوم ت�ضم���ل: تحفيظ القراآن 
الكري���م واللغ���ة العربية والدرا�ض���ات ال�ضرعي���ة، وي�ضتغرق 
برنامج تعّلم اللغة العربي���ة والدرا�ضات ال�ضرعية معًا: �ضت 

�ضنوات في الغالب. اإال اأّن اللغة العربية ال تحظى باالهتمام 
الائ���ق به���ا؛ بو�ضفه���ا لغ���ة الدي���ن االإ�ضام���ي الجامع���ة 
للم�ضلمين الناطقين بلغ���ات مختلفة، وذلك الأّن ُدور العلوم 
هذه قد اأعطت اهتمامًا عجيبًا للغة االأردو من الهند، ويرجع 
ذلك اإلى اأّن اأكاب���ر مذاهبهم من الهند يكتبون باالأردو، بل 
ق���د �ضّرح بع�ش َم���ن ا�ضت�ضيف من الهن���د، »�ضيف �ضرف« 
في اإح���دى حفات التخّرج، باأنه ال ينبغ���ي االهتمام باللغة 
����ش �ضبابهم لاأف���كار الوهابية!  العربي���ة كثي���رًا؛ الأنها ُتعرِّ
ور– ب���اأّن العلم  وزع���م اأحده���م– وهو مدير اأح���د هذه الدُّ
ن و�ضّنف بلغ���ة االأردو. لذل���ك قّلما يوجد  الدين���ّي فيم���ا دوِّ
خّريج فيها يتق���ن العربية ويعتّز بها اأكثر من اللغة االأردية، 
بل هناك َمن يزعم باأّن االأردو والفار�ضية لغتان اإ�ضاميتان 

بجانب اللغة العربية.
وب�ضبب هذا؛ ف���اإّن التعليم الدينّي ف���ي جنوب اإفريقيا 
���ب المذهبي والعن�ضري اإل���ى حدٍّ ما، مما  يّت�ض���ف بالتع�ضّ
يع���ود على َفْهم الدي���ن االإ�ضامي بالت�ض���ّوه، وات�ضاع اأ�ضباب 
التف���ّرق، واإن لم يظه���ر الأول وهلة، وال عج���ب في اأن يوجد 
�ضع���ٌف �ضدي���ٌد ف���ي الم�ضت���وى الدين���ي الِعْلمي ف���ي جنوب 

اإفريقيا. 
ومن اأ�ضهر هذه المعاهد في جنوب اإفريقيا: 

اال�ضم
االتجاه 
المذهبي

المكان

دار العلوم نيكا�ضل
ديوبندية/ 

حنفية/ 
�ضافعية

مدينة نيوكا�ضل. وهي 
من اأقدم المعاهد 

الدينية

دار العلوم اآزدفيل
ديوبندية/ 

حنفية
غرب مدينة 
جوهان�ضبرج

دار العلوم زكريا
ديوبندية/ 

حنفية
جنوب مدينة 
جوهان�ضبرج

دار العلوم ا�ضبنجو بي�ش
ديوبندية/ 

حنفية
مدينة دربان

غرب مدينة بريتوريابريلوية/ حنفيةدار العلوم بريتوريا

االإعام:
اأن�ض���ا الم�ضلم���ون في جن���وب اإفريقيا قن���وات ف�ضائية 

واإذاعية، تبّث على مدار ال�ضاعة، ومن اأبرزها:
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المكاناال�ضم

 )ITV( قنوات اأي تي في
الف�ضائية

باال�ضتراك

)Cii( مدينة جوهان�ضبرجاإذاعة �ضي اأي اأي

مدينة جوهان�ضبرجاإذاعة اإ�ضام

مدينة كيب تاوناإذاعة 786

مدينة درباناإذاعة االأن�ضار

الدعوة االإ�صامية:
عند و�ض���ول الم�ضلمين االأول اإلى جنوب اإفريقيا نظر 
االأهالي االأ�ضلّيون اإلى االإ�ضام بو�ضفه ثقافة َقْوم وافدين 
ال تهّمه���م ف���ي �ضيء، كم���ا كان حالهم مع كّل دي���ٍن جديٍد 
وافٍد اإليهم، ولذلك فق���د انت�ضر بين االأهالي االأ�ضلّيين اأّن 
االإ�ض���ام دين الهنود اأو المايو لزمٍن طويل، وازداد االأمر 
تعّق���دًا وحيرًة لّما قررت حكومة التمييز العن�ضري اإ�ضكان 
ت ب���اب االحتكاك، ما اأدى  الّنا�ش ح�ض���ب ِعْرقياتهم ف�ضدَّ
اإل���ى ا�ضتقرار هذه النظرية. ولّم���ا كثرت الجالية الم�ضلمة 
المهاج���رة من دول اإفريقي���ة اأخرى اإلى جن���وب اإفريقيا، 
اأخذ هذا الت�ضّور الخاطئ يتغّير �ضيئًا ف�ضيئًا؛ لّما راأوا بني 

جلدتهم من القارة قد تر�ّضخ االإ�ضام فيهم. 
ومم���ا ينبغي االنتب���اه اإليه، اأّن م���ن َنَظَر اإل���ى تقاليد 
االأهال���ي االأ�ضلّيين القومي���ة ُيفاجاأ بوج���ود ت�ضابٍه عجيٍب 
بينه���ا والتعالي���م االإ�ضامي���ة، االأم���ر الذي ُيثب���ت و�ضول 
االإ�ضام من قبُل اإلى القوم، واأّن هذه التقاليد في الحقيقة 
ه���ي من بقاي���ا االإ�ضام، ولّما اطّلع اأح���د كبار الكفار على 
ه���ذه الحقيقة؛ اأقرَّ ب���اأّن َمن اأراد الرجوع اإل���ى مّلة اآبائهم 

االأقدمين فلُي�ضِلموا. 
التقالي���د المحلّي���ة الم�ضابه���ة لتعالي���م  وم���ن ه���ذه 

االإ�ضام:
- التيام���ن: ف���ي االأكل وال�ّض���رب واالأخ���ذ والعط���اء 
والم�ضافح���ة، وي�ضتقبح���ون ا�ضتخ���دام الي�ض���رى في هذه 
االأمور، بل ينك���رون ا�ضتخدامها اأ�ضّد االإنكار، ويرون ذلك 
من �ضوء االأدب وقّلة االحترام، وخ�ضو�ضًا اإذا �ضدرت من 
�ضغير اإلى كبير، وي�ضّمون الي���د الي�ضرى »يد القرود«، فا 

يليق باالإن�ضان م�ضابهة الحيوان.
- تحري���م الزن���ا، فما كانوا ي�ضمح���ون للزناة بالعي�ش 

ن  معهم، لذلك كان عقاب الزنا عندهم: االإعدام للُمح�ضَ
ن، وين�ضبون مولود الزنا اإلى اأّمه ال اإلى اأبيه،  وغير الُمح�ضَ

وهم حري�ضون على حفظ االأن�ضاب.
- النه���ي عن الم�ض���ي في َنْعٍل واح���دة: كما هو الحال 
ف���ي االإ�ضام، لحديث َر�ُضوِل اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم في 
ذلك: »اَل َيْم�ِضي اأََحُدُكْم ِفي َنْعٍل َواِحَدٍة، ِلُيْحِفِهَما َجِميعًا اأَْو 

ِلُيْنِعْلُهَما َجِميعًا« رواه البخاري وغيره.
وغير ه���ذه كثيرة جّدًا، ويوجد ه���ذا الت�ضابه عند كّل 
قبائ���ل االأفارقة في جن���وب اإفريقيا، وال �ضك ف���ي اأّن هذا 

الو�ضع اأر�ٌش خ�ضبة لزرع بذور الدعوة االإ�ضامية. 
وياح���ظ اأّن كثي���رًا م���ن الجمعي���ات الدعوي���ة بداأت 
تتا�ض���ى عن ال�ضاحة، ولم تبق اإال موؤ�ّض�ضاٌت معدودة، مثل 
المرك���ز العالم���ي لتبلي���غ االإ�ض���ام )IPCI( لموؤ�ّض�ضها 
اأحم���د ديدات، مع اأّن دعوتها كانت موجهة اإلى الن�ضارى، 

وقد فقدت حيويتها بعد وفاة موؤ�ّض�ضها– غفر اهلُل له. 
وق���د اأُن�ضئ���ت جمعيات دعوي���ة اأخرى خ���ال االأعوام 
الع�ضري���ن الما�ضي���ة، ت�ضته���دف االأهال���ي االأ�ضلّيي���ن في 
ن�ضاطه���ا الدعوي، وياح���ظ اأّن الطابع الغالب على العمل 
الدعوي لهذه الجمعي���ات: االقت�ضار على �ضنٍف واحٍد من 
المدعوي���ن، اأال وهم الن�ض���ارى، بانغما�ضه���م في مقارنة 
االأدي���ان، ومن َث���ّم بقي الكثي���ر منهم في تيٍه م���ن اأمرهم 
فيم���ا يتعلق باالإ�ض���ام، فكّلما تتم دعوته���م اإلى محا�ضرٍة 
اإ�ضامي���ة يتم اإغراقه���م في كمٍّ كبير م���ن اأخطاء كتابهم 
المقد����ش والتناق�ض���ات و... اإال اأنه���م يخرج���ون وهم ما 
زالوا جاهلين بحقيقة االإ�ضام وما يدعو اإليه من التوحيد 
والمب���ادئ الكريمة، ب���ل حاقدين عليه بم���ا ُوِجُهوا به من 

ف�ضيحٍة وخزي، فيتع�ضبون لباطلهم بغيًا بغير علم.
وم���ن اأبرز اأ�ضباب اعتناق االإ�ض���ام: ب�ضاطة الر�ضالة 
االإ�ضامي���ة على العق���ول و�ضهولة فهمه���ا، واإعجابهم بما 
يدعو اإليه االإ�ضام من مكارم االأخاق، والت�ضابه الموجود 
بي���ن التعاليم االإ�ضامي���ة وبع�ش ما عندهم م���ن تقاليد، 
وبع����ش التجارب ال�ضخ�ضية التي ق���د يمّر بها االإن�ضان في 

طريقه اإلى الهداية.
وف���ي االآون���ة االأخيرة؛ �ضقط���ت الكثير م���ن ال�ضبهات 
الت���ي كانت تحول بين الّنا�ش واالإ�ضام، اإال اأنه ن�ضاأ مكانها 
�ضبهاٌت اأخرى، مثل: دعوى اأّن في االإ�ضام اأحكامًا ي�ضعب 
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تطبيقه���ا، والتاأّثر بما ُيذاع عب���ر االإعام مّما ي�ضوه �ضورة 
االإ�ضام، والجه���ل هو اأ�ضل اأغلب ه���ذه ال�ضبهات الحائلة 
بين الّنا�ش ورجوعهم اإلى فطرتهم؛ ما يحّتم على الداعية 

درا�ضة الواقع قبل تبليغ الر�ضالة االإ�ضامية. 

جنوب  م�سلمي  �أم����ام  �ل��ت��ح��ّدي��ات 
�إفريقيا:

من اأبرز التحّديات والم�ض���كات لدى م�ضلمي جنوب 
اإفريقيا، ما ياأتي:

اأ- الغ���زو الثقاف���ي الغربي: ُتعّد دول���ة جنوب اإفريقيا 
دولة اأوروبية في اإفريقيا دون مبالغة، فالطابع الغالب فيها 
طابع المدني���ة الغربية، التي تفر����ش االأ�ضاليب والو�ضائل 
الماّدية ب�ض���رف النظر عن �ضرعيته���ا اأو اإن�ضانيتها، هذا 
الو�ضع ي�ض���ّكل تهديدًا ثقافّيًا عل���ى الم�ضلمين، من تدمير 
الهوي���ة االإ�ضامية ومبادئها، وا�ضتب���دال المبادئ الغربية 
به���ا، وفي الوقت نف�ضه يعوق العم���ل الدعوي تجاه االأهالي 
االأ�ضلّيين؛ اإذ ُيبعدهم عن تقاليدهم االأ�ضلية القريبة من 
التعالي���م االإ�ضامية، فبعد التغري���ب ي�ضعب دعوتهم اإلى 

االإ�ضام.
ب- الخل���ط بين الماأثور الدين���ي والموروث الثقافي: 
ال ب���د من االعتراف ب���اأّن الم�ضلمي���ن الوافدين اإلى جنوب 
اإفريقي���ا، قديم���ًا وحديث���ًا، ق���د حمل���وا معه���م عاداته���م 
واأعرافه���م من بلدانهم االأ�ضلية، فعجزوا عن التمييز بين 
م���ا هو ديني ُيطلب االلتزام بها، وما هو ُعرفي ال �ضرَر في 
تركه، ولعّل هذا يرجع اإلى ما تّمت االإ�ضارة اإليه من �ضعف 
التعلي���م الدين���ي، وت�ضّدر غي���ر اأكفاء ف���ي توجيه مجتمع 

الم�ضلمين. 
ج- االنتم���اء الِعْرق���ي، والتعام���ل عل���ى اأ�ضا�ش طبقي 
َقَبل���ي: تاأّثر الم�ضلم���ون بنظام التميي���ز العن�ضري، فغلب 
االنتم���اء الِعْرقي على كثي���ٍر منهم، اإلى جان���ب ما توارثوه 
ب م���ن بلدانهم، ف���ا ُي�ضتغرب في  م���ن االنتم���اء المتع�ضّ
هذه االأي���ام اأن ُيقال: هذا َم�ْضِجد الهن���ود اأو ال�ضومالّيين 
اأو االأوغاندّيي���ن، وال�ض���يء نف�ض���ه فيم���ا يتعل���ق بالتزاوج، 
ويوج���د- مثًا- في بع�ش المدن: م�ضلم���ون ي�ضّلون العيد 
في جماعَتْين متجاورَتْي���ن، بينهما �ضارع فقط، ت�ضلي كّل 

منهما مع اأهل ِعْرقها.

�لخاتمة:
لت اإلي���ه الدرا�ضة فيما  يمك���ن تلخي�ش اأهّم م���ا تو�ضّ

ياأتي:
- يرج���ع تاريخ و�ضول االإ�ض���ام والم�ضلمين اإلى هذه 

الباد اإلى اأكثر من ثاثمائة �ضنة؛ عند التحقيق.
- يتمت���ع م�ضلمو جنوب اإفريقي���ا بو�ضٍع نادٍر لاأقليات 
الم�ضلمة ف���ي العالم، حيث تجّمع في حّقه���م كّل العنا�ضر 
التي ت�ضمن– بع���د اهلل تعالى– البيئة الخ�ضبة لممار�ضة 
االإ�ض���ام ون�ض���ره، وه���ي: ال�ضم���ان ال�ضيا�ض���ي واالإمكانية 
االقت�ضادي���ة والبيئ���ة االجتماعية، فيج���ب ا�ضتغال هذه 

الفر�ضة ل�ضالحهم.
- يحت���اج م�ضلمو جن���وب اإفريقيا اإلى دع���اة وقيادات 
اأكفاء، موؤهلين بالمنهج ال�ضحيح والعقيدة ال�ضليمة، واإلى 
مراك���ز تعلي���م اللغة العربي���ة والتربية االإ�ضامي���ة، تر�ّضخ 
الهوي���ة االإ�ضامية؛ بعيدًا عن التاأثيرات القومية والتقاليد 

الموروثة �
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ة
َ
صفحات من تاريخ َوالت

اأ.د. اأحمد ال�شكري
معهد الدرا�شات االإفريقية - جامعة محمد الخام�س/الرباط

�حراء االإفريقية الكب�رى اأفقّيًا  عل�ى امتداد ال�شّ
وعمودّيًا. 

االإ�ضامية )واأعدادها قليلة مقارنًة بال�ضكان المحلّيين(، فاإّن 
زحف القبائل العربية من بني هال وبني �ضليم، انطاقًا من 
القبائل  االأولى لهذه  القرن ))م، جعل الطائع  م�ضر خال 
ت�ضل اإلى المحيط االأطلنطي )منطقة �ضو�ش جنوب المغرب( 
في نهاية القرن 4)م، ثم تابعت زحفها نحو الجنوب لت�ضيطر 
ا�ضتقر  وبذلك  7)م،  القرن  بنهاية  ال�ضنقيطي  المجال  على 
لباد  الموازي  ال�ضحراوي  بالمجال  الديموغرافي  الو�ضع 
وتهياأت  الجنوب،  من  ال�ضودان  وب��اد  ال�ضمال  من  المغرب 
مدلول  نبّين  و�ضوف  تاريخها.  من  جديدة  لمرحلة  المنطقة 

هذه المفاهيم الجغرافية.

من �ش�كٍّ باأّن الخ�شائ�َس المناخية للف�شاِء ما 
�حراوّي كان له�ا الَدْوُر االأ�ش�ا�ُس في  ال�شّ
المعن�ي،  بالمج�ال  المنت�ش�رة،  القبائ�ل  حم�ل 
عل�ى اعتماد نظ�ام الّترحال الأجل َك�ْش�ب لقمة 
العي�س))(، من ثّم َنَتَفّهم �شعف الن�شيج الح�شرّي 

))( اإذا انطلقنا من المحيط االأطلنطي في اتجاه بحيرة ت�ضاد، 
بال�ضحراء  المنت�ضرة  القبلية  المجموعات  اأه��ّم  اأّن  نجد 
ْنهاجة،  )�ضِ الو�ضيط:  الع�ضر  خ��ال  ال�ضمالية  وحوافها 
عن  الطرف  غ�ض�ضنا  واإذا  وه���وارة(،  وَزن��ات��ة،  ُمودة،  وَم�ضْ
العنا�ضر العربية الوافدة على باد المغرب في اإطار الفتوح 
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وعلى الّرغم من تطّور الح�ضارة الب�ضرية، وما �ضهدته 
تقنيات العم���ارة والتوا�ضل م���ن ازدهاٍر ونم���وٍّ عظيم، فاإّن 
الخريط���ة الح�ضرية، اإلى الوقت الراه���ن، لم تعرف تغّيرًا 
ملمو�ض���ًا عل���ى امت���داد الم�ضاح���ة الممت���دة م���ن المحيط 

االأطلنتي اإلى النيل الم�ضري.
ف���ي اإطار هذا الت�ضّور؛ يحّق لنا اأّن نعتبر ن�ضوء مراكز 
ح�ضرّي���ة، اأو »مدن القوافل« كما يحّب اأّن ي�ضميها الباحثون 
���ون، حدث���ًا تاريخّيًا بارزًا، بالنظ���ر لما ينجم عن  المخت�ضّ
ذل���ك م���ن ا�ضتق���راٍر وا�ضتبحار العم���ران، وتط���ّور اأ�ضاليب 
العي����ش وفنونه، وم���ا يرافق ذلك عادًة م���ن انتقال االأهالي 

من تقاليد الثقافة ال�ضفوّية اإلى تقاليد التدوين. 
َدرّية  وف���ي ه���ذا ال�ضي���اق؛ ال نع���دم ال�ضه���ادات الَم�ضْ
الّدال���ة عل���ى العنا�ضر االأ�ضا�ضية الم�ضاع���دة في ن�ضاأة مدن 
القوافل وتطّورها، اإذ اإّن توّفر الماء عبر الزّخات المطرية، 
اأو الفر�ض���اة الجوفية )االآب���ار())(، ناهيك عن توّفر عن�ضر 
االأمن الم�ضاعد على التوا�ض���ل فيما بين المركز الح�ضرّي 
ومحيطه �لقري���ب �أو �لبعيد عبر خط���وط �لتجارة، يمّثان 

عامَلْين حا�ضَمْين فيما َنْحُن ِب�ضَدده.

َوالَت���������ة ف����ي خ���ط���وط �ل���ت���ج���ارة 
حر�وية:  �ل�سّ

���ون عل���ى اأن���ه من���ذ منت�ض���ف القرن  ُيجم���ع المخت�ضّ
حراوية تعرف نمّوًا  العا�ضر للمي���اد؛ اأخذت التج���ارة ال�ضّ
ط���ِردًا، حت���ى اإّن البع����ش منه���م اأ�ضب���ح ُيرج���ع �ضبب  م�ضّ
ة: َلْمتونة،  نهاجية )وبخا�ضّ تحركات وتكتات القبائل ال�ضِّ
وَف���ة، وجدال���ة(، منذئٍذ واإل���ى غاية منت�ض���ف القرن  وَم�ضُّ
الموال���ي، اإلى اأنه���ا محاولٌة منهم لل�ضيط���رة على المجال؛ 

))( انظر: - عبد اللطيف رمان واإبراهيم واحمان، الخ�ضائ�ش 
عمل  �ضمن  وال��م��ن��اخ،  البنيوية   – الجيولوجية  الطبيعية: 
من�ضورات  واالإن�ضان،  المجال  االأطلنطية  ال�ضحراء  جماعي: 
وكالة الجنوب بتعاون مع جامعة ابن زهر باأكادير، 007)م، 

�ش4).
 Mauny )R.(،Tableau géographique -
 de l’ouest Africain au moyen Age،
 d’après les sources écrites، la tradition
 (ème  ،et l’archéologie، Amsterdam
 .(967  ،6(  °éd. Mémoires de l’IFAN، n

.((0-(97  pp

بغر����ش اال�ضتفادة م���ن االأرب���اح القّيمة التي بات���ت ُتدّرها 
تلك التج���ارة، واأي�ضًا بهدف االنت�ض���ار للمذهب الَماِلكي، 
ال���ذي اكت�ضح جّل مناط���ق الغرب االإ�ضام���ّي خال القرن 

5ه�/))م))(.
حراوية خال القرن 0)م مّهد  اإّن تطّور التج���ارة ال�ضّ
ح���راء، اأو على  لتبع���اٍت متع���ّددة االأبعاد، عل���ى �ضّفَتي ال�ضّ
امت���داد المح���اور التجارية؛ مم���ا اقت�ضى ظه���ور مجموعة 
من المراك���ز الح�ضرية )مدن القواف���ل( الأجل خدمة تلك 
التجارة المتنامي���ة)3(، في ظّل هذه الَطْفرة، ن�ضاأت »بيرو«، 
الت���ي �ضُتع���رف الحق���ًا ب�ا�ض���م: »َوالَت���ة«، اأو »اإيواالتن« كما 

ر�ضمها الرّحالةُ ابُن بطوطة ُبَعْيد منت�ضف القرن 4)م)4(.
و�إذ� ما �ألقينا نظرًة على موقع َوالَتة، بالن�ضبة لخطوط 
حراوي���ة، ناحظ اأن���ه ُمن�َضٌدّ لل�ض���رق، قريبًا  التج���ارة ال�ضّ
م���ن الحو�ش االأو�ضط لنه���ر النيجر، وبذلك نج���ده مبتعدًا 
ع���ن الخط الم�ضتقي���م الذي تر�ضمه الطري���ق الرابطة بين 
»�ِضِجْلما�َض���ة« و »نيان���ي« عا�ضمة اإمبراطوري���ة مالي خال 

ال�ضبعين، وهي منت�ضرة في  ْنهاجية يناهز  ال�ضِّ القبائل  ))( عدد 
جّل اأرجاء الغرب االإ�ضامي؛ على اأن تمركز القبائل االأ�ضا�ضية 
منها كان بالف�ضاء ال�ضحراوي. ومن قلب ال�ضحراء انطلقت 
في  القرن ))م،  الُمرابطين خال  دولة  اأَ�ّض�ضت  التي  َلْمتونة 
نف�ضها  ت�ضغل  ول��م  التجاري  بالجانب  وَفة  َم�ضُّ اهتمت  حين 
نهر  المتمركزة عند م�ضّب  واأما جدالة،  ال�ضيا�ضية،  باالأمور 
ال�ضنغال؛ فقد كانت لها عاقات تجارية حيوية مع ال�ضودان 
اختفى  ما  �ضرعان  ثم  ))م،  القرن  غاية  اإل��ى  النهر  جنوب 
ا�ضمها من الم�ضادر خال الفترات الاحقة الأ�ضباب ما تزال 
غام�ضة. وقد حاول الموؤرخ المو�ضوعّي ابن خلدون تجميع كل 
اإلى نهاية القرن 4)م في  نهاجة  اأخبار �ضِ اإليه من  ما انتهى 
ْنهاجية  موؤّلفه )العبر(. ولا�ضتزادة عن اأحوال القبائل ال�ضِّ
الزميل  درا�ضة  اإل��ى  القارئ  نحيل  الو�ضيط؛  الع�ضر  خ��ال 
االأ�ضتاذ/ الناني ولد الح�ضين، �ضحراء الملّثمين، طرابل�ش، 

دار المدار االإ�ضامي، 007)م.

 Devisse )J.(, «L’Afrique dans les relations )3(
 intercontinentales», in Histoire Générale
 de l’Afrique., T. IV. Unesco/Nea  1985, ch.

.730-26, p. 693

ووادان  والتة  )ق�ضور  العتيقة  موريتانيا  مدن  مولود،  )4( اأحمد 
�لدر��ضات  مركز  من�ضور�ت  �لرباط:  و�ضنقيط(،  وتي�ضيت 
حالّيًا  َواَلَت��ة  وتقع   ،)(56-80( �ش  4)0)م،  ال�ضحراوية، 
اأق�ضى  ف��ي  االإ�ضامية  موريتانيا  جمهورية  ح��دود  �ضمن 

الجنوب ال�ضرقي.
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القرَنْي���ن 3) و4)م، االأمر الذي يجعل م���ن المدينة محّطة 
عب���ور، �ضاأنها في ذلك �ضاأن »اأودغ�ضت« غربًا و »َتادمكة« اأو 

»َتكدا«))( �ضرقًا )انظر: خريطة المحاور التجارية(. 
وعل���ى هذا االأ�ضا����ش؛ فاإّن ن�ضاأة »َوالَت���ة«، خال القرن 
حراوية  6ه�/))م، جاءت لت�ضتجيب لحاجّيات التجارة ال�ضّ
المتنامي���ة، خ�ضو�ضًا بع���د انهيار كلٍّ م���ن »اأودغ�ضت« عند 
منت�ض���ف الق���رن ))م، ث���م »َغانة« العا�ضمة خ���ال القرن 

ووادي  �ِضِجْلما�َضة  من  المنطلق  الطريق  على  تقع  ))( اأودغ�ضت: 
الواقعة  اأودغ�ضت  عند  ينتهي  وال��ذي  اآدرار،  اتجاه  في  َدْرَع��ة 
في  اأودغ�ضت  من  وانطاقًا  الموريتانية.  ت�داو�ضت  في  حالّيًا 
اتجاه الجنوب ال�ضرقّي نجد الطريق الذي ي�ضلها بعا�ضمة غانة 
القديمة على ُبعد �ضتة اأيام. ونجد عند الموؤرخ اليعقوبّي و�ضفًا 
9م،  القرن  نهاية  منذ  مزدهرة  كانت  المدينة  ب��اأّن  يوحي  لها 
ولعّل هذا ما جعلها محّط �ضراٍع قويٍّ ما بين الُمرابطين ومملكة 
�ضيطر  ))م.  القرن  من  االأول  الن�ضف  غانة، خ�ضو�ضًا خال 
بعد  اأنه  على  بها،  االإبا�ضي  المذهب  وفر�ش  َزناتة  قبيُل  عليها 
ال�ضيطرة  ا�ضتطاعت  المالكية  ال�ضّنية  الُمرابطية  الدولة  قيام 

عليها، لتنهار المدينة خال الن�ضف الثاني من القرن ))م.
َتاْدمّكة: �ضاأن اأودغ�ضت؛ اأخذ اأهُل المدينة بالمذهب االإبا�ضي، 
فيما  االإبا�ضّيون  تانماك  بنو  يراأ�ضها  قويٌة  مملكٌة  بها  وقامت 
ح�ضورها  بَدا  الاحقة  القرون  وخال  و0)م،   8 القرن  بين 
افتقدت حيويتها  اأنها  يعني  ما  العربية؛  الم�ضادر  في  خافتًا 
التجارية التي كانت لها قبل القرن 0)م. وتفيدنا الم�ضنفات 
)حيث  النيجر  لنهر  االأو�ضط  الحو�ش  منطقة  اأّن  الجغرافية 
الطريق  عبر  )تون�ش(  باإفريقية  ترتبط  كانت  كوكو(؛  توجد 
حراوي الوا�ضل ما بين كوكيا والقيروان مرورًا بتادمكة،  ال�ضّ
التاأثيرات  انتقال  في  االأ�ضا�ُش  ال��َدْوُر  لتادمكة  كان  ثّمة:  من 
منت�ضف  منذ  ال�ضودان  باد  من  الجزء  هذا  اإلى  االإ�ضامية 

القرن 0)م، وموقعها حالّيًا �ضمن حدود جمهورية مالي.
ابن  وح�ضب  النحا�ش،  بمناجم  ا�ضتهرت  )َت��ك��دة(:  َت��ك��دا 
اأ�ضواق  كبيرًا في  رواجًا  المعدن يجد  بطوطة؛ فقد كان هذا 
اأهل  ل��دى  الم�ضرية  لل�ضلع  بالن�ضبة  �ضّيان  واالأم���ر  م�ضر، 
التجار  من  تكدا  اأهل  اأّن  ويظهر  الماب�ش،  ة  وبخا�ضّ تكدا، 
جّل  مع  وثيقة  تجارية  عاقات  لهم  كانت  اإذ  المتمّر�ضين؛ 

القوى االإ�ضامية ب�ضمال اإفريقيا. انظر:
واإفريقيا  الفكرية بين المغرب  ال�ضكري، العاقات  اأحمد   - 
معهد  من�ضور�ت  �لرباط:  �لع�ضور،  عبر  �ل�ضحر�ء  جنوبي 
االأ�ضل  عن  ترجمة  5)0)م،  بالرباط  �الإفريقية  �لدر��ضات 
الفرن�ضي لمحا�ضرة البّحاثة االأمريكي االأ�ضتاذ جان هانويك: 
المتحدة  ال��والي��ات   – �ضيكاغو  وي�ضتيرن،  ن���ورث  جامعة 

االأمريكية، �ش )3)-6)(.
الع�ضبّية  بين  الُمرابطين  حركة  ال�ضالم،  ولد  اهلل  حماه   -
�ل�ضحر�وية  �لدر��ضات  مركز  من�ضور�ت  �لرباط:  و�لدعوة، 

5)0)م، �ش8)-هام�ش رقم ).

التالي))(. 
وغن���يٌّ عن البيان؛ اأّن ابتع���اد موقع المدينة عن الخّط 
الم�ضتقي���م، الم�ضار اإليه قبل قلي���ل، وان�ضداده نحو ال�ضرق، 
نهاجية في اال�ضتفادة  ّ اإنم���ا هو تعبيٌر عن رغبة القبائل ال�ضِ
م���ن مياه نهر النيجر، ولي�ش مح�ش �ضدفٍة اأّن يتطّور ب�ضكٍل 
ي«)3(  الف���ٍت محور »َوالَتة - تنُبكُت« ثم مح���ور »تنُبكُت - ِجنِّ
عل���ى امتداد عّدة ق���رون، �ضواء على الم�ضت���وى التجاري اأو 
االجتماع���ي اأو ال�ضيا�ض���ي. ومم���ا ينبغي توجي���ه النظر اإليه 
هن���ا: اأّن ا�ضتمرار »َوالَتة« في الحي���اة- واإن ب�ضكٍل متقّطع- 

في  غانة«  »مملكة  ن�ضاأة  تاريخ  التحديد  وجه  على  نعرف  ))( ال 
ال�ضنغال،  ونهر  النيجر  نهر  بين  فيما  الواقعة  اأوك��ار  منطقة 
اإلى القرن 8م، وكانت  اإليها  درّية  اأولى االإ�ضارات الَم�ضْ وتعود 
هذه  اأّن  ويظهر  »َغ��اَن��ة«.  اأي  نف�ضه،  اال�ضم  تحمل  عا�ضمتها 
الوحدة ال�ضيا�ضية ال�ضودانية قد عرفت تطورات بالغة االأهمية 
خال القرنين 0)-))م، بف�ضل احتكاكها بالتجار الم�ضلمين 
حراء وباد المغرب، وت�ضهد الم�ضادر على  الوافدين من ال�ضّ
اأودغ�ضت  واأه��ل  الوثنية  غانة  بين  ما  التجارية  العاقات  اأّن 
قامت  وحينما  ))م.  القرن  خال  متطّورة  كانت  االإبا�ضّيين 
دولة الُمرابطين ال�ضّنية المالكية؛ هاجمت اأودغ�ضت و�ضيطرت 
جعلهم  بال�ضمال  ان�ضغالهم  اأّن  َب��ْي��د  055)م،  ع��ام  عليها 
تحول  بعد  خ�ضو�ضًا  ذل��ك،  بعد  المدينة  فانهارت  يهملونها، 
المحاور التجارية نحو ال�ضرق. وفي ال�ضياق نف�ضه؛ تطرح على 
غانة  مملكة  عاقات  طبيعة  عن  تاريخية  اإ�ضكالية  الباحثين 
االإحاطة  رام  ولمن  ال�ضاعدة،  الُمرابطية  الدولة  مع  الوثنية 
بحيثيات الق�ضية؛ ينظر: اأحمد ال�ضكري، مملكة غانة وعاقتها 
غ�ان�ة؟  ب�غ�زو  الُمرابط�ون  قام  حقًا  هل  المرابطية:  بالحركة 

�لرباط: من�ضور�ت معهد �لدر��ض�ات �الإفريق�ية، 997)م.

)3( تنُبكُت: ن�ضاأت خال القرن ))م، قرب نهر النيجر )حوالي 
6كم(، وكانت اإلى منت�ضف القرن 4)م قرية �ضغيرة، ما يعني 
القرن  طيلة  تو�ّضعت  ما  �ضرعان  ثم  بطيئًا،  كان  تطّورها  اأّن 
باد  في  وا�ضعًة  �ضهرًة  اكت�ضبت  التالي  القرن  وخال  5)م، 
ال�ضودان )اإفريقيا الغربية؛ باال�ضطاح المعا�ضر(، واأ�ضحت 
للثقافة  الحا�ضنة  والعوا�ضم  التجارية  المراكز  اأه��ّم  من 

العربية االإ�ضامية بالمنطقة اإلى يوم النا�ش هذا.
تقع  ما�ضنة  اإقليم  قلب  اتجاه  في  منها  الجنوب  واإل��ى  ِجّني: 
مدينة ِجّني، وهي قديمة في االإ�ضام، لذلك توّثقت عاقاتها 
بتنُبكُت، وبالنظر لموقعها على اأحد روافد نهر النيجر؛ فاإّن 
في�ضانه في ف�ضل ال�ضيف يجعلها محاطة بالمياه؛ ما حمل 
على   )R. Mauny( موني  ريموند  الفرن�ضي  البّحاثة 
جّني  مدينة  تكن  ولم  االإيطالية،  البندقية  بمدينة  ت�ضبيهها 
اأقّل �ضاأنًا من تنُبكُت، اإْن على الم�ضتوى الثقافي اأو التجاري، 

وموقعها حالّيًا �ضمن حدود جمهورية مالي.
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اإنم���ا يعود باالأ�ضا�ش اإلى ُقربها من مياه نهر النيجر، واأي�ضًا 
م���ن الحيوي���ة التجاري���ة لتنُبك���ُت باعتباره���ا نهاي���ًة للخّط 
التجارّي المنطلق م���ن »�ِضِجْلما�َضة«))(، ولوال ذلك النهارت 
»َوالَتة« �ضاأن غيرها م���ن محّطات المرور؛ مثل: »اأودغ�ضت« 

و »َغاَنة«. 
وق���د ا�ضتفادت »َوالَتة« من عن�ض���ٍر اآخر، �ضاهم ب�ضكٍل 
حا�ضٍم في تطّورها خال مّدة ق�ضيرة، وهو كون العديد من 
نهاجية(،  وف���ة ال�ضِّ وفّيين )ن�ضبًة لقبيلة َم�ضُّ �ضّكانه���ا الم�ضُّ
اإنما ج���اوؤوا- اأو باالأح���رى هاجروا اإليها- م���ن »اأودغ�ضت« 
و »َغاَن���ة« ُقبيل انهيارهما، وبالتال���ي حملوا معهم تجرَبَتهم 
المهّم���ة في التجارة ال�ضحراوية؛ مم���ا ي�ّضر وزاَد في وتيرة 

�ضرعة تطّور »َوالَتة«.
وفة اأرباُب تجارة:  ا�ضتراتيجية االنت�ضار الَمَجالي: َم�ضُّ

درّية، التي  عل���ى الّرغم من �ضعف وفقر الم���واد الَم�ضْ
يمك���ن اأّن ُت�ضعفنا في معرفة مامح ن�ض���اأة »َوالَتة«، اأو ا�ضم 
القبي���ل الذي اْهَتَدى لبنائها، فاإّن ما تحت اأيدينا ي�ضمح لنا 
وفة« كان له���ا َدْوٌر بالُغ االأهمي���ة في ن�ضاأة  بالق���ول ب���اأّن »َم�ضُّ
المدين���ة وتطّورها، وقد امتّدت ه���ذه الحيوية لت�ضمل باقي 
حراوية، واأي�ضًا مراكز الحو�ش االأو�ضط لَنْهر  المراكز ال�ضّ
ي«  النيجر )كاغ))( وتنُبك���ُت(، وما يوجد جنوبها، مثل: »ِجنِّ

التجارة  قاعدة  المغرب-  جنوب  توجد  �ِضِجْلما�َضة-  ))( ُتعّد 
حراوية فيما بين القرن 0) و4)م، اأقام بها ابن بطوطة  ال�ضّ
عام  مالي  مملكة  عا�ضمة  اإلى  لل�ضفر  ا�ضتعدادًا  اأ�ضهر  عّدة 
�ضّفَتي  على  ال�ضيا�ضية  الوحدات  انهيار  اأّن  ونعتقد  )35)م. 
الَمالّية  وال�ضلطة  بال�ضمال،  الَمِرْيِنّية  )ال�ضلطة  حراء  ال�ضّ
الذي تزامن مع و�ضول بع�ش فروع  الحدث  بالجنوب(، وهو 
ناهيك  االأطلنطي،  المحيط  اإلى  )ح�ضان(  هال  بني  قبائل 
م�ضر،  اتجاه  في  ال�ضرق  نحو  التجارية  المحاور  تحول  عن 
تراجع  في  اأ�ضا�ضيٌّ  َدْوٌر  لها  كان  المت�ضابكة  العوامل  كّل هذه 
َدْورها التجاري، ما اأّدى اإلى انهيارها منت�ضف القرن 5)م. 
انظر: ح�ضن حافظي علوي، �ِضِجْلما�َضة واإقليمها في القرن 8 
�الأوقاف  وز�رة  من�ضور�ت  �لرباط:  �لميادي،  الهجري/4) 

وال�ضوؤون االإ�ضامية بالمغرب، �ضنة 8)4)ه�/997)م.

ال�ضيا�ضية  ال��ح��دود  �ضمن  َك��اغ  توجد  تنُبكُت،  مثل  ))( َك����اغ: 
ال�ضودانية بر�ضٍم ثان:  الم�ضادر  ُتعرف في  لجمهورية مالي، 
�او= Gao، بينما ت�ضير اإليها الم�ضادر العربية با�ضٍم ثالث: 
يختلط  ما  وكثيرًا  االآن،  لحّد  قائمة  اآثارها  تزال  وما  كوكو؛ 
االأمر على الدار�ضين فيعتقدون اأنهم باإزاء 3 مواقع اأو مدن. 
بعيدة  غير  النيجر،  لنهر  االأو���ض��ط  الحو�ش  في  ك��اغ  توجد 

في اإقليم »ما�ضن«.
ويمكننا انطاقًا من رواية الرّحالة ابن بطوطة، الذي 
زاَر مدين���ة »َوالَتة«، واأقام بها مّدًة تزيد على �َضْهٍر ون�ضف، 
وفة ون�ضاطها  تلّم�ش الكثير من االأبعاد الدالة على حيوية َم�ضُّ

بالمدينة وجوارها االإقليمي.
وفي هذا االإطار؛ يذكر رّحالُتنا اأنه بمجرد و�ضوله اإلى 
»�ِضِجْلما�َضة«، قادمًا اإليها من فا�ش، اأخذ في اال�ضتعداد لمدة 
حراء؛ وف���ي غّرة محّرم 753ه�/  اأربع���ة اأ�ضهر الجتياز ال�ضّ
ُمها:  )8) فبراي���ر )35)م( خ���رج منه���ا �ضمن قافل���ٍة ُمقدِّ
وف���ي، قا�ضدًا عا�ضمة اإمبراطورية  د يندكان الم�ضُّ اأبو ُمَحمَّ
مال���ي، وبع���د 5) يومًا و�ض���ل اإلى »َتَغ���اَزى«، »وه���ي قريٌة ال 
خي���َر فيها، وم���ن عجائبه���ا اأّن بناء بيوته���ا وم�ضجدها من 
حج���ارة الملح، و�ضقفها من جلود الجم���ال ...، وال ي�ضكنها 
وف���ة الذين يحفرون على الملح، ويتعّي�ضون ِبَما  اإال عبيُد َم�ضُّ
ُيجلب اإليهم م���ن تمر َدْرعة و�ِضِجْلما�َض���ة .... وقرية َتَغاَزى 
على حقارته���ا ُيتعامل فيها بالقناطير المقنطرة من الّتبر. 
واأقمن���ا بها ع�ض���رة اأيام )مار����ش )35)م( ف���ي جهد؛ الأّن 

ماءها زعاق، وهي اأكثر الموا�ضع ذبابًا«.
َل  وبعد المعاناة التي �ضادفه���ا رّحالُتنا في َتَغاَزى وا�ضَ
َل مدينة »اإيواالتن« في غرة �َضْهر ربيع  م�ض���واره، اإلى اأن َو�ضَ
االأول، بع���د �َضْهرَين كامَلْين من خروج���ه من » �ِضِجْلما�َضة«، 
ثّم اأ�ض���اف قائًا: »وه���ي )اإيواالتن( اأول عمال���ة ال�ضودان 

علي  �ضني  عهد  منذ  عا�ضمًة  ال�ضنغيون  اتخذها  تنبكت؛  عن 
)468)-)49)م( الموؤ�ّض�ش الحقيقي لدولة �ُضنغاي.

كان هناك مجموعة من 
العوامل السلبية، والمتشابكة 
محلّيًا وجهوّيًا ودولّيًا، كان لها 
ة« 

َ
بالغ األثر في تراجع »َوالت

وغيرها من مراكز التجارة 
الصحراوية المعهودة
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قراءات
تاريخية

 �لعدد  )  34  (   محرم  - ربيع �لأول  1439هـ /  �أكتوبر -  دي�سمبر2017م

)يق�ض���د: اأول اإقليم مملكة مال���ي من جهة ال�ضمال( ونائب 
ال�ضلط���ان به���ا: َفْرَب���ا ح�ضي���ن، ومعن���اه النائ���ب )= نائب 
ال�ضلط���ان( ...، وكان���ت اإقامت���ي باإيواالتن خم�ضي���ن يومًا، 
د بن عبد  اأكرمن���ي اأهُلها واأ�ضافوني، ومنه���م قا�ضيها ُمَحمَّ
اهلل ب���ن بنومر واأخ���وه المدّر�ش يحيى .... وبل���دة اإيواالتن 
�ضدي���دة الح���ّر، وفيها ي�ضي���ر نخات يزرعون ف���ي ظالها 
اأن كثيٌر بها، وثياُب اأهِلها ِح�ضاٌن م�ضرية  البطيخ، ولحم ال�ضّ
وف���ة، ولن�ضائها الجماُل الفائق،  ...، واأكث���ر ال�ضكان بها َم�ضُّ
وهّن اأعظُم �ضاأنًا من الرجال ...، و�ضاأُن هوؤالء القوِم عجيٌب 
واأمُره���م غريب، فاأّما الرجاُل فا غيرة لديهم، وال ينت�ضب 
اأحُدهم اإلى اأبيه بل ينت�ضب لخاله، وال يرث الرجُل اإال اأبناء 
اأخت���ه دون بني���ه، وذلك �ضيٌء م���ا راأيُته اإال عن���د كّفار باِد 
المليبار من الهنود، اأّما هوؤالء َفُهم م�ضلمون محافظون على 
َل���وات وتعّلم الفقه وِحْفظ القراآن ...، ولّما عزمُت على  ال�ضَّ
ال�ضفر اإلى مالي )يق�ضد نيان���ي عا�ضمة المملكة(، وبينها 
وبي���ن اإيواالتن م�ضيرة اأربعة وع�ضرين يومًا للُمِجّد، اكتريُت 
وفة؛ اإذ ال حاجة اإل���ى ال�ّضَفر في رفقة؛ الأمن  دليًا م���ن َم�ضُّ

تلك الطريق ...(«))(.
وبا�ضتعرا�ش المعطي���ات التي تطرحها روايُة رّحالِتنا؛ 
يتبّي���ن لن���ا اأّن َوالَتة اأ�ضبح���ت تابعًة �ضيا�ضّي���ًا الإمبراطورية 
وف���ة«. وبالموازاة  مال���ي))(، َبْي���َد اأّن جّل قاطنيها م���ن »َم�ضُّ
نهاجية مع التقاليد  ّ مع ذل���ك؛ ن�ضّجل تفاعل التقالي���د ال�ضِ
ال�ضوداني���ة، وم���ن ذل���ك اأّن »ال ينت�ضب اأحُده���م )من اأهل 
َوالَتة( اإلى اأبيه؛ بل ينت�ضب لخاله، وال يرث الرجُل اإال اأبناء 

اأخته دون بنيه«)3(.

االأم�ضار وعجائب  النظار في غرائب  ابن بطوطة، تحفة     )((
االأ�ضفار، بيروت: موؤ�ض�ضة الر�ضالة، 985)م، ج)، �ش )776-

777(. وتجدر االإ�ضارة هنا اإلى اأّن ابن بطوطة، اأثناء زيارته 
))35)-354)م(،  �ضنتين  زهاَء  دامت  والتي  مالي،  لمملكة 
المقيمين  ال��م��غ��ارب��ة  االأ���ض��خ��ا���ش  م��ن  الكثير  ع��ن  ح��ّدث��ن��ا 
»رحلة  مقالنا:  ُينظر  المو�ضوع،  عن  ولا�ضتزادة  بالمملكة، 
ابن بطوطة اإلى باد ال�ضودان«، م�جل�ة المناهل، ع�دد خا�ش 

عن ابن بطوطة، رقم 59، 999)م.

))(   اأحمد ال�ضكري، االإ�ضام والمجتمع ال�ضوداني اإمبراطورية 
مالي )30))-430)م(، �لرباط: من�ضور�ت مركز �لدر��ضات 

حراوية، الطبعة )، 5)0)م، �ش ))))-7))(. ال�ضّ

)3(   للوقوف على العديد من التقاليد ال�ضودانية، والتي ا�ضتمرت 

والمق���ام ال ي�ضم���ح بتّتبع مختل���ف االأبع���اد لرواية ابن 
بطوط���ة، على اأّن م���ا توّقفنا عنده يك�ض���ف بو�ضوح المكانة 
المهّم���ة الت���ي تتنزلها روايت���ه �ضمن الئح���ة م�ضادرنا عن 
المنطق���ة خال الع�ض���ر الو�ضي���ط، وغنيٌّ عن البي���ان: اأّن 
درّي���ة التاريخية حينئ���ٍذ كان مركز  ج���ّل ال�ضه���ادات الَم�ضْ
اهتمامه���ا منجذب���ًا للح���دث ال�ضيا�ض���ي، وقّلم���ا اأ�ضعفتن���ا 
بمعلوم���اٍت ذات �ضبغ���ٍة اقت�ضادي���ة اأو اجتماعي���ة، وتبع���ًا 
له���ذا الّنهج االنتقائي؛ وقع التركيز عل���ى »َلْمتونة« بو�ضفها 
�ضة لدولة الُمراِبِطْين خال القرن 5ه�/))م، بينما تّم  موؤ�ضِّ
وفة« في تي�ضير  اإهمال االأعم���ال المهّمة التي قامت بها »َم�ضُّ
حراوي���ة وبن���اء المراك���ز التجارية،  ظ���روف التج���ارة ال�ضّ
وغي���ر ذلك مما يخدم التجارة م���ا بين باد المغرب وباد 
ال�ض���ودان )= ال�ضودان الغربي(؛ واأم���ا »جدالة«، فقد كان 
ها اأكثَر �ضوءًا، حي���ث اختفت االإ�ضارات التاريخية عنها  حظُّ

مبا�ضرًة بعد نجاح اأَْمر الدولة المرابطية. 
ولئ���ن كان اأ�ضح���اُب م�ضادرن���ا ي�ضّرون عل���ى العناية 
بالجوان���ب ال�ضيا�ضي���ة واإهم���ال م���ا دونه���ا؛ ف���اإّن الفلت���ات 
ال�ض���ادرة عنه���م عفوًا تدعون���ا للتوقف عند اأَْم���ٍر غاية في 
وف���ة بمناطق  االأهمي���ة، يتمّث���ل ف���ي االنت�ض���ار الوا�ض���ع لَم�ضُّ
مختلف���ة من الغ���رب االإ�ضامي؛ ذل���ك اأّن خريطة توزيعهم 
الجغراف���ّي تنتقل بنا من مواقعه���م ال�ضحراوية المعهودة، 
ثّم تاأخذن���ا اإلى مجمل مناطق المغ���رب الُمرابطي ِبَما فيه 
ة ما بين القرَنْين  االأندل����ش، وخال القرون التالية، وبخا�ضّ
3) و7)م، يمكننا تعّق���ب اآثاِرهم في اأعماق باد ال�ضودان، 
�ض���واء بِجّن���ي اأو نيان���ي عا�ضم���ة مال���ي، اأو ف���ي الحوا�ضر 
ال�ضوداني���ة المت�ضلة من الحو�ش االأو�ضط لنهر النيجر اإلى 

المحيط االأطلنتي ونهر ال�ضنغال)4(.
ويب���دو اأّن ا�ضتراتيجي���ة االنت�ض���ار ف���ي الَمَج���ال الت���ي 
وفة«، كان���ت تروم تي�ضير اأمور التجارة، دون  اعتمدتها »َم�ضُّ
محاول���ة ال�ضيط���رة ال�ضيا�ضي���ة اأو الع�ضكري���ة اأو المناف�ض���ة 
عليهما، بل رّكزت جّل طموحاتها على الجانب االقت�ضادي، 

�ضائعًة بين فئات المجتمع ال�ضوداني حتى بعد اإ�ضامه، ينظر 
المرجع ال�ضابق، �ش )5)) و9))(.

)4(  ف�ضًا عن الروايات الم�ضهورة مما تناقله اأ�ضحاب م�ضادرنا 
وابن  واالإدري�ضي  البكري  التي جاءت عند:  مثل  وفة،  م�ضُّ عن 

�ضعيد وابن اأبي زرع وابن بطوطة وابن خلدون. 
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واأَْولت���ه عناي���ًة بالغة، ول���م ت�ضغل نف�ضها باالأم���وِر ال�ضيا�ضية 
مثلما فعلت »َلْمتونة«))(.

ونعتق���د اأّن هذا التوّجه �ضّكَل اأح���َد االأ�ضباب االأ�ضا�ضية 
حراوية؛  وف���ة« ف���ي التج���ارة ال�ضّ ف���ي نج���اح وتوفي���ق »َم�ضُّ
وفي اإط���ار هذه المعط���ى ن�ضتطي���ع َتفّهم ازده���ار التجارة 
حراوية في مراحل مختلفة من الع�ضر الو�ضيط، وكيف  ال�ضّ
اأمكن ل�»�ضركة المق���ري«، على الّرغم من عدوانية الف�ضاء 
حراوي، اأّن تحّقق تطّورًا ماحظًا في اأ�ضاليب التجارة  ال�ضّ
حراء، خ�ضو�ض���ًا خال الن�ضف االأول  ما بي���ن �ضّفَتي ال�ضّ
من القرن 4)م، علمًا ب���اأّن »َوالَتة«، اإلى جانب »�ِضِجْلما�َضة« 
و »تلم�ض���ان«، �ضّكلت مثلث �الرتكاز لن�ضاط �ل�ضركة، ووقتها 
كان���ت تنُبكُت ما تزال تعي����ش في ظّل »َوالَت���ة« )اإيواالتن(، 
ولم تبرز بو�ضفها حا�ضرًة تجاريًة وثقافيًة اإال بعد منت�ضف 

القرن 5)م))(.
وفة« ل���م يقت�ضر على خفارة القوافل  على اأّن َدْوَر »َم�ضُّ
حراء، وحمايتها اأو �ضمان اأَْمنها،  التجارية بين �ضّفَتي ال�ضّ
وتوفي���ر كّل ما من �ضاأنه اأّن ُيعي���ن التجار في �َضَفِرهم لباد 
ال�ضودان، على امتداد رحل���ٍة قد تدوم اأكثر من �ضتِة اأ�ضهر، 
ما بي���ن رحَلْتي الذهاب واالإياب، واإنما �ضم���ل عمُلهم اأي�ضًا 
الو�ضاط���ة اللغوية فيما بين تجار ب���اد المغرب وتجار باد 

َلْمتونة، خال القرَنْين 0) و)) للمياد، بادرت  اأّن  ))(   معلوٌم 
واآزوَكي؛  اأودغ�ضت  ومنها:  الح�ضرية،  المراكز  بع�ش  باإن�ضاء 
�ضعدت  الُمرابطية،  الدولة  وقيام  اأمرها،  نجاح  بعد  اأنه  َبْيد 
وي�ضّنف  070)م.  عام  اك�ش  َمَرّ مدينة  و�ضّيدت  ال�ضمال  اإلى 
الجيل  �ضمن  بال�ضحراء  الَلْمتونية  الحوا�ضر  مولود  اأحمد 
وفية )والتة، ووادان، وتي�ضيت،  االأول، بينما ُيدرج المدن الم�ضُّ
مدن  مولود،  اأحمد  انظر:  الثاني.  الجيل  �ضمن  و�ضنقيط( 

موريتانيا العتيقة، مرجع �ضابق، �ش)6.

بالمجال  ال�ضلة  ذات  درّية  الَم�ضْ بالمواد  المتمّر�ش  اإّن     )((
ورك��وب  حراء  ال�ضّ اختراق  اأّن  اإل��ى:  َيْخُل�ش  حراوي؛  ال�ضّ
مخاطرها خال الع�ضر الو�ضيط كان �ضعبًا للغاية، ما يوؤكد 
حراوية،  وفة في تي�ضير اأعمال التجارة ال�ضّ لنا اأهمية َدْور م�ضُّ
�ضحيٌح اأّن الم�ضادر �ضحيحٌة بالن�ضبة لهيكلة القافلة التجارية 
اأّن ال�ضركة التجارية  َبْيد  واأ�ضاليب التعاقد فيما بين التجار؛ 
3)م،  القرن  خال  بتلم�ضان،  المقري  اأ�ضرة  اأن�ضاأتها  التي 
�ضّفَتي  بين  فيما  التجارية  المبادرة  تطور  مدى  على  تدّلنا 

حراء.  ال�ضّ

ال�ضودان)3(. 

منعطف القرن 17م والماآل اال�صتعماري: 
مبا�ضرًة بعد وفاه ال�ضلط���ان اأ�ضكيا داود �ضنة )58)م؛ 
اأخ���ذ ال�ضعف يدّب في ج�ضم اإمبراطورية �ُضنغاي)4(؛ نتيجًة 
الهجمات المتوالية على اأطرافه���ا من جانب قبائل البنبار 
والمو�ضي م���ن الجنوب، والطوارق م���ن ال�ضمال، ثم جاءت 
الحمل���ة ال�ّضعدي���ة، التي قاده���ا جودر با�ضا �ضن���ة )59)م، 
نغي���ة؛ وبعد اأقّل من  لته���دَم ما تبّقى م���ن اأركان الدولة ال�ُضّ
َعْق���ٍد ونّيف؛ دخل اأبناُء ال�ضلطان اأحم���د المن�ضور الذهبّي 
ف���ي �ض���راٍع حادٍّ ح���ول ال�ضلطة، مم���ا جعل المغ���رب بَدْوره 
يدخل في فو�ضى عارمٍة د�مت عّدة عقود، و�نتهت بانفر�ط 
ِعْق���د الدولة ال�ّضعدية مّما مّهَد لقي���ام الدولة العلوية خال 

الثلث االأخير من القرن 7)م)5(. 

)3(  هذا ما ُتلمح اإليه رواية الح�ضن الوزان الفا�ضّي )المعروف 
دار  بيروت،  اإفريقيا،  و�ضف  موؤّلفه:  انظر  االإفريقي(،  بليون 

�لغرب �الإ�ضامي، ط)-983)م، ج)/60).

)4(   قلنا �ضابقًا: اإّن ال�ضلطان �ض�ني علي )468)-)49)م(، يعّد 
الع�ضكرية.  �ُضنغاي بف�ضل تو�ضعاته  الموؤ�ّض�ش الحقيقي لدولة 
-(49(( محمد  اأ�ضكيا  ال��ح��اج  ال�ضلطان  خلفه  عهد  وف��ي 

يمكننا  واإج��م��ااًل  ازده��اره��ا،  اأَْوَج  المملكة  عرفت  8)5)م( 
نغّيين، فيما بين منت�ضف القرن 5) ومنت�ضف  القول: اإّن ال�ُضّ
القرن 6)م، حاولوا قدر م�ضتطاعهم اال�ضتفادة من عائدات 
اأعماقها حتى  حراوية، حيث توغل نفوذهم في  التجارة ال�ضّ
�ضمل مملحة َتَغاَزة نهاية القرن 5)م، مما جعلهم خال القرن 
انظر:  لل�ّضعدّيين.  ال�ضيا�ضية  بالتطلعات  الموالي ي�ضطدمون 
اإفريقيا  في  وال�ضلطة  والدين  المجتمع  بنرم�ضان،  زوليخة 
الغربية ما بين القرَنْين )) و6)م، �لرباط: من�ضور�ت وز�رة 
االأوقاف وال�ضوؤون االإ�ضامية 5)0)م، ج)/�ش )5)4، 459-

.)465

)5(   على اإِْثر الحملة ال�ّضعدية، بقيادة جودر با�ضا عام )59)م 
الدولة  من  ال�ضودانية  بالمنطقة  ق��ام  �ضنغاي،  مملكة  �ضّد 
ثم  المغاربة،  البا�ضوات  اإِْم���رة  تحت  حكٍم  نظاُم  ال�ّضعدية 
الحكم  عن  تدريجّيًا  بنفوذهم  ي�ضتقّلون  اأخ��ذوا  ما  �ضرعان 
اأحمد  ال�ضلطان  وف��اة  بعد  خ�ضو�ضًا  اك�ش،  بمرَّ المركزي 
�ل��دول��ة  ِع��ْق��د  و�ن��ف��ر�ط  603)م،  ع��ام  ال��ذه��ب��ّي  المن�ضور 
ُعرف  ًا  خا�ضّ نظامًا  الأنف�ضهم  اأ�ّض�ضوا  لهذا  تبعًا  ال�ّضعدية، 

ب�ا�ضم »الّرماة«، انظر:
الفتا�ش...؛  تاريخ  واأحفاده،  كعت  محمود  القا�ضي  كعت،   -
وهي الن�ضرة الثانية عن الطبعة االأ�ضل ال�ضادرة �ضنة 3)9)-

4)9)، �ش )43)، 53)، 64)، 69) ،73)-74)، )8)(.
- ال�ضيخ �ضيد محمد الخليفة بن ال�ضيخ �ضيد المختار الكنتي 
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وبينم���ا كان المغ���رُب ال�ّضع���دّي غارق���ًا ف���ي م�ضكات 
االنق�ض���ام؛ كان���ت القبائُل العربي���ُة المعقليُة ق���د ا�ضتكملت 
زحفه���ا واكت�ضاحه���ا للمج���ال ال�ضنقيط���ي، وواَك���َب ذل���ك 
دامات الع�ضكري���ة، اأهّمها حرب �ضرببة  مجموعة م���ن ال�ضِّ
ف���ي ))67)-678)م(، ونت���ج عن ذل���ك اأو�ض���اٌع م�ضتَجّدٌة 
بالمنطق���ة على جمي���ع االأ�ضع���دة: �ضيا�ضّي���ًا: )ظهور نظام 
االإم���ارات(، واجتماعّي���ًا: )التماي���ز الفئوي ال���ذي ا�ضتمر 
قائمًا اإلى حين دخول اال�ضتعم���ار الفرن�ضي: ح�ضان، زوايا، 

الّلحمة(، وثقافّيًا: )انت�ضار اللهجة الح�ضانية())(. 
واأمام ه���ذه الفو�ضى ال�ضيا�ضية الت���ي عّمت المنطقة؛ 
حراوية تعرف نكو�ض���ًا �ضديدًا ب�ضبب  اأخذت التج���ارة ال�ضّ
انعدام االأمن، واأي�ض���ًا ب�ضبب تفّوق »الكارافيل« على الجمل 
)�ضفين���ة ال�ضح���راء(، ويكف���ي اأّن نعل���م، في ه���ذا الباب، 
ح���راء يكّلف التاجر م���ّدًة تناهز  اأن���ه اإذا كان اجتي���از ال�ضّ
ال�ضهَرْي���ن ف���ي الذه���اب ومثله���ا في االإي���اب؛ ف���اإّن ال�ضفن 
االإيبيري���ة اخت�ضرت المّدة ف���ي �َضْهٍر واحٍد ذهاب���ًا واإيابًا، 
وفوق ذل���ك كانت تحمل اأثقااًل تفوق كثي���رًا ما كانت تحمله 

حراوية))(.  القوافل ال�ضّ

الوافي، 003)م، �لر�ضالة �لغاوية، �لرباط، من�ضور�ت معهد 
الدرا�ضات االإفريقية، تحقيق حماه اهلل ولد ال�ضالم، �ش06).
 Abitbol )M.(, Tombouctou et les Arma,  -
 Paris, Maisonneuve et Larose 1979, p.

.et 250 104-84

الح�ّضاني«،  ب�»الع�ضر  الجديد  العهد  ت�ضمية  على  ا�ضُطلح     )((
ن�ضبة لّلهجة الح�ضانية التي باتت منت�ضرًة بالف�ضاء ال�ّضنقيطي 
عربيٌة  ُجملتها  في  الح�ضانية  واللهجة  8)م.  القرن  خ��ال 
 =( الزنان�ية  التعابير  اأو  الكلمات  ببع�ش  ممزوجٌة  ف�ضيحٌة 
�ضاأن  اأن��ه  اإل��ى:  هنا  القارئ  عناية  ونوّجه  ْنهاجة(.  �ضِ كام 
مفهوم »باد ال�ضودان«، الذي نجد له العديد من المرادفات 
الغربي،  ال�����ض��ودان  الغربية،  اإفريقيا  ال��ت��ك��رور،  ب��اد   =(
مفهوم  ف��اإّن  النيجيري(؛  ال�ضودان  ال�ضينغامبي،  الف�ضاء 
ْنهاجة  �ضِ )باد  على:  للداللة  ُيتداول  اأي�ضًا  �ضنقيط«  »باد 
المجال  البرزخي،  المنكب  البي�ضاني،  المجال  ال�ضحراء، 
في  االإفريقية  الذاكرة  ال�ضكري،  اأحمد  انظر:  الح�ضاني(، 
اأفق التدوين اإلى غاية القرن 8)م ) نموذج باد ال�ضودان(، 
�ش  0)0)م،  �الإفريقية  �لدر��ضات  معهد  من�ضور�ت  �لرباط: 

.)30-(3(

النارّي  ال�ضاح  جانب  اإل��ى  الكارافيل،  تعّد  الكارافيل:     )((
الك�ضوفات  نجاح  ف��ي  االأ�ضا�ضية  االأدوات  م��ن  والمطبعة، 

ومم���ا زاد الّطي���ن بّل���ة؛ اأّن منطق���ة الحو����ش االأو�ضط 
لنهر النيج���ر، حيث توجد »تنُبك���ُت« و »َكاغ«، وهي الموانئ 
الطبيعي���ة لَوالت���ة، وج���دت نف�ضها ف���ي مناف�ضٍة قوي���ٍة منذ 
مطلع الق���رن 5)م، نتيجة �ضع���ود قّوة االإم���ارات الحو�ضية 
�ضرق���ًا ومملكة جولف غربًا. زد على ذلك: اأّن مناجم ذهب 
اإفريقي���ا الغربي���ة )غالم، بامب���وك، وغ���وري(، التي كانت 
اله���دف االأ�ضا�ض���ّي للُم�ضتك�ضِفي���ن االإيبيرّيي���ن، وَم���ن جاء 
بعده���م من ال���دول االأوروبي���ة االأخرى خ���ال القرن 7)م، 
وم���ا تاهم م���ن )الهولندّيين، واالإنجلي���ز، والفرن�ضّيين(، 
لم تعد لها االأهمي���ة نف�ضها حينما اأخذت ال�ضفن االأوروبية، 
بع���د منت�ضف القرن 6)م، تعود من �ضواطئ اأمريكا محّملة 
بكمي���اٍت معتبرة من هذا المعدن النفي����ش، وبات االهتمام 
بجلب عبي���د اإفريقيا اإلى م���زارع القطن وال�ّضك���ر باأمريكا 
ه���و ال�ضاغل االأ�ضا�ضي لربابنة ال�ضفن)3(، مما اأّثر في البنية 
الديموغرافي���ة بالق���ارة، فان�ض���اف عامٌل �ضلب���يٌّ اآخر اإلى 
الئحة معيقات التطّور بمنطقتنا، وذلك في انتظار ال�ضربة 
القا�ضية المتمثلة في حدث اال�ضتعمار الفرن�ضي عند ملتقى 

القرَنْين 9) و0) للمياد)4(.

الماحية  الك�ضوفات  ع��ان��ت  لقد  االأوروب���ي���ة،  الجغرافية 
القرن  من  والثالث  الثاني  العقَدْين  خال  الكثير  البرتغالية 
جّل  تجاوز  من  تمّكنوا  الكارافيل  اختراع  بعد  اأنه  بيد  5)م، 
ف��اإّن  ويكيبيديا؛  مو�ضوعة  وبح�ضب  الماحية.  ال�ضعاب 
�ضراعية  �ضفينة   :) Caravel )بالبرتغالية:  الكارافيل 
القرن  في  البرتغاليون  طّورها  مثلثة،  اأ�ضرعة  ذات  �ضغيرة 
ال��م��ن��اورة،  على  العالية  وق��درت��ه��ا  ب�ضرعتها  تتميز  5)م، 
الذاكرة  ُي��راج��ع:  منخف�ضة.  حمولتها  َك��اَن��ْت  اإذا  خ�ضو�ضًا 

االإفريقية، م. �ش، �ش)6 وما بعدها.

 Voir: Delaunay )K.(, Voyages à la Côte de  )3(
 Étude historiographique .)1750-l’Or )1500
 des relations de voyage sur le littoral
 ivoirien et ghanéen, Paris, éd. Afera,

.Karthala  1994. p.13

)4(   اإّن النجاحات الباهرة التي حّققتها الك�ضوفات الجغرافية 
على يد البرتغال واإ�ضبانيا خال القرنين 5) و6)م )اكت�ضاف 
اإف��ري��ق��ي��ا(، وال��ت��ي تّدعمت خال  اأم��ري��ك��ا، وال����دوران ح��ول 
والدانمارك  واإنجلترا  هولندا  بمجهودات  7)-8)م  القرَنْين 
اإلى تراجٍع تدريجيٍّ للماحة التجارية بالبحر  اأّدت  وفرن�ضا، 
بين  فيما  التجارية  الماحة  لح�ضاب  المتو�ضط  االأبي�ش 
�ضّفَتي المحيط االأطلنطي. وانعك�ش ذلك �ضلبًا على التجارة 
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وههن���ا؛ ال بد من ا�ضتح�ضار َدْور العثمانّيين، بو�ضفهم 
ق���وًة عالميًة اإ�ضاميًة منذ الق���رن 5)م، في خريطة العالم 
القديم والجديد بعد اكت�ضاف اأمريكا، والت�ضاوؤل عن كيفية 

ات؟ تفاعلهم مع هذه الم�ضتَجدَّ
َنْحُن نعل���م اأنه بعد فت���ح الُق�ضطنطيني���ة �ضنة 453)م 
اهتزت عرو�ش الممالك االأوروبية الم�ضيحية))(، ثم �ضرعان 
ما غّير الباُب العال���ي وجهته، فانتقل اإلى ال�ضام، ثم م�ضر 
التي دخلها العثمانيون �ضنة 7)5)م، وا�ضتمر زحفهم غربًا 
الإخ�ض���اع جّل اأج���زاء ال�ضّف���ة الجنوبية للبح���ر المتو�ضط، 
اإل���ى اأّن توقفت قواتهم عن���د نهر ملوية على ح���دود الدولة 
ال�ّضعدية �ضنة 554)م، وبذلك وجد المغرب ال�ّضعدي نف�ضه 
بي���ن َفَكي اأكب���ر قوَتْين في العال���م حينئذ: مملك���ة اإ�ضبانيا 

والدولة العثمانية))(. 
ون�ضّجل اأّن التجربة التاريخية للعثمانّيين في والياتهم 
���ة الجنوبية للمتو�ضط، وخ�ضو�ضًا خال  فَّ الواقعة على ال�ضّ
القرَنْي���ن 7) و8) للمي���اد، رّك���زت عل���ى فر����ش هيمنتهم 

اأهميتها تدريجّيًا منذ منت�ضف  حراوية، حيث تراجعت  ال�ضّ
 (7 القرَنْين  خ��ال  التراجع  ح��ّدة  زادت  ث��م  6)م،  ال��ق��رن 
 Vitorino( ودينهو  البرتغالي  الموؤرخ  ويلّخ�ش  و8)م. 
في  التحوالت  هذه  كّل   )Magalhaes Godinho
الجمِل  على  الكارافيُل  انت�ضرت  »لقد  ال�ضهيرة:  مقولته 
العامة  اأنجزها  التي  الدرا�ضات  وتعّد  ال�ضحراء«،  �ضفينة 
 Fernand( ب���رودي���ل  ف��ي��رن��ان��د  ال��ف��رن�����ض��ي  وال��ب��ّح��اث��ة 
حول  االأع��م��ال  واأخ�����ض��ب  اأه���ّم  م��ن   )BRAUDEL

المو�ضوع. انظر:
 La Méditerranée et le monde  -
 méditerranéen à l›époque de Philippe II,
 Paris, Armand Colin, 1949 ; deuxième

.édition révisée, 1966

الدولة  فتوحات  اأحدثتها  التي  ال�ضدمة  لقوة  بالنظر     )((
بات  فقد  االأوروبيين؛  محاربة  في  جيو�ضها  وباأ�ش  العثمانية 
االإ�ضاُم التركيُّ في كتابات الماحين االأوروبّيين هو النموذج 
االأتراك لم تكن  باأّن  ِعلمًا  ال�ضنغامبيا،  المعيارّي في منطقة 

لهم اأّي م�ضاهمة ُتذكر بهذا الخ�ضو�ش. انظر:
 De Moraes )N. I.(, A la découverte de la -

.petite côte au 18è siècle, T I, p 72

�ضرقًا  العثمانّيين  جانب  من  ال�ضغوطات  هذه  �ضياق  في    )((
واالإ�ضبان �ضمااًل؛ وجد اأحمد المن�ضور ال�ّضعدي نف�ضه مندفعًا 
�ُضنغاي،  مملكة  على  الم�ضهورة  بحملته  فقام  الجنوب،  نحو 

التي قادها جودر با�ضا �ضنة )59)م.

ال�ضيا�ضي���ة )ال�ضرائ���ب(، ث���ّم عرقلة ماحة �ضف���ن الدول 
االأوروبي���ة بالبح���ر االأبي����ش المتو�ضط من خ���ال ما ُعرف 
���ح لنا اأّن  بالجه���اد البح���ري، ونتيجًة له���ذه ال�ضيا�ضة؛ يت�ضّ
حراوية  الب���اب العال���ي لم ي�ضغل نف�ض���ه باأمر التج���ارة ال�ضّ
واأو�ضاعها المقلقة، كما اأننا ال ن�ضّجل اأية مبادرة جّدية لهم 

لتن�ضيطها بغر�ش ا�ضترجاع ديناميتها ال�ضابقة.   
مجم���وُع ه���ذه العوام���ل ال�ضلبي���ة، والمت�ضابك���ة محلّيًا 
وجهوّيًا ودولّيًا، كان لها بالُغ االأثر في تراجع »َوالَتة« وغيرها 
م���ن مراكز التج���ارة ال�ضحراوي���ة المعهودة؛ وه���و تراجٌع 
ب���داأت موؤ�ّضراته االأول���ى منذ انهي���ار »�ِضِجْلما�َضة« منت�ضف 
الق���رن 5)م، علمًا باأّن المدينة �ضّكل���ت، على امتداد قرون 
حراوية،  الع�ض���ر الو�ضيط، قاع���دًة اأ�ضا�ضيًة للتج���ارة ال�ضّ
وق���د نلم����ش بع�ش جوان���ب هذا التراج���ع لَوالت���ة في كام 
عب���د الرحمن ال�ّضع���دي عنها، ومم���ا جاء عن���ده: »اأُ�ّض�ضت 
تنُبك���ُت على يد ت���وارق مق�ضرن في اأواخ���ر القرن الخام�ش 
الهج���ري )...(، ثم اأخذ الّنا�ُش ي�ضكن���ون فيها ويعّمرونها، 
حت���ى �ضارت �ضوقًا للتج���ارة، وكان الت�ضّوق قبُل في بيُر )= 
َوالَتة(، واإليه ت���رد الرفاق من: اأهل م�ضر وَوْرَجَان وَفّزان 
وَغَداِم�ش وت���َوات وَدْرَعة وَتافالت وَفا�ش و�ُضو�ش، ثم انتقل 
الجمي���ُع اإلى تنُبكُت قليًا قليًا حت���ى ا�ضتكملوا فيه وزيادة 
نهاجية باأجنا�ضه���ا، فكانت عمارة  ّ م���ع جميع القبائ���ل ال�ضِ

تنُبكُت خراب بيُر«)3(.
وعل���ى الّرغم من المب���ادرات المتعّددة الت���ي قام بها 

)3(   عبد الرحمن ال�ّضعدي )ت. 656)م(، تاريخ ال�ضودان، م. 
�ش، �ش )0)-))(.

ِصيَّ ِلوالتة في 
َ
إّن الموقع الق

أعماق الصحراء، ال يمكنه 
بأي حال أّن يشكل عائقًا أمام 

تنمية وتطوير المدينة
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بع����شُ �ضاطين الدولة العلوية منذ الثلث االأخير من القرن 
7)م، والتي ا�ضتمرت طيلة القرَنْين 8)-9)م، الإعادة اإحياء 
حراوي���ة، ومن ذل���ك اإن�ضاء مين���اء ال�ضويرة  التج���ارة ال�ضّ
حراوية م���ع الماحة  767)م، بغر����ش ربط التج���ارة ال�ضّ
االأوروبي���ة، فاإّن ال�ضغ���ط االأوروبّي المتزايد ل���م ي�ضمح باأّي 
انف���راج به���ذا ال�ضاأن، حت���ى اإّن »بول با�ضك���ون« في درا�ضته 
لكنا�ض���ات »زاوي���ة تازروال���ت« جن���وب المغ���رب، فيما بين 
853)م و868)م، يوؤكد اأّن اأ�ضواق المدينة لم ت�ضتقبل �ضوى 

9) َعْبدًا واأََمة))(. 
وَتْخُل�ش فاطم���ة الزهراء َطُموح، ف���ي اأطروحتها اإلى 
النتيج���ة نف�ضه���ا؛ حينما اأّك���دت اأّن مين���اء ال�ضويرة خال 
الق���رن 9)م كان ي�ضتقب���ل اأق���ّل م���ن 50 كل���غ م���ن الذه���ب 
�ضنوّيًا))(، وهي كميٌة زهيدٌة جّدًا مقارنًة بما َكاَنْت ت�ضتقبله 
حراء خال  المراك���ز التجارية على ال�ضّفة ال�ضمالي���ة لل�ضّ
الع�ض���ر الو�ضي���ط، مث���ل: تاه���رت و�ِضِجْلما�َض���ة وغيرهما، 
وح�ضبن���ا هنا ا�ضتح�ضار رواي���ة ابن بطوطة الت���ي اأثبتناها 
�ضابق���ًا، حيث ناحظ اأنه اأثناء كامه ع���ن َتَغاَزة )َتَغَاَزى( 
ق���ال في حّقه���ا: اإنه���ا قرية عل���ى »حقارته���ا ُيتعام���ل فيها 
بالقناطير المقنطرة من الّتبر )الذهب في حالته الخام(«.
واإذا ج���از لنا متابع���ة ر�ضد عنا�ض���ر التراجع؛ يمكننا 
التوّق���ف عن���د ماحظ���ٍة ُتف�ضح عنه���ا ب�ضكٍل عار����شٍ جّل 
الم�ض���ادر العربية الو�ضيطي���ة، واأي�ضًا االإيبيري���ة المتعلقة 
بالف�ضاء ال�ضنغامبي اإلى مطلع القرن 7)م، وتتمّثل في كون 
الكثي���ر من المراكز الح�ضرية تت�ضّكل م���ن مدينَتْين )َغاَنة 
العا�ضم���ة، كوكو، بري�ض���ي، �ضل���ى، �ضنغانة، اإل���خ(، وَوالَتة 
ل���م تخالف القاع���دة، حيث- ه���ي االأخرى- كان���ت تتاألف 
من ثاثة اأج���زاء: بيرو، واإيواالتن )َوالَت���ة(، وتازخت التي 

دّمرها اأوالد يون�ش في القرن 7)م.

التجاري  التبادل  للتجارة:  االآخ��ر  الوجه  من�ضور،  محمد     )((
كو�ضيط ثقافي، �ضمن موؤلَّف جماعي: الذاكرة والهوية، الدار 
البي�ضاء: من�ضورات كلية االآداب والعلوم االإن�ضانية- بنم�ضيك 

3)0)م، �ش56.

 Tamouh )Z.(, Le Maroc et le Soudan au  )((
 XIXe siècle. Contribution à une histoire
 régionale, Thèse de 3e cycle, Université
 de Panthéon- Sorbonne )Paris I(  1982, p

.167

ومث���ل ه���ذه الظاهرة توح���ي: ب���اأّن �ضي���رورة الّتراكم 
الموؤّدي اإل���ى التطّور االقت�ضادّي المت�ضاعد لم تكن متاحًة 
حراوي���ة، وغيرها م���ن المراكز  اأم���ام م���دن القواف���ل ال�ضّ
الح�ضري���ة ال�ضودانية، الأ�ضباٍب مختلف���ة، ولعّل هذا ما دفع 
ول���د ال�ّضعد اإل���ى القول: »اإّن َن�َض���َق ِقَيِم الق���وم يتعار�ش مع 
اقتناء الثروة وادخارها وتنميتها؛ الأّن اقت�ضادهم اقت�ضاُد 
توزي���ع ال اقت�ضاد تراكم، ولذا ُيكتفى من تلك الثروات ب�ضّد 
الحاجات االآنّي���ة، وا�ضتثمار الجزء االأوفر ف���ي اإنتاج الِقَيم 

الرمزية عبر َدْورٍة توزيعّيٍة وا�ضعٍة ن�ضبّيًا«)3(. 

جدلية االقت�صادي والثقافي:
عادًة م���ا تفيُدنا التجارب التاريخي���ة لاأمم وال�ضعوب 
- اأو باالأحرى تط���ّوٌر- اقت�ضاديٌّ  اأنه م���ا اإْن يتحّقق فائ����شٌ
حتى ياأخذ المجتمع المعنّي في تحقيق تطّوٍر على الم�ضتوى 
االجتماع���ي والثقافي، َبْي���د اأّن هذه ال�ضي���رورة التاريخية 
لَوالَت���ة ومحيطه���ا الجه���وي )ب���اد �ضنقي���ط(، ل���م تعرف 
الم�ضار نف�ضه، حيث اأفرزت ظاه���رًة متميزة، نكاد اأالَّ نجد 

لها مثيًا في التجارب التاريخية لجّل االأمم وال�ضعوب. 
اإّن الموؤ�ض���رات والمعطي���ات االقت�ضادي���ة، مّما وقفنا 
عليه قبل قليل، كّلها ت�ضير بنا نحو تاأكيد التراجع التدريجّي 
حراوية منذ منت�ض���ف القرن 5)م، اإلى غاية  للتج���ارة ال�ضّ
دخول اال�ضتعمار الفرن�ضّي للمنطقة عند نهاية القرن 9)م، 
االأم���ر ال���ذي كان له تاأثيٌر �ضلب���يٌّ على عّدة ن���واٍح من حياة 
الّنا�ش بباد �ضنقيط؛ بيد اأنه بالموازاة مع ذلك؛ ن�ضّجل اأّن 
الفترة نف�ضها )6)-9)م( �َضِهدت نمّوًا ثقافّيًا تدريجّيًا، َبَلَغ 

اأعلى م�ضتوياته خال القرن 9)م.
وبن���اًء عل���ى معطيات ه���ذه الظاهرة الفري���دة؛ طالب 
البّحاث���ة اأحم���د ول���د الح�ض���ن )المتوّف���ى ع���ام )00)م( 
ب�ض���رورة اإعادة تقيي���م و�ض���ع الثقافة العربي���ة االإ�ضامية 
بن���اًء على ما اأبان���ت عنه الثقافة ال�ّضنقيطي���ة من علّو كعٍب 
الف���ٍت خال القرَنْين 8) و9)م، ومم���ا يدفع به الباحُث في 
دعم راأيه واإ�ضناده: اأنه حينما كانت الثقافة العربية في جّل 
الب���اد العربية االإ�ضامية تعاني من تدهوٍر وتراجٍع بّي�َنْين؛ 

)3(   محمد المختار ولد ال�ضعد، اإمارة الترارزة وعاقتها التجارية 
�لرباط،  860)م،  اإل��ى   (703 من  الفرن�ضيين  مع  وال�ضيا�ضية 

من�ضورات معهد الدرا�ضات االإفريقية، )00)م، ج)/ �ش)70.
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كانت باد �ِضنقيط تعرف نه�ضًة ثقافيًة ث�ّرة ومتمّيزة خال 
القرَنْين المذكوَرْين، وبذلك ال يمكن بحاٍل اأّن تندرج �ضمن 
ين في  التحقيب���ات الكا�ضيكي���ة المتداول���ة ل���دى المخت�ضّ

النقد االأدبي العربي))(.
ولئ���ن تف���ّردت المنطق���ُة به���ذه المي���زة؛ ف���ا ب���ّد لنا 
م���ن ا�ضتح�ض���ار جانَبْي���ن كان لهما اأث���ٌر بالٌغ ف���ي تاأطيرها 
ومواكبته���ا، خ�ضو�ض���ًا بع���د نهاي���ة الق���رن 7)م، ونق�ض���د 
رقي بي���ن القبائل )القادرية  اأ�ضا�ض���ًا انت�ض���ار الت�ضّوف الطُّ
نهاجي���ة على طلب  ّ والتّجاني���ة(، ثم تهاف���ت القبائ���ل ال�ضِ

الّن�ضب العربي. 
اإّن العب���رة الم�ضتخل�ض���ة م���ن هذا الر�ض���د التاريخّي 
يَّ لَوالَتة  ُتبّي���ن، ِبَما ال يدع مج���ااًل لل�ّضك، اأّن الموق���َع الَق�ضِ
حراء ال يمكن���ه باأي حاٍل اأّن ي�ض���ّكل عائقًا  ف���ي اأعم���اق ال�ضّ
اأم���ام تنمي���ة المدين���ة وتطويره���ا؛ م���ا دام هن���اك حر�ٌش 
�ض���ادٌق من جانب اأهلها وكّل الغيورين على تراث المنطقة، 
الإعادة اإحي���اء َدْورها التاريخّي المجيد، ومن ذلك ما يقوم 
ب���ه مركز البح���وث والدرا�ض���ات الوالتية، م���ن جهد متميز 
في ه���ذا المجال، وكذل���ك العمل على عمرانه���ا وتنميتها، 
بتي�ضير الو�ضول اإليها م���ن خال ا�ضتكمال م�ضروع الطريق 
�لذي يربط َوالَت���ة بنو�ك�ضوط، وغيرها من مدن موريتانيا، 
لربطه���ا بمحيطه���ا الجه���وّي والوطنّي والدول���ي، وحينئذ؛ 
يمكنن���ا التفكير ف���ي م�ضاريع اقت�ضادي���ة واجتماعية، تاأتي 
ف���ي مقّدمتها تلك المتعلق���ة بالتنمية ال�ضياحي���ة والثقافية 
والبيئي���ة، عل���ى غرار م���ا تفعل ع���دٌد م���ن الموؤ�ّض�ضات غير 

الحكومية بتنُبكُت.
اإّن فك���رة ا�ضتكم���ال الطري���ق، الت���ي ما فت���ئ االأ�ضتاذ 

))(  ما تزال باد �ضنقيط )موريتانيا( اإلى االآن م�ضهورًة با�ضم: 
تمّيزًا الفتًا  المنطقة  �ضعراء  �ضاعر«، وقد حّقق  المليون  »بلد 
نف�ضه  االأم��ر  9)م،  القرن  خال  العربّي  ال�ضعر  خريطة  في 
الح�ضن،  ول��د  اأح��م��د  ان��ظ��ر:  الفقهي.  االإن��ت��اج  على  ينطبق 
ال�ضعر ال�ضنقيطي في القرن الثالث ع�ضر الهجري: م�ضاهمة 
الدعوة  جمعية  من�ضورات  طرابل�ش،  االأ�ضاليب،  و�ضف  في 
بعدها.  وما   )4(0  ،(07( �ش  995)م،  العالمية  االإ�ضامية 
البّحاثة  يمدنا  الثقافي؛  التاريخي  الجانب  في  ولا�ضتبحار 
عبد الودود ولد عبد اهلل بموؤ�ضرات بالغة الداللة في موؤلَّفه: 
القرن 8)م«،  نهاية  الفكرية في باد �ضنقيط حتى  »الحركة 

حر�وية 5)0)م. �لرباط: من�ضور�ت مركز �لدر��ضات �ل�ضّ

البّحاث���ة محمدو بن محم���ذن يوؤّكدها ويداف���ع عنها، تمّثل 
ف���ي نظري مب���ادرًة نّي���رة، اإذ يمكنه���ا اأن توؤ�ّض����ش لمرحلٍة 
جديدٍة في تاريخ المنطقة؛ وكاأّني بزميلنا محمذن ي�ضتلهم 
 )R. Fogel( تجرب���ة الموؤّرخ االأمريك���ي روبرت فوغ���ل
ل على جائزة نوبل عام 993)م، ويعتمدها في نظرٍة  الَحا�ضِ
ِلها  ا�ضتباقيٍة لما يمكن اأّن توؤول اإليه اأمور المنطقة حين َو�ضْ

ُرقية))( � بكة الطُّ بال�ضَّ

مقالنا:  على  القارئ  نحيل  فوغل،  بنظرية  لا�ضتئنا�ش     )((
»المغرب هبة االأطل�ش«، �ضدر �ضمن موؤلَّف جماعي:

 Ahmed CHOKRI et autres, Le Maroc don
 de l’Atlas, In Sur les pistes du présahara.

.178-DTGSN-RABAT 2011, pp 165
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اأ. محمد ب�شر جوب
كاتب وباحث في ال�شوؤون االإفريقية والدولية - ال�شنغال

جهود المؤّسسات اإلقليمية اإلفريقية في 
مكافحة اإلرهاب

دراسة تطبيقية عن المجموعة G5( 5( للساحل اإلفريقي

اأجل احتوائها ُو�شعت اآلياٌت وا�شتراتيجياٌت 
متنّوعة، بع�ش�ها اأخذ طابعًا وطنّيًا، واأكثرها  

اأخذ الطابع االإقليمّي اأو الدولي.

ق�ش�يُة االإرهاب ظاهرًة �شّكلت 
عالمي�ة، �ش�غلت ال�راأي 
واالإقليم�ّي والدول�ي، وم�ن  الوطن�ّي  الع�اّم 
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تط���ّورًا ماحظ���ًا ف���ي ق�ضي���ة االإره���اب، متمث���ًا في 
تزاي���د الح���ركات والجماع���ات، وف���ي ارتف���اع ن�ضب���ة 
العملي���ات االإرهابية، ووفقًا لبع����ش االإح�ضاءات؛ فاإّن 
معظ���م هذه الجماعات))( ينت�ضر م���ن اأق�ضى ال�ّضاحل 
االإفريق���ّي بالغ���رب اإلى اأق�ضى ال�ّضاح���ل االإفريقّي في 
ال�ضرق، و�ضدرت بياناٌت قام بجمعها »مركز الديانات 
والجغرافي���ة ال�ضيا�ضي���ة )CRG(«، ت�ضي���ر اإل���ى اأّن 
الق���ارة االإفريقية عانت مّما ال يقّل ع���ن 6)4) حادثة 
عنف اإرهابية، فيما بين ) يناير 6)0)م و 30 �ضبتمبر 
6)0)م، وقد يرج���ع ال�ضبُب في ذلك اإلى عّدة عوامل، 
منه���ا البنية اله�ّضة للدولة االإفريقية، وعدم اال�ضتقرار 
ال�ضيا�ضي، وتف�ّضي العنف والحروب الم�ضّلحة، وتداُخل 
االأفكار المتطّرفة مع التركيبة التاريخية واالقت�ضادية 

واالجتماعية للقارة.
وال يقت�ض���ر ه���ذا االنت�ض���اُر المرع���ب لاإره���اب 
ف���ي القارة ف���ي منطقٍة بعينها، ب���ل ال تخلو منطقٌة من 
، حيث جاء  مناطق الق���ارة من وج���ود تهديٍد اإرهاب���يٍّ
ف���ي مذك���رٍة للرئي����ش الجزائ���رّي بوتفليق���ة، بو�ضفه 
ق���ًا ل�ضوؤون مكافحة االإره���اب باالتحاد االإفريقي،  ُمن�ضِّ
ُعر�ض���ت اأمام قّمة االتحاد: »اأّن هناك اأكثر من 5000 
اإفريقيٍّ من جن�ضياٍت مختلفٍة ين�ضطون مع  الجماعات 

الجماعات  خريطة  االأ�ضمر:  االإره���اب  ب�ضيوني:  محمد     )((
 ،  www.ida2at.com اإف���ري���ق���ي���ا،  ف���ي  االإره���اب���ي���ة 

6/5/3)0)م.

وبما اأنه���ا ظاهرٌة ُتعدُّ من اأكث���ر الظواهر التي عرفها 
المجتم���ُع الدول���يُّ تعقي���دًا؛ ف���ا تم�ض���ي فترٌة م���ن الزمن 
اإال وتظه���ر مب���ادراٌت جديدة، ته���دف اإلى تطوي���ر االآلياِت 
واال�ضتراتيجي���اِت الموج���ودة، الأخ���ذ التط���ورات الجديدة 
بال�ّضاحة في الح�ضبان، عل���ى الم�ضتوى الوطنّي اأو االإقليمّي 

اأو الدولي.
ت الجمعيُة العاّمُة  ومن اأجل توحيد الجهود واالآراء اأقرَّ
لاأمم المتحدة، في 8 �ضبتمبر 006)م، ا�ضتراتيجيَة االأمم 
المتح���دة العالمية الم�ضتركة لمكافح���ة االإرهاب، ت�ضّمنت 
خّطَة عم���ٍل تهدف اإلى معالجِة الظ���روِف التي ت�ضاعُد على 
انت�ض���اِر االإره���اب، وَمْنعه ومكافحته، واتخ���اذ تدابير لبناء 
ق���درات ال���دول، وه���ي واإْن كان���ت خط���وًة مهّم���ًة من حيث 
المب���داأ؛ اإال اأنه���ا لم تحّقق حتى االآن نجاح���ًا ُيذكر، ولذلك 
ة،  �ضرع���ت المنظم���اُت االإقليميُة ف���ي و�ضع اآلياته���ا الخا�ضّ

لتحّمل الم�ضوؤوليَة الازمَة تجاه الق�ضية.
وعل���ى م�ضتوى اإفريقيا؛ ُلوحظ وجوُد تاأّخٍر كبيٍر من 
ِقَبل االتحاِد االإفريقيِّ في المب���ادرة بو�ضع ا�ضتراتيجيٍة 
اإفريقيٍة لمكافحة االإرهاب، فكان حتمًا على المنظمات 
االإقليمية اأن تتحّمل م�ضوؤوليتها لمواجهة تحدي االإرهاب 
الذي تف�ّضى في القارة، ومن هذا المنطلق– في نظري- 

جاءت ن�ضاأُة »المجموعة )G5( )5( لل�ّضاحل«.
وف���ي هذا ال�ضي���اق؛ تاأتي ه���ذه الدرا�ض���ة لاإجابة عن 

االأ�ضئلة االآتية:
اإل���ى اأي م���دى نجح���ت جه���ود االتح���اد االإفريقي 
وموؤ�ّض�ضات���ه الفرعي���ة في احتواء جريم���ة االإرهاب في 
القارة؟ وم���ا م�ضّوغات ن�ضاأة »المجموعة )5( لل�ضاحل 
االإفريق���ي«؟ وم���ا ُفر����ش ومه���ّددات »المجموعة )5( 

لل�ّضاحل« اأمام تحدي االإرهاب في المنطقة؟

�الت��ح��اد  ج��ه��ود  �الأول:  �ل��م��ب��ح��ث 
تجاه  �الإقليمية  و�لموؤ�ّس�سات  �الإفريقي، 

�لتحدي �الإرهابي:
ف���ي  االإرهاب���ي  التح���دي  االأول:  المطل���ب 

اإفريقيا:
ُيعّد االإره���اُب واحدًا من التحدي���ات التي اأرهقت 
الق���ارة االإفريقية، و�ضه���دت القارُة ف���ي العقد االأخير 

انتشار التنظيمات اإلرهابية 
في منطقة الساحل والصحراء 
هو نتاج تضافر العديد من 

العوامل، منها: ترّدي األحوال 
المعيشية، والتدخل األجنبي، 
وانتشار الجماعات التبشيرية
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االإرهابي���ة في القارة، وفي مناطق النزاعات الم�ضلحة 
ة الجماعات  االأخرى«))(، ومع ذلك يمكن القول باأّن قوَّ
االإرهابي���ة وفاعليته���ا في الق���ارة تختلف م���ن منطقٍة 
اإلى اأخ���رى، كما اأّن تداعياتها اأي�ض���ًا تختلف من دولٍة 
اإل���ى اأخ���رى، فف���ي ع���ام 3)0)م بل���غ ع���دد الهجمات 
ف���ي اإفريقيا 789 هجوم���ًا، ت�ضّببت في وف���اة 80)،)) 
�ضخ�ش، ومقارنًة بال�ضنَتْي���ن ))0)م و 3)0)م؛ ارتفع 
ع���دد الهجم���ات اإل���ى 55)% و 04)% عل���ى التوال���ي؛ 
وفق���ًا لتقرير المرك���ز االإفريقي للبح���وث والدرا�ضات 

االإرهابية))(.
فف���ي منطقة ال�ضم���ال وال�ّضاح���ل االإفريقي؛ ي�ضير 
تقريٌر، �ضادر من مركز »درا�ضات االإرهاب« بالواليات 
المتح���دة لع���ام 6)0)م، اإل���ى ارتفاع ن�ضب���ة الهجمات 
فيه���ا، م���ن 06) عملية اإل���ى 35) عملية، وف���ي تقريٍر 
�ضابٍق للمرك���ز نف�ضه؛ جاء في���ه: اأّن معدالت العمليات 
االإرهابي���ة الت���ي وقعت في المنطق���ة ارتفعت اإلى 89) 
عملي���ة اإرهابي���ة خ���ال 4)0)م)3(، ما يمّث���ل ارتفاعًا 
بن�ضب���ة 800%، مقارنًة ب�ضنة )00)م، وهي �ضنة تو�ضيع 
تنظيم القاعدة لعملياته االإرهابية في مناطق مختلفة 

من العالم)4(.
ا�ضتغل���ت جماع���ة »بوكوح���رام«  وف���ي نيجيري���ا؛ 
نيجيري���ا  بي���ن  اختراقه���ا  ي�ضه���ل  ال�ت���ي  الح����دود 
والكامي���رون، وخطفت رعايا اأجانب ف���ي الكاميرون، 
كم����ا ت��ضّبب���ت االأن��ضط���ة االإرهابي����ة ال�ت���ي قامت بها 
الجماع���ة ف���ي ن����زوح م����ا ُيق����ّدر ب����� 45.000 م����ن 

))(   مذكرة الرئي�ش بوتفليقة ب�ضاأن اآفاق منع ومكافحة التطرف 
االأنباء الجزائرية، 3  اإفريقيا، وكاالت  العنيف واالإرهاب في 

يوليو 7)0)م.

 African Centre for the Study and Research   )((
 on Terrorism )ACSRT(, The African union
 terrorism situation analysis report )AU-TSAR(

2014 January-December 2014, p 15

 Yonah ALEXENDER, Terrorisme in north  )3(
 Africa and the sahel in 2016, March 2017,

.p8

)4(  محمد ب�ضيوني، االإرهاب االأ�ضمر، مرجع �ضابق.

الاج�ئين والمه�اجرين العائ��دي���ن الن��يجيرّيين، اإلى 
ت���ض���اد والك��امي���رون والنيج��ر)5(، كم���ا اأ�ض�بح و�ض�ط 
اإفريقي����ا اأي��ض���ًا ال��ّضاح���ة الرئي��ض���ة لعملي����ات ج�ي�ش 
 The Lord›s Resistance ال�رّب للمقاوم�ة
Army، وال����ذي يعت�بره االتح�اُد االإفريقيُّ جماعًة 
اإرهابية، وه���و م�ضوؤوٌل عن ارتكاب انته���اكاٍت خطيرٍة 
وا�ضع���ة النط���اق، وق���ام بتنفي���ذ معظم المذاب���ح التي 

�ضهدتها جمهورية اإفريقيا الو�ضطى عام 5)0)م.
وما بي���ن كلٍّ من مالي وموريتانيا؛ �ضاهدنا ن�ضاطًا 
وا�ضع النطاق لجماعاٍت اإرهابيٍة ُتو�ضف باأنها خطيرة، 
منه���ا: تنظ�يم القاع�دة في ب����اد المغ�رب االإ�ضامي، 
والتوحي����د والجهاد في غرب اإفريقيا، واأن�ضار الدين، 
حي���ث ا�ضتغلت ه���ذه الجماع���ات التده���ور االأمنّي في 
البلَدْين، فت�ضاعفت قدراته���م الع�ضكرية والهجومية، 
ف���اإذا اأ�ضفنا اإلى ذلك العملي���ات االإرهابية التي وقعت 
ف���ي �ض����رق اإفريقي����ا م��وؤّخ���رًا، كالهج���وم ال���ذي وقع 
عل����ى »مجم�ع وي��ض���ت غاي����ت« التج�ارّي ف���ي ن�يروبي 
ف���ي �ض�بتمب���ر 3)0)م، و�ضل��ضل���ة الح���وادث الفردي���ة 
الت���ي تراوحت بين تفج�يراٍت والقب����ش على اأ�ضخا�ٍش 
متوّرطي���ن باالإرهاب في منطقة جن���وب اإفريقيا، نعلم 
نه في القارة، ويحتَّم  يقينًا مدى انت�ضار االإرهاب وتوطُّ
ذل���ك �ضرورة تحّرك الم�ضوؤولين في االتحاِد االإفريقيِّ 

وفي الموؤ�ّض�ضات االإقليمية لتجاوز هذه االأزمة. 

ال���م���ط���ل���ب ال����ث����ان����ي: ج����ه����ود االت����ح����اد 
االإفريقي في مكافحة االإرهاب:

كان ظهور االإره���اب الدولّي في اإفريقيا في مطلع 
الت�ضعيني���ات، وبداأت خطورته تتو�ّض���ع وتكبر يومًا بعد 
ي���وم، خ�ضو�ضًا بالتزام���ن مع تفجي���رات نيروبي عام 
998)م، ث���م تبعتها اأح���داث )) �ضبتمب���ر، بعد هَذْين 
الحَدَثْي���ن بداأ تعاط���ي االتحاد االإفريق���ّي مع االإرهاب 
يّتخذ ُبْع���دًا اأكثر جّدية، فبعد اأح���داث »نيروبي« ب�ضنٍة 

بها  ت���ضطلع  ال�تي  االأع��م��ال  ع�ن  ال��ع��ام  االأم��ي��ن  تقري�ر    )5(
ودون  االإقليمي�ة  والكيانات  الدول  لم�ضاعدة  المتح��دة  االأم��م 
يناير   9 االإرهاب،  اإفريقي�ا في مج�ال مكافحة  في  االإقليمي�ة 

4)0)م، )3/)3(.
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واحدة، واأثناء القّمة ال� 35 لمنظمة الوحدة االإفريقية 
ع���ام 999)م تبّن���ت المنظم���ُة »اتفاقي���ة الجزائ���ر«، 
واعُتب���رت اأول اتفاقي���ة على م�ضت���وى المنظمة والدول 
االإفريقي���ة ف���ي اإطار مكافح���ة االإره���اب))(، وفي عام 
)00)م ت���ّم تعزي���ز االتفاقية بو�ض���ع برنامج عمل بين 
دول االتح���اد، وذلك لتاأكيد تعّه���دات الدول االإفريقية 
ف���ي تحجيم ومكافحة الجماعات االإرهابية، من خال 
�ضّن ت�ضريعاٍت تهدف اإلى توقيِع اأ�ضّد العقوبات على َمن 
ت���ورط في �الأعم���ال �الإرهابية، باالإ�ضاف���ة �إلى �لتعاون 
البولي�ض���ي، وتب���ادل المعلوم���ات، وَقْم���ع و�ضائل تمويل 
االإره���اب، وف���ي يولي���و 004)م ت���ّم تبّن���ي البروتوكول 
االإ�ضاف���ي على االتفاقية؛ وال���ذي كان االإطار القانوني 
الإن�ض���اء مجل����ش ال�ّضل���م واالأم���ن االإفريق���ي، ومهّمت���ه 

مكافحة االإرهاب الدولّي بجميع اأ�ضكاله))(. 
بدايًة من تل���ك الحقبة اإل���ى االآن؛ تاأرجح م�ضتوى 
تعام���ل االتح���اد مع ق�ضي���ة االإره���اب بين الق���رارات 
والتعّهدات والبرامج التي تبّناها بين الفينة واالأخرى، 
فف���ي ع���ام 009)م ق���ّرر االتح���اُد االإفريق���ّي تجري���م 
الفدي���ة التي ُتقّدم اإلى الجماع���ات االإرهابية من اأجل 
تحري���ر الرهائ���ن، وفي ع���ام 0)0)م ت���ّم تعيين ممّثل 
ع���امٍّ لاتح���اد االإفريق���ّي للتعاون في مج���ال مكافحة 
االإره���اب، وف���ي يولي���و ))0)م تبّن���ى االتح���اُد قانونًا 
اأ�ضا�ضّي���ًا لحّث ال���دول االأع�ضاء على تعزي���ز قوانينهم 

الوطنية في مكافحة االإرهاب)3(. 
ل���م تك���ن جه���ود االتح���اد االإفريقّي عل���ى م�ضتوى 
التحّدي االإرهابّي الذي اجتاح القارة، ففي حين رّكزت 

 Joseph Léa NKALWO NGOULA, L’Union  )((
 Africaine à l’épreuve du terrorisme : forces
 et challenges de la politique africaine de

.sécurité Cameroun, avril 2016, p4

 Pascal DE GENDT, L’Union Africaine   )((
 face aux défit du continent, analyses et
.etudes politique international,  2016, p12

 Mathieu OLIVIER, Kadhafi, Obiang,   )3(
 Mugabe… ces présidents de l’Union
africaine qui font polémique, http://www.

.jeuneafrique.com, 02 février 2015

المنّظم���ُة جهودها في الجان���ب الت�ضريعي؛ اأهملت في 
الوقت نف�ض���ه جوانب ذات اأهمية كبي���رة واأ�ضا�ضية في 
التعام���ل مع ق�ضي���ة االإرهاب، فعلى الرغ���م من وجود 
المرك���ز االإفريق���ّي للبح���وث والدرا�ض���ات االإرهابي���ة 
)ACSRT(، وه���و المرك���ز الوحيد عل���ى م�ضتوى 
���ل االعتماد على الدرا�ضات  الق���ارة، فدول القارة تف�ضّ
االأجنبي���ة في و�ضع خططها لمكافحة الإرهاب؛ ما يدل 
عل���ى عدم اإعطاء االأولوية الأهمية البحوث والدرا�ضات 
االإفريقي���ة، وبالتال���ي دع���م المركز في ه���ذه المهّمة، 
اأ�ضف اإلى ذل���ك �ضعف التن�ضيق على م�ضتوى االأجهزة 
اال�ضتخباراتي���ة لل���دول، ونق����ش المع���دات الازم���ة 
ة، ويرجع ذلك اإلى �ضحٍّ في  للجيو�ش والوحدات الخا�ضّ

الموارد التمويلية للمنظمة.
وبم���ا اأّن ال���دول االإفريقية، واالتحاد بح���ّد ذاته، 
يفتق���رون اإلى بحوٍث ودرا�ض���اٍت متعّمقٍة حول االإرهاب 
المحل���ّي والدولّي الموج���ود في الق���ارة؛ للوقوف على 
اأ�ضبابه���ا الحقيقية وم���ن ثم معرفة ط���رق معالجتها، 
واأّن معظم اال�ضتراتيجيات ُتو�ضع بناًء على الدرا�ضات 
الدولي���ة التي اأغلبه���ا ال تمّت ب�ضلٍة للواق���ع االإفريقي، 
ة، وَجَد  بل ُروعيت فيها م�ضالح الق���وى العظمى خا�ضّ
االتحاُد نف�ضه عاجزًا عن بل���ورة ا�ضتراتيجيٍة م�ضتركٍة 
وناجحٍة لو�ضع حدٍّ للعمليات االإرهابية اأو التقليل منها، 
وهذا ما خّي���ب االأمل لدى عدٍد من ال���دول االإفريقية، 
فب���داأ التعويل على الجهود االإقليمي���ة والجهود الدولية 

خارج اإطار االتحاد االإفريقي.

المطلب الثال���ث: الموؤ�ّص�صات االإقليمية 
في مكافحة االإرهاب في اإفريقيا:

ب���داأ العم���ُل االإقليم���يُّ ف���ي الق���ارة االإفريقية بعد 
ا�ضتق���ال الدول مبا�ض���رة، وكان اله���دف منه تحقيق 
التنمي���ة االقت�ضادية للدول، حي���ث كانت هي التحدي 
االأبرز في اإفريقي���ا اآنذاك، ا�ضطلعت هذه الموؤ�ّض�ضات 
التنمي���ة  مهّم���ة  بجان���ب  اأخ���رى  بمهّم���اٍت  الفرعي���ة 
االقت�ضادية، حيث وجدت نف�ضها م�ضطرًة ل�ضّد ثغرات 
منظمة االتحاد االإفريقي، وف���ي االآونة االأخيرة اأ�ضبح 
مل���فُّ االأمن و�ُضُبل تحقيقه من اأكث���ر الملفات ح�ضورًا 
في اأجندتها؛ كمطلٍب رئي�ٍش لتحقيق التنمية المن�ضودة 
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في الق���ارة، وبم���ا اأّن االإره���اب اأحد اأكب���ر المهّددات 
ط���ت الموؤ�ّض�ضات االإقليمية نف�ضها  لاأمن االإفريقي؛ ورَّ

في ق�ضية مكافحة االإرهاب.
ف���ي �ض���رق اإفريقي���ا تجتمع ثم���ان دول ف���ي منظمة 
وفي منظمة   ،)IGAD( التجّم���ع االإقليم���ي للتنمي���ة
جماع���ة �ض���رق اإفريقي���ا )EAC(، اإال اأّن االأُولى كانت 
اأكث���ر اهتمام���ًا بملف���ات االإره���اب، فف���ي �ضن���ة 006)م 
اأطلق���ت )IGAD( برنامج���ًا لمدة اأرب���ع �ضنوات في 
العا�ضمة االإثيوبية )اأدي����ش اأبابا(، با�ضم: »برنامج بناء 
الق���درات لمكافح���ة االإره���اب«، اهت���ّم البرنام���ج ببناء 
الق���درات والثقة ف���ي منطقة ال�ض���رق االإفريقي، بجانب 
���ز م���ع االأع�ض���اء ف���ي المنطقة  العم���ل الجماع���ي الُمركَّ
وال�ضركاء الدولّيين بمختلف الم�ضتويات، ورّكز البرنامج 
عل���ى خم�ضة عنا�ضر مهّمة: تعزيز االإجراءات القانونية، 
العم���ل على تعزي���ز التن�ضيق بي���ن اأع�ض���اء المنظمة في 
مكافحة االإرهاب، تعزي���ز الرقابة على الحدود، التعاون 
ف���ي مج���ال التدري���ب وتب���ادل المعلوم���ات، و�ض���ع اإطاٍر 

ا�ضتراتيجيٍّ م�ضترك))(.
وفي و�ضط اإفريقيا؛ كان م�ضرح العمليات االإرهابية 
ف���ي دولَتي ت�ض���اد والكاميرون، با�ضته���داٍف مبا�ضٍر من 
جماع���ة بوكوحرام، فق���ّرر روؤ�ضاء ال���دول االأع�ضاء في 
لجنة حو�ش وبحيرة ت�ضاد )CBLT(، في موؤتمرهم 
الع���ادي بتاريخ 7 اأكتوب���ر 4)0)م ف���ي النيجر، اإطاق 
���ة اإقليمي���ة لمواجهة الخط���ر االإرهابي من  قوات خا�ضّ
جماع���ة بوكوح���رام، وت���ّم تحدي���د تاري���خ 0) نوفمب���ر 
4)0)م لبداي���ة عمل ه���ذه القوات، وتاأّخ���ر تفعيل هذا 
القرار حت���ى 0) يناير 5)0)م، حيث اأعلنت الكاميرون 
م�ضارك���ة 450) جندّي���ًا، واأعلنت ت�ض���اد م�ضاركة 3000 
جن���دي، فيما اأعلنت دولة بني���ن اإر�ضال 800 جندي))(، 

 Patrick KİMUNGUYİ, Terrorism and   )((
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 Jeanine FANKAM, Commission du bassin  )((
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وبم�ضارك���ٍة من نيجيريا والنيجر توّقعت الدول اأن ي�ضل 
الع���دد اإلى 8700 جن���دي، وبداأت هذه الق���وات بالفعل 
بمطاردة جماعة بوكوح���رام، وتنفيذ عمليات ع�ضكرية 

�ضّدها.
بينما تن�ضوي دول غرب اإفريقيا تحت مظّلة »المجموعة 
االقت�ضادية لدول غرب اإفريقيا«، وفي داخل المنظمة تكفلت 
 ،)ECOWAS Commission( لجنة المجموعة
وهي اإح���دى الموؤ�ّض�ض���ات الفرعية للمنظم���ة، بمهّمة تحقيق 
روؤي���ة الجماعة االقت�ضادية لدول غ���رب اإفريقيا تجاه ال�ّضلم 
واالأم���ن، ويوجد داخل اللجنة ق�ض���م اإدارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية 
وال�ض���ام واالأم���ن )PAPS(، وه���ي المعنية ب���اإدارة ملف 
االإره���اب داخل المجموعة، ومن اأهدافه���ا: تعزيز االأمن من 
خال الم�ضاع���دة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود- بما 
فيها االإرهاب الدولي-، وانت�ضار االأ�ضلحة ال�ضغيرة واالأ�ضلحة 

الخفيفة، واالألغام الم�ضادة لاأفراد)3(.
وف���ي االجتماع العادي لدول المجموعة في »دكار« 
َطَل���َب رئي�ُش اللجن���ة من الروؤ�ضاء: التفكي���ر في اإن�ضاء 
ة للتعامل مع االإرهاب، لكن لم يتلقَّ  قواٍت اإقليمية خا�ضّ
هذا الطلب خطوات جاّدة من �ضّناع القرار بالمنظمة.

مبادراٌت دولية:
بجان���ب هذه الجهود االإفريقية م���ن خال الموؤ�ّض�ضات 
االإقليمي���ة، وه���ي ُتع���دُّ قا�ض���رًة بالمقارن���ة م���ع التح���دي 
الموجود، ُوجدت مب���ادراٌت دوليٌة خارج االتحاد االإفريقي، 

منها مبادرتان قامت بهما الواليات المتحدة االأمريكية:
المب���ادرة االأولى: »ال�ضراك���ة لمكافحة االإرهاب عبر 
005)م،  ع���ام  تاأ�ّض�ض���ت   :  )TSCTP(»ال�ضح���راء
وت�ض���ّم من ال�ضركاء كًا من: )الجزائ���ر، بوركينافا�ضو، 
الكاميرون، ت�ضاد، مالي، موريتاني���ا، المغرب، نيجيريا، 

parée contre boko haram, http://www.
.2015-8-camerpost.com, 18

 Camilla ELOWSON and Justin MAC   )3(
 DERMORT, ECOWAS Capabilities in
 Peace and Security, a scoping study
 of progress and challenges, Swedish
 defense Research Agency, defense

.Analysis, December 2010, p31
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النيج���ر، ال�ضنغ���ال، تون�ش(، وقد تطّورت ه���ذه المبادرة 
لتعزيز قدرات الدول الم�ضاركة؛ في ظّل الّدعم االأمريكّي 

الم�ضتمر، وم�ضاعدة بع�ش الدول كالجزائر والمغرب.
المب���ادرة الثاني���ة: »ال�ضراكة لمكافح���ة االإرهاب 
في اإقلي���م �ضرق اإفريقيا« )PREACT(: تاأ�ّض�ضت 
ف���ي 009)م، بتموي���ٍل م���ن الوالي���ات المتح���دة اأي�ضًا، 
وت�ضمل مجموعًة من ال�ضركاء، هم: )جيبوتي، اإثيوبيا، 
كيني���ا، تنزانيا، اأوغندا، بورندي، جزر القمر، رواندا، 

�ضي�ضيل، جنوب ال�ضودان، ال�ضودان())(.

))(   اأميرة عبد الحليم: اإفريقيا في تقرير الخارجية االأمريكية 
االأه���رام  م��رك��ز  نقدية،  ق���راءة  6)0)م...  االإره����اب  ح��ول 
http://acpss.،واال�ضتراتيجية ال�ضيا�ضية  للدرا�ضات 

ahram.org.eg  ، 8/2017/8م. 

فيما اأطلق االتح���اُد االأوروبيُّ مبادرًة في ))0)م، 
�ضّماه���ا: )اال�ضتراتيجية االأمنية والتنموية لل�ضاحل(، 
انطلق���ت ه���ذه المب���ادرة بع���د اأن قتلت القاع���دُة في 
المغ���رب االإ�ضامي مواطن���ًا فرن�ضّيًا، فاأن�ض���اأ مجل�ُش 
ال�ض���وؤون الخارجي���ة للبرلم���ان االأوروب���ّي فري���ق عمٍل 
�ض���ت عن���ه ه���ذه اال�ضتراتيجي���ة، بم�ضارك���ٍة من  تمخَّ
للبرلم���ان  االإره���اب  لمكافح���ة  التن�ضيق���ّي  المكت���ب 

االأوروبي.
وُتع���ّد هذه الخطوة انتهازي���ًة بامتياز، حيث يرجع 
�ضب���ب هذا االهتمام اإلى اأّن اأوروب���ا تنظر اإلى ال�ّضاحل 
على اأنها منطقة غنية بموارد الطاقة والمعادن، فكان 
ه���ذا االهتماُم االأوروبي، بجان���ب االهتمام االأمريكي، 
حلقًة من حلق���ات �ضراع النفوذ بي���ن القوَتْين، وو�ضع 

ال�ضبيل االأمثل المت�ضا�ش خيرات القارة.
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 )5( �لمجموعة  �لثاني:  �لمبحث 
لل�ساحل �الإفريقي، �لن�ساأة و�لتكوين:
االإفريق���ي..  ال�صاح���ل  االأول:  المطل���ب 

االإطار الجغرافي والجيو�صيا�صي:
منطق���ة ال�ّضاح���ل االإفريق���ي تّت�ض���ع وت�ضي���ق تبعًا 
للمعي���ار الذي تّم االأخ���ذ به، ولذا نج���د البرامج التي 
تهتّم بالمنطقة تختلف اأحيانّا في تعريفها وتحديدها.

فم���ن الناحي���ة الجغرافية: ُيطل���ق »ال�ّضاحل« على 
ال�ضري���ط الممتّد م���ن اإريتريا اإل���ى موريتانيا، ويف�ضل 
بي���ن اإفريقي���ا ال�ضمالي���ة واإفريقيا جن���وب ال�ضحراء، 
والنيج���ر  ومال���ي  )بوركينافا�ض���و  م���ن:  كًا  وي�ضم���ل 
ونيجيري���ا وال�ضنغال وال�ضودان(، وه���ي منطقٌة قديمٌة 
وعريق���ٌة تاريخّيًا، وُتطل���ق اأحيانًا كلم���ة »ال�ّضاحل« مع 
»ال�ضحراء« )ال�ضحراء-ال�ّضاح���ل( لت�ضمل المنطقة 
المذك���ورة باالإ�ضافة اإلى بع�ش دول ال�ضمال االإفريقي: 

)الجزائر وليبيا والمغرب وتون�ش(.
وم���ن الناحي���ة الجيو�ضيا�ضية: ُتعتب���ر المنطقة ذات 
اأهمي���ٍة وتاأثي���ٍر مبا�ض���ٍر ف���ي عدٍد م���ن ال���دول المجاورة، 
م���ا جعل بع�ش التعريف���ات تدمج في المنطق���ة دواًل مثل: 
غامبي���ا وغينيا بي�ضاو، ووف���ق هذا المعي���ار يمكن اعتبار 
)الكاميرون و�ضاحل العاج وغينيا( دواًل �ضاحليًة لعاقاتها 

المبا�ضرة مع دول هذه المنطقة �ضيا�ضّيًا واأمنّيًا.
 اعتم���دت دول »المجموع���ة )5( لل�ّضاح���ل« تعريفًا 
�ضيق���ًا للمنطقة، باالعتماد على الدول الرئي�ضية واالأكثر 
تاأثيرًا فيها، وهي الدول الخم�ش التي �ضّكلت المجموعة: 
)بوركينافا�ض���و، ومالي، والنيج���ر، وموريتانيا، وت�ضاد(، 
وه���و تعريف اأخ���ذ في االعتب���ار المعي���ار اال�ضتراتيجي، 
ووفق هذا التعريف تبل���غ م�ضاحة ال�ضاحل 38).5.097 
كل���م)، ويبلغ عدد المواطنين فيه: 09).)6).69 ن�ضمة 
وف���ق تقدي���رات 5)0)م، واإذا ُذك���ر ال�ّضاح���ل ف���ي ه���ذا 
ال�ضياق تق�ضد به: المنطقة التي ت�ضمل هذه الدول فقط.
ا�ضتراتيجّي���ًا: كان���ت المنطق���ة، وم���ا ت���زال، محور 
اهتماٍم دوليٍّ كبير، كما �ضهدت اأخيرًا �ضراعًا في النفوذ 
بين فرن�ضا والواليات المتحدة االأمريكية، الأّن اأغلب دولها 
ُتعّد م�ضتعمرات فرن�ضية قديمًا، لذلك تّدعي فرن�ضا حّقها 

التاريخّي المزعوم في المنطقة، بينما ت�ضعى اأمريكا اإلى 
فر����ش وجودها في المنطقة، ونجح���ت بالفعل في اإن�ضاء 
قاع���دة ع�ضكرية جوية له���ا في النيجر، وب���داأت في بناء 
هذه القاع���دة التي �ضتكّلفها 00) ملي���ون دوالر))(، بينما 
ما زالت فرن�ضا ت�ضيطر على العمليات الع�ضكرية الجارية 
في »مال���ي« با�ضم »�ضيرفال« التي ب���داأت 3)0)م، وحّلت 

مكانها عملية »برخان« في اأغ�ضط�ش 4)0)م.
وف���ي ال�ضن���وات االأخي���رة �ضه���د ال�ّضاح���ل االإفريقّي 
ظروف���ًا ا�ضتثنائية �ضعب���ة بفعل االإره���اب، حيث ورد في 
تقري���ٍر للمركز االإفريقّي للبح���وث والدرا�ضات االإرهابية 
وال�ّضاح���ل  الغ���رب  اأّن  3)0)م:  �ضن���ة   )ACSRT(
االإفريق���ّي ه���ي المنطق���ة االأكث���ر تعّر�ض���ًا لاإرهاب في 
اإفريقيا))(، ويرجع ال�ضبب اإلى عدة عوامل رئي�ضة، �ضّكلت 

ظروفًا منا�ضبة الإن�ضاء »المجموعة )5( لدول ال�ّضاحل«.

ال���م���ط���ل���ب ال�����ث�����ان�����ي: ظ���������روف ن�������ص���اأة 
المجموعة )5( لل�صاحل االإفريقي:

ف���ي 6) فبراي���ر 4)0)م اجتمع���ت )موريتاني���ا، 
بوركينافا�ض���و، ت�ض���اد، النيج���ر، مالي( ف���ي العا�ضمة 
�التفاقي���ة  عل���ى  للتوقي���ع  )نو�ك�ض���وط(  �لموريتاني���ة 
الُمن�ِضئة له���ذه الموؤ�ّض�ضة، ثّم �ضّمي���ت بعد ذلك ب�ا�ضم 
»المجموع���ة 5 لل�ّضاح���ل«، ن�ضبًة لعدد ال���دول الخم�ش 
الت���ي وّقعت عل���ى االتفاقية، وه���ي دوٌل ت�ض���ّكل محورًا 
اأ�ضا�ضّي���ًا لمنطقة ال�ّضاحل؛ واإن لم تحت�ضن المجموعة 
كّل دولها- كما �ضبق بيانه-، وقد ن�ضاأت المجموعة في 

ظروٍف يمكن ح�ضرها في العوامل االآتية:

 ت�صاع���د وتي���رة العملي���ات االإرهابية في 
منطقة ال�صاحل:

بع���د �ضقوط جزٍء من مالي �ضمال �لباد في �أيدي 
بع����ش الجماع���ات الم�ضّلحة؛ وجدت بع����شُ الحركات 

 Etats-Unis : Une base américaine au Niger, )((
.http://www.bbc.com, 30 septembre 2016

 The African union terrorism situation   )((
 analysis report, African Centre for the
 Study and Research on Terrorism

.)ACSRT(, January-December 2013, p25
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االإرهابي���ة ف���ي ذل���ك فر�ضًة لتو�ضي���ع عملياته���ا، وفي 
الوق���ت نف�ضه َوَجَد االإرهاُب ذريع���ًة للتمّدد بعد تو�ضيع 
فرن�ضا لعملياتها الع�ضكرية من خال عملية »برخان«، 
فكان ذلك بمثابة تن�ضيٍط لبع�ش الجماعات االإرهابية، 
كم���ا اأنه �ضرعان ما تقّوت هذه الحركات بف�ضل الّدعم 
المتوا�ض���ل من جان���ب نظيراتها ف���ي ال�ضاحل والغرب 
االإفريق���ي، ه���ذا الدع���م تج���اوز عملي���ات التدري���ب 
والم�ضاع���دات المالي���ة؛ لي�ضم���ل الم�ضارك���ة الميدانية 
ف���ي مواجهة الق���وات الدولي���ة، وقد جاء ه���ذا الّدعم 
باالأ�ضا����ش لجماعاٍت مثل: »اأن�ضار الدين«، و »التوحيد 
والجهاد« في غ���رب اإفريقيا، كما ظهرت تقارير ت�ضير 
اإل���ى وجود تفاهمات بين »التوحي���د والجهاد« والقوات 
الفرن�ضية))(، وتعّهدت حركة »اأن�ضار الدين« بموا�ضلة 
المعارك �ض���ّد الجي�ش الفرن�ض���ّي والجيو�ش االإفريقية 
الم�ضارك���ة مع���ه، وذل���ك بع���د خروجه���ا م���ن مدينَتي 
»تمبكت���و« »وكي���دال« اللَتْين كانت ت�ضيط���ر عليهما قبل 

التدخل.
ت�ضاُع���د وتيرة العملي���ات االإرهابي���ة كان �ضامًا 
ل���دول ال�ضاح���ل، حي���ث ورد ف���ي اآخ���ر تقري���ٍر للمركز 
ع���ام  االإرهابي���ة  والدرا�ض���ات  للبح���وث  االإفريق���ي 
4)0)م: اأّن الهجم���ات االإرهابية، في منطقة ال�ّضاحل 
وال�ضحراء وغ���رب اإفريقيا، ارتفعت من 0)) في عام 
3)0)م اإل���ى 54) ف���ي ع���ام 4)0)م، فيم���ا و�ضل عدد 
ال�ضحاي���ا اإلى )605 �ضخ�ش، وهي زي���ادة و�ضلت اإلى 

00)% مقارنًة بالعام الذي �ضبقه))(.

ل الجدي���د لخريط���ة الجماعات   الت�ص���كُّ
االإرهابية:

مع االنفات االأمنّي في المنطقة، والتغّيرات التي 
ح�ضل���ت في ال�ّضاحة االإقليمي���ة والدولية، تغّيرت معها 
تلقائّيًا خريطة الحركات االإرهابية في المنطقة، وهذا 

))(   اأميرة عبد الحليم، مرجع �ضابق.

 African Centre for the Study and Research  )((
 on Terrorism )ACSRT(, The African union
terrorism situation analysis report )AU-

 TSAR( 2014 January-December 2014,
.p71

التغيُّ���ر كان في �ضالح الحركات والجماعات االإرهابية 
اإل���ى ح���دٍّ كبي���ر، هذا م���ا جع���ل اأربع جماع���ات تدخل 
ف���ي تحال���ٍف جديد، ُيدع���ى »جماعة ن�ض���رة االإ�ضام 
والم�ضلمي���ن«، بقيادة »اإياد اآغ غالي«، وي�ضّم التحالف: 
»اأن�ضار الدين« )اآغ غالي(، و »المرابطون« )يتزعمها 
مخت���ار بلمختار(، و »اإمارة منطق���ة ال�ضحراء« )تتبع 
القاع���دة ف���ي ب���اد المغ���رب االإ�ضام���ي(، و »كتائب 
ما�ضين���ا« )و�ضط مالي()3(، ان�ضاف���ت اإلى هذا العامل 
مبايع���ُة جماع���ة »بوكوح���رام« لداع����ش م���ن جان���ب، 
وم���ن جان���ب اآخ���ر تاأ�ضي����ش ح���ركات اأخ���رى من�ضّقة، 
الولي���د«،  »اأب���ي  بقي���ادة  ال�ضح���راء«  »داع����ش  مث���ل: 
وه���ذه الجماعة ه���ي التي تبّن���ت هجمات ف���ي كلٍّ من 
بوركينافا�ض���و والنيجر، كما كان للو�ض���ع الليبي اأي�ضًا 
اأثٌر مبا�ضٌر ف���ي تكوين خلفية قوية للحركات االإرهابية 
ف���ي ال�ضاح���ل، خ�ضو�ضًا م���ع ظهور داع����ش ليبيا التي 

�ضيطرت على اأجزاء من ليبيا منذ نهاية 4)0)م)4(.

االإقليمي���ة  المب���ادرات  بع����ض  اإخف���اق   
والدولية:

يوؤّك���د بع�ش الباحثي���ن)5( اأّن انت�ض���ار التنظيمات 
االإرهابي���ة في منطق���ة ال�ّضاحل وال�ضح���راء هو نتاج 
ت�ضاف���ر العدي���د م���ن العوام���ل، م���ن اأبرزه���ا: ترّدي 
االأح���وال المعي�ضي���ة، والتدخ���ل االأجنب���ي ال�ّضافر في 
�ضوؤون الق���ارة، وانت�ضار الجماع���ات التب�ضيرية ب�ضكٍل 
كثي���ف، و�ضهول���ة التنق���ل بي���ن ال���دول، ع���اوة على 
الطبيعة الداخلية )االقت�ضادي���ة والِعرقية والَقَبلية( 
للعديد من ال���دول، والتي ت�ضّجع على اإفراز تنظيمات 
مت�ض���ّددة، في كلٍّ من: موريتاني���ا والجزائر ونيجيريا 
ومالي، في ظّل هذا االنت�ضار ظهرت مبادراٌت اإقليمية 

ودولية:

)3(   ت�ضع جماعات اإرهابية رئي�ضية تزرع الرعب �ضمالي وغربي 
اإفريقيا، وكالة االأنا�ضول، ))/7/3)0)م.

واأن�ضارها،  ومبايعوها  فروعها  اإفريقيا..  في  “داع�ش”     )4(
وكالة االأنا�ضول، 7)/))/5)0)م. 

https:// االإف��ري��ق��ي،  االإره���اب  كانتي:  اإبراهيم  م��ادي     )5(
futureuae.com ، 5/09/5)0)م.
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دات  المبادرات االإقليمي���ة: كان بع�ضها مجرد تعهُّ
لم ُتنّفذ، كالمبادرة التي تعّهدت بها »اإيكوا�ش« الإن�ضاء 
قوة م�ضتركة لمكافحة االإرهاب، في اجتماعها العادي 
ذت لكن لم  ال�)49( في »دكار«، وبع����ش المبادرات ُنفِّ
توؤت ثمارها حت���ى االآن؛ كمبادرة لجنة حو�ش وبحيرة 

.)CBLT( ت�ضاد
 المبادرات الدولي���ة: الراجح اأّن الغر�ش منها لم 
يك���ن الق�ضاء على االإرهاب؛ بق���در ما اأنها اتَّخذت من 
االإرهاب ذريعًة للتدخل في ال�ضوؤون االإفريقية، وت�ضويغ 
�ضيا�ضاته���ا التو�ّضعي���ة واال�ضتعماري���ة، ولي����ش التدخل 
الفرن�ضي وبناء القاعدة االأمريكية في النيجر ا�ضتثناًء 

من هذا التوّجه.
فف���ي ظ���ّل ه���ذه الظ���روف والعوام���ل تاأت���ي ن�ضاأة 
»المجموع���ة )5( لل�ّضاح���ل«، وال �ضّك ف���ي اأّن االعتبار 

االأمنّي كان االأوفر حّظًا في اهتمامات المجموعة.

المطلب الثالث: اأجهزة المجموعة:
ح�ضرت المادة )6( من االتفاقية الُمن�ِضئة اأجهزة 
المجموعة في خم�ضة اأجهزة: )- موؤتمر روؤ�ضاء الدول. 
)- مجل�ش الوزراء. 3- لجنة الدفاع واالأمن. 4- االأمانة 

الدائمة للمجموعة. 5- لجان التن�ضيق الوطنية.
فموؤتم���ر روؤ�ضاء الدول يتاألف م���ن جميع الروؤ�ضاء 
االأع�ض���اء ف���ي المجموع���ة، وه���و الهيئ���ة العلي���ا لها، 
وهو جه���از اتخاذ الق���رار وو�ض���ع ال�ضيا�ض���ات العاّمة 
والخي���ارات اال�ضتراتيجي���ة، كما ي�ضم���ن اإدارة جميع 
االأعم���ال ال�ضيا�ضي���ة واالأمني���ة للمجموع���ة، ويجتم���ع 

الموؤتمر في دورٍة عاديٍة مّرة كّل �ضنَتْين.
ال���وزراء  ال���ذي ي�ض���ّم  ال���وزراء،  بينم���ا مجل����ش 
الم�ضوؤولين عن التنمية، هو الهيئة الم�ضوؤولة عن تنفيذ 
�ضيا�ض���ة المجموع���ة عل���ى النح���و الذي ح���ّدده موؤتمر 
روؤ�ض���اء ال���دول، ويجتم���ع مجل����ش ال���وزراء مرَتْين في 

ال�ّضنة.
ولجن���ة الدف���اع واالأمن ه���ي المنوط���ة بالم�ضائل 
االأمنية لبلدان المنطقة، بم���ا فيها مكافحة االإرهاب، 

وتتاأل���ف �للجن���ة م���ن روؤ�ض���اء �الأركان و�ضب���اط �الأمن 
المندوبي���ن من دولهم، ويراأ�ضها رئي�ش االأركان العاّمة 

في الدولة التي تراأ�ش المجموعة.
ل���ت االأعم���ال االإداري���ة اإل���ى االأمان���ة الدائمة  وُوكِّ
واإل���ى لجان التن�ضيق الوطنية، فتك���ون االأمانة م�ضوؤولة 
ع���ن ر�ضد وتقييم تنفي���ذ ا�ضتراتيجية التنمية واالأمن، 
وعن ح�ضد الموارد المالية لتمويل ا�ضتراتيجية التنمية 
الم�ضتدام���ة، وتتاأل���ف م���ن فري���ٍق م���ن الخب���راء ذوي 

اخت�ضا�ضات متعّددة.
فيم���ا تتاأل���ف لجن���ة التن�ضي���ق الوطني���ة اأي�ضًا من 
خب���راء وطنّيي���ن، وتك���ون م�ضوؤولًة عن ر�ض���د البرامج 

والم�ضاريع وتنفيذها في قطاعاتهم))(.
ه���ذا من حي���ث التنظي���ر، اأم���ا من حي���ث الواقع 
وممار�ضات المجموعة؛ فاإّن مع�ضلة �ضيادة المجموعة 
وا�ضتقاليته���ا تبقى محّكًا كبي���رًا في واقع المجموعة، 
و�ضيت�ض���ح ذلك عندما نورد ال���َدْور الفرن�ضّي الم�ضبوه 

في منطقة ال�ضاحل.

م�ستقبل  �ل���ث���ال���ث:  �ل��م��ب��ح��ث 
و�ل���دور  لل�ساحل   )5( �لمجموعة 

�لفرن�سي �لم�سبوه:
المطلب االأول: تحديات المجموعة:

ن�ضاأت المجموعُة ف���ي اإقليٍم كُثرت فيه المنظمات 
االإقليمي���ة والبرامج المتنوعة، واأث���رت فيه التدخات 
الدولي���ة الداعي���ة اإل���ى مكافح���ة االإره���اب، م���ا جعله 
منطقًة مليئًة بالتناق�ضات اإلى حدٍّ كبير، وال يمنع ذلك 
القول باأن مجرد ا�ضت�ضعار القادة م�ضوؤوليتهم، والقيام 
بطرح هذه المبادرة يمكن اعتباره خطوًة اإيجابية، اإال 
اأّن فر�ش نجاح المجموعة تكمن في مدى قدرة قادتها 
على اإدارة مل���ف االإرهاب داخل المجموع���ة، والتغّلب 
عل���ى التحديات الماثل���ة اأمامهم، ويمك���ن ح�ضر هذه 

التحديات في االآتي:

-(0-8-7 المواد:  للمجموعة:  المن�ضئة  االتفاقية  انظر:     )((
.(4-(3



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 35ثقافية ف�شلية محكَّ

التحدي البنيوي:
 التهدي���د االإرهابي في منطق���ة ال�ضاحل ال ينح�ضر 
فق���ط في ه���ذه ال���دول الخم����ش المن�ضوية تح���ت مظلة 
المجموع���ة، بل يتعداها اإل���ى دوٍل �ضاحليٍة مثل: نيجيريا 
وال�ضنغ���ال، واإلى دوٍل مجاورة لل�ّضاح���ل مثل: الكاميرون 
و�ضاحل العاج، فلو تّم ا�ضتيعاب تلك الدول في المنظمة، 
اأو االتفاق على �ضيغٍة اأخرى ت�ضع في االعتبار �ضمول هذا 
التحدي لجميع هذه الدول، لكانت بنيُة و�ضكُل المجموعة 
اأكث���ر ق���درًة وفاعليًة ف���ي مكافح���ة االإرهاب، علم���ًا باأّن 
ال�ضنغ���ال تربطها به���ذه ال���دول موؤ�ّض�ضاٌت اأخ���رى، مثل 
»اللجنة الدولية الم�ضتركة  لمكافحة الجفاف في منطقة 
ال�ّضاح���ل«، وال ُت�ضتثنى من التهديدات االإرهابية، فحركة 
»تحرير ما�ضينا« مثًا تدع���و ل�»اإحياء مجد اإمبراطورية 
ما�ضين���ا« التي حكم���ت )مالي، والنيج���ر وال�ضنغال( مع 
نهاي���ة الق���رن ال����8)، ونّفذت الحرك���ُة من���ذ ن�ضاأتها 4) 
هجومًا اإرهابّيًا، اأخطرها كان في فندق »رادي�ضون بلو«، 
وا�ضتهدفت فيه���ا �ضائحين اأوروبّيي���ن))(، بينما تعّر�ضت 
�ضاحل العاج لعملية اإرهابية تبّنتها »القاعدة في المغرب 
االإ�ضام���ي« في مار�ش 6)0)م، وا�ضتهدفت فيها منتجعًا 
�ضياحّي���ًا))(، فمن غير المت�ضّور اأن تنجح الدول الخم�ش 
ف���ي اإق�ضاء االإرهاب م���ن المنطقة؛ في حي���ن تكون في 
ال���دول المج���اورة ثكن���اٌت وخلفي���اٌت النط���اق عمليات 

اإرهابية ت�ضتهدف المنطقة باأكملها!

 التحدي المو�صوعي:
م���ن الناحي���ة المو�ضوعية ذك���رت المجموعة في 
���ة)3(، وياأتي  االتفاقي���ة الُمن�ِضئ���ة لها اأهدافه���ا الخا�ضّ

فوالن  جهاديو  ما�ضينا..  تحرير  جبهة  دهما�ش:  ))( اأبوبكر 
https://www. ال�ضائعة”.   “االإمبراطورية  عن  يبحثون 

alaraby.co.uk  7 مايو 6)0)م.

 Côte d›Ivoire : au moins 16 morts dans  )((
 des attentats revendiqués par le groupe
 Aqmi, http://www.leparisien.fr, 13 mars

.2016

)3(   انظر: االتفاقية المن�ضئة للمجموعة 5 ال�ضاحل، المادة 4.

ف���ي مقدمتها: تحقي���ق االأمن في المنطق���ة من خال 
اإيج���اد ا�ضتراتيجي���ة التدخ���ل الع�ضكري ف���ي مواجهة 
الجماع���ات االإرهابية، وف���ي هذا اإ�ض���ارة وا�ضحة اإلى 
تبّن���ي الخي���ار الع�ضكرّي لمكافح���ة االإره���اب، كما اأّن 
البرامج الت���ي قّدمتها المجموعة من���ذ ن�ضاأتها رّكزت 
في الجان���ب الع�ضكري، وال اأحد ي�ض���ك في اأهمية هذا 
الخي���ار، ولك���ن يج���ب اأن ال يك���ون هن���اك انتق���اٌء في 
اآليات مكافحة االإرهاب، وم���ن ال�ضرورّي ا�ضت�ضحاب 
العوامل االأخرى، كالم�ضكات االقت�ضادية وال�ضيا�ضية 
ع  واالجتماعي���ة الت���ي ُتغّذي الفك���ر االإرهابي، م���ع َو�ضْ

برامج اأخرى من�ضجمة مع هذه العوامل. 

 التناف�ض االإقليمي:
التع���ّدد غي���ر الر�ضي���د اأو المن�ضب���ط للمنظم���ات 
االإقليمي���ة يوؤّدي اإل���ى تفتُّت ال�ض���ّف االإفريقي؛ لتباين 
الم�ضالح االقت�ضادية وال�ضيا�ضية وتناف�ضها، و�ضعوبة 
التن�ضيق بين ال�ضبكة المت�ضعبة لم�ضالحها واأن�ضطتها، 
باالإ�ضاف���ة اإل���ى اأنه كّلم���ا ازداد ع���دد المنظمات التي 
ت�ضت���رك فيه���ا دولة معين���ة قّلت درج���ة التزامها تجاه 
المنظم���ات االأخ���رى، وه���ذه م���ن اأكب���ر الم�ض���كات 
الت���ي تعان���ي منه���ا اإفريقيا، حت���ى يرّجح البع����ش اأّن 
اإن�ض���اء بع����ش المنظمات لي����ش اإال للت�ضابق ف���ي تلّقي 
الّدعم الدولّي من المانحي���ن، فاإذا اأرادت المجموعة 
ا�ضتئ�ض���ال جريم���ة االإره���اب ف���ي المنطق���ة؛ فيجب 

فرص نجاح المجموعة )5( 
تكمن في مدى قدرة قادتها 
على إدارة ملف اإلرهاب داخل 

ب على 
ّ
المجموعة، والتغل

التحديات الماثلة أمامهم
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اأن تن���اأى بنف�ضها ع���ن الدخول في تناف����شٍ اإقليميٍّ مع 
المنظمات االأخ���رى، وت�ضتح�ضر م�ضوؤوليتها االأ�ضا�ضية 

في الق�ضاء على االإرهاب.

الفرن�ص���ي  ال���دور  الثان���ي:  المطل���ب 
الم�صبوه في منطقة ال�صاحل:

م���ن الوا�ض���ح اأّن فرن�ض���ا ت�ضع عينه���ا دائمًا على 
اإفريقي���ا، وهي تلعب بكّل االأوراق، وخ�ضو�ضًا اإذا تعّلق 
االأمر بمنطقة ال�ّضاحل اأو الغرب اأو ال�ضمال االإفريقي، 
حيث ما زالت حت���ى االآن تريد االحتفاظ بنفوذها في 
ه���ذه المناطق، وخ�ضو�ضًا في ظ���ّل مزاحمة الواليات 
المتح���دة االأمريكي���ة له���ا ف���ي المنطقة، لق���د قامت 
فرن�ض���ا ب���َدْوٍر اأ�ضا�ض���يٍّ في اإن�ض���اء المجموع���ة، فاأول 
َم���ن باركها بعد اإن�ضائها هو الجن���رال الفرن�ضي »بيير 
دفيي« بعبارت���ه الم�ضهورة: »الوقت المنا�ضب لتح�ضين 
الو�ض���ع االأمنّي ف���ي االإقلي���م«))(، وعلى غ���راره اأي�ضًا 
ا�ضتب�ضر المجل�ش االأوروبيُّ خي���رًا بمياد المجموعة، 
كما كان االإع���اُن الر�ضميُّ لت�ضكيل ق���وات المجموعة 
البالغة 5000 جندي، في ) يوليو الما�ضي في »بماكو« 
عا�ضمة مال���ي، بح�ضور الرئي�ش الفرن�ض���ّي »اإيمانويل 

ماكرون« مع الروؤ�ضاء االأع�ضاء في المجموعة))(.
وبعد اإن�ضائها ب�ضتة اأ�ضه���ر؛ قامت فرن�ضا باإعان 
نهاي���ة عملي���ة »�ضيرف���ال« واإبدالها بعملي���ة »برخان«، 
ول���م تكن نهاي���ة العملية باإرادٍة الحكوم���ة المالية كما 
تّدع���ي فرن�ض���ا، ب���ل كان���ت فق���ط للتكّيف م���ع الو�ضع 
الجديد، والتو�ّضع ف���ي �ضيطرتها على االإقليم، فعملية 

»�ضيرف���ال« كان���ت تقت�ض���ر عل���ى مالي، بينم���ا عملية 

 General Pierre de villiers, propos tenus  )((
 devant l’ assemble national France 7

 .octobre 2014

 Dossier de Presse – Opération   )((
 BARKHANE minister des armes France–

.Juillet 2017, p4

»برخان« اأعادت فيها فرن�ضا توزيع جنودها وقواعدها 
الع�ضكرية في دول المجموعة الخم�ش، ويبلغ عدد هذه 
الق���وات الفرن�ضية 4000 جندي؛ اأي ما ي�ضاوي تقريبًا 
ة للمجموعة مجتمعة! ويقود هذه  ع���دد القوات الخا�ضّ
الق���وات جنراٌل فرن�ض���يٌّ مقيٌم في مقرٍّ ل���ه في ت�ضاد، 

وي�ضتند مخّطط هذه �لقو�ت على ثاث نقاط: 
- وحدة دعم رئي�ضية: »غاوو« في مالي، و »نيامي« 

في النيجر، و »نجامينا« في ت�ضاد.
- �ض���تِّ قواع���د موؤّقت���ة متقدم���ة ف���ي: )كي���دال، 

وتي�ضاليت، واأغال، ومداما، وفايا، واأبي�ضي(.
- ث���اث نق���اط للّدع���م �لبح���ري ف���ي: »دكار«، و 

»اأبيدجان«، و »دواال«)3(.
يوجد لفرن�ضا ح�ضوٌر مكثٌف وموؤّثٌر في المجموعة، 
الخم�ض���ة  الجن���راالت  اجتماع���ات  تح�ض���ر  حي���ث 
للمجموع���ة، وكان اآخره���ا في 7) اأبري���ل 7)0)م في 
ت�ض���اد، كم���ا ت�ضارك في العم���ل مع اللج���ان الم�ضوؤولة 
عن و�ض���ع الخط���ط واال�ضتراتيجيات �ض���ّد الهجمات 

االإرهابية، وتخطيط عمليات م�ضتركة)4(. 
ف���ي 0) ماي���و 4)0)م كان تبّن���ي وزراء الداخلية 
لل���دول �لخم����ض �إع���ان نو�ك�ض���وط، بح�ض���ور وزي���ر 
الداخلي���ة الفرن�ض���ي »برنار كازن���وف«، وكان االإعان 
يدعو اإلى ت�ضهيل تبادل المعلومات في المجال االأمني 
واإدارة الح���دود، وفي الفترة م���ن 0) اإلى 7) دي�ضمبر 
4)0)م تّم تنفيذ اأول عملية ع�ضكرية للمجموعة با�ضم 
الق���وات  بم�ضارك���ة   ،)5(»Mangouste »عملي���ة 
الفرن�ضي���ة الموجودة في عملية »برخان«، وبقيادٍة من 

القاعدة الع�ضكرية الفرن�ضية البرية في »مداما«.

.16-Dossier de Presse, p14  )3(

 Antonin TİSSERON, G 5 Sahel: une   )4(
 simple organisation de plus? 25 mars

.2015 Bruxelles, p2

.TİSSERON, p2  )5(
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والمثي���ر في االأم���ر؛ اأّن هذه التوظي���ف الفرن�ضّي 
للمجموع���ة ت���ّم اإق���راره في وثيق���ٍة بعن���وان: »خارطة 
الطريق لتعزيز الح���وار والتعاون بين المجموعة )5( 
لل�ّضاح���ل واالتحاد االأوروبي«، حيث وردت فيها اأّن اآلية 
التع���اون بين المجموعة واالتحاد االأوروبي ترتكز على 

االآتي:
- م�ضارك���ة االتح���اد االأوروب���ي ف���ي القم���م التي 

تقيمها المجموعة.
- لق���اءات �ضنوية بي���ن وزراء خارجية المجموعة 
والممثل���ة العليا لاتحاد االأوروبي لل�ض���وؤون ال�ضيا�ضية 

والخارجية واالأمنية.
المو�ضوع���ات  ح�ض���ب  المحتمل���ة  الم�ضارك���ة   -

الأع�ضاء اللجنة االأوروبية في لقاءات المجموعة))(.
ه���ذا التوّغ���ل الفرن�ضّي، ال���ذي و�ض���ل اإلى درجة 
التحّك���م بالمجموع���ة، ق���د يثي���ر �ضك���وكًا ف���ي م���دى 
ا�ضتقالي���ة المجموعة، وقد يجعلها اآلًة في يد فرن�ضا، 
اأو مج���رد واجه���ة اأخ���رى لعملية »برخ���ان«، كما يزيد 
التعقي���د اأي�ضًا ف���ي المنطقة؛ الأّن ح�ضاب���ات واأولويات 
فرن�ض���ا ف���ي المنطقة تجع���ل التحالف معه���ا في هذا 
ال�ضاأن من قبيل التناق�ش، اأ�ضف اإلى ذلك اأّن التحّكم 
الفرن�ض���ّي في عمليات المجموعة �ضي�ضاهم في تحفيز 
الجماع���ات االإرهابية الموجودة ف���ي المنطقة؛ لتزيد 

من حماتها الهجومية �ضّد دول المنطقة. 

خاتمة:
و�ضلت جريمة االإره���اب اإلى م�ضتوى غير م�ضبوٍق 
وم�ضتقبله���ا،  الق���ارة  حا�ض���ر  يه���ّدد  اإفريقي���ا،  ف���ي 
���ل اإليه �ضّناُع القرار في الق���ارة، اإال اأّن  وه���ذا ما تو�ضّ
حما�ضهم في ا�ضتدراك القارة من الوقوع في االإفا�ش 

 Feuille de route pour renforcement des   )((
 dialogues et de la coopération entre le G 5

.Sahel et l’Union européenne, p5

ب�ضب���ب االإره���اب لم ُيترج���م فعلّي���ًا في برام���ج عمٍل 
ذات فعالي���ة تك���ون على م�ضت���وى التح���دي الموجود، 
و�لجه���ود �لموجودة ينق�ضها �أب�ض���ط �ضروط �لنجاح، 
حي���ث ال يخلو اأغلبه���ا من االرتجال وتك���رار التجارب 
ال�ضابق���ة، باالإ�ضاف���ة اإلى االعتم���اد الزائ���د والتبعية 
غي���ر الم�ضّوغة للغ���رب، كما يرجع الف�ض���ل الذي ُمني 
ب���ه االتح���اد االإفريق���ّي والموؤ�ّض�ض���ات االإفريقي���ة، في 
مكافحة االإرهاب، اإلى البناء اله�ّش لهذه الموؤ�ّض�ضات، 
واإخفاقه���ا ف���ي تلبي���ة متطلب���ات التنمية، وبن���اء دولة 
الموؤ�ّض�ضات، ثم الق�ضاء على ال�ضراعات ذات االأبعاد 

المختلفة في القارة.
كان االأم���ل- وما يزال- هو اأن ت�ضنع »المجموعة 
)5( لل�ّضاح���ل« فارق���ًا في تعاملها م���ع ملف االإرهاب، 
وذل���ك بتبّن���ي نه���ٍج وتجرب���ٍة مختلف���ٍة ع���ن التجارب 
ال�ضابقة، اإال اأّن الخلل البنيوّي للمجموعة، واعتمادها 
���ة فرن�ضا، �ضّكل  الكبير عل���ى القوى الدولي���ة، وبخا�ضّ
م�ض���درًا للتوّج����ش وال�ضّك في مدى ق���درة المجموعة 
عل���ى االلتزام بتعّهداتها في خلق بيئٍة اأمنيٍة خاليٍة من 

االإرهاب واآثاره �



38

قراءات
سياسية

 �لعدد  )  34  (   محرم  - ربيع �لأول  1439هـ /  �أكتوبر -  دي�سمبر2017م

خب في شرق إفريقيا النُّ
اأ. اإبراهيم نا�شر

باحث في �شوؤون ال�شرق االأو�شط واإفريقيا - ال�شودان

خب ال�شيا�ش�ية  ذات طابٍع واحٍد، فاإلى جانب النُّ
خ�ب  النُّ لن�ا  تب�رز  والثقافي�ة؛  واالقت�ش�ادية 
الديني�ة والَقَبلّية التي مار�ش�ت اأَدْوارًا مهّمًة في 
حف�ظ االأم�ن وال�ّش�لم االجتماع�ي، اإل�ى جان�ب 
خب تمار�س اأَدْوارًا �شيا�ش�يًة  ذلك اأخذت هذه النُّ
مهّم�ة، وم�ن ثّم يت�ش�ح لن�ا: اأنه عل�ى الرغم من 
كون اأغلب االأنظمة ال�شيا�ش�ية في �ش�رق القارة 
خب ا�ش�تطاعت  ذات طاب�ٍع �ش�مولي؛ فاإّن هذه النُّ

خ�ب ف�ي �ش�رق عند  الحدي�ث ع�ن النُّ
اإفريقيا، من حيث االأنواع وال�شمات 
وُطرق تاأثيرها، ف�ش�ًل عن طبيعة العلقات التي 
تربطها بالحكومات التي تعمل في اإطارها، يبرز 
لنا مو�ش�وٌع مهمٌّ في هذا المج�ال، اأال وهو قدرة 
خب على اإحداث التغيي�ر الماأمول منها،  ه�ذه النُّ
خب في �ش�رق الق�ار االإفريقية  فال�ذي يمّيز النُّ
اأنها متع�ّددة ومختلف�ة باأدوارها، ولي�ش�ت نخبًا 
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ِفي ُنَخِب اأَ�ضحابه اأَي ِفي ِخَياِرِهْم«)3(.
اأما ما ُيقابل كلمة »النُّخبة« في قامو�ش اأك�ضفورد؛ فهي 
كلمة Elite، وتدّل على مجموع���ٍة اأو فئٍة اجتماعيٍة معّينة 
متفا�ضل���ة على غيرها، وذل���ك المتاكها مي���زة اجتماعية 

واقت�ضادية وفكرية و�ضيا�ضية)4(.
وهناك تعاريف كثيرة لمفهوم النُّخبة، فمثًا نجد الدكتور 
عل���ي الدين هال عّرفها باأنها: »تل���ك االأقلية التى تتمايز عن 
باقي اأف���راد المجتمع من حيث نفوذه���ا وتاأثيرها)5(«، وهناك 
َم���ن يعّرفها باأنها: مجموع���ٌة اأو فئٌة قليلٌة م���ن النا�ش، يحتّلون 
مكانًة اجتماعيًة و�ضيا�ضيًة واقت�ضاديًة مرموقة في مجتمعهم. 
وبن���اًء على م���ا �ضب���ق؛ يمكننا تعري���ف النُّخب���ة باأنها: 
قّل���ٌة من النا����ش، ُهم خي���ار و�ضفوة قومهم، حي���ث تمار�ش 
ْور القيادّي والموؤّثر ف���ي محيطها، بناًء على  هذه القّلة ال���دَّ
والفكرية واالقت�ضادية  وال�ضيا�ضي���ة  الظروف االجتماعي���ة 

التي مّرت بها تلكم المجموعة الب�ضرية.
اأم���ا المفهوم اال�ضطاحي للنُّخ���ب؛ فنجد تف�ضيره في 
مجموعة من التعريف���ات التي ظهرت في الع�ضر الحديث، 
واإذا كان مفهوم النُّخب يعود اإلى اأعمال الفيل�ضوف اليوناني 
اأفاط���ون، عندما تح���ّدث عن �ض���رورة اأن يحكم المجتمَع 
فئ���ٌة قليلة/ اأو جماع���ة من االأفراد النابهين، ف���اإّن الت�ضّور 
االجتماع���ّي وال�ضيا�ضّي لمفه���وم النُّخبة الحديث يرجع اإلى 
 Saint Simon دفاع المفك���ر الفرن�ضّي �ضان �ضيم���ون
عن حكم العلم���اء ورجال ال�ضناع���ة، اإال اأّن مفهوم النُّخب 
موؤخرًا اأخذ معاني وم�ضامين متنوعة، وبالخ�ضو�ش عندما 
اأقّر ه���و االآخر م�ضاألة الفروق الطبقي���ة، واأكد التفاوت بين 
الفق���راء واالأغني���اء، مما ح���َدا اأتباع���ه فيما بع���د اإلى دفع 

الفكرة نحو اال�ضتراكية)6(. 

 – ���ض��ادر  دار   ،)75(  /(( ال��ع��رب،  ل�ضان  منظور،  اب��ن    )3(
بيروت، ط3 - 4)4)ه�.

 2The Oxford Thesaurus, the reader digest )4(
 complete word Finder the reader’s digest
.Association limited, London, 1993, p: 476

المقارنة،  ال�ضيا�ضية  النظم  درا���ض��ة  في  النخبة  )5( اقتراب 
محمود خليفة جودة محمد – المركز الديمقراطي العربي، 

http://democraticac.de/?p=550

)6(  محمد بن �ضنيتان: النخبة ال�ضعودية درا�ضة في التحوالت 

اأن تفر�س نف�شها في ظّل هذه الُنظم ال�شيا�شية.
خب في  يتن�اول ه�ذا  المق�ال تو�ش�يفًا عام�ًا للنُّ
واالأن�واع  المفه�وم  حي�ث  م�ن  اإفريقي�ا،  �ش�رق 
تربطه�ا  الت�ي  العلق�ة  وطبيع�ة  وال�ش�مات، 
باالأنظم�ة الحاكم�ة، اإلى جان�ب المقارنة بينها 
مجتمعه�ا،  ف�ي  والتغيي�ر  التاأثي�ر  عملي�ة  ف�ي 

واأدوارها الم�شتقبلية.
انطلق هذا البحث من فر�ضيٍة مفادها: »اأّن النُّخب في �ضرق 
اإفريقي���ا، وفي ظ���ّل الواقع الدول���ّي الجديد، والمتمّث���ل باإلغاء كّل 
الهي���اكل ال�ضيا�ضية القديمة التي تع���ود بجذورها اإلى فترة ما قبل 
الح���رب الباردة، ا�ضتطاعت اأن تحافظ عل���ى وجودها وتاأثيرها«، 
: ما طبيعة االأدوار  وه���ذا ما كان مدعاًة اإلى طرح ت�ض���اوؤٍل مركزيٍّ
التي تقوم بها النُّخب في �ضرق اإفريقيا، وما المدى التاأثيري الذي 
نت���ج عن ممار�ضة ه���ذه االأدوار، وم���ا الم�ضتقبل ال���ذي ينتظرها؟ 
ولاإجاب���ة عن هذا الت�ض���اوؤل تّم تق�ضيم البحث اإل���ى عّدة محاور، 
ت�ضّكل بمجموعها االإطار العام للبحث، ف�ضًا عن مقدمة، وخاتمة 

ل اإليها الباحث. تت�ضّمن بع�ش اال�ضتنتاجات التي تو�ضّ

في مفهوم النُّخب: 
اإذا قي���ل: َنَخب فاٌن �ضيئًا َنْخب���ًا، اأي: انتخبه اأو انتقاه 
اأو ا�ضطف���اه، واإذا قيل: ُانُتِخَب ُف���ان: اأي ُا�ضُطِفَي من بين 
مجموع���ة م���ن النا����ش، وا�ضطف���ى ال�ضيء بمعن���ى: اختاره 
وا�ضتخل�ض���ه، يقول ابن منظ���ور في ل�ضان الع���رب: »َنَخْبُته 
ْزُع. واالْنِتخاُب: االنِتزاع«، و  ْخُب: النَّ اأَْنُخب���ه اإِذا َنَزْعَته. والنَّ

»اْنَتَخَب ال�ضيَء: اختاَره. والنُّْخَبُة: َما اْخَتاَرُه ِمْنُه«. 
ونجد تعريف »النُّخبة« في المعاجم العربية كما ياأتي: 
» النُّخب���ة... الُمْختاُر. واْنَتَخَبُه: اْخت���اَرُه«))(، و »ُنْخبُة الَقوم 
وُنَخَبُتهم: ِخياُرهم«، و»االنتخاُب: االختياُر واالنتقاُء، ومنه 
النَُّخب���ُة؛ وه���م الجماعة ُتْختاُر م���ن الرج���ال«، و »النُّْخبة، 
ا����شِ الُمْنَتَقْون«))(.»َوُيَقاُل: جاَء  : الُمْنَتَخُبون ِمَن النَّ ���مِّ ِبال�ضَّ

))(  القامو�ش المحيط، للفيروزاآبادي، �ش75).

))(  ابن منظور، ل�ضان العرب، ))/ )75 ، )75(، دار �ضادر – 
بيروت، ط3 - 4)4)ه�.
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�أنو�ع �لنُّخب في �سرق �إفريقيا:
عندم���ا ياأت���ي الحديث ع���ن النُّخب ف���ي منطقة �ضرق 
اإفريقيا؛ فذلك يعني التط���ّرق اإلى مجتمعاٍت ودوٍل مختلفٍة 
ّعب مهّمة بحثنا، بمعنى  ِعرقّيًا وثقافّيًا ودينّيًا، وهذا ما ُي�ضَ
اآخ���ر: دول منطق���ة �ضرق اإفريقي���ا هي دوٌل تح���وي كيانات 
مجتمعية وديان���ات مختلفة، باالإ�ضافة اإل���ى بع�ش التداخل 
الِعرق���ي والّديني بي���ن بع�ش الدول المتج���اورة، على �ضبيل 
المثال: التداخ���ل العرقّي والّدينّي بين ال�ض���ودان واإريتريا، 
وكذلك بين اإثيوبيا واإريتريا، وال�ضومال واإثيوبيا، وجيبوتي 

وال�ضومال، وال�ضومال وكينيا. 
ويمكننا ت�ضنيف النُّخب في منطقة �ضرق اإفريقيا اإلى 

االآتي: 

اأواًل: النُّخبة ال�صيا�صية:
ُتع���ّد النُّخب���ة ال�ضيا�ضي���ة ظاه���رًة مجتمعي���ًة مازم���ًة 
للمجتم���ع الب�ض���رّي عاّمة، وتمّث���ل في الوقت ذات���ه �ضرورة 
والوظيفي���ة  البنائي���ة  الخ�ضو�ضي���ة  تفر�ضه���ا  تنظيمي���ة، 
للمجتم���ع ال�ضيا�ض���ي بوج���ٍه خا����ش، فالب�ض���ر بطبيعته���م 
االإن�ضاني���ة يحتاجون في كّل اجتماٍع اإل���ى وازٍع وحاكم، كما 
اأّن متطلب���ات تنظيم المجتمع ال�ضيا�ضّي الحديث وت�ضريف 
�ضوؤون���ه؛ تقت�ض���ي �ض���رورة تق�ضي���م العم���ل ال�ضيا�ض���ّي بين 
اأع�ضائه، بحيث تخت�ّش قّل���ٌة منهم بمهّمة ر�ضم ال�ضيا�ضات 

العاّمة واتخاذ القرارات ال�ضلطوية الملزمة))(.
وتاأ�ضي�ض���ًا عليه؛ يمكنن���ا القول باأّن النُّخب���ة ال�ضيا�ضية 
تتكون م���ن مجموعة م���ن االأ�ضخا�ش الذي���ن ي�ضاهمون في 
تدبي���ر �ضوؤون العاّمة، ويمتازون عن غيرهم ب�ضجاعة اتخاذ 
الق���رار و�ضنعه، وه���ذه النُّخ���ب تعمل تحت مظّل���ة اأحزاب 
�ضيا�ضي���ة في بلدان �ضرق اإفريقيا، على �ضبيل المثال: يوجد 
ف���ي اإثيوبيا م���ا يق���ارب 60 حزب���ًا �ضيا�ضّيًا م�ضّج���ًا، منها 

اأط��روح��ات  �ضل�ضلة  العربية،  ال��وح��دة  مركز  واالإخ��ف��اق��ات، 
الدكتوراه، العدد )48(، )005)(، �ش3).

التح�ول  وم�ض�ار  الحاك�م�ة  النخ�ب�ة  معقاف�ي:  اأ���ض��ام��ة    )((
0)0)م(،   – )987)م  ت�ون�ش  حال�ة  درا�ض�ة  الديمق�راطي 
مذكرة التخرج لنيل �ضهادة الماج�ضتير في العلوم ال�ضيا�ضية 
جامعة  المغاربية،  الدرا�ضات  �ش:  تخ�ضّ الدولية  والعاقات 
العلوم  ق�ضم  واالإع���ام/  ال�ضيا�ضية  العلوم  كلية  الجزائر- 

ال�ضيا�ضية والعاقات الدولية، )))0)م(، �ش).

معار�ض���ة واأخرى داخل االئت���اف الحكومي، وُيعتبر حزب 
الجبهة الثوري���ة الديمقراطية ال�ضعبية م���ن اأكبر االأحزاب 
ال�ضيا�ضية ف���ي الباد، وكذلك في جن���وب ال�ضودان؛ هناك 
ح���زب الحرك���ة ال�ضعبية لتحرير ال�ض���ودان، والذي يعّد من 

اأقوى االأحزاب ال�ضيا�ضية واأكبرها فيها. 

ثانياً: النُّخبة الثقافية: 
ت�ضمل هذه النُّخبة: الكّت���اب والروائّيين وال�ضحافّيين 
والمفّكري���ن والمنّظرين وال�ضع���راء والفّناني���ن، باالإ�ضافة 
اإل���ى اأ�ضات���ذة الجامع���ات والمعاه���د العلي���ا، عل���ى �ضبي���ل 
المثال توج���د في اأوغن���دا: الموؤ�ّض�ضة االأوغندي���ة للثقافات 
الم�ضتركة، وتن�ضط هذه النُّخب تحت مظّلة هذه االتحادات 

والموؤ�ّض�ضات الثقافية. 

ثالثاً: النُّخبة الَقَبلّية:
عل���ى غ���رار المجتمع���ات العربي���ة مجتمع���ات �ض���رق 
اإفريقيا، يغلب عليها الطابع الَقَبلي، وُتعتبر القبيلة في �ضرق 
اإفريقي���ا من اأه���ّم الكيان���ات االجتماعي���ة وال�ضيا�ضية التي 
ت�ضاه���م م�ضاهمًة كبيرًة في ال���دول االإفريقية، فالقبيلة هي 
مجموع���ة ب�ضرية غالبًا ما تنتمي اإلى َن�ض���ٍب واحٍد يعود اإلى 
جدٍّ واحد، وتتكون القبيلة من مجموعة ع�ضائر وبطون، وفي 
غالب االأمر اأفراد الَقَبلّية يعي�ضون في اإقليٍم واحٍد يعتبرونه 
موطنهم، ويخ�ضعون الإمرة  �ضخ�ش ُيطلق عليه ا�ضم »�ضيخ 
القبيل���ة« اأو »ناظر القييلة«، وبذلك يمكننا اأن نقول: النُّخب 
الَقَبلّية في �ضرق اإفريقيا تتكون من �ضيوخ القبائل اأو النّظار 
و�ضي���خ الع�ضيرة، وُيطلق عليه���م »اأعيان القبائ���ل«. وهناك 
قبائ���ل ذات ثقٍل اجتماع���يٍّ و�ضيا�ضٍي في دوله���ا، مثل قبيلة 
الدين���كا في دولة جن���وب ال�ضودان، واعتماده���ا على ثقلها 
ال�ضيا�ض���ي واالجتماعي، وا�ضطهادها لبقي���ة القبائل الذي 

اأدى اإلى انفجار الو�ضع في جنوب ال�ضودان.   

رابعاً: النُّخبة الدينية: 
تتمّثل النُّخب الديني���ة في: الم�ضايخ ووجهاء الطوائف 
الديني���ة، وعلم���اء الاه���وت والعقي���دة، وكّل َم���ن ي�ضّكلون 
مراجع دينية واأ�ضبحوا زعماء الأتباٍع تجمعهم رابطة دينية، 
فمث���ًا الحاخامات ُيعتب���رون نخبة اليهود، كم���ا ُي�ضّكل بابا 
الكاثوليك وكارديناالت الفاتيكان نخبة الم�ضيحيين، بينما 
نخبة الم�ضلمين ُهم الفقه���اء وعلماء الدين و�ضيوخ الطرق 
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ال�ضوفي���ة. وهناك كيانات ف���ي بلدان �ض���رق اإفريقيا تعمل 
ف���ي اإطارها النُّخ���ب الدينية، على �ضبيل المث���ال: المجل�ش 
االأعلى لل�ضوؤون االإ�ضامية في اإثيوبيا، والمجل�ش االإ�ضامي 
في جنوب ال�ضودان، وهيئة علماء ال�ضومال في ال�ضومال. 

خام�صاً: النُّخبة االقت�صادية:
ت�ض���ّم هذه النُّخب���ة اأفرادًا تمّكنوا ع���ن طريق التجارة 
اأو ال�ضناعة، وُه���م اأ�ضحاب ممتلكات وعق���ارات و�ضركات 
ة  واأر�ض���دة مالي���ة �ضخم���ة، ويتجّمعون في اتح���اداٍت خا�ضّ
به���م، بمعن���ى اآخ���ر النُّخب���ة االقت�ضادية ه���ي النُّخبة التي 
تحتكر بيده���ا عوامل االإنتاج وموارده ف���ي مجتمٍع ما، واإذا 
بحثن���ا �ضبل اإيجاده���ا في �ض���رق اإفريقي���ا؛ ف�ضناحظ اأنه 
مرتب���ٌط باالأنظم���ة المتحّكم���ة في بل���دان المنطق���ة، فمن 
المعل���وم مث���ًا اأّن النظ���ام االإريت���ري ه���و نظ���اٌم �ضيوعي، 
واالأنظم���ة ال�ضيوعية ال تتيح للنُّخب���ة التجارية اأن تبزغ؛ الأّن 
الحكومة هي َم���ن ت�ضيطر على عوامل االإنتاج وموارده، واإن 
اأتاح���ت للنُّخبة االقت�ضادية البزوغ؛ فمن ال�ضعب اأن ت�ضمح 

لها باأن تت�ضرف بعيدًا عن �ضيطرتها.

�صاد�صاً: النُّخبة الع�صكرية: 
مار�ض���ت النُّخب الع�ضكري���ة َدْورًا مهّما ًف���ي دول �ضرق 
اإفريقي���ا ف���ي َنْيل ا�ضتقالها م���ن الق���وى اال�ضتعمارية، وما 
زالت تت�ضّدر الم�ضهد ال�ضيا�ضّي واالجتماعّي في اأغلب دول 
المنطق���ة، ومثًا نجد في اأح���دث دولة في المجتمع الدولّي 
الي���وم، وه���ي دول���ة جن���وب ال�ض���ودان، نالت بف�ض���ل جهود 
النُّخ���ب الع�ضكرية ا�ضتقالها م���ن جمهورية ال�ضودان، لكن 
من���ذ اأن ا�ضتقلت تت�ضّدر ه���ذه النُّخب���ة الع�ضكرية الم�ضهد 
ال�ضيا�ض���ّي واالجتماع���ّي وحت���ى االقت�ضادّي ف���ي المجتمع 
الجن���وب �ضودان���ي، حت���ى اإّن اأغل���ب قادة الح���زب الحاكم 
»الحرك���ة ال�ضعبية لتحرير ال�ض���ودان« في دولة الجنوب ُهم 

من النُّخبة الع�ضكرية.  

�إفريقيا  ���س��رق  ف��ي  ��خ��ب  �ل��نُّ ���س��م��ات 
وتاأثير�تها:

تختل���ف كّل نخبة ع���ن غيرها في �ضماته���ا ومميزاتها 
الت���ي تمتاز به���ا، ويمكننا عر����ش �ضمات النُّخ���ب في �ضرق 

اإفريقيا وتاأثيراتهم العاّمة ح�ضب نوعها كما ياأتي:

النُّخب ال�صيا�صية:
- �ضنع القرار: تعّد النُّخبة ال�ضيا�ضية في منطقة �ضرق 
اإفريقي���ا هي َمن ت�ضنع الق���رارات، ولكن االأمر يختلف من 
دولٍة الأخرى ح�ضب االأنظم���ة الحاكمة، ففي اإريتريا النُّخبة 
ال�ضيا�ضية هي نخبة حزب الجبهة ال�ضعبية، وهي َمن ت�ضنع 
الق���رارات، اأما في بقي���ة الدول، كاإثيوبي���ا وكينيا واأوغندا، 
ف���اأَدْوار النُّخبة ال�ضيا�ضية في عملية �ضن���ع القرار متباينة، 

لكن التاأثير االأقوى لاأحزاب الحاكمة. 
- ح�ض���د الراأي الع���ام: اأي�ضًا توؤدي النُّخب���ة ال�ضيا�ضية 
َدْورًا موؤّث���رًا ف���ي ح�ض���د ال���راأي الع���ام باأنواع���ه المختلف���ة 
)العف���وي، الفّعال، والموؤقت(، على �ضبي���ل المثال: حاولت 
النُّخبة ال�ضيا�ضية في ال�ضومال ح�ضد الراأي العام من اأجل 
التفاعل مع الق�ضايا المهّمة والمخاطر المحدقة بالباد.  

النُّخب الدينية:
- اإ�ضدار الفتاوى: النُّخبة الدينية هي الجهات التي ُت�ضدر 
�لفت���اوى في �ض���رق �إفريقيا، فمث���ًا �لجهة �لمن���وط بها �إ�ضد�ر 

الفتاوى في اإثيوبيا هي المجل�ش االأعلى لل�ضوؤون االإ�ضامية. 
- تنظي���م المظاه���رات: ف���ي ح���ال ح���دوث تط���ّورات 
عالمية تهّم العالم االإ�ضام���ي؛ تحاول هذه النُّخب الدينية 
االإ�ضامي���ة تنظيم تظاهرات من اأج���ل دفع اأفراد المجتمع 
اإل���ى التفاعل مع االأحداث التي تخ����شّ دينهم، فمثًا هيئة 
علم���اء ال�ضومال عندما وقع هج���وٌم اإرهابيٌّ قرب الم�ضجد 
النب���وي نّظمت تظاهرًة تنّدد بالهج���وم، وخطب في الجمع 
الغفير رئي����شُ الهيئة ال�ضيخ ب�ضير اأحم���د �ضاد، وعّبر عن 

اأ�ضفه ال�ضديد لاعتداء الغا�ضم. 

تعود العالقة المتمّيزة بين 
خب السياسية والحكومات؛  النُّ
إلى كونها وليدتها وتعمل 

ضمن إطارها السياسي
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- ترتيب الفعالي���ات الدينية: فالكيانات التي تعمل في 
اإطاره���ا النُّخب الدينية هي َمن تنّظ���م الفعاليات واالأعياد 

الدينية في بلدان �ضرق اإفريقيا. 

النُّخب االقت�صادية:
تاريخّيًا؛ قامت الجمعي���ات االقت�ضادية بَدْوٍر مهٍمّ في 
َنْيل بلدان �ضرق اإفريقيا ال�ضتقالها عن الدول اال�ضتعمارية، 
ولك���ن بمرور الزمن ت�ضاءل َدْوره���ا، وخ�ضو�ضًا بعد انهيار 
االتح���اد ال�ضوفييتي، الأّن اأغلب ه���ذه الجمعيات كانت تحت 
�ضيط���رة المّد ال�ضيوعي اآنذاك، واأم���ا اليوم فما تزال توؤدي 
َدْورًا �ضيا�ضّيًا برغم �ضيطرة االأنظمة عليها، ومن تاأثيراتها:
- الم�ضاهمة في خلق عاق���ات خارجية للدول: فمثًا 
ي�ضاه���م اتحاد اأ�ضحاب العمل بجن���وب ال�ضودان في توطيد 

عاقة دولة جنوب ال�ضودان بجيرانها. 

النُّخب الَقَبلّية:
- الحف���اظ عل���ى االأم���ن وال�ّضل���م االجتماع���ي: تق���وم 
النُّخ���ب الَقَبلّية بَدْوٍر فاعٍل ف���ي الحفاظ على االأمن وال�ّضلم 
االجتماع���ّي في اأغلب دول �ض���رق اإفريقيا، فمثًا في جنوب 
ال�ض���ودان يمّثل �ضيخ/ اأو كبي���ر القبيلة قا�ضّي���ًا يق�ضي بين 

الفرقاء في المجتمع الجنوبي.
- ال���َدْور ال�ضيا�ضي: تحاول النُّخ���ب الَقَلبية، في اأغلب 
دول �ض���رق اإفريقي���ا، ممار�ض���ة َدْوٍر �ضيا�ض���ي، بالتاأثي���ر في 
النُّخ���ب ال�ضيا�ضي���ة اأو التقّرب منها، عل���ى �ضبيل المثال في 
جن���وب ال�ض���ودان هناك مجل�ش كب���ار قبائ���ل الدنيكا، وهو 
منظومة �ضيا�ضية تحت غطاء َقَبلي- ح�ضب الباحث الجنوب 
�ضوداني دينق زكريا �ضوم-، بمعنى اأّن هذا المجل�ش يحاول 

التاأثير في قرارات النُّخب ال�ضيا�ضية في جنوب ال�ضودان.
ور الع�ضك���ري: تقوم هذه النُّخب الَقَلبي���ة اأي�ضًا بَدْوٍر  - ال���دَّ
ع�ضكريٍّ في بع�ش بلدان �ضرق اإفريقيا، فمثًا في ال�ضومال بعد 
انهيار نظ���ام �ضياد بري في ت�ضعينيات الق���رن الما�ضي وانهيار 
موؤ�ّض�ض���ات الدول���ة، وخ�ضو�ض���ًا الموؤ�ّض�ضة الع�ضكري���ة، مار�ضت 
النُّخ���ب الَقَبلّية َدْورًا ع�ضكرّيًا �ضالبًا، حتى اأ�ضبح زعماء القبائل 

قادة حرب؛ مما اأدى اإلى اإطالة اأمد الحرب في ال�ضومال. 

النُّخب الثقافية:
- ن�ض���ر الَوْع���ي الثقافي: هن���اك جمعي���ات ومنتديات 
ثقافي���ة ف���ي اأغلب بل���دان الق���رن االإفريقي، تق���وم باإعداد 

معار����ش كت���اب ودورات ثقافي���ة، تحاول م���ن خالها ن�ضر 
الفكر والَوْعي الثقافي بين اأفراد المجتمع. 

- تفعيل َدْور االتحادات الثقافية: تقيم النُّخب الثقافية 
َدْورات ومعار����ش تح���اول عبره���ا تفعي���ل َدْور االتح���ادات 
والجمعي���ات الثقافية في بلدانهم، وعل���ى �ضبيل المثال في 
اأوغندا، بمبادرات من مجموعة من النُّخب الثقافية، تنّظم 
الموؤ�ّض�ض���ة االأوغندية للثقافات الم�ضترك���ة معر�ضاً �ضنوّيًا، 
ت�ضعى من خاله اإلى تفعيل المنظمات الثقافية في الباد.

النُّخب الع�صكرية:
ور ال�ضيا�ض���ي: ت���وؤّدي النُّخ���ب الع�ضكري���ة َدْورًا  - ال���دَّ
�ضيا�ضّي���ًا ب���ارزًا في اأغل���ب دول �ض���رق اإفريقي���ا، فمثًا في 
ال�ضوم���ال مار�ض���ت َدْورًا �ضيا�ضّي���ًا تاريخّيًا ب���ارزًا في عهد 
�ضي���اد ب���ري، واأي�ضًا ف���ي جنوب ال�ض���ودان ياح���ظ اأن َمن 
يتحّك���م في القرار ال�ضيا�ضي ه���ي النُّخبة الع�ضكرية؛ بداللة 

اأّن رئي�ش الباد �ضلفاكير َميارديت هو من هذه النُّخبة.  
- تقدي���م الم�ضورة االأمني���ة للنُّخب ال�ضيا�ضي���ة: اأي�ضًا 
تقّدم النُّخ���ب الع�ضكرية الم�ضورة االأمنية للنُّخب ال�ضيا�ضية 
الحاكمة، وعندم���ا يتقاعد بع�ش عنا�ضر النُّخبة الع�ضكرية 
تحاول االأنظمة ال�ضيا�ضية اال�ضتفادة منهم في مهام اأخرى، 

منها مثًا ا�ضت�ضارتهم في الم�ضائل االأمنية.  
 المقارنة بين النُّخب من حيث التاأثير:

عندما تطرقنا اإلى النُّخبة ال�ضيا�ضية في �ضرق اإفريقيا 
بيّن���ا اأنه���ا تدور في فل���ك االأنظم���ة الحاكم���ة، وال ت�ضتطيع 
الخروج عن الّن�ضق العام ال���ذي تفر�ضه االأنظمة ال�ضمولية 
في �ض���رق اإفريقيا، فَدْورها في التنمية ال�ضيا�ضية اأو التاأثير 
والتغيي���ر ف���ي مجتمع���ات �ض���رق اإفريقي���ا لي����ش بالم�ضتوى 
المطل���وب؛ الأّن االأنظم���ة هي َم���ن اأوجدتها، بعب���ارة اأخرى 
م�ضي���ر �ضعودها وهبوطه���ا مرهوٌن بالقي���ادة الحاكمة في 

بلدان �ضرق اإفريقيا. 
وبالرغ���م م���ن م�ضوؤولي���ة الجمي���ع ع���ن الواق���ع الذي 
تعان���ي منه مجتمعات �ضرق اإفريقيا؛ ف���اإّن م�ضوؤولية النُّخبة 
ال�ضيا�ضي���ة والديني���ة والثقافي���ة والَقَبلّي���ة اأكب���ر، ل�ضع���ف 
قيامه���ا بَدْورها الطائعي ف���ي عملية التغيي���ر والتاأثير في 
اأفراد المجتمعات، لذلك تعتب���ر �ضريكة االأنظمة ال�ضمولية 
في الواق���ع الذي تعاني من���ه مجتمعات �ض���رق اإفريقيا، مع 
العلم ب���اأّن َدْورها المفتر�ش هو �ضناع���ة االأفكار، ومحاربة 
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الف�ض���اد، والتوعي���ة باالأخطار المحدق���ة باالأوطان، وتعميم 
المعرف���ة الثقافي���ة وال�ضيا�ضي���ة والديني���ة والتجاري���ة ف���ي 
الو�ض���ط االجتماعي، وه���ذا غير متحّقق ف���ي النُّخب بدول 

�ضرق اإفريقيا.
بالرغ���م من اأنن���ا نوؤمن باأّن النُّخب ف���ي �ضرق اإفريقيا 
ور المرج���و منها كام���ًا، لكنن���ا ناحظ مما  ال تق���وم بال���دَّ
تقدم اأّن النُّخ���ب ال�ضيا�ضية تعّد هي االأكث���ر ن�ضاطًا وتاأثيرًا 
ف���ي عملية التغيير والتاأثير على االأفراد في مجتمعات �ضرق 
اإفريقي���ا، والأّن االأنظم���ة ه���ي َم���ن اأوجدتها، كم���ا اأ�ضلفنا، 
فبداًل من اأن ت�ضاهم ف���ي عملية التغيير والتاأثير على اأفراد 

مجتمعها ت�ضاهم في حماية اأنظمتها.
واأم���ا النُّخ���ب االأخرى؛ فُياح���ظ اأّن النُّخ���ب الثقافية 
مث���ًا تتمتع ب�ضيٍء من الحرية في بع�ش دول �ضرق اإفريقيا؛ 
م���ا يمّكنها من ممار�ض���ة َدْورها الفكري ف���ي عملية التغيير 
والتاأثير، ولكن في دول���ٍة كاإريتريا ي�ضعب عليها الم�ضاهمة 
في عملية التاأثير والتغيير ب�ضبب تحّكم النظام في مفا�ضل 

الحياة.
ما طبيعة العاقة بينها وبين الحكومات، وفيما بينها، 

هل هي عاقات تقاطع؟ اأو عاقات تكامل؟

عاقة النُّخب باالأنظمة:
وتاأ�ضي�ض���ًا على م���ا �ضب���ق؛ يمكننا ا�ضتخا����ش طبيعة 
العاق���ة بي���ن النُّخ���ب ال�ضيا�ضي���ة والحكوم���ات ف���ي �ضرق 
اإفريقيا، فه���ي عاقة تكاملية، الأّن االأنظم���ة ال�ضيا�ضية في 
�ض���رق اإفريقيا ال ت�ضمح للنُّخب ال�ضيا�ضي���ة بممار�ضة دْورها 
با�ضتقالي���ة، ولذلك دائمًا ما تح���اول هذه النُّخب الحفاظ 
عل���ى عاق���ة تكاملية مع تل���ك االأنظمة بداًل م���ن الت�ضادم 
معه���ا، والأّن تل���ك االأنظم���ة دائم���ًا ما ُتن���ّكل بالفئ���ات التي 
تحاول التاأثير والتغيير ف���ي مجتمعها، وتوقف ن�ضاطاتها اأو 
ت�ض���ادر َدْورها اأو �ضحفها ال�ضيا�ضية، مث���ال لذلك اإثيوبيا؛ 
فعندما تظاه���رت المعار�ضة �ضّد نتائج انتخابات 009)م؛ 
ق���ام النظام االإثيوب���ي باعتقاالٍت وا�ضعٍة بي���ن ال�ضحافيين 

ال�ضيا�ضيين وال�ضا�ضة المعار�ضين))(.
وكذل���ك العاق���ة بين معظ���م اأن���واع النُّخ���ب االأخرى 
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وتل���ك االأنظم���ة تت�ضف باأنه���ا عاقة تكاملي���ة؛ مثل عاقة 
النُّخب الَقَبلّية باالأنظمة الحاكمة، وعلى �ضبيل المثال قبيلة 

الدينكا في جنوب ال�ضودان هي جزء من النظام الحاكم.
وكذلك عاقة النُّخ���ب الدينية باالأنظمة؛ الأنها تحاول 
دعم �ضرعية تلك االأنظم���ة، فمثًا المجل�ش االأعلى لل�ضوؤون 
االإ�ضامية في اإثيوبيا جعل���ه النظام االإثيوبي تحت �ضيطرة 
اأقلي���ة االأحبا����ش من اأج���ل �ضب���ط الم�ضلمين ف���ي اإثيوبيا، 
فهن���اك عاق���ة تكام���ل بي���ن النظ���ام االإثيوب���ي ومجموعة 
االأحبا����ش، فاالأحبا����ش يري���دون تعميم فكره���م في و�ضط 
الم�ضلمي���ن ف���ي اإثيوبيا من جه���ة، والنظ���ام االإثيوبي يريد 
َم���ن ي�ضبط له الح���راك االإ�ضامي من جه���ٍة اأخرى، حيث 
وج���د �ضالته ف���ي مجموعة االأحبا�ش �ضاحب���ة الفكر الوافد 
على المجتمع االإثيوب���ي الم�ضلم، ومن هذا المنطلق يمكننا 
تو�ضيف العاقة بين النظام االإثيوبي والنُّخب الدينية باأنها 

تكاملية.
وكذلك عاقة النُّخب الثقافية باالأنظمة يمكن و�ضفها 
بالتكاملي���ة م���ا لم تقم بن�ض���اٍط �ضيا�ضيٍّ معار����ض، و�إذ� ما 
قامت باأّي ن�ضاٍط معار�ٍض ال تر�ضى عنه �الأنظمة فم�ضيرها 

هو االإيقاف.

عاقة النُّخب فيما بينها: 
عاقة النُّخب الَقَبلّي���ة بالنُّخب الثقافية يمكن و�ضفها 
باأنه���ا عاقة تقاطعية؛ الأّن النُّخ���ب الَقَبلّية ترى في النُّخب 
الثقافية مه���ّددًا لمكانتها االجتماعية؛ باعتب���ار اأّن النُّخب 
الثقافي���ة تح���اول محاربة ما ُي�ضّم���ى بالَقَبلّي���ة والتقليل من 

�ضاأن النظام الَقَبلّي ب�ضرق اإفريقيا. 
اأم���ا النُّخ���ب ال�ضيا�ضي���ة؛ فعاقته���ا بالنُّخ���ب الدينية 
والَقَبلّي���ة عاقة �ضبه تكاملي���ة؛ الأّن النُّخب ال�ضيا�ضية دائمًا 
ما تح���اول ك�ضب دعم النُّخب الَقَبلّي���ة والدينية في العراك 
االنتخابي ال�ضكلي، والنُّخب الَقَبلّية من جهتها اأي�ضًا تحاول 
التاأثير في النُّخ���ب ال�ضيا�ضية، وذلك لك�ضب الدعم المادّي 
والمعن���وّي منه���ا، فمثًا عندما يخو����ش ال�ضيا�ضي الجنوب 
�ضودان���ي انتخابات فاإنه يحاول اال�ضتن���اد على قبيلته، مثل 
ال�ضيا�ضي المخ�ضرم الم اأكول رئي�ش حزب الحركة ال�ضعبية 
لتحري���ر ال�ضودان- التغيير الديمقراطي، والذي ينتمي اإلى 
قبيلة ال�ضلك، وقواعد الحزب ه���م اأي�ضًا من المنتمين اإلى 

هذه القبيلة.  
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واأم���ا عاقة النُّخ���ب الثقافية بالنُّخ���ب االقت�ضادية؛ 
فف���ي بع����ش دول �ض���رق اإفريقي���ا تك���ون تكاملي���ة، ويمكن 
اال�ضت���دالل بالموؤ�ّض�ض���ة الثقافي���ة الم�ضترك���ة االأوغندي���ة، 
حيث نّظم���ت فعالية و�ضعت من خاله���ا مبادئ توجيهية 
لل�ضركات النفطي���ة، ونق�ضد بالمبادئ التوجيهية: تعريف 
ال�ض���ركات المنّقب���ة بطبيعة �ض���كان المنطق���ة وثقافتهم، 
وه���ذا يعني وج���ود توا�ض���ٍل وعاقة تكامل بي���ن النُّخبَتين 
الثقافية واالقت�ضادية في اأوغندا، وهذا ما لم ن�ضاهده في 

بقية دول المنطقة))(. 
وعاق���ة النُّخ���ب الع�ضكرية بباق���ي النُّخ���ب االأخرى 
تختلف م���ن بلٍد الآخر، فمثًا عاقته���ا بالنُّخب ال�ضيا�ضية 
في ال�ضومال واإثيوبيا واأوغن���دا يمكن و�ضفها بالتكاملية، 
مثل عاقتها بالنُّخ���ب االقت�ضادية اإن لم تمثل هي نف�ضها 
النُّخ���ب االقت�ضادية ف���ي بع�ش بلدان �ض���رق اإفريقيا، اأما 
عاقته���ا بالّنخ���ب الَقَبلّي���ة ف���ي ال�ضومال فه���ي متداخلة 
ومتكامل���ة، وال يمك���ن الحدي���ث ع���ن عاقًة له���ا بالنُّخب 

االأخرى كالثقافية. 

في  �لنُّخب  �أَدْو�ر  طبيعة  في  تاأّمات 
�لو�قع  حقيقة  بين  ما  �إفريقيا:  �سرق 

و�فتر��سات �لم�ستقبل:
ل���م  )الم�ضتقب���ل(  الق���ادم  الزم���ن  اأّن  �ضحي���ٌح 
ي���اأت بع���د، وهو ما يجع���ل معرف���ة تفا�ضيله اأم���رًا بالغ 
ال�ضعوب���ة، اإن ل���م يك���ن م���ن )االأم���ور الم�ضتحيل���ة(، 
ولكنن���ا على الرغم م���ن ذلك نعتق���د اأّن االعتماد على 
ع���دٍد من المعطيات يمّكننا من اإيجاد االإطار العام له، 
واالقتراب من معرفة تلك االحتماالت ، وهي احتماالت 
قابل���ة للتحق���ق اإذا م���ا توّف���رت الظ���روف المو�ضوعية 
لحدوث تل���ك المعطيات، وعند الحدي���ث عن م�ضتقبل 
ْور الذي �ضتمار�ضه النُّخب في �ضرق اإفريقيا؛ ُتطرح  الدَّ
ثاث���ة م�ضاه���د م�ضتقبلية في هذا المج���ال، وهي على 

النحو االآتي:

 The Cross- Cultural Foundation   )((
of Uganda, in 23.08.2017  http://
crossculturalfoundation.or.ug/cultural-
 ./institutions-set-guidelines-oil-companies

م�ضهد اال�ضتمرارية: يفتر����ش هذا الم�ضهد اأّن النُّخب 
ف���ي �ضرق اإفريقيا، ونظرًا للطبيع���ة المعّقدة التي تعمل من 
خالها، اإلى جانب التنّوع الذي تتميز به بين نخٍب �ضيا�ضية 
واقت�ضادي���ة وثقافية ودينية وَقَبلية، �ضوف ت�ضتمر بممار�ضة 
االأَدْوار نف�ضه���ا التي تمار�ضها في الوقت الحا�ضر، من حيث 
التاأثير، خ�ضو�ضًا النُّخب ال�ضيا�ضية، التي تعتبر اأكثر تاأثيرًا 
من غيرها، وبالتالي فاإّن هذه �لفر�ضية تقودنا �إلى �لنقاط 

االآتية:
- اتج���اه اأغل���ب االأنظم���ة ال�ضيا�ضي���ة ف���ي دول �ض���رق 
ة بها، وذلك  اإفريقيا اإل���ى اال�ضتمرار باإنتاج ُنخبه���ا الخا�ضّ
لتقزي���م االأَدْوار الت���ي تمار�ضه���ا النُّخ���ب الت���ي تعمل خارج 

اإطارها، وتحديدًا في المجال ال�ضيا�ضي.
- ا�ضتم���رار محدودي���ة ال���َدْور ال���ذي تمار�ض���ه باق���ي 

النُّخب.
- اتج���اه النُّخ���ب الديني���ة والَقَبلّية اإلى مزي���ٍد من مّد 

ج�ضور التعاون والعاقة مع االأنظمة الحاكمة.
م�ضه���د التغيي���ر: يفتر�ش ه���ذا الم�ضهد: اأن���ه نظرًا 
لطبيعة التغّيرات التي ع�ضفت بمنطقة ال�ضرق االأو�ضط، 
خ�ضو�ضًا بعد الحراك الذي اأُطلق عليه »الربيع العربي«، 
اإذ عم���ل هذا الحراك عل���ى اإنتاج ُنخ���ب، اأو تفعيل اأَدْوار 
ُنخ���ب اأخ���رى كانت معّطلة في ظ���ّل االأنظمة التي ع�ضف 
بها هذا الح���راك اأو »الربيع العربي«، فاإّن عملية التغيير 
هذه ق���د تام����ش تاأثي���رات النُّخب ف���ي �ض���رق اإفريقيا، 
خ�ضو�ض���ًا اأّن بع�ش دولها قريبة م���ن ليبيا وم�ضر اللتين 
كان لهم���ا ح�ضة االأ�ضد من عملي���ة التغيير هذه، ومن ثّم 
فاإّن الم�ضتقبل قد ي�ضير اإلى تفعيل اأَدْوار النُّخب في �ضرق 
اإفريقي���ا كج���زٍء من عملي���ة تغيير اأخرى ق���د تجتاح دول 

�ضرق القارة.
م�ضه���د اال�ضتمراري���ة والتغيير: يفتر�ش ه���ذا الم�ضهد 
�أن���ه، ولطبيع���ة �ل�ضغوط �لتي �أفرزتها �لتط���ور�ت �لجديدة 
في منطقة ال�ضرق االأو�ضط، تّتجه اأغلب االأنظمة ال�ضيا�ضية 
ف���ي دول �ضرق اإفريقيا اإلى احتواء وتفعيل َدْور النُّخب فيها، 
كخط���وة لقطع الطريق اأمام اأّي عملي���ة تغييٍر محتملة، اإلى 
جانب اإذاب���ة َدْور هذه النُّخ���ب داخل اأنظمته���ا ال�ضيا�ضية، 
وبالتالي ت�ضبح هن���اك عملية تكامل بين االأَدْوار التي تقوم 

بها النُّخب، واالأَدْوار التي تقوم بها الحكومات.
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�لخاتمة:
م���ن خال ما تق���ّدم ذكره؛ يمك���ن القول ب���اأّن النُّخب 
في �ض���رق اإفريقي���ا مار�ض���ت اأَدْوارًا موؤّثرة ف���ي العديد من 

الم�ضتويات:
ح َدْور النُّخب في �ضرق  على الم�ضتوى ال�ضيا�ض���ي: يت�ضّ
اإفريقي���ا ف���ي هذا المج���ال، فهي اأكث���ر فعالية م���ن النُّخب 
االأخ���رى، وذل���ك نظ���رًا لعاقته���ا المتمّي���زة بال�ضلط���ات 
الحاكم���ة ف���ي اأغلب بل���دان ال�ض���رق االإفريق���ي، وتعود هذه 
العاق���ة المتمّيزة بي���ن النُّخب ال�ضيا�ضي���ة والحكومات اإلى 
كونه���ا وليدتها وتعمل �ضمن اإطاره���ا ال�ضيا�ضي، كما تتمّيز 
النُّخ���ب ال�ضيا�ضية بكونها اأكثر ن�ضاطًا من غيرها في عملية 
الم�ضاركة في �ضنع الق���رارات ال�ضيا�ضية داخل المجتمعات 

التي تن�ضط فيها.
عل���ى الم�ضتوى االقت�ضادي: اأم���ا النُّخب االقت�ضادية؛ 
فه���ي- وكما هو وا�ضح م���ن عنوانها الرئي����ش- ن�ضطت في 
المج���االت االقت�ضادي���ة والتجاري���ة، م���ن خ���ال ال�ضبك���ة 
الممي���زة للعاقات الت���ي اأن�ضاأتها هي االأخ���رى مع االأنظمة 
الحاكم���ة، وذل���ك عن طري���ق رج���ال االأعم���ال وال�ضركات 
التجاري���ة والموؤ�ّض�ض���ات االقت�ضادي���ة العامل���ة، والتي تعود 
بالنفع المتب���ادل عليها وعلى الحكوم���ات، فنظرًا ل�ضيطرة 
الحكوم���ات في �ضرق اإفريقيا عل���ى عوامل االإنتاج وموارده، 
يبرز َدْور النُّخب االقت�ضادية من خال اال�ضتفادة من هذه 

الموارد وتحويلها اإلى فائدة م�ضتركة بين الطرَفْين.
عل���ى الم�ضتوى الَقَبلي: يمكن القول باأّن النُّخب الَقَبلّية 
في دول �ض���رق اإفريقيا- بالمجمل- مار�ض���ت اأَدْوارًا مكّملًة 
ل���َدْور الدول���ة، من خال م�ضاع���دة الحكوم���ات على ب�ضط 
االأمن واال�ضتقرار االجتماعي، اإلى جانب ممار�ضتها اأَدْوارًا 
�ضيا�ضي���ة من خ���ال دعم بع����ش ال�ضيا�ضّيي���ن المح�ضوبين 
عليه���ا، اإال اأّن هذا الدعم يدخل في اإطار المنفعة المتبادلة 

بين الطرَفْين.
عل���ى الم�ضتوى الديني: كم���ا اأ�ضرنا في اأع���اه، تتمثل 
النُّخ���ب الدينية في معظ���م دول �ضرق اإفريقي���ا، من رجال 
دين م�ضلمين وم�ضيحّيين، ومار�ضت هي االأخرى َدْورًا موؤّثرًا 
ف���ي مجتمعاتها، من خ���ال الفتوى واالإر�ض���اد الديني، كما 
يمار����ش بع�ضها ن�ضاط���ًا موؤ�ّض�ضّيًا من اأج���ل تفعيل َدْور هذه 
النُّخب���ة وزي���ادة ن�ضاطه���ا االجتماع���ي، كما ه���و الحال في 

المجل�ش االأعلى لل�ضوؤون االإ�ضامية في اإثيوبيا.
على الم�ضت���وى الثقافي: برز َدْور النُّخ���ب الثقافية في 
دول �ضرق اإفريقيا من خال الن�ضاطات الثقافية التي تقوم 
بها، �ض���واء عن طري���ق الملتقي���ات الثقافي���ة واالأدبية التي 
تنظمه���ا، اأو عن طري���ق الموؤ�ّض�ضات الت���ي تنت�ضر في اأغلب 
هذه الدول، وقد اأ�ضهمت النُّخب الثقافية في اإ�ضدار العديد 
من الكت���ب والمجات، التي كان لها االأثر الكبير في توعية 

المواطن وتثقيفه في دول �ضرق اإفريقيا.
على الم�ضت���وى الع�ضكري: هناك اتف���اق على اأّن مهّمة 
الجيو����ش الحديث���ة ه���ي حماي���ة البل���دان م���ن المه���ّددات 
الخارجي���ة والداخلي���ة، ال االن�ضغ���ال ب���االأَدْوار ال�ضيا�ضي���ة 
واالقت�ضادية واالجتماعية، لكن هذه النُّخب- كما اأو�ضحنا 
فيما �ضب���ق- تمار�ش اأَدْوارًا اقت�ضادي���ة و�ضيا�ضية في بع�ش 
بل���دان �ضرق اإفريقيا، واإذا ما تفاعلت ون�ضطت بقية النُّخب 
في اأَدْوارها المفتر�ش اأن تقوم بها؛ فلعّل النُّخب الع�ضكرية 

تكتفي باأداء َدْورها الدفاعّي عن االأوطان فقط �

خب العسكرية  عالقة النُّ
خب األخرى تختلف  بباقي النُّ
من بلٍد آلخر، فمثاًل عالقتها 

خب السياسية في الصومال  بالنُّ
وإثيوبيا وأوغندا يمكن 

وصفها بالتكاملية 
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البنية التحتية والتنمية في إفريقيا: 
حقائق ومالحظات

اأ.د. محمد عا�شور مهدي
 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية بجامعة القاهرة، وجامعة 

زايد بدولة االإمارات

التنمي�ة يعتم�د ب�ش�ورٍة رئي�ش�ة عل�ى طبيع�ة 
اإّن  اإذ  وم�ش�تواها؛  الموج�ودة  التحتي�ة  البني�ة 
ووظائ�ف  ب�ل  االقت�ش�ادية-  االأن�ش�طة  جمي�ع 
الدول�ة الدفاعي�ة واالأمني�ة- تعتم�د ف�ي اأدائها 
�ْعُف البنية  على وج�ود بنيٍة تحتي�ٍة قوية؛ ف�شَ

التحتية ُيعّد بمثابة عقبات اقت�شادية اإ�شافية.

»البني�ة تنبع  م�ش�روعات  اأهمي�ة 
التحتي�ة«))( م�ن حقيق�ة اأّن نمط 

االت�ضاالت  ي�ضمل:  ج��ّدًا،  وا�ضٌع  م�ضطلٌح  التحتية:  البنية    )((
ال�ضلكية والا�ضلكية، والبريد، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل 
حي،  ال�ضّ رف  وال�ضّ والمياه  وال��ج��وي(،  والبحري  )البري 

والطاقة )الكهرباء، النفط، الغاز، الطاقة المتجّددة(.
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تعان���ي مجموعًة من الم�ض���كات الهيكلية، يمك���ن اإجمالها 
فيما ياأتي))(:

على �صعيد النقل البري: 
تكم���ن م�ضكلة تدهور و�ضائ���ل النقل الب���رّي اإلى ترّدي 
حال���ة الطرق البري���ة، ومحدودية مركب���ات ومعدات النقل 
���رق البري���ة ال�ضالحة لا�ضتعم���ال في كّل  المتاح���ة، فالطُّ
الظ���روف الجوية ف���ي اإفريقيا مح���دودة، وانخفا�ش كفاءة 
الموج���ود منها )نحو 60% من �ض���كان المناطق الريفية في 
اإفريقيا ال يملكون ُطُرقًا �ضالحة لا�ضتخدام طوال العام(، 
االأم���ر الذي جعل م���ن تكلفة النقل في اإفريقي���ا واحدًة من 
بين االأعلى على م�ضت���وى العالم)3(، وفي مثل هذه الظروف 

رق البرية.  ي�ضعب نقل ال�ضلع مع ترّدي حالة الطُّ
وُتع���ّد ال�ّضكك الحديدية اأ�ضواأ ح���ااًل، فهي قا�ضرة، في 
طوله���ا و�ضعتها، ع���ن الوفاء باحتياجات ال���دول االإفريقية، 
ع���اوًة على عزل���ة بع�ضها عن البع�ش االآخ���ر، حيث يربط 
معظمها الم���دن الداخلية بموانئ الت�ضدي���ر؛ ويرجع ذلك 
اإل���ى اأّن �ضب���كات النقل والموا�ضات كان يت���ّم اإن�ضاوؤها بما 
يخ���دم عملية اال�ضتغال االقت�ضادي للم�ضتعمر، ف�ضًا عن 
اخت���اف ت�ضميم كّل خّط �ضّكة حديد ومقايي�ضه؛ من حيث 
ط���ول �لخطوط، و�لم�ضاف���ة بين �لق�ضب���ان، ونوعية �لوقود 
الم�ضتخدم في ت�ضيير المركبات، والحمولة، تبعًا الختاف 
ال���دول اال�ضتعمارية التي قامت باإن�ضائها، مما يعني �ضعوبة 
اأو ا�ضتحالة ربط بع�ضها بالبع�ش االآخر، عاوًة على اأّن نحو 
ع�ض���ر دول بالق���ارة ال يوجد لديها خط���وط �ضكك حديدية، 
من بينها: ليبيا، وت�ضاد، وج�امبيا، وغينيا بي�ضاو، والنيجر، 

وال�ضومال. 

وعلى �صعيد النقل الجوي: 
اإّن اإح���دى اأه���ّم م�ض���كات النق���ل الجوّي بي���ن الدول 
االإفريقي���ة ه���ي �ضيط���رة ال�ض���ركات غي���ر االإفريقي���ة على 
�لرح���ات �لدولية، فعلى �لّرغم م���ن وجود خطوط طير�ن 
وطني���ة ف���ي معظم ال���دول االإفريقي���ة؛ فاإنها ال تق���َوى على 
مناف�ض���ة خطوط �لطي���ر�ن �لدولية؛ حي���ث تخت�ّض خطوط 

))(  المرجع ال�ضابق، �ش )53-49(.

.Shemmy, Op.Cit, 36  )3(

ُتعّد البني���ة االأ�ضا�ضية بوجٍه عامٍّ هي المحّرك الرئي�ش 
للن�ض���اط �القت�ض���ادي، وعليه؛ فاإّن هدف �ل���دول �الإفريقية 
المتمّث���ل في تحقي���ق التنمية والتكامل ل���ن يتحّقق من دون 
التكام���ل في مج���ال البنية التحتي���ة؛ بما يتي���ح التعامل مع 

اإفريقيا ك�ضوٍق واحد، ولي�ش كاأ�ضواٍق مجّزاأة ومنف�ضلة. 
والواقع؛ اأّن دول القارة كانت منذ اال�ضتقال على َوْعي 
باأهمي���ة م�ضروعات البينة التحتي���ة، واأجرت الدول، ُفراَدى 
وجماع���ات، درا�ض���اٍت للعديد م���ن الم�ضروع���ات الداخلية 
واالإقليمي���ة، تتفاوت ف���ي طبيعتها وحجمها، لك���ّن معظمها 
ْعف االإرادة ونق�ش التمويل والتبعية  تحّط���م على �ضخرة �ضَ
الخارجي���ة، وي�ضهد الَعْق���د الراهن بعثًا جدي���دًا لاهتمام 
بم�ضروع���ات البنية التحتي���ة، وخ�ضو�ضًا في مجاالت النقل 
والموا�ضات، وكذا االت�ضاالت وم�ضروعات توليد الطاقة. 
وت�ضعى هذه الدرا�ضة اإل���ى: بيان واقع »البنية التحتية« 
ف���ي اإفريقيا، ودواف���ع االهتمام بها، وك���ذا ا�ضتعرا�ش اأهّم 
جه���ود وم�ضروع���ات البنية التحتي���ة الجارية ف���ي اإفريقيا، 
وانعكا�ضاتها المحتملة على جهود التنمية في بلدان القارة، 
ف���ي ظّل المحفزات والتحّديات القائمة والكامنة في طريق 

تلك الم�ضروعات.

�إفريقيا:  في  �لتحتية  �لبنية  �أواًل: 
�لو�قع و�الآثار:

ا�ضتقّل���ت ال���دول االإفريقية من دون وج���ود بنى تحتية 
ُيعتّد بها؛ اإذ اقت�ضر اهتمام الدول اال�ضتعمارية على اإن�ضاء 
البنى التحتية الت���ي ت�ضمن و�ضول المواد الخام من اأماكن 

اإنتاجها في الم�ضتعمرات اإلى موانئ الدول اال�ضتعمارية.
ث���م اأعق���ب ا�ضتق���اَل ال���دول االإفريقي���ة طف���رٌة ف���ي 
م�ضروع���ات البني���ة التحتية ف���ي ال�ضتينّي���ات وال�ضبعينّيات 
م���ن القرن الع�ضرين، غير اأّن ما ت���ّم من م�ضروعاٍت تدهور 
الحق���ًا؛ بفعل �ضوء االإدارة، واإهم���ال ال�ضيانة؛ نظرًا لغياب 
فكرة ا�ضتدامة هذه الم�ضروعات))(، ويمكن القول، ب�ضورٍة 
عاّم���ة، باأّن البني���ة التحتية في معظم اأقالي���م قارة اإفريقيا 

 Shemmy Simuyemba )2000( Linking   )((
 Africa through Regional Infrastructure.
 The African Development Bank. Economic

p.33 ;12-Research papers. No. 64. 11
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الطي���ران الوطني���ة بنق���ل ال���ركاب فق���ط. وف���ي كثي���ٍر من 
�الأحيان؛ فاإّن �لعو��ض���م �الإفريقية تخدمها خطوط طير�ن 
ت�ضله���ا بالعوا�ض���م الغربي���ة واالآ�ضيوية اأكثر م���ن تلك التي 
تربطها بدول الق���ارة، نتيجة عوامل اقت�ضادية، اأو الأ�ضباٍب 

�ضيا�ضية.
اأما النقل الج���وّي لل�ضلع والب�ضائع ف���ا يزال �ضعيفًا؛ 
الفتقار معظم مطارات الدول االإفريقية لاأجهزة المنا�ضبة 

والتجهيزات الازمة.

على �صعيد النقل البحري: 
ة ال���دول اال�ضتعمارية  ال تزال ال���دول الكبرى، وبخا�ضّ
�ل�ضابق���ة، ت�ضيطر على خط���وط �لماحة و�لنق���ل �لبحري 
ف���ي الق���ارة االإفريقي���ة و�ضواحلها، ف���ي ظّل م���ا تت�ضف به 
ْع���ٍف ومحدودي���ٍة في  خط���وط �ل�ضح���ن �الإفريقي���ة م���ن �ضَ
المعدات والتجهيزات الازمة للتعامل مع ال�ضفن العماقة 
والحاوي���ات ال�ضخمة، االأم���ر الذي يزيد م���ن الحاجة اإلى 
ال�ضركات االأجنبية على ح�ضاب التعاون الَبْيني، حيث ُيقّدر 
اأّن اأكث���ر من 90% من التجارة الماحي���ة البحرية يتّم عبر 

االأ�ضاطيل االأجنبية))(.  

وتكنولوجي���ا  االت�ص���االت  �صعي���د  عل���ى 
المعلومات: 

وال �ض���ك باأّن غياب ت�ضهي���ات النقل واالت�ضاالت على 
الم�ضتوى االإقليمي يوؤّثر �ضلبّيًا على اإمكانية التجارة البينية؛ 
فالتكام���ل االإقليمّي- في اأحد اأبعاده الرئي�ضة- يعني �ضهولة 
الو�ض���ول اإلى اأ�ضواق الدول الداخلة ف���ي العملية التكاملية، 
وه���و ما يتع���ّذر حدوثه ف���ي ظّل حج���م وطبيع���ة المعوقات 
المرتبطة بالنقل والموا�ضات واالت�ضاالت، والتي اأ�ضفرت 
ع���ن رف���ع تكالي���ف النق���ل والت�ضويق، بم���ا في ذل���ك تكلفة 
���ة باالأ�ضواق الم�ضتهَدفة،  الح�ض���ول على المعلومات الخا�ضّ
ا�ضتي���رادًا وت�ضدي���رًا،  واإقام���ة مزي���ٍد من الحواج���ز اأمام 

م�ضاعي التكامل والتنمية.  
وح�ض���ب درا�ضات البنك الدولي؛ ت�ضمل التحديات، في 
مجال االت�ضاالت وتكنولوجي���ا المعلومات، تح�ضين القدرة 
عل���ى الو�ض���ول اإل���ى ال�ض���كان الذي���ن ال يتمتع���ون بخدمات 

))(   المرجع السابق.

االت�ضاالت، وتي�ضير وتطوير خدمات االت�ضاالت، كي َتُكون 
اأ�ض���رع واأرخ�ش لا�ضتفادة منها، وكذلك هناك تحدٍّ يتعّلق 
بتطوي���ر مهارات االأف���راد؛ بما يواكب �ضناع���ات الخدمات 
واقت�ضادي���ات المعرفة القائمة عل���ى تكنولوجيا المعلومات 

واالت�ضاالت))(. 
وتبّين بع�ش الدرا�ضات اأّن زيادة القدرة على االت�ضال 
بن�ضبة 0)% تزيد من الفر����ش باأكثر من اأربعة اأ�ضعاف)3(، 
وعل���ى الّرغ���م م���ن ارتف���اع مع���ّدالت ا�ضتخ���دام و�ضائ���ل 
االت�ض���االت، وال �ضيم���ا �ضب���كات االت�ض���ال الهاتفي���ة، فاإّن 
ن�ضي���ب قارة اإفريقيا من �ضب���كات االت�ضاالت االأر�ضية ظّل 
متدّنيًا، عاوًة على احتكار دول ال�ضمال االإفريقي ونيجيريا 
وجنوب اإفريقيا للن�ضيب االأكبر في تلك ال�ضبكات)4(، االأمر 
ال���ذي يح���ّد من اإمكاني���ات التنمية ف���ي الق���ارة، خ�ضو�ضًا 
ْع���ف نوعية �ضب���كات االت�ضال  اإذا اأخذن���ا ف���ي الُح�ضبان �ضَ
الم�ضتخدم���ة، و�ضيق نطاقه���ا، وبدائيته���ا الن�ضبية، عاوًة 
عل���ى اعتم���اد الكثي���ر منه���ا عل���ى الخب���رات الخارجي���ة ال 
المحلية، وهو االأمر الذي عانت منه القارة تاريخّيًا في هذا 

القطاع.
وف���ي المقابل؛ ف���اإّن مع���ّدالت نمّو ا�ضتخ���دام الهواتف 
المتنقل���ة ف���ي اإفريقي���ا اعُتب���رت ه���ي االأ�ض���رع واالأكبر في 

))(  البنك الدولي، »تكنولوجيا المعلومات واالت�ضال في البلدان 
النامية«، على الرابط:

h t t p : / / w w w. a l b a n k a l d a w l i . o r g / a r /
ict-results-profile/13/04/results/2013 - روجع 

في 7 اأغ�ضط�ش 7)0)م

على  المبني  »االقت�ضاد  اإ�ضماعيل،  الحكيم  عبد  ر�ضا    )3(
تكنولوجيا المعلوم�ات وم�دى اإ�ضه���ام��ه ف��ي الت�ن�مي���ة«، مجلة 

الرافد، 3، 0)0)م على الرابط:
.2010-http://www.arrafid.ae/arrafid/p9_3  

html -  روجع في 7 اأغ�ضط�ش 7)0)م

 Martin Chege Wainaina, )4(
 Telecommunication infrastructure and
 economic growth: A case of Sub-Saharan
 A Thesis submitted  .)2010-Africa )1988
 to the School of Economics in partial
 fulfillment of the requirement for the award
 of the Degree of Doctor of Philosophy
 in Economics of Kenyatta University

.5-November, 2012. Pp4
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العال���م؛ خال الن�ض���ف الثاني من الَعْق���د االأول من القرن 
الح���ادي والع�ضري���ن، م���ا دف���ع البع����ش للتعوي���ل على تلك 

الطفرة في ا�ضتخدام الهواتف المحمولة لتحقيق التنمية.
وتج���در االإ�ضارة اإل���ى: اأّن الدول الحبي�ض���ة في اإفريقيا 
تعان���ي م���ن م�ضكات النق���ل اأكثر من غيره���ا، حيث تظهر 
�لحاج���ة �لما�ّضة لخطوط �لنق���ل �لبرّي و�لج���وّي و�ل�ّضكك 
الحديدي���ة لربطه���ا بال���دول ال�ضاحلي���ة))(، وعل���ى الّرغ���م 
م���ن دخول معظ���م ال���دول الحبي�ضة ف���ي اتفاقي���ات تجارة 
الترانزي���ت مع الدول ال�ضاحلية المجاورة لها؛ فاإّن العقبات 
االقت�ضادي���ة واالإداري���ة، كع���دم التن�ضيق بي���ن الم�ضتندات 
المطلوب���ة في الجم���ارك، وتعقيد االإج���راءات الجمركية- 
عل���ى نحو ما ت�ضير خب���رة دول غرب اإفريقي���ا-،  والعقبات 
والخافات ال�ضيا�ضية- على نحو ما هو الحال في دول �ضرق 
اإفريقي���ا))(-، ق���د اأّدت اإلى �ضعوبة م���رور ال�ضلع من الدول 

الحبي�ضة اإلى الدول ال�ضاحلية والعك�ش)3(. 
وكم���ا اأ�ضرنا اآنفًا؛ فاإّن جزءًا م���ن هذا الخلل يعود اإلى 
طبيعة الهياكل االقت�ضادي���ة اال�ضتعمارية، التي رّكزت على 
تنمية البنية التحتية في حدود ما ي�ضمح بنقل ال�ضلع االأولية 
من مناط���ق اإنتاجها اأو ا�ضتخراجها اإل���ى موانئ الت�ضدير، 
االأم���ر الذي جع���ل النقل في الدول االإفريقي���ة عمومًا يّت�ضم 
بكون���ه متوّجهًا اإل���ى الخارج ومرتبط���ًا بالموانئ)4(، وبرغم 

 Naceur Bourenane, “Regional Integration  )((
 in Africa: Situation and Prospects”, in
 Jorge Bragade Maceda and Omer Kabbaj,
 Regional Integration in Africa. )Paris:

.OECD Publcation, 2002(, p.27

))(  ُيعّد الو�ضول اإلى ال�ضواحل اأحد االأ�ضباب الرئي�ضة لل�ضراع 
)االإثيوبي االإريتري(؛ في ظّل �ضعي اإثيوبيا لتاأمين امتيازاتها 
الداخلية  ال�ضوؤون  في  تدخّلها  وكذلك  اإريتريا،  موانئ  في 
اأعقاب  في  حبي�ضة  دولة  اإلى  اإثيوبيا  تحّول  بعد  ال�ضومالية 
االإثيوبي  النزاع  عا�ضور:  محمد  راج��ع:  اإريتريا.  ا�ضتقال 
االإريتري: االأ�ضباب الداخلية واالنعكا�ضات االإقليمية والدولية، 
في: د. نادية م�ضطفي )محرر(، اأمتي في العالم، )القاهرة: 

مركز الح�ضارة للدرا�ضات ال�ضيا�ضية، 999)م(، �ش505.

ال�ضرورات  اإفريقيا  في  االإقليمي  التكامل  عا�ضور،  محمد    )3(
والمعوقات، القاهرة: م�ضروع دعم التكامل االإفريقي )جامعة 

القاهرة(، 997)م، �ش ))5-)5(.

.Shemmy, Op.Cit, 36  )4(

ح�ضول ال���دول االإفريقية على اال�ضتقال؛ فاإنها لم ت�ضتطع 
التخّل�ش من هذا النمط من هياكل االإنتاج)5(.

لعاج  �الإفريقية  �لم�ساعي  ثانيًا: 
�لق�سور في �لبنية �لتحتية:

حمل���ت االألفية الثانية اهتمامًا ماحظًا من ِقبل الدول 
االإفريقي���ة بقطاع البن���ى التحتية، حت���ى اإّن القّم���ة الثانية 
ع�ض���رة  لاتحاد االإفريقي، المنعقدة ف���ي فبراير 009)م، 
ح���ّددت البنية التحتي���ة كاأولوية للق���ارة ككل، وانعك�ش هذا 
االهتم���ام في تزاي���د االآلي���ات والموؤ�ّض�ضات والهي���اكل التي 
ُعه���د اإليها بتخطي���ط، وتنفيذ، ومتابع���ة م�ضروعات البنية 
التحتية، وقد غلب على ه���ذه الم�ضروعات تبّنيها اقترابات 
اإقليمي���ة تعاوني���ة، تتجاوز الح���دود الوطنية لل���دول؛ بحيث 
تت���وزع منافعه���ا على ال���دول واالأقالي���م المختلف���ة، اإدراكًا 
لحقيق���ة اأّن التكامل االإقليم���ي- وهو اأول���ى اأولويات القارة 
االإفريقي���ة- يتطّلب التكام���ل والتعاون في مج���االت البنية 

التحتية المختلفة. 
وبنظ���رٍة �ضريع���ٍة عل���ى غاي���ات »اأجن���دة اإفريقيا لعام 
063)م«، والت���ي ت���ّم افتتاحها ع���ام 3)0)م، بهدف تعزيز 
التكامل والوحدة بين الدول االإفريقية، عبر ُخطٍط ع�ضرية 

المتبادلة  العاقة  اإل��ى:  االإط���ار  ه��ذا  في  االأدب��ي��ات  ت�ضير    )5(
وبخا�ضة  التحتية،  البنية  وترّدي  البينية  التجارة  �ضعف  بين 
تغيير هياكل  اإلى: �ضرورة  وت�ضير  والموا�ضات،  النقل  ُطرق 
توّجهًا  اأك��ث��ر  ت�ضبح  حتى  ال��ق��ارة؛  ف��ي  وال��ت��ج��ارة  الت�ضنيع 
اأخ��رى  بعبارة  اأو   ،  Inward Oriented للداخل 

.Hinterland oriented

بنظرٍة سريعٍة على غايات 
»أجندة إفريقيا لعام 

2063م«؛ نجد أّن للبنية 
 في 

ً
 مركزية

ً
التحتية مكانة

تحقيق تلك الغايات
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لمدة خم�ضة عقود))(، نجد اأّن للبنية التحتية مكانًة مركزيًة 
ف���ي تحقيق تلك الغايات في مجملها، واإن ارتبطت مبا�ضرًة 
بغاية الوحدة وتحقيق التكامل بين دول القارة االإفريقية))(.
النق���ل  �ضب���كات  ف���ي مج���ال  االإفريقي���ة  الجه���ود  اأ- 

والموا�ضات: 
وف���ي اإطار مح���اوالت ال���دول االإفريقية لتغيي���ر الواقع 
�ضال���ف البيان؛ ج���اءت م�ضاعي تغيير نم���ط البنية التحتية 
 Inward ف���ي الق���ارة لي�ضب���ح اأكث���ر توّجه���ًا للداخ���ل
كب���رى،  م�ضروع���ات  ع���ّدة   خ���ال  م���ن   ،Oriented
���رق ال�ضريعة العابرة للق���ارة، والتي ُتعرف  على راأ�ضها الطُّ
 Trans-African Highways ب����  اخت�ض���ارًا 

.))TAH
رق في ال�ضبعينّيات؛  وقد بداأ التفكير في اإن�ضاء هذه الطُّ
لرب���ط العوا�ضم االإفريقية ومناطق االإنتاج الرئي�ضية بُطرٍق 
�ضريع���ة ومعّبدة �ضالحة لا�ضتخ���دام على مدار العام، وَتّم 
تحدي���د ت�ضعة ُطرق رئي�ضة: )القاهرة - داكار(، )الجزائر 
ت���اون(،  – وينده���وك - كي���ب  - الجو����ش(، )طرابل����ش 
)القاه���رة – جابروني - كيب تاون( )داكار - انجامينا(، 
)انجامين���ا - جيبوت���ي(، )داكار - الجو�ش(، )الجو�ش – 
مومبا�ضا(، )بي���را - لوبيتو(، تمتد من ال�ضرق اإلى الغرب، 

 African Union Commission, Agenda   )((
 2063: Africa we want, Popular version,
final edition. 2015 at: http://www.un.org/

 en/africa/osaa/pdf/au/agenda2063.pdf
.reviewed at 5 July 2017

))( نريد:
ع���ل���ى  ال�����ق�����ائ�����م�����ة  ال�������م�������زده�������رة؛  اإف�����ري�����ق�����ي�����ا   -(
 ال�����ن�����م�����ّو ال���������ض����ام����ل وال����ت����ن����م����ي����ة ال����م���������ض����ت����دام����ة.

المثل  اإل��ى  وت�ضتند  �ضيا�ضّيًا،  مّتحدة  متكاملة،  ق��ارة   -(
االإف��ري��ق��ي��ة. النه�ضة  وروؤي����ة  االإف��ري��ق��ي��ة،  ل��ل��وح��دة   العليا 
والديمقراطية،  ال��ر���ض��ي��د،  للحكم  المتمثلة  اإف��ري��ق��ي��ا   -3
 واح���ت���رام ح��ق��وق االإن�����ض��ان، وال��ع��دال��ة و���ض��ي��ادة ال��ق��ان��ون.
واالأم���������������������ن. ال�����������������ض��������ام  اإف��������ري��������ق��������ي��������ا   -4 

ال���ق���وي���ة،  ال���ث���ق���اف���ي���ة  ال����ه����وي����ة  ذات  اإف����ري����ق����ي����ا   -5
 وال����ت����راث ال��م�����ض��ت��رك، وال���ق���ي���م وال���م���ث���ل ال��م�����ض��ت��رك��ة. 
على  اعتمادًا  التنمية،  نحو  ال�ضعوب  تقودها  اإفريقيا   -6
الن�ضاء وال�ضباب، مع العناية باالأطفال.  اإمكاناتها، وال �ضيما 

7- اإفريقيا بو�ضفها �ضريكًا عالمّيًا قوّيًا ومّتحدًا وموؤّثرًا. 
.Ibid, p2

ومن ال�ضمال للجنوب.
ويبل���غ اإجمالي طول ه���ذه الم�ض���ارات الت�ضعة نحو 57 
األ���ف و300كم، اكتم���ل العمل في معظمه���ا با�ضتثناء بع�ش 
االأج���زاء التي تحتاج اإلى: البن���اء اأو اإعادة البناء اأو التعبيد 
رق اإل���ى اإ�ض���راف التكتات  والّر�ض���ف، وتخ�ض���ع ه���ذه الطُّ

االإقليمية الفرعية التي تقع في نطاقها. 
رق ال�ضريعة العابرة للقارة؛ �ضعت  وف�ضًا عن هذه الطُّ
العدي���د من الدول اإل���ى ت�ضييد ُطرٍق تربطه���ا بدول الجوار 
لتدعي���م التج���ارة الثنائية، فف���ي ال�ض���رق االإفريقي- مثًا 
-، ، اأن�ض���اأت اإثيوبي���ا وال�ضودان �ضب���كات ُطرق تربط المدن 
واالأقالي���م ال�ضوداني���ة واالإثيوبية، من �ضاأنه���ا دعم التجارة 
بي���ن الدولَتْين، وخ�ضو�ضًا اأّن ال�ض���ودان هي المورد الوحيد 

للنفط الإثيوبيا. 
كم���ا َت���ّم اإن�ض���اء معب���ر ب���رّي بي���ن م�ض���ر وال�ض���ودان 
)اأ�ضكي���ت- ق�ضط���ل(، م���ن المتوق���ع اأن ُي�ضه���م ف���ي زيادة 
التب���ادل التج���اري بي���ن البلَدْي���ن بن�ضب���ة 70-80%، ويقّلل 

نفقات النقل بالن�ضبة نف�ضها)3(.
وبالمثل؛ اأبدت الدول االإفريقية اهتمامًا بقطاع ال�ّضكك 
الحديدي���ة؛ انعك�ش في اإع���ان برازافيل وخّطة عمل لقطاع 
ال�ّض���كك الحديدي���ة ف���ي اإفريقيا، تبّن���اه موؤتم���ٌر وزاريٌّ في 
الكونغ���و برازافيل في 006)م، ثم تبّنته القّمة االإفريقية )) 
ف���ي اأدي�ش اأباب���ا عام 009)م، وقد ح���ّدد االإعان جملًة من 
الم�ضروع���ات الهادف���ة اإلى ربط �ضب���كات ال�ّضكك الحديدية 
ف���ي اإفريقي���ا من خ���ال عدة مح���اور، م���ن بينها م���ا َدَخَل 
حّي���ز التنفيذ، مث���ل خّط ال�ّض���كك الحديدية بي���ن )نيروبي 
ومومبا�ض���ا(، والذي من المت�ض���ّور اأن يمتد لدوٍل اأخرى في 
االإقليم، ف�ضًا عن م�ضروع )كيجالي مومبا�ضا( الذي يربط 

ثاث دول في �ضرق اإفريقيا: كينيا- رواندا- اأوغندا)4(.
ويمك���ن االإ�ضارة اإلى م�ضروعات اأخ���رى ُنّفذت بالفعل: 
م�ض���روع خّط ال�ّضك���ة الحديد بي���ن )تنزاني���ا وزامبيا()5(، 

)3(   افتتاح اأول معبر برّي بين ال�ضودان وم�ضر، موقع الجزيرة 
Accessed 30 june 2017 .نت، 2014/8/29م

 www.af r icanbusinesscentra l .com  )4 (
.Accessed 30 June 2017

   .18-Shemmy )2000(, Op.Cit, pp.17  )5(
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وف���ي غرب اإفريقي���ا بين )بوركين���ا فا�ضو وك���وت ديفوار(، 
وبي���ن )ال�ضنغ���ال ومالي(، وكذلك خط ال�ّض���كك الحديدية 
بي���ن )اإثيوبيا وجيبوت���ي(، الذي افُتتح ف���ي اأكتوبر 6)0)م 
بتكلفٍة بلغ���ت 3،4 مليارات دوالر، والمتوّق���ع اأن ُي�ضاهم في 
تقليل زمن الرحلة بين البلَدْين من ثاثة اأيام اإلى )) �ضاعة 
فقط، وهو ما �ضُيعطي دفعًة كبيرًة لاقت�ضاد االإثيوبي؛ كون 

50% من التجارة االإثيوبية تتّم عبر جيبوتي))(. 
وتتج���اوز �أهمي���ة خط���وط ومم���ر�ت �لنق���ل- بّري���ة �أو 
خط���وط �ل�ّضكك �لحديدي���ة- مجرد �لربط بي���ن نقطَتْين، 
اأو ت�ضهي���ل انتق���ال االأف���راد وال�ضل���ع والخدم���ات، اأو فت���ح 
مناف���ذ للدول الحبي�ضة، اإذ يمك���ن تحويل محاور النقل تلك 
اإل���ى »مح���اور للتنمية«، من خ���ال اإن�ضاء هي���اكل ومن�ضاآت 
�ضناعي���ة وزراعية وخدمي���ة؛ بما يعّزز النم���ّو في المناطق 
رق، وهي الفكرة  الريفي���ة والحدودية التي تمّر بها هذه الطُّ
االأ�ضا�ضي���ة وراء ما ُيع���رف ب�»محاور التنمي���ة المكانية«))(، 
وُيع���ّد »مح���ور تنمية مابوتو« نموذجًا ُيحت���ذى به)3(، ما دفع 
الجماعة االقت�ضادية ل���دول الجنوب االإفريقي )ال�ضادك( 
اإل���ى محاول���ة تطبيقه ف���ي 5) مح���ورًا اآخ���ر، بال�ضراكة مع 
بن���ك التنمية الجن���وب االإفريقي، ف�ضًا ع���ن تبّني االتحاد 
االإفريق���ي للفكرة، ودعوة )النيب���اد( اإلى تعميم الفكرة في 

اأقاليم القارة االإفريقية كاّفة)4(.

 Emmanua Kendemeh, “Ethiopia- Djibouti- Electric )((
 Railway Line Opens”, 6 October 2016. Available
at: http://allafrica.com/stories/201610070797.

..html. Accessed 6 July 2017

 Gadzeni Mulenga, “Developing Economic )((
 Corridors in Africa: Rationale for the
 Participation of African development Bank”
 In Regional Integration Brief )African
 .Development Bank, No. 1, April 2013(, p.2

)3(  ُيعّد »محور مابوتو للتنمية«، باكورة ما بات ُيعرف ب�»محاور 
عندما  االإفريقي؛  الجنوب  اإقليم  في  ب��داأت  والتي  التنمية«، 
تبّنت جنوب اإفريقيا وموزمبيق فكرة تحويل ممر نقل اإقليمي 
على  يقوم  للتنمية،  محور  اإلى  وجوهان�ضبرج(  )مابوتو  بين 
بالم�ضانع،  المنطقة  في  اال�ضتخراجية  ال�ضناعات  رب��ط 
االأن�ضطة  م��ن  منظومة  وب��ن��اء  الت�ضدير،  بموانئ  وربطها 

االقت�ضادية والخدمية لتحقيق منافع م�ضتركة للبلَدْين.

.Gadzeni Mulenga, Op.Cit, p.4  )4(

ب- مجال االت�صاالت)5(: 
تغّي���ر قطاع االت�ض���االت في اإفريقيا تغّي���رًا كبيرًا منذ 
اأواخ���ر الت�ضعينّي���ات، و�َضِه���دت معظ���م البل���دان االإفريقية 
تحري���ر قطاع االت�ض���االت ال�ضلكي���ة والا�ضلكي���ة من اأجل 
ج���ذب اال�ضتثمارات، م���ع االحتفاظ باالحت���كار الحكومي- 
تقريب���ًا- للخط���وط �الأر�ضية، في حين يك���ون �ضوق �لهاتف 

المحمول- ب�ضفٍة عاّمة- في اأيدي القطاع الخا�ش. 
وخ���ال الَعْقد االأول من الق���رن الع�ضرين؛  كان هناك 
نحو 45 بل���دًا اإفريقيا قد منح تراخي����ش لم�ضغلي الهواتف 
المتنقل���ة، كم���ا ن�ض���اأت مناف�ضة بي���ن �ض���ركات االت�ضاالت 
االإقليمي���ة والدولي���ة عل���ى ال�ض���وق االإفريق���ي ف���ي الهواتف 

المحمولة. 
ونتيج���ًة لهي���كل ال�ض���وق، الذي طغ���ت علي���ه الهواتف 
المحمول���ة، اأ�ضبح���ت االت�ض���االت الهاتفي���ة الثابتة خدمًة 
اأق���ّل تناف�ضي���ة في اإفريقيا، وم���ن اأجل َخْلق �ض���وٍق تناف�ضية 
بي���ن مختلف الم�ضغلي���ن وال�ضماح للعم���اء باال�ضتفادة من 

)5(  تّم االعتماد باالأ�ضا�ش في هذا الجزء على:
.Martin Chege Wainaina, Op.cit -

 Kanwal Zahra, Parvez Azim, And  -
 Afzal Mahmood, Telecommunication
 Infrastructure Development And Economic
 Growth: A Panel Data Approach, The
 Pakistan Development Review 47 : 4
 Part II )Winter 2008( pp.711–726. At:
http://www.pide.org.pk/pdf/PDR/2008/
 pdf accessed at: August.726-711/Volume4

.8, 2017

أجرت دول القارة دراساٍت 
للعديد من  مشروعات البينة 
التحتية، الداخلية واإلقليمية، 
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المناف�ض���ة، كان من المهّم اإقام���ة �ضلطة م�ضتقّلة وتنظيمية 
ُت�ض���رف على ح�ضن �ضي���ر قطاع االت�ضاالت، وله���ذا اأن�ضاأت 
36 دول���ة اإفريقية هيئات م�ضتقلة لتنظيم �ضوق االت�ضاالت، 
وتح�ضي���ن  االأ�ضع���ار،  انخفا����ش  تحّق���ق  مناف�ض���ة  وَخْل���ق 
الخدم���ات، واالنفت���اح على االبت���كار في �ض���وق االت�ضاالت 

الُمنّظمة))(. 
وق���د انطلق���ت تل���ك الجهود م���ن فر�ضي���ة: اأّن التو�ّضع 
ف���ي �ضبك���ة االت�ضاالت يرتب���ط طردّي���ًا وب�ض���ورٍة مبا�ضرٍة 
بالتنمي���ة))(، االأم���ر الذي ت�ض���ّدت له اإح���دى الدرا�ضات)3( 
بالّر�ض���د والتحليل لتخل�ش اإلى: وجود عاقٍة اإيجابيٍة بين: 
كثاف���ة ا�ضتخ���دام الهوات���ف المحمول���ة، والنم���ّو ال�ضكاني، 
واال�ضتثم���ار االأجنب���ي )كلٍّ عل���ى ِحَدة( من ناحي���ة، والنمّو 
االقت�ض���ادي من ناحي���ٍة اأخرى، حي���ث ي���وؤّدي التح�ّضن في 
كثاف���ة الهات���ف المحمول اإل���ى زيادٍة ف���ي نم���ّو االقت�ضاد، 
وي���وؤّدي النمّو االقت�ضادي المتزايد اإلى نمّو انت�ضار الهواتف 
المتنقل���ة، والعك�ش �ضحيح. كم���ا اأّن النم���ّو ال�ضكاني يوؤّدي 
اإل���ى زيادة الطلب على الهواتف المحمول���ة، عاوًة على اأّن 
اال�ضتثم���ار االأجنب���ي المبا�ضر في مج���ال االت�ضاالت؛ كان 
ل���ه تاأثيٌر اإيجابيٌّ في انت�ض���ار الهواتف المحمولة على نطاٍق 

وا�ضٍع في القارة)4(.
الهات���ف  وتاأثي���ر  م�ضاهم���ة  اأّن  الدرا�ض���ة:  واأظه���رت 
المحمول، ف���ي النمّو االقت�ضادي ف���ي اإفريقيا، كانت اأقوى 
ف���ي الفترة )00)م-0)0)م، والتي ات�ضمت بارتفاع م�ضتوى 
انت�ض���ار الهوات���ف المحمول���ة ف���ي االقت�ض���ادات االإفريقية 
الواقعة جنوب ال�ضحراء الكبرى؛ مقارنًة بانت�ضار الهواتف 

االأر�ضية. 
وت�ضي���ر الدرا�ض���ة اإلى: اأّن هن���اك عاق���ًة عك�ضيًة بين 
انت�ض���ار الهواتف الثابت���ة والهواتف المحمول���ة، واإذا كانت 
هناك عاق���ٌة اإيجابي���ُة االتجاَهْين بين النم���ّو االقت�ضادّي 

.Ibid. p3  )((

 Kanwal Zahra, Parvez Azim, And Afzal   )((
.Mahmood, Op.cit, p.712

-Martin Chege Wainaina, Op.cit, pp.92   )3(
.93

.Ibid. p.92  )4(

وانت�ض���ار الهوات���ف المحمولة؛ ف���اإّن العاقة بي���ن الهواتف 
الثابت���ة والنمّو االقت�ضادي عاق���ٌة اأحادية الجانب؛ بمعنى 
اأن توّفر �ضبكات االت�ضال االأر�ضية ُت�ضهم في تحّقق التنمية 

ولكن ال ي�ضترط �لعك�ض. 
وب�ضف���ٍة عاّمة؛ ف���اإّن اأهمية الهوات���ف االأر�ضية في 
النم���ّو االقت�ض���ادي ال ت���كاد ُتذك���ر في اإفريقي���ا جنوب 
ال�ضح���راء الكب���رى، ومن النتائ���ج الجدي���رة بالنظر، 
للمهتمين باال�ضتثمار ف���ي مجال االت�ضاالت، اأنه يزداد 
تاأثي���ر النمّو االقت�ضادي عل���ى انت�ضار الهاتف المحمول 
ف���ي المناطق التي يقّل فيها انت�ضار الهاتف الثابت. واأن 
اال�ضتثم���ار في االت�ضاالت ال�ضلكي���ة والا�ضلكية يخ�ضع 
لقان���ون المنفعة المتناق�ضة؛ ما يعن���ي اأّن البلدان التي 
تمّر بمرحلٍة مبّكرٍة من التنمية من المرّجح اأن ت�ضتفيد 
اأكث���ر م���ن غيره���ا م���ن اال�ضتثمار ف���ي البني���ة التحتية 

لات�ضاالت)5(. 

ج- الجهود االإفريقية مجال الطاقة:
تمّث���ل الم�ضروعات في مجال الطاق���ة مكّونًا مهّمًا من 
مكون���ات البنية التحتية، وتزخر القارة االإفريقية باإمكانات 

�ضخمة من م�ضادر الطاقة، التقليدية والمتجّددة. 
وبالنظ���ر اإل���ى التوزي���ع الجغراف���ي له���ذه الم�ض���ادر؛ 
يت�ض���ح اأّن اأقالي���م القارة االإفريقي���ة كاّف���ة يمكنها تحقيق 
االكتف���اء الذاتي من الطاقة؛ اإذ يترك���ز الجانب االأكبر من 
»احتياطي���ات النف���ط والغ���از« ف���ي �ضمال وغ���رب اإفريقيا، 
بينم���ا يتركز »احتياطي الفحم« في الجنوب االإفريقي. كما 
تمتلك الق���ارة اإمكانات كبيرة من »الطاق���ة المائية لتوليد 
الكهرب���اء« في معظم المناطق الداخلي���ة، بوجود مجموعة 
كبي���رة من المجاري المائية ال�ضخمة، مثل النيل، الكونغو، 
النيجر، ال�ضنغال، فولت���ا، اأورانج. كما توجد مناطق كبيرة 
الإنتاج »الوقود الحراري« في منطقتي وادي البحر االأحمر، 
ووادي ال�ض���دع العظي���م)6(، هذ التنوع انعك����ش على طبيعة 
م�ضروع���ات البنية التحتية في مجال الطاقة، وعلى التوزيع 

الجغرافي لهذه الم�ضروعات. 

.Martin Chege Wainaina, Op.cit, p.93  )5(

 Economic Commission for Africa   )6(
.)2010(,…Op.Cit, p.323
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ويمك���ن ت�ضني���ف م�ضروع���ات الطاق���ة ف���ي ع���دٍد من 
المجموع���ات))(، وفق���ًا للم�ض���در الم�ضتخ���دم ف���ي تولي���د 
الطاقة، فالطاقة المتول���دة من »الوقود الحفري« التقليدي 
)النفط والغ���از(، نرى ترّكزًا ف���ي م�ضروعاتها في ال�ضمال 
االإفريقي، وال �ضيما م�ضر )بها العدد االأكبر من م�ضروعات 
ذة بالفع���ل، اأو التي تنتظر التنفيذ(، وليبيا،  الطاقة، المنفَّ
والمغرب، وبدرجٍة اأقّل في الغ���رب االإفريقي، وتحديدًا في 

دلتا النيجر. 
فيم���ا تترّك���ز م�ضروع���ات تولي���د الطاق���ة المعتم���دة 
عل���ى »الفحم« ف���ي جنوب اإفريقي���ا باالأ�ضا����ش، اإ�ضافًة اإلى 

م�ضروعاٍت متفّرقة في موزمبيق وزيمبابوي.
اأم���ا حقول »الغاز الطبيعي«؛ فتنت�ضر على كّل ال�ضواحل 
االإفريقي���ة تقريب���ًا، وال �ضيم���ا ال�ضم���ال والجن���وب والغرب 

االإفريقي.
وعل���ى الّرغم م���ن وفرة م�ضادر الطاق���ة التقليدية 
م���ن نفط وغ���از؛ ف���اإّن التج���ارة البينية في ه���ذه ال�ضلع 
مح���دودة للغاية، ب���ل اإّن الدول االإفريقي���ة غير المنتجة 
ت�ضطر اإلى ا�ضتيراد احتياجاتها من خارج القارة، بفعل 
رق المائمة لنقل  ت���رّدي و�ضائل النقل، وعدم وجود الطُّ
الوقود، اأو وعورتها وخطورتها )االأمنية( حال وجودها؛ 
م���ا يجعل ا�ضتي���راد الوقود من الخ���ارج اأي�ضر واأرخ�ش، 
ول���ذ� تّم بناء ع���ّدة خطوط �أنابيب للغ���از و�لبترول ل�ضّد 
حاج���ة ال���دول االإفريقي���ة، لت�ضجيع التجارة ف���ي المواد 
البترولي���ة داخ���ل الق���ارة االإفريقية، وتحقي���ق االعتماد 

الذاتي المتبادل))(.

ال�ضادر  ال�ضنوي  التقرير  على  للم�ضروعات  ر�ضدنا  يعتمد    )((
لعام  الطاقة  مجال  في  االإفريقية  االأوروب��ي��ة  ال�ضراكة  عن 
6)0)م، والذي ر�ضد اأكبر خم�ضين م�ضروع لتوليد الطاقة في 
اإفريقيا؛ اعتمادًا على قاعدة بيانات الطاقة التي َتّم اإعدادها 
تنمية  برنامج  وكذا  االأوروبية-االإفريقية،  ال�ضراكة  اإطار  في 

البنية التحتية في اإفريقيا. انظر: 
 Africa-EU Energy Partnership Status
 Report Update: A mid-term report on
 progress, achievements and future

.perspectives 2016, p. 9

 ،WAGP من اأ�ضهرها خط اأنابيب غاز الغرب االإفريقي  )((
يهدف اإلى تو�ضيل الغاز من نيجيريا اإلى: بنين وتوجو وغانا. 
 ،TANZAMA )خط اأنابيب بترول )تنزانيا - زامبيا

وعل���ى ال�ضعيد نف�ض���ه؛ تحتل م�ضروع���ات »الطاقة 
الهيدروليكي���ة« المكانة االأولى عل���ى م�ضتوى م�ضروعات 
الطاقة في الق���ارة االإفريقية، فاأنهار القارة االإفريقية، 
وفولت���ا  والنيج���ر  والكونغ���و  الني���ل  نه���ر  ���ة  وبخا�ضّ
والزامبي���زي، يمكنه���ا مجتمعة اأن توّل���د نحو 3)% من 
احتياج���ات العالم م���ن الطاق���ة الكهرومائي���ة، ويقّدر 
البنك االإفريقي للتنمية اأّن الطاقة الكهرومائية يمكنها 
اأن توّلد 45% م���ن الكهرباء الم�ضتهَلكة في دول اإفريقيا 

جنوب ال�ضحراء. 
وتحَظى اإثيوبيا بالعدد االأكبر من م�ضروعات ال�ضدود، 
حي���ث يوج���د بها �ضبعة �ض���دود م���ن اإجمالي 3) �ض���ّدًا على 
م�ضت���وى الق���ارة، تليه���ا جمهوري���ة الكونغ���و الديمقراطي���ة 
بواق���ع  ثاث���ة �ض���دود، اإ�ضافًة اإل���ى م�ضروٍع م�ضت���رك بينها 
وبين زامبيا، مع ماحظة اأّن الطاقة االإنتاجية لم�ضروعات 
الكونغ���و تفوق مجمل الطاقة االإنتاجية الكهربائية المتوّقعة 

لباقي الم�ضروعات في دول القارة.
وتجدر االإ�ضارة اإلى: اأّن التعاون المائي بين دول القارة 
االإفريقي���ة ال يقت�ض���ر فقط على توليد الكهرب���اء، اإذ يمكن 
تحقيق التعاون في مج���ال التخزين واال�ضتخدام الم�ضترك 
للمي���اه، وخ�ضو�ض���ًا اأّن معظ���م االأنهار الكبرى ف���ي القارة 
تت�ض���م باأنها اأنهاٌر دولية اأو عاب���رة للحدود، ويقّدم الجنوب 
االإفريقي نموذجًا ناجحًا في مجال التعاون المائي، متمّثًا 
في م�ضروع نقل المياه م���ن »جبال مالوتي« في لي�ضوتو، اإلى 
جن���وب اإفريقي���ا، من خ���ال تحويل تدف���ق »نه���ر اأورانج«، 
والمع���روف ب�»نهر �ضنجو« في لي�ضوتو، لتغذية »نهر فال« في 

جنوب اإفريقيا)3(.

يربط ميناء دار ال�ضام بم�ضفاة نفط Indeni في مدينة 
بترول  اأنابيب  خط  الثمانينّيات.  منذ  ويعمل   ،Ndola
وهو  واأوغ��ن��دا(،  )مومبا�ضا  بين  يربط  اأوغ��ن��دا(،   - )كينيا 
امتداد لخط )مومبا�ضا - األدوريت( بكينيا. خط اأنابيب غاز 
تنمية  »محور  من  جزٌء  وهو  اإفريقيا(،  جنوب   - )موزمبيق 

مابوتو«، ويعمل منذ الت�ضعينّيات، راجع:
 Economic Commission for Africa )2010(,

.Op.Cit, pp.324, 325

اأنفاق،  و�ضبعة  �ضدود  خم�ضة  اإن�ضاء  الم�ضروع:  يت�ضمن    )3(
خ، وي�ضير الخبراء اإلى اأّنه اأحدث تحواّلً هيكلّيًا  ومحطَتْين لل�ضّ
اإيراداته بنحو 50 مليون دوالر  في اقت�ضاد لي�ضوتو؛ اإذ تقّدر 
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وبامتداده���ا الجغراف���ي عل���ى جانبي خ���ط اال�ضتواء؛ 
تتمتع القارة االإفريقية بثروٍة من م�ضادر الطاقة ال�ضم�ضية 
الازم���ة الأنظمة توليد الطاقة ال�ضوئي���ة والحرارية، وتنبع 
مي���زة هذا الم�ضدر م���ن توافره في مواق���ع عديدة، ف�ضًا 
عل���ى اإمكاني���ة تخفي�ش التكلف���ة مع تق���ّدم التكنولوجيا في 
توليده���ا، وتتمت���ع كلٌّ م���ن ال�ضح���راء الكب���رى و�ضح���راء 

كلهاري باإمكانيات �ضخمة في هذا المجال.
وبالمث���ل؛ فاإّن طاقة الرياح يمك���ن توليدها باإمكانياٍت 
كبي���رٍة ف���ي مناط���ق ع���ّدة ف���ي الغ���رب وال�ض���رق والجنوب 

االإفريقي.
كم���ا تتمت���ع الق���ارة االإفريقي���ة باإمكانيات ف���ي مجال 
الطاق���ة الحرارية االأر�ضية، وخ�ضو�ض���ًا في منطقة اأخدود 
 Great East African العظي���م  اإفريقي���ا  �ض���رق 
Rift System الممت���د م���ن ال�ض���رق االأو�ض���ط وحتى 

موزمبيق.
واأخي���رًا؛ ف���اإّن م�ضروع���ات »الوق���ود الحي���وي« ب���داأت 
تظه���ر بو�ضفها بديًا اأو مكمًا للوق���ود الحفري التقليدي، 
وقد ب���داأت اإفريقيا منذ بداية الثمانينّي���ات في م�ضروعاٍت 
ال�ضتغ���ال ه���ذه الطاقة، غي���ر اأّن اال�ضتغ���ال الكامل لهذا 
الم�ض���در لم يحدث بعد، ويوج���د حوالي 00) م�ضروع منها 
في نحو 0) دولة، بما فيها: مالي وغينيا وال�ضنغال وتنزانيا.

ثالثًا: ماحظات ختامية:
يمك���ن اإب���داء مجموعة من الماحظ���ات على م�ضاعي 
تطوير البنية التحتية في اإفريقيا، وعاقتها بجهود التنمية 

في القارة، فيما ياأتي:
)- وفق���ًا لموؤ�ّضر تنمي���ة البنية التحتي���ة، ال�ضادر عن 
البنك االإفريقي عام 6)0)م، فاإّن الدول االإفريقية جميعها 
اأحرزت تقّدمًا في الجوانب االأ�ضا�ضية التي يغطيها الموؤ�ّضر 
)النق���ل، الكهرب���اء، تكنولوجي���ا االت�ض���االت والمعلومات، 
�ضات  حي())(، حيث ارتفعت المخ�ضّ رف ال�ضّ المياه وال�ضّ

ال�ضعبة  العملة  من  الدولة  دخل  من   %50 نحو  تمّثل  �ضنوّيًا، 
في  انظر  الم�ضروع.  ه��ذا  بف�ضل  م�ضادرها  تنّوعت  التي 

تف�ضيات الم�ضروع:
.25-Shemmy, Op.Cit, pp.24

 African Development Bank )2016(. The  )((
 Africa Infrastructure Development Index

المالي���ة لتل���ك القطاعات على م�ضتوى الق���ارة ككل، بن�ضب 
تتراوح بين 5- 8%، وو�ضلت في قطاع المياه اإلى ))%))(.

)- هن���اك تفاوٌت وا�ض���ٌح في االأداء ف���ي تطوير البنية 
التحتية؛ حيث ياأت���ي ال�ضمال االإفريقي في المقّدمة مقارنًة 
باالأقالي���م االأخ���رى، يلي���ه الجن���وب االإفريقي، ث���ّم الغرب 
���ح موؤ�ّضر البنية  والو�ض���ط، واأخيرًا �ض���رق اإفريقيا)3(. ويو�ضّ
التحتي���ة لع���ام 6)0)م ثب���ات ال���دول التي تحت���ل المراكز 
الع�ض���رة االأولى، مع تفاوت طفيٍف في ترتيبها؛ مقارنًة بعام 

3)0)م)4(.
3- اأّن ال���دول االإفريقي���ة تعتمد في تموي���ل م�ضروعات 
البني���ة التحتية على خم�ض���ة موارد اأ�ضا�ضي���ة: ))( االإنفاق 
الع���ام م���ن ال���دول االإفريقي���ة نف�ضه���ا. ))( الم�ضاع���دات 
التنموي���ة الر�ضمية من ال���دول االأع�ضاء في منظمة التعاون 
االقت�ضادي والتنمي���ة، والتي ُتمنح على اأ�ضا�ش ثنائي. )3( 
القرو����ش باأ�ضكالها المختلفة )المي�ض���رة وغير المي�ضرة(، 
والمن���ح من موؤ�ّض�ض���ات التموي���ل الدولي���ة واالإقليمية. )4( 
القرو�ش الر�ضمية والتمويل من خارج دول OECD بما 

فيها البنوك ال�ضينية والهندية. )5( القطاع الخا�ش)5(.
4- م���ا زالت هن���اك فج���وٌة تمويليٌة في مج���ال البنية 
التحتية في اإفريقيا بين الم�ضته���َدف والواقع؛ فعلى الّرغم 
من ارتف���اع ن�ضبة متو�ض���ط االإنفاق عل���ى م�ضروعات البنية 
التحتية ف���ي القارة اإل���ى 8% من اإجمال���ي ميزانيات الدول 

2016. May 2016. At: http://www.afdb.
org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/
Publications/Economic_Brief_-_The_
Africa_Infrastructure_Development_

 .2-Index.pdf, pp.1

�ضت بع�ش الدول ِن�ضبًا اأعلى من ذلك بكثير لقطاعات  ))(  خ�ضّ
االأخ�ضر  ف��ال��راأ���ش  ))0)م،  ع��ام  ذل��ك  م��ن  التحتية  البينة 
وجنوب  8)%؛  اأوغندا  39%؛  وناميبيا  44%؛  نحو  �ضت  خ�ضّ

اإفريقيا 4)% للبنية التحتية. راجع:
 Economic Commission for Africa )2016(,

 .op.Cit

.African Development Bank, Op. Cit, p.8  )3(

.Ibid, P.7  )4(

 Economic Commission for Africa )2010(,  )5(
.Op.Cit, p.332
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االإفريقي���ة، في الفت���رة ))0)م-3)0)م )بل���غ االنفاق في 
الراأ�ش االأخ�ضر 44%، وناميبيا 39%، واأوغندا 8)%، وجنوب 
اإفريقيا 4)%(، وبرغم نجاح ال���دول االإفريقية في تقلي�ش 
فج���وة التموي���ل ع���ام 3)0)م بنح���و الن�ض���ف )ا�ضتطاعت 
ال���دول االإفريقية تدبير 46.7 ملي���ار دوالر من اأ�ضل 99.6 
مليار دوالر تكاليف م�ضروعات البنية التحتية في عام())(؛ 
ف���اإّن القارة ما زالت في حاجٍة الإنفاق ما بين 80-90 مليار 
دوالر �ضنوّي���ًا على بناء و�ضيانة البنية التحتية؛ حتى يمكنها 
اأن تحّق���ق االندم���اج الفاعل في االقت�ض���اد العالمي وزيادة 

ح�ضتها.
5- على �ضعيد التمويل الخارجي تت�ضّدر: ال�ضين )3) 
ملي���ار دوالر(، والوالي���ات المتحدة االأمريكي���ة )7 مليارات 
دوالر(، قائمة الدول والموؤ�ّض�ض���ات المهتمة باال�ضتثمار في 
قطاعات البنية التحتية ف���ي دول القارة االإفريقية )جنوب 

 Economic Commission for Africa )2016(,  )((
 Assessing Regional Integration in Africa
 VII: Innovation, Competitiveness and
Regional Integration, p.28. at: http://
www.uneca.org/s i tes /defau l t / f i les /

PublicationFiles/aria7_eng_chap2.pdf

ال�ضحراء(، وبفارٍق كبيٍر عن اأقرب مناف�ضيهما))(، وهو ما 
يمّثل امت���دادًا للتناف�ش التقليدي بي���ن القوَتْين على النفوذ 
ال�ضيا�ض���ي واالقت�ضادي في القارة، حي���ث ُيعّد النق�ش في 
التموي���ل المتاح فر�ضًة لزيادة نف���وذ القوى الكبرى لتقديم 
�ضراكات مع ال���دول االإفريقية، وهي واإن كانت تجبر عجزًا 
ف���ي الجان���ب االإفريقي؛ فاإنه���ا- وال �ضك- تحّق���ق م�ضالح 

ال�ضركاء الدولّيين.
6- ت�ضي���ر البيانات اإل���ى ن�ضيٍب معتب���ر لا�ضتثمارات 
العربي���ة واالإ�ضامية في قطاعات البنية التحتية في القارة 
االإفريقية، يتج���اوز ثاثة مليارات، موّزعة على ا�ضتثمارات 
كلٍّ من: �ضندوق اأبوظبي للتنمية ))7 مليون دوالر(، البنك 
العربي للتنمية في اإفريقيا ))0) مليون دوالر(، ال�ضندوق 
ال�ضعودي ))8) ملي���ون دوالر(، ال�ضندوق الكويتي للتنمية 
)360 ملي���ون دوالر(، �ضندوق االأوبك للتنمية )363 مليون 
دوالر(، البن���ك العرب���ي للتنمية االقت�ضادي���ة واالجتماعية 
)3)6 ملي���ون دوالر(، البنك االإ�ضامي )مليار و604 مليون 
دوالر()3(، وه���و اأم���ٌر جديٌر بمزيٍد م���ن المتابعة والتحليل؛ 
للوق���وف على مدى تعاوني���ة اأو تناف�ضية تل���ك اال�ضتثمارات 
من ناحي���ة، وم���دى ات�ضاقها م���ع غايات التع���اون )العربي 
االإفريق���ي( من ناحية، و )االإفريق���ي االإفريقي( من ناحية 

اأخرى �

 Economic Commission for Africa )2016(,  )((
Op.cit, p.36. http://www.uneca.org/sites/
default/files/PublicationFiles/aria7_eng_

chap2.pdf

.Ibid. p.36  )3(
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األمن المناخي في إفريقيا: قراءة في 
رات االندثار واستراتيجيات البقاء

ّ
مؤش

اأ. اإيمان قلل
باحثة دكتوراه، ق�شم العلوم ال�شيا�شية، كلية الحقوق والعلوم ال�شيا�شية – جامعة وهران

اإفريقي�ا  ف�ي  الفقي�رة  البل�دان  الخ�ش�و�س 
الت�ي ال يد لها فيها، ويرجع ذلك اإلى �ش�عف 
قدرة القارة االإفريقية عل�ى التكّيف مع هذه 
التهديدات من جهة، وال�ش�غوط الواقعة على 
الق�ارة االإفريقي�ة من جه�ٍة اأخرى، وال �ش�يما 
م�ش�وؤولية الغ�رب ف�ي خل�ق مناب�ت االأزم�ة 

المناخية في اإفريقيا وا�شتمرارية تاأثيراتها.

االهت���م�اُم العالم���يُّ ت�شاَعد 
بق��ش����اي�ا المن���اخ، 
واأ�شبحت ال�شيا�شة المناخية ق�شيًة حا�شمًة 
ومح�ور  الدول�ّي  االأعم�ال  ج�دول  �ش�من 
ال�شيا�ش�ات البيئية المختلفة، نظرًا لتاأثيرات 
المن�اخ التي اأ�ش�حت ته�ّدد كّل الدول على 
وج�ه  وعل�ى  واالأ�ش�عدة،  الم�ش�تويات  كّل 
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المت�ضرري���ن م���ن الفي�ضانات تفاقم في غ���رب اإفريقيا 
وو�ضطه���ا، حي���ث ت�ضّرر ف���ي ع���ام ))0)م اأكث���ر من 3 
مايين �ضخ�شٍ في المنطقة، كان اأغلبهم في نيجيريا، 
وتزامن���ت ه���ذه الفي�ضان���ات م���ع موج���ات مفرطة من 
الجفاف في منطقة ال�ضاحل، ولقد اأثرت هذه المخاطر 
عل���ى اأكثر م���ن 34 مليون اإفريق���ي، وت�ضّببت في خ�ضائر 
اقت�ضادي���ة ُتق���ّدر باأكث���ر م���ن 3.) ملي���ار دوالر ما بين 

عاَمي ))0)م و ))0)م))(.
التهدي���دات  ت�ض���ّكل  الغذائ���ي:  االأم���ن  )- تهدي���د 
المناخية، المرتبطة باالحت���رار والجفاف والفي�ضانات 
وتقل���ب هطول االأمط���ار، اأه���ّم م�ضّببات انع���دام االأمن 
الغذائ���ي وانهيار النُّظم الغذائية، ما ي���وؤدي اإلى فقدان 
�ُضب���ل العي�ش الريفي���ة، وانخفا�ش الدخ���ل الريفّي لعدم 
كفاي���ة الح�ض���ول عل���ى مي���اه ال�ض���رب وال���ّري، وتدّن���ي 
م�ضتوي���ات االإنتاجية الزراعي���ة)3(، خ�ضو�ضًا اأّن العديد 
م���ن ال���دول االإفريقي���ة تعتمد ب�ض���كٍل كبيٍر عل���ى المناخ 
الم�ضتق���ر والمائم، م���ا يوؤّث���ر على القط���اع الزراعي، 
ويط���رح �ضعوب���ة تكّيفه م���ع ه���ذه التقلب���ات، خ�ضو�ضًا 
م���ع تزام���ن ارتف���اع درج���ات الح���رارة ورطوب���ة التربة 
المنخف�ض���ة المتنب���اأ بهم���ا ف���ي العدي���د م���ن اأج���زاء 

اإفريقيا)4(.
انخفا����ش  التقّلب���ات:  ه���ذه  تاأثي���رات  م���ن  وكان 
محا�ضي���ل القطن ف���ي جمهورية بنين، وال���ذي يعّد اأهّم 
�ضادراته���ا نظ���رًا لندرة االأمط���ار وع���دم انتظامها، ما 
اأدى اإل���ى خ�ضائر كبيرة في الموا�ض���م الزراعية، وزيادٍة 
في ن�ضبة الفقر بين ال�ض���كان، ونق�شٍ في توفير الغذاء، 
كم���ا دّم���رت الفي�ضانات الت���ي �ضرب���ت موزمبيق مطلع 

))(  »مخاطر كثيرة في دول غرب اإفريقيا«، على الموقع: 
 http://arabic.irinnews.org/Report

 ،)IPCC( الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  )3(
 – االأو�ضاع  وه�ضا�ضة  والتكيف  االآث��ار  4)0)م:  المناخ  تغير 
ملخ�ش ل�ضانعي ال�ضيا�ضات، م�ضاهمة الفريق العامل الثاني 
في تقرير التقييم الخام�ش للهيئة الحكومية الدولية المعنية 

بتغير المناخ، �ش3).

 GEO4– العالمية  البيئة  توقعات  واآخرون:  اأجارد  )4(  جون 
للبيئة،  المتحدة  االأمم  برنامج  التنمية،  اأجل  من  – البيئة 

007)م، �ش59.

ل���م تتوق���ف ه���ذه التهديدات عل���ى تقوي����ش االأمن 
المناخّي فح�ضب، بل امتدت اإلى تهديد مختلف مظاهر 
االأمن االإفريق���ّي )االقت�ضادي، االجتماع���ي، الغذائي، 
وحت���ى اال�ضتق���رار ال�ضيا�ض���ي(، ما يط���رح تحديات لم 
ي�ضب���ق لها مثيٌل على القارة ال�ضم���راء؛ بدايًة من �ضعف 
التكّيف مع محّددات االأزمة المناخية، والعجز عن تلبية 
احتياج���ات التنمية الم�ضتدامة، بم���ا في ذلك االأهداف 
االإنمائي���ة لاألفية، و�ضواًل اإلى تحقي���ق اأمنها المناخي، 
م���ا ي�ضتدعينا لطرح االإ�ض���كال االآتي: ما مظاهر تا�ضي 
االأمن المناخي في اإفريقيا؟ وما مدى قدرة القارة على 
التكّيف والت�ضدي لتاأثيرات هذه المظاهر والتهديدات؟

�لمناخية  �لتهديد�ت  تاأثير  �أواًل: 
في �إفريقيا:

اإّن القارة االإفريقية ه���ي االأكثر ت�ضّررًا من عواقب 
التغّي���رات والتهدي���دات المناخي���ة؛ بالرغ���م م���ن اأنها 
م�ضوؤول���ة ع���ن ن�ضب���ة 4% فق���ط م���ن انبعاث���ات الغازات 
الدفيئة))( المت�ضّببة في هذه التهديدات، والمتمثلة في: 
االرتف���اع الكبير في درجات الحرارة، موجات الجفاف، 
ف���ي  التح���والت  المتطرف���ة،  واالأعا�ضي���ر  الفي�ضان���ات 
�أنماط �لطق�ض، تذب���ذب هطولية �الأمطار، وتفاعل هذه 
التهدي���دات مع ه�ضا�ض���ة االأو�ضاع البيئي���ة واالجتماعية 

داخل القارة االإفريقية، و�ضعف قدرتها على التكّيف.
ع���دم قدرة الق���ارة ال�ضمراء عل���ى التكّيف مع هذه 
التغّي���رات المناخي���ة ي�ضّكل موؤ�ّض���رًا على اندث���ار اأمنها 
المناخ���ي، ب���ل تقوي�ضًا لج���ّل معالم االأمن ف���ي اإفريقيا 
)االأم���ن الغذائ���ي، ال�ضّح���ي، اال�ضتق���رار ال�ضيا�ض���ي، 
التنمي���ة االقت�ضادي���ة..(؛ نظرًا لاآث���ار المتفاقمة التي 
ُتحدثه���ا مختلف التهديدات المناخية، وهو ما �ضنحاول 

التف�ضيل فيه.
)- تهديد االأمن الب�ض���ري: ت�ضّكل موجات الجفاف 
والفي�ضانات تهدي���دًا خطيرًا للب�ضري���ة جمعاء، وللدول 
االإفريقي���ة على وج���ه الخ�ضو�ش، فوفق���ًا لمكتب االأمم 
المتح���دة لتن�ضيق ال�ضوؤون االإن�ضانية )اأوت�ضا(: فاإّن عدد 

))(  اأخبار موؤتمر االأمم المتحدة لتغّير المناخ، على الموقع:  
http://cop22.malites
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ع���ام 007)م اآالف الهكتارات من المحا�ضيل الزراعية، 
وت�ضّرر حوال���ي 85) األف �ضخ����ش، وت�ضّببت االأعا�ضير 
والعوا�ضف اال�ضتوائية التي �ضربت جزيرة مدغ�ضقر في 
تدمير المحا�ضيل الزراعية الأكثر من 00) األف مزارع، 

حيث بلغت ن�ضبة التلف 80% في بع�ش المناطق))(.
وُت�ضّن���ف دول منطق���ة الق���رن االإفريق���ّي االأكث���ر 
ت�ضّررًا من التقّلبات المناخية المهّددة الأمنها الغذائي، 
حي���ث يعان���ي )) ملي���ون �ضخ�ش في ه���ذه المنطقة من 
نق�ش احتياجاتهم االأ�ضا�ضية م���ن الغذاء والماء بن�ضبة 
60%، م���ا دَعا منظمة االأغذي���ة والزراعة التابعة لاأمم 
المتحدة للتحذير م���ن ارتفاع ح�ضيلة �ضحايا المجاعة 

ونق�ش الغذاء، وخ�ضو�ضًا في كينيا))(.
3- تهدي���د االأم���ن ال�ضّح���ي: التغّي���رات المناخية 
ف���ي اإفريقي���ا تعني زي���ادة زح���ف االأمرا����ش وتاأثيراتها 
الكبي���رة على �ضّحة ع�ض���رات االآالف من ال�ضكان، حيث 
ي�ضّكل الجفاف موؤّثرًا مبا�ضرًا على الغذاء، ومن ثّم على 
االأمرا����ش الناجمة عن �ضوء التغذية، كما توؤّثر الرطوبة 
ودرج���ة الح���رارة عل���ى انت�ض���ار الح�ض���رات وانتقالي���ة 
االآفات، وي�ضاع���ف المطر من مواقع ا�ضتن�ضاخ البعو�ش 
الناقل للمر����ش، وبفعل االأمطار الغزي���رة والفي�ضانات 
واالأعا�ضي���ر تتلوث م�ضادر المياه؛ ما ي���وؤّدي اإلى انتقال 
البكتيري���ا التي ي�ضع���ب التحّك���م فيها، وتدمي���ر البنى 
االأ�ضا�ضي���ة التي توّفر اإمدادات الغ���ذاء والمياه، وتعطيل 
النُّظ���م والموؤ�ّض�ضات ال�ضّحي���ة، وجعلها غير قادرة على 

توفير خدمات الرعاية ال�ضّحية.
ب���ل اأكثر من ذل���ك: توؤّدي هذه الظواه���ر اإلى ظهور 
وتف�ّض���ي االأمرا����ش الخط���رة، مث���ل الكولي���را، التهاب 
ال�ضحاي���ا الدماغية ال���ذي ينت�ضر ب�ض���كٍل منتظٍم خال 
مو�ضم الجف���اف، خ�ضو�ضًا بمنطقة جن���وب ال�ضحراء 
الكبرى الم�ضّماة »حزام االلتهاب ال�ضحائي«، والماريا 
الت���ي تودي بحياة مليون �ضخ����شٍ �ضنوّيًا، وباالأخ�ش في 

المناخية  التغيرات  »ت��اأث��ي��رات  قا�ضم:  اأمجد  المهند�ش    )((
والتنمية،  البيئة  مجلة  وال��ف��ق��ي��رة«،  النامية  ال���دول  على 
http://al3loom. ال��م��وق��ع:   ع��ل��ى  4)0)م،  االأردن، 

com/?p=12902

))(  المرجع نف�ضه. 

بل���دان الجن���وب االإفريق���ي: )جن���وب اإفريقي���ا، اأنغوال، 
بوت�ضوان���ا، مدغ�ضق���ر، موزمبيق، ناميبي���ا، �ضوازيلندا، 
زامبي���ا، زيمبابوي(، وه���ذا ما اأثارته منظم���ة ال�ضّحة 
العالمي���ة في تقريره���ا عن الماري���ا: اأّن اأكثر من %80 
و 90% م���ن الوفيات تقع في 35 بل���دًا في اإفريقيا جنوب 

ال�ضحراء الكبرى)3(.
ك�ضف���ت  واالجتماع���ي:  ال�ضيا�ض���ي  اال�ضتق���رار   -4
درا�ض���ات االأمن الحديثة عن وج���ود عاقٍة تازميٍة بين 
التغّي���رات المناخي���ة ودرج���ة اال�ضتق���رار ال�ضيا�ضّي في 
ال���دول االإفريقي���ة، ا�ضت���دالاًل بن�ضوب الح���روب االأهلية 
في اإفريقي���ا خال الفت���رة ))98)م - )00)م( ب�ضبب 
ارتف���اع وتي���رة درج���ات الح���رارة، فبح�ض���ب الدرا�ضة: 
ف���اإّن ارتفاع الح���رارة درجًة واحدًة يزي���د من احتمالية 
ن�ض���وب ال�ضراعات والحروب بن�ضب���ة 50%، حيث تهيئ 
التغّي���رات المناخي���ة ف���ي اإفريقي���ا الظ���روف المائمة 
الحت���دام ال�ضراع���ات؛ اإذ ت�ضير الدرا�ضة اإل���ى توّقعات 
تزايد معّدالت الح���روب االأهلية في اإفريقيا بحلول عام 
030)م بن�ضب���ة 55%، واإمكانية بلوغ �ضحاياها ما يقرب 
ن�ضف مليون قتيل، كما توؤّث���ر هذه التغيرات على االأمن 
االجتماع���ّي بتزاي���د ع���دد المهاجرين االأفارق���ة ب�ضبب 
الكوارث المناخية؛ ليتجاوز عددهم 300 مليون مهاجر 
بحلول عام 050)م، وهم َمن ُيطلق عليهم: »المهاجرون 

البيئيون«)4(.
5- تهدي���د النم���و االقت�ضادي والتنمي���ة: الواقع اأّن 
معظ���م اقت�ضاديات ال���دول االإفريقية تعتم���د باالأ�ضا�ش 
على ا�ضتقرار العوامل المناخية، مثل الزراعة والغابات 
وال�ضياح���ة ال�ضاحلي���ة، واأّي خلل في العوام���ل المناخية 

يوؤّدي ال محالة اإلى تقهقر الم�ضيرة التنموية الإفريقيا.
فالح���رارة ت���وؤّدي اإلى ع���دم اال�ضتق���رار ال�ضيا�ضي 

 Organisation mondiale de la santé et   )3(
 Organisation météorologique mondiale,
 Atlas de la santé et du climat, édition de

.26-l’OMS, OMM-N°1098, 2012, p8

)4(  بوحنية قوي: »البيئة في اإفريقيا تهديدات جديدة وم�ضارات 
حرجة«، تقارير مركز الجزيرة للدرا�ضات، 7) يوليو 6)0)م، 

�ش3.
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ال���ذي يعي���ق ب���دوره تراكم عوام���ل االإنت���اج، وانخفا�ش 
النم���و االقت�ض���ادي ب�ضب���ب الع���زوف ع���ن اال�ضتثم���ار، 
وي���وؤّدي الجفاف وتذبذب االأمطار اإلى انخفا�ش م�ضتوى 
االإنتاج الزراعي، وبالتالي م�ضتوى الدخل الكلي، وتوؤّدي 
االأح���داث المناخية العنيفة، مثل ال���زالزل والفي�ضانات 
واالأعا�ضير، اإلى تدمير القواعد والهياكل االأ�ضا�ضية، ما 
يعيق �ضير عجل���ة التنمية))( والنم���ّو االقت�ضادي، ويوؤّثر 
في جّل القطاع���ات االقت�ضادية، لي�ض���ّكل رهانًا رئي�ضّيًا 
اأم���ام الق���ارة االإفريقية ف���ي تحقيقها لمتطلب���ات النمّو 
والتنمي���ة الم�ضتدامة؛ بما في ذلك االأه���داف االإنمائية 

لاألفية.
6-  تهدي���د التن���ّوع البيولوج���ي: اإّن اإفريقي���ا غنيٌة 
بالتنّوع البيولوجّي والم���وارد الطبيعية، وتعتبر موطنًا ل� 
4)% من مناط���ق التنّوع البيولوجي ف���ي العالم، وتحمل 
اأكثر م���ن 50000 ف�ضيلة من الطي���ور والنباتات، بينها 
000) و 500) ن���وٍع م���ن الثديي���ات المعّر�ض���ة لخط���ر 

التدهور واالنقرا�ش بفعل التغّيرات المناخية))(.
ويزي���د تغّير المناخ من خط���ر حرائق الغابات التي 
تغّي���ر تكوين االأن���واع، وتخف�ش التن���ّوع البيولوجي، حتى 
�لتغّير�ت �لطفيفة في درجة �لحر�رة و�ضقوط �الأمطار؛ 
يمك���ن اأن يك���ون له���ا تاأثيرات مهّم���ة على نم���ّو الغابات 
والعديد من الف�ضائ���ل النباتية، وقد ثبت اأّن زيادة تبلغ 
درجًة مئويًة واحدًة في درج���ات الحرارة يمكن اأن تغّير 
م���ن كيفية بقاء وتكوين الغاب���ات. الكثير من الحيوانات 
الكبي���رة الت���ي تعي�ش ف���ي الغاب���ات، ون�ض���ف الثديّيات 
الرئي�ض���ة، وم���ا يق���ارب 9 %من جمي���ع اأن���واع االأ�ضجار 
المعروفة، هي بالفعل معّر�ض���ة لخطر االنقرا�ش، ومن 
اأمثلة ذلك: تاأثير طول فترات الجفاف وانكما�ش اأماكن 

 Independent Evaluation Group,   )((
 disaster; climate change; and economic
 development in Sub-Saharan Africa,
 Washington:  The World Bank, June 2007,

.8-p4

 Robert Mburia, Africa climate change   )((
 policy, Climate Emergency Institute, 2015,

      .p 7

المعي�ضة عل���ى االأفيال االإفريقية؛ ما جعلها اأكثر تعّر�ضًا 
لخطر االنقرا�ش ب�ضبب التغّيرات المناخية)3(.

ث���ان���ي���ًا: �ل��م��ح��رك��ات �ل��ظ��اه��رة 
و�لخفية ور�ء هذه �لتهديد�ت:

اإّن تفاق���م ه���ذه الظواه���ر المناخي���ة ف���ي الق���ارة 
االإفريقي���ة ي���وؤدي اإلى �ضعوب���ة اإعادة النظ���ام المناخّي 
االإفريقّي اإلى ما كان عليه، وتدفعنا مع�ضلة عودة االأمن 
المناخ���ّي االإفريق���ّي اإل���ى البحث عن م�ضّبب���ات احتدام 
االأزمة المناخي���ة؛ بت�ضليط ال�ضوء على ثاثة محركات، 
ومن بينه���ا االأ�ضب���اب الخفي���ة الكامن���ة وراء انتهاكات 

الدول االأوروبية للقارة االإفريقية.
علم���اء  يتف���ق  الدفيئ���ة:  الغ���ازات  انبعاث���ات   -(
المن���اخ عل���ى اأّن اأ�ض���ل التغّي���رات المناخي���ة يع���ود اإلى 
عملي���ات داخلية طبيعية، اأو عوام���ل ق�ضر خارجية، مثل 
التغّيرات التي تحدث في الدورة ال�ضم�ضية واالنفجارات 
البركاني���ة... اإلخ، هذا من جهة، م���ن جهة اأخرى تعود 
ه���ذه التغّي���رات المناخي���ة اإل���ى التغّي���رات الم�ضتم���رة 
الناتجة عن االأن�ضط���ة الب�ضرية بالدرجة االأولى)4(، وهو 

وتغير  البيولوجي  التنوع  االإنمائي،  المتحدة  االأمم  برنامج    )3(
�ش  007)م،  عام  البيولوجي،  للتنوع  الدولي  اليوم  المناخ، 

.)(4-(0(

)4(  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تغير المناخ 
4)0)م،  �ضوي�ضرا،  جنيف،  التجميعي،  التقرير  4)0)م: 

مهما كثرت االستراتيجيات 
المّتبعة من طرف الدول 
اإلفريقية؛ فإنها لن تصل 

إلى تحقيق أمنها المناخّي ما 
دامت أغلب أسباب التهديدات 

مفتعلة من طرف الدول 
المتقّدمة والصناعية
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م���ا عّبرت عن���ه اتفاقية االأمم المتح���دة االإطارية ب�ضاأن 
م���ن خال تعريفها   ،)UNFCCC( تغّي���ر المناخ
لتغّي���ر المناخ ف���ي الم���ادة االأولى م���ن االتفاقي���ة باأنه: 
»التغّي���ر في المناخ الذي ُيع���زى ب�ضورٍة مبا�ضرٍة اأو غير 
مبا�ض���رٍة �إل���ى �لن�ض���اط �لب�ضري �ل���ذي يغّي���ر �لتركيب 
الكيميائّي للغاف الجوّي على ال�ضعيد العالمي، والذي 
يك���ون اإ�ضافة اإل���ى تقلبات المناخ الطبيعي���ة المر�ضودة 
خال فت���رات زمنية مماثل���ة«))(، ويح���دث ذلك ب�ضبب 
االأن�ضطة الب�ضرية وال�ضناعية الموّلدة لغازات الدفيئة، 
م���ن خال حرق الوقود االأحف���وري، مثل النفط والفحم 
والغاز الطبيع���ي، ما يزيد من تراكمية هذه الغازات في 

الغاف الجوي))(.
وت�ضم���ل الغ���ازات الدفيئ���ة كًا م���ن: ثان���ي اأك�ضيد 
الكرب���ون ))CO(، بخار الم���اء )H(O(، الميثان 
واالأوزون   ،)N(O( النيترو����ش  اأك�ضي���د   ،)CH4(
ب�ضب���ب  المت�ضاع���دة  االنبعاث���ات  وه���ي   ،)O3(
اال�ضتخدامات المفرطة والممار�ضات غير العقانية في 
مختلف القطاعات، بما فيها الزراعة وال�ضناعة والنقل 

والبناء والطاقة)3(.
ح���ه من خ���ال ال�ضكل االآت���ي، بحيث  وه���و ما نو�ضّ
تحت���ل ا�ضتخدامات الطاقة وال�ضناع���ة المراتب االأولى 

في تدّفقات غاز ثاني اأك�ضيد الكربون:

�ش0)).

))(  هيئة االأمم المتحدة، اتفاقية االأمم المتحدة االإطارية ب�ضاأن 
)99)م،  المتحدة:  االأمم   ،)UNFCCC( المناخ  تغير 

�ش3. 

 NONA National Weather Service ,   )((
.Climate Change, October 2007 ,p2

الطاقة  تكنولوجيا  تقدم  »اآف��اق  واآخ��رون:  الحو�ضني  ن��وال    )3(
وم�ضتقبل  التكنولوجيا  في:  الكهرباء«،  قطاع  في  المتجددة 
ال��ط��اق��ة، االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة، م��رك��ز االإم����ارات 
للدر��ضات و�لبحوث �ال�ضتر�تيجية، ط)، 3)0)م، �ش )33)-

.)(35

الم�صدر: البنك الدولي، تقرير عن التنمية 
في العالم 2014م: التنمية وتغّير المناخ

ومن اأمثلة ذلك: ا�ضتخ���دام البنزين المحتوي على 
الر�ضا����ش في اأ�ضط���ول ال�ضيارات القديم���ة والمركبات 
المتهالك���ة المفتق���رة اإل���ى ال�ضيان���ة، وانع���دام كف���اءة 
ا�ضتخ���دام الوق���ود االأحف���وري ف���ي تولي���د الكهرب���اء، 
وانبعاث���ات الج�ضيمات واأك�ضيد الكبري���ت من المن�ضاآت 
والناجم���ة  الخط���رة  النفاي���ات  وم���ن  ال�ضناعي���ة، 
الثابت���ة  الع�ضوي���ة  والملوث���ات  االآف���ات  مبي���دات  ع���ن 
)POPs()4(، واإزال���ة االأ�ضج���ار، وحرائ���ق الغاب���ات، 
ومخّلف���ات المحا�ضيل الت���ي  ت�ضهم باإط���اق م�ضتويات 
عالية م���ن الج�ضيم���ات والملوثات بن�ضب���ة 0) اإلى 5)% 
من انبعاثات ثان���ي اأك�ضيد الكربون ال�ضنوية في الغاف 

الجوي)5(.
ت���وؤّدي ه���ذه االنبعاث���ات م���ن مختل���ف القطاعات، 
والتو�ّض���ع  ال�ضكان���ّي  النم���ّو  بداف���ع  والمت�ضاع���دة 
االقت�ض���ادي، اإل���ى ت�ضخي���ن الكوك���ب، وتفاق���م ظاهرة 
االحتبا����ش الحراري، ما يرّجح هيمن���ة ق�ضية االحترار 
على النظام المناخ���ّي العالمي، وباالأخ�ّش على النظام 

المناخّي االإفريقي.

على  اإفريقيا«،  و�ضمال  االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  في  »البيئة    )4(
الموقع:  

http: / /web.wor ldbank.org/WBSITE/
E X T E R N A L / E X TA R A B I C H O M E /
E X T A R A B I C C O U N T R I E S /
 MENAINARABICEXT/0,,contentMDK:
 21755874~pagePK: 146736~piPK:

226340~theSitePK: 475954,00.html

)5(  جون اأجارد واآخرون، مرجع �ضبق ذكره، �ش 49.
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)-  زيادة الطلب على الطاقة االأكثر تلوثًا:
اإّن ا�ضتمرارية االإن�ضان في توليد الكهرباء با�ضتعمال 
الوقود االأحفوري يزيد م���ن ارتفاع الغازات الدفيئة اإلى 
م�ضتويات ُتنذر بكوارث كبرى تواجه الب�ضرية بحلول عام 
050)م، حي���ث ُي�ضهم قطاع تولي���د الكهرباء بنحو ))% 
من اإجمال���ي انبعاثات الغازات الدفيئ���ة، واإذا ا�ضتمرت 
انبعاث���ات الكربون بالمع���دل الحالّي؛ ف���اإّن ترّكزها في 
الغاف الجوّي �ضي�ضل اإلى 600 جزء في المليون بحلول 
عام 050)م، ومن بين من�ضاآت توليد الكهرباء المت�ضّببة 
في تدفق اأطنان االنبعاثات: المحطات العاملة بالفحم؛ 
اإذ ي���وؤّدي تولي���د نحو ) ميج���او�ط �ضاعة م���ن �لكهرباء 
اإل���ى انبع���اث نحو  طن مت���ريٍّ واح���ٍد من ثان���ي اأك�ضيد 
الكربون))(، حيث يتوقع زيادة انبعاثات غاز ثاني اأك�ضيد 
الكربون عالمّيًا من 30،4 مليار طٍن اإلى 43،4 مليار طٍن 
ع���ام 035)م))(، لي�ض���ّكل اأهّم التحدي���ات بيئّيًا ومناخّيًا 
في العالم، وال �ضيم���ا تاأثيراته المت�ضاعدة، والتي تم�ش 
ال���دول االأكث���ر فق���رًا، وال �ضيم���ا ال���دول االإفريقية، وال 
ت�ضتطي���ع بلدان كثيرة، على �ضبيل المثال اإفريقيا جنوب 
ال�ضح���راء الكب���رى، مواجه���ة طلب الطاق���ة المتزايد، 
وتوا�ضل اعتماده���ا على المحط���ات القديمة منخف�ضة 

الكفاءة التي تبعث م�ضتويات ملوثات عالية)3(.
3- االنتهاكات البيئية من القوى العظمى:

نحّلل هذه االنتهاكات من منظوَرْين:
المنظ���ور االأول: يرتك���ز عل���ى البواع���ث التاريخية 
�ضيم���ا  وال  المتقدم���ة،  البل���دان  فتاريخّي���ًا  للغ���رب، 
ال�ضناعية، مثل الواليات المتح���دة االأمريكية واالتحاد 
االأوروب���ي، هي الم�ض���وؤول االأول عن التغّي���رات المناخية 
كونه���ا  االإفريقي���ة؛  ال���دول  عل���ى  المتفاقم���ة  واآثاره���ا 
المت�ضّب���ب الرئي����ش في االحتبا�ش الح���راري؛ من خال 

ذك��ره، �ش )33)-  �ضبق  واآخ��رون، مرجع  الحو�ضني  ن��وال    )((
.)(35

))(  كين كوياما: »التغّيرات في ميزان العر�ش والطلب العالمي 
االإمارات  الطاقة،  وم�ضتقبل  التكنولوجيا  في:  الطاقة«،  على 
والبحوث  للدرا�ضات  االإم����ارات  مركز  المتحدة،  العربية 

�ال�ضتر�تيجية، ط)، 3)0)م، �ش37.

)3(  جون اأجارد واآخرون، مرجع �ضبق ذكره، �ش49.

ح���رق اأكبر كمية م���ن الوق���ود االأحف���وري المت�ضّبب في 
خف����ش قدرة الغ���اف الجوّي على امت�ضا����ش الغازات 
الم�ضّبب���ة لاحتبا�ش الحراري، بالرغ���م من اأنها ت�ضّكل 
فق���ط 0)% من �ضكان العالم، اإذ تنتج اأكثر من 70 %من 

االنبعاثات منذ عام 850)م)4(.
وُتعّد الواليات المتحدة من اأكبر المذنبين في ذلك 
(حوالي 44% من اإمدادات الطاقة في الواليات المتحدة 
ه���ي من الفح���م، لديها اأكب���ر �ضناعة فح���م، مع وجود 
400) محط���ة طاقة تعمل بالفحم، - تخّيل كمية الحرق 
الت���ي تقوم به���ا!-)، ما تطّل���ب �ضرورة دف���ع تعوي�ضات 
مالي���ة لل���دول المت�ض���ّررة لم�ضاعدته���ا عل���ى تح�ضي���ن 
المرونة، وت�ضهيل التكّيف في مواجهة تغّير المناخ، وهو 

ْين المناخي)5( للغرب«)6(. ما ي�ضّمى: »بالَدّ
اأم���ا المنظ���ور الثان���ي: في�ضم���ل االنته���اك البيئ���ّي 
من الق���وى العظمى للبيئة االإفريقي���ة، وذلك من خال 
العديد م���ن الممار�ضات الااأخاقية لعقوٍد من الزمن، 
والمت�ضّببة في تحّول جزٍء من القارة اإلى مكّبات عماقة 
لليورانيوم الم�ضّع والنفايات النووية)7(، وردمها باأرا�ضي 
الق���ارة، وت�ضدير الم���واد الم�ضّرة بيئّي���ًا والتكنولوجيا 
النامي���ة  البل���دان  اإل���ى  والملّوث���ة  والبالي���ة  القديم���ة 
واالإفريقي���ة، ما حول البيئ���ة االإفريقية اإل���ى بنيٍة قائمٍة 
عل���ى موؤ�ّضرات ُتنذر بتزايد الك���وارث والمخاطر؛ لت�ضع 

اأمنها المناخّي على محّك االندثار!

)4(  بيا رنادا: »الواليات المتحدة مدينة لنا بَدْين مناخي«، في: 
العدالة  اأجل  من  الكفاح  اإفريقيا:  �ضمال  في  القادمة  الثورة 
عباب  تر:  بالويللو،  ميكامينيو-  حمو�ضان،  حمزة  المناخية، 
�ش  5)0)م،  مار�ش  ط)،  لوك�ضمبورغ،  روز�  موؤ�ض�ضة  م��ر�د، 

 .)5(-49(

فكرة  على  ال��م��ن��اخ��ّي  ْي��ن  ال��دَّ ي�ضتند  ال��م��ن��اخ��ي:  ْي��ن  ال��دَّ   )5(
الجوّي  الغاف  اأّن  على  تن�ّش  التي  الطبيعية«  »الم�ضاعات 
يعني  وهذا  الب�ضر،  جميع  ِقبل  من  جماعّيًا  مملوٌك  لاأر�ش 
اأنه يجب تقا�ضم فوائده بالت�ضاوي بين الجميع، واأّن م�ضوؤولية 

حمايته هي اأي�ضًا م�ضوؤوليٌة جماعية.

)6(  بيا رنادا، مرجع �ضبق ذكره، �ش )50-)5(.

)7(  بوحنية قوي، مرجع �ضبق ذكره، �ش 4.
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بديلة  ��ستر�تيجيات  نحو  ثالثًا: 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ع��د�ل��ة �ل��م��ن��اخ��ي��ة في 

�إفريقيا:
من المهّم اأن ناحظ اأّن بروتوكول مونتريال، وكذا 
اتفاقي���ة االأمم المتح���دة االإطارية ب�ضاأن تغّي���ر المناخ، 
ونتائ���ج الموؤتمرات والقم���م المناخي���ة، وتقارير الهيئة 
 ،)(()IPCC( الحكومية الدولية المعنية بتغّير المناخ
قد ت�ضّمنت العديد من االإجراءات الواجب على الدول، 
وباالأخ����ش المتقّدم���ة، اتباعها للتخفي���ف من انبعاثات 
الغ���ازات الدفيئ���ة الب�ضري���ة المن�ض���اأ، وت�ضمينها �ضمن 
�ضيا�ضاتها الوطنية، اإال اأّن االإح�ضائيات وواقع التغّيرات 
���ح تخّلف ال���دول عن جدية  المناخي���ة المتفاقم���ة تو�ضّ

االأخذ بزمام المبادرة على الم�ضتوى العالمي.
عل���ى م�ضتوى الق���ارة االإفريقي���ة؛ �ضه���دت اإفريقيا 
العدي���د م���ن المب���ادرات المناخية، والجه���ود الموّحدة 
ة  ف���ي المفاو�ضات المناخية، وتاأ�ضي�ش الهياكل المخت�ضّ
االإفريق���ي  ال���وزارّي  كالموؤتم���ر  المناخ���ي،  بال�ض���اأن 
م���ن  وغيره���ا   ،)AMCEN( بالبيئ���ة  المعن���ي 
البرام���ج وال�ضيا�ض���ات المناخية، غير اأن���ه مهما كثرت 
اال�ضتراتيجي���ات المّتبع���ة من طرف ال���دول االإفريقية؛ 
فاإنها لن ت�ضل اإلى تحقيق اأمنها المناخّي ما دامت اأغلب 
اأ�ضب���اب التهديدات مفتعلة من طرف ال���دول المتقّدمة 
وال�ضناعي���ة، م���ا ي�ضتوج���ب اأن تك���ون اال�ضتراتيجي���ات 
م�ضترك���ة على الم�ضتوى االإفريقّي والعالمي، وت�ضمل كًا 

من ا�ضتراتيجيات التكّيف، وا�ضتراتيجيات اال�ضتجابة.
)االقت�ض���اد  الزراع���ي  التكّي���ف  ا�ضتراتيجي���ة   -(
االأخ�ض���ر والزراعة الذكية مناخّي���ًا(: يتعّين على بلدان 
قارة اإفريقي���ا اعتماد مقاربٍة �ضمولي���ٍة وجماعيٍة لاأمن 
الغذائي، تن���درج في نظرٍة �ضامل���ٍة للتنمية االقت�ضادية 
- االجتماعي���ة )االقت�ض���اد االأخ�ض���ر(، وه���و ما دعت 

 :IPCC المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة    )((
اآالف  ثاثة  من  وتتاألف  المتحدة،  االأم��م  تتبع  دولية  منظمة 
االقت�ضاد  وخبراء  المحيطات  وما�ضحي  المناخ  علماء  من 
درا�ضة  مجال  ف��ي  النافذة  العلمية  الجهة  وه��ي  وغيرهم، 
موقع  على  اطلع  للمزيد:  وتاأثيراته.  ال��ح��راري  االحتبا�ش 

الهيئة.

اإلي���ه منظمة الفاو الإ�ضراك الدول االإفريقية في ت�ضميم 
خّط���ٍة لعام 030)م، ت�ضاعد على �ضن���ع اال�ضتراتيجيات 
���ة  الخا�ضّ الم�ضتدام���ة  التنمي���ة  باأه���داف  المرتبط���ة 
باإفريقي���ا، م���ن اأج���ل التحوي���ل الزراعي، والت���ي تكون 
مواكب���ة لخّط���ة ع���ام 063)م الإفريقيا، والت���ي تت�ضّمن 
اعتم���اد الطاق���ات النظيف���ة والمقبولة الكلف���ة لتحقيق 
االأم���ن الغذائ���ي، وذلك باالبتعاد ع���ن ا�ضتخدام الوقود 
ُنُظ���م  اأّن  ا�ضتخدام���ه، خ�ضو�ض���ًا  االأحف���وري وكف���اءة 
االأغذية ت�ضتهلك في الوقت الحالّي 30% من الطاقة في 

العالم))(.
ويعتم���د نجاح هذه المقاربة على: اآليات التكّيف مع 
التغّير المناخي وتدبير مخاط���ر الكوارث، بالخ�ضو�ش 
م���ن خال توفير ظروٍف مائمٍة لا�ضتثمار الخا�ّش في 
الزراعة وال�ضناعة الزراعية وتدعيمها، تبّني �ضيا�ضات 
تجارية زراعية تدعم االأهداف الوطنية لاأمن الغذائي 
وت�ضم���ن التموي���ن الغذائ���ّي الم�ضتمر، تطوي���ر البحوث 
الزراعية واالبتكارات التقني���ة من اأجل زيادة االإنتاجية 
والمحافظ���ة على الم���وارد الطبيعية، اإدم���اج اإجراءات 
التخفيف م���ن المخاط���ر المناخية- الت���ي تتعر�ش لها 
الموارد االإنتاجية ال�ضحيحة اأ�ضًا )المياه واالأرا�ضي(- 

لب �ضيا�ضات االأمن الغذائي)3(. في �ضُ
وُيع���ّد نه���ج »الزراع���ة الذكي���ة مناخّي���ًا« م���ن اأهّم 
اال�ضتراتيجي���ات التكيفي���ة التي تمّكن ال���دول االإفريقية 
م���ن مواجه���ة االآث���ار المناخي���ة والتكّي���ف معه���ا، يقول 
�ضيجالي: »ربما ال ن�ضتطيع اأن نوقف تمامًا اآثار الجفاف 
الذي يجتاحنا، ولكن باإمكاننا التقليل اإلى اأدنى حدٍّ من 
تلك االآث���ار؛ عن طري���ق ا�ضتخدام االأ�ضالي���ب الزراعية 
الت���ي تنا�ضب الظروف المناخية المتغّيرة، وتدفع بعجلة 

»اأه���داف  المتحدة،  ل��اأم��م  وال��زراع��ة  االأغ��ذي��ة  منظمة    )((
التنمية الم�ضتدامة واالأهداف اال�ضتراتيجية لمنظمة االأغذية 
والزراعة: النتائج المتوقعة في اإقليم اإفريقيا«، موؤتمر منظمة 
اأفريل   8-4 اأبديجان،  الإفريقيا،  االإقليمي  والزراعة  االأغذية 

6)0)م، �ش ))-8(.

)3(  لجنة االأمم المتحدة االقت�ضادية الإفريقيا – مكتب �ضمال 
الحالة  –تحليل  اإفريقيا  �ضمال  في  الغذائي  االأمن  اإفريقيا، 
وا�ضتجابات الدول لعدم ا�ضتقرار االأ�ضواق الزراعية، المغرب، 

ط)، ))0)م، �ش ))-))(.
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االإنتاجي���ة، وتحاف���ظ ف���ي الوق���ت نف�ضه عل���ى ا�ضتدامة 
الموارد الطبيعية«.

»وع���ن طري���ق دع���م المزارعي���ن، وتمكينه���م من 
ا�ضتخ���دام الممار�ض���ات الم�ضتدام���ة الإدارة االأرا�ض���ي، 
فاإننا ن�ضاعدهم على الم�ضاهمة في بناء نظام اإيكولوجي 
اإيجاب���ي، والحفاظ عل���ى التوازن المنا�ض���ب بين المياه 
والمغذي���ات والكرب���ون، وبالتالي تح�ضين ج���ودة الحياة 

للجميع«))(.
)- التعاون القطاعي واالإقليمي لمواجهة التهديدات 
المناخية: تتطلب التهديدات المناخية التي تعاني القارة 

))(  رودولفو كويفنكو: »تخ�ضير االأرا�ضي الجافة في كينيا من 
خال الزراعة الذكية مناخّيًا«، مجلة الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، حزيران 5)0)م، �ش9.

االإفريقية من تاأثيراتها تكاُتف الجهود االإقليمية والدولية، 
واإقام���ة اأوج���ه التع���اون والتن�ضيق ف���ي البرام���ج المعنية 
ب���اإدارة الغابات والزراعة والطاق���ة والمياه وتغّير المناخ، 
من خال خطط التقارب االإقليمية))(، فالتعاون االإقليمّي 
ال يتطل���ب وحدًة �ضيا�ضية، اأو اإلغاء الحدود الوطنية، واإنما 
يحت���اج اإل���ى التع���اون للوقوف في وج���ه ظاه���رٍة مناخيٍة 
م���ا؛ نظرًا للتق���ارب الجغراف���ّي والخ�ضو�ضي���ة المناخية 

والم�ضير الم�ضترك.

موجز  »تقرير  المتحدة،  لاأمم  والزراعة  االأغذية  منظمة    )((
عن تو�ضيات االأجهزة االإقليمية لمنظمة االأغذية والزراعة«، 
الدورة  الإفريقيا،  االإقليمي  والزراعة  االأغذية  منظمة  موؤتمر 
�ش  6)0)م،  اأفريل   )8-4( اأبيدجان،  والع�ضرون،  التا�ضعة 

.)7-6(
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3- اعتماد نماذج طاقة جديدة وتكنولوجيا نظيفة: 
اإّن تزاي���د الطل���ب عل���ى الطاقة بتزاي���د ال�ض���كان ُيلقي 
بظال���ه الموؤّثرة على الغاف الجوي، ما اأ�ضبح يقت�ضي 
بن���اء نماذج للطاق���ة جديدة باالعتماد عل���ى بدائل غير 
تلك الملوث���ة، مثل: )الطاقة ال�ضم�ضي���ة، المائية، طاقة 
الري���اح، والطاقة الحراري���ة االأر�ضية..( هذا من جهة، 
ومن جهة اأخرى تح�ضين الطاق���ات الكهربائية باعتماد 
الطاق���ات النظيفة ف���ي اإنتاجها، واعتم���اد تكنولوجيات 
التولي���د الم�ضت���رك وتطويرها اإلى تكنولوجي���ات اأف�ضل 
اللتق���اط �لكرب���ون وتخزين���ه، خ�ضو�ض���ًا �أّن محط���ات 
الطاق���ة تعمل بالوق���ود االأحفوري))(، وك���ذا التحّول في 
ا�ضتعم���ال الطاقة الهيدروجينية من خال الهيدروجين 
في نق���ل الطاقة لم�ضاف���ات بعي���دة، اأو ا�ضتعماله كوقوٍد 
كيميائ���ي، خ�ضو�ضًا اأنه ال يحتوي على الكربون، كما اأّن 
حرقه وتحويله اإلى طاق���ة ال ينفث ثاني اأك�ضيد الكربون 

وال غازات دفيئة))(.
4- ال�ضناعة الخ�ضراء: تتطل���ب التدابير الازمة 
للتخفي���ف والتكّي���ف م���ع تغّي���ر المن���اخ: التح���ّول نح���و 
»ال�ضناعة الخ�ضراء«، على اعتبار اأّن القطاع ال�ضناعّي 
م���ن اأهّم م�ضّببات انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من 
خال ح�ض���ن اال�ضتفادة وا�ضتغال الم���وارد المتجّددة، 
والتدوير واإعادة ا�ضتخ���دام المواد، وتقلي�ش النفايات، 
وا�ضتخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة في ال�ضناعة 
تح���ّد م���ن انبعاث���ات الغ���ازات الدفيئ���ة، ما ي���وؤدي اإلى 
تقلي�ش التلوث والحفاظ عل���ى الموارد الطبيعية، حيث 
ُيتوّقع اأن ينتج عن اإدخال تح�ضينات على كفاءة عمليات 
االإنت���اج ال�ضناعية، وباالأخ�ّش عملي���ات حجز الكربون 
وتخزينه، انخفا����شٌ بن�ضبة 37% من انبعاثات غاز ثاني 

اأك�ضيد الكربون بحلول عام 050)م)3(.

الطاقة،  وم�ضتقبل  التكنولوجيا  ال�ضويدي:  �ضند  جمال    )((
للدرا�ضات  االإم����ارات  مركز  المتحدة،  العربية  االإم����ارات 

و�لبحوث �ال�ضتر�تيجية،  ط)، 3)0)،  �ش )))- 3)(.

))(   بيتر هوفمان: م�ضادر الطاقة الم�ضتقبلية، تر: ماجد كندا، 
لبنان: د�ر �لفار�بي، ط)، 009)م، �ش ))43-3(.

»دور  والتعدين،  ال�ضناعية  للتنمية  العربية  المنظمة    )3(
ال�ضناعات الخ�ضراء في التخفيف والتكيف مع المناخ«، على 

5- بن���اء اتف���اٍق �ضيا�ضيٍّ ملزم: يعتم���د بقاء القارة 
االإفريقي���ة بالدرج���ة االأول���ى عل���ى تخفي����ش انبعاث���ات 
ال���دول ال�ضناعية للكربون؛ كونه���ا المت�ضّبب االأول، في 
حين اأّن اإفريقيا المت�ض���ّرر االأول، وذلك باعتماد اتفاٍق 
ة القوى العظمى،  �ضيا�ضٍيّ ملزٍم ل���كّل االأطراف، وبخا�ضّ
لتخفي���ف انبعاثاتها من جهة، والعمل عل���ى و�ضع حلوٍل 
لق�ضاي���ا النفاي���ات الخطي���رة والم�ضّع���ة والتكنولوجي���ا 
الم�ضّرة التي ي�ضدره���ا الغرب الإفريقيا، ومنع انتقالها 
عبر الحدود، واإدارتها ف���ي اإفريقيا من خال اتفاقيات 
دولية مث���ل )بازل(، واأخ���رى قارية مث���ل )باماكو()4(، 
واإ�ضف���اء الطابع الّردع���ي واالإلزامي عليه���ا، ويجب اأن 
يت�ضّم���ن هذا االتف���اق مبداأ العدال���ة واالإن�ضاف لتبديد 
الهواج����ش، وخلق الثقة، مع االعتراف بوجود اختافات 
ف���ي احتياجات البل���دان النامي���ة، وتزويده���ا بالتمويل 
والتكنولوجي���ا الازم���ة للت�ضّدي للتحدي���ات المتفاقمة 
الت���ي تفر�ضها اأعب���اء التنمية، و�ضمان ع���دم خ�ضوعها 
الأج���زاء منخف�ض���ة م���ن الم�ضاع���ات العالمي���ة، واإن�ضاء 
ميكانيزم���ات فا�ضل���ة بي���ن اأماكن ح���دوث تخفي�ش في 
انبعاثات الغازات الم�ضّبب���ة لاحتبا�ش الحراري، وبين 
َمن يدفع مقاب���ل ذلك التخفي�ش، و�ضرورة �ضّد النق�ش 
لل���دول النامي���ة م���ن خ���ال اآلي���ات التموي���ل المبتكرة 
والم�ضاع���دة الفني���ة من طرف البل���دان العالية الدخل؛ 
الأغرا����ش التكّي���ف م���ع تغّير المن���اخ، وتحقي���ق نموٍّ في 

خف�ش الكربون، بحلول عام 030)م)5(.
6- تفعي���ل حق���وق الكربون: في ظ���ّل االأطر الدولية 
للتخفيف والتكّي���ف، وفي ظّل نظام االنبعاثات، ُيفتر�ش 
����ش ل���كّل مواط���ن التمت���ع بحّق اإ�ض���دار كمية  اأن ُيخ�ضّ
بل���د ي�ضدر كمية  معين���ة من الكرب���ون )CO )اأو كّل 
مح���ّددة من الكربون(، كّل بلد يت�ضّبب بحجٍم معّيٍن من 

http://css.escwa.org.lb/sdpd/1582/ الموقع:  
d2s41.pdf

اإلى  ال�ضيا�ضات  »اإفريقيا من  االأفارقة:  البيئة  )4(  موؤتمر وزراء 
http://www.egynews.net :التنفيذ«، على الموقع

في  التنمية  عن  تقرير  والتعمير،  لاإن�ضاء  الدولي  البنك    )5(
العالم 0)0)م التنمية وتغّير المناخ، وا�ضنطن، طبعة م�ضبقة، 

009)م، �ش)).
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االنبعاثات يدفع حقوق الكرب���ون اإلى الدول المت�ضّررة، 
م���ا ي�ضّكل تحفي���زًا اأو رادع���ًا لتخفي�ش ن�ض���ب الكربون، 
وي�ضاه���م ف���ي التدفق���ات المالي���ة اإل���ى اإفريقي���ا جّراء 
بي���ع حقوق الكربون))(، م���ا اأ�ضبح ي�ضتدع���ي من العالم 
اأجمع تبّني مفهوم الت�ضاوي ف���ي ا�ضتحقاقات الفرد من 
انبعاث���ات الغازات الم�ضّببة لاحتبا����ش الحراري؛ اإذ ال 
يمك���ن تقلي����ش االنبعاث���ات اإال من خ���ال اإن�ضاء حقوق 
وم�ضتحقات لكّل دولة ف���ي الغاف الجوي، ويحتاج هذا 

االأمر اإلى اتفاٍق بين االأمم، واأي�ضًا داخل كّل اأّمة))(.
7- عقد ال�ضراكة المناخية: وذلك من خال تن�ضيق 
ورب���ط الجهود بي���ن ال���دول االإفريقية وال���دول الغربية 
المتقّدم���ة، لنق���ل الخب���رات واال�ضتفادة م���ن الكفاءات 
في مجال الت�ضيي���ر البيئ���ي واإدارة المخاطر المناخية، 
وابت���كار االأدوات الازم���ة لدم���ج ا�ضتراتيجي���ات فاعلة 
للتكّي���ف مع التغّيرات المناخية، واإفادة الدول االإفريقية 
بالتكنولوجيا النظيفة، واإنجاز وتو�ضعة م�ضاريع الطاقات 
المتج���ددة والنظيف���ة ونقله���ا باإفريقي���ا. ولع���ّل ال�ضوؤال 
المطروح ههنا: لم�ضلحة َمن �ضتكون هذه ال�ضراكة؟ اإذ 
يج���ب اأن تقوم هذه ال�ضراكة على بناء عاقات ال ترتكز 
عل���ى الم�ضال���ح ال�ضيق���ة لمبيع���ات الطاق���ة وال�ضاح، 
واإنم���ا لخدمة ال���دول االإفريقي���ة؛ كونها االأكث���ر ت�ضّررًا 
ج���ّراء التهديدات المناخية المتفاقمة، وكمبادرة نوعية 

ين المناخّي للغرب. لت�ضديد ق�ضٍط من الَدّ

ر�بعًا: �سيناريوهات و�آفاق �ل�سيا�سة 
�لمناخية في �إفريقيا:

خل����ش تقري���ر الهيئة الحكومي���ة الدولي���ة المعنية 
بتغّي���ر المن���اخ )IPCC(، اإلى اأنه م���ن المرّجح جّدًا 
ح���دوث تفاقم في مظاهر العنف المناخي؛ بتزايد حّدة 
ووتي���رة موجات الحرارة المرتفع���ة والجفاف واالأمطار 

 Paul collier and others, “Climate Change  )((
 and Africa”, Oxford Review of Economic
.Policy, Volume 24, Number 2, 2008, p349

القادمة  الثورة  في:  تمرد«،  عملية  »مليون  نارين:  �ضونيتا    )((
في �ضمال اإفريقيا: الكفاح من اأجل العدالة المناخية، حمزة 
حمو�ضان، ميكامينيو- بالويللو، تر: عباب مراد، موؤ�ض�ضة روزا 

لوك�ضمبورغ، ط)، مار�ش 5)0)م، �ش48.

الغزي���رة خ���ال الع�ضريات المقبل���ة، وخ�ضو�ض���ًا على 
م�ضت���وى الق���ارة االإفريقي���ة، حي���ث خل�ض���ت عديد من 
الدرا�ضات اإلى ه�ضا�ضة بلدان القارة االإفريقية ومنطقة 
البحر االأبي����ش المتو�ضط، و�ضعف قدرتها على مجابهة 

التهديدات المناخية المحتملة)3(.
وبالم���وازاة؛ تو�ضّل���ت درا�ضات- اأُجري���ت موؤخّرًا- 
ح���ول تاأثيرات تغّيرات المناخ عل���ى النُّظم الزراعية في 
اإفريقي���ا؛ اإلى اأنه م���ن المحتمل جّدًا ح���دوث انخفا�ٍش 
ف���ي االإنتاجي���ة الزراعية، ومن ثّم انخفا����ش في �ضافي 
اإيرادات المحا�ضيل بن�ضبٍة كبيرٍة ت�ضل اإلى 90% بحلول 
ع���ام 00))م، وح���دوث االإجهاد المائي م���ع انعداٍم في 
وفرة المياه، لت�ضل عدة بلدان اإفريقية، وال�ضيما �ضمال 
اإفريقيا، قبل عام 050)م، اإل���ى م�ضتوى العتبة بالن�ضبة 
لموارده���ا المائي���ة، ليق���ّدر ع���دد ال�ض���كان المهّددي���ن 
بمخاط���ر االإجه���اد بي���ن 75 و 50) ملي���ون ن�ضمة، وبين 
350 و 600 ملي���ون ن�ضم���ة في خم�ضينيات ه���ذا القرن، 
باالإ�ضاف���ة اإلى تدهوٍر ف���ي التنّوع الطبيع���ّي واالأحيائي، 
حي���ث يتوّقع بحل���ول عام 050)م ح���دوث انقرا�ٍش مهمٍّ 
في اأن���واع النبات���ات والحيوانات، وهجرة الأن���واٍع كثيرٍة 

الم�ضتديمة،  والتنمية  البيئة  وزارة  التون�ضية،  الجمهورية    )3(
ال��ت��غ��ّي��رات  مجابهة  ا�ضتراتيجيات  ح���ول  دول���ي  »ت�����ض��ام��ن 
 (0-(8 تون�ش،  دولية،  ندوة  والمتو�ضط«،  باإفريقيا  المناخية 

نوفمبر 007)م، �ش).

لخدمة العدالة المناخية في 
إفريقيا سيكون على البلدان 
الصناعية مضاعفة تمويالتها 

للدول اإلفريقية التي 
ستضطر إلى تحّمل المزيد 

من آثار تغّير المناخ وتعزيز 
قدرتها على التكّيف 
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م���ن الطيور، وفق���دان المنطق���ة االأحيائي���ة للعديد من 
ال�ضجي���رات، وتده���وٍر للنظ���ام االإيكولوجي ف���ي العديد 
من اأج���زاء اإفريقيا؛ ب�ضبب االإجه���اد المائي وانخفا�ش 

رطوبة التربة وتغّيرات هطول االأمطار))(.
كما ذكر موقع BBC بي بي �ضي: اأنه من المتوّقع- 
بحلول عام 050)م- اأن يت�ضاعف �ضكان اإفريقيا جنوب 
ال�ضح���راء الكب���رى لي�ض���ل اإل���ى 9،) مليار م���ن �ضكان 
اإفريقي���ا، مما يعن���ي تزايد في الحاجة اإل���ى الغذاء، مع 
ارتف���اع تهديدات مر�ش الماري���ا ونق�ش المياه وتزايد 
ال�ض���كان، م���ا ي�ضع الق���ارة االإفريقية في موق���ٍف �ضعٍب 
م���ن المه���ّددات ال�ضّحية واالأمرا����ش والتدهور والجوع 

والفقر))(.
ولهذا يتوّقع علماء وخبراء المناخ العالمي اأّن القارة 
االإفريقية �ضتظل المت�ضّرر االأول من التقلبات المناخية، 
و�ضتعاني مزيدًا من االآثار المناخية المدّمرة، كما تتوقع 
النم���اذج المناخي���ة الم�ضتقبلي���ة اأّن اإفريقي���ا �ضت�ضه���د 
ارتفاع���ًا في درجة الحرارة بمتو�ضٍط ي�ضل اإلى 4°م في 
القرن الحادي والع�ضرين، مع روؤيٍة بانخفا�ٍش �ضديٍد في 
قدرته���ا على التكّيف، وفي ه���ذا الحال ولخدمة العدالة 
المناخي���ة في اإفريقيا؛ �ضيكون عل���ى البلدان ال�ضناعية 
م�ضاعف���ة تموياتها للدول االإفريقية التي �ضت�ضطر اإلى 
تحّمل المزيد م���ن اآثار تغّير المناخ وتعزيز قدرتها على 

التكّيف)3(.
ولع���ّل هذه التوّقع���ات والتنب���وؤات الخطيرة بم�ضير 
الق���ارة االإفريقي���ة، والت���ي ت�ضعها تحت وط���اأة ال�ضراع 
المناخي، وتربطه���ا بموؤ�ضراٍت الندث���ار اأمنها المناخي 
بحلول الن�ض���ف الثاني من القرن الح���ادي والع�ضرين، 

))(  »تحليل الجوانب االإقليمية لتغّير المناخ وموارد المياه«، على 
https: //www.ipcc.ch/pdf/technical- الموقع:   
                                                         papers/ccw/ccw%20ar/chapter_5_ar.pdf

ال��دول  بع�ش  المناخ..  تغير  »ب�ضبب  الفتاح:  عبد  اأ�ضماء    )((
https:// :االإفريقية �ضتفقد الزراعة في 00))«، على الموقع

elbadil.com

 AMCEN, Draft African Union Strategy   )3(
 on Climate Change, African Strategy on

.Climate Change, May 2014, p4

تجعلنا نت�ضاءل عن جدوى الموؤتمرات والقمم المناخية، 
الت���ي نال���ت ن�ضيبها م���ن النقا����ش ال�ضيا�ض���ي والترويج 
االإعام���ي، ك�ضكٍل من اأ�ضكال اال�ضتجاب���ة العادلة لتغّير 

المناخ في اإفريقيا؟

م�����س��ار  2016م:  �ل���م���ن���اخ  ق���ّم���ة 
للعد�لة �لمناخية �أم �سيناريو للهيمنة 

�لنيولبر�لية؟
 COP( خ���رج موؤتمر المن���اخ المنعق���د بمراك�ش
))( بجمل���ٍة من النتائج كحلوٍل للوقوف اأمام التحديات 
المناخي���ة، واأولى هذه النتائج: اإعان الدول المتقدمة، 
كالواليات المتحدة وكندا واألمانيا والمك�ضيك، تخفي�ش 
انبعاثاتها في الن�ضف الثان���ي لهذا القرن، والعمل نحو 

تفعيل »اتفاق باري�ش«.
اأم���ا ب�ضاأن التمويل المناخي لل���دول االإفريقية؛ فقد 
التزمت الدول المتقدم���ة بدفع )8 مليار دوالر من اأجل 
�ضن���دوق التكيف، و 3) ملي���ار دوالر لفائدة مركز �ضبكة 
التكنولوجي���ا لتوفير ونقل التكنولوجي���ا المناخية للدول 
النامي���ة، كما اأعلن »ال�ضندوق االأخ�ض���ر للمناخ« دعمه 
للخط���ط الوطنية للتكّي���ف المناخي للعدي���د من الدول 
االإفريقي���ة، واأهّمه���ا ليبيري���ا بقيمة ).) ملي���ون دوالر، 
���ة التي  والنيب���ال 9.) ملي���ون دوالر، وم�ضاعف���ة الح�ضّ
�ضها البنك الدول���ي لتمويل خّطة العمل المناخي  يخ�ضّ
لمنطق���ة ال�ضرق االأو�ضط و�ضم���ال اإفريقيا؛ لتبلغ حوالي 

5،) مليار لل�ضنة بحلول 0)0)م)4(.
ويبقى ال�ض���وؤال عن مدى ا�ضتجاب���ة القوى العظمى 
المناخ���ي،  التكّي���ف  اللتزام���ات  ال�ضناعي���ة  وال���دول 

وتجاوزها للح�ضابات ال�ضيقة والم�ضالح الراأ�ضمالية؟
اإّن ه���ذه الحل���ول لي�ض���ت محاي���دة م���ن الناحي���ة 
ال�ضيا�ض���ة اأو االجتماعي���ة؛ كونها خطاب���ات نيوليبرالية 
مك���ّررة ل�ضيناريوه���ات التكّي���ف الهيكل���ي المطّب���ق في 
الثمانينيات والت�ضعينيات م���ن القرن الما�ضي، القائمة 

)4(  »بلدان العالم يدفعون قدمًا بالعمل المناخي العالمي خال 
موؤتمر المناخ 6)0)«، على الموقع: 

http: //cop22.ma/ar/#actualites/بلدان-العالم-
يدفعون-قدما-بالعمل-المنا
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على تعزيز ال�ضلطة اال�ضتبدادي���ة النيوليبرالية الهادفة 
اإل���ى خدم���ة م�ضالحه���ا بالدرج���ة االأول���ى، وا�ضتخدام 
تغّي���ر المناخ و�ضيلًة للربح وتر�ضيخ ع���دم الم�ضاواة؛ من 
خ���ال �ل�ضغوط �لخارجية للموؤ�ّض�ضات �لدولية، كالبنك 
الدول���ي والبنك االأوروبي لاإن�ض���اء والتعمير، ونخبة من 
خبراء االتحاد االأوروبي التي تعمل على ت�ضدير وتجارة 
الكرب���ون االإقليمية لل���دول النامية، وتموي���ل ال�ضناديق 
���ة المتحايل���ة عل���ى ال�ضرائب، وت�ضجي���ع برامج  الخا�ضّ
خ�ضخ�ض���ة الخدمات المهّم���ة كالمي���اه والنقل، ودعم 
الوقود االأحف���وري الملوث، وهي م���ا ت�ضّميه »راي بو�ش« 
بمرحل���ة جدي���دة، وه���ي: »االعت���داء االأيديولوجي على 
الحكوم���ات االإفريقية، بما ي�ضم���ن خ�ضوعها لاإ�ضاح 

ال�ضيا�ضّي الخارجّي والتحرير االقت�ضادي«))(.
اإن���ه لم���ن المفارق���ات اأن نج���د ال���دول المتقّدم���ة 
ت�ضدح بالن���دوات المناخية والم�ضاري���ع البيئية في ظّل 
انع���دام تج�ضيده���ا لمفهوم العدال���ة المناخي���ة، والتي 
تنطوي عل���ى االعت���راف بالم�ضوؤولي���ة التاريخية للغرب 
ال�ضناعي في الت�ضّبب باالأزمات المناخية، فقّمة المناخ 
)COP ))( بمراك����ش كانت ك�ضابقته���ا: قّمة المناخ 
بباري����ش )COP ))(، والت���ي انُتق���دت م���ن ط���رف 
العلم���اء وخبراء المن���اخ، وذلك لع���دم خروجها باتفاٍق 
�ضيا�ض���يٍّ مل���زٍم لجمي���ع االأط���راف، وباالأخ����شّ ال���دول 
ال�ضناعي���ة الكب���رى، م���ا يفت���ح المج���ال لتمّل�ضها من 
الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتخفي�ش الكربون من جهة، 
والمتعلقة بتمويل الدول النامية بمليارات الدوالرات من 
جهٍة اأخرى عن طريق »ال�ضندوق االأخ�ضر«، وكذا عدم 

ل لنظام »حقوق الكربون« اأو »ت�ضعير الكربون«. التو�ضّ
اإّن تزاي���د انبعاثات الغ���ازات الدفيئة اإلى م�ضتويات 
اأعل���ى، ح�ضب االإح�ضائي���ات الحديثة، اإنم���ا ُينذر بعدم 
تحقي���ق اله���دف المتّف���ق علي���ه م���ن ط���رف البل���دان، 
والمنبثق عن »موؤتمر كوبنهاغ���ن«، والذي يق�ضي باأن ال 

في  المناخ  لتغّير  الم�ضاحب  »العنف  بالويللو:  ميكامينيو-    )((
من  الكفاح  اإفريقيا:  �ضمال  في  القادمة  الثورة  في:  م�ضر«، 
اأجل العدالة المناخية، حمزة حمو�ضان، ميكامينيو- بالويللو، 
مار�ش  ط)،  لوك�ضمبورغ،  روز�  موؤ�ض�ضة  م��ر�د،  عباب  ت��ر: 

5)0)م، �ش )35- 37(.

يتجاوز ارتف���اع درجة حرارة العال���م درجَتْين مئويَتْين، 
واأّن تج���اوز هاَتْي���ن الدرجَتْي���ن يخل���ق تغّي���رات مناخية 

كارثية على كوكب االأر�ش.
كما اأّن الموؤ�ضرات الحالية تنبئ باأّن هناك دواًل غير 
راغبة في تحّمل الم�ضوؤولي���ة، ما ي�ضّجع على المزيد من 
الحلول الزائفة، ويرّج���ح المزيد من تاأثيرات المظاهر 
المناخي���ة العنيف���ة وتجلياته���ا المتفاقم���ة عل���ى الدول 

االإفريقية.

خاتمة:
اإّن بقاء القارة االإفريقية، وتحّقق اأمنها المناخي، ال 
يحتاج اإلى عقد الندوات والموؤتمرات وطرح التو�ضيات؛ 
بقدر ما يحت���اج اإلى اإرادٍة �ضيا�ضي���ٍة حقيقيٍة وجادٍة من 
طرف القوى الغربية العظمى الإحقاق العدالة المناخية؛ 
من خال الحّد من انبعاثاتها وجرائمها البيئية في حّق 
ال���دول االإفريقية، كم���ا اأّن حجم االأزم���ة اأ�ضبح يتطّلب 
�ض���رورة َوْعي المواط���ن وال�ضع���وب االإفريقية بالحقائق 
ومح���ّددات ال�ضي���اق ال�ضيا�ضي لتغّير المن���اخ، واإدراكهم 
اأّن االأم���ر ال يقت�ض���ر عل���ى الّنخبة ال�ضيا�ضي���ة والهياكل 
القيادية في توجيه عجلة المفاو�ضات واتخاذ القرارات 
في ال�ضاأن المناخي، بل اأ�ضبح ق�ضية المواطن الب�ضيط، 
وموؤ�ض�ضات المجتمع العلمي���ة واالإجتماعية، اإذ ال بد من 
الم�ضارك���ة ف���ي الكف���اح، واالن�ضمام اإل���ى المعركة �ضّد 
تغّي���ر المناخ، من اأجل تحقيق العدالة واالأمن المناخي، 
للو�ضول اإلى عالٍم يمكنن���ا الحديث فيه عن ديمقراطية 
الطاقة، والعدالة البيئية، اأو حتى ما ن�ضّميه: ديمقراطية 

المناخ �
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م اإلفريقي والمقررات المستوردة 
ّ
الُمتعل

لتعليم العربية )غانا نموذجًا(
د. مرت�شى محمود ُمَعاذ

رئي�س ق�ش�م تربية اللغات/ كلية التربية وعلوم 
االت�شاالت- جامعة التربية وينبا- غانا



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 69ثقافية ف�شلية محكَّ

اللغة، �ضعيًا اإلى توحيد برام���ج تعليم العربية في المدار�ش 
االإ�ضامية الحكومية، تحت االإ�ضراف غير المبا�ضر لوحدة 
 .Islamic Education Unit التعليم االإ�ضامي
اإال اأّن ه���ذ الجهد اعتراه خلل �ضديد، قاده تقريبًا اإلى نقطٍة 
فارغ���ة، اإذ لم يحّقق االأهداف المرجّوة من ت�ضميم برامج 

تعليم اللغة للناطقين بغيرها، وهو ما �ضنبّينه.

1 - و�صعية كتب تعليم العربية في غانا: 
اإّن المناه���ج التعليمي���ة يج���ب اأن ت�ضي���ر عل���ى خّط���ة 
مدرو�ضة ال مرتجل���ة، قبل تقريرها على المتعّلمين، وهو ما 
يوجب علينا درا�ضة كتب تعليم وتعّلم العربية بغانا، واختبار 
مدى �ضاحيته���ا للمتعّلمين، ولمعرفة و�ض���ع هذه الكتب ال 
ب���ّد من االإجاب���ة ع���ن االأ�ضئلة االآتي���ة: ما المق�ض���ود بُكتب 
تعلي���م العربية بغانا؟ ما م�ضادرها؟ م���ا االأهداف المرجو 

تحقيقها من هذه الكتب؟
و�ضنكتفي بمق���ررات )المرحلة االبتدائية/ ال�ضفوف: 

االأول والثاني والثالث( فقط دون غيرها من المراحل.
المق�ض���ود ب�»كت���ب تعلي���م العربية بغانا«: ه���ي الكتب 
المق���ّررة والم�ضتخدم���ة في جمي���ع المدار����ش االإ�ضامية- 
عل���ى العموم- بغان���ا لتعليم اللغ���ة العربية، وه���ي كتب لها 

ة التي �ضيغت لها. م�ضادرها، و�ضياقاتها الخا�ضّ
كانت معظم هذه الكتب المقّررة تاأتي من بع�ش الدول 
العربية، مثل المملكة العربية ال�ضعودية، وجمهورية م�ضر، 
وقد تاأت���ي من دوٍل عربي���ة غيرهما، كحال���ٍة ا�ضتثنائية من 

المغرب، اأو من محاولة غانية نادرة.
))- اأ( الكتب الوافدة من ال�ضعودية:

كان���ت ال�ضعودي���ة تتكف���ل ببع����ش كت���ب تعلي���م العربية 
لبع����ش المدار����ش االإ�ضامي���ة الت���ي تلت���زم ب�ضروطها، مثل 
تبّن���ي برنامجها التعليم���ي دون غيره، مما ق���د ي�ضمن لهذه 
المدار�ش ما ُي�ضّمى بالمعادلة؛ اأي معادلة البرنامج التعليمي 
اللغ���وي للمدر�ضة التي تتبّنى ه���ذا البرنامج، لبرنامج تعليم 
اللغة العربية بالمملكة، ومن المحفزات المقّدمة لتبّني هذا 
البرنامج، اأّن الطالب بهذه المدر�ضة قد يح�ضل على فر�ضة 
متابعة درا�ضت���ه العربية اأو االإ�ضامية بال�ضعودية. وعليه فاإّن 
هناك مجموعة كبيرة من المدار�ش ت�ضتخدم كتب المملكة، 
م���ع ندرتها حالّيًا، غي���ر اأّن ال�ضوؤال الجوه���ري الذي يفر�ش 
نف�ضه: هل ت�ضتخدم هذه الكتب نف�ضها في ال�ضعودية حالّيًا؟ 

هذه الدرا�شة محتوى تعليم تبحث 
اللغة العربية بغرب اإفريقيا، 
المناه�ج  ه�ذه  ملئم�ة  اختب�ار  اإل�ى  وته�دف 
والبرام�ج الدرا�ش�ية للمتعّل�م االإفريق�ي، ف�ي 
عملية تنمي�ة جميع مهاراته اللغوي�ة، بعيدًا عن 

�شياقها العربي.
�ش�ناأخذ جمهورية غانا نموذجًا؛ الأّن واقع تعليم 
اللغ�ة العربية في مدار�ش�ها ينعك�س على معظم 
مناه�ج اكت�ش�اب العربي�ة ف�ي غ�رب اإفريقي�ا، 
وت�شترك معها في مكّونات عنا�شرها التعليمية، 
وفي �ش�ياقها التاريخ�ي الذي ن�ش�اأت فيه هذه 

المدار�س. 
�أواًل: تعليم �لعربية وو�سائل تعليمها 

في غانا:
تت���وزع الم���واد في ه���ذه المدار����ش بي���ن مجموعَتْين، 
اللغوي���ة واالإ�ضامية، ويدر�ضهما المتعّل���م في فترٍة واحدة، 
ت�ضتغ���رق في معظ���م المدار�ش �ضاعَتْين عموم���ًا، و�ضاعَتْين 

ون�ضف ال�ضاعة على االأخ�ش.
ويمكن تق�ضيم الم�ضتوى االبتدائي اإلى ثاثة م�ضتويات 
فَيْن  ح�ضب الم���واد المدرو�ضة، ي�ضّم الم�ضت���وى االأول: ال�ضّ
فَيْن الثالث والرابع،  االأول والثاني، والم�ضت���وى الثاني: ال�ضّ
فَيْن الخام����ش وال�ضاد�ش. وال يدّل  والم�ضت���وى االأخير: ال�ضّ
ه���ذا التق�ضيم على االن�ضجام الت���اّم بين المواد المدرو�ضة، 

فين. ولكنه قائٌم على التقارب في م�ضتوَيي ال�ضّ
اأما الكتب المدر�ضية المقّررة للتعليم؛ فقد كانت هناك 
اأ�ضباه مقّررات متناثرة ومختلفة ومتباينة، من مدر�ضٍة اإلى 
اأخرى، ح�ض���ب اجتهاد المدر�ضة في ا�ضتيرادها، في معظم 
االأحيان من ال�ضعودي���ة اأو م�ضر وغيرهما، على الرغم من 
اأّن ه���ذه الكتب لي�ضت هي الم�ضتخدمة في دولها حالّيًا، ولم 

تعد م�ضتعملة في �ضياقها الثقافي الذي ن�ضاأت منه. 
حديث���ًا؛ تعتم���د معظ���م المدار�ش في غانا عل���ى ِكَتاب 
)معّلم القراءة(، في خ�ضم جهوٍد بذلها بع�ش الغيورين على 
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))- ب( الكتب الم�ضتوردة من م�ضر:
كان االأزهر اأول موؤ�ّض�ض���ة اإ�ضامية تقّدم دعمًا للتعليم 
العرب���ي واالإ�ضام���ي ف���ي غانا، ومن ه���ذا الدع���م: اإر�ضال 
البعث���ات لتعليم اللغة العربي���ة، حيث تاأت���ي البعثات ومعها 
المق���ررات التعليمية االأزهرية، ومن َثّم تت�ضرب هذه الكتب 
اإل���ى بع����ش المدار����ش، وه���ي اأول مق���ّررات منّظمة دخلت 
الباد بعد التعليم النظامي للغة العربية. واأ�ضهر هذه الكتب 
الم�ضرية المنت�ض���ره لتعليم العربية للغانيين: �ضل�ضلة ِكَتاب 
)معّل���م الق���راءة( باأجزائه المختلفة، والت���ي تمّثل محاولة 
توحيد المناهج والبرامج م���ن بع�ضهم حالّيًا، وهي �ضل�ضلة 
تق���ادم عليها الزمان، ولم تعد ت�ضتجيب لمعايير الل�ضانيات 

التطبيقية في ت�ضميم برامج التعليم لغير الناطقين بها.
))- ج( المحاولة الداخلية:

نظرًا لقّلة الكتب التي تح�ضل عليها المدار�ش، وتجاوبًا 
م���ع روح الم�ضوؤولية تجاه الفو�ض���ى المنهجية الموجودة في 
ُكت���ب التعلي���م العربي وقّلتها، ق���ّدم بع�ش االأف���راد محاولًة 
متوا�ضع���ة لت�ضهيل ح�ض���ول المدار�ش على مق���ّررات تعليم 
العربي���ة، مع اعتمادها عل���ى الو�ضائل المتاح���ة، يمّثل هذه 
الكت���ب ما اأّلفه اأح���د الغانّيي���ن، معتمدًا في���ه الترجمة اإلى 

االإنجليزية كو�ضيلٍة م�ضاعدة في التعليم.

2- محتوى الكتب المقررة:
اإذا اأردن���ا تقدي���م ت�ض���ّوٍر اأول���ّي ع���ن م�ضم���ون الكتب 
الم�ضتخدمة، قبل مناق�ضة �ضاحيتها، فاإنه يلزمنا التطّرق 

اإلى العنا�ضر االآتية:
))- اأ( الم�ضتوى التركيبي للكتب المقررة:

�ضنرّكز في اأنواع االأ�ضاليب التي تحكم معظم التراكيب 
اللغوي���ة في هذه الكتب، ونراعي طبيع���ة الن�ضو�ش الواردة 
م���ن حيث الطول والق�ضر ح�ضب الم�ضتهَدفين، مع االلتزام 

بنف�ش الكتب التي تّم التعر�ش لها.
لفية  ���ف االأول للمدر�ض���ة ال�ضَّ ناح���ظ ف���ي ِكَت���اب ال�ضّ
)مدر�ض���ة ابتدائي���ة واإعدادي���ة(، اأّن االأ�ضل���وب عب���ارة عن 
ْين، ي���دور الحوار ف���ي الّدر�ش  �ض���وؤال وج���واب بي���ن �ضخ�ضَ
االأول بين )عبد الحميد، وطاهر(، مما فر�ش على الكتاب 
اعتم���اد اأ�ضل���وب ال�ض���وؤال والج���واب، مث���ل: )َم���ا ا�ْضُمَك َيا 
اأَِخ���ي؟ الجواب: ا�ْضِمي َطاِهر. اإل���ى اأَْيَن َتْذَهب؟ اأذهُب اإلى 
الَمْدَر�َض���ة(، وطبيع���ي اأن نتوق���ع االأ�ضلوب نف�ض���ه بتراكيب 

م�ضابه���ة في الدر�ش الثاني، حيث نعثر على جمل من قبيل: 
���اب؟ اأ�ضبحُت ِبَخْيٍر. وَكْيَف َحاُل  َبْحَت عبَد الَوهَّ )َكْيَف اأَ�ضْ
اأَِبي���ك؟ بخيٍر وهلِل الَحْمد.. اإلخ(، بينم���ا اإذا اأخذنا الّدر�ش 
االأول لل�ضف الثاني بالمدر�ض���ة نف�ضها، الذي يبداأ بعنوان: 
ُج���وع اإَلى الَمْدَر�َضة(؛ ف���اإّن الن�شَّ تّم �ض���رده باأ�ضلوٍب  )الرُّ
ْيَنا  واح���ٍد اإخب���اري، من مث���ل: )ُعدنا اإَل���ى الَمْدَر�َض���ة، َق�ضَ

�لُعْطَلة، َنُح�ّض ِبَن�َضاط، �لُمعّلمون َيْجَتِهُدون.. �إلخ(.
ف  اأما من حيث الطول والق�ضر؛ فنجد الن�ضو�ش في ال�ضّ

االأول تمتاز بالق�ضر، بينما ن�ضو�ش ال�ضف الثاني طويلة. 
وقد تنوعت االأ�ضاليب ف���ي الدر�ش الثاني، ب�ضرد اأمثلة 
من �الأحاديث �ل�ضريفة، مثل �أ�ضلوب �ل�ضرط و�لجو�ب نحو: 
)اإَذا �َضاأل���َت َفا�ْضاأِل اهلل())(، و )َم���ن َدّل َعَلى َخْيٍر َفَلُه ِمْثُل 
اأَْجِر َفاِعله())(، واالأ�ضلوب الخبري نحو: )ِمْن ُح�ْضِن اإِ�ْضاِم 
الَم���ْرِء َتْرُكُه َما ال َيْعِني���ه()3(، والتوكيد نحو: )اإّن اهلَل ُيِحبُّ 
اإَذا َعِم���َل اأََحُدُكم َعَمًا اأْن ُيْتِقَنه()4(، والنهي نحو: )ال َتُخْن 

َمْن َخاَنك()5(.
))- ب( الم�ضتوى الّداللي في الكتب المقررة:

اأي الحق���ول الداللي���ة لمف���ردات الُجم���ل، والحمول���ة 
الداللي���ة الموج���ودة داخ���ل الن�ضو����ش القرائي���ة للكت���ب، 
وناح���ظ في ه���ذا الم�ضتوى م���ا ياأت���ي؛ في الدر����ش االأول 

لفية: والثاني من الِكَتاب المقّرر في المدر�ضة ال�ضَّ
)- دوران المعان���ي حول ما يتعّل���ق بالحقل المدر�ضي، 

مثل: )الكتب، واالأقام، والمحفظة، والتحية(.
)- التط���ّرق اإل���ى بع�ش ال���دالالت االجتماعي���ة، مثل: 

)ال�ضوق، البيت، االأب واالأخ... اإلخ(. 
���ف الثاني  ولناأخ���ذ اأي�ض���ًا نموذَجْي���ن م���ن كتاَبي ال�ضّ
���ار ال�ضّنة، نجد عن���وان الدر�ش  والثال���ث من مدر�ض���ة اأْن�ضَ
ف الثاني، يتحّدث عن )اأرنب،  الثالث: )اْنُظر( بكتاب ال�ضّ

))(  اأخرجه اأحمد )رقم 600)(، والترمذي )رقم 553)(.

))(  رواه م�ضلم )رقم 893)(.

)3(  اأخرجه الترمذي )رقم 344)(.

في  االأل��ب��ان��ي  و�ضححه   ،)4(7( )رق���م  يعلى  اأب���و  رواه    )4(
ال�ضحيحة )رقم 3)))(.

)5(  رواه الترمذي )رقم 64))(، و�ضححه االألباني في �ضحيح 
الترمذي.
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باح،  ة وردت كلمات: )ال�ضّ ودجاجة، وحمامة(، وفي الق�ضّ
باح(،  الُظهر، الَم�ض���اء(. والدر����ش الرابع بعن���وان: )ال�ضَّ
ي���دور الن�ّش ح���ول اأدبي���ات اال�ضتيقاظ من الن���وم، ومنها: 

اة، والّتحية للوالدين(. )ذكر اهلل، والو�ضوء، وال�ضّ
نف�ضه���ا،  بالمدر�ض���ة  الثال���ث  ال�ض���ف  اإل���ى  انتقلن���ا  واإذا 
ف�ضي�ضادفن���ا عن���وان: )الوطن(، وه���و در�ٌش يبت���دئ بخريطة 
للملكة العربية ال�ضعودية، وقد ذكرت في الدر�ش دالالت مجازية، 
وغيره���ا، حيث نعثر من خال���ه على دالالت مث���ل: )ُوِلْدَنا َعَلى 
���اَح ِللِكَفاح... اإلخ(.  ه، وِع�ْضَن���ا َتْحَت �َضَماِئه، وَنْحِمل ال�ضِّ اأَْر�ضِ
وباخت�ضار؛ فاإّن الن�ّش يحاول غر�ش روح الوطنية في التاميذ، 

ومن َثمَّ فاإّن المعنى »حما�ضي« بالدرجة االأولى.
))- ج( الم�ضتوى التداولي في الكتب المقررة:

���ة ن�ضو�ش الم�ضتوى  اإّن ن�ضو����ش تعليم اللغة، وبخا�ضّ
االبتدائي، تحكمها �ضوابط محّددة، في توظيف الن�ضو�ش 
ل�ضياقات معّينة، وبت�ضّفح الكتب التي نتحّدث عنها، يظهر 

لنا على »الم�ضتوى التداولي« ما ياأتي: 
لفية-  ���ف االأول والثاني للمدر�ض���ة ال�ضَّ ف���ي ِكَتابي ال�ضّ
عل���ى �ضبيل المث���ال ال الح�ضر-، في الدر����ش االأول للكتاب 
ُيب���رز الموؤّلف �ضورًة مر�ضوم���ًة لتلميَذْين يتحدثان، ويهدف 
الن����شّ بذلك اإل���ى تعليم المحادث���ة، في مو�ض���وٍع يقت�ضر 
عل���ى ال�ّضي���اق المدر�ضي فقط، ث���م يتطّرق الّدر����ش الثاني 
من الكت���اب نف�ضه اإلى محادثٍة م�ضابه���ة لاأولى، لكنه هذه 
المّرة يم�ّش بع�ش ال�ضياقات االجتماعية، مثل: )َمْن اأُبوك، 
���وق... اإلخ(،  ِبي ا�ْضُمه، اأَِخ���ي َذَهَب اإَِلى ال�ضُّ اأَْي���َن اأُخ���وك، اأَ
ف الثان���ي، في الّدر�ش االأول-  واإذا انتق���ل التلميُذ اإلى ال�ضّ
ًا بعن���وان: )المدر�ضة( مع �ضورة  كمث���ال-، يجد اأماَمه ن�ضّ
لمجموعٍة من التاميذ في المدر�ضة، والن�شُّ �ضرٌد خال�ش 

دون محادثة.
وحت���ى ال ننح�ضر في مدر�ض���ٍة واحدة؛ ناأخ���ذ الكتاب 
المدر�ض���ي الأن�ضار ال�ضّنة، ومعظم ن�ضو�ضه ب�ضكٍل عمودي، 
فه���و �َض���ْرٍد دون محادث���ة، ومعظ���م العناوين في���ه كاالآتي: 
)اْنُظ���ر(، للحديث عن )االأرن���ب، والحمامة، والدجاجة(، 
جل  ب���اح، الُغرفة، َح�َض���ن ُي�َضاِعد، َخاِل���د، الرَّ ومث���ل: )ال�ضّ
الَغِبي، �َض���اَرة... اإلخ( من الن�ضو����ش العمودية. وقد تتابع 
ف الثالث، بمو�ضوعات مثل:  االأ�ضلوب نف�ض���ه في ِكَتاب ال�ضّ
)ِمْن اآي���اِت اهلِل البّيَن���ات، من اأَحاِديث الّر�ُض���وِل �ضلى اهلل 

ّمي، الَعاِقُل َمن اّتعَظ  دق، اأُ عليه و�ضلم، رّب���اه، الَوَطن، ال�ضّ
د �ضل���ى اهلل عليه و�ضل���م، الّنخَلة، ِبْئُر  بَغي���ِره، ُطُفوَلُة ُمَحمَّ

َزْمَزم... اإلخ(، دون مواقف تداولية ُتذكر.
))- د( التقيي��م في الكتب المقررة:

للتقيي���م Evaluation َدْوٌر كبي���ٌر في قيا�ش مدى 
تج���اوب التاميذ م���ع البرامج المقررة، مم���ا يوجب علينا 

ر�ضد التقييم وطريقته في هذه الكتب.
ب�ضف���ٍة عاّمة؛ تعتم���د جّل هذه الكتب عل���ى التمارين، 
، كو�ضيل���ة لتقيي���م التح�ضي���ل لدى  الت���ي تعق���ب كّل در����شٍ
التاميذ وتقويمه، وتاأخ���ذ معظمها االأ�ضكال االآتية اإجمااًل: 
���ْع لكّل �ض���وؤاٍل جوابًا مّم���ا ياأتي(،  )ِاْم���َاأ الف���راَغ االآتي، �ضَ

ومثل: )لماذا؟ وما هو؟... اإلخ( ب�ضكٍل روتيني.

تعليم  لُكتب  نقدية  در����س��ة  ثانيًا: 
�لعربية، و�قتر�ح بديٍل لها:

المه���ارات  التلمي���ذ  اكت�ض���اب  م���دى  االآن  �ضنختب���ر 
اللغوي���ة االأربع���ة م���ن خ���ال ه���ذه الكت���ب، واإل���ى اأّي مًدى 
ت�ضتجي���ب لمعايير الل�ّضانيات التطبيقية ف���ي تعليم العربية 
لغي���ر الناطقين بها، مم���ا يفر�ش علينا مناق�ض���ة العنا�ضر 

المتحّكمة في برامج تعليم اللغة الثانية.

بي���ن تعلي���م اللغ���ة الأبنائه���ا وتعليمه���ا لغير 
الناطقين بها:

ينبغ���ي اأن يختلف الكتاب المدر�ض���ي لتعليم اللغة لغير 
الناطقي���ن بها عن الكتاب المدر�ض���ي لتعليم اللغة الأبنائها، 

ق مقّرر العربية في 
ّ
لم يحق

غانا األهداف المرجوة من 
برامج تعليم اللغة لغير 
الناطقين بها، سواء على 

مستوى المهارات اللغوية، أو 
مين 

ّ
على مستوى بيئة المتعل
االجتماعية والثقافية
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م���ن حيث الَغَر����ش والبناء والو�ضيلة. وق���د تنّبه لنتائج نقل 
البرام���ج اللغوية، المو�ضوعة ل�ضياٍق ثقافيٍّ معّين اإلى �ضياٍق 
مختل���ف، الدكتور عل���ي القا�ضمي، حين ق���ال وهو يخاطب 
بع�ش ال���دول العربية التي تحاول دع���م التعليم العربي في 
الدول غي���ر العربية: »لكننا اأغفلنا ه���ذه الفروق االأ�ضا�ضية 
زمنًا طويًا، وكّن���ا– وما نزال لاأ�ضف- نبعث بالكتب التي 
ن�ضتعملها في مدار�ضنا العربية؛ اإلى البلدان ال�ضديقة التي 

تطلب م�ضاعدتنا في تعليم لغتنا في مدار�ضها«))(. 
ولو كانت المقّررات نف�ضها هي الم�ضتخدمة بالدولَتْين 
ف���ي الوقت نف�ضه لقّلت الم�ضكلة، اأم���ا اأن تن�ضى الدولة التي 
ا�ضُت���وردت منه���ا الكتب اأنها ج���ادت بها مّرة م���ن المرات، 
فهذا م���ا ي�ضتدعي التاأ�ّضف، حيث ترج���ع بع�ش هذه الكتب 

اإلى �ضنة 987)م، بل اأبعد من هذا التاريخ، دون تجديد.
ولو�ضع �لنقاط على �لحروف؛ ت�ضتدعي در��ضتنا لهذه 

الكتب مناق�ضة العنا�ضر االآتية فيها: 

1- مراع���اة الن�صو����ض لطبيع���ة التامي���ذ 
وفل�صفة المجتمع: 

الإعداد المواد التعليمية لتعليم اللغة لغير الناطقين بها 
ال بّد من مراعاة: االأ�ض����ش الثقافية واالجتماعية، واالأُ�ض�ش 
ال�ضيكولوجي���ة، واالأُ�ض����ش اللغوي���ة والتربوي���ة))(، كما يجب 
اأن يائ���م الكت���اُب المدر�ضيُّ المتعّلمين م���ن حيث: العمر، 
القابلية، الم�ضتوى اللغوي والتعليمي، الميول، والوقت الذي 

ي�ضتطيعون تكري�ضه للعربية)3(. 
واعتم���ادًا عل���ى المفه���وم االإجرائ���ي، لبرنام���ج اللغة 
العربي���ة ف���ي المرحل���ة االأ�ضا�ضي���ة، يج���ب اأن يراع���ي هذا 
البرنامج طبيعة التلميذ، ومتطلبات نمّوه العقلي والِج�ضمي 

واالجتماعي، خ�ضو�ضًا عندما يتعّلق التعليم بال�ضغار.
اإال اأّن الكت���ب الموجودة بين اأيدين���ا تت�ضمن مجموعة 

تدري�ش  في  التربوية  التقنيات   :)(99(( علي  القا�ضمي،    )((
�لعربية لغير �لناطقين بها. ط �إي�ضي�ضكو، �لرباط، �ض57. 

ت(،  )د.  اهلل  عبد  الحميد  وعبد  اهلل  عبد  نا�ضر  الغالي،    )((
دار  بالعربية،  الناطقين  لغير  التعليمية  الكتب  اإعداد  اأ�ضا�ش 

الغالي، الريا�ش، �ش9).

في  حديثة  اتجاهات   :)(979( د  ُمَحمَّ علي  القا�ضمي،    )3(
تعليم العربية للناطقين بلغة اأخرى، عمادة �ضوؤون المكتبات، 

الريا�ش، �ش3)).

من الن�ضو�ش التعليمية المتناق�ضة مع طبيعة الدار�ش لها، 
ار  و�ضنكتف���ي بنم���وذٍج واحٍد فقط م���ن ِكَتاب مدر�ض���ة اأْن�ضَ

لفية. ال�ضّنة، واالآخر للمدر�ضة ال�ضَّ
ف���ي الدر����ش الراب���ع م���ن الكت���اب المدر�ض���ي لل�ضف 
الثالث، وعنوانه: )الوط���ن(؛ كما هو وا�ضح في ال�ضورَتْين 

االآتيَتْين مبا�ضرة: 

    

 

اإّن الثقاف���ة تحت���ل مكان���ًة مهّم���ًة ف���ي تعلي���م اللغ���ة 
وتعّلمه���ا، بو�ضفه���ا الوعاء اللُّغ���وي، والمك���ّوٌن االأ�ضا�ضّي 
والمكّم���ل للمحت���وى التعليم���ي، لذل���ك ال ب���ّد اأن تحم���ل 
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الم���ادة التعليمية للغ���ة العنا�ضر الثقافية، ب���ل ينبغي اأن 
تندمج ه���ذه العنا�ضر اندماجًا كلّيًا في مادة تعليم اللغة 
وتعّلمه���ا؛ ا�ضتنادًا اإلى اأن تعّلم اللغ���ة يتوقف على مقدار 
نم���ّو المهارات اللغوية، وفي الوق���ت نف�ضه نمّو الح�ضيلة 

الثقافية الفكرية. 
وم���ن اأح�ضن ما ُيغر�ش في التلميذ بهذه المرحلة، على 
الم�ضت���وى الثقافي والنف�ضي، حّب الوطن، مما يجعل عنوان 
الّدر����ش مقبواًل، مع التعبي���رات الرائعة الم�ضاحبة للن�ّش. 
ه في المتعّلم  اإال اأّن ال�ض���وؤال هو: ما الوطن ال���ذي نغر�ُش حبَّ

الغانّي؟! 
وا�ضٌح اأّن الخريطة المر�ضومة في الّدر�ش لي�ضت لدولة 
غانا، بل خريطة المملكة ال�ضعودية، كذلك الَعَلم الموجود، 
عل���ى الرغ���م م���ن اأهّمي���ة غر����ش وحداني���ة اهلل )ال اإله اإال 
اهلل( ف���ي تاميذ الم�ضلمي���ن، اإال اأّن الَعَلم هن���ا رمٌز لدولٍة 
معّينة تحت عن���وان »الوطن«، وهذا المتعّلم هو نف�ضه الذي 
يتعّلم في درو�ش العل���وم االإنجليزية: اأّن راية باده هي تلك 
الراي���ة التي بها االأل���وان: )االأحمر، واالأخ�ض���ر، واالأ�ضفر، 
والنجم االأ�ض���ود في الو�ضط(، ثّم ُي�ضاَدف بخريطٍة للوطن 
ف���ي الدر����ش مباينة لم���ا �ضمعه ف���ي باقي العل���وم، مما قد 
ي���وؤّدي بتفكير التلميذ ال�ضغير اإل���ى االعتقاد بوجوِد َعَلَمْين 
وخريطَتْي���ن لدولته، وم���ا اأكثر هذه التناق�ض���ات في جميع 

الكتب الم�ضتخدمة.
ولناأخذ مثااًل اآخر م���ن ِكَتاب ال�ضف الثاني بالمدر�ضة 
ج���وع اإلى المدر�ضة(، كما  لفي���ة، وهو در�ٌش بعنوان )الرُّ ال�ضَّ

في ال�ضورة االآتية مبا�ضرة:

ه���ذا العنوان منا�ضٌب كاأول در�ش يب���داأ به المتعّلم بعد 
عودت���ه من ُعطلة الع���ام، اإال اأّن الماحظ من الن�ّش وجود 
ْيَنا ُعْطَلَة  َل���ى الَمْدَر�َض���ِة َبْع���َد اأَْن َق�ضَ ُجَم���ل؛ منها: )ُعْدَنا اإِ
ْيف(، وم���ن المحتمل اأن يكون العام الدرا�ضي الجديد  ال�ضَّ
ف���ي الدول الت���ي ُو�ضع لها الكتاب يبداأ ف���ي توقيٍت مختلف، 
ف���ا �ضك في اأّن مثل هذه االأخط���اء الفنّية مما ينّمي بع�ش 
االأخط���اء الداللي���ة ال�ضائعة في معظم دار�ض���ي العربية في 
غرب اإفريقيا، وق���د تتّر�ضخ فيهم وي�ضعب ا�ضتئ�ضالها بعد 
غر؛ ف�ضارت كالّنق�ش  ه���ذه المرحلة؛ لكونها تعليمًا في ال�ضِّ

على الَحَجر. 
واإذا تّتبعن���ا الن�ضو����ش الوظيفي���ة الموج���ودة في 
ه���ذه الُكت���ب؛ ف�ضنج���د معظمه���ا ال ي�ض���رد اإال ن�ضو�ضًا 
عمودية، وال توجد ن�ضو����شٌ تفّجر طاقات التوا�ضل في 

المتعّلمين.
 وربم���ا ُطرح �ضوؤال: هل يحتاج برنام���ج تعليم العربية 
بغانا اإلى ن�ضو����شٍ وظيفية للتوا�ض���ل؛ والمجتمع ال يتداول 
العربية؟ والرّد ب�ضيط: الأّن اللغة االآن يتوا�ضل بها المتعّلمون 
م���ع اأهلها وغيرهم في اأي وقٍت م���ن االأوقات، بف�ضل مواقع 
التوا�ض���ل االجتماعية، وال يوج���د متعّلم ي�ضتغني عن الملكة 

التوا�ضلية في اللغة التي يتعّلمها.

وال�صيا�ص���ي  الثقاف���ي  ال�ّصي���اق  مراع���اة   -2
للباد:

لبن���اء البرنام���ج التعليم���ي؛ ال ب���ّد م���ن مراع���اة 
ال�ضيا�ض���ة التربوية واللغوي���ة التي تتبّناه���ا الدولة التي 
ُيع���ّد له���ا، الأّن ه���ذه ال�ضيا�ضة ه���ي التي تح���ّدد اختيار 
لغ���ة اأجنبي���ة معّينة من بين اللغ���ات االأخرى، كما يجب 
في هذا البرنام���ج مراعاة الطابع الح�ض���ارّي الثقافّي 
الع���ام في الب���اد، خ�ضو�ضًا اأّن هذه الكت���ب ُتدّر�ش في 

المدار�ش الحكومية.
لك���ن اإذا تتبعن���ا �ضفح���ات الكت���ب المق���ّررة للتعلي���م 
العربي، �ضت�ضادفنا مجموعة من التناق�ضات لهذا المبداأ، 
من اأهّمه���ا وجود ن�ضو�ش و�ضور واأف���كار تناق�ش ال�ضيا�ضة 
التربوي���ة في الباد، ويكفي مثًا النموذج الذي قّدمناه في 
ار  در�ش )الوطن( لل�ض���ف الثالث االبتدائي، لمدر�ضة اأْن�ضَ

ال�ضّنة.
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تنموية

 �لعدد  )  34  (   محرم  - ربيع �لأول  1439هـ /  �أكتوبر -  دي�سمبر2017م

لت�سميم  بديل  �ق��ت��ر�ح  نحو  ثالثًا: 
»�للغة  بو�سفها  �لعربية  تعليم  بر�مج 

�لثانية« في غانا:
ي�ضي���ر مفه���وم »البرنامج« اإلى ما ُيع���رف بالمحتويات 
���رق التعليمي���ة، اأي اأّن البرنامج: اأه���داف ومحتويات  والطُّ
وُطرق وو�ضائل التعليم والتعّلم. فهو م�ضروع تربوي يحّدد))(: 

)- مرامي واأهداف واأغرا�ش العملية التعليمية.
)- الو�ضائ���ل واالأن�ضط���ة المتوفرة لتحقي���ق االأهداف 

واالأغرا�ش.
ُن من معرفة مدى تحّقق ما كان  3- الو�ضائ���ل التي ُتمكِّ

منتظرًا من العملية التعليمية.
وهن���اك اأن���واٌع كثيرٌة م���ن البرامج اللغوي���ة، واأهمها- 
بالنظ���ر �إل���ى �لن�ض���اط و�لُق���درة �لت���ي ي���ر�د تنميتها لدى 

المتعلمين- ثاثة اأنواع رئي�ضة. وهي:
)- البرنامج البنيوي )النحوي(: 

جاء ه���ذا البرنامج جواب���ًا ل�ضوؤال: كيف يعّب���ر م�ضتعملو 
اللغ���ة الثاني���ة ع���ن اأنف�ضهم؟ ويرى ه���ذا البرنام���ج اأّن حاجة 
المتعلمين تتركز في االأ�ضياء التي يمكن التعامل معها ب�ضهولٍة 
وبطريق���ٍة �ضحيح���ة، وهي في النهاية حاج���ٌة نحوية، ومن َثمَّ 
ف���اإّن البرنام���ج النح���وي البني���وي الخال�ش، يق���ّدم االأدوات 
اللغوية اإلى المتعّلمين م���ع تقليل باقي العنا�ضر الموجودة في 

تعليم اللغة))(. 
وقد ُوّجهت انتقادات ع���ّدة اإلى البرنامج البنيوي، 
م���ن اأهمه���ا: اأّنه ي�ضيء ف���ي تقديم الظاه���رة الطبيعية 
للغة، حي���ث كانت كّل الجهود من�ضّب���ة على جزٍء واحٍد 
للغ���ة، وكان���ت الكت���ب البنيوي���ة لتعلي���م اللغة تب���داأ في 
تعليمه���ا م���ن البنية، ث���م تجزئته���ا، كاالآت���ي: العبارة: 
)الفع���ل + اال�ضم + الحرف + اال�ضم(، مثال: َذَهَب زيٌد 

اإلى المدر�ضة.
وكان م���ن �ضم���ن االنتق���ادات الموّجهة: لم���اذا يخفق 

))(  الملكي، المروني )993)(: البيداغوجية المعا�ضرة وق�ضايا 
من�ضور�ت  �لعربية، من  �لهال  �ضركة  �لنظامي. ط.  �لتعليم 

كلية االآداب بالربط، �ش)7.

 Rogger, T.Bell )1981(, An Introduction   )((
 to Applied Linguistics. Academic and

.Education LTD.Basford

المتعّلم���ون في تعّلم بع�ش القواع���د النحوية في مرحلٍة من 
المراح���ل، والت���ي �ضبق تعليمه���ا لهم منف�ضلة؟ ث���ّم ما نوع 

�لن�ضاط �لتعليمي �لذي ُي�ضّهل تعّلم �للغة)3(؟ 
لم تكن االإجاب���ة عن هذه االأ�ضئلة �ضهلة الأ�ضحاب هذه 
المقارب���ة؛ م���ا اأّدى اإل���ى التفكير ف���ي مقارب���ٍة بديلة، فكان 

بذلك ظهور المقاربة التوا�ضلية.
)- البرنامج الوظيفي التوا�ضلي:

نتيج���ة  ال�ضبعينّي���ات،  ف���ي  الحا�ض���ل  الت�ض���ّور  اإّن 
ب���روز »البرنام���ج التوا�ضل���ي«، �ضّج���ع كثيرًا م���ن المعّلمين 
والمتعّلمي���ن على التعامل مع اللغ���ة بوظيفة توا�ضلية، حيث 
�ضرع الباحثون في تحديد اأ�ضاليب تقديم اللغات المتكلَّمة، 
وراأوا اأّن التدري���ب عل���ى )اال�ضتم���اع والمحادث���ة( له قيمة 

ة في حياة المتعّلمين)4(. خا�ضّ
فرّكزت ه���ذه المقاربة ف���ي ُق���درة المتعّلمين على 
ا�ضتعمال اللغة في �ضياقات معّينة، حيث تعطى االأهمية 
لوظائ���ف اللغ���ة وم�ضاع���دة المتعّلمي���ن عل���ى اكت�ضاب 
الُقدرة التوا�ضلية، فالهدف الرئي�ش لهذا البرنامج هو: 
اأن تعّل���م اللغة ال يتمثل ف���ي ا�ضتخدام الُجم���ل النحوية 
ال�ضحيحة فح�ض���ب، لكن اأي�ضًا في معرفة: متى، واأين، 
واإل���ى من ُت�ضتخدم تلك اللغة)5(، فاأهّم ما يجب تقديمه 
للمتعّلمين ف���ي مثل هذا البرنامج، هو تعليم المحادثة، 
ويتّم التعليم ب�ض���كل التوا�ضل التدريجي، كما ي�ضير اإلى 

هذا النوع من التعليم الر�ضم ))( االآتي:  

 Nunan, David )1996(, Syllabus Design.   )3(
 Oxford University Press. )p.32(. Djigunovic
 J. Mihaljevic, M. Medved. Krajnovic.
 )2013(, Language Teaching Methodology
 and Second Language Acquisition.

.)7-University of Zagreb, Croatia, )p:6

 Roost, Michael )1993(, Listening In   )4(
 Language Learning. Longman INC. New

.)29-York, )p:28

 Anderson, E.S., Krashen, S.D. &   )5(
 Scarcella, R.C. )1990(. Developing
 Communicative Competence in a Second
 Language, )p.6(. Carter, Ronald )1993(,
 Introducing Applied Linguistics. Penguin

.)books LTD, )p.11
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ر�ضم تو�ضيحي )
في مثل ه���ذا ال�ضياق؛ برغم اأّن اله���دف معرفة الُعْمر 
بال�ضني���ن وال�ضه���ور ل�ضخ����ش ف���ي المحادث���ة، لكن���ه ب���داأ 
بال�ض���وؤال: كم ُعْم���ُر اأخيك؟ ثم تتابع���ت بع�ش المو�ضوعات 

الممكنة في هذا المقام))(.
والمه���م هو اإك�ض���اب المتعّل���م القدرة عل���ى الم�ضاركة 

االجتماعية في الدولة االأجنبية التي يتعّلم لغتها.
كم���ا ينبغ���ي لمحت���وى مث���ل ه���ذا البرنام���ج اأن ي���دور 
ح���ول مو�ضوعات ووح���دات رئي�ضة، وتمثل ه���ذه الوحدات، 
تق�ضيمًا للن�ضاط���ات العالمية، يتّم اختيارها ح�ضب حاجات 
المتعّلمي���ن ون�ضاطاتهم، ويمكن تمثي���ل المحتوى الدرا�ضي 

لها في الر�ضم ))( االآتي: 

ر�ضم تو�ضيحي )
وب�ض���ورٍة عاّم���ة؛ ف���اإّن )الوح���دة االأول���ى( �ضتتن���اول 
مو�ضوعات تتعلق بالتوا�ضل مع االأ�ضرة واالأ�ضدقاء، وتهتم 

 All right, Richard )1989(, Language   )((
 Learning through Communication
 Practice, In: The Communicative
 Approach to Language teaching. Edited
 by Brunfit and co. Oxford University Press,

.))p.198

)الوح���دة الثانية( بمو�ضوعات تتعلق بالنا�ش خارج االأ�ضر 
واالأ�ضدق���اء كالن�ضاط���ات االجتماعي���ة، وتثي���ر )الوح���دة 
الثالثة(، ق�ضايا ثقافية عاّم���ة، وتتعلق )الوحدة الرابعة( 
باالأ�ضئل���ة المهّم���ة ح���ول العال���م ف���ي الطبيع���ة والمحيط 
والعلوم والتكنولوجيا))(، وكّل هذه الوحدات يجب اأن َتُكون 

في محتوى البرنامج خال ال�ضنوات الثاث االأولى.
اأي�ض���ًا ن�ضيب���ه م���ن  ن���ال ه���ذا البرنام���ج  وق���د 
جمي���ع  لتعلي���م  ا�ضتجابت���ه  ع���دم  مث���ل  االنتق���ادات، 
المه���ارات اللغوي���ة االأربع���ة، بل اإن���ه ي�ضتجي���ب ب�ضكٍل 
اأ�ضا�ض���ّي لمهارَت���ي النُّط���ق واال�ضتم���اع عل���ى ح�ض���اب 
باق���ي المهارات وه���ي الق���راءة والكتابة، حي���ث َوَجد 
ط���ون للبرنامج �ضعوبًة تتعل���ق بنوع المواد التي  المخطِّ
ينبغي اإدراجها ف���ي المحتوى؛ بعد اأن تاأكدوا من عدم 
�ضاحي���ة اختيار المواد اللغوي���ة النحوية فقط، فكان 
تركيزه���م في اإدراج م���واد باإمكانها اأن ت���زّود المتعّلم 

ب�»مهاراٍت توا�ضلية« لّلغة المتعّلمة. 
وم���ن َث���مَّ كان���ت االنتق���ادات الموّجه���ة للبرنامج 
التوا�ضلي الَبْحت ال تقّل عن تلك الموجهة اإلى البرنامج 
البنيوي النحوي، وكم���ا اأ�ضار ويدو�ضون، منذ 979)م، 
اأّن معطي���ات البرنام���ج التوا�ضلي الوظيف���ي ال تعك�ش 
عملي���ة تعّلم اللغة بال�ضبط)3(، الأن���ه ال يمكن القول اإّن 
�ضخ�ضًا ما قد تعّلم لغة معّينة وال يتقن اإال الحديث بها 
فقط، واال�ضتماع اإليها، دون الكتابة الجيدة والقراءة، 
الأّن المه���ارات اللغوية جزٌء ال يتج���زاأ، واإن كان هذا ال 
ينف���ي وجود التفاوت في ن�ضبّي���ة تعليم هذه المهارات؛ 

ح�ضب الغر�ش المراد تحقيقه لدى المتعّلمين.

ب��اع��ت��م��اد  �ل��ب��رن��ام��ج  ب���ن���اء   -3
�لمهار�ت �للغوية:

يمك���ن و�ضف الُق���درة على َفْه���م اللغ���ة واإنتاجها 
باأنها: الُقدرة على القراءة والكتابة، وترجمة وكتابة ما 
ي�ضمع، واإ�ضدار الر�ضالة... اإلخ، مما ُي�ضّمى »المهارات 

 Coder, Spit )1987(, Introducing Applied   )((
 Linguistics. Hazel Watson and Viney LTD.

.)London, )p.3

.)Nunan, )1996: 37  )3(
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اللغوي���ة«، فلي�ش بال�ضرورة اأن نقّي���د اأنف�ضنا بممار�ضة 
ن�ضاٍط معّي���ن �إذ� �أردنا تعليم �لق���ر�ءة، الأننا في �أثناء 
تعلي���م الق���راءة قد نتط���ّرق اإل���ى الكتاب���ة والمحادثة، 
فلو رّكزنا ف���ي مهارة المحادثة وحده���ا؛ فاإّن المهارة 
الوحي���دة التي يمك���ن تعّلمها في النهاي���ة هي الكام؛ 
مم���ا يوؤّدي اإلى فقدان جان���ب التلّقي )اال�ضتماع( لدى 

المتعّلم. 
اأم���ا فيما يتعلق با�ضتراتيجية التعليم؛ فا �ضك اأّن 
تعليم بع����ش الن�ضاطات النطقية مث���ًا يجب تقديمها 
منطقّيًا على بع�ش ن�ضاط���ات الكتابة، كما يجب تعليم 

�ضيء من القراءة البدائية قبل المحادثة.
ويجّرن���ا الحدي���ث ع���ن تعلي���م اللغ���ات باعتم���اد 
المه���ارات؛ اإل���ى الحدي���ث عن تعلي���م اللغ���ة باعتماد 

طريقة الوحدة والفروع.
فالفروع توؤّدي مجتمعًة اإلى تعّلم اللغة، ومنها:

- القراءة: تدريب على ربط ال�ضكل بالم�ضمون.
- االإماء: تدريب على الكتابة ال�ضحيحة.

- الخط: تمرين على فن الكتابة ال�ضحيحة.
- المحفوظات: تعني م�ضمون اللغة، بما تغذيه في 
�لتلمي���ذ من معاٍن ومو�قف و�ض���ور، كما تزّوده باأنماط 
التعبي���ر الجّيد، وتجعله يت���ذّوق مواطن الَجَمال و�ضور 
التعبير عنه���ا... وتعّلمه، مع القواعد، اأ�ضول ال�ضبط، 

وطرق بناء الُجمل ال�ضليمة. 
له من  - التعبير: يهيئ له مواقف؛ ت�ضتثير ما ح�ضَّ

الفروع ال�ضابقة))(. 
اأم���ا طريقة الوحدة: فه���ي اأن يقوم البرنامج على 
التراب���ط والتكامل بين المواد الدرا�ضية، وتطبيق هذا 
البرنامج على اللغة العربية يكون باتخاذ اإحدى المواد 
اللغوي���ة محورًا ت���دور حوله جميع الدرا�ض���ات اللغوية، 
ليكون هو: مو�ضوع القراءة والتعبير، والحفظ واالإماء 
مفه���وم  الأّن  اللغ���وي،  والتدري���ب  والكتاب���ة،  والخ���ّط 
المه���ارات اللغوي���ة؛ ه���و اأداء لغ���وي �ضوت���ي )القراءة 

في  ونماذج  مناهج  االأ�ضاليب،   :)(003( نهاد  المو�ضى،    )((
تعليم �للغة �لعربية. ط)، دار ال�ضروق للن�ضر والتوزيع، عمان، 

�ش )70-69(.

والتعبير ال�ضفهي(، اأو غير �ضوتي )الكتابة باأنواعها( 
يمت���از بال�ضرع���ة والّدق���ة والكفاية والَفْه���م، ومراعاة 
القواع���د اللغوي���ة المنطوق���ة والمكتوبة، ف���اإذا امتلك 
المتعّلم المهارات اللغوية كان���ت لديه الُقدرة اللغوية، 

ومن َثمَّ يكت�ضب من خالها الُقدرة على التوا�ضل))(.
وهذا ما اأدى بالباحثين اإلى التركيز في هذا النوع 

من البرامج، خ�ضو�ضًا في تعليم اللغة لل�ضغار.
)3- اأ( خط���وات وت�ضمي���م البرنام���ج باعتم���اد 

المهارات:
اإّن البرنام���ج الجّي���د ال يح���دث �ضدف���ة؛ ب���ل يتّم 
التخطي���ط له بدّق���ة، ومن اأهّم الخط���وات االأولية، في 
عملي���ة بناء البرنام���ج اللغوي، تحديد ن���وع اللغة التي 
�ضيتم تعليمها، بعد تحديد االأهداف المرجو تحقيقها، 
لك���ي يت���ّم التركيز فيه���ا، كما يجب عل���ى البرنامج اأن 
يخ�ضع ال�ضتراتيجية المجتمع ال���ذي ي�ضّكل المتعّلمون 
ج���زءًا منه، ثم اأخيرًا ال ب���ّد من تقييم البرنامج ب�ضكٍل 
م�ضتمر)3(، مما يفر�ش علينا مناق�ضة: طبيعة التاميذ 
الم�ضتهَدفي���ن، وطبيع���ة مجتم���ع المتعّلمي���ن )بيئتهم 
التعليمية االجتماعية والثقافية(، و�ضيا�ضة الموؤ�ّض�ضات 
الت���ي �ضت�ضتخ���دم البرنام���ج، واالأطر الكفيل���ة باإنجاح 

البرنامج. 
 )3- ب( م�ضتوي���ات البرنام���ج وُط���رق تحقي���ق 

اأهدافه: 
 بن���اًء عل���ى الم�ضكلة التعليمي���ة، وحاجات جمهور 
المتعّلمي���ن وخ�ضائ�ضه���م المح���ّددة، يج���ب تحدي���د 
االأهداف التعليمية التي تمّثل خطوات معّينة، تقود اإلى 

اأهداٍف عري�ضٍة للتوّجه التعليمي الم�ضتهَدف)4(. 

اللغوية،  المهارات   :)(99(( محمود  ف��وؤاد  اأحمد  عليان،    )((
ماهيتها وطر�ئق تدري�ضها. د�ر �لم�ضلم للن�ضر و�لتوزيع. ط)- 

الريا�ش، �ش )9-8(.

 As worth, Mary )1985(, Beyond   )3(
 Methodology, Second Language Teaching
 And The Community. Cambridge Press.

.))p.7

�ضبكة  عبر  االإلكتروني  التعليم   :)(00(( د  ُمَحمَّ الهادي،    )4(
�الإنترنت. ط، �لد�ر �لم�ضري �للبناني، �لقاهرة، �ض30).
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ل  واله���دف هو بي���اٌن وعر�ٌش لنتيجة يج���ب التو�ضّ
اإليه���ا، وتتّم �ضياغته بدقة، فهو يق���ّدم اأواًل عن طريق 

ال�ضياغة العاّمة، وبذلك يوفي بالهدف العام))(. 
م�ضتوي���ات  ح�ض���ب  المعتَم���دة  ���رق  الطُّ وتختل���ف 

الدرا�ضة واأهدافها، كما ياأتي:
)ب-)( الم�ضتوى االأول والثاني:

ُيع���ّد الم�ضتوى االأول ف���ي الواقع تمهي���دًا واإعدادًا 
للم�ضتوى المتو�ضط، الذي يتك���ون فيه الو�ضوح اللغوي 
ف���ي ذهن المتعّلم، ويبلغ في���ه م�ضتوى اأعلى في الّن�ضج 
اللغ���وي، ومن َثّم يج���ب اأن ُيراعى التط���ّور في اختيار 
م���ادة الدرا�ضة ف���ي الم�ضتوَيَين، بحي���ث تائم ن�ضَجه 

العقلّي من ناحية، وم�ضتواه اللغوّي من ناحية اأخرى.

تقييم   :)(995( دح��ان��ي  م��وم��ن  ترجمة:  ج��اك  ب��ان��ت،    )((
�لبرنامج. ط)، وزارة التربية الوطنية، مغرب، �ش)3.

ويعتمد البرنامج المطّبق بالم�ضتوى االأول والثاني: 
الطريق���ة ال�ضمعية الب�ضرية، على النهج المتداول في 
فهي  تعلي���م اللغات الحّية، لتنمية مه���ارة التوا�ضل ال�ضَّ
والكتاب���ي، وي�ضتعين ه���ذا النهج باأ�ضرط���ٍة اأو اأقرا�ٍش 
�ضمعي���ة وب�ضري���ة، ُت�ضّخ����ش المواق���ف الوظيفية من 

خال ن�ضو�ٍش حوارية متنوعة))(.
وُيتوقع م���ن المتعّلم قرب نهاية المرحلة الثانية، اأن 
ي�ضتر�ضل في القراءة، وي�ضّحح لنف�ضه، ويح�ضن ما يقراأ، 
وينطل���ق في التعبي���ر عّما في نف�ضه دون خ���وٍف اأو تحّرٍج 
من حو�جز �للغة، و�أن ي�ضتعمل �الأنماط �للغوية �لتي ُمّرن 

عليها ا�ضتعمااًل �ضحيحًا يتفق مع قواعد اللغة. 

اللغة  تعليم  وحدة  تجربة  تقويم   :)(004( اأحبدو  ميلود،    )((
مجلة  التربية.  علوم  كلية  في  بها  الناطقين  لغير  العربية 

التدري�ش- العدد )، من �ل�ضل�ضلة �لجديدة، �لرباط، �ض76.
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وم���ن القواعد التي ينبغي اأن يتدّرب على اأنماطها 
الطالب في المرحلة االأولى: اأدوات التعريف، والتنوين، 
اال�ض���م المفرد المذكر والموؤنث، ا�ضم االإ�ضارة المفرد 
المذك���ر والموؤنث، ال�ضمير المنف�ض���ل المفرد مذّكرًا 
وموؤّنث���ًا، اأدوات اال�ضتفهام، الُجمل���ة اال�ضمية مع ا�ضم 

فة مذّكرًة وموؤنثًة))(.  الفاعل، وا�ضم المفعول، وال�ضّ
كما يج���ب االعتم���اد ب�ض���كٍل مكّث���ف عل���ى الممار�ضة 
فوي���ة في هَذْين الم�ضتوَيْين، م���ع تاأخير تكثيف القراءة  ال�ضَّ
الطويل���ة والكتابة اإلى الم�ضتوى المتق���ّدم. وُتوؤخذ القواعد 
ف���ي هَذْين الم�ضتوَيْي���ن انطاقًا من مواق���ف حّية: )ي�ضمع 
وي�ضاه���د ويعّب���ر(، دون الت�ضديد على قواع���د بنية الن�ّش، 
والتي يتعّلمها الدار�ش بطريقة �ضمنية عن طريق الممار�ضة 

والتدريبات الكثيرة والمتنوعة))(، عقب كّل در�ش.
)ب-)( الم�ضت���وى الثال���ث والراب���ع، اأو المرحلة 

المتو�ضطة:
الثال���ث  بالم�ضت���وى  المطّب���ق  البرنام���ج  يعتم���د 
والراب���ع )المتو�ض���ط( على درا�ض���ة الن�ضو�ش، وربط 
تدريب���ات المه���ارات اللغوية بها، م���ع مراعاة: تطعيم 
ن�ضو����ش الم�ضتوَيْين بن�ضو�ٍش وظيفي���ة، م�ضتمّدة من 
المواق���ف التوا�ضلي���ة المتداولة، التي له���ا �ضلٌة متينة 
بالحي���اة اليومية، وتنويع الن�ضو����ش والمواقف لت�ضمل 
ن�ضو�ضًا وظيفية و�ضردي���ة، وو�ضفية اإعامية، وتعزيز 
الكت���اب المدر�ضي بُمعجم وظيف���ي، ي�ضتمل على �ضوٍر 

تو�ضيحية، ت�ضاعد على الَفْهم واال�ضتيعاب.
وتحت���اج الطريق���ة المطّبق���ة بهَذْي���ن الم�ضتوَيين 
اإل���ى درا�ضة الن�ضو�ش في اإط���اٍر مو�ّضع، للتدريب على 
المهارات اللغوية والتوا�ضلية، مع اال�ضتعانة بالطرائق 
ال�ضمعية الب�ضرية، وا�ضتراتيجية القراءة والكتابة)3(. 
ويتدّرب �لمتعّلم على �أنم���اط �لقو�عد �الآتية: �ل�ضمير 

))(  الحديدي، علي )008)(: م�ضكلة تعليم اللغة العربية لغير 
�ش  القاهرة،  والن�ضر،  للطباعة  العربي  الكتاب  دار  العرب. 

.)((9-((8(

لغير  العربية  اللغة  تعليم   :)(99(( عبا�ش  ال�����ض��وري،    )((
التربية،  كلية  من�ضورات  من  التدري�ش،  مجلة  بها.  الناطقين 

د الخام�ش، العدد 8)، �لرباط، �ض85. جامعة ُمَحمَّ

)3(  ميلود، اأحبدو )004)(، �ش76.

المت�ض���ل المفرد، ال�ضمير المنف�ض���ل، ا�ضم االإ�ضارة، 
المثنى، الجمع، الفعل واأنواعه، الجملة الفعلية، الفعل 
المن�ض���وب، وبع�ش اأدوات الّن�ض���ب، الفعل المجزوم، 
وبع����ش اأدوات الج���زم، النف���ي للم�ض���ارع والما�ض���ي 

والم�ضتقبل، والمق�ضور والمنقو�ش. 
)ب-3( الم�ضت���وى المتقّدم اأو المرحلة المتقّدمة 

:)Advanced Level(
ُيقَبل به���ذه المرحلة المتعّلم الذي و�ضل اإلى درجة 
اال�ضتر�ضال في القراءة، ودرجة المقدرة على ت�ضحيح 
االأخطاء لنف�ضه، والَفْهَم الجّيد لما يقراأ، واالنطاق في 
�لتعبير عّما في نف�ضه، و��ضتعمال بع�ض �الأنماط �للغوية 
ا�ضتعم���ااًل �ضليمًا يتف���ق مع قواعد اللغة، كم���ا ينبغي اأال 
تق���ّل ثروته اللغوية عن اأَْلَفْين من المفردات، ويمكن عّد 
ه���ذه المرحلة فترًة درا�ضيًة م�ضتقلة؛ الأنها توؤّدي غر�ضًا 
قائم���ًا بذات���ه، فالمتعّلم غير العربي، بع���د االنتهاء من 
درا�ض���ة هذا الم�ضتوى، ي�ضتطي���ع متابعة الدرا�ضة وحَده 
دون عن���اء؛ الأنه ي�ضل ب���ه اإلى درجٍة يمكنه معها تخطي 
العقبات الرئي�ضة االأولى، وقراءة �ضحيفة عربية، وَفْهم 

ما فيها دون عناء، واال�ضتماع اإلى االإذاعات العربية. 

ترمي  �لتي  �الأه���د�ف  وتتلّخ�ص 
�إليها در��سة �لبرنامج فيما ياأتي:

)- زي���ادة الثروة اللغوية للمتعّل���م اإلى األَفي كلمة، 
له في المرحلْتي���ن ال�ضابقَتْين، والتدريب  فوق م���ا ح�ضّ
عل���ى ا�ضتعمالها في فروع اللغ���ة المختلفة وفي الحياة 

العاّمة.
)- تحطيم خوف الطال���ب من مواجهة االأ�ضاليب 
الطبيعي���ة للغ���ة العربي���ة ف���ي م�ضادره���ا، ولي����ش في 
حف والُخطب  الكت���ب المدر�ضي���ة، وهي: الكت���ب وال�ضُّ

واالإذاعات. 
3- كما يتاأّهب لمواجهة اللغة في بيئتها الطبيعية.
4- نمّو الُقدرة على القراءة اإلى درجٍة يتوّفر فيها 

عن�ضر ال�ضرعة والَفْهم ال�ضحيح.
5- اكت�ض���اب الُقدرة على تتّبع ما ي�ضمع من حديٍث 

ومقاٍل وخطاٍب واإذاعٍة في ي�ضر دون َجْهد)4(.

)4(  الحديدي، )008): 69)(.
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كم���ا ي�ضتم���ل البرنامج عل���ى فروع الم���واد االآتية: 
الق���راءة، والتعبي���ر، والن�ضو�ش القرائي���ة، والتدريب 

على ا�ضتعمال القوامي�ش وفهار�ش المكتبات.
)ب-4( تنظيم محتوى البرنامج:

المحت���وى: مجموع���ة م���ن المع���ارف والمه���ارات 
والمواقف والِقَيم المطروحة للتعّلم. 

ويط���رح محتوى البرنامج: ُم�ضكل االنتقاء وُم�ضكل 
التنظي���م، حيث ال بّد من معايير محّددة تحكم اختيار 
هذا المحتوى، والتي يمكن �ضوق اأهّمها فيما ياأتي))(: 

المقّدم���ة  المعرف���ة  َتُك���ون  اأن  الم�ضداقي���ة:   -(
�ضحيحة، لي�ضت خاطئة وال متجاوزة، واأن َتُكون قادرة 

على تحقيق اأهداف التعليم المتوّقعة منها.
)- الّداللة: اأن َتُكون المعرفة المقّدمة ذات معنى، 
ذل���ك اأّن االأحداث والمعطيات الجزئية ال قيمة لها في 
حّد ذاته���ا، وينبغي و�ضعها في اإطار االأفكار االأ�ضا�ضية 

والمبادئ التي هي اأهّم منها.
3- االهتم���ام: ينبغي للمحت���وى اأ*ن يثير اهتمام 

التاميذ وي�ضّد انتباههم.
4- القابلي���ة للتعّل���م: اأن يك���ون منا�ضب���ًا لم�ضتوى 

الّن�ضج لدى التاميذ، وم�ضتوى قدراتهم المختلفة.
ه���ذه المعايير تحكم االنتقاء فق���ط، اأما ال�ضوابط 
العاّمة التي ت�ضبق عملية االنتقاء فكثيرة، ومنها: االبتعاد 
ع���ن االأ�ضالي���ب الخيالية في انتقاء المحت���وى، والنظرة 
البعي���دة نح���و م�ضتقبل النا�ضئ���ة، وربط���ه بتح�ضيلهم، 
بغي���ة اإعدادهم للحياة الجديدة، والمرونة في التطبيق، 
بحيث تت�ضع الخّطة لكّل جديٍد مفيد، قادٍر على التخّل�ش 

من كّل ما كانت نتائجه �ضّيئة اأو �ضعيفة))(.
)ب-5( خّط���ة تنظي���م محت���وى الكت���اب المقرر 

لتعليم العربية بغانا:
ُيقت���رح اأن ي�ضتمل ِكَتاب كّل �ضٍف على عدٍد يتراوح 
بين 5)-30 در�ضًا، حتى تغط���ي عدد اأ�ضابيع الدرا�ضة 

))(  الملكي، )993): 86(.

اللغة  تعليم  مناهج   :)(00(( حمد  بن  عو�ش  ال��ق��وزي،    )((
المتعدد،  وتعليم  العربية  اللغة  تعليم  ندوة:  اأعمال  العربية. 
معهد  من�ضورات  من  ج:).  وغيرها،  عمر  بن  كنزة  اإع���داد 

�لدر��ضات و�الأبحاث للتعريب، �لرباط، �ض50.

ف���ي كّل �ض���ٍف على م���دار العام، عل���ى اأن تت���وزع هذه 
الدرو����ش، عل���ى وح���دات، يربط مو�ضوع���ات كلٌّ منها 

خيٌط معّين ي�ضلح عنوانًا للوحدة. 
اأم���ا من حي���ث الدرو����ش االأولية ف���ي كلٍّ من كتب 
الم�ضتوي���ات الثاث���ة؛ فينبغي اأن ي�ضتم���ل الجزء االأول 
عل���ى ع���دٍد م���ن درو����ش تنمي���ة اال�ضتع���داد للق���راءة 
والكتاب���ة، بينما ي�ضتم���ل كلٌّ من كتاَب���ي ال�ضف الثاني 
والثال���ث على عدٍد من تدريب���ات المراجعة العاّمة لما 
�ضبق���ت درا�ضته بغر�ش التذكير ب���ه)3( وتثبيته، وتهيئة 

التاميذ لما �ضوف يتعّلمونه في الكتاب الجديد. 
كما ينبغي للموؤّلف االعتن���اء باإخراج الكتاب فيما 
���ور، واالأ�ض���كال واالأل���وان،  يت�ض���ل بالر�ضوم���ات وال�ضُّ
والم�ضاف���ات بي���ن ال�ضط���ور، وغير ذلك م���ن الجوانب 
الفني���ة، واأن ُيب���رز التكام���ل عند اإع���داد محتوى كتب 
تعلي���م اللغ���ة العربية لل�ضف���وف الث���اث، وذلك على 

م�ضتويين: 
)- التكامل االأفقي: اأن يتكون كّل ِكَتاب من وحداٍت 
ترتب���ط فيما بينها، وتت���ّدرج فيها المفاهي���م واالأفكار 

والر�ضيد اللغوي المقّدم من وحدٍة اإلى اأخرى.
المف���ردات  ُتبن���ى  اأن  الراأ�ض���ي:  التكام���ل   -(
ف الثاني  والتراكيب والمفاهيم اللغوية، في ِكَتاب ال�ضّ
على ما ُق���ّدم في ِكَتاب ال�ض���ف االأول، وُيبنى ما يقّدم 
فين  ���ف الثالث عل���ى ما ُقّدم ف���ي ال�ضّ ف���ي ِكَتاب ال�ضّ
ال�ضابَقْي���ن، ف�ضًا عن اإع���داد التلمي���ذ لدرا�ضة ِكَتاب 

ال�ضف الرابع �

العربية  اللغة  تدري�ش  مناهج   :)(998( ر�ضدي  طعيمة،    )3(
بالتعليم االأ�ضا�ضي. دار الفكر العربي، القاهرة، �ش40).
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بنوك الطعام وَدْورها في مكافحة 
الجوع في إفريقيا

اأ. �شوقي �شلح اأحمد اإ�شماعيل
للدرا�ش�ات  المعرف�ة  ركائ�ز  مرك�ز  باح�ث 

والبحوث - الخرطوم - ال�شودان

الم�ش�تمرة التي تعي�س فيها القارة من اأجل توفير 
الطعام الأبنائها، وقد ظهرت في ال�شنوات االأخيرة 
مجاع�اٌت كثيرٌة اأودت بحياة المليين من �ش�كان 
الق�ارة، كّل ذلك جعل البحث ع�ن حلوٍل لتوفير 

الغذاء من اأهّم االأولويات.

�ش�كان تمّثل  لع�دد  المّط�ردة  الزي�ادة 
االأر��س، خ�لل العق�ود القادم�ة، 
هاج�ش�ًا كبيرًا للمعنّيين بتاأثير ذلك على الو�شع 
ولع�ّل  االأر��س،  ل�ش�كان  والغذائ�ّي  االقت�ش�ادّي 
الو�ش�ع في اإفريقيا هو االأ�ش�واأ من حي�ث المعاناة 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 81ثقافية ف�شلية محكَّ

يعملون في �لخطوط �الأمامية، مثل مطابخ �لوجبات و�لمو�ئد 
الخيرية المنت�ضرة في المدن االأمريكية واالأ�ضترالية، ويذهب 
اإليه���ا الفقراء والمحتاجون لتناول الوجبات عندهم، اأو تقوم 
الجمعي���ات الخيرية في تل���ك المدن بتوزيع الم���واد الغذائية 

وتو�ضيلها اإلى الفقراء والمحتاجين في اأماكنهم.
والنم���وذج االآخ���ر ُيعرف با�ضم )الخ���ط االأمامي لتوزيع 
الطع���ام(: وُيعم���ل به ف���ي باقي ال���دول االأخ���رى، وفيه يقوم 
بنك الطعام بتجميع الطع���ام وتخزينه وتوزيعه على الفقراء 

والمحتاجين مبا�ضرة.
الغذائي���ة  الم���واد  وتبرع���ات  الطع���ام،  فائ����ش  وُيع���ّد 
الت���ي تح�ض���ل عليها بن���وك الطع���ام، بمثابة الوق���ود الازم 

لت�ضغيلها))(.

اأهمية المو�صوع:
- التعري���ف ببنوك الطعام، وَدْورها ف���ي اإدارة المعركة 
�ض���ّد الجوع والمجاع���ات في اأوقات الك���وارث، واإلقاء ال�ضوء 
عل���ى َدْورها المحورّي في مرحلة ما قب���ل الكارثة، من خال 
توعي���ة المجتمع ليتعامل م���ع الطعام بمزيٍد م���ن االحترافية 

والفعالية؛ من حيث تر�ضيد اال�ضتخدام والتبّرع بالفائ�ش.
- توعية المجتمع م���ن اأجل اأخذ الدرو�ش والعبر، و�ضكر 
���ْن َخْوٍف}  ن ُج���وٍع َواآَمَنُهم مِّ ْطَعَمُه���م مِّ ���ِذي اأَ نعم���ة اهلل {الَّ
هم  )قري����ش : 4(، والعمل مع �ضرائ���ح المجتمع من اأجل ح�ضّ
عل���ى اال�ضتفادة الق�ضوى م���ن الطعام، ورف���ع روح االإن�ضانية 
لديه���م، م���ن خ���ال االإح�ضا����ش باالآخر ال���ذي يم���ّر بكوارث 
طبيعية اأو م�ضطنع���ة اأّثرت على قدرته في اإطعام نف�ضه وَمن 

يعول.
- تقدي���م نموذٍج للمجتمعات االإفريقي���ة من اأجل اإعادة 
التفكي���ر ف���ي الع���ادات الغذائية لل�ضع���وب، والعم���ل من اأجل 
اإن�ضاء موؤ�ّض�ضات حكومية اأو �ضبه حكومية للقيام باأدوار بنوك 
الطعام، خ�ضو�ضًا في اأوقات الكوارث الطبيعية والم�ضطنعة.

- التذكي���ر بالماآ�ض���ي والمجاع���ات التي �ضرب���ت القارة 
االإفريقي���ة م���ن قبل لتك���ون عظًة وعب���رة، والعم���ل على حّث 

))(  بنوك الطعام، جريدة الجزيرة ال�ضعودية، م. خالد اإبراهيم 
الحجي، االأربعاء 8 اأبريل 5)0)م.

h t t p : / / w w w . a l - j a z i r a h .
ar4.htm/20150408/com/2015

ُتع���ّد »بن���وك الطع���ام« من الحل���ول التي ثبت���ت اأهميتها 
واأثره���ا في ال�ضنوات االأخيرة في مكافحة الكوارث المتوّقعة، 
م���ن حي���ث و�ض���ع الخط���ط والبرامج لم���ا قب���ل الكارثة، من 
خ���ال عم���ل برامج توعي���ة للجمه���ور باأهمية حف���ظ الطعام 
بط���رٍق فّعالة، ومن ثّم تر�ضيد ا�ضتعمال���ه والتقليل من هدره، 
ح���ة لم���ا يمكن فعل���ه اأثناء  باالإ�ضاف���ة اإل���ى الخط���ط المو�ضِّ
الكارث���ة؛ م���ن اأ�ضاليب كفيل���ة بتجميع الطع���ام وتوزيعه على 
المحتاجي���ن بطرٍق اآمن���ٍة وفّعالة، كذلك هو الح���ال بالن�ضبة 
للمحتاجي���ن والمنكوبي���ن ب�ضبب المجاع���ات.. كيف يمكنهم 
اال�ضتفادة الق�ضوى من الطعام، والعمل على تافي مجاعات 
م�ضتقبلي���ة، وذل���ك بالتركيز عل���ى توعية جمي���ع المجتمعات 
ومخاطب���ة العق���ل الجمع���ي لهم، من خ���ال مناق�ض���ة بع�ش 
المفاهي���م الت���ي تتعلق بحفظ الطع���ام والتعام���ل معه، مثل: 
الف�ضل���ة والفائ�ش، والمفاهي���م االقت�ضادية الفّعالة من اأجل 
ا�ضتدام���ة العمل في بن���وك الطعام والموؤ�ّض�ض���ات المجتمعية 

المماثلة.
تعريف »بنك الطعام«: هو م�ضطلٌح ي�ضير اإلى المنظومة 
الت���ي ُت�ض���رف عل���ى اإدارة )اإنت���اج، نق���ل، حف���ظ( الطع���ام، 

وتقديمه للم�ضتهلكين مّجانًا، ب�ضورٍة اآمنٍة و�ضّحية.

ن�ساأة بنوك �لطعام:
»بنوك الطعام« عبارة عن موؤ�ّض�ضات خيرية غير ربحية، 
تهت���م بتجميع فائ����ش الطع���ام واله���در الغذائ���ي وتخزينه، 
وتوزيع���ه على الفقراء والم�ضاكين الذين يعانون الفاقة وعدم 

القدرة على �ضراء الطعام الازم ل�ضّد رمقهم.
واأول بنك اأُن�ضئ للطعام تّم تاأ�ضي�ضه في عام 976)م في 
الوالي���ات المتحدة االأمريكية، ثم ف���ي اأ�ضتراليا، ثم انت�ضرت 
فك���رة اإن�ضاء بنوك الطعام في باق���ي دول العالم.. ومع تزايد 
ن�ضبة الت�ضخم ف���ي اأ�ضعار المواد الغذائية بداأت تنت�ضر فكرة 
اإن�ض���اء بنوك الطعام في دول اأوروب���ا، خ�ضو�ضًا بعد االنهيار 
المالّي العالمّي في عام 008)م، حيث اأّثر الك�ضاد االقت�ضادّي 

على اأ�ضحاب الدخل المنخف�ش تاأثيرًا �ضلبّيًا �ضديدًا. 

وهناك نموذجان لبنوك �لطعام:
النموذج االأول ُيعرف با�ضم )مخازن التوزيع(: وُيعمل به 
في اأمري���كا واأ�ضتراليا، وفيه يتّم جمع الطعام وفرزه وتقييمه 
من حي���ث ال�ضاحي���ة والَجْودة وم���ن ثّم تخزين���ه، وبالتالي 
تعمل هذه المخازن ك�ضرافات للطعام اإلى المتعهدين الذين 
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الجهات الم�ضوؤولة على التخطيط المبكر من اأجل منع حدوث 
مث���ل هذه الماآ�ض���ي في الم�ضتقب���ل، خ�ضو�ضًا ف���ي دول �ضرق 

اإفريقيا وغربها ومنطقة ال�ضحراء الكبرى.

اإفريقيا والجوع.. معركة ال تنتهي:
الجميع يقّر باأّن القارة االإفريقية غنية بالموارد الب�ضرية 
والطبيعي���ة، وبرغم ذلك تعّد اإفريقيا في موؤخرة القارات من 
حيث التنمية، وفي مقدمة القارات من حيث الفقر والبطالة!

ه���ذا الواق���ع المري���ر ي�ضتل���زم اإعم���ال الفكر م���ن اأجل 
ا�ضتخ���دام المت���اح للنهو�ش، عب���ر عمليٍة اإداري���ٍة ُمحكمة))(، 
وال�ض���وؤال المّر الذي ال منا����شَ من طرحه هو: لماذا ارتبطت 
اإفريقي���ا بالج���وع والمجاعة؛ بالرغم من المزاي���ا التف�ضيلية 
التي تتمتع بها من حيث الموارد على جميع قارات المعمورة؟

لاإجابة ع���ن هذا ال�ض���وؤال تبرز م�ضطلح���ات ارتبطت 
بالقارة االإفريقي���ة، اأدت- بطريقٍة مبا�ضرة اأو غير مبا�ضرة- 
اإل���ى ك���وارث ما زال���ت ذكراه���ا قائم���ًة اإل���ى الي���وم، ون�ضير 
بالخ�ضو����ش اإل���ى �ض���وء اإدارة الم���وارد الطبيعي���ة واالأخطاء 
الب�ضري���ة الت���ي اأّدت اإل���ى ك���وارث م�ضطنع���ة، باالإ�ضافة اإلى 
الكوارث الطبيعية التي ال تمّيز بين القارات وتعّم الجميع.   
ذاكرة المجاعات في اإفريقيا درو�ٌش قا�ضيٌة لمن يعتبر:

اأ�ض���واأ المجاع���ات الت���ي حدثت ف���ي اإفريقيا تل���ك التي 
طالت ال�ضاحل االإفريق���ي عام 0)0)م، خ�ضو�ضًا في النيجر 
ومنطق���ة غ���رب اإفريقي���ا، حي���ث عان���ى مايي���ن النا�ش من 
�ضّح االأمط���ار ونق�ش الغذاء، واأ�ضفر �ض���ّح االأمطار في العام 
009)م/0)0)م ع���ن نق����شٍ ف���ي المنتج���ات الزراعي���ة في 
بل���دان مثل: النيجر وت�ض���اد وبوركينافا�ضو و�ضم���ال نيجيريا. 
وفي يوليو/تموز ))0)م �ض���رب جفاٌف �ضديٌد منطقة القرن 
االإفريق���ي؛ مم���ا اأودى بحي���اة االآالف في ال�ضوم���ال والدول 

المجاورة))(.
وهنال���ك اأمثل���ٌة اأخ���رى اأكثر ق�ض���وة، ففي ع���ام )99)م 

المنظمات  عبر  المجتمع  تنمية  في  االإفريقي  ال�ضباب  دور    )((
ق��راءات  مجلة  اإ�ضماعيل،  اأحمد  �ضاح  �ضوقي  التطوعية، 

اإفريقية، العدد 9) - يونيو 6)0)م.

ال�ضيخ،  محمد  العظيم  عبد  اإف��ري��ق��ي��ا،  ف��ي  المجاعات    )((
الجزيرة نت:

h t t p : / / w w w. a l j a z e e r a . n e t / n e w s /
/19/5/reportsandinterviews/2012

وقع���ت اأ�ضواأ موجة جفاف في القرن الع�ضرين في ال�ضومال، 
وا نحبه���م ب�ضببها باأكثر م���ن 300 األف  وُيق���ّدر ع���دد من ق�ضَ
�ضخ����ش، وف���ي ال�ضودان 994)م ف���ي منطقة »بح���ر الغزال« 
بجنوب غ���رب ال�ضودان، ففي هذه المنطق���ة فقط مات اأكثر 
م���ن 70 األف �ضخ�شٍ من المجاع���ة، باالإ�ضافة اإلى هجرة )7 

األف �ضخ�شٍ اآخرين)3(.
وقد ذكر الكثير من الخبراء اأّن اأ�ضباب هذه المجاعات، 
باالإ�ضاف���ة اإلى ما ُذك���ر، يعود اإل���ى اأ�ضباٍب ب�ضري���ة، والمثال 
الوا�ض���ح على ذلك يتج�ّض���د في المجاعات الت���ي حدثت وما 
زال���ت تح���دث حت���ى االآن- ع���ام 7)0)م- ف���ي دول���ة جنوب 
ال�ض���ودان، فف���ي 0) فبرايرالما�ضي اأعلنت ث���اث منظمات 
دولي���ة وحكومة جوب���ا: اأّن المجاع���ة ح�ضل���ت بالفع���ل ف���ي 
والي���ة الوح���دة؛ ل���ذا ف���اإّن ق���ول المن�ّض���ق االإن�ضانّي لاأم���م 
المتحدة بجوبا- يوجين اأويو�ض���و-: »اإّن المجاعة هذه المرة 
هي من �ضنع االإن�ض���ان« كان بمثابة و�ضع االأمور في ن�ضابها، 
فق���د اجتمعت عوامل الحرب االأهلي���ة، وارتفاع اأ�ضعار المواد 
الغذائي���ة، اإلى االأزمة االقت�ضادي���ة وتدهور االإنتاج الزراعي، 
لتو�ض���ل ال�ض���كان المدنّيين اإلى المجاع���ة الفعلية)4(، وكذلك 
الح���ال في ال�ضوم���ال؛ حي���ث اأودت المجاعة، الت���ي �ضربت 
ال�ضوم���ال بي���ن عاَم���ي 0)0)م و ))0)م، بحي���اة 60) األف 
�ضخ����ش، اأكثر من ن�ضفه���م اأطفاٌل تحت �ض���ّن الخام�ضة)5(، 
وكّل هذه النماذج تدّل على اأّن بع�ش ال�ضا�ضة و�ضّناع القرار ال 
يهتّمون بهذه االإح�ضائيات واالأرقام وال يلقون لها كبير انتباه، 

لذا فاإّن معركة اإفريقيا �ضّد الجوع لن تنتهي قريبًا.
وهن���ا تبرز اأهمي���ة التنمية الزراعي���ة الم�ضتدامة للقارة 

االإفريقية، ونعني بها:
- اإدارة الم���وارد الطبيعية االأ�ضا�ضي���ة و�ضيانتها، بحيث 

�ضحيتها  راح  ال��ت��ي  الع�ضرين..  ال��ق��رن  مجاعات  اأب�ضع    )3(
المايين، اأمي��رة اأحم��د، في الرابط:

http://www.arageek.com/2014

)4(  اأ�ضئلة المجاعة في جنوب ال�ضودان، تغطية موقع الجزيرة 
نت:

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/  
/5/3/newscoverage/2017

واالحتياجات:  الكارثة  حجم  ال�ضومال،  في  المجاعة   8 )5(
مركز مقدي�ضو للدرا�ضات والبحوث:

02/http://mogadishucenter.com/2017 
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االإن�ضاني���ة  والمتطلب���ات  والتقني���ات  الموؤ�ّض�ض���ات  تت�ضّم���ن 
الحالي���ة والم�ضتقبلية))(، وتكمن اأهميته���ا في مواجهة كارثة 
المجاع���ة؛ ع���ن طريق تبّن���ي �ضيا�ض���اٍت فّعالٍة ف���ي الم�ضتوى 
الر�ضمّي، باالإنفاق الحكومّي على الزراعة والتنمية الزراعية 
الم�ضتدامة، لتنخف�ش المجاعات وتاأثيراتها، وو�ضع الخطط 
الكفيل���ة بمواجه���ة الك���وارث الطبيعي���ة الموؤث���رة ف���ي االأمن 
الغذائي، والت���ي ت�ضمل: الجفاف، والفي�ضان���ات، والت�ضّحر، 
والتعقي���دات المترتب���ة عل���ى التغّي���ر المناخ���ي، وتت�ضبب في 
المعاناة، ون�ض���وب قاعدة الموارد الطبيعي���ة، وت�ضّرر البنية 
التحتية، ويت�ضّبب الجفاف في ندرة المياه، وتلف المحا�ضيل، 
ونق����ش التغذي���ة، وتدهور الترب���ة، ون�ضوب العل���ف، وارتفاع 

ن�ضبة النفوق للموا�ضي.. وغيرها من الم�ضكات.
ه���ذا باالإ�ضاف���ة اإل���ى اأهمي���ة ن�ض���ر الوع���ي بالم�ضوؤولية 
���ة والعاّمة،  المجتمعية عن���د ال�ض���ركات والموؤ�ّض�ضات الخا�ضّ
ويمّث���ل ذل���ك اأر�ضي���ة ومج���ااًل لعمل بن���وك الطع���ام، وتوفير 
المقّدرات والم���وارد الزراعية التي تمّكن القائمين على هذه 

البنوك من توفير الطعام لل�ضكان.

�أه���م���ي���ة ب���ن���وك �ل���ط���ع���ام ل��ل��ق��ارة 
�الإفريقية:

مما �ضب���ق؛ تت�ضح لنا حج���م الم�ضكلة، والمث���ال العملّي 
لاتج���اه نح���و الحل���ول العملية لمتازم���ات الفق���ر والجوع، 
وتتمث���ل الخط���وة القادم���ة ف���ي اقتراح بع����ش الحل���ول التي 
باالإم���كان تطبيقه���ا ف���ي الق���ارة االإفريقية، ونرّك���ز في هذا 
المقال على تو�ضيح طبيعة عمل بنوك الطعام، وكيف يمكنها 

اأن ت�ضارك في حّل متازمة الجوع والفقر.
وه���ذا الم�ضروع العمل���ّي تّم تطبيقه في ع���دٍد من الدول 
واالأماك���ن المختلف���ة، والقى نجاحًا كبي���رًا، ولناأخذ مثااًل في 
اإفريقي���ا لتطبيق ه���ذا الم�ض���روع، وهو يخ����شّ موؤ�ّض�ضة بنك 

الطعام ال�ضودانية وَدْورها في مكافحة الجوع في ال�ضودان.
مراحل تطّور فكرة بنك الطعام في ال�ضودان:

بنك الطعام ف���ي فكرته االأ�ضا�ضية عب���ارة عن: موؤ�ّض�ضة 

العالم  في  ال��غ��ذاء  وق�ضايا  الم�ضتدامة  الريفية  التنمية    )((
االقت�ضادية،  التنمية  التغذية،  �ضوء  الجوع،  )الفقر،  العربي 
االجتماعية، البيئية( ال�ضودان �ضّلة غذاء العالم العربي: اأ.د. 
منظمة  عن  نقًا  006)م،  �ضوريا  ال��رازق،  عبد  قيلي  محمد 

الغذاء العالمية 988)م.

تطّوعية تعمل على محاربة الجوع، وتعمل المنظمة في مجال 
التنمي���ة واالأم���ن الغذائي و�ض���ط �ضرائح المجتم���ع الفقيرة، 
تعم���ل المنظمة وفق ر�ضالة وفكرة التكافل بين المجتمع لدرء 
المخاطر الناجمة عن الج���وع على ال�ضّحة والتنمية، واالآثار 

الناجمة عن ذلك المتمثلة في الت�ضّرد والت�ضّول))(.
مّرت الفكرة بعدة مراحل وتط���ورات، اأك�ضبت العاملين 
فيه���ا الخب���رة والدراي���ة، من���ذ اأن كان���ت اأعمااًل قليل���ة االأثر 
ومبادرات فردية، حتى اأ�ضبحت االآن عدة موؤ�ّض�ضات متناف�ضة 
لخدم���ة االإن�ض���ان ال�ضودان���ي؛ من اأج���ل ك�ض���ب المعركة �ضّد 

متازمة الجوع والفقر.

المرحلة االأولى:
تاأ�ّض�ضت منظمة بنك الطعام ال�ضوداني من خال منظمة 
الع���ون االإ�ضامي البريطان���ي - مكتب ال�ض���ودان، اإلى جانب 
�ضركة )�ضيدكو( لات�ض���االت، وهي منظمة طوعية �ضودانية 
للم�ضاعدات االإن�ضانية غير الحكومية، بداأت ن�ضاطها في عام 
)3(006)، بداي���ًة: كان���ت فك���رًة مخت�ضرًة وبرنامج���ًا �ضغيرًا 

يتب���ع منظم���ة الع���ون االإ�ضام���ي البريطاني، ُيعن���ى بتجهيز 
وجب���اٍت للط���اب ف���ي المجّمع���ات ال�ضكني���ة، باالإ�ضافة اإلى 
عمل برامج مو�ضمية ف���ي رم�ضان وعيد االأ�ضحى، ثم ظهرت 
اأهمي���ة التو�ّضع في ه���ذا البرنامج، وذلك م���ن خال تجاوب 
�ضرائح المجتم���ع ال�ضودانّي مع الفك���رة بالدعم والم�ضاركة، 
خ�ضو�ضًا ف���ي برامج )عيد با جوعى( ال���ذي ُيعنى بتجميع 
لحوم االأ�ضاحي وتوزيعها على المحتاجين، حيث امتاأت كّل 

الطاقة التخزينية المو�ضوعة في اأزمان قيا�ضية.

المرحلة الثانية:
انف�ضل���ت ع���ن منظم���ة الع���ون االإ�ضام���ي البريطان���ي 
لت�ضب���ح منظم���ًة قائمًة بذاته���ا منذ الع���ام 0)0)م، يقودها 
مجموع���ٌة من ال�ضباب، مفاهيم ور�ضائ���ل كثيرة يهدف هوؤالء 
ال�ضب���اب اإل���ى تو�ضيلها عبر ه���ذه المنظمة، ولك���ن تحديات 

))(  اإعام بنك الطعام ال�ضوداني، على الرابط:
 h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m /
 1 1 6 5 3 2 9 9 4 6 2 9 9 0 7 5 0 7 7 6 2 / p o s t s
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اإلى �ضودان با جوعى، هبة محمود،  الطعام.. دعوة  )3(  بنك 
3)/3/06)0) - المجهر ال�ضوداني/الخرطوم، موقع:

http://sudaneseonline.com 
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 �لعدد  )  34  (   محرم  - ربيع �لأول  1439هـ /  �أكتوبر -  دي�سمبر2017م

ع�ضيبة تق���ف عائقًا اأمام هذا الم�ضروع ال���ذي يرمي اإلى اأن 
يك���ون ال�ضودان- بحلول ع���ام 0)0)م- خالي���ًا من الجوعى، 
ورائدًا ف���ي اإدارة عملية مكافحة الج���وع، باأف�ضل بنية تحتية 
وطاق���ات ب�ضرية ونظ���ام اإغاثة فّعال))(، كان���ت هذه المرحلة 
تحدّيًا كبي���رًا للفكرة، حيث تّمت ت�ضفي���ة الموؤ�ّض�ضة الراعية 
للمنا�ضط في المرحلة االأولى، وكادت الفكرة تندثر لوال ف�ضل 
اهلل علين���ا، ثّم مجهودات بع����ش ال�ضباب الذي���ن حّولوا هذه 
الفكرة لموؤ�ّض�ضة تطوعي���ة �ضبابية م�ضّجلة في مفو�ضية العون 
االإن�ضاني ال�ضوداني، واأ�ضبح���ت م�ضكلة التمويل هي الهاج�ش 

االأكبر لموا�ضلة تنفيذ البرامج.

المرحلة الثالثة:
ه���ذه المرحل���ة ت�ضّمن���ت اإن�ض���اء منظم���ة بن���ك الطعام 
ال�ضوداني���ة، وهي منظمٌة وطنيٌة م�ضتقلة، قائمٌة على التطوع، 
وتعم���ل عل���ى تحقيق االأم���ن الغذائ���ي، واالإ�ضهام ف���ي تحرير 
االإن�ض���ان ف���ي ال�ض���ودان من الج���وع والع���وز والفق���ر، �ضيانًة 
لكرامت���ه، وا�ضتنها�ضًا لطاقته االإنتاجي���ة، وتحقيقًا للكفاية، 
ف���ي �ضراك���ٍة وتكاف���ٍل م���ع المجتم���ع))(، وذلك بالتع���اون بين 
الطاقات ال�ضبابية الموؤ�ّض�ضة لفكرة بنك الطعام في المراحل 
ال�ضابق���ة، م���ع اإ�ضافة كوادر موؤّهلة وم���وارد اأكثر، عبر مكتٍب 
تنفي���ذيٍّ جدي���د، ومجل����ش اإدارة ي�ضارك فيه اأف�ض���ل العقول 

�ضة في المجاالت ذات ال�ضلة. ال�ضودانية المتخ�ضّ
اأولويات مكافحة الجوع عبر بنك الطعام ال�ضوداني:

نق�ضد به���ذه االأولويات ال�ضرائح المجتمعية الم�ضتهدفة 
بالدع���م والم�ضاع���دة، م���ن خ���ال الخط���ط اال�ضتراتيجي���ة 
والبرامج التي تو�ضع لمكافحة الجوع والفقر، ويمكن التدليل 
عليه���ا من خ���ال االأه���داف ال���واردة ف���ي الموق���ع الر�ضمّي 

لمنظمة بنك الطعام ال�ضوداني، والتي ت�ضمل:

االأولوية الق�صوى:
�ض���ة لاهتمام بال�ضرائح الت���ي تتعر�ش لتغّيراٍت  مخ�ضّ
مفاجئة، تحّد من قدرة العائل على توفير الغذاء عند حدوث 
الك���وارث الطبيعي���ة ف���ي مو�ضم االأمط���ار في ال�ض���ودان، كما 
ح���دث في ال�ضن���وات الخم����ش الما�ضية، باالإ�ضاف���ة للكوارث 

))(  بنك الطعام.. دعوة اإلى �ضودان با جوعى، مرجع �ضابق.

Sfbank. :الموقع الر�ضمي لمنظمة بنك الطعام ال�ضودان  )((
org

الم�ضطنعة بفع���ل االإن�ضان وت�ضرفاته الخاطئة، التي اأفرزت 
االأع���داد الكبيرة من الاجئين من الدول المجاورة لل�ضودان 
ب�ضب���ب الح���روب، حي���ث ُتع���ّد ه���ذه ال�ضريحة االأكث���ر حاجًة 
رب، وهو ما تّم  للم�ضاع���دة بتوفير الغذاء والماء ال�ضالح لل�ضُّ
تحدي���ده في اله���دف االأول للمنظمة بتقديم الع���ون الغذائي 

والطعام للمحتاجين ومتاأثري الكوارث وحاالت الطوارئ.

االأولوية المهّمة:
تو�ض���ع لاهتم���ام بدعم �ضرائ���ح مح���ّددة، مثل طاب 
المدار����ش وخاوي تحفي���ظ القراآن الكري���م، وذلك بتقديم 
وجب���اٍت دورية في اأماك���ن الدرا�ضة وال�ضك���ن، باالإ�ضافة اإلى 
�ضة للفئات التي تحتاج اإل���ى الدعم الم�ضتمر  ور المخ�ضّ ال���دُّ
لع���دم قدرته���م عل���ى تلبي���ة االحتياج���ات الغذائي���ة لوج���ود 
�ضب���ٍب مانع، ويتحقق ذل���ك بتقديم الع���ون الغذائي والطعام 
للمحتاجي���ن من: االأطف���ال والطاب ف���ي موؤ�ّض�ضات التعليم، 
ة،  وُدور االأيتام والعجزة والم�ضّنين وذوى االحتياجات الخا�ضّ

واالأ�ضر المتعّففة.

االأولوية العادية:
وتتمّث���ل ف���ي العم���ل م���ع المجتمع للح���ّد م���ن الهدر في 
ا�ضتخ���دام الطعام والغذاء، وتحويل الفائ�ش لمكافحة الجوع 
والع���وز والفق���ر، ون�ضر ثقاف���ة الغ���ذاء ال�ضّح���ي، وم�ضاعدة 
الفق���راء بتوفير و�ضائل االإنت���اج والتدري���ب واالإر�ضاد والعون 
الفني، وادخالهم ف���ي دورة االإنتاج واالكتفاء الذاتي، والعمل 
عل���ى اإن�ضاء موؤ�ّض�ضات ا�ضتثمارية ل�ضم���ان اال�ضتقرار المادّي 

وا�ضتدامة العمل بالمنظمة.
الجدي���ر بالذك���ر: اأّن موؤ�ّض�ض���ات الخدم���ة، مث���ل بنوك 
�ضة في الم�ضائل المالية  الطعام، تحتاج اإل���ى اإدارات متخ�ضّ
�ضة بالم�ضاريع والطرق  واالإدارة والقانونية، واإدارات متخ�ضّ
�ضة في االإعام  واالآلي���ات الفّعالة لتنفيذها، واإدارات متخ�ضّ
تق���وم بالتوعية عب���ر االإعام التقلي���دّي واالإع���ام الجديد، 
المال���ّي  �ض���ة باال�ضتثم���ار وتوفي���ر الدع���م  واإدارات متخ�ضّ
والعين���ي، وبناء ال�ّضراكات م���ع رجال االأعم���ال والموؤ�ّض�ضات 

الم�ضابهة.

بنوك �لطعام.. �لّدْور �لمطلوب:
م�ض���روع بن���ك الطع���ام وتطبيقات���ه ينبغ���ي اأن ُي�ضّل���ط 
علي���ه ال�ضوء، وُيو�ض���ع تحت مجهر االهتمام ل���دى المهتّمين 
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وموؤ�ّض�ض���ات المجتم���ع المدن���ّي ف���ي دول الق���ارة االإفريقي���ة، 
نظ���رًا لل�ضرورة التي حّتمتها الحاج���ة اإلى المزيد من اإحكام 
الحلق���ات االإدارية لتحقي���ق اال�ضتخ���دام الفّع���ال واالإيجابّي 
للم���وارد المح���دودة للغ���ذاء ف���ي الق���ارة االإفريقي���ة، وذلك 
الحتمالية حدوث الكوارث في اأي لحظة في كّل دول اإفريقيا، 
وهذه الكوارث يجب اأن نجد خططّا لتافي اأ�ضرارها، وعدم 
االنتظار لو�ض���ول الدعم الخارجي، خ�ضو�ض���ًا عند ال�ضربة 
االأولى، وبنوك الطعام هي المر�ّضح المحتمل الأداء هذا الّدْور 

عبر عدة خطوات؛ اأهّمها:

ف���ي  الطع���ام  م���ن  الفائ����ض  توزي���ع  اإع���ادة 
ة: المنا�صبات الخا�صّ

تعتم���د هذه الفك���رة على عق���د اتفاقيات، م���ع الفنادق 
���ة، عل���ى اإعادة توزي���ع الطعام  و�ض���االت المنا�ضب���ات الخا�ضّ
الفائ�ش من هذه االأماكن، وتوزيعها على التجّمعات ال�ضكانية 
المحتاج���ة القريب���ة م���ن م���كان الح���دث، ويتجّل���ى ذلك في 
تجرب���ة بن���ك الطع���ام الم�ض���ري، فمن اأه���ّم المح���اور التي 
يعم���ل عليها بن���ك الطع���ام الم�ض���ري التوعية بع���دم اإهدار 
الطع���ام، فقمن���ا داخ���ل م�ض���ر بعم���ل بروتوك���ول تع���اون مع 
غرفة المن�ض���اآت الفندقية لعدم اإه���دار الطعام الفائ�ش من 
الحف���ات، الذي »ل���م يم�ّش«، وتعبئته في اأطب���اق فويل لتوّزع 

على المحتاجين في المنطقة المحيطة بالفندق))(.
اإعادة توزيع الفائ�ش من الطعام في المنا�ضبات العاّمة:

م���ن المعلوم اأّن لكّل مجتم���ع اإن�ضانيٍّ منا�ضب���ات واأعياد 
تظه���ر فيه���ا مظاه���ر االحتفال والبهج���ة، ويتراف���ق مع هذه 
االحتف���االت اله���در الكبي���ر للطع���ام، ومن ه���ذه المنا�ضبات 
بالن�ضب���ة للم�ضلمين: عيد الفطر وعيد االأ�ضح���ى، يتمّثل َدْور 
بن���ك الطعام ف���ي اال�ضتفادة من ه���ذه المنا�ضب���ات؛ بتجميع 
الفائ�ش من الطعام فيه���ا وتوزيعه على المحتاجين، كما في 
م�ض���روع »عيد ب���ا جوعي« التاب���ع لبنك الطع���ام ال�ضوداني، 
حيث تقوم المنظمة بن�ض���ب خياٍم في االأحياء )المتي�ّضرة(، 
وتجميع اآالف الكيلوجرامات من اللحوم، وتوزيعها على االأ�ضر 

عالمية  م�ضكلة  الجوع  ودول��ّي��ًا،  اإقليمّيًا  الطعام  بنك   ((   )((
http://www. ف���ق���ط:  م�����ض��ر  داخ�����ل  م�����ض��ك��ل��ة  ول��ي�����ش 

 egyptianfoodbank.com

الفقيرة))( ف���ي عيد االأ�ضحى المب���ارك، وي�ضاعد هذا العمل 
ف���ي الحفاظ عل���ى الكميات الكبي���رة من اللح���وم التي ُتذبح 
في عي���د االأ�ضحى، كما في م�ضروع »االإفادة من لحوم الهدي 
واالأ�ضاح���ي« ال���ذي يق���وم باال�ضتفادة م���ن االأ�ضاحي وذبائح 
حّجاج بيت اهلل الحرام، واإعادة توزيعها على المحتاجين في 
دول العال���م، الم�ضلم وغير الم�ضلم، اأو ترحيلها اإلى مخيمات 

الاجئين في اأنحاء العالم.

 تحفيز المجتمع الإطعام الفقراء:
يتّم ذلك بتفعيل مبادئ الم�ضوؤولية المجتمعية لل�ضركات 
والموؤ�ّض�ض���ات م���ن اأج���ل االإ�ضهام ف���ي اإطعام الفق���راء، هذا 
الم�ض���روع موج���ود با�ضم: »كي����ش ال�ضائم« و »كي����ش االأيتام« 
ف���ي منظم���ة بن���ك الطع���ام ال�ضوداني، حي���ث يت���ّم مخاطبة 
الم�ضاهمي���ن، وتجميع المبالغ المالية، وتح���ّول اإلى م�ضاهمة 
دورية، ويختلف كي�ش اأ�ضر االأيتام عن كي�ش ال�ضائم، ويحتوي 
عل���ى )0)( كجم �ضكر، )0)( كجم دقيق، ))( كجم عد�ش، 
)) ( كج���م اأرز، )4( اأرطال زيت، مل���وة بلح، ملوة كركديه، 
اإ�ضاف���ة اإل���ى ملوة بليل���ة عد�ضية، ومل���وة كبكب���ي، اإلى جانب 
كيل���و لب���ن بودرة، وعلب���ة كبيرة �ضل�ض���ة)3(، ح�ض���ب اأولويات 
درجة الفقر والحاج���ة، ويمكن تو�ضيع هذا المجهود لي�ضارك 
في���ه اأكبر قدٍر ممك���ن م���ن الخّيريين، وذل���ك بعمل حمات 
اإعامي���ة موّجه���ة وم�ضّمم���ة له���ذا الغر����ش، خ�ضو�ضًا في 
الموا�ض���م الدينية، مثل �ضهر رم�ضان وعيد االأ�ضحى بالن�ضبة 

للم�ضلمين، والمنا�ضبات االأخرى لغير الم�ضلمين.

بنوك الطعام كاأداة لوقف هدر الطعام:
حّذرت منظمة االأغذي���ة والزراعة العالمية )الفاو( من 
اله���در الكبير من جملة المنتج من الطعام، وتاأثير ذلك على 
البيئة واالأم���ن الغذائي للمجتمعات، ف���اإّن الخ�ضائر الغذائية 
المرتفع���ة ال ت�ض���ّكل عبئ���ًا اقت�ضادّي���ًا فح�ضب، ب���ل هي عبء 
بيئي، وقد تكون كذلك �ضارة باالأمن الغذائي، اإال اأّن تخفي�ش 
الفاقد المهدر من الغذاء يتطلب ا�ضتثمارات اإ�ضافية كبيرة، 

))(  بنك الطعام.. دعوة اإلى �ضودان با جوعى، مرجع �ضابق.

)3(  بنك الطعام.. دعوة اإلى �ضودان با جوعى: الخرطوم - هبة 
http://almeghar. ال�ضوداني:  المجهر  �ضحيفة  محمود، 

.com
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يتمّث���ل في اإمكانيات االإقليم على تخزين الغذاء))(، ذلك على 
م�ضت���وى اإقلي���م ال�ضرق االأدن���ى و�ضمال اإفريقي���ا وحده، حيث 
تفي���د التقدي���رات باأّن حوال���ي 0)% من االإم���دادات الغذائية 

ال�ضالحة لا�ضتهاك االآدمي ُتفقد اأو ُتهدر في االإقليم))(.
االأرقام �ضادم���ة ومخّيبة لاآمال عل���ى م�ضتوى االإقليم، 
حت���ى لدول���ٍة واح���دة، وكمثاٍل عل���ى الهدر الكبي���ر للغذاء في 
م�ضر: نجد متو�ضط الخ�ضائر التقديرية بالن�ضبة المئوية في 
الفواك���ه 9)%، الخ�ض���روات الطازج���ة 9)%، البرتقال 4)%، 

الطماطم 5)% )3(.
مم���ا �ضب���ق؛ يت�ضح لنا عظ���م الَخْطب الجَل���ل، ومن هنا 
تبرز لنا اأهمية بنك الطعام ك�ضريٍك للحكومة والمجتمع، من 
اأجل تقليل الهدر الكبير للطع���ام، وذلك بتفعيل الرقابة على 
االأ�ض���واق، وتنبيه المجتمع على ت�ضليم بنوك الطعام الفائ�ش 
من الطع���ام ب�ضفٍة دوري���ة اأو يومية، وعمل خط���ٍط اإ�ضرافية 
م�ضترك���ة لتوزي���ع الفائ����ش عل���ى المحتاجين بطريق���ٍة اآمنٍة 

وم�ضّرفة تحفظ الكرامة االإن�ضانية.

مفاهيم مجتمعية في مكافحة الجوع:
لتعزي���ز َدْور بن���وك الطع���ام ف���ي تقليل اأع���داد الجوعى 
ي�ضتل���زم ذلك عمًا كبيرًا لو�ضائ���ل االإعام؛ لتوعية المجتمع 
وتب�ضي���ره بالمفاهي���م الخّي���رة الموجودة في���ه، والعمل على 
ت�ضكيل وتوجيه العقل الجمعي نح���و اأهمية التكافل والتراحم 
بين اأف���راد المجتم���ع، وتنمي���ة روح االإن�ضاني���ة، وتعزيز هذه 
المفاهي���م ف���ي الق���وة الفاعل���ة ف���ي المجتم���ع، ويتحّقق هذا 
اله���دف بالتنبي���ه عل���ى المفاهي���م االآتي���ة، عل���ى الم�ضتوى: 

)الفردي، الموؤ�ّض�ضات، الدولة(:

مفهوم: )ا�صتِر واترك لغيرك(:
نعن���ي به تحفيز المقتدرين عل���ى �ضراء ما يكفي االأ�ضرة 
من طع���اٍم اأو �ضراب، و�ضراء كميات اأخ���رى تكون عهدة لدى 

))(  تقرير الفاو 5)0)م، نظرة اإقليمية عامة حول انعدام االأمن 
الغذائي - ال�ضرق االأدنى و�ضمال اإفريقيا.

على  ال��غ��ذاء  م��ن  والمهدر  الفاقد  ))0)م،  ال��ف��او  تقرير    )((
م�ضتوى العالم - النطاق، االأ�ضباب، والوقاية 

حول  الت�ضاوري  الخبراء  اجتماع  تقرير  3)0)م،  الفاو    )3(
خ�ضائر الغذاء وتخفيف الهدر في منطقة ال�ضرق االأدنى: نحو 
ا�ضتراتيجية اإقليمية �ضاملة، مكتب منظمة الفاو الإقليم ال�ضرق 

االأدنى و�ضمال اإفريقيا، القاهرة.

اأ�ضح���اب البق���االت وال�ضوبر ماركت لتوّزع عل���ى المحتاجين 
مّم���ن لي����ش لديه���م الق���درة عل���ى ال�ض���راء، خ�ضو�ض���ًا على 
الم�ضت���وى الف���ردي، واأثبت���ت التجرب���ة نج���اح ه���ذا المفهوم 
وتحّول���ه اإلى عادة لدى ال�ضودانيين ف���ي العا�ضمة الخرطوم، 
وبخا�ضة االأحياء ال�ضعبية، حي���ث ي�ضتري ال�ضخ�ش ما يكفيه 
من اأرغفة الخبز، وي�ضترى كمية اأخرى تعلق على الفتة كبيرة 
مكت���وب فيها: )ا�ضتِر واترك لغيرك(، فياأتي المحتاج وياأخذ 
مم���ا ترك عند هذه الافتة وال يج���د غ�ضا�ضة وال تعنيفًا من 
اأح���د، وهذا العم���ل ال يحتاج اإل���ى موؤ�ّض�ضة لتدي���ره، فهو فعٌل 
عفويٌّ من اأبن���اء المجتمع، وتطبيٌق جمي���ٌل لمعاني االإ�ضام، 
فعندما تت�ض���دق ال تدري َمن �ضياأكل هذا الخبز، ينت�ضر هذا 
المفه���وم لي�ضمل العديد من ال�ضلع غي���ر الخبز والماء، مثلما 
حدث في مب���ادرة )people’s fridge( في بريطانيا، 
حيث ُو�ضع���ت ثاجات في ال�ض���وارع، ي�ضع فيه���ا المتبرعون 
الفائ����ش من طعامهم، وياأكل الجوع���ى ما يحتاجون اإليه من 

طعاٍم بطريقٍة عفوية تلقائية)4(.

مفهوم: من الف�صلة اإلى الفائ�ض:
نعني به االلتزام في محيط االأ�ضرة والمجتمع با�ضتهاك 
ما يكفي من الموارد، والعمل على التبرع بالفائ�ش من الطعام 
وال�ضراب لاآخ���ر، حتى ال تتحول المواد الغذائية اإلى نفايات 
ب�ضب���ب �ضوء تخزينها وع���دم ا�ضتعمالها في الوقت المنا�ضب، 
وه���ذا المفه���وم يمك���ن العمل ب���ه عل���ى م�ضت���وى الموؤ�ّض�ضات 
التجاري���ة في اأ�ضواق الخ�ضر والفاكهة والمطاعم والمقاهي، 
حي���ث يمك���ن ل�ضاحب المطع���م عند نهاي���ة يوم���ه اأن يتبرع 
بالفائ�ش من الطعام لديه اإلى المحتاجين، اأو يعقد اتفاقيات 
مع بنك الطعام ف���ي المنطقة ال�ضتام الفائ�ش وتوزيعه على 

المحتاجين، وكذلك هو الحال لبقية الموؤ�ّض�ضات الم�ضابهة.

مفهوم: اال�صتثمار الوقفي:
 نعن���ي به: ما يبذله ناظر الوق���ف من جهٍد فكريٍّ وماليٍّ 
من اأجل الحف���اظ على الممتلكات الوقفية، وتنميتها بالطرق 
الم�ضروع���ة، وفق مقا�ض���د ال�ضريعة، ووفق ورغب���ة الواقفين 
ًا �ضرعّي���ًا)5(، ويحت���اج المجتمع اإلى  ب�ض���رط �أال تعار����ض ن�ضّ

قناة  4)/7/4)0)م،  ال�ضباح،  ه��ذا  الجزيرة  برنامج:    )4(
الجزيرة الف�ضائية.

االجتماعي،  الت�ضامني  االقت�ضاد  تنمية  في  االأوق��اف  دور    )5(
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تفيد التقديرات بأّن حوالي 
20% من اإلمدادات الغذائية 
الصالحة لالستهالك اآلدمي 
هدر في اإلقليم

ُ
فقد أو ت

ُ
ت

ه���ذا المفهوم عل���ى م�ضتوى الدول���ة لتعزي���ز َدْور الموؤ�ّض�ضات 
العامل���ة في مجال اإطعام الفقراء، عن طريق تحفيز عنا�ضر 
المجتمع لعم���ل اأوقاف الإطعام الطع���ام، وتوفير موارد مالية 
ًة،  كافية ال�ضتدامة العمل فيها، ففي المجتمع ال�ضوداني خا�ضّ
وبع����ش المجتمع���ات االإ�ضامي���ة على العموم، م���ا ي�ضبه هذا 
المفهوم، واأق�ض���د هنا: )التكايا، جمع تكي���ة(، حيث ُي�ضنع 
الطع���ام مّجان���ًا للفق���راء والم�ضاكين على م���دار اليوم، لكن 
المطل���وب في ه���ذا البحث: اإن�ض���اء موؤ�ّض�ضات وقفي���ة اأو �ضبه 

حكومية لا�ضطاع بهذا الَدْور المهم.

�لخا�سة:
يت�ضح لنا م���ن خال ما �ضبق االأهمي���ة الق�ضوى لبنوك 
الطع���ام من اأجل مكافحة الجوع، كح���لٍّ عمليٍّ لم�ضكلة الجوع 
والمجاعات كخطوة اأولى، وكذلك اأهمية اإن�ضاء بنوك الطعام 
في كّل ُقْطٍر اإفريقيٍّ لا�ضطاع باالأدوار اآنفة الذكر، واأهمية 
عمل �ضراكات مجتمعية ال�ضتدامة العمل في اإطعام الجوعى، 
الأّن هذا العمل ال تكفي فيه الجهود الحكومية فقط، بل ينبغي 
للمجتمع اأن ي�ضطل���ع بالَدْور المحّرك على م�ضتوى االأفراد اأو 

الموؤ�ّض�ضات المجتمعية.

�لتو�سيات:
ل اإليها البحث؛ نقّدم  اعتمادًا على الخا�ضة الت���ي تو�ضّ

التو�ضيات االآتية:

التو�صية االأولى: 
اإلى القائمين بالعمل في بنوك الطعام واأ�ضحاب القلوب 
الرحيم���ة الممتلئ���ة باالإن�ضانية: اأعانك���م اهلل و�ضّدد خطاكم، 
اإّن محارب���ة الج���وع تتطلب ت�ضاف���ر جه���ود المجتمع، فيجب 
ا�ضتخ���دام و�ضائل االإعام بطريقٍة اأكثر فاعلية، واالتجاه اإلى 
الموؤ�ّض�ضات لتفعي���ل م�ضوؤولياتها المجتمعية من اأجل الو�ضول 
اإلى اأكبر قدٍر ممكن من اال�ضتخدام الفّعال للطعام الفائ�ش، 
للو�ض���ول اإلى ن�ضبة هدٍر ت�ض���اوي ال�ضفر المئوي، واال�ضتعداد 

الجيد في حال ح�ضول مجاعة بالتجهيزات الازمة.

التو�صية الثانية:
اإل���ى �ضناع الق���رار: اإّن م�ضكلة المجاع���ة ما هي اإال �ضوء 

التطبيقي  االقت�ضاد  اأبحاث  مركز  ع��زوز،  بن  القادر  عبد 
للتنمية – الجزائر، 007)م، �ش7.

اإدارة للم���وارد، واال�ضتع���داد ال�ضعي���ف ف���ي مرحل���ة م���ا قبل 
الكارث���ة، فمن الحكمة تحفيز المجتم���ع لا�ضطاع بالمزيد 
م���ن الفعالي���ة لتقليل اأع���داد الجوع���ى، واالهتم���ام بالتنمية 
الزراعية الم�ضتدامة لتحقيق االأمن الغذائي واالكتفاء الذاتي 

من ال�ضلع االأ�ضا�ضية التي يعتمد عليها المواطن في تغذيته.

التو�صية الثالثة:
اإلى القوة الفاعلة في المجتمع، مثل موؤ�ّض�ضات المجتمع 
المدن���ي والجمعيات الخيري���ة والمب���ادرات التطوعية: يجب 
عدم انتظار الجهود الحكومية للقيام بالمبادرات والفعاليات 
من اأج���ل محاربة الج���وع وتقليل ه���در الطعام، ب���ل الواجب 
اإم�ضاك زمام المبادرة بالفعل االإيجابي، واإقامة الموؤتمرات، 
وعمل البح���وث، الإيجاد المزي���د من الحل���ول لم�ضكلة الجوع 
و�ضب���ل مواجهته���ا، كذلك االهتم���ام بدرا�ضة تج���ارب االأمم 
االأخرى، واالهتمام بالمبادرات ال�ضبابية والمجتمعية لزيادة 
الوع���ي لدى اأف���راد المجتمع باأهمي���ة الزراع���ة، ورفع مكانة 
الم���زارع بو�ضفه الركي���زة االأ�ضا�ضية لاأم���ن الغذائي في اأّي 

ر � مجتمٍع متح�ضّ
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د. اآَدَم َب�ْمبا
اأكاديم�ي وباح�ث -  ك�وت ديف�وار - اأكاديمية 

الدرا�شات االإ�شلمية، جامعة مااليا، ماليزيا

االستشراق 
ودوره في 
المشروع 

اإلمبريالي 
في غرب 

إفريقيا

َورًا  ة، اأو َكْونها حا�شنًة تولِّد اأ�شكااًل و�شُ االأوروبيَّ
ُن تحقيق اأهدافها  ة، وتوؤمِّ جديدة م�ن االإمبرياليَّ
ارخة في  ة ال�شَّ بعد انح�شار �ش�ورتها الع�شكريَّ
 - القرَنْين الما�ش�َيْين، اإنَّ اال�شت�ش�راق– بل �شكٍّ

. ة في الم�شروع اال�شتعماريِّ دعامٌة مركزيَّ

توظي�ف اال�شت�ش�راق والعل�وم االأخ�رى اإنَّ 
�ة حقيقٌة  ف�ي تحقي�ق اأه�داٍف اإمبرياليَّ
حوله�ا  يختل�ف  ي�كاد  ال  ماثل�ة،  �ة  تاريخيَّ
الباحثون، �ش�واء في َكْون اال�شت�ش�راق حركًة 
اتها،  �رًة الأيديولوجيَّ ة اأو منظِّ �دًة للإمبرياليَّ ُممهِّ
�عوب غير  ة في ال�شُّ ميَّ حكُّ اأو اأداًة م�ن اأدواته�ا التَّ
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اال�ضت�ض���راق  بي���ن  العاق���ة  ر�ض���د  ف���ي  را�ض���ات  الدِّ
واال�ضتعم���ار ت���كاد ت�ضتع�ض���ي عل���ى الح�ضر، ولع���لَّ منها: 
خ لا�ضت�ض���راق بتحديد  درا�ض���ات يوه���ان ف���وك، ال���ذي اأرَّ
�ضها بع�ش  مراحله وعاقتها بالم�ضروع االإمبريالي))(، ولخَّ
الباحثين ف���ي: اال�ضت�ض���راق اال�ضتك�ضاف���ي، واال�ضتعماري، 
وم���ا بع���د اال�ضتعم���اري، واال�ضت�ض���راق الجدي���د، وانهي���ار 
اجحة في بيان  را�ض���ات النَّ اال�ضت�ض���راق))(، ومن اأ�ضه���ر الدِّ
اال�ضت�ض���راق بو�ضف���ه ُمْنَتج���ًا ا�ضتعمارّي���ًا غربّي���ًا بامتي���از: 

درا�ضات اإدوارد �ضعيد )ت003)م(.
ي���اُق االإفريقي في اال�ضت�ضراق عن  وهنا؛ ال يختلف ال�ضِّ
���رَف االإفريقيَّ يمكن و�ضفه  عوب االأخ���رى، غيَر اأنَّ الظَّ ال�ضُّ
ه اأكث���ر عمقًا و�ضرا�ضًة؛ اإْذ هو ُمْزَدَوج: عرقيٌّ وديني، اأي  باأنَّ
ين: حدٌّ يقطُع  اأنَّ اال�ضت�ضراق باإفريقيا يحمل �ضاحًا ذا حدَّ
ته الِعْرقيَّة، وحدٌّ اآخر يقطُعُه عن انتمائه  االإفريق���يَّ عن هويَّ

ة(. يني )االإ�ضامي خا�ضَّ الَعقدي الدِّ
ر عن���د الباحثين اأنَّ ف���روع العلم  واإذا كان م���ن المق���رَّ
���ة...( جميعها قد  )نب���ات، ط���ّب، جغرافي���ا، عل���وم اإن�ضانيَّ
���ت ف���ي اله���دف االإمبريال���يِّ التَّ�ضلُّط���ي، واأنَّ الباحثين  بَّ �ضَ
ماكي���ْت  ره  يق���رِّ كم���ا  اإفريقي���ا–  ف���ي  ي���ن  االأنثروبولوجيِّ
مختل���ف  ف���ي  �ضاهم���وا  »ق���د   :-)(964  ،Maquet(
���ة  ���ة واالإمبرياليَّ يا�ضيَّ اأزمانه���م، ف���ي َدْع���م االأه���داف ال�ضِّ
لباده���م تج���اه المجموع���ات التي قام���وا بدرا�ضته���ا«)3(، 
ف���اإنَّ المق���ال الحال���ي ال يع���دو تقدي���م اأمثلة ونم���اذج من: 
را�ض���ات اال�ضت�ضراقيَّة واال�ضتعمار  قيق بين الدِّ التَّناُغ���م الدَّ
ياق االإفريق���ي، وبالتَّحديد: اال�ضتعمار  االإمبريال���ي، في ال�ضِّ

الفرن�ضي بغرب اإفريقيا.

الدرا�ضات  اال�ضت�ضراق:  حركة  تاريخ  فوك،  يوهان  ينظر:    )((
الع�ضرين،  القرن  بداية  حتى  اأوروبا  في  واالإ�ضامية  العربية 

بيروت: د�ر �لمد�ر �الإ�ضامي، ط)، )00)م.

الم�ضلم  االآخ��ر  �ضناعة  ال�ضيباني:  المبروك  المن�ضوري،    )((
للبحوث  نماء  مركز  ب��ي��روت:  المعا�ضر،  الغربي  الفكر  في 

والدرا�ضات، 4)0)م، 66.

 Lewis, Diane. “Anthropology )3(
 and Colonialism”, CURRENT
 ANTHROPOLOGY, Vol.14, No.5, 1971,

.)583( 602-582

�لجغر�فيَّة  �لك�سوف  ل:  �الأوَّ �لمحور 
و�ال�ست�سر�ق:

���ة، بو�ضفه���ا حق���ًا علمّيًا  تع���ود الحرك���ة اال�ضت�ضراقيَّ
�ضًا لخدمة الم�ضروع االإمبريالّي، اإلى حركة الك�ضوفات  مكرَّ
���ة الكب���رى الت���ي ن�ضط���ت من���ذ اأوا�ض���ط ق5)م،  الجغرافيَّ
وال خ���اَف ف���ي اأنَّ اكت�ض���اف فا�ضكو دا غام���ا لطريق راأ�ش 
ين باب  الح )عام 498)م(؛ ق���د فتح لاأوروبيِّ ج���اء ال�ضَّ الرَّ
ا�ضتغ���ال باد الهند واآ�ضي���ا، وال اأدلَّ على اأهميَّة الحمات 
ة لقي���ام الم�ضروع االإمبرياليِّ من ت�ضاُبق القوى  اال�ضتك�ضافيَّ
���ة وتناف�ضه���ا ف���ي تجهي���ز االأ�ضاطي���ل، واإن�ض���اء  اال�ضتعماريَّ
���ة.  ���ة بالك�ضوف���ات الجغرافيَّ الجمعي���ات والمعاه���د المعنيَّ
حال���ة والم�ضتك�ضفين  كذل���ك؛ ف���اإنَّ كثيرًا م���ن االأف���راد الرَّ
���ة بو�ضفهم  ة االإمبرياليَّ كان���وا عل���ى �ضل���ٍة مبا�ض���رٍة بالق���وَّ
 David( ين، اأمث���ال: ليفينغ�ضتون قواد جيو����ش اأو اإداريِّ
 Henry Morton( و�ضتانل���ي   ،)Livington
 ،)Joseph Gallieni( وغالين���ي   ،)Stanley

وغيرهم كثير.
�إل���ى و�ضيل���ٍة  �أدل���ة ه���ذ� �الرتب���اط: لجووؤه���م  وم���ن 
حالة ب�»الجغرافيا  جا�ضو�ضيَّة، ُعِرفت بين الم�ضتك�ضفين والرَّ
فها الباحثان  ة« اأو »الجغرافي���ا المتخفيَّة«، ويعرِّ الجا�ضو�ضيَّ
توما����ش ونورتون باأنَّها: »طريقة في البحث الميداني؛ حيث 
ال يك�ضف الباحثون عن حقيقة اأهداف بحوثهم للمجتمعات 
ه���م قد ُيخف���ون اأو  ���روف؛ فاإنَّ ���ة... وبن���اًء عل���ى الظُّ المحليَّ
اتهم، وانتماءاتهم، اأو  اته���م الحقيقيَّة، وجن�ضيَّ هون هويَّ يموِّ
كات  ق���د ال ُي�ضيرون �ضراحًة اإلى اأنَّ م���ا يقومون به من تحرُّ

اإنَّما هي بحوث«)4(.
حالة الذين  ي���اق؛ ا�ضُتِه���ر الكثير م���ن الرَّ ف���ي هذا ال�ضِّ
���ة الم�ضلمة،  �ضون عل���ى المجتمع���ات، وبخا�ضَّ كان���وا يتج�ضَّ
حالة جون لوي�ش  ي���ن في ُهِويَّات مختلفة، ومنه���م: الرَّ متخفِّ
-(784 ،John Lewis Burckhardt( بوخارت
���رق باال�ض���م الم�ضتعار:  ���ل في ب���اد ال�ضَّ 7)8)( ال���ذي تنقَّ
يخ اإبراهيم بن عبد اهلل، وتوفي بالقاهرة، وهو �ضاحب  ال�ضَّ

 Thomas, E., & Cheryl Norton. “Geography  )4(
 Undercover”, The Geography Review 91

.January-april, 2001 ,398-388 ,)2-)1
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 �لعدد  )  34  (   محرم  - ربيع �لأول  1439هـ /  �أكتوبر -  دي�سمبر2017م

هي���ر )رح���ات ف���ي النوب���ة(، ومنه���م اإدوارد  الكت���اب ال�ضَّ
-(840 ،Edward H. Palmer( بالم���ز هن���ري 

)88)(، وكان ا�ضم���ه الم�ضتع���ار ال�ضي���خ عب���د اهلل، وكانت 
ة اإف�ض���ال حركة عرابي با�ض���ا الثَّوريَّة �ضّد  ُت���ه االأ�ضا�ضيَّ مهمَّ
ي���ن، ور�ضوة البدو لت���رك منا�ضرته. اأي�ضًا منهم:  البريطانيِّ
 William( باْلغ���راف غيف���ورد  االإنجلي���زي  حال���ة  الرَّ
ب�ضوري���ا،   )(888-(8(6  ،Gifford Palgrave
تظاهر بزيِّ طبي���ٍب ن�ضرانيٍّ �ضوري، واتَّخذ اال�ضم: �ضالين 
مها  �ضيَّة قدَّ اأبو محم���ود االآي�ش، وه���و �ضاحب تقاري���ر تج�ضُّ
لنابليون ف���ي غارته على �ضوريا وم�ض���ر. ومن الجوا�ضي�ش: 
-(843  ،Charles Doughty( داوت���ي  �ض���ارل 

ح���راء العربيَّة(،  6)9)( �ضاح���ب كتاب )رحات في ال�ضَّ
واتَّخ���ذ اال�ضم »خليل« ف���ي تنقُّاته في الب���اد االإ�ضاميَّة. 
 Gertrude( غيرت���رود  هي���رات:  ال�ضَّ �ض���اء  النِّ وم���ن 
Lowthian Bell(، وكانت من جا�ضو�ضات بريطانيا، 

توفيت ببغداد )6)9)م())(.
�ش �ضناعًة بين  رة، اأ�ضبح التَّج�ضُّ ه���ذا، وفي فترة متاأخِّ

عوب. ين اأنف�ضهم؛ في ظلِّ تكاُلِبهم على ال�ضُّ االإمبرياليِّ
���ة؛ فقد ُع���ِرف من  ي���اق االإفريق���يِّ خا�ضَّ ���ا ف���ي ال�ضِّ اأمَّ
 Sir( حالة الجوا�ضي����ش: الكابتن �ضير ريت�ضارد بورتون الرَّ
ل  توغَّ اأوروبي  ل  اأوَّ  ،)(88(.Richard Burton، d
ع���ام )854)م( داخل الح�ضن االإ�ضام���ي »هرر« عا�ضمة 
وم���ال اآن���ذاك، متخفّي���ًا ف���ي زيِّ تاجر عرب���ي، بف�ضل  ال�ضُّ
���ة الح�ض���ن ومواقع  ���ة، وَر�َض���َم خطَّ معرفت���ه باللُّغ���ة العربيَّ
ة،  ن بدقَّ ات واأج���زاء الِح�ضْ االأ�ضلحة، وقا����شَ اأطوال الممرَّ
واأخف���ى كلَّ ذلك في �ضورة فرا�ضة. كما جاب منطقة و�ضط 
اإفريقيا في رحاته للبحث ع���ن منبع النيل، ا�ضتخدم فيها 
الكثير من مهارات التَّموي���ه والتَّخفي، وا�ضتخدم المهارات 
ة والمدينة  هيرة اإلى مكَّ نف�ضها عام )853)م( في رحلته ال�ضَّ
يًا في زيِّ طبي���ٍب اأفغاني، وُتعدُّ تقاريره عن الحرَمْين  متخفِّ
ة الملكية  اأدقَّ و�ضف، وقد كان بورتون يعمل لح�ضاب الجمعيَّ

ة. ة البريطانيَّ الجغرافيَّ

))(  ينظر: ح�ضين، اآ�ضف: �ضراع الغرب مع االإ�ضام: ا�ضتعرا�ش 
الوعي  دار  الريا�ش:  الغرب،  في  لاإ�ضام  التقليدي  للعداء 

للن�ضر والتوزيع، 434)ه�/3)0)م، �ش )49-)6(.

�ش  ي���ن الذين اتُّهم���وا بالتَّج�ضُّ حال���ة االإمبرياليِّ من الرَّ
 ،Heinrich Barth( بغرب اإفريقيا: هنريث ب���ارث
وو�ضطه���ا  اإفريقي���ا  �ضم���ال  ج���اب  ال���ذي   ،)(865-(8((
وقط���ع  )945)-954)م(،  �ضن���وات  خم����ش  غ�ض���ون  ف���ي 
ح���راء، وقد طاف حين���ًا بمنطقة  )6.093)ك���م( في ال�ضَّ
َدُه  رفاء؛ فَحِظي باالحترام، وق�ضَ عيًا اأنَّه من ال�ضُّ تمُبكتو مدَّ
ه اأُ�ْضِقط  ؛ لكنَّ عى في موقٍف اأنَّه تركيٌّ ك! كما ادَّ ا�ش للتَّبرُّ النَّ
���ة))(، ولغلبة  ث���ه اأح���ُد الم�ضاي���خ بالتُّركيَّ ف���ي يده حي���ن حدَّ
ك���وك في اأم���ره َحَب�َضه اأمي���ر »ما�ضنة«، غي���ر اأنَّ الفقيه  ال�ضُّ
ي���خ اأحمد البكائ���ي اأََمَر باالإفراج عن���ه؛ لكونه في حكم  ال�ضَّ
؛ فاإنَّ ب���ارث ُيحَمُد له اإن�ضافه الثَّقافة  ي���ن)3(، على كلٍّ ميِّ الذِّ
االإفريقيَّة واحترامه لها اأكثر من غيره من الم�ضتك�ضفين)4(.
�ض���ون اأي�ضًا  عم���اء الم�ضلم���ون باإفريقي���ا يتوجَّ كان الزُّ
 Hugh Claperton،( كابرت���ون  حال���ة  الرَّ م���ن 
d.7)8)(، فق���د كت���ب حاك���م بورنو اإلى محم���د بيلو في 
���ه: جا�ضو����ٌش ل�ضال���ح  ره من���ه، وي�ضف���ه باأنَّ �ضكوت���و يح���ذِّ
ر بيلو اأميَر ما�ضنة )�ضيكو اأحمد( من  بريطانيا، وكذلك حذَّ

.)5()Alexander Laing( الم�ضتك�ضف األك�ضندر
واإجم���ااًل: ف���اإنَّ »ا�ضتعم���ار اإفريقيا في اأول���ى مراحله، 
���ة«)6(، بل اإنَّ  مرتب���ٌط ارتباطًا وثيق���ًا بالك�ضوفات الجغرافيَّ
فرن�ض���ا، بعد اأن اأحكمت قب�ضتها ف���ي غرب اإفريقيا، اقترح 
ة بالم�ضلمين من اأجل  حاكُمها كلوزيل: تاأ�ضي�ش �ضرطة خا�ضَّ

 Barth, Heinrich.Travels and Discoveries  )((
 in North and Central Africa, Drallop,
-publishing Company, 1857, Vol.4, 404

.405

قراءة  اإفريقيا..  في  االأهلية  النزاعات  اآدم:  بمبا،  ينظر:    )3(
الدعوة  منظمة  الخرطوم:  االإ�ضامي،  ال�ضلمي  الموروث  في 

�الإ�ضامية، ط)، 5)0)، �ش68).

 Sirvatis, Karen, Exploring Deserts,   )4(
.ABDO Publishing Company, 2014, 40

 Dane, Kennedy. The Last Blank Spaces,  )5(
.Harvard University Press, 218

 Harry H. Johnston. A History of the   )6(
 Colonization of Africa by Alien Races,

.Cambridge University Press, 2011, 297
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كاتهم))(؛ اأي اأن  ة، ور�ضد تحرُّ �ش على العلماء واالأئمَّ التَّج�ضُّ
ة ُمَمْنهجة. �ش اإلى عمليَّ ر التَّج�ضُّ يتطوَّ

ة االأول���ى الأولئك  ومم���ا يك�ض���ف التوّجه���ات االإمبرياليَّ
الم�ضتك�ضفي���ن، والتَّناغم التَّام بينهم وبين القوى العظمى، 
م�ضارعته���م اإل���ى اإط���اق الكثي���ر م���ن اأ�ضم���اء المناط���ق 
���ة التي وفدوا منها على المناطق التي جابوها، وقد  االأوروبيَّ
ة  تكلَّ���ل ذلك فيما بعد باإطاق اأ�ضماء ُم���دن ومناطق اأوروبيَّ
���ة  ي���ن عل���ى ُدَوٍل اإفريقيَّ واأ�ضم���اء م�ضتك�ضفي���ن اأو اإمبرياليِّ
باأكمله���ا في فترة اال�ضتعمار، وبع���د اال�ضتقال، على �ضبيل 
 New :المث���ال: اأطلق���ت األماني���ا عل���ى مواق���ع نفوذ له���ا
 Baden، New Saxony، New Bavaria
ى  etc.، واأطلق���ت فرن�ض���ا على عموم غرب اإفريقيا م�ضمَّ
 ،)Afrique Occidentale Francaise(
 Maurits( وُج���زر موري�ضو����ش ه���ي ا�ض���م الُم�ضتعِم���ر
واأُْطِل���ق   ،)(6(5.Van Nassaueiland، d
 Cecile( عل���ى باد �ضون���ا ا�ض���م الُم�ضتعِمر االإنجلي���زي
 ،)Rhodesia( فاأ�ضبح���ت ،)(90(.Rhodes، d
ر فيم���ا بعُد اإل���ى زيمبابوي، ومثل ذل���ك ُيقال في  ال���ذي ُغيِّ
كامي���رون، ومدين���ة برازافي���ل، وليوبولدفي���ل، وِبنزْرفي���ل، 
وغيره���ا، وكذلك مواق���ع كثيرة �ض���ارع الم�ضتك�ضف���ون اإلى 
اإط���اق اأ�ضمائه���م عليها )ُبحي���رة »فيكتوري���ا«؛ ا�ضم ملكة 
بريطاني���ا(، وكاأنَّ تل���ك المواق���ع ل���م ُتع���رف اإال بو�ض���ول 

الم�ضتك�ضف الغربي اإليها!
حالة في ت�ضكيل روؤي���ة ُمغِر�ضة مغلوطة  لق���د اأ�ضهم الرَّ
عوب، وفي تكوين العق���ل االأوروبي وتهيئته من اأجل  ع���ن ال�ضُّ
َدْعم الم�ضروع االإمبريالي، وفي هذا االإطار تمَّ َر�ْضم �ضورٍة 
ز عند  ة االأوروبيَّة، تعزِّ هنيَّ ة �ضلبيَّة عن »االآخر« في الذِّ نمطيَّ
ع���وب االأخرى، وبخا�ضة  ة اإلى ال�ضُّ ونيَّ ظ���رة الدُّ االأوروبيِّ النَّ
Euro-( االأفارق���ة، وتكري����ش روؤي���ة التَّمركز االأوروب���ي

Centrism(، وتنزع عن االآخر كلَّ حقٍّ له في الكرامة 
الب�ضريَّة.

 Christopher, Harrison. France and Islam  )((
 Cambridge  ,1960-in West Africa, 1860

.University Press, 2003, 101

ة  وم���ن االإن�ضاف؛ االإ�ضارة اإلى بع����ش النتائج االإيجابيَّ
م العلوم  ���ة، مث���ل: اإ�ضهامه���ا ف���ي تق���دُّ للك�ض���وف الجغرافيَّ
ه���ا ا�ضُتغلَّت  ���ة، ولكنَّ ���ة، واكت�ض���اف ث���رواٍت طبيعيَّ الجغرافيَّ

ا�ضتغااًل وح�ضّيًا؛ فاآلت اإلى اأ�ضدادها.

�الأنثروبولوجيا  ��ان��ي:  �ل��ثَّ �لمحور 
و�ال�ست�سر�ق:

�ضاط  �إذ� كانت حركة �لك�ضوف �لجغر�فيَّة قد مثَّلت �لنَّ
را�ضات  ة؛ ف���اإنَّ الدِّ ���د للحم���ات االإمبرياليَّ الحرك���يَّ الممهِّ
ة  ة الفكريَّ اال�ضت�ضراقيَّة االجتماعيَّة، قد مثَّلت البنية التَّحتيَّ
���ة الوا�ضحة بين  ���ة، وذلك ف���ي العاقة الع�ضويَّ لاإمبرياليَّ
ة( والُخطط  ���ة )االأنثروبولوجيا خا�ضَّ را�ضات االجتماعيَّ الدِّ
ة، ولعلَّ الباحثين لم يغالوا اإْذ و�ضفوا  والقرارات اال�ضتعماريَّ

»االأنثروبولوجيا« باأنَّها »وليدة االإمبرياليَّة«.
ة قد  ة اال�ضتعماريَّ ومن�ض���اأ العاقة بين االثَنْي���ن اأنَّ القوَّ
زم���ة، وميدان  عم الم���اديَّ والحماية الاَّ ���رت دائم���ًا الدَّ وفَّ
���ر اأولئ���ك  ي���ن؛ بينم���ا وفَّ ار�ضي���ن االأنثروبولوجيِّ العم���ل للدَّ
���ة الإح���كام �ضيطرته على  روريَّ للُم�ضتعِم���ر المعطي���ات ال�ضَّ
ع���وب، والم�ض���ّوغ الفكري واالأيديولوج���ي والعلمي له في  ال�ضُّ
عف  ة و�ل�ضَّ ب���اع �ضيا�ضته، و�ضاعدوه في معرف���ة نقاط �لقوَّ �تِّ

عوب للتَّحكم فيها. في ال�ضُّ
ي���اق االإفريق���ي تحدي���دًا؛ تع���دُّ فرن�ض���ا اأكث���ر  ف���ي ال�ضِّ
���ة، وقد  را�ض���ات االأنثروبولوجيَّ الم�ضتعِمري���ن اهتمام���ًا بالدِّ
راج���ت به���ا تلك البح���وث في العق���ود االأخيرة م���ن ق9)م 
)870)م(، فت���مَّ اإن�ض���اء مدر�ض���ة االأنثروبولوجي���ا بباري�ش 
)878)م(،  ���االت  لل�ضُّ تروكادي���رو  ومتح���ف  )876)م(، 
ة. وق���د ُكتبت في  را�ض���ات االإثنوغرافيَّ وكان���ت ُتع���رف بالدِّ
تل���ك الفترة، اإلى ما قبل الح���رب العالميَّة، معظم البحوث 
ين  ���ة عل���ى اأي���دي الق���ادة والح���كام الفرن�ضيِّ االأنثروبولوجيَّ
بم�ضتعمرات فرن�ض���ا؛ من اأمثال: جوزي���ف فراْن�ُضوا كلوزيل 
���ة )5)9)م(،  ���ة الفرن�ضيَّ الحاك���م الع���ام باإفريقي���ا الغربيَّ
االت العالمي  ����ش معهد ال�ضُّ وزميله موري�ش دوالفو�ش موؤ�ضِّ
بباري����ش ))90)م(، وهو الذي ق�ض���ى اأكثر من عقَدْين من 
من في درا�ضة مجتمعات غرب اإفريقيا واالإ�ضام، ون�ضر  الزَّ
نتائج بحوثه في ُكُتٍب ال تزال تعدُّ اأهمَّ المرجعيَّات اإلى االآن.

الباحث���ون  به���ا  َدَع���م  الت���ي  المو�ضوع���ات  وم���ن 
االأنثروبولوجّيون الم�ضروع االإمبريالي:
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اأ- االأعراق الكولونياليَّة: 
مو�ضوع���ًا  ���ة«  الكولونياليَّ »االأجنا����ش  مو�ض���وع  ُيع���دُّ 
���ة الفرن�ضيَّة؛ وفيه  را�ض���ات االأنثروبولوجيَّ محورّي���ًا ف���ي الدِّ
���ز االأنثروبولوجيُّ���ون عل���ى و�ض���ع الف���روق القاطعة بين  ركَّ
�ضي���ن في ذلك فكرة اختاف  المجموع���ات االإفريقيَّة، مكرِّ
ع���وب االإفريقيَّة في اأ�ضولها وثقافاته���ا. وكان الم�ضروع  ال�ضُّ
���دة لتفتي���ت المجموع���ات باإفريقي���ا، واإحداث  خط���وة ممهِّ
تخلُخٍل ديموغرافيٍّ في الم�ضتعمرات، يق�ضي على كلِّ بادرة 

مقاومة، وعلى كلِّ �ضعوٍر بالوحدة بين االأفارقة. 
را�ض���ات  الدِّ ه���ذه  لنتائ���ج  العمل���ي  التَّطبي���ق  ���ا  اأمَّ
���ة؛ فق���د ج���رى تح���ت م���ا ُيع���رف ب�»�ضيا�ضة  االأنثروبولوجيَّ
االأع���راق«، وبه���ا تمَّ تهجي���ر مجموع���اٍت م���ن اأرا�ضيها، اأو 
انتزاع موارد م���ن مجموعٍة اإثنية ل�ضالح اأخرى، اأو تف�ضيل 

ة ا�ضتعماريَّة دون غيرها. مجموعٍة بمزيَّ
ل�ضيا�ض���ة  ي���ن  االأنثروبولوجيِّ دع���م  اأمثل���ة  وم���ن 
 Charles( م.  �ض���ارل  الباح���ث  درا�ض���ات  االأع���راق: 
الت���ي زعم  ف���ي غيني���ا،  Maclaudd( ع���ام 906)م 
يموغراف���ي ف���ي ه���ذه المنطقة غير  فيه���ا: اأنَّ التَّوزي���ع الدِّ
مت���وازٍن، واأنَّ القبائل متحارب���ة، واأنَّ »الكولونياليَّة« وحدها 
كفيل���ة باإيقاف التَّناحر الَقَبلي، وعليه؛ اقترح اإعادة تركيب 
القبائ���ل؛ بتهجير بع�ضها اإلى مناط���ق قبائل اأخرى، و�ضهر 

بع�ضها في بع�ش؛ الإيجاد اأعراٍق جديدة))(. 

ب- الفر�صيَّة الحاميَّة: 
ار�ض���ون االأنثروبولوجيُّ���ون، دعم���ًا لاأهداف  ورّوج الدَّ
ة الحاميَّة«، يزعمون  اال�ضتعماريَّة، ما اأطلقوا عليه: »النَّظريَّ
وداء« اإنَّما هو م���ن تاأثيٍر اأجنبيٍّ  ٍر ب�»الق���ارة ال�ضَّ اأنَّ كلَّ تط���وُّ
�ضامّي، بدءًا بح�ض���ارة م�ضر القديمة والحب�ضة وزيمبابوي 
الكب���رى، والممال���ك العظمى، وجه���د االأنثروبولوجيُّون في 
امّيي���ن، واأنَّها  ���ة اإفريقية بال�ضَّ رب���ط اأ�ض���ول مجموعاٍت اإثنيَّ

اأكثر ذكاًء واأرفع َقْدرًا من غيرها))(.

 Sibeud, Emmanuel. “A Useless Colonial  )((
 Science? Practicing Anthropology in the
 ,“1960-French Colonial Empire circa 1880
 CURRENT ANTHROPOLOGY, Vol53,

.)589( 594-No.55, 2012, 583

 Ki-Zerbo, Joseph. Methodology and   )((

رح العن�ض���ري: قيام  ومن اأخط���ر توظيفات ه���ذا الطَّ
بلجي���كا في روان���دا وبوروندي بتوزيع القبائ���ل اإلى »حامّية« 
ة«، وت�ضني���ف التُّوت�ضي اإلى »حامّية« ذات  في مقابل »باْنُتويَّ
ة عالية، وو�ضفهم باأنَّهم اأذكياء »قادة  ة« يهوديَّ اأ�ضوٍل »�ضاميَّ
عم  باالأ�ضالة«، بينما الهوتو »و�ضيعة«)3(، وتمَّ تاأكيد هذا الزَّ
دها ق�ضاو�ضة؛  ة)4(، واأكَّ ���ة اأنثروبولوجيَّ عبر درا�ضاٍت تاريخيَّ
���ة)5(، غير  ���ة التَّن�ضيريَّ ع���م كان يخدم المهمَّ الأنَّ ه���ذا الزَّ
رة بين  عم: ع���داٌء ُمزمن وح���روٌب مدمِّ اأنَّ َنتيج���ة ه���ذا الزَّ

التُّوت�ضي والهوتو. 
ين« اأي�ضًا  ومن المجموع���ات التي ُن�ضبْت اإل���ى »الحاميِّ
»الفوالني«، َزَع���َم ذلك دوالفو�ش، الذي اأرَج���َع اأ�ضلهم اإلى 

يهود هك�ضو�ش في �ضوريا)6(.
عم في  فت ه���ذا الزَّ ���ة؛ فاإنَّها قد وظَّ ���ا فرن�ضا خا�ضَّ اأمَّ
جميع م�ضتعمراتها، فف���ي الجزائر مثًا: َزَعَم الباحثون اأنَّ 
الَبْرَب���ر اأكثر قربًا اإل���ى الجن�ش االأوروبي م���ن العرب، ومن 
رًا م���ن العرب، وُعِرف ذلك ب�»�اأ�ضطورة  َثّم َفُهم اأكثر تح�ضُّ
حراء،  لت فرن�ض���ا جنوب ال�ضَّ االأمازي���غ«، وبالمثل حين توغَّ
ا�ضتخدم���ت االأ�ضط���ورة نف�ضه���ا فيم���ا اأطلق علي���ه الباحث 
اأنَّ  َزْعمه���م  وه���و   ،)Tuareg Myth( باندوْلف���ي 
���ة، واأنَّهم من َث���ّم اأكثر  ة يهوديَّ ���وارق من اأ�ض���وٍل �ضرقيَّ الطَّ
يا�ضة  نوج)7(، وال تزال تلك ال�ضِّ رًا واأرفع عقًا م���ن الزُّ تح�ضُّ

وارق ومواطنيهم. ل العاقة بين الطَّ ُت�ضكِّ

.African Prehistory, UNESCO, 1981, 272

 Gerard, Prunier. The Rwanda Crisis    )3(
 History of Genocide, )C. Hurst :1994-1954

.Co. Publisheres, 1995(, 33

 Josias, Semujanga. The Origins of   )4(
 Rwandan Genocide, )New York: Humanity

.Books, 2002(, 139

 Joseph, Gahama. Le Burundi sous    )5(
 Administration Belge, )Karthala, 2nd. ed.

.1983(, 285

 Delafosse, M. Haut-Senegal Niger,    )6(
.Paris, 1912

 Bruce, S. Hall. A History of Race in   )7(
.114-Muslim West Africa, 2011, 113
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ة« »االأ�ض���ل الحامي« التي  ه���ذا، وال يخف���ى اأنَّ »فر�ضيَّ
���ة«، كانت تخدم الحرك���ة االإمبرياليَّة  اأطلق���وا عليها »نظريَّ
ين في القارة،  في تقديم اأ�ضا�ش اأيديولوجيٍّ الأفعال االأوروبيِّ
فوها  رين وظَّ ة، كما اأنَّ المن�ضِّ قيق خا�ضَّ وت�ضويغ تج���ارة الرَّ
ة؛ م���ا دام اأنَّ بع�ش االأفارقة  لت�ضوي���غ الن�ضاطات التَّن�ضيريَّ
�ضاط �لتَّن�ضيريَّ بينهم �إنَّما هو  ة؛ ف���اإنَّ �لنَّ من �أ�ضوٍل يهوديَّ
الإعادتهم اإلى دينهم االأ�ضل))(، هذا ما اأف�ضح عنه مجموعٌة 
م���ن كرادل���ة الفاتي���كان ع���ام )870)م(، حين دع���ت اإلى 
ين المغلوبين  حمل���ة اإنقاذ بو�ضط اإفريقيا؛ لنج���دة »الحاميِّ
نوج«، وم���ن اأجل »تخفيف وطاأة  عل���ى اأمرهم بين اأظُهر الزُّ
نوج  ين القاطنين بين الزُّ اللَّعنة القديمة على عواتق الحاميِّ

الميوؤو�ش منهم«))(.
تائ���ج ال�ضلبي���ة المبا�ضرة الت���ي اأ�ضفرت عنها  وم���ن النَّ

را�ضات االأنثروبولوجيَّة اال�ضت�ضراقيَّة: الدِّ
موا للُم�ضتعِمرين االأفكار  ين قد قدَّ  - اأنَّ االأنثروبولوجيِّ
فوها ف���ي و�ضع الخط���ط والقرارات،  ���ة الت���ي وظَّ روريَّ ال�ضَّ
عوب  عام���ات االإفريقيَّة، واحتواء ال�ضُّ م في الزِّ وطرق التَّحكُّ
 ،Memmi( ح���ه الباح���ث ميم���ي ثقافّي���ًا. وكم���ا يو�ضِّ
ة  ين قد فتحوا قنوات اأحاديَّ )967:7)(، فاإنَّ االأنثروبولوجيِّ
ج���اه بي���ن ثقافَتي الُم�ضتعِم���ر والُم�ضتعَم���ر: )اأ( فجعلوا  االتِّ
عوب.  لع���ة الوحيدة على ثقاف���ة ال�ضُّ ثقاف���ة الغرب هي المطَّ
عوب  بالمقابل؛ قاموا بتقديم مفردات ثقافة الغرب اإلى ال�ضُّ
بال�ض���ورة الت���ي تريدها هي. )ب( واأعط���وا للغرب مفاتيح 
���ة الإح���كام �ضيطرته على  ا�ضتغ���ال تل���ك القن���وات الثَّقافيَّ

اأ�ضحاب الثَّقافات المكت�َضفة.
ج���ل  - ت�ضدي���ر االأوه���ام واالأباطي���ل الت���ي توؤّل���ه الرَّ
جل االأ�ضفر  يفة حوله، مثل: »الرَّ االأبي�ش، وت�ضرب هالة مزَّ
يعي�ش في الما�ض���ي، واالأ�ْضَود في الحا�ضر، واالأبي�ش يعي�ش 
في الم�ضتقبل«، وت�ضنيفهم االأجنا�ش اإلى اأطفال ورا�ضدين، 
ج���ل االأبي�ش  وَفَعل���ة و�ض���ادة، وترويجه���م الأكذوبة عبء الرَّ

 Patrick Harries )ed(, The Spiritual in the  )((
 Secular: Missionaries and Knowledge
 about Africa, W. B. Eerdmans Publishing,

.2012, 164

 Binyavanga, Wainaina )ed(, Kwani?   )((
.Vo.1, Kwani Archive Online, 2005, 44

����ش،  ���ة، واأّن الجن����ش االإفريق���ي: متوحِّ ور�ضالت���ه الح�ضاريَّ
ف���ًا طفولّيًا، لي�ش لديه ِقَيٌم  ف ت�ضرُّ بدائ���ي، متخلِّف، يت�ضرَّ

ف بالعاطفة. اأخاقيَّة مرجعيَّة، واإنَّما يت�ضرَّ
���ا االأر�ش االإفريقيَّة: فرّوجوا اأنه���ا اأر�ٌش با تاريخ،  اأمَّ
ن���ع اأهلها، وهذا م���ا �ضّوغ–  اأو باالأح���رى ب���ا تاري���خ من �ضُ
 -)(964  ،Maquet( ماكي���ْت  الباح���ث  ���ده  يوؤكِّ كم���ا 
اإل���ى  باالإ�ضاف���ة  ���ة)3(،  للُم�ضتعِمري���ن حملته���م اال�ضتعماريَّ
ة االأوروبي هي:  ع���م باأنَّ مهمَّ متوالي���ٍة من االأوهام، مثل: الزَّ
فاع ع���ن حقوق االإن�ض���ان، وغير  ���ة، والدِّ يمقراطيَّ ن�ض���ر الدِّ

ذلك.
ين ق���د �ضاركوا الُم�ضتعِمر م�ضاركًة  - اأنَّ االأنثروبولوجيِّ
مبا�ض���رًة ف���ي ا�ضتغ���ال اإفريقيا وغيرها م���ن المجتمعات، 
ح الباحث غاْلتوْنغ )Galtung( ذلك بالقول: »اإنَّ  يو�ضِّ
الباحثين قد اأعطوا اأنف�ضهم حّقًا غير محدود؛ للو�ضول اإلى 
اأيِّ معلومٍة من اأي نوٍع كانت. تمامًا مثلما ُيعطي الكولونيالّي 
نف�ض���ه الح���قَّ ف���ي اال�ضتي���اء عل���ى اأيِّ م�ضدٍر تج���اريٍّ في 
االأر����ش الُم�ضتْعَم���رة«، فا َف���ْرَق بين اال�ضتغ���ال التِّجاريِّ 
���ة ف���ي االأر����ش الُم�ضتعَم���رة وبي���ن ا�ضتغال  للم���واد االأوليَّ
ف  م�ض���ادر المعلوم���ات بها، وقد اأطل���ق على ه���ذا التَّ�ضرُّ

ة«)4(. م�ضطلح »كولونياليَّة علميَّ

�لمحور �لثَّالث: �ال�ست�سر�ق �الإفريقي 
و�الإ�سام:

را�ضات  ٌة ف���ي الدِّ لاإ�ض���ام ومجتمعات���ه مكان���ٌة خا�ضَّ
له بعقيدت���ه و�ضرائعه وُمُثله من تحدٍّ  ���ة؛ لما يمثِّ اال�ضت�ضراقيَّ

لتوجهات الُم�ضتعِمرين اال�ضتغاليَّة اال�ضتعباديَّة.
ياق  ���د االهتم���اُم اال�ضت�ضراقيُّ باالإ�ض���ام في ال�ضِّ ويتاأكَّ
؛ لَكْون م�ضتعمرات فرن�ضا باإفريقيا– اإالَّ ما ندر-  الفرن�ض���يِّ
م�ضلمًة: من الجزائر حتى غينيا غربًا، وقد جاء تاأكيد هذا 
ف���ي مقولة الحاكم الفرن�ضيِّ الع���ام بال�ضنغال ويليام بوْنتي: 
»اإنَّ م���ن واجبن���ا درا�ضة المجتمع الُم�ضلم ف���ي م�ضتعمراتنا 

 Lewis, “Anthropology and Colonialism”,   )3(
.Op. Cit., 583

 Galtung, Johan. Theory and Methods   )4(
 of Social Research, Columbia University

.Press, 1967, 296
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را�ضة االأُ�ض�ش  بكلِّ تفا�ضيله )...(، �ضوف نج���د في هذه الدِّ
هات االأكثر ماءمًة لُخططنا وقراراتنا تجاه  الثَّابت���ة والتَّوجُّ

الم�ضلمين«))(.
عليه؛ فقد هبَّ كثيٌر م���ن رجاالت اال�ضتعمار الفرن�ضيِّ 
اإل���ى درا�ض���ات م�ضتفي�ضة ع���ن الم�ضلمين، منه���ا: درا�ضات 
لوي����ش ري���ن ع���ن االإ�ض���ام بالجزائ���ر))(، وكوبوالن���ي عن 
را�ض���ات االأول���ى بغرب  وفي���ة)3(، وم���ن الدِّ الجماع���ات ال�ضُّ
 De la( اإفريقي���ا درا�ضات كرير عن م�ضلم���ي �ضنيغاْمبيا
وو�ض���ع   .)(905  ،Senegambie Francaise
رة قانون عن �ضيا�ضة الم�ضلمين بغرب اإفريقيا  اأرنولد ومذكِّ
 Arnauld R. Precis de politique(
عل���ى  كثي���رة  ودرا�ض���ات   .)(906  ،musulmane
اأمث���ال:  ي���ن،  الفرن�ضيِّ ي���ن  الع�ضكريِّ اأو  ي���ن  االإداريِّ اأي���دي 
 ،)J. Brévié( وبريفيير ، فراْن�ض���وا كلوزيل، ودوالفو����شْ
وب���وْل ماْرتي، وهذا االأخير يكاد يكون اأ�ضهرهم، وكما يقول 
الباحث باْنغورا؛ فاإنَّ كتاباته »قد �ضاهمت كثيرًا في ت�ضكيل 
���ة ع���ن االإ�ض���ام باإفريقي���ا«)4(. ودرا�ضات  وؤي���ة الفرن�ضيَّ الرُّ
 ،Louise Faidherbe( الحاك���م الع���امِّ فيدي���رب
���ة ع���ن  ���ة اأوليَّ 889)(، وه���و �ضاح���ب اأبح���اٍث اأنثروبولوجيَّ

الم�ضلمين بمنطقة �ضنيغامبيا.
ة  را�ض���ات اال�ضت�ضراقيَّ ويمكن الوقوف عن���د معالم الدِّ

�لفرن�ضيَّة في غرب �إفريقيا في ثاث نقاط: 

 Harrison, 107, in: The Gale Group, Inc.  )((
 New Dictionary of the History of Idea,

.2005

 Louis Rinn, Marabouts et Khwan: Etudes  )((
.sur l’Islam en Algerie, 1884

 Xavier Coppolani et O. Depont،   )3(
 Les confreries religieuses musulmanes,

.1897

 Bangura, Ahmed S. Islam and the   )4(
 West African Novel: The Politics
 of Representation, Lynne Rienner

.Publishers, 2000, 11

اًل: االإ�صام وثقافته:  اأوَّ
قام الباحثون االأنثروبولوجيُّ���ون االجتماعيُّون بدرا�ضة 
المجتمع���ات االإفريقية بغرب اإفريقي���ا، وكان ال بدَّ لهم من 
����ش لاإ�ض���ام ومظاهره ف���ي تلك المجتمع���ات، وقد  التَّعرُّ
���ة، وذلك تحت مفهوم  فعلوا؛ ولك���ْن بطريقة مغايرة عك�ضيَّ
»االإ�ضام االأ�ْض���َود« )lslam Noir()5(، وهو م�ضطلٌح 
�ُش فكرته: اأنَّ االإ�ضام باإفريقيا  َعه »بول مارتي«، وملخَّ و�ضَ
يانة  ���ة، والعادات والدِّ ة التَّقليديَّ وؤية االإفريقيَّ ينتم���ي اإلى الرُّ
ة القديمة، اأكثر م���ن انتمائه اإلى االأ�ضل المعروف  االإفريقيَّ
���ة، وه���ذا االختاف– في  المت���وارث ع���ن الجزيرة العربيَّ
زعمهم- عميٌق وا�ضع: في العقائد والعبادات والمعامات، 

وؤية الكليَّة عن الكون والحياة)6(. وفي الرُّ
عل���ى �ضبيل المثال؛ يزع���م األفون�ش غوي���ي: اأنَّ مفهوم 
���ة اهلل ف���ي »االإ�ضام االأ�ْض���َود« مغايٌر تمام���ًا له في  وحدانيَّ
»االإ�ضام االأرثوذك�ضي«؛ فيقول: »اإنَّ االإ�ضام االأ�ْضَود يبتعد 
ره القراآن، لي�ضبَّ في هذا القالب  عن مفهوم اهلل كم���ا �ضوَّ
الم�ضّط���رب الموؤم���ن بوحدة الوجود ال���ذي يمثِّل معتقدات 
االأفارق���ة«)7(، من و�ضائلهم لتاأكيد فكرة »االإ�ضام االأ�ْضَود«: 
���ة في بع�ش المجموع���ات؛ رغبًة في  اإب���راز المظاهر الوثنيَّ
ة الموغلة في ثقافتها، على  التَّ�ضتُّ���ر على المظاهر االإ�ضاميَّ
�ضبي���ل المثال ق���ام الباحثان غري���وْل وجيرمي���ْن بدرا�ضاٍت 
���ات عن���د مجموعة  م�ضتفي�ض���ة ع���ن عل���وم الفل���ك والَكونيَّ
دوغوْن )Dogon( �ضرق مالي، مع تحا�ضي االإ�ضارة اإلى 
ة الواقعة و�ضط باد ُدوغوْن.  حا�ضرة باْنجاغ���ارا االإ�ضاميَّ
ح الباحثون بعدم  ين بين يوربا؛ �ض���رَّ وف���ي درا�ضاٍت عن الدِّ
����ش لاإ�ضام والم�ضيحيَّة، على الّرغ���م من اأّن تعداد  التَّعرُّ

 Monteil, Vincent. L’Islam Noire: Une    )5(
 Religion a la Conquete de l’Afrique, )Paris:

.Seuil, 3e. edition, 1980

 Quimby Lucy, Gardner. Transformations  )6(
 of Belief: Islam among Dyula of
 Kongbougo, University of Wisconsin,

.1972, 123

 Gouilly, Alphonse. L’Islam dans l’Afrique  )7(
 Occidentale Francaise, )Paris: Editions

.Larose, 1952(, 177
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يان���ة التَّقليديَّة، في المناطق التي غطتها  المنتمين اإلى الدِّ
ى: )6 اإلى 0)%())(. را�ضات، ال يتعدَّ الدِّ

ب���ب المبا�ض���ر في ظهور  تج���در االإ�ض���ارة اإل���ى: اأنَّ ال�ضَّ
ر�ضة  فك���رة »االإ�ضام االأ�ْضَود« ه���و المقاومة الم�ضلَّح���ة ال�ضَّ
ك  التي واجهتها فرن�ضا بالجزائر، وكان االإ�ضام هو المحرِّ
له���ا، وحين جاءت فرن�ضا اإلى ب���اد غرب اإفريقيا، ووجدت 
�ضي���ج االجتماع���يِّ والثَّقاف���ّي  االإ�ض���اَم ق���د تغلغ���َل ف���ي النَّ
ل�ُضعوبه���ا، حاولت االلتف���اف على االإ�ض���ام بو�ضيلٍة اأخرى. 
باالإ�ضاف���ة �إلى ذلك؛ ف���اإنَّ �الرتباط بين مفه���وم »�الإ�ضام 
���ات  ���ات والِعْرقيَّ االأ�ْض���َود« والتَّروي���ج اال�ضت�ضراق���ي للع�ضبيَّ
�رتب���اٌط و��ضح؛ فقد تمَّ �إطاق ه���ذ� �لمفهوم للقطيعة بين 
حراء و�ضماله���ا، حيث زعموا  م�ضلم���ي اإفريقي���ا جنوب ال�ضَّ
ب عدوان���ي، بينما »االإ�ضام  اأنَّ االإ�ض���ام المغارب���يَّ متع�ضِّ

االأ�ْضَود« م�ضالم.
ي���اق؛ نج���د اأنَّ المبع���وث الفرن�ض���ّي اإلى  ف���ي ه���ذا ال�ضِّ
ودان الغربيِّ اآن���ذاك، ويليام بونتي، قد اأفا�ش في  ب���اد ال�ضُّ
 influence( »اأثير المغرب���ي ���ا اأ�ضماه »التَّ التَّحذير ممَّ
ة«،  »الفرن�ضيَّ ���ة  الغربيَّ اإفريقيا  ف���ي   )maghrebine
وبن���اًء على تو�ضياته؛ عمدت فرن�ض���ا اإلى تاأ�ضي�ش »م�ضلحة 
د الحاكُم  اأثير))(، وقد اأكَّ ���ة« ل�ضدِّ هذا التَّ وؤون االإ�ضاميَّ لل�ضُّ
�لفرن�ض���يُّ فيدي���رْب ه���ذ� �الإحباط �لفرن�ضي ف���ي وجه هذ� 
التَّقاُرب، بين باد المغرب و�ضعوب اإفريقيا، في خطاٍب له 
نغال؛ اإنَّ معظمكم قد  )ع���ام 860)م(، قال: »يا �ضع���َب ال�ضِّ
ورث ديان���ة العرب عن اآبائك���م، ونحن ال نعار�ش ذلك، واإْن 
غم من  ا ناأ�ض���ُف له من اأجل م�ضلحتكم اأنت���م. وعلى الرُّ كنَّ
باع العَرب في عاداتهم  ذلك؛ فاإنَّكم ل�ضُتم ُمْلَزمين بتاتًا باتِّ
وتقاليده���م وفي ِقَيمهم، وفي جهاالته���م. فا تذهبوا عند 
الم���وْر للبحث عن ُمُثلكم ونماذجك���م الفكريَّة، بل تجدونها 

 Lloyd, P.C. “The Yoruba of Nigeria”, in:   )((
 Peoples of Africa, edited by: J. L. Gibbs
 New York: Holt, R. and  ,582-Jr., 547

.Winston, 1965

 Sambe, Bakary. “L’Islam dans les   )((
,“relations Arabo-Africaines

http://www.geocities.ws/bonbeau40/
.islaminter.html

ظام«)3(. ام والنِّ ين لل�ضَّ عندنا، نحن المحبِّ
ي���ن الذي���ن عملوا  ي���ن واالإداريِّ وم���ن الق���ادة الع�ضكريِّ
يا�ضة  بالجزائ���ر، وتمَّ نقلهم اإلى غرب اإفريقيا لتطبيق »ال�ضِّ
ة« القائمة على فكرة »االإ�ضام االأ�ْضَود«: كوبوالني  اال�ضتيعابيَّ
 Xavier Coppolani، Octave( ودوب���ون 
Depont()4(، وه���ي احتواء الم�ضلمي���ن َعْبر زعمائهم 

ة والنُّخب الم�ضلمة. وفيَّ من م�ضايخ ال�ضُّ

ثانياً: في التَّاريخ: 
توّج���ه ه���وؤالء الباحث���ون اأي�ض���ًا اإل���ى تاري���خ االإ�ضام 
بمنطقة غرب اإفريقيا، وتاريخ الممالك العظمى بها )غانة 

ومالي و�ضونغاي(، وَعَمُدوا اإلى ت�ضويهه، ومن ذلك:
ه  �أ- �لزع���م ب���اأّن �الإ�ضام دين باط وطقو����ض: بما �أنَّ
عم باأنَّ االإ�ضام قد انت�ض���ر باإفريقيا بحدِّ  ال �ضبيل اإل���ى الزَّ
�ش بزع���م: اأنَّ االإ�ضام كان دينًا  ي���ف، فاإنَّ ذلك قد ُعوِّ ال�ضَّ
حبي�ض���ًا في الق�ض���ور، وكان في خدمة المل���وك والم�ضايخ، 
حريَّة  قو����ش والممار�ض���ات ال�ضِّ ���ه لم يتع���دَّ م�ضت���وى الطُّ واأنَّ
عوب. ومن و�ضائل  ليتَغْلَغ���ل في الُعمق الفك���ريِّ والثَّقافي لل�ضُّ
ة  عم الماكرة: التَّ�ضتُّر على العاقات التَّاريخيَّ تاأكيد هذا الزَّ
العميقة بين غ���رب اإفريقيا وبين العاَلم المجاور في �ضمال 
���ح الباحث ماهر �ضوْل؛ فاإنَّ  اإفريقي���ا والجزيرة، وكما يو�ضِّ
اأكيد »اأنَّ اإفريقيا لم تدخل التَّاريخ اإالَّ عبر  ذل���ك محاولة للتَّ

ة«)5(. الك�ضوفات االأوروبيَّ
���ة وزعمائها:  ب- ت�ضوي���ه �ض���ورة الممال���ك االإ�ضاميَّ
ت���رد حمل���ُة ت�ضوي���ه ُمَمنَهجة ف���ي موؤلفاتهم �ض���دَّ الممالك 
���ة تلك التي وقفت في وجه  عام���ات االإ�ضاميَّة، وبخا�ضَّ والزِّ
���ة َقَبليَّة، فالخافة  ���ة، فتو�ض���ف باأو�ضاٍف طائفيَّ االإمبرياليَّ
يخ عثمان دان فوديو، ما هي في  �ضها ال�ضَّ كتيَّة، التي اأ�ضَّ ال�ضُّ
د ِعْرقيٌّ من ل���دن الفولبي �ضدَّ  نظ���ر هنريت بارث اإالَّ تم���رُّ

 Jean de la Gueriviere, «Les multiples   )3(
 visages de l›Islam noir», Geo-politique

.)Africaine, No.5, )2002

المكتب  القاهرة:  الحزبية،  والنظم  االإثنية  اأم��ل:  اأحمد    )4(
العربي للمعارف، 5)0)م، �ش5)).

 Saul, Mahir. “Islam and West African   )5(
 ,1-Anthropology”, AFRICA TODAY, No.53

.33-3 ,2006
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هيمن���ة َهْو�ضا))(، وهي في راأي هوْغِبْن في كتابه )االإمارات 
ة بنيجيريا())( ثورٌة تخريبيَّة قام بها الفوالني، اأو  المحمديَّ
�ضراٌع ِعْرقيٌّ �ضيا�ضيٌّ في راأي بوفيْل)3( وهودغْن)4(. وتو�ضف 
ي���خ عمر الفوت���ي بمملكة  ���ة بزعام���ة ال�ضَّ الحرك���ة الجهاديَّ
توكولوْر، والمجاهد �ضاموري توري بثورة مالينكي)5(، وكاأنَّ 

تلك الممالك كانت �ضاأن قبيلٍة وحَدها.
ة:  ج- ت�ضخي���م بع�ش االأح���داث وتهمي�ش اأخ���رى مهمَّ
- مثًا- على  رق االإفريق���يِّ ق ف���ي ال�ضَّ كت�ضخي���م تجارة الرِّ
اأيدي العرب، وتلك محاولٌة وا�ضحٌة للتَّقليل من �ضاأن تجارة 
العبي���د عب���ر االأطل�ضّي، ب���ل الإظه���ار الُم�ضتعِمر ف���ي �ضورة 
. ق العربيِّ اأبطال فاتحين، جاوؤوا لتخلي�ش االأفارقة من الرِّ

ثالثاً: في االأدب والنَّقد: 
را�ضات  كان االأدُب والف���نُّ حقًا ف�ضيحًا، جالْت فيه الدِّ
���ة و�ضال���ت، ويظه���ر عم���ق التَّناغ���م بين تلك  اال�ضت�ضراقيَّ

را�ضات والم�ضروع االإمبرياليِّ في المحاور االآتية: الدِّ
اأ- االأدب اال�ضتعم���اري: ظه���ر حق���ٌل درا�ض���يٌّ با�ض���م 
»االأدب اال�ضتعماري«، كان من اأ�ضهر رواده الكاتب الفرن�ضي 
 ،)(964-(893  ،Roland Lebel( ل.  روالن���د 
مة  ح باله���دف اال�ضتعماريِّ له���ذا االأدب في مقدِّ ال���ذي �ضرَّ
���ن  ه���ا »تت�ضمَّ ، اأنَّ مجموع���ة مخت���ارة م���ن االأدب االإفريق���يِّ
���ات االأعراق في المجال  رة عن نف�ضيَّ قيم���ًة اإثنوغرافيَّة معبِّ

، )وتلك( معرفٌة ملزمة لهيمنتنا«)6(. اال�ضتعماريِّ

 Denham, D., Claperton, H., & Rudney,   )((
 W. Travels and discoveries in Northern
 and Central Africa. London: J. Murray,

.1831

 Hogben, The Mohammedan Emirates of  )((
.Nigeria, Oxford, 1930

 E. W. Bovill. The Golden Trade of the   )3(
.Moors. Oxford University Press, 1958

 Hodgkin, Thomas. Uthman dan Fodio,   )4(
 The Origins of the Fulani Jihad in Nigeria
 Perspectives: A History. Oxford University.

.Press, 1960, 192

 Person, Yves. Samori: une révolution   )5(
.dyula, Volume 2, Dakar: IFAN, 1968

 Belinda, E. Jack. Francophone Literature:  )6(

عب���ي: يظه���ر الُبع���د اال�ضت�ضراق���ي  ب- الفولكل���ور ال�ضَّ
دي���د باالأ�ضاطير والق�ض�ش،  الكولونيال���ي في االهتمام ال�ضَّ
اَد جم���ع  ���ة، وكان الق�ضاو�ض���ُة روَّ واإظه���ار مامحه���ا الوثنيَّ
رو�ش  الِحَكم واالأمثال واالأ�ضعار االإفريقيَّة، واإدراجها في الدُّ
���ة. كذل���ك؛ فاإنَّ درا�ض���ة اللُّغ���ات االإفريقيَّة وو�ضع  الم�ضيحيَّ
���ة، وترجمة  قوامي����ش لكلماته���ا، وكتابته���ا بح���روٍف التينيَّ
�ش اإليها.. كلُّ ذلك ي�ضبُّ في خدمة الم�ضروع  الكتاب المقدَّ

 . اال�ضت�ضراقيِّ
اأثي���ر  التَّ ���ة ذات  االأدبيَّ م���اذج  النَّ يت���مُّ تجاه���ل  وهن���ا 
ُيواَج���ه الباحث���ون بنم���اذج  االإ�ضام���ي الوا�ض���ح، وحي���ن 
ت�ضتع�ض���ي على االإنكار؛ فاإنَّهم يلج���وؤون اإلى تاأوياٍت بعيدة 
م���اذج االأدبيَّة، نجد ذلك–  ���ة في تلك النَّ م���وز االإ�ضاميَّ للرُّ
قديَّة حول رواي���ة )نظرة الملك(  مث���ًا- في الق���راءات النَّ
كم���ارا  الغين���ي  للكات���ب   )Le Regard du Roi(
 Jaheinz( ر النُّق���اد الم�ضت�ضرق���ون، اأمثال��� الْي، اإْذ ف�ضَّ
رموَزه���ا   ،)Eustace palmer( و   )Jahn
اق���د ه���اررو  ���ة)7(، ولع���لَّ النَّ ���ة تف�ضي���راٍت م�ضيحيَّ االإ�ضاميَّ
)Kenneth W. Harrow( ف���ي كتاب���ه )اأوُج���ه 
اقد باْنُغورا  االإ�ضام ف���ي االأدب االإفريقي( ))99)م(، والنَّ
ة بغ���رب اإفريقيا()8(،  واية االأدبيَّ ف���ي كتابه )االإ�ض���ام والرِّ
ه���ج اال�ضت�ضراقي في  اأه���مُّ َم���ن نجحوا ف���ي تعرية ه���ذا النَّ

ة باإفريقيا.  را�ضات االأدبيَّ الدِّ
 :)La Francophonie( ���ة  الفرنكوفونيَّ ج- 
ة وثقافيَّة واجتماعيَّة، وتكمن  دة االأبع���اد: �ضيا�ضيَّ وهي متعدِّ
خطورته���ا ف���ي محاولته���ا الق�ضاء عل���ى كلِّ م���ا يربط بين 
ابطة  ة ه���ي الرَّ االأفارق���ة، وجْع���ل اللُّغ���ة والثَّقاف���ة الفرن�ضيَّ
خم���ة للتَّرويج  ���د الجوائ���ز والميزانيَّات ال�ضَّ بينه���م، وُتر�ضَ
فة عبر الفنون  ���ة المتطرِّ وؤى الغربيَّ للفك���ر الفرنكفوني والرُّ
ة  واية والق�ضَّ عر والرِّ ة المختلفة، وخ�ضو�ضًا ف���ي ال�ضِّ االأدبيَّ
ي على االإ�ضام  ينم���ا والم�ضرح، وهنا ال يقت�ضر التَّحدِّ وال�ضِّ

 An Introductory Survey, Oxford University
.Press, 1996, 11

درا�ضة  الفرنكوفونية..  اإفريقيا  غرب  رواي��ات  اآدم:  بمبا،    )7(
في المفهوم واالأبعاد االإ�ضامية، كوااللمبور: مركز الجامعة 
االإ�ضامية العالمية بماليزيا للن�ضر، 3)0)م، �ش )3)-4)(.

.Bangura, Ahmed, Op. Cit  )8(
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وح���ده، واإنَّما االأدب الفرنكوفون���ي م�ضروٌع يهدف لن�ضف ما 
 Post-Colonial( ُيعرف باالأدب ما بعد الكولونياليَّة
ة بم�ضروعها  ته، كما اأنَّ الفرنكوفونيَّ Literature( برمَّ
De-( ة��� اإزال���ة الكولونياليَّ ل���واأد حرك���ة  الع���ام ته���دف 

الميادين. جميع  في   )Colonization
ار�ضين  ومن االإن�ض���اف االإ�ضارة اإلى اأنَّ كثي���رًا من الدَّ
الم�ضت�ضرقين في التَّاريخ واالأنثروبولوجيا واالأدب، وغيرها 
م���ن الميادين العلميَّة، ق���د خدموا– وما زال���وا يخدمون- 
، وكانوا اأكثر  ي���اق االإ�ضامي االإفريق���يِّ تل���ك العلوم في ال�ضِّ
ة بَقْدر االإمكان، ب���ل اإنَّ منهم َمن ُيَعّد من  اإن�ضاف���ًا ومنهجيَّ
ة،  ���ة اال�ضتعماريَّ روحات اال�ضت�ضراقيَّ اأ�ضدِّ المعار�ضي���ن للطُّ
را�ضات الّرائدة  خ هي�ضكْت، �ضاح���ب الدِّ م���ن اأولئك: الم���وؤرِّ
عن االإ�ض���ام بنيجيري���ا، منه���ا )973)م(: )�ضيف الحق: 
حي���اة ال�ضيخ عثم���ان دان فودي���و وزمانه(، وم���وراْي ال�ْضت 
كتية(، وج. هوْنويك،  في كتاب���ه )970)م(: )الخافة ال�ضُّ
ونغائي، وم���ن طائع درا�ضاته كتاُبُه  وه���و رائد التَّاريخ ال�ضُّ
 : )967)م(: )ح���ركات الجهاد في القرن التَّا�ضع المياديِّ

اأْلُف عاٍم من تاريخ غرب اإفريقيا(.

ختامًا:
ة واالأهداف  را�ض���ات اال�ضت�ضراقيَّ هذا التَّناُغم بين الدِّ
بة، ال يكاد ي�ضلم  ة اأ�ضفر عن نتائ���ج عميقة مت�ضعِّ االإمبرياليَّ
ر  ائدة للمفكِّ منه���ا اأحٌد من الُم�ضتْعَمرين، ولعلَّ الدرا�ضة الرَّ
فراْن���ز فان���ون Fanon، Frantz: )جلد اأ�ضَود، اأقنعة 
بي�ض���اء( )008)م( اأدقُّ درا�ض���ة في ر�ضد اآث���ار اال�ضتعمار 

ة الُم�ضتْعَمرة.  خ�ضيَّ ة ال�ضَّ اته في نف�ضيَّ وتاأثير اأيديولوجيَّ
را�ضات اال�ضت�ضراقيَّة في  ولعلَّ اإحدى اإفرازات تلك الدِّ
فة ثقافًة  بقة المثقَّ المجتمع االإفريقيِّ ظهور ما ُيعرف ب�»الطَّ
 Colonial Western-Educated( »ة��� غربيَّ
فلم  فكرّيًا،  ت�ضكيله���ا  ت���مَّ  التي  بق���ة  الطَّ وه���ي   ،)Elite
بة لروؤية العاَلم  م���ا غَدْت مت�ضرِّ د مقلِّد للغرب، واإنَّ تعد مجرَّ

ة الغربيَّة. الغربيَّة، وفق ما يخدم الهيمنة اال�ضتعماريَّ
هذا، وال نكاد نجد ف���ي المجتمعات الم�ضلمة باإفريقيا 
���ة مناه�ضًة لا�ضت�ض���راق االإمبريالي،  حرك���ًة فكريَّة حقيقيَّ
رين  ���ر علي مزروع���ي، ومجموع���ًة م���ن المفكِّ ولع���لَّ المفكِّ
ف���ون باأدب���اء  ���ن يو�ضَ ي���ن واالأدب���اء االأفارق���ة، ممَّ وائيِّ والرِّ
 Anti-Colonial( »اال�ضتعم���ار مناه�ض���ة  »حرك���ة 

فاع  الدِّ الواقفون في خ���طِّ  ُه���م وحده���م   ،)Writers
ل �ض���دَّ اال�ضت�ض���راق االإمبريالي، م���ن اأولئك على �ضبيل  االأوَّ
المثال: �ضيخ اأنتا ديوْب، وحميُدو كاْن، وكيْن بوغوْل، وياْمبو 

األوْغيوْم، واأحمدو كروما، واأمثالهم.
وف���ي راأين���ا؛ اأنَّ الح���لَّ المتوف���ر بحوزتنا، ف���ي الوقت 
���ة، قديمها  را�ض���ات اال�ضت�ضراقيَّ اه���ن ف���ي مواجه���ة الدِّ الرَّ
فاعيِّ ال���ذي �ضيَّده  وحديثه���ا، ه���و تع�ضيُد ه���ذا الخ���طِّ الدِّ
د هنا  ف���ون الم�ضلمون المناه�ض���ون لا�ضتعمار، وُن�ضدِّ المثقَّ
على »الم�ضلمون«؛ الأنَّ غي���ر الم�ضلمين المنطلقين من روؤية 
 ،)Afro-Centric Writers( »ة اإفريقيَّة »مركزيَّ
واإْن كان���وا م���ن األ���دِّ خ�ض���وم االإمبرياليَّة، ف���اإنَّ لهم كذلك 
���ة على االإ�ض���ام وتاريخه بالق���ارة، ومنهم:  ماآخ���ذ جوهريَّ

موليفي كيتي، و�ضويْنكا.
فين  ة للمثقَّ ة التَّع�ضيديَّ ولعلَّ خير َمْن يتولَّى هذه المهمَّ
الم�ضلمي���ن المناه�ضي���ن لا�ضتعمار باإفريقي���ا: الجامعات 
ة التي اأ�ضبحت تكُثُر ب�ضكٍل ماحظ، وذلك  ة الفتيَّ االإ�ضاميَّ
راتها  بتن�ضي���ٍق هادٍف واٍع بينه���ا في جميع مناهجه���ا ومقرَّ
ابة  ة ال�ضَّ ، ومخرجاتها من الكوادر العلميَّ ونتاجه���ا المعرفيِّ

باإفريقيا �
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أهم األحداث
 

■ االتح���اد االإفريقي يبح���ث طريقاً جديداً 
لحّل اأزمة جمهورية اإفريقيا الو�صطى:

تبّنى االتحاد االإفريقي خارطة طريق جديدة؛ للخروج 
م���ن االأزمة االأمني���ة في جمهوري���ة اإفريقيا الو�ضط���ى، وَتّم 
اتخاذ القرار في اجتم���اٍع وزاريٍّ دعت اإليه جمعية االتحاد 

االإفريقي.
وكالة اآبا نيوز - 0)/7/7)0)م

تّته���م عنا�ص���ر بجي����ض  المتح���دة  ■ االأم���م 
الكونغو الديمقراطية بحفر مقابر جماعية:

اتهمت االأمم المتحدة- للم���رة االأولى- »عنا�ضر« من 
جي�ش الكونغو الديمقراطية بحفر »مقابر جماعية«، عثرت 

عليها في اإقليم كا�ضاي في و�ضط الباد.
وكالة رويترز - 6)/7/7)0)م 

تب���داأ جول���ة  الفرن�صي���ة  الدف���اع  وزي���رة   ■
اإفريقية؛ ت�صمل ت�صاد والنيجر ومالي:

ب���داأت وزيرة الدفاع الفرن�ضي���ة »فلورن�ش بارلي« زيارة 
اإل���ى منطقة ال�ّضاح���ل االإفريقي، حيث تق���وم بجولٍة ت�ضمل: 
ت�ضاد والنيجر ومالي، ي�ضارك في جزء من الزيارة نظيرتها 

االألمانية »اأور�ضوال فون دير الين«.
وكالة فرن�ش بر�ش 4)-)7/7/3)0)م

قاع���دة  اأول  تفتت���ح  ال�صي���ن  ر�صمّي���اً..   ■
ع�صكرية دولية في جيبوتي :

افُتتح���ت ر�ضمّي���ًا ف���ي جيبوت���ي: اأول قاع���دة ع�ضكرية 
�ضيني���ة خ���ارج حدودها، في حف���ٍل ُرفع فيه عل���م ال�ضين، 
كان���ت ال�ضين ق���د بداأت تخطي���ط بنائها الع���ام الما�ضي، 
ال�ضتخدامه���ا في اإمداد �ضفن القوات البحرية التي ت�ضارك 
���ام واالإغاث���ة قبالة �ضواح���ل اليمن  ف���ي مه���اّم حف���ظ ال�ضَّ

وال�ضومال. 
وكالة رويترز - )/7/8)0)م

ال�29 لاتحاد االإفريقي في اأدي�ض  ■ القّمة 
اأبابا: 

عق���دت في العا�ضم���ة االإثيوبية )اأدي����ش اأبابا( اأعمال 
القّم���ة ال�9) لروؤ�ض���اء دول وحكوم���ات االتح���اد االإفريقي، 

�ضارك فيها حوالي 0) رئي�ش دولة اإفريقية.
وكالة اآبا نيوز - 7/7/4)0)م

عل���ى  احتجاج���اً  مال���ي  ف���ي  رات  مظ���اه   ■
ا�صتفتاء يمنح الرئي�ض �صاحيات اأو�صع:

تظاهر االآالُف ف���ي مالي احتجاجًا على ُخطٍط الإجراء 
ا�ضتفت���اء عل���ى تعدي���اٍت د�ضتوري���ة، �ضتمن���ح �ضاحي���ات 
اإ�ضافي���ة للرئي����ش اإبراهيم اأبوبك���ر كيتا، و�ضُتعي���د تق�ضيم 
المناط���ق االإداري���ة في الب���اد، و�ضتعترف بمنطق���ٍة تتمتع 

بدرجٍة من الحكم الذاتي للطوارق.
وكالة رويترز – 6)/7/7)0)م

■ الخرطوم وجوبا تمّددان اتفاقية لمرور 
الم�صاعدات اإلى جنوب ال�صودان:

اتفقت الخرطوم وجوبا عل���ى: تمديد »مذّكرة تفاهم« 
مبرم���ة بينهما لمدة عاٍم اإ�ضافي، الإي�ضال 90 األف طٍن من 
الم�ضاعدات االإن�ضانية عبر االأرا�ضي ال�ضودانية للمواطنين 

في جنوب ال�ضودان.
وكالة االأنا�ضول – 8)/7/7)0)م 

■ زيمباب���وى تعان���ي م���ن نق����ض ال�صيول���ة، 
النتخاب���ات  دوالر  ملي���ون   274 اإل���ى  وتحت���اج 

2018م:
قالت هيئة االنتخابات ف���ي زيمبابوي: اإنها تحتاج اإلى 
74) ملي���ون دوالر لتمويل االنتخابات البرلمانية والرئا�ضية 
الع���ام المقب���ل، والت���ي يعت���زم الرئي����ش روب���رت موجاب���ي 

الم�ضاركة فيها؛ على الرغم من بلوغه 94 عامًا. 
وكالة رويترز – 9)/7/7)0)م
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■ 1000 قتيل جراء الفي�صانات  في �صيراليون:
اأعلن���ت ال�ضلط���ات ال�ضيراليوني���ة: اأّن ع���دد �ضحاي���ا 
ال�ضي���ول، الت���ي اجتاحت العا�ضمة فريت���اون، تخّطى 000) 
قتي���ل. جاء ذل���ك خال كلم���ة األقته���ا الم�ضوؤول���ة المحلية 
»اإلينورا جوكومي ميتزغر« في حفل تاأبين ل�ضحايا ال�ضيول، 

اأُقيم بالعا�ضمة فريتاون.
وكالة االأنا�ضول - 8)/7/8)0)م

الكينية،  الرئا�صة  انتخاب���ات  ■ اإلغ���اء نتائج 
واإعادتها 17اأكتوبر المقبل:

اأعلن���ت مفو�ضي���ة االنتخاب���ات ف���ي كيني���ا اإع���ادة اإج���راء 
انتخاب���ات الرئا�ضة في الباد يوم 7) اأكتوبر المقبل، بعد اإلغاء 
نتائج االنتخابات التي اأُجريت في 8 اأغ�ضط�ش بقراٍر غير م�ضبوق 
من المحكمة العليا. وقالت المفو�ضية اإّن المر�ضَحْين الوحيَدْين 
اللَذْين �ضيكونان في ورقة االقتراع هما: الرئي�ش الحالي اأوهورو 
كينياتا، وزعيم المعار�ضة رايا اأودينغا. وُحّدد الموعد الجديد 
بع���د اأن األغت المحكمة العليا النتائج ب�ضبب مخالفات اأّثرت في 
�ضامة االقت���راع، وراأت المحكمة العلي���ا اأّن اللجنة االنتخابية: 

»ف�ضلت وتلكاأت اأو رف�ضت« اإجراء االنتخابات وفق القانون.
وكالة االأنباء االألمانية - 7/9/5)0)م

■ رئي����ض مال���ي يفتتح مق���ّر قوة مجموعة 
ال�صاحل لمكافحة االإرهاب:

افتتح رئي�ش مالي اإبراهيم اأبو بكر كيتا، في »�ضيفاريه« 
بو�ضط الباد، مقّر قيادة قوة »مجموعة الخم�ش« لمكافحة 
االإرهاب في منطق���ة ال�ّضاحل، والتي ت�ضّم جنودًا من مالي 
والنيج���ر وت�ض���اد وبوركين���ا فا�ض���و وموريتاني���ا، بح�ضب ما 

اأفادت م�ضادر اإدارية واأمنية.
وكالة فرن�ش بر�ش - ))/7/9)0)م

■ باأغلبي���ة �صاحق���ة.. كاغامي يفوز بوالية 
رئا�صية ثالثة في رواندا :

اأعلنت اللجنة االنتخابية في رواندا َفْوز »بول كاغامي« 
بفت���رٍة رئا�ضيٍة ثالثة باأغلبية �ضاحق���ة، وح�ضب اللجنة: فقد 

ح�ضل كاغامي على 98.6% من اأ�ضوات الناخبين.
وكالة االأنا�ضول - 7/8/6)0)م

■ قي���ادي �صابق ف���ي »حركة ال�صباب« ي�صّلم 
نف�صه للحكومة ال�صومالية:

�ضّلم القي���ادي ال�ضابق في حركة ال�ضب���اب ال�ضومالية 
»مخت���ار روبو اأب���و من�ضور« نف�َض���ه للحكوم���ة، برفقة اأفراد 
مجموعٍة م�ضلحٍة تابعة له، وكان »روبو« ي�ضغل �ضابقًا من�ضب 

نائب زعيم حركة ال�ضباب والمتحدث الر�ضمي با�ضمها. 
�ضبكة بي بي �ضي االإخبارية - 3)/7/8)0)م

في هجوم على مطعم  ■ مقتل 18 �صخ�صاً 
في العا�صمة البوركينية )واجادوجو (:

ق���ال وزير االت�ضاالت في بوركين���ا فا�ضو: اإّن م�ضلحين 
متطرفين قتلوا 8) �ضخ�ضًا، واأ�ضابوا ثمانية اآخرين، خال 

هجوم على مطعم في العا�ضمة واجادوجو. 
وكالة رويترز - 4)/7/8)0)م

■ رئي�ض نيجيريا يعود اإلى باده بعد رحلة 
عاج في بريطانيا :

د بخ���اري، اإلى نيجيري���ا، بعدما  و�ض���ل الرئي����ش ُمَحمَّ
ق�ض���ى ثاثة اأ�ضهر في لندن، تلّق���ى خالها العاج الطبي، 
وكانت هناك مخاوف متزاي���دة ب�ضاأن �ضّحة الرئي�ش، وقاَد 

نائب الرئي�ش »يمي او�ضينجاجو« الباد في غيابه. 
وكالة االأنباء االألمانية - 9)/7/8)0)م
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منح االتحاد االأوروبي، من خال �ضندوق االئتمان 
اال�ضتعجال���ي )FFU( والوكال���ة الفرن�ضي���ة للتنمي���ة 
)AFD(، دعمًا مالّيًا، بلغ 6.6 مليارت فرنك غرب 
اإفريقي، للكاميرون؛ الإنجاز م�ضاريع تنموية في منطقة 
اأق�ض���ى ال�ضم���ال االأكثر تعّر�ضًا لهجم���ات جماعة بوكو 

حرام االإرهابية.
لنج���اح ه���ذا البرنام���ج واف���ق �ضن���دوق االئتمان 
اال�ضتعجال���ي )FFU(، والوكال���ة الفرن�ضي���ة للتنمية 
)AFD(، والحكوم���ة الكاميروني���ة، على حوالي 0) 
م�ضروع���ًا بال�ضراكة مع البلديات، �ضتوّفر حوالي 3500 
وظيف���ة ف���ي القطاعات ال�ضت���ة الت���ي تت�ضّمنها منطقة 

اأق�ضى ال�ضمال. 
وكالة اآبا نيوز – 6)/7/8)0)م

بن�صبة  ال�صياحي ي�صّجل نمّواً  ■ القطاع 
2ر6% في مور�صيو�ض:

اأّن  لوي����ش:  ب���ورت  ف���ي  ر�ضم���ي  م�ض���دٌر  �ض���ّرح 
موري�ضيو����ش ا�ضتقبلت منذ يناي���ر 7)0)م ما مجموعه 
838397 �ضائح���ًا، اأي بزي���ادة قدره���ا )ر6%؛ مقارن���ًة 

بالفترة نف�ضها من �ضنة 6)0)م.
وكالة اأنباء عموم اإفريقيا )بانا بر�ش( – 
))/7/9)0)م 

■ نيجيري���ا: 5 مايي���ن م���ن المقاتلين 
ال�صابقين ا�صتفادوا من برنامج العفو:

ا�ضتف���اد اأكث���ر من 5 مايي���ن مقاتل م���ن برنامج 
العفو الذي اأُطلق �ضنة 009)م، في منطقة دلتا النيجر 
الغنية بالبترول، من اأجل تهدئة الو�ضع فيها؛ كما اأعلن 
الجن���رال »بول بوروه« من�ّضق الم�ض���روع. وح�ضب بوروه: 
كان للم�ض���روع تاأثي���ٌر اإيجابيٌّ على الب���اد؛ م�ضيرًا اإلى 
زيادة اإنتاج البترول الخ���ام، الذي و�ضل االآن اإلى 3.) 

مليون برميل لليوم.
وكالة اآبا نيوز – ))/7/9)0)م

م���ن  اإفريق���ي  ملي���ون   450 ا�صتف���ادة   ■
م�صاري���ع نق���ل مّوله���ا الم�ص���رف االإفريق���ي 

للتنمية
مّول الم�ض���رف االإفريقي للتنمية، من���ذ تاأ�ضي�ضه 
قب���ل 50 �ضنة، اأكثر من 450 م�ضروعًا في مجال النقل، 
غّي���رت الحياة اليومية لقراب���ة 450 مليون �ضخ�ش في 

القارة.
وذكر الم�ضرف االإفريق���ي للتنمية في موقعه: اأّن 
الطرق والموان���ئ والمطارات و�ضكك الحديد، وغيرها 
من البنى التحتية التي مّولها الم�ضرف، تم و�ضعها في 
خريطٍة ُن�ضرت بمنا�ضبة مرور 50 �ضنة على اأول م�ضروع 

مّوله الم�ضرف �ضنة 967)م.
وكالة اأنباء عموم اإفريقيا )بانا بر�ش( – 
))/7/8)0)م 

■ االأمم المتحدة: 7.7 مايين �صخ�ض 
يواجهون الجوع في الكونغو الديمقراطية: 
قال���ت االأم���م المتح���دة: اإّن 7.7 مايين �ضخ�ش 
الكونغ���و  جمهوري���ة  ف���ي  الح���اّد  الج���وع  يواجه���ون 
الع���ام  ع���ن   %30 قدره���ا  بزي���ادة  الديمقراطي���ة، 
الما�ض���ي، مح���ّذرة م���ن اأّن »الجوع اآخذ ف���ي االرتفاع؛ 
ب�ضب���ب ت�ضاعد حّدة النزاع والن���زوح في و�ضط و�ضرق 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وال �ضيما في منطقَتي 

كا�ضاي وتانغانيكا«.
وكالة االأنا�ضول – 5)/7/8)0)م

منح���ة  �صيف���ا  فرن���ك  ملي���ارات   6.6  ■
اأوروبية لمحاربة بوكو حرام في الكاميرون:

إفريقيا باألرقام
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■ »اإّن التوّج���ه نح���و اإفريقي���ا ل���م يك���ن قرارًا عفوّي���ًا، ولم تفر�ضه ح�ضاب���ات ظرفية عابرة، ب���ل هو وفاٌء 
له���ذا التاري���خ الم�ضترك، واإيم���اٌن �ضادٌق بوحدة الم�ضير، كم���ا اأنه ثمرة تفكير عمي���ق وواقعي، تحكمه روؤية 

ا�ضتراتيجي���ة اندماجية بعيدة المدى، وفق مقاربة تدريجية تقوم على التوافق. وترتكز �ضيا�ضتنا القارية على 

معرفة دقيقة بالواقع االإفريقي، اأكدتها اأكثر من خم�ضين زيارة قمنا بها الأزيد من ت�ضٍع وع�ضرين دولة، منها 

اأرب���ع ع�ض���رة دولة منذ اأكتوبر الما�ض���ي، وعلى الم�ضالح الم�ضتركة، من خال �ض���راكات ت�ضامنية )رابح – 

رابح(«.

د ال�ضاد�ش، ملك المغرب، خال خطابه الذي األقاه بمنا�ضبة الذكرى ال�64 لثورة الملك وال�ضعب،  ُمَحمَّ

في 0) اأغ�ضط�ش 7)0)م.

الي���وم انتعا�ضًا اقت�ضادّي���ًا مهّمًا؛ من خال �ض���راكات التبادل التج���اري، والتطور  ■ »اإفريقي���ا تعي����ش 
االقت�ضادي المّطرد، وهي بوادر م�ضّجعة للتنمية، كما تعززت مكانتها كاأحد االأطراف النا�ضطة في المنظومة 

االقت�ضادية العالمية«.

جون اأجيكم كوفور، رئي�ش جمهورية غانا �ضابقًا، خال ندوة اإفريقيا والعالم »اأّي عالم الإفريقيا؟« التي 

نّظمها منتدى اأ�ضيلة في )) اأغ�ضط�ش 7)0)م.

ل اإلى روؤيٍة م�ضتركٍة لم�ضاعدة نف�ضها  ■ »اإّن اإفريقيا، واإْن كانت القارة االأكثر نمّوًا، فاإّن على اأوروبا التو�ضّ
من خال دعم اإفريقيا، فاإْن �ضاعدت �ضريكك ليكون اأقوى؛ ف�ضت�ضبح اأنت االأقوى اأي�ضًا«.

»كاوديو دي�ضكالزي«، الرئي�ش التنفيذي لمجموعة »اإيني« االإيطالية للطاقة، في 4)/7/7)0)م.

قالو عن إفريقيا
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المعرفة: اإنتاج  وتحديات  ■ اإفريقيا.. 
عل���ى الّرغم م���ن اأّن الق���ارة االإفريقية ا�ضتهرت على م���دى الع�ضور بنق���ل تراثها م�ضافهة؛ ف���اإّن من اأكبر 
التحدي���ات التي يج���ب عليها مواجهتها ه���و االإنتاج الفكري وبلورت���ه؛ فبينما يئن الجزء الكبي���ر من العالم من 

منة االإعامية؛ تعاني اإفريقيا من نق�شٍ حادٍّ ومزمٍن في المعلومات. ال�ضِّ

 الجامعات:
الق���ارة ال�ّضمراء هي َم���ن اأنجبت اأعرق جامعة في العالم، حيث اإّن جامعة القرويين في فا�ش )بالمغرب(، 
الت���ي اأُن�ضئت عام 859م، عّدتها منظمة اليون�ضكو اأقدم جامعة في العالم )واإن تراجع عدد طابها(، وقد اأُعيد 

فتح مكتبتها للجمهور بعد اأربع �ضنوات من االإغاق.
كم���ا اأّن جامعة االأزهر اأُن�ضئت عام 969م، بينما جامعة تومبوكتو في �ضاكوري )مالي(؛ اأُ�ّض�ضت في ق5)م، 
ل 00)  الفترة التي اأُن�ضئت فيها جامعة اأك�ضفورد وال�ضوربون، غير اأّن الجامعات االإفريقية غابت عن قائمة اأْف�ضَ

جامعة في العالم.
ل 500 جامعة في العالم، ح�ضب الترتيب  واأربع جامعات جنوب اإفريقية وجامعة م�ضرية ان�ضمت اإلى اأْف�ضَ
االأكاديمي للجامعات العالمية ARWU، حيث اإّن عدد المن�ضورات في المجات العلمية من المعايير ال�ضتة 

�ضاتهم. التي تعتمد عليها �ضانغهاي في تقييمها، اإلى جانب عدد الباحثين االأكثر �ُضْهرة في مجال تخ�ضّ

البحث العلمي:
منّظم���ة االأم���م المتحدة للتربية والعل���م والثقافة UNESCO اأ�ض���ارت في تقريرها اإل���ى: اأّن اإفريقيا 
اأ�ضهم���ت فق���ط بمعدل )% في المعرفة العلمية في العالم في عام 5)0)م، واإ�ضهام الباحثين االأفارقة في العالم 
يظّل يتاأرجح منذ عام 007)م في حدود 4،)%، ومعّدل الباحثين في اإفريقيا: 79 في كّل مليون �ضخ�ش؛ مقابل 

656 بالمليون في البرازيل، و4500 بالمليون في الواليات المتحدة االأمريكية.
وف���ي ال�ضياق نف�ضه؛ اأ�ضار التقرير اإلى: اأّن معّدل البحوث العلمية االإفريقية المن�ضورة في المجات العلمية 
�َضِهد ارتفاعًا كبيرًا، و�ضل اإلى )،60% في الفترة 008)-4)0)م؛ مقارنًة ب� 3)% في اأمريكا، و3،8)% في اأوروبا، 

و)4% في اأوقيانو�ضيا، بينما و�ضل المعدل اإلى 7،)7% في اآ�ضيا )وي�ضّكل ذلك 3،8)% من المعّدل العالمي(.
�ضة للبحث العلمي والتنمية، وقد  ومن جانبها اأزاحت جنوب اإفريقيا ال�ضتار عن ميزانيتها الوطنية المخ�ضّ

بلغت 6 مليارات دوالر، محتلًة بذلك المرتبة 9) في الت�ضنيف العالمي.

االإعام:
اأعط���ت الق���ارة ال�ّضمراء اهتمامًا كبي���رًا للمجال االإعامي، حي���ث �ضرعت قناة »ا�ْضِل���ت اأفريك« في البدء 

بالبّث منذ ))0)م، والقناة الوطنية ال�ضينية CCTV التي تبّث من نيروبي في كينيا منذ ))0)م با�ضم 

آراء ورؤى
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اأف���رك«، وهي الن�ضخة االإفريقية والفرن�ضية من مجلة  وَت���ّم تد�ضين »فورب�ش   ،CCTV Africa
فورب�ش االأمريكية ال�ضهيرة، في العام نف�ضه.

ة بمحتويات اإفريقية، �ضاأنها في  وم���ن جانبها؛ اأدرجت قناة »كانال+« الفرن�ضية باقة »A+« الخا�ضّ
ذلك �ضاأن الجريدة الفرن�ضية »لوبوي« التي اأطلقت lepointafrique.fr، واأعقب تلك الخطوات 
اإط���اق »يورونيوز« باق���ة »اأفريكانيوز« بالتعاون م���ع التلفزيون الوطني الكونغولي؛ لك���ن الم�ضادر تظّل 
خ���ارج الق���ارة االإفريقية، غي���ر اأّن واحدًا من بين كّل اثَنْي���ن من االأفارقة يتاب���ع اأو ي�ضاهد تلك الو�ضائل 
االإعامية– على االأقل- مّرة في االأ�ضبوع، لكن اإذاعة فرن�ضا الدولية RFI وفرن�ش 4) وقنوات قائل؛ 

هي التي تبّث من اإفريقيا، ما خا )لي اأفريك، وتيربين اأفريك(.

االإح�صاءات:
الح�ض���ول على االإح�ضاءات على م�ضت���وى القارة اأمٌر �ضعب، حيث اإّن مراك���ز االإح�ضائيات تعاني 
طرون اإلى اللجوء للم�ضادر االأوروبية واالأممية اأو االأمريكية. من حاالٍت جعلت الكثير من الباحثين ُي�ضّ

لك���ن البن���ك االإفريق���ي للتنمية؛ اأن�ض���اأ بواب���ة اإلكتروني���ة لاإح�ض���اءات، والمر�ض���د االقت�ضادي، 
واالإح�ض���اءات عن اإفريقيا جن���وب ال�ضحراء، وُيتوّقع في المدى القريب اإتاح���ة المجال للح�ضول على 

المعلومات االإح�ضائية.
وف���ي االأ�ضه���ر الما�ضي���ة؛ �َضِهدت الق���ارة اإن�ض���اء اأرب���ع وكاالت ت�ضني���ف: وارا، و�ضركة بل���وم فيلد 

لا�ضتثمار في كوات ديفوار، واآجي�ضتو في نيجيريا، و�ضركة جلوبال كريدي راتنج في جنوب اإفريقيا.

 انت�صار ال�صبكة العنكبوتية:
�َضِهدت ال�ضبكات االجتماعية تزايدًا على م�ضتوى القارة االإفريقية، حيث ان�ضّم قرابة 46،6) مليون 
م���ن الم�ضّجلين على في�ش بوك )بارتفاع 5)%(، و�ضهد LinkedIn تقّدمًا بمعّدل 5)% في: )جنوب 
اإفريقي���ا ونيجيريا وم�ضر والمغرب وكيني���ا(، وهي الدول االإفريقية الخم�ش االأكث���ر ا�ضتخدامًا لل�ضبكة 

المعنّية.
من���ذ العقود القليلة الما�ضية نتجه نح���و مجتمع المعلومات وع�ضر التنمي���ة االقت�ضادية ال�ضاملة، 
حي���ث يمك���ن للجميع الم�ضاهمة ف���ي جمع المعلوم���ات ون�ضرها، ويتعّي���ن على القارة ال�ضع���ي اإلى توفير 
خدم���ات االإنترن���ت؛ حت���ى يتمكن الجميع م���ن الم�ضاهمة في االرتق���اء بالقارة، وذلك م���ن خال كتابة 

المقاالت، واإثراء ويكيبيديا.. وهلّم جّرًا.
وف���ي حال ا�ضتمرار معّدل النمّو الديموغرافي على هذا النح���و؛ ف�ضي�ضّكل االأفارقة 5)% من �ضكان 
العالم في غ�ضون ال� 35 عامًا المقبلة، واأغلبيًة بين �ضباب العالم، وهو التحّدي المزدوج الذي يجب على 

القارة مواجهته: باالإنتاج الفكري، وبلورته على االإنترنت.
بقلم: فران�ضوا جان بيلو– موقع اإفريقيا تريبيون،
ترجمة واخت�ضار: قراءات اإفريقية
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االإيجاد: ■ منظمة 
ُتع���ّد الهيئ���ة الحكومية للتنمية )اإيجاد IGAD(  اإحدى المنّظمات �ضبه االإقليمية في اإفريقيا، والتي 
ترعى التعاون والتكامل االإقليمي في منطقة �ضرق اإفريقيا، حّلت منظمة االإيجاد محّل: الهيئة عبر الحكومية 
للتنمي���ة ومواجهة الجفاف، تّم تاأ�ضي�ضها عام 986)م من جانب �ضت دوٍل تعاني الجفاف في �ضرق اإفريقيا، 

وهي: جيبوتي واإثيوبيا وكينيا وال�ضومال وال�ضودان واأوغندا.
واجتمع روؤ�ضاء الدول، في جيبوتي في يناير 986)م، لتوقيع االتفاقية التي اأُطلق عليها ر�ضمّيًا »االإيجاد«، 

ومقر المنّظمة في جيبوتي.
واأ�ضبحت دولة اإريتريا الع�ضو ال�ضابع بعد نيلها اال�ضتقال عام 993)م، وفي مار�ش 996)م قام روؤ�ضاء 

الدول بتعديل ميثاق »االإيجاد« في نيروبي، وتن�ضيطها مع ا�ضم جديد: »الهيئة الحكومية للتنمية«.
ُو�ضعت ا�ضتراتيجية منظمة االإيجاد في عام 003)م، واعتمدها 0) روؤ�ضاء دول، وتهدف اال�ضتراتيجية 
اإل���ى توجي���ه برامج التنمية، والعمل بو�ضفها منّظمة اقت�ضادية اإقليمي���ة، ت�ضعى اإلى زيادة التعاون في االأمن 

الغذائي وحماية البيئة، وتعزيز و�ضون ال�ّضلم واالأمن وال�ضوؤون االإن�ضانية، والتعاون االقت�ضادي والتكامل.
الدول االأع�ضاء: جيبوتي، واإثيوبيا، وكينيا، وال�ضومال، وال�ضودان، واأوغندا، واإريتريا.

اأهداف االإيجاد:
• ا�ضتراتيجيات تعزيز التنمية الم�ضتركة، وتن�ضيق ال�ضيا�ضات االقت�ضادية واالجتماعية والتكنولوجية 

والعلمية.
• مواءم���ة ال�ضيا�ض���ات فيما يتعل���ق بالتجارة والجمارك، والنقل، واالت�ض���االت، والزراعة، والموارد 

الطبيعية، وتعزيز حرّية حركة ال�ضلع والخدمات.
الخارجية. للتجارة  مواتية  بيئة  • خلق 

• تحقي���ق االأم���ن الغذائي االإقليمي، وت�ضجيع وم�ضاعدة الجهود الت���ي تبذلها الدول االأع�ضاء لمكافحة 
الجفاف ب�ضورٍة جماعية، وغيرها من الكوارث الطبيعية والكوارث من �ضنع االإن�ضان وعواقبها الطبيعية.

• ب���دء وتعزي���ز البرامج والم�ضاريع االإقليمية؛ لتحقيق االأمن الغذائ���ي والتنمية الم�ضتدامة للموارد 
الطبيعية وحماية البيئة، وم�ضاعدة الجهود التي تبذلها الدول االأع�ضاء لمكافحة الجفاف، ب�ضورٍة جماعية، 

وغيرها من الكوارث الطبيعية.
المنطقة. في  والطاقة  والنقل  االت�ضاالت  مجاالت  في  وتح�ضينها؛  التحتية  البنية  • تطوير 

المنطقة. في  واال�ضتقرار  ام  ال�ضَّ • تعزيز 

منظمات وهيئات
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مملكة بوغندا:
قبل اأواخر القرن التا�ضع ع�ضر؛ كانت »بوغندا« اإحدى الممالك القوية ب�ضرق اإفريقيا، تقع »بوغندا« على 

امتداد ال�ّضاحل ال�ضمالي الغربي لبحيرة فيكتوريا، المنطقة المعروفة حالّيًا بجنوب و�ضط اأوغندا. 
»مملك���ة بوغندا« بداأت منطقًة �ضغيرًة ُتعرف با�ضم »مواوا« قبل القرن الثاني، وكان ُيطلق على �ضكانها: 

»باال�ضانغي«، وكانوا يعي�ضون في ع�ضائر تعتمد على ال�ضيد. 
وغزت المنطقة ع�ضائر اأجنبية، بقيادة »كاتو كينتو«، الذي ُيعتقد اأنه ينحدر من الحب�ضة )اإثيوبيا(، وهزم »بيمبا 

مو�ضوتا«، اآخر حكام المنطقة من ال�ضكان االأ�ضلّيين، واأَ�ّض�ش مملكة »بوغندا الجديدة«، التي اأ�ضبح اأول ملوكها. 
ويقال باأّن راأ�ش »مو�ضوتا« ُقطعت، وهي مدفونة االآن في مزار ناكيبوكا في ناغاالبي جنوب اأوغندا، الذي 

اأ�ضبح موقعًا لتتويج جميع ملوك بوغندا الحقًا، وُيعرفون محلّيًا با�ضم »كاباكا�ش«. 
غي���ر اأّن »كاب���اكا« االأكثر �ُضْهرة، هو »فريدريك والوغيمبي موتي�ضا االأول«، الذي �َضِهدت حقبُته ظهور كلٍّ 
م���ن الديانات االإ�ضامي���ة والم�ضيحية في المنطقة، وخال حكمه اهتّم بالت�ضلي���ح، فقام ب�ضراء البنادق من 

التجار ال�ضواحيلّيين مقابل العاج والرقيق، وقد وّفرت هذه االأ�ضلحة القوة لبوغندا لترهب َمن حولها. 
ُول���د »موتي�ض���ا االأول« لكاباكا »�ض�ضيكاباكا �ض�ضون���ا«، الذي كان الرّق ينت�ضر في عه���ده، َعْبر تجار العاج 
والرقيق من العرب، وفي وقٍت الحٍق جاءت مجموعة ثانية من العرب لي�ش فقط من اأجل التجارة، ولكن لن�ضر 

الدين االإ�ضامي الجديد، وقد القوا ا�ضتقبااًل حاّرًا، ولكن كاباكا »�ض�ضونا« لم يغّير ديانته. 
وعندم���ا ُتوفي كاباكا »�ض�ضونا«، اعتلى كاباكا »موتي�ضا االأول« العر�ش؛ ليكون الملك ال�)3 لبوغندا، واأمر 

في نهاية المطاف جميع رعاياه باعتناق االإ�ضام. 
واأعط���ت اتفاقية بوغندا، التي ُوِقَعت عام 900)م، ل�»بوغندا« درجًة كبيرًة من اال�ضتقالية داخل نطاق 

عت عام 955)م.  المحمية البريطانية اأوغندا، وقد تّم تعديل تلك االتفاقية باأخرى ُوِقّ
وف���ي ع���ام )96)م؛ تلّقت المملكة �ضربًة عندما نالت اأوغندا ا�ضتقالها عن التاج البريطاني، وبعد فترة 
وجيزة األغى حزب »الموؤتمر ال�ضعبي« الحاكم في اأوغندا، بقيادة الرئي�ش الراحل ميلتون اأوبوتي، جميع اأ�ضكال 
الَمَلَكي���ة ف���ي الباد. واندلعت اأزم���ة �ضيا�ضية، في اأوغندا ع���ام 966)م، عندما هاجم جي����ش الرئي�ش اأوبوتي 

لوبيري )الق�ضر الملكي في بوغندا(؛ بغر�ش القب�ش على الملك »فريدريك والوغيمبي موتي�ضا الثاني«.  
ونج���ح كاب���اكا االأخير في االإفات من االأَ�ْض���ر، وبم�ضاعدة العديد من الموالي���ن المخل�ضين؛ تمّكن من 

الفرار اإلى المنفى، لتنتهي حقبة الملكية في اأوغندا، التي ا�ضتمرت لعقود.
وا�ضتم���ر الح���ال كما هو عليه حتى ع���ام 993)م، قبل عودة الملوك التقليدّيين ف���ي اأوغندا، ومن بينهم 

ملك بوغندا، وذلك بعد اأن توّلى ال�ضلطة الرئي�ش »يوري مو�ضيفيني« في اأعقاب انقاٍب �ضّد »اأوبوتي«. 
وف���ي الوقت الراهن؛ يحكم المل���ك »رونالد مويندا موتيبي الثاني«، ابن »موتي�ضا الثاني«، مملكة بوغندا 

التي تحظى حالّيًا بدرجٍة كبيرٍة من اال�ضتقال عن الحكومة المركزية. 
وعاَد الملك رونالد )59 عامًا(، الذي تلّقى تعليمه في بريطانيا، اإلى اأوغندا عام 986)م، بعد 0) عامًا 

ق�ضاها في المنفى لتوّلي من�ضبه التقليدي بو�ضفه »كاباكا« ال�36 للمملكة.
الم�ضادر: وكالة االأنا�ضول، وموقع المعرفة، وموقع بوابة اإفريقيا.

ذاكرة التاريخ
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للغذاء: 2017م  اإفريقيا  بجائزة  �صيدَتْين  ■ فوز 
اأعل���ن الرئي����ش النيجي���ري االأ�ضب���ق اأولي�ضيغ���ون اأوبا�ضانجو رئي�ش لجن���ة »جائزة 
اإفريقي���ا للغذاء«: ف���وز الخبيرة الكينية في التغذي���ة البروفي�ض���ورة روث اأونيانغو، والمقاولة 
المالي���ة ميمون���ة �ضيديبي كوليبالي، ب���دورة 7)0)م من هذه الجائزة، التي �ض���ارك فيها اأكثر من 

600 متناف�ش.
وتلّقَت���ا جائزتهم���ا، المزودة بمبلغ 00) األ���ف دوالر اأمريكي، من َيدي الرئي�ش االإيف���واري الح�ضن وتارا، 

خال مرا�ضم االفتتاح الر�ضمي لملتقى الثورة الخ�ضراء في اإفريقيا.
وُتكّرم هذه الجائزة، التي اأُن�ضئت �ضنة 005)م، واأُطلق عليها »جائزة يارا« قبل اأن تتحّول عام 006)م اإلى 
»جائ���زة اإفريقيا للغذاء«، االأ�ضخا�ش المادّيي���ن، اأو الجهات االعتبارية، الذين ي�ضاهمون ب�ضكٍل بارٍز في تطوير 

قطاع الزراعة واالإنتاج الغذائي؛ من اأجل مكافحة الجوع والحّد من الفقر في اإفريقيا.
وكالة اأنباء عموم اإفريقيا )بانا بر�ش( – 7/8/6)0)م 

■ عنوان جديد الإفريقيا في �صبكة االإنترنت، ونطاٌق خا�ضٌّ بها:
�ضّجل���ت اأكث���ر من 8000 عامة و�ضركة بارزة في القارة، اإلى جانب بع�ش االأفراد، اأنف�َضهم للح�ضول على 

العنوان الجديد في �ضبكة االإنترنت اأو ا�ضم النطاق الخا�ّش باإفريقيا.
وتتبّنى عّدة منظمات، خ�ضو�ضًا في القطاَعْين الم�ضرفي واالإعامي، حالّيًا اأ�ضماء نطاٍق خا�شٍّ باإفريقيا، 
و�ض���ّرح المدير العام ل�ضركة »زاك���ر« غير الربحية، التي تتيح ا�ضم النطاق الخا����ش باإفريقيا )دوت اأفريكا(، 
لوك���ي ما�ضيليا: اأّن »عامات قارية ودولية من الطراز الرفيع تتبّنى حالّيًا اأ�ضماء نطاق خا�ش باإفريقيا، الأنها 

تدرك اأهمية اقترانها بالم�ضتقبل االإلكتروني الزاهر الإفريقيا«.
وكالة اأنباء عموم اإفريقيا )بانا بر�ش( – 7/9/7)0)م 

في اأبيدجان: القادم  نوفمبر  الفيديو  واألعاب  لاإلكترونيك  ■ مهرجان 
ت�ضت�ضي���ف العا�ضم���ة التجارية االإيفوارية )اأبيدجان( يوَمي )) و)) نوفمب���ر 7)0)م في ق�ضر الثقافات: 
»مهرج���ان االإلكتروني���ك واألعاب الفيديو«، واأفاد بي���اٌن: اأّن اأكثر من 50 األفًا من عدة بل���دان اإفريقيا، من هواة 
األعاب الفيديو، من المنتظر م�ضاركتهم في َدْورة 7)0)م لهذه االألعاب التي �ضت�ضهد َدْورات ريا�ضية، و�ضيتناف�ش 

الم�ضاركون على الفوز في المجموع ب�0) اآالف يورو )5ر6 مايين فرنك اإفريقي(.
وقال المبادر بهذا المهرجان �ضيديك باكايوكو: »لقد اأردنا اأن نجمع في نف�ش المكان فاعلي هذا القطاع، 
ال���ذي ال ي���زال غير متطّور كما يجب في اإفريقيا«، و�ضتكون �ضرك���ة »اأورانج-الكوت ديفوار« لات�ضاالت �ضريك 

المهرجان الرئي�ضي.
ُتق���ّدر قيم���ة �ضناعة هذه االألعاب بقرابة 00) مليار دوالر اأمريك���ي، بينها 7)% من االإيرادات القادمة من 
���ة �ضئيلة في �ضوق هذه ال�ضناع���ة، لكنها تزخر بمقّوماٍت  األع���اب الهاتف النق���ال، وال تمّثل اإفريقيا �ضوى ح�ضّ

�ضخمة، مع وجود 400 مليون اإفريقيا ي�ضتخدمون األعاب هواتفهم النقالة.
من جهة اأخرى؛ تتيح األعاب الفيديو كذلك فر�ش ت�ضغيل ومهن مختلفة، في مجاالت كتابة ال�ضيناريوهات، 
وت�ضمي���م االألع���اب وبرمجتها وغير ذلك، وال ت���زال هذه الفر�ش غير م�ضتغلة بالق���در الكافي من ِقبل ال�ضباب 

االإفريقي.
وكالة اأنباء عموم اإفريقيا )بانا بر�ش( – ))/7/9)0)م

عين على 
إفريقيا
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ثاثة مواقع ثقافية اإفريقية على قائمة التراث العالمي لليون�صكو: ■ ت�صجيل 
�ضّجل���ت لجنة التُّراث العالمي، خ���ال َدْورتها ال�)4 المجتمعة في كراكوف )بولندا(، م���ن ) اإلى )) يوليو 7)0)م، 

ثاثة مواقع ثقافّية، في جنوب اإفريقيا واأنغوال واإريتريا، على قائمة التُّراث العالمي.
وقال بياٌن، ُن�ضر على الموقع الر�ضمي للمنظمة، اإّن لجنة التراث العالمي قّررت، في اجتماٍع عقدته بمدينة »كراكوف« 

البولندية، اإ�ضافة مواقع في اأنجوال واإريتريا وجنوب اإفريقيا، اإلى قائمة التُّراث العالمي، وو�ضعها »تحت الحماية«.
واأ�ضاف البيان اأّن: المواقع الُم�ضار اإليها هي: مدينة »مبانزا الكونغو« في اأنجوال، التي ُتعّد العا�ضمة ال�ضابقة لمملكة 

الكونغو، ومدينة »اأ�ضمرة« القديمة في العا�ضمة االإريترية، ومنطقة »خوماني« �ضمال جنوبي اإفريقيا.
وكالة االأناظول لاأنباء – )/7/7)0)م 

الدولي للكتاب: الجزائر  �صالون  من   22 الدورة  �صرف  �صيف  اإفريقيا  ■ جنوب 
قال���ت اإدارة �ضال���ون الجزائر الدولي للكتاب: اإّن دولة جنوب اإفريقيا هي �ضيف �ضرف الَدْورة )) لل�ضالون، وهو ما 
ر في حّقها بع�ش ال�ضيء  يجع���ل الكثي���ر من االأن�ضطة والندوات تن�ضّب على القارة االإفريقية، التي قد يكون المعر�ش ق�ضّ

بال�ضنوات ال�ضابقة.
وتقي���م وزارة الثقافة الجزائرية ال���َدْورة )) لل�ضالون، في ق�ضر المعار�ش بالجزائ���ر العا�ضمة، في الفترة من 5) 

اأكتوبر اإلى الرابع من نوفمبر.
وقال حميدو م�ضعودي مدير ال�ضالون: »تجري التح�ضيرات على قدٍم و�ضاق، لانتهاء من التفا�ضيل النهائية للدورة 

القادمة، تلقينا حتى االآن طلبات للم�ضاركة من اأكثر من 800 دار ن�ضر«.
و�ضهدت الَدْورة ال�ضابقة من ال�ضالون م�ضاركة نحو 966 دار ن�ضر، بينها 90) دار ن�ضر جزائرية.

ورف����ش م�ضع���ودي الك�ضف عن �ضعار الَدْورة الجديدة، والت���ي قال اإّن اال�ضتقرار عليها ت���ّم بالفعل، لكن �ضُيعلن عنه 
في وقٍت الحق.

وتقول اإدارة �ضالون الجزائر الدولي للكتاب: اإّن الَدْورة الما�ضية، والتي اأُقيمت تحت �ضعار )الكتاب ات�ضال دائم(، 
جذبت نحو 3.) مليون زائر.

وكالة رويترز – 4)/7/8)0)م
الثالثة: دورته  في  للكتاب  مقدي�صو  معر�ض  ■ افتتاح 

افُتتح���ت فعالي���ات معر����ش الكتاب في مقدي�ضو للع���ام الثالث على التوال���ي، يوم االأربع���اء 3) �ضبتمبر 7)0)م، في 
العا�ضم���ة ال�ضومالي���ة مقدي�ضو، و�ضارك ف���ي المعر�ش حوالي )))) �ضخ�ض���ًا من الكّتاب والق���ّراء، بينهم خم�ضة كتاب 

اأجانب، وُهم: ثاثة كتاٍب كينّيين، ورواندي، وبريطاني.
د ديني: اإّن �ضعار المعر�ش لهذا العام »بناء �ضومال جديد على اأ�ضا�ش الكتابة والقراءة  وق���ال ُمنّظم المعر�ش ُمَحمَّ

والمعرفة«، وا�ضفًا القراءة والكتابة ب�»االأّم واالأب«.
وح�ض���ر افتتاح المعر�ش عدٌد من ال�ضخ�ضيات البارزة، بينهم ممثل االأمم المتحدة لدى ال�ضومال »ميكال كيتينج« 

و�ضيا�ضيون �ضوماليون.
موقع ال�ضومال الجديد – 4)/7/9)0)م 

فعاليات
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بنك 
جمهورية جيبوتي المعلومات

اإقليم اأر�س عفار وعي�ش�ى، الذي كان خا�ش�عًا للحتلل الفرن�شي، دولة اأ�شبح 
با�شم »جمهورية جيبوتي«، في عام 1977م. وفي عام 1994م؛ اأُبرمت 
اتفاقية �شلم اأنهت انتفا�شة ثّوار العفر، التي دامت ثلث �شنوات، �شّد الحكومة التي كانت 

تهيمن عليها قبائل عي�شى.
وف�ي ع�ام 1999م؛ ُنح�ي الرئي�س ال�ش�ابق، ح�ش�ن جول�د ابت�دون، ال�ذي اأدار البلد منذ 

ا�شتقللها، وانُتخب الرئي�س اإ�شماعيل عمر غيليه.
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خ���ال  عف���ار  اإقلي���م  بي���ن  ا�ضطراب���ات  وحدث���ت 
الت�ضعينّي���ات، نت���ج عنها حرٌب اأهلي���ة، انتهت عام )00)م، 
وتبعه���ا ت�ضوي���ٌة �ضلمية بي���ن متمّردي العف���ر وحكومة قبائل 

العي�ضى المهيمنة.
اأعي���د انتخ���اب الرئي����ش اإ�ضماعيل عمر غيلي���ه لواليٍة 
؛  ثانية في عام 005)م، وم���ّدد فترة واليته بتعديٍل د�ضتوريٍّ
مما �ضمح ل���ه بالخدمة لوالية ثالثة في ع���ام ))0)م، وبدء 

والية رابعة في عام 6)0)م.
وتحت���ل جيبوتي موقعًا جغرافّيًا ا�ضتراتيجّيًا في مدخل 
البح���ر االأحم���ر، وتعمل كموقع م���روٍر مه���مٍّ للب�ضائع، التي 
تدخل وتخ���رج من البوابة االإفريقية ال�ضرقية. وقد اأحكمت 
القي���ادة الحالي���ة �ضاته���ا م���ع فرن�ض���ا، التي له���ا ح�ضوٌر 
ع�ضك���ري موؤّثر في الباد، وكذلك اأحكمت جيبوتي �ضاتها 
م���ع الواليات المتح���دة االأمريكي���ة؛ اإذ ت�ضت�ضي���ف جيبوتي 
القاع���دة االأمريكي���ة الع�ضكرية الوحيدة ف���ي �ضبه �ضحارى 

اإفريقيا.

مات الجغرافية: اأواًل: ال�صِّ
الموقع الجغرافي: تق���ع جمهورية جيبوتي �ضرقي قارة 
اإفريقيا، وهي ُقْطر عربيٍّ اإ�ضاميٍّ �ضغير، يقع على ال�ضاحل 
الغرب���ي لخليج عدن، ويحّدها خلي���ج عدن والبحر االأحمر، 

وتقع بين اإريتريا وال�ضومال.
). الم�ضاحة: 00).3) كم). 

3. المن���اخ: يتَّ�ِض���م مناخ جيبوت���ي باأنه من اأ�ض���ّد اأنواع 
المن���اخ، ح���رارًة وجفافًا، في العالم، وه���و مناخ �ضحراوي 

قاّري.
4. الت�ضاري����ش: اأر����ش جيبوت���ي �ضحراوي���ة ُمقِف���رة، 
وهي عبارة ع���ن �ضهل �ضاحلي قاِح���ل، واأر�ضها في الداِخل 
ذات م�ضت���وى جبلي مرتفع، وَخْل���ف هذه الجبال تقع ه�ضبٌة 
منف�ضل���ٌة وعرة، وينُدر وج���ود االأرا�ضي الخ�ض���راء في كّل 

اأنحاء الباد.
5. الم�ض���ادر الطبيعي���ة: تحت���وي اأر����ش جيبوتي على 
طاق���ة حراري���ة اأر�ضي���ة باطنية، ُتع���ّد م�ض���در طاقة بديل 
ونظيف ومتجّدد، وال يوجد فيها غير بع�ش م�ضادر الذهب، 
والَطْفلة، والجرانيت، والحجر الجيري، والرخام، والملح، 

والدياتومايت، والجب�ش، وحجر الخّفان، والنفط. 

ثانياً: التركيب ال�صكاني:
). ع���دد ال�ض���ّكان: 67)،865 ن�ضم���ة؛ بتقديرات يولية 

7)0)م.
ّكاني: ).)%؛ بتقديرات 7)0)م.  ل النمّو ال�ضُّ ). معدَّ

3. التق�ضيم���ات الِعْرقية: تعي�ش في جيبوتي مجموعاٌت 
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ل���ون ن�ضب���ة 60% من  ِعْرقي���ة مح���دودة، فال�ضومالّي���ون يمثِّ
ويمث���ل:  )العف���ر( %35،  والَعفارّي���ون  ال�ض���ّكان،  اإجمال���ي 

الفرن�ضّيون والعَرب واالإثيوبّيون واالإيطالّيون ن�ضبة %5.
4. الديان���ة: تبلغ ن�ضبة الم�ضلمي���ن 94%؛ والم�ضيحّيين 

.%6
5. اللغة: تتعاَمل جيبوت���ي، ر�ضمّيًا باللغَتْين: الفرن�ضية 

ث بع�ش اأهلها: ال�ضومالّية، ولغة َعفار. والعربية؛ ويتحدَّ

ثالثاً: النظام ال�ّصيا�صي:
). ا�ض���م الدول���ة: اال�ض���م الر�ضمي الكام���ل: جمهورية 

جيبوتي.
). نظام الُحكم: جمهوري.

3. العا�ضمة: جيبوتي.
4. التق�ضيم���ات االإداري���ة: تنق�ِض���م جيبوت���ي اإل���ى �ضتة 
 ،ARTA وعرتا ،Ali Sabih اأقاليم، هي: علي �ضبح
واأب���خ   ،Djibouti وجيبوت���ي   ،Dikhil وِدخي���ل 

.Tadjoura وتاجورة   ،Obock
5. اال�ضتق���ال: ناَلت جيبوتي ا�ضتقالها، في 7) يونيه 

977)م )عن فرن�ضا(.
6. الد�ضت���ور: اعُتم���د د�ضت���وٌر، يقوم على نظ���ام تعدد 
االأح���زاب، ف���ي ا�ضتفت���اٍء �ضعبي ع���ام، ف���ي 4 �ضبتمبر عام 

)99)م.
7. النظ���ام القانون���ي: مختل���ط، م�ضتمد م���ن القانون 
وال�ضريع���ة  والتقالي���د؛  واالأع���راف  الفرن�ض���ي؛  المدن���ي 
االإ�ضامي���ة )ف���ي االأح���وال ال�ضخ�ضي���ة(. وتقب���ل جيبوتي 
ال�ضلط���ة االإلزامية لمحكمة العدل الدولي���ة، مع تحّفظات، 

وتقبل، كذلك، ب�ضلطة المحكمة الجنائية الدولية.
للذك���ور  �ضن���ة؛  لانتخ���اب: 8)  القانون���ّي  ال�ض���ّن   .8

واالإناث.
9. الهيئة التنفيذية:

اأ - رئي����ش الجمهوري���ة: رئي�ش الجمهوري���ة، اإ�ضماعيل 
عمر جيليه Ismail Omar GUELLEH، منذ 

8 مايو 999)م.
ب - رئي����ش الحكومة: رئي�ش الوزراء عبد القادر كامل 

محمد )منذ ) اأبريل 3)0)م(.
ج - الحكومة: مجل�ش الوزراء، يعّينه رئي�ش الوزراء.

د - االنتخاب���ات: ُينتخ���ب الرئي�ش ف���ي ا�ضتفتاٍء �ضعبيٍّ 

لفت���رة مدتها خم����ش �ضنوات )له الحّق في فت���رات رئا�ضية 
اأخ���رى حتى عمر 75 �ضنة(، وقد جرت االنتخابات االأخيرة 
ف���ي 8 اأبري���ل 6)0)م؛ وم���ن المتوّق���ع اإج���راء االنتخاب���ات 

القادمة في اأبريل ))0)م. 
0). الهيئ���ة الت�ضريعّي���ة: تتكّون الهيئ���ة الت�ضريعية في 
جيبوت���ي، من مجل�ٍش واحد، هو مجل�ش النواب، المكّون من 
65 مقع���دًا. وُينتخب اأع�ضاوؤه باالقت���راع ال�ضعبي المبا�ضر، 

لفترة خم�ش �ضنوات. 
)). الهيئ���ة الق�ضائّي���ة: ُتع���د المحكم���ة العلي���ا، اأعلى 

�ضلطة ق�ضائية في جيبوتي. 
ف الَعَلم:  )). و�ضْ

يتكون عل���م جيبوتي من �ضريَطْين اأُفقّيين، مت�ضاوَيْين، 
باللوَنْين: االأزرق الفاتح، في اأعلى العلم، واالأخ�ضر الفاِتح؛ 
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ومثلٍَّث اأبي����ش مت�ضاوي االأ�ضاع، قاعدت���ه ناحية ال�ضارية، 
تتو�ضطه نجمة ُخما�ضية حمراء.

رابعاً: بيانات اقت�صادية:
النات���ج المحل���ي: 3.345 ملي���ارات دوالر؛ بتقديرات 

6)0)م.
م�ض���ادر االإنت���اج المحّل���ي: قط���اع الزراع���ة: 9.)%، 
ال�ضناع���ة: 0.8)%، الخدمات: 76.3%، بح�ضب تقديرات 

عام 6)0)م
3. قوة العمل: 94،600)؛ بتقديرات ))0)م.

4. ال�ض���كان تحت خط الفقر عن���د 5).) دوالر يومّيًا: 
3)%؛ بتقديرات 5)0)م.

ْي���ن العام: 60.5%؛ من اإجمالي الناتج المحلي؛  5. الدَّ
بتقديرات 4)0)م.

6. معدل الت�ضخم: 3%؛ بتقديرات 6)0)م.
الفواك���ه  جيبوت���ي  تنت���ج  الزراعة/المنتج���ات:   .7
والخ�ض���راوات؛ وترّب���ي الماِعز، واالأغن���ام، واالإِبل؛ اإ�ضافة 

اإلى االأ�ضماك وجلود الحيوانات. 
8. ال�ضناع���ات: تنح�ضر �ضناع���ات جيبوتي، في عدٍد 

قليٍل من م�ضروعات البناء، وتعليب المنتجات الزراعية.
9. ال�ضاِدرات: 

اأ. القيمة االإجمالّية لل�ضادرات: ).46) مليون دوالر؛ 
بتقديرات 6)0)م. 

وجل���ود  ال�ض���ادرات،  اإع���ادة  ال�ض���ادرات:  اأه���ّم  ب. 
الحيوانات، والُبن )اأثناء عبور ال�ضفن(. 

0). الواِردات:
اأ. القيم���ة االإجمالي���ة لل�ض���ادرات: )99 مليون دوالر؛ 

بتقديرات 6)0)م. 
ب. اأه���ّم ال���واردات: االأطعم���ة، الم�ضروب���ات، معّدات 

النقل، المواد الكيميائية، المنتجات البترولية، الماب�ش.

خام�صاً: االإ�صام في جيبوتي:
دخل االإ�ضام جيبوتي، في العهود المبكرة من الدعوة 
االإ�ضامي���ة، عن طريق التجار الع���رب، وال يزال الكثير من 
�ضكانه���ا من اأ�ضٍل عرب���يٍّ خال�ش، كالعمانّيي���ن واليمنّيين، 

والباقون يتحّدرون من اأ�ضٍل عربي اإفريقي.
والم�ضلم���ون ي�ضّكل���ون 94% م���ن تعداد ال�ض���كان، وهم 
على المذهب ال�ضافعي، والمجموعات الم�ضلمة في جيبوتي 
ال تتاأث���ر كثي���رًا بتباي���ن الطوائ���ف الديني���ة بقدر م���ا تتاأثر 
بالتباي���ن الَقَبل���ي، وغال���ب الم�ضلمين في جيبوت���ي ينتمون 
اإلى المجموعَتين الم�ضلمَتي���ن: العفار )العفر( في ال�ضمال 
والعي�ض���ى ف���ي الجن���وب، وكلتاهم���ا قبائ���ل رعوي���ة ال تاأبه 
بالح���دود �ل�ضيا�ضية، و�لعفر في جيبوت���ي يميلون لارتباط 
م���ع العفر في اإثيوبيا، في حي���ن اأّن العي�ضى الذين يتحدثون 
ال�ضومالية يميلون للتوا�ضل مع ال�ضومال، وقد اندلعت بين 

المجموعَتْين االإ�ضاميَتْين حروٌب كثيرة.

الم�صادر:
 –)CIA( موقع وكال���ة اال�ضتخبارات المركزية - (

مكتبة العالم-.
) - مو�ضوعة مقاتل من ال�ضحراء.
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د االأمين �شي�ل د. ُمَحمَّ
محا�ش�ر بجامع�ة االأمي�ر �ش�ونكل/ بكلي�ة 
الدرا�شات االإ�شلمية، جنوب مملكة تايلند، 

فرع فطاني– من غينيا كوناكري

اأ. جبريل فابوري كروما
غيني�ا  م�ن  الدولي�ة،  ال�ش�وؤون  ف�ي  باح�ث 

كوناكري، مقيم في بريطانيا

أحمد سيكو توري 
)1922-1984م(

م�ضتنق���ع الفق���ر، وم���ن اأولئ���ك الكات���ب الِغين���ي، الموظف 
ال�ضابق ف���ي اإدارة �ضيكو توريه، �ضارل���ز اإ.�ضوري الذي �ضّبه 
 Sekou Toure: L›Ange ضيكو توريه في كتاب���ه�
Exterminateur »�ضيك���و توري���ه: ماك الهاك«، 
واأراد اأن يثي���ر االنتب���اه بعن���وان الكت���اب قب���ل م�ضمون���ه، 
ة »م���اك العذاب« لدى اليهود، الذي كان ُير�َضل  ف�ضّبه ق�ضّ
ة قائد  الإهاكه���م عل���ى ارتكابه���م الجرائم الب�ضع���ة، بق�ضّ
الث���ورة و�ضانع اال�ضتق���ال القومي الِغين���ي الحديث اأحمد 

�ضيكو توريه.

 Sekou ت���وري  �صيك���و  اأحم���د  ن�ص���اأة 
:Toure Ahmed

ل���م تكن ن�ض���اأة �ضيكو ت���وري مختلفًة عن بن���ي جلدته، 
فكان���ت ن�ضاأًة ب�ضيطًة، ف���ي جوٍّ محافٍظ دينّي���ًا وثقافّيًا، ُولد 
ف���ي 9) يناير ))9)م، في مدنية َفاَراَنا )Farana(، في 
اأ�ض���رٍة ريفّيٍة ملتزمة دينيًا، وَينت�ض���ب اأحمد �ضيكو توري بن 
»األفا توريه« اإل���ى قبيلة مانديكا )Mandinka(، التي 
كان له���ا َدْوٌر ن�ضاليٌّ كبيٌر �ضّد االحت���ال الفرن�ضي، فجّده 
هو »االإمام �َضاُم���وري ُتوِريه«، موؤ�ّض�ش اإمبراطورية َوا�ُضوُلوْن 

�لرئي�ص �لغيني �أحمد �سيكو توري: 
لق���د كان في ُو�ْضع التاريخ اأن يم���ّر بمدينة فارانا، كما 
م���ّر بمايين الم���دن والق���رى، دون اأن يترّي���ث عندها كما 
ترّيث على مدين���ة فارانا التي تمّي���زت باأحمد �ضيكو توري، 

وقّدمته للعالم، مدينة فارانا منبع نهر النيجر. 
ي���َرى بع����شُ المحّللين اأّن الرئي�ش اأحم���د �ضيكو توريه، 
من ال�ضخ�ضي���ات الموؤثرة في القارة ال�ّضم���راء، ويَرون اأنه 
كان �ضخ�ضية ماندنكية ِغينّية واإفريقية واإ�ضامية متفّردة، 
حا�ض���رة الذهن، ح���اّدة الذاكرة، �ضاحبة روؤي���ة م�ضتقبلية 

ثاقبة، و�ضاحبة اإيماٍن قويٍّ بكّل َنْهٍج انتهجه.
انبثق���ت فك���رة ثورت���ه وروؤيت���ه الم�ضتقبلية، م���ن جّده 
االإمام »�َضاُم���وري ُتوِريه«، وتتمثل في جعل القارة االإفريقية 
»الواليات المتحدة االإفريقي���ة«، لقد �ضلك �ضيكو توريه هذا 
الطريق الوعر، وخا����شَ غماَره برغم �ضعوباته، وبرغم اأنه 
َنْهٌج �ضّيَب الكثير، وال يزال، فقد خرج توريه منت�ضرًا بدولٍة 

حديثٍة با�ضم »غينيا«.
م���ن ناحي���ٍة اأخ���رى؛ ي���رى بع����شُ المحّللي���ن اأن���ه كان 
ديكتات���ورًا و�ضّفاح���ًا، اأخ���ذ دولت���ه م���ن ريا����ش االأم���ل اإلى 
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 Afrique( اال�ضتوائي���ة  اإفريقي���ا  م�ضتعم���رة   -(
Equatauriale Française )L›AEF: كانت 
عا�ضمتها برزافيل )عا�ضم���ة كونغو برزافيل حالّيًا(، وتبلغ 

م�ضاحتها 0،000)5،)كم.

نظام اإفريقيا اال�صتوائية الفرن�صية:
نظامًا اإدارّي���ًا  الُكولونيال���ي  الفرن�ض���ّي  النظ���ام  كان 
مركزّي���ًا، ذاق االإفريقيون تحته الكثير من �ضنوف العذاب، 

مثل: �ضيا�ضة العنف الفرن�ضية، والتفرقة العن�ضرية)3(.
اإل���ى ذل���ك ق���ام الفرن�ضيون با�ضتخ���دام  وباالإ�ضاف���ة 
االأفارق���ة ف���ي الحرَبْي���ن العالميَتْي���ن، عل���ى �ضبي���ل المثال 
ت���ّم تجني���د 5،000) رج���ل ف���ي 930)م، وتحويله���م اإل���ى 
الّرم���اة  اأي   ،Tireilleurs Sénegalais
ال�ضنغالي���ون، وه���و النعت ال���ذي كان ُينعت ب���ه االإفريقيون 
ال�ض���ود في الجبهة الفرن�ضية اآن���ذاك، بين 939)-940)م، 
وت���ّم اإر�ض���ال حوال���ي 80،000 اإفريق���ي اإلى فرن�ض���ا، وبين 
البح���ر  اإفريق���ي   (00،000 نح���و  َعَب���َر  943)-945)م 

المتو�ضط للقتال في اإيطاليا وغيرها)4(.
ول���م يقت�ض���ر اال�ضتغ���ال الفرن�ض���ي لاأفارق���ة عل���ى 
ا�ضتخدامه���م في غمار الحرب، فق���د كان االأفارقة يعملون 
ف���ي المناجم لتقديم المواد الخ���اّم لفرن�ضا، وفي المزارع، 
واالأعم���ال ال�ضاّق���ة الق�ضري���ة الااإرادية التي اأكل���ت اأرواح 
مايين االإفريقّيين، واالأدهى م���ن ذلك كّله واالأمّر، تقديم 
االإفريقّيي���ن ال�ضرائب للنظام الكولونيالي لتمويل الحرَبْين 

العالميَتْين)5(!

 General  History )73-Ali Mazrui )1999:68  )3(
  of Africa VIII, Africa since 1935. UNISCO.

. Paris

 General  )7-A.Abu Boahen )1990:164   )4(
 History of Africa, VII Africa under Colonial
  .UNISCO, Paris ,1935-Domination 1880

 Basil Davidson )1983( Modern Africa :   )5(
 A social  and political history, Routlodge,

 .London, P.70

)Wassoulou(، ال���ذي ق���اد الحرك���ة الوطنية �ضّد 
المحتل الفرن�ضّي حتى نهاية القرن التا�ضع ع�ضر.

اأنه���ى �ضيك���و ت���وري درا�ضت���ه القراآني���ة ف���ي مدينت���ه 
فارانا وه���و طف���ٌل �ضغير، ثم انتق���ل اإلى مدين���ة ِك�ِضيُدوُغو 
ليلتح���ق بالمدار����ش الفرن�ضية ع���ام 936)م، و�ضع���ى بع���د 
ذلك- ا�ضطرارًا- اإلى موا�ضلة درا�ضته ال�ضناعية والتقنية 
ف���ي مدر�ض���ة )George Poiret( ف���ي كوناكري))(، 
لك���ن تّم ف�ضله منها لتنظيمه مظاهرة اإ�ضراب عن الّطَعام 

فيها.
اّطل���ع في تلك الفت���رة على اأعمال فا�ضف���ة ال�ضيوعية 
���ة كارل مارك�ش وفاديمير لينين، ثم  فانبهر بهم، وبخا�ضّ
حاول �ضيكو ت���وري الدخول في غمار الوظائف، ولم يكن له 
ح���ظٌّ اإال في وظائف تافهة، لكنه ا�ْضَتَطاَع من خالها تمويل 
تعليم���ه واإكمال���ه بدورات بالمرا�ضلة، ول���ذا لم يح�ضل على 

موؤّهٍل اأكاديمي ر�ضمي))(.

�صيكو توري واالحتال الفرن�صي:
فت���ح �ضيك���و ت���وري عيَنْيه عل���ى العال���م ودولُت���ه تحت 
ِني���ر اال�ضتعم���ار الفرن�ض���ي، حي���ث كان لفرن�ض���ا في جنوب 

ال�ضحراء الكبرى كتلتان كولونياليتان كبيرتان، هما:
 Afrique( الفرن�ضي���ة  اإفريقي���ا  غ���رب  م�ضتعم���رة   -(
Occidentale Française )L›AOF: التي اتخذت 
َداَكار )ال�ضنغال( عا�ضمة لها، تبلغ م�ضاحتها 4،633،985كم، 

تحولت اإلى الدول الفرانكوفونية في غرب اإفريقيا.

))(  George Poiret: مدر�ضة فنية �ضناعية ير�ضل عليها 
المواطنون من الدرجة الثانية تحت الحكم الكولونيالي.  

موا�ضلة  عن  توريه  �ضيكو  اأحمد  الكولونيالي  الحكم  اأبعد    )((
الذين  الكوادر  تخّرج  التي  االأكاديمية  المدار�ش  في  درا�ضته 
�ضُيم�ضكون بزمام القيادة م�ضتقبًا، وقطعوا اأمامه جميع طرق 
المو�ضلة للدرا�ضة االأكاديمية، الأنه كان م�ضاغبًا، ينتقد الحكم 
الكولونيالي في اإفريقيا، وينتقد كذلك مادة التاريخ االإفريقي 
باأنها  االإفريقية  للم�ضتعمرات  لتقول  فرن�ضا  ا�ضطنتعه  الذي 
لم تكن �ضيئًا قبل مجيء الرجل االأبي�ش، وخ�ضو�ضًا اأن هذه 
كانوا  باأنهم  وت�ضّورهم  المقاومة،  رجال  تنتقد  كانت  المواد 
االإمام  مثل  اأبطااًل،  ت�ضّورهم  تكن  ولم  و�ضّفاحين،  بربريين 

�ضاموري توريه جّد �ضيكو توريه.
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بداية حياة �صيكو توري العملّية وال�صيا�صّية:
كان �ضيك���و توري م���ن القّلة النادرة الذي���ن لم يعرفوا 
�ضاحة المناجم واالأعم���ال الق�ضرية على التراب االإفريقي، 
وال عرف �ضاحة حروب فرن�ض���ا، بل كان من الذين ح�ضلوا 
على وظائف ذات �ُضمعة كبيرة، لكن بدراهم معدودة، كان 
الفرن�ضي���ون يزه���دون فيها، ولك���ن كان الحا�ضل عليها من 

االأفارقة يعّد كاأنه اأحد المب�ّضرين بالجّنة.
في ع���ام 940)م؛ عم���ل اأحم���د �ضيكو ت���وري محا�ضبًا 
ل�ضرك���ة النيجر الفرن�ضية، وحاول اأثن���اء عمله فيها، اإكمال 
دور�ض���ه، واجتاز االختب���ارات بجدارة، ما مّه���د له الطريق 
والب���رق،  )البري���د،  االت�ض���االت  ق�ض���م  اإل���ى  لان�ضم���ام 

والهاتف( باالإدارة الفرن�ضية.
ب���داأ �ضيكو ت���وري- خ���ال عمله ف���ي البري���د- ي�ضّجع 
زماَءه على تنظي���م اإ�ضراٍب عن العمل لمدة �َضْهرَين الأجل 
الح�ض���ول عل���ى �ضفق���ٍة جيدة، فاندل���ع �ض���راٌع عنيٌف بين 
مع�ضكر �ضيكو وزمائه وبين االإدارة الفرن�ضية، فاأّدى االأمر 

به اإلى اال�ضتقالة عام )94)م.
له م���ن العم���ل وا�ض���ل مقاوَمَت���ه وكفاَحَه،  برغ���م َف�ضْ
وكانت تلك المظاهرات في العهد الُكولونيالي مثمرة، حيث 
نج���ح �ضيكو توري في تاأ�ضي����ش النقابة الِغينّية االأولى، نقابة 
ُعمال البري���د واالت�ضاالت في عام 945)م، واأ�ضبح اأمينها 

العام في عام 946)م.
وبعد التاأ�ضي�ش؛ قّربها �ضيكو توري اإلى االتحاد النقابي 
الُعّمال���ي الفرن�ض���ّي الكونفيدرال���ي المنتم���ي اإل���ى الحزب 
ال�ضيوعي الفرن�ضي، واأ�ّض�ش �ضيكو توري كذلك مركز النقابة 

الفرن�ضية الِغينّية: )اتحاد نقابات العمال( في غينيا.
ف���ي ع���ام 946)م؛ �ض���ارك �ضيك���و ت���وري ف���ي موؤتم���ر 
)CGT( في باري�ش، قب���ل اأن ينتقل اإلى وزارة الخزانة، 
ومن ثّم اأ�ضبح االأمين العام التحاد العّمال بوزارة الخزانة.

حياة �صيكو توري ال�صيا�صية:
لقد كان���ت اأوائ���ل الخم�ضينيات من الق���رن المن�ضرم 
فت���رًة حا�ضمًة ف���ي حياة �ضيكو ت���وري ال�ضيا�ضي���ة، حيث قاد 
العّمال اإلى االإ�ضراب العام، وفي 4) يونيو 950)م ُحكم على 

توري بال�ضج���ن �ضتة اأيام اإثر دعوته اإلى االإ�ضراب، فاأم�ضى 
يوم���ًا اأو يوَمْين ف���ي الَحْب�ش االحتياطي قب���ل اإ�ضدار الحكم 

عليه، قبل اأن ُتعّطل محكمة كوناكري تنفيذ هذا الحكم.
ل���م يك���ن غر����ش �ضيك���و ت���وري االأ�ضا�ض���ي ي�ض���ّب في 
���ه الحقيقي هو النقاب���ة، وعندما  ال�ضيا�ض���ة، بل كان غر�ضُ
توف���ي ال�ضخ�ضي���ة ال�ضيا�ضي���ة المعروف���ة في غيني���ا اآنذاك 
»يا�ضي���ن جالو« عام 954)م؛ احت���ل �ضيكو توري مكانه؛ الأنه 
كان ق���د احت���ّل مكانًا كبي���رًا في قل���وب ال�ضب���اب والن�ضاء، 
 PDG/RDA تحت راية الحزب الديمقراطي الِغيني
 Barry ف���ي االنتخابات الت���ي خا�ضها م���ع باري ج���وادو
Diawadou زعي���م حزب الكتلة االإفريقية في غينيا
Le Bloc Africain de Guinée، وخ�ضر فيها 
توري، وقد زع���م اأّن خ�ضارته تعود اإل���ى تاعب الفرن�ضّيين 
ب�ضنادي���ق االقت���راع، وفي الع���ام نف�ضه تّم اختي���اره عمدة 

لكوناكري.
 وبع���د خ�ضارت���ه اأمام ب���اري جوادو؛ انُتخ���ب في يناير 
956)م نائب���ًا غينّي���ًا للبرلم���ان الفرن�ض���ي، م���ع رفيق دربه 

ال�ضيا�ضي ديالو �ضيف اهلل.
�ضيكو توري في مجازفة االنف�ضال التام عن باري�ش:

قام الرئي����ش الفرن�ضي الجنرال ديغ���ول بزيارة لغينيا 
ف���ي 5) اأغ�ضط�ش 958)م؛ الإقناع الغينّيين وعمدة كوناكري 
�ضيك���و ت���وري بالبقاء تحت و�ضاي���ة فرن�ض���ا، باختيار »نعم« 
في اال�ضتفتاء المترّق���ب، كان ديغول يتوّقع ا�ضتقباله بالورد 
احترام���ًا وتوقي���رًا ل���ه، اإال اأّن �ضيك���و ت���وري اأراد ي�ضع لهذه 
العادة ح���ّدًا، فهياأ ال�ضارع الِغين���ي، واأراد اأن يدخل التاريخ 
من باب���ه االأَمامي، وم�ضى نحو حرب ا�ضتعادة �ضيادة اأر�ش 

وطنه المحتلة من ِقبل باري�ش.
الخطبة ال�ضهيرة ل�ضيكو توري اأمام ديغول:

لق���د كان �ضيكو توري �ضخ�ضي���ة كاريزمية ديناميكية، 
وعل���ى ق���دٍر كبي���ٍر م���ن العبقري���ة ورجاح���ة العق���ل، الذي 
م���ن خال���ه تمّك���ن اأن يبعث ال���روح العاطفي���ة الموؤّثرة في 
الّنا�ش فكرّيًا وح�ضّيًا وانفعالّيًا، بوا�ضطة مهاراته الخطابية 

االأّخاذة، المام�ضة لحاجة الّنا�ش.
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الم�ضتقبلي���ن  ب�ضل���وك  ديغ���ول  الجن���رال  فوج���ئ 
بكلم���ة  ي�ضرخ���ون  وه���م  كوناك���ري،  ب�ض���وارع  ل���ه 
)Independence(، وعندم���ا و�ض���ل اإل���ى الق�ضر 
ة، وهو  ال�ضعب���ّي؛ وقف البطُل الِغين���ي االإفريقي على المن�ضّ
ابن خم�ضٍة وثاثين ربيعًا، لُيلقي خطبًة ُتكتب بماء الذهب، 
يرّدده���ا جي���ٌل بعد جي���ل، ومما قال���ه فيها: »ال�ضي���د رئي�ش 
حكومة الجمهورية الفرن�ضية: اإّن هناك لحظات حا�ضمة في 
حياة االأم���م وال�ضعوب تحّدد م�ضيره���م، لحظات تاريخية 
ة، طريقة تعّبر  ن�ضجته���ا اأيادي االأبطال بطريقته���م الخا�ضّ

عن التطّور الب�ضري وعن جهاده... 
 الرئي����ش؛ نعلم اأنكم ُكِلفتم بمهّمة الحفاظ على وحدة 
المجتم���ع الفرن�ضي، ه���ذا طموٌح وجه���ٌد نبيل، ُيفتر�ش من 
خال���ه اأن تفه���م مطال���ب ال�ضع���وب الملت�ضقة بالمجتم���ع 
الفرن�ض���ي واحت���رام َوْعيه���ا... ف���ي الواقع؛ يج���ب اأال َتُكون 
االأرا�ض���ي )االإفريقية( الحالي���ة AOF وAEF كيانات 
�ضرمدي���ة، ف�ضوف تتح���والن اإلى دولَتْين قويَتْي���ن �ضديقَتْين 
واالجتماع���ي،  االإن�ضان���ي  االحت���رام  لي�ض���ود  لفرن�ض���ا، 
وكذل���ك االقت�ض���ادي وال�ضيا�ض���ي لد�ضت���ور برلمانات هذه 

الدول وحكوماتها الديمقراطية.
َنْح���ُن االإفريقّيين في غيني���ا؛ على ثقٍة ب���اأّن �ضجاعتنا 
ووالءن���ا و�ضعين���ا المتوا�ض���ل الُمنِتج للخير، وحّبن���ا للعدالة 
والتقّدم، �ضيقود- مع مرور الوقت- قوة مجتمعنا م�ضتقبًا 
نح���و االزده���ار والحرية... �ض���وف يوؤك���د اال�ضتفتاء في 8) 
�ضبتمب���ر اأّن الموق���ف الِغيني م���واٍت فقط لما ين����شّ عليه 

الد�ضتور:
)- الح���ّق ف���ي اال�ضتق���ال والم�ض���اواة القانوني���ة بين 
ال�ضع���وب المعنّية، ح���قٌّ يعادل حري���ة هذه ال�ضع���وب لبناء 
موؤ�ّض�ضات يختارونه���ا، وممار�ضتها ف���ي نط���اٍق وا�ض���ٍع ف���ي 
والياتهم وفي مجتمعاته���م، واإعطائهم قوة تقرير الم�ضير 

والحكم الذاتي.
)- ب���دون قان���ون االنف�ضال؛ �ض���وف َتُك���ون العاقات 
الفرن�ضي���ة االإفريقية في الوقت الراهن عاقة ع�ضوائية، اأو 

�ضبابية، ومفرو�ضة على الجيل النا�ضئ.

بي���ن  الفّع���ال  الت�ضام���ن  �ضي�ّضه���ل )اال�ضتفت���اء(   -3
ال�ضع���وب وال���دول الحليفة ت�ضريع تنميتها، ولق���د قلنا لكم 
ب�ضراح���ة، الرئي�ش، َما مطالب ال�ضعب؟... مطالبنا االأولى 
وحاجتن���ا االأ�ضا�ضية: كرامتنا، بحيث لن تكون هناك كرامة 
ل اأن نعي�ش بحرّيتنا كفقراء على اأن  دون حرية، فنحن نف�ضّ

نعي�ش عبيدًا بترف«))(.
وقعت هذه الخطبة على الجنرال ديغول وقوع النار في 
اله�ضي���م، الأّن الُحْلم الفرن�ضّي لم�ض���روع المجتمع الفرن�ضّي 
تح���ّول اإل���ى كابو�ٍش ف���ي ِغينيا، وربم���ا في اإفريقي���ا اأجمع، 
واأجاب الرئي�ش الفرن�ضّي في نبرٍة غا�ضبة: »ح�ضنًا يمكنكم 
اأن تح�ضل���وا عل���ى ا�ضتقالك���م، ل���ن تعتر����ش فرن�ضا، لكن 

�ضيكون هناك بالطبع عواقب«))(.

�صيكو توري واال�صتفتاء:
بعد اأن رجع ديغول خائبًا من موقف الِغينيين وعمدتهم 
PDG/ /ضيكو توري رئي�ش الحزب الديمقراطي الِغيني�

ال���ذي يتمتع ب�ضعبيٍة �ضاحقة، نجح �ضيكو توري في   RDA
تهمي����ش نفوذ الممث���ل الفرن�ضّي ف���ي غينيا، واأحبط كذلك 

 Sekou Toure)1959( L’experience   )((
 Guineenne et L’Unite Africaine, Impremerie

.81-Lemasson Saint-Lo )Manche(. P 74
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أحمد سيكو توري كان رئيسًا 
محبوبًا على الساحة اإلفريقية، 
وذلك لجهوده من أجل سالم 
الدول اإلفريقية واستقاللها
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اللعب���ة الفرن�ضية التي كانت متوّقعة ف���ي �ضندوق االقتراع، 
وم���ن ثّم �ض���ّوت 95% م���ن الِغينّيين �ضّد الخط���ة الفرن�ضية 

والمجتمع الفرن�ضّي في 8) �ضبتمبر 958)م))(.

��ستقال غينيا: 
اأغ�ضط����ش،   (5 ف���ي  ال�ضهي���رة  الخطب���ة  تل���ك  بع���د 
واال�ضتفت���اء ف���ي 8) �ضبتمب���ر، اأُعلنت غينيا دول���ة م�ضتقلة 
ف���ي ) اأكتوب���ر 958)م، واأ�ضب���ح اأحمد �ضيكو توري���ه رئي�ضًا 
لجمهوري���ة غينيا، في وق���ٍت لي�ش في ه���ذه الدولة الحديثة 
�ض���وى 00) خريج جامع���ي، ون�ضبة االأمي���ة 95%، ومتو�ضط   

الدخل ال�ضنوي لمعظم الفاحين حوالي %40.
النُّخ���ب  انتق���د  فاإّن���ه  التحدي���ات؛  ه���ذه  كّل  وبرغ���م 
االإفريقي���ة الموؤّي���دة لفكرة االندم���اج االإفريق���ي الفرن�ضّي 
بقول���ه: »واإن���ه ل�ضخ���ٌف كبيٌر م���ن جان���ب اأولئ���ك الزعماء 
االإفريقّيين المندفعين وراء اأوه���ام االندماج ونعيمه، التي 
ال يمكن اأن ي�ضلوا اإليها باأفكار واقعهم العن�ضرّي الخا�ش، 
ونح���ن ال نق�ض���د بالواق���ع العن�ض���رّي مج���رد ال�ضف���ات 
البيولوجي���ة، ولكننا نق�ضد الفروق االأ�ضا�ضية التي هي اأكثر 
اأهمّي���ة، والت���ي ال يمك���ن اأن تن�ضه�ر في البوتق���ة االأوروبية 

االإفريقية التي يحُلم بها هوؤالء ال�ّضا�ضة«.

 �صيكو توري والثقافة الوطنية:
كان �ضيكو توري ُيدرك اأهمية الثقافة في حياة ال�ضعوب؛ 
ل���ذا فقد اهتمَّ باللغة الوطنية، وكان من مقوالته: »يجب اأال 
تظّل اإفريقيا خا�ضعًة الأفكار واأ�ضاليب التعبير التي فر�ضتها 
فرن�ض���ا واإنجلترا والبرتغال، وغيرها م���ن الدول االأوروبية، 
عليها اإل���ى االأب���د- اإذا تبّن���ت ه���ذه ال���دول لغاته���ا كلغات 
ر�ضمية-، ب���ل يتحتَّم على ال���دول االإفريقية ا�ضتعادة تقييم 
ة، وتحوي���ل اللغة الوطني���ة الِغينّية  لغاته���ا الوطني���ة الخا�ضّ
اإلى لغ���ٍة ثقافية؛ ت�ضمح له���ا با�ضتعادة اأ�ضالته���ا؛ بتحّررها 
من اأ�ض���كال التعبير االأجنبية التي غالبًا م���ا َتُكون البرهان 

والدليل على النق�ش الفكري«.

 Basil Davidson )1983 :127(  Modern   )((
 Africa: A Social and Political  History,

.Longman, London, New York

واأ�ضاف اأّن »الكولونيالي���ة حّطمت ال�ضخ�ضية القومية 
االإفريقي���ة؛ اإلى حدٍّ جع���ل بع�ضنا ينظر اإل���ى قيمنا وتراثنا 
وتقاليدنا االأ�ضيلة، و�ض���ور اإن�ضانيتنا، بعين االزدراء، باأنها 
مظهٌر لحي���اٍة همجيٍة بدائي���ة، لكي يخلق فين���ا الُعَقد التي 
ت���وؤّدي بن���ا اإلى اختيار اأ�ضل���وب الَفْرن�ض���ة... لذلك يجب اأن 
ن�ضع���ى بجهودنا المتوا�ضلة الإيجاد طريقنا الخا�ش للتفكير 
والتطّور؛ اإذا اأردنا اأن يتّم تطّورنا دون الم�ضا�ش ب�ضخ�ضيتنا 
االإفريقي���ة، اإّن اأي�ضر طريٍق لحّل م�ضاكلنا هو الذي ينبع من 
واقعن���ا االإفريق���ي، وكّلم���ا كانت ه���ذه الحلول �ض���ادرًة من 
�ضميم طبيعتها وتطّورها النظري وهدفها العلمي؛ كان حّل 
الم�ض���كات اأ�ضهل واأب�ضط، الأّن الذين ي�ضتركون في و�ضعها 
ل���ن يكونوا �ضائعين في متاه���ات التفكير النظرّي المجرد، 
ة، هكذا يجب اأن تعّبر  والُبعد عن واقعهم وظروفهم الخا�ضّ

�ضفاتنا المميزة عن اإبداعنا االأ�ضيل في التفكير والعمل«.
لّم���ا كانت الثقافة ف���ي اأعلى �ضّلم اهتمام���ات الرئي�ش 
توري، حيث ربطها ب�ضيا�ضته الوطنية، لقد قال في الذكرى 
االأول���ى لا�ضتقال ) اأكتوب���ر 959)م: »اإذا كان���ت الثقافة 
ظاه���رًة غي���ر منف�ضلة ع���ن االإن�ضان؛ فيتحّت���م على القادة 
ال�ضيا�ضّيي���ن، الذي���ن اكت�ضب���وا ثق���ة الّنا����ش بطريق���ٍة حّرة 
ْهج  وديمقراطي���ة، م�ضوؤولي���ة توجي���ه تل���ك الثقافة عل���ى النَّ
ال�ضحي���ح، َفُهم- ف���ي الوقت نف�ضه- الناطق���ون والممثلون 
اأو المدافع���ون )الر�ضمّيون( ع���ن تطّلعات �ضعوبهم وِقَيمهم 

الثقافية«))(.

�لفرن�سية  �ل��خ��ارج��ي��ة  �ل�سيا�سة 
�سيكو  �إد�رة  على  و�آث��اره��ا  وتحدياتها 

توري:
ف���ي الوقت ال���ذي كانت في���ه نيران ح���رب اال�ضتقال 
م�ضتعل���ًة في الجزائ���ر؛ اأراد ديغ���ول منح ال���دول االإفريقية 
جن���وب ال�ضحراء ا�ضتقااًل �ضمنّيًا، لَتُك���ون لفرن�ضا الكلمة 

 Sekou Toure )1959( L’experience   )((
 Guineenne et L’ Unite Africaine,
 Impremerie Lemasson  Saint-Lo,

.)Manche(. P109
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واالأمني���ة  والداخلي���ة  الخارجي���ة  ال�ضيا�ض���ات  ف���ي  العلي���ا 
الع�ضكرية واالقت�ضادية لهذه الدول.

وكانت فرن�ضا تحُلم ب���اأن ت�ضتعيد قوتها وهيمنتها على 
غيني���ا؛ ِلَما وهبها اهلُل لها م���ن الموارد الطبيعية واالأرا�ضي 
الزراعي���ة الخاب���ة، فهناك ت�ضع���ة اأنهار اإقليمي���ة تنبع من 

غينيا، منها على �ضبيل المثال نهر النيجر.
 Roland( ولقد �ضّمى الكاتب الفرن�ضّي روالن بريه
 Scandale»الجيولوج���ي »االنفج���ار  غيني���ا:   )Pré
Geologique ، وق���ال: »وتحتف���ظ غيني���ا الفرن�ضي���ة 
باحتياطي���ات هائلة من المواد الخ���ام على كامل اأرا�ضيها، 
ولكنن���ا �ضوف ننظر ب�ضكٍل رئي�ضيٍّ اإل���ى الودائع القريبة من 
البح���ر، التي من المرّجح اأن ُت�ضتغل االآن: االإيداع الحديدي 
ل�ضبه جزيرة كال���وم، وي�ضمل جزيرة تومبو... ي�ضّكل واحدًا 
من اأكث���ر الودائ���ع العالمي���ة الم�ضتوردة، متو�ض���ط   محتوى 
الحدي���د من الخام االإيجاب���ي المعترف به هو ما يقرب من 
5%، والحمول���ة م���ن هذا الخام االإيجاب���ي المعترف بها هو 
606،000،000 طن. اأم���ا بالن�ضبة للخام المحتمل؛ فيمكن 
تقدي���ر حمولت���ه بحوالي ) ملي���ار طن؛ بمتو�ض���ط   44% من 

الحديد«))(.
ج���ازف �ضيكو توري���ه في خطبت���ه الم�ضه���ورة، فكانت 
كاإح���دى الموبق���ات ال�ّضبع اآن���ذاك، و�ضارت غيني���ا الدولة 
الفرانكوفونية الوحي���دة في القارة االإفريقية التي عار�ضت 
خّط���ة فرن�ض���ا؛ متيقنة باأّنه���ا ال ت�ضمن الإفريقي���ا ا�ضتقااًل 
حقيقّي���ًا، فحّولت خطب���ة �ضيكو توريه الُحْل���م الفرن�ضّي اإلى 

كابو�ش.
وج���اء رّد الفع���ل الفرن�ض���ي اأ�ضب���ه بانتق���ام الحبي���ب 
المهج���ور، فغ���ادر ثاث���ة اآالف فرن�ض���ّي غيني���ا، حاملي���ن 
معه���م كّل م���ا ي�ضتطيع���ون، ومدّمرين كّل ما ل���م ي�ضتطيعوا 
نقل���ه، فالمدار�ش وُدور الح�ضان���ة والمباني االإدارية العاّمة 
َم���ت، وال�ضيارات والكتب واالأدوي���ة واأدوات الموؤ�ّض�ضات  ُحطِّ

 Roland Pré )1951 : 90( L›Avenir de   )((
 la Guinée française, Imprimerie. de

.Lescaret, Paris

بت و�ُضِحَقت، والخيول واالأبقار في  البحثي���ة والجرارات ُخرِّ
المزارع ُقتلت، واالأطعمة ُحرقت اأو �ضّممت))(.

واتخ���دت اال�ضتخبارات الفرن�ضية عدة خطوات لُتْبرَك 
غيني���ا �ضيكو توري���ه عل���ى َقْدميها اأم���ام فرن�ض���ا العظمى، 
ف���ي تل���ك االأثن���اء كان جاك ف���وكار- رئي����ش اال�ضتخبارات 
دكار مع فريقه  ف���ي  الفرن�ضي���ةSDECE)3( - موجودًا 
 Maurice روب���رت  موري����ش  وكان  بغيني���ا،  المكّل���ف 

غينيا. عن  الم�ضوؤول   Robert
وم���ن العمليات الت���ي دّبرتها اال�ضتخب���ارات الفرن�ضية 

الإ�ضقاط حكم �ضيكو توريه: 
- �ضّن حرٍب اقت�ضادية ودبلوما�ضية على غينيا: اقترح 
 ،Paul Grossion هذه الفكرة الجنرال بول غر�ضون
فقامت الخدمة ال�ضابعة باال�ضتخبارات الفرن�ضية بتنفيذها 
بقي���ادة غ���اي ماري���انGuy Marienne ، حيث قام 
بطباع���ة مايي���ن م���ن العمل���ة الغيني���ة الم���زّورة بمطبعة 
SDECE، واإدخاله���ا بين العملة الغينية ال�ضحيحة)4(؛ 
ل�ض���رب اقت�ضاد غيني���ا الدولة ال�ضابة؛ دول���ة �ضيكو توريه، 

 Guinea: )71-Bram Posthumus, )2016 :70  )((
 Masks, Music and Minerals, Hurt & Co. ltd,

.London

 Service de Documentation Extérieure et  )3(
.)de Contre-Espionnage )SDECE

خدمة التوثيق الخارجية واال�ضتخبارات الم�ضادة.

ب�ضوؤون  المكلف  الفرن�ضي  الجا�ضو�ش  روبرت،  موري�ش  اأقّر    )4(
فوكار  ج��اك  مع  المبا�ضرة  الخط  على  دائ��م��ًا  وك��ان  غينيا، 
 Ministreكتابه ف��ي  الفرن�ضيين،  الجوا�ضي�ش  كبير 
رينوت  اأندريه  اأجراها  مقابلة  وفي   ،  de l’Afrique
ناجحًة  كانت  العملية  هذه  باأن   ،Andre Renault
اال�ضتخبارات  بمعرفة  نعت  �ضُ المزيفة  االأوراق  واأن  ج��ّدًا، 
الفرن�ضية، و�ُضربت بوا�ضطة الِغينّيين في المنفي في ال�ضنغال.  
 Ahmed Sekou )68-Andre Lewin, )2009:67
 Tome 4, L’Harmattan, )1984-Touré  )1922

 .Paris
 Histoire  )50-Roger Faligo )2012: 45  
 politique des Service Secret Français: de
 la seconde  Guerre Mondiale  a nos jours,

  La Découverte, Paris
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شخصيات و

 �لعدد  )  34  (   محرم  - ربيع �لأول  1439هـ /  �أكتوبر -  دي�سمبر2017م

ويقّر موري�ش روبرت بحقيقة هذه الحادثة))(.
ة ال�ضنغالية  - التمرك���ز على الحدود الِغيني���ة، وبخا�ضّ
واالإيفوارية: بغر�ش تنظيم الجي�ش الفوالني في منطقة فوتا 
جالون، كنقطة انط���اق ل�ضّن حرٍب اأهليٍة على اإدارة �ضيكو 

.Freddy Buerتوريه، بقيادة العقيد فريدي بوير
- تخطي���ط عملي���ة اغتي���ال الرئي����ش �ضيك���و توريه في 
 ،Triston Richard 960)م: ُدّبرت على يد العقيد
اأحد رم���وز المباحث واال�ضتخب���ارات الفرن�ضية في ال�ضوؤون 
االإفريقي���ة، واأخفق���ت عملي���ة االغتي���ال؛ الأّن ا�ضتخب���ارات 
جهموري���ة ت�ضيكو�ضلوفاكيا اأبلغت الرئي�ش توريه، وتّم ك�ضف 

جهاز التن�ضت من ِقبل قوات االأمن التون�ضية))(.

الرئي�ض �صيكو توريه في مواجهة الموؤمرات 
الفرن�صية:

بداأ �ضيكو توريه بتغيير العملة الوطنية بين حيٍن واآخر؛ 
تفادّيًا لتكرار عملية االأوراق المزورة التي دّبرتها فرن�ضا.

كم���ا اأوق���ف التجارة معها ب�ض���كٍل �ضبه نهائ���ي، واأجبر 
المواطني���ن على اختيار االثنين يوم���ًا لل�ضوق الوطني؛ بداًل 
م���ن اأن يك���ون لكّل مدينة ي���وم �ضوق خا�شٍّ به���ا، وا�ضتخدم 

االأوراق  ق�ضية  على  ال�ضوء  ُتلقي  كثيرة  �ضهادات  وهناك    )((
ال��ج��ن��رال  ع��م��ل  م��ن  مقتطفات  منها  ال��م��زي��ق��ة،  ال��ن��ق��دي��ة 
النهائي  ال�ضّر  �ضيء،  ك��ّل  اأق��ل  »ل��م   :Aussaresses
Jean– مع  مقابلة  في  الجنرال  قاله  فرن�ضا«؛  خدمة  في 

:Charles Denia
في  المزيفة  النقدية  االأوراق  ق�ضة  ب���اأّن  يبدو  ق��د  ج��ان:   
�ل�ضتينيات كانت معروفة لدى �لجميع، الأجل �إ�ضقاط �لنظام 

في غينيا؟
فكرتنا،  كانت  اإن��ه��ا  ج��ي��دة،  الفكرة  كانت  لقد  ال��ج��ن��رال:   
  Service(العمل خدمة  اخت�ضا�ش  من  تكن  لم  ولكنها 
Action( ، لم اأطلع على تفا�ضيل العملية، فالذي اأعرفه 
فقط هو اأّن مورفان Morvan مدير الخدمة ال�ضابع )من 
الغينية  العملة  من  المايين  طبع  ال��ذي  هو  اال�ضتخبارات( 
قنوات  خ��ال  م��ن  غينيا  اقت�ضاد  ف��ي  واإقحامها  المزيفة 
مختلفة...، واعتقد اأّن هذه العملية �ضوف تكون �ضربة خطيرة 

لاقت�ضاد الغيني.

 Histoire  ,)50-Roger Faligo )2012 : 45   )((
 politique des Service Secret Français: de
 la seconde Guerre Mondiale a nos jours,

.La Découverte, Paris

اأ�ضلوب »اأّنى لك هذا؟«.
ول���م يع���د الرئي����ش �ضيك���و توري���ه ي���رى حول���ه »�ضوى 
والجدي���دة،  القديم���ة  للكولونيالي���ة  وعم���اء  جوا�ضي����ش 
ولاإمبريالية العالمية، وللرجعية االإفريقية والِغينية«، وكان 
يحلو ل���ه اأن يردد اأّن كّل »ثورة ت�ضتتبع ث���ورًة م�ضادة؛ مثلما 
ت�ضتتب���ع الحي���اة والم���وت«، واأّن »العنف الث���ورّي هو ترياق 
العن���ف الرجع���ي والتاآم���ري«، واأّن »الث���ورة الِغيني���ة ال بقاَء 
له���ا وال حياَة؛ اإال بقدر ما ُتفلح ف���ي اأن َتُكون غينيا »مقبرة« 
لاإمبريالّيي���ن وعمائهم، واأذنابهم م���ن الرجعّيين وخونة 

االأّمة والمرتّدين والمتخاذلين واأزالم ال�ضيطان«)3(. 
وق���د اأّدت ه���ذه ال�ضيا�ض���ة اإل���ى االعتق���االت والعنف، 
وخ���روج مئات االآالف م���ن الِغينيين اإلى ال���دول المجاورة، 
الأّن الرئي�ش َفَق���َد الثقة في الجميع، ولم يعد يدري َمن معه 

وَمن العدو. 

 اأحمد �صيكو توري والعمل االإفريقي:
 لما ان�ضحبت غينيا من المجتمع الفرن�ضّي لقيت ما لقيت 
من �ضنوف التهديدات، التي كادت الدولة تنهار ب�ضببها؛ لوال 
التف���اف ال�ضعب الِغيني���ي حول رئي�ضهم �ضيك���و توري، وبرغم 

ذلك؛ لم تحّد هذه االأزمات من طموح �ضيكو توري.

- توحي���د الدول االإفريقي���ة الم�صتقلة تحت 
لواٍء واحد:

�ضعى �ضيكو توري اإلى توحيد الدول االإفريقية الم�ضتقلة 
تح���ت لواٍء واح���د، وكان لزيارت���ه للرئي�ش الغان���ي »كواميه 
نكروم���ا« اأثٌر كبيٌر في غر�ش البذرة االأولى لتاأ�ضي�ش ُمنّظمة 
الوحدة االإفريقي���ة )االتحاد االإفريقي حالّي���ًا(، حيث كّوَنا 
»اتح���اد غينيا وغان���ا«، وان�ضمت اإليهم���ا مالي في 960)م، 
و�ُضّم���ي: »اتحاد الواليات االإفريقي���ة الم�ضتقلة«، بالفرن�ضية 

.)4()UIAS( وباالإنجليزية ،)UEAI(

)3(  جورج طرابي�ضي )0):)00)(: اأنظمة اال�ضتبداد العقائدي: 
 ،(3847 العدد  الحياة،  جريدة  نموذجًا،  توري  �ضيكو  غينيا 

�ش 0).

)4(  جبريل فابوري كروما: 
  http://afrikaar.com/7337/تاأريخ-ااالتحاد-االإفريقي
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اإل���ى وحدَتْي���ن  الخاف���ات  ب�ضب���ب  االتح���اد  انق�ض���م 
متنازعَتْين: وحدة مونروفي���ا، ووحدة الدار البي�ضاء، ولقد 
كان ل���كلٍّ من هاَتْي���ن الوحدَتْين فل�ضف���ة متباينة في البحث 

عن حلول الم�ضكات االإفريقية.
ول���م ي�ضت�ضل���م �ضيك���و ت���وري له���ذه الم�ض���كات برغم 
تفاقمه���ا وت�ضابكه���ا، فات�ضل باأق���دم رئي�َضْين ف���ي القارة: 
الرئي����ش االإثيوبي »هيل���ي �ضيا�ض���ي« والرئي����ش الليبي���ري 
»ويلي���ام توبم���ان«، مقترحًا فكرة وح���دة اإفريقية تحت لواٍء 
واح���د، فاقتنع الرئي�ض���ان بفل�ضفة الرئي�ش ت���وري، وبداأ كلٌّ 
منهم���ا باإقناع نظرائهم���ا بالفكرة، فاقتنع���وا ووافقوا على 
اإر�ض���ال وزراء خارجيتهم اإلى العا�ضم���ة االإثيوبية لمناق�ضة 
�ضب���ل َمْزج الوحدَتْي���ن، وكلُّ هذه االأعمال كان���ت من اأفكار 

�ضيكو توري.

- م�صاندت���ه لجن���وب اإفريقيا ف���ي تحريرها 
دبلوم�صّياً ومادّياً:

�ضان���د �ضيك���و ت���وري جن���وب اإفريقي���ا ف���ي تحريره���ا 
دبلوم�ضّي���ًا ومادّي���ًا، وف���ي ه���ذا يقول اأح���د روؤ�ض���اء جنوب 

اإفريقي���ا، في اإحدى زياراته لغيني���ا كوناكري: »عندما قلُت 
للرئي����ش مانديا باأني ذاهٌب اإلى غيني���ا، فقال لي باأن اأَُبّلغ 
تحيته االأخوية الحاّرة اإليكم- رئي�ش غينيا- واأن اأقّدم اإليكم 
ال�ضك���ر على دعمكم وم�ضاعدتكم ل�ضعب جنوب اإفريقيا في 
مقاومتهم الأج���ل التحرير«، فرّد الرئي�ش الِغيني قائًا: »اإّن 
دولتنا �ضادقة لُحْلم القومية االإفريقية التي ظّلت جزءًا من 

�ضيا�ضتنا الخارجية«))(.

تقوية �صوكة حكومة الرئي�ض َنكُروَما:
ومن اأعمال �ضيكو ت���وري: تقوية �ضوكة حكومة الرئي�ش 
َنكُروَما- رئي�ش غانا- في االنقاب الع�ضكري عام 966)م، 
وقد دعاه اأحمد �ضيكو توري اإلى توّلي من�ضب نائب الرئي�ش 
لحكوم���ة غينيا، وهو م�ضه���د لم يتكرر في تاري���خ ال�ضيا�ضة 

العالمية كثيرًا اإال في غينيا في عهد �ضيكو توري.

http://www.alquds. ك���روم���ا:   ف��اب��وري  ج��ب��ري��ل    )((
uk/?p=383582
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اأحمد �صيكو توري وفكره االإ�صامي:
َرْف�ش �ضيكو توري لنظرية ف�ضل الدين عن الدولة:

رف����ش �ضيك���و توري نظرية ف�ض���ل الدين ع���ن الدولة 
)اأي ف�ض���ل االإ�ضام عن الحي���اة االقت�ضادي���ة وال�ّضيا�ضّية 
االجتماعي���ة(، وراأَى اأّن تل���ك دع���اوى ال�ضيا�ضّيي���ن الذي���ن 
يري���دون ت�ضخير ال�ضيا�ضة الأهوائهم وطموحاتهم، فلم يجد 
الرئي����ش الفيل�ضوف ف���ي الِعْل���م تعار�ضا ًمع الدي���ن، بل عّد 

الِعْلم اأكبر برهان على وجود اهلل.

يرى اأّن م�صطلح »ال�صيا�صة االإ�صامية« اأدّق 
من »االإ�صام ال�صيا�صي«:

 وراأَى �ضيك���و توري اأّن م�ضطل���ح »ال�ضيا�ضة االإ�ضامية« اأدّق 
م���ن م�ضطلح »االإ�ضام ال�ضيا�ضي«، بمعنى اأّن ال�ضيا�ضة تعمل في 
نطاق ومحّددات االإ�ضام، ال اأن يكون االإ�ضاُم ُم�ضّخرًا لاأهداف 

ال�ضيا�ضية، فياأتي التم�ّضح بالدين لجعل ال�ضيا�ضات مقبولة.

�أح����م����د ���س��ي��ك��و ت������وري وج���ه���وده 
�الإ�سامية:

الموؤتم���ر  منظم���ة  تاأ�صي����ض  ف���ي  م�صاركت���ه 
االإ�صامي:

كان له���ذا المنا�ض���ل االإفريق���ّي باعًا طوي���ًا في ت�ضيير 
الق�ضاي���ا االإ�ضامية، وتوحي���د �ضفوف ق���ادة الم�ضلمين في 
مواجهة التحديات، ولعّل من اأبرزها تاأ�ضي�ش منظمة الموؤتمر 

االإ�ضامي ) OCI/OIC منظمة التعاون االإ�ضامي(.
فق���د اقترح �ضيك���و توري فكرة تاأ�ضي����ش الُمنّظمة على 
الملك في�ضل بن عبدالعزي���ز اآل �ضعود عند لقائه بجالته 
ع���ام 964)م؛ ليكون همزة و�ضٍل تجم���ع الدول االإ�ضامية، 
وتكون به���وًا لعر����ش وحّل مختل���ف م�ض���كات المجتمعات 
االإ�ضامي���ة، وتحّقق���ت الفكرة ف���ي 5) �ضبتمبر 969)م في 

�لعا�ضمة �لمغربية �لرباط.

دف�����اع�����ه ع�����ن ف���ل�������ص���ط���ي���ن وم���ق���ّد����ص���ات���ه���ا 
االإ�صامية:

تزامن تاأ�ضي�ش ُمنّظم���ة الموؤتمر االإ�ضامي مع العدوان 
االأق�ض���ى  الفل�ضطين���ي وح���رق  ال�ضع���ب  االإ�ضرائيل���ي عل���ى 
ال�ضري���ف ف���ي )) اأغ�ضط����ش 969)م، لق���د كان �ضيكو توري 

م���ن اأ�ضح���اب ال�ض���وت العال���ي ف���ي الدف���اع ع���ن فل�ضطين 
ومقّد�ضاته���ا االإ�ضامي���ة، من���ذ ذل���ك الوقت قطع���ت غينيا 
عاقاته���ا الدبلوما�ضية باإ�ضرائيل، وقد اتّجه لعدٍد من الدول 
 Victor  االإفريقية �ضاعيًا لقطع عاقاتها باإ�ضرائيل، قال
االإ�ض���ام-  »كان   :Timothy lake Levineو 
اآنذاك- اأداة التقارب الدبلوما�ضّي بين الدول االإ�ضامية«))(.

نجاحه في اإعادة ع�صوية م�صر اإلى منظمة 
الموؤتمر االإ�صامي:

ولّم���ا ُجّمدت ع�ضوية م�ض���ر في جامعة ال���دول العربية، 
ام  وُمنّظم���ة الموؤتمر االإ�ضام���ي، عقب توقيع اتفاقي���ات ال�ضَّ
الم�ضري���ة االإ�ضرائيلي���ة، عم���ل �ضيك���و ت���وري جاه���دًا الإعادة 
م�ض���ر، فقد قال ف���ي اجتماع ُمنّظمة الموؤتم���ر االإ�ضامي عام 
984)م بالدار البي�ض���اء: »لقد اّت�ضح لنا جميعًا: باأّن م�ضاكلنا 
لن ُتحّل بتجمي���د ع�ضوية م�ضر، بل على العك�ش، فقد ازدادت 
)م�ضكاتنا( تعّقدًا؛ الأننا �ضرنا اأكثر �ضعفًا، فبعد اإبعاد م�ضر 
، واأ�ضبحت حركة  وتعلي���ق ع�ضويتها �ضّم���ت اإ�ضرائيُل القد����شَ
التحرير الفل�ضطينية )فتح( مهّددة باالإبادة، واأ�ضبحت �ضوريا 
تتعر�ش ال�ضتفزاٍز متوا�ضل، وهكذا دفعنا ثمنًا غاليًا لُفرقتنا«، 
وكان لهذه الت�ضريحات الوا�ضحة من الرئي�ش الِغيني اأثر كبير 

في اإعادة ع�ضوية م�ضر اإلى منظمة الموؤتمر االإ�ضامي.))(

قارة  خ��ارج  ت��وري  �سيكو  جهود  وم��ن 
�إفريقيا: 

محاولته حّل االأزمة العراقية االإيرانية:  
ول���م تكن االأزم���ة العراقية االإيرانية غائب���ًة عن دائرة 
اهتم���ام �ضيك���و ت���وري، فق���د َب���َذَل م���ا كان ف���ي ُو�ْضِعه من 
المح���اوالت لوقف نزيف ال���دم بين الدولَتْي���ن الم�ضلمَتْين، 
���ام االإ�ضامية«  وكان الرئي����ش الِغين���ي رئي�ش »لجن���ة ال�ضَّ
الّتابعة لمنّظمة الموؤتم���ر االإ�ضامي، وقد ذكر اأنه »�ضيكون 
�ضعب���ًا جّدًا على المنّظم���ة اأن تلع���ب َدْور المحكمة للف�ضل 

0/www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080 )((
0064246.1974.11431439

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1   )((
00064246.1974.11431439/080
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بي���ن الظالم والمظل���وم، ولكن يجب اأن تنته���ي هذه االأزمة 
من خال التدابير العادل���ة )الدبلوما�ضية( وال�ضريعة؛ الأّن 

ال�ضيطان يفّرق بين الّنا�ش، واالإ�ضام يوّحدهم«.
اإل���ى اأن ق���ال: »ل�ضن���ا هنا لاإجاب���ة عل���ى اأ�ضئلتك���م، 
ام اإليكم، والأج���ل و�ضع حدٍّ لهذه  ولكن جئن���ا حاملين ال�ضَّ
الح���رب، ونتو�ض���ل اإليك���م اأن نرّكز على ح���ّل الم�ضكلة، واإّن 
القي���ام باأّي ت�ضحيٍة وجهٍد في �ضبي���ل االإ�ضام لي�ش خيانة، 
ال �ضّك باأّن هذه الحرب لن تقت�ضر على اإيران والعراق؛ بل 

�ضتتجاوزهما اإلى دوٍل اأخرى...«))(.

اإنتاجات �صيكو توري العلمية: 
اأحم���د �ضيكو ت���وري؛ كان رئي�ضًا محبوب���ًا على ال�ضاحة 
االإفريقي���ة، وذلك لجهوده من اأج���ل �ضام الدول االإفريقية 
وا�ضتقاله���ا، ولم يفّوت ملتًقى اأو محفًا دولّيًا اإال دافع فيه 

بالحّجة والمنطق عن الق�ضايا االإفريقية والعربية اأي�ضًا.
وقد خ���ّط تجارب���ه واأفكاره في ع���دة موؤلف���ات، منها: 
)اإفريقيا والثورة(، )اإفريقيا في م�ضيرة النه�ضة(، )الثورة 
والدي���ن(، )التجربة الفنية والوح���دة االإفريقية(، )الئحة 
الِعْرقي���ة  الِغين���ي(، )الجماع���ات  الديمقراط���ي  الح���زب 
والحزب والم�ضاألة القومية(، )تاريخ الحزب الديمقراطي 

الِغيني(، )ال�ضعب والثقافة والثورة(.

بع����ض الجوائ���ز الت���ي ح�ص���ل عليه���ا �صيك���و 
توري: 

ح�ضل �ضيكو توري على عدٍد من الجوائز، اعترافًا بَدْوره 
المتمّي���ز في القارة ال�ضمراء، منه���ا: »جائزة لينين لل�ضام« 
ف���ي ماي���و )96)م، و »ق���ادة الني���ل« م���ن الرئي����ش الراحل 
عبدالنا�ضر اأثن���اء زيارته لم�ضر ف���ي )96)م، و »الدكتوراه 
الفخرية في التاريخ االإ�ضام���ي« من جامعة االأزهر؛ تقديرًا 

لَدْوره وكفاحه �ضّد الم�ضتعمر في القارة االإفريقية.

 Abdullah Al-Ahan )2017: 199( Conflict   )((
 Resolution in Muslim Societies: the
 rule of the OIC. Qur’anic Guidance for
 Good Governance: A Contemporary
 Perspective. Islamic University of

 .Malaysia

وفاته:
ُتوف���ي اأحم���د �ضيكو ت���وري عام 984)م، خ���ال عملية 
جراحي���ة اأُجري���ت ل���ه ف���ي كليفان���د )اأوهاي���و/ الواليات 
ام االإ�ضامي���ة التابعة  المتح���دة(، وه���و رئي�ش لجن���ة ال�ضَّ

لمنظمة الموؤتمر االإ�ضامي.

 �لخاتمة: 
ثاث���ة وثاث���ون عامًا على رحيل زعي���م دولة، له ما له 
وعليه ما عليه، ج���اء �ضيكو توري حين جاء منعطفًا حا�ضمًا 
ف���ي التاري���خ االإفريقي الحدي���ث، واعدًا بالكثير ف���ي عاَلٍم 

يبحث عن الهوية.
بع���د فت���رٍة وجي���زٍة من رحيل���ه؛ ب���داأ ال�ضع���ب الِغيني، 
واالإفريقي، ُيدركون حقيقة الرجل الذي �ضاغ مامح دولته 
حت���ى اليوم، ويتباكون على رحيله حين يرون روؤ�ضاء اآخرين 

يدفنون روؤو�ش �ضعوبهم في التراب.
ه���ذا هو �ضيكو توري���ه، حفيد »�ضام���وري توريه«، الذي 
اأخ���رج اال�ضتعم���ار الفرن�ضي م���ن اأر�ضه دون ح���رٍب وال دٍم 
مه���راق، واأجب���ر الفق���راء على حّب���ه، واأجبر اأع���داَءه على 
احترامه، حتى بعد مماته، وجعل ل�ضعبه قيمًة بين ال�ضعوب، 

وفتح اآفاق الوحدة في العاَلَمْين االإفريقي واالإ�ضامي �
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استراتيجية منقوصة: مشروع »مارشال« 
دولي لمواجهة اإلرهاب في إفريقيا

اأ. م�شطفى �شفيق علم
ف�ي  باح�ث   – �شيا�ش�ي  ومحل�ل  كات�ب 

العلقات الدولية
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العالمية الثانية الإنقاذ اأوروبا من اآثار الحرب، وفقًا لقانون 
 European Recovery Act االإنعا����ش االأوروبي
الذي اأقّره الكونجر�ش االأمريكي في اأبريل من عام 948)م.

على الّرغم من هذا االتفاق المظهري في اال�ضم؛ فاإّن 
ثّمة فروقًا جوهرية بين كا الم�ضروَعْين؛ �ضياقّيًا وتطبيقّيًا، 
تجع���ل من ا�ضتح�ض���ار هذا اال�ضم التاريخ���ّي البّراق مجّرد 
واجهة »ت�ضليلية« نحو مزي���ٍد من اإجراءات »َع�ْضكرة« اإقليم 
ال�ّضاحل وال�ضحراء؛ ل�ضالح جيٍل جديٍد من اال�ضتعمارّيين 
االأوروبّيي���ن، الذين يبتكرون الافت���ات الم�ضيئة ال�ضطياد 
»فرا�ض���ات« الم�ضالح والنفوذ في القارة االإفريقية؛ بنعومٍة 

وُي�ضر.
اإذ ل���م يكن »م�ضروع مار�ض���ال« التاريخي مجّرد ُحْزمة 
م���ن الم�ضاع���دات والِمَن���ح والِهَب���ات والقرو����ش المّي�ضرة 
االأمريكي���ة ل���دول الق���ارة االأوروبي���ة، فح�ض���ب، لكّن���ه كان 
منظوم���ًة ا�ضتراتيجي���ًة متكامل���ًة، عم���دت به���ا الوالي���ات 
المتح���دة اإلى اإنقاذ القارة االأوروبية م���ن الوقوع في قب�ضة 
بة، مجّددًا؛  االأف���كار الفا�ضي���ة والنازية، والقومي���ة المتع�ضّ
بفع���ل واق���ع الّدمار ال���ذي �ضهدت���ه القارة بعد �ضن���واٍت من 

الحرب والخراب.
لقد اأدركت وا�ضنط���ن، اآنذاك، اأّن ا�ضتم���رار االأو�ضاع 
االقت�ضادية المنهارة في اأوروبا �ضُي�ضاعد القوى المتطّرفة 
ف���ي المجتمعات االأوروبية على ال�ضيط���رة على ُنُظم الُحكم 
م���ن جدي���د، لذل���ك كان���ت ُحْزم���ة االإنق���اذ االقت�ض���ادي 
متوازي���ًة مع ُح���َزٍم اأخ���رى ذات اأبعاد �ضيا�ضي���ة واجتماعية 
وثقافي���ة، اأنتجت بناَء ُنُظ���ٍم ديمقراطية حقيقية، اأعلت من 
ثقافة حق���وق االإن�ض���ان، وقامت برعاية الحري���ات الفردية 
وحمايته���ا، و�ضمل���ت بمظلته���ا االأطياف المجتمعي���ة كاّفًة؛ 

دونما تمييز اأو اإق�ضاء.
وه���و االأمر الذي قف���ز بالق���ارة االأوروبية، بع���د عقوٍد 
قليل���ة من بدء ه���ذا الم�ضروع االإنقاذي، م���ن قارة الحروب 
العالمية اإلى ق���ارة »االتحاد االأوروبي«؛ ذلك النمط الفريد 
م���ن التعاون والتكامل بين الُفرقاء ال�ضابقين على االأ�ضعدة 
كاّفة، و�ض���واًل اإلى بناء اال�ضتراتيجي���ات الدفاعية واالأمنية 

واالقت�ضادية وال�ضيا�ضية الم�ضتركة؛ على َقَدم الم�ضاواة.
َبْيد اأّن »م�ض���روع واجادوجو المار�ضال���ي« الجديد هو: 
اإع���ادة توظيف للمقاربات االأمني���ة العقيمة في التعاطي مع 

�ش�م��������ة احت�شنت  لع�ا ا
كيني�������ة  ر لبو ا
�ش�بتمبر   8-6 الفت�رة  خ�لل  )واجادوج�و(، 
م�ن  المئ�ات  ح�ش�ره  دولّي�ًا  موؤتم�رًا  2017م، 
الخب�راء واالأكاديمّيي�ن والع�ش�كرّيين من نحو 
ع�ش�ر دول اإفريقي�ة واأوروبية، للتباحث ب�ش�اأن 
جدي�د؛  »مار�ش�ال«  م�ش�روع  افتت�اح  اإمكاني�ة 
لمواجهة التحّديات االأمنية في منطقة ال�ّشاحل 
وال�شحراء، التي تمّثل نقطة انطلق للتنظيمات 

االإرهابية في القارة االإفريقية.
ووفق���ًا لمداخات الخبراء في الموؤتمر؛ فاإّن الم�ضروع 
ينه�ش على اإقامة ع���ّدة مرتكزات، اأبرزها: تنفيذ »برنامج 
�ش للديون، ُيتيح للدول االإفريقية التزّود بالتجهيزات  مخ�ضَّ
المنا�ضبة؛ من اأجل مواجهة التحّديات االأمنية«، اإ�ضافًة اإلى 
»اإعداد ا�ضتراتيجي���ة لمكافحة االإرهاب على م�ضتوى الدول 
االإفريقي���ة، تن���درج في اإطار خّط���ة م�ضتركة عل���ى م�ضتوى 

االقت�ضادات المحلية«.
ياأتي ذلك بعد نحو �َضْهرَين من »قّمة مالي«، التي اتفق 
فيها قادة مجموعة دول ال�ّضاحل الخم�ش )مالي، والنيجر، 
وبوركينا فا�ض���و، وموريتاني���ا، وت�ضاد(، بم�ضارك���ة الرئي�ش 
الفرن�ضي اإيمانويل ماكرون، على اإن�ضاء قوة اإقليمية م�ضتركة 
�ض���ّد التنظيمات »االإرهابية« الّن�ضطة بالمنطقة، وقوامها 5 
اآالف عن�ض���ر، بتكلفٍة ُتق���ّدر بنحو 3)4 ملي���ون يورو، حيث 
اتف���ق الح�ضور على اأن تبداأ تلك القوة مهاّمها بنهاية العام 
الج���اري، االأمر الذي يطرح ت�ض���اوؤالت جّدية: ب�ضاأن جدوى 
مثل هذه اال�ضتراتيجيات »الفوقي���ة« ذات ال�ضبغة االأمنية؛ 
للتعاط���ي م���ع مخاطر االإره���اب في هذا االإقلي���م االإفريقي 

الم�ضطرب!

منقو�ص  ��ستدعاء  مار�سال:  م�سروع 
للتاريخ:

ا�ضتلهم الم�ضروع »االإفريقي – االأوروبي« الجديد ا�ضمه 
 ،Marshall Plan م���ن »م�ضروع مار�ضال« التاريخ���ي
الذي نّفذته الواليات المتحدة االأمريكية في اأعقاب الحرب 
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ظاه���رة االإرهاب بالدول النامية، والت���ي تهدف في االأخير 
حية م���ن دون الم�ضا����ش بهيبة  اإل���ى اإلق���اء الّلوم عل���ى ال�ضّ
الجاد الذي يحمل م�ضعل الم�ضاعدة دومًا؛ ا�ضتكمااًل للَدْور 
»الّر�َضال���ي« الذي طالم���ا اأجاد »الرجل االأوروب���ي االأبي�ش« 

َلِعَبه في القارة ال�ّضمراء.
فحينم���ا يكون )ال�ضل���ع االأول( من »م�ض���روع مار�ضال 
�ش للديون،  االإفريق���ي« الجديد هو اإقامة: »برنام���ج مخ�ضَّ
يتي���ح للدول التزّود بالتجهيزات المنا�ضبة من اأجل مواجهة 
التحّدي���ات االأمنية«؛ فاإّن ه���ذا يعني باخت�ض���ار: اأْن َهُلّموا 
اأّيها االأفارقة الإثق���ال كاهلكم بالمزيد من الديون، ومن َثّم 
�ش يتيح لكم التزّود باأحدث  التبعي���ة، فلدينا برنامج مخ�ضَّ
�ضيحات االأ�ضلحة االأوروبي���ة الفّعالة حتى تقاتلوا االإرهاب، 
وُتخّل�ض���وا العال���َم من���ه، بينم���ا تنتع����ش خزائ���ن �ضركات 
���ل من بلدانكم �ضوقًا  االأ�ضلح���ة االأوروبية التي لن تجد اأْف�ضَ

لت�ضريف ب�ضاعتها الراكدة! 
وعندما يك���ون )ال�ضلع الثاني( من تلك اال�ضتراتيجية 
هو: اإن�ضاء قّوة اإقليمية م�ضتركة �ضّد التنظيمات االإرهابية؛ 
ف���اإّن هذا ي�ضتتبع���ه وجود »قي���ادة« لهذه الق���وة الم�ضتركة، 
�ضتك���ون َقْطعًا »اأوروبي���ة«، فرن�ضية على االأرج���ح، فاإّن هذا 
يحم���ل معًنى وا�ضح���ًا: ه���و ا�ضتم���رار ا�ضتدع���اء االأوروبي 
»الَخّي���ر« الإنق���اذ االإفريق���ي »البائ����ش« ال���ذي ال ي�ضتطي���ع 
الَعْي�ش، وفق���ًا للّذهنية االإمبريالية االأوروبية، بعيدًا عن ِنير 

اال�ضتعمار واالن�ضواء تحت لوائه.
وحت���ى يك���ون االأمُر مقب���واًل؛ ف���ا باأ�ش م���ن اأن يحمل 
)ال�ضل���ع الثالث( من »م�ضروع مار�ض���ال االإفريقي« »جزرة« 
اإغراء تقليدية، مع االكتفاء بعب���ارٍة مقت�ضبة حول: »اإعداد 
ا�ضتراتيجي���ة لمكافح���ة االإره���اب عل���ى م�ضت���وى ال���دول، 
تندرج في اإط���ار خّطة م�ضتركة على م�ضت���وى االقت�ضادات 
المحلي���ة«، اإذ ال باأ�ش ف���ي هذا االإطار اأن يت���ّم تمويل بع�ش 
الخدم���ات اللوج�ضتي���ة ذات الطبيع���ة االقت�ضادية في دول 
االإقليم، ت�ضّب باالأ�ضا�ش ل�ضالح القوة الع�ضكرية الم�ضتركة 
بقيادتها االأوروبي���ة، ال في �ضالح االإقليم الذي يفتقر ب�ضدة 
اإل���ى تنميٍة حقيقيٍة تحم���ل مقّومات التوطي���ن واال�ضتدامة؛ 

للخروج به من براثن الفقر والجهل والتخّلف والتبعية.
مار�ضال »تنموي«.. هذا ما تريده اإفريقيا:

وفق���ًا لاقت�ضادي البريطان���ي ال�ضهير هارولد ال�ضكي 

Harold Laski؛ فاإّن ثّمة عاقَة تنا�ضٍب عك�ضيٍة بين 
التنمي���ة االقت�ضادية والعنف ب�ضكٍل عام، وخ�ضو�ضًا العنف 
المرتبط باأبع���اٍد �ضيا�ضية، فكلما تزايدت مظاهر االإ�ضاح 
االقت�ضادي ف���ي دولٍة اأو اإقليٍم ما؛ انح�ضرت مظاهر العنف 
ال�ضيا�ضي ومعدالته في تلك الدولة اأو ذاك االإقليم، ومن ثّم 
ينخف����ش العنف في النُُّظم ال�ضيا�ضي���ة التي تعتمد الحداثة 
واالإ�ض���اح، نظ���رًا لوجود موؤ�ّض�ض���ات �ضيا�ضي���ة واجتماعية 
واقت�ضادية و�ضيطة، تنّظم العاقة بين الحاكم والمحكوم، 
وت�ضبط بو�ضلة الحراك االجتماعي حال انجرافه نحو تيار 
العن���ف، وتعيده اإلى م�ضاره الطبيع���ي العقاني المن�ضبط، 

والعك�ُش اأي�ضًا �ضحيح.
راع  وحينم���ا توؤكد تقاريُر معهد هيدلبيرج الأبحاث ال�ضّ
 The Heidelberg Institute forالدول���ي
 ،International Conflict Research
للعاَمْي���ن 5)0)م و6)0)م، اأّن ق���ارة اإفريقي���ا تحت�ضن اأكثر 
راعات العنيفة في العالم، منها نحو  من 48% من جملة ال�ضّ
)) �ضراع���ًا م�ضّلحًا اندلع خ���ال العام 5)0)/6)0)م، من 
بين 43 �ضراعًا م�ضّلحًا حول العالم اندلع خال تلك ال�ّضنة، 
كم���ا تحت�ضن القارة م���ا جملته 97 �ضراع���ًا م�ضّلحًا ممتدًا، 
م���ا بي���ن دول���ي وتحت دول���ي، تمّثل نح���و 5)% م���ن اإجمالي 
ال�ضراعات الم�ضّلحة العنيفة في دول العالم، فاإّن هذا يعني 
اأّن م�ض���رح االإره���اب قد ُن�ضب وب���ات ُمهيئًا ل���كّل الاعبين 

االإقليمّيين والدولّيين للولوج اإلى القارة من خاله.
ال يعن���ي هذا اإن���كار وج���ود مظاهر العن���ف واالإرهاب 
ف���ي اإفريقيا، اأو عّده���ا ظاهرة م�ضطنعة، بق���در تاأكيد اأّن 
تل���ك الظاهرة تبقى في االأخير »َعَر�ض���ًا« ولي�ضت »َمَر�ضًا«، 
فالمر����ش الع�ض���ال الحقيقي ف���ي ج�ضد الق���ارة االإفريقية 
الواع���د هو »غياب التنمية الم�ضتدام���ة«، وا�ضتنزاف موارد 
القارة عبر ا�ضتغال القوى الدولية الكبرى لثروات اإفريقيا 
ب�ض���كٍل مبا�ضر، واإغراق المجتمع���ات االإفريقية في م�ضتنقع 
راع���ات االأهلية الم�ضّلحة، ومن ثّم ا�ضتغال  الحروب وال�ضّ
راع���ي لتعظيم  الق���وى الكب���رى اأي�ضًا لذل���ك المن���اخ ال�ضّ
مبيعاته���ا من ال�ضاح، والتّدخل ف���ي �ضنع القرار االإفريقي 
م���ن بواب���ة ال�ّض���َراكات االأمني���ة الم�ضروط���ة، والتحالفات 
اال�ضتراتيجية الع�ضكري���ة غير المتكافئة؛ ك�ضورٍة من �ضور 

اال�ضتعمار الجديد للقارة.
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بن���اًء عليه؛ ف���ا ُيوجد عاق���ل يعار�ش اأي���ة م�ضروعاٍت 
ا�ضتراتيجي���ٍة لمجابه���ة ظاهرة االإرهاب ف���ي اإفريقيا، لكن 
يج���ب اأن َتُكون تلك الم�ضروعات اأُُطرًا حقيقيًة للعمل، وغير 
ُمَحّمَل���ة باأجندات الم�ضتعِمر القدي���م واأهدافه اال�ضتنزافية 
لخي���رات الق���ارة وثرواتها من جه���ة، وواجه���ة ل�»�َضْرعنة« 
ُنُظ���م حكٍم ديكتاتورية فا�ضدة، لطالم���ا هّياأت المناخ، على 
مدار عقوٍد �ضابقة، لنمّو التنظيمات االإرهابية وتوالدها في 

البيئة االإفريقية؛ من جهة اأخرى.
اإّن الم�ض���روع اال�ضتراتيج���ي ال�ضام���ل ال���ذي تتوفر له 
فر����شٌ كبي���رٌة لمواجه���ة التهدي���دات االإرهابية ف���ي البيئة 
االإفريقية، من االأهمية بمكاٍن اأن يكون في االإطار التكاملي 
ال�ضام���ل نف�ضه ال���ذي تبّناه »م�ض���روع مار�ض���ال« التاريخي، 
ال���ذي اأنقذت ب���ه الواليات المتح���دة حلفاءه���ا االأوروبّيين 
من خط���ر الوقوع في قب�ض���ة االأفكار العن�ضري���ة والقومية 

المتطّرفة من جديد.
ومم���ا ال �ض���ك في���ه؛ اأّن المدخ���ل االأمن���ي ُيع���ّد ركيزة 
اأ�ضا�ضي���ة لبناء ا�ضتراتيجية متكامل���ة لمجابهة االإرهاب في 
اإفريقي���ا، لكن من ال�ضروري، لكي يوؤت���ي ثماره، اأن يتكامل 
مع اأبع���اٍد ومرتكزاٍت اأخرى ال تقّل اأهمي���ة، تتعلق ي�ضياقاٍت 
اقت�ضادي���ة و�ضيا�ضي���ة واجتماعي���ة وثقافية ع���ّدة، تن�ضهر 
بع�ضه���ا م���ع بع�ضها االآخر ف���ي بوتقة زمني���ة مائمة؛ حتى 

ُتوؤِْتي ثمارها المرجّوة في الوقت المنا�ضب.
وعلي���ه؛ ف���اإّن االقت�ض���ار عل���ى المعالج���ات االأمنية 
واال�ضتخباراتي���ة التقليدي���ة لمكافحة مظاه���ر التطّرف 
عيَدْي���ن، الفك���ري والعملياتي، في  واالإره���اب عل���ى ال�ضّ
اإفريقي���ا، ممزوج���ة ببع����ش الم�ضاع���دات االقت�ضادية، 
كاأداة ابت���زاز معتادة في ال�ضيا�ض���ات الدولية، في اأغلب 
االأحي���ان ال يك���ون ذا ج���دوى عل���ى المدَيَي���ن، المتو�ضط 
والطوي���ل، م���ا ل���م تك���ن ثّم���ة خّط���ٌة مقترن���ٌة بُحْزم���ة 
ا�ضتراتيجيات �ضيا�ضي���ة وثقافية ومجتمعية واقت�ضادية، 
تقود اإلى م�ضالحٍة وطنيٍة بين االأطراف المت�ضارعة في 
دول االأزم���ات االإفريقية، وُتعلي من ثقافة الحوار الَبّناء، 
وتوؤّكد مفردات ال�ضفافية والُحكم الر�ضيد، وتق�ضي على 
منظوم���ة الف�ضاد واال�ضتب���داد والتمييز بي���ن اأبناء البلد 
الواح���د، للو�ضول اإلى دولة الرفاهي���ة، الركيزة الرئي�ضة 
لل�ّضل���م واالأم���ن ف���ي الق���ارة ال�ّضم���راء، وفقًا لم���ا اأثبتته 

الخب���رة االأوروبية التاريخية ف���ي تجفيف منابع الفا�ضية 
القومية والق�ضاء على م�ضّبباتها.

الق�ض���اء عل���ى االإرهاب ف���ي اإفريقي���ا اإذًا ال يكون في: 
اإع���ان الرئي����ش الفرن�ض���ي »ماك���رون«، على هام����ش قّمة 
مال���ي- يولي���و 7)0)م، اأّن باري����ش �ضتق���ّدم �ضبعي���ن عربًة 
مدرع���ًة وثمانية مايين ي���ورو، اإ�ضافًة اإلى دع���ٍم لوج�ضتي 
وعمليات���ي للقوة الع�ضكرية الجديدة التي اأُطلق عليها ا�ضم: 
»التحال���ف من اأج���ل ال�ّضاحل«، في حين اأن���ه كان االأولى به 
اأن ُيطل���ق عليه اال�ضم الحقيقي الهدف���ي المن�ضود والمّت�ضق 
مع نياته، وه���و: »التحالف من اأجل دع���م النفوذ الفرن�ضي 

في ال�ّضاحل«.
كم���ا اأّن الق�ض���اء على االإره���اب في اإفريقي���ا؛ ال َيُكون 
بوع���د االتح���اد االأوروب���ي بتقدي���م 50 مليون ي���ورو ل�ضالح 
تجهي���ز الق���وة الع�ضكري���ة االإقليمية ل���دول ال�ّضاحل، وال في 
َدْع���َوة فرن�ض���ا الماأزومة مالّيًا، والتي تعان���ي من عجٍز كبيٍر 
ف���ي الميزانية يحّتم عليه���ا تقلي�ش نفقاته���ا، لدول اأخرى 
من االتحاد االأوروبي، خ�ضو�ض���ًا األمانيا وهولندا وبلجيكا، 
الأن تق���ّدم دعمًا للق���وة الم�ضتركة، لحماي���ة اأوروبا برّمتها، 
مع طلبها دعم���ًا ملمو�ضًا من الوالي���ات المتحدة االأمريكية 
الحا�ض���رة ع�ضكرّي���ًا؛ من خ���ال ت�ضيير طائ���رات من دون 

طيار تتمركز في النيجر.

وختامًا:
ف���اإّن من �ضروري���ات الق�ض���اء على االإره���اب: تحقيق 
ا�ضتدام���ة التنمي���ة ف���ي اإفريقيا، وه���ذا يتطل���ب اأواًل- وفقًا 
 )ATI( »لتقدي���رات »وكال���ة تاأمين التج���ارة االإفريقي���ة
���ة بالبني���ة التحتي���ة  للع���ام 7)0)م- �ض���ّد الفج���وة الخا�ضّ
االأ�ضا�ضي���ة في القارة، والتي ُتق���ّدر قيمتها بنحو 900 مليار 
دوالر، ومعالج���ة المع�ض���ات الهيكلي���ة االأخ���رى، واأهّمها: 
�ضع���ف الهي���اكل الموؤ�ّض�ضي���ة، والف�ض���اد، واالفتق���ار للُحكم 
الر�ضي���د، وانع���دام الكف���اءة ف���ي االأ�ض���واق اال�ضتثماري���ة، 
م���ع �ض���رورة العم���ل عل���ى تنوي���ع االقت�ض���ادات الحكومية 
والتحالفات الخارجي���ة، االقت�ضادية والع�ضكرية، واالبتعاد 
َق���ْدر الم�ضتطاع ع���ن فلك الق���وى اال�ضتعماري���ة ال�ضابقة.. 
وبغير هذا؛ فاإّن البيئ���ة االإفريقية �ضتبقى اإلى حيٍن حا�ضنًة 
خ�ضبة لمع�ضاٍت اأمنيٍة عّدة، لي�ش اأقّلها االإرهاب والهجرة 

غير ال�ضرعية واالتّجار بالب�ضر �



126

خالصات
إفريقية

 �لعدد  )  34  (   محرم  - ربيع �لأول  1439هـ /  �أكتوبر -  دي�سمبر2017م

تقرير: التنافسية اإلفريقية لعام 2017م))(

للمنتدى  التابع  الدولية  التناف�ضية  فريق  رعاية  تحت  يجري   ، خا�شٌّ م�ضروٌع  هو  7)0)م(:  لعام  االإفريقية  التناف�ضية  )تقرير    )((
االقت�ضادي الدولي، كما اأنه نتيجة تعاون بين كلٍّ من المنتدى االقت�ضادي الدولي والبنك الدولي للبناء والتنمية والبنك الدولي وبنك 
ة بالتناف�ضية االقت�ضادية، وي�ضّلط ال�ضوء  التنمية االإفريقية، وهو تقريٌر ي�ضدر كّل عاَمْين، يحتوي على عدة موؤ�ضرات اقت�ضادية خا�ضّ
على الدول االإفريقية، وترتيبها عالميًا طبقًا لكّل موؤ�ّضر من تلك الموؤ�ضرات، ويمكن االطاع على التقرير كامًا على الرابط االآتي: 

.www.weforum.org/acr

ترجمة وتلخي�س:
د الزواوي اأ. ُمَحمَّ

باحث �شيا�شي م�شري

واإذا م���ا نظرنا اإلى االأم���ام؛ فاإّن عدد ال�ض���كان ال�ضباب، والذي 
يتزايد يومًا بعد يوم، يمّثل فر�ضًة غير م�ضبوقٍة لدفع التنمية ال�ضريعة 
في تل���ك البلدان، فالق���وة العامل���ة المتزايدة، وال�ض���وق اال�ضتهاكي 
الواع���د والكبي���ر، يحم���ان مع���ًا اآم���ااًل بفر�ش النم���ّو الكبي���رة لهذه 
البل���دان، ولكن تظّل هن���اك تحدياٌت ب�ضاأن َجْني ثم���ار تلك المكا�ضب 

الكامنة، والو�ضول اإلى الرخاء الم�ضترك بينها.
فمعظم االقت�ض���ادات في المنطقة؛ ال تزال بحاجٍة اإلى الترويج 
لمزي���ٍد من الن�ضاطات االإنتاجية الت���ي توّفر فر�ضًا وظيفيًة ذات جودٍة 
عاليٍة ل�ضّكانها المتزايدي���ن، وللم�ضاهمة في تح�ضين معي�ضة ال�ضعوب 
االإفريقي���ة، واإفريقي���ا ت�ضتطيع تحقيق ذلك، والق���رارات واالإجراءات 
التي يتّم اتخاذها اليوم �ضوف تحّدد: اإذا ما كانت الحكومات والقطاع 

َدَر  ه�ذا التقري�ر ف�ي وق�ٍت ح�رٍج للغاية �شَ
للقارة ال�ش�مراء، ففي ال�شنوات الما�شية 
تقّل�ش�ت ن�ش�ب النم�ّو في ع�دٍد م�ن البل�دان االإفريقية، 
بع�د اأكثر م�ن عقد م�ن الزي�ادة الم�ش�طردة، وق�د جاء 
التباط�وؤ في النم�ّو نتيجًة لعدٍد من العوامل، على راأ�ش�ها: 
االنكما�س طويل االأمد في اأ�ش�عار ال�ش�لع، باالإ�ش�افة اإلى 
تقّل�س النمّو في االأ�شواق النا�شئة، مثل ال�شين، باالإ�شافة 
اإلى الم�ش�كلت التي تعاني منها االقت�ش�ادات المتقّدمة 
كذلك، ولكن تلك الظروف اأعطت للقارة ال�ش�مراء دافعًا 

للإ�شلح وللتنويع االقت�شادي.

وقد اأظه���ر االأداء االقت�ضادي القوي لعدٍد من الدول االإفريقية، 
ف���ي الفترة ال�ضابقة، مدى مرونة القارة االإفريقية، مما يعطينا تفاوؤاًل 

ب�ضاأن م�ضتقبل النمّو االقت�ضادي في اإفريقيا. 
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التدعي���م باإط���ارات موؤ�ّض�ضي���ة، وتمكين بيئ���ة العم���ل االقت�ضادية في 
الق���ارة، فرج���ال االأعمال يمك���ن اأن يقّدم���وا تو�ضيات ب�ض���اأن اإ�ضاح 
وتح�ضي���ن اإنتاجي���ة موؤ�ّض�ضاته���م، وينخرط���وا ف���ي ح���واٍر م���ع �ضّن���اع 
ال�ضيا�ض���ات؛ ب�ضاأن نوع االإ�ضاحات المطلوب���ة لتلك الموؤ�ّض�ضات؛ لكي 

ت�ضبح اأكثر ازدهارًا.
كم���ا يمكن للحكوم���ات اأن ت�ضمن اال�ضتثمار ف���ي البنية التحتية 
وال�ضّح���ة والتعليم، واأن تق���ّدم اإطارًا قانونّيًا وتنظيمّي���ًا لبيئٍة تجارية 
���ل من اأجل اال�ضتثمار واالقت�ضاد، واالأهّم من كّل ذلك هو �ضمان  اأْف�ضَ
اأّن ال�ضيا�ض���ات ومنفذيه���ا يتكامان بع�ضهما مع البع����ش االآخر فيما 

يتعّلق بالوقت، وكذلك مكانّيًا عبر الحدود بين الدول.
فالنمّو المتزايد لعدد ال�ضب���اب االإفريقي يقّدم اآمااًل للتغيير في 
الق���ارة ال�ضمراء، والتحليل الذي جاء ف���ي تقرير التناف�ضية االإفريقية 
لع���ام 7)0)م؛ يهدف اإلى الم�ضاهمة في ا�ضتغال الفر�ش واال�ضتثمار 
ف���ي الجيل االإفريقي الحال���ي والم�ضتقبلي، ولكن ال تزال هناك عوائق 
اأم���ام الق���ارة ال�ضم���راء، تتمّث���ل ف���ي تباطوؤ النم���ّو، وكذل���ك التحّدي 
الديموجراف���ي ال���ذي اإن ل���م ُي�ضتغل كقاط���رة للتنمي���ة؛ ف�ضوف يكون 
عبئ���ًا متزايدًا على الحكومات، باالإ�ضافة اإلى التمّدن الذي يطراأ على 
اإفريقي���ا ب�ضورٍة مت�ضارع���ة، حيث اإّن اأكثر من ن�ض���ف �ضكانها �ضوف 
يعي�ض���ون في الم���دن في عام 035)م، وهو ما يمّث���ل تحدّيًا كبيرًا فيما 
يتعل���ق بالخدمات والبنية التحتية والمرافق وكذلك الوظائف، كما اأّن 
غي���اب البيئة الجّيدة ل�ضنع القرار ف���ي القارة يوؤدي اإلى تباطوؤ عملية 
َخْلق الوظائف، بما يعني تراكم الم�ضكات االجتماعية وال�ضيا�ضية في 
االأُُفق القري���ب، حيث ُيجمع كلٌّ من االقت�ضادّيي���ن و�ضّناع ال�ضيا�ضات 
ورج���ال االأعمال، على حدٍّ �ضواء، على اأّن تباطوؤ النمّو في بيئٍة تتراجع 
فيه���ا التناف�ضي���ة واالإنتاجية؛ تق���ع جميعها في قل���ب م�ضكلة محدودية 

ل. قدرات اإفريقيا واقت�ضاداتها على توفير فر�ش عمٍل اأْف�ضَ
وُيع���ّد هذا التقرير امتدادًا للتقاري���ر ال�ضابقة التي ك�ضفت بع�ش 
اأوج���ه الق�ض���ور االقت�ضادّي ف���ي الق���ارة ال�ضمراء، ومن ث���ّم محاولة 
معالجتها؛ حيث رّكز تقري���ر عام ))0)م على كيفية تعزيز المهارات 
االإداري���ة وتح�ضي���ن التعليم العالي بين االأفارقة، ف���ي حين رّكز تقرير 
3)0)م عل���ى كيفي���ة تنويع ال�ض���ادرات، اأما ن�ضخة ع���ام 5)0)م فقد 
اختب���رت العوائ���ق اأمام التح���ّول الهيكلي في ال�ضناع���ة والزراعة في 

القارة ال�ضمراء.
وتقري���ر هذا العام؛ يزيد من عمليات البحث، وي�ضقل الخبرات 
���ر، وهي المجاالت التي  ال�ضابقة ف���ي مجاالت َخْلق الوظائف والتح�ضّ
�ض���ارك فيها كلٌّ من بنك التنمية االإفريق���ي والبنك الدولي والمنتدى 

الخا����ش ف���ي المنطق���ة ت�ضتطي���ع اأن تلّب���ي الطموح���ات االقت�ضادية 
واالجتماعية المتزايدة ل�ضعوبها اأم ال.

وه���ذا التقري���ر، الذي ي�ض���در كّل عاَمْي���ن، ي�ضّل���ط ال�ضوَء على 
المناط���ق التي بحاج���ٍة اإلى اإجراءات وق���رارات �ضيا�ضية وا�ضتثمارات 
عالمية؛ ل�ضمان اأن ت�ضع اإفريقيا اأُ�ُض�ضًا قوّيًة للنمّو ال�ضامل والم�ضتمر. 
وه���ذا التقري���ر، الذي هو نت���اج تعاوٍن طوي���ل االأمد بي���ن الموؤ�ّض�ضات 
���درة له، يجمع الكثير م���ن الخبرات والمعرف���ة المكت�ضبة لدى  الُم�ضْ
كلٍّ م���ن بنك التنمي���ة االإفريقي، ومجموعة البن���ك الدولي، والمنتدى 
االقت�ض���ادي العالم���ي، ليقّدم روؤي���ًة �ضيا�ضي���ًة م�ضترك���ة، ت�ضتطيع اأن 

ت�ضاعد اإفريقيا في تحويل اقت�ضاداتها اإلى االأف�ضل.
وباإج���راء تحلي���ٍل �ضام���ٍل الأكثر تحّدي���ات التناف�ضي���ة االإفريقية؛ 
فاإّن ه���ذا التقرير يناق�ش الحواجَز والتحّدي���ات اأمام و�ضع االقت�ضاد 
االإفريق���ي على ق���دٍم �ضلبة، وي�ضاعدها في الو�ض���ول اإلى نموٍّ م�ضتداٍم 
وا�ض���ع المَدى، وي�ضع ف���ي ُح�ضبانه التغّي���رات الديموجرافية ال�ضريعة 

كذلك.
فال�ض���كان الذين في �ضّن العمل في القارة ال�ضمراء؛ من المتوقع 
اأن يرتف���ع عدُده���م بمقدار 450 ملي���ون ن�ضمة، اأو زي���ادة تقارب %70 
بحلول عام 035)م، لذلك فاإّن التقرير يحاول اختبار اإذا ما كان عدُد 
ال�ض���كان الكبير ذلك ي�ضتطيع اأن ي�ضاعد في تحقيق تنميٍة اأو�ضع واأكثر 
ت�ضاركي���ة، وتح�ضين حي���اة ال�ضع���وب االإفريقية، اأو اأنه���م �ضي�ضبحون 

م�ضدرًا لانق�ضام وللتوترات االجتماعية والمعاناة االقت�ضادية.
والتقري���ر يحاول اختبار ذلك عن طريق ر�ض���د النمّو المت�ضارع 
ف���ي عدد ال�ّض���كان االإفريقي، وما يتوازى مع ذلك م���ن تحفيٍز للتنمية 
االقت�ضادي���ة؛ عب���ر ت�ضريع ن�ضب َخْل���ق الوظائف ف���ي مختلف البلدان 
االإفريقي���ة. كما ناق����ش التقرير اأي�ض���ًا قابلية المدن الكب���رى للتحّول 
االقت�ض���ادي، وتقوي���ة وتنويع م�ضادر دخلها، عن طري���ق اإن�ضاء مزيٍد 
م���ن القطاعات ال�ضناعي���ة والخدمية المدني���ة الديناميكية. وي�ضلط 
التقري���ُر ال�ض���وَء عل���ى اأهمية �ضم���ان اأّن �ضباب الي���وم والَغد يحملون 
المهارات الت���ي يحتاجون اإليها لبناء اقت�ض���ادات �ضاملة وفّعالة. كما 
لة لخم����شٍ وثاثين دولة  يق���ّدم التقري���ر اأي�ضًا ملف���ات تناف�ضية مف�ضّ
اإفريقي���ة، ويقّدم ملّخ�ض���ات �ضاملة لمحفزات االإنتاجي���ة والتناف�ضية 

داخل القارة.
وم���ن المتوقع اأن ي���وؤّدي هذا التقرير اإلى مزي���ٍد من المناق�ضات 
بي���ن المهتمي���ن بالتنمي���ة؛ من اأجل تحقي���ق النمّو المتزاي���د والّرخاء 
الم�ضت���رك الإفريقي���ا؛ فاال�ضتثم���ار الجّي���د ف���ي كلٍّ م���ن راأ����ش المال 
ْي���ن، يحتاجان اإلى مزيٍد من  الحقيق���ي والب�ضري يمّثان عامَلْين مهمَّ
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االقت�ض���ادي العالم���ي، م���ن اأج���ل ا�ضتك�ض���اف ال�ضيا�ض���ات المطلوب 
تنفيذه���ا لتمكين اإفريقي���ا من َجْني ثمار الزي���ادة الديموجرافية بين 

َجَنباتها.
ويحّلل ه���ذا التقريُر التناف�ضية االإفريقية عل���ى الم�ضتوى العام 
للق���ارة، وكذلك عل���ى م�ضتوى كّل دول���ٍة على ِحَدة، بن���اًء على بيانات 
عاَم���ي 5)0)م و6)0)م، وي�ضتخ���دم موؤ�ض���رات التناف�ضي���ة العالمية 
الموؤ�ضرات العاّم���ة للتناف�ضية  رك���ود  اإلى  التقري���ر  وي�ضي���ر   .GCI
االإفريقي���ة، حي���ث اإّن ال�ّضجل االإفريقّي ب�ض���ورٍة عاّمٍة جاء- تقريبًا- 
م�ضابه���ًا لنظيره في عام 5)0)م، ول���م يتح�ّضن �ضوى 5 درجاٍت فقط 

منذ عام 008)م.
فمعظ���م الم�ض���كات المتعّلق���ة بالتناف�ضية، والت���ي تطّرقت لها 
التقاري���ُر ال�ضابقة عن التناف�ضية االإفريقية منذ ع�ضر �ضنوات، ال تزال 
موجودًة حتى اليوم، مثل: عدم وجود بنى تحتية منا�ضبة، وعدم وجود 
مهارات عم���ٍل منا�ضبة، وكذلك بطء عملية تبّن���ي التقنيات الحديثة، 

و�ضعف الموؤ�ّض�ضات ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية.
وه���ذه العوامل، اإلى جان���ب �ضعف التنمية في القط���اع المالي، 
والم�ضتوي���ات المنخف�ض���ة للتجارة االإقليمية واالندم���اج التجاري بين 
ال���دول، تبدو اأنها عنُق الزجاجة؛ الذي يمن���ع االقت�ضادات االإفريقية 
م���ن تقديم بيئٍة ت�ضّهل عملية التوظي���ف وفر�ش اال�ضتثمار لمواطنيها؛ 

على حدٍّ �ضواء.
ولكن على الّرغم من تلك المعّوقات؛ فاإّن اإفريقيا ا�ضتطاعت اأن 
تحّق���ق تقّدمًا كبيرًا في عدٍد من االأبع���اد التناف�ضية الكبرى في الَعْقد 
االأخير، فاالتجاهات االإيجابية في مجال الُحكم وبيئة االأعمال، والتي 
تط���ّرق اإليها تقريُر ع���ام 5)0)م من التناف�ضية االإفريقية، ال تزال في 
ة في مناطق مثل: َجْودة �ضيا�ضات االقت�ضاد  تق���ّدٍم وا�ضتمرار، وبخا�ضّ

الكّلي، وتنمية راأ�ش المال الب�ضري. 
وف���ي ال�ضنوات الما�ضية؛ كان التقّدم ف���ي كلٍّ من ال�ضّحة ومحو 
االأّمي���ة مذه���ًا؛ ففي الَعْق���د الما�ضي تقّل�ض���ت ب�ضورٍة كبي���رٍة ن�ضبة 
وفيات المواليد من 83% اإلى 47%، كما �زد�د �النخر�ط في �لمد�ر�ض 

االبتدائية حتى و�ضل اإلى ما فوق %80.
كم���ا حّق���ق ع���دٌد م���ن البل���دان االإفريقية تقّدم���ًا ف���ي تح�ضين 
ة بهم، مثل: �ضاحل العاج واإثيوبيا ورواندا وتنزانيا-  التناف�ضية الخا�ضّ
عل���ى �ضبيل المث���ال-، وكّلها ح�ّضن���ت مكانتها ف���ي التناف�ضية بخم�ضة 
مراك���ز- اأو اأكث���ر- من���ذ 5)0)م، كما م���ن المتوق���ع اأن ينمو متو�ضط 

الّدخل القومّي بمقدار 7% في ال�ضنوات القليلة القادمة.
وال عجب؛ حيث اإّن تلك الدول عيَنها ظّلت تحاول تنويع م�ضادر 

اقت�ضاداتها ب�ضورٍة اأكبر من نظيرتها في المنطقة، فتنويع الم�ضارات 
االقت�ضادية للدول يعّزز من قدرته���ا على التناف�ضية االإقليمية، فاأكثر 
االقت�ض���ادات تناف�ضّيًة كانت موري�ضيو����ش، في )المرتبة 45 عالمّيًا(، 
وا�ضتطاع���ت اأن تتقّدم اأكث���ر من 90 مركزًا عن الدول���ة ذات المرتبة 
االأقّل اإفريقّيًا، وهي موريتانيا، والتي تقبع في )المركز 37) عالمّيًا(، 
واالأم���ر نف�ض���ه كان ماحظًا في االثن���ي ع�ضر موؤ�ّضرًا الت���ي قام عليها 
التقرير، والتي تنظر اإلى كلٍّ من م�ضتوى االأداء والتغّير بمرور الوقت.
وف���ي هذا التقرير؛ فاإّن التناف�ضي���ة تتكّون من عوامل وموؤ�ّض�ضات 
و�ضيا�ض���ات تحّدد م�ضتوى اإنتاجية دولٍة م���ا، واالإنتاجّيُة بَدْورها تحّدد 
الم�ضتوى الم�ضتدام وم�ضار الّرخاء الذي يمكن اأن ت�ضل اإليه دولٌة ما.

وفيما يتعلق بالوظائف في القارة ال�ضمراء: 
�ضة لظروف كّل  ل ال�ضيا�ض���ات المخ�ضّ ف���اإّن التقرير يحّدد اأْف�ضَ
دول���ٍة لَخْل���ق الوظائف، وبالنظر اإلى اأّن الق���وة العاملة في اإفريقيا من 
المتوّقع اأن تنمو بمقدار 70%، اأو ما يعادل 450 مليون ن�ضمة في الفترة 
م���ا بين 5)0)م و035)م، ومع ا�ضتمرار االتجاهات الحالّية، فاإّن 00) 
مليون منهم فق���ط �ضيح�ضلون على فر�ٍش وظيفي���ٍة م�ضتقّرة، والدول 
الق���ادرة على �ض���ّك �ضيا�ضات تف�ضي اإلى َخْل���ق وظائف هي فقط التي 
م���ن المتوّقع اأن تجني مزايا كبيرة م���ن ذلك النمّو المت�ضارع في عدد 

ال�ضكان.
اأم���ا تل���ك الدول التي �ضتف�ض���ل في تطبيق مثل تل���ك ال�ضيا�ضات؛ 
فمن المتوّقع اأن تعاني من م�ض���كات ديموجرافية ناتجة عن االأعداد 
الكبي���رة م���ن العاطلين ع���ن العم���ل، اأو الذين ال يعمل���ون في وظائف 
م للحكومات في المنطقة  م�ضتقّرة م���ن ال�ضباب، وهناك اأبحاٌث ُتق���دِّ
اأف���كارًا جديدًة ب�ضاأن كيف يمكنهم مخاطبة مثل تلك الزيادة الكبيرة 
ف���ي عدد ال�ضكان والق���وة العاملة، كما على ال���دول االإفريقية اأن تجد 
ُطُرق���ًا لتو�ضي���ع فر����ش الوظائف، وتح�ضي���ن عوامل الطل���ب عليها في 

الوقت نف�ضه.
وبخ���اف الو�ضف���ات التقليدي���ة، مث���ل: �ضيا�ض���ات �ض���وٍق كلي���ة 
م�ضتق���ّرة، مناخ ج���اذب لا�ضتثم���ارات، وتح�ضين َج���ْودة راأ�ش المال 
الحقيق���ي والب�ض���ري، ف���اإّن ال���دول يمك���ن اأن ت�ضّهل المزيد م���ن َخْلق 
الوظائ���ف ب�ض���ورٍة اأ�ضرع واأف�ض���ل، باالإ�ضافة اإلى ت�ضري���ع التنمية في 
قط���اع الت�ضنيع؛ عن طريق تطبي���ق �ضيا�ضات منا�ضبة لظروف كّل بلد 

على ِحَدة.
والأّن معظم الوظائ���ف الجديدة في اإفريقيا اليوم هي في مجال 
الزراع���ة والم�ضروع���ات ال�ضغيرة، ف���اإّن تح�ضين بيئ���ة العمل في تلك 
القطاع���ات ُيعّد من اأه���ّم االأولوي���ات؛ فالدول اله�ّضة يمك���ن اأن تخلق 
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وظائ���ف اأي�ضًا من اأجل دفع ن�ضب النمّو واال�ضتقرار؛ عن طريق الّدعم 
الذي ي�ضته���دف المناطق الفقيرة والمهّم�ضة، كم���ا اأن تبّني �ضيا�ضات 
التجارة المفتوحة، وَرْبطها بالقطاعات الجاذبة لا�ضتثمارات، ت�ضّجع 

على تنويع وَخْلق الوظائف في الباد الغنية بالموارد.
وف���ي النهاي���ة؛ ف���اإّن ال�ضيا�ضات التي ترع���ى التج���ارة االإقليمية 
والتكامل بين ال���دول يمكن اأن َتُكون م�ض���درًا مهّمًا لوظائف جديدة، 
باالإ�ضافة اإلى قدرتها على تح�ضين االإنتاجية على م�ضتوى الموؤ�ّض�ضات، 

وكذلك التناف�ضية االقت�ضادية ككل.

اقت�صادات المدن االإفريقية الكبرى:
ر وتحّول  اإّن النمّو ال�ضكان���ّي المت�ضارع، الذي يتزامن مع التح�ضّ
ال�ض���كان م���ن الريف اإل���ى الم���دن، ي�ضع �ضغوط���ًا كبيرة عل���ى البنية 
التحتي���ة للمدن الكبرى في القارة االإفريقية، فالتحّول الديموجرافي، 
ال���ذي يتمّثل في االنفجار ال�ضباب���ي في القارة، يتطّلب زيادًة حادًة في 
َخْل���ق الوظائ���ف وتح�ضين البني���ة التحتية في الم���دن الكبرى، بما في 

ذلك م�ضاكن جيدة في المراكز الح�ضرية عبر القارة.
ولكي توؤّدي الم���دُن الكبرى َدْورها، كاأقط���اٍب للنمّو االقت�ضادي 
وتوفي���ر الوظائف الجيدة، فاإنها بحاجة اإلى اأن ت�ضبح اأكثَر تناف�ضية، 
وق���د رّكزت الدرا�ض���ة على العوائق والفر�ش اأم���ام َخْلق مدٍن تناف�ضية 
كبرى ف���ي اإفريقيا، ومن ثّم تح�ضين معايي���ر المعي�ضة ل�ضكان المدن، 
وكذل���ك النازحين اإليها من الريف. وق���د و�ضع بنك التنمية االإفريقي 
»خم�ض���ة موؤ�ض���رات« لتح�ضي���ن اأح���وال الم���دن الكبرى م���ن النواحي 
االقت�ضادي���ة، مث���ل: ديناميكية ال�ض���كان وقدرتهم عل���ى التاأقلم على 
الوظائ���ف، وكذل���ك االأداء االقت�ض���ادي وموؤ�ضرات النم���ّو، التوظيف، 

وتكلفة االإ�ضكان والمرافق، وكلها تك�ضف عن اأرقاٍم مذهلة.
فعل���ى �ضبي���ل المثال؛ في الفت���رة ما بين عاَم���ي 000) و6)0)م 
�َضِه���دت الم���دن الكب���رى، ف���ي ال���دول التي يهيم���ن عل���ى اقت�ضادها 
الم�ضادر الطبيعية، نم���ّوًا كبيرًا في ِن�َضب الّدخل للفرد، ولكنها كانت 
اأق���ّل نجاحًا في تح�ضين الّدخل المتاح لاأ�ضر في الُمجمل. وباالإ�ضافة 
اإلى ذلك؛ فاإّن ِن�َضب التوظيف العالية لم ُتترجم بال�ضرورة اإلى ارتفاٍع 
ف���ي دخل االأ�ضر، مما ي�ضير اإلى تباطوؤ النمّو في االأجور، وكذلك زيادة 

�ضريعة في عدد االأ�ضر.
كم���ا �َضِه���دت ع���دٌد من الم���دن الكب���رى ت�ضّخم���ًا ف���ي االأحياء 
طة جيدًا كذلك،  الع�ضوائية، وتراكمًا في االأحياء الجديدة غير المخطَّ
وه���ذا لم يقّو����ش فقط رفاهي���ة االأ�ضر؛ ولكن���ه اأّدى اأي�ض���ًا اإلى زيادة 
نفق���ات الِعَمال���ة، واأّدى اإلى اإعاق���ة االإنتاجية للعّم���ال. واالآثار ال�ضلبية 
ل�ض���وء تخطيط االإ�ضكان؛ �ضاَحَبها نق�ٌش ف���ي البنية التحتية الَمَدِنّية، 

رف  مث���ل: توفير الكهرباء، و�ضبكة الموا�ض���ات، واأنظمة المياه وال�ضّ
حي. ال�ضّ

والعام���ل االأهّم الذي �ضاهم في تل���ك النقائ�ش هو عدم مواكبة 
البني���ة التحتي���ة القديمة لتل���ك الزيادات؛ مم���ا اأّدى اإل���ى اإخفاٍق في 
ا�ضتيعاب ال�ضياق���ات االجتماعي���ة وال�ضيا�ضية واالقت�ضادي���ة، والبيئة 

المرتبطة بعملية التمّدن التي �َضِهدتها القارة ال�ضمراء.
ومن بي���ن التو�ضيات التي َخَل�َش اإليه���ا التقرير، من اأجل تقليل 
العج���ز في الِبْنَية التحتي���ة، تح�ضين بيئات العمل ع���ن طريق تح�ضين 
الموؤ�ّض�ض���ات والُحك���م الر�ضيد، وو�ضع اأُط���ٍر تنظيمية، وزي���ادة اإتاحة 

المهارات وتعليم العّمال.

من  �أ�سا�سية  تو�سيات  ثاث  �لتقرير  وق��ّدم 
�أجل تح�سين بيئات �لعمل في �لمدن �لكبرى:

اأواًل: يج���ب عل���ى م�ضوؤول���ي الحكوم���ات، اأو المدن الكب���رى، اأن 
يح�ّضن���وا من ُخططهم الإعداد الم���دن لموجات النزوح من الريف اإلى 

الح�ضر؛ لكي تواكب الحقائق المحلية الجديدة.
ثاني���ًا: اال�ضتثمار في بن���اء المنازل ُيع���ّد �ضيئًا اأ�ضا�ضّي���ًا؛ لتقليل 
طة في مختل���ف المدن، وتح�ضين  تراكم االأحي���اء الكبرى غير المخطَّ

حياة الّنا�ش، وال �ضيما النازحون من الريف اإلى الح�ضر.
ة؛ مما يمك���ن اأن يمّثل اأداًة  ثالث���ًا: اإن�ضاء مناط���ق �ضناعية خا�ضّ

فّعالًة ل�َضْحذ اال�ضتثمار، وزيادة ال�ضادرات، وَخْلق الوظائف. 
ولكن يجب اأن يتزامن ذلك مع تخطيٍط ا�ضتراتيجيٍّ عامٍّ للدول، 
ة بَجْودة االقت�ضاد؛ من اأج���ل الو�ضول اإلى مزايا تلك  م���ع عناية خا�ضّ

االأحياء ال�ضناعية الكبرى. 
لذل���ك؛ يج���ب ب���ذل المزيد م���ن الجه���د، والتركيز ف���ي تطبيق 
ال�ضيا�ضات ولي�ش فقط مج���رد تعريفها، من اأجل الق�ضاء على واحدٍة 
من �أه���ّم نقاط �ضعف بر�مج �لتنمية في �إفريقيا، ويجب كذلك تقوية 
�لموؤ�ّض�ضات ك�ضرٍط �أ�ضا�ضيٍّ للو�ضول �إلى تطبيق �ضيا�ضاٍت �أ�ضرع و�أكثر 

ح�ضمًا، ومن ثّم اإطاق مبادرات القطاع الخا�ش.
لت اإليه بع�ش الدول في القارة؛  وبالرغم من التق���ّدم الذي تو�ضّ
ة ف���ي اإفريقيا تظّل  ف���اإّن متو�ضط َج���ْودة الموؤ�ّض�ضات العاّم���ة والخا�ضّ
منخف�ض���ة، وتمّثل عائقًا كبي���رًا لتطبيق االإ�ضاحات، كم���ا اأّن برامج 
التنمية ف���ي اإفريقيا ب�ضورٍة عاّمٍة، وفي ال���دول اله�ّضة، والتي تمّزقها 
ة، فاإّن تلك االأمور بحاج���ٍة اإلى وقٍت طويٍل  ال�ضراعات ب�ض���ورٍة خا�ضّ
لتنفيذه���ا، لذل���ك يجب العمل ف���ي البداية على تح�ضي���ن الموؤ�ّض�ضات 
ة، ومن َثّم تن�ضيق الحوار فيما بينهما من اأجل ت�ضريع  العاّم���ة والخا�ضّ

عملية االإ�ضاح االقت�ضادي �
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THE FRENCH ORIENTALISM 
AND ITS ROLE IN THE 
COLONIZATION OF AFRICA

Dr. Adam Bamba (Ivory Coast)
Academic & Researcher The Academy for Islamic Studies University of 
Malaya, Malaysia.

In this paper, an attempt is made to explore the role of the French Orientalist 
studies in the process of the European imperialist hegemony in Africa. In this regard, 
this paper has adopted a Documentary Method. It comprises three parts, namely: (a) 
The “Great” geographical exploration, (b) The anthropological studies and (c) Islam as 
a focal theme in Orientalist studies.

The Geographical explorations stand as a base point for the colonial activities into 
Africa, Asia and Latin America. It has been found that the first European explorers were 
strongly related to the colonial powers, some of them were military commanders or high 
administrators of the colonizers, such as: David Livingston, Henry M. Stanley, Joseph 
Gallieni and Pierre S. de Brazza, just to name few among them. The barbaric methods 
that those explorers adopted in imposing themselves on the native inhabitants in 
Africa and elsewhere, the Slave Trade that they initiated and the self-appropriation of 
the natural resources that was undertaken by those explorers, all these are vivid facts 
on the relationships between the Orientalism and the imperial colonizers.

The Anthropological studies stand as the backbone that supported the European 
Imperialism, that is why this science is known among the scholars as “the child of the 
Imperialism”. The French colonial admiration was leading in this field by establishing 
many schools, entertaining scholars who undertook the mission of propagating the 
imperial ideologies through their studies. Some of those ideologies are: the so-called 
“races coloniales” among the French anthropologists, and the “Hamitic Theory”. Most 
of the European anthropological studies at the colonial era tend to justify Imperialism 
and to draw a halo of greatness around the “white man”, making of him a Demi-Dieu, 
while vilifying other nations, giving the white man an absolute right to “civilize” others.

Islam has gained serious concern of the colonial powers through Orientalist 
studies. Here also French Orientalism takes the lead in Islamic studies. This is due to the 
fact that most of the French colonies in Africa are Muslim majority. French anthropology 
tried to draw a negative image around Islam in Africa, such as terming it as “l’Islam Noir”, 
distorting its history, ignoring or denying all of the Islamic civilizational aspects in Africa.

In summary, Orientalism has played a significant role in supporting the 
Colonialism in all of its aspects and under all the disciplines �
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Food banks and their roles 
in fighting hunger in Africa

Shawqi Salah Ahmed Ismael
Researcher, Sudan.

There is a huge increase in world population particularly 
in Africa, without increasing in food production, this will lead 
to a humanitarian disaster if we do not move to increase the 
amount of food to make the balance and in widen the area 
that can be used for agricultural activities, but this assumption 
has not yet happened. 

This research shows the continuing battle against hunger 
in Africa for the last 30 years, against hunger disasters and 
the unforgotten memories in African history as result of 
mismanagement of African resources.

This research shows the expected solutions for the 
problems related to the food produce and managing, solutions 
depend mainly on the issue of sustainable agriculture 
development, food banks, communities involvement, all 
together to win the battle against hunger.

Showing the roles of food banks in this regard, I mean, the 
importance of establishing these organizations to be the first 
stand in the case of natural disasters or manmade disasters.

This research concludes with three recommendations, 
the first to the food banks workers to appreciate their efforts 
to the African communities, the second to decision makers to 
check their readiness in the case of disasters, the importance 
of choosing the food banks as allies to win the game, the last 
to the community movements to react positively and not to 
wait the governmental efforts to take actions �
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The African learning and the 
imported means of teaching 
Arabic language: Ghana case study
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This study focuses on the content of Arabic textbooks 
in West Africa, using the Republic of Ghana as example that 
could be reflected on most of the West African countries 
teaching Arabic as second language in their basic schools. 
These countries nearly share the same historical context from 
which these Islamic schools were established.

  This study highlights on the status of Arabic textbooks in 
Ghana and examines the appropriateness of these textbooks in 
teaching Arabic to an African learner for him to acquire all the 
four linguistic skills (listening, speaking, reading and writing), 
without any difficulties. 

 The study illustrates the concept of second language 
acquisition and explains the difference between it and the 
teaching of the native language. In addition to the linguistic 
approaches and principles that are needed to be considered in 
designing any Arabic textbooks to conform to Ghanaian learner.

After examining the content of these textbooks designed 
for primary learners of where the books originated from, an 
appropriate alternative textbooks design was proposed for 
a Ghanaian learner, with focus on how content of language 
textbooks for teaching Arabic at the basic level should be 
designed, based on the principles and teachings of applied 
linguistics in designing of language learning curricula for 
non-native speakers, since educational curriculum must be 
well planned before being introduced to learners, especially 
the basic level �
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The Climate Crisis in Africa: A 
study of extinction indicators 
and strategies for existence

Eman Qlal
Doctoral Researcher, Dept of Humanities and Political Sciences Ohran 
University – Oran, Algeria.

This paper aims to be a general introduction to the discussion of a central 
issue, climate change, which is amongst the major environmental policy issue 
facing the African continent.  In view of the worsening manifestations of the 
climate crisis in our research, we use two indicators of analysis.

Beginning with the extinction index by questioning the survival of 
the African continent & by identifying the most important climate threats 
facing the continent and which put the continent on the brink of disaster as 
these climate problems worsen such as high temperature, droughts, floods, 
extremist cyclones and shifts in weather pattern , volatility in rainfall, and 
their interaction with the fragile environmental and social conditions within 
the African continent and their weak adaptability. In addition to identifying 
the most important engines and the reasons behind these threats and the 
continuity of their risks by exploring the political context of climate change 
in Africa.

The second indicator is the stay index through the introduction of a 
number of strategies and alternatives that undermine the disadvantages of 
the climate crisis to reach what we can call climate security on the continent 
such as the climate partnerships, the activation of carbon rights, the adoption 
of green energy models and industries and the building of a binding political 
agreement In the final analysis we will present forward-looking scenarios for 
the outlook for climate policy in Africa, and one of the indicators is likely to 
either remain or be extinct, beginning with a critical reading of the recent 
2016 climate summit highlighting the responsibility of the West in the 
escalation of the climate crisis in Africa, which requires the real and serious 
political will of the Western powers to achieve greater climatic justice than 
to hold conferences and seminars �
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Infrastructure and 
development in Africa: 
facts and remarks
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The importance of infrastructure projects stems from the 
interdependent relation between development and the level of existing 
infrastructure.  Many economic activities - and even the state’s defense and 
security functions - depend on a strong infrastructure.

 Lack of sufficient or adequate transport, for example, means natural 
protection against the entry of products of each African country into the 
markets of the other countries, resulting in increased production costs and 
reduced competitiveness. Similarly, poor means of communication and lack 
of timely information affect the speed and efficiency of decision-making 
on exchanges and interaction among member states in the integration 
process. Therefore, the goal of the African countries to achieve integration 
requires hard work in the field of infrastructure, to allow dealing with Africa 
as one large market and not as fragmented and separate markets.

African leaders have committed in Agenda 2063 to mobilizing financial 
resources to implement major projects in transport, energy and ICT in 
order to speed up action to connect the continent through modern and 
competitive infrastructure.  These efforts and commitments have resulted 
in a relative boom in infrastructure on the continent compared to what it 
was in the past. However, there are major challenges most of them are tied 
to weak national ownership, finance, technical capacity and institutional 
arrangements.

This article seeks to explain the reality of the infrastructure in Africa 
and the reasons for its interest, as well as review the most important efforts 
and infrastructure projects underway in Africa and their potential impact 
on the development efforts in the countries of the continent under the 
existing incentives and challenges inherent in these projects �
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Elites in East Africa: 
A study of their future role

Ibrahim Naser
Research, Political Sciences & International 
Relations Sudan.

The issue of elites is one of the most complicated matters in 
the political and social studies. Perhaps this complexity comes 
from the role played by the elites in their societies. Generally, 
these characters are not limited to the political or economic 
elites. What matters are religious and cultural elites that are 
playing an important part in these areas. It is considered that 
elites are those who occupy the most important positions 
and whose decisions have enormous consequences on the 
country in which they are located. Among the elites in East 
Africa, we find the tribal elite, due to the tribal system in the 
African countries, are playing a significant role in the public 
life in East African countries.

The elites in East Africa do not play their roles as required 
and as they should do in their society. Despite their historical 
roots in East Africa, the roles of the religious and tribal elites are 
especially very limited in the process of change and influence 
in the public life in East Africa

This study examined the concepts of the elite, and the 
classifications within the same one in East Africa. Additionally, 
it reviewed the role of the elites and their future roles in the 
process of the change in the Eastern Africa countries, besides 
the relationship between elites and governments. 

Keywords: Elite, East Africa, Role, Change, Influence, 
Public life �
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Local African 
Organisations in The Fight 
Against Terrorism:
An Applied Study of The G5 Sahel

Dr. Mouhamed Bachir Diop
Author and Researcher in African and 
International Affairs Senegal

Terrorism is a major international concern, that’s why the officials and the 
decision-makers as well as the ordinary citizens are all concerned about it, because 
it is a multidimensional phenomenon; that means its negative repercussions do 
not exclude anyone. Combating terrorism is one of the priorities of international 
and regional institutions, and it has developed numerous plans and programs 
to eliminate it, but what we are seeing in reality does not indicate any progress, 
contrary to some estimates, third world countries are the hardest hit by terrorism 
case, In Africa, terrorist operations continue to be terrible, and at the same time the 
sovereignty of their countries is also violated, and their resources are torpedoed by 
the superpowers on the pretext of combating terrorism.

Until now, the African solution is still absent, the African Union, despite its 
several attempts, is still unable to formulate a strategy that unites the countries of 
the continent, and the regional institutions within the continent in its fight against 
terrorism, perhaps this failure is the main reason that caused some countries clustered 
in new institutions to assume their responsibilities and face the threat of terrorism.

In recent times, the Sahel region has suffered heavy terrorist attacks, sp some 
countries have come together to announce the birth of a new regional institution 
that will take up the task of responding to the new  events in the Sahel region, 
particularly the frequent terrorist threats. The G 5 Sahel was created in exceptional 
circumstances, following the failure of several regional initiatives, the escalation of 
terrorist operations and the emergence of other terrorist groups in the region, in 
addition to the heavy French and American military presence in the region, which 
is expected to pose a major challenge to G 5 Sahel  in its struggle against terrorism.

In this study we try to highlight the efforts of the African regional institutions 
in their fight against terrorism, taking into account the efforts of the African Union 
Organization in this regard, with a focus also on the newly created organisation, to 
know the mechanisms and the conditions of creation, and its opportunities for success, 
and finally the French’s  role in the Sahel, and its impact on this new organisation �
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Historical aspects of 
Walatah

Dr. Ahmed ElShokry
Institute of African Studies
Mohamed 5th University – Ribat, Morocco

There is no doubt that, over the 10th century, the Saharan 
trading had initiated multiple changes on both Saharan sides, 
and on the extension of the trading centers, which resulted 
in the appearance of convoy cities in order to make profit 
of this growing trading. Interestingly, amongst those cities, 
especially ‘Walata’ that was able to attract Moroccan and 
Sudanese communities, both managed to fit in perfectly with 
the locals, this unique dynamism that the Saharan Sanhaja 
tribes were able to create, is almost an exception compared 
to what happened, at that time, to the Claharian Sahara, 
south of the African continent, same thing for numerous 
deserts all over the world, with only few exceptions: Silk Road.  
Thus, Peru, that would later be known as Walata Or Iwalatan, 
was created. Drawn by the traveler Ibn Battouta  by the 
middle of the 14th century, despite the lack of the sources 
that would help us into cruising the details of its growth, 
or the tribe’s name that built it, what we can confirm is that 
‘Massoufa’ has been a crucial leading factor in the growth of 
this city. So how did Walatah succeed at taking profit from 
the Saharan trading? And what were the leading factors to 
the growing of this city that made it stand in the middle of 
the desert through numerous centuries? Is there any hope of 
the recreation of the the civilized role of the city through the 
actions of the Mauritanian government to retrieve the glory 
of the old Saharan city? �
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ISLAM AND MUSLIMS
IN SOUTH AFRICA

Adil Ja’far Mlotshwa

The first arrival of Muslims in South Africa is believed to 
have been around the seventieth century, when the Dutch 
built a halfway stop in Cape Town under the auspices of the 
Dutch East Indian Company. This is despite the fact that the 
neighboring Mozambique had already had contact with Arabia 
prior to the advent of Islam. Nevertheless, it seems that the 
Muslim did not venture inward to the south, and thus South 
Africa remained for a long time without Islam.

Since arrival, Muslims have managed to spread and settle all 
over the country and build small Muslim communities. Although the 
sad reality is that, these Muslim communities were formed on racial 
lines and are not inclusive or representative of the demographics of 
the Muslim population in the country. This is of course; due to the 
Apartheid government policies, that believed in racial segregation 
as a tool of social coexisting. Nonetheless, Muslims still enjoy very 
pleasant and good conditions in South Africa as opposed some 
Muslim minorities in some parts of the world.

The ground for spreading Islam remains relatively fertile, 
especially in regards to the indigenous people of the land. This 
is because of very striking similarities between the teachings of 
Islam and the culture of the indigenous tribes of South Africa. 
It is therefore incumbent on the Muslims in South Africa to 
capitalize on this opportunity promptly. This window is fast 
closing due to the ongoing western cultural invasion that 
leaves everything it touches corrupted and far from the purity 
of natural disposition �
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hand in containing terrorism and 
reducing its harm? Rwanda came 
out from the largest massacre in 
Africa, racing time in the field of 
development and welfare, while So-
malia is still suffering from fighting 
and division for more than a quar-
ter of a century.

T h e  t h r e a t  o f  t e r r o r i s m 
a n d  i t s  h a r m  i s  n o t  l i m i t e d 
to the state institutions and their 
leaders, but surpasses them to 
include the whole society and its 
institutions, its members and values, 
so why do governments take on the 
sole responsibility for such a prob-
lem without the participation of the 
rest of society and its public leaders?

Why were community leaders, 
academic and intellectual institu-
tions hesitant to participate in the 
solution?

The aforementioned were ob-
servations and questions that were 
asked by many, which should be 
put on the table of autopsy and 
under the examination of scientific 
research with its analytical, induc-
tive and extrapolative tools, for a 
better understanding and a proper 
cure for this epidemic. And we at 
Qiraat African magazine are open-
ing the door toward publishing 
very influential contributions, and 
will be happy to be a platform 
through which scholars and think-
ers can present their participation 
in the fight against this disease.

We expect from the elites and com-
munity institutions to make their 
initiatives without delay & to partici-
pate in forwarding solutions, and to 
evaluate the work of governments, so 
decision makers should extend their 
hands and give space for all national 
forces to participate with them, as 
we are all in one ship, if it sinks, we 
will all sink. 

Warding off the threat of terror-
ism and the safety from its harms will 
be achieved only - God willing, by 
understanding the true and integrat-
ed causes of it and its components, 
and by honest and independent will, 
far from the interests of the regional 
and international powers, and with a 
concrete participation from all com-
ponents of the society – according 
to everyone›s specialty and position.

The partial dealing in under-
standing, treatment and implemen-
tation of the terrorism problem will 
never eliminate it, but rather will 
contribute in one way or another 
in its spread and reproduction, be-
cause the elimination of terrorism 
is everyone›s responsibility.

Only partially dealing with, un-
derstanding and applying solutions 
to the problem of terrorism won›t 
eliminate it; rather this will only 
lead – in one way or another – to its 
spread. That is because eliminating 
terrorism is a communal responsi-
bility which must be shouldered 
by all �
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external forces? Or is it a kind of 
escaping to the forefront because 
it is easier than radical solutions 
related to reform, the state of order 
and the participatory solutions and 
development?

Why is it, in most cases, which 
the main orientation is resorting 
to security solutions as a result of 
an external request or propos-
al? That happens also in parallel 
with the adoption from some forces 
that have interests and greed in 
the region, as the competition is 
apparent in the formation of many 
coalitions in overlapping areas?

Where is the regional and con-
tinental coordination on the levels 
of military, political and scientific 
institutions, and establishing suit-
able mechanisms and institutions? 

What are the results of using 
the security solution? Is the prob-
lem in decline and decay, or in 
increase and expansion(1)?

 In the Horn of Africa there was very little  )1(
 objective social research papers about the
 engines and causes of extremism, as the
 two main serious interviews conducted
so far with two former fighters from al-
 Shabab movement in Somalia and Kenya
 was conducted by Pretoria Institute for
 Security Studies. In both cases, the finding
 was clear: the majority of the fighters in the
 al-Shabab movement said they joined the
 extremist group after they suffered brutal
 treatment at the hands of security forces.

The previous reference

Also, what is the feasibil-
ity of foreign military presence? Is it 
a stabilizing or a provocative factor?

How can violence and fighting 
groups move between countries, 
launch raids, and then return back 
with their weapons and spoils, to 
their remote strongholds, in pres-
ence of foreign bases and the avail-
ability of latest communication, 
monitoring and control devices?

What is  the impact of se -
curity solutions on strengthen-
ing and influencing other causes, 
such as the militarization of states 
and the neglect of development, 
poverty and the revival of strife and 
fanaticism of all kinds?

To what extent societies are ac-
cepting the security solutions, and 
how much are they convinced and 
co-operating with them(2)?

Terrorism is a global problem 
suffered by many countries, and 
there are countries that have suc-
cessfully dealt with it, while many 
others have failed, so have we 
have studied those experiences 
and taken advantage of them?

What is the role of regional 
and international will, local and in-
ternal will, and who has the upper 

 See article: “What is the feasibility of   )2(
 the presence of foreign forces in light of
 the escalation of terrorism in the Sahel
 region?!” Translated in Qiraat African

.website
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Army (LRA) and Anti-balaka militias, 
for example?

For sure, the beneficiaries party 
from the sustention of terrorism, 
whether they are countries, enti-
ties or individuals, are feeding it on 
regular bases to be sure that it will 
never wane or put off, then their 
gains will be in vain, and we have 
to notice that many of those who 
pursue violence have not achieved 
any of their demands and goals.

Can we take benefit from the 
documents and investigations 
conducted on previous terrorist 
operations, such as the massa-
cre of Rwanda and the conflict in 
Sierra Leone, to understand the na-
ture of terrorism, and the overlap-
ping of interests in international 
conflicts, the struggle of influ-
ence, economic motivation, with 
internal components and personal 
ambitions?

What is the role and size of 
the internal causes; such as injus-
tice, corruption and monopoly 
of power and wealth, the mar-
ginalization and neglect, dis-
crimination and differentiation 
between community compo-
nents, and the neglect of develop-
ment, and the fragility of the state 
and so on?

And which is more influential 
in the presence and spread of ter-
rorism, internal causes or external 
ones? Is this consistent in all conflict 

zones and areas of violence?
What about financing sources, 

methods of communication and 
mechanisms?

What is the relation between 
international Mafias (drug, human 
and arms trafficking) and this prob-
lem and what role they play in this?
At the level of dealing 
with the problem:

At the beginning, there are three 
parallel levels to deal with epidem-
ics and disasters: treating the in-
jured and rescuing them; trap-
ping the epidemic in the narrowest 
area to prevent it from spreading; 
and the immunization of the unin-
fected people.

Is this what happening in the 
treatment of the epidemic of ter-
rorism?

O r  i s  t h e  f o c u s  m e r e l y 
on the treatment of infected? This 
treatment in most cases has reverse 
effects, because it uses only the 
military solutions and the secu-
rity grip, without the intellectual, 
political and developmental treat-
ment.

Was using secur ity  solu-
tion as a sole or main solution 
based on an accurate identifica-
tion of the problem, and a proper 
screening for all treatment options, 
and according to proper stand-
ards? Or it was chosen for other 
reasons related to the internal or 
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What is the relationship be-
tween terrorism, especially the 
transcontinental type, with the 
methods and mechanisms of ex-
ploitation and control?

Is terrorism a complex prob-
lem, or a simple one? If it is a com-
plex one, and apparently it is, is 
there a differentiation process that 
has been applied upon the funda-
mental reasons and the secondary 
ones?

Was there an extrapolation 
process for the hotbeds of terror-
ism and the area of its movement 
and its significance? Why it is here 
and not there, with the conver-
gence of virtual reasons? Is it re-
lated to internal, regional or inter-
national conflicts or merely related 
to some personal aspirations? Is 
it related to wealth and sourc-
es of energy? Or related to loca-
tion and geography?(1) Or influ-
enced by cultural and religious 
influence in the region?

Fo r  e x a m p l e  w h y  t h e r e 
is no presence or operations 
for (ISIS or al Qaeda) in Eritrea - es-
pecially with its proximity to Soma-
lia - in light of the Christian minor-

 The interlocking and overlapping of   )1(
 diverse interests is one of the reasons
 for the continuing tragedy of Somalia, as
 shown by the article: “Why Al-Shabaab has
 not been eliminated so far?” Translated in

.the  Qiraat African website

ity control of the rule there, and its 
dictatorial ruling and repression of 
the Muslim majority, which resulted 
in the migration of two thirds of 
the population? This all happened 
while terrorism is strongly ac-
tive in the Muslim majority coun-
tries, where Muslims enjoy much 
of the rights and freedoms there 
in preaching, just as in West Africa!

Why Ethiopia is witnessing rela-
tive stability, despite the national 
and religious diversity, & the fact 
that leadership is circulated among 
the Tigary ethnic minority? Unlike 
its neighbor Somalia, that is almost 
semi homogenous in its ethnicity, 
religion & thought.

Why it is in some places reli-
gious demands and slogans are 
prominent, whereas in others de-
mands are nationalistic & in others 
calls are for separatism.

Is there an extrapolation and-
comparison between the meth-
odology and literature of groups 
that espouse violence and terror-
ism - whether local or internation-
al -and between operations they 
carry out? Is there a consistency 
and integration between them or a 
contradiction and difference? And 
what is the reason for this contra-
diction, if any?

Why are spotlights shed and 
focused upon certain types of ter-
rorism and not others? Why there is 
no mention of The Lord›s Resistance 
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Terrorism :
Questions wait for answers

Terrorism in its undisputed 
definition: the indiscriminate killing 
and terrorizing of innocent people, 
and the destruction of private and 
public property, has become an 
expanding epidemic in Africa, with 
what all the disasters it entails on 
various levels.

It is an epidemic suffered by 
many; governments and communi-
ties alike, which makes it impera-
tive for them all to line up in haste 
to take initiatives to stop its spread, 
until it›s fully eradicated from the Af-
rican society.

Did that happen?
Considering the reality of ter-

rorism in Africa in terms of diver-
sity of its components and defini-
tions, the map of its existence and 
spread, and in terms of how states 
are dealing with and treating it, we 

can raise a number of observations 
and questions for understand-
ing this problem, and subsequently 
further understanding how to ad-
dress this issue.

At the level of understand-
ing and analyzing:

Is terrorism, in all its vari-
ous forms, a natural product of 
the African environment & consist-
ent with African human nature and 
its cultural and social composition? 
Or is it a result of globalization, 
including the globalization of con-
flicts and ideas alike?

What is the relationship be-
tween the rise of terrorism and 
new conflicts, regional and interna-
tional competition; and the devel-
opment of war theories, direct wars 
and cold ones, proxy wars and crea-
tive chaos?
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