


المحتوى

كلمة
المقد�س   التحرير الكتاب  لديهم  كان  اإفريقيا  اإلى  المب�شرون  جاء  »عندما  ال�شائعة:  المقولة 

وكانت لدينا الأر�س، وقالوا لنا: »َفْلُن�شّل«.. واأغم�شنا عيوننا لل�شالة، وعندما فتحنا عيوننا 
وجدنا الكتاب المقد�س في اأيدينا، بينما اأ�شبحت الأر�س في اأيديهم«.

تتكرر دللتها ومق�شدها بين حيٍن واآخر، من خالل نماذج و�شور متعددة، ولكنها تو�شل 
للنتيجة نف�شها.

واأحدث النماذج هو موقف الغرب مما تعانيه اإفريقيا من اآثار جائحة كورونا، ثم حاجتها 
اإلى اللقاحات التي يخطفها الأقوياء والأغنياء- وبع�شهم بكميات اأكثر من حاجته-.

وكم  الجائحة؟  هذه  لمقاومة  ُتقّدم  التي  الطبية  الم�شاعدات  من  اإفريقيا  ن�شيب  فكم 
ن�شيبها من الم�شاعدات الإن�شانية لمواجهة اآثارها؟ ثم ما ن�شيبها من اللقاحات الوقائية؟ 

وما ترتيبها في الح�شول عليها؟
والمنظمات  الحكومات  من  لإفريقيا  المقدمة  والم�شاعدات  )كورونا(،  م�شهد  قراأنا  اإذا 
ق�شايا  في  والمنظمات  الحكومات  تلك  ب��دور  قارناه  ثم  معها،  تفاعلهم  وم��دى  الغربية، 

اإفريقية اأخرى، ف�شنرى نموذجًا جديدًا لق�شة الكتاب والأر�س.
»اعزل«،  با�شم  اإفريقيا  في  مليونية  حملة  لل�شكان  المتحدة  الأمم  �شندوق  يقود  مثاًل: 
تح�شل  التي  )الواقيات(  الرفالت  عدد  وي�شل  حمل،  بدون  الجن�شية  العالقات  لت�شجيع 

عليها اإفريقيا »�شنويًا« حوالي 2 بليون رفالة، بقيمة ت�شل اإلى نحو 70 مليون دولر.
الخارجية  المعونات  كل  بقطع  2011م،  في  اأوباما،  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�س  وهدّد 

لنيجيريا، لأنها قامت بت�شريع »قانون منع المثلية«.
وفي موقٍف م�صابه؛ عندما اأ�صدرت اأوغندا قانون »حظر اللواط« قام الغرب ولم يقعد 
من اأجل اإلغائه، فاأوقفت اأمريكا وهولندا والدنمارك والنرويج برامج م�شاعدات مخ�ش�شة 

لأوغندا بع�شرات الماليين، لل�شغط عليها من اأجل اإلغاء هذا القانون.
الفطرة  تخالف  وق�شايا  بالماليين،  تفتك  جائحٍة  بين  الغربي،  الموقف  َفرق  هو  هذا 

وثقافة الآخرين، وللغرب ميزانه واأولوياته في الم�شاعدات..!
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االفتتاحية

إفريقيا وفرنس���ا قصٌة ُكتبت تفاصيلها باألش���اء والدماء 
واآلالم؛ قص���ة تحكي أنانية اإلنس���ان ووحش���ية المحتل؛ غرور 
واس���تكبار، ظلم واس���تعباد، س���رقة ونهب وإفقار، تدمير للقيم 
والحض���ارات، طمس للهوية، وتش���ويه للتاري���خ، وإعاقة للتقدم 

والرقي. 
قصة فصولها ال تنتهي، ومآسيها وجروحها ال تندمل، بدأت 

منذ مئات السنين في حين غفلةٍ وساعة ضعفٍ من إفريقيا...!
فهل �صتنتهي هذه الحكاية؟! 

وه����ل اآن لإفريقي����ا اأن تتطه����ر م����ن دن�����س فرن�ص����ا، الآن وقد 
تغيرت الموازين؟!

ق���د يُقال: ألم تنت���ِه الحكاية بتحرر إفريقي���ا من االحتال 
الفرنسي في ستينيات القرن الماضي؟!

نع���م! لقد تحررت من وج���ود الحاكم الفرنس���ي والحامية 
الفرنس���ية على أراضيها- فقط-، أما القرار والمال فهو يُدار عن 

بُعد من باريس.
لق���د كان تح���رراً منقوص���اً، ولذل���ك أس���بابه التاريخية 
والموضوعية، والتي س���اهمت أيضاً في قمع وإفش���ال مش���اريع 
التح���رر الكامل، فقد حاول بعض الرؤس���اء التحرر من فرنس���ا 
وسياساتها االستعمارية وهيمنتها.. ولكن تّم اغتيالهم أو االنقاب 
عليهم، ومنهم: »أحمد س���يكوو توري« رئي���س غينيا عام 1958م، 
فعندما أراد تحقيق االس���تقال الحقيقي، وقال جملته الشهيرة: 
»نح���ن نفضل أن نعي���ش بحريتنا على أن نعي���ش عبيداً بترف«، 
غضبت النخبة االس���تعمارية الفرنس���ية في باريس، وللتعبير عن 
غضبهم الشديد قامت اإلدارة الفرنسية بتدمير كل شيء في غينيا 
له عاقة باالس���تعمار الفرنسي، أو ما يمثل »امتيازات االستعمار 

الفرنسي« على حد قولهم، هكذا.. بهذه الصفاقة!
غادر ثاثة آالف فرنسي غينيا، حاملين كل ما يمكنهم حمله 
من أماكهم، ومدمرين لكل ما ال يس���تطيعون حمله، كالمدارس، 
وحضانات األطف���ال، والمباني اإلدارية، كلها ت���م تفتيتها؛ كذلك 
السيارات، والكتب، واألدوية، ومعدات مراكز األبحاث، والجرارات 
الزراعية، تم سحقها وتخريبها؛ أما الخيول، واألبقار في المزارع 

فقد تم قتلها، والطعام في المخازن تم حرقه أو تسميمه.
ومثله »س���يلفانوس أوليمبيو«، أول رئيس منتخب لجمهورية 
توجو، لم يكن يريد لدولته أن تس���تمر تحت الوصاية الفرنس���ية، 
وبناًء على ذلك رفض التوقيع على اتفاقية اس���تمرارية االستعمار 
التي تقدمت بها فرنس���ا، لكنه وافق على دفع َديْن سنوي لفرنسا، 
فيما يُعرف ب�»االستفادات من المستعمر«، وصلت قيمته ل�40% من 

إفريقيا وفرنسا.. قصة آن لها أن تنتهي..!
الناتج القومي، ولكّنه أوقف التعامل بعملة الفرنك اإلفريقي، وقام 
بصك عملة جديدة- فقط-، وفي 13 يناير 1963م، بعد ثاثة أيام 
م���ن البدء في طباعة العملة الجديدة، قامت مجموعة من الجنود 
المدعومين من فرنسا بقتل أول رئيس منتخب.. حيث ُقِتل على يد 

عضو سابق في الفيلق األجنبي الفرنسي برتبة رقيب. 
بل إنه خال الخمسين عاماً السابقة؛ حدث ما مجموُعه 67 
انقاباً في 26 دولة إفريقية، 16 منها كانت ترزح تحت االستعمار 
الفرنس���ي، ما يعني أن 61% من االنقاب���ات حدثت في إفريقيا 

الناطقة بالفرنسية.. فمن يكون خلف هذه االنقابات؟!
 لقد خرجت فرنسا؛ وبقيت روحها ويدها الطويلة وعصاها 
الغليظة، وتركت رجالها الذي���ن ربتهم على عينها، إذ كيف تفّرط 
فرنس���ا في منجم كبير مليء بمصادر الطاقة والمعادن النفيس���ة 
والموارد الطبيعية، وسوق واسع لتصريف بضاعتها وصناعاتها؟!

يلخص ذلك الرئيس الفرنس���ي ميت���ران هذا الوضع بقوله: 
»بدون إفريقيا؛ فرنس���ا ل���ن تملك أي تاريخ ف���ي القرن الواحد 

والعشرين«.
ويؤكده الرئيس الفرنس���ي جاك ش���يراك: »بدون إفريقيا؛ 

فرنسا سوف تنزلق إلى مرتبة دول العالم الثالث«.
اتفاقيات ال�صتقالل )اتفاقيات فرن�صا في اإفريقيا(:

لقد خرجت فرنس���ا من إفريقيا بع���د أن وّقعت مع كل دولة 
من مس���تعمراتها اتفاقيات– بعضها معلن، وبعضها سري- تضع 

مصالح فرنسا أوالً وقبل كل شيء..!
ومن بنود تلك التفاقيات:

- فر�س ديون ا�صتعمارية لم�صلحة المحتل الفرن�صي: 
الدول »المس���تقلة« ملزمة بدفع استحقاقات البنية التحتية 

التي بنتها فرنسا في هذه الدول خال استعمارها لها. 
مع أنها ل���م تبنها ُحباً ف���ي األفارقة، وإنما بنتها تس���هيًا 

لمشروعاتها االستغالية وتجارتها.
- م�صادرة تلقائية لالحتياطيات القومية الإفريقية: 

بموج���ب تل���ك االتفاقيات؛ تبق���ى هذه ال���دول اإلفريقية 
)مستعمرات فرنسا الس���ابقة( ملزمة بإيداع احتياطياتها القومية 

من النقد في البنك المركزي الفرنسي. 
وبهذا؛ تحتفظ فرنسا باحتياطيات النقد القومية ل�14 دولة 
إفريقية منذ عام 1961م: )بنين، بوركينا فاس���و، غينيا بيس���او، 
ساحل العاج، مالي، النيجر، السنغال، توجو، الكاميرون، جمهورية 
إفريقيا الوس���طى، تش���اد، جمهورية الكونغو، غينيا االستوائية، 

الجابون(.
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- التحكم في ال�صيا�صة المالية للدول الإفريقية:
السياس���ة المالية التي تحكم هذه المجموعة المتنوعة من 
الدول غير معقدة، ألنها في الحقيقة ُمدارة من ِقبل وزارة المالية 
الفرنس���ية، بدون الرجوع إلى أيٍّ م���ن اإلدارة المركزية أليٍّ من 
االتحاد االقتصادي والنقدي لدول إفريقيا الوسطى أو مثيله لدول 

غرب إفريقيا.
- ح�صابات ال�صتثمار والخ�صومات المالية:

تحت ش���روط هذه االتفاقية؛ يلتزم البن���ك المركزي لتلك 
الدول بإيداع 65%- على األقل- من احتياطياتها النقدية األجنبية، 
فيما يُعرف ب�»حسابات االستثمار« في خزانة الحكومة الفرنسية، 

باإلضافة إلى 20% لتغطية »الخصومات المالية«.
عمليات الس���حب يجب أن تكون جميعه���ا بموافقة الخزانة 
المالية الفرنسية، وهذا يعني أن الخزانة الفرنسية تقوم باستثمار 
االحتياطيات األجنبية للدول اإلفريقية باسمها في بورصة باريس. 
أكث���ر من 80% م���ن االحتياطي���ات األجنبية له���ذه الدول 
اإلفريقية مودعة في »حس���ابات االستثمار« تحت قبضة الخزانة 
المالية الفرنسية، حتى إن هذه الدول ال تعلم- أو يتم إعامها- كم 

تملك من االحتياطي النقدي األجنبي في الخزانة الفرنسية..!
حس���ب تقديراٍت؛ فإن فرنس���ا يوجد تحت قبضتها حوالي 
500 ملي���ار دوالر من األموال اإلفريقية في بنكها المركزي!!! وال 
تس���تطيع الدول اإلفريقية الوصول لتلك األموال! وتسمح فرنسا 
له���م بالوصول ل�15% فقط منها خال الس���نة، وإذا كانوا بحاجٍة 
للمزيد من أموالهم تلك فعليهم اقتراضها من ال�65% من الخزانة 

الفرنسية مقابل فوائد..!
بل إن فرنس���ا تفرض حّداً أقص���ى للمبالغ التي يمكن لهذه 
ال���دول اإلفريقية اقتراضها م���ن احتياطياته���م المالية، والحد 
األقصى هو 20% من إيرادات الحكومة للعام الس���ابق، وإذا رغبت 
إحدى هذه الدول في اقتراض المزيد؛ فإن فرنسا لها حق الرفض. 
هذا االس���تعمار والتحكم المالي؛ اس���تهجنه حتى ش���ركاء 
فرنس���ا األوروبيون، حي���ث اتهم نائب رئي���س الحكومة اإليطالي 
فرنسا بإفقار إفريقيا، وأشار إلى أن »اتفاقيات االستقال« تجعل 
من فرنسا خامس اقتصاد في العالم، ولو توقف ما تأخذه باريس 

من الدول اإلفريقية لكان اقتصادها في المرتبة 15 عالمياً.
- وم����ن بنود »اتفاقي����ات ال�صتق����الل«: اأن الأولوية لفرن�صا 
وال�ص����ركات الفرن�صية في الح�صول على العطاءات والمناق�صات 

العامة: 
وبالنس���بة لتخصي���ص عق���ود الحكومة؛ يج���ب أن توضع 

الشركات الفرنسية في االعتبار أوالً.
- فرن�ص����ا لها الحق في ن�صر قواتها والتدخل الع�صكري في 

اإحدى هذه الدول للحفاظ على م�صالحها: 

فتَْح���ت ما يُس���مى »اتفاقية الدف���اع«، الملحق���ة باالتفاق 
االستعماري، فرنسا لها الحق القانوني للتدخل العسكري في هذه 
الدول اإلفريقي���ة، وأيضاً تتمركز قواتها بش���كٍل دائم في قواعد 

عسكرية في هذه الدول، وتُدار بشكل كامل من الفرنسيين.
- وم����ن البن����ود الرئي�ص����ة: اللت����زام بجع����ل اللغ����ة الر�صمية 

للبالد هي اللغة الفرن�صية واأي�صاً لغة التعليم: 
»نعم س���يدي! أنت تحت���اج إلى أن تتحدث الفرنس���ية، لغة 
موليير«، تم تأسيس منظمة لنشر الثقافة الفرنسية، وكذلك نشر 
اللغة الفرنسية، تحت مسمى »المنظمة الدولية للفرانكفونية«، مع 
ع���دد من األقمار الصناعية والمنظم���ات التابعة لها تحت رعاية 

وزارة الخارجية الفرنسية. 
وما خف���ي كان أعظم! والعجيب أن ه���ذا الظلم والتوحش 
واالس���تغال يُقّدم ويُسّوق مغلفاً بعنوان )المهمة الحضارية(، ومن 
بلد يُس���مى )بلد األنوار(، إنها فعًا مهمة حضارية كش���فت عن 

حضارة المادة والتوحش واألنانية الغربية.
ونعود اإلى �صوؤالنا: 

هل يس���تطيع الجيل الجديد أن ينه���ي فصول هذه الحكاية 
المؤلمة، ويطهر األرض اإلفريقية من عبث فرنس���ا وس���رقاتها 

للشعوب اإلفريقية؟
نع����م! ي�صتطي����ع ذل����ك، والمعطي����ات والإمكاني����ات المتوفرة 

لديه الآن ت�صاعده على ذلك.
نعم! يس���تطيع- بإذن الله- إذا توف���رت فيه اإلرادة والوعي 

والتعاون:
- اإرادة: تجعل التحرر واالس���تقال أولوية في حياته، يوجه 

لها كل طاقاته، ويوظف كل ما يملك لتحقيقها.
- وع����ي: يعّرف���ه بقدراته ومصادر قوته، وأن فرنس���ا بدون 
إفريقيا ال ش���يء، وليس العكس، وعي ينشره في مجتمعه ليكون 
س���نداً له في مش���روع التحرر، إن كل ش���خص قادر- من خال 
الفضاء المفتوح– أن يصل بعلمه وفكره إلى جمهور واسع ومتنوع 
األطياف، لقد انتهى زمن التحكم والس���يطرة في وسائل اإلعام 

والتعليم، فهل تم استثمار ذلك استثماراً سليماً ومفيداً؟!
- تع����اون واجتم����اع بين اأبناء القارة: فالَهّم مش���ترك، وهذا 
ما نشاهده ونلمس���ه من روح التعاون والتس���اند واالجتماع على 
قواسم مشتركة وقضايا كبرى، والتحرر من قيود خطوط الحدود 
التي رس���مها المستعمر، وهو تعاون يبشر بالخير إذا ما تم تفعيله 

وتطويره، وتحويله إلى مبادرات عملية وبرامج مشتركة.
واألم���ل كبير في الجيل الجديد لتحقيق اس���تقال حقيقي 
وكامل، وبن���اء نهضة ورخاء واس���تقرار ألمته���م، وليكن الهدف 
والشعار: إفريقيا أَْولَى بثرواتها من فرنسا، وأبناؤها أَْولَى بلغاتهم 

وثقافاتهم من اللغة والثقافة الفرنسية �
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الطرق الصوفية في غرب إفريقيا

د. عبد الرحمن �شيتو عالوي
الإ�شلالمية  الفرقلان للدرا�شلات  التدري�لس بكليلة  ع�شلو هيئلة 

والتربوية، بوبو جول�شو بوركينا فا�شو

على ذلك �شلنلقي ال�شوء في هذه الدرا�شة على 

ال�شوفية واأهم ت�شكيالتها في غرب اإفريقيا، من 

خالل محورين رئي�شين،  كما ياأتي:

البحث والدرا�شة عن الطرق والت�شكيالت اإن 

لتحظلى  اإفريقيلا،  غلرب  فلي  ال�شلوفية 

باأهمية كبيرة؛ لكونها ظاهرة دينية لها امتداد 

تاريخلي طويلل، وح�شلور واقعلي موؤثلر، وبناء 
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المح���ور الأول: لمح����ة موج����زة ع����ن تاريخ 
التصوف في غرب إفريقيا:

1- تاريخ دخول التصوف إلى غرب إفريقيا. 
2- أبرز عوامل انتش����ار التصوف واستقراره 

في غرب إفريقيا.
3- خصائص التصوف اإلفريقي.

المح���ور الثان���ي: الط����رق الصوفية في غرب 
إفريقيا: الواقع والمستقبل:

1- الطرق الصوفية في غرب إفريقيا.
2- العاق����ات بين الطرق الصوفية في غرب 

إفريقيا.
3- مس����تقبل التصوف في غ����رب إفريقيا، 

حضوراً وتأثيراً.
ثم الخاتمة.

عن  م��وج��زة  لمحة  الأول:  ال��م��ح��ور 
تاريخ الت�صوف في غرب اإفريقيا:

1( تاريخ دخول الت�صوف اإلى غرب اإفريقيا:
إن تحديد تاري����خ دخول التصوف في منطقة 
غرب إفريقيا، يعد أمراً يصعب تحديده وضبطه، 
لك����ن من ش����به المؤكد أنه دخ����ل قديماً، وقصة 
الرج����ل الصوفي، ال����ذي حل ضيف����اً على ملك 
مملكة مالي وكان سبباً في إسام الملك ورعيته، 
يس����تدل بها على قدم دخ����ول التصوف في غرب 
إفريقيا، والقصة مشهورة نقلتها المصادر والكتب 
التاريخي����ة، ومف����اد القصة- كما يق����ول البكري 
في معرض وصفه لإلس����ام في هذه المملكة-: 
أن ملكهم كان يُلقب ب�»الُمْس����لماني« نس����بًة إلى 
اإلس����ام، وذلك ألنه اعتنق اإلسام على يد رجل 

مسلم غريب نزل ضيفاً عنده. 
ويُذكر في س����بب ذلك أن إقامة هذا الغريب 
في باده صادفت مش����كلة جدب وقحط وجفاف، 
حيث أمسكت السماء وانقطعت األمطار في تلك 
الفترة، فقام الملك بتقديم أنواع شتى من القرابين 
لآللهة لاستس����قاء، ولكن دون جدوى، واش����تكى 

إلى ضيفه المس����لم، فاشترط عليه ذلك الضيف 
المسلم اعتناق اإلس����ام، فاعتنقه الملك، فدعا 
المسلم واستسقى الله له، فاستجاب الله دعوته، 
فأمطرت السماء، وانتهى الجدب والقحط؛ فأمر 
الملك بتكس����ير األصن����ام والتماثي����ل التي كانوا 

يعكفون عليها))).
هذا الضيف المسلم كان له أسلوب خاص في 
طلب السقيا، فقد ورد في المصادر أنه أمر الملك 
أن يغتسل ويلبس ثوباً أبيض، ثم خرج به إلى أرض 
فاة، وصلى معه ركعات، بصاٍة بعيدة في كيفيتها 
وقدرها عن صاة االستس����قاء المش����روعة، ثم 
جلس����ا متضرَعيْن إلى الله بأسلوٍب يدل على أنه 

كان صوفياً))).
وتذكر بع����ض المصادر أن الق����رن الخامس 
عش����ر يُعد ه����و بداية ظه����ور ح����ركات الزهد، 
ومذاهب تصفية القلب وتزكية السلوك وتهذيبها، 
في مناطق غ����رب إفريقيا، بعدم����ا وصلت إليها 
حرك����ة الزعيم الروح����ي البغدادي عب����د القادر 
الجياني، المعروفة ب�)الطريقة القادرية(، وذلك 
بجهود علماء ومتصوفين أفارقة، كالش����يخ محمد 
بن عبد الكريم المغيلي التلمس����اني والشيخ علي 
الكنتي والش����يخ المختار الكنتي الكبير، وغيرهم، 
وفي ذلك يقول د. حوتية محمد: »وأصبح الشيخ 
علي الكنتي قطباً للطريقة القادرية، عندما انتقلت 
قبائل كنتية في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عش����ر الميادي إلى واحات توات، وحملوا معهم 
الطريق����ة القادرية. وفي هذه الواحات انتش����رت 
القادرية في النصف الثان����ي من القرن الخامس 
عش����ر الميادي، وكان ش����يوخ الكنتة يزورن برنو 

))) الم�سالك والممالك، البكري، �ص875.

))) المرجع ال�سابق. ولكن يبدو هذا اال�ستنتاج بعيدًا.. فلم ُيذكر 

كيفية محددة لل�سالة وال الت�سرع، وهذا ال يقوم دلياًل قويًا 

على اأن �ساحبه �سوفي. قراءات اإفريقية.
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يتبعون الطريقة القادرية«))).
وظهرت بعد ذلك حرك���ة زعيم قرية »عين 
ماضي« الجزائرية، الشيخ أبي العباس بن أحمد 
بن محمد ب���ن مختار التيجان���ي، والتي ُعرفت 
باس���م )الطريقة التيجاني���ة(، وأثبتت وجودها 
عل���ى أراضي غرب إفريقيا. وعلى الرغم من أن 
األس���بقية تُس���جل للطريقة القادرية؛ فقد ثبت 
في بع���ض الوثائق أنها دخلت أراضي توات قبل 
زيارة الرحالة ابن بطوط���ة للتخوم الصحراوية 
منذ ع���ام 1354م)))؛ إال أن التجانية تمكنت من 
السيطرة والتمكين لنفسها واالنتشار في إفريقيا 
جنوب الصحراء، وفاقت أختها في س���رعة غزو 
ديار ش���عوب غرب إفريقيا؛ وذلك بفضل جهود 
أتباعها، ومس���اعي مريديها ف���ي توحيد العمل 
وتحديد مس���اره، م���ن أجل تحقي���ق أهدافها، 

والوصول إلى مآربها.
»وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت التجانية 
قد فرضت نفس����ها باعتباره����ا الطريقة األولى 
في المناطق التي أدخلت في اإلس����ام من غرب 
إفريقيا، في حين ل����م تعد القادرية- التي لم يعد 
له����ا أي اتصال بالزاوية األم في بغداد- كفؤاً لها. 
فقد انقس����مت هذه الطريق����ة األخيرة إلى فروع 
متنافس����ة مثلما حدث في شنقيط، بينما حافظ 
تيجانيو باد السودان على عاقات قوية جداً مع 
زوايا »عين ماضي« وفاس وتلمسان وتمازين. وقد 
عرف����ت التجانية- مقابل القادري����ة التي ابتعدت 
جغرافياً عن قواعدها، وتجمدت بفعل انقساماتها 

وغرب  ت��وات  باإقليم  ال�سوفية  الطرق  محمد،  حوتية  ))) د. 

الدولي  الملتقى  ورق��ة   ،(8/(9 القرنين  خ��الل   - اإفريقيا 

والتحديات  االإ�سالم  في  »الت�سوف  بعنوان:  ع�سر  الحادي 

 - اأدرار  دراية،  اأحمد  جامعة  008)م،  نوفمبر  المعا�سرة«- 

الجزائر.

))) علي تراوري، االإ�سالم واال�ستعمار في اإفريقيا.. ال�سيخ حماه 

اهلل رجل الدين والمقاومة، �ص9).

الداخلية- نجاحاً س����ريعاً غير مس����بوق في باد 
الزنوج«))).

2( اأب���رز عوام���ل انت�صار الت�ص���وف وا�صتقراره 
في غرب اإفريقيا:

لقد أس����همت عوامل عدة في ش����يوع الفكر 
الصوفي وانتش����اره في غرب إفريقيا، وساعدت 

في ثباته واستقراره، ومنها:
1- تضافر جه����ود القبائل الكنتية التي نقلت 
الفكر الصوفي إلى المنطقة، ونشاطها في إنشاء 
الزوايا، والمراكز العلمي����ة، وحلقات الدرس، من 

أجل نشر الفكر وتوسيع آفاقه.
2- نش����اط المريدين وأتباع الطرق المختلفة 

في تثبيت أركان مذهبهم.
 3- ق����رب منطقة غ����رب إفريقيا من منطقة 

توات التي استضافت الفكر ألول مرة.
4- ش����عور المريدين واألتباع بالخطر الوثني 
والغزو االس����تعماري والتنصي����ري لمنطقة غرب 

إفريقيا))).
5- إكث����ار علماء الفك����ر الصوفي من الكتابة 

والتأليف.
6- اعتقاد مري����دي التصوف وأتباعه الجازم 
بأن ما يدعون إليه إسام في صورة أخرى متمثلة 

في منهجية التربية وتزكية النفس.
7- االعتقاد بأن الوظائف المختلفة في الفكر 
الصوف����ي )األوراد واألذكار والصلوات والخلوات( 

عوامل استجابة دعواتهم، وتقربهم إلى الله.
8- فط����رة التدي����ن المغروزة في اإلنس����ان 
اإلفريق����ي أس����همت كثيراً في اعتن����اق الكثيرين 
الفكر الصوفي، الذي يركز في اإلكثار من التربية 

الروحية والتزكية النفسية والوجدانية. 
9- تركيز الطرق الصوفية على بعض األعمال 

)))  المرجع ال�سابق، �ص9).

)))  المرجع ال�سابق، �ص59).
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التعبدية والممارس����ات الدينية الس����هلة مقارنًة 
بغيره����ا؛ فالت����زام قارئ الق����رآن الكريم بأحكام 
التجويد وش����روط الترتي����ل الزم ومطلوب، ولكن 
لصعوبة ذل����ك على الكثيرين من الناس، وبخاصة 
غير الع����رب، آل بهم األمر إل����ى تفضيل األذكار 
واألوراد التي ال تكلفهم جهداً يُذكر، فسارعوا إلى 

االلتحاق بالطرق الصوفية التي تهتم بها))).
10- الجوانب الروحية التي تُعد سمًة مميزة 
للصوفية، وجود هذه الس����مة وقربها من مفاهيم 
موج����ودة في الثقافة التقليدي����ة اإلفريقية، كانت 
أح����د عوامل اقتراب الش����خصية اإلفريقية منها 

وتقبلها إياها))).
3( خ�صائ�س الت�صوف الإفريقي))):

تعرضت »الطرقية« في إفريقيا إلى ما أسماه 
أو جس����ت نمت����ز H.Nimtz »األفرقة«، ويمكن 
صياغة ذلك في سؤاٍل هو: ما طبيعة االختافات 
الت����ي طرأت على الط����رق الصوفية عند دخولها 

إفريقيا؟ 
لعل الطرق الصوفية لم تختلف في إفريقيا عن 
أي موضع آخر فيما يتعلق بالجوانب الروحية التي 
تعد س����مة عامة مميزة للصوفية، جانب آخر لم 
يختلف فيه التصوف في إفريقيا عنه في أي مكان 
آخر؛ وهو أنه على مس����توى التجنيد )المريدين( 
كان المعي����ار الحاك����م في ترقية األف����راد داخل 
الطريق����ة هو الورع والعب����ادة ال األبعاد الدنيوية، 

))) د. مو�سى عبد ال�سالم اأبيكن، الت�سوف االإ�سالمي في غرب 

�ص  ))/))0)م،  العدد  ال��ت��راث،  حوليات  مجلة  اإفريقيا، 

.(((-(((

في  االإ�سالمي  االأهلي  للعمل  العامة  المالمح  جعفر،  ))) ه�سام 

والبحوث،  للدرا�سات  الح�سارة  مركز  الع�سرين،  ال��ق��رن 

�ص)7).

التَّ�سوف  خ�سائ�ص  اأب���رز  اأنَّ  الباحثين  م��ن  ع��دد  ))) ي���رى 

باإفريقيا كونه »�سوفيَّة مجاهدة« militant sufism. قراءات 

اإفريقية. 

وقد وجد هذا ج����ذوراً له في الثقافات اإلفريقية 
التي ش����كلت البيئة التي احتضنت التصوف حال 

وصوله إلفريقيا. 
أما الحديث عن االختافات الرئيس����ية بين 
الطرقية في إفريقيا وغيره����ا في مناطق العالم 
اإلسامي؛ فيحتاج إلى استقصاء موسع، وال يمنع 
هذا من الحديث عن السمات المميزة للطرق التي 
قد تكون أكثر بروزاً وحضوراً فيها أكثر من الطرق 

في أماكن أخرى.
ويمكن إيجاز أهم هذه السمات المميزة فيما 

يأتي:
1- ال�صخ�صانية الكارزمية:

فجمي����ع الكتابات التي تتن����اول التصوف في 
إفريقيا تقف باألساس عند أسماء أشخاص بعينهم 
ال عند الطرق التي أسسوها أو التي ينتمون إليها. 
وفي تحليل أس����باب انتش����ار هذه الزعامات ثمة 
مقوالت م����ن قبيل: أن دور التصوف في مناهضة 
تجارة العبيد، وال سيما أفراد من الصوفية بعينهم، 
تبنوا ذلك خال القرن التاسع عشر، مما أدى إلى 
التفاف المجتمع اإلفريقي حول هؤالء األشخاص 
وتتويجه لهم بوصفهم زعامات، بل يذهب البعض 
إلى تصوير ذلك السبب كأحد األسباب األساسية 
في اتساع نشاط المتصوفين، وخاصًة في مالي.

س����بب آخر تس����وقه الظروف التاريخية التي 

التشكيالت الصوفية في 
غرب إفريقيا حاضرة بحدها 

وحديدها، وقد تغلغلت 
تعاليمها في أوساط الشعوب 

اإلفريقية
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عاشتها دول إفريقيا، هو قيام الحركات الصوفية 
ومؤسس����يها بمحاربة االس����تعمار، وه����و ما أدى 
إلى رد فعٍل عكس����ي، هو معاداة االستعمار لهذه 
الزعامات أو القيادات، فق����ّوى ذلك من مركزها 

داخل مجتمعاتهم اإلفريقية.
ويمك���ن في هذا الإط���ار ذكر بع�س اأ�صماء كاأمثلة 

لتلك الزعامات:
1- الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي.

2- الشيخ سيدي المختار الكنتي.
3- الش����يخ محمد الحافظ ب����ن المختار بن 

الحبيب العلوي.
4- الشيخ محمد فاضل مامين.

5- الشيخ محمد األغظف الداودي.
6- الحاج عمر تال.

7- الشيخ أحمدو لبو.
8- الشيخ إبراهيم انياس.

9- الشيخ أحمد بمبا.
10- الشيخ حماه الله.

ماحظٌة مهمة تبدو هنا أيضاً، وهي أن وجود 
»قطب« أساسي للطريقة الصوفية مسألة تعرفها 
الط����رق الصوفية كافة، بل إن انتس����اب الطريقة 
إل����ى القطب يُعد ف����ي بلدان )كمص����ر( من أهم 
أس����باب قبولها واالعتراف بها كطريقة رس����مية. 
لكن الطريقة تستمر في بيت القطب وفي أتباعه 
لس����نوات وس����نوات بعد رحيله، وهو األمر الذي 
تفتقده إفريقيا جنوب الصحراء، فالش����خصانية 
غلبت على المؤسس����ية؛ حيث الوالء للش����خص 

أساساً ثم للتنظيم.
2- ال�صراع داخل الطرق وفيما بينها:

والمغرب،  نيجيري����ا،  مث����ل  ب����اد  عرف����ت 
والس����نغال.. صراعات داخل الط����رق الصوفية، 
أدت إلى عدٍد كبير من االنشقاقات. وعلى الرغم 
من أن الطرق الصوفية كافة في مختلف األماكن 
تعرف ظاهرة االنش����قاق؛ فإنه م����ن الافت في 

الحالة اإلفريقية اتس����اع دائرة االنشقاقات، فا 
توجد طريق����ة إال وحدثت بها عدة انش����قاقات، 
سواء من داخل البيت »البيت المؤسس للطريقة« 
أم من المريدين، وال يكتفي األفراد باالنشقاق، بل 
يكّونون طرقاً جديدة تجت����ذب مريدين جدداً، أو 

ربما مريدين من الطريقة األم نفسها.
مثل الطريق����ة »البكائية« الت����ي تفرعت عن 
الطريق����ة القادرية، والطريق����ة »الفاضلية« التي 
تفرع����ت ه����ي أيضاً ع����ن القادري����ة، والطريقة 
»الحموي����ة« التي تفرعت عن التيجانية، والطريقة 
»المريدية« التي تفرعت هي أيضاً عن التيجانية.

وال�سح���ر  بالتنجي���م  الكرام���ة  ارتب���اط   -3
والخرافة:

حيث الواقع اإلفريقي يعرف الس����حر ويتغذى 
عل����ى الخرافة؛ فإن الكرامة الت����ي يعرفها تاريخ 
التصوف اإلس����امي، وتمثل اس����تثناءات معلومة 
في مسيرة التصوف، وال تعول عليها الطرق اآلن، 
وإنم����ا تتذكر أقطابها وما تمتع����وا به من كرامة، 

وصلوا لها بعد ممارسة رياضات روحية.. 
هذه الكرام����ة تحولت لدى أتب����اع الصوفية 
بإفريقي����ا جنوب الصحراء إلى ن����وع من اإليمان 
ل����دى المريد، الذي يعتقد أن ش����يخه الحالي، أو 
الذي قامت به الطريقة، يس����تطيع كش����ف الغيب 
والتنجيم والعلم بالمس����تقبل، واختلط ذلك لدى 

بعض القبائل بالسحر.
4- ظهور زعامات ن�صائية �صوفية:

وهي الظاهرة التي تكاد تختفي في دول كثيرة 
تعرف ظاهرة الصوفية كمصر وآسيا الوسطى…، 
فاشتهار النس����اء بالخلوة في إفريقيا مسألة تكاد 
تكون ش����ائعة ومعروفة، وأش����هر األمثلة في هذا 
 Sokhna Mogat Diop الصدد هي شخصية
في الس����نغال، التي ُعرف عنه����ا دخولها الخلوة 
وممارستها لدوٍر فّعال بين األتباع ورثته عن أبويها 
)وراثة البرك����ة(، وإن أحجمت ع����ن المكوث في 
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المساجد التي ارتبطت بالرجال.
حت����ى إن بعض الكتاب Saints رجح الدخول 
من مدخ����ل »المتصوفات«، صاحب����ات الخلوات 
في إفريقيا، وإدارتهن لش����ؤون الطرق، لدراس����ة 
»الس����لطة النسوية في اإلسام«، ويعبر عن هؤالء 
السيدات بالتعبير الغربي »القديسات«، وال يمكن 
اعتبار األسماء النس����ائية حاالت، بل تتحول في 

بعض دول الغرب اإلفريقي إلى ظاهرة.
5- طقو�س اإفريقية في ممار�صات الطرق:

تعرف الطرق أنشطًة كثيرة ذات أبعاد احتفالية 
)كالموال����د، ومجالس الذك����ر، والحضرات…(، 
إال أن إفريقي����ا عند دخ����ول التصوف فيها قامت 
بإضافة مامحها الخاصة إلى أنش����طة الطرق، 
الت����ي تنوعت بي����ن الغرب والوس����ط والش����رق 
اإلفريقي؛ حي����ث يذكر عدد غير قليل من الكتاب 
الغربيين، عند اس����تعراضهم لتاري����خ التصوف، 
أو للتصوف ف����ي إفريقيا تحدي����داً، قيام الطرق 
الصوفية بالرقص والغناء المتقطع؛ وقد يُبرز ذلك 
أس����باب تقبل القبائل اإلفريقية للتصوف ونفوذه 
إلى الفرد اإلفريقي؛ بحكم وجود أصل )أس����اس( 

لتلك الممارسات في الثقافة اإلفريقية.
وقد يعكس ذلك خلطاً لمفاهيم بعضها ديني 
وبعضها ثقافي في تلك المناطق، يؤكد ذلك قيام 
االحتفاالت الصوفية بالجمع بين الرجال والنساء 
معاً )الرقص الجماعي يشملهم(، بل إنه في نظر 
عدد م����ن فقهاء التصوف مج����رد االختاط بين 
الرجال والنس����اء في أحد األنشطة يوجب عقاب 
القائمين على الطريقة، فما بالنا بالغناء والرقص 
)م����ع ماحظة أن الغن����اء هنا إنم����ا يعني الذكر 

بطريقة منغمة(.
وماحظٌة مهمة تُذكر في هذا الس����ياق، وهي 
أن مسألة تحريف الشعائر ش����ائعة في إفريقيا، 
ب����ل إن في طقوس القداس المس����يحي في عدد 
م����ن كنائس غرب إفريقيا ثمة طقوس إس����امية 

)مرجعها الطرق الصوفية(، مثل تغطية النس����اء 
للرأس))).

في  ال�صوفية  الطرق  الثاني:  المحور 
غرب اإفريقيا: الواقع والم�صتقبل:

1( الطرق ال�صوفية في غرب اإفريقيا:
لق����د عرف����ت منطقة غ����رب إفريقي����ا منذ 
قرون مع دخول اإلس����ام فيها أنواعاً عديدة من 
الطرق الصوفي����ة، ويُعد أهمها: الطريقة القادرية 
والطريق����ة التجاني����ة، وفيما يأت����ي عرض ألهم 

قضايا هذه الطرق:
1- الطريقة القادرية:

الطريقة القادرية أحد أقدم الطرق الصوفية 
الت����ي ظهرت في بغداد ما بين )1077م-1166م(، 
على يد الملقب بمحيي الدين الش����يخ عبد القادر 
الجيان����ي، الذي عاش حي����اة الزهد والعزلة في 

المجتمع العراقي آنذاك))). 
وعل����ى الرغم م����ن بُعد الع����راق، عن منطقة 
غ����رب إفريقي����ا، فإنها تُع����د أول طريقة صوفية 
وطئ����ت تلك البقاع، وكان ذلك ف����ي القرن الرابع 
عش����ر الميادي، »لقد كانت القادرية، قبل ظهور 
الحركة العمرية )حركة الحاج عمر تال( والجهاد 
الذي قام به الول����ي التكروري ابتداًء من 1853م، 
هي الطريقة الدينية التي تعد األكثر انتش����اراً في 
إفريقي����ا الغربية، فقد كانت معروف����ًة في توات 
قب����ل زيارة ابن بطوطة للتخوم الصحراوية س����نة 

1354م«))).
 ويذكر المؤرخون والباحثون أن الشيخ سيدي 
المختار الكنتي الكبير هو أحد الذين عملوا على 

)))  المرجع ال�سابق ، �ص ))7)-)7)).

 Al-Marifag Jurnal Budaya, Bahasa, Dan (((

  .Sastra, Arab, Vol 16, No 1, April 2019, p.43

))) علي تراوري، االإ�سالم واال�ستعمار في اإفريقيا، مرجع �سابق، 

�ص9).
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نش����ر طريقة الش����يخ عبد القادر الجياني في 
إفريقيا ما وراء الصحراء، وقد ورد أن المؤرخين 
أجمعوا عل����ى أن الفضل الكبي����ر يرجع إليه في 
إرساء دعائم الطريقة القادرية في غرب إفريقيا، 
وبناء صرحه����ا، وإعطائها الطاب����ع اإلفريقي))). 
ومثله في ذلك مري����د القادرية ومخلصها محمد 
عبد الكريم المغيلي، وذل����ك في القرن الخامس 
عشر الميادي، وغيرهما من األفذاذ من زعامات 

القادرية))). 
تُع����د الطريقة القادري����ة أم الطرق الصوفية 
في إفريقيا بوجٍه عام، وعلى وجه الخصوص في 
غرب إفريقيا، حيث تأثرت ش����عوب غرب إفريقيا 
بعد دخول اإلس����ام بطابع فكر الحركة القادرية، 
وبجه����ود أعامها وجهابذة دعاتها من أهل الكنتة 

وغيرهم))). 
وقد وص����ف بعض الباحثين دع����اة القادرية 
ري الدين اإلسامي  بقوله: هم »من أحس����ن مبشِّ
في غ����رب إفريقيا، من الس����نغال إلى بنين، وهم 
ينشرون اإلسام بطريقٍة سلمية، بعيدة عن القتل 

والضرب«))).
وقد انتشر بفضل هذه الجهود مريدو الحركة 
القادري����ة وأتباعها على نطاٍق واس����ع، إلى أن بلغ 
عددهم حوالي نصف مليون بالس����نغال، وانتشروا 
في الدوائر الحكومية في مالي، وياحظ شيوعها 

بغرب  وعالقتها  بتوات  ال�سوفية  الطرق  م�سعودي،  ))) زهرة 

درجة  لنيل  قدمت  ر�سالة  0)م،  اإلى   (8 القرن  من  اإفريقيا 

الجزائرية/009)-0)0)م،  اأدرار  جامعة  في  الماجي�ستير 

�ص70.

))) علي تراوري، االإ�سالم واال�ستعمار في اإفريقيا، مرجع �سابق، 

�ص9).

�سابق،  مرجع  بتوات...،  ال�سوفية  الطرق  م�سعودي،  ))) زهرة 

�ص)5.

ووظائفه  خريطته  اإفريقيا  في  الت�سوف  حمادي،  ))) خ�سر 

www.islamanar.com :ال�سيا�سية، 0)/)0/0)0)م

أيضاً على طول نهر النيجر، وفي الكاميرون))).
الجه���ود المبذول���ة لن�صر الطريق���ة القادرية في 

غرب اإفريقيا:
اأ- ال�صيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي: 

يُعد المغيل����ي أحد الذين أدخل����وا الطريقة 
القادري����ة في غ����رب إفريقيا، وعمل على نش����ر 
اإلس����ام في أجزاء منها تح����ت ظلها، حيث بدأ 
الشيخ القادري المغيلي دعوته من منطقة توات في 
أدغال الصحراء الكبرى يدعو الناس إلى اإلسام، 
ويعل����ن براءته الكاملة من الوثنية والوثنيين، وأخذ 
يجوب ق����رى غرب إفريقيا ومدنها مروراً بالنيجر 

إلى نيجيريا.
وقد أس����همت جهوده- بشكٍل كبير- في نشر 
اإلس����ام وطريقة الش����يخ عبد القادر الجياني 
في المنطقة، حيث لم يتوان في اس����تغال منطقة 
غ����رب إفريقيا، واتخاذها مقام����اً جديداً لدعوته 
اإلصاحية، ومجاالً خصباً لتقوية سلطان اإلسام 
جنوباً، على ضوء التحديات التي يواجهها شماالً. 
وم����ن أجل بلوغ ه����ذه الغايات؛ منح الش����يخ 
المغيلي أخصب س����نوات عم����ره لحركة الدعوة 
في الس����ودان الغربي، بين أغادي����س )النيجر(، 
وكانو )نيجيريا(، وس����نغاي )مالي(؛ فُكلِّلت جهوده 
بالنج����اح، فقد ت����رك أثراً إس����امياً كبيراً، وقام 
بتصحيح مفاهي����م كثيرة كانت مغلوطة في أذهان 

العامة والساطين))).
لقد واجه الش����يخ المغيلي الحكام والسلطات 
والملوك بدعوته، لجذب قلوبهم، واستمالتهم إلى 
قبول م����ا كان يؤمن به َكحلٍّ لمش����كات حياتهم 
الديني����ة والدنيوي����ة، وكان من دالئ����ل تأثيره أن 

    .Al-Marifag Jurnal Budaya, op.cit, p.43  (5(

في  ال��ت�����س��وف  م��وؤ���س�����س��ة  �سيخنا،  اع��م��ر  ���س��ي��دي  ))) ي��ن��ظ��ر: 

غ���رب اإف��ري��ق��ي��ا ال��ط��رق��ي��ة، م��رك��ز ال��ج��زي��رة ل��ل��درا���س��ات، 

7)/9/08)0)م.
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الزعماء صاروا يكاتبونه ويس����ألونه في السياسة 
الشرعية وأمور الرعية، ومن ذلك:

1- جوابه برسالتين لسلطان كانو )نيجيريا(، 
محمد بن يعقوب المعروف ب�)رمفا( )ت 1499ه�(، 
وهما: الرسالة المس����ماة: )تاج الدين فيما يجب 
على الملوك والساطين(، والرسالة المسماة: )ما 

يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام(.
2- جوابه للس����لطان األسكيا محمد، برسالة 

ُعرفت ب�)أسئلة األسكيا وأجوبة المغيلي())).
ب- ال�صيخ �صيدي المختار الكبير:

الشيخ س����يدي المختار الكبير من أبرز رموز 
الطريق����ة القادري����ة اإلفريقية، وأح����د األبطال 
واألقطاب الذين اضطلعوا بالطريقة القادرية في 
غرب إفريقيا، وقد حظ����ي بمكانٍة دينية مرموقة 
على صعيد النشاط الصوفي، وفي المجال العلمي؛ 
حيث عمل على إنش����اء مراكز دعوية ومؤسسات 
تعليمية، أسهمت في نش����ر الفكر القادري بشكٍل 
ملفت للنظر في إفريقي����ا ما وراء الصحراء، ألن 
الش����يخ سيدي المختار أخذ على عاتقه مسؤولية 
تحمل نفقات منسوبي هذه المؤسسات التعليمية، 
معلمين ومتعلمين، فقد قام بتوفير احتياجاتهم من 
مأكل ومش����رب وملبس، األمر الذي أثر في سكان 
المنطقة، وأسهم في توسيع الدعوة القادرية، وأدى 
إلى امت����داد تعاليمها إلى المنطق����ة الممتدة من 
المحيط األطلس����ي في الجهة الغربية إلى النيجر 
ش����رقاً، ومن منطقة توات في الشمال إلى ما بعد 

نهري السنغال والنيجر في الجهة الجنوبية))).
إن فلسفة الش����يخ المختار الكبير في الدعوة 
إل����ى القادرية امتازت بأس����لوب الجذب بالحوار 
الحس����ن، والمخالطة الجيدة، األمر الذي أكسب 

)))  المرجع ال�سابق. 

)))  زهرة م�سعودي، الطرق ال�سوفية بتوات...، مرجع �سابق، 

�ص)5.

مريديه وأتباعه احترام أهل منطقة غرب إفريقيا، 
وقب����ول األفكار التي يطرحونها، واس����تطاعوا أن 
يصلوا إلى قلوب الملوك واألمراء والس����ادة على 
اختاف مشاربهم، وبادروا إلى مبايعتهم واعتناق 
طريقتهم، كما حصل ألمراء سكوتو، وأمراء بورنو، 
والقبائل الفوالنية والبمبارا، وغيرهم من الشعوب 

اإلفريقية))).
الطبعات المتفرعة عن الطريقة القادرية:

لق����د تفرعت عن طريقة الش����يخ عبد القادر 
الجياني، بعد اس����تقرارها في غ����رب إفريقيا، 
بفضل جه����ود المريدين المخلصين، ومس����اعي 
األتباع النشطين جملة من الفروع والطبعات، ومن 

اأهمها ما ياأتي:
اأ( الطريقة القادرية البكائية: 

يعد تأسيس هذا الفرع من جهود الشيخ سيدي 
أحمد البكائي الكنتي في شرق موريتانيا في القرن 
السادس عشر الميادي، وبفضل مساعي الشيخ 
البكاي، وخلفائه كالش����يخ سيدي المختار الكنتي 
وغيره، زحف الفك����ر القادري البكائي في منطقة 
غرب إفريقيا، وترس����خت تعاليمه، وانتشرت من 

مركزها األصل إلى األراضي النيجيرية.
وقد كان تأثير ه����ذه الطريقة كبيراً، ودورها 
عظيماً في إس����ام عش����رات آالف م����ن القبائل 

البمبارية في مالي والسنغال))).
ونقلت المصادر التاريخية أن »أحمد البكائي« 
هو من نش����ر الطريقة القادرية البكائية في غرب 
إفريقيا، وذلك في القرن الخامس عشر الميادي، 
وبخاصة دولة السنغال، وقد عمل على جعل بعض 
المناطق السنغالية مراكز دعوته، ومنطلق نشاطه 

ال�سيا�سي  التاأثير  بو�سليم،  �سالح  اأ.د.  ه���ارون،  ))) الهادي 

الع�سر  في  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا  في  القادرية  للطريقة 

الحديث، مجلة روافد للبحوث والدرا�سات - جامعة غرداية، 

العدد)، 7)0)م، �ص75.

    .Al-Marifag Jurnal Budaya, op.cit, p.43  (((
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الصوفي؛ حيث صار ل����ه أتباع ومريدون كثيرون، 
وظ����ل هكذا إلى وفات����ه، وقد خلف����ه في زعامة 
الطريقة القادرية بابا أحمد بن الش����يخ س����يدي 

المختار في منطقة تمبوكتو وما جاورها))).
ب( الطريقة القادرية الفا�صلية:

يُنس����ب هذا الف����رع من القادري����ة إلى مريد 
القادرية الش����يخ محمد فاضل بن مامينا المتوفى 
ف����ي العام )1969م()))، وقد أسس����ه وترك قيادة 
الدعوة والتوعية فيه ألبنائه، وقد حظي الش����يخ 
»سعد بوه بن محمد فاضل« بشرف قيادة الحركة 
الفاضلية القادرية بالس����نغال وم����ا جاورها من 

البلدان. 
عملت الفاضلي����ة على التأثير ف����ي أتباعها 
السنغاليين عبر مشربَيْن، مشرب الشيخ المحفوظ 
بن الطالب، ومشرب الشيخ سعد بوه، حيث صار 
لهما أتباع كثيرون، وامتد صيتهما إلى بلدان غرب 

إفريقيا وساحل العاج وغينيا وغيرها))).
وق���د تراجع نف���وذ الطريقة القادري���ة فيما بعد، 

واأ�صهمت في ذلك عوامل متعددة اأبرزها:
• ضعف اآلليات التنظيمية للطريقة، حيث ال 
توجد أنظمة لتجميع وتوزي����ع أتباع الطريقة في 

دوائر ووحدات كما هو عند التجانية والمريدية.
• غي����اب أو ضعف االحتفاليات والمواس����م 
الكبرى للطريق����ة، وهي مناس����بات تضفي على 
الطرق الصوفية األخرى حركية مس����تمرة، سواء 
تعل����ق األمر بإحياء ذكرى المول����د النبوي وموالد 

المشايخ الطرقيين اآلخرين وغيرها.
• الث����ورات التصحيحية التي قادها ش����يوٌخ 

)))  زهرة م�سعودي، الطرق ال�سوفية بتوات...، مرجع �سابق، 

�ص70.

)))  المرجع ال�سابق، �ص)7.

Al-Marifag Jurnal Budaya, op.cit, p.43.  & http://  (((

.2018-09-studies.aljazeera.net/ar/report/18

قادري����ون، من أج����ل تنقية التصوف م����ن البدع 
واالنحرافات السلوكية.

2- الطريقة التجانية: 
الطريقة التجانية هي الطريقة الصوفية التي 
أسسها الشيخ أحمد التجاني في بلدة عين ماضي 
الجزائرية، ف����ي القرن الثامن عش����ر الميادي، 
وانتقلت ف����ور ظهورها إلى أراضي غرب إفريقيا، 
بجهود أبرز مش����ايخها الذين ل����م يألوا جهداً في 

نشر األفكار األساسية التي تحملها الطريقة. 
وقد أسهم في سرعة انتشارها في إفريقيا 
وراء الصحراء طابعها اإلفريقي، فقد نشأت في 
إفريقيا، ومؤسس���ها إفريقي، األمر الذي سهل 
شيوعها في هذا القس���م من القارة السمراء، 
والتفاعل الحضاري  الثقاف���ي  للتواصل  نتيجًة 
الذي ربط ش���عوب ش���مال إفريقيا، بش���عوب 

غربها.
وتنقل المصادر التاريخية أن الشيخ محمد 
الحافظ بن حبيب الله العلوي، والش���يخ الحاج 
عمر تال، من الذين أس���هموا بش���كٍل كبير في 
نقل الطريقة التجاني���ة إلى غرب إفريقيا، وإن 
اختلفت في تحديد من له فضل األس���بقية في 

جلبها.
يرى بع����ض المؤرخين أن فض����ل ذلك يعود 
إلى الش����يخ محمد الحافظ الذي التقى بش����يخ 
الطريقة نفس����ه، في زيارٍة خاص����ة له إلى فاس 
المغربية، واعتنق الطريقة على يد الش����يخ أحمد 
التجاني الذي كلفه مهمة نشر الطريقة فيما وراء 
الصحراء، ومنحه »إجازة مقدم« جاء فيها: »اللهم 
انش����ر فضلك على محمد النبي األمي، والحمد 
لله والصاة والسام على رسول الله. لقد فّوض 
معلمنا ووس����يلتنا مع الله العل����ي القدير، قطب 
األقط����اب أبو العباس أحمد ب����ن محمد التجاني 
الحساني.... تلميذه العالم... الحافظ بن المختار 
بن حبيب الشنقيطي منح الورد لكل من يطلبه من 
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المسلمين«))).
وقد أصبح الش����يخ محم����د الحافظ- بهذه 
اإلجازة- ممث����ل الطريقة ومندوبها، وغادر مدينة 
ف����اس متجهاً إل����ى موريتانيا، وب����دأ بدعوة أهله 
وقبيلته وعش����يرته إلى اعتناق الطريقة الجديدة 
التي أتى بها من سفره، واستطاع أن يقنعهم، ودخل 
جميع أفراد قبيلته في الطريقة التجانية. وقد ظل 
بع����د ذلك يعمل بكل جهد وك����د في غرس أركان 
الطريق����ة، التي آمن بها وصدق، بها في موريتانيا 
والمناطق المج����اورة لها، وصوالً إلى ضفاف نهر 

السنغال قبل وفاته في عام 1830م))).
وقد وصلت الطريقة التجانية إلى الس����نغال 
بفضل جهود الش����يخ »مولود ف����ال« أحد مقدمي 
الش����يخ محمد الحافظ، حي����ث عمل هذا األخير 
على نشر تعاليم الطريقة، والتحق بالطريقة على 
يده كوكبة من الرجال النش����طين، الذين أبلوا باء 
حس����ناً في نش����ر الطريقة في باد السنغال وما 
جاروها، وهم: الش����يخ الحاج عمر تال، والش����يخ 
»آلفا ما يورو يلي« عم الحاج مالك س����ي، والشيخ 

عبد الكريم النقيل شيخ فوتا جالون الشهير))).
وقد توس����عت التجانية في غرب إفريقيا عبر 
ش����يوخ وعلماء ومدارس متعددة، وبلغت التجانية 
أوج ش����يوعها وانتش����ارها بظهور الشيخ إبراهيم 
نياس )توفي 27 يولي����و/ تموز 1975م(، ولم يزل 
األتباع والدعاة المخلصين للتجانية يقومون بدوٍر 
عميق في نشر التجانية في دول غرب إفريقيا وإلى 
المناطق الس����احلية، مثل: الغابون وغانا وتوغو، 
وس����احل العاج، وس����يراليون. وفي بوركينافاسو 
كان للشيخين، أبوبكر ميغا وعبد الله دوكري دور 
مهم في مد ظال التجانية بين السكان، وخلفهما 

)))  االإ�سالم واال�ستعمار في اإفريقيا، �ص)5.

)))  المرجع ال�سابق، �ص)5.

)))  المرجع ال�سابق، �ص)5.

أبناؤهما في مواصلة العمل الدعوي من أجل نشر 
الفكر التجاني))).

جهود اأتباع الطريقة التجانية في ن�صرها:
وقد اجته����د عديد م����ن مري����دي الطريقة 
التجانية وأتباعها في تثبيت دعائم طريقتهم، وفي 
إرس����اء قوائمها، وفي إبراز معالمها، ونشرها في 
رب����وع منطقة غرب إفريقيا، ومن هؤالء الش����يوخ 

الحاج عمر تال الفوتي.
ال�صيخ الحاج عمر تال:

ي����رى جّل من كتب عن الط����رق الصوفية في 
غرب إفريقيا أن الشيخ الحاج عمر تال من الذين 
عملوا على ترسيخ جذور مذهب الزهد، مستفيداً 
من معين الشيخ أحمد التجاني في غرب إفريقيا، 
وق����د اعتُبر م����ن الرموز البارزي����ن الذين عرفت 

الطريقة على أيديهم الشيوع واالنتشار والتمدد.
وم����ن الجدي����ر بالذكر؛ أن الش����يخ عمر تال 
كّرس حياته بأسرها للدعوة التجانية، بعد تتويجه 
ومنحه س����لطة خافة التجانية في باد السودان 
من ِقبل أحد مشايخ الطريقة، وهو الشيخ محمد 

الغالي، أثناء لقائه به في األراضي المقدسة. 
وق����د عمل على نصرة طريقة الش����يخ أحمد 
التجاني ونشر اإلس����ام من خالها، من منطقة 
الوديان الخصبة، في مس����قط رأس����ه بفوتا، إلى 
جب����ال البانجاغارا، م����روراً بالمرتفعات الجبلية 
في فوتا جالون ومنطقة كارتا، حيث كانت الوثنية 

مسيطرة على قلوب الشعوب هناك))).
وق����د واجه الش����يخ عمر تال ف����ي باد فوتا 
تحدي����ات كثيرة، منها: ع����داوة أتب����اع الطريقة 
القادرية الذين يرون في دعوة عمر تال ذريعة بناء 
دولته وفرض نفسه على المنطقة. ومنها الحضور 
االس����تعماري الذي يرى فيه الشيخ عمر تال روح 

)))  المرجع ال�سابق، �ص)5.

)5)  المرجع ال�سابق، �ص)5 وما بعدها.
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المحتل والغاصب الذي يجب محاربته. 
وقد خاض حروباً عدي����دة من أجل التصدي 
لتلك التحديات، التي كانت تعرقل مسيرة الدعوة 
اإلس����امية عبر الطريقة التجانية في المنطقة، 
إلى أن س����قط أمام قوة المستعمر الفرنسي في 
معركٍة حاس����مة ألجأته إلى مغارة، وقام األعداء 
بإشعال نار أمام المغارة، األمر الذي أدى إلى موته 
مختنقاً في العام 1865م، ومات ش����يخ من شيوخ 
الطريقة التجانية مخلفاً دولة إس����امية عظيمة، 
حلت محل كيان الطريقة القادرية في المنطقة))).

وبعد وفاة الش����يخ عمر تال؛ تم إرسال الشيخ 
س����يدي محمد األخضر كمبع����وث خاص، لمهمة 
تعيين قائ����د جديد للطريقة في غ����رب إفريقيا، 
وقد وقع االختيار على الش����يخ حماه الله، وعّين 
ش����يخاً للطريقة التجانية. وسنتحدث عن الشيخ 
الجديد الذي خلف الش����يخ الحاج عمر تال، في 
مهم����ة الدعوة التجانية ونش����ر أفكارها في ربوع 
القس����م الغربي للقارة السمراء، في مبحث فروع 

الطريقة التجانية.
التجانية وما تفرعت عنها من الطرق:

لقد تفرعت ع����ن الطريقة التجانية في غرب 
إفريقيا كيانات صوفية عدي����دة، انطبعت بطابع 
الطريقة األم، وعملت على مواصلة جهود أسافها 
في نشر الفكرة وغرس جذورها، ومن هذه الفروع:

اأ( الحموية:
الحموية هي كيان صوف����ي تجديدي النزعة، 
ينتس����ب إلى خليفة الش����يخ الحاج عمر تال، وهو 
الش����يخ حماه الله التجاني، ال����ذي عاش ما بين 
)1883م-1943م()))، وقد اتخذت الشعبة الحموية 

))) ينظر: د ال�سائح على ح�سين، لمحات من الت�سوف وتاريخه، 

�ص))).

�سابق،  مرجع  بتوات...،  ال�سوفية  الطرق  م�سعودي،  ))) زهرة 

�ص75.

م����ن مدينة »نيورو« في دولة مالي مقّراً لها، حيث 
يقيم خليفتها الحالي، الش����يخ محمدو بن الشيخ 
حماه الله، وكان واحداً من رموز السياسة والتأثير 
الروحي القوي في مالي بش����كل عام وفي ش����رق 

موريتانيا بشكٍل قوي وفّعال. 
إن أهم م����ا تمتاز به هذه الش����عبة التجانية 
عمله����ا على إرج����اع الفكر التجان����ي إلى أصله، 
المس����تنبط من المصادر األولية للطريقة، وعلى 
رأس����ها كتاب )جواهر المعاني( المرجع األصلي 
للطريقة التجانية، والذي ال يختلف عليه أحٌد من 

مشايخ التجانية ومريديها ومقدميها. 
وقد نقل األس����تاذ علي تراوري الفكرة، حيث 
قال: »لم يدخل الش����يخ حماه الله إصاحات في 
التجانية، وما كان يريده فقط هو العودة بالطريقة 
إلى المذهب األصلي لمؤس����س الطريقة التجانية 
كما ُوضع ف����ي )جواهر المعان����ي(، وهو الكتاب 
المرجع����ي الذي ال يعترض علي����ه أي تجاني«)))، 
ويزيد موضحاً الفكرة أكثر قائًا: »وبشكٍل أوضح: 
كان التجانيون قبل ظهور الشيخ حماه الله، بصفته 
خليف����ة للتجانية، يذكرون صيغة »جوهرة الكمال« 
اثنتي عش����رة مّرة، يبدو أن ال أح����د في إفريقيا 
الغربية قبل الشيخ األخضر والشيخ حماه الله قد 

تساءل حول هذا الموضوع«))).
وقد أدى موقف الشيخ حماه الله إلى انقسامات 
في أوساط التجانية؛ فأصبح الذين يذكرون إحدى 
عش����رة مّرة يُعرفون ب�»الحموية اإلحدى عشرية«، 
أو »أصحاب اإلحدى عش����رة حبة«. ويُعرف الذين 
يذكرون اثنتي عش����رة مّرة ب�»الُعَمرية« نسبًة إلى 
الش����يخ عمر تال، أو »الحافظية االثنا عش����رية« 
نس����بًة إلى الش����يخ محمد الحافظ، أو »أصحاب 

))) علي تراوري، االإ�سالم واال�ستعمار في اإفريقيا، مرجع �سابق، 

�ص99.

)))  المرجع ال�سابق.
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االثني عشرة حبة«))).
وعلى الرغم من إش����كاليات االنقس����ام التي 
عرفته����ا الحموية لحظة ظهورها؛ فإنها ش����قت 
طريقها نحو االنتش����ار والذيوع وإرساء قواعدها 
في مجتمع غ����رب إفريقيا، وق����د حالفها الحظ 
ف����ي الحضور في كلٍّ من موريتانيا ومالي والنيجر 
والسنغال وبوركينا فاسو وساحل العاج ونيجيريا، 
وم����ا زال األتباع والمريدون في انتش����اٍر في دول 
غرب إفريقي����ا)))، »وقد عم����ل الحمويون الذين 
تعرضوا- بقس����وة- لاضطه����اد الدائم واألعمى 
على تقوية طريقتهم في الس����ر وتوسيعها. ولهذا 
الس����بب ال توجد لدينا إحصائيات موثوقة بعدد 
الحمويين، فهؤالء كانوا أكثر مما توحي به التقارير 
السياس����ية في تلك الفترة...وقد أصبح الش����يخ 
حم����اه الله: الزعيم الروح����ي المبجل لدى مئات 
اآلالف من األتباع المتفرقين، لكن المنظمين على 
األقل في س����بع من مس����تعمرات إفريقيا الغربية 

الفرنسية«))).
ب( المريدية: 

ينتس����ب هذا الفرع من التجانية إلى مؤسسه 
الش����يخ أحمد بمبا الس����نغالي)))، الذي ُولد سنة 
1851م، وأس����س طريقته في الع����ام 1886م)))؛ 
ليس����تقر- بعد ذلك- في مدينة طوبى، التي أُخذ 
اس����مها من قوله تعالى: }الَِّذيَن آَمنُ����واْ َوَعِملُواْ 
اِلَحاِت ُطوبَى لَُهْم َوُحْسُن َمآٍب{ ]الرعد: 29[. الصَّ

وقد امتاز هذا التش����كيل التجاني السنغالي 
بالم����زج بين الفكر الق����ادري والتجاني من حيث 

)))  المرجع ال�سابق، �ص)0).

)))  زهرة م�سعودي، الطرق ال�سوفية بتوات...، مرجع �سابق، �ص70.

)))  المرجع ال�سابق، �ص))).

)))  ينظر: د ال�سائح على ح�سين، مرجع �سابق، �ص))).

)5)  زهرة م�سعودي، الطرق ال�سوفية بتوات...، مرجع �سابق، 

�ص)7.

األوراد والوظائف، وبإلزام األتباع بطاعة الشيوخ؛ 
ألن ذل����ك يضمن التطهير والنق����اء، واالبتعاد عن 

األمور الدنيوية- حسب اعتقاد تلك االطريقة. 
وقد نشأت المريدية نشأًة سنغالية، وانتشرت 
أفكارها في القرى والمدن الس����نغالية، وحظيت 
بقب����ول أغلب الش����عب الس����نغالي؛ ألن ظهورها 
تزامن مع االحتال الفرنس����ي، األمر الذي دفعهم 
إلى االلتفات حول الش����يخ المريدي، الذي كانوا 
يرون فيه المخلص والحامي الذي سيحميهم من 
االس����تعمار الفرنسي واستغاله ونهبه. وكذلك له 

أنصار ومريدون في دول غرب إفريقيا))).
2( العالق���ات بين الط���رق ال�صوفية في غرب 

اإفريقيا:
بالرغ���م من أن الطرق الصوفية وتش���كيات 
التصوف بكل أش���كالها في غرب إفريقيا، س���واء 
كانت الطرق األم أم الطرق الفرعية، تس���عى في 
مجمل حركاتها ونش���اطاتها إل���ى تحقيق مقاصد 
مشتركة وأهداف موحدة وفقاً لما تعلنه، فإن هذا 
القاسم المش���ترك من الهدف لم يجعل العاقات 
فيم���ا بينها عاقات وّد وإخ���اء، حتى بين الفروع 
التي انش���قت عن طريقة واحدة، وإنما كان الذي 
يسودها في بعض األحوال هو االختاف والمجاذبة 
والمطارحة باألق���وال والّتهم أحيان���اً، والص�راع 
المس���لح أحياناً أخ��رى، والذي يغ��ذيه -أحيانا - 

الوجود االستعماري والتنافس السياسي. 
وأوضح مثال على ذلك: موقف شيوخ الطريقة 
القادرية السابق من دعوة الشيخ الحاج عمر تال، 
فقد كانوا ي����رون أن األخير يس����عى إلى تحقيق 
مصالحه بدعوته هذه إلى تأسيس طريقة جديدة، 
»وعلى صعيٍد آخر س����رعان م����ا أدرك أصحاب 
الحكومات الدينية اإلس����امية في فوتا وماسنة، 
الذين كانوا قبل كل ش����يء رج����ال دولة، أن الولي 

)))  المرجع ال�سابق.
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التكروري لديه طموحات سياسية، فكانوا حذرين 
للغاية من الح����اج عمر؛ بل أصبح����وا يناصبونه 
الع����داء عندما بدأ يجمع حوله ع����دداً كبيراً من 

األتباع«))).
وقد كانت الشعبة القادرية البكائية والتشكيل 
ال����ذي يتزعمه الش����يخ عمر تال ف����ي تبادل تهم 
مس����تمر، وكان كما قال األس����تاذ عل����ي تراوري: 
»وقد كان الصراع بينهما على قدٍم وساق، وحدثت 
القطيع����ة بينهما عام 1862م«. وقد قال الش����يخ 
عمر تال للش����يخ البكائي: »لقد خدعني البكائي، 
ول����م أكن أعتقد أبداً أنه ق����ادر على ارتكاب ذلك 
الج����رم، لكنه لم يصل إلى مبتغ����اه، فلن يبقى إن 
ش����اء الله أبداً سيداً لهذه الباد، وسيسود تجاني 

وليس قادرياً«))). 
وقد رد البكائي على تصريح التجاني رداً قوياً 
وصارم����اً عندما قال: »إن الحاج عمر تال زنديق، 
طموح، يس����عى فقط إلى خلق إمبراطورية له«)))، 
هذا فيما يتعلق بصراع الطرق الكبرى فيما بينها. 
وأما ص����راع الفروع فيما بينه����ا؛ فقد دونت 
المص����ادر أن اتهامات ُوجهت إلى زعيم الش����عبة 
الحموي����ة من ِقبل إخوان����ه التجانيين، الذين رأوا 
أنه أحدث ف����ي أمر الطريق����ة التجانية ما ليس 
منه، وابتدع فيها بطلبه م����ن أتباعه ذكر الصيغة 
المقدس����ة))) إحدى عش����رة مّرة ب����دالً من اثنتي 
عش����رة المعروفة قبله. وقد رد الشيخ حماه الله 
على اتهاماتهم بقوله: »اشهدوا علّي- يا من تثقون 
ف����ي معلمي الش����يخ أحمد التجاني في تس����ديد 

))) علي تراوري، االإ�سالم واال�ستعمار في اإفريقيا، مرجع �سابق، 

�ص57.

)))  المرجع ال�سابق.

)))  المرجع ال�سابق.

وم�سطلح  التيجانية؛  عند  الكمال«  »ج��وه��رة  اإل��ى  ))) ي�سير 

 formule الفرن�سية  من  حرفية  ترجمة  المقد�سة«  »ال�سيغة 

sacree. قراءات اإفريقية.

خطاكم المضطربة إلى سبيل الخاص- بما يلي: 
أنني لم أُدخل شيئاً، ولم أبدل شيئاً على الطريقة 
التجانية، نجاني الله العظي����م من محاولٍة كهذه! 
ب����ل إنني على العكس من ذلك أطلب منكم التقيد 
الصارم بأوامر كتاب )جواهر المعاني(، فهو وحده، 
بقراءته والتأمل فيه، الذي ينبغي أن يرشدكم في 
دينكم ودنياكم بعد القرآن الكريم وسنة النبي صلى 
الله عليه وسلم، فالعودة إلى )جواهر المعاني( هي 
الوسيلة الوحيدة لدى التجاني للبقاء على الطريق 
الذي رسمه له شيخنا الكبير، واتباع السلوك الذي 

تحث عليه الثقة في الله«))).
م�صاعي التقريب بين الطرق ال�صوفية:

لقد ظهرت في اآلونة األخيرة جهود ومس����اع 
من ِقبل بعض ش����يوخ الط����رق الصوفية؛ لتجاوز 
االنقس����ام واالختاف الذي كان يسود آفاق تلك 
التشكيات، وقد تمثلت تلك الجهود في اإلكثار من 
المصاهرة وتفعيلها من أجل تقوية ُعَرى العاقات 
وتعزيزه����ا بين أتباع الطريقة الواحدة، وبين أتباع 

جميع الطرق الصوفية في غرب إفريقيا. 
وقد كان الهدف األس���مى م���ن ذلك خلق 
جو األلفة، وتفعيل التعايش الس���لمي، وضمان 
العمل المش���ترك على نشر الفكر الصوفي في 
المجتمع. وكان للش���يخ إبراهيم نياس القطب 
التجاني في الس���نغال الفضل الكبير في تقرير 
هذه المبادرة، وظلت المبادرة تؤتي أكلها، حيث 
أبع���دت- نوعاً ما- أجواء التناحر والش���حناء 
والعداء التي كادت تُذهب ريح الطرق الصوفية 

في غرب إفريقيا))).

اأ�سلوب  بعيدًا عن  االأ�سلوب  يبدو  ال�سابق، �ص)0).  )5) المرجع 

ال�سيخ  لي�ص من لفظ  الن�ص  االأقدمين وتعبيرهم.. قد يكون 

حماه اهلل.  قراءات اإفريقية.

))) محمد �سالم محمد، االأبعاد االجتماعية للت�سوف في غرب 

اإفريقيا: البنى والوظائف والعالقات.

www.cheikh-maelainin.com/
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3- الت�صوف الإفريقي جهود وم�صاع:
إن الجهود والمس����اعي التي تُبذل في سبيل 
تحقيق أهداف ومقاصد محددة؛ غالباً ما تتطلب 
التجدي����د والتطوي����ر وإدخال التحس����ينات في 
المناهج واألساليب المتخذة، والتدابير المسخرة 
في الوصول إلى تلك األه����داف والمقاصد، وإن 
كانت تحتفظ بأصالتها في المبادئ والثوابت، وقد 
ال تكون الطرق الصوفي����ة مخالفة لهذه القاعدة 
ش����به المطردة، ولذلك نجد هذه الطرق على ما 
كانت عليها ساعة التأسيس والوجود في أورادها 
ووظائفها وشعائرها المختلفة، لم يدخلها تجديد 
إال فيما ندر، كالتحس����ينات الت����ي أدخلها زعيم 
الشعبة التجانية الحموية عليها، عندما تبنى ذكر 
صيغة إحدى عش����رة بدل االثنتي عشرة المألوفة 

قبل مجيئه))).
إن الجهود واألعمال الت����ي اضطلع بها أتباع 
الط����رق الصوفية ف����ي غرب إفريقي����ا، من أجل 
بق����اء تش����كياتهم وضمان اس����تمراريتها، تكمن 
في قطاع����ات عديدة أهمها القطاع السياس����ي 
واالقتصادي وغيرهما، وسنكتفي بتسليط الضوء 

على القطاَعيْن المذكوَريْن:
الفكر ال�صوفي وال�صيا�صة:

إن إس����هام الط����رق الصوفية ف����ي القضايا 
السياس����ية، والمش����اركة في إدارة شؤون الباد، 
بات����ت من األمور التي أش����غلت ال����رأي العام في 
المجتمع����ات اإلفريقية جن����وب الصحراء، ولكن 
األم����ر الذي ينبغي اإلش����ارة إليه ه����و أن الفكر 
الصوفي لم يكن منعزالً عن ممارسة السياسية في 
حقبٍة من حق����ب تاريخه، وإن كانت بعض أدبيات 
الفكر الصوف����ي ومصادره ال ترى الممارس����ات 
السياسية أمراً يتماش����ى مع التصوف، ألنها من 

مرجع  اإفريقيا،  في  واال�ستعمار  االإ���س��الم  ت���راوري،  علي    (((

�سابق، �ص00).

أمور الدنيا التي تعيق النفس اإلنس����انية عن بلوغ 
أهدافها ومقاصدها الس����امية التي هي الوصول 
إلى الله، لذا نجد المحاس����بي ف����ي كتابه )آداب 
النفوس( يجعل السياس����ة سياسة النفس والقلب 
وليس����ت سياس����ة أمور الدنيا، قال المحاسبي: 
»سياس����ة القلب تصفية القلب عن الحرص على 
الدني����ا، وتعاهد يا أخي قلبك بأس����باب اآلخرة، 
وعرضه لذلك، وُصنُْه من أسباب الدنيا، ومن ذكر 
يجر إلى الحرص والرغب����ة، وال تأذن لقلبك في 
استصحاب ما يعسر طلبه، وينطفئ نور القلب من 

أجله...«))). 
ولكن األمر مختلف عند اإلمام الغزالي الذي 
تطرق إلى السياس����ة في كتاب����ه )اإلحياء(، وأكثر 
من مناقش����تها، فأخرجها من دائرة علوم الدين، 
ولكنه جعل الفقيه مرش����داً للسياس����ي، وقد قال 
في كتابه: »إن سياس����ة الخلق بالسلطنة ليس من 
علم الدين ف����ي الدرجة األولى، بل هو معين على 
ما ال يتم الدين إال ب����ه«)))، وقال أيضاً: »فالفقيه 
هو العالم بقانون السياس����ة، وطريق التوسط بين 
الخلق إذا تنازعوا بحكم الش����هوات، فكان الفقيه 
معلم الس����لطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق 

)))  اآداب النفو�ص، �ص)).

)))  اإحياء علوم الدين، ))/ 7)).

إفريقيا عند دخول التصوف 
فيها قامت بإضافة مالمحها 
الخاصة إلى أنشطة الطرق
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وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا، 
ولعمري إنه متعلق أيضاً بالدين لكن ال بنفسه بل 
بواس���طة الدنيا، فإن الدنيا مزرعة اآلخرة، وال 

يتم الدين إال بالدنيا«))).
ف���ي غ���رب  ال�صيا�ص���ي  المت�صوف���ة والقط���اع  اأ( 

اإفريقيا:
انق�ص���م  ال�صوف���ي؛  الفك���ر  اأدبي���ات  عل���ى  بن���اء 
الممار�ص���ة  اإزاء  اإفريقي���ا  غ���رب  ف���ي  ال�صوفي���ون 

ال�صيا�صية اإلى ق�صمين: 
1- قس���م اهتم بسياس���ة النفس، وتزكيتها 
وتقويمها، بعيداً عن سياسة الدنيا وما يتعلق بها، 

ويمثل هذا القسم شيوخ الطرق ومؤسسوها. 
2- قس���م اهتم بسياس���ة الدي���ن والدنيا، 
وتدخلوا في سياس���ة الدول ورعايتها، ووجهوا 
خطابات إل���ى الزعماء واألمراء والملوك بقصد 
توجيههم- في سياس���ة رعاياه���م– إلى ما فيه 
ص���اح العباد، ومنهم من ذه���ب أبعد من ذلك، 
حيث أس���س الدول واإلمارات والممالك. ويمثل 
هذا القس���م األتباع والمريدون الذين أتوا بعد 
ش���يوخ الطريق���ة، كما فع���ل الش���يخ المغيلي 
والش���يخ المختار الكبير، حيث وجهوا الرسائل 
والخطابات إلى ساس���ة عصرهم وصناع قرار 

زمانهم، كما سبق أن أشرنا إليه. 
ويمثل القس���م الذي اهتم بتأس���يس الدول 
يني الذي أسس دولته  الش���يخ أحمد لوبو الماِسّ
اإلسامية في ماسنا في جمهورية مالي، والشيخ 
الحاج عمر تال الفوتي الذي أس���س دولة قوية 
واجهت االس���تعمار الفرنس���ي في عدة جبهات 

قتالية))).
وقد س���ارت الكت���ل الصوفي���ة المعاصرة 

)))  المرجع ال�سابق.

))) محمد �سالم محمد، االأبعاد االجتماعية للت�سوف في غرب 

اإفريقيا، مرجع �سابق �ص00).

ف���ي غرب إفريقي���ا على منهج أس���افها في 
االهتمام بالسياس���ة وممارستها، وقد أسهموا 
في سياسة دولهم، ونشأت بينهم وبين الساسة 
وصن���اع الق���رار عاقات تعاون، حيث س���عت 
القوى السياسية الستمالة ش���يوخ الطرق إلى 
الممارس���ة السياس���ية؛ من أجل كسب دعمهم 
وتوجيه الجماهير الملتفة حولهم لتأييدهم في 

قضاياهم السياسية))).
ولنا أكبر مثال في ش���يوخ الشعبة المريدية 
الس���نغالية، الذين كس���بوا والء نس���بة عالية 
م���ن األتباع والمريدين، وهو ما يس���تغله القادة 
السياسيون والرؤساء في البلد؛ لكسب األصوات 

في االنتخابات، ولتنفيذ أجنداتهم السياسية. 
وكذل���ك الطريقة الحموية ف���ي الجمهورية 
المالية، التي تتمتع بثقٍل سياسي في الدولة بقوة 
مريديها وأتباعه���ا، ولم يخف الدور الذي لعبته 
في األحداث السياس���ية الت���ي أطاحت برئيس 
الدولة إبراهيم أبوبك���ر كيتا. وكذلك الحال في 

أغلب الدول اإلفريقية جنوب الصحراء))).
ب( الفكر ال�صوفي والقطاع القت�صادي:

إن المتاب���ع لحركات الط���رق الصوفية في 
غرب إفريقيا يدرك حقيقة، مفادها أن الشيوخ 
والزعماء في التش���كيات الصوفية اإلفريقية 
اس���تفادوا من والء أتباعها ومريديهم في جمع 
ثروات هائلة من الصدقات والتبرعات والهبات، 
والتجمعات  والنش���اطات،  المناس���بات  ف���ي 
والمهرجان���ات الديني���ة المختلف���ة، التي يفد 
إليه���ا األتباع والمريدون من مختلف دول غرب 
إفريقيا، فعلى سبيل المثال تتحول مدينة طوبى 
خال »موس���م ماغال«- 16 َصَفر من كل عام- 
إلى معرٍض يصل زبائنه إلى أكثر من خمس���ة 

)))  المرجع ال�سابق.

)))  المرجع ال�سابق.
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مايين زائر ومتبرك بمقام الشيخ أحمدو بمبا؛ 
حيث تنشط سوق النقل والمابس والمطاعم، 
ضمن س���وق متعددة المامح واألركان، األمر 
الذي صير مدينة طوبى مركزاً أساسّياً للتبادل 
التجاري، وظلت الخدمات األساس���ية من ماء 
وكهرب���اء مجانية أو ش���به مجاني���ة في طوبى 

وضواحيها.
 وكذلك مدينة كولخ التجانية في الس���نغال، 
التي يفد عليه���ا أتباع الش���يخ إبراهيم نياس، 
ويصل عددهم إلى أكثر من مليون زائر، وكذلك 
مئ���ات المواس���م واالحتفاليات الت���ي تقام في 
أغلب مدن الغرب اإلفريقي. وللطريقة الحموية 
التجانية نش���اٌط تجارّي واسع في منطقة غرب 
الب���اد، تضم آالف التج���ار والمراكز التجارية 
التقليدية، وتس���يطر بقوة عل���ى نقاط قوة في 

االقتصاد المالي))).
إن ث���روة بعض التش���كيات الصوفية تُقّدر 
بالملي���ارات من الس���يفات؛ األم���ر الذي أدى 
ببعضهم إل���ى امتاك ش���ركات تجارية كبرى، 
وقنوات إعامية، وموارد مالية متعددة، ومشاريع 
تنموية تضمن اس���تمرارية الطرق، واستمرارية 
النخ���ب المنتمية إليها، وتضمن س���ير أعمالها 

ونشاطاتها.
3( م�صتقب���ل الت�ص���وف ف���ي غ���رب اإفريقي���ا، 

ح�صوراً وتاأثيراً:
إن التش���كيات الصوفية في غرب إفريقيا 
حاضرة بحدها وحديدها، وقد تغلغلت تعاليمها 
في أوساط الشعوب اإلفريقية، ولم تزل متغلغلة 
في دوائر النفوذ بش���كٍل كبير جّداً وإليها تنتمي 
نخب كبيرة من مختلف قطاع���ات المجتمعات 
اإلفريقي���ة، وتجدها منخرطة في مفاصل بعض 
الدول، ومجاالت التأثير الفّعال في المجتمعات، 

)))  المرجع ال�سابق.

وق���د عملت على فرض نفس���ها في دول غرب 
إفريقيا كالسنغال والنيجر ونيجيريا. 

وقد س���اعدها في ذلك إيمان عوام الناس 
وبسطائهم بقدرة شيوخ الطريقة وزعمائها على 
التأثير ف���ي حياتهم بالخروق���ات والقوى فوق 
الطبيعية، التي يدعيها بعض الذين حولوا الطرق 
الصوفية إلى مهرجانات للتسوق ومعارض كسب 
المصالح والفوائد. وكذلك أس���هم في انتشارها 
إيمانه���م بأن الط���رق الصوفية تُعد اإلس���ام 
الصحيح الذي يبغون���ه؛ األمر الذي جعلها أكثر 
تأثيراً في حياة الش���ريحة الت���ي آمنت بها من 

أتباعها ومريديها.
ومع ذل���ك فإن ضم���ان مس���تقبل الطرق 
الصوفية ف���ي غرب إفريقيا رهي���ن باهتمامها 
بالعل���م والتحصي���ل المعرفي واإلنت���اج األدبي 
والعمل الجاد، والتفاعل اإليجابي مع المتغيرات 
التي تحدث في العالم، ومس���توى التعلم والوعي 

الذي يزداد انتشاره. 
ختامًا:

اأقول ملخ�صا اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها: 
إن التص���وف ظاه���رة ديني���ة، ذات جذور 
ضاربة في القدم ف���ي غرب إفريقيا، وقد دخل 
التصوف في منطق���ة غرب إفريقيا، منذ القرن 
الخامس عشر الميادي بجهود مريدي الطريقة 
القادرية، وتبعتها التجانية بعد ذلك، وقد عملت 
التشكيات الصوفية على نشر اإلسام وتعاليمه 
في ربوع غرب إفريقيا، ومحاربة الوثنية وعبادة 
ما ال ينفع، وحاربت المش���روع االستعماري بكل 

ما أوتيت من القوة. 
وللطرق الصوفية في غ���رب إفريقيا اليوم 
نف���وذ وتأثير كبير في ش���تى مج���االت الحياة، 
س���واء في المجال السياس���ي أو االجتماعي أو 
االقتصادي أو الثقافي، ولكن مس���تقبلها رهين 

بجهود اإلصاح واالهتمام بالعلم �
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االستعمار االيطالي في إفريقيا
األسباب - األثار - النتائج

اأ.د. فار�س كعوان
اأ�شلتاذ التاريلخ المعا�شلر- جامعلة محملد لمين 

دباغين �شطيف الجزائر

واحتلالل علدد من المناطلق في قارتلي اإفريقيا 

واآ�شليا وغيرهملا، ونجلم علن ذلك نهلب ثروات 

ال�شعوب في تلك القارات، وا�شتعباد اأهلها.

ملن بيلن اأخطلر ملا نتلج علن الثلورة لعل 

ال�شلناعية فلي اأوروبا تللك الحركة 

التلي قادتها عدد ملن الدول الأوروبية للتو�شلع 
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وق���د انضم���ت إيطالي���ا لتل���ك الحركة 
االس���تعمارية، واختارت لها مناطق من شرق 
إفريقيا لتنش���ئ فيها مس���تعمرات، سيطلق 
عليه���ا فيما بعد »إمبراطورية ش���رق إفريقيا 
اإليطالية«، التي تشمل كًا من إريتريا، وقسماً 

كبيراً من الصومال، والحبشة فيما بعد.
وقد بدأ الوجود اإليطالي في شرق إفريقيا 
عن طريق الشركات التجارية، التي حصلت من 
س���لطان زنجبار- الذي كان���ت تدين له أغلب 
تلك المناطق- على امتيازات تجارية، سرعان 
ما تحولت إلى فرض حماية بالقوة ورفع العلم 

اإليطالي في تلك المناطق. 
وكانت إيطاليا من ال���دول األوروبية التي 
الدول االس���تعمارية،  التحقت متأخرًة بركب 
وذلك لتأخ���ر وحدتها القومية التي لم تتم إال 
ع���ام 1870م، كما أن إيطالي���ا قد عانت من 
منافس���ة عدد من ال���دول األوروبية األخرى، 
فمش���روع احتاله���ا لتونس أفش���له التدخل 
الفرنسي فيها س���نة 1882م، على الرغم من 
كثرة ع���دد اإليطاليين بها والقرب الجغرافي، 
كما أن الوج���ود اإلنجليزي في مالطا القريبة 
من سواحلها جعل الساسة في إيطاليا يعملون 
على تعزيز العاقات م���ع اإلنجليز ليحصلوا 
منهم فيما بعد على ترضياٍت في شرق القارة 

اإلفريقية.
اأوًل: دوافع الحتالل الإيطالي:

1- البح���ث عن اأ�ص���واق خارجية لت�صريف 
فائ�س الإنتاج ال�صناعي:

عرفت إيطاليا الث���ورة الصناعية كغيرها 
م���ن دول أوروبا الغربية، وكان���ت الصناعات 
اإليطالية تسير بتوجيه من كبار رجال المال.

وقب���ل الوحدة اإليطالية ظه���رت الرغبة 
في إيجاد أس���واق لمختلف المنتجات، حيث 
ل���م يكن في وس���ع الصناع���ات الجديدة أن 

تقنع باألس���واق المحدودة التي وجدتها داخل 
الدويات اإليطالية))).

سعت إيطاليا إلى تحويل المستعمرات إلى 
مناط���ق لترويج منتجاته���ا، واتخذت من تلك 
الطريق المؤدية للهند محطة إلنش���اء مخازن 

للفحم، كما تم إنشاء عدد من المصانع))).
وفي منتصف القرن التاسع عشر؛ ظهرت 
صناعة األنس���جة القطنية والصوفية وإنتاج 
الحري���ر والصناع���ات التعديني���ة، وظهرت 
الصناعة الهيدروكربونية سنة 1883م، وتطور 
ميناء جنوة بش���كٍل الفٍت للنظر، تركزت هذه 
الصناعات في الغالب في القسم الشمالي من 
الباد، وظل القس���م الجنوبي فاحياً وسكانه 
فقراء، مما ساهم في هجرتهم إلى مناطق في 
شمال إفريقيا، وبعدها إلى مستعمرات شرق 

إفريقيا))).
ش���ّكلت الرغبة في الحصول على أسواٍق 

))) بيير رنوفان: تاريخ العالقات الدولية، تعريب جالل يحيى، 

دار المعارف، القاهرة، 8)9)م، �ص)8).

 Capitaine André Pelenc: Les Italiens en (((

 Paris, Librairie militaire de )1896-Afrique )1880
 .L.Baudoin, 1897, p.02

المكتب  والمعا�سر،  الحديث  اإفريقيا  تاريخ  يحيى:  ))) جالل 

الجامعي الحديث، االإ�سكندرية، 999)م، �ص58).

في إطار سياسة الخداع 
أجبرت إيطاليا سلطان زنجبار 

ع معها معاهدة 
ّ
أن ُيوق

سمحت مادتها الثانية 
لإليطاليين بامتيازات

ال حصر لها
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لتصري���ف المنتج���ات الصناعي���ة اإليطالية 
أحد الدوافع الرئيس���ية إليطاليا للبحث عن 
مس���تعمرات لها في القارة اإلفريقية، وبذلك 
يتم له���ا التمكن من اللحاق بمن س���بقها من 
األوروبيين، الذي���ن حصلوا على ثروات مهمة 
من القارة اإلفريقية وجعلوها س���وقاً لترويج 

منتجاتهم))).
تحويل  اإليطالي���ة  الحكوم���ة  وحاول���ت 
مستعمرة إريتريا إلى سوق للبضائع اإليطالية، 
لكنه���ا أخفقت في ذلك بس���بب المنافس���ة 
الخارجية الش���ديدة، فقد كانت المنسوجات 
القطني���ة اإليطالية مثًا تصل إليها بأس���عار 
أعلى من المنس���وجات الهندي���ة أو اليابانية، 
ولذا كانت تجارة هذه المستعمرة ال تزيد عن 
25 بالمائة من تجارته���ا الخارجية، كما كان 
الميزان التجاري في غير صالح المستعمرة))).
2- محاولة تغطية عج���ز الإنتاج الزراعي 

والمواد الأولية:
نتيجًة للث���ورة الصناعية، والزيادة الكبيرة 
في عدد السكان، فقد عانت إيطاليا من نقٍص 
حاد في بعض المواد الزراعية، وبعض المواد 
األولية الازمة لصناعاته���ا كالقطن، وبعض 

المزروعات المدارية.
في ش���هر أبريل 1885م؛ وص���ل كلٌّ من 
القبطان تش���يكي والقبطان فيكاروتا، والتقيا 
بس���لطان زنجبار ليُبديا له رغبة بادهما في 
تأسيس إحدى المنش���آت التجارية، وتظاهَرا 
بأنهم���ا مكلف���ان من الحكومة ف���ي بادهما 
بدراس���ة الحالة التجارية واالقتصادية لعدٍد 

))) محمد عبد الغني �سعودي: الجغرافيا والم�سكالت الدولية، 

دار النه�سة العربية، بيروت، )97)م، �ص8)).

للطباعة  القومية  ال��دار  اإفريقيا،  ا�ستعمار  ريا�ص:  ))) زاه���ر 

والن�سر، القاهرة، 5)9)م، �ص)8).

من المناطق التابعة للسلطان))).
وق���د أُجري���ت التج���ارب لزراعة قصب 
السكر في تلك المستعمرات، لكن المساحات 
المخصص���ة لتلك الزراعة لم تكن كبيرة، مما 
أدى إلى محدودية إنتاجها، وكان من المنتظر 
أن تمّد تل���ك المس���تعمرات إيطاليا بالمواد 
الخام كالقطن والمطاط، لكن إنتاج القطن لم 
يزد عن 14419 قنطار سنة 1908م، وتناقص 

ليصل إلى 3000 قنطار سنة )))1935.
بدأت  احتاله���ا،  بع���د  الحبش���ة،  وفي 
الش���ركات اإليطالية في زراعة القمح وقصب 
الس���كر والمطاط والقط���ن، فنجحت زراعة 
القمح حتى س���ّد اإلنتاج حاجيات االستهاك 
المحلي، أما زراعة قصب الس���كر والمطاط 
والقطن؛ فق���د أخفقت كله���ا كما حدث في 

إريتريا من قبل.
وانصرف���ت إيطاليا أثناء فت���رة احتالها 
للحبش���ة للصناعة، فأنش���أت عشر شركات 
صناعي���ة، وس���يطر اإليطالي���ون على غرفة 
التجارة بأديس أبابا، فمن بين 350 عضواً كان 

هناك فقط 17 عضواً من األحباش.
وكان اإليطالي���ون يأمل���ون أن يجدوا في 
الحبش���ة الذه���ب والبت���رول، فتألفت لجان 
لدراس���ة الباد وثرواتها وعمل تقارير عنها، 
ولكن ج���اءت تل���ك التقارير مخيب���ة آلمال 
الحكوم���ة اإليطالي���ة، التي ل���م تحصل على 

المواد الطبيعية الضرورية لصناعاتها))).
ولم تتعّد المواد التي تُصّدرها مستعمرات 
ش���رق إفريقيا إلى إيطاليا: كميات ضئيلة من 

دار  اإف��ري��ق��ي��ا،  ���س��رق  ف��ي  ال��دول��ي  التناف�ص  يحيى:  ))) ج���الل 

المعرفة، القاهرة، ط)، 959)م، �ص5)).

)))  زاهر ريا�ص: ا�ستعمار اإفريقيا، �ص)8).

)5)  زاهر ريا�ص: ا�ستعمار اإفريقيا، �ص )88)-89)).
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الّصمغ والُقطن الخام والملح واألسماك والبُّن 
وعدداً من الجمال))).

3- الرغب���ة في تهجي���ر الفائ�س ال�صكاني 
اإلى الم�صتوطنات الإفريقية: 

عانت إيطالي���ا من زيادة س���كانية كبيرة 
نتيجة تحس���ن األوضاع المعيشية بعد الثورة 
الصناعية، وخصوصاً في النصف األخير من 
القرن التاس���ع عش���ر، وذلك ما جعلها تبحث 
عن مناطق تس���توعب ذلك الفائض السكاني، 
فتوّجه عدٌد كبير م���ن اإليطاليين إلى أمريكا 
الجنوبي���ة، لك���ن تلك الهجرة ل���م تكن تخدم 
هات الحكومة آن���ذاك، ورأت أن إفريقيا  توجُّ
���ه إليها تلك الهج���رات لتعزيز  أنس���ب لتَُوجَّ
في  تغرسها  بمس���توطنات  العسكري  الوجود 
مناطق مختلفة، تكون على نموذج المستوطنات 

اإلنجليزية في العالم الجديد.
وعن���د احتال منطقة مص���وع في إريتريا؛ 
هاج���ر إليها في بداية التس���عينيات من القرن 
التاس���ع عش���ر المئات من التج���ار وأصحاب 
الفنادق ووكاء التجارة والسماسرة، والتحق بهم 
عدد من العمال مّمن كانوا مستقرين في مصر.

وفي التس���عينيات من القرن التاسع عشر 
هاجرت عدٌد من األسر الفاحية، من جنوب 
إيطاليا إلى المس���تعمرة الجديدة في ش���رق 

إفريقيا، بتشجيع من الحكومة اإليطالية.
وفي س���نة 1905م بلغ عدد األوروبيين في 
شرق إفريقيا: 3949 أوروبي، من بينهم 2333 

إيطالي، كان منهم 834 عسكري.
وارتفع عدد س���كان المستعمرات اإليطالية 
بش���كٍل ملحوظ؛ بعد أش���غال البن���اء والتعمير 
التي ب���دأت فيها الحكومة اإليطالية لتش���جيع 
االس���تيطان، فقد تّم بناء الق���رى والمدن على 

)))  المرجع نف�سه، �ص)8).

النسق العمراني اإليطالي، وأقيمت المستشفيات 
والمدارس والمعاهد، وأنشئت شبكة من الطرق 

الحديثة وخط للسكك الحديدية.
كان اإليطاليون يعتبرون مستعمرة إريتريا 
بمثابة المستعمرة النموذجية الخاصة، ولهذا 
شّجعوا االستيطان بها لتكون نموذجاً يُحتذى 

به لباقي المستعمرات األخرى))).

الطريق الحديدي الإيطالي الوحيد الرابط 
بين م�صوع واأ�صمرة:

م�صدر ال�صورة: زاهر ريا�س: )ا�صتعمار 
اإفريقيا(، �س460.

للدول���ة  الخارجي���ة  المكان���ة  تعزي���ز   -4
الإيطالية:

من بين األس���باب التي دفعت اإليطاليين 
للتحرك نحو القارة اإلفريقية رغبتهم الملحة 
لتعزيز مكانة بادهم دولياً، ومحاولة استعادة 
مجدها الروماني التلي���د، فقد كان االحتال 
أوالً وأخي���راً مكس���باً معنوياً كبيراً للش���عب 

اإليطالي في تلك المرحلة.

 Gian–Luca Podesta: L›émigration italienne   (((

 en Afrique orientale, annales de démographie
.historique, n°113, 2007, p.63
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تأّث���ر اإليطاليون باألف���كار القومية التي 
انتشرت آنذاك في كامل أرجاء أوروبا، ومنها 
أفكار اإليطالي جيوبرتي )1801-1852( الذي 
كان���ت نقطة انطاق مذهبه الفلس���في: ُحّب 
إيطاليا وطموحه في رؤيته���ا عظيمة، ويبرز 
هذا ف���ي رغبته في خلق إيطاليا الخيالية في 
الماضي والحاضر معاً، وهو يُشيد في كتاباته 

بإيطاليا الرومانية ومآثرها))).
وبعد تحقيق الوح���دة القومية اإليطالية؛ 
س���عت الحكوم���ات اإليطالية إلى اس���تغال 
ذلك الش���عور القومي إلرضاء الرأي العام في 
الباد، وتلبيًة لغروره بأن له مستعمرات كسائر 

البلدان األوروبية.
واعتقدت إيطاليا بأن عمليات التوسع االستعماري 
ستُؤدي إلى تتويج نضوج الفكر القومي وتعزيز وحدة 
الباد الداخلي����ة، وكانت قد أصابتها حّمى الحصول 
على مس����تعمرات في إفريقيا، وأن تحصل هي كذلك 
على نصيبها في عملية اس����تغال البلدان الضعيفة، 
ولكنها لم تجد أمامها سوى مكاٍن صغير على ساحل 

البحر األحمر بسبب وصولها متأخرة))).
ثانيًا: الم�صاعب:

الإيطالي���ة  ال�صتعماري���ة  ال�صيا�ص���ة   -1
القائمة على الخداع:

ف���ي اعتقادن���ا أن السياس���ة اإليطالية 
في ش���رق إفريقيا، القائمة على الخداع في 
التعامل مع ش���عوب القارة، كانت سبباً رئيسياً 

وراء فشل التوسع اإليطالي.
وقد بدأ الحضور اإليطالي في القارة قبل 
الوحدة اإليطالية، وبالضبط سنة 1869م، حين 

الحرية  القومية، ج):  الحركات  تاريخ  الدين حاطوم:  نور    (((

�ص  9)9)م،  ط)،  بيروت،  الحديث،  الفكر  دار  والقومية، 

.((((-((((

المكتب  والمعا�سر،  الحديث  اإفريقيا  تاريخ  يحيى:  ))) جالل 

الجامعي الحديث، االإ�سكندرية، 999)م، �ص59).

قامت الشركة العامة للماحة المسماة فلوريو 
روباتينو Rubattino Florio بشراء جزيرة 
درماقيا من سلطان راحيتا Raheita، وذلك 
عن طري���ق أحد الازاريي���ن المدعومين من 
الحكومة، وهو البروفيس���ور غيوسابي سابيتو 
Sapeto Giuseppe، وبعد س���نة واحدة تم 

رفع العلم اإليطالي في تلك المنطقة.
وف���ي 15 مارس 1880م؛ تمّكن س���ابيتو من 
توقي���ع اتفاقية م���ع كلٍّ من س���اطين الدناقل 
ومرق���اب، وهم على التوالي: إبراهيم، وحس���ن، 
وبموج���ب تلك االتفاقية حص���ل على ملكية كل 
جزر خليج عصب وقطاع من الس���احل بين خليج 
بوجا ورأس سانتار، ومن الساحل بين رأس لوماح 
ورأس درماح بعمق خمسة أميال، وأخيراً جزيرة 
س���ينا بار، وكل ذلك مقاب���ل مبلغ قدره 23 ألف 
وخمس���مائة من عملة: تال���ر ماريا تيريزا، وهي 
العملة التي كانت سائدًة في األراضي اإلفريقية 
الواقع���ة عل���ى البحر األحمر، وهو ما يس���اوي 

آنذاك 82 ألف و250 فرنك فرنسي))).
واتبعت الشركات الماحية أسلوب الخداع 
مع ساطين شرق إفريقيا وحكامها، فهي في 
البداية كانت تُغدق عليهم الهدايا ُموهمًة إّياهم 
أن نشاطها تجاريٌّ بحت، ثم ال تلبث بعد فترة 
قليلة أن تُظهر نياتها االس���تعمارية والتوسعية 
برفع علم إيطاليا وتسليم ممتلكاتها للحكومة 
اإليطالية، وهو ما جعله���ا تفقد ثقة األهالي 

الذين أبدوا امتعاضهم من تلك السياسة))).
وفي إطار سياس���ة الخ���داع هذه أجبرت 
إيطاليا سلطان زنجبار على أن يُوّقع معها في 

 Capitaine André Pelenc: Les Italiens en (((

 Paris, Librairie militaire de )1896-Afrique )1880
 .L.Baudoin, 1897, p.02

ال�سومال،  تاريخ  من  �سفحات  حجاج:  ال�سيد  فريد  ))) محمد 

دار المعارف، القاهرة، )98)م، �ص)).
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28 ماي 1885م معاهدة سمحت مادتها الثانية 
لإليطاليين بامتي���ازات ال حصر لها، فلم يعد 
بإمكان السلطان نفسه إخراجهم من األراضي 
اس���تولوا  التي  والمنازل  التجارية  والمحات 
عليها، كما تنازل السلطان عن حقه في متابعة 
اإليطاليين ألي ُجرم يرتكبونه، وصار القنصل 

اإليطالي هو اآلمر الناهي في الباد.
وكانت السلطات اإليطالية تعتمد أيضاً على 
تفسيرها هي وحدها لنصوص المعاهدات مع 
بعض الُحّكام من ش���رق إفريقيا، فتتفق معهم 
على منح امتيازات تجارية ثم تُوِهُم الرأي العام 
اإليطالي واألوروبي فيما بعد أنها حصلت على 
تنازالت سياسية وحق فرض حمايتها على تلك 
المناطق، وحاولت الس���لطات اإليطالية خداع 
إمبراطور الحبش���ة بمثل هذه السياسة بعدما 
حصل���ت منه على بعض المكاس���ب التجارية 
الت���ي أرادت تحويلها إلى فرض حماية بالقوة 
على باده، فكان أن تلقت هزيمة ساحقة في 

»عدوة«- كما سنرى الحقاً))). 

خريطة الم�صتعمرات الإيطالية في �صرق 
اإفريقيا:

https://picclick.it :الم�صدر

دار  اإفريقيا،  �سرق  ف��ي  ال��دول��ي  التناف�ص  يحيى:  ج��الل    (((

المعرفة، القاهرة، ط)، 959)م، �ص5)).

اإيطالي���ا  بي���ن  الم�صاف���ة  بع���د   -2
وم�صتعمراتها:

عانت إيطاليا من بُعد مس���تعمراتها عنها، 
فالمس���افة بين إيطاليا وأقرب مستعمرة في 
ش���رق إفريقيا تتج���اوز 3800 كلم، عبر ممر 
قناة السويس، وهذا ما أّثر على سير عمليات 
���ع، وكذا تزويد المستوطنين اإليطاليين  التوسُّ
بما يحتاجون إليه من ُمؤن، ولعّل هذا السبب 
هو من بين األسباب التي جعلت إيطاليا تفكر 
في احت���ال ليبيا؛ لتجعل منه���ا طريقاً نحو 

مستعمراتها في شرق إفريقيا.
وقد أّثر بُع���د المس���تعمرات أيضاً على 
عمليات اإلمداد العسكري في حالة قيام ثورات 
في تلك المستعمرات، وظهر ذلك جلياً خال 
الحرب العالمية الثانية، مما عجل بس���قوط 
تلك المس���تعمرات في يد القوات البريطانية 

وإنهاء الوجود اإليطالي في شرق إفريقيا.
3- فقر الم�صتعمرات وطبيعتها القا�صية:

كان م���ن نتائ���ج تأخر إيطالي���ا عن ركب 
التوس���ع االس���تعماري، مقارنًة بباقي الدول 
األوروبي���ة، أن حصل���ت على مناط���ق فقيرة 
في ش���رق إفريقيا، فالمناط���ق الممتدة على 
الش���ريط الصحراوي بين الهضبة الشمالية 
للحبشة والصومال الفرنسي تكاد تكون عديمة 

مارست إيطاليا في تلك 
المستعمرات نفس السياسة 
االستعمارية التي مارستها 

فرنسا وبريطانيا في 
مستعمراتهما
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الفائ���دة تماماً، كما أن من���اخ منطقة مصوع 
حال دون اس���تيطان اإليطاليين، ولذلك فقد 
تركزت مراكز االس���تيطان في منطقة أسمرة 

وما جاورها.
ونتيج���ًة له���ذا؛ فق���د فك���رت الحكومة 
اإليطالي���ة في مد خط���وط حديدية، فبدأت 
بإنشاء خط يربط مصوع بأسمرة على مسافة 
120 كلم، وبدأت األشغال سنة 1888م، ولكنها 
لم تنته إال س���نة 1911م، وذلك كله يفسر لنا 
ما كانت تعانيه إيطاليا في تلك المستعمرات، 
حيث إن ذلك الخط يرب���ط بين منطقة على 
مس���توى البحر بمناطق يفوق ارتفاعها 2400 

كلم عنه))).
 وكان األلمان سباقين الستكشاف مناطق 
في ش���رق إفريقيا، لكن فقر تلك المناطق من 
الناحية االقتصادية جعل حكومة بادهم تغض 
النظر عنها، وتوفر مجهوداتها لمناطق أخرى 

أكثر غنى))).
4- المقاومات المحلية:

واج���ه اإليطالي���ون منذ بداي���ة وجودهم 
بش���رق الق���ارة اإلفريقية مقاوم���ات محلية 
ضارية، عطلت عمليات توسعهم نحو المناطق 
الداخلي���ة، ففي س���نة 1887م- مثًا- أعلن 
الوزي���ر اإليطالي روبيان وب���كل ثقٍة ضرورة 
عدم إعطاء قيمة كبيرة لمن س���ماهم »رجال 
العصاب���ات«، وه���و يقصد بذل���ك المقاومة 
الشرس���ة التي واجهاتهم في مصوع، فكانت 
النتيجة كارثة عسكرية لإليطاليين، نتج عنها 
إب���ادة طابور عس���كري بكامله، يتش���كل من 

 Philippe Conrad: L›aventure coloniale italienne (((

.et son échec, in Clio, Aout 2002, p.03

اإفريقيا  في  الحديث  االأوروب��ي  اال�ستعمار  بوعزيز:  يحيى    (((

 ،(009 الجزائر،  الب�سائر،  دار  المحيطات،  وج��زر  واآ�سيا 

�ص)7.

أربعمائة رجل، في ممر دوغالي))).
وعلى الرغ���م من توقيع إيطاليا معاهدات 
مع سلطان زنجبار، الذي كانت تدين له كل تلك 
المناطق بالوالء، فإن األهالي وش���يوخ القبائل 
تفطنوا باكراً إلى خطورة الوجود اإليطالي في 
أراضيهم، وهددوا الس���لطان بعدم االعتراف 
بإمامت���ه إن اس���تمر في الخض���وع لرغبات 

اإليطاليين))).
ولعل من أكبر المقاومات الش���عبية التي 
ش���هدتها منطقة الصومال تل���ك التي ُعرفت 
ب�»مقاومة الدراوي���ش«، التي قادتها الطريقة 
الصالحي���ة بزعامة الس���يد »محمد بن عبد 
الله حس���ن«، الت���ي أعلنها ف���ي البداية ضد 
الوج���ود البريطاني في الصوم���ال، وتدخلت 
إيطالي���ا كوس���يط بين الطرفين، واس���تطاع 
الدراوي���ش إح���راز عدة انتص���ارات أجبرت 
الس���لطات البريطانية على اإلذعان لمطالبها 
س���نة 1905م، وكانت إيطاليا تترقب كل ذلك 
بحذٍر شديد، فأي قوة للدراويش تعني تهديداً 
لوجودها في المنطق���ة، خاصًة أن الدراويش 
لم يكونوا يفرقون بي���ن األوروبيين، ويعتبرون 

محاربتهم فرضاً وواجباً دينياً))).
وفي الوقت ال���ذي كانت فيه المفاوضات 
ت���دور بين الدراوي���ش والبريطانيين؛ انتهزت 
إيطالي���ا الفرصة وأرس���لت قائداً عس���كرياً 
ه���و »مارتيني«، لتولي القيادة العس���كرية في 
مقديش���و وقطع الطريق أمام الدراويش، ثم 
ش���نت هجوماً عب���ر منطق���ة ميجرتين على 

المكتب  والمعا�سر،  الحديث  اإفريقيا  تاريخ  يحيى:  جالل    (((

الجامعي الحديث، االإ�سكندرية، 999)م، �ص))).

)))  جالل يحيى: التناف�ص الدولي، �ص )8))-9))).

واال�ستعمار  الم�سلمون  اإب��راه��ي��م:  ال���رازق  عبد  اهلل  )5) عبد 

االأوروبي الإفريقيا، 989)م، عالم المعرفة الكويت، �ص95).
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الدراوي���ش، لكنه���ا ُمني���ت بالهزيمة في 15 
أغسطس 1911م في موقعة هبرهنيل.

5- العج���ز المال���ي للحكوم���ة الإيطالي���ة 
وعدم قدرتها على الإنفاق على الم�صتعمرات:
كانت عمليات التوس���ع اإليطالي في شرق 
إفريقيا مكلفة جداً لخزينة الحكومية اإليطالية، 
فقد كانت الخزينة اإليطالية أفقر من أن تتحمل 
مصاريف اإلنفاق على مستعمرات بعيدة عنها، 
وفقيرة حيث كان نصفها الشمالي كله مناطق 
جافة وقاحلة، والنص���ف الجنوبي- الذي به 
أنهار جوبا والوبي وش���يللي- ليس واسعاً بما 
فيه الكفاية لاستثمار فيه، فقررت الحكومة 
اإليطالية تأجير تلك المناطق لشركة تجارية 
إيطالية هي ش���ركة فيلوناردي، لكن الحكومة 
اإليطالي���ة كانت تنفق 300 ألف ليرة س���نوياً 
أجوراً للعسكريين والموظفين في مستعمراتها 

بشرق إفريقيا.
وكانت الحكومة اإليطالية تأمل في تطور 
النشاط االستيطاني ونمو المستوطنات تجارياً 
حتى تع���وض مصاريفها، لكن ذلك لم يحدث، 
ألن ع���دد المهاجرين اإليطاليين كان أقل مما 

تطمح إليه بسبب المناخ وبُعد المسافة.
ثالثًا: النتائج:

1- الهزائم الع�صكرية في �صرق اإفريقيا:
تعّرض الوجود اإليطالي في شرق إفريقيا 
منذ البداية لنكس���ات كبيرة، فقد كان إسناد 
أمر تسيير المستوطنات لشركة تجارية خطأ 
فادح���اً من جانب الحكوم���ة اإليطالية، إذ إن 
تلك الش���ركة كانت أضعف من أن تدافع عن 
نفس���ها أمام هجمات األهالي المتكررة، حيث 
الحظ هؤالء البطء الشديد لوصول أي نجدة 

من إيطاليا))).

للطباعة  القومية  ال��دار  اإفريقيا،  ا�ستعمار  ريا�ص:  زاه��ر    (((

وكان���ت أكب���ر هزيمة عس���كرية تتلقاها 
القوات اإليطالية في ش���رق إفريقيا على يد 
األحباش في معركة »عدوة« الش���هيرة، حيث 
تدخ���ل اإليطاليون ف���ي الش���ؤون الداخلية 
للحبش���ة، وحاولوا تحريض عدد من األمراء 
على الملك منليك، لكن هذا األخير اس���تطاع 
توحيد الباد، وتميز بالذكاء والقسوة، وأصبح 
عدواً إليطاليا، وش���نت قوات���ه هجمات على 
اإليطاليين في ديس���مبر 1895م، وتم القضاء 
على 2000 جندي إيطالي بقيادة توس���يللي، 
واضط���ر العقي���د جاليانو أن يستس���لم مع 
1400 جندي في ش���هر يناي���ر 1896م. وفي 
ش���هر مارس 1896م بدأت القوات اإليطالية 
هجوماً على األحباش، لكن هؤالء حّضروا لهم 
مفاجأة غير سارة، وُسحقت القوات اإليطالية 
في موقعة »عدوة« الشهيرة، فُقتل فيها نصف 
عدد الضباط اإليطاليين، وتم قتل جنرالين من 
أصل أربعة جنراالت، وأُس���ر جنرال ثالث مع 
ما يقرب من 5000 جندي، واستولى األحباش 
على كل المدفعية اإليطالية، وكانت تلك أقوى 
هزيمة عسكرية تتلقاها القوات اإليطالية في 

إفريقيا))).
2- عدم نجاح م�صاريع ال�صتيطان:

على الرغم من أن إيطاليا قد بذلت جهوداً 
حثيثة لتشجيع االستيطان في شرق إفريقيا، 
فإن ذل���ك االس���تيطان لم يتوس���ع كما كان 
مخططاً له، وكاد ينحصر في منطقة أس���مرة 

وما حولها.
وقد هاجر عدٌد م���ن اإليطاليين إلى تلك 
المنطقة للعمل في مش���روع الخط الحديدي 
بع���د أن رفض األهالي العمل ب���ه، فكان من 

والن�سر، القاهرة، 5)9)م، �ص75).

)))  جالل يحيى: تاريخ اإفريقيا، �ص)8).
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أثر ذل���ك أن عجزت المحاصيل الزراعية عن 
أن تس���د حاجتهم، ولذا ظل استعمار منطقة 
إريتريا مجرد مش���روع حكومي لم يطبق كما 
يأم���ل اإليطاليون على أرض الواقع، ومع ذلك 
ظلت الهجرات تتوال���ى من أجل خلق نوع من 
»الوعي االس���تعماري اإلفريق���ي« لدى هؤالء 
اإليطاليين، لكن االس���تيطان اإليطالي فشل 
في ش���رق إفريقيا، فقد خ���اب أمل الحكومة 
في زي���ادة الهجرات، كما أنه���ا لم تنجح في 
تطوي���ر التج���ارة وتقدم البحري���ة بالمنطقة 
التي احتلتها، وظلت المس���تعمرات عبئاً على 

الحكومة اإليطالية زمناً طويًا))).
3- التناف�س مع الدول الكبرى:

منذ اليوم األول للوجود اإليطالي بش���رق 
إفريقيا؛ كان عل���ى إيطاليا التعامل مع وجود 
قوتين استعماريتين أوروبيتين، هما: بريطانيا، 

وألمانيا.
والغريب أن بريطانيا قد ش���ّجعت إيطاليا 
على التوسع في شرق إفريقيا، بل إنها أقنعت 
عدداً من الدول األخرى باالعتراف بوجودها 

في شرق إفريقيا.
وجاء في مقال فرنسي صادر سنة 1897م: 
أن بريطانيا كانت ترغب أن تلعب إيطاليا في 
إريتري���ا دور »الكلب الراع���ي« كما قامت به 
بلجيكا في منطقة أعالي النيل وبحر الغزال، 
الموقف  اللندني���ة  التايمز  وفس���رت جريدة 
البريطاني برواب���ط الصداقة التي تربط بين 
إيطاليا وبريطانيا، وأن هذه األخيرة ال يزعجها 

أبداً وجود اإليطاليين بمنطقة إريتريا))).

 Gian –Luca Podesta: L›émigration italienne   (((

 en Afrique orientale, annales de démographie
.historique, n°113, 2007, p.63

 Anonyme: La politique africaine de l›Italie, (((

 bulletin du comité de l›Afrique française, année

ونش���ير إلى أن قس���ماً من منطقة شرق 
إفريقي���ا كان خاضعاً ل���إلدارة المصرية قبل 
أن تفرض بريطانيا حمايتها على مصر، ففي 
أوائل نوفمبر 1867م؛ غادر أس���طول مصري 
بقيادة جمالي بك إلى منطقة ش���رق إفريقيا 
ببعض سواحل البحر األحمر، وتم تعيين عبد 
القادر باشا حلمي حاكماً على سواحل إفريقيا 

الشرقية.
وأبدت بريطانيا رفضها للوجود المصري 
في المنطق���ة، وأبلغ حاكم ع���دن اإلنجليزي 
احتجاج���ه إل���ى جمالي بك في أبريل س���نة 
1870م، فكتب ش���ريف باش���ا وزير خارجية 
مصر ف���ي أول يوني���و 1870م إل���ى قنصل 
بريطانيا يقول: إن تلك األراضي الممتدة من 
مصوع إلى باب المندب تتمتع بالتبعية للدولة 
العثمانية، وإنها ضمن تنازل الباب العالي عن 
مديريات مص���وع وس���واكن وملحقاتها، وإن 
حقوق مصر على هذه المناطق ثابتة ال ش���ك 

فيها))).
وعليه؛ فقد س���عت بريطانيا إلى تشجيع 
اإليطاليين للقدوم إلى تلك المناطق الحتالها، 
للتخلص من الوجود المصري الذي ال يناسب 

خططها االستعمارية في إفريقيا.
وكان���ت أهداف إيطاليا ق���د تركزت على 
نقطتين قريبتين من عصب، هما: بيلول وعيد، 
وتقربت من بريطاني���ا للحصول على رضاها 

في عمليات التوسع شرق إفريقيا.
وأما السلطات المصرية؛ فقد كانت أعجز 
م���ن أن تدافع عن تلك المناطق البعيدة عنها، 
وقد رأى القنص���ل العام البريطاني في مصر 

.1897, p.181

وزيلع  ه��رر  ال�سرقية:  اإفريقيا  في  م�سر  �سبري:  محمد    (((

وبربرة، مطبعة م�سر ومكتبتها، 9)9)م، �ص )))-7)).
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أن حكوم���ة الخديوي لن تعترض على الوجود 
اإليطالي في ش���رق إفريقيا إن قامت إيطاليا 
باتباع طريقة اإلنجليز نفس���ها، أي أن تحتل 
األرض وتت���رك للمصريين حامية صغيرة، مع 
ت���رك العلم العثماني أيض���اً يرفرف في تلك 

الناحية.
وس���نجد أنه حتى تلك المظاهر الشكلية 
للس���يادة المصرية س���تختفي، خصوصاً أن 
مصر نفس���ها لن تعود دولة ذات سيادة بدءاً 

من عام 1882م))).
وهكذا؛ فإن بريطانيا لم تشكل أبداً عائقاً 
أمام التوسعات اإليطالية في شرق القارة، لكن 
ه���ذا ال يعني أنها تركت اإليطاليين يتصرفون 
في المنطقة كما يحلو لهم، فهي كانت تتدخل 
حين ترى أن مصالحها مهددة، وأن التوسعات 
اإليطالية بدأت تش���كل خط���راً على مناطق 
نفوذها، فقد أظهرت الصحف البريطانية عدم 
رضاها عن السياس���ة اإليطالية سنة 1886م، 
وذلك بس���بب رغب���ة إيطاليا في الس���يطرة 
الكلية على منطقة قس���مايو، ونبهت صحيفة 
التايمز اللندنية ف���ي مقاالتها الصادرة يومي 
6 و9 نوفمب���ر من نفس الس���نة على األهمية 
االس���تراتيجية لمين���اء قس���مايو، مما جعل 
القنص���ل البريطاني العام في ش���رق إفريقيا 
يصرح بأن الس���لطان رفض إعط���اء إيطاليا 

منطقة قسمايو.
وهك���ذا كانت بريطاني���ا- على الرغم من 
تس���اهلها مع إيطاليا- تتدخ���ل في عدد من 
المس���ائل التي تهدد مصالحها التجارية في 

شرق إفريقيا.
ولعل المنافس���ة األلماني���ة كانت األخطر 

مرجع  والمعا�سر،  الحديث  اإفريقيا  تاريخ  يحيى:  ))) ج��الل 

�سابق،  �ص))).

بالنس���بة لإليطاليين، فاأللم���ان وصلوا قبل 
اإليطاليي���ن، ولهم عاق���ات تجارية قوية مع 
على  السيطرة  واس���تطاعوا  زنجبار،  سلطان 

مستعمرات غنية.
وقد عطل ذلك التنافس الحكومة اإليطالية 
في عمليات التوس���ع في شرق إفريقيا، وجعل 
نفوذهم ينحص���ر في مناطق محدودة وضيقة 

مقارنًة باأللمان واإلنجليز.
4- الن�صحاب الإيطالي من �صرق اإفريقيا 

بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية:
مع تولي موس���وليني الحك���م في إيطاليا 
أعيد إحياء مش���روع ضم الحبشة للممتلكات 
اإليطالية، وكان���ت إيطاليا تتربص باألحباش 
وتنتظر الفرص���ة لانقضاض عليهم، وتحقق 
لها ذلك ف���ي يوم 03 أكتوب���ر 1935م، حيث 
هاجم مائ���ة ألف جندي من القوات اإليطالية 
الحبش���ة انطاق���اً من األراض���ي اإلريترية، 
وذلك تحت قيادة المارش���ال إميليو دي بونو، 
ودعمته���ا قوة إيطالية صغي���رة من الصومال 
بقيادة الجن���رال رودولف���و غراتزياني، وبعد 
مقاومٍة ضارية س���قطت الحبشة بيد الجيش 
اإليطالي في بداية مارس 1936م، وَفّر ملكها 
هيا سياسي ليستقر في لندن، وقد بلغ عدد 
القتل���ى حوالي 9999 جندي إثيوبي، في حين 
ُقّدرت الخسائر اإليطالية بفقدان 19 ضابط 
و119 جن���دي إيطال���ي و991 جندي إرتيري، 
حس���بما ذكره الجنرال بادوقليو في مذكرته 

التي نشرها حينهاً))).
ومنذ ش���هر يوني���و 1936م؛ تم توحيد كلٍّ 
من مستعمرات إريتريا والصومال وإثيوبيا في 

 Le marechal. Badoglio: Commentaire sur (((

 la compagne d’Ethiopie préface de Benito
 Mussolinitra de l›italien par: Juliette Bertrand,
.Paris, Ed Bernard Grasset, 1937, p.204
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تقس���يم إداري جديد، ُعرف باس���م »إفريقيا 
الش���رقية اإليطالية«، وفي شهر ماي 1937م 
تم تعيين وزير إفريقيا اإليطالية ليشغل محل 

وزير المستعمرات))).
وحي���ن انطلقت الح���رب العالمية الثانية 
كان���ت المس���تعمرات في ش���رق إفريقيا في 
حالة استنفار قصوى، حيث عمدت السلطات 
اإليطالي���ة إلى نش���ر الدعاي���ة التي تحرض 
شعوب تلك المنطقة ضد الفرنسيين واإلنجليز 
وتبي���ن خطر التعامل معهم، كم���ا أن إيطاليا 
اس���تطاعت تجنيد 250 ألف شخص من تلك 
المس���تعمرات، أغلبهم من إريتريا، ونذكر أن 
إيطالي���ا دخلت الحرب رس���مياً في 10 يونيو 
1940م، وقطع���ت الطريق نح���و رأس الرجاء 
البريطانيين، وصارت ش���رق  الصالح أم���ام 
إفريقيا بمثابة قواعد متقدمة لإليطاليين في 

البحر األحمر))).
وتطورت األحداث في شرق إفريقيا، حيث 
هاجمت القوات اإليطالية الصومال البريطاني 
وتقدمت في مناطق كثيرة من المس���تعمرات 
البريطانية، لكن بريطانيا لجأت إلى االستعانة 
باألحب���اش، فقررت إع���ادة اإلمبراطور هيا 
سياس���ي إلى الحكم، حي���ث كان منفياً في 
بريطاني���ا، ووصل اإلمبراطور إلى الحبش���ة 
بريطانيا  ودعمت���ه  اإليطاليي���ن،  لمحارب���ة 
باألس���لحة والعتاد، وحقق���ت قوات األحباش 

انتصارات على القوات اإليطالية))).

 Philippe Conrad: L›aventure coloniale italienne  (((

.et son échec, in Clio, Aout 2002, p.06

ال�سوي�ص  ق��ن��اة  م�سكلة  م�سطفى:  ال��رح��ي��م  عبد  اأح��م��د    (((

العربية،  وال��درا���س��ات  البحوث  معهد  ))85)-958)م(، 

القاهرة، 7)9)م، �ص70.

للبحر  اال�ستراتيجية  االأهمية  ج���رادات:  محمد  وليد    (((

الدوحة،  الثقافة،  دار  والحا�سر،  الما�سي  بين  االأحمر 

وبالم���وازاة م���ع ذلك التق���دم من جانب 
األحب���اش؛ أح���رزت الق���وات البريطاني���ة 
بمساعدة ساح الطيران انتصارات كبرى على 
القوات اإليطالية، وأجبرتها على االنس���حاب 
من عدد من المواقع، وتعاون أهالي الصومال 
البريطاني���ة إلخراج  الق���وات  وإريتري���ا مع 
اإليطاليين م���ن بادهم، وتمكن���ت بريطانيا 
م���ن تحقي���ق أهدافها في ط���رد اإليطاليين 
من ش���رق إفريقيا بعدما صار وجودهم فيها 
يهدد وجودهم في مس���تعمرات ماصقة لها 
في المنطق���ة، وخضعت المناط���ق المحررة 
للحكم العسكري البريطاني في انتظار تحديد 

مصيرها الحقاً))).
5- م�صي���ر الم�صتعم���رات الإيطالي���ة بع���د 

خروج الإيطاليين منها:
لم تحصل المستعمرات اإليطالية في شرق 
إفريقيا على استقالها بعد خروج اإليطاليين 
منها نهائياً، فق���د خضعت- كما قلنا- للحكم 
العسكري البريطاني، وأخذ الحاكم العسكري 
البريطاني يمارس مه���ام وصاحيات الحاكم 
اإليطالي الس���ابق، وحتى ش���هر أغس���طس 
1941م حمل ذلك الحاكم اسم »نائب الضابط 
السياس���ي األعلى«، وبقي يُسمى حتى مارس 
1943م ب�»الحاكم العس���كري«، ثم أطلق عليه 
بعدها لق���ب »الحاكم«، وتغي���ر دوره ووضعه 
بعد انتهاء الح���رب، إذ أصبح مدنياً أكثر منه 

عسكرياً.
لم ترد بريطانيا الخروج من المستعمرات 
اإليطالي���ة وماطلت في ذل���ك كثيراً، حتى إن 

)98)م، �ص))).

)))  اأحمد برخت ماح: وثائق عن ال�سومال والحب�سة واإريتريا، 

�ص  )98)م،  القاهرة،  والن�سر،  للطباعة  الطوبجي  �سركة 

.((5(-(5((
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بعض القضايا ُعرضت عل���ى األمم المتحدة 
لحلها كقضي���ة إريتريا التي كان���ت بريطانيا 
متحمس���ة لضمها إلثيوبيا، وهو ما سيحدث 
فعلياً س���نة 1951م، متجاهلًة الفوارق اللغوية 

والدينية بين البلدين))).
وأما الصومال، الذي كان تحت الس���يطرة 
اإليطالي���ة، فقد خضع هو اآلخر للس���يطرة 
البريطانية، وفي أكتوب���ر 1949م اتفق وزيَرا 
خارجية إيطاليا وبريطانيا على وضع مشروٍع 
وعرضه عل���ى األمم المتح���دة، فحواه عودة 
إيطاليا إل���ى الصومال دون قيٍد أو ش���رط، 
ولك���ن الصوماليي���ن رفضوا ذل���ك، وحدثت 
مظاهرات ضخمة في مقديش���و، ولكن األمم 
المتحدة أقرت باألغلبية وضع الصومال تحت 
الوصاية اإليطالية من جديد، على الرغم من 
أن الظ���روف قد تغيرت ول���م يعد اإليطاليون 
مرغوب���اً فيهم ف���ي الباد، الت���ي تطور فيها 
الوعي السياسي بشكٍل ملحوظ، مما أدى إلى 

استقال الباد بشكل تام سنة 1960م))).

خاتمة:
في ختام هذه الدراسة؛ نستنتج أن الوجود 
اإليطالي في ش���رق إفريقيا قد تحكمت فيه 
عدٌد م���ن العوامل، أهمها رغب���ة إيطاليا في 
أن يكون لها كغيرها من القوى االس���تعمارية 
موطئ قدم في شرق إفريقيا، تُظهر فيه قوتها 

العسكرية وتحاول استثماره تجارياً.
واستطاعت إيطاليا السيطرة على عدد من 
المناطق في شرق إفريقيا، بدءاً بميناء عصب 

)))  ج.ك.ن. تريفا�سكي�ص: اإريتريا م�ستعمرة في مرحلة االنتقال 

الم�سيرة،  دار  �سفير،  ج��وزف  ترجمة:  )))9)-5)9)م(، 

بيروت، 977)م، �ص )50-)5).

)))  محمد فريد ال�سيد حجاج: �سفحات من تاريخ ال�سومال، 

دار المعارف، القاهرة، )98)م، �ص ))7، )9).

في سواحل إريتريا الذي حصلت عليه بموجب 
معاه���دة تجارية، لتوس���ع نفوذه���ا للمناطق 
الداخلية وكل الس���احل المط���ل على البحر 
االحمر، مس���تغلًة حالة الضعف واالنقس���ام 

الداخلي في تلك المناطق.
إيطالي���ا على موافق���ة عدد  وحصل���ت 
من ال���دول االس���تعمارية كبريطانيا وألمانيا 
بعد تقس���يم مناطق نفوذ كل دولة، ومارست 
إيطاليا في تلك المس���تعمرات نفس السياسة 
االس���تعمارية التي مارستها فرنسا وبريطانيا 
ف���ي مس���تعمراتهما، فق���د اس���تولت على 
األراضي، وطردت سكانها األصليين، لتمنحها 

للمستوطنين والشركات التجارية المختلفة.
ولك���ن إيطالي���ا اعترضته���ا جمل���ة من 
المصاعب، لعل أهمها بُعد المستعمرات عنها 
جغرافي���اً، والمقاومات العنيفة التي واجهتها، 
والتي أجبرته���ا على التراجع ع���ن عدٍد من 
المناطق، قبل أن تُجبر أواخر الحرب العالمية 
الثانية على االنسحاب نهائياً من شرق إفريقيا، 
لكنهم عادوا كأوصياء على الصومال بقرار من 
األمم المتحدة، وه���ي الوصاية التي رفضتها 
أغلب القوى السياسية في الصومال، وأجبرت 
إيطاليا مّرًة أخرى على الخروج نهائياً س���نة 
1960م، وأم���ا إريتريا فق���د تقرر ضمها إلى 
إثيوبي���ا في اتحاد فيدرال���ي؛ على الرغم من 

الرفض الشعبي الكبير  �
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اأ.د. حمدي عبد الرحمن ح�شن
اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية بجامعتي زايد والقاهرة.

حرب التيغراي وتأثيراتها على توازنات 
القوى اإلقليمية

اأن ُتحكلم بطريقلٍة  اأو ملن الأن�شلب  الأمهريلة، 

ل مركزيلة باعتبارهلا دوللة متعلددة الأعلراق 

واللغات؟ 
ولع���ل العامل الرئيس اآلخر ال���ذي يُعّقد هذا الصراع 
هو دور القوى الخارجية، التي تقف عاجزة عن فهم الجذور 
التاريخي���ة العميق���ة لانقس���امات الحالية ف���ي المجتمع 
اإلثيوبي، فالنزاعات السياس���ية في إثيوبيا تُعّبر عن أسباب 

»حرب التيغراي«- ب�شلكٍل عام- جزءًا ُتعّد 

اللذي  الجلدل  مو�شلوعات  نف�لس  ملن 

�شليطر عللى الخطلاب ال�شيا�شلي الإثيوبي منذ 

تاأ�شلي�س الدولة الإمبراطورية: هلل اإثيوبيا حقًا 

دولة ا�شلتثنائية يجب اأن ُتحكم بطريقٍة اأكثر 

مركزيلة ملن خلالل فر�لس الهويلة الثقافيلة 
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هيكلية وتاريخية، وتتطلب تقييمات محايدة ومقاربات طويلة 
األمد لتسويتها، ومع ذلك؛ فإن السياسات الخارجية الغربية 
تج���اه إثيوبيا كانت موجهة نحو حلول قصيرة األجل تتجاهل 

المشاكل األساسية))). 
لق���د مثلت إثيوبيا مركزاً إقليمياً مهماً في الصراع على 
النفوذ والس���لطة في منطقة الق���رن اإلفريقي وما وراءها، 
وأصبحت إثيوبيا، بمواردها الطبيعية، وعدد س���كانها الذي 
يبلغ نحو 110 مليون نس���مة، وجيش���ها المجهز جيداً، قوة 
إفريقية ال يمكن تجاهلها، حيث أضحت في األدبيات الغربية 

تجسد قصة الصعود اإلفريقي. 
عاوًة على ذلك؛ تستضيف عاصمتها )أديس أبابا( مقر 
االتحاد اإلفريقي، وه���ي واحدة من الدول اإلفريقية القليلة 
التي لم يتم استعمارها أبداً)))، وفقاً لذلك؛ لعبت إثيوبيا دوراً 

كبيراً في السياسة اإلفريقية وشبه اإلقليمية.
وخال معظم سنوات العقد الماضي؛ تمكنت الحكومات 

)))  لعل من المفيد في هذا ال�سياق، من اأجل تبديد االأ�ساطير 

الإثيوبيا،  المعا�سرة  بالت�سورات  المحيطة  والكلي�سيهات 

وال�سيا�سة  التاريخ  حول  المهمة  الدرا�سات  بع�ص  مراجعة 

والثقافة الحديثة للبالد، ومن ذلك:

 Prunier, G., & Ficquet, E. )2015). Understanding
 contemporary Ethiopia. London: Hurst &
 Company, Markakis, J. )1989). Nationalities and
 the state in Ethiopia. Third World Quarterly, 11)4),
 and Mulugeta, D. )2020). The everyday 130-118
 state in Africa: Governance practices and state
.ideas in Ethiopia. Taylor & Francis Group

االأ�ساطير،  م��ن  كبير  ب��ع��دد  محملة  اإثيوبيا  درا���س��ة  اإن    (((

ا�ستثنائية، حيث  التاريخية ت�سفي عليها م�سحة  فالموروثات 

تبرز في المخّيل العام: ق�س�ص تابوت العهد، و�سليمان- عليه 

التي  االإمبراطورية  ال�سخ�سيات  و  �سباأ،  وملكة  ال�سالم-، 

البالد  وبقاء  االأول،  �سيال�سي  وهيلي  الثاني  منليك  ج�سدها 

في  االأوروبية  االإمبريالية  فترة  خالل  با�ستقاللها  محتفظة 

اإفريقيا. ومع ذلك؛ يتذكر عامة النا�ص اأي�سًا �سور المجاعات 

على  ما  ب�سكل  توؤثر  ما  غالبًا  التي  المتكررة،  وال�سراعات 

اإلى وجود �سورة  اأف�سى ذلك كله  اإفريقيا.  �سورة الدولة في 

ُت�سّخم الذات االإثيوبية في اأذهان الجمهور، وغالبًا ما تميل 

اإلى اأن تكون مت�سخمة في اأذهان االإثيوبيين اأنف�سهم، الذين 

اأ�سحت  وهكذا  االأم.  لوطنهم  االأ�سطورية  بالم�سحة  يوؤمنون 

االإثيوبية.  ال�سخ�سية  اأحد مفاتيح فهم  االإثيوبية  اال�ستثنائية 

انظر في تف�سيالت ذلك: المرجع ال�سابق، �ص)).

اإلثيوبية المتعاقب���ة من التعامل مع ديناميات السياس���ات 
اإلقليمية والعالمي���ة المتغيرة، من خال الحفاظ على نمط 
من العاقات المتوازنة مع الجهات الجيوسياس���ية الفاعلة. 
على المس���توى العالم���ي؛ كانت إثيوبيا- وال ت���زال- حليفاً 
مهم���اً للواليات المتح���دة، بينما تمتلك الصي���ن أكبر قدر 
من االس���تثمارات األجنبية المباش���رة في إثيوبيا. أما على 
المستوى اإلقليمي؛ فقد تجنبت إثيوبيا التورط في سياسات 
القوة المتقلبة في منطقة الشرق األوسط، إذ على الرغم من 
التنافس اإلقليمي تقّدم القوى اإلقليمية الكبرى، مثل المملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وتركيا، إلثيوبيا 
مس���اعدات مالية واستثمارات خاصة عبر مجاالت متعددة، 

وال سيما قطاعها الزراعي المهم. 
وال ش���ك بأن الصراع الممتد في إقليم التيغراي سوف 
يمثل تحدياً مهماً الستراتيجية إثيوبيا في تحقيق التوازن بين 
مصالح القوى الخارجية وحاجتها إلى االس���تثمار المحلي. 
في الوقت نفس���ه؛ س���تقدم الح���رب فرصاً جدي���دة لهذه 
القوى الخارجية من أج���ل تعزيز عاقتها مع رئيس الوزراء 
اإلثيوبي أبي أحمد. ومع ذلك؛ فإن استمرار الصراع المسلح 
م���ن خال نهج حرب العصابات ق���د يفضي إلى زيادة عدم 

استقرار إثيوبيا ومحيطها اإلقليمي. 
وعليه؛ تحاول هذه الدراس���ة، من خال أدوات المنهج 
الكيفي، وتحليل البيان���ات المتاحة، فهم طبيعة الصراع في 
إقليم التيغراي وانعكاساته اإلقليمية، من خال ثاثة محاور 

رئيسية، وخاتمة: 
)1( صراع التيغراي كتعبير عن أزمة بناء الدولة. 

ال���رؤى  تص���ادم  التيغ���راي:  ح���رب  أس���باب   )2(
واأليديولوجيات.

)3( حرب التيغراي وقضايا األمن واالستقرار في القرن 
اإلفريقي.

الخاتمة: مسارات المستقبل.
بناء  اأزم��ة  عن  كتعبير  التيغراي  �صراع  اأوًل: 

الدولة: 
إن الصراع الحالي في إقليم التيغراي هو أحدث معركة 
في سلسلٍة من الحروب طويلة األمد حول هوية الباد كدولة 
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موح���دة أو فيدرالية. طبقاً لما توصل إليه جون ماركاكيس؛ 
فإن إش���كالية إثيوبيا الكبرى تكمن في كونها مش���روع غير 
مكتمل لبناء الدولة، إذ إنه على الرغم من التحوالت الثورية، 
التي ش���هدها اإلثيوبيون، على مّر السنين، فإن العاقة غير 
المتكافئة بين المركز واألطراف ال تزال دون تغيير جوهري، 

وهي تشكل بيت الداء. 
ال ت���زال إثيوبيا تعاني من وج���ود التفاوتات التاريخية 
التي أحدثتها مراكز القوى الحاكمة من جهة، والمش���كات 
الت���ي تعاني منها مجتمعات األراضي المنخفضة في مناطق 
األطراف، والتي ن���ادراً ما تم دمجها في الدولة الوطنية من 

جهٍة أخرى. 
يتألف تاريخ الدولة الحديثة في إثيوبيا من ثاثة مراحل 
متمايزة، وإن كانت متداخلة، ابتداًء من مملكة أكس���وم، تمتد 
األولى من أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر إلى منتصف 
الس���بعينيات من القرن الماض���ي، والثانية من عام 1974م 
إل���ى ع���ام 1991م، والثالثة من ع���ام 1991م حتى 2018م؛ 
وهو ما يعكس في الممارسة السياسية ثاثة أنظمة متباينة 

للحكم))).
تأسس���ت الدول���ة اإلثيوبية الحديثة عل���ى يد الطبقة 
الحاكم���ة األمهرية بوصفه���ا دولة إمبراطوري���ة في نهاية 
القرن التاس���ع عش���ر، وقد تزامنت عملية تش���كيل الدولة 
ه���ذه مع مرحلة التكالب الدولي على إفريقيا من ِقبل القوى 
االس���تعمارية األوروبية، حيث قام اإلمبراطور منليك الثاني 
)ال���ذي حكم من 1889م إلى 1913م( بتوس���يع مملكته؛ من 
خال غزو عدد كبير من الش���عوب ذات الثقافات المتنوعة. 
ت���م قهر األورومو )الجماعة العرقية األكثر عدداً في الباد، 
والصوماليين، وعش���رات الجماع���ات العرقية األخرى التي 

تشكل إثيوبيا اليوم )انظر: جدول 1(. 
ونظراً ألن العديد من المجموعات الصغيرة 
والرعوية كانت تُدار من خال نظام غير مباشر 
يستخدم السلطات التقليدية، فقد حاول المركز 

 John Markakis. )2013). Ethiopia: the last two  (((

.frontiers, Oxford: James Currey

دون ج���دوى تعزيز التكام���ل الوطني من خال 
فرض سياسة االستيعاب الثقافي. ومثل سابقتها؛ 
قامت الديكتاتورية العس���كرية التي تبنت النهج 
االشتراكي، وأعقبت الفترة اإلمبراطورية بتعزيز 
سلطة المركز من خال االعتماد على زمرة من 

الكوادر الحزبية المحلية))). 
ومع ذلك؛ لم تستطع احتواء حركات التمرد 
المختلفة، التي سعت إما إلى الحكم الذاتي وإما 
إلى االستقال، والتي تمكنت في نهاية المطاف 
من اإلطاحة بالحكم العسكري في عام 1991م، 
وتبنت الجبهة الحاكمة الجديدة بزعامة التيغراي 
نظاماً من الفيدرالية، يمنح قدراً أكبر من الحكم 
الذاتي للعديد من المجموعات العرقية واللغوية، 

ولكن دون التنازل عن السلطة))). 

جدول )1(:
الجماعات الإثنية والدينية في اإثيوبيا:

الجماعات االإثنية

% من 

اإجمالي 

ال�سكان

الجماعات الدينية

% من 

اإجمالي 

ال�سكان

5.))االأرثوذك�سية 5.))اأورومو

9.))االإ�سالم9.))اأمهرا

).8)البروت�ستانتية).)ال�سوماليون

).)التيغراي

المعتقدات 

التقليدية

(.(

0.7الكاثوليكية)�سيداما

 Tariku, A. )2020). State and society relations (((

 from 1974 to 1991: A case of southwestern
.641-Ethiopia. Social Identities, 26)5), pp. 624

 Aalen, L. )2020). The revolutionary democracy (((

 of Ethiopia: A wartime ideology both shaping
 and shaped by peacetime policy needs.
 Government and Opposition )London), 55)4),
.668-pp. 653
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5.)كوراج

0.7اأخرى

).)واليتا

7.)هداية

7.)عفر

).))اأخرى

الم�صدر- بت�صرف:
Mohajan , Haradhan Kumar )2013). Ethiopia: A socio- 

 economic study, Journal of Business Management and
.74-Administration Vol. 1)5), pp.59

ابتداًء من عام 2016م؛ أدت انتفاضة ش���عبية، وخاصة 
في منطقة أوروميا وأمهرة، إلى دفع الباد إلى حافة االنهيار. 
ولتجنب تفكك الدولة اإلثيوبية؛ وافق مهندسو اإلصاح على 
أن يتولى الحزب الحاكم نفس���ه مهمة االصاح الداخلي من 
خ���ال تقديم وجوه جديدة. وبالفعل تم انتخاب »أبي أحمد« 
عام 2018م بوصفه زعيماً للتحالف الحاكم ورئيساً للوزراء، 
وهو ما بعث األمل في بدايٍة أخرى مغايرة للبدايات الخاطئة 
الس���ابقة))). ومع ذلك؛ أخفق رئيس الوزراء في التوفيق بين 
النخب السياس���ية واألمنية واالقتصادي���ة التيغرانية، وفي 
إعادة دمجها في الهيكل الحاكم، ومن ثَم ش���عروا بالحرمان 
واالس���تهداف. وأدى غياب الثقة بي���ن الحكومة الفيدرالية 
والنخب التيغرانية إلى تعقيد العاقة الهش���ة، والتي انتهت 

بتورط الباد في صراع مسلح. 
لقد كان أبي احمد في البداي���ة بطل قومية األورومو، 
يق���ول في ذل���ك: »األورومو ال يعرفون فق���ط كيف يقودون 
أمة؛ ولكن أيضاً كيف يقومون ببنائها، يمكننا معاً بناء ش���رق 
إفريقي���ا، بل وإفريقيا بأكملها، ال يمكن ألي قوة على األرض 
أن تمنعن���ا من القيام بذلك«))). وعليه؛ بدأت نخب األورومو 

 Desalegn, B. )2019). Analysis on the Current  (((

Ethiopian Politics by the Name of “Medemer”.
.Journal of Political Science Public Affairs 7: 364

 Hassen, Ahmed )2021). Is Ethiopia coming   (((

 together or falling apart? Ethiopia Insight.
/18/01/https://www.ethiopia-insight.com/2021
 is-ethiopia-coming-together-or-falling-apart/
.Accessed on January 23, 2021

في التفكير في أنفس���هم بأنهم ليسوا فقط منقذين إلثيوبيا، 
ولكنه���م أيضاً منق���ذون لمنطقة الق���رن اإلفريقي. بيد أنه 
س���رعان ما تبددت آمالهم بسرعة بعد مقتل المغني الشهير 
»هاش���الو هونديس���ا«، واعتقال »جوهر محمد«، وهو أبرز 

خصوم أبي أحمد السياسيين. 
انتقل أبي أحم���د عندئذ إلى معس���كر األمهرا، الذي 

يناهض مفهوم الفيدرالية العرقية.
الروؤى  ت�صادم  التيغراي:  حرب  اأ�صباب  ثانيًا: 

والأيديولوجيات:
في يوم 4 أكتوبر 2020م؛ اتهم رئيس الوزراء أبي أحمد 
الجبهة الش���عبية لتحرير تيغراي بمهاجمة معس���كر القيادة 
الشمالية ومحاولة نهب األسلحة والمعدات العسكرية، وقال: 
»إن قواتن���ا الدفاعية... صدرت لها أوام���ر بتنفيذ مهمتها 
إلنقاذ الب���اد، حيث تم تجاوز النقط���ة األخيرة من الخط 
األحمر، وس���وف يتم اس���تخدام القوة كإجراٍء أخير إلنقاذ 

الشعب والبلد«))). 
وقد ت���م التصعيد م���ن خال قطع كل وس���ائل النقل 
واالتصال بإقليم التيغراي، وفرض حالة الطوارئ لمدة ستة 
أش���هر في المنطقة، باإلضافة إلى استبدال حكومة اإلقليم 
بإدارة معّينة من ِقبل الس���لطة الفيدرالية. وبالنظر إلى حالة 
موت السياس���ة ورفض الطرفين االعتراف بشرعية اآلخر؛ 
فإننا أمام حالة من الص���راع العنيف الممتد التي قد تهدد 

بنية االتحاد اإلثيوبي نفسه.
إن خيار الحرب غير الرشيد يمكن أن يؤدي إلى إنهاك 
الدولة اإلثيوبي���ة التي تعرضت بالفعل للعديد من التحديات 
السياسية الخطيرة، ويمكن أن تؤثر أيضاً على أمن واستقرار 

منطقة القرن اإلفريقي وما وراءها. 
وعل���ى الرغم من أن التيغراي يمثلون نحو 6% فقط من 
إجمالي عدد سكان إثيوبيا، فإنهم يحتفظون بقوات عسكرية 

 Gebre , Samuel and Simon Marks )2021).   (((

 Ethiopia Risks Descent Into Civil War as
Tensions Flare, https://www.bloomberg.com/
ethiopia-prime- /04 -11 -news/articles/2020
minister-orders-army-to-respond-to-tigray-
.attacks Accessed on January 23, 2021
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مدرب���ة ومنظمة بش���كل جيد، حي���ث يبلغ قوامه���ا- وفقاً 
لتقديرات مجموعة األزمات الدولية- 250 ألف شخص. 

وقد اس���تفادت الجبهة الش���عبية لتحرير تيغراي، التي 
سيطرت على االئتاف الحاكم في إثيوبيا لعقود من الزمن، 
من وجودها في السلطة لتعزيز مكانتها االستراتيجية شمال 

الباد. 
ويمكن أن نش���ير في هذا الس���ياق إلى خمسة أسباب 
رئيسية، تس���اعدنا على فهم خيار التصعيد المسلح لحسم 

أزمة التيغراي.
1- الطم���وح ال�صيا�ص���ي ومحاول���ة بن���اء قاع���دة تاأيي���د 

�صيا�صي جديدة:
لق���د رأى أبي أحمد ف���ي جائحة كوفي���د19 وتأجيل 
االنتخابات العامة فرصة لكس���ب الدعم من جمهور جديد، 
لقد أمضى جزءاً كبيراً من حياته السياسية في تبني نضاالت 
ش���عب األورومو، بيد أنه منذ أن تولى منصب رئيس الوزراء 
تخل���ى عن قوميته اإلقليمية، واعتنق أجندة سياس���ية تؤكد 
هوية إثيوبيا الجامعة، اتضح ذلك بجاء من خال تش���كيل 
»حزب االزدهار«، بعد حل ثمانية أحزاب منظمة على أسس 

عرقية ودمجها في حزب واحد تحت قيادته. 
كان���ت تداعيات ه���ذا التحول هي فق���دان أبي أحمد 
الكثير من مؤيديه في أورومي���ا، لدرجة أنه اعتقل خصومه 
من أبناء األوروم���و واتهمهم باإلرهاب، ووجد أبي أحمد في 
األمهرة قاعدة التأييد السياسي التي يبحث عنها، وال سيما 
أنهم كانوا يناصبون الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي العداء. 
عندما بدأت الحرب في التيغراي؛ كانت األمهرة هي أول من 
تقّدم الصفوف الستعادة أراضيهم التي سيطرت عليها جبهة 

التيغراي غصباً- كما يزعمون.
2- اإ�صكالية النظام الفيدرالي:

تم تحديد المناطق العش���ر في إثيوبيا التي يتألف منها 
االتحاد على أس���س لغوية وعرقية، وبق���در ما يحظى هذا 
ه له، وخاصًة  النظ���ام بمؤيدين فإن ثمة انتقادات عديدة تُوجَّ
من ِقبل أبن���اء النخب الحضرية، الذين يجادلون بأن النظام 
الحالي الذي يكرس العرقية هو س���بب الصراعات المميتة 
بين المجتمعات، وفي بعض الحاالت، ربما أدى إلى عمليات 

قت���ٍل جماعي. إلى جانب ذلك؛ فإن النظام الفيدرالي القائم 
على أس���س عرقية قد يؤدي إلى تفكيك إثيوبيا، ويدفع بها 
إلى النموذج اليوغوسافي. ويقف أبي أحمد وحزب االزدهار 
إلى جانب هذا المعس���كر، الذي يؤمن بأهمية دعم س���لطة 
الدولة المركزية على حس���اب األقاليم. وفي المقابل؛ تنظر 
الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي ومؤيدو الفيدرالية العرقية 
إلى األمر بشكٍل مختلف، حيث إن النظام الحالي يدعم حق 
األقالي���م في تقرير المصير، ويجنب الباد مس���اوئ هيمنة 

المركز على األطراف))).
3- ميراث الت�صلطية التنموية: 

كان���ت الجبهة الش���عبية لتحرير تيغ���راي تقود 
االئت���اف الحاكم على مدى 28 عاماً)))، وعلى الرغم 
من مع���دالت النمو االقتصادي المرتفعة، والس���ام 
النس���بي الذي تحقق خال هذه الفترة، فقد ارتكبت 
نخبة التيغ���راي الحاكمة انتهاكات جس���يمة لحقوق 
اإلنس���ان، فقد تم إرس���ال اآلالف إلى السجون، كما 
تعرض الكثيرون للتعذيب والقتل خارج نطاق القانون. 
وعندما تولى أبي أحمد الس���لطة ألق���ى باللوم على 
الجبهة الش���عبية لتحرير التيغراي، حيث تم اعتقال 
العديد من قادتها بتهم الفس���اد وإس���اءة اس���تخدام 
الس���لطة، عندئذ شعر حزب التيغراي بالخطر، حيث 

قام باالنسحاب إلى قاعدته االنتخابية اإلقليمية.

 Ethnic violence threatens Ethiopian federalism.  (((

 )2020, September 17). Country Report:
Ethiopia, NA. https://link.gale.com/apps/doc/
A637097385/GIC?u=zayed&sid=GIC&xid=0c3
 eb76d

)))  لفهم هذه الفترة الزمنية من تاريخ التحوالت ال�سيا�سية في 

اإثيوبيا يمكن مراجعة:

 de WAAL, A., 2018, “The Future of Ethiopia:  
 Developmental State or Political Marketplace
?”, World Peace Foundation, https://sites.
/08 /tufts.edu/reinventingpeace/fi les/2018
 The-future-of-ethiopia-20180817.pdf and
 Clapham , Christopher )2018).The Ethiopian
 developmental state, Third World Quarterly,
1165-39:6, 1151
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4- مكا�صب وخ�صائر ال�صوق ال�صيا�صي))):
كانت جبهة التيغراي- وخصوصاً في ظل زعامة ميليس 
زين���اوي- تحاول تحقيق نموذج »الدولة التنموية«، فقد تبنت 
نوعاً م���ن االقتصاد المختلط الذي تحصل فيه الش���ركات 
التابع���ة للدولة والحزب على الحصة األكبر في إنتاج وتوزيع 
الس���لع والخدمات. وجاء أبي أحمد وحزب االزدهار بنموذٍج 
تنموي مختلف في سياق الليبرالية الجديدة، لقد تم اإلعان 
عن خط���ة خصخصة ضخمة لبيع الش���ركات الرئيس���ية، 
مثل ش���ركة الطيران الوطنية، وشركة االتصاالت، والسكك 

الحديدية، ومصانع السكر. 
كما أقام أبي أحمد تحالفاً جديداً مع المؤسسات المالية 
الدولية، وطور من عاقاته اإلقليمية، على أن التحدي األكبر 
الذي واجهه رئيس ال���وزراء كان يتمثل في االصطدام برؤية 
قيادة الجبهة الش���عبية لتحرير تيغراي، التي تعلي من القيم 
اليسارية التقدمية في صنع السياسة االقتصادية، وقد أدى 
هذا التحول في وجهة البوصلة االقتصادية إلى خسارة قادة 
التيغ���راي لمعظم المزايا التي كانوا يحصلون عليها على مّر 

السنين.
5- المتغير الديني:

ينتمي أب���ي أحمد إلى حركة المؤمني���ن »مولو ونجل« 
)اإلنجيل الكامل(، وهي حركة أصولية خمسينية، تضم نحو 
4.5 مايين إثيوبي، وتكمن اإلش���كالية الكبرى في أن هذه 
العقيدة المس���يحية تتجاوز المجال الخاص وتؤثر على رؤى 

لو�سف  ال�سيا�سي«  »ال�سوق  مفهوم  وال«  دي  »األيك�ص  ))) يقدم 

واإدارة  لحكوماتهم،  االإفريقي  القرن  دول  قادة  اإدارة  كيفية 

تحقيق  االأح��ي��ان،  بع�ص  وف��ي  حروبهم،  وخو�ص  اأعمالهم، 

تبني  خالل  من  القادة  يعمل  كيف  وال  دي  يو�سح  ال�سالم. 

نموذج لالأعمال، حيث يوفرون االأموال لميزانياتهم ال�سيا�سية 

الجي�ص  ل�سباط  الموؤقتة  الوالءات  لتاأمين  ي�ستخدمونها  التي 

االأح���زاب.  وم�سوؤولي  القبائل  وروؤ���س��اء  الميلي�سيات  وق��ادة 

موؤ�س�سات  تاآكل  اإل��ى  ال�سيا�سي  ال�سوق  ه��ذا  ي��وؤدي  وبالطبع 

كبير  جزء  في  ويتغذى  الدولة،  بناء  م�سار  وعك�ص  الحكومة 

والم�ساعدات  المعونة  و�سناديق  النفط  �سادرات  على  منه 

الع�سكرية الغربية لمكافحة االإرهاب وحفظ ال�سالم. انظر:

 De Waal, A. )2017). The real politics of the
 Horn of Africa: Money, war and the business of
.power. Cambridge: Polity Press

وخيارات أبي أحمد السياسية. 
يعتقد أب���ي أحمد أنه بعد تع���رض إثيوبيا لهزة عنيفة 
أثناء االضطرابات التي أتت به إلى الس���لطة؛ فإن الس���بيل 
الوحيد للخاص هو نوع من الثورة األخاقية، وصاغ مفهوم 
»مديمر«، الذي يعني االتحاد أو التآزر، حيث ستتجاوز الباد 
انقس���اماتها، العرقية بش���كل أساس���ي، من خال التاقي 
تدريجياً حول مجموعة مش���تركة من القيم األخاقية، مثل: 
الح���ب، والتس���امح، والمصالحة، إلخ. إثيوبي���ا- من وجهة 
نظره- تحتاج أوالً وقبل كل ش���يء إل���ى ثورة روحية، وتغيير 

في طريقة التفكير. 
ال يمك���ن فهم سياس���ات أبي أحمد م���ن خال العودة 
إلى الهياكل المؤسس���ية الراسخة أو السوابق التاريخية؛ ألن 
األمر ببساطه يتوقف على رؤيته الدينية، يقول في ذلك: »إن 
الحقيقة معنا، لن يوقفنا أحد... ألننا نعمل على التمس���ك 
بالحقيقة، سيس���اعدنا إل���ه إثيوبيا«. وبحس���ب المصادر 
المقربة منه؛ فإنه يعتقد أن الله اختاره ليكون الرجل الوحيد 
القادر على إنقاذ إثيوبيا، وأنه س���يفوز بشرط أن تكون رؤيته 

موجهة من الله))).
ث��ال��ث��ًا: ح���رب ال��ت��ي��غ��راي وق�����ص��اي��ا الأم���ن 

وال�صتقرار في القرن الإفريقي:
ال ش���ك في أن فكرة الصع���ود اإلثيوبي، وقيام حكومة 
رئيس الوزراء أبي أحمد باتخاذ قرار ملء س���د النهضة في 
يولي���و 2020م دون التوصل التفاق، أفضى إلى تصاعد حدة 
التوترات مع كلٍّ من مصر والسودان نتيجة تغير قواعد الهيمنة 
المائية. أعادت هذه التطورات تركيز االنتباه مّرة أخرى في 
منطقة القرن اإلفريقي وحوض البحر األحمر األوسع نطاقاً، 
وه���ي منطقة ذات أهمية اس���تراتيجية بالغة، لقد أصبحت 
خال العقد الماضي نقطة جذب للقوى اإلقليمية والعالمية، 
بما في ذلك دول الخليج والصين وتركيا والواليات المتحدة، 

 René Lefort, Abiy Ahmed’s aim to (((

 ‘Pentecostalize Ethiopian politics’, Africa
Report, 29 December 2020 https://www.
theafricareport.com/56718/abiy-ahmeds-aim-
 to-pentecostalize-ethiopian-politics/ accessed
.on 22 January 2021
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حيث قامت هذه الدول باس���تثمار ملي���ارات الدوالرات في 
الموانئ والمطارات والس���كك الحديدية والزراعة والتعليم، 
كما أنها أدت في الوقت نفسه إلى زيادة حدة التنافس الدولي 
في منطقة تعاني من انقسامات عميقة وطويلة األمد. ولعل 
السؤال المطروح هنا يتعلق بتأثير النزاع العسكري في إقليم 

التيغراي على استقرار وأمن القرن اإلفريقي.
1- العالقات الإثيوبية الإريترية:

على الرغم من تمّكن قوات الجيش اإلثيوبي من إحراز 
تقدم س���ريع في االستياء على المدن الرئيسية في منطقة 
تيغ���راي، بما في ذل���ك العاصمة )مقلي(، ف���إن ذلك يُعزى 
على األرجح إلى االنس���حابات االستراتيجية من ِقبل قوات 
الجبهة الش���عبية لتحرير التيغراي، ولعل ذلك يتفق مع تاريخ 
أبن���اء التيغراي الطويل في حرب العصابات. وفي حالة عدم 
وجود تس���ويات تفاوضية بين طرَفي الصراع؛ فمن المحتمل 
أن تتط���ور الحرب في تيغراي إلى تم���رٍد بدرجات متفاوتة، 
قد يمتد أثره إلى ما وراء حدود تيغراي. في الوقت نفس���ه؛ 
فإن الحرب في تيغراي، حت���ى لو كانت محصورًة في معقل 
التيغراي في الجبال الريفية، سوف تظل محط اهتمام القوى 

الخارجية بسبب تكلفتها اإلنسانية الباهظة. 
وهذا هو الحال بالفعل مع إريتريا، التي نش���رت قواتها 
داخل حدود إثيوبيا لمساعدة الجيش اإلثيوبي في حربه ضد 
الجبهة الش���عبية لتحرير تيغراي. لق���د تحالفت إريتريا مع 
حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بعد توقيع اتفاقية س���ام 
بين البلدين في عام 2018م، وهو ما أنهى الصراع الحدودي 

الطويل بينهما. 
من المرجح أن تس���اعد حرب التيغ���راي على تحقيق 
حلم أبي أحمد الكبير بإعادة تأس���يس الدولة اإلمبراطورية 
القديمة في إثيوبيا، قد ال تكون هذه الفكرة بعيدة المنال كما 
قد تبدو، حيث إن تحقيق نوع من االتحاد مع إريتريا يس���مح 
إلثيوبيا بالتخلص من عقدة الهضبة الحبيسة، وأن يكون لها 

شواطئ على البحر. 
لقد كان الهدف من صراع تيغراي هو تخليص الرئيس 
أس���ياس أفورقي من أعدائه التيغرانيين. على أن المشكلة 
الكبرى تظل في إمكاني���ة أن يتحول هذا الصراع إلى حرب 

عصابات تؤثر على اس���تقرار أي من الحكومتين في أديس 
أبابا أو أسمرة، أو كليهما))). 

2- النزاع الحدودي ال�صوداني الإثيوبي:
أعادت حرب التيغراي أزمة إقليم الفشقة السوداني إلى 
قلب التفاع���ات اإلقليمية في منطقة القرن اإلفريقي، وهو 

ما يهدد بإشعال فتيل توتر حدودي بين السودان وإثيوبيا. 
لقد طالبت الحكومة اإلثيوبية بسحب القوات السودانية 
من المناطق الحدودية- التي يبلغ طولها 744 كيلومتراً- قبل 
اس���تئناف المحادثات الثنائية لترس���يم الحدود المشتركة، 
وعلى الرغم من عدم اإلشارة في التصريحات اإلثيوبية إلى 
الحلول العسكرية؛ فإن أديس أبابا أكدت أنها ال تزال تحتفظ 
بالحق في الدفاع عن س���يادتها عندما تتعرض للتهديد من 

ِقبل قوة خارجية. 
وال شك بأن االش���تباكات المسلحة على طول الحدود 
بين الس���ودان وإثيوبيا، منذ نهاية عام 2020م، تمثل أحدث 
تطور في تاري���خ التنافس اإلقليمي بي���ن البلدين منذ عدة 
عقود، تُعرف المنطقة المتنازع عليها بالفش���قة، حيث يلتقي 
ش���مال غرب منطقة أمهرة اإلثيوبي���ة بوالية القضارف في 
السودان)))، اعترفت إثيوبيا بالسيادة السودانية على منطقة 
الفش���قة الزراعية، لكنها لم تتخذ خطوات عملية لترس���يم 
الحدود، مما س���مح للمزارعين اإلثيوبيين بزراعة المنطقة 
وتوفي���ر الحماية لهم. وقد ظل ترس���يم خط الحدود محل 
خاف بين البلدين بس���بب االدعاءات واالدعاءات المضادة 
من الجانبين، بدأ هذا مباش���رة بعد اس���تقال الس���ودان 

 Plaut. Martin )2021). Eritrea in the Tigray (((

 war: What we know and why it might backfire,
African Arguments https://africanarguments.
eritrea-in-the-tigray-war-what- /01/org/2021
 we-know-and-why-it-might-backfire/ Accessed
 .January 23, 2021

)))  انظر في ذلك الدرا�سة المهمة:

 Nur, Taha Hassan )1971) The Sudan-Ethiopia
 boundary: a study in political geography,
,Durham theses
 Durham University. Available at Durham
 /E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/7922
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في عام 1956م، وكان مرتبكاً ومعقداً بس���بب المش���كات 
السياسية التي واجهها البلدان منذ الستينيات- حركة أنيانيا 

في السودان، وحركة االستقال اإلريترية في إثيوبيا. 
في الس���نوات الس���تين الماضي���ة؛ تم عق���د العديد 
م���ن االجتماعات الدبلوماس���ية رفيعة المس���توى و»تبادل 
الماحظات« بي���ن البلدين لمعالجة المش���كلة. طوال هذه 
الفت���رة؛ أكد الس���ودان إلى ح���دٍّ كبير أن خط الترس���يم 
االستعماري- الذي رسمه الضابط البريطاني الرائد تشارلز 
جوين في عام 1903م بن���اًء على معاهدة 1902م- يجب أن 
يشكل الحدود الفاصلة بين البلدين. من ناحيٍة أخرى؛ ادعت 
إثيوبي���ا دائماً أن خ���ط الحدود الذي رس���مه الرائد جوين 
غير مقبول؛ على أس���اس أن الترس���يم تم من جانب واحد 
)بريطاني���ا( دون تمثيل إثيوبيا، في انتهاٍك للمادة الثانية من 

المعاهدة.
تم الحف���اظ على الوضع الراهن إلى ح���دٍّ كبير؛ على 
الرغم م���ن عقد كلٍّ من إثيوبيا والس���ودان عدة اجتماعات 
دبلوماس���ية تعود إلى منتصف الس���تينيات لمعالجة مشكلة 
الح���دود. وفي ع���ام 1972م، بعد زي���ارة اإلمبراطور هيا 
سياس���ي إلى السودان للتوس���ط في الصراع بين الشمال 
والجنوب، ت���م التوصل بالفعل إلى توصي���ات محددة حول 
كيفية المضي ُقدماً لترس���يم الحدود، ولكن لس���وء الحظ؛ 
عطل���ت أحداث ثورة 1974م في إثيوبيا تلك الجهود، وبقيت 

المشكلة دون حل. 
ف���ي عام 2007م؛ دخلت الحكوم���ة اإلثيوبية في اتفاق 
س���ري مع الس���ودان إلجراء تعديات عل���ى الحدود. وفي 
عام 2013م؛ وقع رئيس الوزراء هايلي مريام ديس���الين على 
اتفاقي���ة أخرى لتعيين عامات الح���دود على األرض. وفي 
ديسمبر 2020م؛ انتشر الجيش السوداني في منطقة الحدود 
مع إثيوبيا لفرض الس���يادة على أراضي���ه وتأمين المناطق 

الزراعية الخصبة في الفشقة))).

 Oxford Analytica )2021), «Sudan border dispute (((

 may complicate Ethiopian politics», Expert
Briefings. https://doi.org/10.1108/OXAN-
 DB258682

وهكذا؛ كانت هذه األرض المغتصبة، التي تسيطر عليها 
الميليش���يات اإلثيوبية ألكثر م���ن 25 عاماً، مصدر احتكاك 

طويل األمد بين الخرطوم وأديس أبابا.
3- اإ�صعاف دور التحاد الإفريقي:

لق���د دعت عدة حكومات أجنبية، بما في ذلك الواليات 
المتح���دة، إلى وقف فوري لألعم���ال العدائية والحوار لحل 
الن���زاع في التيغ���راي، كما أصدر المجلس المش���ترك بين 
األديان ف���ي إثيوبيا دعوة مماثلة، على أن حكومة أبي أحمد 
رفضت قبول الجهود الدولية للوس���اطة بين الجانبين، وهو 
األمر الذي وضع االتحاد اإلفريقي، الذي تس���تضيف إثيوبيا 

مقره في أديس أبابا، في موقف صعٍب ال يُحسد عليه. 
ومع ذلك؛ قام رئيس جنوب إفريقيا س���يريل رامافوزا، 
بوصفه رئيساً لاتحاد اإلفريقي، بتعيين ثاثة زعماء أفارقة 
س���ابقين- إيلين جونسون س���يرليف من ليبيريا، وجواكيم 
تشيس���انو من موزمبي���ق، وكجاليما موثانت���ي من جنوب 
إفريقي���ا- كمبعوثين له مفوضين للتوس���ط إلنهاء الصراع. 
وقد أعرب مس���ؤولون من األمم المتحدة وأوروبا والواليات 
المتحدة عن دعمه���م لمبادرة االتحاد اإلفريقي، بيد أن أبي 
أحمد أصر على رفض التفاوض مع الجبهة الشعبية لتحرير 
التيغراي، ووصف األعمال العس���كرية بأنه���ا مهمة داخلية 

إلنفاذ القانون.
لقد كان إخف���اق االتحاد اإلفريقي ف���ي أزمة تيغراي 
بمثاب���ة تقويض ل���دوره في صنع الس���ام، إذ بات واضحاً 
أن فعاليت���ه تقتصر على الدول الصغيرة أو الفاش���لة، بينما 
يمارس تأثيراً محدوداً للغاية على الدول اإلفريقية الكبرى.

4- �صد النه�صة وتحدي الهيمنة المائية:
ف���ي مقابلٍة له مع »أليك���س دي وال«؛ يقول 
رئيس الوزراء اإلثيوب���ي الراحل ميليس زيناوي: 
»نح���ن بحاجٍة إلى النظر إلى م���ا هو أبعد من 
قضايان���ا المباش���رة، مثل إريتري���ا والصومال 
ومشاكل الس���ودان بدولتيه، هذه قضايا يمكننا 
التعامل معها عل���ى الرغم من تكلفتها المرتفعة 
أحياناً، نح���ن نواجه خصمين اس���تراتيجيين، 
أولهما هو مصر بس���بب طموحها للهيمنة على 
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المنطقة«))).
ولع����ل ذلك يعكس نظرة الفكر االس����تراتيجي لمصر 
باعتباره����ا أحد مصادر تحدي األم����ن القومي اإلثيوبي، 
وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة التحكم في موارد نهر النيل. 
عندم����ا أعلنت إثيوبي����ا بإرادتها المنف����ردة عن بدء 
المرحلة األولى من ملء خزان سد النهضة اإلثيوبي الكبير 
واكتمالها  ف����ي 21 يوليو 2020م، على الرغم من اعتراض 
كلٍّ من السودان ومصر، أصبح السد أمراً واقعاً، وال شك 
بأن هذا الس����د العماق، الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليارات 
دوالر، س����وف يجعل إثيوبيا مرك����زاً إقليمياً إلنتاج الطاقة 
الكهرومائي����ة، وهو ما يعني تغيير موازين القوة في منطقة 

القرن اإلفريقي وحوض النيل. 
لقد اس����تطاعت مص����ر على مدى عق����ود طويلة أن 
تصب����ح القوة المائية المهيمنة ف����ي منطقة حوض النيل، 
حيث امتلكت قوة النقض وفقاً لمبدأ »اإلخطار المس����بق« 
ف����ي مواجهة إثيوبيا ودول حوض الني����ل األخرى، وهو ما 
حافظ على بقاء األوضاع على ما هي عليه، ولم تجرؤ أي 
دولة نيلية بما في ذلك إثيوبي����ا- كما يقول ووتربري- أن 
تدخ����ل في مواجهة مع مصر، وخصوص����اً إذا تعلق األمر 

بأمن مصر المائي))).
غير أن����ه منذ أعوام التس����عينيات؛ ظهر نمٌط جديد 
من الهيمنة المضادة في وادي النيل، حيث تآكلت أس����س 
التوافق بين القوى غير المهيمنة ومصر بحس����بانها القوة 
المهيمن����ة في حوض النيل، وعوض����اً عن ذلك فقد بدأت 
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أس����س نظام جديد في التش����كل والظهور. وال شك بأن 
اس����تمرار الصراع في التيغراي س����وف يضعف الموقف 

التفاوضي إلثيوبيا.
لق����د حاولت مصر زيادة وجوده����ا في منطقة القرن 
اإلفريقي، من خال تعزي����ز عاقاتها بإقليم صومالياند 
وغيرها م����ن مناطق الق����رن اإلفريقي، الحت����واء النفوذ 
اإلثيوبي المتصاعد هناك. ومع ذلك؛ فإن حالة االستقرار 
النسبي، أو عدم وجود حالة من حرب العصابات الممتدة 
ف����ي إقليم التيغراي، قد تدفع إلى مزيٍد من التش����دد في 
الموق����ف اإلثيوبي، الذي أعلن عن الب����دء في ملء خزان 

السد في يوليو 2021م، سواء باتفاٍق أو دون اتفاق.
5- م�صتقبل التعاون في القرن الإفريقي:

في يناير 2020م؛ اقترحت إريتريا وإثيوبيا والصومال 
تش����كيل كتلة إقليمية جديدة، يش����ار إليها أحياناً باس����م 
»تعاون الق����رن اإلفريقي«. ويب����دو أن االهتمام الحقيقي 
بمعالج����ة التحديات األمنية في القرن اإلفريقي بش����كل 
مستقل، وكذلك المخاوف المحلية، هي الدوافع األساسية 
للقادة في ال����دول الثاث. ومع ذلك؛ ف����إن اقتراح الكتلة 
الجديدة ينطوي على مخاطر استبعاد المزيد من الشركاء 
في المنطقة، وتقويض الجهود األمنية للمنظمات اإلقليمية 
األخرى، وأهمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 
)إيغاد(، واالتح����اد اإلفريقي، والقوة االحتياطية لش����رق 

إفريقيا. 
ومع ذلك؛ فإن اس����تمرار صراع التيغراي، إلى جانب 
التأثير المدمر المحتمل لجائحة كوفيد19 على السياسة 
واالقتصاد، س����وف يؤثر على اس����تقرار وأم����ن المنطقة 
التي تعان����ي من عمليات التحول المضطرب )الس����ودان، 
والصومال، وإثيوبيا(، مع إمكانية تزايد مخاطر الحركات 
الجهادي����ة العنيفة العابرة للحدود. ولعل ذلك كله يفس����ح 
المجال ألن تظل المنطقة س����احة مفتوحة لتنافس القوى 

اإلقليمية والدولية الكبرى. 
من المرجح؛ أن يفضي انكف����اء إثيوبيا على الداخل 
لمواجهة التحدي����ات األمنية، المرتبط����ة بعملية االنتقال 
السياس����ي وأعمال العن����ف العرقية، إلى إع����ادة صياغة 
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خريط����ة التحالفات اإلقليمية ف����ي المنطقة، بما في ذلك 
تحالف تعاون القرن اإلفريقي.

الخاتمة: م�صارات الم�صتقبل:
م����ن المرجح أن تتأثر السياس����ة الخارجية إلثيوبيا، 
ورؤيتها إلعادة الصياغة االس����تراتيجية لإلقليم، بس����بب 

الحرب المستمرة في تيغراي. 
وإذا اعتمدن����ا على الدروس التاريخي����ة؛ لوجدنا أن 
الجبهة الش����عبية لتحرير تيغراي تمتلك المعرفة والذاكرة 
المؤسس����ية التي تمكنها من اس����تقطاب القوى الداخلية 
والخارجية المتنافس����ة. وعليه؛ س����وف تجد حكومة أبي 
أحمد أنها بحاجٍة إلى المزيد من المس����اعدات الخارجية 
لمواجه����ة التحديات التي يفرضها الصراع المس����لح في 
التيغ����راي.. وطبقاً للمث����ل القائل ب����أن »الممول يفرض 
الش����روط«؛ فهذا يعني أن تلقي هذه المس����اعدات، سواء 
كانت عس����كرية أو مالية، سيفرض مزيداً من القيود على 

حركة إثيوبيا في محيطها اإلقليمي. 
ويبدو أن السؤال الحاس����م بالنسبة لمستقبل إثيوبيا 
هو: هل يس����عى أبي أحمد إلى تبني نظام أكثر تس����لطية 
من خال دعم س����لطة المركز، أو أنه س����وف يسعى إلى 
تبني تسوية شاملة تفاوضية مع النخب الحاكمة في أقاليم 
إثيوبيا العشرة؟ وعليه؛ يمكن الحديث عن مساَرين واقعيين 
لمس����تقبل إثيوبيا، ويتوقفان بش����كٍل أساسي على اإلرادة 
السياس����ية ألبي أحمد، ومدى اس����تعداده لتقديم تنازالت 

سياسية.
�صيناريو الم�صار الأول: الحوار الوطني ال�صامل:

لقد أدت سياس����ة العصا الغليظ����ة التي انتهجها أبي 
أحمد في إقلي����م التيغراي إلى خس����ارته جانباً مهماً من 
الدع����م الدولي من����ذ حصوله على جائزة نوبل للس����ام 
في ع����ام 2019م. لذلك؛ من مصلحة أبي أحمد توس����يع 
قاعدته السياسية؛ من خال السعي إلى تسوية تفاوضية 
مع الفصائل اإلثنية اإلقليمي����ة المتباينة التي تهيمن على 
السياسة اإلثيوبية. إن تحديد موعد االنتخابات المؤجلة، 
لتجري ف����ي 5 يونيو 2021م، يعني ض����رورة التوصل إلى 
شكٍل من أشكال التسوية مع جماعات المعارضة قبل هذه 

االنتخابات.
وإذا لم يكن األمر كذلك؛ فقد ينفجر الوضع المتأزم 
على األرج����ح، ويتحول إلى احتجاجاٍت جماهيرية وأعمال 

عنف.
 �صيناري����و الم�ص����ار الثان����ي: تكري�����س نم����ط الت�صلطية 

ال�صيا�صية:
 يمك����ن ألبي أحم����د، مدعوماً بانتص����اٍر رمزي في 
تيغ����راي، وبدعٍم من حلفائه األمهرا، أن يتجاهل الضرورة 
المتزايدة لتقديم تنازالت، وبدالً من ذلك يش����دد قبضته 
االس����تبدادية على األمة، مما يدفع إلى المضي قدماً في 
أجندة المركزية السياسية، عندئذ يحاول أبي أحمد تحقيق 
رؤيته الخاصة بالهوي����ة اإلثيوبية الجامعة من خال زيادة 
س����لطة المركز، وهو ما يعني استنساخ نظام الديكتاتورية 

العسكرية في مرحلة ما بعد 1974م.
قد يكون لذلك الخيار آثار مدمرة على إثيوبيا، حيث 
تعتمد الس����لطة السياس����ية على درجة معّينة من الحكم 
الذات����ي اإلقليمي والتوافق، وكلما طال تأخر الحوار زادت 
احتماالت العنف وعدم االس����تقرار في إثيوبيا، وال ش����ك 
بأن حجم إثيوبيا ومكانتها اإلقليمية يعني تجاوز تداعيات 
عدم االستقرار الداخلي خطوط الحدود الوطنية لتؤثر في 

محيطها اإلقليمي. 
لق����د كان لتداعي����ات العنف والن����زوح الجماعي في 
حرب تيغراي بالفعل عواقب إقليمية كبيرة، حيث أرس����لت 
إريتري����ا قوات إلى تيغراي لدع����م إثيوبيا، وقامت الجبهة 
الش����عبية لتحرير تيغراي بقصف أسمرة بالصواريخ، كما 
فّر عش����رات اآلالف من الاجئين إلى السودان، مما خلق 
ظروفاً أس����همت ف����ي تصاعد حدة التوت����رات على طول 

الحدود السودانية اإلثيوبية. 
ومن جه����ة أخرى؛ يمكن أن يؤدي انس����حاب القوات 
اإلثيوبي����ة في الصومال إلى خلق فراغ أمني، وهو ما يزيد 

من مخاطر تنامي قوة حركة الشباب المجاهدين.
وعلي����ه؛ فإن هذا المس����ار ال يعني تهديد اس����تقرار 
إثيوبيا فحس����ب؛ بل قد يدفع بمنطقة القرن اإلفريقي إلى 

حالٍة خطيرة من الفوضى وغياب األمن �
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االتجاهات الرئيسية لتطور االقتصاد
في إفريقيا )1960-2020م(

د. جيهان عبد ال�شالم عبا�س 
مدر�س القت�شاد- كلية الدرا�شات الإفريقية العليا- 

جامعة القاهرة

الإمكانلات التنموية للقارة فح�شلب، بل ت�شللط 

ال�شلوء اأي�شلًا على الفر�س الكبيرة التي تتمتع 

بها القارة؛ تجاه قدٍر كبير اأي�شلًا من الم�شكالت 

والمخاطر.. 

اإفريقيلا حواللي 17٪ ملن �شلكان تمثل 

العاللم، لكنهلا تمثلل 3٪ فقلط من 

الناتلج المحللي الإجماللي العالملي، ول تلدل 

هلذه الإح�شلاءات عللى �شلعف ال�شلتفادة ملن 
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حيث إن إفريقيا ليست غريبة عن المعاناة، 
فقد نهبها المستعمرون، واستغلتها القوى العالمية 
خال الحرب الباردة، ودمرتها صراعات ما بعد 
االس���تعمار، مخلفًة إرثاً من التقلبات السياسية 
والفقر، ولكنها على الرغم من كل ذلك ظلت في 

مواجهة التحديات تسعى إلى مستقبل أفضل.
وقد م���ّر االقتصاد اإلفريق���ي بالعديد من 
التطورات والتحوالت من���ذ حصول معظم دول 
الق���ارة على االس���تقال في س���تينيات القرن 
العش���رين، فقد خرجت االقتصادات اإلفريقية 
من السيطرة االس���تعمارية منهكًة وضعيفًة إلى 
أقصى حدٍّ ممكن، بعد أن عانت من اس���تغال 

لثرواتها الطبيعية بكل السبل الممكنة.
 وبع���د حص���ول ال���دول اإلفريقي���ة على 
االس���تقال؛ توجهت نحو تبّني فك���رة االتحاد 
إلعادة بناء اقتصاداتها، حيث تم إنش���اء منظمة 
الوح���دة اإلفريقي���ة ع���ام 1963م، وانتعش���ت 
االقتصادات اإلفريقية نسبياً، وإن كانت سرعان 
ما عان���ت العديد من األزمات ف���ي الفترة من 

)1970-1980م(. 
ومع نهاية ثمانينيات القرن العش���رين توجهت 
معظ���م دول العال���م نحو مب���ادئ الرأس���مالية 
والحرية االقتصادية، وإس���قاط ي���د الدولة عن 
إدارة االقتص���اد، وأُرغمت معظ���م الدول النامية، 
ومنها القارة اإلفريقية، على تبّني برامج اإلصاح 
االقتصادي؛ على أمل أن يسهم االقتصاد الحر في 
تحقيق طموحات القارة نحو أداٍء اقتصاديٍّ أفضل.
ولك���ن ظهرت العديد من الممارس���ات التي 
حّدت من ق���درة الدول اإلفريقي���ة على النمو، 
ومنها: القيود على التجارة، والمساعدات التنموية 
الموجهة، واالستثمارات األجنبية التي قد تتحول 

إلى احتكاراٍت لمصادر الثروة في إفريقيا.
 ولك���ن على الرغم من ذلك؛ حققت إفريقيا 
أداًء اقتصادي���اً جي���داً إلى حدٍّ كبي���ر منذ أن 

أعلنت أجندة التنمية المس���تدامة 2063، حيث 
تُعتبر المحاولة األكبر واإلطار المنس���ق لتحقيق 
تحّول في القارة من جميع النواحي السياس���ية 

واالجتماعية واالقتصادية.
وته���دف تل���ك الدراس���ة إلى تتبع مس���ار 
االقتص���اد اإلفريقي، منذ حص���ول القارة على 
االس���تقال وحتى نهاية العقد الثاني من القرن 
21، م���ع التركيز عل���ى أداء االقتص���اد الكلي، 
مثل: )معدالت النمو االقتصادي، االس���تثمارات 
األجنبي���ة، الفقر وعدم المس���اواة... إلخ(، مع 
تس���ليط الض���وء عل���ى المرحل���ة االقتصادية 
التي واكبت الخطة العش���رية األولى من أجندة 
التنمية المستدامة 2063، والتركيز في مسارات 
ومس���تقبل االقتص���اد اإلفريقي ف���ي ظل تلك 
األجن���دة، والقطاعات محل النمو واالزدهار في 

المستقبل.
وم���ن ه���ذا المنطل���ق تتن���اول الدرا�س���ة النقاط 

الآتية:
اأوًل: مامح االقتصاد اإلفريقي خال الفترة 

)1960– 1988م(.
االقتص���ادي  اإلص���اح  برام���ج  ثاني���اً: 
وانعكاس���اتها عل���ى أداء االقتص���اد اإلفريقي 

)1990-2013م(.
ثالث���اً: أداء االقتص���اد اإلفريق���ي في ظل 
تطبيق الخطة العش���رية األولى ألجندة التنمية 

المستدامة 2063.
رابع���اً: التح���والت المتوقعة نحو مس���تقبل 

أفضل لاقتصاد اإلفريقي.
الإفريقي  القت�صاد  م��الم��ح  اأوًل: 

خالل الفترة )1960–1988م(: 
إن المرحل���ة الزمني���ة التي تلت اس���تقال 
الدول اإلفريقية من االستعمار )1955-1965م(؛ 
أظهرت بش���كٍل كبير نقاط الضعف الهيكلية التي 
يعاني منه���ا االقتصاد اإلفريق���ي نتيجة مرحلة 
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النهب االس���تعماري لثروات القارة لفترة تتجاوز 
60 عاماً، كما فرض االس���تعمار أنماطاً محددة 
لتوجهات االقتص���اد اإلفريقي، مثل: فرض إنتاج 
المحاصيل النقدية للتصدير، واستخراج المعادن، 
مع تأخ���ر كبير في التصنيع، حيث أصبح العديد 
من اقتصاداتها الوطنية مصدراً أساسياً للزراعة 
وتصدي���ر الم���واد األولية، مع االعتم���اد الكبير 
على واردات المعدات والس���لع الرأس���مالية)))، 
حيث انخفضت مع���دالت التبادل التجاري للدول 
اإلفريقي���ة ذات الدخل المنخفض بأكثر من %15 
وبنس���بة %14  الفت���رة )1973-1976م(،  خال 

أخرى خال الفترة )1979-1982م(.
وفيم���ا يأتي ع���رٌض مختص���ر ألحد أهم 
مؤشرات االقتصاد الكلي في تلك المرحلة منها:

اأ- معدلت النمو القت�صادي: 
استطاعت بعض الدول اإلفريقية أن تحّسن 
م���ن أوضاعه���ا االقتصادية من خ���ال القيام 
ر للمنتجات األولية، إذ  بدورها التقليدي كُمصدِّ
س���جلت معظم االقتصادات اإلفريقية معدالت 
نمو تساوي ذلك في العديد من المناطق األخرى 
م���ن العال���م، إذ بلغ معدل نم���و إجمالي الناتج 
المحلي الس���نوي حوالى 4.8% في المتوسط، 
وصاحبه االرتفاع النس���بي في نصيب الفرد من 

الناتج كما هو موضح في الشكل رقم )1(. 
وتمتعت عشر دول إفريقية بمعدل نمو ثابت 
للناتج المحلي اإلجمالي بلغ حوالي 6% س���نوياً 
بي���ن عامي 1967 و1980م، بعضها يحتل أحياناً 
مرتبة مع أفضل اقتصادات شرق آسيا أداًء، على 
س���بيل المثال: نما االقتصاد الكيني خال هذه 
الفترة بش���كٍل أس���رع من اقتصاد ماليزيا، ونما 

 Gareth Austin, African Economic Development  (((

:and Colonial Legacies, 2010, at
h t t p s : / / j o u r n a l s . o p e n e d i t i o n . o r g /
poldev/78#tocfrom1n

اقتصاد كوت ديفوار بش���كٍل أسرع من اقتصاد 
إندونيسيا حينذاك))).

�صكل رقم )1(:
حجم ومعدلت نمو الناتج المحلي الإجمالي في اإفريقيا، 

ون�صيب الفرد منه خالل الفترة )1960-1990م(:

 Source: Macrotrends, Sub-Saharan Africa GDP
:at ,2020-1960

https://www.macrotrends.net/countries/SSF/sub-
saharan-africa-/gdp-gross-domestic-product

ب- الديون الخارجية: 
أدت الزي���ادة الس���ريعة في أس���عار الفائدة 
العالمية في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، 
باإلضاف���ة إلى ارتفاع أس���عار النف���ط، إلى دفع 
االقتص���اد العالمي نحو الرك���ود. ونتيجًة لذلك؛ 
واجهت معظم الدول النامية انخفاضاً في الطلب 
على صادراتها، م���ع اضطرارها إلى دفع معدالت 
فائدة أعلى بكثير على ديونها الخارجية. كما أفاد 
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(: 
أن تلك الفترة قد ش���هدت اتجاهاً هبوطياً طويل 
األجل في األسعار الحقيقية للسلع غير الوقودية. 
وف���ي ه���ذا الوقت تراكم���ت الدي���ون الخارجية 
إلفريقيا إلى أكثر من 120 مليار دوالر، في خضم 
الصدمات الخارجية في أوائل الثمانينيات، مقارنًة 

 Bioduu Olamosu, & Andy Wynne, «Africa (((

 rising? The economic history of sub-Saharan
 Africa», International Socialism Review,
 )London: International Socialism, 12th April
/2015), at: https://isj.org.uk/africa-rising
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بنحو 11 مليار دوالر في عام 1970م. 
ونتيج���ة لذل���ك، ل���م تتمك���ن العديد من 
الحكومات من سداد الفوائد أو القروض نفسها، 
وتمت إع���ادة جدولة ديون لنح���و 14 دولة في 
إفريقي���ا جنوب الصحراء الكب���رى في 1984-
1986، وتعثر 11 دولة إفريقية في سداد ديونها 
في )))1980، ويوضح الشكل رقم )2( تطور نسبة 
الدين الخارج���ي لدول إفريقيا جنوب الصحراء 
من الناتج المحلي اإلجمالي، اذ بلغت نحو %100 

من الناتج المحلي عام 1986م.

�صكل رقم )2(: 
تطور الدين الخارجي لإفريقيا جنوب ال�صحراء 

كن�صبة من الناتج المحلي الإجمالي، خالل 
الفترة )1970-1988م(:

 Source: Ibrahim Elbadawy, et.al, World Bank
adjustment lending and economic performance in Sub-
 Saharan Africa in the 1980s: a comparison with other

 low-income countries, Policy research working papers,
.Washington, D.C.: The World Bank, 1992), p.33

واس���تطاعت أزمة الديون على مدار أربعة 
عق���ود أن تقف حجر عثرة أم���ام جهود التنمية 
في معظم ال���دول اإلفريقي���ة، وبخاصة الدول 
الفقيرة، فخال الس���بعينيات تم التوس���ع غير 
المسبوق في االقتراض من ِقبل الدول اإلفريقية 

 .Bioduu Olamosu, & Andy Wynne, Op.cit  (((

في ظل عمليات إعادة تدوير الفوائض البترولية 
الضخمة بأس���عار فائدة مخفضة، على أن هذه 
الق���روض قد أتاحت م���ورداً رخيص���اً لتمويل 
البرامج الطموحة غير المس���تدامة التي تبّنتها 
ال���دول اإلفريقية في تلك الفترة، كما أنها أيضاً 
ساهمت في رفع مستوى االستهاك الحكومي، 
ورفع قيمة العمات اإلفريقية، مما ش���جع على 
االس���تيراد بصورة مفرط���ة، باإلضافة إلى أن 
جزءاً من ه���ذه القروض قد ت���م نهبه وتحويله 
للبنوك األوروبية؛ ومن ثَم فقد أجبرت مش���كلة 
الدي���ون الدول اإلفريقية عل���ى تحويل مواردها 
الن���ادرة عن مش���روعات التنمية المس���تدامة 
والخدمات االجتماعية األساسية، كذلك تسببت 
في هروب االستثمارات، مما نتج عنه مزيد من 
تهميش القارة، باإلضافة إلى البقاء تحت قيادة 
وتبعية الدول الكبرى، التي صاحبها بعد ذلك ما 
يُسّمى ب�»المشروطية« التي فرضتها المؤسسات 
الدولي���ة على الدول اإلفريقي���ة في ظل تطبيق 

برامج اإلصاح االقتصادي))).
القت�صادي  الإ�صالح  برامج  ثانيًا: 
الق��ت�����ص��اد  اأداء  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���ص��ات��ه��ا 

الإفريقي )1990-2012م(:
تشير برامج التحرير االقتصادي إلى مجموعة 
اإلج����راءات االقتصادية التي تهدف إلى الحد من 
دور الدولة في االقتص����اد، والقضاء على القيود 
التي تقف في طري����ق التجارة الدولية مثل القيود 
الجمركية وغير الجمركية، وتشجيع تدفقات رؤوس 
األموال االستثمارية المباشرة وغير المباشرة بين 
الدول، وفتح المجال للقطاع الخاص، وزيادة درجة 

 Ogunnoiki, Adeleke Olumide, THE SOVEREIGN (((

 DEBT CRISIS IN AFRICA AND ITS IMPACT
 ON AFRICAN STATES ECONOMIC GROWTH
 AND DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF
 NIGERIA, Ideal Journal of Art and Humanities,
.109-2016, PP.106
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اندماج وتكامل األس����واق المحلية في األس����واق 
العالمية. وتُعد إفريقيا م����ن أفضل قارات العالم 
التزام����اً ببرامج اإلصاح االقتص����ادي والتكيف 
الهيكلي؛ وفق����اً لتوجيهات المؤسس����ات الدولية 

كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي))). 
ومنذ نهاية الثمانينيات وبداية التس���عينيات 
من القرن العشرين؛ بدأت معظم الدول اإلفريقية 
تطبق فعلياً برامج التحري���ر االقتصادي، ولكن 
اس���تمر تكريس االقتص���اد اإلفريقي بش���كٍل 
غير مباش���ر ف���ي صالح االقتص���ادات الكبرى 
االستعمارية من قبل، س���واء في مجال التجارة 
الدولية أو مجال االستثمار على وجه الخصوص، 
وه���و ما �صوف يت�صح خ���الل تحليل بع�س موؤ�صرات 

القت�صاد الكلي كما ياأتي:
اأ- معدلت النمو القت�صادي: 

استطاعت الدول اإلفريقية تحقيق معدالت 
نمو اقتصادي مرتفعة نس���بياً خال الفترة من 
)1990-2013م(، بعد أن تراجعت تلك المعدالت 
خال فترة الثمانينيات من القرن العش���رين كما 
هو موضح في الشكل رقم )3(، ويرتبط االرتفاع 
الذي حققته بعض ال���دول اإلفريقية في النمو 
االقتصادي، لتصل إلى ما بين 6-7% خال الفترة 
)2005-2010م(، منحص���راً ف���ي الدول الغنية 
بالم���وارد الطبيعية في إفريقيا، وكذلك مرتبطاً 
ارتباط���اً وثيقاً بارتفاع أس���عار النفط والس���لع 
المعدنية في األس���واق العالمية، وليس السبب 
طفرة حقيقي���ة إنتاجية أو صناعية في إفريقيا، 
وهو ما يؤكد أنه- وبعد عدة عقود من الحصول 
على االس���تقال السياس���ي- ال يزال االعتماد 
المرتفع على تصدير السلع األولية وعدم التنويع 

 MuthokaSila, Globalization in Africa: An   (((

:at ,4-Overview, 22 June 2015, pp.3
/1 /https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65474

 MPRA_paper_65474.pdf

االقتص���ادي وضع���ف اس���تخدام التكنولوجيا 
الحديثة مستمراً، مما يكبد إفريقيا تكلفًة عالية، 
ليس فقط من حيث النمو االقتصادي المنخفض 
نس���بياً مقارنًة بغيره من دول العالم، ولكن أيضاً 

في استمرار مشكلة فجوة الفقر وعمقها))). 

�صكل رقم )3(:
معدلت النمو القت�صادي في اإفريقيا جنوب 

ال�صحراء، خالل الفترة )1965-2013م(:

:Source: The World Bank, at
https://data.worldbank.orgi/ndicator/NY.GDP.

MKTP.KD.ZG

 
كما يوض����ح الجدول رقم )1( تطور النس����بة 
للناتج  المكونة  االقتصادي����ة  للقطاع����ات  المئوية 
المحل����ي اإلجمال����ي ف����ي إفريقيا خ����ال الفترة 
اس����تمر  االس����تهاك  إن  )1970-2012م(، حيث 
في كونه يمثل النس����بة األكبر م����ن الناتج المحلى، 
يليها قطاع التجارة الخارجية )صادرات وواردات( 
الذي ارتف����ع نصيبه مع تحرير التج����ارة الدولية، 
كذلك قطاع التعدين، وقطاع الخدمات الذي شهد 
ارتفاعاً ملحوظاً خال الفترة )1990-2012م( مع 
بداية تدفق االستثمارات األجنبية إلى هذا المجال.

 Machiko Nissanke and Erik Thorbecke,   (((

 Globalization, Growth, and Poverty in
:Africa,United Nations University, 2015, at
ht tps: / /www.wider.unu.edu/publ icat ion/
globalization-growth-and-poverty-africa
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جدول رقم )1(:
الن�صبة المئوية للقطاعات القت�صادية المكونة 

للناتج المحلي الإجمالي في اإفريقيا،
 خالل الفترة )1970-2012م(:

المتغير- الفترة 
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7)7)9)))اال�ستثمارات

5)8)))))ال�سادرات

))))))))الواردات

الزراعة و�سيد 

االأ�سماك

(9(((0(8

))9)5)5)ال�سناعة

9)5)))))التعدين

ال�سناعة 

التحويلية

7((((8

))))الت�سييد والبناء

8)))))7)الخدمات

8)0)5)8اأن�سطة اأخرى

 Source: Jomo Kwame Sundaram with Oliver Schwank
 and Rudiger von Arnim, Globalization and development
 in sub-Saharan Africa, DESA Working Paper No. 102,
 )New York: United Nations, Department of Economic

.and Affairs, February 2011), p.5

ب- التجارة الدولية:
أكدت برامج التحري���ر االقتصادي ضرورة 
فتح األس���واق العالمية أمام التج���ارة، والعمل 
على إزال���ة أي قيود أمام تدفقات التجارة، وفقاً 
لم���ا أكدته المؤسس���ات الدولي���ة، مثل )البنك 
الدول���ي والصن���دوق النقد الدول���ي ومنظمة 
 General التجارة العالمية( في اتفاقية الجات
 Agreement on Tarrifs and Trade
GAAT، وه���ي االتفاقية التي تم اس���تبدالها 
عام 1994م بمنظمة التجارة العالمية، وكان من 

بينها اتف���اق الزراعة العامة للتجارة والتعريفات 
الجمركية، أن إفريقيا ستكس���ب أكثر من خال 
التخصص في إنتاج السلع الزراعية وتصديرها، 
مؤكدي���ن ضرورة الحد من أو تخفيض اإلعانات 
الت���ي تُمن���ح للمزارعين، وخاصًة ف���ي إفريقيا 
جنوب الصح���راء الكبرى حت���ى ال يؤدي ذلك 
لزيادة حصصهم بش���كٍل كبير في هذه األسواق، 
وقد نتج عن ذلك العديد من المشكات للتجارة 
اإلفريقية، منها انخفاض أسعار السلع الزراعية 

الخام مقارنًة بالسلع المصنعة.
وقد تراجعت التجارة اإلفريقية بالنسبة إلى 
إجمالي التجارة العالمية، كما تراجعت الصادرات 
اإلفريقية من السلع الصناعية والمواد الغذائية 
المصنعة، وارتفعت صادرات المعادن والمنتجات 
الزراعية الخام، مم���ا يعكس ليس فقط تراجع 
التصنيع في إفريقيا؛ بل أيضاً يعكس عدم التنوع 
في هيكل الصادرات اإلفريقية، واعتمادها فقط 
على الس���لع الخام والنفط والمع���ادن. وتتوجه 
معظم التجارة اإلفريقية إلى دول العالم المتقدم 
وبخاصة االتحاد األوروبي، ودول اآلسيان، بينما 
تتراجع التجارة البينية اإلفريقية إلى ما يتراوح 
ما بين 12-14% خال الفترة )2012-1990())).

ج- الم�صاعدات الإنمائية: 
إن إفريقي���ا تعتب���ر الق���ارة األكبر ف���ي تلقي 
المس���اعدات اإلنمائي���ة التي تحص���ل عليها من 
دول العال���م المتقدم والمنظم���ات الدولية، حيث 
تلق���ت ما يت���راوح في المتوس���ط م���ا بين 50-
60% م���ن المس���اعدات اإلنمائي���ة العالمية خال 
الفت���رة )1990-2013م(، في حي���ن تراجعت تلك 

 Jomo Kwame Sundaram, Oliver Schwank, (((

 and Rudiger von Arnim, Globalization and
 development in sub-Saharan Africa, DESA
 Working Paper No. 102, )New York: United
 Nations, Department of Economic and Affairs,
 5-February 2011), pp.4
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المس���اعدات عاَمي )2008، 2009م( نتيجة ظهور 
األزم���ة المالي���ة العالمية ع���ام 2008م، وتأثيرها 
الس���لبي على اقتصادات دول العالم المتقدم، وهو 
ما يوضحه الش���كل رقم )4(، األمر الذي أثار جدل 
االقتصاديين حول مدى جدوى تلك المساعدات من 
عدمها، خاصًة أنها تزيد من اعتمادية الدول عليها، 
وال تشجعها على وضع خطط قابلة التنفيذ للنهوض 
بمس���توى التنمية االقتصادية بها))). فنحو أكثر من 
50% من سكان القارة يعيشون تحت خط الفقر، أي 
أق���ل من دوالر يومياً، فدولة مثل ليبيريا التي تلقت 
مس���اعدات تصل إلى 765 ملي���ون دوالر منذ عام 
2001م وحتى عام 2011م، وش���كلت المساعدات 
نحو 73% من الدخل القومي لها، لم تشهد معدالت 
نمو اقتصادي مرتفعة على اإلطاق، وتزايدت فيها 

نسبة الفقراء ليصلوا إلى 6.83% عام 2011م))).

�صكل رقم )4(:
الن�صبة المئوية لتدفقات الم�صاعدات التنموية 

التي تح�صل عليها اإفريقيا ومناطق العالم 
الأخرى، خالل الفترة )1960-2008م(:

 Source: Jomo Kwame Sundaram with Oliver Schwank
 and Rudiger von Arnim, Globalization and development
 in sub-Saharan Africa, DESA Working Paper No. 102,
 )New York: United Nations, Department of Economic

.and Affairs, February 2011), p.11

 .11-Ibid, pp.10  (((

 Blair Glencorse, A decade of aid dependence  (((

:in Liberia, 19 August 2013, at
https://www.devex.com/news/a-decade-of-aid-
dependence-in-liberia-81634

د- ال�صتثمارات الأجنبية:
 تزايدت بش���كٍل كبير تدفقات االس���تثمار 
األجنبي المباش���ر إلى إفريقيا جنوب الصحراء 
منذ أواخر التسعينيات من القرن العشرين، حيث 
اجتذب���ت إفريقيا حوالي 6% من إجمالي صافي 
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول 
الفت���رة )2000-2004م(، وواصلت  النامية في 
االرتفاع لتصل تلك النس���بة إلى 11% في الفترة 
م���ن )2005-2013م(، وإن كان م���ا بين عاَمي 
2008 إلى 2009م قد ش���هد االستثمار األجنبي 
المباشر تراجعاً ملحوظاً نتيجة تداعيات األزمة 
المالي���ة العالمية عام 2008م، ومنذ ذلك الحين 
انخفض االس���تثمار األجنبي المباش���ر من 72 
ملي���ار دوالر أمريكي في ع���ام 2008م، إلى 59 

مليار دوالر في عام 2009م. 
وق���د كثفت العديد من ال���دول في إفريقيا 
جهودها الجتذاب االس���تثمار األجنبي المباشر 
بمختل���ف الط���رق الجاذب���ة ل���ه، م���ن خال 
تخفيف األعباء الضريبية وتس���هيل اإلجراءات 
وغيره���ا م���ن التدابي���ر المحف���زة))). إال أن 
معظم تلك االس���تثمارات لم تسهم بشكٍل كبير 
في النم���و االقتصادي أو تنوي���ع الصادرات أو 
نق���ل التكنولوجيا بش���كٍل فع���ال، حيث توجه 
معظم���ه إلى القط���اع التعديني، كما اس���تأثر 
قطاع التصنيع في اس���تخراج الموارد من حيث 
القيم���ة ما يقرب من نصف عدد المش���روعات 
االستثمارية الجديدة بين عاَمي 2003 و2009م، 
وال يزال االستثمار األجنبي المباشر مرّكزاً في 
الصناعات االس���تخراجية في الق���ارة. كما أن 
نحو80% من االس���تثمارات األجنبية المباش���رة 
الموجهة إلفريقيا ترتكز في عش���ر دول فقط، 
هي: جنوب إفريقي���ا ومصر ونيجيريا والمغرب 

.Machiko Nissanke and Erik Thorbecke, Op.cit  (((
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وتون���س وأنجوال والس���ودان والجزائ���ر وليبيا 
والكونغو الديموقراطي���ة، وهي أيضاً ًترتكز في 
مواقع مح���ددة داخل تلك ال���دول، وهي مواقع 
توافر الموارد من النفط والغاز الطبيعي والمواد 

األولية األخرى))).
ه����- ن�صي���ب الف���رد م���ن الدخ���ل، ومع���دلت 

الفقر في اإفريقيا: 
زادت درجة التفاوت في الدخل في إفريقيا 
بشكٍل حاد، فخال الفترة 1970 و2000م، فشل 
النمو االقتصادي ف���ي إفريقيا في مواكبة النمو 
السكاني في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغ 
متوسط   معدل النمو السنوي في الدخل الحقيقي 
للفرد زيادة متواضعة بلغت حوالي 0.7% خال 
السبعينيات، وتحولت هذه المعدالت إلى سلبية 
خال الثمانينيات والتسعينيات، حيث انخفضت 

بنسبة 1% و 0.5% على التوالي. 
وتجدر االشارة إلى أن الدول المتضررة من 
النزاعات العنيفة وعدم االستقرار السياسي هي 
األسوأ أداًء، وبشكٍل رئيسي؛ لقد استفادت الدول 
الغنية بالموارد من طفرة الس���لع األساسية منذ 
عام 2000م. عاوًة على ذلك؛ ترافق أداء النمو 
الضعيف وغير المنتظم ف���ي كثيٍر من األحيان 
م���ع تراج���ع االتجاهات في توزي���ع الدخل في 
العديد من الدول، مع انخفاض ملحوظ بش���كٍل 
خاص في متوس���ط   نصيب الفرد)))، كما تعاني 
العديد من الدول في إفريقيا من ارتفاع نس���بي 
في عدم المس���اواة من بين أعلى المعدالت في 
العالم، حيث ارتفع معدل انتش���ار الفقر وعمقه 
ف���ي المنطقة، حيث تضاع���ف تقريباً من 164 
مليوناً في ع���ام 1981م، إل���ى 313 مليوناً في 

 Jomo Kwame Sundaram, Oliver Schwank, and  (((

.Rudiger von Arnim, Op.cit

.Machiko Nissanke and Erik Thorbecke, Op.cit  (((

عام 2001م. ومن حيث نسبة عدد السكان؛ فإن 
معدل انتشار الفقر في إفريقيا هو 46% في عام 
2001م، وارتفع إلى 48% عام 2012م، وهي أعلى 

نسبة في العالم. 
في  الإفريقي  القت�صاد  اأداء  ثالثًا: 
الأول��ى  الع�صرية  الخطة  تطبيق  ظ��ل 

لأجندة التنمية الم�صتدامة 2063م:
احتف���ل االتحاد اإلفريقي بم���رور 50 عاماً 
على إنش���اء منظمة الوحدة اإلفريقية في القمة 
التي انعقدت في مايو 2013م، ووضع خال هذا 
االحتف���ال أجندة التنمية المس���تدامة إلفريقيا 
2063، وه���ي الخطة التي ته���دف إلى إحداث 
تحّول سياس���ي واقتص���ادي واجتماعي للقارة 
اإلفريقية خال فترة مدتها 50 عاماً، تبدأ عام 

2013م، وتنتهى بحلول عام 2063م. 
وتقوم األجن���دة على رؤية مح���ددة، وهي: 
)ق���ارة إفريقي���ة متكاملة ومزده���رة مدفوعة 
بجهود مواطنيها، وتمثل قوة مؤثرة على الساحة 

الدولية())).
وعلى الرغم من تعدد المحاوالت الس���ابقة 
للق���ارة اإلفريقي���ة لتحقي���ق العم���ل التنموي 
المش���ترك، فعلى س���بيل المثال: إنشاء منظمة 
الوحدة اإلفريقية ع���ام 1963م، ووضع اتفاقية 
أبوج���ا ع���ام 1991م، التي دخلت حي���ز النفاذ 
في عام 1994م إلنش���اء الجماع���ة االقتصادية 
اإلفريقي���ة. كذل���ك تحوي���ل منظم���ة الوحدة 
اإلفريقي���ة إلى االتح���اد اإلفريقي عام 2001م، 
وتعدد التكت���ات االقتصادية في إفريقيا لدعم 
العاق���ات االقتصادي���ة البينية، ف���إن »أجندة 
التنمية المستدامة إلفريقيا 2063« تختلف عما 

 African Union Commission: Agenda 2063, The (((

 Africa We Want, )Addis ababa: African Union
 .9-Commission, 2015), pp.1
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سبقها، وذلك لعدة اأ�صباب:
- أن أجندة 2063م ل���م تمثل رؤية إفريقية 
نخبوية للقادة األفارقة فحسب، بل أُسست على 
دراسات ميدانية، شارك فيها العديد من الفئات 

االجتماعية والجماهير اإلفريقية.
- تقسيم األجندة إلى خمس خطط عشرية، 
تستغرق كلٌّ منها 10 سنوات، وتهدف كل مرحلة 
إلى تنفيذ هدف وطموح من طموحات األجندة، 

ولكل مرحلة آليات التنفيذ.
- إنش���اء آلية لرصد وتقيي���م ما تم تنفيذه 
من األجندة، ومتابعة التنفيذ على كل المستويات 

الوطنية واإلقليمية والقارية.
وتُعد خطة التنفيذ العش���رية األولى ألجندة 
2063، والت���ي يبدأ تنفيذها عام 2013م وتنتهي 
بحل���ول ع���ام 2023م، هي الخط���ة األولى في 
سلس���لٍة من خمس خطط عش���رية على مدى 
خمسين عاماً من اإلطار الزمني المحدد لجدول 

أعمال 2063م))). 
المجالت ذات الأولوية في اأجندة 2063:

وللتأك���د من أن أجندة 2063 ال يتم تنفيذها 
فحسب، بل لها نتائج قابلة للقياس، تعّدد خطة 
العمل الدولية للخطة الزمنية الدولية 20 هدفاً 
م���ن أهداف جدول أعم���ال 2063م، ويحدد كل 
هدف من هذه األهداف المجاالت ذات األولوية 
الت���ي يتعي���ن تنفيذها على المس���توى الوطني 
والجماعي للقارة، وتمثلها عوامل رئي�صية، هي))):

1( تح�صين م�صتويات المعي�صة:
إن الدخل الحقيقي للف���رد في إفريقيا قد 

 African Union, The First-Ten Year (((

Implementation Plan, at: https://au.int/en/
agenda2063/ftyip

 African Union, Key Transformational Outcomes (((

of Agenda 2063, at: https://au.int/agenda2063/
outcomes

يزيد بمقدار الثلث في عام 2023م عن مستوياته 
في عام 2013م. وس���وف تنحصر نسبة حدوث 
الجوع، خاصًة بين النس���اء والش���باب إلى %20 
فقط ف���ي عام 2023م. وس���تكون فرص العمل 
متاحة لش���خص واحد على األق���ل من بين كل 

أربعة أشخاص يبحثون عن عمل.
2( اقت�صادات متغيرة و�صاملة وم�صتدامة:

- سينمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة %7، 
وستنتج الشركات الوطنية ثلث النواتج على األقل. 
س���يتم تحقيق التصنيع كثيف العمالة، المدعوم 
للس���لع، ومضاعف���ة إجمالي  المضافة  بالقيمة 

إنتاجية العامل الزراعي، بحلول عام 2023م.
- ستظهر بدايات استغال القيمة المضافة 
لاقتصاد األزرق )مصايد األس���ماك، السياحة 
الساحلية الصديقة للبيئة، منتجات التكنولوجيا 

الحيوية البحرية، وعمليات الموانئ(.
- س���يكون تغلغ���ل تكنولوجي���ا المعلومات 
المحلي  النات���ج  واالتصاالت ومس���اهمتها في 
اإلجمال���ي الحقيقي بالقيم���ة المطلقة ضعف 

مستويات عام 2013م.
- س���يتم إنش���اء مراكز التصنيع اإلقليمية 
المرتبطة بساس���ل القيمة العالمية وبورصات 

السلع األساسية بحلول عام 2023م.
3( اإفريقيا المتكاملة:

- ستكون هناك حركة حرة للسلع والخدمات 
ورأس المال؛ فضًا عن حرية انتقال ألشخاص 
بين ال���دول اإلفريقي���ة دون قيود وتأش���يرات 

للدخول. 
- سيزيد حجم التجارة بين الدول اإلفريقية، 
وخاصًة ف���ي المنتج���ات ذات القيمة المضافة 

الزراعية، ثاثة أضعاف بحلول عام 2023م.
- سيتم تشغيل االتحاد الجمركي اإلفريقي، 
والس���وق اإلفريقية المشتركة، واالتحاد النقدي 

اإلفريقي بحلول عام 2023م.
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عر����س لأداء القت�ص���اد الإفريق���ي من���ذ عام 
2013م وحتى 2019م:

وفيما يأتي عرض ألداء االقتصاد اإلفريقي منذ 
عام 2013م وحتى 2019م، مع االشارة إلى اإلنجازات 
اإلفريقية في الشأن االقتصادي وفقاً لما نصت عليه 

الخطة العشرية األولى لألجندة التنموية 2063م:
اأ- معدل النمو القت�صادي: 

يُقّدر النمو االقتصادي في إفريقيا ب� %3.4 
لعام 2019م، مقارنًة ب� 2.3% لعام 2018م، وهو 
معدل نمو مرتفع بش���كٍل ملحوظ عما كان عليه 
في عام 2016م، إذ بلغ نحو 6.1% وفقاً للبيانات 
المتاحة. وه���ذا المعدل لنم���و الناتج المحلي 
اإلجمال���ي إلفريقيا أعلى بش���كٍل نس���بي عن 
المتوسط العالمي الذي بلغ 3.0% لعام 2019م، 
وأعلى من المتوسط في االقتصادات المتقدمة 
بنس���بة 1.7%، كم���ا أنه يتج���اوز االقتصادات 
الناشئة والنامية خارج إفريقيا، باستثناء الصين 
والهند، كما اتجه نصي���ب الفرد من الدخل في 
التزايد أيضاً كما هو موضح في الشكل اآلتي))):

�صكل رقم )5(: 
معدل نمو القت�صادي لإفريقيا، ون�صيب الفرد 

من الدخل،  خالل الفترة )2016-2020م(

 Source: United Nations, World Economic Situation
 and Prospects 2019, )New York: United Nations,

.2019) p.116

 United Nations, World Economic Situation (((

 and Prospects 2019, )New York: United
 .Nations, 2019), p.117

وفيما يتعلق بتوزيع معدالت النمو االقتصادي 
فيما بين األقاليم اإلفريقية؛ فقد س���جلت دول 
شرق إفريقيا أعلى معدالً للنمو في القارة، يليها 
دول الشمال اإلفريقي، بينما كانت دول الجنوب 
اإلفريقي باس���تثناء جنوب إفريقيا، وبعض دول 
وسط إفريقيا هي األقل من حيث النمو، كما هو 

موضح في الشكل رقم )6(.

�صكل رقم )6(: 
توزيع معدلت النمو القت�صادي بين اأقاليم 

اإفريقيا،  خالل الفترة )2016-2020م(:

 Source: United Nations, World Economic Situation
 and Prospects 2019, )New York: United Nations,

.2019) p.119

وق���د أدى انتش���ار وباء كورون���ا إلى مزيٍد 
من التراجع االقتصادي ف���ي دول العالم، ومنها 
إفريقي���ا، فوفق���اً لتقديرات األم���م المتحدة، 
خس���رت ال���دول اإلفريقية منذ ظه���ور الوباء 
المس���تجد وحتى بداية مارس 2020م ما يُقّدر 

بنحو 29 مليار دوالر. 
كما تنبأت اللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة 
لألمم المتحدة، في تقريرها الصادر مطلع شهر 
مارس 2020م، بأن الفيروسات التاجية ستؤدي 
إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي إلفريقيا 
البالغ 2.1 تريليون دوالر بنحو 1.4%، بس���بب 
التعطيل الواسع النطاق لألعمال في القارة وفي 

جميع أنحاء العالم.
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كما يتوق���ع التقرير أن النم���و االقتصادي 
للق���ارة من المرّج���ح أن ينخفض من 3.2% في 
فبراير إلى 1.8% في مارس 2020م، مع احتمال 
أن يتفاقم الوضع في األش���هر المقبلة مع إباغ 
المزيد من الدول عن إصاب���ات بالوباء التاجي 
داخل حدودها. كما توقع���ت األمم المتحدة أن 
تحت���اج القارة اإلفريقية إلى أكثر من 100 مليار 

دوالر في مواجهة انتشار الوباء))). 
وفي توقعاٍت أخرى لتقرير مؤسسة ماكينزى؛ 
يتوقع تراجع النمو االقتصادي في إفريقيا بنسٍب 
تتراوح ما بين 8-3%، وخسائر تصل إلى ما بين 

90 إلى 200 مليار دوالر بنهاية عام2020م))).
كما توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن 
منطقة جنوب الصحراء اإلفريقية ستعاني هذا 
العام من أول ركود لها منذ 25 عاماً نتيجة تفشي 
الفيروس التاجي في تقييم قاتم، إن االقتصادات 
األكث���ر تضرراً من تداعي���ات جائحة الفيروس 
التاجي؛ س���تكون تلك التي تعتمد على تصدير 
النفط والمعادن مث���ل نيجيريا وأنجوال وجنوب 

إفريقيا))).
ولك���ن إذا كان وباء كورونا ق���د جاء ليمثل 
صدمة اقتصادية جدي���دة إلفريقيا، إال أنه من 
المتوقع أن تنتعش المنطقة في عام 2021م، لكن 
النمو سيختلف بين الدول. بينما من المتوقع أن 

 Mark Miller, et.al, Financing The Coronavirus  (((

 Response in Sub-Saharan Africa, Working
.Paper No.579, )London: ODI, April.2020), p.12

 Seleman Yusuph Kitenge, « Globalisation   (((

 linkage to COVID-19: How Africa’s Economy is
:Impacted?», Efrica Renewal, 15 April 2020, at
ht tps: / /www.un.org/afr icarenewal/news/
coronavirus/globalisation-linkage-covid-19-
99s-economy-impacted%80%how-africa%E2

 BBC News, Coronavirus: World Bank predicts (((

:sub-Saharan Africa recession, 9 April 2020, at
https://www.bbc.com/news/world-africa-52228782

تشهد جنوب إفريقيا تعافياً ضعيفاً، فمن المتوقع 
أن يبلغ متوسط   النمو اإلجمالي في منطقة شرق 
وجنوب إفريقيا 2.7%. ف���ي حين أن االنتعاش 
االقتصادي في نيجيريا س���يكون ضعيفاً أيضاً، 
فمن المتوقع أن تش���هد منطقة غرب ووس���ط 
إفريقيا معدل نمو يبل���غ 1.4%. وذلك اغتنمت 
العديد من الدول الفرصة خال األزمة للتحرك 
بش���كٍل أس���رع في اإلصاحات واالستثمارات 
الضرورية التي ستكون حاس���مة للتنمية طويلة 
األجل. وم���ع ذلك؛ فإن المخ���اوف من الموجة 

الثانية تغذي المزيد من عدم اليقين))).
ب- التجارة الدولية: 

وفقاً لبيانات منظم���ة األمم المتحدة للتجارة 
 United Nations Conference on والتنمية
Trade and Development UNTACD؛ 
بلغ إجمالي متوسط التجارة اإلفريقية 760 مليار 
دوالر أمريكي كمتوس���ط للفترة )2015-2019م(، 
بم���ا يمث���ل 29% م���ن الناتج المحل���ي اإلجمالي 
إلفريقي���ا. كما تمث���ل التجارة البيني���ة اإلفريقية 
17% فقط م���ن إجمالي التج���ارة اإلفريقية عام 
2019م، فيما وصلت تلك النسبة إلى 78% في دول 
االتحاد األوروبي، وتتراوح بين 25 و30% في الدول 
اآلسيوية، ويشير هذا إلى ضعف التبادل التجاري 

بين الدول اإلفريقية))).

 The World Bank, The World Bank in Africa,   (((

:2020, at
https://www.worldbank.org/en/region/afr/overview

 Nwaodu Nnamdi Okechukwu, & Ijeoma Edwin  (5(

 Okechukwu Chikata, « The African Union
 Continental Free Trade Area: Challenges and
 Prospects», International Journal of Sustainable
 Development Research, )New York: Science
.Publishing Group, Vol.4, 2018), p.41
 :And
 The African Development Bank, The African  -
 Statistical Yearbook 2019, )Abidjan: The African
.Development Bank, May.2019), p.39
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ويُعتبر الشركاء التجاريون الرئيسيون إلفريقيا 
هم: االتحاد األوروبي، والصين، والواليات المتحدة 
األمريكية، حيث يس����تحوذ االتحاد األوروبي على 
نحو 34% من إجمالي تجارة إفريقيا، يليه الصين 

21%، ثم الواليات المتحدة %17))). 
التجارة الخارجي���ة إلفريقيا؛  وأما هي���كل 
فيتضح من الش���كل رق���م )7( أن قطاع الوقود 
والنفط يمثل النسبة األعلى من صادرات الدول 
اإلفريقية، يليه مباشرة قطاع الخدمات، والسلع 
المصنعة األقل تكنولوجيا، ثم الس���لع الزراعية، 
والمع���ادن. في حين أن واردات الدول اإلفريقية 
تترك���ز معظمه���ا في الس���لع الصناعي���ة التي 
على درجة كبيرة م���ن التكنولوجيا مثل: اآلالت 

والمعدات واإللكترونيات واألجهزة الكهربائية.

�صكل رقم )7(:
هيكل �صادرات الدول الإفريقية لعام 2018م:

 Source: United Nations, World Economic Situation
 and Prospects 2019, )New York: United Nations,

.2019) p.116

ttps://www.afdb.org/en/documents/document/the-
.p.39 ,109564-african-statistical-yearbook-2019

 African Union, Impact Of The Cronavirus   (((

 ,15-)Covid 19), On The African Economy, pp.14
:at
https://au.int/sites/default/files/documents/38326-
doc-covid-19_impact_on_african_economy.pdf

وقد تباطأ معدل نمو حجم التجارة العالمية 
م���ن 5.7% في ع���ام 2017م؛ إل���ى 1.1% عام 
2019م، وبالتالي تناقص نس���بياً نصيب إفريقيا 
من التج���ارة العالمية، وكان ه���ذا التباطؤ في 
التجارة حاداً بش���كٍل خاص بالنس���بة للمعادن 
والغذاء، وهما من الس���لع التصديرية الرئيسية 
في إفريقي���ا. وهذا التراجع يرج���ع إلى تباطؤ 
الطل���ب العالمي وخاصًة من الصي���ن وأوروبا، 
وحالة عدم اليقين التي سادت االقتصاد العالمي 
بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، فضًا 
عن التباط���ؤ في الواليات المتح���دة االمريكية 

وخافاتها التجارية مع الصين))).
ج- المالية العامة: 

تحس���نت أوضاع الموازن���ات العامة للدول 
اإلفريقية إلى حدٍّ ما في عاَمي 2018 و2019م، 
حيث بلغت نس���بة العجز في الموازنة إلى الناتج 
المحل���ي اإلجمالي إل���ى 4.8% في عام 2019م 
مقارنًة بنح���و 5.9% في ع���ام 2017م كما هو 
موضح بالش���كل، ويرجع ذلك ف���ي الغالب إلى 
استقرار أسعار السلع وارتفاع حصيلة اإليرادات 
الضريبي���ة وغير الضريبية، حيث زادت نس���بة 
اإليرادات إل���ى الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 
0.3% في المتوس���ط   لاقتص���ادات اإلفريقية، 
وتزايدت بنس���بة أعلى تصل إل���ى أكثر من %1 
بالنس���بة للدول اإلفريقية المصدرة للنفط، مثل 
أنجوال التي ارتفعت فيها نسبة اإليرادات العامة 
إلى الناتج المحلي لتصل إلى 2.2%، كما تمكنت 
العديد من الدول غير النفطية من تقليص العجز 
في العامين الماضيين )2017، و2018م(، نتيجة 
لتصفية التوس���عات المالية الكبيرة وتحس���ين 

 The African Development Bank, African   (((

 Economic Outlook 2020, )Abidjan: The African
.Development Bank, 2020), p.16
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تعبئة الموارد المحلية، كان منها: الكونغو )%8(، 
وزامبيا )%(.

وال يزال العجز المال���ي أحد مصادر القلق 
بالنسبة لاقتصادات اإلفريقية، يرجع إلى ضعف 
في عملية تحصيل اإلي���رادات في االقتصادات 
التي تفتقر إلى الم���وارد. وال تزال القارة تحقق 
انخفاض نس���بة اإليرادات إل���ى الناتج المحلي 
اإلجمال���ي مقارنًة بنظرائها م���ن الدول النامية 

ذوي الدخل المنخفض والمتوسط))).

�صكل رقم )8(: 
العجز في الميزان الجاري كن�صبة من الناتج 

المحلي الإجمالي،  خالل الفترة )2000-2019م(:

 The African Development Bank, African Economic
 Outlook 2020, )Abidjan: The African Development

.Bank, 2020), p.26

د- التدفقات المالية اإلى اإفريقيا: 
ظل إجمالي التدفقات المالية الخارجية إلى 
إفريقيا ثابتاً في عام 2018م عند 205.7 مليار 
دوالر، مع بعض التغييرات في األهمية النس���بية 
لمص���ادر التمويل، حيث س���يطرت التحويات 
واالس���تثمار األجنبي المباش���ر عل���ى التمويل 
الخارج���ي. وج���اءت التحوي���ات المالية في 
الصدارة، حي���ث وصلت إلى 82.8 مليار دوالر، 

 The African Development Bank, African   (((

 Economic Outlook 2020, )Abidjan: The African
 .26-Development Bank, 2020), pp.23

بزيادة 7% عن عام 2017م، وقد اس���تأثرت كلٌّ 
من: مصر ونيجيريا، والمغ���رب، وغانا، وكينيا، 
بم���ا نس���بته 76.2% من التحوي���ات في عام 

2018م.
وانتعش االستثمار األجنبي المباشر في عام 
2018م بنس���بة 10.9%، ليصل إلى 45.9 مليار 
دوالر، لكن���ه كان أقل من أعلى مس���توى له في 

2015م عند 56.9 مليار دوالر. 
وقد شهدت إفريقيا أسرع نمو على مستوى 
العالم في تدفقات االس���تثمار األجنبي المباشر 
في ع���ام 2018م )بنس���بة 11%(، من 41 مليار 
دوالر إلى 46 مليار دوالر، مقارنًة بمعدالت نمو 
س���البة عالمياً )-13%(. وكانت الزيادة مدعومة 
باس���تمرار تدفقات البحث عن الموارد، وبعض 
االس���تثمارات المتنوعة في مجاالت استثمارية 
عديدة وجديدة. ومن المرجح أن يزيد االستثمار 
األجنبي المباش���ر في إفريقيا بمقدار 15% في 
2019م، مع توقعاٍت بتس���ارع النمو االقتصادي 

والتقدم في التكامل اإلقليمي اإلفريقي. 
وقد زاد االس���تثمار األجنبي المباش���ر في 
كلٍّ من ش���مال إفريقي���ا وجن���وب إفريقيا في 
ع���ام 2018م مدعوماً بالتدفق���ات إلى المغرب 
)35.5%(، وجنوب إفريقيا )165.8%(. وال يزال 
االستثمار األجنبي المباش���ر يتركز بشكٍل كبير 
في القطاعات األولية، وإن كان قد بدأ الدخول 
ف���ي مجاالت جدي���دة منذ ع���ام 2018م، منها 
قطاع الخدمات الذي يتركز فيه بنس���بة )%34(، 
والتصنيع )44%(. وجذب االستثمار األجنبي إلى 

التمويل والطاقة المتجددة والبنية التحتية))).

 The African Development Bank, African   (((

 Economic Outlook 2020, )Abidjan: The African
 .Development Bank, 2020), p.26
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�صكل رقم )9(: 
التدفقات المالية اإلى اإفريقيا ون�صيب ال�صتثمار الأجنبي 

منها، خالل الفترة )2005-2018م(- مليار دولر:

 Source: The African Development Bank, African
 Economic Outlook 2020, )Abidjan: The African

.Development Bank, 2020), p.26

ه�- الفقر وعدم الم�صاواة: 
حققت إفريقيا واحدة من أطول فترات النمو 
االقتصادي المستدام منذ الستينيات، بين عامي 
2000 و 2014م، على الرغم من الركود العالمي 
من���ذ عام 2014م، حيث ظ���ل النمو في إفريقيا 
مرناً ومستمراً، وإن كان ما يهم السكان حقاً ليس 
فقط مس���توى النمو ولكن مستوى النمو ومدى 
إنصافه وشموله. فعلى الرغم من أن العديد من 
الدول قد شهدت فترات نمو مرتفعة؛ فقد سجل 
عدد قليل نس���بياً من ال���دول انخفاضات كبيرة 
في الفقر المدقع وعدم المساواة، والتي ال تزال 
أعلى من مناطق العالم األخ���رى. ويعتبر النمو 
عموماً نمواً ش���امًا إذا كان يتم تقاسم الفوائد 
على نطاق واس���ع عبر العديد م���ن القطاعات 
الس���كانية؛ بما يقلل من الفق���ر المدقع وعدم 
المساواة. وسيكون النمو شامًا إذا زاد متوسط 
استهاك الفقراء )النمو لصالح الفقراء(، بغض 
النظر عن متوس���ط النمو السكاني بأكمله. من 
الناحية النسبية؛ النمو الشامل يعني أن متوسط 

استهاك الفقراء يزيد بشكل تناسبي))).

 The African Development Bank, African   (((

نحو  المتوقعة  ال��ت��ح��ولت  راب��ع��ًا: 
م�صتقبل اأف�صل لالقت�صاد الإفريقي:

بحل���ول عام 2050م س���ينمو عدد س���كان 
إفريقيا إلى أكثر من ملياَري ش���خص، وسيكون 
أكثر من نصفهم في س���ن الشباب والعمل )25-
35 عام���اً(، وباإلضافة إلى كونها قارة فتية فهي 
غنية بوفرة وتنوع الموارد الطبيعية التي تؤهلها 
للنم���و االقتصادي المرتف���ع)))، ومن هنا يمكن 
التعرض إلى التح���والت المتوقعة في االقتصاد 

اإلفريقي فيما يأتي:
1( القطاعات القت�صادية الفاعلة: 

ش���هدت صناعة النفط والغ���از في إفريقيا 
تغي���رات جذرية خال العق���د الثاني من القرن 
الحادي والعش���رين، حي���ث أدت التطورات في 
تقنيات التنقيب عن النفط إلى اكتشافات جديدة 
أدت إلى انضمام عدد م���ن الدول إلى صفوف 
إفريقيا،  الرئيس���يين في  الصناعيين  الاعبين 
فعلى س���بيل المثال: أصبحت موزمبيق وأوغندا 
وتنزاني���ا ودول أخرى على اس���تعداد لانتقال 
من دورها التقليدي كمس���تورد للغ���از إلى دور 
المنتجي���ن المحتملين، وهو األمر الذي يبش���ر 

بالخير لتوقعات الصناعة في العقود القادمة. 
ومع ارتفاع أس���عار النفط وتحسنها نسبياً؛ 
بدأت ش���ركات الطاقة الكبرى ف���ي بناء البنية 
التحتي���ة لتكري���ر النفط واإلنت���اج بالقرب من 
المناط���ق الجديدة الكتش���اف النف���ط والغاز 
الطبيعي. كما بدأ استخدام التكنولوجيا الرقمية 
في مجال إنت���اج النفط، مما أعطى ش���ركات 
النفط والغاز زيادة في اإلنتاجية وتحسين معايير 

 Economic Outlook 2020, )Abidjan: The African
.Development Bank, 2020), p.32

 The World Bank, The World Bank In Africa,   (((

2020, at: https://www.worldbank.org/en/region/
afr/overview
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السامة))). 
وال شك بأن الصناعة الزراعية ستبقى أكبر 
وأهم مصدر لدعم مستقبل إفريقيا االقتصادي، 
فهي توظ���ف بالفعل أكثر من 60% من األفارقة، 
ومع توقع االزدهار الس���كاني، خ���ال العقَدين 
المقبلَين، ستظل العمالة قوية في هذا المجال. 
وما بين عاَمي 2025 و 2035م ستشهد إفريقيا 
ثورة خضراء جدي���دة، مماثلة لتلك التي حدثت 

في الستينيات. 
ولكن ف���ي هذه المّرة؛ التقني���ات الجديدة، 
مثل الطائ���رات بدون طيار، وتطبيقات الزراعة، 
والممارس���ات الزراعية الحديث���ة مثل الزراعة 
ب���دون حراثة والزراع���ة العمودي���ة، وعروض 
العل���وم الحيوية الجديدة مث���ل نباتات الكائنات 
المعدل���ة وراثي���اً الجديدة الت���ي تتميز بتغذية 
أكثر ومقاومة للمن���اخ واآلفات، هذه االبتكارات 
ستمكن المزارعين األفارقة في المستقبل من أن 
يصبحوا أكثر كفاءة، وأقل تبديداً، وأكثر إنتاجية.
يضاف إلى ذلك توقع���ات كبيرة بنمو قطاع 
االستثمار في مش���روعات البنية التحتية، حيث 
يؤكد بنك التنمية اإلفريقي أن إفريقيا مجتمعًة 
يجب أن تس���تثمر 170 مليار دوالر كل عام في 
تطوير البني���ة التحتية، مثل الطرق والجس���ور 
الصحي  الص���رف  المياه/  وأنابيب  والس���دود 
وشبكة الكهرباء والمباني الحكومية والمجتمعية. 
وه���ذه األنواع من البنية التحتي���ة وغيرها كلها 
عناصر أساس���ية لمجتمع حديث وفعال، وكلها 

بحاجة إلى البناء أو إعادة البناء أو التوسع))). 

 Lars Larsson, «AFRICAN ECONOMIC (((

 the business  ,«2019-TRENDS: 2010
year, December 07, 2019, at: https://www.
thebusinessyear.com/nigeria-2019/mevlut-
cavusoglu-minister-of-foreign-affairs-republic-
of-turkey/vip-interview

 .Ronald Chagoury, Op.cit  (((

2( التحول الرقمي: 
ب���دأ االقتصاد الرقمي ف���ي النمو والتطور 
بدرج���ٍة ملحوظة ف���ي الس���نوات األخيرة من 
العقد الثاني للقرن الحادي والعش���رين، خاصًة 
في ظل وجود استراتيجية التحول الرقمي التي 
يتبناها االتح���اد اإلفريقي ضمن أجندة التنمية 

المستدامة لعام 2063م. 
وتتلخ����س اأه���م مظاه���ر تطبيق���ات القت�ص���اد 

الرقمي في اإفريقيا فيما ياأتي:
- ارتفاع عدد م�صتخدمي الإنترنت: 

ش���هدت إفريقي���ا زي���ادة النس���بة المئوية 
لمس���تخدمي اإلنترنت من إجمالي السكان من 
2.1% في ع���ام 2005م إلى 25% في 2019م)))، 
وس���جلت كلٌّ من نيجيريا ومصر وكينيا وجنوب 
إفريقي���ا أكبر ع���دد من مس���تخدمي اإلنترنت 

سنوّياً))). 
وقد بلغ عدد مس���تخدمي خدمات اإلنترنت 
عب���ر الهوات���ف المحمولة ف���ي إفريقيا جنوب 
الصحراء نحو 8 ،475 مليون نسمة عام 2019م، 
ومن المقرر أن يصل إلى 6، 617 مليون نس���مة 
عام 2025م، مع توقعات ببق���اء إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى المنطقة األسرع نمّواً، بمعدل 
نمو سنوي مركب الستخدام الهواتف المحمولة 
يبلغ 4.6%، وس���وف يزيد عدد المشتركين في 
خدمات اإلنترنت عب���ر الهواتف المحمولة إلى 

 Alice Manyua,»5 policy hotspots that are   (((

 key to Africa›s digital transformation», World
:Economic Forum, 26 Aug 2019, Available at
5- /08 /https://www.weforum.org/agenda/2019
policy-hotspots-that-are-key-to-africas-digital-
/transformation

 Statista, “Number of internet users in selected   (((

 countries in Africa as of June 2019, by country”,
:20 August.2020, Available at
https://www.statista.com/statistics/505883/number-  
/of-internet-users-in-african-countries
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نحو 167 مليون مش���ترك إضافي س���نوّياً حتى 
عام 2025م، وسيصل إجمالي قاعدة المشتركين 
إل���ى أكثر من 600 مليون بقليل، ويمثلون حوالي 

نصف السكان))).
وقد س���اهم نظام الهوات���ف المحمولة في 
الناتج المحلي اإلجمال���ي ليصل إلى 4.7% في 
عام 2019م، ومن المتوقع أن يتجاوز ما نس���بته 
7.6% )214 ملي���ار دوالر( م���ن إجمالي الناتج 
المحل���ي اإلفريقي بحلول نهاي���ة عام 2020م، 
كذلك ستس���اهم بمبلغ 300 مليار دوالر أمريكي 
في الناتج المحلي اإلجمالي إلفريقيا بحلول عام 

2025م))). 
وفي ه���ذا اإلطار؛ ب���دأ عديٌد م���ن الدول 
اإلفريقية بتبّني النظم الرقمية الحديثة، استجابًة 
منها لض���رورة التحول الرقمي ودوره في تحقيق 
التنمية المستدامة، ومن أبرز تلك التجارب دولة 
كينيا التي تُعد أنموذج���اً إفريقّياً يُحتذى به في 
مج���ال التحول الرقمي، حيث تبنت خدمة الدفع 
 ،M-PESA عب���ر الهاتف المحمول عبر منصة
وهي منص���ة تقدم خدمات مالي���ة عبر الهاتف 
المحمول للكينيين، خاصًة لمن يفتقرون للخدمات 
في المناطق الريفية. وقد حققت المنصة نجاحاً 

باهراً وسريعاً منذ إنشائها. 

 GSMA, «The Mobile Economy 2020», 17   (((

August.2020, Available at: https://www.gsma.
com/mobileeconomy/#key_stats

 Eric M.K Osiakwan, «The KINGS of Africa’s   (((

 August.2020,., 13 ,59-Digital Economy», pp.58
Available at: https://www.researchgate.net/
publication/310498148_The_KINGS_of_
Africa’s_Digital_Economy
:And

 Alistair Tempest, The Digital Economy and  -
 Ecommerce in Africa– Drivers of the African Free
 Trade Area?, Special Report, )Johannesberg:
 South African Institute of Internayional Affairrs,
.June.2020), p.9

كذلك الحال بالنسبة إلى نيجيريا، حيث يمثل 
االقتصاد الرقمي أولويًة رئيسًة للدولة، ففي عام 
2015م اقترح���ت لجنة االتص���االت النيجيرية 
انتقال االقتصاد إل���ى اقتصاد رقمي من خال 
االستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وبصفة 
ر االتصال  أكثر تحديداً »النطاق العريض«. وُطوِّ
الدولي لنيجيريا تطويراً جيداً، وهناك منصات 
رقمية جدي���دة متاحة، مثل البواب���ة المركزية 
للخدمات الحكومية، كما تلت���زم نيجيريا أيضاً 
بالتعليم الش���امل، بما في ذل���ك توفير التدريب 
على المهارات الرقمية، وهي موطن للعديد من 
الش���ركات الرقمية عالية النمو)))، كما تنمو في 
نيجيريا النظم الرقمية المناسبة لريادة األعمال 
في مدينتَي أبوجا وبورت هاركورت، مع إمكانية 
التوسع في مدن أخرى. لكن االفتقار إلى التمويل 
في مرحلة مبكرة وفرص السوق المحدودة خارج 

الغوس وأبوجا تظل من القيود الرئيسة))).
كما وضعت الس����نغال هدفاً يتمثل في أال تقل 
مس����اهمة االقتصاد الرقمي عن 10% من إجمالي 
الناتج المحلي بحلول عام 2025م. وأطلقت رواندا 
الجي����ل الرابع م����ن خدمات ش����بكات اإلنترنت، 
والرب����ط باأللي����اف لتوفي����ر خدم����ات الحكومة 

اإللكترونية وغيرها في مختلف أنحاء الباد.

 The World Bank, «Nigeria Digital Economy   (((

 Diagnostic: A Plan for Building Nigeria’s Inclusive
 Digital Future», November.2019, Available at:
https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/
publication/nigeria-digital-economy-diagnostic-
a-plan-for-building-nigerias-inclusive-digital-
future

 Modern Diplomcy, «Nigeria’s First Digital   (((

 Economy Diagnostic Reveals a Vibrant
 Entrepreneurial Ecosystem”, November 29,
:2019, Available at
nigerias-/29/11/https://moderndiplomacy.eu/2019  
first-digital-economy-diagnostic-reveals-a-
/vibrant-entrepreneurial-ecosystem
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3( التكامل القت�صادي الإقليمي: 
بعد مفاوضاٍت استمرت قرابة عشر سنوات 
)من���ذ عام 2008م(، وفي اختت���ام فعاليات قمة 
االتحاد اإلفريق���ي بالعاصمة الرواندية كيجالي 
في الحادي والعش���رين من شهر مارس 2018م، 
ت���م توقيع اتفاق إطاق منطق���ة التجارة الحرة 
القارية اإلفريقية تحت مسمى »اتفاق التكتات 

القارية في إفريقيا«.
ويُع����د إطاق منطقة التج����ارة الحرة القارية 
اإلفريقي����ة خط����وة كبي����رة نحو إقامة الس����وق 
إل����ى االتحاد  اإلفريقي����ة المش����تركة، وص����والً 
االقتص����ادي والنقدي اإلفريقي، حيث ستس����هم 
في تحقي����ق التكامل االقتصادي اإلفريقي وتعزيز 
التنمية المس����تدامة، وزيادة معدالت النمو لجميع 
االقتصاديات والشعوب اإلفريقية تماشياً مع أجندة 
رؤية إفريقي����ا 2063، والتي تمثل خارطة الطريق 
المس����تقبلية للقارة للخمسين عاماً القادمة. وفي 
7 يوليو 2019م ُعقدت القمة االستثنائية لاتحاد 
اإلفريق����ي بمدينة )نيامي( عاصمة النيجر، والتي 
تُعد ذات أهمية خاصة، حيث شهدت القمة إطاق 
منطقة اتفاقي����ة التجارة الحرة اإلفريقية القارية، 
بعد اس����تكمال نصاب تصديقات الدول اإلفريقية 

ودخول االتفاقية حيز النفاذ.
ويترت���ب على اإن�صاء ه���ذه المنطقة العديد من 

المزايا المتوقعة، منها:
- زيادة معدالت التج���ارة البينية اإلفريقية 

لتصل إلى 60% بحلول عام 2022م. 
- زي���ادة معدالت النم���و االقتصادي، حيث 
تتوقع الدراس���ات االقتصادية في حالة تطبيق 
التحرير الكامل للسلع، في إطار منطقة التجارة 
القارية، أن تتزايد مع���دالت نمو الناتج المحلي 
في دول القارة بمتوسط تصل نسبته إلى %97.0 
سنوياً، أما في حالة التحرير الجزئي والمعاملة 
الخاصة لبعض السلع؛ فسوف يتناقص هذا النمو 

المتوقع ليصل إلى 66.0% في المتوسط))).
- زيادة معدالت التش���غيل، تتوقع الدراسات 
االقتصادي���ة في حالة تطبي���ق التحرير الكامل 
للسلع في إطار منطقة التجارة القارية أن تتزايد 
معدالت التشغيل بنس���بة 17.1%، أما في حالة 
لبعض  الخاصة  والمعامل���ة  الجزئ���ي  التحرير 
السلع فس���وف يتناقص هذا المعدل ليصل إلى 
82.0%. كم���ا يُتوقع حدوث تأثي���رات مختلفة 
التفاقي���ة منطقة التجارة الحرة على التش���غيل 
والعمالة في القطاع���ات االقتصادية المختلفة، 
وبخاص���ة الزراعة؛ نظراً ألهمي���ة هذا القطاع 
بالنس���بة إلى اقتصادات الدول اإلفريقية، حيث 
يعمل بها نحو 53% من القوى العاملة في إفريقيا 
في عام 2016م، وأثارت اتفاقية منطقة التجارة 
القارية القلق بين العديد من الحكومات بش���أن 
تأثيرها المحتمل على قطاع الزراعة والتش���غيل 
به، ولكن من المتوقع نمو أكثر للعمالة والتشغيل 
في قطاعات الصناع���ات التحويلية والخدمات 

وبعض القطاعات الفرعية للزراعة))).
4( معدلت النمو القت�صادي: 

إذا نجح���ت إفريقي���ا ف���ي الحف���اظ عل���ى 
الهيكلية وتس���ريعها؛ فإن  اإلصاحات االقتصادية 
العديد من االقتصاديين يعتق���دون أن القارة يمكن 
أن تحاكي صعود الصين الس���ريع خال الخمسين 
عاماً المقبلة. وس���وف يق���ود النمو االقتصادي في 
إفريقي���ا عدد من العوام���ل، بما في ذل���ك: إنهاء 
العديد من النزاعات المس���لحة، والموارد الطبيعية 

 Mesut Saygili, et.al, The African Continental (((

 Free Trade Area: Challenges and Opportunities
 of Tariff Reductions, UNCTAD Research Paper
.No. 15, )Geneva: UNCTAD, 2018), p.15

 Mesut Saygili, et.al, The African Continental (((

 Free Trade Area: Challenges and Opportunities
 of Tariff Reductions, UNCTAD Research Paper
 .No. 15, )Geneva:, UNCTAD, 2018), p.14
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الوفيرة، واإلصاحات االقتصادية التي عززت مناخ 
األعم���ال. فضًا عن زيادة كبيرة في االس���تهاك، 
فس���وف يبلغ إجمالي إنفاق المستهلكين والشركات 
في إفريقيا 4 تريليونات دوالر في عام 2025م، كما 
ستنمو التدفقات المالية التجارية من 2.6 تريليون 
دوالر أمريكي في ع���ام 2015م إلى 3.5 تريليونات 
دوالر أمريك���ي في ع���ام 2025م. وس���وف تتزايد 
إنتاجي���ة األراضي الزراعية ف���ي إفريقيا، فيمكنها 
إنتاج الحبوب على وجه الخصوص بأكثر بمرتين أو 
ثاث مرات في عام 2025م، مع زيادات مماثلة في 
المحاصيل البستانية، وإنتاج الثروة الحيوانية. ووفقاً 
لتقديرات المؤسس���ات الدولية، مثل البنك الدولي، 
فبحلول عام 2050م ستبلغ قيمة االقتصاد اإلفريقي 

عشرة أضعاف ما كان عليه في عام 2019م. 
5( الفقر: 

وفق���اً لتقرير البنك الدول���ي لعام 2019م: 
إذا اس���تمر االقتصاد اإلفريقي في اتجاهه نحو 
تحسين األداء؛ فسوف ينخفض   معدل الفقر في 

القارة إلى 23% فقط بحلول عام 2030م))).
وفي الختام:

يمك���ن القول بأن الق���ارة اإلفريقية تحملت 
طوال عقود طويلة مراحل صعبة من الس���يطرة 
االس���تعمارية، تلتها أزم���ات اقتصادية عديدة، 
وعاق���ات اقتصادية دولية يغل���ب عليها الطابع 
االس���تغالي لموارد وثروات القارة، لتتحول منذ 
ع���ام 2013م- عندما تم إط���اق أجندة التنمية 
المس���تدامة إلفريقيا 2063م- إلى عالم جديد 
من صنع القارة ونابع من إرادتها، لتكون الخطط 
التنفيذي���ة لتلك األجندة بمثاب���ة نقطة التحول 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي لدول القارة، 

 Why the future of the global economy is« (((

:African», Spear›s Magazine, 2020, at
https://www.spearswms.com/spears-leader-
why-the-future-is-african

وهو ما بدأت في���ه إفريقيا بالفعل خال الخطة 
العشرية األولى لألجندة )2013-2023م(، والتي 
مكنت إفريقيا من تحسين أوضاعها االقتصادية 
بشكٍل كبير، جعل مستوى نموها االقتصادي يفوق 
العديد من دول العالم، وذلك باعتراف المؤسسات 

الدولية والمجات العالمية المتخصصة.
فعلى س���بيل المث���ال: أكد البن���ك الدولي 
أن إفريقي���ا ف���ي طريقها نح���و تحقيق أوضاع 
اقتصادي���ة أفضل م���ن خال االس���تمرار في 
تقوية المؤسس���ات، ودعم االستقرار السياسي، 
وتعزيز الديمقراطية، وتعزيز تنسيق السياسات، 
وتحسين س���هولة ممارس���ة األعمال التجارية، 
وخفض الديون، وفتح األس���واق المالية، وجذب 
االس���تثمار األجنبي المباش���ر، وتس���هيل نقل 
التكنولوجيا، ورعاية رأس المال البش���ري )من 

خال التعليم والرعاية الصحية(. 
البريطانية  اإليكونوميست  لقد زعمت مجلة 
في عام 2000م أنها لم تر أي س���بب لألمل في 
مستقبل إفريقيا، ووصفت إفريقيا بأنها »القارة 
اليائس���ة«، مشيرًة إلى المش���كات التي شملت 
الحرب األهلية الدموية في سيراليون، والمجاعة 
في إثيوبيا، والصراع السياس���ي في زيمبابوي... 
إلخ، ولكن في ديس���مبر 2011م؛ أعادت المجلة 
النظر ف���ي األمر قائلة نص���اً: »منذ أن وصفت 
مجلة اإليكونوميست إفريقيا لألسف بأنها القارة 
اليائس���ة قبل عقد من الزمان، فقد حدث تغيير 
عميق، فاليوم تش���رق الش���مس من جديد نحو 
مستقبل أفضل إلفريقيا، ونمو اقتصادي مذهل 
يفوق نمو العديد من اقتصادات العالم«))) �

 Kingsley Lghobor, «African economies capture (((

 world attention», Africa Renwal Magazine,
:2016, at
https://www.un.org/africarenewal/magazine/  
august-2012/african-economies-capture-world-
 attention
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األثر االقتصادي للفساد في إفريقيا
جنوب الصحراء 

التدفق غير المشروع لرأس المال - حالة دراسة

د. مجدي محمد محمود اآدم
القت�شلادية  ال�شلوؤون  فلي  والباحلث  الكاتلب 

الإفريقية 

لي اأَْعَلُم َما َل  نِّ �ُس َلَك َقاَل اإِ ُح ِبَحْملِدَك َوُنَقدِّ لبِّ ُن�شَ

َتْعَلُموَن} ) البقرة:  30 (.
تحّدث عنه المصلحون والفاسفة، وُوضعت 
قواني���ن مكافحته من���ذ قبل المي���اد، وأدانته 
الشرائع السماوية؛ ففي التوراة ورد ذكر الفساد 
س���بع مرات، وفي اإلنجيل س���ّت م���رات، وفي 

لي�س �شلوكًا اإن�شانّيًا ُم�شتحَدثًا، الف�شاد 

بلل ظهلر منلذ وجلود البل�شلر، 

لَك ِلْلَملاَلِئَكِة  حيلث قلال تعاللى: {َواإِْذ َقلاَل َربُّ

لي َجاِعلٌل ِفلي الأَْر�لسِ َخِليَفلًة َقاُللوْا اأََتْجلَعُل  اإِنِّ

َملاء َوَنْحلُن  ِفيَهلا َملن ُيْف�ِشلُد ِفيَهلا َوَي�ْشلِفُك الدِّ
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القرآن الكريم ما يقرب من خمس���ين مّرًة بصيغ 
وأساليب مختلفة، تنّدد به، وتُبّين خطورته، كما 
ورد التحذير منه في األحاديث النبوية الشريفة، 

وفي كام العرب. 
وللفساد أشكاٌل عدة، وال شك بأّن التدفقات 
المالية غير المشروعة هي إحدى أشكاله، التي 
تؤثر بالس���لب على التنمية في القارة اإلفريقية، 
في الوقت الذي تعان���ي فيه من نقص التمويل. 
لق���د أصبح الح���ّد من تلك التدفق���ات المالية 
غير المش���روعة أمراً البّد منه؛ لتطبيق حقوق 

اإلنسان، وتحقيق التنمية المستدامة. 
وكان���ت الوثيقة الختامي���ة للمؤتمر الدولي 
الثال���ث لتمويل التنمية، أي خط���ة عمل أديس 
أبابا )قرار الجمعي���ة العامة 313/69(، وخطة 
التنمية المس���تدامة لعام 2030م )قرار الجمعية 
العام���ة 1/70(، هي الم���رة األولى التي تعترف 
فيها وثيقتان دوليتان رئيسيتان اعترافاً صريحاً 
باآلثار الضارة لتلك التدفقات غير المش���روعة، 
بجانب اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفس���اد 
ومكافحته المعتمدة ف���ي القمة الثانية لاتحاد 
في عام 2003م، فضًا عن إعان 2018م عاماً 
لمكافحة الفس���اد، و11 يوليو يوماً للحرب على 

الفساد في إفريقيا.
اأهمية البحث: 

 تنب���ع أهمية البح���ث في إمكاني���ة تناوله 
بالع���رض والتحليل لحجم ومس���ّببات وقنوات 
التدفق���ات المالية غير المش���روعة، لرصدها 

ومحاولة كبحها. 
اأهداف البحث: 

ي�صعى البحث نحو تحقيق الأهداف الآتية: 
1- التعري���ف بالتدفق���ات المالي���ة غي���ر 
المشروعة؛ من حيث المفهوم والقنوات واآلثار. 
2- تحليل التدفقات المالية غير المشروعة 

في إفريقيا، والوقوف على آثارها. 

م�صكلة البحث: 
تدور مش���كلة البحث فيما تمثله التدفقات 
المالية غير المش���روعة ف���ي إفريقيا من َهْدٍر 
لثروات الش���عوب، مع ضع���ف آليات مواجهتها، 

مما كان له أثٌر سلبيٌّ على تمويل التنمية. 
ت�صاوؤلت البحث: 

 يمك���ن بل���ورة م�صكلة الدرا�صة ف���ي الإجابة عن 
ت�صاوؤٍل رئي�س، وهو: 

- م���ا حجم وأث���ر التدفق���ات المالية غير 
المشروعة في إفريقيا؟ 

ف���ي  ال�ص���وؤال  ه���ذا  ترجم���ة  يمك���ن  َث���ّم  وم���ن 
مجموعة من الت�صاوؤلت الفرعية، وهي: 

- ما حجم تدفقات األموال المش���روعة من 
إفريقيا؟ وما قنواتها؟ 

- ما أثر تلك التدفقات على التنمية؟ وكيف 
يمكن التقليل منها؟ 
فر�صية البحث: 

يق���وم البحث عل���ى فرضية مفاده���ا: »أّن 
التدفقات المالية غير المش���روعة تؤّثر س���لباً 
على خطط التنمية المستدامة في إفريقيا؛ من 
خال عدة قنوات، في الغالب ترعاها الحكومات 

الفاسدة«. 
منهجية البحث: 

اعتم���د الباح���ث المنهج االس���تقرائي في 
تحلي���ل التدفقات المالية غير المش���روعة؛ من 
خال استقراء وتحليل التقارير والدراسات التي 

تناولت التدفقات المالية غير المشروعة. 
الإطار الزماني والمكاني للبحث: 

اس���تهدف البحث باألس���اس دول إفريقيا 
جنوب الصحراء منذ بداية األلفية الجديدة. 

هيكل البحث: 
يش���مل البحث ثاث���ة محاور كم���ا يأتي: 
المحور األول: اإلطار النظري، ويتناول التعريف 
بالتدفقات المالية م���ن حيث المفهوم والقنوات 
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واآلثار. المحور الثاني: تحليل التدفقات المالية 
غير المشروعة في إفريقيا. المحور الثالث: آثار 
التدفقات المالية غير المش���روعة على التنمية 

في إفريقيا. ثم خاتمة وتوصيات. 
 المحور الأول: الإطار النظري: 

قبل الدخول في التعريف بهروب رأس المال؛ 
وجب التعريج س���ريعاً نحو التعريف بالفس���اد 
حيث؛ الفس���اد في اللغة ضد الصاح، وصاح 
المال- كما يقول عمر ب���ن الخطاب رضي الله 
عنه- هو: »وإّن���ي ال أجد هذا المال يُصلحه إال 
ِخاٌل ثاٌث: أن يُؤخذ بالحق، ويُعطى في الحق، 

ويُمنع من الباطل« كتاب الخراج ألبي يوسف. 
وتشتق كلمة فساد Corruption من الفعل 
الاتين���ي Rumpere؛ بمعنى الكس���ر؛ أي أّن 

شيئاً ما تّم كسره. 
 وبحسب االتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛ 
فهو: »ظاهرةٌ إجراميٌة متعددة األشكال، ذات آثاٍر 
س���لبيٍة على القيم األخاقية والحياة السياسية 

والنواحي االقتصادية واالجتماعية«. 
ول���دى منظم���ة الش���فافية العالمي���ة هو: 

»استغال السلطة من أجل المنفعة الخاصة«.
فه بأنَّه: »إس���اءة  أم���ا البنك الدول���ي فيعِرّ

استعمال الوظيفة للكسب الخاص«))). 
أما اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ 
فإنها لم تتطرق لتعريف الفس���اد، لكنها جّرمت 

حاالت الفساد في أفعاٍل محّددة. 
وس���وف نتناول في ه���ذا المح���ور: أوالً: 
هروب رأس المال؛ المفهوم واألسباب والقنوات 
والقي���اس. وثاني���اً: التدفق���ات المالي���ة غير 

المشروعة؛ التعريف واألشكال واآلثار. 

)))   محمد نادر زعيتر، ديوان العرب، »الف�ساد«، يوليو ))0)م، 

 http://www. diwanalarab. com/spip. الرابط:  على 

   php?article29385. XJYhcNSF5H0

اأوًل: هروب راأ�س المال؛ المفهوم والأ�صباب 
والقنوات والقيا�س: 

1- مفهوم هروب راأ�س المال: 
 عّرف���ه Schneider Benu عام 2003م 
بأنه: »التدفق الخ���ارج لرأس المال المحلي من 
بلٍد ما؛ استجابًة أو رّدة فعٍل لمخاطر اقتصادية 

وسياسية في االقتصاد المحلي«))). 
ويُعّرف أيضاً بأنه: »كافة األصول الخارجية 
المسجلة وغير المسجلة، بما في ذلك مشتريات 
المالية األجنبية واالس���تثمار األجنبي  األصول 
المباش���ر، باإلضاف���ة إلى األص���ول الحقيقية 
المملوكة للقطاعات البنكية وغير البنكية، سواء 

أكانت عاّمة أو خاّصة«. 
وهذا ه���و المفهوم الواس���ع للهروب، على 
أّن هذا التعريف ال يس���اعد عل���ى التفرقة بين 

التدفقات العادية والتدفقات غير العادية. 
 Khan &  1988  Dooley عن���د  أم���ا 
Ul-Haque 1987 فه���و: »األصول الخارجية 
المملوكة بواسطة القطاع الخاص، والتي ال تُّولد 

دخًا مسجًا في ميزان المدفوعات«))). 
2- اأ�صباب وقنوات هروب راأ�س المال: 

 تختلف األس���باب باالعتم���اد على مصدر 
األم���وال، فإذا كانت مش���روعًة فإنها تخرج من 
خال القنوات المش���روعة، وغالب���اً ما تخرج 
وتعود، ويعتمد ذل���ك على فروق معدالت العائد 

والمخاطرة، وطبيعة األزمات في الداخل. 
له���ذا النوع ض���رٌر محدود نس���بّياً، ويمكن 

 Schneider Benu, Resident Capital Outflows:   (((

 Capital Flight or Normal Flows?, Paper 195,
 )London: Overseas Development Institute,
 .2003), p.1

لالقت�ساديين  ع�سر  الثامن  ال�سنوى  العلمى  الموؤتمر    (((

المدخرات  ومحددات  لحجم  قيا�سية  »درا�سة  الم�سريين 

الهاربة من االقت�ساد الم�سرى«، )99)م، �ص )9-8).

www. cba. edu. kw/elsakka/C2. DOC 
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التحكم فيه بالسياسات المناسبة. 
أما الثاني: فهو هروب األموال ذات المصادر 
المش���بوهة أو غير المش���روعة، التي تبحث عن 
مصدٍر آمن لتتوارى فيه بمنأى عن تتبع السلطات. 
 وتوج���د أدواٌت عديدة له���روب رأس المال 
إلى الخارج؛ فقد يتّم بش���كٍل مباش���ر أو بشكٍل 
غير مباش���ر، كما قد تتضّم���ن العملية أكثر من 
طرٍف أو أكثر من دولة، وأبس���ط أشكاله يكون 
في ش���كل نقدي، أو من خال التهريب السلعي، 
أو الرش���اوى والعموالت على الصفقات، أو من 
خال عملي���ات تزييف الفواتي���ر، أو من خال 
المقايضات، أو اس���تيراد السلع المعمرة والسلع 
الفاخرة)))، فضًا عن التدفقات التي تحّث عليها 
النخب السياسية، كما تُمارس الشركات متعددة 
الجنس���يات ما يُعرف بتسعير التحويات أو نقل 

األرباح)))، أو من خال القطاع المصرفي. 
والشكل اآلتي يبّين مسالك تهريب رءوس األموال:

�صكل )1( قنوات هروب راأ�س المال

الم�صدر: الر�صم بوا�صطة الباحث.
3- تقدير روؤو�س الأموال الهاربة: 

 نظ���راً الختاف تعريفات ه���روب رأس المال 
اختلفت طرق قياسه؛ منها طريقة Doolye، وطريقة 
األموال الس���اخنة، وطريقة البواقي، وطريقة البنك 

)))  الموؤتمر العلمى ال�سنوى، مرجع �سبق ذكره، �ص )5-)). 

)))  رابح اأرزاقي واآخرون، »مخاطر هروب راأ�ص المال«، التمويل 

والتميية، ))0)م، �ص )))-8)). 

At: https://www. imf. org/external/arabic/pubs/ft/
 arezki. pdf/ .../09/fandd/2013

 Schneider الدولي. وتلك الطرق- على حس���ب
ع���ام 2003م- بها أخطاء ف���ي القياس)))، فأضاف 
Ndikumana وآخ���رون عام���ي 2012، 2013م 
سوء التس���عير التجاري)))، وتحويات العاملين من 
الخارج؛ فقد ال يتم تسجيلها في ميزان المدفوعات، 
فتكون الصيغة النهائي���ة لقياس هروب رأس المال 

منذ محاوالت تقديرها كالتالي))): 

 حيث KF تشير إلى رأس المال الهارب.
 تشير إلى التغير في إجمالي الدين 

الخارجي المستحق.
و FDI تش���ير إل���ى االس���تثمار األجنبي 

المباشر.
و CA تشير إلى العجز في الميزان الجاري.
و صافي اإلضافات إلى المخزون 

من االحتياطيات األجنبية.
و التحوي���ات غي���ر المس���جلة في 

ميزان المدفوعات.
فضًا عن طرق أخرى تعتمد على س���لوك 

الشركات. 
ثاني���اً: التدفق���ات المالية غي���ر الم�صروعة؛ 

التعريف والمجالت والآثار: 
1- التعري���ف بمفه���وم التدفق���ات المالي���ة غير 

الم�صروعة ومجالتها: 
 ال يوج���د تعريٌف واح���ٌد مقب���ول عالمّياً 

 Samson Mbewe, Capital Flight and the Role  (((

 of Exchange Rates in Nigeria, South Africa and
 Zambia, )Cabe Town: Univesity of Cabe Town,
 .8-Un Published Master Thesis، 2015), pp. 5

 Valeriia Gusarova, the Impact of Capital Flight  (((

 on Economic Growth, )Kyiv: Kyiv School of
 .Economics, UnPublished Master, 2009), p.8

 James K. Boyce, and Ndikumana. Léonce,   (5(

 Capital Flight from Sub-Saharan African
 Countries: Updated Estimates, 1970 – 2010
 .5-(Amherst: PERI، 2012), pp.4
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للتدفقات المالية غير المش���روعة، إذ لم تضع 
األمم المتحدة تعريفاً واضحاً للمصطلح. إال أّن 
هناك توافقاً في اآلراء بأّن عبارة »غير مشروعة« 

تعني أكثر بكثير من مجرد »غير قانونية«. 
 وقد بدأ المصطلح بالظهور في التس����عينيات 
Illicit Financial Flows   IFFs:، وارتبط بقوٍة 
مع مصطلح »هروب رأس المال«، ويشير بشكٍل عام: 
»إلى حركة رءوس األموال المرتبطة باألنشطة غير 
القانونية، أو بشكٍل أوضح: تلك التي يتّم الحصول 
عليها ونقلها بشكٍل غير مشروع واستخدامها عبر 
الح����دود، مندرجًة تحت ثاثة مجاالت رئيس����ية، 
وهي: الممارس����ات غير المش����روعة مثل الفساد، 
والتهرب الضريبي، وجني األموال من األنشطة غير 
المشروعة؛ مثل المخدرات وتجارة البشر وتهريب 
المعادن والحياة البرية، واس����تخدامها في أغراٍض 
غير قانونية؛ كتموي����ل الجريمة المنظمة«))). وهو 

يتشابه مع التعريف الذي تبّناه البنك الدولي. 
أما مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ 
فقد اعتمد تعريفاً أوس���ع، يش���مل األنش���طة 

المخالفة للقانون أو لروحه))). 
 وم���ن َث���ّم فه���ي تن���درج تح���ت ثالث���ة مج���الت 

رئي�صية، وهي))): 
1- األفعال نفسها غير قانونية؛ مثل الفساد 

والتهرب الضريبي. 

 the AU/ECA Conference of Ministers of   (((

.Finance، Illicit Financial, p.9
www.uneca. org/sites/... /iff_main_

 report_26feb_en. pdf

))) االأمم المتحدة، المجل�ص االقت�سادي واالجتماعي، اتجاهات 

الت�سدي  وتدابير  والم�سائل  العالمي  ال�سعيد  على  الجريمة 

الم�ستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، )فيينا: 

االأمم المتحدة، 8)0))، �ص8). 

)))  د. عقيل عبد محمد عبا�ص، »دور مزاد العملة في التدفقات 

المالية غير الم�سروعة في العراق«، مجلة االإدارة واالقت�ساد، 

)جامعة الب�سرة، ق�سم العلوم، العدد )))، 7)0))، �ص)). 

2- األموال هي نتاج األعمال غير المشروعة؛ 
مثل تجارة المخ���درات وتهريب اآلثار واالتجار 

بالبشر. 
3- استخدام األموال ألغراٍض غير قانونية؛ 

مثل تمويل الجريمة المنظمة واإلرهاب. 

�صكل )2(: المجالت الرئي�صية لراأ�س المال غير الم�صروع

الم�صدر: الر�صم بوا�صطة الباحث
غي���ر  المالي���ة  للتدفق���ات  ال�صلبي���ة  الآث���ار   -2

الم�صروعة: 
 يؤّث���ر ه���روب رأس الم���ال عل���ى التنمية 
االقتصادي���ة من عدة جوانب؛ فهو يضعف قدرة 
الدول���ة على تعبئ���ة اإلي���رادات وأداء وظائفها 
األساس���ية، كما يؤدي إلى زيادة اعتمادها على 
التمويل باالقتراض، ويرفع تكاليف الدخول إلى 
األسواق المالية، ويعّمق مشاعر عدم اليقين لدى 
الشركات، ويقف حجر عثرة أمام دخول شركات 
جديدة، وتُخّصص الموارد لألنشطة الباحثة عن 

الريع بدالً من األنشطة اإلنتاجية. 
وقد تترتب عليه كذل���ك تكاليف اجتماعية 
وبيئي���ة باهظ���ة، وس���وء اس���تغال الم���وارد 
الطبيعية، وزعزعة االستقرار السياسي واندالع 

الصراعات))). 
وهو ما يمكن بيانه في السياق التالي: 

اأ�سا�سي  مطلب  الف�ساد  مكافحة  ال��دول��ي،  النقد  ))) �سندوق 

لتحقيق النمو واال�ستقرار االقت�سادي الكلي، ))0)، �ص). 
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اأ- الأثر على القاعدة ال�صريبية: 
إّن ممارس���ات مث���ل التخطي���ط الضريبي 
التجاوزي وتحويل وجهة األرباح بشكٍل ضار هي 
ممارسات قانونية، فمثًا التهرب الضريبي؛ حيث 
يمكن للواليات القضائية التي لديها مس���تويات 
مرتفعة من السرية المصرفية أن تجتذب جميع 
أنواع األموال غير المش���روعة، وذلك عن طريق 
استخدام شركات »صورية« وأدوات أخرى يمكنها 

جعل الحسابات مجهولة.
أما تجن���ب دفع الضرائب: ف���إّن عدداً من 
مخططات تجّنب دفع ضرائب الشركات تستخدم 
أس���اليب معقدة جّداً تجعل م���ن الصعب للغاية 
على السلطات الضريبية تقديم أدلة كافية تثبت 
أّن هذه المخطط���ات مخاِلفٌة للقوانين واللوائح 
الوطنية، وأحد تلك األساليب هو »تحويل وجهة 
األرب���اح« إلى ش���ركات تابعة له���ا موجودة في 

ماذات ضريبية))). 
ب- الآثار التوزيعية: 

ت���ؤدي التج���اوزات الضريبي���ة إل���ى إجبار 
الحكومات على تدبير إيرادات من مصادر أخرى، 
بما في ذلك تدبيرها عن طريق الضرائب التنازلية 
التي تقع وطأتها على الفقراء))). كذلك فإّن هذا 
األثر يمتد ليك���ون له آثاٌر مهّم���ة في االقتصاد 
السياسي، وال سيما تأثيره في تقسيم السلطة))). 

ج- الأثر على ال�صيا�صة النقدية: 
تؤّثر السياس���ة النقدية عل���ى هروب رأس 

المدنية  االإن�سان  حقوق  جميع  وحماية  تعزيز  المتحدة،  ))) االأمم 

وال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق 

في التنمية، )نيويورك: االأمم المتحدة، ))0)م(، �ص ))-8). 

)))  المرجع ال�سابق، �ص )0)-))). 

 United Nation Development Programme, “A   (((

 Snapshot of Illicit Financial Flows from Eight
 Development Countries: Results and Issues for
Investigation», Issue Brief، www. undp. org/... /

 .2-Issue%20Brief%20A%20snapshot%2. pp. 1

المال نظرّياً؛ من خال تأثيرها على االس���تثمار 
من خال سعر الفائدة، وعلى مخاطر االستثمار 
من خال عدم اليقين في االقتصاد الكلي. وفي 
المقابل؛ يمكن أن يكون لها تأثير على السياسة 
النقدية؛ فيُضع���ف تأثير آلياتها في النش���اط 
االقتص���ادي الحقيقي، ويس���تنزف الموارد من 
النظام المالي المحلي، ويمكن أيضاً أن يُمّول من 

ِقبَل النظام المصرفي المحلي))). 
د- الأثر على ال�صتثمار وفر�س النمو: 

البورص���ات القليلة الموج���ودة في إفريقيا 
تُس���تخدم في تمويل عملية هروب رأس المال، 
وبالتال���ي لن تكون تلك األم���وال متاحًة لتمويل 
ال���واردات. كما أنه يُجبر الحكوم���ة على زيادة 
االقتراض من الخ���ارج ويزيد تكلفته، مما يزيد 
من عبء الدين وتفاق���م التوازن المالي، ويُفاقم 
مشكات ميزان المدفوعات، ومن خال تأثيره 
على المدخ���رات المحلية يؤثر في قدرة البنوك 
المحلية في َمنْح االئتمان للقطاع الخاّص، وزيادة 
حال���ة عدم اليقي���ن، والتي تُخّف���ض اإلقراض 
واالس���تثمار، فضًا عن انخف���اض تراكم رأس 
المال البشري؛ من ثَّم على النمو االقتصادي))). 
التدفقات  تحليل  الثاني:  المحور 

المالية غير الم�صروعة في اإفريقيا: 
وسوف نتناول في هذا المحور: أوالً: إفريقيا 
في مؤشر الفس���اد. وثانياً: تقديرات التدفقات 
المالية غير المش���روعة في إفريقي���ا. وثالثاً: 
محددات التدفقات المالية غير المش���روعة في 

 Hippolyte Fofack and Léonce Ndikumana،    (((

 Capital Flight and Monetary Policy in African
 Countries، WP No.362, (Oxford: Political
 .14-Economy Research Institute، 2014), pp.13

 Ameth Saloum Ndiaye, Capital Flight from the  (5(

 Franc Zone: Exploring the Impact on Economic
 Growth, Paper 269 )Nairobi: African Economic
 .5-Research Consortium، 2014), pp.3
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إفريقي���ا. ورابعاً: س���لوك وجغرافية التدفقات 
المالية غير المشروعة في إفريقيا.

اأوًل: اإفريقيا في موؤ�صر الف�صاد: 
جاءت دول إفريقيا جنوب الصحراء في ذيل 
قائمة المرصد الدولي للفساد لعام 2017م، بينما 
جاءت دول ش���رق إفريقيا في مراك���ز متقّدمة، 
مقارن���ًة بباقي دول القارة، بوصفه���ا أقّل بلدان 
إفريقيا فس���اداً. حصل���ت 43 دولًة إفريقية على 
متوس���ط نقاط ال يتعدى 32 نقطًة لعام 2017م، 
تذّيلته الصومال بتسع نقاط، فكان العام 2017م- 

عن جدارٍة- هو عام الفساد في إفريقيا. 
وأضاف التقري���ر أّن غالبية تل���ك البلدان 

فشلت في تعزيز جهود مكافحة الفساد.
وأشار التقرير إلى نجاح جهود عدٍد من بلدان 
جن���وب الصحراء في إفريقي���ا لمواجهته، منها 
بوتسوانا وسيش���يل ورواندا وناميبيا، وجميعها 
دوٌل تخطت بنهاية العام حاجز الخمسين نقطة. 
وف���ي المقابل؛ بدأت الحرب على الفس���اد في 
دوٍل مثل: جنوب الس���ودان وماالوي ومدغشقر 

وموزنبيق وغينيا بيساو. 
أيضاً ش���هد ذلك العام الكش���ف عن عدة قادة 
أفارق���ة متورطين في وقائع فس���اد، أنهت حياتهم 
السياسية ودفعت بعضهم إلى االستقالة، أمثال يحيى 
جامع رئيس جامبيا الس���ابق، وإدوارد دوسانتوس 
رئيس أنجوال الس���ابق، وجاكوب زوما رئيس جنوب 
إفريقيا الس���ابق، وروبرت موجابي رئيس زيمبابوي 
السابق، وجميعهم تركوا مواقعهم، فضًا عن رئيس 

وزراء إثيوبيا هياماريام ديسالين))). 
وعلى حس���ب آخر إصدار لمؤشر مدركات 
الفس���اد للعام 2018م، الصادر ف���ي 29 يناير 

للتوترات  االأول  المحرك  ه��و  الف�ساد  ال��ي��وم،  ))) الم�سري 

 https://www. اإفريقيا  في  ال�سيا�سية  وال�سراعات  االأمنية 

almasryalyoum. com/news/details/1276720

2019م، كانت سبع دوٍل إفريقية من ضمن أسوأ 
عشر دوٍل في مدركات الفساد، بل احتلت جنوب 

السودان والصومال ذيل المؤشر. 
وخلص التقرير إلى أّن أكثر البلدان فس���اداً هي 
تلك المصاب���ة بالنزاعات السياس���ية والصراعات 
الداخلية، فضًا عن وج���ود عاقة قوية بين وجود 
الديمقراطية المكتملة والتفوق في محاربة الفساد، 
كانت غامبيا وسيشل أكثر البلدان تحّسناً في مكافحة 
الفساد، بينما كانت بوروندي في المركز األخير))). 

المالي���ة غي���ر  التدفق���ات  ثاني���اً: تقدي���رات 
الم�صروعة في اإفريقيا: 

اختلفت تقديراتها في إفريقيا؛ حيث قّدرتها 
منظم���ة النزاه���ة العالمية بنح���و 1,8 تريليون 
دوالر خ���ال العقود األربع���ة المنصرمة، فيما 
أعلنت مبادرة النيباد بلوغه���ا 900 مليار دوالر 
خال الفترة 1970/ 2008م، ش���ّكلت العمليات 
التجارية للش���ركات المتعددة الجنس���يات %60 
منه���ا، تليها األنش���طة اإلجرامي���ة، مثل تجارة 
المخدرات واألسلحة والبشر، بنسبة 35%، بينما 
تشّكل الرشوة واالختاس النسبة المتبقية )%5(. 
احتلت فيه نيجيريا المرتبة األولى ب� 89.5 مليار 
دوالر، ومصر ب� 70,5 مليار دوالر، والجزائر فى 

المرتبة الثالثة ب� 26,14 مليار دوالر. 
وترى منظمة الشفافية الدولية أّن 90% من 
دول إفريقيا فاسدةٌ، وذلك في تقريرها الصادر 

عام 2013م. 
في حين قّدرتها إحدى الصحف البريطانية 
ب�683 مليار دوالٍر بين عاَمي 1970 و2010م. في 
حين صّرحت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة 
هياري كلينتون: بأّن الفساد يكلّف إفريقيا نحو 

))) جمعية ال�سفافية الكويتية، بيان �سحفي ب�ساأن موؤ�سر مدركات 

8)0)م،  ال��دول��ي��ة  ال�سفافية  منظمة  ع��ن  ال�����س��ادر  الف�ساد 

)الكويت: منظمة ال�سفافية الدولية، 9)0)م(، �ص9. 
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150 مليار دوالر سنوّياً))). 
 وق���د أُعلن، في المؤتمر المعني بالتدفقات 
المالية غير المشروعة في بروتوريا في 2016م، 
أّن القارة تخسر نحو 50 مليار دوالر سنوّياً بسبب 
التهرب الضريبي وس���وء التس���عير في التجارة 
والخدمات، وأنه تّم الكش���ف ع���ن 11,5 مليون 

وثيقٍة تتعامل مع 200 ألف كيان في بنما))). 
وطبق���اً لتقرير لجن���ة اقتصاد إفريقي���ا باألمم 
المتح���دة؛ تفقد إفريقيا ما بي���ن 30 و60 مليار دوالر 
س���نوّياً من التدفقات المالية غير المشروعة، الجزء 
األكبر منها يذهب إلى مناطق الماذات الضريبية، مثل 

بنما وجزر فيرجين البريطانية وسيشيل وغيرها))). 
المالي���ة غي���ر  التدفق���ات  ثالث���اً: مح���ددات 

الم�صروعة في اإفريقيا: 
1- الديون: 

 يُعتبر االقتراض الخارجي عنصراً مفّس���راً 
لهروب رأس المال، حيث تبّي���ن من عّينٍة تضّم 
30 بلداً إفريقّياً، خ���ال الفترة 1970-1996م، 
أّن كّل دوالر اقت���راض خارج���ي م���ن ِقَبل دول 
إفريقي���ا جنوب الصح���راء يغ���ادر الباد في 
المتوسط 80 س���نتاً في شكل رأس مال هارب، 
وفي الغالب نفس األفراد الذين يقومون بتهريب 
رؤوس األموال ُه���م َمن يقومون بطلب القروض 
الخارجية؛ فيما يعرف بظاهرة االستثمار السري 
الدائ���ري )))round-tripping. فف���ي حالة 

)))  �ساهيناز العقباوى، »الف�ساد ي�سرب 90% من دول اإفريقيا 

 http://arabi. 7)0)م.  العربي،  االأه��رام  خا�ص(«،  )ملف 

          )ahram. org. eg/News/114277. aspx

 Ministry of Finance، Republic of South Africa,  (((

 High Level Conference on Illicit Financial
 Flows 2016. p.4. At: www. treasury. gov. za/...
 %20-%20Speech%/2016071501

العالم،  في  االأم���وال  تهريب  �سحايا  اأكبر  اإفريقيا  ))) البديل، 

 almanshet. com/articles/52791/like-dislike  .0)م((

 Léonce Ndikumana and James K. Boyce, New  (((

بوركينا فاسو ُوِجَد أّن زيادة الدين بدوالٍر واحد 
يكون مس���ؤوالً عن هروب ما بين 20 و40 سنتاً، 
كذل���ك ُوِجَدت عاقٌة إيجابية بينهما في حاالت 

إثيوبيا ومدغشقر))). 
2- المخاطر ال�صيا�صية: 

 ُوِجَد أّن البلدان األكثر استقراراً أقّل هروباً 
لرأس المال من تل���ك المعّرضة لحروٍب أهلية؛ 
فأنظمٌة مثُل نظام موبوتو في الكنغو وموجابي في 
زيمبابوي؛ ترتبط بخطر المصادرة وعدم اليقين 
الذي ال يش���ّجع االس���تثمار المحلي، ويساعد 
على هروب رأس المال، بل ويس���اعد قادة تلك 
البلدان على تهري���ب الموارد الطبيعية واألموال 
المقترضة والمعونات الرس���مية؛ كما في حالة 
الكنغو الديمقراطي���ة)))، وغالباً ما تكون درجة 
هروب رأس المال قبل تغيير األنظمة السياسية 
كما في حالة إثيوبيا، أما في مدغشقر فُوِجَد أّن 
تشرح  األحداث؛  وتوقيتات  السياسية  التحوالت 

الزيادات الحادة في هروب رأس المال))). 
3- الف�صاد وال�صراعات: 

 ويكون ذلك من خال عمليات الخصخصة 
التي تُدار على نحٍو فاسد، ففي دوٍل مثل: جنوب 
إفريقيا ونيجيريا؛ تمكنت النخبة من تحقيق تراكٍم 
ضخٍم ف���ي ثرواتها من خال عمليات تخصيص 

 Estimates of Capital Flight from Sub-Saharan
 African Countries: Linkages with External
 Borrowing and Policy Options، WP 166.
 )Amherst: Economics and Political Economy
 .10-Research Institute، 2008), pp. 9

 Léonce Ndikumana, Causes and Effects of   (5(

 Capital Flight from Africa: Lessons from Case
 Studies. African Development Review، Vol.28,
 .No.S: African Development Bank 2016, p.4

 Léonce Ndikumana and James K. Boyce,   (((

 .12-2008، Op. cit. pp.11

 Léonce Ndikumana، Causes and Effects of   (7(

 .Capital 2016, Op. cit, p.5
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األصول العاّمة، وقّدرت اإليكونوميست: أّن قادة 
الدول اإلفريقية قام���وا بتحويل 20 مليار دوالر 

للبنوك السويسرية عام 1999م فقط))). 
 وتتص���ّدر البلدان الغنية بالم���وارد الطبيعية 
قائمة الدول ف���ي هروب رأس الم���ال، وبخاّصٍة 
النفط والمعادن األخرى، كما في حاالت الكاميرون 
وزيمباب���وي. وأّن النق���د األجنبي ال���ذي توفره 
المس���اعدات يتّم اختاس جزٍء منه وتحويله إلى 
الخارج إلى أصول خاّصة كما في حالة إثيوبيا))). 
وقد بّينت بعض الدراسات: أنه مسؤول عن 
3% من األموال غير المشروعة، كما يشّكل أرضاً 
خصبة للجماع���ات المتطرفة، وعلى الرغم من 
عدم وجود أدلة تجريبية ألي ارتباٍط بين مستوى 
الفس���اد وظه���ور الجماعات المتطرف���ة؛ فإّن 
مؤشر الشفافية الدولية يش���ير إلى أّن »شباب 
المجاهدين« الصومالية نش���أت في دولٍة تحتل 
المرتبة 174/174، وبوكو حرام في نيجيريا التي 

تحتل الترتيب 174/136))). 
 كما يُس���تغل الخشب في دول غرب إفريقيا 
وحوض الكونغو من ِقبَ���ل الجماعات المتحاربة 
لألخش���اب،  المس���تغلة  العالمية  والش���ركات 
والحكومات في تلك البلدان تكافئ َمن يساندها 
بإعطائه حّق امتياٍز في اس���تثمار تلك الغابات، 
مثل الرئيس الليبيري الس���ابق تش���ارلز تايلور، 
الذي أعفى ش���ركة Oriental Timber من 
الرس���وم الجمركية مقابل مايي���ن الدوالرات 

االأم���وال«،  روؤو����ص  »ه���روب  ال�سقا،   اإب��راه��ي��م  محمد  د.     (((

 http://www. aleqt. ))0)م.  االق���ت�������س���ادي���ة، 

 article_679067. html/31/07/com/2012

 .6-Léonce Ndikumana, Op. cit, pp.5  (((

 Andrea E. Ostheimer، Illicit Financial Flows   (((

 as، an Obstacle to Development، KAS |2015,
-w ww. kas. de/wf/doc/kas_42797  .45-pp. 40

 .?pdf .30-2-544

ِلَش���خِصه، ناهيك عن َمنْحه امتيازات لش���ركة 
  Soceboكنغولية الس���تغال األخش���اب، وهي
التي مّولت تكاليف التدخل العسكري لزيمبابوي 
إلى جان���ب حليفها لوران كابي���ا، في مواجهة 
رواندا وأوغندا، فضًا عن ضلوعه في عمليات 
تهريب الماس مقابل الساح، وتزويد المتمردين 
في س���يراليون- جبهة ساكنوه- بالساح، مقابل 
تمرير وتس���ويق الماس إلى األسواق البلجيكية. 
كما وَرَد اسم الرئيس التوجولى الراحل اياديما، 
ولعب���ت الش���ركات البلجيكي���ة دوراً كبيراً في 

تصريف الماس المسروق))). 
 كما ش���هدت القارة اإلفريقي���ة العديد من 
الصفق���ات لنقل المخلفات ودفنه���ا بأراضيها، 
حيث اتفق بعض المسؤولين بدولة »غينيا بيساو« 
مع شركات سويس���رية وبريطانية؛ لتصدير 15 
ألف طن أسبوعّياً من نفايات الواليات المتحدة 

األمريكية؛ مقابل 120 مليون دوالر في السنة. 
كم���ا نجح���ت إح���دى الش���ركات الغربية 
»سيسكو« في الحصول على موافقة من حكومة 
بني���ن؛ لنقل 5 مايين طن س���نوّياً من النفايات 
الخطرة إل���ى بنين مقابل حصول الحكومة على 
2،5 دوالر للط���ن. كما قامت أيضاً خال الفترة 
)1984-1988م( باس���تيراد أطنان من النفايات 
المش���ّعة م���ن االتح���اد الس���وفييتي، وأجرت 
مفاوضات مع الحكومة الفرنس���ية الس���تيراد 
نفايات مش���ّعة وخطرة؛ مقابل 1،6 مليون دوالر 

ومساعدات اقتصادية لمدة 30 سنة))). 

)))  خالد حنفي علي، »ال�سركات العالمية لعبة ال�سراع والموارد 

في اإفريقيا”، ال�سيا�سة الدولية، )القاهرة: موؤ�س�سة االأهرام، 

العدد 9))، المجلد ))، 007)م(، �ص)9. 

اإفريقيا:  في  الخطرة  »النُّفايات  فرح،  رم�سان  �سبحي  د.    (5(

المخاطر وتحّديات الحماية البيئية«، مجلة قراءات اإفريقية.

/الن-فايات-الخطرة-في-  .../www. qiraatafrican. com
اإفريقيا-المخاطر-وتحد-يات-الحماية-ال
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4- تزييف الفواتير وتحويل الأرباح: 
 وهو منتشٌر على نطاق واسع في إفريقيا جنوب 
الصحراء لتجّنب دفع الضرائب والرس����وم، فمثًا 
في عام 2012م تّم تصدير 260485 متر مكعب من 
الخشب من موزبيق، كما ذكرته التقارير الرسمية، 
في حين ذكرت الصين، وهي البلد المستورد، 450 

ألف متر مكعب في تقاريرها الرسمية.
كذلك خسرت موزمبيق وغانا حوالي %10,4 
من اإليرادات الضريبية المحتملة في العام المالي 
2011-2012م بسبب سوء التسعير، هذا األخير 
مسؤوٌل عن 77,08% من األموال غير المشروعة. 
وفيما يتعلق بتحويل األرباح؛ فقد تّم اكتشاف 30 
حالة تحويل أرباح وتسعير تحويلي لشركات في جنوب 
إفريقيا بإجمالي 30 مليار راند بأسعار 2012م، أفقد 

الحكومة ضرائب بمقدار 5 مليارات راند))). 
 التاعب بقيم وفواتير التجارة، الس���يما فيما 
يتص���ل باالتجار في الم���وارد الطبيعية المهمة في 
إفريقيا، كالنفط في نيجيريا، والنحاس من زامبيا، 
كما أّن حجم التسّربات في نيجيريا على سبيل المثال 
بلغت في المتوسط حوالي 25% من إجمالي صادرات 
نيجيريا إلى الواليات المتحدة من النفط، وأّن القارة 
اإلفريقية تفقد حوالي 11% من حجم تجارتها بسبب 
التاعب في الفواتير والعق���ود التجارية )69 مليار 
دوالر(، وهو ما يتجاوز كلفة تحقيق الهدف الس���ابع 

من أهداف التنمية المستدامة))). 
الب�ص���ر  ف���ي  الم�صروع���ة  غي���ر  التج���ارة   -5

والمخدرات وال�صالح: 
 كش����ف تقرير لل����� BBC أّن 89% من الدول 

 Taungana Ndoro، African Tax Hotpot - (((

 Issue 1، illicit Financial )Togo: the African Tax
 .Administration Forum، 2015), p.8

)))  لجنة االأمم المتحدة االقت�سادية واالجتماعية لغربي اآ�سيا 

الم�ستدامة،  التنمية  تمويل  حول  االأول  الموؤتمر  )االإ�سكوا(، 

وثيقة )بيروت: االإ�سكوا، 8)0)م(، �ص 7. 

اإلفريقي����ة يحدث به����ا عمليات تهريب البش����ر 
واالتجار فيه����م، 34% من تلك الدول تمارس تلك 
التجارة مع دول أوروبا، و26% مع الشرق األوسط، 
وال تتوف����ر إحصاءاٌت موثوقة ع����ن عدد ضحايا 
تهريب البشر في إفريقيا، لكنها تُقّدر بالمايين))). 
 وتنش����ط التنظيم����ات المس����لحة في منطقة 
الس����احل والصحراء في مجال تهريب البشر الذي 
يدّر عليها 175 مليون دوالر س����نوياً، بجانب تهريب 
الس����جائر والكوكايين. فخال الفترة بين 2006م 
و2011م عبر ما يُقّدر ب� 93% من المخدرات القادمة 
من أمريكا الاتينية والمتجهة إلى أوروبا، وأمريكا 
الشمالية، الس����يما الكوكايين، وكانت غينيا بيساو 
وموريتانيا ومالي والس����نغال المحطات الرئيس����ة 

األولى لتهريبه عبر مواني المغرب العربي))). 
كما أكد تقرير ل� CNN عن انتش����ار اإلنتاج 
غير المشروع للحش����يش في بعض بلدان شمال 
إفريقي����ا، على الرغم من أّن إنتاج هذه المادة يتّم 
عبر القارة اإلفريقية ككل، وأّن قيمة المحجوزات 
لنبتة الُقّنب الهندي في المغرب ارتفعت خال عام 
2015م إل����ى 235 طناً، وتُعّد إفريقيا من بين أكبر 
مناطق إنتاج واس����تهاك الحشيش، بما يصل إلى 
14% مجموع محج����وزات هذه المادة عبر العالم، 
كما بدأت إفريقيا تستعيد مكانتها كمنطقة عبور 
للكوكايين، حيث تصل قيمة تجارة الكوكايين بغرب 

إفريقيا فقط إلى 1,2 مليار دوالر))). 

))) بي بي �سي، ك�سف النقاب عن حجم تجارة وتهريب 

الب�سر في اإفريقيا.

http://news. bbc. co. uk/hi/arabic/world_news/
stm .3652657/newsid_3652000

))) نون بو�ست، االتجار بالب�سر.. التجارة االأكثر رواجًا 

في دول ال�ساحل االإفريقي وال�سحراء.

        https: //www. noonpost. com/content/20742 

)5) بالعربية، اإنتاج الح�سي�ص في اإفريقيا يتركز اأكثر ب�سمالها.. 

ون�سبة المحجوزات ترتفع بالمغرب.

drug-/03/03/https://arabic. cnn. com/world/2017
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�صكل )3(: التدفقات الرئي�صة لالتجار بالأفيون 
خالل الفترة 2011-2015م

الم�صدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالتجار 
بالمخدرات، خال�صة وافية وال�صتنتاجات والتبعات 

ال�صيا�صاتية، تقرير المخدرات العالمي 2017م، 
)نيويورك: الأمم المتحدة، 2017م(، �س 18. 

�صكل )4(: التدفقات الرئي�صة لالتجار بالكوكايين 
خالل الفترة 2011-2015م

الم�صدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالتجار 
بالمخدرات، خال�صة وافية وال�صتنتاجات والتبعات 

ال�صيا�صاتية، تقرير المخدرات العالمي 2017م، 
)نيويورك: الأمم المتحدة، 2017م(، �س18. 

 
وقد تّم ضبط كمية مقدارها 500 كيلوغرام 
م���ن الكوكايين في جيبوتي عام 2017م، وهي 
أكبر كمية مضبوطة من الكوكايين في عمليٍة 

واحدة في شرق إفريقيا منذ عام 2004م. 

trafficking-africa

وأف���ادت تقارير بأّن جماعة بوكو حرام 
رات على  أيضاً ساعدت المتَِّجرين بالمخدِّ
تهري���ب الهيروين والكوكايي���ن عبر غرب 
إفريقيا. كما تش���ير بع���ض األدلة إلى أّن 
تنظيم القاعدة ف���ي باد المغرب يضطلع 
باالتِّجار بالُقنَّب والكوكايين، أو على األقّل 
في حماي���ة المتَِّجرين بهم���ا، وإن بَدا أّن 
رات  إجمال���ي إيراداته من قط���اع المخدِّ

متواضٌع نسبّياً))). 
 كما تلقى تجارة الساح رواجاً في منطقة 
الس���احل، وساعد على ذلك أزمات المنطقة، 
بعد أن هيمن���ت مافيا تجارة الس���اح على 
كمي���ات كبيرة منه، لتُعيد بيعه في األس���واق 
الس���وداء المنتش���رة في المنطقة، أو إعادة 
بيعه في إطار صفقات التسلح مع التنظيمات 
اإلرهابي���ة، حيث يوجد ف���ي إفريقيا ما بين 
ثمانمائ���ة ألف إلى مليون قطعة س���اح في 

منطقة الساحل))). 
كما أظه���ر تقريٌر أصدرته »بحوث تس���ليح 
النزاع���ات« ع���ام 2012م؛ أّن الذخي���رة التي 
شحنتها إيران اس���تُخدمت في أربعة عشر بلداً 
إفريقّي���اً، وعلى الرغم من أنها اس���تُخدمت من 
جانب الق���وات الحكومية في أربع حاالت فقط، 
فإّن الحكومات قامت بعد ذل���ك ببيعها بصورٍة 
غير شرعية))). وتُعّد أوغندا سوقاً رائجة لتجارة 

))) مكتب االأمم المتحدة المعني باالتجار بالمخدرات، خال�سة 

وافية واال�ستنتاجات والتبعات ال�سيا�ساتية، تقرير المخدرات 

7)0)م(، �ص  المتحدة،  االأمم  )نيويورك:  7)0)م،  العالمي 

 .(((-(9(

)))  بودن زكرياء، اأثر التهديدات االإرهابية في �سمال مالي على 

-(0(0 مواجهتها  وا�ستراتيجيات  الجزائري  الوطني  االأمن 

جامعة  ال�سيا�سية،  والعلوم  الحقوق  كلية  )ب�سكرة:  ))0)م، 

محمد خي�سر، ))0)/8)0)م(، �ص )0))-)))). 

المهمة في  اتفاقية جيدة، االأجزاء  اإلى  للتو�سل  اأوك�سفام،    (((

معاهدة االإتجار باالأ�سلحة، ورقة اإحاطة 9)) )لندن: منظمة 
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الساح اإلسرائيلي وبيعه للمليشيات المتناحرة، 
ناهيك عن تسويقه ألمراء الحرب الذين يعملون 
ف���ي الكونغو وجنوب الس���ودان ورواندا، فضًا 
عن تزويد األنظم���ة اإلفريقية عبر التجارة غير 

المشروعة))). 
 كانت هناك نجاحاٌت قليلة في اس���ترداد 
بعض األموال المهربة، مثل استرداد 2,3 مليار 
دوالر تّم تحويلها بش���كٍل غير مشروع من ِقَبل 
نظام أباش���ا، واس���ترداد 2 مليار دوالر تهّرب 
ضريبي من الشركات الدولية العاملة في جنوب 
إفريقيا))). كما اس���تعادت تونس 28,8 مليون 
دوالر من لبنان، كما أُعيدت إليها أصول مادية 
بقيمة 58 مليون دوالر )تشمل طائرات وزوارق( 
في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا)))، غير 
أّن تلك الجهود ضئلٌة جّداً مقارنًة بما تّم تهريبه. 
رابع���اً: �صلوك وجغرافي���ة التدفقات المالية 

غير الم�صروعة في اإفريقيا: 
1- �صل���وك التدفق���ات المالي���ة غي���ر الم�صروعة 

وتوزيعها:
أظه���رت تقاري���ر منظم���ة النزاه���ة 

اأوك�سفام، ))0))، �ص0).    

)))  ���س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة، ت���ج���ارة ب��م��ل��ي��ارات ال������دوالرات، 

العالم،  في  الم�سروعة  غير  ال�سالح  تجارة  اإنفوغرافيك.. 

يناير ))0)م.

https://www. skynewsarabia. com/  
-world/806594تجارة-ال�سالح-والموت-العالم

 Emmanuel Nnadozie، Illicit Financial Flows (((

(IFF) Track it، Stop it، Recover it، http: //
www. acbf-pact. org/sites/default/files/IFF%20

 .presentation. pdf p. 22

»االأم��وال  مكافحة  فوتافا،  كاري  الدولي/  البنك  مجموعة    (((

الفقر،  الم�سروعة للحد من  المالية غير  القذرة« والتدفقات 

))0)م. 

http://www. albankaldawli. org/ar/
helping-countries-establish-/04/04/results/2013
transparent-financial-systems-and-robust-
mechanisms-for-asset-recovery

المالية العالمي���ة أّن التدفقات المالية غير 
المش���روعة تزيد بنحو 9,4% س���نوّياً بين 
عاَمي 2003 و2012م على مس���توى العالم، 
تزيد في إفريقيا جنوب الصحراء بنس���بة 

 .(((%13,2
 تس���لك تل���ك التدفقات درج���ًة عاليًة من 
الثبات، وترتبط مع هروب رؤوس األموال الحالي 
والمستقبلي ومعدل نمّو نصيب الفرد من الناتج 

المحلي اإلجمالي))). 
كما ُوِج���َد أّن االقت���راض الخارجي يرتبط 
بعاقٍة موجبة مع هروب رأس المال))) في ثاث 
مجموع���ات: الدول المصدرة للنفط مثل أنجوال 
والكاميرون، وال���دول المتضررة من النزاع مثل 
موزمبيق ورواندا وسيراليون، ودوٍل أخرى. وقد 
تبّين خال الفت���رة 1980-2008م))): أنَّ هروب 
رؤوس األموال يظهر دورّياً بقوة في المجموعات 

الثاثة. 
غي���ر  المالي���ة  التدفق���ات  جغرافي���ة   -2

الم�صروعة: 
 كما يوضح الش���كل التال���ي؛ تحتل منطقة 
غرب إفريقيا المرتبة األول���ى في تصدير تلك 

األموال، ثم إقليم شمال إفريقيا. 

 .taungana Ndoro، Op. cit. p.8  (((

 .33-Léonce Ndikumana, Op. cit, pp. 32  (5(

 Léonce Ndikumana and James K. Boyce،،   (((

 Public Debts and Private Assets: Explaining
 Capital Flight from Sub-Saharan African
 Countries, wp.32, )Amherst: University of
 .56-Massachusetts، 2002), pp.1

 John Weeks, Macroeconomic Impact of Capital (7(

-Flows in Sub-Saharan African Countries، 1980
www. peri. umass. edu/fileadmin/pdf/... /  ,2008

 .14-WP290. pdf. pp-8
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�صكل )5(: التوزيع الإقليمي للتدفقات غير 
الم�صروعة الخارجة من اإفريقيا خالل الفترة 

1970-2008م كن�صبة من اإجمالي التدفقات غير 
الم�صروعة من اإفريقيا

الر�صم بوا�صطة الباحث من: 
 the AU/ECA Conference of Ministers of Finance,

 Planning and Economic Development, Illicit
Financial Flows, ,p.93. www. uneca. org/sites/... /

 iff_main_report_26feb_en.pdf

 
ف���ي حين تتص���در نيجيريا قائم���ة الدول 
المصدرة لرؤوس األموال غير المشروعة خال 
الفت���رة 1970-2008م، تليه���ا مصر، ثم جنوب 
إفريقيا، حيث بلغت التدفقات غير المش���روعة 
فيه���ا 217,7، 105,2، 81,8 بلي���ون دوالر على 
التوالي، بنسب 30,5، 14,7، 14,4% من إجمالي 
التدفقات غير المشروعة الخارجة من إفريقيا. 
 ويبين جدول )1( إجمال���ي التدفقات غير 
المش���روعة في إفريقيا خ���ال الفترة 2004-
2013م، حي���ث بل���غ متوس���ط رؤوس األموال 
المتدفقة منها خارج إفريقيا خال تلك الفترة: 
675 بليون دوالر بمتوسط س���نوي 67,5 بليون 
دوالر، و6,1% من الناتج المحلي اإلجمالي لدول 
إفريقي���ا جنوب الصحراء، محقق���ة: 8,6% من 

إجمالي التدفقات غير المشروعة في العالم.
كانت القناة الرئيس����ية لها تزييف الفواتير من 
خال التجارة؛ حيث حققت في المتوس����ط %71,4 

منه����ا، وأبرز القطاع����ات هي: النف����ط والمعادن 
والفواك����ه والكاكاو واألس����ماك. ث����م تأتي رؤوس 
األموال الس����اخنة في المرتبة الثانية، وخال تلك 
الفترة احتلت جنوب إفريقيا المركز السابع عالمّياً، 

في حين جاءت نيجيريا في المرتبة العاشرة. 

جدول )1(: التدفقات غير الم�صروعة الخارجة
 من اإفريقيا جنوب ال�صحراء خالل الفترة 2004-

2013م بالبليون دولر 
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 Kar. Dev and Spanjers. Joseph, Illicit Financial
 ,2013-Flows from Developing Countries: 2004

 report, Global Financial Integrity, 2015, pp.12, 28,
 .41. http://creativecommons. org

وقد شّكلت التدفقات المالية غير المشروعة 
9% من الناتج المحل���ي اإلجمالي عام 2005م؛ 
مقارن���ًة ب���� 4% و3% للمس���اعدات الخارجية 
إفريقيا  لدول  المباش���ر  األجنبي  واالس���تثمار 
جنوب الصحراء، لتنخفض تلك النسب إلى %5، 

و2%، و2% على التوالي عام 2014م. 
والجدول التالي يبّي���ن توزيع تلك التدفقات 

بين خارجة وداخلة))). 

 Barry Cooper and elat، Illicit financial flows   (((
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جدول )2(: توزيع التدفقات المالية غير الم�صروعة
لدول اإفريقيا جنوب ال�صحراء خالل الفترة 

2005-2006م
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 Barry Cooper and elat, Illicit financial flows A financial

 .integrity perspective,, www. cenfri. org. p.15

حيث يظهر س���يطرة التدفق���ات المالية غير 
المشروعة إلى الخارج على النصيب األكبر كنسبٍة 
من التدفق���ات غير المش���روعة، إال أنها اتجهت 
إلى االنخف���اض التدريجي، ليكون النصيب األكبر 
للتدفقات غير المشروعة للداخل منذ عام 2010م. 
كم���ا احتلت جنوب إفريقي���ا ونيجيريا %22 
من التدفقات غير المشروعة للخارج، و61% من 
الخارج منها؛ نس���بًة إلى التدفقات المالية غير 

المشروعة من دول إفريقيا جنوب الصحراء. 
التدفقات  اآث����ار  ال��ث��ال��ث:  ال��م��ح��ور 
المالية غير الم�صروعة على التنمية في 

اإفريقيا: 
والتهرب  والسرقة  والرش���وة  الفساد  يكلّف 
الضريب���ي بالبلدان النامية نح���و 1,26 تريليون 
دوالر س���نوّياً، وهي أمواٌل يمكن اس���تخدامها 
إلخراج الناس الذين يعيشون على أقّل من 1,25 
دوالر في اليوم من هذا الفقر لمدة سّت سنواٍت 

على األقّل))). 

 A financial integrity perspective، 2018, www.
 .15-cenfri. org. pp.14

ال�سعيدين  على  المالية  االإدارة  تطور  المتحدة،  االأم��م    (((

الوطني ودون الوطني )نيويورك: االأمم المتحدة، 9)0)م(، 

�ص5). 

لتلك التدفقات تكلف���ٌة بديلة ضخمة، فعلى 
س���بيل المثال: أبلغت جميع البل���دان في دول 
إفريقي���ا جنوب الصحراء، باس���تثناء سيش���ل، 
عجزاً في الميزانية لع���ام 2016م، حيث ارتفع 
متوس���ط العجز المالي في تلك الدول من %3,5 
ع���ام 2014م إل���ى 5,1% للع���ام 2016م. ويُعّد 
الهروب غير الشرعي لرأس المال عمًا مفّسراً 
لهذا العجز، حيث تق���ع دول المنطقة في الفئة 
ذات المخاطر العالية لهروب رأس المال، والذي 
تتجاوز قيمته أكثر من 10% من الناتج المحلي))). 
حيث ُقّدرت رؤوس األموال الهاربة من القارة 
فيما بين عاَمي 1970 و2010م: ب� 1,3 تريليون 
دوالر، وه���و ما يع���ادل 95% من المس���اعدات 
الرسمية وتدفقات االستثمار األجنبي  اإلنمائية 
المباش���ر، فضًا ع���ن أنها أعلى م���ن الديون 
الخارجية إلفريقيا جنوب الصحراء. ظهرت تلك 
المش���كلة مع بداية األلفية الثانية، والتي بلغت 
في نفس المجموعة خ���ال تلك الفترة 2005-

2010م: 289 ملي���اراً؛ مقارنًة ب���� 61,8 ملياراً 
خال الفترة 1995-1999م، مما يؤّثر سلباً على 

توفير الخدمات األساسية))). 
 فمثًا؛ خسرت نيجيريا عام 2014م ما بين 
100 ألف و250 ألف برميل من النفط يومّياً، أو 
م���ا يُقّدر بما بين 3 و8 مليارات دوالر في العام، 
وهذا المبلغ يمكن أن يُموِّل توصيل الكهرباء إلى 

جميع النيجيرّيين بحلول عام 2030م. 
وفي س���يراليون يُفقد ما بين 50% و90% من 
تجارة الماس عبر التهريب. وفي الوقت نفس���ه، 

 .Barry Cooper and elat، Op. cit. p.15  (((

 Andre Moulemvo، African Development (((

 Review، “Impact of Capital Flight on Public
 Social Expenditure in Congo-Brazzaville”,
 (Oxford: Blackwell Publishing Vol. 28، No. S1،
 .2016), p.115
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وخال عام 2011م، فإّن ش���ركة واحدة فقط- 
من خمس شركات تعدين كبرى- دفعت الضريبة 

على الشركات في سيراليون))). 
وقد بل���غ متوس���ط التدفقات المتس���ّربة 
الخارجة من إثيوبي���ا 3،55 بايين دوالٍر خال 
الفترة 2008-2012م، وه���و ما يمّثل 1،5% من 
االستثمار األجنبي الداخل، كما كانت التدفقات 
من زامبيا تساوي24,10% من إجمالي تجارتها، 
وبلغ حجم التدفقات الخارجة 3,1 بايين دوالٍر 
في المتوس���ط. أيضاً بلغ���ت التدفقات المالية 
غير المشروعة من رواندا 51,70% من إجمالي 
إيراداتها الضريبية، في حي���ن بلغت التدفقات 

الخارجة منها 402 مليون دوالر))). 
ومع تس���ارع النمو االقتصادي، الذي شهدته 
القارة خال العقد األول من األلفية، كان هناك 
انفجاٌر مواٍز لهروب رأس المال، وهو ما يتعارض 
مع النظرية االقتصادية التقليدية، ومنذ خمسة 
عشر عاماً حّددت األمم المتحدة عام »2015م« 
كه���دف للدول النامية للحّد م���ن الفقر بمقدار 
النصف، تُظهر بيانات البنك الدولي أّن إفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى زاد فيه عدد الفقراء من 
210 مليون في عام 1981م؛ إلى 415 مليون في 

عام 2011م))). 
 وخال الفترة 1970-2010م؛ سجلت عّينة 
م���ن 39 دولًة معدل نمّو متوس���ط قدره %3،9، 

 World Bank Group، Illicit Financial Flows: The  (((

 Economy of Illicit Trade in West Africa (OECD،
 .2018), p.4

ذكره،  �سبق  المالية، مرجع  االإدارة  تطور  المتحدة،  االأمم    (((

�ص)). 

 Leonce Ndikumana and S. IBI. Ajaya، Capital (((

 flight from Africa and financing for development
 in the post-2015 era، 2015. https://blog. oup.
capital-flight-africa-financing-/04/com/2015
/development-post-2015-era

كان م���ن المفت���رض أن يؤدي االس���تثمار في 
هروب رؤوس األم���وال محلّياً إلى تحقيق معدل 
نموٍّ س���نوي إضافي قدره 2,4%، ومتوسط نموٍّ 
إجمالي بنس���بة 0,8%. وخال هذه الفترة كانت 
17 دولًة قد نمت بمعدل أسرع 2% أو أكثر، و30 

دولًة بنسبة 1% أو أكثر في المتوسط. 
أم���ا خ���ال الفت���رة 2000-2010م؛ فكان 
متوس���ط معدل نمّو الناتج المحل���ي اإلجمالي 

الفعلي %4،7. 
االستثمار في األموال الهاربة محلّياً؛ كان 
من ش���أنه أن يزيد النمّو بنسبة 3% إضافية 
في المتوسط؛ ومعدل نمّو تدريجي متوسط 
0،6% خال هذه الفت���رة، وأنَّ 11 دولة زاد 
معدل نمّوها 2% أو أكثر و19 دولة بنسبة %1 
أو أكثر في المتوسط. كما أّن تكلفة الفرصة 
البديلة أعل���ى في منطقة الجنوب اإلفريقي 
مقارنًة بشمال إفريقيا )2،5% مقابل %1،1(، 
وأّن المكاس���ب المحتمل���ة أعلى بالنس���بة 
للبل���دان الغنية بالنفط مقارنًة بالبلدان غير 
النفطية؛ لو تّم اس���تثمار رأس المال الهارب 

محلّياً))). 
خاتمة وتو�صيات: 

عل���ى الرغم من االعتراف الدولي باآلثار 
عين على خطة  الضارة للفساد، وإعراب الُموقِّ
عمل أديس أبابا عن نيتهم تقليص التدفقات 
المالية غير المش���روعة بدرجٍة كبيرة بحلول 
عام 2030م، فإّن الجهود المبذولة لمكافحته 
م���ا زالت متواضع���ًة مقارن���ًة بالتكلفة التي 
تتحملها القارة اإلفريقية، حيث فشلت غالبية 

 Léonce Ndikumana، Capital Flight and Tax   (((

 Havens: Impact on Investment and Growth
in Africa, https://www. cairn-int. info/article-E_
EDD_282_0113--capital-flight-and-tax-havens-
impact. htm
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الدول اإلفريقية في تعزيز مؤسس���ات قوية 
لمكافحته، حت���ى لم تتع���ّد 78% من الدول 
اإلفريقية حاجز 32 نقطًة في مؤشر الفساد 
ع���ام 2017م، وتذّيلت عش���ر دول إفريقية 

المؤشر لعام 2018م. 
 وق���د ظهر انعكاس���ه جلّي���اً في حجم 
التدفق���ات المالية غير المش���روعة، والتي 
تس���اوت تقريب���اً م���ع حجم المس���اعدات 
واالستثمارات األجنبية المتدفقة إلى القارة، 
بل وكافي���ة لتمويل الخطة العش���رية األولى 

ألجندة 2063. 
وعلى الرغ���م من تحقيق مع���دالت نموٍّ 
األخيَريْن؛  العقَديْ���ن  اقتصادي جيدة خال 
زادت أيض���اً تل���ك التدفقات بم���ا يخالف 
توقعات النظري���ة االقتصادية، مضّيعًة على 
الدول اإلفريقية معدالت نموٍّ إضافية؛ لكانت 

تحققت لو تّم استثمار تلك األموال محلّياً. 
 ويعود هذا الفشل إلى سوء اإلدارة، وضعف 
الهياكل التنظيمي���ة، وغيابها أحياناً، ونقص 
التموي���ل، ونقص القدرات الفني���ة والتقنية 
الماذات الضريبية، وعدم  والبشرية، ونفوذ 
وجود تراب���ط بين المؤسس���ات، وازدواجية 
المسؤوليات، واالشتراك في الفساد من كبار 
المس���ؤولين، وغياب المساعدات الخارجية 

وتبادل المعلومات على المستوى اإلقليمي. 
 وقد شّكلت الممارس���ات غير القانونية 
للش���ركات الدولي���ة، م���ن ته���ّرٍب وتجّنٍب 
ضريبي وتس���عيٍر تحويلي، ما يقرب من ثُلثي 
تلك التدفقات، في حين ش���ّكلت األنش���طة 
اإلجرامي���ة ما يقت���رب من الثل���ث، وجاءت 
الرشوة واالختاس بالنس���بة األقّل، غير أّن 
األن���واع الثاثة ال يمكن أن تتّم لوال فس���اد 
المس���ؤولين أو تواطؤهم أو تورطهم. ومن ثَّم 
يمكننا القبول بفرضية البح���ث القائلة بأّن 

للتدفقات المالية غير المشروعة أثراً سلبّياً 
على خطط التنمية في إفريقيا. 

التو�صيات:
 هذا، وتوصي الدراس���ة بتفعيل االتفاقيات 
الدولية لمكافحة الفس���اد، وخلق آلياٍت لمراقبة 
المنجز ف���ي هذا الش���أن، فضًا ع���ن تبادل 
المعلومات بي���ن الدول األعضاء حول التدفقات 
المالية غير المشروعة على المستوى الرسمي، 
وتوعي���ة المواطنين بمخاطره، وإش���راكهم في 

مكافحته. 
وذلك من خالل: 

- إيج���اد آلي���ٍة للحص���ر والتتب���ع الدقيق 
للتدفقات المالية غير المش���روعة، تكون تابعًة 
لاتحاد اإلفريقي، وإنشاء فروٍع لها بدول القارة. 
- الوقاي���ة من تلك التدفقات هي الوس���يلة 
المثلى لكبحها عن���د المنبع؛ بدالً من الماحقة 
عند الوس���ائل والمصب واالس���تخدام )غسيل 

األمول(. 
● رفع الوعي بخطورتها، ومشاركة المجتمع 
المدن���ي في مكافحتها، وتحس���ين المناخ العام 
في مج���االت الضرائب واالس���تثمار واإلصاح 

المؤسسي. 
● اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية تُلزم القطاع 
الخاّص بمراقبة المعامات المالية، واإلباغ عن 

التدفقات غير المشروعة. 
● التطور التكنولوجي، الذي زاد من تعقيدات 
تتبع تلك األموال، مع انتشار التجارة اإللكترونية، 

وفرض ضرائب عليها. 
● تنفيذ اللوائح الخاّصة بمكافحة غس���يل 
األم���وال، والتعاون بي���ن الجه���ات المختّصة، 

كالجمارك وجهات إنفاذ القانون. 
● إش���راك مجلس األمن ف���ي مكافحة تلك 
التدفقات الرتباطها بعمليات تمويل اإلرهاب، مع 

تغليظ العقوبات عليها ¶
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الطب التقليدي اإلثنيُّ بإفريقيا
د. اآَدَم َبلْمبا

اأكاديمية الدرا�شلات الإ�شالمية - جامعة ماليا - 
ماليزيا

عاجها أو تحسين أحوال المصابين بها«))).
وال يبعد تعريف المنظمة نفسها للطب الشعبي اإلفريقي 
عن التعريف العام للطب التقليدي إذ هو: »مجموعة المعارف 
والممارس���ات، سواء ما يمكن تفسيرها أم ال، التي تُستخدم 
في التش���خيص، وفي الوقاية من االضطرابات الجس���دية 
والعقلية واالجتماعية، أو القض���اء عليها. وتعتمد كلّياً على 

http://www.who.int/topics/traditional_medicine/  (((

.2014/10/definitions/ar/accessed ON: 25

وانت�شلاره الطب  مفهومله  التقليلدي 

باإفريقيا:
تُع���رِّف منظمة الصح���ة العالمي���ة )1976م( »الطب 
التقليدي« أو »الطب الش���عبي« بأن���ه: »مجموعة المعارف 
والمهارات والممارسات القائمة على النظريات والمعتقدات 
والخب���رات األصيلة التي تمتلكها مختل���ف الثقافات، والتي 
تُس���تخدم، سواء أمكن تفسيرها أم ال، للحفاظ على الصحة 
والوقاية من األمراض الجس���دية والنفسية أو تشخيصها أو 
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الخب���رة العملي���ة، والماحظة التي تنتقل م���ن جيٍل لجيل، 
شفاهًة أم كتابة«))).

ة  من خ���الل هذي���ن التعريَفي���ن يمك���ن ا�صتخال�س عدَّ
خ�صائ�س للطب ال�صعبي، منها:

- أنه حزمٌة كلية من المعارف والمعتقدات والخبرات.
- انتماء تلك المعارف والمعتقدات والممارس���ات إلى 

ثقافة وبيئة معّينة.
- قد يخضع استخدامه وإجراءاته للرصد والماحظة 

والتجريب، وقد ال يقبل ذلك.
- عنايته بالجوانب الجس���دية والنفسية على السواء، 

وقايًة وعاجاً.
- انتقال الخبرة الطبية من فرٍد لفرد، أو من جيٍل آلخر 

عن طريق المشافهة أو الكتابة.
وبما أن الطب التقليدي– بطبيعته- ناش���ٌئ عن الخبرة 
المحلية؛ فإنه يعتمد كليًة على المواد الخام المتوفرة محلّياً، 
ا نباتية مثل: أوراق الشجر، وجذوعها ولحائها وجذورها،  إمَّ
ا حيوانية مثل:  والزهور، والبذور، والفواكه، واألعشاب... وإمَّ
أعضاء الحيوانات وجلودها وشحومها ومخلفاتها وشعورها 

وأوبارها، أو ما تفرزه من مواد كعسل النحل ونحوها. 
ويمكن تحضير أدوية من كلِّ ما ُذكر عن طريق التبخير، 
أو التحمي���ض، أو الطه���ي، أو غي���ر ذلك م���ن المعالجات 
الكيميائية، وجعلها على شكل زيوت، أو أصماغ، أو مساحيق، 

أو مواد تُحرق الستنشاق بخورها.
ه���ذا، وق���د ُوِجد ف���ي كلِّ مجتمٍع بش���ري ن���وٌع من 
ة  الممارس���ات الطبي���ة وقائية وعاجية، ويُطل���ق على عامَّ
 indigenous, folk, :ه���ذا الن���وع م���ن الممارس���ات
traditional medicine، وهو قديٌم في كلِّ ثقافٍة بآس���يا 
وأوروبا وإفريقيا... ويوصف هذا الطب ب�»تقليدي أو شعبي 
أو محلي«؛ لعاقته المباش���رة بكلِّ مجتمع وخبرته الخاصة؛ 
 » لذلك يشير إليه الباحثون األنثروبولوجيُّون ب�»الطب اإلثنيُّ

 .ethnomedicine

 Planning for cost-effective traditional medicines (((

 in the new century. WHO Centre for Health
Development. Accessible: http://www.who.or.jp/
tm/research/bkg/3_definitions.html

ومن اأ�صهر اأنواع الطب التقليدي: 
 zen الطب الش���عبي الصيني، ومن ُصَوره الوخز باإلبر
jiu jia jing، ويُعرف باإلنجليزية ب�acupuncture. ومن 
الط���ب  اإلثنيُّ : اإليران���ي Unani، والهندي siddha، و 
Ayur-veda، ويعني حرفّياً: عل���م veda الحياة، والطب 
اليابان���ي Kampo. وتُع���رف مجموعاٌت إثني���ة كثيرة في 
غابات أم���ازون الماطرة في كولوْمبي���ا خاصة، يُطلق عليها 
ا في  sabedores، وه���ي ش���هيرةٌ بالطب الش���عبي))). أمَّ
���هرة بالطب  إفريقي���ا؛ فم���ن المجموعات  اإلثنية ذات الشُّ
الش���عبي: يوربا، ويُع���رف عندها إيفا Ifa، وَهْوس���ا، وهم 

مشهورون بالحجامة.
وق����د انته����ى الباحث����ون اإلى ت�صني����ف الأطب����اء والمعالجين 

ال�صعبيِّين اإلى خم�صة اأ�صناٍف، هي:
Jiri- أ( األعش���ابيُّون، ويُطل���ق عليهم بي���ن ماندينغ(

 onisegin, :يهم يوربا donaw، أي: علماء األشجار، ويُسمِّ
 .adahumse

م���ون، يُطلَق عليهم بين إيبو:  رون أو المنجِّ )ب( والمنظِّ
 .dibia afa

.oghonwa ج( والقوابل(
)د( والمعالجون.

احون))). )ه�( والجرَّ
هذا وقد يجمع طبيٌب واحٌد بين أكثر من هذه األصناف.
وطبقاً إلحص���اءات منظمة الصحة العالمية )2002م(: 
فإن نس���بة )80%( من الس���كان بإفريقي���ا جنوب الصحراء 
يعتم���دون على الطب التقليديِّ اعتم���اداً أولّياً في الحاالت 
الصحي���ة)))، وتتميز بعض مجتمع���ات إفريقيا بارتفاع هذه 
النِّسبة بها، على س���بيل المثال: ُوجد أن حوالي )90%( من 

 Mark Plotkin, Lisa Famolare. 1992. Sustainable (((

 Harvest and Marketing of Rain Forest Products,
.Island Press, 210

 Osuji, Peter Ikechukwu. African Traditional (((

 Medicine: Autonomy, and Informed Consent,
.Springer, 103

 Marlise, Richter. 2003. Traditional Medicines (((

 and Traditional Healers in South Africa,
 Researcher: AIDS Law Project, November
.2014/10/2003, 10, accessed: 25
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اإلثيوبيِّي���ن، وحوال���ي )70%( من جمهورية بني���ن، ورواندا، 
وحوال���ي )60%( من اليوغنديِّي���ن، والتنزانيِّين، يلجؤون إلى 

الطب الشعبي قبل الطب الحديث))).
كما ُوجد أن نس���بة المعالجين الشعبيِّين إلى المجتمع 
تساوي واحداً لكّل )800( فرد، بينما نسبة األطباء في الطب 
الحديث تساوي واحداً لكّل عشرة آالف نسمة، باإلضافة إلى 
ر األطباء الشعبيِّين في القرى واألرياف، أما المحدثون؛  توفُّ

فقلما يوجدون في مساحة 5 إلى 10 كيلومترات))).
من التاريخ ال�صحي ببالد ال�صودان الغربي:

تُعّد منطقة إفريقيا جن���وب الصحراء من أكثر مناطق 
���بب  العال���م المهددة بتنامي األمراض واألوبئة فيها، إن السَّ
المباشر في هذا الواقع وقوع معظم مناطق جنوب الصحراء 
على جانبي خط االستواء، مما جعلها منطقًة خصبًة لتنامي 
الكثير من البكتيريات والميكروبات المسبِّبة ألمراٍض كثيرة 

.tropical diseases »تُعرف ب�»األمراض االستوائية
عل���ى س���بيل المثال: توجد ف���ي مروي���ات المؤرِّخين 
حالة إشاراٌت كثيرةٌ إلى األمراض واألوبئة التي وجدوها  والرَّ
يًة في إفريقيا االستوائية، وإذا اكتفينا هنا بالمؤرِّخين  متفشِّ
العرب؛ وجدنا البكري )ت475ه����/1082م(- مثًا- يصف 
ة،  مدينة أودغش���ت ويقول: »بلٌد وبيءٌ، أل���وان أهله مصفرَّ
وأمراضه���م الحمي���ات والطحال، ال ي���كاد يخلو من إحدى 
العلتَين أحٌد منهم«))). وفي موضٍع آخر أش���ار إلى ما يمكن 
ى الصفراء yellow fever، التي تسبِّبها  ترجمته اآلن بالحمَّ
بعوض aedes aegypti، فع���ن غانة القديمة قال: »وغانة 
اخُل فيها من  بلدةٌ ُمْس���تَْوبية، غير آهلٍة، ال يكاد يس���لم الدَّ
المرض عند امت���اء زرعهم، ويقع المَوتاُن في غربانها عند 
رع«)))، فالتأكيد هنا على فش���وِّ األمراض  اس���تحصاد ال���زَّ

 Osuji, African Traditional Medicine, Op. Cit.,   (((
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 John M. Janzen. 2003. Contnuity, in: Selin,   (((

.Helaine. Medicine Across Culture, 21

الم�سالك  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  عبيدة  اأب��و  ))) البكري؛ 

فقرة  )99)م،  بيروت،  االإ�سالمي-  الغرب  دار  والممالك، 

.(8(9/(( ((((8(

)))  الم�سدر ال�سابق، فقرة )0)))) ))/)87).

المذكورة، وصعوبة الوقاية منها.
ومثله؛ إشارة ابن خلدون )808ه�/1406م(، إلى »مرض 
tse- :ب���اب الناقل له النوم«، Trypanosomiasis، والذُّ
tse flies؛ إْذ ذكر أن س���لطان مالي »ماري جاطة بن مانْسا 
مغان« )1360-1373م( قد لق���ي حتفه بهذا المرض، قال: 
»وأصابت���ه علُّة النوم، وهو م���رٌض كثيراً ما يطرق أهَل ذلك 
ة  ؤس���اء منهم، يعتاده غشُي النوم عامَّ اإلقليم، وخصوصاً الرُّ
أزمانه، حت���ى يكاد أن ال يفيق وال يس���تيقُظ إال في القليل 
من أوقاته«))). من األم���راض أيضاً: مرض الجذام، وانتفاخ 
���اق )مرض الفي���ل( lymphatic philarisis، وعمى  السَّ

.onchoceriasis األنهار
إضافًة إلى الس���بب البيئ���ي؛ فإن أس���باباً أخرى قد 
ة األمراض واألوبئة بإفريقيا جنوب  ل���ت بالتأثير في حدَّ تدخَّ
رف االستعماري، فقد  الصحراء، لعل أهمَّ تلك األسباب الظَّ
ظهرت الكثير من األوبئة بقيام تجارة الرقيق عبر األطلس���ي 
منذ بداية القرن الخامس عش���ر؛ إْذ وفدت أمراٌض أوروبيٌة 
كثيرة إلى القارة، مثل: الحصبة األلمانية، والجدري، ومرض 
الس���ل، والزهري، وغيرها من األمراض البكتيرية الفتاكة. 
وزاد الطي���ُن بلة بنقل األفارقة إل���ى العالَم الجديد؛ فكانت 

اآلثار الصحية السلبية خطيرًة عليهم))). 
رة إلى إفريقيا  وفوق ذلك؛ فإن تلك األم���راض المصدَّ
م���ن أوروبا لم تكن ل���دى األوروبيِّين خب���رةٌ كافيٌة بها، وقد 
ظ���ل األطباء البيض يحاولون عاج تل���ك األوبئة عن طريق 
 Willen Bosman المحاولة والخطأ، يؤكِّد ويلين بوسمان
ذلك )1702م(، وهو مستوطٌن هولندي مكث زهاء أربعة عشر 
عاماً بس���احل الذهب، بوصفه األطب���اء األوروبيِّين بأنهم: 
»أطباء غير أكفاء«، يس���تعملون أدويًة مغشوشًة، ويعّرضون 

حياة كثيٍر من البشر للخطر))).

)تاريخ  والخبر  المبتداأ  ديوان  الرحمن،  عبد  خلدون؛  )5) ابن 

ط)-  بيروت،  الفكر-  دار  �سحادة،  خليل  ت.  خلدون(،  ابن 

988)م، ))/9))).

 Akyeampong, E. Kwaku. 2006. Themes in   (((

.West African History, Ohio Univ. Press, 191

 Emmanuel Kwaku, Themes in West African   (7(

.History, 192
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نتيجًة لهذه الحالة من األمراض بإفريقيا، وطبقاً لقانون 
الحاجة واالختراع، فإن مجتمعات إفريقيا، وبخاصة المناطق 
االس���توائية، قد وجدت وس���ائل كثيرة لمكافحة الكثير من 
د وجودها واس���تقرارها،  األمراض المتوطنة التي كانت تهدِّ
ة مأخوذٍة من المواد المحلية  وذلك باختراع أدويٍة شعبية عدَّ
لع���اج تلك األم���راض، كالماريا، وذباب »تس���ي تس���ي«، 
ن شهد بمقدرة الطبِّ الشعبي اإلفريقي، في  والجذام... وممَّ
عاج الكثير من األمراض واألوبئة المنتش���رة عاجاً ناجعاً، 
 Mungo Park,( حالة الطبيب مونغو بارْك االسكتلندي الرَّ
d. 1806(، وذلك إثر زيارته لمنطقة باد الس���احل )1795-
ى،  دها بهذا الصدد: الحمَّ 1797م(، وم���ن األمراض التي عدَّ

اء العليقي، والدودة الغينية.  حار، والدَّ والجذام، والزُّ
كذل���ك؛ ُوجد بين مجموعاٍت أخرى أس���اليب عاجية 
كثيرة)))، على س���بيل المثال: وج���د الدكتور ريموند برينس 
Dr. Raymond Prince، ف���ي الس���تينيات م���ن القرن 
الماضي، في دراساته حول المعالجين الشعبيين في مجتمع 
 rauwolfia يوربا، أن أولئك يستخدمون مستخلصات نبات
منذ قروٍن في ع���اج مرض الفصام shizophrania، ولم 
يكن الطبُّ الحديث قد اكتشف فاعلية هذا النبات في عاج 

راً في تلك الفترة. هذا المرض إال مؤخَّ
ا يُس���تأنس به بهذا الصدد في المصادر التاريخية  وممَّ
: أن أهل بلدة طاقة  العربية، التي بين أيدينا، ما أورده البكريُّ
)من مدن غانة( كانوا يس���تعملون ثمرة شجر تادموت لعاج 
���ى)))، وكاد ابن بطوطة يم���وت في مالي من اضطراٍب  الحمَّ
هضميٍّ لوال أنه شرب دواًء يقال له »بَيْدر«، وهو عروق نبات؛ 

فتقيأ وعوفي))).
أيض���اً؛ يذك���ر ابن الفقي���ه )ت. بعد340ه����/951م( 
عن النُّوبة والحبش���ة أنهم يتعالجون بِس���نِّ فرس النهر من 

 Patton, Adell. 1996. Physicians, colonial   (((

 racism and Diaspora in West Africa, Florida
 Univ. Press, )see the chapter about the old
.)medicine in Egypt

)))  البكري، الم�سالك والممالك، م�سدر �سابق، فقرة )))))) 

.(87(/((

المطبعة  النظار،  تحفة  اأبو عبد اهلل محمد،  بطوطة؛  ابن    (((

االأزهرية بم�سر، ))))ه/8)9)م، ))/)9)).

االضطراب���ات الهضمية)))، وعنهم أيض���اً يذكر البكريُّ أن 
العجائز يجرين نوع���اً من الجراحة على النس���اء؛ فيظللن 
أبكاراً، أو كاألبكار؛ »فإذا حملت المرأةُ منهّن وَقُرَب الوضُع؛ 
زادت القوابل في ش���قِّ ذلك الم���كان، فإذا وضعت عاد تلك 
يادة باألدوية حتى تلتئم«)))، وكانت بالحبشة مملكٌة باسم  الزِّ
بع، يُذكر أنها كانت  »هْدبة«، وهي من ممالكها اإلسامية السَّ

وحدها تنفرد بمداواة الخصيان دون غيرها من الباد))).
عاة بكينيا  ا حديثاً؛ فقد ُوجد بين إثنية ماس���اْي الرُّ أمَّ
وتنزاني���ا عاٌج للجراحات الغائرة، ففي بعض الحاالت حين 
فون  يبقر أس���ٌد بطن أحد المحاربين من ماساْي؛ فإنهم ينظِّ
الجراح، ويعيدون األمعاء إل���ى مكانها؛ مضيفين إليها كمية 
من ش���حوم الغنم، ثم يخيطون المح���ل؛ فتلتئم الجراح بعد 
 Luo فترة، ويُش���فى الجريح. كما ُوِجد بين مجموعات ليو
في تنزانيا نوٌع من الجراحة، يستبدلون فيه الجزء المكسور 
من الجمجمة بش���ريحة رقيقة من kalabash، وهي قشرة 
ُصلبة لثمرة تُشبه اإلجاص، ثم يخيطون فْروة الرأس فوقها، 
وال تزال مجموعاتKisii  مشهورًة بهذه الجراحة، وتستغرق 
خمس س���اعات، يزيلون فيها عظام الجمجمة المكس���ورة، 
ويحش���ون المحل بش���حوم ممزوجة بأدوية قبل اس���تبدال 

لبة))). العظام المنزوعة بالشريحة الرقيقة الصُّ
الط���ب الغربي الحديث وموقفه م���ن الطب التقليدي 

الإثنيُّ الإفريقي:
إن موقف الطب الغربي الحدي���ث من الطب التقليدي 
اإلثنيُّ  بإفريقيا جزءٌ من الموقف الغربي اإلمبرياليِّ الشامل 
م���ن الثقافة اإلفريقية، وهو موقف احتقار ونفي؛ منطلق من 
منهجيته في تكريس تفوق الغرب وتقدمه في نفوس األفارقة، 
وعليه فقد س���عوا في طمس���ه وإبراز تفوق الطب الحديث 

)))  اأبو عبد اهلل اأحمد بن محمد الهمذاني، كتاب البلدان، عالم 

الكتب- بيروت، ))))ه/)99)م، �ص0)).

)5)  البكري، الم�سالك والممالك، م�سدر �سابق، فقرة )8)5) 

.((((/((

ال�سريف،  بالم�سطلح  التعريف  اهلل،  ف�سل  ابن  العمري؛    (((

بيروت: دار الكتب العلمية، 08))ه�/988)م، �ص8).

 J.R. Weisz, 1972. East African Medical   (7(

 Attitudes, Social Sences & Medicine, Vol. 6 )3),
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رون رأس الحربة في  عليه، وقد مثَّل رجال الكنيس���ة والمبشِّ
الترويج للطب الغربي بإفريقيا، ومحاربة ما عداه.

ومن األمثلة التي س���اقها الباحثون م���ن أمثلة الصراع 
بين الطبَّي���ن الغربي واإلفريقي: حالة بوتس���وانا؛ حيث إن 
رين قد حاربوا الطب الشعبي »تْْسوانا«؛ لما كان يمثِّله  المنصِّ
م���ن قوٍة أيديولوجية وأخاقية لزرع الوعي الجمعي من أجل 

رين وما يمثِّلونه من هيمنة استعمارية))). ردِّ المنصِّ
ومنها َسنُّ اإلدارة االستعمارية الفرنسية قانوناً، بتاريخ 
31 مارس 1897م، يحظر فيه جميع الممارس���ات العاجية  
 Afrique Occidentale( اإلثنّية بمس���تعمرات فرنس���ا
Francaise, AOF(، وأُتْب���ع ذل���ك بعد خمس س���نواٍت 
بحمل���ٍة طبي���ة Efforts de la medicalization ف���ي 
نوفمبر )1892م(، وذلك للقضاء على َدْور العلماء المسلمين 
المعالجي���ن marabouts، الذي���ن كان المس���تعمر يرى 
أنه���م حجر عثرٍة ف���ي فرض الطب الغربي على الش���عوب 

اإلفريقية))).
ياق نفس���ه؛ جاءت بعض الحكومات اإلفريقية   في السِّ
التي خلَفت المس���تعمر؛ فأعلنتها حرباً ش���عواء على الطب 
التقليدي اإلفريقي بحظره قانوناً، وماحقة أصحابه، حَدث 
ذل���ك في موزامبيق بعد اس���تقالها )عام 1975م(، وفي ج. 
إفريقي���ا الجنوبية تحت حكم التميي���ز العنصري. وقد ظل 
حظ���ر الطب  اإلثنيُّ  س���ارياً في ظلِّ كثي���ٍر من الحكومات 
اإلفريقية الحديث���ة؛ ما عدا: بوركينا فاس���و، والكاميرون، 

وإثيوبيا، وغامبيا، وغانا، وليبيريا، ومالي، وزيمبابوي))).
وفوق ذلك؛ فإن بعض الحكومات اإلفريقية قد َس���ّنت 
موادَّ قانونية إضافية في تأكيد حظر الطب الشعبي، وإضافة 
فقراٍت وشروط مجحفة، ففي السنغال- مثًا- صدر قانون، 
برقم )66-69( بتاريخ 4 يوليو 1966م، بحظر الممارس���ات 

 Brian M. Du Toit and Ismail H. Abdalla. 1985. (((

.African Healing Strategies

 Perrino, Sabina M. 2006. Senegalese (((

 Ethnomedicine, PhD. Diss. Univ. of
.Pennsylvania, 21

 Perrino, S. Senegalese Ethnomedicine, Op. (((

.Cit., 23

العاجية على المعالجين الش���عبيِّين؛ إال لمن يحمل شهادًة 
جامعية رسمية))).

ولع���ل االنف���راج في التضيي���ق على الطب الش���عبي 
اإلفريقي، في ظل الحكوم���ات اإلفريقية الحديثة، جاء في 
س���ياق اعتراف منظم���ة الصحة العالمية بالطب الش���عبي 
على نطاٍق عالمي وإفريق���ي، وإقامتها لعدٍد من المؤتمرات 
بإفريقيا في هذا المجال، ودعوتها الحكومات إلى تش���جيع 
الطب الشعبي؛ فظهرت مؤسساٌت وجمعيات وطنية وإقليمية 
كثيرة للعناية بالطب الش���عبي، دراسًة وممارسة، ودْمجاً في 
المؤسسات الطبية الحكومية الحديثة))). وفي هذا السياق؛ 
ُعِقد مؤتمٌر بأبوجا نيجيريا )أبريل 2001م(، وآخر بلوس���اكا 
ول  زامبيا )يوليو، في العام نفس���ه(، وفيه أعلن رؤس���اء الدُّ
اإلفريقية العق���د )2001-2010م( »عق���د الطب التقليدي 
 The Decade of African Traditional »اإلفريق���ي

Medicine؛ للترويج للطب الشعبي بالقارة))).
هذا؛ ومن الواضح هن���ا: أن تلك اإلجراءات إنما هي– 
ف���ي الغالب- ش���كلية، وأن محاربة الط���ب الغربي لنظيره 
اإلفريقي، أو غيره من أشكال الطب التقليدي  اإلثنيُّ ، إنما 

هي حرٌب مستمرةٌ لم تضع أوزارها. 
الإ�صالم والطب التقليدي الإثنيُّ  باإفريقيا:

إن موقف اإلسام من الطب التقليدي اإلثنيُّ  بإفريقيا– 
بل من الثقافة والحضارة اإلفريقية بُرّمتها- هو موقف قبوٍل 
واندماج، وبن���اٍء وإضافة؛ تماماً على نقيض الموقف الغربي 

المنكر المتبع لمقاربة ِصدامية مع الحضارة اإلفريقية.
انطاقاً من هذه الحقيقة؛ فقد مثَّ�ل الطبُّ وجهاً جلّياً 
من أوُجه التاقي والتاُقح المثمر بين الحضارة اإلس���امية 
ؤى والمفاهيم  وبين الحضارات اإلفريقية، سواء في تأثُّر الرُّ
المحلية حول الطب باإلسام، أو في تأثُّرها من حيث التطبيق 
والممارس���ة، وتطوير وسائلها وتوس���يع نطاق استخدامها، 
ونشوء خبرات طبية جديدة في مختلف المناطق اإلفريقية. 
الً من خال النظر في الفكر  ويمكن االس���تدالل على ذلك أوَّ

.Perrino, Op. Cit., 24 (((

 Ikechkwu, African Traditional Medicine, Op. (5(

,Cit., 96

.Perrino, Op. Cit., 27  (((
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ؤية الطبية في اإلس���ام وفي الثقاف���ات اإلفريقية، ثم  والرُّ
النظر ثانياً في بعض الشواهد التاريخية للممارسات الطبية 
في ظلِّ اإلسام، وثالثاً باس���تعراض الطبِّ التقليدي اإلثنيُّ  

لدى بعض المجموعات  اإلثنية بإفريقيا وتأثُّره باإلسام.
وؤية الطبية في الإ�صالم وفي اإفريقيا: ًل: الرُّ اأوَّ
ؤية  ؤية الطبية لدى  اإلثني���ات بإفريقيا بالرُّ تلتق���ي الرُّ
الطبية في اإلس���ام التقاًء يكاد يبل���غ التطابُق الكامل بين  

اإلثنين. 
ده الدكتور أمل  لتقري���ب هذه الفكرة؛ يمكن إيراد ما حدَّ
العلمي من خصائص ومميزاٍت للطبِّ اإلسامي، وهي عنده 
سبع خصائص: أنه طبٌّ فطري، وشمولي، ووقائي في المقام 

ل، وإنساني، وطبٌّ تعبُّدي، وعمومي، ونافع أخاقي))).  األوَّ
إن هذه الخصائص تتناغم كثيراً بالعديد من ركائز »رؤية 
العالم« World View بإفريقيا، وبممارساتها للطب، ولعل 
التوقُّف عند أربٍع منها فحسب يكفي الستجاء هذه الفكرة.

 kinship with( اأ- روؤية عالقة الن�صب مع الكون
 :((()the univers/nature

وهي اإليمان بأن اإلنس���ان جزءٌ من نظاٍم كونيٍّ واسع، 
وأن واجبه الحف���اظ على الوئام بين مكون���ات هذا الكون، 
ؤية تتناغم مع مبدأ الفطرية في  وع���دم إزعاجه. إن هذه الرُّ

الطب اإلسامي.
 holistic ال�صح���ة  �صمولي���ة  روؤي���ة  ب– 

 :perspective
ال تنحصر الصحة في الفكر اإلفريقي بصحة الجسد، 
حه الباحث تيلوْر؛ فإن »عافية الفرد الجيِّدة تقوم  وكم���ا يوضِّ
على حفاظه على انس���جاٍم تامٍّ مع الكون بكلّيته، فحين تسير 
ام  أموره حسب ما يشتهي فإنه يعتقد أنه قد حافظ على السَّ
مع األشياء من حوله، أما إذا كانت حياتُه بخاف ما يشتهي 
فابدَّ أّن خلًا ما موجوٌد ف���ي مكاٍن ما، وأنه قد أخفق في 
ته حينئٍذ اكتش���اف الخلل في النظام الكوني  نقطٍة ما، ومهمَّ

ط)،  المغرب:  )فا�ص-  اإ�سالمي،  طب  نحو  اأم��ل،  ))) العلمي؛ 

999))، �ص )9)-)0)).

 Bediako, Kwame. 1995. Chrisianity in Africa: (((

 Renewal of Non-Western Religion, Edinburth
.University

بأسره؛ بغية إصاحه وإعادته إلى ما كان عليه، وتساعده في 
ذلك الممارسات الكهانية«))).

 :Ubuntu ج–  روؤية اأوبوْنتو
 ،Communalism أي رؤية العمومي���ة أو الجماعية
وهي جوهرية في رؤية العالَم بإفريقيا، بموجبها تغدو خدمات 
الطب والعاج حّقاً مشاعاً لكلِّ فرٍد في المجتمع دون مقابٍل 
د، ومن واجب الطبيب الشعبي الوفاء بحق العاج  ماديٍّ محدَّ
دون التفكير في حيازة مكاس���ب مادية؛ ألن تحقيق الصحة 
لفرٍد إنما هو تحقيٌق لصحة المجموعة بأْس���رها، والعكس 
بالعك���س. وهنا تأت���ي معتقداٌت اجتماعي���ة كثيرة؛ لضمان 
حص���ول كلِّ فرٍد على الرعاية الصحية، منها اعتقاد بعضهم 
أن اللعنة التي يطلقه���ا المريض المحتضر واقعٌة ال محالة؛ 
لذلك ف���إن المريض بمجتمع بانْي���ورو Banyoro- مثًا- 
 J. بمملك���ة باغنْدا، كما يؤكِّده المؤرِّخ األنثروبولوجي غوْرجو
Gorju، يحظى ب���كلِّ رعاية، وتُلّبى جميع طلباته مهما غا 

رها أقاربه أو المجتمع؛ خوفاً من سخطه))). الثمن، يوفِّ
د– اأخالقية: 

من مظاهر الطب اإلفريقي الشعبي، التي تُلحقه بالطب 
اإلسامي، أنه طبٌّ أخاقي، أي أنه يلتزم بضوابط ومعايير 
إنسانية واضحة، ولعل أوَّل مظاهر هذا االنضباط الخلقي، 
عدم اإلضرار بالناس باس���تعمال السحر، أو أسرار الطب؛ 
يق���ول الباح���ث Cahvunduka: إن الكثي���ر من األطباء 
الش���عبيِّين، وبخاصة أولئك الذين يعتقدون في حلول أرواٍح 
اتهم؛ خوفاً من نقمة األساف  فيهم، ال يسيئون استخدام قوَّ

الذين قد ينزعون عنهم تلك القوة))).
لذلك؛ ف���إن التفريق بي���ن »الطبيب المعال���ج«، وبين 
»الس���احر« واضٌح في اللُّغ���ات اإلفريقية، ومن���ه الكلمات 
المتقابلة اآلتية: )wuloo vs kuino( عند إثنيات كيس���ي 

 Taylor, J. V. 1963. The Primal Vision, London: (((

.S.C.M. Press, .67

 Doyle, Shane Declan. 2006. Crisis and Decline (((

 in Bunyoro, Nairobi : British Institute in Eastern
.Africa, 33

 Baronov, David. 2008. The African (5(

 Transformation of Western Medicine, Temple
.Unv. Press, 152
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بغينيا، و)suman, dunseni vs bayifo( عند أش���انتي 
بغان���ا، و)madar, nooxoor vs dëmm( بلغ���ة ولوف 
بالسنغال، فالكلمات األولى تش���ير عامة إلى العاِلم بأسرار 
ر لألرواح الطيبة من أجل منفعة الناس،  الطبيعة، أو الُمسخِّ

رر بالناس. ومقاباتها تشير إلى الساحر الذي يُلحق الضَّ
عليه؛ فإن مزاولة الش���خص للس���حر، من أجل إلحاق 
رر بغي���ره، يُعدُّ انتهاكاً خطي���راً للضوابط الخلُقية في  الضَّ
المجتم���ع اإلفريقي، يُعتقد أنه يعرض المجموعة لس���خط 
اآلله���ة وانتقامه���م من المجتمع بأْس���ِره؛ في ش���كل وباٍء، 
والب���دَّ من رقصٍة جماعي���ة تطهيرية، كما ه���و الحال بين 
مجموعات مغوبْوي Mgubwe ش���مالي تنزانيا، ومثل ذلك 
بين مجموعات انْديْمب���و Ndembu في زامبيا، ومجموعة 
راقة  كونْغ )!Kung( في كاهاري، وتُعرف عندها رقصة الزَّ
قوس���ية.. »من أجل إعادة الت���وازن والتناغم بين الفرد  الطُّ

والمجتمع«))).
الطب  ممار�صات  من  تاريخية  �صواهد  ثانيًا: 

التقليدي  الإثنيُّ  في ظلِّ الإ�صالم:
لقد أحَدث ظهور اإلس���ام وانتش���ار علومه ومعارفه 
نقل���ًة نوعية في تطوير الطب بباد الس���ودان خاصة، ومن 
اإلشارات إلى ذلك ما ورد عند ليو اإلفريقي )الحسن الوزان( 
حين زار تمبكتو )1513م(؛ حيث أش���ار إلى وجود أطباء في 
المجتم���ع التمبكتي؛ لكّن الوزان لم يُع���ط بياناً إضافّياً عن 
طبيعة أولئك األطباء، ويبدو أن معظمهم كانوا من الوافدين 

من المشرق واألندلس.
وم���ن األطباء المس���لمين الذين زاروا باد الس���ودان 
، وأن أخاه  ���عديُّ وس���ي، ذكر ذلك السَّ الطبيب إبراهيم السُّ
ه���و جاء من مدينة جنَّى ليُعالجه ه���ذا الطبيب، قال: »جاء 
وس���ي  من جّني لقدح عينيه عند مجيء الطبيب إبراهيم السُّ
)...(، فتس���بب له الطبيب المذك���ور، ففرج الله تعالى عنه، 
ح الباحث إلياس سعد  وأخرجه من ظلمة البصر«)))، وقد صرَّ
في تعليقه على هذا الخبر بقوله: »ليس لدينا إشارةٌ أخرى– 

 Baronov, The African Transformation, Op. Cit.,  (((

.144-143

ال�سودان، ت.  تاريخ  اهلل،  عبد  بن  الرحمن  عبد  ال�سعدي؛    (((

هودا�ص وبنوة، باري�ص: مدر�سة االأل�سن، )98)م، �ص)9).

اهر أن  فيما عدا هذه- إلى وج���ود طبيٍب بتمبكتو«))). والظَّ
بيب هنا مفهومه الحدي���ث، وإال فا يخلو  س���عد يعني بالطَّ

مجتمٌع من أطباء ومعالجين في فترٍة من فترات وجوده.
كذل���ك؛ من المؤك���د أن جامعة َس���نُْكوَرْي كانت توفر 
مس���اقاٍت دراسية في مختلف العلوم الش���رعية والطبيعية، 
كالرياضي���ات، والَفلَك، وعلوم النب���ات، والطب. غير أننا ال 
نكاد نجد في تراجم العلماء بحواضر باد الس���ودان الغربي 
في تمبكتو وجنَّى ووالتة وغيرها، علماء مزاولين للطب مهنًة 
له���م. ولعل من األخبار النوادر ف���ي هذا الصدد ما ورد في 
ترجمة الفقيه أحمد بن أبي بكر البرتلي )ت1208/6/25ه�(، 
صاحب »فتح الشكور«، وهو من المتأخرين، قيل إنه: »كان- 
رحمه الله تعالى- عالماً أديباً فطناً، طبيباً )..(، وله كراماٌت 
ظاهرةٌ: منها أنه طبي���ُب زمانه، وطبُّه معه بركة، متفٌق على 
ظهورها، وكثير فيه إن أتاه العليُل يخبره عن س���بب مرضه 
ويجده كما قال. والمريض الذي ال يبرأ الغالُب فيه ال يُعالجه 
)..(، وكان ال يأنَ���ُف عن مريٍض يعالجه، ولو كان في أقبح ما 

يكون المريُض فيه، ولو عبداً أو أَمًة«))).
إن هذا الخبر– على أهميته- ال يعطينا صورًة واضحًة 
عن طبيعة العاج الذي كان يُس���ديه الشيخ لمرضاه، غير أن 
اوي إلى كون بعض المرضى في أقبح صورة؛ يمكن  إشارة الرَّ
فهُمُه على أن األمراض كانت جسمية، وأن عاجها كان– من 
ثَّم- عاجاً مادّياً باألدوية الش���عبية. ولعل قوله: »وطبُُّه معه 
بركة« ما يقوِّي هذا الفهم؛ حيث أشار إلى أن الشيخ كان معه 

طبٌّ ماديٌّ مقروٌن بالبركة.
���ا من الناحية النظرية العلمي���ة؛ فإن حركة التأليف  أمَّ
في علم الطب بالحواضر اإلس���امية في إفريقيا )الغربية 
خاص���ة(، يمكن وصُفها بأنها كانت قوي���ة؛ خاصًة في فترٍة 
متأخ���رة؛ عندما هَض���َم العلماءُ الثقافة اإلس���امية بباد 
إفريقي���ا، ودخلوا مرحلة إنت���اج لتلك الثقاف���ة؛ إذ ظهرت 

مؤلفاٌت ال بأس بها على أيديهم، منها مثاًل:

 Elias, N. Saad. 1983. Social History of   (((

.Timbuktu, Cambridge Univ. Press, 269 footnote

اأعيان  معرفة  ف��ي  ال�سكور  فتح  اهلل،  عبد  اأب��و  البرتلي؛    (((

التكرور، ت: محمد اإبراهيم الكتاني، دار الغرب االإ�سالمي- 

بيروت، )0))ه�/)98)م، ))7-)7).
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اهر والباطن من  - كت����اب )�صفاء الأ�صق����ام العار�صة في الظَّ
الأج�صام(: للس���يد أحمد بن عمر الرقادي التمبكتي الكنتي 
)ت. حوالي 1096ه�/1684م(، تعرَّض فيه للجانب الروحي 
صها ووصف أدويًة  من األسقام واألمراض النفس���ية، فشخَّ
لها من اآلي���ات واألذكار وغيرها. أما ع���ن الجانب المادي 
صها أيضاً، ووصف أدوية لها من المواد  لألمراض فقد شخَّ
الطبيعية مثل عروق األش���جار، وأوراق النبات وقش���ورها، 

وأعضاء الحيوانات. 
مة- بع���د أن حمد الله وأثنى  يق���ول المؤلف في المقدِّ
علي���ه-: »وهو على أربعة فصول: فصل ف���ي منافع النبات، 
وفص���ل في منافع الجمادات من مع���ادن وغيرها...«. ولعل 
هذا الكتاب يُعدُّ أكثر المؤلفات اإلفريقية تفصيًا وتخصيصاً 
بعلم الطب، فالجزء المخصص لألمراض الجس���دية ُمّرتٌب 
بحسب ِبنية الجسم، بدءاً بأمراض الرأس، وانتهاًء بأمراض 

القَدمين واألطراف.
بع���د تلك المرحل���ة، وفي ظل الدولة اإلس���امية في 
صكوتو، تصادفنا نم���اذج كتابية قوية من المؤلفات الطبية، 
وتجدر اإلش���ارة بهذا الصدد إلى أربعة كتٍب تعد طائع في 
هذا العلم، جميعها للش���يخ الس���لطان محمد بللو )1817-

1837م(.
د فيه  - اأول تل����ك الكت����ب: كت����اب )ُعجال����ة الراك����ب(: ح���دَّ
���حرية بباد  د بالممارس���ات السِّ المؤلف مفهوم الطب، وندَّ
هوس���ا، وأعطى البديل اإلسامي في القرآن الكريم والسّنة 

في عاج كثيٍر من األمراض والوقاية منها.
- ثانيه����ا: كت����اب )الم����وارد النبوية في الم�صائ����ل الطبية(: 
ًة أخرى الجانب الوقائي، وعرض لكثيٍر من اآلثار  أكد فيه مرَّ

ة. النبوية في وصف األدوية ألمراٍض وآالٍم عدَّ
- وثالثه����ا: كت����اب )الق����ول المنث����ور ف����ي بي����ان اأدوي����ة عل����ة 
ة في التأليف  البا�صور(: ويعدُّ هذا الكتاب أكثر تخصيصاً ودقَّ
ص المؤلِّف مرض البواس���ير وأعراضه  الطبي، حيث ش���خَّ
وأس���بابه، وأتبع ذلك بوصف الع���اج واألدوية، مضيفاً إلى 
ذلك وصف العادات الغذائية المساِعَدة في الوقاية والعاج 

من مرض البواسير.
- راب����ع تل����ك الكت����ب: كت����اب )تنبي����ه الإخ����وان عل����ى اأدوي����ة 
ص المؤلِّف فيه  الدي����دان(: ومنهج���ه مثل س���ابقه؛ إْذ ش���خَّ

يدان بأش���كالها وأحجامها، َوَوَص���ف قنوات نفوذها إلى  الدِّ
الجسم، وأعراض اإلصابة بها، ثم وَصَف األدوية بالتفصيل، 
م���ع بيان طرق تحضيرها، واس���تعمالها، وهي جميعاً أدويٌة 
ُمْس���تَْخلَصة من عروق أش���جار ونباتات، وأعضاء حيوانات 

مختلفة.
- م����ن اأهمِّ الموؤلف����ات الطبية اأي�صاً كت����اب )ِقرى الأحبة(: 
للفقي���ه محمد توك���وْر )M. Tukur(، ألفه عام )1809م(، 
وفية، يرى فيها أن  ؤية الصُّ وهو عن نصائح طبية متأثِّرة بالرُّ

ل للوقاية من األمراض وعاجها. عاء هو المصدر األوَّ الدُّ
- كت����اٌب اآخ����ر بعنوان )تلخي�����س ت�صهيل المناف����ع(: لألمير 
علّي دان س���يدي أمير زازان zazzan، ف���ي بدايات القرن 
العش���رين، وهو ملخص لكتاب )تس���هيل المنافع في الطب 
والحكمة( للش���يخ إبراهيم األزرق )ت890ه�(؛ لكنه أضفى 
عليه صبغًة محلية باستبدال الكثير من األعشاب والوصفات 
راً في  الطبية المذكورة عند الش���يخ األزرق؛ بم���ا كان متوفِّ

الوسط السوداني. 
- منه����ا اأي�صاً: كتاب )ر�صالة لالأمرا�����س ال�صافية(: للشيخ 

عبد الله بن فودي.
- وكتاب )عون الإمام الراتب(: للعامة آدم األلوري))).

عليه؛ ال يخفى أن التأليف في إفريقيا في ظل اإلسام 
كان تأليفاً ال بأس به، ب���دأ قليًا؛ ولكْن قوّياً وناضجاً، ومع 
ر التأليف  تطوُّر الثقافة العلمية بباد الس���ودان الغربي؛ تطوَّ
كّماً وَكيْفاً، وكان كلُّ ذلك في تناُغٍم تامٍّ بين الطب الش���عبي  
اإلثن���يُّ  وبين معارف اإلس���ام وِقَيمه ورؤيت���ه في الطب 

والعاج.
ثالثًا: نماذج من الطب التقليدي  الإثنيُّ  لدى 

مجموعاٍت م�صلمة باإفريقيا:
ًة أخرى- عاق���ة القبول واالندماج، والبناء  تتجلى- مرَّ
واإلضافة، بين اإلس���ام وبين الطب الشعبي بإفريقيا، في 
تأثي���ر وتعديل كثير من الممارس���ات العاجية))) بين أظُهر  
اإلثنيات المسلمة بإفريقيا، وهو ما أكده عدٌد من الباحثين، 

 Revelation and Science, vol. 03, )01),   (((

.1434H/2013, 65

ال�سرعي،  الممار�ص  بتكوين  مرتبط  التاأثير  هذا  كان  واإن    (((

ومدى �سحة اأو خطاأ فهمه  لالإ�سالم.
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منهم: األنثروبولوجي سوانْتز في دراساته للطب  اإلثنيُّ  بين 
مجموعات جانْدو Jando المس���لمة)))، والباحثة برينو في 
السياق السنغالي. ومن قولها: إن معظم أشكال الطب  اإلثنيُّ  
السنغالي تستقي أساساً من العقيدة اإلسامية ورؤيته... وإن 
للمعالجين الش���عبيِّين المسلمين )سرينغ serign، وفجكاْت 
fajkat، بلغ���ة ولوف( مكانًة ذات اعتب���اٍر كبير في المجتمع 

السنغالي؛ لمقدرتهم على القيام بطقوٍس عاجية فائقة))).
 ويمك���ن بيان ذلك بثاث���ة نماذج، ه���ي: إثنية َزرامو، 

وارق. وَهْوسا، والطَّ
اأ- زرامو Zaramo والم�صايخ الأطباء الم�صلمون:

تُعّد إثنيات زرامو من المجموعات اإلفريقية التي تأثرت 
الممارسات الطبية فيها بالعناصر اإلسامية تأثُّراً واضحاً. 
ة، موطنها الس���واحل  وتتألف زرامو من مجموعاٍت إثنية عدَّ
الش���رقية لجمهورية تنزانيا ووس���طها. وقد ش���اع اإلسام 
بمجتمع زرامو منذ أواس���ط القرن التاسع عشر الميادي، 

وتبلغ نسبة المسلمين حالّياً بين زرامو )%98())).
من مظاهر اإلسام ذات العاقة بالطب إحال الشيخ 
معلِّ���م mwalimu مح���ل الكاهن التقلي���ديِّ mganga؛ 
فأصبح تُس���ند إليه المهام العاجية، والممارسات الطبية، 
كاإلش���راف على طق���وس الختان jando، وعم���ل التمائم 

واألحجبة، واستخدام األعشاب في العاج))).
ونتيجًة الس���تحواذ المشايخ المس���لمين على األعمال 
الطبية، ف���ي مجتمع زرامو، فقد ظه���رت عندهم ُصَوٌر من 
طقوس العاج، منها ما يُعرف ب�كيبازي kipazi، وفيها يمزج 

قى واآليات القرآنية. استخدام األعشاب وغيرها بالرُّ
ه���ذا؛ ومع تطوُّر الطب  اإلثن���يُّ  بمجتمع زرامو، على 
أيدي المسلمين، فقد اْستَْحَدثُوا طرقاً لنشر المعارف والعلوم 
الطبي���ة، وذلك بتدريس تلك المه���ارات والفنون الطبية في 
مدارس إسامية بكلوة، وزنجبار، وبغامويو، يتعلمها الراغبون 

.L. W. Swantz, 1965, 39  (((

.Perrino, Op. Cit., 12  (((

 Baronov, David. The African Transformation,   (((

.Op. Cit., 166

 Lloyd, W. Swantz. The Medicine Man Among  (((

.the Zaramo people, 39

بعد تعلّم مبادئ الق���راءة والكتابة وحفظ أجزاء من القرآن، 
قى التي يُعتقد أن بها  هذا مع دراس���ة اآليات واألدعية والرُّ
خواّص عاجيًة ووقائية. كما يتعلم الدارس أسرار الحروف 
م���وز وعاقاتها بالبروج واألنواء، والخواص الرمزية في  والرُّ

األزمان واألوقات المختلفة.
ا أهمُّ الكتب المتداولة، في تلك المرحلة من الدراسة،  أمَّ
فمنها: كتاب )ستر خبري( satrikhabari، وكتاب )الفصل 
ؤيا(  مل( لمحم���د زناتي، وكت���اب )تعبير الرُّ ف���ي أصول الرَّ
البن س���يرين )ت110ه�/729م(، والكتب األصول في الطب 
النبوي. وبناًء على هذا االعتماد على األدبيات اإلس���امية، 
قون بين المعالجين  في التدريب وفي التطبيق، فإن زرامو يفرِّ
الشعبيِّين المسلمين وغيرهم ب�uganga wa kitabu، أي 

»الطبُّ باستعمال الكتب«))).
به���ذا الصدد؛ ذهب الباحث س���وانْتز إل���ى أن حوالي 
)98%( من األطباء الشعبيِّين بين زرامو هم شيوٌخ مسلمون)))، 
وجاء تأكيد ذلك في دراسٍة ميدانية بدار السام بين زرامو، 
ُطرح على مجموع )57( منهم الس���ؤال: »كيف تعلمت الطب 
وا تدريباً إسامّياً  الشعبي uganga؟«، فأفاد )21( أنهم تلقَّ
وا بعضها من معلٍِّم مس���لم، وبعضها  بحتاً، وأفاد )5( أنهم تلقَّ
من غير مسلم mganga، وزعمت البقية أن أرواحاً قد حلّت 

فيهم، أو تعلموها من آبائهم مسلمين أو غير مسلمين))). 
ونجد أن بعض العلماء بمجتمع زرامو يُعارضون طقوس 
»كيب���ازي«، ويرونها م���ن الطقوس التقليدي���ة الخارجة عن 
اإلسام، غير أن علماء آخرين shehe، يرون أن هذا العمل 

.elimu ya dunia((( من قبيل العلوم الدنيوية الجائزة
هذا؛ ونجد ممارس���اٍت طبية شبيهًة لدى جيران زرامو، 
كمجتمع ديغو Digo الس���واحلي، ويُعرف عندها تعويذة أهل 

 David Anderson )ed), 1995. Revealing   (5(

.Prophets,  James Curry Publishers

 Lloyd, The Medicine Man, Op. Cit., 166   (((

.footnote

 Lloyd, W. Swantz. The Medicine man, Op. Cit.,  (7(

.15

 Marja-Liisa, et al. 1995. Blood, Milk, and   (8(

.Death, Bergin & Garvey, 85
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بدر )ahlal badr/ halubadili(؛ لعاج العين والس���حر، 
وهي تعاويذ من اآليات القرآنية، وأس���ماء أنبياء، وش���هداء 
حه الباحث حسن جمعة؛ فإنه.. »كلما أُجريت  بدر. وكما يوضِّ
طقوس أهل بدر؛ قِويَت ش���عور األفراد والمجموعات بأنها 
اآلن ف���ي مأَمٍن من الس���حرة الذين ترهبه���م طقوس أهل 

بدر«))).
بالمث���ل؛ يوجد بمجتم���ع ديغو اهتماٌم كبي���ٌر ب�كومبي 
ة بالماء،  Kombe، وهي اآلي���ات القرآنية المكتوبة والمْمُحوَّ
مع إضافة بع���ض المواد كماء الورد، أو م���ا يُكتب في ورٍق 
ويُعلّق على الجس���م، ويُعتقد أن ش���رب هذا الماء، أو مسح 
الجسد به، يعصم فاعله من العين، ومن السحر، ويشفي من 

األمراض المختلفة.
كذلك؛ بس���ائر مجتمعات س���واحيلي أطب���اء يُعرفون 
عون النسب النبوي الشريف،  ب�»طبيب عربي«، وهم الذين يدَّ
ويزاول���ون الطب الش���عبي والم���داواة عن طري���ق القرآن 
واس���تخدام الَفلَك، ولكن مع انتشار العلم الصحيح والوعي 
الشرعي فإن نفوذ أولئك قد تاشى، ولم يعد الناُس يلجؤون 
إليه���م إال في الحاالت العاطفية من ح���بٍّ وتبريك تجاراٍت 

وغيرها))).
ٌق ف���ي »الحجام���ة الإ�صالمية«  ب– اإثني���ة َهْو�ص���ا: تف���وُّ

:Unwanzani
للطبِّ اإلس���امي تأثيٌر واضٌح في الطبِّ الشعبي عند 
الهوس���ا، وذلك عائٌد إلى عوامل تاريخية واجتماعية كثيرة، 
منها ما تمَّ اس���تعراضه من أوجه ت���اٍق وتناُغٍم بين إفريقيا 

وبين اإلسام من ركائز رؤية العالم.
ومن تلك العوامل: عراقة الطب الش���عبي بباد هوسا، 
وقي���ام حركة الجه���اد بصكوتو، وانتع���اش الحركة العلمية 

 Hassan Juma Ndzovu. “Indigenous and   (((

 Popular Islamic Therapies of restoring health
 and Countering Sorcery among the Digo of
 Kenya”, Intl. J. Social and Anthropology, Vol
 Oct, 2013. Also: Trimmingham,  ,242-5)7), 233
.1986, 123

 Beckerleg, Susan. 1994. Medical Pluralism   (((

 and Islam in Swahili communities in Kenya,
.)304) ,313-M.A. Quarterly, Vol. 8 )3), 299

اإلسامية تبعاً لذلك.
فمن مظاهر عراقة الطب الش���عبي بمجتمع هوس���ا: 
ين بأنواع  وجود أصناٍف كثيرة من األطباء الشعبيِّين المختصِّ

العاجات المختلفة.
منهم على سبيل المثال: »بوكا« boka/magori، وهو 
ها العاجية،  الع في معرفة األعش���اب الطبي���ة وخواصِّ الضَّ
ته جمع ع���روق النباتات وأوراقه���ا، وصناعة األدوية  ومهمَّ

وتحضيرها. 
ومنه���م: »م���اْي مغان���ي« mai magani، وهم الذين 
وائية،  يجمعون األعش���اب الطبي���ة وغيرها من الم���واد الدَّ
ويقومون ببيعها عب���ر التجوال في المدن والقرى. وال يتمتع 
أولئ���ك بالثِّقة التي يتمت���ع بها »بوكا«؛ ألنهم ع���ادًة بائعون 
متجولون يطغى المكس���ب الماديُّ عليه���م، وقد تكون عند 
بعضهم معرفٌة حقيقية مكتسبٌة بخواصِّ الكثير من األعشاب 
ى ط���بُّ أولئك األمراض  واألدوي���ة الت���ي يبيعونها، وال يتعدَّ
واألع���راض واألوج���اع المعتادة؛ من ص���داع واضطرابات 

هضمية.
منهم أيضاً: »أونْوانْزان���ي« unwanzani، وهم الذين 

يزاولون عادًة مهنة الحاقة والحجامة وختان األطفال.
ومنهم »م���ادورا« )))madorai، وهو المختصُّ بالعظام 
وعاج الكس���ور، وهي مهنٌة متواَرثٌَة في الغالب داخل أسرٍة 
معّينة، ولدى أولئك معرفٌة واس���عٌة بمختلف األدوية الخاصة 
بع���اج العظام والكس���ور وبعض التش���وُّهات الِخلْقية عند 

.Kyposis األطفال خاصة، مثل مرض الحداب
ومن أصناف األطباء الش���عبيِّين أيض���اً: »ماْي بوري« 
mai bori، وه���م الذين يعالجون عبر طق���وس معتقدات 

بوري األرواحية.
منهم أيض���اً: أُونغوزاما ungozomai، وهّن النس���اء 
العجائز القابات، لديهّن معرفٌة بالحمل والوالدة، وبأمراض 
���ع نطاق  النس���اء، وم���ا يعترضهّن م���ن أعراض. كما يتوسَّ
اهتمامهّن إلى ما يُعرف بط���ب األطفال، خاصًة في مرحلة 

الرضاع.
ه���ذا؛ وال ش���كَّ أن جميع هذه األصن���اف والمجاالت 

 Abdalla, Ismail Husein. 1981. Islamic Medicine  (((

.and Its Influence on Traditional Hausa, 52
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الطبية القديمة، في المجتمع الهوساوي، قد تأثرت باإلسام 
بشكٍل من األشكال، ولكن بدرجاٍت متفاوتة من التأثير، فمن 
المجاالت التي تأثرت بش���كٍل جوهريٍّ بالطب اإلس���امي 
فكراً وممارس���ًة: مجال »أونْوانْزاني« فإن التأثير اإلسامي 
فيه أظهُر من غيره، وس���بب ذلك- كم���ا يقول الباحث عبد 
الل���ه- أن هذه المهنة: »قد غ���دْت أكثر أهمية في المجتمع 
اإلس���امي؛ لم���ا للنظافة من أهمية في اإلس���ام«، كذلك 
عاقتها المباش���رة بكثيٍر من المناسبات اإلسامية كالختان 
خاصة، وغس���ل الميت وتجهيزه، وهكذا؛ فإن صاحب هذه 
المهنة ش���خصية محترمة في المجتمع، مندمجة مع األفراد 

واألَُسر))).
أيضاً، م���ن مظاهر التأثير اإلس���امي في الطب 
الش���عبي عند هوس���ا: اس���تبدال العناصر التي يُعتقد 
أنه���ا غير إس���امية بأخرى إس���امية، ويش���مل ذلك 
جميع مراحل التعامل مع المرض، من وس���ائل تشخيص 

للمرض، واختيار أدوية، وإجراء طقوٍس عاجية.
وعلى س���بيل المث���ال، في طقوس »ب���وري«- ذات 
 Safkin :ابع الوثني- االعتقاد في أرواٍح كثيرة، منها الطَّ
Bakka )صاحب الق���وس(، وDogon Daji )عماق 
 Mai Janَمل���ك األنهار(، و( Sarkin Rafiو ،)الغاب���ة
Ruwa )ملك النه���ر األحم���ر(، وGajjimare )ملك 
األمط���ار والرع���ود(،... وق���د تمَّ اس���تحداث »أرواح« 
ذوات طابٍع إساميٍّ الس���تبدال األرواح المذكورة، مثل: 
 Ba Absiniو الح���اج(،  )المعل���م   Malam alhaji
)المنس���وب إلى أبس���يني(، وSarkin Fulani )ملك 

الفوالني(، وSarkin Al-janu )ملك الجن())).
ج-  طوارق اآيْر: عجائز طبيبات م�صلمات:

ال يقلُّ ط���وارق آيْر ع���ن زرامو وهْوس���ا في تأثُّر 
طبِّهم  اإلثنيُّ  باإلسام فكراً وممارسة، وهم من قاطني 

 Abdalla, Ismail Husein, Islamic Medicine, Op.  (((

.Cit., 101

)االإ�سالمي(وهي  الطابع  ذات  الممار�سات  على  مثال  ))) هذا 

مبنية على فهم خاطئ لالإ�سالم، فاالعتقاد بتاأثير االأرواح هو 

اعتقاد محرم في االإ�سالم، وتغيير االأ�سماء ال يوؤثر في تغيير 

الحكم.

مرتفعات آيْر بمنطقة أغادْس بالنيجر، وتشتهر نساؤهم 
بمزاولة الط���ب، وبمعرفة عميقة بالعاج باألعش���اب، 
ويُعرفن باس���م tinesmegelen، وفي مجتمعات غرب 
إفريقيا ب�fura-beya أي: )هنا دواء!(، وهّن من عشائر 
كثيرة تّدعي االنتماء إلى النس���ب الش���ريف، وشهيراٌت 
بالتضلُّع في طب األطفال، وأمراض النساء، ومشكات 

الهضم والعقم.
وإذا كان هذا الن���وع من الطب  اإلثنيُّ  بين طوارق 
آيْر قد ظهر بينهم منذ عهٍد قديٍم، قبل ش���يوع اإلسام 
فيهم، فإنه قد تأثر كثيراً بالمظاهر اإلسامية؛ حتى ال 
يكاد مظهٌر من مظاهره، أو إجراءٌ من طقوسه يخلو عن 

التأثير اإلسامي. 
على �صبيل المثال:

عود إلى الجبل  ق، ولو بشيٍء زهيد، قبل الصُّ - التصدُّ
لجمع األعش���اب وعروق الشجر.. »بدون هذه الصدقة؛ 
فإن األدوية النباتية لن تجدي.. إن األدوية كلها من الله«، 

بتعبير إحداهن))). 
- من طقوس قطع األعش���اب: التطهُّر قبل القطع؛ 
م )لكون البيئة صحراوية(، والبدء  ���ا بالوضوء أو التيمُّ إمَّ

بالبسملة))).
قى وقراءة  - مزج طق���وس العاج بالكثير م���ن الرُّ
لك  اآليات القرآنية، وذلك عند المسح على الجسد، والدَّ

على البطن.
- إن الرجال بعشائر »تْن سمغليْن«، يزاولون العاج 
قى واآليات القرآنية، يتعلمونه كابراً عن كابر، ويكاد  بالرُّ
عين للنس���ب الش���ريف  يك���ون حكراً على العلماء المدَّ
icherifan منهم؛ شأنُهم في ذلك شأن علماء سواحيلي 
»طبيب عربي« في ادعاء النس���ب الشريف، وربط ذلك 

بممارساتهم الطبية.
هذا؛ وق���د ذهبت الباحثة راْسموس���يْن إلى تأكيد 
االنس���جام والتناُغم بين هذا الطب  اإلثنيُّ  لدى طوارق 

 Rasmussen, Susan J.1998. Only Women   (((

 Know Trees, J. of Anthropological Research,
.)150) ,171-Vol 54 )2), 147

.Rasmussen, Op. Cit., 164  (((
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وارق منه؛  آِيْر وبين اإلسام، وذلك في موقف علماء الطَّ
فأكدت أنهم »لم يعارضوا علَناً النِّساء األعشابيات مثلما 
اضَطَهَد رجاُل الكنيس���ة األوائُل األطباَء واألعش���ابيِّين 
والقاب���ات، أو ما حّل بهم من تهمي���ٍش في ظلِّ الطب 

األوروبي الحديث«))).
خاتمة:

لعل���ه ق���د تبين في المح���اور الس���ابقة أن للطب 
التقليدي  اإلثنيُّ  مكانًة مركزية في الثقافات اإلفريقية، 
وأنه يقدم مثاال على التناغم واالنسجام والتاقح المثمر 
بين إفريقيا وبين اإلسام، إنه ليس مجّرد علٍم وممارسة، 
وإنما هو– فوق ذلك- عميٌق في »رؤية العالَم« بإفريقيا، 
وإن تأثُّره باإلس���ام لَدليٌل على عمق الجذور اإلسامية 
في النسيج الفكريِّ إلفريقيا. إن هذا بالضبط، ما فِطَن 
إليه المستعمر؛ فوجد في الطب  اإلثنيُّ  لدى المسلمين 
دًة لهيمنته واس���تحواذه على  األفارق���ة أيديولوجية ُمَهدِّ
ه  الش���عوب؛ فحاَربَُه وحاول– عبثاً- القضاء عليه، وسفَّ
العلم���اء النباتيِّي���ن، والمعالجي���ن الش���عبيِّين، ووَصم 
���ذاجة واإليغال في السحر  الفكر الطبي بإفريقيا بالسَّ
و»الماورائي���ات«، وهي مزاعم أطلقت با برهان علمي؛ 
بل الدراس���ات العلمي���ة الحديثة تنق���ض تلك الدعوى 

وتهدمها
على س���بيل المثال: وجد الباحث جانْسيْن أن فكرة 
الع���دوى بالبكتيريا والميكروب���ات موجودةٌ في كثير من 
المجتمعات اإلفريقية؛ إْذ يُش���اُر إليها ب�»ديدان دقيقة«، 
ة به���ذا المعنى في لغات إفريقيا،  وهنا أورد ألفاظاً عدَّ

منها))):
 Kadoyo )Bemba, Zambia(, Iciwane
 )Zulu(, atchi-koko )Macua, Mozambique(,

.)Khoma )Shona, Mozambique
كذل���ك؛ برهن���ت دراس���ات الباح���ث إدغرت���وْن 
)Edgerton, 1966(،– بع���د اس���تجوابه ألكث���ر من 
500 معالٍج ش���عبيٍّ أُميٍّ بش���رق إفريقيا- أنه.. »ليس 

.Ibid., 151  (((

.John M. Janzen, Contnuity, Op. Cit., 15  (((

صحيحاً ما زعمه بع���ُض الباحثين أن األفارقة جميعهم 
يُرجع���ون الجن���ون إلى س���بٍب غي���ر طبيع���يٍّ كالجن 
والس���حرة. بل الصحيُح: أن غالبية األفراد بمجموعات 
Sebei & Pokot، ف���ي الش���مال الش���رقي بكيني���ا، 
يُرجعون االضطرابات النفس���ية إلى دي���داٍن دقيقٍة في 
الدم���اغ«؛ لذلك يقومون عادًة بكيِّ جبهة المريض »لقتل 
الديدان«))). وفي حاالت وباء الجدري؛ تقوم إثنية يوربا 
)نيجيريا( بعزل المرضى ع���ن األصحاء، ودفن الموتى 

منعزلين، وإجراء طقوس المآتم بعيداً عن الجثة))).
ه���ذا؛ وال يزال الطبُّ االتقلي���دي  اإلثنيُّ  بإفريقيا 
مش���حوناً بجذوره الثقافية والحضارية وارتباطه ببيئته، 
وبمنافعه المادية عنص���راً فعاالً في النهوض بالمجتمع 
اإلفريق���ي، ومس���اعدة أف���راده في تخطي المش���اكل 
الصحية؛ والوقاية من األمراض المستوطنة؛ والتخفيف 
من االعتماد على الطب الحديث؛ وتبعاته المكلفة مالياً 
وسياسياً، وارتباطه بأجندات خاصة، وهذا ما يستدعي 
إع���ادة االعتبار للط���ب التقليدي  اإلثن���يُّ ، واالهتمام 

بتجويده وضبطه وتقنينه،
؛ فإن الخطوة األولى في تغيير هذا الواقع  عل���ى كلٍّ
ينبغ���ي أن يقوم به���ا األفارقة أنفس���هم، وذلك بإعادة 

االعتبار للطبِّ التقليدي اإلثنيُّ في مجتمعهم.
ولعل من أق���رب اإلجراءات، في الب���دء بالخطوة 
المذك���ورة، أن تنب���ري الجامعات اإلفريقي���ة الحديثة 
لتدريس الطب التقليدي اإلثنيُّ وتشجيع بحوثه، وإجراء 

التجارب الختبار فعاليته،
وكذل���ك يتوقع من الجهات الصحية الرس���مية، أن 
تقوم بضبط الممارسات الطبية واإلشراف عليها، وإبعاد 
الدخاء عنه���ا، ودور ثالث على العلماء والمؤسس���ات 
المدنية، في إنشاء الهيئات والجمعيات التي تعتني بهذا 
المجال؛ دعماً وتمكيناً له في المجتمع بكل الوسائل ¶

.J.R. Weisz, Op. Cit., 327  (((

.Janzen, Contnuity, Op. Cit. 5  (((
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د. محمد ب�شير جوب 
اأ�شلتاذ م�شلاعد فلي كليلة القت�شلاد والإدارة والعللوم الجتماعية ق�شلم 

العلوم ال�شيا�شية والإدارة العامة / جامعة ا�شطنبول جلي�شيم - تركيا

صورة اإلنسان اإلفريقي
في اإلعالم الغربي

يتلردد الغرب فلي العتملاد على هلذا المنطلق 

الفكلري، فجعلل اإفريقيلا هدفلًا لغلزٍو اإعالملي 

ممنهلج من اأجل اإبراز �شليادته المكت�شلبة على  

القارة، وفي الوقت نف�شه لتكري�س هيمنته على 

الإن�شان الإفريقي.
 وفي هذا السياق؛ من الوارد استهداف صورة اإلنسان اإلفريقي 
التي تنقلها وس���ائل اإلع���ام الغربية، باعتبارها المحور الرئيس���ي 
الذي تنطلق منه أبع���اد عمليات محكمة ومقصودة، يتم فيها التاعب 
بالمعلومات بعد التحكم فيها، فلم يعد دور اإلعام الذي يوجهه الغرب 

مبكلرًا اكت�شفت  الغربيلة  اللدول 

اللدور الإعالملي الراجح 

بعدملا  وال�شيا�شلية،  الجتماعيلة  الحيلاة  فلي 

اأكدت الدرا�شلات الجتماعية فلي هذا المجال 

اأن الإعلالم ياأتلي فلي مقدملة الأدوات الأكثلر 

ح�شلمًا في التغيير المجتمعلي؛ حيث اإن القدرة 

عللى التحكم فلي المعلومات ُتعتبلر بالفعل في 

قللب اأي عمليلة تحلول اجتماعلي  وعليله؛ للم 
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يقتص���ر على »نق���ل المعلومة« فقط، بل يتج���اوزه ليصل إلى مرحلة 
خطي���رة هي »صناعة المعلومة«، و»تحديد أجن���دة التفكير«، وعندما 
تكون »صورة اإلنس���ان اإلفريقي« هي موض���وع التفكير في اإلعام 

الغربي؛ فهي معرضة للتشويه بالشكل الذي يخدم المصالح الغربية.
وفي هذا المقال؛ نحاول الكش���ف عن صورة اإلنسان 
اإلفريقي في اإلعام الغربي في ثاثة محاور رئيس���ية؛ من 

خالل الإجابة عن الأ�صئلة الآتية:
ف����ي  الإفريق����ي  الإن�ص����ان  الفكري����ة ل�ص����ورة  الأ�ص�����س  م����ا   -

الإعالم الغربي؟
- م����ا م����دى تاأثي����ر الآلي����ة الإعالمي����ة الغربي����ة ف����ي �ص����ورة 

الإن�صان الإفريقي؟
- م����ا ال����دور الإعالم����ي الإفريقي البديل ف����ي تعزيز �صورة 

الإن�صان الإفريقي ال�صحيحة؟
المعلوماتية..  ال��ح�����ص��ارة  الأول:  ال��م��ح��ور 

المحددات والإ�صقاطات:
الحدي���ث عن صورة اإلنس���ان اإلفريق���ي في اإلعام 
الغربي يجب أن يس���بقه حديٌث عن األس���س الفكرية التي 
ل هذه  تمهد  لهذه الصورة وتغذيها، إذ إّن الماحظ أن تش���كُّ
الصورة لم يأت من فراغ، بل وجد مخزونه الفكري في اإلرث 
الفلس���في الغربي، فاس���تمد منه جذوره، وصار يمثل جزءاً 
كبيراً من التاري���خ الغربي المتناقض. ويمكن القول في هذا 
الصدد بأن الغرب في س���عيه لفرض حضارته االستعائية 
ح���اول عولمة العالم سياس���ياً واقتصادي���اً وثقافياً، وتُعتبر 
العولمة المعلوماتية اليوم من آخر ما أفرزها الغرب لضمان 
قبضتها على المعلومة والتحك���م فيها. ويلعب اإلعام دوراً 
كبيراً في هذه المهمة، حيث تم اس���تخدامه إلنتاج واقٌع يتم 

فرضه على كل الفعاليات البشرية األخرى. 
ومن المؤك���د أن قوة الث���ورة المعلوماتي���ة وتأثيراتها 
حول اإلعام الغرب���ي صارت حقيقة مؤثرة وطاغية، وتكمن 
خطورته���ا في عدم كونه���ا مجرد حال���ة معرفية فقط؛ بل 
اس���تطاعت حمل بذور معرفية قد تك���ون إيجابية يمكن أن 
تس���اهم في حل الكثير من المش���كات اإلنسانية المعقدة، 
ولكن في الوقت نفس���ه يمكن أن تكون أيض���اً أداة لتحقيق 
أغراض خاصة من خال نشر مسلمات معرفية جاهزة، يتم 
بواسطتها غسل عقل اإلنسان الستغاله ألهداٍف اقتصادية 
أو سياس���ية أو أيديولوجية، إذ إن قوة األدوات المعلوماتية 

تكمن في قدرتها على التحك���م الثقافي باآلخرين؛ بوصفها 
المصدر المعلوماتي للتشكل المعرفي. 

وإذا تتبعنا التطور الس���ياقي للتاريخ الغربي ومكوناته 
الحضارية؛ فسنجد في طياته ما يكفي لتأكيد وجود رواسب 
فكرية سلبية تجاه اإلنس���ان اإلفريقي، ظلت هذه الرواسب 
الفكرية تحدد العاقة بين مس���لمات العقلي���ة الغربية من 
جان���ب وبين اإلنس���ان اإلفريقي من جانٍب آخ���ر، ولقد تم 
توظيف اإلعام في تفاع���ات هذه العاقة فأنتجت عاقة 
عكسية ومتازمة في الوقت نفسه بين الطرفين، تتقابل في 
هذه العاقة تلك المس���لمات الثابتة في العقلية الغربية مع 
صورة اإلنسان اإلفريقي التي تتعرض للتمويه، وينتهي األمر 
دائماً إلى م���ا تقرره العقلية األوروبية، وهو إس���قاط نتائج 

حتمية ال عاقة لها بحقيقة  صورة اإلنسان اإلفريقي. 
وس���نحدد هنا محددين أساسيين من محددات العقلية 
الغربية، التي انعكس���ت على اآللية اإلعامية الغربية وأثرت 

في تحديد صورة اإلنسان اإلفريقي. 
اأوًل: التف�صي���ر العرق���ي لعالق���ة الغ���رب م���ع الإن�ص���ان 

الإفريقي:
على الرغم من أن حضارة الرجل األبيض قد تم تصويرها 
بأنها نهاية التاريخ البش���ري من حيث جمالها وكمالها؛ فقد 
ارتبطت أس���طورة  »لعنة ح���ام«))) بالمكون الديني والفكري 
للعقل الغربي، ويظهر ذلك جلياً من تبريرات بعض المفكرين 
الغربيين، مثل مونتس���كو))) وفولتير))) وكونت دي بوفون)))، 

)))  لعنة االأب نوح )عليه ال�سالم( البنه حام اأ�سطورة م�سهورة 

وعلماء  االأنثروبولوجيا  علماء  بع�ص  وقام  الخيال،  ن�سج  من 

الدوائر  ال�سيا�سة، وعلماء الطبيعة، وبع�ص  االأعراق، وعلماء 

�سكل  في  االأ�سود  الجن�ص  �سورة  ببناء  خاللها  من  الكن�سية، 

الوح�ص غير المتعلم وغير القادر بمفرده على قيادة م�سيره، 

الإ�سفاء ال�سرعية على المغامرة اال�ستعمارية.

علم  في  ورائ��د  �سيا�سي  مفكر   :Montesquieu مونت�سكو    (((

ولد  التنوير،  ع�سر  من  فرن�سي  وكاتب  وفيل�سوف  االجتماع، 

في  89))م، وتوفي بتاريخ 755)م في باري�ص.

)))  فولتير Voltaire: كاتب وفيل�سوف ورجل اأعمال فرن�سي، من 

مواليد  )9))م في باري�ص، وتوفي في المدينة نف�سها بتاريخ 

778)م.

 Georges-Louis بوفون  دي  لوكليركونت  لوي�ص  ج��ورج    (((

وريا�سيات  طبيعة  عالم  هو  )707)-788)م(:   Leclerc
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ول���م يحاول المفكرون في الغ���رب– إال قلة منهم- فك هذا 
االرتب���اط الذي يتناقض مع ظاهر الموق���ف الغربي، ترتب 
على هذا االرتباط تصنيف »العرق األس���ود« كنتيجة لعقوبٍة 
أبدي���ة تظل تاحق هذا الجنس، وم���ن أجل فرض مقررات 
هذه األس���طورة تم تسخير كل مكونات العولمة الحضارية))) 
من أجلها ليصبح األمر طبيعياً؛ يتم قبوله بطريقٍة أو بأخرى.
هذا التفس���ير الملفوف بخيوط التكلف والغش والتلفيق 
أدى بالعق���ل األوروبي إلى إنتاج  »نظرية الطبائع« )التي ترى 
أن للشعوب طبائع تتوارثها(، وقد اعتمدت هذه النظرية على 
كش���وفات علم األجناس الحيوانية كما صّورها داروين)))، ثم 
ُعّممت نتائجها على األجناس البشرية، فأفرزت فرضيًة تنادي 
بوجود ساالت بش���رية ذات خصائص ثابتة، تتجاوز التطور 
التاريخي للمجتمع ومراحله))). وهذه النظرية ذات تأثير كبير 
على منحى تطورات الجنس البش���ري؛ بزعمها وجود سمتَين 
من الطبائع: )الس���مة اإليجابية، والسمة سلبية(، ف�»الشعوب 
األوروبي���ة«- في مقابل الش���عوب األخ���رى- منحدرون من 
الجنس اإلغريقي، ويتسمون بميٍل فطري إلى ممارسة الحرية 
والعقل، بينما يتصف  »الش���رقيون« باس���تمرائهم العبودية، 

وعجزهم عن الممارسة العقلية الصحيحة. 
كان العالم غوبينو))) من أبرز وأشهر دعاة هذه المدرسة، 
حيث برز ذلك في مؤلفه  )بحث في تفاوت العروق البشرية(، 
ويقول فيه: »إن التفاوت والتمايز بين األعراق ينسجم ويوافق 
نظ���ام الطبيعة، فالعروق الدنيا ال تنتج حضارة، وغير مؤهلة 
بيولوجي���اً لذلك، وإنم���ا وظيفتها خدمة صن���اع الحضارة، 

وعالم اأحياء وفيل�سوف وكاتب فرن�سي.

الحوار  خالل  من  تكون  ال  التي  الغربية  الح�سارة  �سيادة    (((

والقبول الطوعي، بل من خالل الفر�ص بالقوة والمكابرة.

تاريخ  عالم   :Charles Darwin داروي���ن روب��رت  ت�سارلز    (((

809)م  في اإنجلترا في  بريطاني، ولد  طبيعي وجيولوجي، 

لعائلة اإنجليزية علمية، وتوفي في )88)م.

العربية  الفل�سفة  ف��ي  ال��م��ادي��ة  ال��ن��زع��ات  م���روة،  ح�سين    (((

االإ�سالمية، بيروت، دار الفارابي 985)م، �ص))).

Arthur de Gobineau: من مواليد ))  )))  اآرثر دي غوبينو 

يوليو ))8)م، وتوفي في )) اأكتوبر )88)م دبلوما�سي وكاتب 

عن  بمقاله  اليوم  رئي�سي  ب�سكل  معروف  فرن�سي.  و�سيا�سي 

عدم الم�ساواة بين االأجنا�ص الب�سرية ))85)-855)م(.

وعبيداً لها«))). 
ثم تطورت هذه النظرية فُعرفت فيما بعد ب�»العنصرية 
العلمي���ة البيولوجية«، خاصًة بي���ن 1880م و1914م، ويمكن 
اعتبارها اليد اليمنى لتبرير االس���تعمار األوروبي واضطهاد 
واس���ترقاق أجناس بشرية أخرى))). وعرفت هذه العنصرية 
ذروته���ا بي���ن 1920م و1945م، لكنها لم تع���رف انتقادات 
جوهرية إال في نهاية القرن العشرين، وبالخصوص بعد بيان 

منظمة اليونيسكو حول »صراع األجناس« عام 1950م))).
وهذا التفسير التبريري اعتمد عليه الغرب، فادعى أنه 
)أي الغرب( صاحب مهمة الدور الحتمي في جلب الحضارة 
إلفريقيا بواسطة االس���تعمار؛ على أساس أن إفريقيا قارة 
خارج التاريخ، وهذا التبرير القديم الذي أجاز االستعمار هو 
نفس الغطاء المستعمل اليوم في تهميش اإلنسان اإلفريقي، 
فنجد إشارات من الخطاب الصاعد لدى بعٍض من »النخبة 
السياس���ية الغربية« توحي بأن »اإلنسان اإلفريقي لم يدخل 
بعُد في التاريخ«)))، وإلى اآلن يفتخر الغرب بتاريخه الملوث 

بهذه العنصرية، ويمجد أبطالها بوصفها جزءاً من هويته. 
والصراحة تقتضي القول بأن »القومية األوروبية« اليوم 
هي إعادة قولبة للعنصرية القديم���ة في أوروبا، ومع حلول 
القرن العش���رين ظلت هذه العنصرية الجديدة سمة جديدة 
تحدد العاقات االجتماعية للغرب مع الشعوب األخرى على 

أساس النظرة االستعائية للجنس األبيض.
 ثانياً: مركزية الآلية الإعالمية الغربية:

االتجاه السائد في ملكية اآلليات اإلعامية في الغرب 

الغربي  الفكر  في  العن�سري  الفكر  بنيات  ل�سهب،  حميد    (5(

ونتائجه، ن�سر بتاريخ 7) يوليو 0)0)م، ن�سر بتاريخ 7) يوليو 

/https://www.almayadeen.net :0)0)م، على الرابط

 Robert Miles, Le racisme européen dans son (((

 contexte historique. Réflexions sur l›articulation
 du racisme et du nationalisme, Genèses 8, juin
.P.109 ,131-1992, p.108

)7)  حميد ل�سهب، مرجع �سابق.

تبني  ذلك  على  �سيء  واأدل  اأوروب��ي��ة،  قناعة  العبارة  هذه    (8(

م�سوؤولين كبار من النخبة ال�سيا�سية الغربية لهذا الخطاب، 

ومقولة اأن »االإن�سان االإفريقي لم يدخل بعُد في التاريخ« وردت 

�ساركوزي«  »نيوكوال  الفرن�سي  للرئي�ص  الم�سهور  الخطاب  في 

في داكار، بتاريخ )) يوليو 007)م.
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فرض حقيق���ة مفادها: أن المؤسس���ات اإلعامية هي في 
المقام األول مؤسسات اقتصادية، تخضع للخاصية الربحية 
في ظل النظام الرأس���مالي الذي يحك���م العالم. وفي هذا 
الس���ياق؛ تكون العملية اإلنتاجية اإلعامية مضطرة لتلبية 
قواعد السوق، ويؤدي ذلك إلى نتيجة كون »المعلومة« سلعة 

يجب أن تكون مربحة اقتصادياً مثل أي سلعة أخرى. 
هذه الحقيقة تُسقط رأساً على عقب نظرية »االستقالية 
المعلوماتية« كأحد المب���ادئ التي تنادي بها الدول الغربية؛ 
في مقابل فرض اإلعام نفس���ه كآلية اقتصادية وسياسية 
تسيطر عليها الرأس���مالية الدولية؛ ليكون مصدراً أساسياً 
في تش���كيل رأس الم���ال المادي الرمزي لألف���راد وألقليٍة 
محدودة، وذلك من خال أداء وظيفة نقل التراث اإلنساني، 
والتدخل في تشكيل الصور الذهنية للمجتمعات، واالهتمام 
بإنت���اج المعلومات واألفكار والثقاف���ة وتوزيعها على الناس، 
تلبيًة لغايات األقلية البرجوازية الرأسمالية، بدايًة من اختيار 
الفكرة وصياغتها في رس���الٍة ذات محتوى وشكل معّين، إلى 

أن تصل إلى الجمهور المتلقي.
فالشركات الصحافية الكبرى هي اليوم الجهات الفاعلة 
في س���وق إعامية تُغمر بمبالغ كبيرة من المال، يكون فيها 
توزيع المعلومات قيمة س���وقية مهم���ة. وتجد هذه الظاهرة 
المقصودة دعماً من أطراٍف مختلف���ة، منها الدول القومية 
أحياناً، ففي الواليات المتحدة األمريكية تم إلغاء التش���ريع 
المناهض لتركيز الملكية لوسائل اإلعام في فبراير 2002م. 
وفي فرنسا تزداد ظاهرة تركيز ملكية وسائل اإلعام، حيث 
يمتلك عدٌد قليل من الشركات جميع وسائل اإلعام المرئية 
والمس���موعة تقريباً بجانب الصحافة المكتوبة، ففي تقريٍر 
مفصل تشير مؤسسة  »أرسيميد«)))  ACRIMED تركيز 
اإلعام الفرنس���ي في أيدي عدٍد قلي���ل من رجال األعمال، 
بعضهم على رأس قائمة أغنى رجال األعمال في فرنسا، كما 
تش���ير بعض التقارير إلى سيطرة تاجَرا الساح الفرنسيان 
داس���و Dassault والجاردير Lagardère على 70% من 

)))  اأر�سيميد  Acrimed: هي جمعية فرن�سية للنقد االإعالمي، 

منذ  االإع���الم���ي،  المر�سد  ب��وظ��ائ��ف  للقيام  اإن�����س��اوؤه��ا  ت��م 

اإن�سائها- في عام )99)م- �سعت اإلى تجميع المعرفة المهنية 

كما  لالإعالم،  الم�ستقل  النقد  خدمة  في  النظرية  والمعرفة 

ت�سف المنظمة نف�سها.

وسائل اإلعام الفرنسية))).
وفي أوائ���ل الثمانيني���ات؛ انتقدت البل���دان النامية، 
وال س���يما حركة عدم االنحياز، هيمن���ة الدول الغربية على 
المعلوم���ات، ودعت إلى إنش���اء النظام العالم���ي الجديد 
للمعلوم���ات واالتص���االت)))  N.O.M.I.C، وأنكرت هذه 
الدول استخدام الغرب لمفهوم حرية تدفق المعلومات للدفاع 
عن المصالح االقتصادية لوسائل اإلعام السائدة. وترتبط 
هذه االختاالت بحقيق���ة أن الدول الصناعية تمتلك جميع 
وكاالت األنباء العالمية ومحطات الراديو الدولية والتقنيات 
)األقمار الصناعي���ة وتكنولوجيا المعلومات(، ونتيجة لذلك، 
ف���إن تدفق المعلوم���ات الدولية يكون ف���ي اتجاه واحد من 

البلدان الصناعية إلى دول العالم الثالث. 
ش���ّكل هذان المحددان اإلطار الفك���ري الذي يُعّد هو 
الُموّجه والمتحكم باآللي���ة اإلعامية الغربية، فجعل عاقة 
الغرب باإلنسان اإلفريقي محصورًة في ثنائيات عكسية؛ تارًة 
تأخ���ذ الطابع العرقي فتكون المعادل���ة بين الرجل األبيض 
والرجل األسود، وتارًة تأخذ الطابع المنفعي فتكون المعادلة 
بين اإلنس���ان المنتج واإلنسان المستهلك، وتارًة تأخذ طابعاً 
حضارياً فتكون المعادلة بين اإلنس���ان المتمدن واإلنس���ان 
الرجع���ي. وفي إس���قاطات اآللية اإلعامي���ة الغربية لهذه 
الثنائي���ات على اإلنس���ان اإلفريقي؛ نجد صورة »اإلنس���ان 
اإلفريقي« في هذه العاق���ات الثنائية في وضعية المحتاج 

الدائم للغرب مع التبعية الحتمية له في أغلب األحيان. 
والإع��الم  الإفريقي  الإن�صان  الثاني:  المحور 

الغربي:
يملك اإلنسان اإلفريقي أس���لوب حياة متكامل، يرتبط 
بمكّوناته الجس���مية والعقلية والروحية، ويتفاعل بمن حوله 
م���ن كيان���ه االجتماعي ف���ي جوانبه المختلفة، س���واء من 
ناحية القيم األخاقية أو من ناحية الس���مات الش���خصية. 

 Fatih Karakaya, La concentration des médias  (((

 français pose un problème de liberté de presse,
.2020-07-https://www.aa.com.tr/fr/ 14

لالت�سال:  الجديد  العالمي  النظام   :N.O.M.I.C نوميك    (((

عدم  حركة  دول  من  بمبادرة  978)م  عام  تاأ�س�ست  منظمة 

االنحياز اآنذاك، لمواجهة الم�سكالت التي تنجم عن اختالل 

الحر  التدفق  اإل��ى  ودع��ت  وال�سمال،  الجنوب  بين  ال��ت��وازن 

والمتوازن للمعلومات، واأن�ساأت المنظمة لجنة لهذا الغر�ص.
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فهو– اإلنس���ان اإلفريقي- صاحب تاريخ وصانع حضارة، وال 
تقل إس���هاماته في الحضارة اإلنسانية عن إسهامات األمم 
األخرى. بينما ش���كلت الوحدة الجغرافي���ة للقارة اإلفريقية 
والتركيبة الجيوسياسية والثقافية عقدة لإلنسان اإلفريقي، 
وتش���كلت هذه العقدة تحدياً له حاَل بينه وبين إثبات نفسه. 
ثم ج���اء الفكر االس���تعائي الغربي فاس���تغل الغرب هذه 
الش���روخ التي أحدثتها العوامل الجغرافية والثقافية، فنجح 
إلى حدٍّ بعيد في تقديم »اإلنسان اإلفريقي« في صورٍة هشة؛ 
باستخدام قوة تأثير اآللية اإلعامية مقابل مقاومة ضعيفة 

من اإلنسان اإلفريقي.  
لقد نجح اإلعام الغربي في اختراق اإلنسان اإلفريقي 
م���ن خال اختاق صورة نمطية له، ث���م توظيف النظريات 
اإلعامية األكث���ر تأثيراً في الجماهير وفي النخب إلحداث 
التغيير المطل���وب. وإذا تعلق األمر بتحدي���د نوع االتصال 
الذي يمكن أن يصوغ صورًة مختلفة عن اإلنس���ان اإلفريقي 
في جمي���ع المجاالت السياس���ية واالقتصادي���ة والثقافية 
واالجتماعية، تنتقي اآللية اإلعامية الغربية بشكٍل مدروس 

أدق وسيلة وأنسب محتوى في الرسالة المقدمة.
والهدف النهائ���ي من وراء ذلك هو صياغة اإلنس���ان 
اإلفريقي على أساس العقلية المركزية األوروبية، التي ترجح 
أن كل العل���وم والثقافات كانت نتاج���اً للعقل الغربي، وأكثر 
ما يس���اعد على ذلك هو التحكم في الرسالة اإلعامية مع 

القدرة على قولبة المعلومة. 
ولذا؛ تأتي في مقدم���ة النظريات اإلعامية، التي يتم 
توظيفها بشكٍل مستمر في الواقع اإلعامي الغربي، خاصًة 
إذا كان الموضوع متعلقاً باإلنس���ان اإلفريقي، نظرية »وضع 

األجندة« ونظرية »الغرس الثقافي«.
اأوًل: نظرية »و�صع الأجندة:«

م���ن الفرضيات التي تقوم عليها هذه النظرية أن تركيز 
اإلعام يك���ون على عدٍد قليل م���ن القضايا والموضوعات 
العام���ة، التي تؤدي إلى اعتقاد الجمه���ور بأن تلك القضايا 
والموضوعات ه���ي األكثر أهمية من باق���ي القضايا، فإن 
وسائل اإلعام تمارس تأثيراً على الرأي العام من خال لفت 
انتباه الجمهور إلى أحداث معينة بدالً من غيرها. ويصل دور 
اآللية اإلعامية من خال ه���ذه النظرية إلى فرض الناس 
بما يجب عليهم التفكير في���ه، وما يجب أن يكون عليه هذا 

الرأي)))، والصور النمطية الملتَصقة باإلنسان اإلفريقي من 
ِقبل اإلع���ام الغربي بفعل هذه النظري���ة ال تخلو أن تكون 

واحدًة من هذه األنماط اآلتية: 
1- نمطية العنف: 

يك���ّرس اإلعام الغرب���ي صورًة مفادها: أن اإلنس���ان 
اإلفريقي تتحكم فيه غريزة العنف، وعليه فالحروب الدائمة 
واالقتتال المس���تمر نتيج���ًة طبيعية تعكس ه���ذه الغريزة 
المتحكمة في اإلنس���ان اإلفريقي، ففي عام 2000م أظهرت 
 TransAfrica  (((دراس���ة، قام بها منتدى ترانس أفريكا
Forum، حول التغطي���ة اإلعامية لصحيفت���ي نيويورك 
تايم���س The New York Times وواش���نطن بوس���ت 
Washington Post األمريكية اليومية، تجاه إفريقيا أنه 
من بين 79 مقاالً نُش���رت بين مارس وأغس���طس من ذاك 
الع���ام، فإن م���ا ال يقل عن 63 مقاالً تتعلق بجميع أش���كال 
الص���راع )الحرب المفتوح���ة، والحرب األهلي���ة، والتمرد 
المدني(، وتن���اول 12 موضوعاً وباء اإلي���دز، وركزت أربعة 
مقاالت على قضايا التنمية من زاوية المساعدات الدولية أو 
العاقات م���ع الواليات المتحدة))). بينما آنذاك من بين 53 

 MISSIKA Jean-Louis )1989), “Les médias (((

 et la campagne présidentielle: autour de la
 notion de fonction d›agenda”, Bulletin du
 CERTEIC )Centre de recherche en techniques
 d›expression en information et communication),
.N°10. Université de Lille III, P.41

�سابقًا،   TransAfrica Forum اأفريكا  تران�ص  ))) منتدى 

وا�سنطن  ف��ي  مدنية  منظمة  ه��ي  ح��ال��ي��ًا:   TransAfrica
للواليات  الخارجية  ال�سيا�سة  في  للتاأثير  ت�سعى  العا�سمة، 

وجميع  والكاريبية  االإفريقية  بالدول  يتعلق  فيما  المتحدة 

مجموعات ال�ستات االإفريقي، وهي مركز بحث وتعليم يركز 

في  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية  ال��ظ��روف  على 

واأجزاء  الالتينية  واأمريكا  الكاريبي  البحر  ومنطقة  اإفريقيا 

اأخرى من ال�ستات االإفريقي، وهي اأكبر واأقدم منظمة للعدالة 

االجتماعية في الواليات المتحدة تركز على العالم االإفريقي، 

للمجتمعات  رئي�سية  وتعليمية  بحثية  كموؤ�س�سة  وت��ع��م��ل 

االإفريقية.

 Tristan SICARD, Le Traitement Mediatique (((

 de l›Afrique dans la Presse Ecrite de
 Référence Francophone entre 1993 et 2003:
 Le Cas des Quotidiens Le devoir )Québec),
 Le monde )France) et Le Soir )Belgique),
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دولًة إفريقية  كانت 14 دولة »فقط« مس���رحاً لنزاع مسلح، 
ولكن في معظم األحيان يتم تعميم صورة العنف على إفريقيا 

بأكملها. 
والنتيجة التي يس���عى اإلعام الغربي لفرضها كأجندة 
ف���ي هذا الصدد هي: إثبات العاق���ة التازمية بين طبيعة 
اإلنس���ان اإلفريقي والعنف، ثم س���حب ه���ذه العاقة على 
المجتمع���ات اإلفريقي���ة؛ إذ إن غريزة العن���ف ال تنتج إال 
إنس���اناً ومجتمعاً عنيفاً، األمر الذي تحقق في المجتمعات 
اإلفريقي���ة وفق تصوير اإلعام الغرب���ي لها. ولهذا في عام 
 ،The Economist 2000م أطلقت المجلة المالية المؤثرة
التي تُنش���ر في المملكة المتحدة، على إفريقيا اسم: »القارة 

اليائسة«))).
2- نمطية القابلية للو�صاية:

الصور النمطية الكاس���يكية من اإلعام الغربي تمثل 
اإلنس���ان اإلفريقي بأنه بدائي غير عقاني وغير قادر على 
التخطي���ط أو االعتناء بنفس���ه، وتتعمد اآللي���ة اإلعامية 
الغربية اإلفراط في إساءة االس���تخدام للمصطلحات التي 
تساعد على ترسيخ هذا التصّور مثل: »قبلي« أو »بدائي« أو 
»روحاني« أو »متوحش« أو »غابة«، لإلش���ارة على عدم كفاءة 
اإلنس���ان اإلفريقي في تحمل المسؤولة، والحاجة دائماً إلى 
اآلخر في تدبير ش���ؤونه، وكأنهم بذلك ينطلقون من مقولة 
ليفينغيستون))) الش���هيرة: »األفارقة أطفاٌل أكثر من كونهم 

بدائيين، وعلى األنظمة أن تدرك حاجتهم للحماية«))). 
وعلى س���بيل المثال: ف���ي عام 1991م كتب مراس���ل 
لصحيف���ة اإلندبندن���ت The Independent البريطانية 
اليومي���ة أن: »إفريقيا ميؤوٌس منه���ا لدرجة أنه من الصعب 

.Université Laval Québec, P.19

 Gysbert M Kirsten & Elirea Bornman, The   (((

 international flow of news, University of South
.Africa, February 2017, P.44

 David Livingstone ليفينغ�ستون دي��ف��ي��د    (((

)))8)-)87)م(: كان م�ستك�سفًا ا�سكتلنديًا لو�سط اإفريقيا، 

اأطلق  ال��ذي  وهو  فيكتوريا،  اأول اأوروبي يرى �سالالت  وك��ان 

عليها هذا اال�سم.

جورج  ترجمة  واال�ستعمار،  االأنتربولوجيا  لكرك،  جيرار    (((

والتوزيع،  والن�سر  للدرا�سات  الجامعية  الموؤ�س�سة  كتورة، 

بيروت، الطبعة الثانية، 990)م، �ص5).

تصدي���ق أنها يمكن أن تس���اعد نفس���ها. وإذا كانت الدول 
الغربي���ة لديها اإلرادة فيمكنها إعادة اس���تعمار القارة التي 
تركتها بهذه السرعة، ويمكن لليابانيين واأللمان حكم إفريقيا 
باستخدام البريطانيين كوكاء رسميين كمستعمرين سابقين 
 Le Figaro محترفين«)))، ولقد انتقدت صحيفة لو فيغارو
الفرنس���ية التصريح))) الذي وصف به ماكرون »االستعمار« 
ب�»الخط���أ«، معترفاً ب�»الخطأ األخاق���ي« على الجمهورية 
الفرنس���ية، فوصفت ذلك التصريح بسوء فهم تاريخي، ولم 
تستح الصحيفة من إيراد تبريرات لاستعمار الفرنسي! بل 
اس���تطردت في ذكر ما تعتبرها أموراً إيجابية من االستعمار 

األوروبي خدمت القارة اإلفريقية))). 
وبهذا المعنى؛ فإن تغطية األخبار اإلفريقية تس���تجيب 
بشكٍل واضح لنموذج »وضع األجندة« من ِقبل اإلعام الغربي، 
ففي معظم األحيان تأخذ وس���ائل اإلع���ام زمام المبادرة 
للحديث عن مشكلة أو قضية تؤثر بشكٍل سلبي على اإلنسان 
اإلفريقي. وإذا تمت مناقشة الموضوعات اإلفريقية؛ فذلك 
بالضرورة ألنها تتوافق مع جدول األعمال الذي وضعته هذه 

الوسائط مسبقاً إلفريقيا.
ثانياً: نظرية »الغر�س الثقافي«:

تهتم وسائل اإلعام بإنتاج المعلومات واألفكار والثقافة 
وتوزيعها على الناس تلبيًة لحاجياتهم االجتماعية، فهي تُعّد 
واحدة من األجهزة األساس���ية للعاق���ات االجتماعية، وقد 
يكون من الممكن إعادة التفكير في وسائل اإلعام بوصفها 
إط���اراً أولياً من أطر التنش���ئة االجتماعية، وذلك ألن حجم 
اعتماد األفراد على وس���ائل اإلعام ومزاحمتها لمؤسستي 
األسرة والمدرس���ة في التأثير في حياة األفراد عزز دورها 
وفاعليته���ا، ومن هذه الزاوية تتأكد أهمية الحيز التي ينفرد 
به اإلعام لتش���كيل ال���رأي العام لدى الجمه���ور من البُعد 

.Tristan SICARD, P.20  (((

)5)  �سدر هذا الت�سريح من الرئي�ص الفرن�سي اإيمانويل ماكرون 

اأبيدجان  في  ))/))/9)0)م  بتاريخ  �سحافي  موؤتمر  اأثناء 

�سفحة  »بناء  في  رغبته  خ��الل  من  ال��ع��اج،  �ساحل  عا�سمة 

جديدة« مع الدول االإفريقية. 

))/))/9)0)م،  بتاريخ،  المقال  هذا  ال�سحيفة  ن�سرت    (((

lefigaro.fr/vox/histoire/ ال��راب��ط:   ه��ذا  ف��ي  ومتوفر 

jean-sevillia-emmanuel-macron-a-une-lecture-
 anachronique-de-la-colonisation-20191223
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التثقيفي وتوزيع المعلومة.
وانطاق���اً م���ن نظرية »الغ���رس الثقاف���ي«؛ فإن دور 
اإلعام يصبح أقرب ما يكون إلى صيغة من صيغ التنش���ئة 
االجتماعي���ة، حيث إن التفاعل على م���دى فترة زمنية تمتد 
لسنوات بين مصادر المعرفة والقيم ونماذج السلوك يكسب 
الفرد أفكاراً واتجاهات وأنماط س���لوكية تتس���ق مع وضعه 
االجتماعي. فالغرس الثقافي عبارة عن عملية ثقافية تؤدي 
إلى خلق مفاهيم عامة توحد االس���تجابة ألس���ئلة ومواقف 
معّينة، وال ترتبط بالحقائق والمعتقدات المنعزلة، وتأتي هذه 
المفاهيم من التعرض الكل���ي للبرامج اإلعامية، وبخاصة 

البرامج المرئية))).
ووفقاً لتطبيقات اآللية اإلعامية الغربية لهذه النظرية 
تجاه الموضوع���ات ذات الصلة باإلنس���ان اإلفريقي؛ فإنه 
يمكننا القول بأن صورة إفريقيا مبنية وفقاً للصلة التي تربط 

المجتمعات الغربية بهذه القارة. 
وبعبارة أخرى؛ فإن صورة اإلنس���ان اإلفريقي المتناقلة 
في وسائل اإلعام الغربية تستند إلى العاقات الدبلوماسية 
والسياس���ية واالجتماعية والثقافي���ة والتاريخية التي تربط 
المجتمع���ات الغربية بالق���ارة اإلفريقي���ة. ويجد الاعبون 
األساس���يون خلف ستار اإلعام الغربي فرصًة لغرس ثقافة 
األف���كار النمطية لدى الجمهور الغربي م���ن خال »تعتيم« 
صورة اإلنس���ان اإلفريقي، ومن جمل����ة هذه الأف����كار النمطية 

نورد الآتي:
1- نمطية الإن�صان الطاغي:

عندما يكون اإلنسان اإلفريقي موضوع اإلعام الغربي 
في السياسة والحكم أو اإلدارة؛ فالظاهر أنه إنسان دكتاتوري 
وإداري فاس���د، وم���ن ش���دة التركيز على خصلة الفس���اد 
وترويجها في وس���ائل اإلعام الغربية تصبح وكأنها فطرية 
في اإلنس���ان اإلفريقي. ومن الذين الحظوا هذا االتجاه في 
اإلعام الغربي رجل األعمال الدولي »مو إبراهيم«)))، ومما 

)))  طلعت حكيم، علم النف�ص االإعالمي روؤى معا�سرة ودرا�سات 

تطبيقية، مكتب االأنجلو الم�سرية، �ص57.

))9)م،  عام  المولود   ،Mo Ibrahim اإبراهيم  مو  محمد    (((

ه��و م��ل��ي��اردي��ر، ورج���ل اأع��م��ال اأن��ج��ل��و-���س��ودان��ي ف��ي مجال 

 Mo موؤ�س�سة  م��ع  عالميًا  خير  ف��اع��ل  اأ�سبح  االت�����س��االت، 

اإبراهيم  جائزة  تمنح  التي   ،)Ibrahim Foundation )in

صرح به في هذا االتجاه: »أن إفريقيا ليست أكثر فساداً من 
أي مكاٍن آخر حولنا، فمقابل كل زعيم إفريقي فاس���د؛ لدينا 
ألف رجل أعمال أوروبي وأمريكي وصيني فاسد، أين هؤالء 

الناس؟!«))). 
عندما يطلب من اإلنس���ان الغربي التفكير في إفريقيا؛ 
ف���إن الصور الذهنية الش���املة التي تتب���ادر إلى ذهنه هي: 
الاعقانية البدائية، وعدم الكفاءة اإلدارية، وعدم االستقرار 
السياسي، والفس���اد الفاضح، والقيادة غير الكفؤة. وذهب 
بول جونس���ون))) إلى حد القول:  »ما يحتاجه العالم الثالث 
هو شكل جديد من أش���كال اإلمبريالية: اإليثار، واإلشراف 
الدولي، والكفاءة، والصرامة... العوامل التي ستسمح بإحياء 
االستعمار«)))، ويتس���اءل باتريك مارنهام))) عما إذا كان من 
الممكن أن تخضع إفريقيا للحكم على اإلطاق، ويدعي أنه 
»ال يوجد نظام معروف لألعمال الحكومية في إفريقيا«))). 

2- نمطية الخرافية:
كل الدراس���ات الجادة المتعلقة باألدي���ان في إفريقيا 
تتفق على نتيجة: أن اإلنسان اإلفريقي متدين بفطرته، وأنه 

للحكم  اإبراهيم  »موؤ�سر  وتن�سر  اإفريقيا،  في  القيادي  للتميز 

في اإفريقيا«.

 Carole KOUASSI  “La corruption en Afrique est  (((

 soutenue par les hommes d›affaires européens,
:chinois et américains”- Mo Ibrahim,  at
la-corruption-/04/10/https://fr.africanews.com/2017
en-afrique-est-soutenue-par-les-hommes-d-
2017/10/affaires-europeens// 04

 ( Paul Bede Johnson: من مواليد  )))  بول بيد جون�سون 

وكاتب  م�سهور،  وم��وؤرخ  اإنجليزي،  �سحافي  8)9)م،  نوفمبر 

خطابات وموؤلف، على الرغم من ارتباطه بالي�سار ال�سيا�سي 

في بدايات حياته المهنية؛ فاإنه االآن موؤرخ �سعبي محافظ.

 Amy Biney, The Western Media and Africa:   (5(

 Issues of Information and Images, Interstate -
 1997/Journal of International Affairs VOL. 1996
NO. 2

و�سحافي  كاتب   :Patrick Marnham مارنهام  باتريك    (((

الرحالت  عن  بكتاباته  االأول  المقام  في  ا�ستهر  اإنجليزي، 

�سبتمبر  اأي��ل��ول/  في  االأخ��ي��ر  كتابه  �سدر  الذاتية،  و�سيرته 

وال��خ��داع  المقاومة  ال��ظ��ل:  ف��ي  )ال��ح��رب  بعنوان  0)0)م، 

والخيانة في فرن�سا المحتلة(.

.ibid  (7(
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يعتقد بوجود س���لطة عليا لها السيادة، وهي التي تتحكم في 
تيسير شؤون هذا العالم، ويرجع اإلفريقي األحداث العظيمة 

إلرادات هذه السلطات غير المنظورة))). 
وم���ع ذلك؛ ال يمّل اإلعام الغربي عن التمس���ك باألثر 
الرجعي للتاريخ ومحاولة تكريس صورة اإلنس���ان اإلفريقي 
الوثني الخرافي الذي يغرق في الس���حر والشعوذة، متعمداً 
في ذلك تجريد اإلنسان اإلفريقي عن كل ما له عاقة بالدين 

والفطرة.  
ويكش���ف هذا النمط من التغطي���ة اإلعامية التحيز 
وعدم اإلنصاف الواضح في حق اإلنس���ان اإلفريقي، فمثًا 
عندما تركز هيئة اإلذاعة البريطانية BBC وصحيفتا لومند 
Le monde ول���و بوينت )))Le point الفرنس���يتان على 
ظاهرة »أكل لحوم البشر« وتصويرها بأنها جزء من التقاليد 
والثقافة اإلفريقية؛ فذلك تأكيٌد على وجود س���لوك إعامي 
يس���عي لتحقيق صورة اإلنس���ان اإلفريقي التي يريد الغرب 

إنتاجها من خال آليته اإلعامية.
الإفريقي  الإن�����ص��ان  ���ص��ورة  الثالث:  المحور 

والدور الإعالمي الإفريقي.. الواقع والبديل:
أدت عولمة أغلب خصائ���ص الحياة االجتماعية اليوم 
إلى اعتبار وس���ائل اإلع���ام الجماهيري���ة صاحبة وظيفة 
مهمة في الواقع االجتماعي أكثر من تلك الوظيفة المتخيلة 
افتراضي���اً؛ حيث إن ظاهرة االعتم���اد المتبادل مكنت نظم 
وس���ائل اإلعام من االستياء على جزء من جاذبية وظائف 

النظم االجتماعية األخرى.
ومن نتائ���ج ذلك: أن صارت الثقاف���ة الجماهيرية من 

اإبراهيم،  ال��رزاق  عبد  اهلل  عبد  الجمل،  اهلل  عطا  �سوقي    (((

القاهرة،  م�سر  الجمهورية،  كتاب  االإفريقية،  الح�سارة 

009)م، �ص)).

الظاهرة،  هذه  مركزة حول  ون�سرات  مقاالت  �سل�سلة  نجد    (((

»حالة  بعنوان:  البريطانية  االإذاع���ة  هيئة  ن�سرته  ما  منها 

م���ن اأك����ل ل��ح��وم ال��ب�����س��ر ت��ه��ز ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا« ب��ت��اري��خ: 

لومند  �سحيفة  ن�سرته  ما  اإل��ى  باالإ�سافة  8)/7/08)0)م، 

الفرن�سية بعنوان: »في جنوب اإفريقيا �ساحر القرية على راأ�ص 

�سبكة اآكلي لحوم الب�سر« بتاريخ: 7/09/08)0)م، وما ن�سرته 

�سحيفة لو بوينت بعنوان: »جولة اآكلي لحوم الب�سر العالمية: 

ناب و�سط اإفريقيا« بتاريخ: )8/08/0)0)م، وهذا النوع من 

الن�سرات متكرر باأ�ساليب وعناوين مختلفة.

المنظ���ور النقدي ثم���رة طبيعية نتجت ع���ن تعطيل العقل؛ 
باعتبار وس���ائل اإلع���ام، التي من خصائصه���ا التنميط 
واالبتذال وتغليب التس���لية والدعاية، مدخًا س���مح بنشر 
الثقاف���ة الجماهيرية وقهر العناصر اإليجابية في ثقافة فئٍة 

ما من البشر كي تساير المطلوب والشائع. 
وال ت���زال المحط���ات اإلعامي���ة الدولية الرئيس���ية 
العامل���ة في القارة تلع���ب وظيفتها في اختراق سياس���ات 
الرقابة الوطنية س���عياً للبقاء جزءاً من البيئة »المعلوماتية« 
لجمهورها، مس���تفيدًة من الخبرة المكتس���بة ومن مواردها 

المتوفرة بشكٍل ال يتناسب مع نظرائها األفارقة. 
ولقد وعت مؤخراً مختلف شرائح المجتمع اإلفريقي- 
النخب األكاديمية والسياس���ية وبعض قادة الرأي العالمي– 
التشوهات الطارئة في صورة اإلنسان اإلفريقي. وإن اختلفت 
بعض مقاربات التصدي والمواجهة؛ فإنه يبقى وجود إعام 
إفريقي بديل، قادر على القي���ام بمهمة المقاومة والتصدي 
للصور النمطية لإلنسان اإلفريقي، محل اتفاق بينها جميعاً. 
ويؤكد هذا التوجه ما أعلن عنه الرئيس الكيني أوهورو 
كينيات���ا))) بالقول: ب�»أن إفريقيا ه���ي أحدث حدود العالم، 
وأكثرها وعداً لفرٍص ال حدود لها، لقد وّلت األيام التي كانت 
فيها العدس���ة الوحيدة لرؤية قارتنا هي اليأس واإلهانة«)))، 
ويمكن رصد جهود مختلفة رس���مية وغير رس���مية في هذا 

الصدد، نوردها فيما يأتي:
اأوًل: الجهود الر�صمية:

فالجهود اإلعامية الرس���مية هي التي أخذت الطابع 
الرس���مي، س���واء تقودها الدول عبر ال���وكاالت اإلعامية 
الوطنية، أم تقودها المؤسسات الرسمية األخرى كالمنظمات 
الدولية عب���ر الوكاالت العالمية. بينم���ا تكمن الجهود غير 
الرسمية في محاوالت األفراد أو المؤسسات شبه الرسمية 

الرامية إلى تصحيح صورة اإلنسان اإلفريقي. 
ولقد تصدرت الجهود الرس���مية المب���ادرات التي تم 

اأكتوبر   (( في  ول��د   :Uhuru Kenyatta كينياتا  ))) اأوه���ورو 

))9)م في نيروبي، وهو رجل دولة كيني ورئي�ص الجمهورية 

الكينية منذ 9 اأبريل ))0)م.

 Baker, P. & Santora, M. )2015) “Obama in   (((

 Kenya: an upbeat tone, but notes of discord,
.too”, New York Times, 25 July
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اتخاذها على مستوى االتحاد اإلفريقي والمبادرات الوطنية 
من ِقبل الدول اإلفريقية نفس���ها، ونتج عن هذه المبادرات 
إنش���اء وكالة إعامية دولية خاصة بإفريقيا، باإلضافة إلى 

إنشاء الوكاالت الوطنية اإلفريقية. 
:Panapress 1- وكالة الأنباء الإفريقية بانابر�س

م���ن المعلوم أنه منذ التس���عينيات كان���ت توجد ثاث 
 ،Reuters وكاالت أنب���اء عالمية رئيس���ية، هي: رويت���رز
 ،AFP ووكالة األنباء الفرنسية ،AP ووكالة أسوشيتد برس
ولقد تراجع دور وكالة رابعة هي يونايتد برس إنترناشيونال 
UPI ف���ي الواليات المتحدة خال العق���د الماضي. ونظراً 
لنطاق أنش���طة ه���ذه ال���وكاالت يمكن اعتبارها ش���ركات 
عالمي���ة احتفظت جميعها بصاتها م���ع دول قومية معّينة، 
هي: بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية وفرنس���ا. هذا 
باإلضاف���ة إلى وج���ود وكاالت األنباء الوطني���ة في الدول 
القومية في العالم المتقدم ألكثر من 150 عاماً، منذ ظهورها 

ألول مّرة في خمسينيات القرن التاسع عشر))).
وهذا يؤكد احتكار وكاالت األنباء العالمية سوق األخبار 
الدولية، فيم���ا احتكرت كل وكالة أنباء وطنية توفير األخبار 
الدولية للسوق المحلي. وهكذا نشأ احتكاٌر على المستويين 
العالمي والوطني؛ ومن ثم فإن العاقة بين الوكاالت العالمية 
والوطنية للدول المتقدمة هي باألحرى عاقة ترابط، تتميز 
بشكلين مختلفين من التفرد: أحدهما عالمي، واآلخر وطني.
سعى االتحاد اإلفريقي لاستجابة لهذا التحدي، فقام 
بإنشاء بانابرس »وكالة األنباء اإلفريقية« Panapress على 
المس���توى الدولي، في 20 يولي���و 1979م، بموجب اتفاقية 
موقعة م���ن ِقبل اجتم���اع وزراء اإلعام لمنظم���ة الوحدة 
اإلفريقية- سابقاً- في أديس أبابا، وبدأت الوكالة أنشطتها 
ف���ي داكار في 25 ماي���و 1983م)))، ثم أعيدت صياغتها في 
أكتوبر 1997م كوكالة متخصصة لمنظمة الوحدة اإلفريقية 
آنذاك. ثم اتخذت مكانة ش���ركة عام���ة محدودة تجمع بين 
المساهمين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. 
تمثلت مهمة الوكالة في إنتاج ونش���ر تدفق المعلومات التي 

 Gysbert M Kirsten & Elirea Bornman, The   (((

 international flow of news, University of South
.Africa, February 2017, P.11

)))  �سذا م�سعل العتيبي، وكالة اأنباء اإفريقيا، �ص).

تس���لط الضوء على إفريقيا، وهي الشبكة اإلفريقية األكثر 
كثافة للمراسلين في القارة.

كان الهدف من إنش���اء الوكالة واضح���اً منذ البداية، 
وه���و التص���دي لاحت���كار اإلعام���ي لألخبار م���ن ِقبل 
الوكاالت العالمية، والذي نجم عنه تش���ويه صورة اإلنس���ان 
اإلفريق���ي، فصرحت الوكالة بأن من أهدافها العامة: العمل 
على تصحيح الصورة المش���وهة إلفريقي���ا، من خال تبني 
أس���لوب تحريري يركز على التفرقة العنصرية وكل أشكال 
االس���تغال والظلم. فسعت الوكالة في أخبارها إلى محاولة 
استبدال المؤثر السياس���ي في القارة؛ بلفت انتباه الجمهور 
إلى المؤثر االقتصادي واالجتماعي والثقافي للقارة، فعملت 
فة عن إفريقيا؛  على تصحيح وتغيير الصورة الذهنية المحرَّ
بأن تعكس من خال أخبارها وموضوعاتها أن دول وشعوب 
إفريقيا منتجة وقادرة على تنمي���ة بلدانها وذاتها اقتصادياً 
واجتماعي���اً، خافاً لما تنش���ره وكاالت األنباء العالمية عن 
دول وش���عوب القارة من أنها ثمرة تجزئة سلبية، وأن القيم 
الثقافي���ة لإلنس���ان اإلفريق���ي مختلفة. وعل���ى الرغم من 
المحاوالت لم تحقق الوكالة أهدافها، وذلك ألسباٍب مختلفة، 
منها المش���كلة المادية، حيث كان االعتماد الرئيسي للوكالة 
عل���ى المنح المالية الدولية التي تقدمها اليونس���كو  كجزء 
من مبادراتها لتعزيز التوازن والمساواة في تدفقات األخبار 
العالمية، وبسبب هذا التعثر المالي تم خصخصة الوكالة في 
عام 1992م. كما تعرضت لمشكات إدارية وهيكلية أفقدتها 

الفاعلية، فلم تستطع أداء دورها بالشكل المنتظر منها.
2- الوكالت الإعالمية الوطنية: 

نش���أت الوكاالت الوطنية في عموم ال���دول اإلفريقية 
ثم تطورت بش���كٍل طبيعي، ففي منتصف الخمس���ينيات من 
القرن الماضي، تم إنش���اء أولى وكاالت األنباء اإلفريقية مع 
إنش���اء وكالة المغرب العربي لألنباء MAP، ووكالة األنباء 
الغانية GNA، ووكالة األنباء الس���نغالية APS، ومع حلول 
عام 1992م أصبح هناك 48 وكالة أنباء وطنية في إفريقيا، 
جميعها- تقريباً- تخضع إلش���راف الس���لطات العامة من 
خال المؤسس���ات الحكومية، مث���ل وزارات اإلعام، أو في 
بعض األحيان تحت سيطرة رئاس���ة الجمهورية مباشرة))). 

 Babacar FALL, Actes du Colloque sur “L’avenir  (((

 des agences de presse en Afrique” Yaoundé
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وباعتبارها قنوات رس���مية للسلطات العامة للدول؛ فا تكاد 
توجد دولة إفريقية اليوم إال وهي مش���رفة على وكالة وطنية 

لألنباء. 
وعل���ى غ���رار وكال���ة األنب���اء اإلفريقي���ة باناب���رس 
Panapress؛ ل���م تنجح الوكاالت الوطنية في االس���تجابة 
المطلوبة لتحدي التدفق اإلعامي الدولي الذي يُعتبر سبباً 
رئيسياً في اختاق الصور النمطية لإلنسان اإلفريقي؛ حيث 
إن ه���ذه الوكاالت واجهت أزمات مختلفة، جعلتها غير قادرة 
اليوم على تلبية الطل���ب المتزايد على المعلومات من حيث 
الكمية والنوعية، وعاجزة في الوقت نفس���ه عن التكيف مع 

السياقات المتغيرة للقارة اإلفريقية.
وكانت أهم مش���كلة واجهت وكاالت األنباء الوطنية في 
إفريقيا- بش���كل خاص- هو عدم االستقالية المعلوماتية، 
حي���ث إن العدي���د منها مرتب���ط ارتباطاً وثيق���اً بالوكاالت 
العالمي���ة، حيث أظهرت دراس���ة حديثة أن ما بين 56 و 76 
بالمائة من األخبار الدولية في الصحف اليومية لثاث دول 
إفريقية )زيمبابوي، وكينيا، وزامبيا( مس���تمدة من الوكاالت 
العالمي���ة الكب���رى)))، ع���اوًة على ذلك؛ نج���د أن البلدان 
اإلفريقية تعتمد على الوكاالت الكبيرة بشكٍل أكبر من أمريكا 
الاتينية على س���بيل المقارنة، حيث تستفيد األخيرة بشكٍل 

أكبر من خدماتها اإلقليمية الخاصة.
وشهد على ذلك المدير األسبق لوكالة األنباء اإلفريقية 
»بابك���ر فال«، فقد صرح بأن الوكاالت الوطنية »كانت بمثابة 
مرح���ات وطنية لتوزيع األخب���ار التي تم إنتاجها بش���كٍل 
أساسي من ِقبل الشركتين العابرتين للحدود اللتين تشتركان 
 AFP في الس���وق اإلفريقية، وهما وكالة األنباء الفرنس���ية

.(((»Reuters ووكالة رويترز
وبناًء عل���ى هذه الحالة؛ يمكن القول بأنه لم تس���تطع 
الوكاالت الوطنية إحداث فارق كبير بين التصوير اإلعامي 
الغربي لإلنس���ان اإلفريق���ي وبين حقيقة صورة اإلنس���ان 

اإلفريقي. 

.Août 2001, P.75 9-)Cameroun) 7

.Gysbert M Kirsten & Elirea Bornman, P.13        (((

 Actes du Colloque sur “L’avenir des agences  (((

 9-de presse en Afrique” Yaoundé )Cameroun) 7
.Août 2001, P.75

ثانياً: الجهود غير الر�صمية:
إشكالية صورة اإلنس���ان اإلفريقي في اإلعام الغربي 
واحدة من اإلشكاليات التي تتحدى القارة اإلفريقية، وواجب 
رد االعتبار إلى اإلنسان اإلفريقي ال ينحصر فقط في أدوار 
رس���مية تقودها الدول أو المؤسسات الدولية؛ بل للنخب من 
مختلف تشكياتها وقادة الرأي ومؤسسات المجتمع المدني 
وجماع���ات الضغط  أدوار مهمة، يج���ب أن تؤديها بالتوازي 
مع الجهود الرس���مية من خال توظي���ف اآللية اإلعامية 

اإلفريقية في مواجهة اآللية اإلعامية الغربية.
وبش���كٍل عام؛ يمكن رصد محاوالت قديمة وحديثة من 
مختلف الش���رائح المذكورة للتص���دي للتصنيف اإلعامي 
الجائر لإلنسان اإلفريقي، وفي هذا التصدي وجدت النخبة 

اإلفريقية نفسها أمام تيار خارجي وداخلي.
فالتي���ار الخارجي ش���مل النخب الغربي���ة، وبخاصة 
األكاديميون منه���م وقادة الرأي، الذين وف���روا مادة فكرية 
لإلعام الغربي صالحة للتوظيف اإلعامي وإعداد محتوى 
ورس���الة إعامية تكون نتيجتها ترويج الصور النمطية على 

حساب اإلنسان اإلفريقي. 
بينما ش���مل التيار الثاني )الداخل���ي( بعضاً من نخبة 
»األفريقانيي���ن«)))، وكان لهذا التي���ار وما يزال دور كبير في 
دعم التيار األول، وذلك بس���بب َوه���م طوباوي قاد أصحابه 
إلى االعتقاد بأن استنساخ القيم الغربية في إفريقيا سيسمح 

لشعوبها باللحاق بالشعوب الغربية. 
وفيما كان التيار األول محس���وباً ومكشوفاً منذ الوهلة 
األول���ى، فباإلضافة إلى الدور ال���ذي أداه التيار الثاني، بَدا 

التصدي ألفكار التيارين أكثر صعوبة.
انحصرت طبيعة الجهود غير الرسمية في محاولة الرد 
العلمي للتفس���يرات التي تأخذ الطاب���ع العلمي من النخبة 
الفكرية الغربية، وتكرس الصور الذهنية السلبية عن اإلنسان 

اإل��ى  الم�سطلح  ه��ذا  ي�سير   :Africaniste ))) االأفريقانية 

االأكاديميين االإفريقيين المتخ�س�سين في اللغات والح�سارة 

الفكري  الف�ساء  في  ترحيبًا  النخبة  هذه  وتجد  االإفريقية، 

تاأثير كبير في  االأكاديمية. وهي ذات  الغربي وفي موؤ�س�ساته 

مع  ويختلف  الغرب.  اإل��ى  االإفريقية  والمعرفة  الثقافة  نقل 

يعتبر  ال��ذي   Panafricanisme »باناأفريقانية«  م�سطلح 

تاريخي  تطور  ولها  واأكاديمية،  �سيا�سية  نخب  ت�سكلها  حركة 

معروف اأثناء اال�ستعمار االأوروبي اإلى يومنا هذا.
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اإلفريقي. وباإلضافة إلى ذلك: محاولة إرس���اء إطار فكري 
يبرز الحضارة والثقافة التي ينتمي إليها اإلنسان اإلفريقي. 
ففي 1954م نش���ر ش���يخ أنتا ج���وب))) كتابه )األمم 
الزنوجية والثقافة( 1954م، وبينما انتقده آخرون لتأثر عمله 
العلمي بنشاطه السياسي؛ أشاد كبار علماء المصريات خال 
المؤتمر الدولي الذي أقيم في القاهرة عام 1974م بنظرياته 

البصيرة التي تم قبولها كحقائق علمية فيما بعد. 
وما زال العديد من النخب األكاديمية في إفريقيا يقود 
صراعاً فكرياً مع النخب الغربية؛ بواس���طة مجاراة الكتاب 
والمؤلفي���ن الغربيي���ن بأطروحات تبرز اإلنس���ان اإلفريقي 

الناصع ودوره في الحضارة اإلنسانية.
ثالثاً: الإعالم الإفريقي البديل:

إن فكرة اإلع���ام اإلفريقي البديل مفيدة من حيث إنه 
سيس���مح بتحديد نوع الخط التحريري أو العملية اإلعامية 
بش���كٍل عام داخل أروقة اإلعام اإلفريقي، وكذلك سيسمح 
باختيار األس���ئلة الرئيسية في س���ياقاٍت ولحظات محددة، 
وعليه يمكن مواءمة وسائل اإلعام البديلة في إفريقيا بشكٍل 

أكبر مع المسار اإلعامي الغربي.
ولس���وء الحظ؛ بدل بلورة إعام بديل يبدو أن العديد 
من وس���ائل اإلع���ام اإلفريقي���ة تلعب الدور نفس���ه مثل 
نظيراته���ا الغربية، وف���ي محاولٍة للمس���ؤولين من النخبة 
السياس���ية استشعار المس���ؤولية، تصدر من بعضهم ردود 
أفعال عاطفية وقاصرة، تصل أحياناً إلى إلغاء رخص بعض 
الوس���ائل اإلعامية الغربية، كما ألغى رئيس دولة بوروندي 
 BBC بيير نكورونزيزا«))) رخصة هيئة اإلذاعة البريطانية«

)))  ُولد »�سيخ اأنتا جوب« Cheikh Anta Diop في عام ))9)م في 

للدرا�سة  ال�سنغال، ح�سل على منحة  قرية �سرق داكار عا�سمة 

قبل  والكيمياء،  الفيزياء  اأواًل  واختار  ))9)م،  عام  فرن�سا  في 

»اإفريقيا  عنوانها  باأطروحة  والتاريخ   الفل�سفة  اإلى  يتحول  اأن 

ال�سوداء«.  الإفريقيا  الثقافية  والوحدة  اال�ستعمار  قبل  ال�سوداء 

عاد اإلى ال�سنغال منذ اال�ستقالل عام 0)9)م، حيث كر�ص حياته 

للتدري�ص والبحث وال�سيا�سة حتى وفاته في عام )98)م.

 (8 ف��ي  ول��د   :Pierre Nkurunziza ن��ك��ورون��زي��زا  بيير    (((

دولة  رجل  هو  0)0)م،  يونيو   8 في  وتوفي  ))9)م،  دي�سمبر 

بوروندي. انتخب رئي�سًا للجمهورية البوروندية عام 005)م، 

فترة  قبل  وتوفي  و5)0)م،  0)0)م  عامي  انتخابه  اأعيد  ثم 

وجيزة من انتهاء واليته. 

ورخص���ة إذاعة صوت أمري���كا VOA بتهمة إخراج صورة 
بوروندي في صورة سيئة. 

وعليه؛ م���ن الواضح وجود مس���ؤولية مش���تركة لكل 
الفاعلين في هذا المجال لسد الفجوة وإرساء إعام إفريقي 
بديل يتصدى لإلع���ام الغربي في ه���ذا الصدد، ويتحقق 
ذل���ك- برأيي- في إنتاج المعرفية اإلفريقية واالس���تقالية 

اإلعامية، مع وجود ميثاق إعامي إفريقي.
1- اإنتاج المعرفية الإفريقية:

ال تشكل المعرفية اإلفريقية لماضي اإلنسان اإلفريقي 
نظرة عامة متماس���كة؛ ألن عبء األحكام القيمية المجردة 
لاستعمار على اإلنس���ان اإلفريقي لم يترك مجاالً لماضي 
اإلنس���ان األس���ود، حيث كان الوضع االس���تعماري يعارض 
أي حي���اة فكرية إفريقي���ة على وجه التحدي���د، وعلى إثره 
صاغ العل���م التاريخي تقنياته وأس���اليبه وقضاياه بناًء على 
دراس���ة المجتمعات الغربية وحدها. ول���ذا فعند تطبيقها 
على مجتمعات مختلفة تماماً يتبين أن األداة غير مناس���بة؛ 
فيشعر المؤرخ  باالرتباك، ثم يأتي لينكر إمكانية وجود تاريخ 

لإلنسان اإلفريقي!
وفي هذا الس���ياق؛ يجب أن تكون المعرفية اإلفريقية 
لماضي اإلنس���ان اإلفريقي وحاضره مبنية على استنتاجات 
صحيحة، يأخذ منها اإلعام اإلفريقي اس���تمداده لصياغة 
رس���الة إعامية ذات محتوى ينس���جم مع صورة اإلنس���ان 
اإلفريقي الصحيحة. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون اآللية 
اإلعامية اإلفريقية ساحة تفاعل فكري للقضايا ذات الصلة 
باإلنسان اإلفريقي، يتم فيها تصحيح المفاهيم الخاطئة التي 

يُراد ترسيخها في عقول الجماهير المتلقية.
2- ال�صتقاللية المعلوماتية:

تصاعدت االنتقادات الموجهة لوسائل اإلعام اإلفريقية 
من الناقدين الغربيين، ومنهم إيرفيه بورجيه)))، الذي طالب 
بإنهاء »اس���تعمار المعلومات«))). وأدت هذه السياس���ة إلى 

)))  هيرفي بورجيه Hervé Bourges: ولد في ) مايو ))9)م، 

وتوفي في )) فبراير 0)0)م في باري�ص، هو �سحافي فرن�سي، 

اأي�سًا  ويحمل  ب�سرية،  �سمعية  اإعالمية  موؤ�س�سات  ومدير 

الجن�سية الجزائرية.

 Florence Brisset-Foucault, Quel “autre (((

 journalisme” en Afrique? La production de modèles
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إنشاء وكاالت صحافية قارية أو إقليمية ووطنية، كانت هذه 
الخطوة إعاناً لما يمكن تس���ميته باالستقالية المؤسسية 
لإلع���ام اإلفريق���ي؛ إال أن ذلك لم يؤد إلى االس���تقالية 
المعلوماتية.  وم���ن المفارقات في هذا اإلطار: ميل العديد 
من الصحافيين في إفريقيا إلى االعتقاد بأن أفضل أسلوب 
إلنت���اج المعلومة اإلعامية هو أس���لوب نظرائهم الغربيين، 
لدرجة أنه���م يلتزمون بإنتاجات اإلعام الغربي بغض النظر 
عن العواقب التي قد تترتب على صورة اإلنس���ان اإلفريقي، 
مما فتح باب التأثير السلبي في وسائل اإلعام في إفريقيا 

عندما يتعلق األمر باألصالة واستقالية المعلومات.
إن الخطوة األولى في االستقالية المعلوماتية تبدأ من 
التخلي عن التبعية الفكري���ة، واالنطاق بعيداً عن االنهزام 
النفسي الذي كرسته فكرة االستعاء الغربي في المجتمعات 
اإلفريقية، وصوالً إلى إرس���اء اس���تقالية فكرية للصحافي 

ولإلعام اإلفريقي.
3- بلورة الميثاق الإعالمي الإفريقي:

من منطلق المس���ؤولية وواجبات الصحافي اإلفريقي؛ 
يج���ب أن تحتل قضي���ة تصحيح صورة اإلنس���ان اإلفريقي 
واحدة من أولوي���ات الصحافي اإلفريق���ي، ومن ثم تطوير 
أيديولوجيت���ه االتصالي���ة ف���ي مقاومة أي نوع م���ن أنواع 
االس���تهداف اإلعامي، ولقد حاول الرئيس المالي موديبو 
كيتا))) تجسيد هذا الواجب في عبارٍة له مخاطباً الصحافي 
اإلفريقي: »س���تتم مطالبتك بتكوين ال���رأي وتوجيه الناس، 
واآلن ال يجب أن تعتبر نفس���ك مجرد صحافي، ولكن يجب 
أن تعتقد أنك مسؤول عن التطور األيديولوجي للشعوب«))). 
ولق���د دَعا بعض الباحثين إلى إنش���اء علم أخاق صحافي 
خ���اص بالقارة، وال���ذي يأخذ في االعتب���ار خصوصياتها 

،ولحساب إعادة اختراع مجتمع إفريقي متجانس. 

 médiatiques africains au forum social mondial de
.P.8 )158-n° 157) 6-5/Nairobi, cairn.info 2009

))) موديبو كيتا Modibo Keïta: ُولد في ) يونيو 5)9)م، وتوفي 

في المعتقل في باماكو في )) مايو 977)م، هو �سيا�سي مالي 

كان رئي�سًا لحكومة مالي بين عامي 0)9)م و 8)9)م.

 Eugénie R. Aw, La déontologie à l’épreuve des (((

 médias, de quelques cas en Afrique de l’ouest
 francophone, Enjeux éthiques et pratiques
.déontologiques du 4e pouvoir, vol. 15, n° 1 | 2013

لقد أقيمت مبادرات إقليمية ودولية على مستوى إفريقيا 
هدفت إلى تطوير اإلعام اإلفريقي، كالمؤتمر التي نُّظم في 
ويندهوك- عاصمة ناميبيا- بعنوان »صحافة حرة ومستقلة 
وإفريقية وتعددي���ة«، وكانت بالتزامن مع عمليات الدمقرطة 
الداخلي���ة والمؤتمرات الوطنية، ولم يت���م فيها التطرق إلى 
الموضوع���ات ذات الصلة باإلنس���ان اإلفريقي في اإلعام 
الغربي على الرغم من حساس���ية الموضوع وأهميته. بينما 
الضرورة تقتضي عقد مبادرات على مس���توى القارة، تهدف 
بشكٍل مباشر إلى بلورة ما يمكن تسميته بالميثاق اإلعامي 
اإلفريقي، يكون من ضمن أجنداته البحث عن السبل الفاعلة 
لوضع حدٍّ الس���تهداف اإلعام الغربي لإلنسان اإلفريقي، 
بجانب تصحيح صورة اإلنسان اإلفريقي في أذهان الجمهور 

الغربي واإلفريقي على حدٍّ سواء. 
بجانب ذلك؛ يجب على الدول اإلفريقية أن تنش���ئ أو 
تعزز المستويات الوطنية واإلقليمية، وحتى القارية، والهياكل 
المس���ؤولة عن العاقات مع وسائل اإلعام الغربية، وإنشاء 

مركز للمراقبة واستعادة صورة إفريقيا بشكٍل عام.
خاتمة:

يتبين من كل ما س���بق؛ أن النهج اإلعامي الغربي تجاه 
اإلنس���ان اإلفريقي متس���ق تماماً مع األيديولوجية الغربية 
العامة تجاه القارة اإلفريقية، وعندما يسلك اإلعام الغربي 
هذا النهج يدرك القائمون عليه تماماً أن غانا كانت يوماً ما 
أكثر تطوراً معمارياً من فيينا أو أمس���تردام قبل أن يدمرها 
البريطاني���ون، وأن مدينة »تمبكتو« ف���ي مالي كانت يوماً ما 
أكب���ر خمس مرات من لندن، وأن إمبراطور مالي  »مانس���ا 
موسى« يذكره المؤرخون إلى اليوم كأغنى رجل في التاريخ. 
وُه���م على وعي تماماً بنُظم الس���لطة في مش���يخاٍت 
مثل: »فانتسي« و»موسي« و»ش���ونا« و»خوزا«، حيث لم يكن 
من الممكن لرئيٍس أن يملي سياس���ًة أو قانوناً مستقًا دون 

موافقة من مجالس الشيوخ والعشائر. 
ويدرك���ون تماماً أن كل هذا كان إرث���اً لحضارٍة صنعها 
اإلنس���ان اإلفريقي، ولكن خدمة أله���داف معّينة يتم تقديم 

»اإلنسان اإلفريقي« بالصورة والشكل المعاكس. 
وعل���ى الرغم م���ن كل الجهود التي بُذل���ت؛ فما زالت 
الحاج���ة إلى إعام إفريقي بديل ملّح���ة، للتصدي لظاهرة 
تشويه صورة اإلنسان اإلفريقي من ِقبل اإلعام الغربي �
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أهم األحداث
 

• الح�ص���ن وتارا يوؤدي اليمين لولية جديدة ويتعهد 
بالم�صالحة ال�صيا�صية:

أدى الحس���ن وتارا، ال���ذي أعيد انتخابه ي���وم 31 أكتوبر 
الماضي، اليمين الدس���تورية، أمام المجلس الدستوري، مستهًا 
بذلك والية رئاسية ثالثة من خمس سنوات على رأس كوت ديفوار.

وجرت مراس���م التنصي���ب بحضور عدة ق���ادة دول 
أفارقة وشخصيات سياسية قادمة من مختلف دول العالم، 
من ضمنها وزير الخارجية الفرنس���ي جون إيف لودريان، 

والرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي.
فرنس برس– 2020/12/15م
تح���ت �صعار »الحكم بطريقة اأخرى«...األفا كوندي   •

يوؤدي اليمين الد�صتورية لولية ثالثة:
أدى الرئيس الغيني ألفا كوندي، المنتخب لوالية رئاسية 
جديدة مدتها ست سنوات، اليمين الدستورية، بحضور نحو 

عشرة من قادة الدول األفارقة، ومندوبين أوروبيين.
وش���ارك في الحفل الذي بثته قنوات تلفزيونية محلية 
على الهواء مباش���رة، ممثلون من األمم المتحدة واالتحاد 
اإلفريقي والمجموع���ة االقتصادية لدول غ���رب إفريقيا 

)إكواس( وغيرهم.
فرنس برس– 2020/12/16م
بوركين���ا فا�ص���و: الح���زب الحاكم يف�صل ف���ي تاأمين   •

الأغلبية المطلقة بالنتخابات الت�صريعية:
تصدرت الحركة الشعبية من أجل التقدم )الحزب 
الحاك���م( االنتخابات التش���ريعية التي ج���رت يوم 22 
نوفمبر الماض���ي، بحصولها على 56 مقعداً، لكن هذه 
النتيجة ليس���ت كافية إلعطائها األغلبية المطلقة )64 
مقعداً(، حس���ب النتائج النهائي���ة التي أعلنها المجلس 

الدستوري.
وحافظت الحركة الشعبية من أجل التقدم على المركز 
األول بحصوله���ا على 56 مقعداً، ثم جاء المؤتمر من أجل 
الديمقراطية والتقدم ب�20 مقعداً، والعهد الجديد من أجل 

الديمقراطية ب�13 مقعداً.
وكالة بانا برس– 2020/12/21م

• ترام���ب ياأم���ر ب�صحب معظم القوات الأمريكية من 
ال�صومال بحلول 2021م:

أفاد بيان رس���مي ع���ن وزارة الدف���اع األمريكية، أن 
»رئيس الوالي���ات المتحدة دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع 
والقيادة األمريكية في إفريقيا )أفريكوم( بس���حب معظم 

أفرادها وعتادها من الصومال بحلول مطلع 2021م«.
وأك���د البي���ان أن الواليات المتحدة »ليس���ت بصدد 
االنس���حاب وإنهاء االلتزام نحو إفريقيا. وأوضح البيان أن 

هذه الخطوة ال تعكس تغييراً لسياسة الواليات المتحدة.
رويترز– 2020/12/6م
الليبيري���ون  الرئي����س...  ولي���ة  اخت�ص���ار  منه���ا   •

يقترعون على تعديالت د�صتورية:
اصط���ف الليبيريون أمام مراك���ز االقتراع 
بأنحاء الباد، لاس���تفتاء عل���ى مجموعة من 
التعديات الدس���تورية، من بينها تقصير فترات 
الرئاسة إلى خمس سنوات، والسماح بالجنسية 

المزدوجة.
وإلى جانب التعديات الدس���تورية؛ تُجرى انتخابات 
على نصف مقاعد مجلس الش���يوخ الثاثي���ن، وهو وعد 
قدمته الرئيس���ة السابقة إلين جونس���ون سيرليف سلف 

الرئيس الحالي جورج ويا.
رويترز– 2020/12/9م
اإع���ادة انتخ���اب نان���ا اأكوف���و اأدو رئي�ص���ا لغان���ا بن�صبة   •

:%51.59
أظهرت نتائج اللجنة االنتخابي���ة فوز الرئيس الغاني 
نانا أكوفو أدو بواليٍة رئاس���ية جدي���دة بعد حصوله على 
51.59 بالمائة من األصوات، متفوقاً على س���لفه وخصمه 

القديم جون ماهاما.
وذكرت اللجنة االنتخابية، التي تقوم برصد 
وإعان النتائج، أن الرئيس أكوفو أدو, مرش���ح 
الحزب الوطني الجدي���د، حصل على %51.59 

من األصوات.
رويترز– 2020/12/10م
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المعامات التجارية البينية في القارة.
وستشهد الرس���وم التجارية للعديد من السلع المتفق 
على قواعد منشأها انخفاضاً كبيراً، بموجب اتفاق منطقة 
التبادل الحر القارية، الذي سيس���مح كذلك لجميع التجار 

بالوصول إلى أسواق أكبر من السابق.
وكالة بانا برس– 2021/1/3م
ف���وز فو�صتي���ن اأر�صان���ج ف���ي النتخاب���ات الرئا�صي���ة   •

باإفريقيا الو�صطى:
فاز الرئيس فوستين أرش���انج تواديرا بوالية رئاسية 
جديدة في جمهورية إفريقيا الوس���طى، بعد الجولة األولى 

من االنتخابات، وفق ما أعلنته اللجنة االنتخابية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لانتخابات ماتياس موروبا 
للصحافيين: إن الرئيس المنتهية واليته فوس���تين أرشانج 
تواديرا )63 عاماً( »فاز باألغلبية المطلقة«، في االنتخابات 
التي جرت يوم 27 دجنبر ونال 53.9%، وقد »أُعلن فائزاً«.
فرنس برس– 2021/1/5م
ف���ي  مو�صيفين���ي  ف���وز  تعل���ن  النتخاب���ات  لجن���ة   •

النتخابات الرئا�صية: 
أعلنت لجن���ة االنتخابات في أوغن���دا، فوز الرئيس 
األوغندي يوويري موس���يفيني في االنتخابات الرئاس���ية، 

ليمدد بذلك فترة حكمه، المستمرة منذ 35 عاماً.
وحصل »موس���يفيني« على 5.85 مايين صوت، أي 
بنس���بة 58.64% م���ن مجموع األصوات، ف���ي حين جمع 
منافس���ه، وهو أبرز معارضيه، بوب���ي واين، 3.48 مايين 
صوت، حسبما قالت لجنة االنتخابات، في مؤتمر صحافي 

بُثَّ عبر التليفزيون.
فرنس برس– 2021/1/16م
بخاري يقيل كبار القادة الع�صكريين في نيجيريا:  •
قال المتحدث باسم الرئاسة في نيجيريا: إن الرئيس 
النيجيري محمد بخاري عّي���ن قيادة عليا جديدة للجيش، 
بعد سنوات من االنتقادات المتزايدة بشأن تصاعد العنف 

من جانب الجماعات المتطرفة والعصابات المسلحة.
وأضاف المتحدث: »يش���كر الرئيس بخاري رؤس���اء 
األفرع المنتهية خدمتهم على ما يصفه بإنجازاتهم الهائلة 
في جهودنا لتحقيق الس���ام الدائم لبلدن���ا العزيز«، في 
إشارٍة إلى رئيس األركان وقادة ساح الجو والبر والبحرية.
رويترز– 2021/1/27م

درا�ص���ة: الإره���اب العالمي يغّير مواط���ن ا�صتقراره   •
نحو القارة الإفريقية:

كش����فت دراس����ات مس����حية نش����رها مركز إفريقيا 
للدراسات االستراتيجية، وهو مؤسسة أكاديمية تابعة لوزارة 
الدفاع األمريكية، أن النشاط اإلرهابي العالمي أصبح يغّير 
مواطن استقراره نحو القارة اإلفريقية بشكٍل غير مسبوق.

وأشار المركز، الذي أنشأه ويموله الكونغرس لدراسة 
القضاي���ا األمني���ة المتعلق���ة بإفريقيا، إل���ى ارتفاع عدد 
العملي���ات العنيف���ة المرتبطة بالجماعات المس���لحة في 
منطقة أقصى الش���مال من الكاميرون بنس���بة 90%، فقد 
وصلت إلى حدود 400 عملية إرهابية، في األش���هر ال�12 
الماضي���ة، وذلك مقارنًة بزيادة بنس���بة 52% في نيجيريا، 

التي تعتبر المركز الرئيسي لنشاط جماعة بوكو حرام.
العربية نت– 2020/12/24م

تن�صي���ب الرئي����س البوركين���ي لولي���ة ثاني���ة م���ن   •
خم�س �صنوات:

أدى الرئيس البوركيني »روك مارك كريستيان كابوري« 
اليمين الدس���تورية لوالية ثانية من خمس سنوات، وتعهد 
الرئيس البوركيني بعيد أدائه اليمين الدس���تورية بترسيخ 

العدالة والتضامن، ومحاربة المجموعات المسلحة.
وكالة بانا برس– 2020/12/28م

م���ن  الرئي����س ويح���دد  د�صت���وري يح�ص���ن  تعدي���ل   •
يخلفه حال عجزه بالغابون:

صادق البرلمان الغابوني على تعديل دس���توري، يعهد 
بالس���لطة إلى رئي���س الجمعية الوطني���ة، ورئيس مجلس 
الش���يوخ ووزير الدفاع، »في حال العجز المؤقت أو النهائي 

لرئيس الجمهورية«.
وأجيز هذا التعديل بنس���بة 89.1% من طرف مؤتمر 
برلماني للغرفتين المجتمعتين ف���ي لبرفيل، وفق ما أعلن 
رئيس الجمعية الوطنية فوستين بوكوبي، في ختام المؤتمر 

الذي نقلته مباشرة وسائل اإلعام الرسمية الغابونية.
فرنس برس– 2020/12/30م
الإط���الق الر�صم���ي لمنطقة التب���ادل الحر القارية   •

الإفريقية:
بدأ العم���ل باتفاق منطقة التب���ادل الحر القارية في 
األول م���ن يناير 2021م، مما يمثل لحظة تاريخية النطاق 
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• فاقت 13 مليار دولر.. تقرير ير�صد خ�صائر اإفريقيا ب�صبب الإرهاب:
بلغت خسائر إفريقيا االقتصادية بسبب االرهاب 13 مليار دوالر أمريكي في سنة 2019م. وأفاد تقرير2020م 
للمؤش���ر العالمي لإلرهاب، الصادر عن معهد االقتصاد والسام، ومقره في سيدني األسترالية، والصادر بالتعاون 
م���ع مركز مكافحة اإلرهاب والتطرف بجامعة ميرياند األمريكية، أنه بس���بب العملي���ات اإلرهابية ارتفع نصيب 

إفريقيا من التداعيات االقتصادية العالمية لإلرهاب من 3.1% عام 2007م إلى 49.2% سنة 2019م.
وأوض���ح التقرير أن نيجيريا وليبيا والصومال ومالي كان���ت الدول األكثر تأثراً بتداعيات اإلرهاب في القارة، 
وتحملت 86.8% من الخس���ائر االقتصادية لإلرهاب على القارة، مقابل 8.3% لباقي دول إفريقيا. وكشف التقرير 

عن تضاعف التداعيات االقتصادية لإلرهاب على قارة إفريقيا بمقدار 15 ضعفاً منذ عام 2007م.
بانا برس– 2020/12/1م

ال�صتثمارات التركية في اإفريقيا بلغت 70 مليار دولر:  •
بلغت قيمة المشاريع التي أنجزتها الشركات التركية في إفريقيا، حتى نهاية 2019م، نحو 70 مليار دوالر. وقال 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خال منتدى االقتصاد واألعمال التركي اإلفريقي المنعقد بتقنية الفيديو، إن 

هذه المشاريع وفرت فرص العمل ألكثر من 100 ألف عامل إفريقي.
وأك���د على أنه تم رفع عدد س���فارات التركية في القارة اإلفريقية من 12 س���فارة إلى 42 س���فارة ومكاتب 
االستشارات التجارية إلى 26 مكتباً، كما تم توقيع اتفاقيات مع 13 دولة إفريقية لتجنب االزدواج الضريبي فيما تم 

توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع 5 دول أخرى.
وبخص���وص حجم التبادل التج���اري بين باده والدول اإلفريقية؛ قال الرئي���س التركي: إنها انتقلت من 5.4 
مليارات دوالر في عام 2003م، إلى 26.2 مليار دوالر في عام 2019م، أما الصادرات التركية للقارة اإلفريقية فقد 
زادت من 2.1 مليار دوالر في عام 2003م، إلى 16.6 مليار دوالر عام 2019م. وهي تس���اوي 4 أضعاف ما كانت 

عليه في بداية هذه األلفية.
وكالة بانا برس– 2020/12/1م

اإفريقي من ديونها عام 2021م: فرنك  مليار   600 من  اأكثر  ت�صفية  تعتزم  • بنين 
أعلن���ت مصادر من وزارة االقتصاد والمالية البنينية: أن الحكومة س���تقوم بتصفية أكثر من 600 مليار فرنك 

إفريقي من ديونها المستحقة لشركاء التنمية وللمدرسين.
وبحس���ب وثيقة صادرة عن اإلدارة العامة للميزانية: »قررت الدولة تسديد جزء من ديونها المستحقة لشركاء 

التنمية وللفاعلين االقتصاديين، بمبلغ 671.963 مليار فرنك إفريقي، من ميزانية 2021م«.
وأش���ارت الوثيقة إلى تس���ديد الدين العمومي بمبلغ 220.800 مليار فرنك إفريقي، بينما س���ترتفع نفقات 

الصندوق الوطني للتقاعد في بنين إلى 97 مليار فرنك، مقابل 89 مليار فرنك في سنة2020م.
وكالة بانا برس– 2020/12/13م

إفريقيا باألرقام
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• »إن الديمقراطية تش���كل عملية مستمرة من التداول والتشاور، حيث يوفر الحوار ساحة 
مهمة لبناء اإلجماع الوطني في إفريقي���ا، وإن الهيئات اإلدارية االنتخابية أظهرت قدرة تقنية 

رائعة على تنظيم وإجراء االنتخابات في غرب إفريقيا«.
محمد بن شمباس، الممثل الخاص ورئيس مكتب األمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة 
الساحل، في حديث لمجلس األمن.
فرنس برس– 2021/1/13م
• »إفريقي���ا كانت في المقدمة في مجال اس���تخدام بعض التطبيق���ات لمكافحة فيروس 
كورونا، وعلى س���بيل المثال: بدأت غانا باس���تخدام مثل هذا التطبيق في أبريل بينما ألمانيا 
في يونيو. وفي زيمبابوي، لمنع عبور الحدود بوثائق مزورة عن االختبار الس���الب حول فيروس 
كورونا، قامت مجموعة من المطورين الشباب برقمنة عملية التحقق بسرعة، إذ منذ الربيع يتم 
التحقق من نتائج اختبار فيروس كورونا عبر رمز االس���تجابة السريعة QR code في تطبيق 

خاص«.
موردريك تشيبي الخبير في االبتكار الصحي، بالمكتب اإلفريقي لمنظمة الصحة 
العالمية.
مجلة شبيغل االلمانية– 2021/1/18م
• »ال ش���ك بأنه سيتم إجراء تغييرات كبيرة على نظامنا العسكري في منطقة الساحل في 
الوقت المناس���ب، لكنها لن تحدث على الفور... بعد عام من قمة باو في فرنس���ا نجحنا في 
تحقيق نتائ���ج حقيقية في منطقة الحدود الثاثة، بين مالي والنيجر وبوركينا فاس���و، والفئة 

المستهدفة الرئيسية، تنظيم »داعش« في الصحراء الكبرى«.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خال مشاركته من باريس عبر الفيديو في قمة دول 
الساحل الخمس )G5( في نجامينا
فرنس برس– 2021/2/17م
• »ألمانيا مهتمة بشكل خاص بتكثيف الجهود المدنية لتحقيق االستقرار في دول الساحل، 
حتى لو لم يكن هناك حالياً مؤش���رات على تهديدات ملموسة، مثل تهديدات جماعات إرهابية 

من المنطقة على أوروبا«.
وزير الخارجية األلماني هايكو ماس، عقب مشاورات مع رؤساء دول من المنطقة وفرنسا
وكالة األنباء األلمانية– 2021/2/18م

قالوا عن إفريقيا



106

المشهد
اإلفريقي

  �ل�شنة �ل�شابعة ع�شرة  -   �لعدد ) 48 (   �أبريل 2021 م  –  �شعبان 1442هـ

اس���تهلت القارة الس���مراء العام الجديد بإطاق أكبر 
ة في العالم، بحج���م يبلغ 3.4 تريليونات  منطق���ة تجارة ُحرَّ
دوالر، وتس���تهدف خدمة 1.3 مليار شخص في هذا التكتل 
االقتص���ادي الجديد، الذي يعتب���ره المراقبون أكبر منطقة 
ة في العالم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية،  تجارة ُحرَّ
كما تهدف إلى انتشال عش���رات المايين من الفقر بحلول 
ر إطاقها في ش���هر يونيو  ع���ام 2035م، وكان م���ن الُمقدَّ
الماضي، ولك���نَّ جائحة كورونا أدَّت إلى تأجيل اإلعان عن 
َعت جميع الدول اإلفريقية على االتفاقية  افتتاحها، وق���د وقَّ
ة القارية اإلفريقية باس���تثناء  اإلطاريَّة لمنطقة التجارة الُحرَّ
إريتريا، كما صادقت عليها حتى اآلن 34 دولة، وبالرغم من 
أهميَّة تلك المنطقة لخدمة س���كان الق���ارة إال أنه ال تزال 
هناك العديد من التحديات- بالرغم من وجود تلك الفرص- 

أمام ذلك المشروع الطموح.
وف���ي الرؤية األصلية لاتح���اد اإلفريقي لعمل منطقة 
ة كانت هناك عدة أهداف؛ من أهمها السياسة  التجارة الُحرَّ
التجارية، وتس���هيل التج���ارة، والقدرة اإلنتاجي���ة، والبنية 
التحتي���ة المتعلقة بالتج���ارة، وتمويل التج���ارة، ومعلومات 
التجارة، وعامل تكامل الس���وق، وكل ذل���ك من أجل تعزيز 
التجارة البينية بين الدول اإلفريقية مقارنًة باألقاليم األخرى 
في العالم، ورفع الحواج���ز الجمركية واالعتمادية المتبادلة 
فيما يتعلق بالصادرات، وكذلك التنس���يق بين الدول في تلك 
لة لتحرير التجارة،  العملية المتبادلة، وَس���ّن القوانين المسهِّ
وكذل���ك حرية انتقال العمالة والبضائع بين الدول، ففي عام 
2012م كان معدل التجارة البيني���ة في إفريقيا 8.12%، ما 
يُعّد معدالً منخفضاً جّداً مقارنًة باألقاليم األخرى في العالم. 
ل نصيب إفريقيا من الصادرات اإلجمالية في  كما يُشكِّ
تدفقات التجارة العالمية 5.3% وفقاً لتقرير نش���رته منظمة 
االتح���اد اإلفريقي، كما أن الحواج���ز الجمركية بين الدول 
اإلفريقية تُعد عالية خاصًة ف���ي المواد غير الزراعية التي 

تبلغ في المتوسط 8.7%، وهي نسبة أعلى مما يواجه نفس 
المصدر إذا صّدر منتجاته إلى أوروبا والواليات المتحدة.

ومن أجل الوص���ول إلى ذلك الهدف؛ س���تعمل الدول 
اإلفريقية على تخفيض ث���م إزالة الحواجز الجمركية وغير 
الجمركية تماشياً مع أجندة 2063 لاتحاد اإلفريقي، والتي 
من أهّم بنودها: القضاء على الفقر، والتأثير اإليجابي على 

حياة المواطنين األفارقة. 
وقد أطلقت الدول اإلفريقي����ة افتتاح المنطقة بصورة 
رمزية في األول من يناي����ر 2021م، إال أن الخبراء يقّدرون 
أن التطبيق الحقيقي والفعلي على األرض سيس����تغرق عدة 
س����نوات، من أجل تنفي����ذ بنود االتفاقي����ة وإزالة الحواجز 
الجمركي����ة والتطبيع الت����ام بين السياس����ات التجارية بين 
الدول. وقد صرح رئيس غانا نانا أكوفو-أدو خال مناسبة 
التدش����ين عبر اإلنترنت قائًا: »ثمة إفريقيا جديدة تبزغ، 
مع ش����عور باإللحاح والتصميم وطم����وح ألن تصبح معتمدة 

على الذات«.
ولك����ن بالرغم م����ن ذلك؛ ف����إن الطريق ل����ن يكون 
مفروشاً بالورود لتحقيق تلك األهداف الطموحة لتحرير 
ة السمراء، فا تزال هناك الكثير من  التجارة داخل القارَّ
العراقيل التي تتمثل في البيروقراطية في مختلف الدول 
اإلفريقية، وكيفية المواءمة فيم����ا بينها، وتوحيد معايير 
مواجهة المش����كات، وكذلك ضع����ف البنية التحتية في 
معظم الدول اإلفريقية، وال س����يما الطرق الممهدة التي 
يجب أن تربط بين أطرافها المترامية والشاسعة من أجل 
تقريب المس����افات وسرعة وصول البضائع، وكذلك فيما 
يتعلق بالحوكمة اإللكترونية، وسرعة التعامل مع البضائع، 
وتوحيد أنماط العمل، وكذلك إزال����ة الحمائية التجارية 
الت����ي تجنح إليها الكثير م����ن الحكومات من أجل حماية 
ة، وكذلك القوانين المحلية التي تستهدف  صناعاتها الهشَّ
منع بعض الدول من تصدير منتجاتها إليها بحجة حماية 

آراء ورؤى

ة« الإفريقية ل�صعوب القارة؟: ما الذي تحمله »منطقة التجارة الُحرَّ
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الس����وق المحلية، بما يستتبعه من عمليات انتقام متبادلة 
بمنع س����لع الدولة األخرى، وكذلك سعر صرف العمات 
بي����ن الدول، وكذل����ك االختاف بين ال����دول فيما يتعلق 

بأسعار الخدمات.
ومن الناحية السياس���ية؛ فإن من أهم التحديات كذلك 
عدم االس���تقرار السياسي الذي يعصف بالكثير من البلدان 
اإلفريقية وحاالت االنقس���ام المجتمعي والحكومات الهّشة 
وغياب األمن، وما يتبعه من تعاظم دور الميليشيات المسلحة 
والتنظيمات اإلرهابي���ة، باإلضافة إلى الفس���اد الحكومي 
واإلداري، والبيروقراطية التي تص���ل إلى حّد اإلفراط بين 
بعض الدول، وال سيما في التعامات الحدودية واإلجراءات 
الجمركية، كما تُعد شهادات المنشأ من أحد أهم التحديات 
كذل���ك؛ والتي تتطلب التوحيد المعي���اري ألنظمة الصناعة 
والتجارة من أجل إثبات النسب األصلية المنتجة إفريقياً في 
السلع والمستلزمات التي سيتم تصديرها بين الدول، وِمن ثَمَّ 

تحديد جداول الرسوم والجمارك المناسبة لذلك.
كما أن هناك التكت���ات التجارية الكبرى من أصحاب 
المصالح في بقاء الوض���ع الراهن، والتي يصل نفوذها إلى 
السيطرة على الكثير من الحكومات، وِمن ثَمَّ التاعب بالقرار 
السياسي من أجل االستمرار في نهب ثروات الدول، ومن ثَمَّ 
فإن مشكلة تزاوج السلطة برأس المال، والتي تنتشر بصورة 
كبيرة في القارة الس���مراء، ستَُعدُّ كذلك من أهّم العوائق من 

ة.  أجل التنفيذ الفعلي والجاد لمنطقة التجارة الُحرَّ
ِليَّة تَُعّد كذلك  كما أن مشكلة تصدير إفريقيا للسلع األَوَّ
عائقاً أمام االس���تفادة المتبادلة بين ال���دول؛ حيث إن تلك 
السلع س���تعتمد بصورة كبيرة على ساسل اإلمداد العالمية 
وأس���عار العملة أمام الدوالر، وِمن ثَمَّ فس���تظل تلك السلع 
ِليَّ���ة مرتبطة ارتباطاً عضوّياً بتلك الساس���ل العالمية  األَوَّ

صعوداً وهبوطاً.
ة الس���مراء أن تبدأ في إنش���اء  كما يج���ب على القارَّ
مش���روعات طموحة للسكك الحديدية، واستخدام المجاري 
المائية من أجل س���هولة التنقل وتصدير البضائع بين الدول 
على غ���رار »طريق الحري���ر الصيني« )الح���زام والطريق( 
الحالي، واالستعانة بالقطارات فائقة السرعة لنقل البضائع 

واألف���راد، كما يجب على ال���دول األعضاء أن تبدأ فوراً في 
عمل الجداول الزمنية المناسبة لخفض الرسوم والجمارك، 
وق���د قدمت بالفعل 41 دولة من ال���دول األعضاء جداولها 
الزمنية لذلك من بين إجمالي 54 عضواً، وحتى اآلن يش���ير 
الخبراء إل���ى أن المنطقة يمكن أن تب���دأ في جني ثمارها 
ومضاعفة التجارة في القارة بحل���ول عام 2025م، ومبدئياً 
تتطلب االتفاقية من الدول األعضاء إزالة 90% من التعريفات 
على الس���لع، بما يتيح حرية الوصول إلى السلع والخدمات 
عبر القارة، وتقّدر لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا 
أن تل���ك االتفاقية يمكنها تعزيز التج���ارة بين دول إفريقيا 

بنسبة 52% بحلول عام 2022م.
وبالرغم من أن التخطيط األول���ي للمنطقة اإلفريقية 
ة بدأ في عام 2013م؛ فإن الطريق الطويل يبدأ بخطوة،  الُحرَّ
وتل���ك الخطوة بدأتها إفريقيا بالفعل في تدش���ين المنطقة 
رسمّياً تزامناً مع بداية العام الحالي، ويجب على كافة الدول 
األط���راف أن تعمل عل���ى تذليل الصعاب أم���ام تنفيذ هذه 
االتفاقي���ة، التي من المتوقع أن تمثل نقل���ة جديدة ونوعية 
للتج���ارة اإلفريقية، كما أن االعتمادي���ة المتبادلة بين دول 
ة ستعمل كذلك على تعزيز التعاون السياسي والثقافي  القارَّ
واالجتماعي، وس���تعمل التجارة على تقري���ب الثقافات بين 
س���ة  الدول وكذلك التفاهم بينها، كما كانت االتفاقية المؤسِّ
لاتح���اد األوروبي الهدف الرئيس منه���ا هو منظمة الفحم 
والصلب، فكانت األهداف التجارية، بالرغم من أن لها أبعاداً 
ة األوروبية  سياسية أيضاً، هي التي قادت قاطرة توحيد القارَّ

التي تتحدث عشرات اللغات واللهجات.
ويجب الوضع في الحسبان أن مشروع االتحاد األوروبي 
قد نج���ح بوجود عمالقة داعمين له، وعلى رأس���هم ألمانيا 
وفرنس���ا وبريطانيا، وِمْن ثَمَّ فإن الحلم اإلفريقي، من أجل 
تحقيقه في المستقبل القريب، يجب أن تتبنَّاه الدول الكبرى 
في القارة بالتعاون مع االتح���اد اإلفريقي، من أجل أن يرى 
الن���ور قريباً، ويبدأ في إرس���ال عوائده إل���ى جنبات القارة 

السمراء.
بقلم أ. محمد سليمان الزواوي- نقًا عن موقع 
قراءات إفريقية
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ذاكرة التاريخ

كتاجر مابس مس���تعملة، ويدير متج���راً بالقرب من أرصفة 
.North End نورث إند

 Prince Hall Masons انضمَّ إلى أخوية ماس���ونية
ف���ي عام 1826م، مما جعله على اتص���ال باألعضاء البارزين 
في مجتمع السود في بوس���طن، وهو ما أتاح له الوصول إلى 
وسائل اإلعام كوسيلة لنقل ونشر أفكاره حول ظروف السود 
في الواليات المتحدة في ذلك الوقت. بدأ ووكر في نشر بعض 
م���ن »نداءاته« وبعض من »مقاالت ال���رأي« في مجلة الحرية 
Freedom›s Journal، باإلضافة إلى »الخطب« التي ألقاها 
 Massachusetts في جمعية ماساتشوستس العامة للملونين
General Colored Association )MGCA(، حي���ث 

كان عضواً فيها. 
ي ووكر في 6 أغسطس 1830م، وال يزال سبب وفاته  وتُُوفِّ
لغزاً لم يتم حلّه، ويزعم البعض أنه تعّرض للمطاردة وُقِتَل على 
يد صائدي الجوائز في جورجيا. ت���م العثور على ووكر ميتاً، 

مما دفع بعض الناس لاعتقاد بأنه واَجه نهايًة عنيفًة.
ثاني����اً: ال�صي����اق التاريخ����ي وال�صيا�صي في الق����رن التا�صع 

ع�صر:
في وق���ٍت مبّكر من تاري���خ الوالي���ات المتحدة؛ أصبح 
االهتمام العملي بكيفية إجراء تغييرات بنَّاءة، في ظل الظروف 
ة  التي يعاني منها المنحدرون م���ن أصل إفريقي، أولوية ُمِلحَّ
ة إلجراء  للعديد من أعضاء الِعْرق، فق���د أدَّت الحاجة الُمِلحَّ
تغيير حقيقّي في حياة األش���خاص الملونين إلى قيام العديد 
من الُكتَّاب بتوجيه انتقادات الذعة للتسلس���ل الهرمي للِعْرق، 
وللطبقة األمريكية التي تركت الملونين في أس���فل كل فئة من 
ه���ذه الفئات، وجعلتهم غير قادري���ن على التغلُّب على وصمة 

العار التي رافقت مواقفهم.
ش���ارك بع���ض الُكتَّاب من أص���ول إفريقي���ة في هذا 
المشروع، وساعدوا بالفعل في إنش���اء أيديولوجية ومنهجية 
من ش���أنها أن تمنح األشخاص الملونين مكانًة إلحداث تغيير 
في الظ���روف االجتماعية والسياس���ية والمادية، والتي كانت 
تعاني منها شعوبهم، ُعِرَفْت هذه األيديولوجية في تاريخ الفكر 
السياس���ي ب�»االرتقاء الِعْرِقّي«، وتعود جذور االرتقاء الِعْرِقّي 
إلى أوائل القرن الثامن عش���ر، عندما ب���دأ الُكتَّاب الملونون 
ألول مّرة في تحّدي »التسلس���ل الهرمي الِعْرِقي« الذي نش���أ 
في أمريكا، وقاموا بتش���جيع ش���عوبهم على اإلصرار على أنَّ 

كان ديفي���د ووك���ر David Walker )1797-1830م( 
قائداً وناشطاً أمريكّياً من أصل إفريقي، كان شجاعاً وصاحب 
رؤية، لقد وضع حيات���ه على المحّك من خال المطالبة علناً 

بإنهاء »العبودية«. 
اأوًل: الن�صاأة وال�صمات والخبرات ال�صخ�صية:

 ،Wilmington ُوِلَد ديفيد ووكر حّراً ف���ي ويلمنجتون
وه���و ميناء صغير في منطقة كي���ب فير Cape Fear بوالية 
كارولينا الش���مالية North Carolina، في عام )أو حوالي( 

1797م )تاريخ مياده الدقيق محّل خاف(. 
ة، وكان والده عب���داً، ووفقاً لقوانين  كان���ت والدته ُح���رَّ
ذلك الوقت في والية كارولينا الش���مالية، وفي معظم الواليات 
ة، بغّض النظر  الجنوبية األخرى، فإن الطف���ل المولود ألُّم ُحرَّ
عم���ا إذا كان األب مس���تعَبداً، يكون االبن ُح���ّراً من الناحية 

القانونية.
انتقل ووكر إلى تشارلس���تون Charleston، بكارولينا 
الجنوبي���ة South Carolina عندما كان ش���اّباً؛ وكان ذلك 
ر المزيد من فرص العمل للسود وبناء  مكاناً مناسباً نظراً لتوفُّ
حياة أفضل. وفي تشارلس���تون انضمَّ إلى الكنيسة األسقفية 
 African Methodist Episcopal الميثودية اإلفريقي���ة
Church )AME( التي كان لديها مجتمع قوّي من النشطاء، 
فقد كانت الكنائس الس���وداء المس���تقلة لديها مراكز للدعم 
المتبادل م���ن أجل مقاومة العبودي���ة. ويُعتقد أن يكون ووكر 
قد شارك- وربما كان له دور- في مؤامرة فاشلة قادها زميله 
عضو الكنيس���ة دنمارك فيسي Denmark Vesey، والذي 

د العبيد في تشارلستون في عام 1822م. دعا إلى تمرُّ
لم تكن معرفة ووكر بالظروف القاسية والقمعية للعبودية 
مقتص���رة على واليتَ���ي كارولينا الش���مالية والجنوبية فقط؛ 
فبحس���ب روايته الخاصة ساَفر على نطاق واسع إلى الجنوب 
والغرب قبل أن يعود ش���رقاً إلى فيادلفيا Philadelphia؛ 
فقد كانت المدينة موطناً للعديد من الس���ود األحرار والعبيد 
 AME الهاربي���ن، وكانت أيضاً قاعدة للكنيس���ة األس���قفية
وقائدها األسقف ريتشارد ألين Richard Allen، وهو رجٌل 

أُْعِجَب به ووكر كثيراً.
وبحلول عام 1825م؛ اس���تقرَّ ووكر في بوس���طن، وكان 
نَِش���طاً داخل مجتمع الس���ود الصغير على الجزء الخلفي من 
بيكون هيل Beacon Hill بوس���ط المدينة، فقد كان يعمل 

ديفيد ووكر: نداء من اأجل الحرية والم�صاواة و»الرتقاء الِعْرِقّي«:
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يبقى وأصوات القيود تطرق باستمرار مسامعه«، فهو »لم يَُعْد 
يصب���ر على مواجهة إهانات المنافقين من العبيد، فما كان له 

إال أن يرحل«.
وفي عام 1828م؛ انضمَّ ووكر إلى »جمعية ماساتشوستس 
 Massachusetts General Colored »العامة للملوني���ن
Association )MGCA(، ووفق���اً للبروفيس���ور هينكس 
Peter Hinks؛ فق���د »كان���ت أهمية ه���ذه الجمعية تكمن 
في ترويجها العدائي للعبودية بش���كٍل ع���ام، والمطالبة بإلغاء 
العبودية على وجه الخص���وص، وكذلك كان من بين أهدافها 
النهوض الفكري واألخاقي للسود، وتعزيز الوحدة فيما بينهم 

في جميع أنحاء األمة«. 
توقف ووكر في »ندائه« كثي���راً عند »ماحظات توماس 
جيفرس���ون« Thomas Jefferson، والتي فّس���رها ووكر 
ى  بأنها »»وضعت السود جنباً إلى جنٍب مع الحيوانات«، وتحدَّ
المسيحيين األمريكيين ب�»أن يأتوا بصفحة واحدة من صفحات 
سة أو مدنَّسة«، تحوي خبراً يقول:  التاريخ«، سواء كانت »مقدَّ
»إن المصريي���ن كانوا يمتهنون بني إس���رائيل أو أبناءهم، أو 
يّدعون بأنهم لم يكونوا يوماً ضمن العائلة البشرية«، وتساءل: 
»هل يمكن للبيض إنكار هذه التهمة؟! فبعد أن نقلونا إلى هذه 
الحالة المؤس���فة، بوصفنا »عبيداً تحت أقدامهم«، قاموا بعد 
ذلك باالدعاء زوراً بأننا منحدرون في األصل من قبائل القرود 

أو الشمبانزي!«. 
وعلى الرغم من قتامة المش���هد في ظل العبودية؛ تخيل 
ووكر أن »هناك مس���تقبًا ثانياً محتمًا، هذا المستقبل الذي 
سيعيش فيه األسود مع األبيض داخل أمريكا جنباً إلى جنب«؛ 
ويعّبر عن ذلك بقوله: »أنا أتحدث إلى كل أمريكّي أبيض بدافع 
الحرص على مصلحته؛ هذه المصلحة التي تفترض أن يتمتع 
الجميع بالحرية«، وخاطب البيض بأن »تخلَّصوا من مخاوفكم 
وتحيزاتكم، وَعاِملُونا مثل الرجال، وسنحّبكم أكثر مما نكرهكم 

اآلن«، وقتها فقط »سينعم الجميع بالسام والسعادة معاً«. 
وتجدر اإلش���ارة إل���ى أن ووكر كان يؤمن ب���أن »تحرير 
الس���ود« أمٌر ال مفرَّ من���ه، بغّض النظر ع���ن الخيارات التي 
يتَّخذها األمريكيون البيض، ففي النهاية »يجب أن يكون السود 

أحراراً، فاألمر ال يخضع لرغبة البيض«. 
نت مناقش���ة ووكر للعبودية الرومانية سعيه إلثبات  وتضمَّ
أن استعباد قومه من السود كان األسوأ على مّر التاريخ، وجاء 
رّداً على دفاع »توماس جيفرس���ون« ع���ن العبودية األمريكية؛ 
فقد صرح »جيفرس���ون« بأن »حال عبيد الرومان كان أس���وأ 
بكثير من حالة الس���ود في قارة أمريكا«، وأضاف بأن »العبيد 
الرومان تم إعدامهم بعد قتلهم لس���يدهم على عكس العبودية 

األمريكية«.

إنس���انيتهم   َضِمنَْت له���م الحقوق التي وعد به���ا األمريكيون 
البيض بعد الثورة.

فقد كان الهدف من هذه المبادرات هو تحسين الظروف 
لجميع األش���خاص الملونين، وبالرغ���م من ذلك، في النصف 
األخير من القرن التاسع عشر، كان واقع هذه الجهود غالباً ما 
يتعارض م���ع أهدافها المثالية؛ فقد كان من المأمول أن يؤثر 
االرتقاء كما تم تصوُّره على نطاق واسع في إحداث تأثير على 
ظروف جميع أفراد الِعْرق، بغّض النظر عن الظروف الفردية، 
ولك���ن مع ذلك كان لهذه الجهود- في كثيٍر من األحيان- تأثيٌر 
في تعزيز االنقس���امات داخل الِعْرق، وَخلْق طبقة النخبة التي 

م الِعْرق.  تمَّ تقديمها كدليل على تقدُّ
ويَُمثِّل ديفيد ووكر الُكتَّاب األمريكيين من أصل إفريقي، 
حيث يُعتَبر »نداؤه« بدايًة لممارس���ة  »االرتقاء الِعْرِقّي« الذي 
يعطي قيم���ة لجميع أفراد الِعْرق؛ ولي���س فقط أولئك الذين 
يُمّيزهم وضعهم المال���ي أو االجتماعي على أنهم من النخبة، 
فعلى الرغم من أنه لم يتمَّ تحديد هويتهم بهذه الطريقة بعُد؛ 
ف���إنَّ ووكر يَُعّد م���ن أوائل الُكتَّاب الذين طالب���وا ب�»النهوض 

واالرتقاء الِعْرِقّي« في الواليات المتحدة.
ثالثاً: اإ�صهامات ديفيد ووكر الفكرية:

 Appeal to the Coloured )كت���اب )ن���داء ووك���ر
Citizens of the World، كم���ا ينص عنوانه، كان )نداًء( 
إل���ى )المواطنين الملوني���ن في العالم(، وبش���كٍل خاّص إلى 
»مواطني الواليات المتحدة األمريكية«، وهو ما يُبِْرز بش���كل 
ه القومّي ف���ي ِفْكِره، حيث تركَّزت مقاالته األربع  خاّص التوجُّ
على إش���كاليات المجتمع األس���ود وقتها؛ حي���ث »العبودية«، 
و»الجهل«، و»المسيحية المنحرفة«، و»هجرة السود«، بوصفها 

أسباب أدَّت بدورها إلى بُْؤس السود. 
وفيما يلي تحليل موجز لما احتوى »نداء ووكر« من أفكار، 
والذي أحدث زوبعة من االضطراب وقتها في ش���مال وجنوب 

:Mason Dixon Line خط ماسون ديكسون
1- المطالبة باإلغاء العبودية:

عندما كان ش���اّباً؛ لم يختبر ووكر وحشية العبودية، ومع 
ذلك فقد كان يكره مؤسسة العبودية أيَّما ُكْرٍه، وعبَّر عن ذلك 
في بداية ش���بابه بأنه: »إذا بقيُت في ه���ذه األرض الدامية؛ 
فل���ن أعيش طويًا«، وأنه: »طالما كان���ت هناك عدالة إلهية، 
فس���وف يأتي الوقت الذي أنتقم في���ه للحزن الذي عانَى منه 
���ود«، فقد اعتبر ووكر أن الجنوب »ليس المكان  قومي من السُّ
المناس���ب إلقامته«، وأنه »يتوجب عليه مغادرة هذا الجزء من 
الباد«، وأن الخروج س���يكون بمثابة »تجربة عظيمة بالنسبة 
له«، وفرصة »لكي يعيش عل���ى أرٍض يعيش عليها الكثير من 
د بالنس���بة له »أنه لن يستطيع أن  األحرار؛ فقد بات من المؤكَّ
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 ورّداً على »جيفرسون« قام ووكر بتفنيد هذه االدعاءات 
بقول���ه: »بأن الموت كان أفضل م���ن العبودية األمريكية التي 
تصف ظ���روف العبودي���ة الرومانية بأنها »أفض���ل« مقارنًة 
باألولى«، كما حثَّ ووكر الس���ود خ���ال »ندائه« على »اختيار 
الموت ب���دالً عن قبول العبودية«، وأنهم »لو اختاروا العبودية، 

فسوف يحكمون على أبنائهم وأبناء أبنائهم باللعنات«.
 وعل���ى عكس العبودية األمريكية؛ ذكر ووكر أن العبودية 
الرومانية س���محت للعبيد بشراء ُحّريتهم، كما سمحت للَعبْد 
الُمْعتَق بشغل المناصب السياسية كذلك، واستطرد قائًا: »لو 
خّيرون���ي بين الموت أو أن أكون عبداً ألي طاغية، فالموت أو 
اإلعدام أش���رف لي«، وإن »َمن قرأ التاريخ سيعلم بأن العبد 
في زم���ن الرومان بمجرد حصوله على حريت���ه؛ بإمكانه أن 
يرتقي إلى أعلى المناصب داخل الدولة، فلم يكن هناك قانون 
يمنع العبد من شراء حريته«، وتساءل: »ألم يضع األمريكيون 
قوانين تمنعنا من الحصول على حريتنا أو توّلي أّي مناصب؟! 

اقرؤوا قوانين فيرجينيا، ونورث كارولينا«.
:Freemasonry 2- الما�صونية

حينما غادر ووكر الجنوب، وه���و الذي ُوِلَد ُحّراً وعاش 
ُحّراً، نشط في المهرجانات التي أُِقيَمْت في »ماساتشوستس«، 
والتي كانت تحتفل بنهاية تجارة الرقيق في ش���مال المحيط 
األطلس���ي و»اس���تقال هايتي«، ذهب وانضم إل���ى »البيت 
 African-American »الماس���وني اإلفريقي األمريك���ي
 Prince س���ه برنس ه���ول Masonic Lodge ال���ذي أسَّ
Hall األمريك���ي من أصل إفريقي، ه���ذا »البيت« الذي كان 
ل���ه دوٌر مهّم في المعارك المبكرة داخل أمريكا ضد العبودية 
د على المطالبة  وتجارة الرقيق والقمع العنصري؛ حيث ش���دَّ
م التماس���اً إلى »الهيئة التش���ريعية في  بتعليم الس���ود، وقدَّ
ماساتشوس���تس« في عام 1787م مطالب���اً ببرامج جدية من 

أجل تعليم السود. 
 Darryl Scriven وأضاف البروفيسور داريل سكريفن
عن عضوية ووكر قائًا: »لم تُسّهل هذه المنظمة دخوله النخبة 
السوداء داخل مجتمع بوسطن األسود فحسب؛ بل أتاحت له 
أيضاً الوصول إلى ش���بكة من المواطنين السود الذين عملوا 
بشكل ِسّرّي، وربما كانوا مساهمين في العديد من مخططات 
ر«، وأنها هي أيضاً التي »س���اعدت ووكر في تمويل أول  التحرُّ
صحيف���ة أمريكية من أصل إفريق���ي«، وهي صحيفة الحرية 
راً بها كذلك، »فقد  Freedom’s Journal، ليصب���ح ُمح���رِّ
كانت الصحيف���ة بمثابة منتًدى لتبادل األف���كار بين أعضاء 
الطبقة الوس���طى من الس���ود األحرار«، هذه المش���اركات 
الصحافية ساعدت ووكر في »صياغته للكثير من أفكاره التي 

برزت في مناشداته« فيما بعُد.

3- الأثيوبيانية والدين:
 Methodist كان ووكر عضواً في الكنيس���ة الميثودية
church لصموي���ل س���نودن Samuel Snowden أش���د 
المطالبين بإلغ���اء العبودية، فقد كان ب���دوره صديقاً لوليام 
لوي���د جاريس���ون William Lloyd Garrison. ووفق���اً 
للبروفيسور هينكس Peter Hinks فإن الكنيسة الميثودية 
وس���نودن كانا لهما األثر األكبر في حي���اة وفكر ووكر، فقد 
ساهما بشكٍل واضح في خطابات ووكر وأدبياته، كما سمحت 
عضويته بالكنيس���ة الميثودية بأن يكون على اتصال بأعضاء 
بارزي���ن داخل المجتمع األمريكي، ومنََحه ذلك إمكانية أفضل 
لتوسيع ش���بكة اتصاالته في الجنوب؛ حيث توجد العديد من 

الكنائس«.
نت ش���بكة االتص���االت هذه أيض���اً العديد من   وتضمَّ
ارة الذين كان���وا يترددون على متجر المابس الذي كان  البحَّ
يملكه ووكر، مما س���مح له بنقل »ندائه« إلى الجنوب بش���كل 
أس���رع؛ فقد كان العديد من األمريكيين من األفارقة األحرار 
ارة، في الوقت الذي كان فيه البيض يتجّنبون هذا  يعملون بحَّ
العمل الش���اّق، بينما كان األمريكيون األفارقة يتحصلون على 

أجور منخفضة.
ى ووكر بشكل مباشر المؤسسات األمريكية بإعانه:  تحدَّ
أن »أوضاع ش���عبه كانت أس���وأ من أّي شعٍب آخر في أّي بلٍد 
آخر على مّر العصور«، وأوضح أنَّ »ش���عبه كان أكثر الكائنات 
بؤس���اً وانحطاطاً وُذاّلً على اإلطاق منذ بدء الخليقة، وحتى 
يومنا هذا«، وأن »المس���يحيين البي���ض في أمريكا، أو الذين 
يتظاهرون بالمس���يحية، هم أنفس���هم من يسعون الستمرار 
العبودية، فقد كانوا يعاملون الس���ود بقس���وة شديدة وبربرية 
أكبر بمراحل مما قامت به أّي أمة وثنية أخرى عبر التاريخ«. 
دَفعه اعتقاده بأن »الس���ود هم األكثر بؤساً في العالم«، 
لدعوته���م إلى ضرورة الس���عي نحو تحس���ين ظروفهم على 
األرض بدالً م���ن انتظار تدخل »العناية اإللهية«، وهو ما عبَّر 
عنه: »بأن ي���وم فدائنا من البؤس المدق���ع أراه يقترب، ولن 
نتمك���ن من ذل���ك إال إذا- بالمعنى التورات���ي للكلمة- مددنا 
أيدينا إلى الرب إلهنا؛ فنحن على يقين من أنه لن يأخذ الرّب 
بنواصين���ا ضّد إرادتنا ورغبتنا، وينتش���لنا من حالتنا الدنيئة 
والضعيفة والبائسة؛ إال إذا أبدينا استعدادنا لكي يفعل الرّب 

هذه األشياء من أجلنا«.
وأجرى ووكر مقارنات بين العبودية األمريكية وأش���كال 
 Helots الرق األخرى في الماض���ي، بما في ذلك الهيلوتس
في س���بارتا Sparta، وبني إس���رائيل في مصر، والعبودية 
الروماني���ة، فخل���ص إل���ى: أن »بني إس���رائيل ف���ي مصر، 
والهيلوتس في سبارتا، والعبيد في عهد الرومان، كانوا يعانون 
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من العبودية تحت أمم وثنية، وبالرغم من ذلك كانت معاناتهم 
غيضاً من فيض بالمقارنة بمعاناة السود في ظل أمة مستنيرة 
ومس���يحية، فا وجه للمقارنة على اإلطاق بينهما سوى في 

االسم والشكل فقط«.
ث عن الحراك  وذهب ووكر إلى أبعد من ذلك؛ حين تحدَّ
السياسي والحماية والمس���اواة، و»التي كانت مشروعة لبني 
إسرائيل في ظل العبودية«؛ حيث »إن فرعون أطلق يد يوسف 
]عليه الس���ام[ على خزائن مصر«، وس���مح ل�»بني إسرائيل 
بتمل���ك األراضي والزواج م���ن المصريين«، وتس���اءل ووكر 
ع���ن »الضمير األمريكي الذي امتنع ع���ن التصريح أو البوح 
بمعاناة الس���ود«، وأطلق نداءه: »أيه���ا األمريكيون؛ هل رأيتم 
يوماً ش���خصاً ملوناً يشغل منصب رئيس، أو حاكم، أو مشّرع، 
أو عضو مجلس ش���يوخ، أو رئيس بلدي���ة، أو محاٍم في نقابة 
المحامين، أو ش���رطّي، أو ش���خص يجلس في أحد مقاعد 
المحلّفي���ن، ولو حت���ى في قضية أحد إخوانه البؤس���اء، في 
جميع أنحاء هذه الجمهورية العظيمة؟!«، واش���تكى أيضاً من 
عدم قدرة السود على امتاك األراضي، أو الزواج من البيض 

على عكس اليهود المستعبدين.
كما دعا ووكر إلى استخدام الدين من أجل توحيد السود 
م تفس���يراً منطقّياً لماذا  وإلهامهم، ومع ذلك كان عليه أن يُقدِّ
كان »المسيحيون هم الجناة في اضطهاد شعبه«، فكان تفسير 
ووكر أن مضطهدي شعبه »كانوا يتظاهرون بالمسيحية«، وفي 
الوقت نفس���ه دافع عن »المسيحية بوصفها ديناً«، وهاجم ما 
سّماه ب�»المسيحية األوروبية واألمريكية« خال ندائه، وادعى 
ت طريقها في  أن »أوروبا قد أفس���دت المس���يحية التي شقَّ
ين،  النهاي���ة إلى أمريكا«، وبأن »الطريقة التي تمَّ بها إدارة الدِّ
َقة ِمن  ة ُملَفَّ ِمن ِقَبل األوروبيي���ن وأحفادهم، كانت بمثابة ُخطَّ

ِقَبل أنفسهم والشياطين لَقْمع السود«. 
وع���ارض ووكر بش���دة »القيود المفروض���ة على تعليم 
المس���يحية للعبيد«، وأجرى مقارنات بين التبش���ير لألديان 
التي يمارس���ها الوثنيون، واليهود، والمسلمون، والمسيحيون 
األمريكيون؛ »ففي الوقت الذي يحاول فيه اليهود والمسلمون 
أن يقوموا بدعوة جميع البشر على حدٍّ سواء، وأّياً كان البشر 
الذي���ن يدينون باليهودية أو اإلس���ام، فإنهم يقومون بتقديم 
كافة الحماية لهم، على العكس تماماً من ذلك كان المسيحيون 
األمريكيون؛ ال يعيقون فقط رفقائهم من األمريكيين األفارقة 
ع���ن معرفة الدين، ولكن اآلالف منهم كانوا يقومون باالعتداء 
على ش���خٍص ملون حتى الموت إذا تم ضبطه متضرعاً لرّبه 

داخل إحدى الكنائس«.
كما أدان ووك���ر النفاق المتمثل في »منع المس���يحيين 
األمريكيين لش���عبه من تعلُّم الكتاب المقّدس، في حين ذهبوا 

للتبشير به خارج أمريكا«، وعبَّر عن ذلك بأنه »قد تمَّ ترسيم 
القساوس���ة األمريكيين كمبّشرين من أجل دعوة الوثنيين إلى 
المسيحية، بينما يبقوننا وأطفالنا غارقين تحت أقدامهم في 

أبشع جهل وبؤس عانى منه أّي شعب منذ بداية الخليقة«.
كما أدلى ووكر بتصريح مثير للجدل مفاده: أن »الس���ود 
س���وف ينصرون المسيحية ويبّش���رون بها بدالً عن البيض«، 
وزع���م ووكر أن »فش���ل األمريكيي���ن البيض في التبش���ير 
بالمس���يحية، يرجع إلى أن الرب لم يكن يسمح لهم بالنجاح 
حتى يقوموا بإنصاف ش���عبه من الس���ود«، وه���و ما يُبرز أن 
شكوى ووكر السابقة كانت بمثابة »تأكيد على أن المسيحيين 
س من خال َمنْع شعبه من  األمريكيين ينتهكون الكتاب المقدَّ
تعلُّم كلمة الرب، بناًء على التمييز العنصري واللوني، وبالتالي 
فهم يتظاهرون بالمس���يحية«، وتس���اءل: »كيف يمكن للدعاة 
والناس داخل أمريكا تصديق الكتاب المقّدس؟! وهل تستقيم 

تعاليمه والتمييز حسب اللون داخل أمريكا؟«.
وطالب ووكر الس���ود ببذل المزيد من »مقاومة اضطهاد 
البي���ض، وطالبه���م بالعمل من أجل تنوي���ر وتحرير إخوانهم 
السود«، ووعدهم بأن »الرّب سيكون إلى جانبهم في كفاحهم 
م���ن أجل الحري���ة«. ومع ذلك، على عك���س معظم األدبيات 
األمريكية، رفض ووكر منح األم���ة األمريكية صفة »الخدمة 
اإللهية«، س���واء في الماضي أو الحاضر أو   المستقبل، وعبَّر 
ع���ن ذلك بأن »مالكي العبيد البيض تناس���وا أن للرب جنوداً 
في الس���موات وفي األرض«، وأنه »يس���تمع جيداً وباستمرار 
لصرخات وأنَّات ودموع وآهات ش���عبه المظلوم«، وأن »عقابه 
س���يكون رادعاً للظالمين الطامعين«، وهكذا استمر ووكر في 
تصوير األمة األمريكية البيضاء على أنها »قوة قمعية تتعارض 
أفعالها مع التدبير اإللهي عبر التاريخ«، وهو »ما يس���توجب 
معاقبتها قريباً على خطاياها؛ ما لم تغّير س���لوكها على الفور 

وبشكٍل دراماتيكي«.
4- العنف والقوة:

أثناء نش���أته، ش���هد ووكر قس���وة البي���ض تجاه ذوي 
البش���رة الداكنة؛ فغالباً م���ا كان مالكو العبي���د في منطقة 
»ويلمنجتون« يمارس���ون أكثر األس���اليب قس���وًة على العبيد 
الهاربين والمتمردين، »فبعد أَْس���رهم يت���ّم إعدامهم ووضع 
رؤوسهم المقطوعة على أعمدة طويلة مقابل أرصفة المدينة 
الرئيسية«. لذا سعى ووكر من خال »ندائه« إلى القضاء على 
»الامباالة والجهل« بين أفراد قوميته، فقد كانت أكبر مشكلة 
تناولها ووكر هي »نفسية الفرد«؛ و»كيفية انتشال هذه النفسية 
من براثن التش���ويش واختال الفهم، وتفسير مفارقة العجز 
وس���ط القوة، وبأنه يجب إدراك القوة من أجل الس���عي وراء 

الحرية والسلطة التي تم حرمان السود منها«. 
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فلم تكن أهداف ووكر الرئيسية في »ندائه« مجرد العنف، 
بل كان هدفه الحقيقي هو مهاجمة »جهل والمباالة ش���عبه«، 
َهْت  ح ووكر بأنه »يرف���ض كل االتهامات الت���ي ُوجِّ فقد ص���رَّ
إلي���ه«، وأن هدفه الرئيس���ي من »ندائه« ه���و »أن يُوِقظ في 
ص���دور إخوانه المنكوبين والمنحّطين والنائمين روح التحقيق 
واالس���تقصاء لحقيقة مآسيهم وبُؤس���هم في هذه الجمهورية 

عي أنها أرض الحرية!«. التي تَدَّ
وخ���ال »ندائه« كان يش���كو من »خيانة ش���عبه« بعضهم 
للبعض اآلخ���ر، وأرجع ذلك إلى »الجهل«، الذي اعتبره »نتيجة 
طبيعية للخضوع والمذلة والخنوع لس���وط وجلد الطغاة«، فلم 
يكن »نداؤه« موجهاً نحو العبيد فحس���ب؛ بل كان موجهاً بشكٍل 
خاص للسود األحرار أو الطبقة الوسطى من المجتمع األسود، 
الذين يتمتعون بمزيد م���ن الحرية لفهم أفكاره وتوزيعها، فقد 
كان ووكر أكثر قلقاً من خيانة هذه الفئة؛ حيث كان يرى أن هذا 
هو الفصيل الذي يمكن أن يعتمد عليه من أجل نجاح أهدافه، 
وقد بذل قصارى جهده إلقناعهم بضرورة التعاون مع جهوده. 
ال أحد يستطيع أن ينكر أن »نداء ووكر« خلَق شعوراً بعدم 
االرتياح عندما وجد طريقه إلى الواليات الجنوبية، هذا القلق 
يطرح سؤاالً عما كان يحمله »النداء« من خطورة على الجنوب، 
فقد كان »النداء« يحت���وي على بعض المقاطع التي يبدو أنها 
تدع���و إلى العنف ضد مالك���ي العبيد، وهو ما قد يتس���ّبب 
ف���ي تعرُّض حياتهم للخطر؛ وخاصًة أنه وصف المس���يحيين 
األمريكيين البيض بأنهم »أعداء تقليديون للسود«، وذَكر على 
وجه التحديد أنه »يعتقد أن على الس���ود الرّد بالعنف عندما 

يتعرَّضون للتهديد بالعنف«. 
5- التعليم وتطوير الذات:

حظ���ي التعليم بأهمي���ة كبيرة للغاية في »ن���داء ووكر«، 
فقد ركزت إضافاته في اإلصدار الثاني للرد على األس���اطير 
الخاطئة التي قام البيض بنش���رها حول الس���ود، مثل »عدم 
القدرة على التعلم«، في الوقت الذي كان »البيض يمنعون السود 
من التعلم بالقوة«، وهو ما عبَّر عن التناقض الواضح للبيض. 
فقد كان يرى أن »البيض قاموا بمنع ش���عبه من الحصول على 
تعليم عادل مع البيض«؛ ذلك ألن التعليم من وجهة نظره: »هو 
الوس���يلة الوحيدة القادرة على رفع درجة الوعي لدى السود، 
ودفعهم للمطالبة بتحسين ظروف العبودية«، كما أنها »ستُلِْهم 

شعبه شعوراً بالفخر ورفضاً لاضطهاد«. 
كما كان يعتقد أن »تقييد البيض للتعليم الديني والعلماني 
لشعبه كان السبب الرئيسي لامباالة والجهل لدى السود«، فقد 
كان »يهدف البيض من ذلك أن يكون العبيد أفضل وأكثر طاعًة«، 
وبهذه الوس���ائل »تقوى أيدي البيض كأعداء طبيعيين للس���ود، 

وليربطوا ساسل العبودية حول أعناقهم وأعناق أبنائهم«. 

 Elias B. واستش���هد بجزء من خطاب إلياس كالدويل
Caldwell، م���ن مقاطع���ة كولومبيا، من خط���اٍب ألقاه عن 
الس���ود األمريكيين المس���تعبدين، بأنه: »كلما قمت بتحسين 
حالة هؤالء األش���خاص قمت بتنمية عقولهم، وحينما تجعلهم 

أكثر بؤساً فأنت تمنحهم مزيداً من الامباالة«.
6- الوحدة والقومية والهجرة:

كان ووك���ر س���ابقاً لمرحلته التاريخي���ة حينما دعا إلى 
»الوحدة بين السود«؛ وأوضح أن »الهدف األساسي لمناهضة 
العبودية، هو توحيد الملوني���ن في الوقت الحالي، على األقل 
داخل الوالي���ات المتح���دة األمريكية، ليتخذ ش���كًا عملّياً 
ومناسباً، كان يجب تكوين مجتمعات، وفتح، وتوسيع، ومواكبة 

المراسات بين جميع الملونين«.
ولك���ي يُبرهن عل���ى أن الوحدة بات���ت ممكنة وباإلمكان 
تحقيقه���ا؛ قام ووكر باس���تدعاء الماض���ي اإلفريقي بوصفه 
إنجازاً تاريخّياً لشعبه من السود، كان استدعاؤه بغرض إشعال 
جذوة الفخر بين ش���عبه تجاه ماضيهم المجيد، وركز تحديداً 
على اإلنجازات التي حققتها الوحدة في تاريخ أسافه، فاختار 
رمزية هنيبال Hannibal البطل العسكري ممثًا عن »شعبه 
اإلفريقي«، الذي كاد »أن يهزم أساف مضطهديهم على أبواب 
روما، ولكنَّه فشل بسبب االنقس���ام«.. فاالنقسام- من وجهة 
نظر ووكر- كان الس���بب الرئيس و»المحدد لهزيمة أسافه، 

وما ترتب عليه من استعباد في ذلك الوقت وحتى اآلن«.
وأخذ ووكر يسترجع »تاريخ إفريقيا في الفنون والعلوم«، 
فتح���دث ع���ن »األهرامات، وغيره���ا من المبان���ي الرائعة، 
والحض���ارات التي قامت على ضفاف نهر النيل، ِمن ِقَبل أبناء 
إفريقيا أو حام«، وأش���اد ب�»التعليم الذي رافق هذه الحضارة، 
وانتقل من هناك إلى اليونان؛ حيث تم تحس���ينه وصقله، وِمن 
ثَ���مَّ نقله إلى الروم���ان، وإلى جميع أنحاء العالم المس���تنير 
آنذاك«، هذه العلوم التي »أنارت العقول وأزاحت ظلمة الجهل 

منذ ذلك الحين، وحتى يومنا هذا«.
وواصل ووكر الحديث عن أس���افه من األفارقة، الذين 
ر أن هؤالء  وصفهم بالعظماء، وبأنه يش���عر بالبهجة كلما تذكَّ
هم أس���افه، وتنبَّأ ووكر بأن الرّب سيعطي شعبه »هانيبال« 

)زعيماً( آخر، وطالب شعبه بااللتفاف حوله ودعمه.
كان ووكر أيضاً أحد الداعين الرئيسيين للقومية السوداء 
داخل أمريكا؛ »هذه القومية السوداء من حيث إنها تعني وحدة 
كل األمريكيين من أصل إفريقي، واعتبارهم ش���عباً متميزاً«، 
ومع ذلك دعا إلى اندماج الس���ود والبيض بوصفهم مواطنين 
ز ووكر  أمريكيين بدالً من »اس���تعمارهم« في إفريقي���ا، وعزَّ
هذا الش���كل الجديد من القومية من خ���ال مهاجمة العمل 
 American »الخيري الزائف ل�»جمعية االستعمار األمريكية
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Colonization Society؛ حي���ث كانت الجمعية مؤسس���ة 
تقوم على نقل السود األحرار من أمريكا إلى إفريقيا. 

كان للقس ريتشارد ألين Richard Allen، مؤسس أول 
كنيسة أمريكية من أصل إفريقي، تأثير كبير في موقف ووكر 
ضد خطة الجمعية وموقفه من القومية السوداء، فقد اشتكى 
 ،Freedom »األس���قف »ألين«، في رسالة إلى مجلة »الحرية
في إش���ارة إلى »خطة االستعمار«، ومشيراً إلى »التناقض بين 
هجرة شعبه من أجل تنصير الناس في إفريقيا، بينما ال يُسمح 
لهم بتعليم وتعلُّم كلمة الرّب في أمريكا، فكيف يمكن لش���عبه 
تعليم األفارقة؛ بينما لم يتم السماح لهم بتعليم أنفسهم داخل 

أمريكا، هذه األرض التي سقيناها بدموعنا«. 
ح ووكر ب���أنَّ النية الحقيقية ل�»جمعية االس���تعمار  وص���رَّ
األمريكية« كانت »إزالة السكان السود األحرار بعيداً؛ بهدف منع 
تواصلهم مع الس���ود الذين ما زالوا تحت ِنير العبودية«؛ وأوضح 
أن »الثروات والفرص التي يبحث عنها السود كانت موجودة في 
أمريكا وليس���ت في إفريقيا«، وأن »خدمات شعبه في بناء هذه 

األمة كفيلة بإضفاء الشرعية الازمة إلقامة السود فيها«. 
وكان���ت إحدى مس���اهمات ووكر الرئيس���ية ف���ي تاريخ 
األمريكيي���ن م���ن أصل إفريق���ي: هي إقناع ش���عبه وأنصاره 
بضرورة إلغاء العبودية، وإقناعهم بأنَّ ُخَطط »جمعية االستعمار 
األمريكية« كانت تتعارض مع مصالحهم. واستخدم ووكر كلمات 
عضو ب�الجمعية، وهو جون راندولف John Randolph من 
رونوك Roanoke، الذي علَّ���ق في خطاٍب له أمام الجمعية، 

د أمنها القومي«. بأنَّ »بقاء السود في أمريكا يهدِّ
وهاج���م ووك���ر العمل الخي���ري ل�»جمعية االس���تعمار 
كاً في نياتها، وهاجم أيضاً نيات أبناء شعبه  األمريكية« مش���كِّ
الذين وافقوا على الترحيل من أمريكا إلى إفريقيا، بقوله: »ما 
ر إخواننا في الهجرة وترك بيوتهم وأوطانهم  كان يمكن أن يفكِّ
ويذهبوا بعيداً، وال أجد ما أستطيع قوله غير أن هذا البلد هو 
بلدنا بقدر ما هو للبيض، سواء كانوا سيعترفون بذلك اآلن أم 
ال، لكنَّهم س���وف يرونه ويصدقون به إذا وجدوا فينا إصراراً 
عل���ى البقاء«، وهو ما دفع ووكر لحّث ش���عبه على »البقاء في 

أمريكا بغّض النظر عن المآسي والِمَحن«.
وفي نهاي���ة »ندائه«؛ قدم ووكر حًا م���ن أجل التعايش 
واالندماج بين الس���ود والبيض: »من أجل تجنُّب التدمير التام 
للمجتمع األمريكي«، وحّمل ووكر المسيحيين البيض مسؤولية 
خلق هذا التعايش، وخاطبهم وتوعدهم »بأن غضب الرّب آٍت 
ال محال���ة«، ولكيا يحدث ذلك »يجب على البيض في البداية 
أن يعملوا على رفع الس���ود من حالة المتوحش���ين إلى حالة 
الرجال المحترمين، وأن يقّدموا لهم اعترافاً وطنّياً باألخطاء 

التي لحقت بهم«. 

:Racial Uplift 7- الرتقاء الِعْرِقي
إنَّ اختيار ووكر لجمهوٍر أسود؛ يعكس اعتقاده بأن العمل 
عل���ى »النهوض الِعْرِقّي« هو عمل أصحاب األصول اإلفريقية، 
فا يمكن ألّي ع���رق آخر تحقيق هذا الهدف. فقد كان ووكر 
يعتقد بقوة أن »السود أنفسهم قد شاركوا في إحداث الموقف 
ال���ذي كانوا فيه، لذا يجب أن يكون���وا جزءاً من الحل«، ولكي 
د جزءاً من أيديولوجية االرتقاء؛  يصبح هذا الجمهور المح���دَّ
فيجب أن »يكون الس���ود مش���اركين نش���طين في ارتفاعهم 

وارتقائهم الخاص«.
في ندائه؛ ربط ووكر فخر الفرد بنفس���ه وفخره بأمته، 
واس���تخدم مزيجاً من االدعاءات التاريخي���ة بالتفوق الِعْرِقّي، 
ومناش���دة تقدير الذات الفردي���ة للتأثير ف���ي تغيير عقلية 
المنحدرين من أصل إفريقي، ومن خال القيام بذلك رس���م 
ووكر بداي���ات أيديولوجية »االرتق���اء الِعْرِقّي«، فقد كان يرى 
أن الس���ود يستحقون هذا االرتقاء؛ بسبب مساهماتهم القيمة 
في التاريخ الفكري العالمي، وفي تأسيس الواليات المتحدة. 
استمر ووكر في الدفاع عن قضية السود بوصفهم عرقاً 
متفوقاً؛ وذلك من خال تأكيد أن »األشخاص المنحدرين من 
أصل إفريقي س���يتصرفون بشرف عند منحهم حريتهم، على 
الرغم من أن مخاوف البيض كانت على العكس ذلك«. وأصر 
ووكر على »أنهم على عكس مضطهديهم، فقد كان لدى السود 
قلوب متسامحة، وسوف يتصرفون بشكٍل أكثر تسامحاً عندما 

يتم تحريرهم«.
اعتمد ووكر في تفس���يره على المقارن���ات التي أجراها 
م���ع الجماعات الِعْرِقيَّة التاريخية وتلك التي كانت موجودة في 
عصره، فقد كان يأمل في إثارة الفخر بالعرق األسود بين شعبه؛ 
من خال المطالبة ب�»مكانة ش���عب الله المختار«. ومن خال 
»إظهار اإلحس���اس بالعلو واالرتق���اء«؛ فقد حاول ووكر إعطاء 
أفراد جمهوره األسود كل األسباب الازمة للفخر بعرقهم. كان 
هذا كله ضرورّياً إذا كان المنحدرون من أصل إفريقي يريدون 
إح���داث تغيير في حالتهم؛ فبدون ه���ذه المعتقدات، لن يكون 

هناك سبٌب للرغبة في مساعدة الِعْرق بأكمله.
ويعتق���د ووكر أن المنحدرين من أصل إفريقي »يجب أال 
يأملوا في أن يتلقوا يوماً ما معاملة متس���اوية من المستعبِدين 
والمس���تغِلين الس���ابقين، ولكْن يحّق لهم وينبغي أن يتوقعوا 
هذه المعاملة يوماً م���ا«، وأراد إقناعهم بأنه »يجب أن يكونوا 
مس���تعدين لليوم الذي س���يَُعاَملُون فيه على قدم المس���اواة؛ 
عندها فقط س���يكونون قادرين على العمل معاً لزعزعة قيود 
العبودي���ة؛ ألن هذا األمر كان قيداً جس���دّياً مفروضاً عليهم، 

وليس نقصاً عقلّياً يكمن في داخلهم«.
بقلم أ. ناصر كرم رمضان – نقًا عن موقع قراءات إفريقية
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• وفيات المالريا �صتتجاوز مثيالتها بكوفيد-19 في اإفريقيا جنوب ال�صحراء:
قالت منظمة الصحة العالمية: إن الوفيات الناجمة عن الماريا، في إفريقيا جنوب 

الصحراء، ستتجاوز بكثير تلك الناتجة عن اإلصابة بكوفيد-19.
وأوضح بيدرو ألونس���و مدي���ر برنامج الماريا في المنظمة أن: »تقديراتنا التي تس���تند إلى 
مستوى تعطل الخدمات بسبب كوفيد-19.. تشير إلى أنه ستكون هناك زيادة في وفيات الماريا إلى ما 
بي���ن 20 ألفاً و100 ألف في إفريقيا جنوب الصحراء، معظمهم من األطفال الصغار«، وأضاف: »ومن المرجح 
جّداً أن تكون الوفيات بالماريا أكبر من الوفيات المباشرة الناجمة عن كورونا«. وخلص التقرير إلى أن عام 2019م 
شهد 229 مليون حالة إصابة بالماريا، وقال إنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19؛ فإن 

الكثير من البلدان في أنحاء العالم كافحت بشدة للحد من انتشار مرض الماريا.
آبا نيوز– 2020/12/2م

ر�صد المعلومات في اإفريقيا: منظومات  �صعف  مواطن  تبرز   19 كوفيد  • جائحة 
قالت دراس���ة أجرتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا أن جائحة كورونا )كوفيد-19( أبرزت مواطن 

ضعف منظومات رصد المعلومات اإلحصائية في إفريقيا.
وذك���رت الوثيقة أن »جائحة كوفيد-19 كش���فت عن مواطن ضعف عدة منظوم���ات، خاصة محدودية الرصد 

التقليدي للبيانات اإلحصائية«.
وقالت: »إن الحكومات تنفذ استراتيجيات متنوعة الحتواء الجائحة مما أثر، في أحيان كثيرة، على التزود في 
الوقت المناسب بالمعلومات واإلحصائيات الازمة التخاذ القرار. وقد تأثرت عمليات جمع المعلومات بشكل كبير«.
أخبار األمم المتحدة– 2020/12/2م

اإفريقيا يم�صين اأكثر من 40 مليار �صاعة �صنوياً لنقل الماء للمنازل: • ن�صاء 
أكدت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونس���كو(، معاناة النساء في إفريقيا خال عملية نقل 
المياه إلى المنازل. وقالت اليونسكو في رسالة على حسابها بموقع تويتر: »إن الوصول إلى المياه أصعب مما يمكنك 
أن تتصّور.. ففي إفريقيا جنوب الصحراء تمضي النساء والفتيات أكثر من 40 مليار ساعة سنوياً في نقل الماء إلى 
المنازل«. وطالبت منظمة اليونس���كو في رسالتها بضرورة تمكين المرأة في معالجة انعدام األمن المائي، موضحة 

أن تمكين المرأة يعتمد على كيفية معالجتنا لمسألة انعدام األمن المائي اليوم.
أخبار األمم المتحدة– 2020/12/9م

لإطالق »البرنامج الم�صترك لهجرة العمالة«: الم�صتوى  رفيع  اجتماعاً  ينظم  • الإفريقي 
نظمت مفوضية االتحاد اإلفريقي اجتماعاً رفيع المس���توى للمجموعات االقتصادية اإلقليمية إلطاق اإلطار 
االس���تراتيجي »للبرنامج المش���ترك لهجرة العمالة«، في مسعى لتعزيز إدارة هجرة العمالة في القارة، بالتزامن مع 

التحديات الحالية الناجمة عن فيروس )كورونا( المستجد.
وأوض���ح بيان أصدره االتح���اد اإلفريقي: أن االجتماع، ال���ذي دارت وقائعه عن بُعد، نظمته إدارة الش���ؤون 

االجتماعية باالتحاد اإلفريقي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية.
وذكر االتحاد أنه منذ عام 5102م يجري تنفيذ مشروعات بقيمة 71 مليون دوالر أمريكي، لدعم برنامج هجرة اليد 
العاملة، الذي يغطي مجاالت الحماية االجتماعية، وإمكانية نقل المزايا للعمال المهاجرين وأسرهم، وتعزيز قابلية نقل 
المهارات، وتحسين إدارة هجرة اليد العاملة، وتحسين توافر الخدمات المنتظمة، وإعداد اإلحصاءات المتعلقة بالهجرة.
وكالة بانا برس– 2020/12/10م

عين على 
افريقيا
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فعاليات

قمة ا�صتثنائية لالتحاد الإفريقي حول اإ�صكات البنادق:  •
عقد االتحاد اإلفريقي، يومي 5 و6 ديسمبر عبر تقنية الفيديو، قمته االستثنائية ال�14 حول »إسكات البنادق«.

وتهدف القمة إلى تقييم الوضع حول هذه اإلش���كالية التي تؤرق القارة، المتأثرة أصًا بانتش���ار آفة اإلرهاب والتطرف 
العنيف واالنفصالية، وتدفق األس���لحة غير المش���روع، ما يغذي بشكٍل كبير حدة التوترات والحروب والنزاعات في عدٍد من 

مناطق القارة.
وناقش���ت القمة االستثنائية للمنظمة اإلفريقية، التي ُعقدت تحت شعار »إس���كات البنادق: خلق ظروف مواتية لتنمية 
إفريقيا«، الس���بل الكفيلة بوضع حدٍّ للنزاعات بالقارة، وال س���يما الوقوف عند األسباب العميقة لألزمات التي تقض مضجع 

بعض البلدان اإلفريقية.
وكالة بانا برس– 2020/12/6م

التحاد الإفريقي يعقد الحوار ال�9 حول الديمقراطية وحقوق الإن�صان والحكم:  •
عقد االتحاد اإلفريقي، لمدة يومين، »الحوار التاس���ع رفيع المس���توى حول الديمقراطية وحقوق اإلنس���ان والحكم«، 
لمناقش���ة قضايا السام ونبذ الصراعات، وأيضاً لتقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية والسياسية للصراعات في إفريقيا، 

في ظل مبادرة »إسكات البنادق« الرامية لخلق ظروف مائمة لاستقرار والتنمية.
وأوضح بيان صادر عن االتحاد اإلفريقي األحد: أن الحوار س���يركز على إجراءات الحكم الديمقراطي والتوصيات التي 

ستوجه التدخات الحكومية وغير الحكومية على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية.
وأش���ار االتحاد اإلفريقي- في بيانه- إلى أن هذا الحوار يس���عى إلى تقييم وتحديد واستكشاف عوامل تحقيق السام 
المستدام في إفريقيا، وتبادل المعرفة والتحليات القائمة على األدلة، وتبادل الدروس والخبرات القابلة للمقارنة في مبادرة 

»إسكات البنادق«، مع تطوير التوصيات السياسة الرامية إلى معالجة القيود والتحديات المعرقلة للسام.
وكالة أنباء الشرق األوسط– 2020/12/7م

• »اإفريقيا ما بعد كوفيد19«... الن�صخة ال� 15 للموؤتمر القت�صادي الإفريقي:
أعلنت لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا UNECA، عن انعقاد نس���خة2020م للمؤتمر االقتصادي اإلفريقي، 
في الفترة ما بين 8 و10 ديس���مبر/ كانون األول، عن بُعد، وتحت ش���عار »إفريقيا ما بعد كوفيد19: اإلس���راع نحو التنمية 

المستدامة الشاملة«.
 وسيجمع هذا المؤتمر، بشكٍل مشترك، بين البنك اإلفريقي للتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا، وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، صناع قرارات سياس���ية وباحثون، لمناقشة التداعيات االجتماعية-االقتصادية لجائحة كوفيد-19، 

والتدابير الرامية إلى تقليص حدتها.
وأشارت لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا إلى أن المؤتمر سيبحث على الخصوص السبل الكفيلة بتمكين الدول 

اإلفريقية من تعزيز متانتها، واإلعداد بشكٍل جيد لمواجهة الصدمات المستقبلية.
كما س���يتناول المؤتمر أفضل الممارس���ات، داخل القارة وخارجها، بش���أن الطريقة المثلى التي تس���تطيع من خالها 

االقتصادات اإلفريقية تسريع التقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة وتطلعات أجندة 2063.
وكالة بانا برس– 2020/12/8م
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فرص ومجاالت التعاون الزراعي
المصري- اإلفريقي )السبل وآليات التفعيل والتحديات(

د. محمد �شعيد عبا�س
اأ�شلتاذ الموارد النباتية الم�شلاعد- ق�شلم الموارد 
الطبيعيلة كليلة الدرا�شلات الإفريقيلة العليلا- 

جامعة القاهرة

د. �شالي محمد فريد
ال�شيا�شلة  ق�شلم  الم�شلاعد-  القت�شلاد   اأ�شلتاذ 
والقت�شلاد- كلية الدرا�شلات الإفريقيلة العليا- 

جامعة القاهرة

والموارد الطبيعية المتوفرة.

زراعيلة  باإمكانيلاٍت  الإفريقيلة  القلارة  تتميلز 

�شلخمة، توؤهلها لأن تكون �شللة الغذاء العالمي، 

وذل�ك اإذا م�ا توف�رت لها ال�ض�روط ال�ض�رورية 

لإقامة م�شلاريع زراعيلة متكامللة، هدفها تلبية 

احتياجات القارة من الغذاء. 

التعلاون الم�شلري الإفريقلي اأداًة يعتبر 

قوية لتعزيز ال�شتثمار الزراعي، 

ملن خالل ال�شلتغالل الأمثلل للملوارد الطبيعية 

التلي تتمتع بها هذه الدول في مواجهة ق�شلايا 

الأمن الغذائي و�شّد الفجوة الغذائية، وال�شتفادة 

من الروابط الثقافية القويلة والجوار الجغرافي 
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وت�صعى هذه الورقة اإلى:
 تحليل إمكانات القطاع الزراعي اإلفريقي، 
وواق���ع التعاون المصري ف���ي المجال الزراعي 
بإفريقيا، وبح���ث الفرص والمجاالت التي تميز 
القطاع الزراعي في إفريقي���ا، مع التركيز على 
عدد من الدول اإلفريقية ذات الميزة النس���بية 
وفق���اً ألقاليم القارة المختلف���ة، وتنتهي الورقة 
بعرض التحديات الت���ي تواجه التعاون الزراعي 
المصري اإلفريقي، والس���بل واآلليات التي من 

شأنها مواجهة هذه التحديات.  
اأوًل: تحليل اإمكانات القطاع الزراعي 

في اإفريقيا:
تتمي���ز القارة اإلفريقي���ة بإمكانيات زراعية 
ضخمة من حيث الم���وارد األرضية ذات التربة 
مياهها  ومص���ادر  المائية  والم���وارد  الغني���ة، 
المتج���ددة، والتركيب المحصولي، والمواس���م 
الزراعي���ة المتنوعة، والث���روة الحيوانية، والتي 
تؤهلها ألن تكون س���لة الغذاء العالمي، وذلك إذا 
ما توفرت لها الشروط الضرورية إلقامة مشاريع 
زراعية متكامل���ة، هدفها تلبية احتياجات القارة 

من الغذاء. 
�صكل رقم )1(: موؤ�صرات الموارد الأر�صية في 

اإفريقيا عام 2017م:

الم�صدر: بوا�صطة الباحث، بال�صتعانة بقاعدة 
www.worldbank.org :بيانات البنك الدولي

يت�صح من �صكل رقم )1( اأنه:
بلغت نسبة مس���احة األراضي الزراعية من 
إجمالي مس���احة األراضي في إفريقيا %43.9 
عام 2017م، وتعادل األراض���ي القابلة للزراعة 
كنس���بة من إجمالي األراضي ف���ي إفريقيا نحو 
8.8%، ويبل���غ نصيب الفرد من األراضي القابلة 
للزراعة حوال���ي 0.23 هكتار في دول إفريقيا. 
ه���ذا؛ وتجدر اإلش���ارة إل���ى أن 4% فقط من 
األراضي الصالحة للزراعة في إفريقيا هي التي 
تتمت���ع بنظام الري، والباقي يعتمد على الزراعة 

المطرية. 
تتمتع الق���ارة اإلفريقية بأن���واع مختلفة 
من الترب���ة الغنية، وكذلك بمواس���م زراعية 
متنوع���ة، وتش���كل األراض���ي الزراعية ذات 
اإلنتاجية المرتفعة نس���بة 8% من مس���احة 
الق���ارة، حيث تبل���غ مس���احتها 2300 ألف 
كم2، منه���ا 700 ألف كم2 من األراضي ذات 
اإلمكانيات الممت���ازة التي تتركز في الهضبة 
اإلثيوبية ودلتا نهر الني���ل، و1600 ألف كم2 
ذات إمكانيات جيدة وتتركز في وسط وجنوب 
ش���رق القارة وفي بعض مناط���ق الغرب. أما 
األراض���ي ذات اإلمكانيات اإلنتاجية الجيدة؛ 
فتشكل نس���بة 35% من مساحة القارة وتُقّدر 
مس���احتها ب� 12900 ألف ك���م2، وتتوزع بين 
الش���ريط الساحلي لش���مال القارة ووسطها 
وجنوبها الشرقي، منها 700 ألف كم2 أراٍض 
ذات إمكاني���ات جيدة، و 1600 ألف كم2 ذات 
إمكانيات متوس���طة إلى جيدة، و8200 ألف 

كم2 ذات إمكانيات جيدة نسبياً))).  

The world bank database http://www.   (((

worldbank.org
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جدول رقم )1(: اإنتاجية بع�س المحا�صيل 
الزراعية )كجم/هكتار( في الدول الإفريقية 
بالمقارنة مع دول اأخرى والعالم عام 2018م:

الدول 

العربية

الدول 

االإفريقية

الدول 

االآ�سيوية

الدول 

االأوروبية

العالم

)07)))))70))))))98))الحبوب

))5)0))))))))0))85))القمح

)))))87)0)))))))00))ال�سعير

009))))))85)78)00)البقوليات

ق�سب 

ال�سكر

8(((557978(8(((7((0(7089(

))88)))58)7))0))7)78)9))الخ�سروات

الم�صدر: �صندوق النقد العربي– التقرير 
القت�صادي العربي الموحد 2019م.

يت�صح من جدول رقم )1(: 
انخفاض إنتاجية وحدة المساحة من المحاصيل 
المختلفة في دول القارة اإلفريقية؛ بالمقارنة بالدول 
اآلسيوية واألوروبية والمتوسط العام لكل دول العالم.
يُعتبر إقليم ش���مال إفريقي���ا األكثر إنتاجية، 
حيث ترتفع باإلقليم إنتاجية: قصب السكر، الذرة، 
البطاط���ا الحلوة، بنجر الس���كر، البصل الجاف، 
الجزر، وفي إقليم الجنوب اإلفريقي ترتفع إنتاجية 
البطاطس، الموز، البرتقال، الفاكهة والخضروات، 

وفي وسط إفريقيا ترتفع إنتاجية الموز))).
�صكل رقم )2(: القيمة الم�صافة للقطاع الزراعي 

في اإفريقيا عام 2017م:

الم�صدر: بوا�صطة الباحث بال�صتعانة بقاعدة 
www.worldbank.org :بيانات البنك الدولي

)))  �سندوق النقد العربي، مرجع �سبق ذكره.

يت�صح من �صكل رقم )2( اأنه:
بلغ النات���ج المحلي اإلجمال���ي في إفريقيا 
1654 مليار دوالر عام 2017م، وقد انعكس ذلك 
على متوس���ط نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي، حيث بلغ 1652 دوالر/للفرد. وياحظ 
أن متوس���ط القيمة المضافة في قطاع الزراعة 
كنسبة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي بلغ 
نحو17.21% في عام 2017م، وربما يُعزى ذلك 
إلى محدودية التوس���ع في المس���احة األرضية 
المنزرعة، وضعف مع���دالت النمو في إنتاجية 
الموارد الزراعية المس���تغلة، ه���ذا فضًا عن 
تناقص الوزن النس���بي لاس���تثمارات الموجهة 
للنش���اط الزراع���ي من إجمالي االس���تثمارات 
القومية الموجهة للقطاع���ات األخرى، كما بلغ 
متوس���ط القيم���ة المضافة للعام���ل في قطاع 
الزراع���ة عام 2017م حوال���ي 1240.5 دوالر/

عامل.

�صكل رقم )3(: موؤ�صرات ال�صادرات والواردات 
الكلية والزراعية في اإفريقيا عام 2017م:

الم�صدر: بوا�صطة الباحث بال�صتعانة بقاعدة 
www.worldbank.org :بيانات البنك الدولي

يت�صح من ال�صكل رقم )3( اأنه:
بلغ���ت قيمة الصادرات الكلي���ة في إفريقيا 
276.8 مليار دوالر عام 2017م، وقيمة الصادرات 
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الزراعية 36.4 مليار دوالر عام 2017م، وبلغت 
نسبة الصادرات الزراعية من الصادرات الكلية 
13%، وقيم���ة ص���ادرات مس���تلزمات اإلنت���اج 
الزراع���ي 1.76 ملي���ار دوالر. أم���ا الواردات 
الكلية لدول إفريقيا فق���د بلغت قيمتها حوالي 
347.5 مليار دوالر عام 2017م، كما بلغت قيمة 
الواردات الزراعية حوالي 36.4 مليار دوالر في 
عام 2017م. وبلغت نسبة الواردات الزراعية من 
الواردات الكلية 10%، وقيمة واردات مستلزمات 

اإلنتاج الزراعي 7 مليارات دوالر.
الم�صري  ال��زراع��ي  التعاون  ثانياً: 

الإفريقي:
تُقّدر المساحة الصالحة لاستغال الزراعي 
في مصر بحوالي 8.6 مايين فدان، بما يشكل 
نسبة 3.6% من المساحة الكلية لمصر، البالغة 
240 ملي���ون فدان )ملي���ون كيلومتر مربع(، كما 
أن محدودية وس���وء اس���تغال الموارد المائية 
يجعلها عاجزًة عن مواكبة الطلب المتنامي لسد 

احتياجات السكان من الماء.)))
 وتتعدد فرص االستثمار الزراعي المصري 
في الق���ارة اإلفريقية، ما بين توافر مس���احات 
كبيرة م���ن األراضي الزراعية بالق���ارة، والتنوع 
الُمناخ���ي الذي يس���اعد في زراع���ة محاصيل 
متنوع���ة، ومنه���ا المحاصيل النقدي���ة، وتوافر 
المياه بالعديد من الدول، باإلضافة إلى عضوية 
مصر في تكتل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة 
الثاثية، ومبادرة الحزام والطريق التي س���تهيئ 
طرقاً لتسهيل النقل في شرق القارة، فضًا عن 

آفاق منطقة التجارة الحرة القارية))).

)))  المرجع ال�سابق مبا�سرة.

اال�ستثمار  عبا�ص:  �سعيد  د. محمد  فريد،  �سالي محمد  د.    (((

الزراعي االإفريقي في �سوء خطة ))0): الفر�ص والمعوقات، 

)جامعة  8)0)/9)0)م  االإفريقي  اال�ستراتيجي  التقرير 

القاهرة: كلية الدرا�سات االإفريقية العليا، 9)0)).

دول  م���ع  الم�صري���ة  وال���واردات  ال�ص���ادرات 
الكومي�صا:

وقد بلغت األهمية النس���بية لقيمة صادرات 
مصر للسوق المشتركة للشرق والجنوب اإلفريقي 
)الكوميس���ا( نح���و 7,52%، من إجمال���ي قيمة 
الصادرات المصرية إلفريقي���ا عام 2017م، وقد 
بلغت األهمية النس���بية لقيمة الواردات المصرية 
من الكوميس���ا نحو 1,29 %من إجمالي الواردات 

المصرية اإلفريقية.)))
الكوميس���ا  إلى  المصرية  الصادرات  تتس���م 
بالتنوع النس���بي مقارنة بوارداتها، إال أن س���لعتَي 
األرز واألدوي���ة اس���تحوذتا على الك���م األكبر من 
الصادرات، والش���اي األسود وبذور السمسم على 
الواردات، مما يعكس سيطرة المنتجات الزراعية 
على النصيب األكبر من التجارة البينية لمصر مع 

دول الكوميسا.
وتتمثل أهم الصادرات والواردات الزراعية في 
أربع مجموعات رئيس���ية، هي: الخضر الطازجة، 
الفاكه���ة الطازجة، الش���اي والقه���وة، ومجموعة 
النبات���ات الطبي���ة والعطري���ة، ث���م المصنعات 
الغذائية بين مصر ودول الكوميسا، حيث إن قيمة 
الص���ادرات الزراعية المصري���ة من المجموعات 
الس���لعية الزراعية المختلفة بلغت نحو 928 ألف 
دوالر، تمث���ل نحو 6,3 %م���ن إجمالي الصادرات 
ع���ام 2017م، كم���ا أن الص���ادرات المصرية من 
المصنع���ات الغذائية من الخض���ر والفاكهة لدول 
الكوميس���ا تبلغ نحو 400 أل���ف دوالر، تمثل نحو 
19,6% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 
للمجموعة السلعية نفس���ها، تليها قيمة صادرات 
النباتات الطبية والعطري���ة والخضر الطازجة ثم 

)))  د. زينب عبد اهلل )واآخرون(: العالقات التجارية الزراعية 

لالقت�ساد  الم�سرية  المجلة  الكومي�سا،  واتحاد  م�سر  بين 

الزراعي )المجلد الثامن والع�سرون، العدد الرابع، دي�سمبر 

.((0(8
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الفاكهة الطازجة بأهمية نس���بية بلغت نحو %3,2، 
وذلك من إجمالي الص���ادرات الزراعية المصرية 

للمجموعات السلعية نفسها. 
وتتمثل أهم دول الكوميس���ا المستوردة لهذه 
المجموعات الس���لعية من مصر ف���ي: ليبيا بنحو 
634,2 ألف دوالر، بأهمية نسبية بلغت نحو %68،3 
من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية من 
هذه المجموعات السلعية، تليها السودان، وكينيا، 

ثم موريشيوس))).
وتتمثل أه���م الص���ادرات الزراعية المصرية 
لتجمع الكوميسا في مجموعة المصنعات الغذائية، 
وأهم الواردات الزراعية المصرية من دول التجمع 
ه���ي: النباتات الطبية والعطرية وأهمها الش���اي، 
وتعتب���ر ليبيا أهم ش���ريك تجاري على مس���توى 
الصادرات الزراعية المصرية، بأهمية نسبية بلغت 
68,3 من إجمالي الص���ادرات الزراعية المصرية 
للكوميس���ا عام 2017م، وتعتبر كينيا أهم شريك 
تجاري على مستوى الواردات الزراعية المصرية، 
بأهمية نسبية بلغت 94,3% من إجمالي الواردات 

الزراعية المصرية للكوميسا عام 2017م.)))
الواردات  وال�ص���ادرات الم�صرية الزراعية في 

القارة: 
بالرغ���م مما س���بق؛ ف���إن هن���اك تدنياً في 
المجموعات السلعية الزراعية التصديرية المصرية 
إلى إفريقيا، كما أنها انحصرت في بعض الفواكه 
والخضروات ومنتجات األلبان، والتي ال تمثل نسبة 
تذك���ر من إجمال���ي واردات إفريقيا من كل منها. 
كما يتضح وجود مجموعات سلعية زراعية متعددة 
بهيكل الواردات المصرية من إفريقيا، مثل الشاي 
والبن والتبغ والحيوانات الحية والتوابل، والقطن، 
عاوًة عل���ى المخلفات الزراعية التي تُس���تخدم 

)))  المرجع ال�سابق مبا�سرة.

)))  المرجع ال�سابق نف�سه مبا�سرة.

كعل���ف أو في صناعة العل���ف للحيوانات، إضافة 
إلى الب���ذور والحبوب الزيتية، واعتماد مصر على 
السوق اإلفريقي في هذه السلع الزراعية، مما يدل 
على أن إفريقيا س���وقاً رئيس���ياً لبعض الواردات 

المصرية الزراعية))).
ال�صتثمار الزراعي الم�صري في القارة:

تتمثل أبرز صور االستثمار الزراعي الِمصري 
في القارة في إنشاء المزارع النموذجية المشتركة، 
والتي بموجبه���ا تحصل مصر عل���ى األرض من 
الدولة في مقابل تقديم الخبرة واآلالت والمعدات 
واألس���مدة  والتقاوي  والتكنولوجيا  الميكانيكي���ة 
والمبيدات ومصروفات التشغيل، في حين أن تلك 
ال���دول توفر البنية التحتية وموارد المياه والعمالة 

للزراعة.
ولدى مصر 8 مزارع نموذجية مشتركة في دول: 
)النيجر، زنجبار )تنزانيا(، زامبيا، مالي، الكونغو، 
توجو، إريتريا، وأوغندا(، ومن المستهدف أن يصل 
عدد المزارع النموذجية المصرية المش���تركة إلى 

21 مزرعة بحلول عام 2021م. 
ويأتي التوجه في إنشاء تلك المزارع المشتركة 
بإفريقيا لزراعة المحاصيل الشرهة مائياً، وذلك 
لمواجه���ة التحديات التي تواجهه���ا مصر حالياً، 
ولكي يتم توفير المياه في مصر لزراعة المحاصيل 

األخرى غير الشرهة للمياه))). 
في إط���ار الوجود المصري من خال المزارع 
النموذجية يتم تقديم الدعم الفني والبحثي والعلمي 
والخبرات المصرية لهذه الدول، وتنفيذ برامج نقل 
التكنولوجيا في مجال الزراعة، فضًا عن تشجيع 
فرص االستثمار الزراعي، بما يساهم في تحقيق 

ال�سلعي  للهيكل  تحليلية  درا�سة  �سليمان:  اأحمد  �سرحان  د.    (((

المجلة  االإفريقية،  القارة  مع  الم�سرية  الخارجية  للتجارة 

والع�سرون،  الثامن  )المجلد  الزراعي  لالقت�ساد  الم�سرية 

العدد الرابع، دي�سمبر 8)0)).

The world bank database, op.cit  (((
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قيمة مضافة لإلنت���اج الزراعي في إفريقيا، ومن 
ثَم تحقيق األمن الغذائي لشعوب القارة السمراء، 

وبالتالي عودتها إلى مكانتها التي تستحقها))).
تتمث���ل الخطة التنموي���ة الزراعية لمصر في 
إنش���اء مزارع في كلٍّ من تنزانيا والسنغال وزامبيا 
وبوركينافاس���و، أما فيما يتعلق بالشق االستثماري 
فإن التعاون س���يكون في مجال اإلنتاج الحيواني، 

وكذلك االستثمار في مجال إنتاج اللحوم))).
ثالثًا: فر�ص ومجالت التعاون الزراعي 

الأكثر جذبًا في اإفريقيا:
وتع���رض النق���اط التالية فرص االس���تثمار 
الزراعي على مستوى األقاليم اإلفريقية المختلفة 
ممثلة في عدد من ال���دول اإلفريقية التي تمتلك 

ميزة نسبية زراعية واعدة، على النحو اآلتي:
اأ( اإقليم ال�صرق الإفريقي:

1- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في اإثيوبيا:
يمكن االس���تثمار في »بني ش���نجول«، خاصة 
في زراعة محاصيل الحبوب والزيوت والمحاصيل 
الس���كرية، كما يمكن زراعة أش���جار الفاكهة مثل 
المانجو الموز. أما في المناطق الجنوبية، خاصًة 
ف���ي مقاطعة جامبيا التي أودع بنك األراضي بها 
نح���و 500 ألف هكتار، فيمك���ن زراعة محاصيل 
والزهور  والسمس���م  واألرز  والس���ورجم  ال���ذرة 
  SNNPوالفواكه ومحاصيل التوابل. وفي مقاطعة
يمكن زراعة الذرة واألرز والبقوليات وكذلك والبن 
والشاي. وأخيراً في إقليم مثلث عفار يمكن زراعة 

)))  جامعة الدول العربية: مو�سوعة التكامل االقت�سادي العربي 

االإفريقي، على الرابط االآتي:

http:/ /cert.byethost6.com/asleague/pgs/
details3d04.html?id=238&ckattempt=1

 Helpman  ,Elhanan, A simple Theory   (((

 of International Trade with Multinational
.Corporations
h t t p : / / d a s h . h a r v a r d . e d u / b i t s t r e a m /
hepman_simpletheory .PDF/3445092/handle/1

محاصيل مائمة مث���ل القطن ومحاصيل الزيوت 
ومحاصيل البساتين))).

2- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في اإريتريا:
وتتمثل أه���م المحاصيل الزراعية في: األرز– 
القطن– الذرة– قصب السكر– الفول السوداني– 
السمسم– الصمغ العربي– وبعض الفواكه كالمانجو 
والبرتقال. وتتمثل أهم الفرص االس���تثمارية في 
القطاع الزراع���ي في إنتاج محاصي���ل الحبوب، 
الحمضيات، الموال���ح، نخيل البلح، الخضراوات- 
ذات القيمة العالية ف���ي التصدير، ومحاصيل لها 
أهمي���ة اقتصادية مث���ل: القطن، الزه���ور )تقوم 
عليها صناعة العط���ور(، الفراولة. وتمتلك إريتريا 
إمكانيات جيدة في قط���اع الصناعات الزراعية، 
وهناك ش���ركات لها إمكاني���ات تصدير منتجات 
ومنتجات  الحيواني���ة  والثروة  والزه���ور  الحبوب 

األلبان))).
3- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في رواندا:

ي���زرع حوالي 80% م���ن الس���كان محصول 
الى  باإلضافة  الحل���وة،  والبطاط���ا  الفاصولي���ا 
محصول البن الذي يُعّد م���ن المحاصيل المهمة 
لزيادة الدخل، تليه محاصيل الخضروات بنس���بة 
24.6%. ويمك���ن االس���تثمار ف���ي المحاصي���ل 
التصديرية مثل الش���اي والبن، وبعض المحاصيل 
البستانية، وكذلك بعض المحاصيل الغذائية مثل 

األرز والفول وقصب السكر))).
4- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في مالوي:
تتمث���ل المحاصي���ل الغذائية الرئيس���ية في 
ماالوي ف���ي: الذرة الش���امية، الكس���افا، الذرة 
البيض���اء، البطاط���ا، األرز، الفاصولي���ا، الموز، 
البطاط���س، الفول الس���وداني. وتعتبر الذرة هي 

FAO Database – Ethiopia, www.fao.org  (((

.FAO Database – Eritria  (((

.FAO Database – Rwanda  (5(
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الغذاء الرئيس���ي، وتتمثل المحاصيل النقدية في 
التبغ والقطن وقصب الس���كر والفول الس���وداني 
والب���ن، أما المحاصي���ل األخرى التي تكتس���ب 
ش���عبية نظراً لقيمتها الغذائية فتش���مل الشعير، 
وتتمثل أهم  الكاس���افا.  والدخن،  والمكس���رات، 
الفرص الزراعية في قصب السكر والشاي والبن 

واألرز والخضروات))).
ف���ي  الزراع���ي  بالقط���اع  التع���اون  فر����س   -5

زيمبابوي:
يوجد 78 مليون فدان في زيمبابوي من أجود 
األراض���ي الزراعي���ة، باإلضافة إل���ى 16 مليون 
هكت���ار للب���راري والمحميات الطبيعي���ة، وتتمثل 
الف���رص الزراعية في المحص���ول الغذائي األهم 
ال���ذرة، والذي يُزرع في جميع أنحاء الباد. كذلك 
هناك محاصيل أخرى مثل القمح والدخن والذرة 
الرفيعة والشعير والكسافا والفول السوداني، وفول 

الصويا، والموز، والبرتقال وقصب السكر))).
ف���ي  الزراع���ي  بالقط���اع  التع���اون  فر����س   -6

بوروندي:
تتمثل أهم الحاص���ات الزراعية في: الذرة- 
البطاطا  البطاط���س-  الرفيع���ة والدخن-  الذرة 
الحلوة واليام والكسافا- القمح. وهناك إمكانيات 
كبيرة للث���روة الحيواني���ة، والس���يما الحيوانات 
توجهات  وغيرها. وهن���اك  كالمواش���ي  المنزلية 
للتوس���ع في اس���تزراع المراعي وتوفي���ر الغذاء 
الكاف���ي للث���روة الحيواني���ة من خال ش���ركات 
أجنبية. كم���ا تقع بوروندي عل���ى ضفاف بحيرة 
تنجانيقا، والتي تُع���رف عالمياً بأنها تحتوي على 
الكثير من األس���ماك بأصنافها المختلفة. ويمكن 
اس���تزراع القمح في مدين���ة ماكمبا التي يُزرع بها 
الش���اي والقمح والبطاطا، واالستثمار في مجال 

.FAO Database – Malawi  (((

.FAO Database – Zimbabwe  (((

اإلنتاج الحيواني، واالستثمار في مجال االستزراع 
الس���مكي في أقف���اص على ضف���اف البحيرات 

واألنهار المنتشرة في الدولة))).
7- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في تنزانيا:

تنقسم المحاصيل الرئيس���ية في تنزانيا إلى 
محاصيل غذائية معيشية ومحاصيل نقدية، ومن 
المحاصيل المعيش���ية: الذرة واألرز والس���ورجم 
الس���كر،  والبطاطس وقصب  والكس���افا  والفول 
للتصدير  المخصص���ة  النقدية  المحاصي���ل  أما 
فتنقس���م إلى محاصيل تقليدي���ة ومحاصيل غير 
تقليدي���ة، ومن المحاصيل التقليدية: البن والقطن 
والسيزال والشاي والكاجو والتبغ، في حين تتمثل 
المحاصيل غير التقليدية في: المكسرات والعنب 
واللُوبيا وزه���ور القطف وزي���ت النخيل والفواكه 

والخضراوات والسمسم.
وتتمث���ل أهم الف���رص الزراعية ف���ي تنزانيا 
في مش���اريع القطاع الزراعي، حيث يمكن إقامة 
مشروعات زراعية، واستزراع عدد من المحاصيل 
الغذائي���ة والنقدية، إضافًة إلى مش���اريع الثروة 
الحيوانية، حيث تتم تربية الماش���ية لاس���تفادة 
من اللح���وم واأللب���ان، وكذلك القيام بمش���اريع 
صناعات تعبئة وحفظ اللحوم، ومشاريع المصايد 

السمكية))).
8- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في جيبوتي:
تمث���ل الفواكه والخض���راوات أهم المنتجات 
الزراعية، كما تتوفر فيها ثروة حيوانية من األغنام 
والماع���ز واإلبل. وعلى الرغم م���ن تميز جيبوتي 
بس���احٍل طويل، حيث يبلغ حوال���ي 314 كم، فإن 
إنتاجها الس���مكي يُعّد بس���يطاً، حي���ث ال توجد 
مصائد األس���ماك على نطاٍق واس���ع في جيبوتي 
على الرغم من أن س���واحلها صالحة لعمل الكثير 

.FAO Database – Burundi  (((

.FAO Database – Tanzania  (((
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من المزارع الس���مكية، خصوصاً في منطقة »خور 
أنجور«. وتتمثل أه���م الفرص الزراعية في مجال 
الثروة الحيوانية والسمكية وزراعة نخيل البلح))).

ف���ي  الزراع���ي  بالقط���اع  التع���اون  فر����س   -9
مدغ�صقر:

يعتبر األرز أكثر المحاصيل انتش���اراً، وتزيد 
المساحة المزروعة به على 1.5 مليون فدان،  وقد 
أصبحت زراعة األرز واالعتم���اد عليه كمحصوٍل 
غذائي رئيس من المامح المميزة لمدغشقر، حيث 
تختل���ف في ذلك عن بقية دول القارة، ويُس���تهلك 
معظ���م اإلنتاج محلي���اً، ويبقي فائ���ٌض للتصدير 
يتذب���ذب في كميته من عاٍم آلخر، ويمثل األرز في 
المتوس���ط نحو 10% من قيمة الصادرات، وتُزرع 
محاصي���ل غذائية أخرى مثل الذرة والكاس���افا. 
ويُعّد البن أهم محصول نقدي في مدغشقر، حيث 
يمثل 35% من جمل���ة الصادرات، ومن المحاصيل 
النقدي���ة األخرى مجموع���ة كبيرة م���ن التوابل 
وكذلك قصب الس���كر والتبغ والمحاصيل الزيتية، 
ويمكن االستثمار في زراعة األرز والفانيليا والبن 

والقرنفل ومحاصيل التوابل))). 
10- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في اأوغندا:
يُعّد البن م���ن أهم المنتج���ات الزراعية في 
أوغن���دا، ويُ���زرع في أكثر م���ن 800 ألف مزرعة 
)بمعدل 3 هكتار في كل مزرعة( موزعًة في أقاليم 
بأوغندا وبونورو وس���يبي وبوغيسو. وأكثر األنواع 
انتش���اراً هو بن روبوس���تا، لكن أكثرها دخًا هو 
البن العربي، الذي يُزرع في غربي الباد في إقليم 
بونورو على مس���احة 30 ألف هكتار. وتتمثل أهم 
الفرص الزراعية في زراعات الشاي والبن وقصب 

السكر واألرز والمزارع السمكية))).

,FAO Database – Djibouti  (((

,FAO Database – Madagascar  (((

,FAO Database – Uganda  (((

11- فر����س التع���اون بالقط���اع الزراع���ي في جزر 
القمر:

يس���اهم قط���اع الزراعة ب�44% م���ن الدخل 
القوم���ي، وتتمث���ل أه���م الف���رص الزراعية في 
مس���تخلصات العط���ور- ج���وز الهن���د- الموز- 
الكاس���افا- الفانيليا. وأهم الصناعات في تقطير 
العطور- المنس���وجات- المش���روبات الخفيفة– 

صناعة األخشاب واألثاث))).
12- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في كينيا:

تُعّد الذرة هي المحصول الرئيس���ي في كينيا، 
م���ع البقوليات التي تقع في المركز الثاني، ويعتبر 
الشاي أهم المحاصيل النقدية، كذلك تحتل كينيا 
المرك���ز الثاني ف���ي العالم في إنتاج السيس���ال، 
والرابع���ة في تصدير الزهور. كما تزرع كينيا البن 
واألرز والقمح والفول الس���وداني والذرة الرفيعة 
باإلضافة  الفاكهة،  وأشجار  والخضروات  والقطن 
إل���ى امتاك كينيا ثروة حيواني���ة كبيرة ومتنوعة. 
وتتمث���ل أهم الفرص الزراعية ف���ي زراعة القمح 
والفول الس���وداني والذرة الصفراء وفول الصويا، 
وفي مجال التصنيع الغذائ���ي تتمثل أهم الفرص 
في تجهيز وتعبئة الش���اي والصناع���ات الجلدية 

ومنتجات األلبان))).
13- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في زامبيا:
تتمثل أهم المحاصيل في: الفول الس���وداني، 
ف���ول الصوي���ا، األرز، الذرة، الدخان، الكس���افا، 
والبطاطس، والبطاط���ا، والقمح، والقطن، وزهور 
القط���ف. وتتمثل أهم الفرص الزراعية في زراعة 
القمح والقطن واألرز والذرة، والمحاصيل الزيتية 
مثل الفول الس���وداني وزهرة عباد الشمس، كذلك 
في مجال التصنيع الغذائي تتمثل أهم الفرص في: 
إنتاج الزيوت النباتية وحفظ الفاكهة وحفظ وتعبئة 

,FAO Database – Comoros  (((

.FAO Database – Kenya  (5(
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األسماك ومنتجات اللحوم وإنتاج عسل النحل))). 
ف���ي  الزراع���ي  بالقط���اع  التع���اون  فر����س   -14

موزمبيق:
يُعّد قصب الس���كر من المحاصيل المهمة، إذ 
تترك���ز زراعته ف���ي وادي الزامبيزي األدنى، ومن 
المحاصيل النقدية أيض���اً: القطن- جوز الهند- 
السمس���م- التبغ- الكاجو. أما ع���ن المحاصيل 
الغذائية الرئيس���ية فتتمثل ف���ي: الذرة الرفيعة– 
الكاس���افا-  الدخن–  األرز–  ال���ذرة الش���امية– 
الخضروات.  الف���ول الس���وداني–  الفاصولي���ا– 
وتتمث���ل أهم الفرص الزراعي���ة في زراعة قصب 
السكر بوادي الزامبيزي األدنى والسمسم والفول 

السوداني والقطن))).
ف���ي  الزراع���ي  بالقط���اع  التع���اون  فر����س   -15

ال�صودان:
تتمث���ل أهم المحاصي���ل الزراعية التي تتميز 
بها الس���ودان في األرز، باإلضافة إلى المحاصيل 
الزيتي���ة المتمثلة في إنتاج ب���ذرة القطن والفول 
السوداني والسمس���م وزهرة الشمس، ومحاصيل 
الحبوب كالذرة الرفيعة والذرة الش���امية والقمح. 
أم���ا المحاصيل البس���تانية فهي م���زارع التمور 
والجوافة  ف���روت  والجريب  والمانجو  والموال���ح 
والم���وز، ومجموعة من الخض���راوات والبقوليات 
والبطاطس والبصل، باإلضافة إلى أشجار الصمغ 
العربي. وتتمثل أه���م الفرص الزراعية في زراعة 
محاصيل القمح واألرز والقطن والسمس���م وزهرة 
الشمس والفول السوداني والذرة، كذلك في مجال 
التصنيع الغذائي، خاصًة في مجال الصمغ العربي، 
ومج���ال الث���روة الحيوانية والس���مكية، وتصنيع 

منتجات اللحوم وحفظ وتعبئة األسماك))).

.FAO Database – Zambia  (((

.FAO Database – Mozambique  (((

.FAO Database –Sudan  (((

ب( اإقليم الو�صط الإفريقي:
1- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في الكونغو:
تتمثل أهم المحاصيل الزراعية في الكونغو في: 
زراعة الكاسافا وزراعة الذرة والفاصوليا، كما يُزرع 
القمح في الجنوب في ش���ابا، وتُزرع الذرة والدخن 
في نطاق السافانا في الهضاب الشرقية من الباد، 
كم���ا يترك���ز األرز ونخيل الزيت داخ���ل اإلقليمين 
االستوائي والشرقي، وتتوزع زراعة الفول السوداني 
ف���ي المناطق المرتفعة البعيدة عن الغابات الحارة، 
وتنتشر زراعة الدرنيات )اليام والكسافا والبطاطا( 
في مختل���ف مناطق الباد. أم���ا اإلنتاج الزراعي 
التجاري فيتكون من البن والشاي والكاكاو والقطن. 
تتمثل الف���رص الزراعية في معظم األراضي 
الصالحة للزراعة في الهض���اب بمنطقة كاتانغا 
في الجزء الجنوبي الش���رقي من الباد، وتصلح 
الرئيس���ية: الذرة والكسافا،  لزراعة المحاصيل 
والقمح وفول الصويا والبطاطس تزرع في منطقة 
كاساي الش���رقية، أما المحاصيل النقدية )البن 
والش���اي( تُزرع في المناطق الش���رقية )إيتوري 
وكيفو الشمالية(، واألرز والحبوب والبقول والقطن 

تُزرع في مانيما وسط مقاطعات أخرى))).
2- فر����س التعاون بالقط���اع الزراعي في اإفريقيا 

الو�صطى:
تنتج إفريقيا الوس���طى الذرة الرفيعة واألرز 
والفول الس���وداني، وتقوم الش���ركات األجنبية 
باستغال زراعة القطن والبن والمطاط ونخيل 
الزيت. وتتمثل أهم الفرص الزراعية في زراعة 

القطن والمطاط ونخيل الزيت والبن))).
ف���ي  الزراع���ي  بالقط���اع  التع���اون  فر����س   -3

الكاميرون:
تتم زراعة الكاس���افا، الذرة الشامية، الدخن، 

.FAO Database – Congo  (((

.FAO Database – Central African Republic  (5(
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اليام، البطاطا الحلوة، لتلبية احتياجات الس���كان. 
أما محاصيل التصدير فتش���مل: الموز، الكاكاو، 
الفاصوليا، الش���اي، القطن، الفول السوداني. كما 
يوجد الكثير من أش���جار زي���ت النخيل والمطاط 
واألخش���اب. وتتمثل أهم الف���رص الزراعية في 
الصناعات الغذائي���ة القائمة على ال���كاكاو مثل 
الشيكوالتة، وزراعات الفول السوداني والقطن))).

4- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في ت�صاد:
تتمث���ل أهم فرص االس���تثمار ف���ي القطاع 
الزراعي في: الصمغ العربي– الفول الس���وداني– 
السمس���م– الدخن- الذرة، وكذلك تصدير الثروة 
الس���مكية التي تذخر بها بحيرة تشاد، إضافة إلى 
القطاع الصناعي مثل: صناعة العصائر– السكر– 
الزيوت– اللحوم– الغزل والنسيج– دباغة الجلود- 

مشتقات األلبان- األسماك))).
5- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في اأنجول:

تزرع أنجوال البن والكسافا والقطن والسيسال 
وقصب السكر والفول السوداني والموز والبطاطس 
وال���ذرة والبطاطا والموالح واألناناس. ويُقّدر نحو 
40% من مس���احة الباد مغطاة باألشجار، ومنها 
18.5% مصنف���ة بأنها غابات منتجة للخش���ب. 
وتتمث���ل أهم الفرص الزراعي���ة في زراعة القطن 
والكس���افا والفول الس���وداني، خاصًة في إقليم 
المرتفعات الوسطي ومناطق األراضي المنخفضة 
المدارية الجافة في الش���مال الشرقي، باإلضافة 
إلى إنتاج األخش���اب من الغابات المنتش���رة في 

أنجوال))).
ج( اإقليم الغرب الإفريقي:

1- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في النيجر:
ْخن ه���و المحصول الرئيس���ي  يعتب���ر الدُّ

.FAO Database – Cameron  (((

.FAO Database – Chad  (((

.FAO Database – Angola  (((

والطع���ام الوطني ف���ي النيجر، وتعتب���ر الذرة 
الرفيع���ة المحص���ول الثاني ف���ي األهمية بين 
الغات الغذائية، ومن المحاصيل الغذائية أيضاً: 
البطاط���ا واللوبيا والبامية والبصل والكاس���افا 
وال���ذرة واألرز والقم���ح، وقد توس���عت النيجر 
ف���ي زراعة األرز ف���ي وادي النيج���ر في إقليم 
م���ارادى وزندر اعتماداً على الري من النهر. أما 
المحاصيل النقدية فتتمثل في الفول السوداني، 
ويترك���ز بص���ورٍة خاصة ف���ي وادي النيجر في 
إقليم دوسو، ونيامى، وتيلياوى، ومارادى، وزندر، 
ويُصدر معظم اإلنتاج إلى الخارج، كذلك توسعت 
النيجر ف���ي زراعة القطن ولكن كميته محدودة، 
وهناك أيضاً قصب الس���كر والتبغ. وتتمثل أهم 
الفرص الزراعية في محاصيل الفول السوداني 

والذرة الرفيعة واألرز والقطن))).
2- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في غانا:

تعتبر الكاكاو أب���رز الحاصات الزراعية في 
غانا، ويش���غل محصول ال���كاكاو أكثر من نصف 
المس���احة الزراعية، كما يُزرع البن ونخيل الزيت 
والمط���اط واألناناس، وم���ن الحاصات الغذائية 
الذرة واألرز والكاس���افا واليام، كما تتمتع الباد 
بثروة خشبية من أنواع جيدة تشكل ُعشر صادراتها، 
وتُمارس حرفة الرعي في النطاق الش���مالي حيث 
تسود أعشاب السافانا وتُربي األبقار. وتتمثل أهم 
الفرص الزراعية في محصول الكاكاو الذي يمثل 
المحصول األهم في غانا، كذلك محاصيل أخرى 
مثل البن ونخيل الزيت والمطاط، ومن الحاصات 
الغذائية الذرة واألرز والكاس���افا واليام وصناعة 

األخشاب))).
3- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في نيجيريا:
يش���كل الكاكاو النس���بة الكبيرة م���ن اإلنتاج 

 .FAO Database – Niger  (((

.FAO Database – Ghana  (5(
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الزراعي ف���ي نيجيريا، وتدر حصيلة من العمات 
األجنبية. وتتصدر نيجيري���ا الدول اإلفريقية في 
إنتاج األخشاب، ويأتي معظم اإلنتاج من المناطق 
الجنوبية. وتتمثل أهم الفرص الزراعية في قطاع 
محاصيل الزيوت، وبخاصة حاصات السمس���م 
والفول السوداني ونخيل الزيت وبعض المحاصيل 
النقدية مثل الكاكاو والمطاط، وكذلك قطاع الثروة 
الحيوانية في: تربية وتس���مين الماشية والماعز، 

وصيد وحفظ وتعبئة األسماك))).
4- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في ليبيريا:
يُعّد األرز والكاس���افا المحصولين الرئيسيين 
ف���ي ليبيريا، واللذين يعتمد عليهما الس���كان في 
غذائهم، حيث توفر األصن���اف المحلية من األرز 
ثاثة أرباع احتياجات الباد، ويتم استيراد الباقي 
بصورة رئيس���ية من شرق آس���يا. وتعتبر الغابات 
المطيرة المصدر الرئيس���ي لتصدير األخش���اب 
ف���ي ليبيريا، وخصوصاً ش���رق الباد، فمن 250 
نوع من األشجار في ليبيريا هناك 90 نوعاً تصلح 

للتسويق. 
وتتمث���ل أهم الف���رص الزراعية ف���ي قطاع 
األخش���اب وزراعات المطاط، كم���ا يمكن زراعة 
بعض المحاصي���ل األخرى، مثل: الب���ن والكاكاو 
ونخيل الزيت وقصب الس���كر والفول الس���وداني 

والقطن))).
ف���ي  الزراع���ي  بالقط���اع  التع���اون  فر����س  ه����- 

�صيراليون:
يتميز اإلنتاج الزراعي في سيراليون بقدٍر كبير 
من التنوع؛ وتتمثل أهم الفرص الزراعية في: صيد 
األسماك وقطع األخش���اب، األرز، والذرة، والبن، 

والكاكاو، والزنجبيل))).

.FAO Database – Nigeria  (((

.FAO Database – Liberia  (((

.FAO Database – sera Leon  (((

6- فر����س التع���اون بالقط���اع الزراع���ي ف���ي ك���وت 
ديفوار )�صاحل العاج(:

تعتب���ر الزراعة حرفة الس���كان األساس���ية 
في كوت ديفوار، وقد تخصص القس���م الشمالي 
من الباد ف���ي إنتاج الغ���ات الزراعية الغذائية 
القسم  ينتج  بينما  مثل األرز والذرة واليام والموز، 
الجنوبي المطاط والكاكاو والبن، وتعتبر الثالثة في 
إنتاج البن والخامس���ة في إنت���اج األناناس والموز 
على مستوى إفريقيا، ويُزرع القطن وقصب السكر، 
كما تنتشر زراعات الكاسافا والذرة الشامية واألرز 
والبطاطا الحلوة. ويؤل���ف كلٌّ من القطن والكوال 
واألنان���اس والبن واألخش���اب 70% م���ن المواد 
المصدرة إلى العالم. وتتمثل أهم الفرص الزراعية 
في إقام���ة مصانع للكاكاو والك���وال والبن ونخيل 

الزيت وإعادة تصديره للخارج))). 
7- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في مالي:

يُش���كل القطن المحصول الرئيسي للتصدير 
في مالي، باإلضافة إلى تصدير األسماك والجلود 
والماشية واللحوم والفول السوداني. وتعتمد مالي 
عل���ى الزراعة في حي���ن أن ُخمس أراضيها فقط 
تعتبر أرضاً خصبة وصالحة لإلنتاج الزراعي، كما 
يواج���ه اإلنتاج الزراعي مخاط���ر تََذبُْذب األمطار 

التي قد تصل إلى ما دون المتوسط. 
وتتمث���ل أهم الفرص الزراعي���ة في: زراعات 
القطن قصي���ر التيلة والفول الس���وداني، وقطاع 

الثروة الحيوانية وتعبئة وحفظ األسماك))).
8- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في جامبيا:

تص���در جامبيا الف���ول الس���وداني كمصدر 
اقتصادي باعتباره محص���والً نقدياً. وتتمثل أهم 
الف���رص الزراعية في زراعات الفول الس���وداني 
كمحص���ول زيتي مهم، وقطاع الث���روة الحيوانية، 

.FAO Database – Côte d’Ivoire  (((

.FAO Database – Mali  (5(
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وصيد األسماك وتعليبها))).
9- فر����س التعاون بالقطاع الزراعي في غينيا – 

بي�صاو:
تش���مل المحاصيل الرئيس���ية ف���ي غينيا – 
بيس���او: األرز، والفول الس���وداني، حيث تزدهر 
زراعة هذين المحصولين؛ بسبب المناخ المداري 
الذي يس���ود هذه الباد. أما المحاصيل الزراعية 
الرئيس���ية فتش���مل: الفاصولي���ا وج���وز الهند 
ونخيل الزيت والذرة. ويُعّد الفول الس���وداني من 
الصادرات الرئيس���ية لغينيا بيساو، باإلضافة إلى 
بعض الصادرات األخرى، مثل جوز الهند، ونخيل 
الزيت الذي ينمو بكثرة على امتداد ش���واطئ جزر 

البيجاجوس. 
وتتمثل أهم الفرص الزراعية في زراعة الفول 

السوداني واألرز))).
10- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في بنين:

تنتج بني���ن كميات كبيرة من القطن واألناناس 
والذرة، إل���ى جانب منتجات أخ���رى من الفواكه 
والمكس���رات االس���توائية. وتنتش���ر الغابات في 
الجنوب، وتش���كل مصدراً لثروة خش���بية محلية، 

ويُمارس الرعي في الشمال والوسط. 
وتتمثل أهم الفرص الزراعية في زراعات نخيل 
الزيت، وإقامة مصانع لهدرج���ة الزيوت النباتية، 
كذلك في قطاع األخش���اب، وبع���ض المحاصيل 
األخرى مثل: الكاكاو، والبن، والقطن، والفستق))).
ف���ي  الزراع���ي  بالقط���اع  التع���اون  فر����س   -11

ال�صنغال:
في الس���نغال تت���م زراعة الفول الس���وداني 
واألرز وقصب الس���كر والذرة البيضاء والصفراء 
المنتجات  أه���م  وتتمثل  والقطن.  والخض���روات 

.FAO Database – Gambia  (((

.FAO Database – Guinea-Bissau  (((

.FAO Database – Benin  (((

الزراعي���ة في الف���ول الس���وداني، األرز، القطن. 
ويعتب���ر الدخن واألرز والقمح الس���ورجم من أهم 
المحاصيل الت���ي تنمو في الب���اد. كما أن تنوع 
الخضار والفواكه يُعّد من أهم المحاصيل التي تتم 
زراعتها لاستهاك الداخلي واألسواق الخارجية، 
ويعتب���ر تصدير الصمغ العربي من أهم المنتجات 

الزراعية المصدرة. 
وتتمثل أهم الفرص الزراعية في: زراعة األرز 
والفول الس���وداني والقطن وقصب السكر، وصيد 

األسماك وتعليبها))).
12- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في توجو:

تش���تهر توج���و بالمحاصيل النقدي���ة، كالبن 
والكاكاو وزيت النخيل والقطن والذرة. 

وتتمث���ل أهم الفرص الزراعي���ة في: زراعات 
البن والكاكاو وزيت النخيل، والصناعات الغذائية 

القائمة عليهم))).
13- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في غينيا:

يُزرع في غينيا الموز والكاس���افا والبن والذرة 
والف���ول الس���وداني واألنان���اس واألرز والبطاطا 
الحلوة. كم���ا يش���تغل المزارعون في الس���هول 

والمرتفعات بتربية الماشية. 
وتتمثل أهم الفرص الزراعية في: زراعات البن 
واألرز، والصناعات الغذائية، والثروة الحيوانية))).

14- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في بوركينا 
فا�صو:

يُمثِّل القطن المحصول النقدي الرئيس���ي في 
بوركينا فاسو، وتش���كل المروج والمراعي حوالي 
ثلث مس���احة األراض���ي، بينما تش���كل الغابات 
واألحراش ربع مساحة األراضي في بوركينا فاسو. 
وتتمثل أه���م المحاصيل في: القطن والسمس���م 

.FAO Database – Senegal  (((

.FAO Database – Togo  (5(

.FAO Database – Guinea  (((
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والكاجو والذرة والذرة الرفيعة واألرز وفول الصويا 
والبطاطس. 

وتتمث���ل أهم الف���رص الزراعية ف���ي: زراعة 
القطن والسمس���م واألرز والذرة وف���ول الصويا، 

باإلضافة إلى الثروة الحيوانية والسمكية))).
د( اإقليم الجنوب الإفريقي:

1- فر����س التع���اون بالقطاع الزراع���ي في جنوب 
اإفريقيا:

يحق���ق القطاع الزراعي االكتف���اء الذاتي من 
الغذاء للس���كان ف���ي جنوب إفريقي���ا. ومن أهم 
المنتج���ات الزراعي���ة: التفاح، والعن���ب، والذرة 
الش���امية، والبرتق���ال، واألنان���اس، والبطاطس، 
والتبغ، والقم���ح. ومن المنتجات الزراعية األخرى 
اللح���وم ومنتج���ات األلب���ان والدج���اج والبيض 

والحليب. 
ومن أهم فرص االس���تثمار: االس���تثمار في 
محاصي���ل الحبوب، وبخاصة الذرة التي تعتبر من 
أهم المحاصيل الحقلية في جنوب إفريقيا، كما أن 
هناك محاصيل أخرى مثل القمح والش���عير وفول 
الصويا، وزهرة دوار الش���مس، الت���ي تقوم عليها 

صناعة الزيوت. 
تعتب���ر ثلثا أراض���ي جنوب إفريقي���ا تقريباً 
صالحًة لرعي األبقار واألغنام والضأن، مما يشجع 
الكثير من الشركات المهتمة في مجال االستثمار 
في تجارة اللحوم على التفكير في اس���تغال هذه 
اإلمكانيات الضخمة؛ لاس���تثمار في مجال إنتاج 

وتسمين األغنام وإنتاج اللحوم))).
2- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في لي�صوتو:
في ليس���وتو تتمثل أهم الحاصات الرئيسية 
ف���ي: ال���ذرة، والقم���ح، والش���عير، والب���ازالء، 
والفاصولي���ا، والهلي���ون، والص���وف، والموهير، 

.FAO Database – Burkina Fas  (((

.FAO Database – South Africa  (((

والثروة الحيوانية، ويس���اهم هذا القطاع بحوالي 
20% من الناتج المحلي اإلجمالي. 

وتتمثل أهم الفرص الزراعية في: قطاع الثروة 
الحيوانية وإنتاج اللحم والصوف))).

3- فر�س التعاون بالقطاع الزراعي في ناميبيا:
ف���ي ناميبيا ُقّدرت ثروة الباد من المواش���ي 
ب�4.1 مايين رأس، ومن األبقار 2.5 مليون رأس، 
إضافًة إلى بدء االهتمام بمزارع النعام، وبلغ إنتاج 

األسماك نحو 283 ألف طن.
وتتمث���ل أهم الف���رص الزراعية ف���ي: زراعة 
التمور التي تتميز بجودة عالية، وصيد األسماك، 

والثروة الحيوانية))). 
التعاون  التي تواجه  التحديات  رابعًا: 

الزراعي الم�صري في اإفريقيا:
يواج���ه االس���تثمار الزراع���ي الِمصري في 
إفريقيا عدداً من التحديات، سواء من ِقبل القطاع 
الحكومي أو المستثمرين المصريين، وعدم وجود 
مراكز تسويقية كافية، وصعوبة اإلجراءات البنكية، 
وعدم توافر بيان���ات كافية عن الظروف والموارد 
وغيره���ا، وعدم توافر خريط���ة واضحة من ِقبل 
الحكوم���ة المصرية ألفضل المناطق لاس���تثمار 

الزراعي بإفريقيا.
وتوجد عدة عقبات تواجه الزراعة في إفريقيا، 
منها صغر حجم مس���احة الم���زارع، واعتمادها 
المتعاظم على األمطار، وتباعد األسواق المحلية، 
وغياب المنش���آت األساس���ية للنق���ل التي تربط 
مناطق اإلنتاج باألس���واق، وضعف تنظيم نش���اط 
المزارعين. كما أن تذبذب األسواق العالمية يشكل 

عائقاً أمام المنتجات الزراعية. 
من جهة أخرى؛ لم تتمكن الحكومات اإلفريقية 
من اتخاذ إجراءات مش���جعة لتحفيز المزارعين، 

.FAO Database – Lesotho  (((

.FAO Database – Namibia  (((
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كالدع���م المالي مثًا، بينم���ا يتمتع نظراؤهم في 
الدول الصناعية بدعٍم مهم ومش���جع، كما تواجه 
المنتجات الزراعية اإلفريقية ظروفاً تنافسية غير 

عادلة في األسواق الدولية. 
ويمك���ن تناول عدد م���ن التحديات بمزيد من 

التفصيل على النحو اآلتي))):
اأ- التقلبات المناخية:

إن األزمة الغذائية التي تهدد القارة اإلفريقية 
ناجمة أساس���اً عن نقص االس���تثمار في القطاع 
الزراع���ي، ويزي���د التعرض للظ���روف المناخية 
المتطرف���ة من تفاقم الوض���ع ،إذ يجري الجانب 
األكبر من الزراعة في إفريقيا في ظروف الزراعة 
المطري���ة، كما أن اعتماد إفريقي���ا على الزراعة 
واالنخفاض الشديد في مس���تويات الري يجعلها 
ش���ديدة التعرض للتقلبات المناخية وتغير المناخ، 
وعلى الرغم من إمدادات المياه الطبيعية الوفيرة 
على مستوى القارة؛ فإن هذه الوفرة ليست موزعة 

بالتساوي.
ب- الحاجة اإلى توفر التكنولوجيا الحديثة:
يتمثل أح���د التحديات األساس���ية أمام نمو 
اإلنتاجي���ة ف���ي إفريقي���ا في ضعف اس���تخدام 
التكنولوجي���ا الحديث���ة في الزراع���ة، حيث يرى 
الخب���راء أن إفريقي���ا ينبغي أن تنظ���ر في طرق 
اس���تغال اإلمكاني���ات الكامن���ة الت���ي تتيحها 
التكنولوجي���ا الحيوية، بما في ذل���ك المحاصيل 

لة وراثياً التي تأكدت سامتها. المعدَّ
ج- الزراعة القائمة على الحيازات ال�صغيرة:

تعتبر الزراعة القائمة على الحيازات الصغيرة 
هي األسلوب السائد في إفريقيا، ومع ذلك تشهد 
النظم الغذائي���ة تحوالً نحو الساس���ل الغذائية 

الم�سرية  االقت�سادية  العالقات  فريد:  محمد  �سالي  د.    (((

اال�ستراتيجي  التقرير  وال��ت��ح��دي��ات،  الفر�ص  االإف��ري��ق��ي��ة: 

البحوث  معهد  القاهرة:  )جامعة  ))0)-5)0)م،  االإفريقي 

والدرا�سات االإفريقية، ))0)).

المتكاملة عالمياً، والقائم���ة على المعرفة، وعلى 
تكثيف رؤوس األموال. وتتعرض الميزة النس���بية 
التي يتمتع بها صغار المزارعين في إنتاج األغذية 
للتهديد كلما أصبحت المزارع التجارية الكبيرة في 
وض���ٍع أفضل؛ من حيث التعامل مع األطر اإلدارية 
المرتبطة باألخذ بالتكنولوجيا الجديدة، مما يشير 
إلى الحاجة الملحة للبرامج والسياسات التي تزيد 
من قدرة صغ���ار المزارعين على تعزيز إنتاجيتهم 
ودخول القطاع���ات الديناميكية على المس���توى 

الوطني واإلقليمي والدولي. 
د- �صعف الهياكل الموؤ�ص�صية:

المعنية  الحكومي���ة  المؤسس���ات  تعان���ي 
بالزراع���ة ف���ي إفريقي���ا من ضعٍف ش���ديد، 
وخصوصاً في البلدان محدودة الدخل، فكثيراً 
ما يكون انعدام الامركزي���ة واتخاذ القرارات 
على مس���توى القم���ة متناقضاً بش���كٍل واضح 
مع عدم تجانس الظ���روف المناخية الزراعية 

واالحتياجات التكنولوجية. 
ه����- ال�صراع���ات والم�ص���اكل ال�صيا�صي���ة وزيادة 

معدلت الفقر:
إن عدم ق���درة إفريقيا على النمو بالس���رعة 
التي تحقق���ت في بقية العال���م النامي قد تركت 
لها ميراث���اً من الفقر والجوع والصراعات األهلية 
والمش���اكل السياس���ية. وقد حدث���ت زيادة في 
عدد الس���كان الذين يعيش���ون في فقر مدقع في 
دول إفريقيا جنوب الصح���راء، فحوالي 50% من 
الس���كان يعيش���ون على أقل من 1.25 دوالر في 
الي���وم الواح���د. وتؤثر االضطرابات السياس���ية 
والصراعات المس���لحة على األم���ن الغذائي في 
بعض البلدان، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ومالي والصومال ونيجيريا، والتي قيدت الوصول 
إلى األراضي الزراعية وتوزيع المواد الغذائية على 
المشردين داخلياً من السكان المحليين، وأدت إلى 

تدفق الاجئين في البلدان المجاورة.
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و- نظم الملكية في اإفريقيا:
تعان���ي معظم ال���دول اإلفريقية م���ن قضايا 
خطيرة بش���أن حيازة األراضي، ألن جزءاً صغيراً 
نس���بياً من األراضي في إفريقي���ا يخضع للملكية 
الفردي���ة، والجزء األكبر ممل���وك للمجتمع، وفي 
بعض الدول تكون األراضي مملوكة للدولة، إضافًة 
إلى األراضي التي قد تكون عرضة ألنماط معقدة 
من االس���تخدام العرفي، لذلك فهن���اك ضرورة 
إليجاد أنظم���ة أفضل لاعت���راف بحقوق ملكية 

األراضي في إفريقيا.
الم�صتثم���رة  الأم���وال  روؤو����س  انخفا����س  ز- 
ف���ي المج���ال الزراع���ي، وانخفا����س العائ���د عل���ى 

ال�صتثمار:
تعاني الزراعة في دول إفريقيا جنوب الصحراء 
بدرجةِ كبيرة من انخف���اض رؤوس األموال، حيث 
يُعّد نصي���ب الفرد المش���تغل بالزراعة من رأس 
المال أقل كثيراً مما هو في الدول النامية األخرى، 
وهذا يدل على قلة االستثمارات وسرعة نمو سكان 
الري���ف، وهذا أمر يبعث عل���ى القلق، ألن اإلقليم 
يضم كثيراً من البلدان األكثر واألشد جوعاً. وتُعّد 
االستثمارات غير الكافية في تنمية سلسلة القيمة 
في اإلنتاج الزراع���ي، ونقص خدمات الدعم، من 
العوام���ل الت���ي يمكن أن تس���بب آثاراً ش���ديدة 
الضرر على األمن الغذائ���ي للغالبية العظمى من 
الفقراء والجياع المقيمي���ن في المناطق الريفية، 
والمعتمدين في معيش���تهم بش���كٍل مباشر أو غير 

مباشر على الزراعة. 
وهن���اك حاجٌة إل���ى اس���تثمارات كبيرة في 
المراف���ق العامة التي تع���زز الزراعة، وخصوصاً 
في مجاالت البحوث واإلرشاد، والتعليم، والرعاية 
الصحي���ة، وال���ري، وإمدادات الطاق���ة، ومرافق 
التخزي���ن، والط���رق الريفية، ونظ���راً النخفاض 
الكثافة الس���كانية في إفريقيا؛ تُعدّ البنية التحتية 

التي تربط المزارعين باألسواق باهظة التكلفة.

كم���ا أن اس���تثمارات القطاع العام ش���ديدة 
الض���رورة، ل���ذا فإن إيج���اد مناٍخ يس���اعد على 
االستثمار يستدعي وجود مؤسسات قوية تستطيع 
تحديد حق���وق الِملكية وحمايتها، وتعزيز التجارة، 

وتيسير العمل الجماعي.
ح- المناف�صة الدولية:

هناك تنافٌس ملحوظ بين مختلف المستثمرين 
على الم���وارد اإلفريقية، وتكالٌب على الس���يطرة 
عليها م���ن ِقبل ال���دول الصاعدة، مث���ل الصين 
والهند، وكذلك من الدول التقليدية مثل إس���رائيل 
واالتحاد األوروب���ي والواليات المتحدة األمريكية، 
هذا باإلضافة إلى اس���تثمارات الدول الخليجية، 

وبخاصة السعودية واإلمارات وقطر.
المقترحة  والآل��ي��ات  ال�صبل  خام�صًا: 
ل��م��واج��ه��ة ت��ح��دي��ات ال��ت��ع��اون ال��زراع��ي 

الم�صري في اإفريقيا:
يمك���ن توظي���ف ع���دد م���ن ال�صب���ل المقترح���ة لدعم 
التعاون الزراعي الم�صري في اإفريقيا على النحو الآتي:

أ- إن تحقيق االستفادة القصوى من االستثمار 
الخارجي ف���ي تطوير االقتص���اد، وتحقيق ثباته 
واس���تقراره في الدول اإلفريقي���ة، يتطلب وضع 
اس���تراتيجية ش���املة وسياسات رش���يدة توجه 

تدفقاته.
ب- التع���اون مع ال���دول اإلفريقية كمجموعة 
واحدة، يتم التنس���يق بينها من خال استراتيجية 
تنموي���ة متوازنة ومتكاملة للقارة عبر مؤسس���اتها 
القاري���ة، كمفوضي���ة االتحاد اإلفريق���ي واللجنة 

االقتصادية في إفريقيا وغيرها.
ج- رب���ط االس���تثمارات الخارجي���ة بخطط 
التنمية المحلية لاس���تفادة منه���ا بصفتها موارد 
تمويلية، وتحقي���ق التوازن والتكام���ل بينها وبين 
الخط���ط االس���تراتيجية لل���دول، وبينه���ا وبين 

االستثمارات المحلية.
د- توظيف االستثمارات للمساهمة في تحقيق 
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التنمية الشاملة، وتنفيذ المشرعات االستراتيجية، 
وخاصًة ما يتعل���ق باألمن الغذائي والبنية التحتية 

إلفريقيا.
ه- المش���اركة في تنمية رأس المال البشري 
في ال���دول اإلفريقية من حيث التخطيط والتنمية 

والتوظيف.
و- المس���اهمة في تحقي���ق الجانب األمني 
للمجتمعات اإلفريقية بمعالجة المشكات المزمنة 
كالفق���ر، والبطالة، والم���رض، وتوفير الخدمات 

األساسية لحياة اإلنسان.
ز- وض���ع الموازنة الس���ليمة لتدفقات رؤوس 
األموال الخارجية بالنس���بة للنات���ج القومي، تجنباً 
لتع���رض اقتصاديات ال���دول اإلفريقية لانهيار في 
حال انسحاب هذه األموال عند ظهور أية بوادر لعدم 
االستقرار، بالتركيز على االستثمارات طويلة األجل.

ح- إتاحة الفرص على نطاق واس���ع للشراكة 
مع القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ؛ لدعم 

التجارة واالستثمارات الزراعية.
وهن���اك ع���دد من الآلي���ات المقترح���ة التي يمكن 
تفعيله���ا لمواجه���ة التحدي���ات الت���ي تع���وق التع���اون 

الزراعي الم�صري في اإفريقيا، تتمثل فيما ياأتي:
أ- االس���تفادة من الصناديق والهيئات المالية 
اإلفريقية إلقامة مشروعات زراعية كبرى مشتركة، 
وتدعيم صغار المزارعين، لدورهم األساس���ي في 

تحقيق األمن الغذائي.
ب- تشجيع المؤسسات المالية على وضع آليات 
مبتكرة وأدوات تأمين لدعم االستثمار في الزراعة، 

ووضع حلول مائمة ألصحاب الحيازات الصغيرة.
ج- إنشاء مركز لاستثمار الزراعي المصري 
لخدمة المس���تثمرين في إفريقيا، يتضمن قاعدة 
بيانات لدعم اتخاذ القرار االس���تثماري، وتحديد 
المشروعات االس���تثمارية الزراعية ذات األولوية 
من خال خريطة لاس���تثمار الزراعي في الدول 
اإلفريقي���ة، من خ���ال تصميم دليل اس���تثماري 

زراعي للدول اإلفريقية األكثر جذباً لاستثمارات 
الزراعية والفرص االستثمارية المتاحة. 

د- تشجيع مراكز األبحاث والجامعات المصرية 
على إجراء بحوث تشاركية، تساهم في نظم اإلنتاج 

واالستهاك المستدامة في القارة اإلفريقية.
ه- وضع استراتيجية الستثماٍر مصري شامل، 
يرتكز على االس���تثمارات االستراتيجية التكاملية 
بين ال���دول اإلفريقية، والتي تس���اهم في ضمان 
األم���ن الغذائ���ي اإلفريقي في قطاع���ات اإلنتاج 
الزراعي وتوفير الم���وارد المائية الضرورية لهذا 
اإلنتاج، إضافًة إلى االستثمارات الداعمة في إطار 
ش���راكة نافعة في مجال البنية األساسية الداعمة 

للقطاع الزراعي.
و- توفي���ر قاع���دة بيانات ونظ���م معلومات 
للمس���تثمرين، والتنس���يق بينهم لتفادي المنافسة 

ولخلق شروط التكامل والتعاون. 
ز- إع���داد دلي���ل لإلجراءات يوف���ر الحماية 
ل���رؤوس األموال، مما يس���اعد ف���ي التغلب على 
المعوق���ات الت���ي تواجهها الش���ركات المصرية 

المستثمرة في إفريقيا.
ح- إعط���اء أولية تمويلية لمش���روعات البنية 
التحتية، لما لها من أهمية اقتصادية قصوى لدى 

الحكومات اإلفريقية.
ط- إعداد دراسات ميدانية لألراضي الزراعية 
في بعض ال���دول اإلفريقي���ة المعروفة بخصوبة 
أراضيه���ا وتوفر المياه فيها، وتن���وع المحاصيل، 
س���واء النقدية أو الغذائية، ودراس���ات حول طلب 

األسواق الدولية عليها.
ي- بحث إقام���ة معارض للمنتجات المصرية 
في ال���دول اإلفريقية، تنظمها ش���ركات القطاع 

الخاص.
ك- تفعيل دور ش���ركة ضمان الصادرات في 
تغطي���ة المخاطر التي تواجه الصادرات المصرية 

في التجارة الزراعية مع دول القارة �
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Opportunities of Egyptian African 
Agricultural Cooperation: Ways, 
Mechanisms, and Challenges

Dr. Sally Mohamed Farid
Associate Professor of Economics - Department 
of Politics and Economics - Faculty of African 
postgraduate Studies - Cairo University

 The Egyptian-African cooperation is considered a powerful tool to enhance 
agricultural investment through the optimal utilization of the natural resources by 
these countries in facing food security issues, filling the food gap, and benefiting 
from strong cultural ties, geographical proximity and available natural resources. 
Those opportunities help to establish integrated agricultural projects aimed at 
meeting the Africa’s food needs.

This paper analyzes the opportunities of the African agricultural sector 
and the Egyptian cooperation in the agricultural field in Africa, and explores the 
opportunities that characterize the agricultural sector in Africa with a focus on 
a number of African countries with a comparative advantage according to the 
different regions of the continent. The paper ends with presenting the challenges 
facing Egyptian agricultural cooperation, in addition to ways and mechanisms 
that would face these challenges, through the following points:

First: Analyzing the potential of the agricultural sector in Africa; Second: 
Egyptian-African Agricultural Cooperation; Third: The attractive Opportunities 
Agricultural Cooperation in Africa; Fourth: The Challenges Facing Egyptian 
Agricultural Cooperation in Africa; Fifth: The Mechanisms to Face Challenges of 
Egyptian Agricultural Cooperation in Africa

The study indicates that cooperation with African countries could be as 
one group to coordinate between them through a balanced and integrated 
development strategy through its continental institutions such as the African 
Union, the Economic Commission in Africa and others. So that a comprehensive 
Egyptian investment strategy should be based on integrated strategic investments 
between African countries, which contributing to ensure African food security 
in the agricultural production sectors and the provision of the water resources 
necessary for this production, in addition to the supportive investments in the 
framework of a beneficial partnership in the field of infrastructure supporting 
the agricultural sector �

Dr.  Mohamed Said Abbas 
Associate Professor of Plant Resources - 
Department of Natural Resources - faculty of 
African postgraduate Studies - Cairo University
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The image of the African in 
the Western media

Dr. Mouhamed Bachir Diop
Assistant Professor, Faculty of Economics, Administration and Social Sciences, Department 
of Political Science and Public Administration, İstanbul Gelişim University, Turkey.

The role of the western-directed media is no longer con-
fined to only “transmitting information”, but bypassing it to 
reach a dangerous stage which is “manufacoring information”, 
“defining an agenda for thinking”, and when “the image of the 
African human” is the focus of thinking in Western media it is 
subjected to distortion in a way that serves Western interests.

And in this article we are trying to reveal the image of 
the African man in the Western media in three main axes: The 
intellectual foundations of the image of the African human 
in Western media; the extent of the influence of the Western 
media mechine on the image of the African human, and 
the alternative African media role in promoting the correct 
image of the African human, to address the phenomenon of 
distorting the image of the African by Western media �
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The Ethnic Medicine in 
Africa and Islam: A Legacy of 
Coherence and Give & Take

Dr.Adama Bamba
Acdemician and Researcher -Cote d lvoire - Academy of Islamic Studies 
University of Malaya-mMalaysia

The ethnic medicine has an old multi-facets existence in 
the African culture as well as in other cultures. In this regards, 
the present paper is an attempt to explore the ethnic medicine 
in Africa in the lights of its Islamic influences. This is achieved 
through a socio-historical approach of the Ethnic medicine, 
some of its principles in the lights of the Islamic vision towards 
Medicine and its practices. Also, this paper attempted to 
explore the ethnic medicine practices among three of the 
Muslim ethnic groups in Africa; namely: the Zaramo, the 
Hausa and the Tuareg. Doing so, the paper discovered the 
presence of a deep and versified Islamic influences on the 
medical thought and practices among these ethnic groups. 
These influences are the result of the principle of harmony and 
acceptance adopted by Islam towards other civilizations, not 
the principle of negation and clash which is the attitude of the 
Western Imperialist powers towards the African civilization 
and its ethnic medicine � 
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Economic impact of corruption 
in sub-Saharan Africa; Illicit 
Capital Flows - Case Study

Dr. Magdy Mohamed Mahmoud Adam
Writer and researcher in African economic affairs

There is no doubt that corruption is an immoral and a criminal phenomenon of 
many forms. It has negative effects on various walks of life. Illicit financial flows are one of 
its forms. Those flows may be a part of an illegal act or the product of an illegal works, or 
used for an illegal purpose, to adversely affect economic development in several aspects. 
They arise in settings affected by conflict, lack of democracy and good governance, and 
the absence of regulatory institutions.

Although estimates of illicit financial flows in Africa differ, at the lowest point they 
exceed tens of billions of dollars annually. According to some estimates, it is roughly equal 
to the volume of foreign aid and investment flowing into the continent.

Its most prominent determinants were debt, political risks, corruption, conflicts, 
fraudulent billing and profit transfer, human trafficking, drugs and weapons. Illegal 
practices in the business operations of multinational companies are responsible for more 
than half of those flows, followed by criminal activities, then bribery and embezzlement.

These illegal flows in the African continent represents an annual increase higher than 
the global average, with a high degree of stability, to increase in wealth-rich countries 
affected by conflict, with their concentration in the region of the West, the North, and the 
South respectively, and with the increase in their flow abroad from the interior.

Its behavior was also against the expectations of economic theory; as there was 
a positive relationship between the increase in economic growth rates in the African 
continent in the last two decades, and the growth rates of illicit financial flows. A waste 
of additional growth rates on African countries can be avoided, had these funds been 
invested locally. It would have been sufficient to fund the first ten-year plan for Agenda 
2063. MPL caused an increase in the financial deficit on the continent.

Most African countries have failed to fight corruption, especially those illicit financial 
flows, which reached its peak in the second decade of the twenty-first century, despite the 
fact that most countries on the African continent declared war on it, until a few African 
countries topped the Corruption Perceptions Index according to its recent publications. 
This failure is due to weak or absent organizational structures, lack of funding, low 
technical capabilities, poor regional coordination, and the involvement of senior officials 
and international companies �
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Main trends of Economic 
Evolution in Africa (1960-
2020)

Dr. Gihan Abdel Salam
Lecturer of Economics – Faculty of African post graduate 
studies, Cairo University.

The African economy suffered during the colonial period from exploitation and 
control in favor of the colonial countries, and after the colonialism, it witnessed a legacy 
of political and economic fluctuations and poverty, but it tried hard to unite African 
efforts to face its multiple problems. With the end of the eighties of the twentieth century, 
most of African countries turned towards the principles of capitalism and economic 
freedom, to implement economic reform programs and open up to the economies of 
other world countries. Then the biggest transformation in African history occurred when 
the sustainable development agenda for Africa 2063 was set, which is a plan that aims 
to bring about a political, economic and social transformation of the African continent 
during a period of 50 years beginning in 2013 and ending by 2063. 

    This study aims to track the path of the African economy from the continent’s 
independence until the end of the second decade of the 21st century, with a focus on 
macroeconomic performance such as (economic growth rates, foreign investment, 
poverty and inequality ... etc.). It sheds light on the economic stage that coincided with the 
first ten-year plan of the sustainable development agenda 2063, and focus on the paths 
and future of the African economy in light of that agenda  through the following points: -

1)- Features of the African Economy during the period (19601988-)
2)- Economic reform programs and their implications for the performance of the 

African economy (19902013-)
3) - The performance of the African economy in light of the implementation of the 

first ten-year plan for the sustainable development agenda 2063.
4)- the expected transformations towards a better future for the African economy.
     The study concluded with several results , the most important of which is that 

the African continent endured for many decades difficult stages of colonial control, 
followed by many economic crises, and international economic relations dominated 
by the exploitative nature of the continent’s resources and wealth, to transform since 
2013 - when the sustainable development agenda for Africa 2063 - was launched. 
Africa enabled to significantly improve its economic conditions, making its level of 
economic growth surpassing many countries of the world, as recognized by international 
institutions and magazines The continent has taken steady steps towards promoting 
regional integration, establishing a continental free trade zone, and supporting digital 
transformation processes, thus transforming the continent towards more powerful, 
diversified and integrated economies �
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Tigray war and its effects on 
regional power balances

Prof. Dr. Hamdi Abdul Rahman Hassan
Professor of political science at Cairo and Zayed University

The Tigray war in general is part of the same topics of 
the controversy that have dominated the Ethiopian political 
discourse since the establishment of the imperial state: Is 
Ethiopia really an exceptional country that should be governed 
in a more central way through the imposition of the Amharic 
cultural identity, or it is more appropriate to be governed 
in a non-centralized way as a multi-ethnic and multilingual 
country.

Perhaps the other main factor complicating this conflict 
is the role of external forces, which are unable to understand 
the deep historical roots of the current divisions in Ethiopian 
society. There is no doubt that the protracted conflict in 
the Tigray region will represent an important challenge to 
Ethiopia’s strategy in achieving a balance between the interests 
of external powers and its need for domestic investment. At the 
same time; the war will present new opportunities for these 
outside powers to strengthen their relationship with Ethiopian 
Prime Minister Abiy Ahmed. However; the continuation of 
armed conflict through a guerrilla approach may lead to 
an increase in the instability of Ethiopia and its regional 
environment. Accordingly; this study attempts, through the 
tools of the qualitative approach and the analysis of available 
data, to understand the nature of the conflict in the Tigray 
region and its regional implications, while shedding light on 
the possible paths in the future �
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Italian 
Occupation 

Prof. Dr. Fares Ka'awan,
 Professor of Contemporary History - University of Mohamed Lamine 
Dabbaghine, Setif, Algeria.

The 19th century marked the beginning of a new era which European competition 
intensified on the African continent, the industrial revolution having created the need 
for markets and also the need to obtain raw materials for new European industries.

Italy was one of the European countries which belatedly joined the colonial powers, 
due to the delay of its national unity which was not completed until 1870, and it had 
suffered from competition from a number other European countries, so that the project 
of its occupation of Tunisia failed by the French intervention in 1882 despite the large 
number of Italians and the proximity. The Italians have to strengthen their relations with 
the English so that they will later obtain consensus on the east of the African continent.

In this article, we will try to retrace the stages of Italian colonial expansion in East 
Africa, starting with the signing of the first treaty that allowed Italians to be present in 
the east of the continent in 1869 and we will present the different results of the Italian 
occupation, including the great Italian military defeats, and the failure of colonization 
projects, the clashes with the great powers, and finally the Italian withdrawal from East 
Africa. 

The history of Italian colonization is linked to that of the trading companies which 
formed the first Italian nucleus in the region. The Italians took advantage of the British 
withdrawal from the Horn of Africa.

The Italian colonial movement intensified with the First World War and the 
development of fascism. The 1936 attack on Ethiopia was marked without even 
declaring war.

At the start of World War II, the colonies in East Africa were on high alert, the Italian 
authorities deliberately disseminating propaganda inciting the peoples of this region 
against the French and the English, and exposing the danger of take care of it, and Italy 
was able to recruit 250,000 people in these colonies, most of them from Eritrea. Italy 
officially entered the war on June 10, 1940, blocking the route to the Cape of Good Hope 
from the British, and East Africa became a very important base for Italians in the Red Sea.

After a period of submission to the British military regime, the countries of the 
former Italian East Africa became free countries except Eritrea which is attached to the 
federal regime with Ethiopia �
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Sufi Orders in West Africa:
A Historical Review

Dr. Abdul Rahman Shito Allawi
Member of the faculty at Al-Furqan College for Islamic and Educational 
Studies, Bobo Jolaso, Burkina Faso

Sufism entered the West African region since the fifteenth 
century AD, with the efforts of the followers of the Qadiriya 
order, followed by the Tijaniyya after that. The Sufi formations 
worked to spread Islam and its teachings throughout West 
Africa, fight paganism and worshiping idols, while fighting 
the colonial project with all its might.

The Sufi orders in West Africa today have great influence 
and impact in various fields of life, whether in the political, 
social, economic or cultural spheres, but their future depends 
on reform efforts and interest in Islamic scholarship.

In this article we will shed light on Sufism and its most 
important formations in West Africa, through two axes: a brief 
overview of the history of Sufism in West Africa, and Sufi orders 
in West Africa: reality and the future.

There will be a brief presentation of the history of Sufism’s 
arrival in West Africa, the most prominent factors of the spread 
and stability of Sufism, the characteristics of African Sufism, 
the major Sufi orders in West Africa, the relations between the 
Sufi orders there, and the future of Sufism in West Africa, both 
presence and influence �
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attached to the colonial agreement, 
France has the legal right to intervene 
militarily in these African countries, and 
also station its forces permanently in 
military bases in these countries and are 
administered Entirely from the French.

Among the main provisions: the 
commitment to make French as the official 
language of the country, and also the 
language of education: “Yes, sir, you need 
to speak French, the language of Molière.” 
An organization was established to spread 
French culture as well as the language 
under the name of “L’Organisation 
internationale de la Francophonie” (OIF) 
with a number of satellites and affiliated 
organizations under the auspices of the 
French Ministry of Foreign Affairs, and this 
is just the tip of the iceberg. The strange 
thing is that this injustice and brutality 
is presented under the title of (The 
Civilization Mission) and from a country 
called (The Country of Lights). 

We go back to our question: Can 
the new African generations close the 
chapters of this painful story and purify 
the African land from the misleading and 
this grand theft of France?

Yes that generation can, and the 
data and capabilities available to them 
now can help to do so, yes they can 
as they don’t lack will, awareness and 
cooperation. 

- A free will that can make liberation 
and independence a priority in their 

lives, as they can direct all their energies 
and means to achieve that end; A 
consciousness that defines it with its 
capabilities and sources of strength 
and that France without Africa is a 
dwarf and not the other way around, a 
consciousness that spreads in the society 
to be a support for them in the liberation 
project. A will that proves that every 
person is able - through open space - to 
reach with his knowledge and thought a 
wide and diverse audience, as the time of 
control and manipulation should come 
to an end.

- Cooperation and meeting between 
the people owf the continent - their 
common understanding - and this is 
what we see and sense in the spirit of 
cooperation and support and meeting 
on common denominators and major 
issues and freedom from the restrictions 
of border lines drawn by the colonizer, and 
it is a cooperation that promises good if it 
is activated, developed and transformed 
into practical initiatives and joint programs.

The hope is  great in the new 
generation to achieve true and complete 
independence and build a renaissance, 
prosperity and stability for their nation, 
and let the goal and slogan be: Africa is 
first in its wealth than France, and its sons 
are first in their languages   and culture than 
the French language and culture �
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reserves for 14 African countries since 
1961: (Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, 
Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo, 
Cameroon, Central African Republic, 
Chad, Republic of Congo, Equatorial 
Guinea, and Gabon).

The fiscal policy governing this 
diverse group of countries is not 
complicated, because it is in fact 
administered by the French Ministry of 
Finance, without reference to any central 
administration of either the Central 
African Economic and Monetary Union 
or its counterpart in West Africa.

Under the terms of this agreement, 
the central bank of these countries is 
obligated to deposit at least 65% of 
their foreign monetary reserves in what 
is known as “investment accounts” in the 
French government treasury, in addition 
to 20% to cover financial discounts.

Withdrawals must all be approved 
by the French Treasury. This means that 
the French Treasury is investing the 
foreign reserves of African countries in 
its name on the Paris Stock Exchange. 
More than 80% of the foreign reserves 
of these African countries are deposited 
in “investment accounts” under the grip 
of the French Treasury, so that these 
countries do not know - or even informed 
- how much they own from foreign 
monetary reserves in the French Treasury.

According to estimates, France is 
under its grasp about 500 billion dollars 

of African funds in its central bank!
African countries do not have access 

to that money! France allows them access 
to only 15% of the funds during the year. 
And if they need more money, they have 
to borrow it from the 65% of the French 
treasury in exchange for interest.

Indeed, France imposes a ceiling on 
the amount these countries can borrow 
from their reserves. The maximum 
amount is 20% of government revenue 
for the previous year. If one of these 
countries wishes to borrow more, France 
has the right to refuse.

Even France’s European partners 
condemned this colonial ism and 
financial control, as the Italian Deputy 
Prime Minister accused France of 
impoverishing Africa, and indicated that 
the independence agreements make 
France the fifth economy in the world, 
and if what Paris takes from African 
countries stopped, its economy would 
be ranked 15th in the world.

Also among the items of this 
agreement that there is a priority 
for France and French companies in 
obtaining bids and public tenders. With 
regard to the allocation of government 
contracts, French companies must be 
taken into consideration first.

France has the right to deploy its 
forces and to intervene militarily in one of 
these countries to preserve its interests: 
Under the so-called “defense agreement” 
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Guinea, carrying everything they could 
carry of their property and destroying all 
that they could not carry; such as schools, 
kindergartens, and administrative 
buildings, all of which were destroyed, 
while they crushed or vandalized Cars, 
books, medicines, research center 
equipment, and agricultural tractors. 
The horses and cows on the farms were 
killed, and the food in the warehouses 
was burned or poisoned.

Likewise, Sylvanus Olympio, the 
first elected president of the Republic 
of Togo, did not want his country to 
continue under French custodianship, 
and accordingly refused to sign the 
colonial continuity agreement that 
France had submitted, but agreed to pay 
an annual debt to France, which is known 
as benefits from the colonizer, which 
reached 40% Of the national product, but 
stopped dealing in the currency of the 
African franc, and minted a new currency, 
and on January 13, 1963, three days after 
the start of printing the new currency, a 
group of soldiers supported by France 
killed the first elected president. He was 
killed by a former member of the French 
Foreign Legion with the rank of sergeant.

In fact, over the past 50 years, a total 
of 67 coups have taken place in 26 African 
countries. Sixteen of them were suffering 
under French colonialism, which means 
that 61% of the coups took place in 
French-speaking Africa. Who is behind 

these coups??
Maybe France has finished its 

occupation to Africa, but its spirit, long 
hand, thick stick, and its men that it 
patted them on its eye still there, as 
how France may let away a large mine 
full of energy, precious minerals and 
natural resources, and a wide market for 
the disposal of its goods and industries! 
President Mitterrand once sums it up 
saying: “Without Africa, France would 
have no history in the twenty-first 
century.” While another French President 
Jacques Chirac asserts it saying: Without 
Africa, France will slide into the rank of 
third world countries.

France left Africa only after signing 
agreements with each of its colonies - 
some of which are declared and some 
of them are secret - that make France’s 
interests first and foremost, and the terms 
of those agreements include:

Colonial debts for the benefit of 
French colonialism: The “independent” 
countries are obligated to pay the dues 
for the infrastructure that France built in 
these countries during their colonization 
of them - even though they did not build 
them out of love for the Africans, but 
rather to facilitate their work and trade.

Automatic confiscation of national 
reserves: These African countries are 
obligated to deposit their national cash 
reserves in the French Central Bank. 
France has maintained national currency 
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Africa and France...
The story that must end!

Africa and France is a story that was 
written in detail with limbs, blood and 
pain; A story that details the selfishness 
of man and the brutality of the occupier; 
vanity, arrogance, oppression, and 
enslavement,  theft,  plunder,  and 
impoverishment, destruction of values   
and civilizations, obliteration of identity, 
distortion of history, and impedance 
of progress and advancement. A story 
of endless chapters, its tragedies and 
wounds do not heal, it began hundreds 
of years ago in a time of negligence and a 
state of weakness in Africa; Will the story 
end and Africa be cleansed of the filth of 
France, now after the determinants have 
changed?

It might be said: Didn’t the story 
end with the liberation of Africa from 
the French occupation in the 1960s?! 
Yes, it was freed from the presence of the 
French ruler and the French garrison on 

its territory; while decisions and finances 
are being managed remotely from Paris. It 
was an incomplete emancipation which 
also contributed to the suppression 
and failure of the projects of complete 
emancipation. Some presidents tried to 
liberate themselves from France and its 
colonial policies and domination, but 
they were assassinated or faced Military 
coup against them, that includes: 

Ahmed Sikkou Toure, President 
of Guinea in 1958, when he wanted 
true independence and articulated his 
famous sentence, “We prefer to live in 
freedom rather than to live as slaves 
in luxury,” the French colonial elite got 
angry in Paris, and to express their strong 
anger, as the French administration 
destroyed everything in Guinea related to 
French colonialism or may represent the 
privileges of French colonialism.

Three thousand French people left 
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