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- هل جريمة »بيع  ال�شباب الإفريقي المهاجر« هي الأولى؟
- بالطبع: ل.

- اإذًا ما الذي جعل هذه الحالة تظهر على ال�شطح، ويتفاعل معها العالم، وُيفتح ب�شببها هذا 
الملف ال�شائك؟!

- اإنه »مقطع فيديو« �شّوره اأحُد الح�شور- وهو لي�س رجل اأمن ول اإعالم-، ثم جرى تناقله 
ات الإعالم العالمية. عبر الأجهزة الذكية، حتى و�شل اإلى من�شّ

الب�شيطة،   وباإمكانياته  موؤهالته،  كانت  مهما  للفرد،  كان  التي  ومثيالتها-  الحادثة  هذه  اإّن 
ال��َدْور  ُتبرز  الحادثة..  هذه  بها-  والهتمام  عليها  ال�شوء  وت�شليط  بروزها،  في  الأكبر  ال��دور 
من  تّي�شره  وما  المفتوحة،  والف�شاءات  الجديدة،  الإعالم  و�شبكات  الحديثة،  للتقنية  المتعاظم 

مجالٍت للتاأثير؛ وما ُتتيحه من و�شائل للعمل الإيجابي والم�شاهمة المجتمعية.
اإنها تفتح اأبوابًا لكّل مخل�ٍس راغب في خدمة وطنه، وتقطع ُحّجة كّل قاعٍد عاجز.. ُي�شّوغ 

ك�شله و�شلبّيته بعدم القدرة اأو قّلة الإمكانات.
اإّن مجالت التوظيف الإيجابي ل�»التقنية الحديثة« ل ح�شر لها:

العلم والوعي والثقافة، بل  اأو جريدة، لتن�شر  اأو قناة  اأو منبر  اإلى كتاٍب  - فمعها ل تحتاج 
قناتك و�شحيفتك بيدك، بل ت�شتطيع اأن ُتن�شئ جامعًة؛ ف�شاًل عن مدر�شٍة اأو معهد.

اأو  العام،  ال��راأي  في  توؤثر  اأو  ال��راأي،  لتح�شد  نقابة؛  اأو  جمعية  اأو  حزٍب  اإلى  تحتاج  ول   -
من  اأكثر  لجمهوٍر  الر�شالة  تو�شل  اأن  ت�شتطيع  الجديد  الإع��الم  رواد  من  مجموعة  بل  الر�شمي، 

جمهور الأحزاب والنقابات، بل اإلى كثيٍر من الجهات في العالم.
والتجار،  العام،  القطاع  وموظفي  الخدمية،  الأجهزة  اأداء  مراقبة  يمكنك  خاللها؛  ومن   -
وتعزيز الجوانب الح�شنة، ور�شد الظواهر ال�شلبية، والتجاوزات، والنتهاكات، دون جهٍد اإ�شافيٍّ 

منك، و�شي�شل ر�شُدك اإلى الأجهزة الر�شمية، وو�شائل الإعالم- اأي�شًا-، دون جهد...
مجالٌت مفتوحة، وغير مكلفة- ماًل اأو وقتًا اأو جهدًا-، ولكن اأين الم�شتثمرون لها؟!!

معها،  وتعاماًل  فيها،  خبرًة  واأكثرهم  التقنية،  بهذه  النا�س  اأع��رف  هم  ال�شباب  اأّن  وبما 
مجتمعاتهم،  خدمة  في  توظيفها  في  عليهم  معقوٌد  والأمل  غيرهم،  من  اأكبر  عليهم  فالم�شوؤولية 

والرقّي بها، وهم اأهٌل لذلك اإن �شاء اهلل.
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االفتتاحية

الشباب اإلفريقي.. والعبودية من جديد!
وبالرغم من ش����عارات العصر الحديث، وحصول االستقالل، 
لم تتخلص إفريقيا المس����كينة الفتي����ة من ظلم الماضي، فما تزال 
تتعّرض ألنواٍع ش����ّتى من الجرائم واالنتهاكات لإلنسان، والطبيعة 

والموارد، والحقوق والكرامة.
تعّرض����ت القارة على مدار تاريخها إلى االس����تغالل بأبش����ع 
ُصوره، لكنه هذه المّرة تخّطى حواجز الثروات والجمادات، ليصيَب 
اإلنسان نفسه، ونحن في بدايات »األلفية الثالثة«، حيث تُعاد علينا 
مشاهد عبودية القهر المقيتة، المتمثلة في خطف اإلنسان وبيعه.. 
»وأيُّ إنس����ان؟!«.. إنهم الشباب، روح األوطان، ووقودها، وطاقاتها، 

وثروتها الحقيقية! 
شباٌب هَجَر وطنه وأهله وأسرته، وباَع ما يملكه، واستدان هو 
وأسرته، من أجل المجهول الذي ال يعرف كنهه!.. هجرة إلى أوروبا 
ال يعل����م مصيره فيها، فإّن هو نجا من الموت غرقاً فقد يقع في يد 
عصابات ال ترحم، هجرة يقصدها معتقداً أّن »جهنم أوروبا« أفضل 
من »جّنة إفريقيا«.. لكّن النخاس����ين الُجدد قطعوا عليه حتى ُحلْمه 

قبل أن يبدأ، فاختطفوه، ثم باعوه..!
»الهجرة غير الشرعية« تعّد في حّد ذاتها جريمة، لكننا عندما 
نتحّدث عنها ننس����ى الس����بب الرئيس لها، وهو الغرب وسياساته، 
الغرب الذي ما يزال ينظر للقارة بأرضها وشعوبها على أساس أنها 
ِملٌْك َوِرثَه عن أجداده، وأنهم يقّدمون خدمًة ألبنائها بتعليمهم أُسس 

الحضارة والمدنية؛ مقابل االلتزام التاّم باالستغالل واالنتهاكات!
كذلك ال يغيب عّنا: فش����ل األنظمة السياس����ية اإلفريقية في 
توفير حياة كريمة للش����عوب، حيث طال الفس����اُد كلَّ شيء.. حتى 
التربة والهواء، وأصبح يش����ّكل منظومات متكاملة؛ لها دوٌل تحميها 

وتدافع عنها. 
عندما تُنهب ث���روات البالد، ويذهب خيره���ا إلى دول الغرب 
المحتل، والذي ما تزال س���طوته تطال كّل مس���تعمراته الس���ابقة، 
عندها.. ال يجد الش���باُب أماَمهم فرص���اً للحياة الكريمة، أو العمل، 
أو حتى توفير قوت يومه وقوت أس���رته، هنا يّتخذ أصعَب قرار، وهو 
الهجرة إلى المجهول، الهجرة إلى ما ال يعلمه وال يدرك عواقبه، وهو 
يعلم يقيناً أّن فرص نجاته تقترب من الصفر، هذا فضاًل عن اإلذالل، 
أو االغتص���اب، أو التجويع، أو المهانة التي يتع���ّرض لها، وأخيراً.. 

الخطف على يد عصابات التجارة بالبشر؛ ليباع عبداً مهيناً.

 CNN(( مش����هٌد مؤلم.. ذل����ك ال����ذي عرضته فضائي����ة
األمريكية، لمزاد علني يُباع فيه »اإلنس����ان« بس����وق »نخاسة«، عن 
طريق النّخاس����ين الُجدد تّجار البش����ر.. نعم! ف����ي القرن الحادي 
والعشرين يعود بنا هؤالء إلى القرون الماضية، يعودون بنا إلى هّوٍة 
س����حيقة، تُنتهك فيها كرامة اإلنسان المعاصر، بل تُنتهك اإلنسانية 

كلها، بأفظع مهانة، وهي التجارة بالبشر.
وكان تقرير شبكة CNN، الذي فضح جريمة بيع المهاجرين 
في ليبيا، قد نش����ر »مش����هد فيديو« قصير، التُِقَط بكاميرا هاتف 
جوال، يظهر فيه شابان يُعرَضان للبيع في »مزاد علني«، القتيادهم 
للعمل في مزرع����ة، أحدهما من نيجيريا يبلغ من العمر عش����رين 
عاماً، وقد أوضح معدُّ التقرير أّن الشابَيْن ِبيَعا بمبلغ )1200( دينار 

ليبي، أي ما يعادل )400( دوالر لكلٍّ منهما.
على إثر ذلك؛ قّررت ش���بكة CNN إرس���اَل فريٍق خاصٍّ إلى 
ليبيا للتأّكد من صّحة الفيديو، وإلجراء مزيٍد من التحقيقات، وكانت 
الطاّمة الكبرى، ليس فقط في تأّكد الش���بكة من صّحة الفيديو، لكن 
في انتش���ار مزادات بيع األفراد، من أجل العم���ل في مهٍن مختلفة، 
حيث يتجّمع التجار الختيار الشخص الذي يرغبون في اقتنائه، مقابل 
مبلغ من المال يختلف من ش���اٍب آلخر؛ حسب بنيانه ومؤّهله وقدرته 
على العمل ومهنته.. وقد حصلت الش���بكة على أدلٍة وشهادات تؤّكد 

أّن »مزادات النخاسة« هذه تتم في ثماني مدن ليبية- على األقل-.
ولم تكن ش����بكة CNN أول وس����يلة إعالمية تتطرق إلى ما 
ح����دث للمهاجرين في ليبيا، ففي أبري����ل 2017م؛ أوردت صحيفة 
الجارديان خبر بيع مهاجرين أفارقة في »أسواق الرقيق« في ليبيا، 
استناداً إلى معلومات من المنّظمة الدولية للهجرة، وهي وكالة تابعة 
لألمم المتحدة، كذلك أش����ارت رويترز في شهر مايو المنصرم إلى 

أّن ليبيا صارت مسرحاً ل�»تجارة الرقيق«.
ليبيا.. البلد المنكوب، الذي مّزقته الصراعات، سيطرت عليه 

الميليشيات، وغاب عنه القانون، بل غابت عنه الدولة نفسها!
تل����ك الفيديوهات والتقارير، التي وّثقت بيع ش����باب إفريقي 
 CNN(( في ليبيا، وبثتها ونش����رتها كثيٌر من الفضائيات نقاًل عن
األمريكية مؤّخراً.. أعادت علين����ا حكايات عبودية القهر القديمة، 
والمظالم التي كانت تُمارس في حّق الّناس، وس����رقة البشر للعمل 

عبيداً في مزارع أوروبا وأمريكا. 
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يخرج الش����باب َوُهم ال يجدون أماَمهم مستقباًل يشعرون فيه 
باألم����ان والحرية، وال يملكون حتى القدرة على األحالم، فضاًل عن 
تحقيقه����ا، عندها يّتخذ قرار الهجرة، وال يعلم مصيره، حتى إنه إن 
نجا من الغرق، ومن تّجار البشر، فال يعلم مصيره في بلدان أوروبا، 
أو بالد العّم س����ام، التي تنظر لدولنا وش����بابنا بوصفهم سلعاً تُباع 

وتُشترى وتُستغل..
خيارات �صعبة وخطيرة:

بحس����ب التقارير األخيرة، التي أعلنتها األمم المتحدة، هناك 
الكثير م����ن االنتهاكات التي تحدث له����ؤالء المهاجرين في مراكز 
االحتجاز، منها: العمل القس����ري، واالعتداء الجنس����ي، والتعذيب 
الذي قالت األمم المتحدة إنه منتش����ٌر على نطاٍق واس����ٍع في هذه 

المراكز. 
وذكرت المنّظمة الدولية للهجرة: أّن هناك ما بين )700 ألف 
- إلى ملي����ون( مهاجر في ليبيا، لقي أكثر م����ن )200( ألف منهم 

مصرعهم غرقاً في البحر المتوسط.
إّن جريمة »الهجرة غير الشرعية« هي مسؤولية أنظمة محلية 

وعالمية، جعلت الدول والشعوب والشباب كأًل مستباحاً. 
وحقيقة األمر: أّن القضية ال تحوي تلك المش����اهد الصادمة 
فقط، فالصورة أكبر من ذلك، فإن كانت هذه نخاسًة ظاهرة، فهناك 
النخاس����ة المستترة؛ حيث تُباع األوطان والشعوب بأكملها، بأبخس 

األثمان حيناً، وبال ثمن أحياناً كثيرة.
فهناك االس����تغالل الجشع إلفريقيا، دوالً وشعوباً، لخيراتها.. 
لثرواتها.. لشبابها، من ِقَبل الدول الغربية ووكالئهم في تلك الدول، 
فإفريقيا من أغنى الق����ارات بالرغم من الفقر البادي للعيان، فهي 
تملك أعظم الثروات الزراعية، والموارد المادية، والثروات المعدنية 
والنفطية، والمعادن النفيس����ة، والعناصر النادرة، وفوق ذلك موارد 

بشرية فوق الحصر.
لكن الغرب ال ينظر إلى إفريقيا إال بوصفها منجماً أو مغارة، 
ينهبها ليُش����بَع نهَمه وطمَعه، وظّل على ذلك طوال فترات احتالله 
لدول القارة، وعندما حم����ل عصاه ورَحَل لم يترك األمر ألصحاب 
َل عنه َمن يحمل إليه خيرات بالده، فما تزال خيرات  الح����ق، بل وكَّ
إفريقي����ا تصل إل����ى خزائن دول االحتالل الغرب����ي، وما بقي يُوزع 
على المحتلين الُجدد الذين أت����وا إلى القارة تحت مظلة »الّتعاون« 

و»المساعدة« و»االستثمار«؛ حتى يُجهزوا على البقية الباقية. 
وم����ا بقي من فتات؛ فه����و يصل إلى جي����وب الوكيل المحلّي 
الجش����ع، الذي قّدم مصالحه ومصال����ح ُعصبته الخاّصة والضّيقة 

على مصالح أّمته وش����عبه، فصارت المحصل����ة أّن ثروات إفريقيا 
بقيت لقمًة سائغًة- كما كانت- للمحتل السابق.

وما ذكرناه هنا عَرضاً؛ سيجد القارئ تفصياًل لصوٍر منه في 
هذا العدد، من خالل مقالَيْن، هما: »النُّفايات الخطرة في إفريقيا: 
المخاطر وتحدّيات الحماية البيئية«، ومقال: »إفريقيا: بين إشكالية 

استنزاف الموارد وتحدي التنمية«. 
ردود اأفعال.. ولكن:

ال يفوتن����ا أن نن����ّوه إل����ى ردود األفعال العالمي����ة واإلقليمية 
الغاضب����ة من هذه الظاهرة المقيتة، حيث خرج الّناُس للتظاهر في 

دوٍل عّدة، كفرنسا وغيرها.
وقد تداعت المنظمات الدولية واإلقليمية- كالعادة- للتنديد 
بع����د وقوع الجرائ����م، مثل منظمة الهجرة الدولي����ة، وعّبرت األمم 

المتحدة عن »صدمتها«.
كما أصدر رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي »موس���ى 
محمد« بياناً؛ ن���ّدد فيه بعملية طرح المهاجرين في مزادات 
علني���ة، ووصف األمر ب�»الحقير«، كما طالب الرئيس الغيني 
ورئي���س االتح���اد اإلفريقي »ألف���ا كون���دي« ب�»مالحقات 

قضائية«. 
وتّمت مناقش����ة الموضوع على جدول أعمال القّمة اإلفريقية 
األوروبية، التي انعقدت في كوت ديفوار يومي 29 و30 من نوفمبر، 

بناًء على طلب النيجر.
كما عّب����ر الكثيرون من مش����اهير األدب والف����ّن والرياضة 

األفارقة عن »استيائهم«.
وعلى صعيٍد آخ����ر؛ صّرحت حكومة الوف����اق الليبية بإجراء 

»تحقيق« في انتشار هذه التجارة..
لكن هذا يبقى صوٌت بال فعل، وُمس����ّكن لأللم، وليس عالجاً 

يداوي ويمنع تفاقم الظاهرة. 
أم����ام هذه الجرائم التي ال تنتهي، يُقضى على أمل الش����باب 
بإفريقيا في بناء مس����تقبٍل مشرق، إذ ال يجد أمامه غير المجازفة 
بالتفكير في الهجرة غير الش����رعية، حتى إن كانت س����تنتهي بهم 
إلى الضياع.. يتّم اس����تغالله، أو يُباع ويُش����ترى، أو يموت غرقاً أو 
جوع����اً، فالمهم عنده فقط الهروب من الظلم أو الحرمان المحيط 

به في وطنه!
فلماذا تفّرط إفريقيا في رأس مالها )الشباب(؟!

ومن المسؤول عن وضع الشباب اإلفريقي أمام هذه الخيارات 
الصعبة؟! �
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الثقافة اإلسالمية في السودان الغربي 

د. عبد الفتاح �سعيد �سي�سي
جامعة الآداب والعلوم الإن�سانية - بماكو/ مالي 

بدخ�ول الإ�س�ام تل�ك المنطق�ة))) عل�ى اأيدي 

فقهاء تجار العرب.

الفتاح  عبد  بمالي،  تمبكتو  مدينة  في  العربية  اللغة  انظر:    (((
طرابل�س  الدعوة،  كلية  ماج�ستير،  اأطروحة  �س)6،  �سي�سي، 

ليبيا، 2004م. 

لاإ�س�ام الف�س�ل الأكب�ر ف�ي نق�ل كان 

اللغة العربية اإلى اأماكن كثيرة في 

ٍة في اإفريقيا جنوب ال�سحراء،  اإفريقيا، وبخا�سّ

حي�ث ارتبط ظه�ور اللغ�ة العربي�ة وانت�س�ارها 
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وبخاّصة في تمبكتو وجن���ي وكانم وغيرها، مع 
مالحظة أّن بعضهم رحل إلى الشمال اإلفريقي 
والمش���رق العربي، وتتلمذوا على أيدي علمائها 
األجالء، ثم رجعوا إلى أرض الوطن حاملين راية 
العلم وش���علته، كما يعود النحل ُمحّماًل بالعسل 
الش���هي، فتوّسعوا في نش���ره بين أبناء جلدتهم 
بحماس���ٍة قوية ومتوقدة، وفي إشارة إلى تأكيد 
ذلك يقول الدكتور محمد الغربي: »ظهر مؤرخون 
س���ودانيون ندين لهم ب���كّل الفضل في أغلب ما 
نعرف���ه اليوم ع���ن تاريخ الس���ودان، من أمثال 
أصحاب تاريخ السودان، وتاريخ الفتاش، وتذكرة 
النسيان. وبرز ُكّتاب التراجم، وعلى رأسهم: أحمد 
بابا، ومؤلفون في األصول والتفسير، والمسائل 
]الفقهية[ وعلوم اللغة، وأدباء وش���عراء.. أعطوا 
للحركة العلمية دفعاً جديداً«)))، وبذلك غَدا هذا 
العنصر من الدعائم القوية والثابتة التي ارتكزت 

عليها الحركة العلمية في السودان الغربي.
ال�ش���مال  م���ن  المغ�����ارب���ي  الراف���د   -2

الإفريقي: 
يمّث���ل أعالم العرب من الش���مال اإلفريقي 
الرافد الغالب من جمل���ة الوافدين في الحركة 

)2)  بداية الحكم المغربي في ال�سودان الغربي، �س)52،، ط)، 
موؤ�س�سة الفليج ال�سفاء الكويت. 

لقد حمل هؤالء التجار لواء اإلس���الم على 
عاتقهم لتعليم المجتمع الس���وداني معالم الّدين 
اإلسالمي ومبادئه، وتعريفهم اآلداب اإلسالمية 
وقواع���د الّدين، وتعليم اللغ���ة العربية بوصفها 
األداة الضروري���ة لمعرفة كّل ذل���ك، وتنظيمهم 
على أُس���ٍس جديدة من ش���أنها ترسيخ العقيدة 

الصحيحة في مجتمع السودان الغربي.
وكانت الممالك اإلس���المية التي قامت في 
السودان الغربي منفتحًة على العالم اإلسالمي، 
ووصل ه���ذا االنفتاح أْوَجه ف���ي عصر مملكة 
ُسنغاي اإلسالمية، وبخاّصة في عهد ملوك أسرة 
األساكي، الذين فتحوا الباب على مصراعيه في 
وجه العالم الخارجي، األمر الذي س���اعد كثيراً 
على االنفتاح على الثقافة العربية اإلس���المية، 
واالحت���كاك بها بش���كٍل كبير، فذاعت ش���هرة 
المنطقة، فش���ّد إليها العلماء والفقهاء رحالهم، 
وقصدوه���ا م���ن كّل حدٍب وص���وب، وبخاّصة 
المراك���ز الثقافية ك�: تمبكت���و، وجني، وكانم.. 
وغيرها، التي ُعّدت م���أوى العلماء)))، فتلقتهم 
على الّرحب والّس���عة، على اختالف مواطنهم، 
وعملوا بانس���جاٍم م���ع العلم���اء المحلّيين على 
تنش���يط الحركة العلمية؛ التي صهرت بوتقتها 

أخيراً جميع الطاقات.
اأهم الروافد التي اأ�صهمت في تنــ�صيط 

الحركة العلمية بالمنطقة:
أهّم هذه العناصر الثقافية التي أسهمت في 

تن��شيط الحركة العلمية بالمنطقة؛ ما يأتي: 
1- الرافد المحّلي )الإفريقي(:

الرافد المحلّ���ي الس���وداني يمّثل العنصر 
األساس���ي المتين للحركة العلمية في السودان 
الغرب���ي، وقد يكون أغلبه تك���ّون تكويناً محلّياً، 

بن عامر  بن عمران  الرحمن  ال�سودان، عبد  تاريخ  انظر:    (((
ال�سعدي، ن�سر هودا�س وبنوا، باري�س 964)م.

كانت الممالك اإلسالمية التي 
قامت في السودان الغربي 

منفتحة على العالم اإلسالمي، 
األمر الذي ساعد كثيرًا على 
االنفتاح على الثقافة العربية 

اإلسالمية
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العلمي���ة بمنطقة الس���ودان الغرب���ي)))، وذلك 
نظراً لقربها من الش���مال اإلفريقي، وللصالت 
التاريخي���ة القديمة بين الش���مال ومدن غربي 
إفريقيا، األمر الذي عّزز من عمق تلك الروابط 
ومتانتها، ومنحها دفعاً جديداً وقوّياً، مثلما أتاح 
لها فرصاً فسيحة لالنطالق والتحليق نحو أبعاٍد 

شاسعة وآفاٍق رحبة.
ومنذ ه���ذا التاري���خ؛ فإّن علماء الش���مال 
اإلفريق���ي كانوا يقصدون م���دن إفريقيا جنوب 
الصحراء لإلقام���ة بها، بصورٍة دائمة أو مؤقتة، 
وبذلك ش���ّكل هذا العنصر أح���د أهّم عناصر 
الحركة العلمية في الس���ودان الغربي، وما تزال 
الساللة المنحدرة من الشمال اإلفريقي مقيمة 
فيها إل���ى يومنا هذا، كآل: الكونتا واألعراف)))، 
األمر الذي كان له دوٌر كبيٌر في تنشيط الحركة 
العلمي���ة م���ن خالل تواص���ٍل ثقافيٍّ ح���ّي بين 
الطرَفيْن، مما جّس���د قدراً من ظواهر التفاعل 

اإليجابي بين سكان المنطقتَين.
3- الرافد الأندل�شي:

الواق���ع هو أّن هذا الرافد ب���دأ يهاجر إلى 
مناطق الس���ودان الغربي في أزم���اٍن متباعدة، 
يتعّذر ضبطها تاريخّياً، ك�: أبي إسحاق الساحلي 
األندلس���ي الذي بنى مس���جد الجام���ع الكبير 
في تمبكتو)))، حيث قدم إلى تمبكتو مع َمنَْس���ا 

التنبكتي،  بابا  اأحمد  الديباج،  بتطريز  االبتهاج  نيل  انظر:    (((
الكاتب،  دار  الهرامة،  عيداهلل  عبدالحميد  تحقيق   �س6)، 
الموؤلفين  ذكر  في  والتفريط  الريب  اإزالة  2000م؛  طرابل�س 
االأبدية في  ال�سعادة  و�سنجيط؛  وال�سحراء  التكرور  اأهل  من 

التعريف بعلماء تنبكت البهية، �سفحات متفرقة.

محمد  تعريب.  مارتي،  بول  ح�سان،  بنو  البرابي�س  انظر:    (2(
دم�سق،  ثابت،  بن  زي��د  مطبعة  ���س9،  ودادي،  ول��د  محمود 
الغربي،  ال�سودان  في  االإ�سالمي  العربي  التاأثير  985)م؛ 

�س69)، ط)، دار الواد طرابل�س، 996م.

الفتاح  عبد  بمالي،  تمبكتو  مدينة  في  العربية  اللغة  انظر:    (((
�سي�سي، �س))2، مرجع �سابق.

موسى بعد حّجته المش���هورة سنة 1325م، كما 
عملت مجموعٌة أخرى من الظروف على دفعهم 
للتوافد إليها؛ أهّمه���ا تلك النكبة التي أّدت إلى 
س���قوط األندلس على أيدي الفرنجة، فقد قدم 
عدٌد منهم إلى المنطقة، وسكن بعٌض منهم فيها 
نهائّياً، ونظراً لم���ا كان يحظى به هؤالء العلماء 
م���ن االحت���رام والتقدير، وحرارة االس���تقبال، 
وحفاوة االس���تضافة، فّضلوا البقاء واإلخالص 
في التدريس ونقل المعرفة، فأحاط بهم الطالب 
من كّل جان���ب، بحفاوٍة كبيرة وعناية ش���ديدة، 

واستفادوا منهم أّيما استفادة.
4- الرافد القادم من الم�شرق الإ�شالمي:

قام ه���ذا الرافد بدوٍر عظيم في تنش���يط 
الحركة العلمية في السودان الغربي، انطالقاً من 
الصالت الثقافية والتجارية بين المشرق ومنطقة 
السودان الغربي، منذ عصر المماليك في مصر، 
مما جعل علماءه يتوافدون إلى المنطقة طواعية، 
أو بطلٍب من الس���الطين؛ الذين لم يترّددوا في 
االعتم���اد على العلماء في الحكم، وتنصيبهم في 
مناصب إدارية مرموقة، األمر الذي جعل المنطقة 
تحظى بعناية المش���ارقة، كما أّن عدداً من طلبة 
الس���ودان وعلمائها رحلوا إلى المشرق للدراسة، 

مما أسهم في تبادل العلماء بين الطرَفيْن. 
كما كان لرحلة منس���ى موسى إلى األراضي 
المقّدسة، ومروره ب�مصر، أكبر األثر في جذب 
انتباه العديد من النُّخبة المثقفة بالمش���رق إلى 
اإلقبال على الرحلة إلى القارة اإلفريقية، حيث 
تبع حّجة منسى موس���ى رحيل علماء من مصر 
والحجاز إلى المنطقة ك�: عبدالرحمن التميمي 
من الحج��از، ومن الج���ه���ة األخ���رى: رحيل 
علم���اء أفارق���ة إل���ى مصر)))، م���ن أم���ثال: 

)4)  االإ�سالم والثقافة العربية في اإفريقيا، ح�سن اأحمد محمود، 
�س225، دار النه�سة العربية، القاهرة )96)م.
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أح���مد بن عمر أقي���ت، ومحمد محمود بغيغ، 
وغيرهما)))، فأس���همت رحالت العلماء، بين المشرق 
والغرب السوداني، في تنشيط الحركة العلمية وتطويرها 

وازدهارها في واقع المشهد الثقافي اإلفريقي. 
فإذا كان ما تق���ّدم نماذج عن أهّم العناصر 
التي قام���ت بدوٍر ب���ارز في تنش���يط الحركة 
العلمية في السودان الغربي وتثبيتها، فماذا عن 

المجاالت التي ازدهرت فيها تلك الحركة؟
المجاالت التي ازدهرت فيها الحركة 

العلمية:
منطقة الس���ودان الغربي معروفة بارتباطها 
باإلس���الم منذ دخوله إليها، وتُعّد مراكزها أهّم 
المراكز الثقافية اإلس���المية التي أسهمت في 
اس���تقرار الحركة العلمية والثقافة اإلس���المية 
في غربي الق���ارة اإلفريقية، كما كان ألهل هذه 
المنطق���ة َدْوٌر كبير في اإلقبال عليها بش���غٍف 
عظيم، والعمل على تطويرها ونش���رها، وبلغت 
الحركة العلمي���ة مرحلتها الذهبي���ة في القرن 
العاش���ر الهجري )15 و16 المي���الدي()))، في 
ميادين عّدة، حي���ث إّن المؤلفين األفارقة أّلفوا 
كثيراً من الكتب في معظم الفنون، ولهم تقييدات 
ومختصرات كثيرة، وشروح وتعليقات مفيدة، كما 
جمعوا غالباً بين المس���ائل الفقهية واألصولية 
في كتاٍب واحد، يقول الدكتور علي القاس���مي: 
»إّن علماء الس���ودان الغربي أثَروا اللغة العربية، 
بما ألَّفوه من أبحاٍث ودراس���اٍت قّيمة في شّتى 

مجاالت المعرفة«))).

اإفريقيا،  غربي  في  وانت�سارها  االإ�سالمية  العربية  الثقافة    (((
نعيم قداد، مجلة المعرفة، العدد ))، �س49، ال�سنة الثانية.

اأعالمها وثقافتها في مال حتى نهاية  العربية  اللغة  )2)  انظر: 
كلية  ماج�ستير،  ر�سالة  ���س0)2،  الهجري،  العا�سر  القرن 

الدعوة االإ�سالمية، طرابل�س– ليبيا 998)م.

االإفريقية،  اللغات  و�سقيقاتها  العربية  اللغة  بين  العالقة    (((
�س54، ط)، المكتبة الع�سرية، �سيدا بيروت 987)م.

وأه���ّم تلك الجوان���ب التي أثَْراه���ا علماء 
الس���ودان الغرب���ي بالتأليف، وازده���رت فيها 
الحركة العلمية باللغة العربية، تتضح في اآلتي:

اأ- علوم ال�شريعة: 
تُعّد العلوم الش���رعية من أه���ّم المجاالت 
التي ازدهرت فيها الحركة العلمية في السودان 
الغرب���ي، وذلك ِلَم���ا يُكّنه األفارق���ة من تقديٍر 
وافٍر لإلس���الم وعلوم���ه المتنوع���ة، حيث إّن 
ذلك االهتم���ام الكبير بفنون العل���م المختلفة، 
التي تضلّعوا فيها جاء م���ن منطلٍق دينيٍّ بحت، 
فاإلسالم- بطبيعة الحال- هو العامل المحّرك 
ور الريادّي في  الذي دفعهم إلى القيام بذلك الدَّ
تنش���يط الحركة العلمية؛ لذا م���ن الطبيعي أن 
يكون للعلوم المتصلة بالشريعة اإلسالمية نصيُب 
األس���د في تلك الحركة، ذلك أّن اإلسالم الذي 
انس���اب من المنابت العربية ق���د توّغل بثقافته 
المتدفقة في أعماق حي���اة المجتمع اإلفريقي، 
كغي���ره من المجتمع���ات المس���لمة، وامتزجت 
تعاليم���ه بوج���دان أهله ومش���اعرهم، ومن ثمَّ 
أدرك اإلنس���ان اإلفريقي لحياته قيمًة حضاريًة 
غير معهودة، فاندفع بذلك يتلمس الس���بيل إلى 
تعميق صلته بتلك العلوم الدينية التي فّجرت في 

أعماقه وحياته عوامل اإلبداع والتأّلق.
وَمن تتبع تراجم علماء المنطقة، مثل الذين 
تح���ّدث عنهم أحم���د بابا التمبكت���ي في )نيل 
االبتهاج بتطريز الديباج(، والس���عدي في كتابه 
)تاريخ الس���ودان(، وغيرهما من علماء التراجم، 
يُدرك تمام اإلدراك أنه���م علماء متضلّعون في 
والعقيدة  المالك���ي،  الفق���ه  الفق���ه، وبخاّصة 
والحديث وعلومه، والتص���وف))).. وغيرها من 

المو�سوعات  بع�س  يتناولون  كانوا  بال�سوفية؛  ولِعهم  )4) ل�سدة 
ال�سيغة  جانب  اإلى  ال�سوفية،  بالطريقة  وي�سرحونها  النحوية، 
النحوية، مثال ذلك في باب )التنازع في العمل) يقول ابن مالك:



10

قراءات
دينية

  ال�شنة الرابعة ع�شر  -   العدد ) 35 (   -  يناير 2018م   -  ربيع ثاني 1439هـ 

العلوم الش���رعية، حتى إّن درجتهم العلمية في 
هذا المجال قد تقّدمت إلى مراحل متطورة في 
النشاط العلمي والميدان المعرفي، فلم يقتصر 
ذل���ك النتاج العلمي كلّه على التركيز في ش���رح 
كتاب، أو حاش���ية لمصن���ف)))، مقلّدين أعمال 
علماء آخرين، دون الخوض في دراس���ة صميم 
الموضوعات، كما رّوج بعض الباحثين الغربّيين 
أمثال المستش���رق ألفونس غيي الذي أشار إلى 
ذلك قائ���اًل: »كانت أعمالهم ت���دور في صورة 
مخطوط���ات، وكانت أعمالهم ه���ذه تمّثل بعض 
الدراسات النحوية والفلسفية ]التفسير[، ووضع 
ش���روح لبعض الكتب الدينية، وإعداد الخطب، 

ومناقشة بعض المسائل الفقهية«)))!
ويكفي لل���رّد على هذا وأمثال���ه: ما تذخر 
به مكتبات المنطقة م���ن الثقافة المكتوبة التي 
عرفه���ا الس���ودان الغربي منذ ق���رون طويلة، 

َيا ِفي ا�ْسٍم َعَمْل   َقْب���ُل؛ َفِلْلَواِح����ِد ِمْنُهَم��������ا  اإِْن َعاِماَلِن اْقَت�سَ
اْلَعَم������ْل

العامل  هو  ال�سوفية-:  الطريقة  على  بالعامَلْين-  فالمراد 
في  العامالن  ه��ذان  ا�سترك  واإذا  لالآخرة،  والعامل  للدنيا 
�سفة العمل: فاإّن اأهل الب�سيرة اختاروا عمل االآخرة، واختار 

غيرهم عمل الدنيا. 
اإلى  اأما عن ال�سيغة النحوية؛ فهي عبارة عن توّجه عامَلْين 
فاأحد  وبعث �ساحبك �سحيفته)،  واحد، نحو: )كتب  معمول 
العامَلْين يعمل في ذلك اال�سم الظاهر باتفاق الجميع، فذهب 
الب�سريون اإلى عمل االأول لقربه، وذهب الكوفيون اإلى الثاني 
لتقّدمه. انظر: )تنبيه المادح المقّلد على ما كان عليه �سلف 
تنبكتو)، محمود محمد ددْب، �س47، غبر من�شور، مخطوط 
بخزانة الموؤلف، الألفية في النحو، محمد بن مالك الأندل�شي، 
�س27، ط2، من�سورات دار االإيمان، دم�سق )42)ه�؛ تي�سير 
وتكميل �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك، اإعداد فئة من 
المدر�سين، قّدم له: محمد علي ال�سلطاني، )2/))2(، ط)، 

دار الع�سماء، دم�سق997)م.  

)))  انظر: مملكة �سنغاي في عهد االأ�سقيين ))49)-)59)م)، 
عبد القادر زبادية، ط)، �س )522، )52)، ال�سركة الوطنية 

للن�سر والتوزيع، الجزائر 974)م.

 L’islam dans L’Afrique Occidental  Française ,  (2(
 Alphonse gouille, p.224, Edition La rose, Paris

                                                          .1952

فآتت ثمراتها يانعة، ف���ي الوقت الذي كان فيه 
األوروبيون يش���ّن بعضهم الح���رب على بعض، 
وهذا ما ذهب إلي���ه المنصف لألعمال العلمية 
لعلماء األفارقة: عبد الفتاح مقلد الغنيمي، حين 
قال: »وقد ظهرت حركة العلم واسعًة وقويًة في 
الس���ودان الغربي، في وقٍت ل���م يكن العالم قد 
بدأ يسمع عن أوكس���فورد وكامبريدج وباريس، 
وغيرها من جامعات أوروب���ا، وظهرت حضارةٌ 
إس���المية متطورة ونامية، آخذًة بأسباب الرقي 
والتحّضر؛ في وقٍت كانت أوروبا تخوض حروباً 

فيما بينها«))).
ومما يؤس���ف له أّن هذه الجه���ود ال يزال 
للتل���ف وعاديات  أغلبه���ا مخطوطاً، عرض���ًة 
الزمن، ولو اهتمت ال���دول والمنظمات العلمية، 
المادية،  واإلمكانيات  االقتصادية  القدرات  ذات 
بهذه المخطوطات)))؛ ألفادت العالم أجمع بتلك 

الكنوز، التي ال تزال مغمورًة لم تر النور بعد!
ب- علوم اللغة: 

تُعْد العلوم اللغوية، وبخاّصة النحو والصرف 
والعروض منه���ا، أهّم المج���االت العلمية التي 
حظيت بازدهاٍر فائٍق في الس���ودان الغربي، فقد 
أورد أحمد بابا، والسعدي، وموالي أحمد بابير، 
وأحمد بلعراف التكني، مجموعًة كبيرة من علماء 
اللغة، من خالل تراجمهم، ووصفوهم بُعلو الكعب، 

وبلوغ القّمة في علوم اللغة وأسرار البيان.

مقلد  الفتاح  عبد  �سنغاي،  في  والثقافية  الفكرية  الحركة    (((
العربية  المملكة  العدد89، �س)8،  الفي�سل،  الغنيمي، مجلة 

ال�سعودية، )98)م.

البلد ثقافة  اليوم في  ال�سائدة  الثقافة  اأّن  اإلى  )4)  وذلك نظرًا 
فرن�سية ا�ستعمارية، فال ُتعير اهتمامًا للثقافة والعلم المكتوب 
باللغة العربية، بل معظم مثقفي مالي اليوم ينظر اإليها على 
اأنها تراث ال ي�ستحق االهتمام، لدرجة اأنهم ال يكادون يعرفون 
�سيئًا عن العاّلمة اأحمد بابا، وال عن اأعماله العلمية، في وقٍت 
الغربيين  بالفال�سفة  �ساملة  �سبه  دراي��ة  لديهم  تكون  تكاد 

العلمانيين الملحدين.. لالأ�سف ال�سديد!
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وربما يرج���ع هذا االهتم���ام البالغ بالعلوم 
اللغوي���ة إلى اعتباره���ا األداة األساس���ية في 
َفْهم العلوم الش���رعية ومقاصده���ا، لذا انكّبوا 
على دراستها بحماسة ش���ديدة؛ لمعرفتها تمام 
المعرفة، فأثَروه���ا بمؤلفاٍت قّيم���ة، غايًة في 
الس���هولة والمرونة، وإن كان���ت آثار التقليد في 

بعض األحيان باديًة عليها))).
وال عجب في هذا االهتمام الكبير بالعلوم 
اللغوي���ة؛ ألنها- كم���ا بّينا س���الفاً- المفتاح 
األساسي للوقوف على َفْهم مصادر الشريعة، 
ومعرف���ة مقاصده���ا، والغوص ف���ي عمقها، 
واكتش���اف ُدررها، وفي تأكي���د هذا يقول ابن 
فارس: »العلم بلُغة العرب واجٌب على كّل متعلّق 
من العلم بالق���رآن والس���ّنة والُفتيا... وذلك 
 r أّن الق���رآن نازل بلغة العرب، ورس���ول الله
عربي، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله- عز 
وجل- وما في سّنة رسول الله r؛ من كّل كلمة 
غريبة، أو نَْظٍم عجيب، لم يجد من العلم باللغة 

ب�ُّداً«))).
ج- الأدب: 

تعّد الدراسات األدبية إحدى أهّم الوسائل 
التي تس���اعد على َفْهم العلوم الدينية، وأسرار 
العربي���ة، ولّم���ا كان األمر كذلك؛ ف���إّن علماء 
الس���ودان الغربي اعتن���وا بها اعتن���اًء كبيراً، 
منها، وخصوصاً  والمنث���ور  المنظوم  وبخاّصة 
عندما ب���دأت ش���خصيات أدبي���ة كبيرة في 
التوافد عليها من المش���رق اإلسالمي وشمال 

على  ال�سديد  حر�سهم  اإلى  التقليد  هذا  �سبب  يرجع  ربما    (((
االأ�سلية،  منابتها  م��ن  ج���اءت  كما  اللغة  على  المحافظة 

والخوف من التحريف.

)2)  ال�ساحبي في فقه اللغة وم�سائلها و�سنن العرب في كالمها، 
الطباع،  فاروق  عمر  تحقيق:  فار�س،  بن  اأحمد  الح�سين  اأبو 

�س8، ط)، مطبعة المعارف، بيروت، )99)م.

إفريقيا، ممن اختاروا الس���كنى))) في السودان 
الغربي، أمثال: عبد الرحمن التميمي، س���يدي 
يحيى التادلس���ي، فياض الغدامس���ي، إسحاق 
التوات���ي، ومنصور الفزاني، وس���الم بن عبيدة 
المصراتي)))، وغيرهم من الشخصيات األدبية، 
األمر الذي يؤكد أّن السودان الغربي قد شهدت 
نش���اطا أدبّياً، واكب مس���يرتها العلمية، وكان 
لصولت���ه فيها صًدى قويٌّ أفض���ى إلى تطّوره 
في العص���ور الالحقة، لدرج���ٍة أصبح الكثير 
من العلماء والطلبة يحفظون دواوين الش���عراء، 
ويستشهدون بأش���عار وكتابات شعراء العرب، 
فحاول���وا بهذا أن يقل���دوا األدباء القدامى في 
نَْظ���م الش���عر وكتابة النثر، فترك���وا جملة من 

القصائد األدبية.
وق���د ذهب أحد الباحثين إلى أّن النش���اط 
األدبي في الس���ودان الغربي »بلغ نم���ّواً كبيراً، 
وإش���راقاً المعاً، نب���غ فيه رج���اٌل ال ينازع في 
المعاني  متناولين مختل���ف  أح���د...  مقدرتهم 
البيانية والمحسنات البديعية وغيرها«)))، وذلك 
بالرغم م���ن أّن معظم َمن نََظ���م تلك القصائد 
فقهاء؛ ُعرفوا في مج���ال الفقه أكثر من ميدان 

األدب))).

اإلى  الن�سية  خزائنه  خالل  من  تنبكت  في  العربي  االأدب    (((
اإفرنجي)،  ع�سر  )ال�ساد�س  الهجري  العا�سر  القرن  نهاية 
�سمبي خليل ماغا�سوبا، �س)4)، ر�سالة ماج�ستير غير من�سور 

كلية الدعوة االإ�سالمية، طرابل�س )200م.

االبتهاج  نيل  �س52؛  كعت،  محمود  الفتا�س،  تاريخ  انظر:    (4(
بتطريز الديباج، �س)60، م�سدر �سابق؛ تاريخ ال�سودان، �س 

)22-)2، 58-60)، م�سدر �سابق.

)5)  االأدب العربي في تنبكت، �س)5)، المرجع ال�سابق.

)6)  بما فيها الق�سائد التي در�سها الباحث �سمبي ماغا�سوبا في 
ر�شالته كق�شائد: �شيدي محمد المختار الكنتي، و�شيدي يحي 
الكنتي، واإبراهيم اأحمد بغيغ، وغيرهم، التي هي عبارة عن 
لم تجمع في دواويين متكاملة،  ق�سائد مبثوثة هنا وهناك، 

انظر: المرجع نف�سه، �س45)، فما بعده.
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ومن تل���ك القصائ���د قصيدة أحم���د بابا 
التمبكتي الذي كان لتل���ك النكبة التي مّرت بها 
نفس���ه أعمق اآلثار فيها، فعّبر عن الحنين إلى 
وطن���ه تمبكتو، حينما كان منفّي���اً في العاصمة 

السعدية مراكش، وجاء في مستهلّها:
اأََي����ا ق��ا���ش��داً َك���اَغ���ْو َف��ُع��ج َن��َح��ْو َب��ْل��َدِت��ي

��ِت��ي   ���َوَزْم���ِزْم ل��ه��م ِب��ا���ْش��ِم��ي وَب���ّل���ْغ اأَِح�����������َبّ
���َش��الم��اً َع��ِط��ي��راً م���ْن َغ���ِري���ٍب و���َش��اِئ��ٍق�� 

َرْه��ِط��ي وِجيَرِت�ي اإل��ى وط��ن الأَح��َب��اِب 
ٌة اأع����������������������زَّ ه��ن��اَك  اأق�����ارب  وع��ن��دي 

بُغْرَبت���ِي ُدِف���َن���ْت  ل����ى  الأُ ��ادِة  ال�����شَّ ع��ل��ى 
والُهدى الف�شائِل  �َشْيُخ  هم  زي��د  اأب��ي 

��ي واأْق�������رُب ���ش��ادت���������ِ��ي ���ن���ُو ب��ن��ي ع��مِّ و����شِ
لَفْقِده�ُم ���ُش��لَّ  ال��َب��ْي��ِن  ف�َشْيُف  و�شْيِفي 

ع��ل��يَّ وَه�����دَّ ال���ْم���وُت ُرك���ن���ي وع��ْم��رت������ِ��ي
وال��ّن��َدى المجِد  ذا  اهلل  عبَد  تن�س  ول 

وع�شرت�ِ�ي ُقوِتي  فْقُد  ُحزّني  م��دَّ  فقد 
��اُن َب��ي��ِت��ي ���ش��اَرُع��وا ع��ن اأِخ��ي��ره��م و���ش��بَّ

اإل��ى َملك الأم���الِك ف��ي وق��ِت غربت��ِي
عل���يُهم وُح���زن���ي  منُه�����م  اأ���ش��ف��������اً  ف���َوا 
! فارَحمُهم بوا�شِع رحمِة)))  فيا ربِّ

وقصيدة س���يدي يحيى التادلسي وهو يرثي 
شيخه: محمد مودب محمد الكابري، في اثنين 
وعش���رين بيتاً، وَصَف فيه���ا مكانة هذا العالم، 
وذكر أنه من العلماء البارزين المش���هورين، بما 
كان يسلكه من طريقة الشرح وتوضيح المعاني، 
واألسلوب المبّسط، والتعّمق في الدروس، ومن 

تلك األبيات: 
الذي ما  ت���ْدرون  الِفقِه؛  علِم  اأَُط���الَب 

ُي���ث���ي���ُر ُه����م����وَم ال���ق���ل���ِب م���ن ك����لِّ واف����ِد

))) انظر: نزهة الحادي باأخبار ملوك الحادي، �س98، م�سدر 
مرجع  ���س58)،  االأ�سقيين،  عهد  في  �سنغاي  مملكة  �سابق، 

�سابق.

�شميدٍع))) َف���ْق���ُد  ال��ق��ل��ِب  ه��م��وَم  ُي��ِث��ي��ُر 
َف����ِق����ي����ٍه َح����ل����ي����ٍم ح�����ام�����ٍل ل���ل���ف���رائ���������������ِد

وف����ّت����اق ت���ه���ذي���ٍب ب���ُح�������ش���ِن ال���ف���وائ�������ِد
ف������َْهم��ه ُمق�����������������ّرب  تعليٍم  بُح�شِن 

رب�����اط�����اً ط�����ب�����اراً اأم�������ره ف����ي ال���ت���زاي���ِد
��َه��ى م��ح��م��د الأ����ش���ت���اذ م�������وؤدِّب ذي ال��نُّ

ف���َي���ا ع���ج���ب���اً! ف��ه��ل ب���ع���َده م���ن معي�ن
م��ن مجالِد))) ب��ع��ده  ف��ه��ل  ع��رب��اً  وي���ا 
فهذه األبيات توّضح لنا الطريقة التي يّتبعها 
هذا العالم الجليل ف���ي التدريس، وصبره على 
المناقشة في المسائل المختلفة مع طالبه؛ حتى 

يتمّكنوا من بلوغ أهدافهم من التحصيل.
وقصيدة محمد بابا ب���ن محمد األمين في 

مدح يحيى الوالتي، وهي:
��ْرم��دي اأو ال���ّن���ج���اِح ال�����شَّ ب����اِح  ن��ي��ل ال����رَّ

رمدي ال�شَّ القويِم  النَّهِج  في  ْيُر  وال�شَّ
م����غ����اِرَب دون  )ت��م��ب��ك��ت��و(  ب����ه  ف���������ازت 

وم���������ش����ارق م�����ن ك������لِّ ُق������ْط������ٍر اأب���ع�����������ِد
ف�������ت���ب���ا����ش���رت اأي���������اُم����ه����ا وت�������ش���ام���خ���ت

�������������������ِد ������ي������اٍت ُركَّ اأع�����الُم�����ه�����ا م�����ن را�������شِ
����ِل����ِه اأرج������اوؤه������ا ���ه���ا م�����ن ف���������شْ وب���ح�����������بِّ

المهتِدي))) ن��وُر  الوحي  �شِرّ  محموُل 
وأمثال هذه القصائد موجودة بش���كٍل غير 
منّظم في أثناء الكت���ب والمخطوطات بالمئات؛ 
إن ل���م نقل ب���اآلالف. هذا وإضاف���ة إلى تلك، 

ال�سريف  الكريم،  ال�سيد  والميم:  ال�سين  بفتح  )2) �سميدع: 
وال��رج��ل  وال��ذئ��ب،  وال�����ش��ج��اع  الأك���ن���اف،  ال��م��وط��اأ  ال�شخي، 
انظر:  لغًة،  المعاني  هذه  كّل  على  تطلق  وال�شيف.  الخفيف، 
باب/  ال�سين،  ف�سل/  الفيروزاآبادي،  المحيط،  القامو�س 

العين، ))/40(، ط2، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت 987)م.

�سنغاي،  مملكة  �سابق،  م�سدر  ���س49،  ال�����س��ودان،  ))) تاريخ 
�س49)، مرجع �سابق.

)4) بداية الحكم المغربي في ال�سودان الغربي، �س545، مرجع 
�سابق.
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هناك روايات من قبل بعض الباحثين))) تش���ير 
إلى وجود إنتاٍج أدبيٍّ رفيع المس���توى في شكل 

قصٍص ُكتبت على شاكلة )مقامات الحريري(.
د- التاريخ: 

لّم���ا كان علم الّتاريخ أهّم العلوم التي يعرف 
الخلف بها أخبار أسالفهم وأجدادهم؛ فإنه قد 
حظي بإقباٍل منقط���ع النظير من طرف النُّخبة 
اإلفريقية المثقفة، مما أّدى إلى إثرائه بمؤلفاٍت 
خاّصة في تغطية أحداث المنطقة بش���كٍل عام، 
الش���يء الذي كان له دوٌر كبير في تفعيل ظاهرة 
نش���اط الحركة العلمية العربية وازدهارها؛ من 
خالل جه���ود هؤالء العلماء في ه���ذا المجال. 
وقد ُعّدت المصنفات في هذا الميدان من أهّم 
المص���ادر المعتمدة واألساس���ية- التي ال غنى 
عنها ألي باحٍث- في معرفة تاريخ بالد السودان 

الغربي كلّه، ومن أهّم تلك المصنفات:
- تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش 

وأكابر الّناس، لمحمود كعت التنبكي.
- تاريخ السودان، للش���يخ عبد الرحمن بن 

عبد الله السعدي التمبكتي... 
وغيرهما. 

وهكذا يتبّين لن���ا ازدهار الحركة العلمية في 
الس���ودان الغربي في ه���ذا المجال، إذ لوال ذلك 
النضج العلمي في تناول الّتاريخ اإلفريقي؛ ألصبح 
جزءٌ كبير من تاريخ اإلنسانية مغموراً، وفي تأكيد 
ذل���ك يقول محمد الغربي: »وق���د ظهر مؤرخون 
س���ودانيون ندين لهم ب���كّل الفضل، في أغلب ما 
نعرفه اليوم عن تاريخ السودان، من أمثال: تاريخ 

السودان، تاريخ الفتاش، وتذكرة النسيان«))).

)))  محمد محمود ددْب: باحث وموؤرخ واأديب تمبكتي في مقابلة 
معه ببيته، م�ساء يوم االأربعاء الموافق: 06/04/))20م.

)2)  بداية الحكم المغربي في ال�سودان الغربي، �س)52، مرجع �سابق. 

ه- التراجم:
حظيت التراجم هي األخرى باهتمام الفقهاء 
والعلماء، نظراً لعنايتهم الكبيرة بتس���جيل تاريخ 
العلم���اء والفقهاء والقضاة والملوك والرؤس���اء 
والتعريف بهم)))، وقد برع علماء السودان الغربي 
وغيره في هذا المجال، وابتكروا فيه أّيما ابتكار، 
وبخاّص���ة تراجم العلماء، فأنتج���وا فيه إنتاجاً 
رائع���اً رائقاً؛ تمثَّل في مصنفاٍت نفيس���ة، ُعّدت 
من أهّم المصادر األساس���ية في معرفة علماء 

السودان وتاريخهم.
ومن أنفس ما ُكتب في هذا المجال:

- ني���ل االبتهاج بتطريز الديباج، ألحمد بابا 
التمبكتي، وهو ذيٌل على كتاب: 

- الديباج في معرفة أعيان علماء المذهب، 
البن فرحون المدني.

- ومنح الرّب الغفور فيما أهمل صاحب فتح 
الشكور، ألبي بكر بن أحمد المصطفي الوالتي.

- وإزالة الريب والش���ك والتفريط في ذكر 
المؤلفين من أهل التك���رور والصحراء، ألحمد 

بلعراف التكني.
- والس���عادة األبدية في التعري���ف بعلماء 

تمبكتو البهية، لموالي أحمد بابير. 
ومما ال يدع مجاالً للشك: أّن هناك مجاالت 
أخرى غير ما ذكرنا، ازدهرت فيها الحركة العلمية 
في الس���ودان الغربي ك�: علم الطب، وعلم الفلك 
مثاًل)))، خاّصًة إذا أدركنا مدى اهتمام المجتمع 
اإلفريقي بهما لحاجته الملحة إليهما في شؤون 

العالج، وظروف السفر، وغيرهما كثير.

)))  انظر: مملكة �سنغاي في عهد االأ�سقيين، �س )59)، )6))، 
مرجع �سابق، بداية الحكم المغربي في ال�سودان الغربي، �س 

)7)5، 9)5)، مرجع �سابق.

اإفريقيا، علي عبد اهلل  االإ�سالمي في غرب  التعليم  انظر:    (4(
�س4)،  الثالث،  العدد  االإفريقية،  الدرا�سات  مجلة  االخاتم، 

�سنة 987)م.
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اأ�شلوب الكتابة:
  تمّيز أسلوب الكتابة في السودان الغربي- 
في جان���ٍب منها- بالتعبير ع���ن المراد بألفاٍظ 
واضح���ة، بعيدٍة عن اللّب���س والغموض، لغرض 
توصي���ل الفكرة وتوضيحه���ا بدّقة، دون مراعاة 
البناء الهيكلي المؤّثر الجّذاب، األمر الذي جعل 
معظم الكتاب ال يتحّرجون في اس����تعمال بعض 
المتلّقي،  الك�لمات المحلية )الدارجة(؛ ليفهمها 

أو جمٍل ملتوية))).
 غي���ر أّن معظم المؤلفي���ن وصل إلى درجة 
التناس���ق والتآلف في أداء المعاني التي يتطلبها 
الموقف الذي سيق األسلوب للتعبير عنه، ويمكن 
أن نلمس ذلك بوضوٍح في معظم مؤلفات علماء 
األفارقة ك�: )تاريخ الس���ودان( للسعدي، و)مرآة 
التعريف بفض���ل العلم الش���ريف( ألحمد بابا 
التمبكتي، و)األجوبة المهمة في المسائل الملمة( 
لس���يدي المختار الكنتي، و)وقاي���ة المتكلم من 
الخطأ المثلِّم( لمحم���د بن باد الوافي، وغيرها 
من الكتب والمخطوط���ات التي يمكن أن نلمس 

فيها ذلك األسلوب العربي البديع بشكٍل عام.
وهذا نم���وذج من ذلك، يبّي���ن فيه صاحبه 
دوافع ترجمته لعلماء المنطقة وأعيانها، فيقول:

»... ولّما رأيت انقراض ذلك العلم ودروسه، 
وذهاب ديناره وفلوس���ه، وأنه كبير الفوائد، كثير 
الفرائد، لم���ا فيه معرفة الم���رء أخبار وطنه، 
وأس���الفه، وطبقاته���م وتواريخه���م ووفياتهم، 
فاس���تعنت بالله- س���بحانه- في َكتِْب ما رأيت 
من ذكر ملوك الس���ودان أهل سنغي، وقصصهم 
وأخبارهم وس���يرهم وغزواته���م، وذكر تمبكتو 
ونش���أتها، وَمن ملكها م���ن الملوك، وذكر بعض 
العلماء والصالحين الذي���ن توّطنوا فيها، وغير 

)))  يكفي في االإ�سارة اإلى اأمثلة من هذا النوع بع�س الن�سو�س 
المقتب�سة من الم�سادر ال�سودانية؛ المبثوثة في هذا البحث.

ذلك إلى آخر الدولة األحمدية العباسية، سلطان 
مدينة الحمراء مراكش...«))).

 فمما ال ش���ك فيه؛ أّن هذا النموذج يجّسد 
حقيق���ة مدى روعة األس���لوب الس���وداني في 
الكتابة، خاّصًة إذا أخذنا في االعتبار أّن صاحبه 
ليس بعربي، وإنما ه���و إفريقي تمبكتي، اجتهد 

في دراسة اللغة العربية حتى تمّكن منها.
وقد بلغ ف���نُّ الكتابة في الس���ودان الغربي 
أَْوَجه مع العاّلمة أحمد بابا، الذي امتاز أسلوبه 
بالمتانة والجزالة والموضوعية العلمية، وغزارة 
ثروت���ه اللغوية، يق���ول في مقّدم���ة كتابه )نيل 
االبتهاج(، الذي أش���رف على تحقيقه ونش���ره 
الباحث الليبي الدكتور عب���د الحميد الهرامة- 
في إشارة إلى الدوافع التي حدت به إلى التأليف 
في هذا الموضوع حالة إقامته منفّياً في مراكش 
بالمغرب-: »فما زالت نفسي تحّدثني من قديم 
الزمان، وفي كثيٍر من ساعات األوان، باستدراكي 
علي���ه ]ابن فرحون المدني، ف���ي كتابه: الديباج 
المذه���ب في معرف���ة أعيان علم���اء المذهب[ 
ببعض ما فاته، أو ج���اء بعده من أئمة األعيان، 
فقّيدُت فيه بحس���ب اإلمكان، حي���ن كنُت ببلد 
بعي���دة عن نيل المقصد من ذل���ك، لبُعدها عن 
مدن العلم، وُكتب هذا الشأن، فقصر بي الحال 
مع عدم مساعدة الزمان، لما بُلينا به من حوادث 
الوقت، وفتنة تشغل عن كّل فرض، وترمي بشرر 

كالقصر في الطول والعرض«))).
وبذا يتجلّى لنا مدى جزالة األسلوب اإلفريقي 
التمبكت���ي، وقدرة علماء الس���ودان الغربي على 

صياغة األفكار في قالٍب فنيٍّ جميل. 
هذا، ولقد بارك الدكتور محمد الغربي منهج 
أحمد بابا وأس���لوبه في جزالت���ه ورقّيه العلمي 

)2)  تاريخ ال�سودان، �س2، م�سدر �سابق. 

)))  نيل االبتهاج بتطريز الديباج، �س28، م�سدر �سابق.
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قائ���اًل: »وأهّم ما امتازت ب���ه أعمال أحمد بابا 
في هذا المجال: عمق النظ���ر، وغزارة الماّدة، 
مع تجّنب اإلسفاف أو االستطراد، وقدرة كبيرة 

على الترتيب«))).
ويُدلي علي عبد الله الخاتم بتقييمه لجملة 
األساليب الس���ودانية قائاًل: »... وكان لبعضهم 
أساليب مميزة، أعطت مؤلفات قيِّمة ومشهورة، 
وبين أيدينا أربعون مخطوطة من مؤلفات أحمد 

بابا إمام تمبكتو«))).
وه���ذا مع االعتراف ب���أّن بعضها- أحياناً- 
يعان���ي من الّركاكة في إيصال الفكرة بالش���كل 
الذي ن���راه في بعض النصوص المقتبس���ة من 

بعض المصادر المهّمة كتاريخ الفتاش مثاًل. 
وهك���ذا يتبّين لنا، من خ���الل هذا العرض 
المتواض���ع، أّن الحركة العلمية في الس���ودان 
الغربي ازده���رت في معظم العلوم الش���رعية 
واللغوي���ة، وبخاّصة النح���و والصرف، واآلداب، 
ومجال التاري���خ، والتراجم، وأس���لوب الكتابة، 
وذلك نتيجة االهتمام البال���غ بها، كما بّينا أنها 
في أغلب األحيان قد تحّررت من ربقة التقليد، 
حيث أّلف العلماء األجالء مصنفاٍت مهّمة، ُعّدت 
من المصادر المهّمة التي ال غنى عنها ألي باحٍث 

يدرس اللغة العربية في غرب القارة اإلفريقية.
الخال�صة:

أّن هذه الدائرة )الس���ودان الغربي(، منذ أّن 
دخلتها الثقافة العربية اإلسالمية، أقبل علماؤها 
���داء على الم���اء ينهلون من  عليه���ا إقبال الصِّ
معينه���ا، فازدهرت الحركة العلمية أّيما ازدهار، 
نتيجة استتباب األمن والعدل والرخاء، فانتشرت 
المكتبات الخاّصة التي اقتناها العلماء واألثرياء، 

)))  بدية الحكم المغربي في ال�سودان الغربي، �س542، مرجع 
�سابق. 

)2)  التعليم االإ�سالمي في غرب اإفريقيا، �س4)، مرجع �سابق. 

مما جعلت الس���ودان الغربي من���ارًة وَفَد إليها 
ط���الب وعلماء من أماكن مختلف���ة، عملوا معاً 
في تنش���يط حركة الثقافة العربية، ونَْسج شبكة 
حضارة اإلس���الم في تلك المنطقة، صهرت في 

بوتقتها أخيراً جميع الطاقات.
وه���ذا يوّضح لن���ا من جّراء ه���ذه الثورة 
العلمية: أّن للغة العربية َدْوراً مميزاً ال يُستغنى 
عنه في اس���تيعاب تلك الثقافة وامتصاصها، 
ومن ثّم لزم االهتمام بها والتعّمق فيها بوصفها 
أداًة لنقل المعرفة اإلس���المية؛ ليتجاوز نطاق 
االهتمام بها تلك المجاالت العلمية التقليدية، 
كي تفرض بذلك نفس���ها على واق���ع الحياة 
االجتماعي���ة بمبادالتها العلمي���ة، وتفاعالتها 
اليومية، ولتصبح اللغ���ة العربية كذلك إحدى 
أهّم اللغات اإلفريقية وأعّمها على الصعيَدين 

االجتماعي والثقافي �

أثرى علماء السودان الغربي 
مجاالت عدة بالتأليف باللغة 

العربية، وهي: النحو والصرف 
والعروض والعلوم الشرعية 

واألدب والتاريخ والتراجم
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من كانم إلى 
صوكوتو:

موجز التاريخ 
السياسي 

للسودان األوسط

اأ. م�سطفى اأنجاي
باح�ث مالي- مدير مركز البحوث والدرا�س�ات 

الإفريقية )مبداأ(، واأ�ستاذ �سابق بجامعة ال�ساحل

وعل����ى الرغم م����ن اإلش����كاالت ال����واردة على 
المصطلح؛ فإّنه قد ساد وانتشر في الكتابات العربية، 
ومنها انتقل إلى كتابات علماء المنطقة، حيث وردت 
لفظة »الس����ودان« في عناوين كثيٍر من مؤلفاتهم)))، 

ال�سودان)  ملوك  اأخبار  في  الح�سان  )ال��درر  كتاب  ))) مثل: 
لبابا كور بن الحاج محمد، وكتاب )معراج ال�سعود اإلى نيل 
حكم مجلوب ال�سودان) الأحمد بابا التنبكتي، وكتاب )تاريخ 
الن�سيان  )تذكرة  وكتاب  ال�سعدي،  الرحمن  لعبد  ال�سودان) 

الت�صمية  االأو�ــصــط:  ال�صودان  اأواًل: 
واإ�صكاالت ال�صبط:

راج اس���تعمال مصطلح »السودان« أو »بالد 
والجغرافية  التاريخية  األدبيات  الس���ودان« في 
اإلس���المية- بعد احتكاك المسلمين بالشعوب 
اإلفريقية القاطنة في جنوب الصحراء الكبرى-، 
تميي���زاً لهم عن الش���عوب البيضاء القاطنة في 

الصحراء الكبرى أو »بالد البيضان«. 
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يقع »الس���ودان األوس���ط« في المناطق المحيطة 
بحوض بحيرة تش���اد، وقامت فيه���ا ممالك: )كانم 
- برنو، وإمارات الهوس���ا، ومملكة باغرم، ووداي، 
وصوكوتو(، وتش���مل حالّياً أجزاء من دول: تش���اد 

والنيجر ونيجيريا والكاميرون وإفريقيا الوسطى. 
االأر�ــض  االأو�ــصــط:  ال�صودان  ثانيًا: 

وال�صكان:
إّن وقوع الس���ودان األوس���ط بي���ن جزأي 
القارة: »الش���مالي« الذي يقطنه العرب والبربر، 
و»الجنوبي« الذي يقطنه الس���ودان.. باإلضافة 
إلى وقوعه بين الجزأين »الغربي« و»الش���رقي«، 
أّهل���ه ألن يؤدي دوراً كبيراً في التجارة اإلقليمية 

والعالمية في العصر الوسيط. 
وعلى الرغم من عدم توّفر السودان األوسط 
على مناجم الذهب، كالسودان الغربي، فإّن موقعه 
االس���تراتيجي، وفضاءه الطبيعي، سمَحا له بأن 
يش���هد قيام دوٍل مركزية قوية، بسطت سيطرتها 
على آالف الكيلومترات، ووّفرت لسّكانها الرفاهية 
االقتصادية والحياة الكريمة، كممالك: كانم وبرنو، 
ووداي، وباغرم، وإمارات الهوسا المختلفة... هذا 

على مستوى الفضاء الطبيعي.
أّما على مس���توى الش���عوب التي س���كنت 
السودان األوس���ط؛ فإّن المصادر التاريخية ال 
تمّدن���ا بمعلوماٍت كافية عن تاريخ االس���تيطان 
ومساره في المنطقة، وبرغم ذلك؛ فإّن المعطيات 
األركيولوجية تتضافر لتأكيد أّن السودان األوسط 
من أقدم المناطق الحضارية بالقارة اإلفريقية، 
وقد أّهله لذلك ما يتمّت���ع به من مزايا طبيعية 
ومناخية جعلته صالحاً لالس���تيطان والتحّضر، 
ويعتبر توّفره على »الواح���ات الصحراوية« في 
الشمال، و»بحيرة تشاد« في الجنوب، بما تقّدمه 
من أسباب البقاء واالس���تقرار، على رأس هذه 

المزايا.

وقد احتفظت األدبيات الكلونيالية بالمفهوم التاريخي 
للمصطلح في الكتابات العربية والمحلّية.

لقد أدرك الجغرافي����ون والمؤّرخون العرب- 
من����ذ فترة قديمة- أّن المجال الس����وداني متعّدد 
الخصائ����ص، ولعّل هذا هو الس����ّر في انتش����ار 
مصطلح »بالد الس����ودان« بصيغة الجمع عندهم؛ 
بدالً من »بلد« بصيغة اإلفراد، وعليه؛ فقد حاولوا 
تقس����يم المجال الس����وداني إلى أقسام مختلفة، 
واالعتبار الذي اعتمدوه في التقسيم ليس جهوّياً؛ 
بل سوسيو– سياسي؛ ألّنهم لم يتعاملوا مع الفضاء 
الجغرافي مجّرداً عّما يتجّس����د فيه من تشكيالت 
بش����رية وسياس����ية)))، ولذلك تجدهم في الغالب 
يقسمون المنطقة إلى ممالك، فيتحّدثون عن َغانَة 
وتك����رور وملي وكوكو والزغاوة والبجة والحبش����ة 
والزنج... حتى إّن الرحالة الحس����ن الوزان أوصل 

هذه الممالك إلى خمس عشرة مملكة))).
ال يعن���ي هذا أّن البعد الجهوي لم يكن حاضراً 
عن���د الُكّتاب العرب؛ ولكن المقصود أّن التقس���يم 
الجهوي )الغربي، واألوس���ط، والشرقي( للمنطقة 
بدأ يتبلور ويأخذ الصبغة االصطالحية في األدبيات 
الكلونيالي���ة، ومنه���ا توّغل إلى البح���ث التاريخي 
المعاصر، فحس���ب الدراسات التاريخة المعاصرة؛ 

�سعفاء  )كفاية  وكتاب  لمجهول،  ال�سودان)  ملوك  اأخبار  في 
ال�سودان في بيان تف�سير القراآن) لعبد اهلل بن فودي، وكتاب 

)زهور الب�ساتين في تاريخ ال�سوادين) لل�سيخ مو�سى كمر.

والممالك«  »الم�سالك  م�سطلح:  العرب  اختيار  في  ))) ولعّل 
يعني  ال��ذي  »الجغرافيا«  من  ب��داًل  الجغرافيا،  لعلم  عنوانًا 
»و�سف االأر�س« في اللغة الالتينية، دعمًا لما اأ�سرنا اإليه من 
بو�سفه معطى  الجغرافي  الف�ساء  مع  يتعاملوا  لم  العرب  اأّن 
�سيا�سي  و�سو�سيو-  ب�سرّيًا  معطى  بو�سفه  بل  فقط،  واقعّيًا 
اأي�سًا، الأّن كلمة )الم�سالك) التي تعني الطرق والمفاوز توحي 
بالبعد  توحي  )الممالك)  وكلمة  المجّرد،  الواقعي  بالبعد 

ال�سو�سيو- �سيا�سي.

)2) و�سف اإفريقيا، الح�سن الوزان، المعروف ب�»ليون االإفريقي«، 
ج�2،  )98)م،  لبنان،   - بيروت  ط2،  الإ�شالمي،  الغرب  دار 

�س)6). انظر: الم�سالك والممالك، للبكري، ))/270). 
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الأهــّم  موجز  بعر�ٍض  هنا  و�صنكتفي 
في  مــحــوريٌّ  دوٌر  لها  كــان  التي  ال�صعوب 

التاريخ ال�صيا�صي للمنطقة:
�شعب ال�شاو: 

ش���عب »الس���او أو الصو« من أه���ّم وأقدم 
الشعوب التي سكنت بالسودان األوسط.

وهن���اك اختالٌف كبير ف���ي أصوله، ويُعتقد 
أّن ش���عب »الساو« هم أس���الف شعب »كوتوكو« 
الموجودين حالّياً في تش���اد، حيث إّن »كوتوكو« 
يستخدمون لفظة »ساو« للّداللة على أسالفهم، 
وحسب الروايات المحلّية؛ فإّن »ساو« كانوا منذ 
ق1ه�/ ق7م مس���تقّرين في منطقة كوار، ومنها 
بسطوا سيطرتهم ابتداًء من ق4ه�/ ق10م على 
كّل األقالي���م الواقعة بين بحي���رة فتري )جنوب 
دولة تشاد( وبالد الماسا )شمال دولة كاميرون(. 
ويُعتقد ّأّنه تّم طرد »الساو« إلى الجنوب زمن 
تأس���يس مملكة كانم، وأّن سالطين برنو عملوا 
على القضاء عليهم، األمر الذي تمّكنوا منه زمن 
الس���لطان إدريس ألوما )ق11ه�/ ق17م(، وهذه 
الفترة توافق زمن اختفاء »الس���او« كشعٍب واحٍد 
منّظم من تاريخ المنطقة، حيث لم يعد لهم وجود. 

�شعب الزغاوة:
على خالف شعب الس���او؛ ال يزال ل�لزغاوة 
وجوٌد مستّمر لآلن بدولتَي تشاد وغرب السودان.
اختلف المؤرخون اختالفاً كبيراً في تحديد 
أصل »الزغ���اوة«، حيث يُرجع بعضهم »الزغاوة« 
إل���ى الحميرّيين ع���رب الجن���وب، ويعود بهم 
البعض إلى البربر، ويرى آخرون أّنهم زحفوا من 
هضبة دارفور غربي دولة الس���ودان، واستقّروا 
في حوض بحيرة تش���اد، وأّسسوا مملكة ُعرفت 
باس���مهم، امتّدت من تخوم الواحات الليبية إلى 

الحدود الغربية لدارفور. 
كان الع���رب عل���ى اتص���اٍل كبيٍر بش���عب 

»الزغ���اوة«؛ الس���تيطانهم في ط���رق القوافل 
التجاري���ة العابرة للصحراء م���ن ليبيا ومنطقة 
وادي النيل، إلى منطقة بحيرة تش���اد والسودان 
الغربي، ولذلك ورد اسمهم عند كثيٍر من مؤّرخي 
وجغرافي���ي العالم اإلس���المي، م���ن أمثال ابن 
حوقل، واليعقوبي، والبكري، واإلدريس���ي، وابن 

سعيد، وابن خلدون، وغيرهم.
على الرغ����م من أّن مؤّسس����ي مدينة »كانم« 
المشهورة بالس����ودان األوسط غير معروفين على 
س����بيل التحديد؛ فإّن من المؤّكد أّن »الزغاوة« من 
أوائل س����ّكان هذه المدينة، فحس����ب المعلومات 
التي أوردها اليعقوبي وغيره: فإّن »الزغاوة« كانوا 
حّكام كانم في ق2ه�/ ق9م، حيث يقول في حديثه 
عن ممالك بالد الس����ودان: »وأّما السودان الذين 
غّربوا وسلكوا نحو المغرب، فإّنهم قطعوا البالد، 
فصارت لهم عدة ممالك، فأول ممالكهم: الزغاوة، 

وهم النازلون بالموضع الذي يُقال له: كانم...«.
وقد استمّر حكم »الزغاوة« لمملكة كانم إلى 
فترة سيطرة الس���يفيين )أو السيفاويين( عليها 
سنة 1075م، فلجؤوا تحت ضغط الحّكام الجدد 

إلى الشرق))).
�شعب الكانمبو:

لفظة »كانمبو« تتضّمن معنى جغرافّياً، ألّنها 
تعن���ي: »أهل الغرب«، فهي مؤّلف���ة من كلمتين، 
Anem، وتعن���ي: )الغ���رب(، و bou، وتعن���ي: 
)أهل(، تجمع الس���ابقة K بينهما)))، ويس���ّمي 
 ،Beriberi :»الهوسا هذا الش���عب: »بري بري

وتعني في لغتهم )المغاربة())). 

ق))،  ق7-  م��ن  اإفريقيا  مجلد)،  ال��ع��ام،  اإفريقيا  ))) تاريخ 
اليون�شكو، ط2، لبنان- 997)م، �س)49.

.les populations du Tchad, Page 33  (2(

))) التحوالت التي اأحدثها االإ�سالم في المجتمع االإفريقي من القرن 
5-9ه�/))-5)م، ب�سار المالح، دار المنهل ))20م، �س64. 
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وهناك روايات مختلفة عن أصول »كانمبو«، من 
أشهرها تلك التي تعتبرهم من ساللة الملك اليمني 
سيف بن ذي يزن، فقد ورد في خطاٍب أرسله الملك 
عثمان ب����ن إدريس الكانمي إلى الس����لطان برقوق 
المملوكي في مصر: »نحن بنو سيف بن ذي يزن«)))، 
وينفي كثيٌر من المؤّرخين هذه النس����بة، ويعتبرون 
الشعب »الكانمبي« خليطاً من المجموعات اإلثنّية 
ذات األصول النيلية والنيلو- تشادية، كما يعتبرهم 

آخرون من أصوٍل بربرية.
وقد حكمت مملكة كانم بعد قضائها على الزغاوة 
عام 468ه�/ 1075م، وفي فترة حكم السيفيين، في 
نهايات ق5ه�/ ق11م، اعتنق ملوك كانم اإلس���الم، 
واجتهدوا في نشره في المملكة، وخاضوا في سبيل 

ذلك معارك كثيرة ضّد القبائل الوثنية.
في القرن 8 الهجري/14 الميالدي؛ بدأ الضعف 
والهوان ي����دّب في المملكة بس����بب االضطرابات 
الداخلية والخارجية، فاضطر بعض السيفيين إلى 
اللجوء لبرنو غربي بحيرة تش����اد، وأّسسوا هناك 
مملكة برنو، التي قويت حتى بس����طت س����يطرتها 
على كانم، وأصبحت المملكة بعد استيعابها لكانم 
تُعرف ب�اس����م »مملكة برنو«، وقد استمّرت »مملكة 
برنو« ف����ي الوجود إلى نهايات ق13ه/ ق19م؛ حين 

اقتسمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا فيما بينها.
�شعب الهو�شا: 

ش���عب »الهوسا« من أهّم ش���عوب السودان 
األوس���ط، وهم اآلن- على مستوى الكثرة- ثاني 
أكبر ش���عب إفريقي بعد الش���عب الس���واحلي، 
وتس���كن قبائل »الهوس���ا« في مج���اٍل جغرافيٍّ 
واس���ع، يمتّد من الحوض األوسط لنهر النيجر 

غرباً إلى برنو شرقاً. 
واستخدام لفظة »الهوسا« بالمفهوم الِعرقي- 
بوصفه اس���ماً لمجموعة إثني���ة معّينة- حديٌث 

)))   الم�سلمون في غرب اإفريقيا: تاريخ وح�سارة، �س4)). 

نس���بّياً؛ ألّن هذه اللفظة كانت تحيل إلى معنى 
لغوي وثقافي وجغراف���ي؛ أكثر من كونه ِعرقّياً، 
حيث كانت تُطلق على الش���عوب التي تتكلّم لغة 
الهوسا، أو الشعوب القاطنة في الممالك القديمة 

لبالد الهوسا، وهي: )زمفرة وكبي وغوبر())).
وحول أصل ش����عب »الهوسا«؛ توجد نظريات 
متعّددة، أوصلها الباحث مه����دي آدمو إلى أربع، 
منها: أّنه����م من أصول عربية قادم����ة من بغداد 
بالعراق، أو أّنهم كانوا من سّكان الصحراء الكبرى 
قبل تصّحره����ا، ولّما جّف����ت األرض زحفوا إلى 
الجنوب واستقّر بهم المقام في هضبة بوشي، ومنها 
بسطوا س����يطرتهم على ما ُعرف فيما بعد ببالد 
الهوس����ا. ويرى آخرون أّنهم كانوا يقطنون الضّفة 
الغربية لبحيرة تشاد، وكانوا يمتهنون الصيد، ولّما 
بدأت البحيرة ف����ي التقلّص قّرروا البقاء واعتماد 
مهنة الزراعة، وحسب هذه النظرية؛ فإّن الموطن 
األصلي للهوس����ا هو: كان����و ودورا ورانو... ومنها 

امتّدوا نحو الغرب والشمال))).
م���ارس الهوس���ا دوراً كبي���راً ف���ي التاريخ 
السياسي للسودان األوسط، حيث أّسسوا وسَط 
إمبراطورية الس���نغاي في الغرب، وإمبراطورية 
كانم - برنو في الش���رق، س���بع إم���ارات قوّية، 
المحافظة على  الغال���ب-  ف���ي  اس���تطاعت- 
اس���تقالليتها وسيادتها برغم وقوعها بين قّوتين 
إقليميتي���ن عظيمتي���ن، وهذه اإلم���ارات هي: 
)كانو، وكتسينا، وزمفرا، وزاريا، وغوبر، وبيرام، 
ودورا(، وقد بقيت في الوجود- على الرغم مما 
تعّرضت له من محاوالت السيطرة- إلى ق13ه/ 
ق19م، عندم���ا ألحقها المجاهد الفالني عثمان 
دن ف���ودي في إطار دول���ٍة موّحدة وقوية ُعرفت 

بإمبراطورية صوكوتو.

)2)   تاريخ اإفريقيا العام، المجلد الرابع، �س276. 

)))   ال�سابق، �س )276-274). 



20

قراءات
تاريخية

  ال�شنة الرابعة ع�شر  -   العدد ) 35 (   -  يناير 2018م   -  ربيع ثاني 1439هـ 

�شعب الفالني:  
الش���عب »الفاّلن���ي« أح���د أهّم الش���عوب 
اإلفريقي���ة التي أدت دوراً محورّي���اً في التاريخ 
الس���ودان، غرباً  لبالد  والحضاري  السياس���ي 
ووسطاً وشرقاً، وليس من المبالغة القول بأّنهم- 
على مستوى االنتش���ار- يحتلّون المرتبة األولى 
في بالد السودان؛ ألّن لهم وجوداً جغرافّياً يمتّد 
من س���واحل المحيط األطلس���ي غرباً إلى بالد 

النوبة شرقاً. 
اختلف���ت أقوال علم���اء األجن���اس واآلثار 
مس���ألة  وآراؤهم حول  واللغويين  والمؤرخي���ن 
)أص���ل الفالنّيين(, قديماً وحديثاً, ولم يتوصلوا 
إلى قوٍل مقنٍع علمّياً يُعتمد عليه )حسب علمنا(، 
فهناك َمن يرجعهم إلى طائفة من بني إسرائيل 
)اليه���ود(، وهناك َم���ن يرى بأّنهم م���ن الروم، 
والبعض ينس���بهم للفراعنة والنوبة أو الحبشة، 
وهناك َمن ينس���بهم إلى الِحْمَيرّيين، بينما يرى 
آخرون أنهم من ساللة التابعي الجليل: عقبة بن 
نافع الفهري )أي من العرب(، والبعض يعتبرهم 

من األصل البربري))).
يُعتقد أّن الش���عب الفالني إّنما استقّر في 
البداية بالس���ودان الغربي بمنطق���ة فوتا تورو، 
ومنها تدّفقت هجراتهم إلى الس���ودان األوسط 
فالسودان الش���رقي، وال يُعرف على وجه الدّقة 
تاريخ وصول الفاّلن إلى السودان األوسط، ولكن 
يُعتق���د أّن وجودهم بدأ يتعّزز في بالد الهوس���ا 
في فترة الهيمنة المراكشية على مملكة السنغاي 
في الس���ودان الغربي، حيث أخذوا يزحفون نحو 
الشرق، وانتش���روا كرعاة بين القرى الزراعية، 
ونشطت مجموعٌة أخرى منهم في التجارة، وما 
ش���ارف ق10ه�/ ق16م على النهاية حتى قويت 

قراءات  مجلة  يعقوب،  علي  د.  واللغة،  ال�سعب  الفالنيون     (((
اإفريقية، العدد24، ربيع االآخر 6)4)ه، اأبريل 5)20م. 

شوكتهم، وأصبحوا نشطين في كّل ميادين الحياة 
اقتصادّياً وسياسّياً واجتماعّياً وفكرّياً...))).

ولقد تمّكن الش���عب »الفالني« في ق13ه�/ 
ق19م م���ن تأس���يس خالفة قوّية، اس���تطاعت 
أن تبس���ط نفوذها في معظم مناطق الس���ودان 
األوس���ط، حيث تمّكن���ت من توحي���د إمارات 
الهوس���ا المختلف���ة تحت ظ���ّل دول���ٍة مركزية 
موّحدة، عاصمتها صوكوتو، وقد ظلّت الخالفة 
الصوكوتي���ة في الوجود إل���ى أن وقعت على يد 

االحتالل البريطاني في بداية القرن العشرين.
في  وانت�صاره  االإ�صالم  دخــول  ثالثًا: 

ال�صودان االأو�صط:
تؤّك���د الُمعطيات التاريخي���ة أّن أّول اّتصال 
لإلسالم بالسودان األوسط كان في القرن األّول 
الهج���ري، حيث يذكر ابن عب���د الحكم )ق3ه�( 
والبكري )ق5ه�(: أّن عقبة بن نافع في س���ياق 
فتوحات���ه المغربية؛ س���ار س���نة 46ه�/666م 
حت���ى افتت���ح وّدان، ثّم واصل س���يره إلى فّزان 
وافتتحها، وواصل الس���ير باتجاه الجنوب، حتى 
وصل إلى قصبة كوار )في الش���مال الش���رقي 
لجمهورية النيجر(، فحاصرها ش���هراً ولم يفلح 
في اختراقها، فمضى إلى قصور كوار فافتتحها، 

حتى انتهى إلى أقصاها))).
وبالرغم من أهمية ه���ذه الحملة، بوصفها 
أول اتصال بين اإلس���الم والس���ودان األوسط، 
فمن المحتمل أّن مفعولها كان عابراً جّداً؛ ألّنها 
ل���م ينتج عنها انتش���اٌر كبير لإلس���الم، ال على 

المستوى الشعبي وال النخبوي.

)2)   درا�سات في تاريخ �سرق اإفريقيا وجنوب ال�سحراء: مرحلة 
انت�شار الإ�شالم، د عطية مخزوم الفيتوري، من�شورات جامعة 

قاريون�س بنغازي، ط)، 998)م، �س28.

)))   فتوح م�شر واأخبارها، ابن عبد الحكم، دار الفكر، ط)، 
بيروت 6)4)ه�/996)م، �س))2.
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ويُعتقد أّن اإلس���الم بدأ يزحف إلى الجنوب 
ف���ي ق2ه بعد اس���تقرار بربر ف���ّزان وكوار على 
اإلس���الم؛ ألّن هؤالء كانوا على عالقات تجارية 
ودبلوماسية جّيدة مع الحواضر الكبرى للسودان 
األوس���ط)))، وب���دأ التح���وُّل إلى اإلس���الم في 
المنطقة الجنوبية للس���ودان األوسط فردّياً، عن 
طريق االتصال مع التجار المس���لمين القادمين 
م���ن الصحراء، مع بقاء المجتمع في عمومه غير 
مسلم، وحسب الش���هادات التي أدلى بها البكري 
)ق5ه����/ ق11م(: فإّن المجتم���ع الكانمي، الذي 
كان يسيطر على منطقة بحيرة تشاد، كان وثنّياً؛ 
إْذ يق���ول: »وبلد كانم أربع���ون مرحلة، وهم وراء 
صحراء بالد زويلة، ال يكاد أحٌد يصل إليهم، وُهم 
سودان مش���ركون«)))، وال ينفي ذلك وجود أفراد 
معتنقين لإلس���الم، وقد أشار البكري نفسه إلى 
أّن قوماً من األمويين استوطنوا كانم عند محنتهم 
مع العّباسيين، وهم »على زّي العرب وأحوالها«))).
وقد بدأ اإلس���الم ينتش���ر ويتوسع، وتزداد 
س���رعة انتش���اره في المنطقة، مع تحّول عرش 
مملك���ة كانم من الزغاوة إلى الس���يفيين، ويعّد 
محمد بن جبل بن عبد الله )1085-1097م( أّول 
ملك مسلم اعتلى عرش كانم، وكان معروفاً قبل 
إسالمه باسم »ُحمى« أو »هومه جيلمه«، وخلفه 
ابنه »دوناما بن هومه« على الس���لطة، وهو أّول 
َمن حّج من ملوك كانم، وقد اجتهد الس���يفيون 
في نشر اإلس���الم وتوطيد دعائمه والتمكين له 
في منطقة بحيرة تش���اد اجتهاداً كبيراً، وإليهم 
يرجع الفضل في تعميمه على ش���رائح المجتمع 

الكانمي كاّفة.

)))   تاريخ اإفريقيا العام، المجلد الثالث، �س498.

الغرب  دار   ،(658/2( البكري،  والممالك،  الم�سالك     (2(
االإ�سالمي، 992)م.

)))   المرجع ال�سابق.

أّما في بالد الهوسا: فإّن دخول اإلسالم إليها 
كان متأخراً نس����بّياً، فأولى الشهادات التاريخية 
عن دخول اإلس����الم لهذه البالد تؤرخه بمنتصف 
ق8ه�/ ق14م، وذلك في عهد ياجي س����ركين كانو 
)1349-1385م(، ع����ن طريق التج����ار الونغريين 
القادمي����ن من مال����ي، وعلى الرغم م����ن أّن هذه 
أقدم إش����ارة لحضوٍر إس����المّي في بالد الهوسا؛ 
فإّن بعض الباحثين يرون أّن اإلس����الم وصل إليها 
قبل ق8ه����/ ق14م؛ ألّن األس����رة الحاكمة لكانم 
اعتنقت اإلسالم- كما سبقت اإلشارة- منذ أواخر 
ق4ه�/ ق11م، وقد كانت عالقة الهوس����ا مع كانم 
اقتصادّياً وسياسّياً وطيدة، يستحيل معها أن تبقى 
بالد الهوسا بمعزٍل عن اإلسالم إلى غاية ق8ه�/ 

ق14م))).
وقد تعّزز الوجود اإلسالمي في بالد الهوسا 
بعد خضوع كثيٍر من إماراتها لسيطرة السنغاي 
ف���ي عهد الملك أس���كيا محّمد ف���ي ق10ه�/ 
ق16م)))، كم���ا أّن كثيراً من علماء تنبكتو وجّنى، 
وغيرها م���ن الحواضر الغربي���ة، هاجروا إلى 
بالد الهوس���ا بعد تعّرضهم ل���ألذى واالضّطهاد 
والتضييق، سواء في فترة محنتهم مع سني علي 
بير، أو بعد السيطرة المراكشية على السنغاي، 
ومن أهّم هؤالء العلماء الذين كان لهم دوٌر كبيٌر 
في نش���ر اإلس���الم في بالد الهوسا: أحمد بن 
عمر أقي���ت؛ جّد العالمة أحم���د بابا التنبكتي 

المشهور))).
وبالرغ���م من وصول اإلس���الم إلى كثيٍر من 
إمارات الهوس���ا، بش���كٍل أو بآخ���ر في ق8ه�/ 
ق14م، فإّن تأثيره بقي س���طحّياً ومحصوراً على 
نخبة معّين���ة من التّجار والسياس���يين، وعليه؛ 

)4)   تاريخ اإفريقيا العام، المجلد الرابع، �س294. 

)5)   و�سف اإفريقيا، الح�سن الوزان، )70/2)).

)6)   تاريخ اإفريقيا العام، المجلد الرابع، �س296. 
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يمكن القول بأّن انتش���ار اإلس���الم في كّل ربوع 
بالد الهوسا، وعلى مستوى الشرائح االجتماعية 
كاّف���ة، إّنم���ا كان في ق13ه����/ ق19م على يد 
الخالف���ة الصوكوتية بقي���ادة المجاهد عثمان 
دن فودي���و وأخي���ه عبد الله وَم���ن خلَفهما في 
الحكم، إلى س���قوط الخالفة على يد االستعمار 

البريطاني في بداية القرن العشرين.
ــالمــيــة في  ــص رابـــعـــًا: الــمــمــالــك االإ�

ال�صودان االأو�صط:
سنقتصر هنا- بس���بب كثرة هذه الممالك- 

على ما يأتي))): 
مملكة كانم - برنو: 

تُعّد مملكة »كانم - برنو« أولى بنية سياسية ذات 
مرجعية إسالمية في السودان األوسط، تأّسست في 
منطقة بحيرة تش���اد، وامتّدت ف���ي أوج عظمتها من 
حوض النيجر غرباً إلى دارفور ش���رقاً، ووصلت في 
الش���مال إلى فّزان بجنوب ليبيا، وباإلضافة إلى أّنها 
تغّطي معظم أراضي تش���اد المعاص���رة؛ فإّنها تضّم 
أجزاء من كاميرون وليبيا ونيجيريا وإفريقيا الوسطى.
 يُرِج���ع كثيٌر من المؤرخين تاريخ تأس���يس 
مملكة »كانم - برنو« إلى ق1ه�/ ق8م، وإذا أخذنا 
باالعتبار تاريخ س���قوطها على يد االس���تعمار، 
في نهايات ق13ه����/ ق19م، فيمكن القول بكّل 
اطمئن���ان بأّنها عّمرت قرابة اثني عش���ر قرناً، 
وعلي���ه؛ فليس م���ن المغاالة الق���ول بأّنها: من 
أطول الممالك التي عرفتها بالد السودان- في 

العموم-.
ويمك���ن التمييز في تاري���خ مملكة »كانم - 

برنو« بين عهدين: 
- العهد الكانمي: من التأس���يس في ق1ه�/ 

ق8م؛ إلى الربع األخير من ق8ه�/ ق14م.

اإل��ى  ا�سطررنا  فاإّننا  وّداي:  ومملكة  ب��اغ��رم  مملكة  اأّم���ا    (((
تجاوزهما برغم اأهّميتهما؛ الأّن تاأثيرهما كان محدودًا.

- العهد البرنوي: من نهاية العهد األّول؛ إلى 
س���قوط المملكة على يد القوى االستعمارية في 

ق13ه�/ ق19م )1893م(.
ويمكن التمييز بين فترتين للحكم أيضاً: 

- فترة حكم الزغاوة: من التأسيس إلى سنة 
1075م.

- فترة حكم الس���يفيين: من التاريخ السابق 
إلى سقوط المملكة.

وقد كانت المملكة في الفترة األولى- حسب 
اإلف���ادات المصدرية- وثنيًة، غالبيُة س���ّكانها 
مشركون، وفي الفترة الثانية أصبح اإلسالم دين 

الدولة، وأساس الحكم والسياسة.
س���بقت اإلش���ارة إلى أّن محمد بن جبل بن 
عبد الله- المعروف ب�»ُحمى«- هو أّول س���لطان 
كانمي اعتنق اإلس���الم وحّوله إلى ديٍن رس���مّي 
للمملكة، ومنذ ذلك الحي���ن أخذت المملكة في 
الصعود والتوّس���ع في كّل الجه���ات، خصوصاً 
في عه���د دوناما دباليمي )1221-1259م( الذي 
استطاع أن يؤّسس جيشاً قوّياً قوامه أربعون ألف 
فارس، خاض به حركات فتٍح وتوّسع كبيرة، حيث 
ضّم إلى مملكته منطقة ف���ّزان في جنوب ليبيا، 
ومنطقة كانو في بالد الهوسا في الغرب، ومنطقة 

وّداي في الشرق، ومنطقة أدماوا في الجنوب.
وبس���بب المعارك الت���ي خاضه���ا »دوناما 
دباليمي« ض���ّد القبائل الوثني���ة؛ فقد اجتمعت 
هذه األخيرة تحت قيادة قبيلة »البوالال« من أجل 
إسقاط كانم، وبعد وفاة دوناما وضعف السالطين 
بع���ده، ونش���وب الصراعات الداخلي���ة، تمكنت 
»البوالال« في 1387م من السيطرة على العاصمة 
»انجيمي«، وتأسيس دولة واسعة األطراف، تمتّد 
من »بحيرة فتري« إلى »بحيرة تشاد«، ليكون هذا 

الحدث مشّكاًل لنهاية العهد الكانمي.
لم يستسلم السيفيون لسيطرة قبائل البوالال 
على مملكتهم، بل لجؤوا بعد الهزيمة النكراء إلى 
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»برنو«، وحاولوا م���ن هناك أن ينظموا صفوفهم 
الستعادة »كانم«، األمر الذي نجحوا فيه في عهد 
الماي إدريس بن عائشة )1502-1526م(، وبرغم 
ذلك؛ فإّن السيفيين فّضلوا البقاء بمركز حكمهم 

ببرنو؛ ألّن أرضها كانت أصلح للزراعة والرعي.
يُعّد السلطان إدريس ألوما )1570-1602م( 
أكب���ر ملك لكانم - برنو، وق���د وصلت المملكة 
في عه���ده ألوج عظمتها، وقد أّدت اإلصالحات 
القانونية واالقتصادي���ة والتربوية، التي قام بها 
السلطان إدريس ألوما، إلى تحقيق نهضٍة شاملة 
للمملكة اقتصادّياً واجتماعّياً وثقافّياً وعمرانّياً.

بعد الس���لطان إدريس ألوما؛ ب���دأت مملكة 
كان���م - برنو في التدهور ف���ي ق13ه�/ ق18م، 
وقد تزامن ضعفها مع قيام قّوٍة إسالمية جديدة 
في بالد الهوس���ا على يد القبائل الفالنية بقيادة 
عثمان دن فوديو، الذي استطاع سنة 1808م من 
السيطرة على عاصمة كانم، اضّطر معها سلطان 
كانم الماي أحمد ب���ن علي )1791-1808م( من 
االس���تعانة بالعالم الكانمي الجليل محمد األمين 
الكانمي لقيادة المقاومة ضّد الخالفة الصوكوتية. 
ومنذ ه���ذا الوقت؛ أصب���ح محّمد األمين 
الكانمي، على الرغم من عدم انتمائه إلى األسرة 
السيفية، هو الحاكم الحقيقي ألجزاء كانم التي 
لم تقع في س���يطرة الفوديين، وبعد وفاة محّمد 
األمين الكانمي تقلّد ابن���ه عمر مقاليد الحكم، 
وبرغم محاولة السيفيين استعادة الحكم من يد 
عمر؛ فإّنهم لم يفلحوا في ذلك؛ حتى س���قوط 
المملك���ة في يد القوى االس���تعمارية )فرنس���ا 
وبريطاني���ا وألمانيا( التي اقتس���مت األراضي 

التابعة لكانم - برنو فيما بينها.
اإمارات الهو�شا:

إمارات الهوس���ا من أهّم البنى السياس���ية 
للسودان األوسط؛ لما مارسته من أدواٍر محورية، 

خصوصاً ف���ي المجال االقتص���ادي والثقافي، 
قامت هذه اإلمارات ف���ي المنطقة الكائنة بين 
الحوض األوس���ط لنهر النيجر غرب���اً، وبحيرة 
تشاد ش���رقاً، وهي تاريخّياً منطقة وسطى بين 
مجال نفوذ مملكة الس���نغاي في الغرب ومملكة 
برنو في الشرق، األمر الذي حدَّ من فرص توّسع 
هذه اإلم���ارات، وجعلها دائماً مطمع���اً لهاتَين 

القّوتين العظيمتَين))). 
الحدود التاريخية إلمارات الهوسا تضّم أجزاء 
واسعة من دولتَي النيجر ونيجيريا المعاصرتين، 
وبالرغم من أّن ش���عب الهوس���ا كان هو الشعب 
الغالب- تاريخّياً- في المنطقة المشار إليها؛ فإّن 
عدداً كبيراً من الش���عوب غيرهم استوطنت فيها 
ألغ���راٍض كثيرة، اقتصادية وسياس���ية وثقافية، 

كالفالن والكانمبو، والطوارق، والزرما...
وبسبب ش���ّح الشهادات المصدرية ال يُعرف 
على وجه الدّقة تاريخ تأس���يس إمارات الهوسا، 
ويحتمل أّنها ل���م تقم معاً في نفس الوقت؛ على 
الرغم من أّن أس���طورة التأسيس تجعل قيامها 
متزامناً، ألّنها تزعم بأّن األمير »بياجّدة« قدم من 
بغداد، واستقر بكانم - برنو، حيث زّوجه الماي 
ابنته، وعلى إثر خالف بينه وبين الماي نزح إلى 
الغ���رب في بالد الهوس���ا، وعندما وصل مدينة 
»دورا« قتل أفعى كبيرة، كانت تمنع الس���ّكان من 
الوص���ول إلى مصادر الماء، ما دفع ملكة »دورا« 
إل���ى التزّوج ب���ه، ويعود الفضل إل���ى أوالدهما 

السبعة في تأسيس إمارات الهوسا.
وبالرغم من أّن هذه األس���طورة من أش���هر 
أساطير التأس���يس؛ فإّن بعض الباحثين ينطلق 
منها للقول بأس���بقية إمارات الهوسا على قدوم 
األمير بياجدة؛ بدليل أّنه تزّوج بملكة »دورا«؛ ما 

يدّل على وجود كيان سياسي منّظم قبله.

)))   الم�سلمون في غرب اإفريقيا: تاريخ وح�سارة، �س46).
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ح���ّدد الباحث ه����. ر. بلم���ر تاريخ وصول 
»باغودة بن بياجدة« إلى كانو بس���نة 999م، وإن 
كان هذا التاريخ تقريبّي���اً؛ فإّنه يمكن االنطالق 
من���ه للقول بأّن إمارات الهوس���ا أو بعضها على 

األقل كانت قائمة في نهايات ق4ه�/ ق10م))).
بسبب ش���ّح المصادر؛ ال نعرف كثيراً اليوم عن 
تطّورات المسار السياسي داخل إمارات الهوسا، كّل 
م���ا يمكن قوله هو: أّنها كانت مس���تقلّة بعضها عن 
بع���ض، وأّن كّل واحدٍة كانت تحاول الس���يطرة على 
األخرى، وهذا ما كان يدفعهم- أحياناً- إلى الدخول 
في تحالفات مختلفة مع القوى السياسية المجاورة، 

خصوصاً برنو في الشرق، والسنغاي في الغرب.
س���بقت اإلشارة إلى: أّن اإلسالم تسّرب إلى 
بالد الهوس���ا من الشرق عن طريق البرنو، ومن 
الغرب عن طريق الس���نغاي، وأّن أقدم ش���هادة 
مكتوب���ة تَعّد منتصف  ق9ه����/ ق14م هي فترة 
وصول اإلس���الم للمنطق���ة، وبالتحديد إلمارة 
كان���و، وتعّزز الوجود اإلس���المي بهجرة العلماء 
م���ن حواضر الس���ودان الغربي بعد الس���يطرة 

المراكشية عليها- كما سبق-.
أثارت إمارات الهوس���ا، لم���ا تتمّتع به من 
، أطماع القوى المجاورة، ونحن  موقٍع استراتيجيٍّ
نعرف، بناًء على المعلومات التي أدلى بها الرحالة 
المغربي الحسن الوزان، أّن بالد الهوسا سقطت 
في س���يطرة الس���نغاي في عهد الملك أسكيا 
محّمد)))، كما أّن من المعلوم أّن مملكة برنو في 
عه���د الماي إدريس ألوما س���يطرت على بعض 
بالد الهوس���ا، إاّل أّن هذه المحاوالت الخارجية 
الحتالل الهوس���ا لم تصمد كثيراً بفضل جهود 
»محّمد كانتا« س���لطان »كّبي«، الذي استطاع أن 
يُجهض مشروعات القوى الخارجية، وأن يوّحد 

)))   تاريخ اإفريقيا العام، �س )278-276). 

)2)   و�سف اإفريقيا، الح�سن الوزان، )2/)6)). 

كّل إمارات الهوسا تحت رايٍة واحدة، ولكن هذه 
الوحدة لم تط���ل هي األخرى؛ ألّن إمارات غوبر 
وزمفرة وأهير تحالفت- في حدود سنة 1600م- 
ضّد إم���ارة »كّبي«، واس���تطاعت القضاء على 

احتالل الَكنتيين ألراضيها))). 
بدأت إمارات الهوس����ا في الضعف ابتداًء من 
ق13ه�/ ق18م، وقد تزامن ذلك مع بداية صعود 
قّوٍة إس����المية جديدة في المنطقة بقيادة العالم 
المجاهد عثمان دن فودي، وأمام تنامي نفوذ هذه 
القّوة الجديدة ح����اول ملك غوبير القضاء عليها، 
ما تسّبب في انفجار ثورٍة إسالمية عارمة، قضت 
على إمارات الهوسا كلّها في بداية ق13ه�/ ق19م. 

خالفة �شوكوتو: 
تُعّد خالفة صوكوتو أهّم بنية سياس���ية ذات 
مرجعية إسالمية قامت في ق13ه�/ ق19م في 
منطقة السودان األوسط، تأّسست في المناطق 
التي كان���ت تغّطي بالد الهوس���ا، بين الحوض 
األوسط لنهر النيجر غرباً وبحيرة تشاد شرقاً، 
وضّم���ت أراضيها أج���زاء م���ن دول )نيجيريا 

والنيجر وتشاد وكاميرون( المعاصرة.
س���بقت اإلش���ارة إلى: أّنه بالرغ���م من دخول 
اإلس���الم في ب���الد الهوس���ا؛ فإّنه بقي س���طحّياً 
غير متجّذر، حيث ظلّت القاعدة العاّمة متمّس���كة 
بدياناتها التقليدية، كما ظّل بعض السالطين برغم 
كونهم مس���لمين ملتزمين بالتقاليد الوثنية، بل كان 
بعضه���م- على غ���رار ملك غوبير نافات���ا- كارهاً 
لإلس���الم ومضطهداً للمس���لمين، حيث إنه اّتخذ 
تدابير للحّد من التأثير اإلسالمي في مملكته، كمنعه 
دخول اإلس���الم لَمن لم يُولد مسلماً، ومنعه ارتداء 

الحجاب للنساء، وارتداء العمامة للرجال...))).

 Maurice Delafosse, Les noirs de l’Afrique,   (((
 .98-Edition Payot, Paris 1941, p.97

من�سورات  كيزربو،  جوزيف  ال�سوداء،  اإفريقيا  تاريخ  )4) انظر: 
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كان الشيخ عثمان دن فودي- على الرغم من 
هذه االعتداءات على المسلمين- ينتهج أسلوب 
الدعوة واإلرش���اد والتعلي���م والنصح، من أجل 
بناء الوعي االجتماعي، وتوفير أس���باب النهضة 
والتغيير، وبرغم حمالت االس���تفزاز والتضييق 
التي تعّرض لها هو وأتباع���ه؛ فإّنه حافظ على 
هدوئه، واس���تمّر في خّط اإلصالح االجتماعي 

السلمي الذي اتخذه لنفسه سبياًل. 
وبعد وفاة »نافاتا« خلَفه ابنه »يونفا«، وبالرغم 
من أّنه كان من تالميذ الش���يخ عثمان دن فودي؛ 
فإّنه خوف���اً من تنامي تأثير حركة الش���يخ قّرر 
اغتياله واستئصال حركته، وقد حاول عبثاً القيام 
بذل���ك، إاّل أّنه أخفق ف���ي كّل مّرة، وفي المقابل 
كانت شعبية الشيخ بوصفه رمزاً للمقاومة تزداد 
يوماً بعد يوم، فقّرر »يونفا« إثر ذلك اس���تخدام 
القّوة، فس���ار مع مجموعة من جن���ده إلى مقّر 
إقامة الشيخ بقرية »دغل«، ولكن الشيخ نجح في 

اإلفالت والهجرة إلى »غودو« سنة 1804م.
وم���ن مهج���ره في »غ���ودو«؛ قّرر الش���يخ 
الصمود ضّد وجه الق���وى الطاغية، والتحق به 
من ش���ّتى بالد الهوسا مجموعاٌت من المسلمين 
يتعّرضون لألذى  كان���وا  الذين  المس���تضعفين 
واالضّطه���اد، وتعاهدوا معه عل���ى الجهاد في 

سبيل الله، ونصبوه أميراً للمؤمنين.
أّم���ا ملك غوبي���ر؛ فقد راح يجم���ع القوى 
المتحالف���ة م���ن أجل التص���ّدي له���ذه الثورة 
اإلس���المية العارمة، حيث اّتجه مع هذه القوى 
المتحّزبة س���نة 1804م نحو »غ���ودو«، ولّما علم 
عثمان دن فودي بمسيرهم نحوه، أرسل أخاه عبد 
الله دن فودي على رأس جيشه لصّد ملك غوبير 
وأحالفه، والتقى الجمع���ان على ضفاف بحيرة 

دم�سق  ال�����س��وري��ة،  العربية  الجمهورية  ف��ي  الثقافة  وزارة 
994)م، ج� 2/ �س )227-226). 

»تابكين كوت���و«، وكان النصر للمس���لمين، وقد 
حاول يونفا في الس���نة الموالية 1805م االنتقام 

من المسلمين، ولكن محاولته باءت بالفشل.
وأم���ام تقلّب موازين الق���وى؛ حاولت قّوات 
الش���يخ عثمان فتح غوبير عّدة م���ّرات، ولكّنها 
فش���لت في اختراق الحص���ون القوّية للعاصمة 
ألكاالوا؛ إاّل في س���نة 1808م بقيادة محمد بللو 
بن الشيخ عثمان، وكانت )زاريا وكاتسينا وكانو( 
قد سقطت قبل ذلك في سيطرة الشيخ عثمان.

في عام 1809م أّس���س الش���يخ عثمان مدينة 
»صوكوت���و« لتكون مركز ُحكم���ه وعاصمًة جديدة 
لمملكت���ه، وبعد أن اس���تقّر نفوذه عل���ى إمارات 
الهوسا، وضمَّ أنصاُره إلى مملكته أجزاء واسعة من 
مملكة برنو، اعتزل الشيخ السياسة ليتفرغ للتأليف 
والتعليم والبناء الفكري، حيث قّس���م المملكة إلى: 
قس���م ش���رقّي تحت إدارة ابنه محمد بللو، وقسم 
غربّي تح���ت إدارة أخيه عبد الله بللو، واكتفى هو 

بالزعامة الروحية والدينية للمملكة الجديدة))).
بعد الش���يخ عثم���ان دن ف���ودي؛ اعتلى عرش 
الدول���ة الفودية ثمانية خلفاء، أوله���م: محّمد بللو 
ب���ن الش���يخ عثم���ان )1815-1837م(، وآخرهم: 
مايسو )1877-1904م(، وقد امتازت فترة حكمهم 
باالضطرابات السياس���ية الناتجة عن الثورات غير 
المنقطعة للهوسا؛ مدعومين من قبل سالطين برنو 
وباغرم وطوارق أهير...؛ ما أّدى إلى إضعاف الدولة 

المركزية، واستقالل الكثير من الواليات البعيدة. 
لقد تزامن تأسيس خالفة صوكوتو مع بداية 
االحتالل األوروبي إلفريقيا، ولذا لم يُكتب للدولة 
الفودية أن تعّمر كثيراً، حيث سقطت سنة 1903م 
على يد القّوات البريطانية، التي لم تجد صعوبًة 
كبي���رة في ذل���ك؛ ألّن الث���ورات واالضطرابات 

الداخلية كانت قد أنهكت الخالفة أصاًل �

)))   الم�سلمون في غرب اإفريقيا: تاريخ وح�سارة، �س94).
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مستقبل التعاون في حوض النيل
في مرحلة ما بعد سّد النهضة

اأ. د. حمدي عبدالرحمن
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية والعميد الم�سارك، كلية 

العلوم الإن�سانية والجتماعية – جامعة زايد.

يعتم�د ن�س�فهم- تقريب�ًا- عل�ى المي�اه العذبة 

الواردة من النهر من اأجل بقائهم.
بيد أّن الجزء األكبر من الس���كان يتركز في 
المنطقة الش���مالية، األكثر جفافاً، حيث توجد 

مصر بوصفها المستخدم الرئيس لمياه النيل.
ويعكس تاري���خ المنطقة الحديث مرّكباً بالغ 

نه�ر النيل- الذي يبلغ طوله اأكثر  يمتد 

م�ن 700 ك�م، عابرًا ث�اث مناطق 

مناخي�ة متنوع�ة، م�ن اإفريقي�ا ال�س�توائية اإلى 

البح�ر الأبي�ض المتو�س�ط، حي�ث يقطن بالدول 

الم�س�اطئة ل�ه اأكث�ر م�ن 396 ملي�ون ن�س�مة، 
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واضحاً في أدبيات العالقات الدولية- لم تُختبر 
»تاريخّياً«.. بل تّم دحض هذه التنبؤات التشاؤمية 
عندم���ا التزمت دول حوض النيل مجتمعة- عام 
1999م- بتدشين »مبادرة حوض النيل«، من أجل 
تبّني رؤية مشتركة »لتحقيق التنمية االجتماعية 
واالقتصادية المس���تدامة؛ من خالل االستخدام 
المنصف للموارد المائية المش���تركة في حوض 
المياه واالس���تفادة منها« )تقرير مبادرة حوض 

النيل، 2009م(.
فما الذي حدث خطًأ في حوض نهر النيل؟ 
فقد وصف الفيلسوف القديم »سينيكا« ذات مرة 
نهر النيل بقوله: إنه »أكثر األنهار نباًل«، بيد أنه 
تحّول اليوم ليصبح »نهر السخط«؛ وفقاً لوصف 

كلٍّ من »ميشيل دّن« و »كاثرين بولوك«)))!
وما المسارات التي يمكن التنبؤ بها لطبيعة 
التفاعالت اإلقليمي���ة، في منطقة حوض النيل، 
خالل المستقبل المنظور؟.. هذا ما تحاول هذه 

المقالة اإلجابة عنه.
الــمــائــيــة  الــهــيــمــنــة  ــدي  ــح ت اأواًل: 
حو�ض  في  التعاوني  واالتجاه  الم�صرية 

النيل:
على الرغم من إعالن الحكومة اإلثيوبية عن 
بناء »سّد النهضة العظيم« عام 2011م، واالتفاق 
على تش���كيل لجنة ثالثية لتقويم تأثيرات السد 
عل���ى دولتي المص���ّب )مصر والس���ودان( في 
س���بتمبر من العام نفس���ه، فإّن مصر لم تدرك 
أبعاد هذا الخطر القادم من الجنوب إال في 28 
مايو 2013م؛ عندما قامت إثيوبيا بتحويل مجرى 
النيل األزرق إيذاناً ببدء مرحلة التنفيذ الفعلي. 

)2)  مي�شيل دّن وكاثرين بولوك: نهر ال�شخط: ال�شّد الإثيوبي قد 
الماء،  وتفتقد  جافة  م�سر  ويجعل  النيل،  نهر  تدفق  يقّل�س 

مركز كارنيغي، )2 ت�سرين اأول/اأكتوبر 7)20م.
 http://carnegie-mec.org/diwan/73500 - October 

28. 7)20. تاريخ اال�سترداد

التعقي���د، حيث يبدو صراعّياً تارًة، وتعاونّياً تارًة 
أخرى، نظراً لس���عي البلدان النيلية إلى مواجهة 
تحّديات االس���تخدام األمث���ل لمواردها المائية 
المح���دودة وفقاً ألجندته���ا الوطنية الضيقة.. 
وال يخف���ى أّن كيفية إدارة مياه النيل في العقود 
القادمة س���يكون لها آثاٌر بعيدة المدى، تتجاوز 
محيطها اإلقليمي لتصل إلى منظومة االستقرار 

واألمن الدولي.
وقد تّم التوصل إل���ى التوزيع الحالي لمياه 
النيل بمقتض���ى »اتفاقي���ة 1959م« بين مصر 
والس���ودان، حيث تّم تحدي���د إجمالي التدفق 
الس���نوي لنهر النيل عند سّد أسوان بنحو )84 
ملي���ار متر مكعب(، ُخّصص منها )66%( لمصر، 
و)22%( للس���ودان، و)12%( لخس���ائر التبّخ���ر 
السطحية في الخزان الكبير تحت جسد السد.

وكم���ا هو معروف؛ فقد رفضت دول المنبع، 
بقيادة إثيوبيا، االعتراف باالتفاق، وأكدت »حقها 
الس���يادي« في اس���تخدام مياه الني���ل، بيد أّن 
مصر- من ناحية أخ���رى- رفضت اعتراضات 
دول المنبع؛ من خالل االستش���هاد بمبدأ »الحق 

التاريخي المكتسب« في استخدام مياه النيل.
وبحلول التسعينيات؛ أضيفت تحّديات جديدة 
كبرى لمرّكب العالقات المتوترة بين دول الحوض، 
نتيجًة لزيادة النمو الس���كاني، وندرة المياه، إلى 
جانب عدم المس���اواة في استخدام موارد المياه 

العذبة بين العديد من الدول النهرية.
وقد قاد هذا بعض الباحثين، مثل »هومير-
ديكس���ون«، إلى التنبؤ باش���تعال فتيل »حروب 
المياه« في الح���وض)))، على أّن مقولة »حروب 
المياه«- الت���ي تعكس انحيازاً فكرّي���اً ومعرفّياً 

 Homer-Dixon. Thomas F. “Environmental (((
 Scarcities and Violent Conflict: Evidence from
 Cases.” International Security. vol. 19. no. 1.

.1994. pp.5–40



28

قراءات
سياسية

  ال�شنة الرابعة ع�شر  -   العدد ) 35 (   -  يناير 2018م   -  ربيع ثاني 1439هـ 

وتُظهر المتابعة الفاحصة لتطورات األوضاع 
في دول أعالي النيل، خالل الس���نوات العش���ر 
الماضية، أّن الفكر االستراتيجي المصري عجز 
عن َفْهم متغيرات المحيط اإلقليمي لمصر، وظّل 
حبي���س األوهام القديمة الت���ي تنظر إلى مصر 
بحسبانها قوة إقليمية مهيمنة؛ مع بقاء األوضاع 

على ما هي عليه في دول حوض النيل. 
ونش���ير هنا إلى ثالثة تحوالت كبرى، أثرت 
ف���ي التفاع���الت المائية بدول ح���وض النيل، 

وأفضت إلى أزمة »سّد النهضة« الحالية))):
السياس���ي  التكت���ل  نح���و  االتج���اه   -1
واالقتصادي بش���رق إفريقيا: وقد اتخذ طابعاً 
مؤسس���ّياً عام 1999م؛ بالتوقي���ع على اتفاقية 
تجمع ش���رق إفريقيا )كينيا وأوغن���دة وتنزانيا 
ورواندا وبوروندي(، وال ش���ك بأّن هذه الحركة 
اإلقليمي���ة ب���دأت تطال���ب بإع���ادة النظر في 
االتفاقيات الدولية الخاّصة بنهر النيل، وهو ما 
يعني رفض »النظ���ام القانوني« الحاكم لحوض 

النيل والموروث عن العهد االستعماري.
2- استراتيجية الس���دود والمياه اإلثيوبية: 
تبّناها رئي���س الوزراء اإلثيوب���ي الراحل ميلس 
زيناوي، وتهدف إلى بناء أكثر من عشرين سّداً، 
على رأسها »س���ّد النهضة العظيم«، بما يحّقق 
هدف تحوي���ل إثيوبيا إلى دول���ة إقليمية كبرى 

مصّدرة للطاقة الكهرومائية.
3- التوقيع على مبادرة حوض النيل 1999م: 
حيث تبّنت جميع الدول النهرية- بما فيها مصر- 
رؤية جديدة، تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة، 
من خالل االس���تخدام المنصف والعادل لمياه 

))) انظر وراجع:
 Hamdy A. Hassan. Egypt and Controlling the
 Nile - From Mythologies to Real Politics. All
Africa. 7 Septemper 2017. At: http://allafrica.

 com/stories/201709080301.html Accessed
.October 5. 2017

النيل، وقد اس���تمرت العملي���ة التفاوضية إلى 
أن تّم التوصل إلى اتفاقي���ة »التعاون اإلطاري« 
عام 2010م، التي وّقعت عليها: )إثيوبيا ورواندا 
وتنزاني���ا وأوغن���دا وبورون���دي(، وتس���تهدف 
»تعزيز اإلدارة التكاملية، والتنمية المس���تدامة، 
واالس���تخدام المنّس���ق لموارد مياه الحوض«، 
بي���د أّن كاًل من مصر والس���ودان رفضتا هذه 
االتفاقي���ة؛ ألنها لم تنّص على الحقوق الطبيعية 
والتاريخي���ة لدولتَي المصّب، كما أنها س���حبت 
»حّق النق���ض« الذي تمتعت به مصر- تاريخّياً- 
فيما يتعلق بالمش���روعات المائية التي تقوم بها 

دول أعالي النيل. 
وعلى الرغم من اس���تمرار مأزق »المس���ار 
التعاوني« في ح���وض النيل؛ فقد صّدقت ثالث 
دول )إثيوبيا وتنزانيا ورواندا(- حتى اآلن- على 
»اتفاقي���ة عنتيبي«، والمع���روف أنها تحتاج إلى 
تصديق س���ّت دوٍل لبدء نفاذها، وال تزال مصر 

والسودان ترفضان بشدة هذا االتفاق.
منذ  االإقليمي  التعاون  حالة  ثانيًا: 

االتفاق االإطاري:
 لقد أظهر الخطاب السياس���ي واإلعالمي 
المرتبط بس���ّد النهضة حالًة من االس���تقطاب 
واالنقسام الشديد بين دول أعالي النيل ودولتَي 
المص���ب، فقد أضحى الس���د تحّدي���اً كبيراً، 
ومصدراً لص���راٍع مرير بي���ن إثيوبيا من جهة، 
وكلٍّ من مصر والسودان من جهة أخرى )انظر: 

الجدول 1(.
على أّن حكوم���ة الرئيس الس���وداني عمر 
البش���ير، ابت���داًء من ديس���مبر 2013م، أعلنت 
دعمها لس���ّد النهضة، وقد رأى السودان أّن سّد 
النهضة ق���د يزيد من إمكانات���ه الزراعية، من 
خالل اس���تثمارات خليجية كبيرة، باإلضافة إلى 

حصوله على الكهرباء من إثيوبيا. 
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ويتمثل مكمن الخطورة في بناء سّد النهضة 
اإلثيوبي: في كونه ليس جزءاً من مبادرة حوض 
الني���ل، أو اتفاقية التعاون اإلطاري، أو أي اتفاٍق 
ثنائ���ي بين إثيوبيا ومصر.. إنه مجرد مش���روع 

إثيوبي. 
وم���ن المعل���وم أّن عدم التنس���يق بين دول 
حوض النيل، وال س���يما إثيوبي���ا ومصر، فيما 
يتعلق باستخدام المياه، سوف يُلحق ضرراً بالغاً 

بدولتَي المصّب.
وبعد سلسلة من األزمات الداخلية؛ اضطرت 
مص���ر، في م���ارس 2015م، إل���ى توقيع اتفاق 
»إعالن المبادئ« المتعلق بالمرحلة النهائية، مع 

كلٍّ من السودان وإثيوبيا.
وقد أعطت مصر والسودان، بشكٍل أساسي، 
من خالل هذا االتفاق، »ش���هادة ميالد« شرعية 
لس���ّد النهضة، حيث تّم االعت���راف وألول مّرة 
»بأهمية نهر النيل بحس���بانه مص���دراً للرزق، 

وم���ورداً كبيراً لتنمية ش���عوب مص���ر وإثيوبيا 
والسودان«))).

وق���د ن���صَّ االتف���اق- صراح���ًة- على أّن 
»الغرض من مش���روع س���ّد النهض���ة هو توليد 
الطاقة؛ للمس���اهمة في التنمي���ة االقتصادية، 
وتعزيز التعاون عبر الحدود والتكامل اإلقليمي«.
كما تضّمن أحكاماً صريحًة بش���أن »س���ّد 
النهضة«، بما في ذلك التعاون على »ملء خزانه«، 

فضاًل عن إجراءات »ضمان سالمته«))). 

))) لفهم وجهة النظر االإثيوبية عن هذا االتفاق، انظر:
 Negash M. Hassan S. Muchie M. Girma
 A (2015) Perspectives on the declaration
 of principles regarding the grand Ethiopian
renaissance dam. http://nazret.com/blog/index.
ethiopia-perspectives-on-the-/05/04/php/2015

.declaration Accessed on 2 November 2017

)2) انظر تف�سيالت ذلك في:
 Salman M.A. Salman. The Nile Basin

جدول )1(
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ويرى البعض أّن األس���اس الذي تعتمد عليه 
مصر والس���ودان في اس���تخدام »حق النقض«، 
في حال���ة »اإلخطار المس���بق«، والذي يرتبط 
بالمعاهدات التي أُبرمت في الفترة االستعمارية، 
لم يعد مطروحاً بعد قبولهما بمبدأ المساواة بين 
جميع الدول النهرية واالستخدام المنصف لمياه 
النه���ر.. ويمكن أن يتم »اإلخطار المس���بق« من 
خالل اللجنة التي ستنشأ بموجب اتفاق »التعاون 
اإلط���اري«، أو من خالل المجلس الوزاري لدول 

حوض النيل.
ومن ش���أن هذا »الح���ّل التوفيقي« أن يلّبي 
مطالب مصر والسودان من ناحية، ودول أعالي 
الني���ل من جهة أخرى، ويمك���ن تحقيق ذلك من 
خالل المفاوضات المباشرة إذا توافرت »اإلرادة 
السياس���ية« بين دول حوض الني���ل، والواقع أّن 
هناك حاجًة ماّس���ة إلى هذه اإلرادة السياسية؛ 
لحّل الخالفات والمش���كالت العالقة أمام تنفيذ 

اتفاق التعاون اإلطاري. 
التعاون  ومــالمــح  اتــجــاهــات  ثــالــثــًا: 

الم�صتقبلي:
نس���تطيع أن نحّدد ثالثة محركات عاّمة، 
تش���ّكل دوافع لرسم معالم مس���تقبل التعاون 
اإلقليمي ف���ي مرحلة ما بعد س���د النهضة، 

وهي:
 سلوك العقرب في مواجهة سلوك النعامة؟

من المعروف أّن المياه التي تُستهلك في دول 
المنبع ال تتدفق إل���ى دول المصب.. وبناًء على 
ذلك؛ فإّن العالقات بي���ن دول المنبع والمصب 
تسير عادًة وفقاً لقاعدة االستخدام »التنافسي« 

 Cooperative Framework Agreement: The
 impasse is breakable!. Sudan Tribune.
THURSDAY 22 JUNE 2017. At http://www.

 sudantribune.com/spip.php?article62804
.Accessed at November 1. 2017

أو حت���ى »الصراعي« للم���وارد المائية، وعليه؛ 
تبرز أهمية التواصل والحوار المباش���ر لتجّنب 

هذا السلوك الصراعي.
وتُعّد دراس���ة »سايمون مايس���ون« من أبرز 
الدراس���ات التي تناولت هذه المسألة؛ استناداً 
إلى الدروس المس���تفادة من ثالث حلقات عمل 
وح���وار أُجريت عاَم���ي )2002م و 2004م( في 
حوض النيل الشرقي، بمشاركة ممثلين عن مصر 
وإثيوبيا والسودان، وتش���ير هذه الخبرة إلى أّن 
خطر العالقات بي���ن دول المنبع ودول المصب 
ال يرجع ف���ي المقام األول ل�»س���لوك العقرب« 
)أي اإلضرار البالغ بالخصم(، بل إلى »س���لوك 
النعامة« )أي دفن ال���رأس في الرمال، وتجاهل 

التطورات التي تحدث من حولنا(. 
ويتبين من أس���لوب »الحوار المباش���ر« أنه 
عامٌل محّدد رئيس في تصحيح هذا الوضع؛ ألنه 
أس���اس لبناء الثقة، وتب���ادل المعلومات، ووضع 

خيارات إدارية مقبولة لدى الطرفين.
ومن العوامل الرئيس���ة األخرى- التي ينبغي 
مراعاته���ا-: »ت���وازن القوى« بي���ن دول المنبع 
ودول المص���ب، باإلضافة إلى »اإلطار القانوني 

والمؤّسسي« الذي يحكم هذا التفاعل.
لقد خلص س���ايمون إلى الق���ول بأنه: من 
الصعوبة بمكاٍن تقييم أثر ورش العمل واللقاءات 
المباش���رة، بين ممثلي الدول النيلية، في البيئة 

االجتماعية والسياسية األوسع. 
ويمكن اس���تخالص بعض المؤش���رات من 
تقييمات المشاركين- التي كانت إيجابيًة للغاية-، 
ولم يكن من الممك���ن تحقيق االنفتاح والتقّدم- 
الذي أحرزه المشاركون خالل ورش العمل- دون 
اتخاذ خطوات إيجابية نح���و التعاون اإلقليمي 
على مستوى مبادرة حوض النيل، ولكن على هذا 
المس���توى أيضاً- من الحوارات المباشرة- كان 
»التواصل« حاسماً في خلق الثقة ودعم التعاون 
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)انظر: الش���كل 1؛ لمعرفة مس���تويات الحوار 
المباشر في إدارة الصراع(. 

فم���ا الذي يمكن أن يحققه »الحوار« لتجّنب 
س���لوَكي )العقرب، والنعامة( ف���ي أطر التعاون 

المستقبلية لدول حوض النيل؟
نستطيع اإلشارة إلى أربع نقاط محورية:

1- إّن التش���جيع على إجراء حوار هادف- 
بين دول حوض النيل- يمّثل جانباً رئيساً في منع 
التصعيد، حيث تس���ير الدول باتجاه التصعيد؛ 
عندما تُخفق في فتح قنوات االتصال المباشر.

2- ولكي تكون هذه اللقاءات المباشرة فعالة؛ 
يجب أن تنّفذ ورش العمل لسنوات، كما في مشروع 
إكوني����ل )البيئة والتعاون ف����ي حوض النيل( الذي 
دام ثالث س����نوات، فمن خالل االستمرارية، من 
المشاركين، وكذلك المشرفين والرعاة اإلقليميين 

والدوليين، يمكن تطوير عمليات بناء الثقة.
3- يجب أن يبدأ الحوار على مستوى ورش 
العمل الصغيرة، ثّم يتم توسيع دائرة المشاركين 
بعد ذلك، وهو األمر الذي يجعل باإلمكان القيام 

بعمل متعّمق بالغ األثر.

4- ليس منطقّياً االعتق���اد بأّن االتصاالت 
المباشرة يمكنها حّل جميع المشكالت، بيد أنه 
إذا تحّقق قدٌر معّين من توازن القوى؛ فإّن هناك 
فوائد محتملة لجميع الجهات المش���اركة، وقد 
يكون الحوار حاس���ماً في اكتشاف هذه المنافع 
المتبادل���ة وتطبيقه���ا، ومن ثّم تغيير الس���لوك 
المسيطر، سواء كان أشبه بالعقرب أو بالنعامة، 

سواًء بسواء.

مكمن الخطورة في بناء سّد 
النهضة اإلثيوبي: في كونه 
ليس جزءًا من مبادرة حوض 

النيل، أو اتفاقية التعاون 
اإلطاري، أو أي اتفاٍق ثنائي 

بين إثيوبيا ومصر.. إنه 
مجرد مشروع إثيوبي
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شكل )1(

 Mason. Simon A. Mountain :المصدر
 Research and Development; Boulder Vol. 25. Iss.

.120-2. (May 2005): 115

االإدارة الم�صتركة ل�صد النه�صة:
يط���رح »تش���انغ« وزمالؤه بعض المس���ائل 
الحاس���مة المتعلقة باإلدارة األولية للسد، التي 
سوف تؤثر في مس���تقبل التعاون اإلقليمي بين 
دول المنبع والمصب، فالجانب المهّم هنا يتعلق 
باستراتيجيات »تعبئة خزان السد« وتأثيرها على 

التدفق الطبيعي للمياه.
لق���د اس���تخدم الباحث���ون نم���وذج تحليل 
)تدف���ق الماء في مجرى النه���ر، يقاس- مثاًل- 
بالمت���ر المكعب/ ثاني���ة( أثناء م���لء الخزان، 
لَفهم التأثيرات المحتملة اس���تناداً إلى األحوال 
المناخية- مثل الرطوبة أو الجفاف- خالل هذه 

المرحلة الحرجة))). 
ولألس���ف! لم تتفق البلدان الثالثة )إثيوبيا 
ومصر والس���ودان( حتى اآلن على استراتيجية 
التعبئة الخاّصة بخزان الس���د، إذ من مصلحة 
إثيوبي���ا ملء الخزان بس���رعة؛ بغي���ة البدء في 
توليد الطاقة الكهرومائية، في حين تفّضل دولتا 

 Zhang. Y.. Erkyihum. S. T.. & Block. P. (2016).  (((
 Filling the GERD: Evaluating hydroclimatic
 variability and impoundment strategies for Blue
 Nile riparian countries. Water International.

.41(4). 593–610

المصب تباطؤ معدالت التعبئة؛ بغية تقليل اآلثار 
السلبية إلى أدنى حدٍّ ممكن. 

ويمكن النظر في ثالث اس���تراتيجيات لملء 
خزان سد النهضة:

1- احتجاز كمية محّددة سلفاً من المياه كّل 
شهر )10% أو %25(.

2- أو التخزي���ن فقط عندما تكون الظروف 
المناخية أكثر رطوبة من المعتاد.

3- أو ملء الخزان ضمن عدد محّدد س���لفاً 
من السنوات )مثل 4 أو 6 أو 8 سنوات(.

وتُظه���ر مقارن���ة النتائ���ج- وفق���اً لنموذج 
المحاكاة طبقاً الس���تراتيجيات تعبئة الخزان- 
تبايناً واضح���اً؛ مما يؤثر في مس���يرة التعاون 
اإلقليمي في حوض النيل، وعلى س���بيل المثال: 
تؤدي اس���تراتيجية التعبئة لمدة 4 س���نوات إلى 
ملء الخزان بسرعة، ولكن من المرّجح أن تقلل 
بش���كٍل حادٍّ كمية تدفق المياه ال���واردة إلى كلٍّ 
من الس���ودان ومصر خالل تلك الفترة، وطبقاً 
لدراسٍة »أجرتها الجمعية الجيولوجية األمريكية؛ 
فإنه مع زمن ملء يبلغ 5-7 س���نوات؛ سينخفض 
تدفق مياه النيل العذبة إلى مصر بنسبٍة صادمة 
تبلغ 25%، وهو ما يقلّص- ليس فقط االستهالك 
المتواف���ر للمياه- بل أيضاً ثل���ث الكهرباء التي 

يوّلدها السد العالي«))).
وعلى العك���س من ذلك؛ فإّن اس���تراتيجية 
احتج���از 10% تتطلب في المتوس���ط أكثر من 
10 س���نوات لملء الخزان، مما يحّد من القدرة 

اإلثيوبية على توليد الطاقة المائية.
ويبدو أّن اس���تراتيجيات )25% و 8 سنوات( 
تمّثل حلوالً وس���طاً، مع إمكاني���ة توليد الطاقة 

الكهرومائية بمعدالٍت معقولة.

)2)  مي�سيل دن، مرجع �سابق.
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ومع ذلك؛ ال تزال جميع االستراتيجيات الثالثة 
تعاني من عدم اليقين؛ بحسبانها اجتهادات تقوم 
على حس���ابات رياضية ونماذج محاكاة تحليلية؛ 
في ظّل صعوبة التكهن بالتغّيرات المناخية، ولعل 
ذلك كله يدعو إلى توثيق التعاون والتنسيق فيما 
بين البلدان النهرية الرئيسية الثالثة، ليس فقط 
فيما يتعلق بملء خزان س���د النهضة فحسب؛ بل 
أيض���اً فيما يتعلق باإلدارة طويلة األجل ألغراض 

تعزيز التنمية والتكامل اإلقليمي.
وعلى أية حال؛ يمكن أن يؤثر س���د النهضة 

على مصر بشكٍل سلبي في حاالٍت ثالث:
أ- إذا كان ملء الخزان يتّم خالل الس���نوات 
الت���ي يكون فيها تدفق الني���ل األزرق منخفضاً، 
وخزان السد العالي نفسه منخفضاً، فإّن مصر 
قد ال تكون ق���ادرة على توفير المي���اه الكافية 

الحتياجاتها الزراعية. 
ب- يمكن أن يحدث التأثير السلبي الثاني، 
بعد اكتمال بناء س���د النهضة، خالل س���نوات 
الجف���اف، حيث ينخفض مس���توى تدفق المياه 
لمصر؛ إذا لم يتم تنسيق عملية ملء سد النهضة 

بعناية؛ مع عملية التخزين في السد العالي))). 

مو�سوعًا  االأول���ى«  النه�سة  �سد  خ��زان  م��لء  »عملية  ))) ُت��ع��ّد 
القيام  �سبل  لتحديد  دول��ي��ون؛  خ��ب��راء  يجريها  ل��درا���س��ات 
الم�ستدام  ال��ت��دف��ق  ان��ق��ط��اع  دون  م��ج��دي��ة  بطريقة  ب��ذل��ك 
اإذا  باأنه  اإثيوبيا  تهّدد  ومع ذلك؛  الم�سب.  دولتي  اإلى  للمياه 
لم  اإذا  اأو  المحدد،  الوقت  في  الدرا�سة  من  االنتهاء  يتم  لم 
الثالثية )م�سر  اللجنة  اأع�ساء  االآراء بين  توافق في  يتحقق 
وال�سودان واإثيوبيا)، فاإن الحكومة االإثيوبية �سوف تبداأ بعملية 
لمطالب  اعتبار  اأدن��ى  دون  نف�شها  تلقاء  من  ال��خ��زان  م��لء 
يوؤدي  قد  االإثيوبي  التوجه  هذا  باأن  �سك  وال  االأخ��رى!  الدول 
اإلى زعزعة اأ�س�س االأمن واال�ستقرار في منطقة حو�س النيل. 

انظر وجهة النظر االإثيوبية في:
 Homa Mulisa. Ethiopia: Cooperation On the
 Nile - Cornerstone of Win-Win Approach. The
Ethiopian Tribune. 2 APRIL 2017. At http://
 allafrica.com/stories/201704020178.html

.Accessed on November 1. 2017

ج - يمكن أيضاً أن تتأثر مصر سلباً بعمليات 
س���حب المياه واس���تخدامها من أجل الرّي في 
الدول النيلية األخرى، على سبيل المثال: يمكن 
للسودان أن يتجه إلى زيادة استخدام مياه الرّي؛ 
ألّن س���د النهضة س���يوفر زيادة في التدفقات 

المائية الصيفية. 
وعل���ى الرغم م���ن ذلك؛ ف���إّن مصالح 
مصر الطويل���ة األجل بالنس���بة إلثيوبيا ال 
تقتصر على بناء سد النهضة، فهناك أيضاً 
استراتيجية إثيوبية لبناء سدود أخرى للطاقة 
الكهرومائي���ة على النيل األزرق، ويرجع ذلك 
إلى أّن إثيوبيا لديها خياٌر اس���تراتيجي بين 
مس���ارين كبيرين لتنمية استخدام مواردها 

المائية، هما:
)1( مس���ار إنتاج الطاقة الكهرومائية: حيث 
يت���ّم توظيف تدفقات مي���اه النيل األزرق إلقامة 

سلسلة من مرافق الطاقة المائية.
)2( مسار تنمية مشروعات الرّي: حيث يتّم 
استخدام المزيد من موارد المياه في األغراض 

الزراعية.
بيد أنه كلما زادت مرافق الطاقة الكهرومائية 
على الني���ل األزرق ف���ي إثيوبي���ا؛ زاد الحافز 
الداخلي لديها لتوجيه المياه إلى منشآت الطاقة 

الكهرومائية بدالً من استخدامها في الرّي.

إّن التشجيع على إجراء حوار 
هادف- بين دول حوض 

ل جانبًا رئيسًا في 
ّ
النيل- يمث

منع التصعيد 
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ويعتب���ر »س���د النهضة« أول خط���وة كبيرة 
إلثيوبيا على مس���ار تنمية الطاقة الكهرومائية 
للني���ل األزرق، وينبغي لمصر أن تش���ّجع إثيوبيا 

على تبّني هذا الخيار.
االأدوار الدولية واالإقليمية:

تم���ارس الجهات الخارجي���ة دوراً بارزاً في 
رس���م معالم اتجاه���ات التع���اون- أو الصراع 

المستقبلي- في حوض النيل. 
لقد كانت دول أعالي النيل مقّيدة في القيام 
بتطوير ش���بكات المياه؛ إّما بس���بب عدم توافر 
القدرة المالية والتكنولوجية الالزمة، وإّما بسبب 
التأثير المصري على الق���وى المانحة الدولية، 
ولكنها الي���وم أضحت قادرًة عل���ى القيام بهذه 
الصي���ن بوصفها  المش���روعات؛ بفضل وجود 

شريكاً دولّياً جديداً.
 وم���ن جهة أخرى؛ أضحى لل���دول العربية 
الخليجية، مثل الس���عودية والكويت واإلمارات، 
وج���وٌد بارٌز في منطقة حوض النيل، فالقاس���م 
المشترك بينها أنها مس���تورد رئيس للمنتجات 
الزراعية، وقدرتها محدودة على اإلنتاج الزراعي 
المحلي، ما يجع���ل أمنها الغذائي على المحك، 
وف���ي المقابل؛ فإّن لهذه ال���دول عالقات ودية 
ومس���تقرة مع مصر، ولعّل ذلك يعزز من قيامها 
بالوس���اطة لنزع فتيل األزمة الراهنة في حوض 

النيل، خصوصاً بين مصر وإثيوبيا. 
ومع ذلك؛ تظّل االس���تثمارات الخليجية في 
كلٍّ من السودان وإثيوبيا- تحديداً- في مجاالت 
اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية »مصدر قلق« 
ش���ديد لمصر، حيث إنها تؤدي إلى التوسع في 
استخدام مياه النيل ألغراض الرّي واالستهالك 

المحلي في هاتَين الدولتَين.
وتش���ير كّل الدالئ���ل إل���ى أّن التط���ورات 
المتسارعة، الخاّصة بمشروعات استغالل موارد 

مياه النيل، تجري على قدٍم وساق في دول أعالي 
الني���ل؛ بصرف النظر ع���ن المخاوف المصرية 

المتزايدة. 
ويعّبر مشروع سد النهضة- بشكٍل رمزي- 
عن تغّير موازين القوة النس���بية داخل منطقة 
الحوض لصالح دول المنبع، حيث تمكنت من 
الحصول على وس���ائل جديدة للتمويل.. ولعل 
هذا التحّول يش���ّكل تحّدياً استراتيجّياً أمام 
النفوذ السياسي الذي مارسته دولتا المصب- 

تاريخّياً- على مؤسسات التمويل التقليدية. 
رابعًا: �صيناريوهات الم�صتقبل: 

يمك���ن تصّور أربع���ة س���يناريوهات تحّدد 
مس���تقبل التعاون اإلقليمي في حوض النيل، في 

مرحلة ما بعد سد النهضة، كما يأتي))):
1- ال�شيناريو دون الإقليمي:

يمكن أن يُطلق عليه س���يناريو »نهوض دول 
المنبع«، حيث ينقس���م حوض النيل إلى عدٍد من 
���قة  المناطق والبرامج اإلقليمية الفرعية المنسَّ
تنسيقاً جيداً، وفي الوقت نفسه يتراجع التنسيق 
على نط���اق دول الحوض ككل، وهذا يقّوض من 
الفوائد المحتملة للتعاون المش���ترك في تطوير 
مي���اه النيل، ولع���ّل غياب الترتيب���ات التعاونية 
الفعالة- على نطاق الحوض- سوف تظهر آثاره 
السلبية بش���كٍل خاص على المدى الطويل؛ مع 
اش���تداد حّدة التغّيرات المناخي���ة، وزيادة عدد 

السكان. 

التي  الم�ستقبلية  الدرا�سة  على  الجزء  ه��ذا  في  ))) اعتمدنا 
موؤلفة  لجنة  مع  هيلهور�ست،  4)20م-  �سبتمبر  في  اأعدها- 
من االأطراف الفاعلة، �سمت اأع�ساء من اللجنة اال�ست�سارية 
الحكومات  عن  ممثلين  اإل��ى  باال�سافة  النيل،  لنهر  الفنية 

ومنظمات المجتمع المدني، انظر:
 Bart Hilhorst. Scenario Construction: The
 Future of Nile Cooperation Ten Years from Now.

.Nile Basin Initiative (NBI). 9 November 2014
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2- ال�شيناريو ال�شعبوي: 
مع اش���تداد ح���ّدة األوض���اع االقتصادية 
الصعبة، وارتفاع نسبة البطالة، تتجه بعض دول 
حوض النيل نحو تبّني سياسات أكثر وطنية، وفي 
هذا الحالة ال ص���وت يعلو فوق صوت الخطاب 
الش���عبوي الذي يتبناه السياسيون، بينما يتوارى 
صوت العلم���اء والمتخّصصين في إدارة الموارد 
المائية.. وال يخفى أّن غاية الخطاب الش���عبوي 
ه���ي الدعوة إلى تحقيق تنمي���ة اقتصادية على 
الصعيد الوطن���ي أوالً، وعادًة ما يتالعب القائد 
بعيداً عن الحقائق–،  الشعبوي هنا بالمشاعر– 
ولعّل المث���ال األبرز هنا هو القول بامتالك مياه 
النه���ر دون اآلخري���ن، وتدعم وس���ائل اإلعالم 
المتحي���زة والموجه���ة هذه الحالة الش���عبوية؛ 
من خ���الل الدع���وة لتبّني تكتي���كات »المباراة 
الصفري���ة«، وهو ما يعن���ي تجاهل مصالح دول 

الحوض األخرى))).
3- �شيناريو وحدة حو�س النيل:

في هذا الس����يناريو؛ يدرك القادة- الذين 
يمتلك����ون رؤية وبصي����رة واضح����ة- الفوائد 
المرتبط����ة بالتنمية المس����تدامة لموارد مياه 
الني����ل، ويطرحون أس����لوب »التوفي����ق« الذي 
يعتمد على مفاهي����م »المباراة غير الصفرية«؛ 

مدى  على  االإثيوبي-  الم�سري  للحوار  المتاأمل  يالحظ    (((
قرون- اأنه يزخر بالر�سائل ذات الطابع الديني، والتهديدات 
المتبادلة التي كانت تعك�س اأجواء ال�سك وعدم الثقة؛ اإذ يرى 
)اأبو  االأمهرية  باللغة  »اأبباي«  اأو  االأزرق،  النيل  اأن  االإثيوبيون 
البع�س  ادعى  وقد  خال�س!  اإثيوبي  نهر  هو  جميعًا)،  االأنهار 
اأن نهر »جيحون«، الوارد ذكره في الكتاب المقد�س، اإنما هو 
يعني  واإثيوبيا،  النوبة  في  كو�س  باأر�س  المحيط  النهر  ذلك 
االإثيوبية  بالحقوق  لالدعاء  للم�سيحية؛  توظيفًا  ثمة  اأّن  ذلك 

التاريخية في نهر النيل!
 T. Oestigaard1 & A. F. Gedef. Gish Abay: the
 source of the Blue Nile. ” WIT Transactions on

Ecology and the
.Environment. vol. 153. 2011. p.27

من خالل التوصل التفاٍق ش����امل إلدارة المياه 
وتقاس����م المنافع. ومع وجود إطار مؤسس����ي 
تعاوني جماعي منبثق عن مبادرة حوض النيل؛ 
توفير التمويل الالزم لمش����اريع  يصبح ممكناً 
البنية التحتية الثنائي����ة، والمتعددة األطراف، 
المتوس����طة والكبي����رة، التي أعدته����ا بالفعل 
هيئ����ة برامج العمل الفرعية كجزء من خططها 
االس����تثمارية المعّدة إعداداً جيداً. وباإلضافة 
إلى ذلك؛ يمك����ن للحكوم����ات مواصلة تنفيذ 
جدول أعمالها اإلنمائي الوطني من خالل طرح 

مشروعات وطنية كبرى.
4- �شيناريو »مجموعة عنتيبي«:

إذا تمّكن���ت دول المنبع بقي���ادة إثيوبيا من 
تأمين الحصول عل���ى التصديقات الكافية على 
اإلطاري؛  بالتعاون  الخاص���ة  عنتيبي«  »اتفاقية 
فس���وف يتم إنش���اء لجنة دائمة لحوض النيل، 
عندئذ س���وف يحدث انقساٌم ش���ديد بين دول 
المنبع والمصب، يترتب عليه انس���حاب شركاء 
التنمي���ة التقليديين الذي���ن يركزون على مفهوم 

التعاون اإلقليمي بمعناه الشامل.. 
ربما يتم التحّول إلى مجموعة من المانحين 
الجدد غير الغربيين، مثل الصين، وبعض الدول 
الخليجية التي ينصّب اهتمامها في المقام األول 
في عقود تأجير األراضي ومش���اريع االستثمار 
الزراع���ي، وال يعتب���ر دعم مؤسس���ات التعاون 
اإلقليمي دون وجود عائد اس���تثماري مباش���ر 
من أولويات ه���ذه الدول، ويصب���ح البديل في 
هذه الحالة ه���و االعتماد على التمويل الوطني، 
ومساهمات الدول األعضاء التي تمتلك أولويات 

مختلفة. 
وال ش���ك في أّن هذا الس���يناريو محفوٌف 
بالمخاط���ر؛ ألن���ه يُعّرض وحدة ح���وض النيل 

للخطر.
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شكل )2(
السيناريوهات المستقبلية للتعاون بين دول 

حوض النيل

في الوقت الحالي؛ ال يزال ش���كل التعاون 
وديناميات���ه في ح���وض النيل أم���راً يكتنفه 
الغموض، ويخضع لعدٍد من أوجه عدم اليقين، 
ولع���ل ذلك يط���رح العديد من التس���اؤالت؛ 

أبرزها:
- هل س���يواصل مجتمع المانحين الدوليين 
مستوى دعمه الحالي لمراكز مبادرة حوض النيل 

اإلقليمية؟ 
- هل يمكن توفير التمويل الكافي للمشاريع 
االس���تثمارية الكبرى، في البني���ة التحتية، التي 
تهدف إلى زي���ادة الفوائ���د المتحققة من مياه 

النيل؟ 
- متى يمكن لمبادرة حوض النيل التحول من 
وضعها الحالي؛ إلى الوضع الدائم الذي يحظى 

بدعم جميع دول الحوض؟ 
- هل س���تعود مص���ر إلى االنخ���راط في 
مناقش���ات التعاون اإلقليمي ف���ي حوض النيل؛ 
وفق���اً لمتطلبات التح���ول في موازي���ن القوى 

اإلقليمية؟ 
وف���ي ظّل هذه األوض���اع الديناميكية وغير 
المؤكدة؛ تبرز أهمية ودراس���ة الس���يناريوهات 
األربعة الس���ابقة؛ بهدف التوص���ل إلى أفضل 

الحلول الممكنة.

خاتمة: المنظور التعاوني ب�صاأن �صد 
النه�صة )مبداأ: ال �صرر وال �صرار(:

 ال ش���ك بأّن مصادر الص���راع على موارد 
مياه النيل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، 
واألس���اطير  الميثولوجيا  روايات  تُظهرها  كما 
القديمة، وعلي���ه؛ ال يمكن التعام���ل معها من 
خالل اتفاقات قصيرة األجل ترتبط فقط بسد 

النهضة. 
وربما يرجع الخطاب التصعيدي بين كلٍّ من 
إثيوبيا ومصر حول بناء سد النهضة، ولو جزئّياً، 
إلى س���وء َفْهم لطبيعة مخاطر هذا السد على 
مصر، المسألة برّمتها ترتبط بالتخزين وإدارته، 
فبع���د أن يتّم ملء خزان الس���ّد؛ لن يؤثر وجود 
السّد نفسه- بشكٍل كبير- على إجمالي إمدادات 

المياه المتاحة لمصر والسودان.
ويمكن لكلٍّ م���ن إثيوبيا ومص���ر نزع فتيل 
التوترات بينهما من خالل تبّني اس���تراتيجيات 
بن���اء الثقة، وتجنب »س���لوك العق���رب« القائم 
على فلس���فة المباراة الصفرية، وكذلك »سلوك 
النعام���ة« الذي يُفضي إلى التفريط في الحقوق 

وعدم القيام بااللتزامات، ومن ثّم: 
أوالً: يتعين على إثيوبيا اتخاذ زمام المبادرة 
واالتفاق، مع كلٍّ من مصر والسودان، على قواعد 
ملزم���ة إلدارة عملية ملء خزان س���د النهضة، 
وقواع���د التش���غيل الخاّصة به خالل س���نوات 

الجفاف. 
ثانياً: يجب على مصر أن تعترف بحّق إثيوبيا 
في تطوير البنية التحتية لمواردها المائية؛ على 
أساس مبدأ االستخدام المنصف والعادل، وعدم 
إحداث ضرر جس���يم للدول النيلي���ة األخرى، 
واالتف���اق على ع���دم عرقلة اتفاقي���ات تجارة 

الطاقة بين كلٍّ من إثيوبيا والسودان.
ومن الواضح: أّن السودان سوف يمّثل نقطة 
ارتكاٍز أساسّية في منظومة العالقات المصرية 
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اإلثيوبي���ة، وال س���يما ما يتعلق منها بمش���اريع 
الطاقة الكهرومائية اإلثيوبية.

إّن وجود إط���ار »تعاوني إقليمي«- أوس���ع 
نطاقاً- الستخدام موارد مياه النيل؛ قد يتطلّب 
بعض التنازالت المش���تركة م���ن كال الجانبين 
)مصر وإثيوبيا(، ولكنه يحتاج- وهذا هو األهم- 
إلى ع���دم إحداث ضرٍر »ملم���وس« أليٍّ منهما، 
وقد يتطلّب األمر تضافر جهود أطراٍف إقليمية 

ودولية. 
وأّي���اً كان األمر؛ فإنه في حالة عدم تقديم 
مصر تنازالت إلى الدول النيلية العشر األخرى، 
بما يعني تمس���كها بالنظام القانوني الس���ائد 
لنه���ر النيل، فإنها ال ت���زال بحاجٍة إلى إجراء 
تعديالت كبيرة في استخدامها الحالي للمياه، 
فاالس���تخدام المصري لمياه النيل يعتمد على 
أمَريْن اثنَيْن: أولهما: الجزء غير المس���تخدم 
من حّصة الس���ودان )5 مليارات متر مكعب/ 
في الس���نة(. والثان���ي: أّن متوس���ط التدفق 
الس���نوي لنهر الني���ل كان أعلى من )84 مليار 
متر مكعب(، وفقاً التف���اق 1959م، ولم يُعّدل 
منذ ذلك الوقت.. ومن المرجح أن يس���تخدم 
السودان حصته الكاملة في غضون فترة زمنية 

محدودة. 
وم���ن جهة أخرى؛ فإّن التغّي���رات المناخية 
العالمية سوف تزيد من خسائر التبخر، وال شك 
في أّن ذلك كله س���وف يدف���ع بمصر إلى حالٍة 
من »الفقر المائي« الشديد! وتشير تجربة مصر 
ف���ي العقود القليلة الماضية إلى أنها قادرة على 
هندس���ة كفاءة المياه؛ من خالل تخفيض نسبة 
الفاقد والهدر في م���وارد المياه العذبة، وإعادة 
اس���تخدام مياه الصرف الصحي، واس���تخدام 

تقنيات الرّي الحديثة. 
إّن على مصر تبّني رؤية استراتيجية واضحة 
للتعامل مع ملف مي���اه النيل، ومواجهة تحديات 

األمن المائي، على ضوء التحوالت الفارقة التي 
شهدتها دول أعالي النيل خالل السنوات العشر 

الماضية. 
ولعّل الخطاب األمثل هو الذي يرّكز على 
بُعد مياه الني���ل بوصفها مصدراً من مصادر 
الشعوب  المستدامة لجميع  والتنمية  التعاون 
القاطن���ة على ضفتي النه���ر، ال اللجوء إلى 
خط���اب المصالح التاريخية، ولعّل الش���عار 
األكث���ر قبوالً الي���وم هو أن���ه: »ال ضرر وال 
ض���رار«))) في التفاع���الت المائية بين دول 

حوض النيل.
إننا ضّد الخطاب التصعيدي الذي يساهم 
ف���ي دّق طبول الح���رب، وذلك باس���تخدام 
»فزاعة« مياه النيل، وتهديد الوجود المصري، 
والقول بأننا أمام حرب وجود.. ونرفض كذلك 
خطاب الكراهية والتحريض ضّد مصر، الذي 
يتبّناه بعض الكتاب والمسؤولين في دول أعالي 

النيل.. 
علينا- جميع���اً- أن نُعلي م���ن قيم الحوار 
والتسامح؛ بما يعّزز المصالح والمنافع المشتركة 

لشعوب حوض النيل �

 ،(2(4( )رقم  ماجه  وابن   ،(2867 )رقم  اأحمد  اأخرجه    (((
وغيرهما.

مكمن الخطورة في بناء سّد 
النهضة اإلثيوبي: في كونه ليس 
جزءًا من مبادرة حوض النيل، أو 
اتفاقية التعاون اإلطاري، أو أي 
اتفاٍق ثنائي بين إثيوبيا ومصر.. 

إنه مجرد مشروع إثيوبي
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العولمة وثمن االستقرار في إفريقيا.. 
نحو تفعيل ثالثية: األمن والتنمية والديمقراطية

اأ. عربي بومدين
مدر��ض العل�وم ال�سيا�س�ية والعاق�ات الدولي�ة، كلي�ة الحق�وق والعل�وم 

ال�سيا�سية- جامعة ح�سيبة بن بوعلي- ال�سلف/ الجزائر

فمع التغيرات االستراتيجية، على المستوى 
العالم���ي، كان األمل كبيراً في اس���تقرار القارة 
اإلفريقية وخروجها من ش���بح الحروب األهلية 
والنزاع���ات اإلثنّية والِعرقية، وس���اد االعتقاد 
بأّن���ه يمكن لهذه القارة االس���تفادة من مظاهر 
العولمة بغية تطوير قدراتها، غير أّن التحدّيات 
ظلّت المعرقل األس���اس الستفادتها من الفرص 

الق�ارة الإفريقي�ة، بم�ا تحمل�ه من تظهر 

اإخفاق�ات في الما�س�ي وتحديات 

م�س�تقبلية، متاأثرًة بمظاهر العولمة في مختلف 

تجّلياتها، وفي �س�ورها المتمثلة في: )مجموعة 

الظواهر القت�س�ادية، هيمنة القي�م الأمريكية، 

ثورة تكنولوجية واجتماعية(.
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الذي سيعتمده الباحث في التحليل.
 ترج���ع كلم���ة »العولم���ة«- ف���ي ترجمتها 
 Globalization كلم���ة  إل���ى  الحرفي���ة- 
اإلنجليزي���ة، التي تعني بالمفه���وم االقتصادي: 
جعل الشيء على مس���توى عالمي، أي نقله من 
المحدود إلى الالمح���دود. وبمفهوم آخر تعني: 
تعميم نمط م���ن األنماط الفكرية السياس���ية 
واالقتصادي���ة، الذي تختّص به »جماعة معّينة«، 

على العالم كله.
ومن ثم؛ س���تتناول هذه الورقة: الكشف عن 
فرص العولم���ة وتحدّياتها بالق���ارة اإلفريقية؛ 
لفهم: لماذا تدفع إفريقيا ثمن اس���تقرارها في 

سياق العولمة؟
واإفريقيا:  العولمة  الثاني:  المحور 

حدود العالقة:
- عدٌد من التصّورات بشأن  تبرز- بشكٍل جليٍّ
العالق���ة بين إفريقيا والعولمة، تتوزع على ثالث 

مجموعات، نشأت وتطورت من داخل القارة: 
األولى: تسعى للتوصل إلى حالة »حلٍّ َوَسط« 

بين إفريقيا والعولمة. 
والثانية: تطالب بتضامن إفريقي جاد، وعلى 
أُس���س صلبة وموضوعية، كوس���يلة تهدف إلى 

االستفادة من مزايا العولمة. 
والثالثة: تُبرز بش���كٍل نقدي المخاطر التي 
تمّثل ج���زءاً ال يتجزأ عن العولم���ة في طورها 

الراهن.
 وضمن هذه التص���ورات؛ فإّن التفاعل بين 
إفريقيا والعولمة يرتب���ط- في جزٍء منه- بدور 
الدولي، وليس  المجتم���ع  وموقف ومدخ���الت 
مجرد اإلرادات السياس���ية لل���دول اإلفريقية، 
منفردًة أو حتى مجتمعة، وذلك نتيجة التراكمات 
التاريخية التي عاش���ت فيها دول القارة، والتي 

كّرست منطق التبعية إلى حدٍّ كبير. 

التي تتيحها، لكون هذه القارة مصدراً للتوس���ع 
الليبرالي. 

وعليه؛ فإّن هذه الورقة البحثية: ستبحث في 
اإلشكالية اآلتية:

 كيف تأثرت إفريقيا بالعولمة؟ وما المداخل 
العملّي���ة لتتكّي���ف إيجابّياً مع آلي���ات العولمة 

ومظاهرها؟
العولمة:  م�صامين  االأول:  المحور 

محاولة في الفهم:
تُعّد االقترابات المختلفة من موضوع العولمة 
معقدة إلى حدٍّ كبير، حيث سادها أنواٌع مختلفة 
من التحّيزات الفكرية، إذ نجد تياَريْن يس���يطر 
عليهم���ا االنحياز المس���بق في تن���اول مفهوم 

العولمة))): 
التيار األول: يتحّيز للعولمة، ويعتبرها َقَدراً 
حتمّياً، وضرورًة تاريخية في التقّدم البش���ري، 

ويناشد بقبولها كما هي من دون تحفظ. 
التي���ار الثاني: يرفضها بإط���الق؛ ألّنها في 
حقيقتها إعادة إنتاج لنظام الهيمنة الرأس���مالي 
القديم )اإلمبريالية(، حيث ترتكز أساس���اً على 
فكرة االس���تغالل وتحقيق أعلى معدالت الربح؛ 
على حساب الفقراء وشعوب دول العالم الثالث.

إل���ى جانب ذلك نج���د تياراً ثالث���اً: يكتفي 
بوصفها بأنها ظاهرة.

كما نج���د تياراً رابعاً: يُعّد من أبرز التيارات 
ضمن الخريطة المعرفي���ة للعولمة، وهو التيار 
الذي يم���ارس النق���د الموضوع���ي للّظاهرة، 
باألدوات النظرية والمنهجية المتطورة  متمسكاً 
لعلم االجتماع المعاصر، وهدفه تبيان س���لبيات 
وإيجابيات العولمة بكّل أمانة علمية، وهو التّيار 

)))  ال�سيد ي�سين، »نحو خريطة معرفية للعولمة«، في: التقرير 
اال�ستراتيجي العربي 998)م، القاهرة: موؤ�س�سة االأهرام، �س 

.((9-24(
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وعليه؛ س���يتم تحلي���ل ه���ذه العالقة وفق 
هذه النقاش���ات؛ باالعتم���اد على بعض مظاهر 
ومؤش���رات العولم���ة- وليس جميعه���ا-، وهي 
منهجية يراه���ا الباحث مفيدة لتحليل الموضوع 
من جوانب���ه المتعددة، وتوضيح ه���ذه العالقة 

المركبة والمعقدة.
تكري����س  ف���ي  واإفريقي���ا:  العولم���ة  اأوًل: 

التخلُّف:
لقد تّم تحديد التأثير األساسي للعولمة في 
إفريقيا في تآكل مس���ألة »السيادة«، وخصوصاً 
في المسائل االقتصادية والمالية، نتيجًة لفرض 
نماذج واس���تراتيجيات وسياس���ات التنمية على 
البلدان اإلفريقية من ِقبل المؤّسس���ات المالية 
الدولي���ة، كصن���دوق النق���د الدول���ي، إضافًة 
لتأثيرها في الجوانب السياس���ية واالجتماعية 
والثقافية واألمنية، وعليه؛ س���يتم توضيح ذلك 

في المستويات اآلتية:
الم�شتوى القت�شادي:

التهمي���ش  عموم���اً-  العولم���ة-  ع���ّززت 
االقتص���ادي إلفريقي���ا؛ ألّن ج���ّل االقتصادات 
الوطنية تعتمد بشكٍل كبير على التبعية للخارج، 
فض���اًل على تفاقم حّدة الفقر وعدم المس���اواة 
االقتصادية، وعدم قدرة عدٍد كبيٍر من األفارقة 
على المش���اركة الفّعالة في الحياة االجتماعية 

والسياسية لبلدانهم.
وقد شّكلت مس���ألة الديون قضية جوهرية 
في تخلّف إفريقي���ا بداي���ة الثمانينيات، حيث 
اضطرت بلدان إفريقّية كثيرة إلى االستدانة من 
الخارج لسّد العجز في ميزان المدفوعات، وقد 
تجاوز حجم االقتراض- بصورة غير مس���بوقة- 
قدرات هذه الدول على السداد، وبفعل هشاشة 
اقتصاديات هذه الدول، وارتفاع معدالت الفائدة 
على الق���روض، أفضت الدي���ون الخارجية إلى 

أزمات اجتماعّي���ة- اقتصادي���ة عنيفة، رهنت 
مس���تقبل الق���ارة، وتحّكم���ت في سياس���اتها 

وإصالحاتها. 
وف���ي مقابل ذل���ك؛ برهنت المش���روطية 
السياسية على تبعيٍة اقتصادية وسياسية، هدفت 
أساس���اً إلى فرض الّنم���ط الغربي للتنمية على 
الدول اإلفريقية، األم���ر الذي كانت مخرجاته: 
الضغ���وط السياس���ية واالقتصادي���ة؛ المتمثلة 
في التهدي���د بإيقاف المس���اعدات والمعونات 
والتسهيالت المالية؛ إلقامة نموذج الديمقراطية 

الغربي.
وتُق���ّدم العولم���ة نموذجاً معاِدياً للمس���ألة 
التنموية ف���ي إفريقيا، بوجود دول���ة غير ذات 
صلة- أو هامش���ية- بالنس���بة للجهد التنموي، 
نتيجة اس���تراتيجيات التنمية والسياسات التي 
ترّكز في تحقيق االس���تقرار والخصخصة؛ بدالً 
من النمو والتنمية والقضاء على الفقر، مدفوعًة 
من ِقبل الجه���ات المانحة الخارجية؛ مّما يؤدي 
إلى مزيٍد من الفقر وعدم المس���اواة، وتقويض 
القدرة على المش���اركة بفعالية ف���ي العمليات 

السياسية واالجتماعية.
يُع���ّد نجاح مش���روعات التنمي���ة والنهضة 
لتأثيرات العولمة على  المحلية الناشئة مقياساً 
المس���يرة التنموية للبل���دان اإلفريقية، غير أّن 
الواقع التنم���وي للدول اإلفريقية يعكس مظاهر 
س���لبية لتأثي���ر العولمة، حيث كان���ت وال تزال 
اس���تراتيجيات وسياس���ات التنمية في إفريقيا 
خاضع���ًة للتخطيط الخارج���ي وتأثيراته، ومّما 
أصب���ح يُبرر فش���ل هذه السياس���ات والبرامج 
والمش���اريع اإلنمائية: أنها تُصن���ع وتُنفذ وتُقّيم 
دون أن يكون للسّكان المحليين فيها أي مشاركة 
تُذكر، وأصبح���ت هذه المش���اريع اإلنمائية ال 
تواف���ق الثقافة والّدين وال حتى القيم في البالد 
اإلفريقي���ة، وهو األمر ال���ذي ُعّبر عنه بمقولة: 
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إفريقيا »مقبرة المشاريع اإلنمائية«))).
وعلى الرغم من ذلك؛ فإّن عّدة نماذج تستحق 
اإلشادة في النهضة المحلية، على غرار: )جنوب 
إفريقيا، كينيا، إثيوبيا، نيجيريا، رواندا، ناميبيا، 
س���وازيالند، الس���نغال(، في المجال الصناعي 
والزراعي، ونمو رأس المال المحلّي، حيث قامت 
صحيفة اإليكونومس���ت، والتي وصفت إفريقيا 
عام 2000م بأنها »القارة اليائس���ة«، بتغيير هذه 
الفكرة بعد أكثر من عش���ر س���نوات، من خالل 
تغطية خاّصة للقارة اإلفريقية؛ تنظر إليها اآلن 

بوصفها القارة الواعدة. 
بَيْد أّن المنافس���ة األجنبية وغزو األس���واق 
اإلفريقية أّثر بش���كٍل كبير على المنتج المحلّي، 
فعلى سبيل المثال: تس���تقبل )مصر، السودان، 
إثيوبيا، جنوب إفريقي���ا، نيجيريا، أنغوال، كينيا، 
تشاد، الغابون، زيمبابوي، إريتريا، غانا( 93% من 
إجمالي صادرات الصين إلى القارة، األمر الذي 
يس���توجب إعادة النظر في خلق تدابير للتحكم 

في األسواق وحماية المنتج المحلّي))).
لقد س���اهمت العولمة ف���ي تقليص فرص 
النه���وض بالق���ارة، وتحجيم نهضته���ا؛ بإفقار 
القارة، واس���تنزاف ثرواتها المادية والبش���رية، 
وذلك في مجال التعليم والصّحة واألمن الغذائي، 
فانتش���ار األمراض، وال سيما اإليدز الذي تمّثل 
فيه إفريقيا 80% من الحاالت عالمّياً)))، والفقر 

)))  االأمم المتحدة، تقرير لجنة ال�سيا�سات االإنمائية عن اأعمال 
ماي   29 واالجتماعي،  االقت�سادي  المجل�س  الثالثة،  دورتها 

)200م، �س0).

ح�سابات  اإفريقيا..  في  ال�سين  اآدم،  ال��رزاق  عبد  راج��ع:    (2(
للعملة  ال�شودان  مطابع  �شركة  ال�شودان:  والخ�شارة،  الربح 

المحدودة، 4)20م.

)))  ديفيد ج. فران�سي�س، اإفريقيا ال�سلم والنزاع، ترجمة: عبد 
للترجمة، 0)20م،  القومي  المركز  القاهرة:  الوهاب علوب، 

�س07).

47%، والجوع وسوء التغذية 30%، والبطالة %70 
في جنوب الصحراء، وتجاوز ديون القارة حاجز 
ال�400 مليار دوالر)))، هي ظواهر جلّية للعولمة 
الرأسمالية المتوحش���ة؛ بسبب استغالل القوى 
الغربية لثروات القارة، وإلح���اق الّضرر بالبيئة 
من خ���الل التصنيع وردم النفايات، واس���تغالل 

اليد العاملة اإلفريقية الرخيصة.  
الم�شتوى الجتماعي والثقافي:

من أهّم تحديات العولم���ة االجتماعية في 
إفريقيا: المظاهر المتسّببة في التسّيب والتفكك 
المجتمعي، وانعكاس���اتها التي تؤّدي إلى تحلّل 
دور األسرة في التنشئة االجتماعية، مع انشغال 
أفراد األس���رة بالفضائيات بدالً من الواقع، وال 
س���يما تأثيراتها على الش���باب التي تؤّدي إلى 
ازدياد االنح���راف االجتماعي، بس���بب طبيعة 
الرس���ائل والمضامين اإلعالمية التي يفرضها 
واق���ع الفضائي���ات الوافدة المتش���ّبعة بالقيم 
الغربي���ة، والتي تُحّرض على العنف والمخّدرات 
واالنحالل األخالقي والرعب وأساليب الجريمة؛ 
مؤّدية إلى ما يُس���ّمى: »االس���تالب واالغتراب 

الثقافي والحضاري«.
ونتيجًة للهيمنة الثقافية م���ع العولمة؛ فإّن 
البلدان اإلفريقية تعّرضت بش���كٍل كبيٍر وسريع 
لفقدان الهوي���ة الثقافية، وفي كثيٍر من األحيان 
تساهم هذه الهيمنة الثقافية في عرقلة العملية 
التنموية داخلّياً؛ بش���كٍل يحمل على االعتقاد أّن 
الحمولة الثقافية الغربية أّثرت بشكٍل عميق في 
النُّخ���ب والجماهير على حّد الس���واء، وهو ما 
يدفعنا للقول بأّن المش���كلة في إفريقيا ليست 

اقتصادية؛ بل ثقافية في األساس.
ثّمة تأثي���ٌر آخر أكثر خط���ورة، وهو تهديد 
الهوي���ة عبر مدخل اللغة، نتيجًة للعالقة الوثيقة 

)4)  عبد الرزاق اآدم، مرجع �سابق.
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بين اللغة والهوية القومية، فالعولمة الثقافية باتت 
واقعاً مفروضاً، من خالل تكنولوجيا االتصاالت 
واإلعالم والسياحة وأنماط االستهالك، وهو ما 
يؤّث���ر في الواقع اللغ���وي اإلفريقي، ويؤدي إلى 
فقدان الهوية اللغوي���ة األصيلة، والواقع يؤكد- 
بوضوح- اضمحالل واندث���ار اللغات اإلفريقية 
لصال���ح اللغات األجنبية، وهي وضعية س���اهم 
اإلفريقية  النُّخ���ب  االس���تعمار، وعمقتها  فيها 
بعد االس���تقالل، وترسخت ضمن آليات العولمة 

االتصالية.
والقول ب���أّن اللّغات المحلي���ة غير ناضجة 
وغير مالئمة لدراسة العلوم- ضمن هذا االتجاه، 
وفي اعتقاد كثيٍر من النُّخب اإلفريقية- هو أمٌر 
مناٍف للحقيقة، فمعظم اللّغات اإلفريقية، ومنها 

العربية مالئمة تماماً لدراسة العلوم. 
وفي سياق ذلك؛ ليس أمام الدول اإلفريقية 
إال بناء سياس���ة لغوية تحاف���ظ على اللغة األّم؛ 
كأحد المداخل الرئيس���ة ف���ي مواجهة العولمة 

الثقافية.
الم�شتوى الأمني:

ش���ّجعت العولمة في إفريقيا إلى حٍدّ كبير 
نشاطات الجريمة المنّظمة، كتجارة المخدرات، 
والدع���ارة، والمواد اإلباحية، وتهريب البش���ر، 
واإلغراق بالنفايات الخطرة، واس���تنزاف البيئة، 

من ِقبل رجال األعمال عديمي الضمير. 
كما س���اهمت العولمة في تنّقل اليد العاملة 
عبر الحدود، وتس���هيل هجرة األدمغة، ومن ثَمَّ 
إضعاف القدرة البشرية التي تُعد ركيزة التنمية 

المستدامة في البلدان النامية.
المسألة األكثر تعقيداً على المستوى األمني 
تظه���ر أيضاً ف���ي الهجرة غير الش���رعية التي 
انتش���رت مع التبشير بقيم العولمة، حيث يتطلع 
الشباب اإلفريقي إلى مستوياٍت معيشية أفضل، 

تأث���راً بالمظاهر الثقافية في بلدان الش���مال، 
مع الغزو الثقافي واإلعالم���ي، وفي ظّل غياب 

التنمية، وضعف أداء الحكومات اإلفريقية.
فضاًل عن أّن اله���روب من التهديد قد حّل 
اآلن محّل البحث ع���ن فرٍص أفضل في العيش 
الكريم، كدافٍع للهجرة الدولية، بسبب مشكالت 
الفقر، وتغّير المناخ، وارتفاع مس���تويات العنف 

األهلي في الدول اإلفريقية األكثر فقراً.
ا�شتف���ادة  واإفريقي���ا:  العولم���ة  ثاني���اً: 

م�شروطة:
ال مراء ف���ي القول بأّن إفريقيا اس���تفادت 
كثيراً من الفرص الت���ي أتاحتها العولمة، كونها 
مرحلة طبيعية في التطور البشري، بَيْد أّن هذه 
االستفادة كانت مش���روطًة إلى حدٍّ كبير؛ نظراً 
لخضوع إفريقيا إلى آليات العولمة االقتصادية، 
وفي كثيٍر من األحيان كانت هذه الفرص مقرونًة 
بالتنازل عن السيادة لصالح الشركات المتعددة 
الجنس���يات التي تعمل في منظومة مؤّسس���ات 

العولمة المتوحشة. 
ولعّل من مزايا العولمة ما ن�صير اإليه 

فيما ياأتي:
ال�شتثمار الأجنبي وتدفق راأ�س المال: 

 توّجه���ت الكثير م���ن الش���ركات العالمية 
لالس���تثمار في البلدان النامي���ة، ومنها الدول 
اإلفريقية، حيث جاء ف���ي تقرير األونكت�اد عن 
االس���تثمار العالمي لع���ام 2013م، أّن ت�دفقات 
االس���تثمار األجن�بي المباش����ر المتجه�ة إلى 
إفريقيا ارتفع�ت بنس����بة 5%، فبلغ�ت 50 ملي�ار 
دوالر ف���ي 2012م، ح�تى في ظ����ّل انخف�اض 
االس���تثمار األجن�بي المباش����ر عل�ى الصعيد 

العالمي بنسبة %18.
وم����ن حي�ث مص�ادر االس���تثمار األجن�بي 
المباش����ر؛ يفي�د تقري�ر االستثمار الع�المي أّن 
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نش�اط الش����ركات ع�بر الوطني�ة الواف�دة م�ن 
األس�واق الناش�ئة يتزاي�د في إفريقيا، وبقي�اس 
الرصيد من االستثمار األجنبي المباشر؛ تكون: 
)ماليزيا، وجنوب إفريقيا، والصين، والهند )هي 

أكبر مستثمري البلدان النامية في إفريقيا. 
كما س���اهم انفتاح إفريقيا على األس���واق 
العالمية في رفع ت�دفقات االس���تثمار األجن�بي 
المباش����ر الخارج�ة م�ن البل�دان اإلفريقية، إذ 
ك�ادت تتض�اع���ف ثالث�ة أمث����ال في 2012م، 
فبلغ����ت 14 ملي����ار دوالر. وبخ�الف التدفقات 
الداخل���ة؛ ارتفعت التدفقات الخارجة في جميع 
المناطق اإلفريقية، مما أس���فر عن تسجيل رقم 

قياسي لمجموعها، انظر: الشكل )1())).
الشكل )1(: أكبر 5 بلدان متلقية لتدفقات 
االستثمار األجنبي المباشر الداخلة، 2011م 

و2012م- )مليار دوالر(:

المصدر: األونكتاد، تقرير االستثمار 
العالمي لعام 2013م.

وأظهر تقرير لش���ركة »ارنس���ت آند يونغ« 
بعن���وان »إفريقي���ا 2015م– اتخ���اذ القرارات« 
ارتفاع اس���تثمار رأس المال في القارة إلى 128 
مليار دوالر، بزيادة ُقّدرت بنحو 136%، ما ساهم 

)االأون��ك��ت��اد)،  والتنمية  للتجارة  المتحدة  االأم��م  موؤتمر    (((
يتزايد،  اإفريقيا  اإل��ى  المتجه  المبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار 
 26 �سحفية،  ن�سرة  2)20م،  لعام  العالمي  االتجاه  متحدّيًا 

جوان ))20م، �س ))-)).

في خلق 188400 وظيف���ة عمل جديدة، بزيادة 
 .%68

وتش���ير التقديرات إل���ى أّن نيجيريا، التي 
تُع���ّد اآلن أكبر اقتصاد ف���ي إفريقيا، كانت قد 
جذبت نحو 49 مش���روع استثمار أجنبي مباشر 
ف���ي 2014م، فضاًل ع���ن دول إفريقّية صاعدة 
بقوة، مثل أنغوال التي حازت استثمارات أجنبية 
قيمته���ا 16 ملي���ار دوالر، وحصل���ت موزمبيق 
على 50 مشروعاً لالس���تثمار األجنبي المباشر 
في 2014م، متقّدم���ة مرتبتَيْن لتصبح المتلقي 
الخامس األكبر لمش���اريع االس���تثمار األجنبي 
المباشر في إفريقيا، وفي 2014م برزت إثيوبيا 

في تصنيف المتلقي الثامن األكبر))).
انطالق���اً من ذلك؛ يمكن الق���ول بأّن تدفق 
رأس المال األجنبي س���اهم بش���كٍل واضح في 
عملية التنمية نس���بّياً، واس���تفادت إفريقيا من 
مش���روعات في البنية التحتية والخبرة األجنبية 
ومن التكنولوجيا العالية في مختلف المجاالت.

إال أّن المعادل���ة بقيت قائم���ًة على النهب 
واس���تغالل خيرات ش���عوب الق���ارة اإلفريقية، 
وخصوص���اً أّن هذه الش���ركات تأخ���ذ الحّصة 
األكبر من األرباح بقاعدة االستثمار 49%؛ مقابل 
51%، وه���ي القاعدة التي تُفقد الدول اإلفريقية 
االس���تثمار  القرار، وس���يتحول  س���يادتها في 
األجنبي بهذه الصيغة )غير العادلة( من ُمساهٍم 
في عملية التنمية إلى معرق���ٍل لها على المدى 
المتوس���ط والبعي���د، وتصبح هذه الش���ركات، 
المتعددة الجنسيات المستثمرة في إفريقيا، من 
ش���ريٍك في التنمية إلى وكيل االستعمار الجديد 
بأدوات اقتصادية؛ استمراراً لنظرية التبعية التي 
حكمت العالقة بين الش���مال والجنوب، وتصبح 

مليار   (28 ب�  ا�ستثمارات  ت�ستقطب  اإفريقيا  تقرير:    (2(
دوالر في 5)20م، دبي- مبا�سر، )8)/)/6)20م). 
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التنمية هنا ما هي س���وى محاولة االنخراط في 
»التوسع الرأس���مالي العالمي«- على حّد تعبير 

سمير أمين))).
انت�صار التعليم والتبادل المعرفي: 

على الّرغ���م من المس���تويات المتدنية في 
نس���بة المتعلمين وج���ودة التعليم ف���ي إفريقيا 
مقارنًة بدول الش���مال؛ فإّن انتشار التعليم يُعّد 
من أهم النتائج المهّمة التي ترتبت على العولمة، 
ففي الوقت الحاضر وّفرت العولمة فرصاً للطلبة 
األفارقة للدراسة في أفضل الجامعات األجنبية، 
والحصول على أفضل المعارف والخبرات، ومن 

ثّم العودة الستثمار تلك المعرفة في بلدانهم. 
فعلى س���بيل المثال: ش���هد الّتع���اون بين 
الجامعات ومراكز األبحاث في البلدان اإلفريقية 
ونظيراتها في الدول المتقّدمة طفرًة ال شك فيها 
في الس���نوات األخيرة، وقد فتحت الّصين الباب 
لتوفير 18 ألف منحة دراسية للطالب األفارقة؛ 
حي���ث من���ذ 2009م مش���روعاً ضخم���اً للمنح 
الدراسية، بلغ بمقتضاه عدد الطلبة األفارقة في 

الجامعات الصينية حوالي 12 ألف طالب))).
إّن هذه النظ���رة المتفائلة تبقى ضمن حّيٍز 
ضّيق، يتعلّق أساس���اً بكون إفريقيا اس���تفادت 
من فرص العولمة ف���ي مجال الّتعليم، لكن هذه 
االس���تفادة مش���روطة بمصالح الدول المانحة 
لخبراتها ف���ي مجال التعلي���م والبحث العلمي، 
فمظاهر الفقر والتأّثر بالنزاعات ما تزال ترهن 
مس���تقبل التعليم في الق���ارة، فإفريقيا جنوب 
الصحراء هي المنطقة التي بها أكبر نس���بة من 

القرنين  ف��ي  للتنمية  ال�سيا�سي  االقت�ساد  اأم��ي��ن،  ))) �سمير 
ط)،  الفارابي،  دار  بيروت:  الع�شرين،  وال��واح��د  الع�شرين 

2002م، �س40.

اقت�ساديًا«،  اإفريقيا  تغزو  »ال�سين  حمودي،  الكريم  عبد    (2(
تقرير خا�س، موقع الخليج اأنالين،  )9)/))/5)20م).

األطفال خارج المدرسة )31 مليون نسمة، بنسبة 
52 %من المجموع(، والمراهقين خارج المدرسة 

)24 مليون نسمة، بنسبة %39(. 
وو�صائل  التقنية  المعرفة  انت�صار 

االت�صال الحديثة: 
برغ���م محدودية التطّور التقني في مجال االتصال 
في إفريقيا مقارنًة بالدول المتقّدمة؛ فإّن العولمة وّفرت 
فرص���اً كبيرة في هذا المجال، س���اهمت في اختصار 
المس���افات، وعززت التنمية في ه���ذه القارة، فقد بلغ 
عدد مس���تخدمي اإلنترنت فيها 298 مليون مستخدم، 
شّكلوا نس���بًة تصل الى 9.8% من إجمالي مستخدمي 
اإلنترنت حول العالم، بن���اًء على ما ذكرته اإلحصاءات 
العالمي���ة لس���نة))) 2015م، وه���ي نس���بة تتقارب مع 

اتجاهات اإلنترنت عام 2017م، انظر: الشكل )2(.
الشكل )2(: نسبة مستخدمي اإلنترنت في 

العالم حسب المناطق

وأشارت األرقام إلى: أّن نسبة انتشار استخدام 
اإلنترنت في إفريقيا س����ّجلت حوالي 26.5% من 
إجمالي تعداد سكانها، المقّدر نهاية النصف األول 

من 2015م، بأكثر من 1.1 مليار نسمة))).

من   %46 ع��ل��ى  ت�ستحوذ  اآ���س��ي��ا  ق���ارة  ك��ال��و،  اأ���س��ي��د    (((
التقنية،  عالم  موقع  العالم،  في  الإنترنت  م�شت���خدمي 

)2)/)/5)20م). 
)4)  المرجع نف�سه.
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وتواصل المنصات والش���بكات االجتماعية 
تحقي���ق معدالت نم���وٍّ كبيرة من حيث نس���بة 
االستخدام، ويعّد الفيس بوك أشهرها وأكثرها 
شعبية، حيث وصل عدد المستخدمين النشطين 
به إلى مليار و184 مليون مستخدم، كان نصيب 
إفريقي���ا من ذلك 7% من مجموع الس���كان في 
جانفي )يناي���ر())) 2014م، األمر الذي يؤكد أّن 
استخدام اإلنترنت في إفريقيا ما يزال ضعيفاً، 

والشكل )3( يوضح ذلك:

الشكل )3(: انتشار استخدام شبكات 
التواصل االجتماعي عبر المناطق في العالم

وتسّجل إفريقيا جنوب الصحراء أقّل نسبة 
انتش���ار للهاتف المحمول: 73%؛ مقابل 98% في 
البلدان المرتفعة الدخل، ووصلت نسبة امتالك 
الهواتف الذكية بالقارة خالل 2013م إلى %80، 
ما يعادل 803 مليون مستخدم، وفق األرقام التي 
 AfricaTelecom Market  نش���رها موقع
2013، والتي تبّي���ن أّن من بين كّل 10 مواطنين 
ف���ي إفريقيا يمتلك 8 منهم هاتف محمول واحد 
على األقل، وتعني أيضاً أّن قارة إفريقيا أصبحت 
ثاني أكبر سوق للهواتف المحموله بعد آسيا))). 

ال�سبكات  ع��ن  اإح�سائيات  تقرير:  ي��ح��ي،  ب��ن  ع��م��اد    (((
التقنية،  ع��ال��م  4)20م،  ف��ي  واالإن��ت��رن��ت  االج��ت��م��اع��ي��ة 

)4)/)/4)20م).  
للهواتف  �سوق  اأكبر  ثاني  اأ�سبحت  اهلل،  عبد  اأيمن    (2(
الجوال  ا�شتخدام  ن�شبة   %80 العالم:  ف��ي  المحمولة 

تأسيساً على ذلك؛ يمكن القول بأّن إفريقيا 
اس���تفادت بش���كٍل كبي���ر في مج���ال االتصال 
بالتقنيات الحديثة، إاّل أّن ذلك يبقى مش���روطاً 
ومرهون���اً بالتكنولوجي���ا الغربية المس���توردة، 
وتوطين التكنولوجيا يبقى أمراً بعيد المنال، ما 
يجعل النظام التقني في هذه القارة هّشاً مرتبطاً 
بشكٍل أساس���ي بكبرى الشركات األجنبية، وهي 
تحدّيات تتطلب العمل على بناء مجتمع المعرفة، 
والتغلّب على الفجوة الرقمية في القارة، تحقيقاً 
لأله���داف اإلنمائية لأللفية، بما يس���اهم في 
تعزيز التنمي���ة، وبناء قدرات الحكم الراش���د، 

وضمان مشاركة الّناس في الحياة العاّمة.
ــث: فــي الــبــحــث عن  ــال ــث الــمــحــور ال
البديل: هل تتخل�ض اإفريقيا من قب�صة 

العولمة؟
نحو تعزيز ثقافة الديمقراطية المحلّية: 

بإلحاح عندما  الديمقراطية  المسألة  تُطرح 
يتعلّق األمر بالحديث ع���ن إفريقيا، والواقع أّن 
افتقاد دول القارة إلى تنمية سياسية حقيقية هو 

سبب التخلُّف السياسي.
وفي هذا الس���ياق؛ تظه���ر نوعية األنظمة 
السياس���ية )تس���لطية( بما تحمله من تشّوهات 
في الممارس���ة الديمقراطي���ة بوضوح، وتصبح 
أحد المسائل الجوهرية المعرقلة لعملية التحّول 
الديمقراطي في الق���ارة، والواقع يثبت بوضوح 
أّن عوام���ل كتزوي���ر االنتخاب���ات، واالنقالبات 
العسكرية، وهامشية المجتمع المدني، متأصلة 

في العمل السياسي لدى الدول اإلفريقية.
وحتى يس���تقيم الوضع، في مواجهة مظاهر 
العولمة الس���لبية، ومعالجة تلك التش���وهات ال 
ينبغي استنس���اخ التجارب الديمقراطية الغربية 

ف���ي ق����ارة اإف��ري��ق��ي��ا، ال��ج��دي��د ف���ي ع��ال��م ال��ت��ق��ن��ي��ة، 
)2/5)/))20م).  
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)المعولم���ة(، ولكن م���ن خالل إيج���اد نموذج 
)سياسي/ ثقافي( متس���ق مع الهوية اإلفريقية 
ومكوناته���ا المجتمعية؛ من أجل فعٍل سياس���ي 

راشد، ومن ذلك:
- التداول السلمي للسلطة وفق ما تقتضيه 

اآلليات الديمقراطية.
- انفت���اح األنظم���ة السياس���ية، والقبول 

بالمعارضة السياسية.
- تعزيز سياسات االندماج المجتمعي.

- آليات التحكيم وفض المنازعات.
- التخلُّص من القبضة األمنية والعسكرة.

- إع���ادة النظر ف���ي دور المجتمع المدني 
وتعزيز أدواره.

إّن أحد المعضالت األساسية التي تقف في 
وجه التخلُّص من قبض���ة العولمة لدى إفريقيا 
هو الضعف السياسي، والتش���ّوه الديمقراطي، 
الذي أصبح أح���د المداخل الرئيس���ة لتدخل 
القوى الكبرى عس���كرّياً في دول القارة؛ بحّجة 
الهشاش���ة السياس���ية، والخوف م���ن تصدير 
أزماتها الداخلية للغ���رب »المتقّدم«، والحقيقة 
أّن المصالح االقتصادية تؤدي الدور األس���اس 
ف���ي التغلغل األجنبي في الق���ارة اإلفريقية من 
ه���ذا المدخ���ل، وإن كان المظه���ر االقتصادي 
أحد تجلي���ات العولمة؛ ف���إّن التدخل األجنبي 
أصبح يأخذ أشكاالً أخرى في زمن العولمة غير 

األشكال الكالسيكية.
إّن األزمة السياسية في إفريقيا ال تعود إلى 
طبيعة األفارق���ة، وال إلى خصوصيتهم الثقافية 
واالجتماعية، بل هي أزمة في النظرية السياسية 
الليبرالية، ومكّونها الرأسمالي، ذلك أّن إفريقيا 
عرفت قبل االس���تعمار حضارًة متميزة وأنظمًة 
سياس���ية تعتمد على الش���ورى، وهو ما ُعرف 

بنظام »ديمقراطية الشجرة«))).
وهناك تجارب سياسية حقيقية تستحق اإلشادة، 
وم���ن ذلك: فكرة »المؤتمر الوطن���ي« الذي يُعّد من 
أبرز مناهج التغيير الّس���لمي للنُّظم التسلطية، ولعّل 
المثال األبرز ما ح���دث في دولة بنين عام 1991م، 
وفي خبرة »برلمانات الشوارع« التي أقامها األفارقة 
بوصفه���ا قنوات ش���رعية بديل���ة لمواجهة طغيان 
الس���لطة الحاكم���ة، وهذا ما حدث ف���ي جمهورية 
الكونغو الديمقراطية )زائير س���ابقاً(، وأس���هم في 
الرئي���س موبوت���و. واالنتخابات  اإلطاحة بنظ���ام 
التعددي���ة؛ كما حدث في زامبي���ا وغانا ونيجيريا، 
وهو ما جعل تجربة غانا تُعّد إحدى قصص الّنجاح 

الكبرى للتحّول الديمقراطي في إفريقيا))).
وفي الس���ياق ذاته؛ ظلّ���ت إفريقيا تحاكي 
الغرب، وتنقل تراثه السياسي وتطبيقاته، بالرغم 
من عيوب���ه الكثيرة، وعدم قدرت���ه على تطويع 
الحالة اإلفريقية منذ نش���وء الدولة الوطنية في 
إفريقيا، حيث إّن هذا »االستنبات الديمقراطي 
الغربي« لم يصل���ح في البيئ���ة اإلفريقية التي 
ورثت زخماً وإرثاً تاريخّياً سياس���ّياً، واقتصادّياً، 
واجتماعّياً، ساهم في التكوين السوسيو-ثقافي 
والسوسيو-اجتماعي لإلنسان االفريقي والحياة 
السياس���ة واالجتماعي���ة له. وعلي���ه؛ فإّن هذا 
التعارض السلبي أنتج نموذجاً للتبعية  السياسية، 
وساهم في فشل التنمية، مّما فسح المجال أمام 
الصراع���ات، كما هو الحال في الصومال وكينيا 
وزيمباب���وي ورواندا وكوت ديف���وار وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى وليبيريا 

وسيراليون.. وغيرها.

)))  جون محمد امباكي، »اأزمة النظم ال�سيا�سية في اإفريقيا«، 
ليبيا: اأكاديمية الفكر الجماهيري، 2006م، �س4).

الربيع  بين  العالقة  »جدلية  ح�سن،  الرحمن  عبد  حمدي    (2(
العربي واإفريقيا«، الجزيرة نت، )2/4/9)20م).
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 وضمن هذا الواقع؛ تظهر الحاجة إلى نموذج 
بديل في إطار التوافق السياس���ي واالقتصادي 
واالجتماعي، األمر الذي من شأنه إعادة صياغة 
عقد اجتماعي جديد، يتّم فيه إعادة بناء العالقة 
بي���ن الدولة والمجتمع على أس���اس خصوصية 
كّل مجتمع، بش���كٍل يتوافق وحاجات اإلنس���ان 

اإلفريقي المادية واإلنسانية.
التنمية االقت�صادية الم�صتديمة: 

ال ش���ّك ب���أّن نظريات التحدي���ث والتنمية 
السياس���ية تنطلق م���ن فرضية مفاده���ا: أّن 
نهائّي���اً وحتمّياً  الديمقراطي���ة، بوصفها هدفاً 
للتنمية السياس���ية، ال يمكن أن تظهر إال بتوافر 
عدد م���ن الش���روط األولية، أهّمه���ا: تحقيق 
معدالت مرتفعة من التنمي���ة االقتصادية، وهو 
معطى أساسي يُبرز مسألة التخلُّف االقتصادي 
الذي تعيش فيه الق���ارة اإلفريقية، والذي يجد 

مصدره في التخلُّف السياسي.
إّن المس���ألة الجوهرية التي تُطرح في هذا 
الس���ياق؛ هي: كيف تس���لم إفريقي���ا من تغّول 

العولمة ومظاهرها السلبية؟
هذا التس���اؤل يج���د إجابت���ه المقنعة في 
الجانب االقتص���ادي؛ عندما يتعلّق األمر بوجود 
تنمية اقتصادية حقيقية، تكفل تحّس���ن الجانب 
االجتماع���ي لدى الس���كان األفارقة- أوالً، ومن 
خ���الل تحّقق االكتفاء الذات���ي واألمن الغذائي، 
ومن ثّم منافس���ة الس���لع األجنبي���ة التي تغزو 

األسواق اإلفريقية- ثانياً.
تُعّد مسائل التنمية االقتصادية أحد العوامل 
األساسية في نهضة القارة اإلفريقية، وخروجها 
من نفق التخلُّف والتبعية، والواقع أّن اإلمكانيات 
الطبيعية والمادية متوفرة إلى الحّد الذي يمّكنها 
من أن تكون رائدة في مجال التصنيع والزراعة، 
ومن ث���ّم التصدير وجل���ب رؤوس األموال التي 

تحّرك عجلة التنمية، وتضمن مس���تويات عالية 
م���ن الرفاه االجتماع���ي، بعيداً ع���ن الحرمان 
االقتصادي الذي أثق���ل كاهل القارة اإلفريقية، 
وأدخلها أتون حروب أهلية لم تجد لها مخرجاً، 

وذلك ألسباب بنيوية داخلية وأخرى خارجية.
إّن أح���د تجليات العولم���ة االقتصادية هو 
المنافسة االقتصادية الشرسة، وإغراق األسواق 
المحلي���ة، وإضعاف المنت���ج المحلّي، وبطبيعة 
الحال؛ ف���إّن التنمية االقتصادية المس���تديمة، 
وضبط االس���تثمار األجنبي، والتحّكم في حركة 
رؤوس األموال، وتش���جيع الصناع���ة المحلية، 
وف���رض قيود على دخول الس���لع األجنبية، من 
العوامل األساس���ية للوقوف ف���ي وجه العولمة 

االقتصادية المتوحشة.
الحفاظ على الخ�صو�صية المحلية: 

إذا تحدثن���ا ع���ن أكالت مث���ل »البيتزا« أو 
»الهامبورغر«، أو األلبسة األجنبية، فإنها مجرد 
أنم���اط معيش���ية، ولكنها ف���ي الحقيقة تحمل 
مدلوالت ثقافية تسود العالم، وتعّبر بشكٍل واسع 
ع���ن فكرة تنمي���ط العالم على القي���م الغربية، 
واألمريكية تحديداً، وتحم���ل في طياتها نماذج 

تكريس قيم العولمة في شّقها الثقافي.
المس���ألة الفارقة في هذا اإلطار؛ تنصرف 
إل���ى اندث���ار الخصوصية المحلي���ة اإلفريقية 
وانصهاره���ا في القيم الغربية، وذلك بفعل تآكل 

مفهوم »السيادة الوطنية«.
واألكثر من ذلك: س���اهم التطور التقني في 
مجال اإلعالم واالتص���ال في إحداث ثورة ضّد 
كّل ما هو خصوصي، بش���كٍل ألغى المسافات، 
وأذاب الثقافات، ويب���دو أّن انصهار ذلك أنتج- 
بشكٍل محّضر له س���لفاً- معدن الثقافة الغربية 
التي ستحمل مدلول الحديث )اللغة(، والتفكير، 
وأس���لوب العيش عل���ى الطريق���ة الغربية، ولن 
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يق���ف عند هذا الحّد؛ بل س���ينعكس ذلك على 
المس���توى األفق���ي والعمودي، عندما يش���مل 
الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية لدى 

الشعوب اإلفريقية قاطبة.
إّن مواجهة العولمة تس���توجب إنتاج نماذج 
جديدة تتماشى والخصوصية المحلية اإلفريقية، 
نابع���ًة من عم���ق الت���راث الثقاف���ي والمكّون 
الحض���اري اإلفريقي، مع مراعاة التنّوع والتعّدد 
الذي يطبع ه���ذه القارة، وه���ي أدوات جديرة 
بالتحصي���ن الثقافي ضّد الواف���د، واألصّح هنا 
أن يتم االحتف���اظ بالموروث الثقافي اإلفريقي، 

واالستفادة في الوقت نفسه من الوافد النافع.
ويبدو أّن التنميط الثقافي رافٌد للس���يطرة 
الثقافية، التي ال مح���ال تنتهي مخرجاتها عند 
السيطرة السياس���ية واالقتصادية، بشكٍل يرهن 
مس���تقبل الش���عوب اإلفريقي���ة المتطلعة إلى 
االس���تفادة من إيجابيات العولم���ة، ومثال ذلك 
فرنسا في استعمارها لشعوب القارة اإلفريقية- 
أوالً، واستمرارية الس���يطرة الثقافية من خالل 
»المنّظمة الدولية للفرنكوفونية« للدول الناطقة 

باللغة الفرنسية- ثانياً.
إن صّحة هذا المقترح، وكونه خياراً لمواجهة 
العولمة، تتعزز عندما تقّدم لنا الشواهد المادية 
أدل���ًة واضحًة عل���ى التخّبط ال���ذي تعيش فيه 
إفريقيا، فش���كل تنظيم الدول سياسّياً وإدارّياً، 
ومحتوى الدس���اتير الناظمة للحياة السياس���ية 
والمجتمعي���ة، حتى فلس���فة بناء ال���دول، كلّها 
نماذج وقوالب مس���توردة م���ن النموذج الغربي، 
وهي الرؤية التي حكم���ت تطّور دول القارة بعد 
االس���تقالل، وحكمت فيها نموذج التنمية القائم 

على التغريب.
ولن يستقيم الحال إال بإعادة النظر في األُطر 
الثقافية الناظمة للمواطن اإلفريقي، الذي يجب 
أن يتكيف مع العولمة بأدواٍت يكون قد تلقاها في 

بادئ األمر من التنش���ئة االجتماعية التي تجعل 
الموروث الحضاري اإلفريقي أحد مصادرها.

وتفكيك  اال�صتقرار  عن  البحث  في 
المع�صلة االأمنية: 

لقد حملت العولمة معها الكثير من التغّيرات، 
م���ن ذلك التغيُر في مفهوم »األمن« الذي لم يعد 
مقتص���راً على جانب���ه العس���كري، حيث حّدد 
التقري���ر الصادر ع���ن برنامج األم���م المتحدة 
اإلنمائ���ي عام 1999م بعنوان: »عولمة ذات وجه 
إنساني«: س���بعة تحديات تهّدد األمن اإلنساني 
في عصر العولمة، وهي: عدم االستقرار المالي، 
غياب األمن الوظيفي وعدم اس���تقرار الدخل، 
غياب األم���ن الصّحي، غياب األم���ن الثقافي، 
غياب األمن الشخصي، غياب األمن البيئي، كذا 

غياب األمن السياسي والمجتمعي. 
وق���د أصبح األم���ن مطلباً ملّح���اً، وإحدى 
القضايا دائمة الحضور في أجندات المنظمات 
اإلقليمية في إفريقيا، أو ضمن القضايا التي يتّم 
التباحث بشأنها بين إفريقيا والمجتمع الدولي، 
األهلية،  والحروب  المس���لحة  الصراعات  مثل: 
فقد تّم تس���جيل 39 صراع���اً داخل الدول في 
2014م، 13 منها- أي ما يعادل 33%- تّم تدويلها، 
وشملت الّصراع في: )مالي، نيجيريا، الصومال، 
جنوب السودان، وأوغندا()))، فضاًل على قضايا 
أخرى كغياب األمن الصّحي، وانتشار األمراض 

واألوبئة، وتدهور األمن الغذائي وسوء التغذية.
انطالقاً من ذلك؛ ف���إّن األمن يُعّد المدخل 
واالقتصادية  السياس���ية  للتنمي���ة  األساس���ي 
في إفريقيا، وس���بيل ذلك هو إص���الح العملية 

الديمقراطية، ونبذ العنف السياسي.

 Therése Pettersson, and Peter Wallensteen,   (((
 “Armed conflicts, 1946– 2014”, Journal of

.Peace Research, Vol. 52, No. 4, 2015, p.537
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أساس���اً  المتعلق  المعطى،  ه���ذا  وضمن 
بغي���اب رؤي���ة إقليمي���ة ودولية ف���ي التصّور 
األمن���ي في إفريقيا، فإّن التحّدي األبرز يكمن 
في التفكير في وضع اس���تراتيجية مش���تركة 
في إط���ار االتحاد اإلفريق���ي، بتعبئة الموارد 
المتاح���ة، والحلول اإلفريقي���ة؛ ألّن أّي تّدخل 
أجنب���ي يُعّد اختراقاً لفلس���فة األمن الوطني، 
ويبدو أّن »األمن« بتصّوره الش���امل لن يتحّقق 
إال بدعامتَ���ي »التنمي���ة« و »الديمقراطي���ة«، 
وهي ثالثية تضمن االستقرار السياسي الذي 
ينش���ده كّل نظام سياسي في إفريقيا؛ تحقيقاً 
لالستدامة التي تكفل التطور واالزدهار والرقّي 

لشعوب القارة.
خاتمة: 

لعّل من نافلة القول- ختاماً لما س���بق- أّن 
فحص ظاهرة العولم���ة وفقاً لتمثالتها الواقعية 
بإفريقيا؛ كش���ف عن حاالت من الهّوة المالزمة 
لطبيع���ة المك���ّون السياس���ي واالجتماعي في 
عالقته بمظاهر العولمة، خصوصاً على المستوى 
االقتصادي والثقافي، فحاجة إفريقيا اليوم إلى 
بناء اس���تقراٍر رصين ومتعّدد األبعاد؛ ال ينفصل 
عن ض���رورة تمحيص بنية الدول���ة، والتي هي 
بحاجٍة اليوم إلى التوّجه بُخطى ثابتة ومتسارعة 

نحو اإلصالح السياسي، واالجتماعي.
لقد ترك���ت العولمة آثارها الس���لبية على 
إفريقي���ا أكثر من الفرص الت���ي أتاحتها، ذلك 
أّن العولم���ة والسياس���ات الليبرالية الجديدة 
أثبتت فشلها في االس���تجابة لحاجّيات البشر 
ف���ي القارة، ومّثلت أداًة من أداوت االس���تغالل 
الرأس���مالي المتوح���ش؛ م���ن خ���الل زيادة 
وتدمير  الفقر،  والمجاعات، وانتشار  الحروب، 
البيئة، واس���تغالل البشر، واستنزاف الخيرات 

والثروات.

وضمن هذه الحقيقة؛ ف���إّن )التصور األول 
ف���ي محاولة َفْه���م العولمة( الذي تس���عى فيه 
مجموعت���ه للتوّصل إلى حالة »حّل َوَس���ط« بين 
إفريقي���ا والعولمة- الذي س���بق ذكره في بداية 
المحور الثاني-، له قدرة تفس���يرية أكبر؛ نظراً 
لكون العولم���ة مرحلًة تاريخية ال يمكن إلفريقيا 
أن تعيش على هامشها؛ شرط أن يكون لها قدرة 
عل���ى للتكّيف مع المراح���ل المتقدمة في عالم 
العولمة وما بعدها، والذي قد تُش���ّكل فيه هذه 
القارة عصب النشاط اإلنساني مستقباًل؛ نظراً 

إلمكانياتها البشرية والمادّية.
ومن آلي���ات هذا التكّيف: فكرة الفضاءات 
التي يمكن أن تخّفف من اآلثار السلبية للعولمة 
أبعادها،  المتوحش���ة في جمي���ع  والليبرالية 
وضمن هذا الطرح يمك���ن للفضاء )العربي- 
اإلفريقي( امتالك مناعة المقاومة، وأن يكون 
إقليمّياً في س���ياق اإلقليمية الجديدة،  إطاراً 
وحاّل وس���طاً بي���ن عزلة المحلّي���ة ومخاطر 
العولم���ة، وتتحّقق بذلك نب���وءة المفكر »علي 
مزروعي« للتع���اون )العربي- اإلفريقي( تحت 

� Afrabia »مسّمى »أفرابيا

»االستنبات الديمقراطي 
الغربي« لم يصلح في 

البيئة اإلفريقية التي ورثت 
زخمًا وإرثًا تاريخّيًا سياسّيًا، 

واقتصادّيًا، واجتماعّيًا
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فايات الخطرة في إفريقيا: النُّ

المخاطر وتحّديات الحماية البيئية

وتعاني بلدان القارة اإلفريقية، كسائر بلدان 
العالم، من مش���كلة النفايات، التي يمّثل توّلدها 
إح���دى النتائ���ج الجانبية لالس���تهالك، الذي 

ارتفعت وتيرته خالل العقود األخيرة.
ومنذ س���بعينيات القرن الماضي؛ ش���هدت 
القارة اإلفريقية- وال تزال- حركًة واس���عة لنقل 

اأه�ّم تمّثل  اأح�د  الخط�رة  النفاي�ات 

العال�م  تواج�ه  الت�ي  التحّدي�ات 

ف�ي الق�رن الح�ادي والع�س�رين؛ وذل�ك لم�ا لها 

م�ن تاأثي�راٍت �سّحي�ة وتداعي�ات بيئي�ة ومالية 

خطيرة؛ اإذا لم يتم التعامل معها ب�سورٍة �سليمة.

د. �سبحي رم�سان فرج
مدر�ض بكلية الآداب- جامعة المنوفية - م�سر
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المعالج���ة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية 
على الس���يانيد، نفايات الزي���وت المعدنية غير 
الصالحة لالس���تعمال المعّدة له، نفايات المواد 
والمركبات المحتوية عل���ى ثنائيات أو ثالثيات 
الفيني���ل، نفايات الرواس���ب القطرانية للتكرير 
والتقطي���ر، نفايات إنتاج األحب���ار واألصباغ... 
الطبيعة  النفاي���ات ذات  الالصق���ة،  والم���واد 
االنفجارية التي ال تخضع لتش���ريع آخر، نفايات 
إنتاج المواد الكيميائي���ة الفوتوغرافية، نفايات 
المعالجة الس���طحية للمعادن واللدائن، رواسب 
عمليات التخلّص من النفايات الصناعية))) - ))).
الخطرة  النفايات  م�صادر  ثــانــيــًا: 

واأ�صنافها في قارة اإفريقيا:
اأ- النفايات الخطرة المحلية:

 يتوّلد في إفريقي���ا )جنوب الصحراء( نحو 
62 مليون طّن سنوّياً من النفايات )الخطرة وغير 
الخطرة(، يتراوح فيها نصيب الفرد بين )0.09 
إلى 3.0 كجم( يومّياً، بمتوس���ط )0.65 كجم/ 
فرد/ يومّياً(، ويقت���رب من ذلك حجم النفايات 
المتولدة في شمال إفريقيا والشرق األوسط))).

وتمّث���ل النفايات المتولدة محلّياً في إفريقيا 
)5%( فقط من إجمالي النفايات بالعالم، وتتشّكل 

)2) اتفاقية بازل & برنامج االأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية بازل 
ب�شاأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخل�س منها عبر 
http://) على:  متاح   ،(40-(8( �س   ،((( مرفق  الحدود، 

.(www.basel.int

االآتية  والعنا�سر  المعدنية،  الكربونات  ال��م��واد:  ه��ذه  ))) م��ن 
ومركباتها: البريليوم، الزرنيخ، التلوريوم، الزئبق، الثاليوم، 
ومركبات  االأنتيمون..  الكادميوم،  ال�سيلنيوم،  الر�سا�س، 
الفلور غير الع�سوية- فيما عدا فلوريد الكال�سيوم-، ومركبات 
والزنك،  النحا�س  ومركبات  التكافوؤ،  ال�سدا�سية  ال��ك��روم 
اأو  الع�سوية  المحاليل  الع�سوية،  غير  ال�سيانيد  ومركبات 

االأحما�س في الحالة ال�سلبة، االأ�سب�ستو�س.

 The World Bank, What Waste-A Global Review  (4(
 of Solid Waste Management, March 2012, No.

.9-15, pp.8

النفاي���ات الخطرة من الدول الصناعية الكبرى، 
للدفن ف���ي أراضيها، أو اإلغ���راق في بحارها 

اإلقليمية.
وتُعّد عملية نقل النفايات الخطرة، والتخلّص 
منه���ا في أراضي الق���ارة اإلفريقية، عماًل غير 
أخالقي، وتكريس���اً واضحاً لمفهوم »العنصرية 
البيئية«، وعدواناً صارخاً على صّحة اإلنس���ان 
وبيئته؛ خصوصاً أّن أغل���ب بلدان القارة يفتقر 
إلى القوى البش���رية المؤهل���ة، والبُنى التحتية 
الالزمة، والتشريعات الضابطة، وأنظمة اإلدارة 
البيئية المالئم���ة والفعالة، للتعامل مع مثل تلك 

النوعية من النفايات.
الخطرة  الــنــفــايــات  مــفــهــوم  اأواًل: 

واأ�صنافها:
يُقص���د بالنُّفايات الخط���رة- وفقاً لمعايير 
البنك الدولي، و»اتفاقية ب���ازل« لنقل النفايات 
الخطرة وتداولها عبر الحدود-: »تلك المخلفات 
الت���ي تحتوي عل���ى عناصر ال يس���هل تحلّلها، 
وكيماويات ومركب���ات ذات آثار خطيرة ومزمنة 

على صّحة اإلنسان والبيئة«))).
وعموم���اً؛ تُعّد النفايات خط���رة إذا توفرت 
فيه���ا خصائ���ص أربع���ة: القابلية لالش���تعال 
للتفاع���ل  القابلي���ة   ،Flammability
 ،Corrosivity مس���ّببة للتآكل ،Reactivity

.Toxicity ساّمة
وتش���مل النفاي���ات الخط���رة- كم���ا ورد 
بالمرف���ق األول التفاقية بازل )1991م(- أنواعاً 
كثي���رة، منها: النفايات الطبي���ة، والمتخلفة عن 
إنتاج  نفاي���ات  الصيدالني���ة،  المس���تحضرات 
الكيميائية  المواد  البيولوجية، نفايات  المبيدات 
الواقية لألخش���اب والمذيبات العضوية، نفايات 

البيئة  ال�����س��واب��ك��ة:  ف��ال��ح  وع��ل��ي  م��زاه��رة  �سليمان  ))) اأي���م���ن 
والمجتمع، عمان، دار ال�سروق، 0)20م، �س2)2.
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من مواد عضوية بنسبة )57%(، وبالستيك بنسبة 
)13%(، وورق بنسبة )9%(، وزجاج ومعادن بنسبة 
)4%( لكلٍّ منهما، وتشّكل المواد األخرى )%13(. 
يتّج���ه )2.3( مليون طنٍّ منه���ا إلى مكّبات 
عمومي���ة، ويُدف���ن )2.6( مليون ط���ن، ويُحرق 
)0.05( ملي���ون طن، ويُحّول )0.05( مليون طنٍّ 
إلى وق���وٍد حيوي، ويتّم تدوي���ر )0.14( مليون 

طن))). 
وبالرغم من صعوبة الوصول إلى رقٍم دقيق، 
بش���أن كمية النفايات الخطرة المتولدة بالعالم، 
فإنها تُقّدر- بحسب برنامج األمم المتحدة للبيئة 
)UNEP(- بما يتراوح بين )300–500( مليون 
طّن س���نوّياً، يتوّلد منه���ا )80- 90%( في دول 
.)OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
ووفق���اً للج���دول )1(؛ بل���غ إجمالي حجم 
النفايات الخطرة المتولدة عام 2016م في دول 
إفريقيا: )19.921( مليون طن، ويمكن تصنيف 
دول الق���ارة- وفق���اً لكمية النفاي���ات الخطرة 

المتولدة- إلى ثالث فئات: 
األولى: )دول تزيد فيه���ا على مليون طن(، 
وتض���ّم: نيجيري���ا ومصر وإثيوبي���ا وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية، وتستأثر بحوالي %32.0، 

وهي دول تتميز بأحجامها السكانية الكبيرة. 
الثاني���ة: )دول تتراوح فيها بين نصف مليون 
ط���ن ومليون ط���ن(، وتضّم: المغ���رب وجنوب 
إفريقيا وتنزانيا والسودان وكينيا وأوغندا، وينتج 

بها %22.4. 
الثالث���ة: )دول تقّل فيها ع���ن نصف مليون 
طن(، وتضّم باقي دول القارة، وينتج بها %45.6.

ويبلغ متوس���ط نصيب الف���رد من النفايات 
الخط���رة المتولدة بالقارة حوال���ي )20 كجم/ 
فرد/ سنوّياً( في أغلب دول القارة، إال أنه يزيد 

.Op.Cit, p.21  (((

في بعض الدول؛ حتى يبلغ )33 و65 كجم/ فرد/ 
سنوّياً( في المغرب وبنين.. على التوالي.

جدول )1( 
حجم النفايات الخطرة المتولدة في بعض 

دول إفريقيا )2016م(

الدولة

حجم 
النفايات 
الخطرة 
المتولدة 

)األف 
طن/ 
ال�سنة)

ن�سيب
الفرد من 
النفايات 
الخطرة

)كيلوجرام
 ن�سمة)

الدولة

حجم 
النفايات 
الخطرة 
المتولدة 

)األف 
طن/ 
ال�سنة)

ن�سيب
الفرد من 
النفايات 
الخطرة

)كيلوجرام
 ن�سمة)

6620ليبيريا856)الجزائر

020))ليبيا27020اأنجوال

4520)مدغ�سقر42865بنين

20)24مالوي720)بت�سوانا

9820)تون�س25720بوركينافا�سو

25720مالي520))بوروندي

5720موريتانيا20)2)الكاميرون

جمهورية 
اإفريقيا 
الو�سطى

00موري�سيو�س7820

))987المغرب7020)ت�ساد

7820)موزمبيق420)جزر القمر

20)4نامبيا7420الكونغو

242النيجر520))كوت ديفوار

جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية
246920نيجيريا04620)

7020)رواندا420)جيبوتي

44020)م�سر
�ساوتومي 
وبرين�سيب

420
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غينيا 
اال�ستوائية

20220ال�سنغال020)

9820�سيراليون8220اإريتريا

9420)ال�سومال40920)اإثيوبيا

2720الجابون
جنوب 
اإفريقيا

9(520

67220ال�سودان2920غامبيا

9820توغو920)4غانا

20))5اأوغندا7220)غينيا

20)74تنزانيا2920غينيا بي�ساو

920)2زامبيا20)64كينيا

20)26زيمبابوي720)لي�سوتو

 Source: Hazardous Waste by Country,
 worldmapper, viewed 15th October,
2016, (http://www.worldmapper.org/

.(display.php?selected=305

ب- ت�شدي���ر النفايات الخط���رة اإلى اإفريقيا 
)العن�شرية والف�شاد(:

تش���هد بلدان القارة وص���ول كميات كبيرة 
م���ن المخلف���ات الخط���رة، قادمًة م���ن الدول 
الصناعي���ة الكب���رى بالعالم، بما يمّث���ل تعّدياً 
»العنصرية  لمفهوم  واضحاً  صارخاً، وتكريس���اً 
البيئي���ة« Environmental Racism، الذي 
يتناقض مع حّق جمي���ع األفراد في بيئٍة صّحية 
نظيفة وآمنة، أو ما يُطلق عليه: »العدالة البيئية« 

.Environmental Justice
بدأت حرك���ة نقل المخلف���ات الخطرة من 
دول العالم المتقّدم إلى إفريقيا منذ س���بعينيات 
القرن العش���رين، حيث اكتُشفت صفقات سّرية، 
بين بعض ال���دول اإلفريقية وش���ركات غربية، 
معظمها يتعلّق بنقل مواد س���اّمة تسّبب أضراراً 
بيئية وصّحية خطيرة، ويزيد من تفاقمها القوى 

البش���رية غي���ر المؤهلة للتعامل م���ع النفايات 
بالدول النامية، وعدم إدراك آثارها المدّمرة في 
مواقع دفنها؛ نظراً للتعتيم حول محتواها، حيث 
تعبر ح���دود بلدان العالم النامي تحت أش���كال 

وصور، بل مسّميات، مختلفة. 
على سبيل المثال؛ نقلت السفينة “كيان سي” 
Khian Sea حوال���ي 4 آالف طّن من »الرماد«، 
من مدينة فالدليفيا بوالية بنسلفانيا األمريكية، 
عام 1987م، إلى هايتي في أمريكا الوسطى على 
أنه »سماد«، بينما هو »رماد سام« من محارق مدن 
أمريكي���ة، يحتوي على كمي���ات كبيرة من المواد 
الس���اّمة، مثل: )الزرنيخ والكادميوم والرصاص 
والزئبق والديوكس���ين( وغيرها، وهذه الحمولة 
الضخمة اختفت بعد زيارة الباخرة لدوٍل فقيرة؛ 

مثل: هايتي والسنغال والمغرب وسريالنكا)))!
وش���هد العالم ازدي���اداً مّط���رداً في كمية 
النفايات التي تجتاز الحدود الدولية، ففي الفترة 
)1982م و1983م( تضاعف���ت كمي���ة النفايات 
المنقولة من أوروبا الغربي���ة للتخلّص منها في 
بلدان أخرى، حيث تراوح���ت بين )425-250( 
ألف طن، بنس���بة )1-2%( من إجمالي ما يوّلد 

من نفايات خطرة))). 
ونشرت »منظمة الس���الم األخضر« دراسًة 
استقصائية بشأن التجارة الدولية في النفايات، 
بما ف���ي ذلك بيانات بش���أن 34 دولة إفريقية، 
وقّدرت الحج���م الكلي لتجارة النفايات ب�حوالي 
3.5 ماليي���ن ط���ن، تّم ش���حنها م���ن البلدان 
الصناعي���ة إلى البلدان األقّل نمّواً، خالل الفترة 

)1986م إلى 1988م(، انظر: الجدول )2(.

6)20م،  فبراير  �سي،  كيان  الباخرة  رحلة  ثابت:  الطاهر    (((
.(http//www.medicalwaste.org) :متاح على

)2)  عادل رفقي عو�س: التلوث ال�سناعي )النفايات ال�سائلة)، 
دار ال�شروق، عمان، ط)-996)م، �س )7)-8)).
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جدول )2(
صادرات النفايات الخطرة إلى بعض الدول 

اإلفريقية خالل ثمانينيات القرن العشرين

موقع 
الدفن

العام
م�سدر 
النفايات

حجم 
النفايات
)طن)

القيمة 
المدفوعة 

)دوالر)

980)م�سيراليون
الواليات 
المتحدة 
االأمريكية

25 مليون-

985)مزيمبابوي
الواليات 
المتحدة 
االأمريكية

(500-

986)مال�سومال
الواليات 
المتحدة 
االأمريكية

600 مليون-

2.000)8000-غانا

غينيا 
بي�ساو

اإيطاليا987)م

 (5
مليون/ 
خم�س 
�سنوات

600 مليون

4 مليون) مليون-987)مالكونغو

غينيا 
اال�ستوائية

987)م
المملكة 
المتحدة

-2 مليون

-4000-987)منيجيريا

اإيطاليا987)منيجيريا
 8000
برميل

00) لكل �سهر

987)مغينيا
الواليات 
المتحدة 
االأمريكية

-) مليون

987)م�سيراليون
الواليات 
المتحدة 
االأمريكية

 625
حقيبة

-

--فرن�سا987)مبنين

-2000اإيطاليا988)منيجيريا

 Source: Amlak, M.G., African Countries
 and the Conventions on the Control of

 Transboundary Movements of Hazardous
 Wastes, Master Thesis, Institute of

 Comparative Law, McGili University,Montreal,
.24-Quebec, Canada, 1992, pp.23

وزادت كمي���ة النفاي���ات الخط���رة العابرة 
للحدود زيادًة كبيرة في السنوات األخيرة، حيث 
تش���ير اإلحصاءات إلى تنامي حجمها من )2.4 
ملي���ون طن( عام 2001م)))، إل���ى حوالي )9.0 
ماليين طن( عام 2009م)))، )انظر: الشكل 1(. 

شكل )1(: اتجاهات حركة النفايات غير 
القانونية بين إفريقيا وأوراسيا )2015م(
From: GRID-ARENDAL 2015

وأعلنت منظم���ة »اإلنتربول الدولي«، خالل 
)يونيو 2017م(- فقط- اكتش���اف أكثر من 1.5 
مليون طّن من النفايات غي���ر القانونية العابرة 
للح���دود بجميع أنح���اء العالم، خ���الل عملية 
عالمية قامت بتنس���يقها، تستهدف الشحن غير 
المش���روع للنفايات والتخلّص منها، وكانت آسيا 
وإفريقي���ا هما الوجهة الرئيس���ة للنفايات التي 
يتّم تصديرها بصورٍة غير مش���روعة من أوروبا 

 European Environment Agency, Movements    (((
 of waste across the EU’s internal and external

.borders, EEA Report ,No 7, 2012, p.18

عن  ن�سرة  للبيئة،  المتحدة  االأمم  برنامج   & بازل  اتفاقية    (2(
دي�سمبر  ب���ازل،  اتفاقية  اإط���ار  ف��ي  الم�سروع  غير  االت��ج��ار 

0)20م، �س).
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وأمريكا الشمالية))).
وتش���ير اإلحصاءات اإلقليمية خالل الفترة 
)2004-2006م( إلى تصريف 94% من النفايات 
الخطرة باألقطار الداخلية لكّل إقليم؛ في مقابل 
6% يتم تصريفها خارج ح���دود اإلقليم، وصلت 
النس���بة في قارة إفريقيا إل���ى 91%؛ في مقابل 

.(((%9
وتصرف الدول المتقّدمة نفاياتها الخطرة- 
غالباً- إلى مناطق نفوذها االستعماري القديم. 

وترج���ع الزيادة الكبيرة ف���ي حجم التجارة 
الدولية للنفايات الخطرة إلى دول العالم النامي 
بشكل عام، وإفريقيا خاّصة، إلى ارتفاع معدالت 
التصنيع بالعالم المتقّدم، والذي يصاحبه زيادة 
النفايات، وتقلّص المواقع اآلمنة لدفنها، والكلفة 
العالي���ة للتخلّص منها، والتي تُق���ّدر بحوالي 3 
آالف دوالر للطن)))، بينما تُباع للدول اإلفريقية 
دون معالج���ٍة بأق���ّل م���ن 5 دوالرات للطن)))! 
فضاًل عن الشفافية والمحاسبة ودور جماعات 
الضغط البيئ���ي بالدول المتقّدمة، وفي المقابل 
الفساد السياسي، وغياب الشفافية، وضعف دور 

األجهزة الرقابية، في أغلب الدول اإلفريقية.
وش���هدت القارة اإلفريقية، خ���الل العقود 

https://www.interpol.int/News-and-media/  (((
.100-News/2017/N2017

 Secretariat of the Basel Convention, Global (2(
 trends in Generation and Transboundary
 Movements of Hazardous Wastes and other

.Wastes, 2010,p.17

النفايات  م��ن  التخّل�س  تكلفة  ال��درا���ش��ات  اإح���دى  ))) ت��ق��ّدر 
بما  وح��ده��ا،  الأمريكية  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  ال��خ��ط��رة، 
ال�سنوات  اإلى تريليون دوالر) خالل  يتراوح بين )500 مليار 

الخم�شين القادمة.

)4) زيد المال �سافية: حماية البيئة في اإطار التنمية الم�ستدامة، 
جامعة  دكتوراه،  ر�سالة  الدولي،  القانون  اأحكام  �سوء  على 
ال�سيا�سة،  والعلوم  الحقوق  كلية  وزو،  تيزي  معمري-  مولود 

))20م، �س287.

األخيرة، صفقات مش���بوهة، لنق���ل المخلفات 
الخطرة ودفنها بأراضيها، مع عدد من الشركات 

الغربية، ومن ذلك:
- تورط شركات إيطالية وبريطانية وألمانية 
في تفريغ شحنات نفايات س���اّمة في نيجيريا، 
وقد بلغ األمر بالش���ركة اإليطالية التي تصدرت 
للعملية- نيابًة عن الشركات األخرى- أن زّورت 
أوراقاً تم���ّوه حقيقة تلك النفاي���ات التي بلغت 
حوالي 3000 طن، معبأة في علب صفيح رقيق، 
وضمنها مواد مسرطنة وأخرى مشّعة، وأفرغت 
الشركة عبوتها الس���اّمة في إحدى مزارع قرية 
“كوكو” الس���احلية، بعد ترضية مالية متواضعة 
لصاحب المزرع���ة، ولم تحاول الش���ركة حتى 
مجرد دفن هذه النفايات تحت التربة، بل تركتها 
عرض���ًة لألمط���ار والرطوبة وعب���ث األطفال، 
والمساكن التي ال تبعد إال عشرات األمتار! وقد 
أسهمت الصحف النيجيرية في كشف الفضيحة، 
فتدخلت الحكومة النيجيرية، وطلبت من الشركة 

اإليطالية سحب نفاياتها))).
- اتفاق بعض المس���ؤولين بدول���ة “غينيا 
بيس���او” مع ش���ركات سويس���رية وبريطانية؛ 
لتصدي���ر )15 ألف طن( أس���بوعّياً من نفايات 
الواليات المتحدة األمريكية؛ مقابل )120 مليون 
دوالر( في الس���نة، وهو ما يعادل الدخل القومي 

لهذه الدولة))). 
- نجحت إحدى الشركات الغربية »سيسكو« 
في الحص���ول على »موافقة مكتوبة« من حكومة 
بنين، وذلك على قيام الش���ركة بنقل )5 ماليين 
طن( سنوّياً من النفايات الخطرة إلى دولة بنين؛ 

الم�سبوهة،  وال�سفقات  ال�ساّمة  »النفايات  ر�سوان:  )5) �سمير 
ط)،  ال��ع��رب��ي،  كتاب  الإن�����ش��ان«،  دم��ار  البيئة..  دم��ار  ف��ي: 

2002م، �س59).

)6) محمد زكي عوي�س: اأ�سلحة الدمار ال�سامل، الهيئة الم�سرية 
العامة للكتاب، )200م، �س55).
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مقاب���ل حصول الحكومة على )2,5 دوالر فقط( 
للطن الواحد، في حين تدفع الشركات األوروبية 
التي تتولد عنها النفايات )ألف دوالر( لش���ركة 
»سيس���كو« مقابل التخلّص م���ن الطن الواحد. 
وتش���ير التقارير إلى أّن حكومة دولة بنين قامت 
خالل الفترة )1984-1988م( باس���تيراد أطنان 
من النفايات المشّعة من االتحاد السوفييتي، كما 
أجرت مفاوضات ثنائية مع الحكومة الفرنس���ية 
الستيراد نفايات مش���ّعة وخطرة؛ مقابل )1.6 
ملي���ون دوالر( ومس���اعدات اقتصادية لمدة 30 
س���نة، كذلك وّقعت مع ش���ركة أنجلو-أمريكية 
)Sesco Gibraltar( عقداً بتخزين )50 مليون 

طن( من النفايات الساّمة لعشر سنوات)))!
- قامت سفينة Probo Koala- تستأجرها 
ش���ركة هولندية- )في 19 أغس���طس 2006م( 
بإفراغ )400 طّن( من البنزين ومخلّفات تنظيف 
حاويات النفط في مستودع »اكويدو« للنفايات في 
»أبيدجان« عاصمة كوت ديفوار، وعش���رة مواقع 
أخرى حول المدين���ة، إحداها يصل إلى بحيرة، 
وانطلقت روائح الصوديوم والبنزين المتحلل في 
أرجاء المدينة، وحاولت السفينة إفراغ حمولتها 
في »أمس���تردام« لكن الس���لطات وصفتها بأنها 
»س���اّمة«، ورفعت تكلف���ة تصريفها )من 20 إلى 
900 دوالر للمتر المكعب(، فكان الحّل األرخص 

هو التخلّص منها في »أبيدجان«))).
ج- اأ�شن���اف النفاي���ات الخط���رة واأ�شراره���ا 

البيئية وال�شحية:
تتن���وع النفاي���ات الخطرة ف���ي مصادرها 

وأنواعها بإفريقيا، إال أّن أهّمها وأخطرها:

الجنادرية  المتجددة،  الطاقة  اأحمد:  القادر  عبد  ))) م��روان 
للن�شر والتوزيع، عمان، ط)-6)20م، �س29.

 UNEP, Waste Crime – Waste Risks: Gaps in (2(
 Meeting the Global Waste Challenge, 2015,

.p.29

1- النفايات الطبية:
تش���مل النفايات الطبية: المخلفات الناقلة 
الحادة،  واألجس���ام  والباثولوجي���ة،  للع���دوى، 
ومخلفات المس���تحضرات الدوائية، والس���اّمة 
للجينات، والمشّعة، والمخلفات غير الخطرة أو 

العاّمة.. إلخ.
العالمية  الصّح���ة  منظمة  لبيان���ات  ووفقاً 
تبلغ نس���بة النفايات الخطرة بمخلفات الرعاية 
الصّحي���ة: حوال���ي 15% فق���ط)))، تنتج عن: 
المستش���فيات، والمختبرات، ومراكز التشريح، 
ومختب���رات البحوث والفحوص���ات الحيوانية، 
وبن���وك الدم، ودور رعاية العجزة والمس���نين.. 

وغيرها.
وتش���مل مخاطره���ا الصّحي���ة: الح���روق 
نتيجة التعرض لألش���عة، إصابات وخز األدوات 
الح���ادة، التس���ّمم والتلّوث ع���ن طريق مفعول 
المس���تحضرات الدوائية، التسّمم والتلوث عن 
طريق مي���اه الصرف، وبعناصر أو مركبات، مثل 
الزئبق أو الديوكسينات))) التي تنطلق أثناء حرق 

المخلفات.
ويتباين معّدل توّلد نفايات الرعاية الصّحية 
من دولٍة ألخرى بإفريقيا، فيرتفع نسبّياً في مصر 
وإثيوبي���ا والجزائر )1.03 و1.1 و0.96 كجم/ 
سرير/ يومّياً(.. على التوالي، بينما ينخفض في 
الكاميرون والمغرب وموريش���يوس إلى )0.55 
و0.53 و0.44 كج���م/ س���رير/ يومّياً(.. على 
التوالي، وهي معدالت- في مجملها- أقّل كثيراً 

من نظيرتها في دول العالم المتقّدم.
وتفتقر معظم البلدان إلى السياسة القانونية 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/ (((
.fs253/en

خطرة،  مرغوبة  غير  ثانوية  كيميائية  مواد  )4) الديوك�سينات: 
الكبد  وظائف  في  وا�سطراب  جلدية،  اإ�سابات  اإل��ى  ت��وؤدي 
والجهاز المناعي، واالإ�سابة بال�سرطان خالل االأجل الطويل.
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إلدارة النفاي���ات الطبية، وإل���ى مدافن صّحية 
سليمة، فمثاًل: ليس لدى إريتريا وليسوتو وغانا 
تش���ريع إلدارة نفايات الرعاي���ة الصّحية، وفي 
د للنفايات  حين يوج���د أكثر م���ن )1000( مرِمّ
في إفريقيا؛ فإّن كثيراً منها غير فّعال، أو يعمل 
دون معايي���ر، وال تتوفر مدافن صّحية للنفايات 
بدوٍل مثل: غامبيا، وغانا، وليس���وتو، ونيجيريا، 
والس���نغال، وتنزانيا، وال يوجد في كينيا وزامبيا 

سوى مواقع للنفايات الخام. 
وقد أدى عدم وجود مدافن صّحية إلى زيادة 
اس���تخدام المحارق، بما تتضمنه من مخلّفات 
س���اّمة، وبعضها قد يكون مشّعاً، وعادًة ما تكون 
تلك المحارق قريبًة جّداً من التجمعات السكانية، 

ما يشّكل خطراً صّحياً كبيراً على المجتمع.
وق���د أُجري���ت دراس���ة ع���ام 2008م عن 
العالقة بين »الرم���اد« الناتج عن محارق بعض 
المستشفيات الكينية؛ وتلوث المياه الجوفية في 
محيط ُحَفر ردم الرماد غير المبّطنة، كش���فت 
عن ارتفاٍع كبير- عن الحدود المصّرح بها- في 
تركيزات عناصر )الكروم والكادميوم والرصاص 

والفضة والزئبق( بالمياه الجوفية))).
2- النفايات الإلكترونية:

تمّثل النفايات اإللكترونية إحدى المشكالت 
التي تواجه العالم، بسبب مخاطرها الناتجة عن 
تراكمها وتكّدسها وتصريفها بطرٍق غير سليمة، 
وتعاني ال���دول النامية من ع���دم وجود مرادم 
مجّهزة لحرقها، كما ال تُوجد مصانع لتدويرها.

وتشمل هذه النفايات: البطاريات والحواسيب 
والشاشات وأجهزة التليفون والتلفاز.. وغيرها، 
وتتمثل خطورتها في احتوائها على مواد وعناصر 

 WHO Regional Office for Africa ,Public Health  (((
 and Environment in the African Region,, 2014,

.p.47

كيميائي���ة- ضاّرة أو س���اّمة- )تق���ّدر بحوالي 
1000 مادة(، منها: )الزئبق وأكس���يد الرصاص 

والكادميوم والبولي فينيل(.
وف���ي إفريقيا؛ بلغت النفاي���ات اإللكترونية 
المتولدة عام 2014م حوالي )1.9 مليون طن(، 
وانخفض معّدل توّلدها بالقارة، مقارنًة بالقارات 
األخرى، بسبب انخفاض مستوى المعيشة، فبلغ 

المعدل العام بالقارة )1.7 كجم/ نسمة())).
ويتباين حجم النفايات اإللكترونية من دولٍة 
ألخ���رى بإفريقي���ا، فتتصدرها مص���ر وجنوب 
إفريقي���ا )0.37 و0.35 ملي���ون ط���ن- عل���ى 
التوال���ي(، ثّم نيجيريا )0.22 مليون طن(، بينما 
ارتفع���ت معدالت التوّلد في غينيا االس���توائية 
)10.8 كجم/ نس���مة(، وسيشيل )10.9 كجم/ 
نس���مة(، وموريش���يوس )9.3 كجم/ نسمة()))، 
س���اعد على ذلك السياسات االقتصادية لبعض 

الدول.

 United Nations University, The Global E-waste (2(
 Monitor - Quantities, flows and resources, 2014,

.p.24

 United Nations University, The Global E-waste (((
 Monitor - Quantities, flows and resources, 2014,

.p.38

تصرف الدول المتقّدمة 
نفاياتها الخطرة- غالبًا- إلى 
مناطق نفوذها االستعماري 

القديم
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وبالرغ���م من »حظ���ر« تصدي���ر النفايات 
الخط���رة م���ن ال���دول األعضاء ف���ي االتحاد 
األوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 
إل���ى البلدان غير األعضاء بالمنظمة، فإّن آالف 
األطنان من النفايات اإللكترونية تّم تصديرها من 
البلدان المتقّدمة إلى البلدان الفقيرة والنامية! 
بصورٍة مقّنعة )س���لع مس���تعملة، ومس���اعدات 
إنس���انية(، بينما الحقيقة هي رغبة الش���ركات 
في التخلّ���ص منها بأقّل التكالي���ف، فالقوانين 
األمريكية واألوروبية تُجبر الشركات على إعادة 
التدوير؛ ومن ثّم ف���إّن تصديرها إلفريقيا ودول 

العالم النامي- بصفٍة عاّمة- يصبح أقّل تكلفًة.
وصدر عام 2011م ع���ن أمانة اتفاقية بازل 
)SBC(، بالتع���اون مع برنام���ج األمم المتحدة 
بعن���وان: )أين توجد  للبيئة )UNEP(، تقريراً 
النفايات اإللكتروني���ة والمعدات الكهربائية في 
إفريقي���ا؟(، ناقش اآلثار البيئي���ة واالقتصادية 
لممارسات إعادة التدوير والتخلّص من المعدات 
الكهربائي���ة واإللكترونية في خمس���ة من بلدان 
غربي إفريقيا: )بنين، كوت ديفوار، غانا، ليبيريا، 

نيجيريا(، وتمّثلت أهّم النتائج فيما يأتي))):
- تتوّلد س���نوّياً كمية كبيرة م���ن النفايات 
اإللكترونية في الدول الخمس، تبلغ أقصاها في 
نيجيريا وغانا )1.1 مليون طن، و179 ألف طن/ 

سنوّياً(.. على التوالي. 
- خالل السنوات القليلة الماضية؛ دخل ما 
ال يقّل عن 250 ألف طّن من النفايات اإللكترونية 
سنوّياً؛ بصورة غير مش���روعة إلى موانئ بلدان 

غرب إفريقيا.
- يتّج���ه ما يتراوح بي���ن )30% إلى 50%( من 

 Secretariat of the Basel Convention &UNEP, (((
 Where are WEee in Africa? Findings from the
 Basel Convention E-waste Africa Programme,

.December 2011

النفايات اإللكترونية القادمة من الدول الغربية إلى 
غربي إفريقيا، حيث يت���ّم إصالح نصفها تقريباً، 

وإعادة تدوير أو التخلّص من النصف اآلخر.
- تُع���ّد المملك���ة المتحدة ه���ي المهيمنة 
على صادرات األجه���زة الكهربائية واإللكترونية 
المتجهة إلى غربي إفريقيا، تليها فرنسا وألمانيا 

بفارٍق كبير.
- تُعالج جميع النفاي���ات اإللكترونية تقريباً 
في هذه الدول بصورٍة غير رسمية وغير منّظمة، 
وعلى أراٍض غي���ر مجّهزة، ويت���م التخلّص من 
المواد الضارة التي تنتج عن التفكيك مباشرة في 
التربة، باإلضافة إلى حرق األس���الك والكابالت 
النحاس���ية، وأغلفة الشاشات والتلفاز)))، وغالباً 
ما تُستخدم رغوة العزل من الثالجات المفككة، 
والتي تحوي أساس���اً مركب���ات »البولي يوريثان« 
 ،)CFC( المحتوية على مركبات الكلورفلوركربون
أو إطارات الس���يارات القديمة، وقوداً رئيس���اً 
للحرائق؛ مما يس���هم في األخط���ار الكيميائية 
الحاّدة والتل���ّوث طويل األجل في مواقع الحرق، 
وانبعاث المواد المس���تنفدة ل���ألوزون وغازات 

الدفيئة، باإلضافة للمخاطر الصّحية.
وبالرغم من مس���ؤولية الش���ركات العاملة 
اإللكتروني���ات واالتص���االت، عن  في مج���ال 
الك���ّم الضخم من المخلّف���ات اإللكترونية الذي 
تنتج���ه بالقارة، فإنها ال تمتل���ك خططاً )حالية 
أو مس���تقبلية( للتخلّص اآلم���ن منها بعد انتهاء 

صالحيتها. 
ويقع بمدينة »أك���را«- في غانا- أكبر مكّب 
لتفري���غ النفايات اإللكترونية بالعالم، تنبعث منه 
أعم���دًة كثيفة من دخان عملي���ات الحرق، التي 

اإزال��ة  بعد  ل��الأ���س��الك-  البال�ستيكي  ال��غ��الف  ح��رق  )2) ي����وؤدي 
اللهب  ومثبطات  البوليفينيل  كلوريد  اإط��الق  اإلى  النحا�س- 
الإ�شابة  لخطر  العّمال  يعّر�س  ما  ال��ب��روم،  على  المحتوية 

باأمرا�س جلدية وتنف�سية، والتهابات العين، وال�سرطان.
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تستهدف اس���تخراج النحاس واأللمنيوم، تنطلق 
معها كميات كبيرة من الديوكس���ينات الس���اّمة، 
وبرغم ذلك؛ فإّن أكثر أعم���ال الحرق والتدوير 

يقوم بها الشباب واألطفال)))! 
وكش����فت »منظمة الس����الم األخضر« وجود 
مس����تويات عالية من المعادن الثقيلة في عينات 
الترب����ة بمناط����ق التفريغ، وبخاّص����ة الرصاص، 
بتركيزات أعلى 100 مّرة من المستويات الطبيعية، 
ومما يفاقم األزمة تربية الماشية والماعز والدجاج 

على النباتات التي تنمو بهذه التربة))).
ومم���ا يجب لف���ت االنتب���اه إلي���ه: الجهل 
بخطورة ت���داول هذه المخلفات بي���ن العاملين 
في هذا المجال، فقد كش���فت استبانة أُجريت 
ف���ي الس���ودان: أّن )72%( م���ن العاملي���ن في 
مج���ال االتصاالت غير ملّمين بخطورة النفايات 
اإللكتروني���ة، وبعضهم )29%( ال يأبه باألضرار، 
و )84%( ال يعرفون الجهة المسؤولة عن حماية 

الّناس منها))). 
3- النفايات النووية والم�شّعة:

تلج���أ الكثير م���ن ال���دول الصناعية لدفن 
النفايات النووية والمشّعة خارج أراضيها، نظراً 
آلثاره���ا البيئية الخطيرة، وق���د مّثلت إفريقيا 
»وجهة رئيسة« لدفنها بأراضيها أو إغراقها في 

بحارها))).

 UNEP, Environmental pollution and impacts on (((
.public health, 2007

http://www.scidev.net/global/digital-divide/ (2(
multimedia/electronic-waste-dump-supplies-

.ghana.htm

النفايات  لتحديات  الت�سدي  ���س��ري��ف:  ع��ب��داهلل  ))) محمد 
االإلكترونية في اإفريقيا.. ال�سودان نموذجًا، فبراير 6)20م، 

.(http://www.sudanile.com( :متاح على

تحّد  التي  االأولى  الوثائق  من  )975)م)  لندن  اتفاقية  )4) تعد 
البحار.  في  النفايات  باإغراق  يتعلق  فيما  ال��دول  �سيادة  من 
 CM/RES1153(XL) وجدير بالذكر في هذا ال�سدد القرار

وقد كش���فت »منظمة الس���الم األخضر«: 
أّن الفترة )1987-1998م( ش���هدت نقل )115( 
شحنة نفايات ساّمة إلى كلٍّ من أمريكا الالتينية 

والدول اإلفريقية))).
وتشير دالئل إلى أّن المياه المحيطة بمنطقة 
الق���رن اإلفريقي كانت تُس���تخدم كموقع إغراق 
منذ اتفاقية لندن )1975م(، كذلك تش���ير عدة 
تقاري���ر إلى ح���وادث من الش���حنات اإليطالية 
للنفايات الساّمة أو النووية بالصومال- وغيرها 
من البلدان اإلفريقية- في التس���عينيات، ووفقاً 
للمصدر ذاته )الس���الم األخضر، 2010م( كانت 
هن���اك )94( محاول���ة- أو حال���ة فعلية- من 
صادرات النفاي���ات الخطرة إل���ى إفريقيا بين 
)1994م و1998م(، شملت أكثر من )10 ماليين 

طّن( من المخلفات، ضمنها مواد مشّعة.
ووفقاً لتقارير األمم المتحدة ومجلس األمن؛ 
فإّن هناك مطالبات بالتحقيق في نفايات ساّمة 
يج���ري إغراقها في المي���اه قبالة الصومال في 
السنوات األخيرة، وتش���ير تقارير برنامج األمم 
المتح���دة للبيئة إلى: أنه بعد كارثة تس���ونامي 
اليابان 2004م؛ توجد عش���رات م���ن حاويات 
النفاي���ات الخطرة تّم غس���لها على ش���واطئ 
الصوم���ال دون أي أثر للمكان الذي انتهت إليه، 
ونتيجًة لذلك؛ عانى الس���كان مشكالت صّحية 
خطيرة، مثل التهابات الجهاز التنفس���ي الحادة، 
والنزي���ف، واألم���راض الجلدية غي���ر العادية، 
والوفي���ات المفاجئ���ة.. باإلضافة إلى ش���كوى 

في  وال�سناعية  النووية  النفايات  اإغ��راق  ب�ساأن  V111))؛ 
مايو  ف��ي  االإفريقية  ال��وح��دة  منظمة  اأق��رت��ه  وق��د  اإفريقيا، 

988)م.

نقل  عن  الدولية  الم�سوؤولية  زي��دان:  عبدالرحمن  )5) م�سعد 
العربية  المجلة  النامية،  ال���دول  اإل���ى  الخطرة  النفايات 
 ،59 ال��ع��دد   ،(0 المجلد  وال��ت��دري��ب،  االأم��ن��ي��ة  ل��ل��درا���س��ات 

الريا�س، 4)20م، �س )82-)8).
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الصيادين من نضوب األرصدة السمكية، والذي 
يعود- غالباً- إلى النفايات الساّمة.

4- المبيدات الخطرة:
تتعّرض أغلب الدول النامية ألخطار صّحية 
وبيئية بسبب مبيدات اآلفات التي تَُصّدر إليها؛ 
نظ���راً الفتقارها إل���ى آليات تنظيمي���ة لتقييم 
أخطارها بدّقة، والتأكد من أّنها تُستخدم طبقاً 
للتعليم���ات، كم���ا ال توجد- في كثي���ٍر من هذ 
ال���دول- مرافق للتخلّص اآلمن م���ن المبيدات 
.Counterfeit Pesticides الخطرة المزيفة

وتش���هد القارة اإلفريقية زي���ادًة كبيرة في 
وارداتها من المبيدات خالل الس���نوات األخيرة، 
من )1.28 مليون طّن( عام 2008م؛ إلى )2.12 

مليون طّن( عام 2012م، بنسبة )%39.6())).
 وتش���ير التقارير إلى أّن قرابة )%20-15( 
من أسواق المبيدات بالقارة غير قانونية، تعتمد 
على ال���واردات الموازية والمواد الكيميائية غير 
المشروعة، وقد ُعثر على مضبوطات من مبيدات 
اآلفات غير المش���روعة في 15 بلداً على األقل. 
ومما يفاقم األزم���ة أّن )40% فقط( من البلدان 
اإلفريقية لديها مراف���ق لمراقبة جودة مبيدات 
اآلفات )منظم���ة الصّحة العالمي���ة، 2011م(، 
باإلضافة إلى انخفاض أس���عارها، وعدم اتباع 

تدابير الحماية الالزمة))).
ومن الممكن أن يستمر وجود عدد من مبيدات 
اآلفات القديمة زهيدة الثمن )غير الحائزة على 
براءة اختراع( لس���نوات في التربة والمياه، مثل 
)D.D.T( والليندي���ن، وقد حظرت هذه المواد 
البلدان الموّقعة على اتفاقية ستوكهولم 2001م.

 United Nations Interregional Crime and Justice (((
 Research Institute (UNICRI), Illicit pesticides,
 organized crime and supply chain integrity,

.2016, p.38

.39-Op.Cit, pp.38  (2(

وتش���ير التقارير إلى: تراك���م أكثر من )50 
ألف طّن( من المبي���دات منتهية الصالحية في 
أراضي القارة، بم���ا لذلك من تداعياٍت خطيرة 
على التربة الزراعية والصّحة)))، فمثاًل: صّدرت 
شركة فيلسيكول الكيماوية )عام 1975م( مبيداً 
مهّيج���اً لألعص���اب إلى ثالثين دول���ة، وقد تّم 
توجيه أكثر من نصف صادراتها منه إلى مصر، 
فنتج عن استخدامه وفاة العديد من المزارعين، 
وإصابة آخرين بتش���ّنجات خطيرة، وبالرغم من 

ذلك استمرت الشركة في التصدير)))!
كذلك توفي 15 مزارع���اً- أواخر 2010م- 
في غانا نتيجًة التس���ّمم الناش���ئ عن مبيدات 
اآلفات، وقد حدثت معظم الوفيات بس���بب سوء 
تخزين المبيدات؛ حيث تس���ربت إلى مخزونات 

غذائية))).
5- الألغام والمواد القابلة لالنفجار:

تُعّد إفريقي���ا من أكثر الق���ارات الملغومة، 
وقد انتش���رت األلغ���ام فيها نتيج���ة الحروب 
والّصراعات الدولي���ة والمحلية، باإلضافة إلى 
انتشار الجماعات المتمردة في بعض أقطارها، 
خصوصاً مع م���ا تتميز به األلغام من س���هولة 

التصنيع ورخص التكلفة.
 وبحلول مطلع القرن الحالي؛ بلغ إجمالي 
األلغام بالق���ارة اإلفريقي���ة حوالي )44.9 
مليون لََغم(، وأكثر الدول تلوثاً باأللغام: مصر 
وأنجوال وموزمبيق، ثم الس���ودان والصومال 

 United Nations Economic Commission for (((
 Africa, Africa Review Report on Chemicals,

.2009, p.13

والتجارة  البيئية  ال�شيا�شات  الخالق:  عبد  اأحمد  )4) ال�شيد 
ال�سيا�سات  بين  المتبادل  للتاأثير  تحليلية  درا�سة  الدولية- 

البيئية والتجارة الدولية، 994)م، �س7).

 Northern Presbyterian Agricultural Services (5(
 and Partners Ghana’s Pesticide Crisis -The
.need for further Government action, 2012, p.12
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وإريتري���ا وإثيوبيا ورواندا وتش���اد وناميبيا 
وليبيريا.

وامتّد الحّيز المكان���ي لحوادث األلغام بالقارة 
ف���ي 2012م ليش���مل 18 دولة إفريقي���ة، بلغ عدد 
ضحاياها )3628 ضحية(، تراوحت بين قتل )1066 
حالة(، وإصاب���ة )2552 حالة(، باإلضافة إلى )10 

حاالت( مجهولة، بمعدل )10 ضحايا/ يومّياً())).
وباإلضافة إلى الخس���ائر البش���رية؛ فإنها 
ت���ؤّدي إلى فقدان التنوع الحي���وي في المناطق 
المتأث���رة به���ا، وإعاقة الوص���ول إلى األرض، 
وعدم القدرة على اس���تغالل مواردها، أو تدهور 
إنتاجيته���ا نتيجًة التل���وث بالعناصر الثقيلة في 

مواضع زرع األلغام، والمناطق المحيطة.
ثالثًا: حماية اإفريقيا من النفايات الخطرة:

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

ن����ّص الميث����اق اإلفريقي لحقوق اإلنس����ان 
والشعوب، الذي تّم توقيعه من قبل مجلس الرؤساء 
األفارقة بكينيا 1981م، ف����ي )مادة 21:3( على: 
أن تمارس الدول اإلفريقي����ة حريتها في ثرواتها 
ومواردها الطبيعية؛ دوَن مساس بااللتزام بالبيئة 
والتعاون االقتصادي الدولي القائم على االحترام 
المتبادل والمنصف؛ وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
ويدخل ف���ي حماية الّث���روات: درء مخاطر 
النفايات على اختالف أنواعها؛ وذلك لما لها من 
تأثيٍر مدّمر على ه���ذه الّثروات والموارد؛ يحرم 
الدول والش���عوب من االستفادة منها، باإلضافة 

إلى تأثيراتها الصّحية. 
اأ- التفاقيات الدولية:

1( اتفاقية بازل )1989م(:
اعتُمدت االتفاقية ف���ي 22 مارس 1989م، 
ودخلت حيز التنفيذ في 5 مايو 1992م، ووّقعت 
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105 دولة والمجموعة االقتصادية األوروبية على 
الوثيق���ة الختامية لمؤتمر بازل، وقد صّدق على 
االتفاقي���ة 49 دولًة إفريقي���ة، أقدمها نيجيريا 

)1991م(، وأحدثها أنجوال )2017م(.
ووفقاً لالتفاقية: ينبغي أن يتم التخلّص من 
النفايات الخط���رة والنفايات األخرى في البلد 
الذي توّل���دت فيه، طالما كان���ت متوافقة مع 
اإلدارة الس���ليمة بيئّياً، وال يُسمح بحركات هذه 
النفاي���ات عبر الحدود إال وفقاً لعدة ش���روط، 
تنطبق على الدول األط���راف في اتفاقية بازل 

فقط، ومنها:
- تخضع أي حركة عب���ر الحدود للنفايات 
الخط���رة والنفاي���ات األخرى؛ إلخطاٍر مس���بق 
مكتوب من البلد المصّدر، وكذا موافقة مسبقة 

مكتوبة من البلد المستورد وبلدان العبور. 
- يج���ب تغليف النفاي���ات، ووضع عالمات 
عليها، ونقله���ا عبر الح���دود بطريقة تتفق مع 

القواعد والمعايير الدولية.
- ف����ي حال عدم التمكن م����ن إتمام نقلها 
عبر الحدود؛ فإّن بلد التصدير سيضمن عودة 
النفاي����ات إلى بلد التصدي����ر للتخلّص منها... 
وفي حالة االتجار غير المش����روع يضمن بلد 
التصدير ع����ودة النفايات إلى بل����د التصدير 

للتخلّص منها...
- غير مسموح بأي نقل عبر الحدود للنفايات 
الخطرة والنفاي���ات األخرى: بين بلد طرف في 
اتفاقية بازل وبلد ليس طرفاً باالتفاقية؛ إال في 
حال وجود ترتيب���ات ثنائية... وفقاً للمادة )11( 

التفاقية بازل.
2( اتفاقية باماكو )1991م(:

الحظت منظمة الوح���دة اإلفريقية التزايد 
»المف���رط« ف���ي عدد العق���ود المبرم���ة، بين 
الحكومات اإلفريقية والشركات األجنبية، بشأن 

دفن النفايات الخطرة داخل حدودها اإلقليمية؛ 
وم���ا يترّتب على ذلك من أخطار جس���يمة على 

البيئة وصّحة الشعوب اإلفريقية.
وبعد فشل اتفاقية بازل )1989م( في الحّد 
���ك الدول المتقّدمة بعدم وضع  من ذلك- لتمسُّ
قيود صارمة على تجارة المخلفات الخطرة عبر 
الحدود، وع���دم حّثها على خفض إنتاجها- كان 
لزام���اً تطوير بعض االتفاقيات اإلقليمية والجار 
إقليمية، يكون لها نفس الطبيعة إلكمال اتفاقية 

بازل.
ومن ثّم؛ أُبرمت »اتفاقي���ة باماكو« الخاّصة 
بحظر اس���تيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، 
والتحكم في حركتها عبر الحدود، وإدارتها داخل 
القارة، وتّم التف���اوض على االتفاقية في باماكو 
)مالي( في يناي���ر 1991م، ودخلت حيز التنفيذ 
في 1998م، وش���مل توقي���ع االتفاقية 35 دولة 
إفريقّي���ة، ودخلت حيز التطبيق ف���ي 25 دولة 

إفريقّية. 
وتس���تخدم »اتفاقي���ة باماكو« ش���كاًل ولغًة 
مماثلة لتلك التي استُخدمت في »اتفاقية بازل«، 
ولكنه���ا منحت المفهوم معنى واس���عاً؛ بخالف 
»اتفاقي���ة بازل«، كذلك كانت أكثر تش���ديداً في 
حظر واردات النفاي���ات الخطرة، كما تخلو من 
االس���تثناءات الواردة في اتفاقية بازل بش���أن 

»المواد المشّعة«.
االتفاقي���ات وغيرها  م���ن ه���ذه  وبالرغم 
)كاتفاقي���ة لن���دن 1975م الخاّص���ة باإلغراق 
في البحر، واتفاقية روت���ردام 1998م المتعلقة 
بتصدير المواد الكيماوية، واتفاقية س���توكهولم 
2001م الخاّص���ة بالملّوثات العضوية الدائمة(؛ 
فما زال مسلس���ل التخلّص غير المش���روع من 
المخلف���ات الخطرة بأراضي الق���ارة اإلفريقية 

قائماً!
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الخط���رة  للنفاي���ات  البيئي���ة  الإدارة   - ب 
ومعوقاتها في اإفريقيا:

تتمث���ل أهّم مب���ادئ اإلدارة اآلمنة للنفايات 
الخطرة، التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار في 

إعداد التشريعات الوطنية، فيما يأتي))):
 :Polluter Pays مب���دأ الملوِّث يدف���ع -
تُح���ّدد من خالل���ه المس���ؤولية القانونية على 

الطرف الذي يتسّبب في الّضرر.
- المب���دأ الوقائي Precautionary: وهو 

مبدأ أساسي لحماية الصّحة والسالمة.
 :Duty of care مب���دأ واجب العناي���ة -

وذلك لمن يتعامل أو يدير مواد خطرة.
- مب���دأ الق���رب Proximity: يوص���ي 
بمعالج���ة النفايات، أو التخلّص منها، في أقرب 

موقع ممكن من مصدر توّلدها.
وتتلخ���ص أه���ّم معوق���ات اإلدارة المحلية 

للنفايات الخطرة بدول القارة فيما يأتي:
- اتس���اع الفجوة بين سياسة إدارة النفايات 
وتش���ريعاتها؛ واإلدارة الفعلي���ة للنفايات، وذلك 
بس���بب االفتقار إل���ى مراف���ق إدارة النفايات، 
والتخلُّف التكنولوج���ي، في أغلب أقطار القارة، 
وافتقاره���ا إلى لوائح وسياس���ات؛ تحّدد كيفية 

إدارة النفايات، وتحدد المسؤوليات.
- غياب الش���فافية، وانتش���ار الفساد في 

معظم البلدان اإلفريقية.
- الحاج���ة إلى التموي���ل، والمعرفة التقنية 
للتعامل م���ع جمع النفايات والتخلّص الس���ريع 

منها. 
- غي���اب القط���اع الخ���اص، فبالرغم من 
إمكاناته، ورغبته في المش���اركة في عملية إدارة 
النفايات، فإنه ال تزال هناك قوانين داخلية- في 

بعض البلدان- تمنعه من ذلك. 

))) خالد محمد العنانزه، مرجع �سبق ذكره، �س �س )87-86).

التو�صيات:
• رفع مس���توى الوعي بمخاط���ر النفايات 
الخطرة، واتباع خيارات اإلدارة اآلمنة والصديقة 
للبيئ���ة؛  من أجل حماية الس���كان من المخاطر 
عند جمع ومعالجة وتخزي���ن ونقل النفايات أو 

التخلص منها.
• إص���الح النظام الدولي، ومن���ع ازدواجية 
المعايير، والتعامل مع بلدان العالم الثالث بنظرة 

المساواة.
• ض���رورة التكات���ف اإلقليمي بي���ن الدول 
اإلفريقية ومؤسسات االتحاد اإلفريقي؛ لحماية 

األراضي اإلفريقية.
• التنسيق بين المنظمات والهيئات العالمية 
واإلقليمي���ة والوطني���ة؛ لمطاردة المس���ؤولين 
والش���ركات المتورطة في جريمة نقل النفايات 

إلى الدول اإلفريقية.
• إصالح النظام السياسي اإلفريقي؛ للقضاء 
على الثغرات التي تس���تغلها مافيا النفايات في 
إدخال المخلفات الخطرة ودفنها بأراضي القارة.
• تفعي���ل بن���ود االتفاقيات الدولية، وس���ّن 
تشريعات وطنية ملزمة إلدارة النفايات الخطرة 

بدول القارة.
• تحس���ين مرافق البُنى التحتية وتطويرها؛ 

للحّد من التأثيرات السلبية للنفايات الخطرة.
• تأهيل األجهزة الرقابي���ة، وتوفير الكوادر 
البش���رية، والتجهي���زات الفنية، للكش���ف عن 

النفايات الخطرة وتأثيراتها البيئية والصّحية.
• ضرورة إقامة ودعم مشروعات إعادة التدوير، 
وتوفير المعدات اآلمنة لها، وإدماج هذه المشروعات 

في االقتصاد الرسمي لبلدان القارة �
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اأ. لح�سن الح�سناوي
باح�ث في العاقات الدولية والعل�وم ال�سيا�سية، جامعة الح�سن 

الثاني، الدار البي�ساء - المغرب -. 

إفريقيا: بين إشكالية استنزاف الموارد 
وتحدي التنمية

ال���دول االس���تعمارية للق���ارة اإلفريقي���ة وتبعاتها 
المس���تمرة، الت���ي أدت إلى هدم بناه���ا االجتماعية 
واالقتصادي���ة، وتركه���ا تموج باضطراب���ات وحروٍب 
مس���تعرة، تذكيها بش���كٍل متواصل مصال���ح القوى 
الخارجي���ة، مما أبقى القارة في صورٍة مس���تمرة من 
التخلُّف؛ نتيجة استنزاف مواردها، وتحويل مجتمعاتها 

إلى أسواٍق نافقة للصناعات والمنتجات الخارجية.

العقدي�ن بداأت  خ�ال  الإفريقي�ة،  الق�ارة 

الأخيري�ن، تع�رف انتعا�س�ًا اقت�سادّيًا 

مهّم�ًا، غير اأنها ل تزال ُتعّد اأكثر مناطق العالم التي 

تعاني من غياب التنمية، فهي لم ت�ستطع حتى الآن 

تحقيق تطلعات �سعوبها في العي�ض الكريم.
ويعود ذلك إلى أسباٍب عدة؛ لعل أهّمها سياسات 
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عل���ى ثرواتها الطبيعية، مما نتج عنه تخّصصها في 
تصدير المواد األولية، واس���تيراد أغلب حاجياتها 

االستهالكية.
في  ال�صائعة  التنمية  مــــوارد  اأواًل: 

اإفريقيا: المظاهر واالأ�صباب:
مع بداية األلفية الثالثة؛ عرفت القارة اإلفريقية 
توّجها جديداً إلعادة تأس���يس مؤّسس���اتها؛ لعلّها 
تبصر طريقها إلى تحقيق التقّدم لش���عوبها، وهكذا 
جاء »االتح���اد اإلفريقي« الحالي امت���داداً طبيعّياً 
لفكرة الوحدة اإلفريقية، ليعزز هذا التوّجه باعتماد 
مبادرة »الش���راكة الجديدة لتنمي���ة إفريقيا« )نيباد 
NEPAD(، الت���ي تّم دمجها ضمن أجهزة »االتحاد 

اإلفريقي« لتعزيز الحكم الرشيد. 
وقد تضّمنت المبادرة: إعالناً حول الديمقراطية 
والتع���اون السياس���ي والحكم المؤّسس���ي، وتهيئة 
الظروف المناس���بة للتنمية المس���تدامة من خالل 
كفالة الس���الم واألم���ن، والديمقراطي���ة واإلدارة 
الس���لمية على الصعيدين السياس���ي واالقتصادي، 
وعلى صعيد المؤّسس���ات، واعتم���اد التنمية على 
موارد إفريقيا، والش���راكة فيما بينها ومع المجتمع 

الدولي. 
وإذا كانت العديد م���ن الدول اإلفريقية عرفت 
إصالحات سياس���ية خ���الل العقدي���ن األخيرين، 
أطاح���ت بالعديد م���ن النُّظم الس���لطوية، وفتحت 
المجال أمام التعددية السياس���ية والتداول الّسلمي 
���احة اإلفريقية  للس���لطة، فإّن التطّورات على السَّ
تكشف عن بعض االنتكاسات، فيما يّتصل بااللتزام 

بمبادئ »االتحاد اإلفريقي« وأهدافه. 
فعل���ى صعيد تكري���س مب���ادئ الديمقراطية 
والحكم الرش���يد، وعدم اللجوء إلى السالح لتسوية 

لطة: الصراعات أو الوصول إلى السُّ
 ش���هدت المنطق���ة اإلفريقي���ة خروقات لتلك 
المبادئ، خصوصاً االس���تيالء غير المش���روع على 
���لطة- مثاًل- ف���ي: )إفريقيا الوس���طى، غينيا  السُّ

���ل طاَل كذلك  هذا النس���ق المدّمر والمعطِّ
ما تلجأ إلي���ه القارة من بن���اء منظمات إقليمية 
تنموية، س���واء بالهيمنة عليها، وتوجيه خططها 
وسياس���اتها، ووضعها في إطار العولمة الشاملة، 
أو بعرقل���ة مش���روعاتها، أو تعطيله���ا كامل���ة، 
فالنُّخ���ب الموالية، والمنح المش���روطة، إضافًة 
إلى االنقالبات والحروب الممنهجة، التي تركزت 
أساساً في المناطق اإلفريقية التي تمتلك الثروات 
والمعادن النفيس���ة)))، كلّها أدت إلى اس���تنزاف 
الموارد البش���رية والمادي���ة اإلفريقية، ومن هنا 
تأتي أهمية هذه الدراس���ة، التي  تحاول الوقوف 
على أبعاد استنزاف الموارد اإلفريقية ومظاهره، 
وانعكاس���اته على تطلعات الشعوب اإلفريقية في 
التقّدم والتطور، من خالل الجواب عن السؤالين 

اآلتيين:
- م���ا اأ�ش���باب ا�ش���تنزاف الم���وارد الإفريقي���ة 

ومظاهره؟

- وم���ا مدى تاأثي���ره في الأو�ش���اع التنموية 
ل�شعوب القارة؟ 

وتسعى الدراس���ة لبحث مدى صحة الفرضية 
اآلتية: أّن األنظمة السياس���ية اإلفريقية، الموروثة 
ع���ن الحقبة االس���تعمارية، وما أنتجته من فس���اٍد 
سياس���ي واقتصادي في تحالفها مع القوى الغربية، 
التي تسعى بكّل الوسائل لتحقيق مصالحها بالقارة، 
أدت إل���ى الصراعات والحروب األهلية والحدودية، 
والتي ال يزال بعضها مش���تعاًل لآلن، مخلّفًة وراءها 
تكاليف باهظًة على المس���تويين البشري والمادي، 
س���واء بارتفاع اإلنفاق العسكري، أو ترحيل األموال 
خ���ارج القارة، ومراكم���ة الدي���ون الخارجية، وهو 
م���ا جعل أغلب الدول اإلفريقية رهينًة للسياس���ات 
التي تُحاك لها في إط���ار التدافع الدولي للحصول 

مجلة  القارة«،  وهموم  اإفريقية)..  )ق��راءات  ))) »االفتتاحية: 
قراءات اإفريقية، )العدد 20)، �س).
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بيساو، شرق الكونغو، مالي، مدغشقر()))، وإجماالً: 
عرف���ت الق���ارة اإلفريقية أكثر م���ن 100 انقالب 
لطة منذ بداية استقالل  عسكري لالستيالء على السُّ
دولها)))-)))، والتي مارست فيها بعض الدول الغربية 
وش���ركاتها أدواراً مهّمة، وهو ما س���اهم في عجز 
آليات حفظ الس���لم واألمن ف���ي القارة عن تحقيق 

غايتها.
وعلى �شعيد ال�شلم وال�شتقرار:

لم تنعم القارة بحالة استقراٍر كامل، فاالستعمار 
األوروبي رس���م حدوداً بين المستعمرات ال تستند 
إلى واقٍع تاريخي أو إثني أو اقتصادي، مما أدى إلى 
خلق شعوب مؤلفة من جماعاٍت ذات هويات متباينة، 

ومتعارضة- في الغالب-. 
ولقد كان م���ن نتائج هذا التكوي���ن المصطنع 
للدولة اندالع الح���روب الحدودية بين بعض دولها 
مباشرة بعد االستقالل، وأصبحت القارة اإلفريقية، 
بعد الح���رب الباردة، من أكث���ر مناطق الصراعات 
والح���روب الداخلي���ة، س���واء اإلثني���ة أو الدينية، 
كإثيوبي���ا، كيني���ا، نيجيريا، الصومال، س���يراليون، 
أنغوال، الكونغو الديمقراطية، تش���اد، ومؤخراً مالي 
وإفريقيا الوس���طى، وحس���ب قاعدة بيانات جامعة 
»أوبساال«؛ َشِهدت إفريقيا حروباً وصراعات مسلحة 

))) محمد عا�سور مهدي، »بعد ن�سف قرن من العمل االإفريقي 
الم�سترك االتحاد االإفريقي.. الطموحات والتحديات«، مجلة 

قراءات اإفريقية، )العدد 7))، �س 26.

النتفا�سة  الحاجة  االإف��ري��ق��ي��ة:  الد�ساتير  ق��وي،  )2) بوحنية 
د���س��ت��وري��ة وق��وان��ي��ن ج��دي��دة، )ال���دوح���ة: م��رك��ز ال��ج��زي��رة 

للدرا�سات، 5)20م)، �س).

الفا�سلة  االنقالبية  المحاوالت  االعتبار  بعين  اأخدنا  ))) واإذا 
فاإّن  اإفريقيا،  في  الحاكمة  الّنظم  معظم  لها  تعّر�ست  التي 
االإفريقية  ال�ساحة  عرفتها  التي  الع�سكرية  االنقالبات  عدد 
انظر:  انقالب.   200 على  يربو  ما  اإل��ى  لي�سل  �سيت�ساعف؛ 
والتحول  الجيو�س  واآخ����رون،  ح�سن  الرحمن  عبد  حمدي 
الديمقراطي في اإفريقيا، )الدوحة، منتدى العالقات العربية 

والدولية، ط)، 5)20م)، �س8.

أكثر مما شهدته أية منطقة أخرى في العالم))).
ارتــفــاع  الــ�ــصــراعــات:  ــذه  ه نتائج  ــن  وم

تكلفتها الب�صرية والمادية:
 فعلى المس���توى البشري: خلّفت هذه الحروب 
ماليين القتلى والجرحى، والالجئين والمش���ردين، 
باإلضافة إلى تفاقم ظاهرة الهجرة الشرعية وغير 
الشرعية، التي تستنزف خيرة العقول اإلفريقية))). 

أما على المستوى المادي: فقد ارتفعت النفقات 
العس���كرية على حساب متطلّبات التنمية، حيث زاد 
االنفاق العسكري في إفريقيا خالل الفترة )1996-

2005م( بنس���بة 49%؛ إذ انتقل م���ن 8.6 مليارات 
دوالر س���نة 1996م- إلى 12.7 مليار دوالر س���نة 

2005م))). 
وتتنوع مصادر تزّود القارة باألسلحة، فأكثر من 
عشرين عضواً في منظمة األمن والتعاون، في أوروبا 
والصين وإس���رائيل وجمهوريات االتحاد السوفييتي 
الس���ابق، تقوم بتوريد األس���لحة الناري���ة الصغيرة 
المحّرمة إلفريقيا، كما تزدهر التجارة القانونية في 

)4) ديفيد ج. فران�سي�س، »مقدمة: تحديد �سياق ال�سلم وال�سراع 
في اإفريقيا«، في اإفريقيا ال�سلم والنزاع، ترجمة عبد الوهاب 
علوب، )القاهرة، المركز القومي للترجمة، ط)، 0)20م)، 

�س )6)-7)).

عدد  ت�ساعف  4)20م:  ع��ام  ال��دول��ي  البنك  لتقرير  )5) وفقًا 
اإلى  لي�سل  و0)20م)؛   (980( بين  االأف��ارق��ة  المهاجرين 
0.6) مليون، وهذا يمثل نحو )% من اإجمالي �سكان القارة، 
مع بقاء ما يقرب من ن�سف هوؤالء المهاجرين االأفارقة داخل 
اإفريقيا، حيث كانت الوجهات االأكثر �سعبية لديهم هي: كوت 
المنظمة  وح�سب  وبوركينافا�سو.  اإفريقيا  وجنوب  دي��ف��وار 
 (20.000( تفقد  اإفريقيا  ف��اإن   (IOM) للهجرة:  الدولية 
مهني كّل عام منذ 990)م. انظر: عبدالحكيم نجم الدين، 
“اإفريقيا واالنتقال من “هجرة العقول” اإلى ك�سب العقول”، 
على  6)20م،  دجنبر   05 بتاريخ  �سوهد  اإفريقية،  ق��راءات 

http://www.qiraatafrican.com :الرابط

كتالينا  اوميتوغن  وويي  برو�سارت،  داميا  �ستالنيايم  )6) بيتر 
ال�سالح  ون��زع  الت�سلح  ف��ي:  الع�سكري«،  »االإن��ف��اق  بيردومو، 
مركز  )بيروت،  2006م،  ال�سنوي  الكتاب  الدولي-  واالأم��ن 
درا�شات الوحدة العربية، ط)، 2006م)، �س ))474-45).
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هذا المجال، فقد تج���اوزت قيمة مبيعات المملكة 
المتحدة من األس���لحة إلفريقي���ا 125 مليون جنيه 
إس���ترليني )200 مليون دوالر( في 2000م، وخالل 
الفترة بي���ن )1998م و2005م(؛ تج���اوزت مبيعات 
الوالي���ات المتحدة م���ن األس���لحة إلفريقيا 157 
ملي���ون دوالر، والصين 600 مليون دوالر، وروس���يا 
700 ملي���ون دوالر، وأوروبا الغربية 1.2 مليار دوالر 
)باستثناء فرنس���ا(.. وبلغت قيمة مبيعات األسلحة 
الفرنسية وحدها إلفريقيا خالل الفترة نفسها 900 

مليون دوالر))).
وتجدر اإلش���ارة إلى: أنه بحل���ول 2005م؛ تّم 
تخصي���ص 75% من موارد األم���م المتحدة )موارد 
بشرية أو ميزانيات لحفظ السالم( إلفريقيا، عالوًة 
عل���ى كونها اس���تضافت »جميع« عمليات الس���الم 
األممية الثمانية في 2013م، وهو ما جعلها متقدمة 

على سائر المناطق األخرى. 
كما زاد االنفاق العسكري اإلفريقي بنسبة %65 
بين )2002م و2011م()))، ليصل س���نة 2012م إلى 
39.2 مليار دوالر)))، وهو م���ا يعادل أكثر من ثلثي 
قيمة االس���تثمارات األجنبية المباش���رة بها خالل 

السنة نفسها، والتي بلغت 51.7 مليار دوالر.
وأّكد البن���ك اإلفريقي للتنمية أن���ه مقابل كّل 
»دوالر واحد« يرد إلى إفريقيا في هيئة مس���اعدات 

 ،4(0 المعرفة؛  عالم  والتحدي،  اإفريقيا  ماثاي،  ))) وانغاري 
)الكويت: المجل�س الوطني للثقافة والفنون واالآداب، 4)20)، 

�س)2).

)2) اأوالويل اإ�سماعيل و�سام بيرلو- فريمان، »االإنفاق الع�سكري 
الدولي،  واالأم���ن  ال�سالح  ون��زع  الت�سلح  ف��ي:  اإفريقيا«،  في 
اأمين  االأي��وب،  �سعيد  عمر  ترجمة  2)20م،  ال�سنوي  الكتاب 
�شعيد الأيوب، )بيروت: مركز درا�شات الوحدة العربية، ط)، 

2)20م)، �س))2.

ويالند،  هلين  �سولميرانو،  كارينا  فريمان،   - بيرلو  ))) �سام 
»التطورات العالمية في االإنفاق الع�سكري«، في كتاب: الت�سلح 
))20م،  ال�سنوي  الكتاب  ال��دول��ي،  واالأم���ن  ال�سالح  ون��زع 
))20م)،  ط)  العربية،  الوحدة  درا���ش��ات  مركز  )ب��ي��روت: 

�س82).

خارجية؛ تخسر القارة »10 دوالرات« في هيئة أموال 
ومكاسب تغادر القارة بشكٍل غير شرعي، ففي عام 
2009م وحده بلغ حجم األموال التي خرجت- بشكٍل 
غير مش���روع- ثالثة أضعاف إجمالي المساعدات 

المقّدمة للدول اإلفريقية))).
البريطانية  اإلنس���انية  اإلغاثة  وحسب منظمة 
»أوكس���فام«، في تقرير نش���رته في أكتوبر 2007م، 
فإّن كلفة النزاعات والصراعات التي عرفتها القارة 
اإلفريقي���ة خالل )1990م و2005م( بلغت نحو 300 
مليار دوالر، ش���ملت 23 بلداً إفريقيا، وهذا يساوي 
تقريباً كّل المس���اعدات المالي���ة واالقتصادية التي 

تلقتها هذه البلدان في الفترة نفسها))). 
تراكم الديون الخارجية:

وعلى النقي���ض مما س���بق؛ زاد تراكم الديون 
الخارجية المس���تحقة على الدول اإلفريقية، فطبقاً 
لألمم المتحدة، بلغ الدي���ن الخارجي اإلفريقي في 
2007م حوال���ي )255 ملي���ار دوالر()))، بل أكثر من 
ذل���ك: وصلت قيمة الدين الخارجي اإلجمالي لدول 
إفريقيا جنوب الصحراء سنة 2011م إلى )266.7 

مليار دوالر())). 
ولإلشارة؛ فإّن إجمالي الديون الخارجية، كنسبة 
من إجمال���ي الناتج المحلي ل���دول إفريقيا جنوب 
الصحراء، بلغت 23.1% خالل 2015م؛ مرتفعًة من 

22.8% عام 2014م. 

الهيمنة  بين  ال�ساعدة:  »اإفريقيا  عمر،  محمد  )4) �سعيدة 
)اأبوظبي،  االأح���داث،  اتجاهات  التنمية،  وتحدي  الجديدة 
 ( العدد  المتقدمة،  والدرا�سات  لالأبحاث  الم�ستقبل  مركز 

اأكتوبر 4)20م)، �س ))7-)7).

)5)  االفتتاحية: »اإفريقيا وحلم التنمية«، مجلة قراءات اإفريقية، 
)العدد 5))، �س).

)6)  وانغاري ماي، مرجع �سابق، �س88.

العالم  اأو���س��اع  واآخ���رون،  فيدال  ودمينيك  ب��ادي  ب��رت��ران    (7(
في  للتوترات  الحقيقية  واالأ���س��ب��اب  ال��ق��ادة  حقائق  ))20م 
العالم، )بيروت: موؤ�س�سة الفكر العربي للدرا�سات والبحوث، 

ط)، ))20م)، �س295.
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وتبدو الص����ورة أكثر قتامًة في العديد من الدول 
اإلفريقي����ة التي تجاوزت فيها هذه النس����بة أزيد من 
60%، مثل )إريتريا 127.1%، غامبيا 91.6%، موزمبيق 
86%، مالوي 82%، غانا 70.8%، سيشل 69%، أنغوال 

64.2%، السودان 63.7%، توغو %62.3())).
وبصفٍة عامة؛ فنس���بة الدي���ون الخارجية من 
الناتج المحلي اإلجمال���ي بإفريقيا أعلى كثيراً من 

نسبتها في المناطق الفقيرة األخرى))).
اأكثر قارات العالم اإهدارًا لثرواتها:

تُعّد الق���ارة اإلفريقية من أكثر ق���ارات العالم 
إه���داراً لثرواته���ا، فقد بلغت قيم���ة األموال التي 
خرجت من الق���ارة اإلفريقية، خالل العقود الثالثة 
السابقة لعام 2009م، وفق أكثر التقديرات اعتداالً، 
حوالي 1.4 تريلي���ون دوالر، من بينها ما بين )1.2 
و 1.3 تريليون( مصنفة كأموال غير مش���روعة)))، 
بمقدار حوالي 29 مليار دوالر س���نوّياً خالل الفترة 

الممتدة ما بين )1970م-2008م(.
وقد تس���ّبب ذلك في خس���ائر تُقّدر بنسبة %2 
من إجمالي النات���ج القومي للق���ارة اإلفريقية في 
السبعينيات، لتقفز إلى 11% عام 1997م، وذلك في 
أعلى معّدل، لتنخفض هذه الخسائر إلى 4% خالل 
حقبة التسعينيات، لتعاود االرتفاع إلى ما بين 8% و 

5)20-6)20م،  الثالث  االإفريقي  اال�ستراتيجي  التقرير    (((
الإفريقية-جامعة  والدرا�شات  البحوث  مركز  )الخرطوم، 
اإفريقيا العالمية)، �س08). �سوهد بتاريخ 04/))/7)20م، 
-http://publications.iua.edu.sd/2016 الرابط:  على 

html?layout=edit&id=152.05-00-18-01-12

)2)  راي بو�س، الفقر والليبرالية الجديدة اال�ستمرارية واإعادة 
االإن��ت��اج ف��ي ج��ن��وب ال��ع��ال��م، )ال��ق��اه��رة: ال��م��رك��ز القومي 

للترجمة، ط)، 5)20م)، �س )60-59).

 Rapport Conjoint Banque Africaine de   (((
 Développement ET Global Financial Integrity.
 Mai 2013. Les Flux Financiers Illicites et la
 Question des Transferts nets de Ressources
 .3-p 1 . 2009-en Provenance de l’Afrique. 1980
 /https://www.afdb.org/fr :2015/08/Consulté le 25

7% عاَمي )2007م و2008م( على التوالي))).
كم���ا أّن قواني���ن االس���تثمار اإلفريقي���ة تتيح 
للمس���تثمرين األجانب ترحيل أرباحهم الطائلة التي 
َجنَوه���ا في بل���دان إفريقيا، فالمادة العاش���رة من 
»اتفاقية التعاون النقدي«، بين فرنس���ا ودول وسط 
إفريقي���ا، تق���ّر ب�»حرية تنق���ل رؤوس األموال بين 
الدول األعضاء وفرنس���ا«، فبه���ذا المبدأ كان من 
المفترض- كما زعموا- أن تُغرق أموال المستثمرين 
األجانب الضخمة بلدان إفريقيا المتعاملة بالفرنك؛ 
دافعًة عجلة نمّوها االجتماعي واالقتصادي، بَيْد أّن 
الوقائع تُظهر أّن هذا المبدأ يس���مح بالفعل لبعض 
المس���تثمرين األجانب باإلثراء في إفريقيا دون أن 
يس���اهموا حقيقًة في نمّوها االقتصادي، ذلك أنهم 
يحققون- جميعه���م تقريباً- أرباحاً خيالية، يعيدون 
ترحيلها بواس���طة الحماية التي تؤّمنها لهم التدابير 
القانونية واالقتصادية لجّل اتفاقيات االستثمار التي 

تجمع الدول اإلفريقية بالقوى الدولية))).
في  االقت�صادي  النمو  تحقيق  ثانيًا: 
ظل غياب تنويع االأن�صطة االقت�صادية: 
عرفت معّدالت النمو بالقارة اإلفريقية تحّس����ناً 
كبيراً منذ مطلع الق����رن 21، بعد ُمعاناة لعقدين من 
الرك����ود، إذ تضاعف مع����ّدل نموها من 2.6% خالل 
الفت����رة )1990م-2000م( إل����ى 5.3%، خالل العقد 
األول م����ن األلفي����ة الثالثة، بل حّقق����ت بعض الدول 
اإلفريقية معّدالت نم����ّو مركبة من رقمين)))، وترجع 

 GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY. Illicit (4(
 Financial Flows from Africa: Hidden Resource
 2015/08/Viewed 25  .12-for Development. p.11
at: http://www.gfintegrity.org/storage/gfip/

  .documents/reports/gfi_africareport_web.pdf

)5) ن��ق��وال اأغ��ب��وه��و، ال��ف��رن��ك وال��ي��ورو �سد اإف��ري��ق��ي��ا، )ب��ن��غ��ازي: ال��دار 
الجماهيرية للن�شر والتوزيع والإعالن، ط)، 2000م)، �س ))))-4))).

 UNCTAD. Then and now: reimagining Africa’s  (6(
 future catalysing investment for transformative

.growth. (Geneva. 2015). p.2
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هذه المعّدالت الجيدة إلى زيادة المداخيل والتمدن، 
مما أدى إلى ارتف����اع الّطلب المحلي، وتزايد اإلنفاق 
الع����ام، خاّصة عل����ى البنية التحتية، وتحّس����ن كمية 
المحاصيل بس����بب األحوال الجوية الجيدة، وأخيراً 
زيادة حج����م الرواب����ط التجارية واالس����تثمارية مع 
االقتصادات الناشئة التي ترتبط استثماراتها بالموارد 

الطبيعية والصناعية االستخراجية في إفريقيا.
فقد ارتفع نصيب القارة اإلفريقية من إجمالي 
الص���ادرات العالمي���ة، البالغ 2.3% ف���ي 2000م، 
ليصل إلى 3.2% في 2010م، كما بلغ حجم التجارة 
الس���لعية من إجمالي التجارة المحلية )32.5 مليار 

دوالر( في 2010م))). 
وبصفة عامة؛ ارتفعت تجارة البضائع بإفريقيا 
من )251 مليار دوالر( سنة 1996م إلى )1151 مليار 
دوالر( س���نة 2011م، وفي الفترة )2007م-2011م( 
وصل مع���ّدل نمو الص���ادرات اإلفريقي���ة حوالي 
12.2%، ف���ي حين وصل معّدل نمو صادرات الدول 
الصاعدة والدول المتقدم���ة 9.9% و 7.4-% على 
التوالي-، خالل هذه المرحلة، والخاصية نفس���ها 

تنطبق على الواردات اإلفريقية))).
إّن أغلب الدول اإلفريقية تشّكل الموارد األولية 
ما يف���وق 50% من بنية صادراته���ا، بل توجد دول 
تتع���ّدى فيها هذه النس���بة 90%، مث���ل: )جمهورية 
إفريقيا الوس���طى، وبوروندي، وإثيوبيا، وموريتانيا، 
والس���ودان، وموزمبيق، وبوركينافاسو، وغنيا بيساو 

)100%( والنيجر، وسيراليون())).

)))  المرجع السابق، ص84.

 UNCTAD. Economic development in Africa   (2(
 report 2013 Intra-Africa trade: unlocking private
 sector dynamism. (United Nations publication.

 .9-2013). p 8

 Commission économique pour l’Afrique.   (((
 Union Africaine. Tirer le plus grand profit des
 produits de base africains: l’industrialisation
 au service de la croissance. de l’emploi et de

إّن اعتماد أغلب ال���دول اإلفريقية على تصدير 
الم���وارد الطبيعة؛ جعله���ا رهينًة للطل���ب العالمي 
على هذه الموارد، فقد كان النخفاض أس���عار الذرة 
والنحاس والقطن- بما يزيد على 20% منذ 2013م-
، وهبوط أس���عار الحديد الخام والنفط- بأكثر من 
50%-، آثاٌر س���لبية على البل���دان المنتجة )للنفط( 
مثل: أنغ���وال ونيجيري���ا والجزائر، والبل���دان التي 
تصّدر )الحدي���د الخام( مثل: ليبيريا وس���يراليون 
وجنوب إفريقيا، و)النحاس( مثل: جمهورية الكونغو 
وجنوب إفريقيا وزامبيا، و)األلماس( مثل: بوتسوانا 
وناميبي���ا وجنوب إفريقيا، وهو ما س���تكون له كثير 
من االنعكاس���ات عل���ى الوفاء بمتطلبات ش���عوبها 
التنموية، ما من ش���أنه أن يوّلد اضطرابات سياسية 
بهذه الدول، خصوصاً إذا علمنا أّن عقود االستخراج 
تجعل الدول هي التي تتحمل نتائج تغّير األس���عار؛ 
بدالً من أن تحمل أعباءها ش���ركات النفط الضخمة 

والقادرة مالّياً.
وقد كلّ����ف االنخفاض الدراماتيكي ألس����عار الّس����لع 
إفريقيا )50 مليار دوالر(؛ من خالل ما خسرته من إيرادات 
بين )1986م-1990م(، وهو ما يزيد على ِضعف المبلغ الذي 
حصلت عليه المنطقة من المساعدات خالل الفترة نفسها. 
وكان���ت هناك عدة أس���باب له���ذا االنخفاض 
الشديد: ظهور منافس���ة أشّد من قبل االقتصادات 
اآلس���يوية الناشئة، إلى جانب أسواق جديدة للمواد 
الصناعي���ة أو البديلة؛ وانهيار االتحاد الس���وفييتي 
ال���ذي أدى إلى إغ���الق أحد المناف���ذ أمام بعض 
منتجات الدول اإلفريقية؛ ومع هبوط األسعار أفرط 
األفارقة في اإلنتاج أيض���اً، األمر الذي ترّتب عليه 
مزيد من االنخفاض في األسعار، وخالل الفترة بين 
)1970م و2005م( انخف���ض نصيب إفريقيا جنوب 

الصحراء من السوق العالمية من 4% إلى %2. 

 la transformation économique. (Addis-Abeba.
 .121-2013). p.120
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وفي العقود األخيرة، اس���تفادت العديد من الدول 
اآلسيوية من نقٍل موّسع للتكنولوجيا الغربية واليابانية، 
حتى أصبحت العديد من شركات هذه المنطقة تتقاسم 
األسواق العالمية- عند مس���توى معّين- مع الشركات 
الغربي���ة واليابانية، لذل���ك؛ طرأ تغّي���ٌر مالحظ في 
توجهات السياس���ة التصديرية ف���ي إفريقيا، فبعد أن 
كان االتحاد األوروبي والواليات المتحدة يحظيان بثلثي 
الصادرات اإلفريقي���ة، وبما يقرب من نصف وارداتها، 
أصبح���ت الصين والهن���د تحتالن صدارة الش���ركاء 
التجاريي���ن إلفريقيا، غير أّن أنم���اط الّطلب من هذه 
الدول اآلس���يوية، يمكن هو اآلخر أن يعّزز التخّصص 
المزمن للعديد من االقتصاديات اإلفريقية في تصدير 

الّسلع األولية. 
ويب���دو أّن تجربة البلدان األقل نمّواً، و33 منها في 
إفريقي���ا، تؤّكد هذا الخطر، ففي عام 2011م ش���ّكلت 
الم���واد األولية الزراعية والوق���ود والمعادن والخامات 
أكثر من 96% من صادرات أقّل البلدان نمّواً إلى الصين، 
وبقيت قيمة مجموع الصادرات من المصنوعات من أقّل 
البلدان نمّواً إلى الصي���ن دون مليار دوالر، فيما فاقت 
قيمة الواردات المصّنعة من الصين 38 مليار دوالر))).

لهذا؛ فال���دول اإلفريقية الت���ي ضعفت نتيجة 
عوامل عدم االس���تقرار الداخلي؛ تجد صعوبة في 
إثبات نفس���ها في عولمٍة تعيد إنتاج صورة التبعية، 
واقتص���اد تصدير المنتجات األولية، وهو ما يُرجعه 
راي بوش Ray Bush إلى السياق التاريخي الندماج 
القارة في االقتصاد العالمي، نتيجة تسويات ما بعد 
االستعمار التي رس���ّخت االقتصادات الجديدة في 
التبعية التجارية والس���لعية القديم���ة التي أفادت 

أوروبا والدول الصناعية))).

الب�سرية  التنمية  تقرير  االإنمائي،  المتحدة  االأمم  برنامج    (((
متنوع،  عالم  ف��ي  ب�سري  تقدم  ال��ج��ن��وب:  نه�سة  ))20م، 

)نيويورك: البرنامج، ))20م)، �س56.

)2)  راي بو�س، مرجع �سابق، �س84.

 وعلى الّرغم من التغّي���رات االقتصادية الدولية، 
وعدم االس���تقرار السياسي ببعض المناطق اإلفريقية، 
الخارجية  األجنبي���ة  االس���تثمارات  عرفت وضعي���ة 
بالقارة استقراراً، إذ عرف مستوى تدفق االستثمارات 
الخارجية المباش���رة نحو الق���ارة اإلفريقية تضاعفاً 
بحوالي ثالث مرات بين )2001م و2006م(؛ إذ وصلت 
قيمته���ا إلى 30 مليار دوالر)))، وفي 2014م بلغت قيمة 
االس���تثمارات األجنبّية المباش���رة بإفريقيا )54 مليار 
دوالر(، وقد توجهت نح���و التنقيب عن البترول والغاز 
والخدمات المالية، كم���ا أنها تركزت في عدٍد محدوٍد 
من الدول، منها: جنوب إفريقيا، والمغرب، ونيجيريا))).

وإذا كان����ت االس����تثمارات الخارجية المباش����رة في 
إفريقي����ا تتركز في الصناعات االس����تخراجية؛ فإنها في 
اآلون����ة األخيرة بدأت تتجه نح����و القطاعات االقتصادية 
األخ����رى؛ فف����ي س����نة 2011م يظه����ر أن الصناع����ات 
االستخراجية لم تستقطب سوى 28% مقابل 38% للصناعة، 
ثم 34% للخدمات، التي تشمل قطاعات استراتيجية، مثل 
االتص����االت والقطاع المالي)))، وهو ما كان له اس����تمرار 
خالل 2012م، إذ استقطب القطاع المالي حوالي 56% من 

مجموع االستثمارات األجنبية المباشرة بالقارة))).
 وعرفت مصادر االستثمارات الخارجية الموجهة 
للقارة تنوعاً مهّماً، وذلك بزيادة حّصة القوى الصاعدة 

من هذه االستثمارات، خصوصاً من الصين والهند.

)))  روالن فور�سهار، »اإفريقيا- اتجاهات المرحلة«، في برتران 
�سنوي  دليل  2008م  العالم  اأو�ساع  تولوتي،  �ساندرين  بادي، 
الفكر  موؤ�س�سة  )بيروت:  عالمي،  جيو-�سيا�سي  اقت�سادي 

العربي للدرا�شات والبحوث، ط)، 2008م)، �س)9).

)4) جان- جوزيف بوايو، »اإفريقيا محط اأطماع �سركات الجنوب 
المتعددة الجن�سية«، في برتران بادي ودمينيك فيدال، اأو�ساع 
العالم 4)20م جبابرة االأم�س والغد، )بيروت: موؤ�س�سة الفكر 

العربي للدرا�شات والبحوث، ط)، 4)20م)، �س)8).

)5)  المرجع ال�سابق، �س)8).

 UNCTAD. World investment report 2015:   (6(
 reforming international investment governance.

.(New York and Geneva. 2015). p36
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وما يثير االنتباه: تزايد االستثمارات الخارجية 
المباش���رة ما بين الدول اإلفريقي���ة؛ إذ انتقلت من 
11% من مجموع االس���تثمارات الخارجية المباشرة 
بالقارة خالل الفت���رة )2003م-2008م(، إلى %18 
خ���الل )2009م-2014م(، وبذل���ك أصبحت ثاني 
مص���در لالس���تثمارات بالقارة بع���د دول االتحاد 

األوروبي خالل هذه المرحلة))).
 وبرغ����م التغّي����رات التي ب����دأ يعرفها توّجه 
االس����تثمار الخارجي بإفريقيا نح����و القطاعات 
االقتصادية األخ����رى؛ فإّن الدول التي تتوفر على 
البت����رول والمعادن والموارد الطبيعية ال تزال تُعّد 
المس����تقطب الرئيسي لهذه االس����تثمارات، ففي 
س����نة 2013م مثلّت هذه الدول نس����بة 95% من 
ارتفاع االس����تثمارات الخارجي����ة بإفريقيا، وذلك 
لكون الق����ارة اإلفريقية باتت تحت����ل موقعاً مهّماً 
في خريطة إنتاج الطاق����ة العالمية، ففي 2010م 
ش����ّكل إنتاج القارة من النفط 12.4% من إجمالي 
اإلنتاج العالمي، وبذلك مثلت الصادرات النفطية 
اإلفريقية 40% من إجمالي الصادرات العالمية من 

النفط. 
بالقارة  التنمية  تحدي  ا�صتمرار  ثالثًا: 

االإفريقية:
اأ -  الفقر المتوطن في القارة:

إذا كان���ت الق���ارة اإلفريقية قد حّقق���ت نمّواً 
اقتصادّي���اً مهّماً مع بداية الق���رن الحالي؛ فإنه لم 
يُترجم إلى نموٍّ اجتماعي يثمر ُفرص عمٍل تنتش���ل 

 Banque africaine de développement.   (((
 Organisation de coopération et développement
 économique. Programme des nations
 Unies pour le développement. Perspectives
 économiques en Afrique 2015 Développement
 territorial et inclusion spatial. édition OCDE.

  :at 2015/10/2015. viewed 28
http:/ /www.afr icaneconomicout look.org/
fileadmin/uploads/aeo/2015/PDF_Chapters/

.Overview_AEO2015_FR-web.pdf

ماليين األفارقة من براثن الفقر والبطالة، فالشعوب 
اإلفريقية ال تزال تعاني من نسٍب كبيرة من الفقر.

فحسب تقرير التنمية البشرية 2013م الصادر 
عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: فإّن البلدان التي 
تس���ّجل أعلى نسبة من حيث عدد السكان الفقراء- 
حس���ب دليل الفقر المتعدد األبعاد- هي: )إثيوبيا 
87%، وليبيري���ا 84%، وموزمبيق 79%، وس���يراليون 
77%()))، أي أّن القارة اإلفريقية لم تحقق األهداف 
المتعلق���ة بخفض الفق���ر بمقدار النص���ف بنهاية 
2015م، حيث إّن نسبة السكان في إفريقيا )باستثناء 
منطقة ش���مال إفريقيا( الذين يعيشون على أقل من 
»دوالر وربع دوالر« في اليوم كانت عام 1990م نحو 
56.5%، وانخفض���ت بحل���ول 2010م إلى %48.5، 
وبرغم انخفاض معّدل الفقر؛ فإّن عدد الفقراء في 
إفريقيا ازداد إلى )414 مليون نس���مة( في 2010م؛ 
مقارنًة ب� 376 مليون عام 1999م، و290 مليون عام 
1990م، وكذلك ازداد نصيب القارة من عدد الفقراء 
على المس���توى العالمي من 15% عام 1990م- إلى 

34% عام 2010م))). 
ف���ي  الذات���ي  الكتف���اء  تحقي���ق  ع���دم   - ب 

المجال الغذائي:
تعاني العديد من دول الق���ارة من عدم تحقيق 
االكتفاء الذاتي في المجال الغذائي؛ على الرغم مما 
تتوفر عليه من أراٍض صالحة للزراعة، وهو ما يجعل 
هذه الدول على درجٍة كبيرة من االنكشاف والتبعية 
الخارجية التي تؤثر بش���ّدة في اس���تقاللية اإلرادة 

القومية لهذه الدول.

)2)  برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، مرجع �سابق، �س)).

 United Nations Economic Commission for   (((
 Africa. African Union. African Development Bank
 and United Nations Development Programme.
 MDG 2014 report assessing progress In Africa
 toward the Millennium development Goals.
 (Addis Ababa. first printing. October 2014). p

.12-1
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والزراعة  لتقدي���رات منظمة األغدي���ة  فوفقاً 
لألم���م المتحدة FAO للع���ام 2010م؛ فإّن هناك 
29 دولًة في العالم كان���ت تواجه معضالت غذائية 
حاّدة، تس���توجب تدخاًل إغاثّياً دولّياً لتوفير القمح 
والخبز، والمؤس���ف وجود 20 دول���ًة إفريقية بتلك 
القائم���ة، وه���ي: )زيمبابوي، وإريتري���ا، وليبيريا، 
والنيجر، وس���يراليون، والصومال، وبنين، وإفريقيا 
الوسطى، وتشاد، والكونغو، وكوت ديفوار، والكونغو 
الديمقراطية، وإثيوبيا، وغينيا، وكينيا، ومدغش���قر، 

ومالي، وموزمبيق، والسودان، وأوغندا())).
لق���د أصبحت »معضل���ة الغذاء« ه���ي المنفذ 
الرئيس الذي تل���ج منه القوى الكب���رى في العالم 
)وأذرعها من المؤّسسات الدولية( للتغلغل في القارة 
اإلفريقية الس���تغالل ثرواتها وموارده���ا الطبيعة، 
تح���ت وطأة الحاج���ة إلى القمح ورغي���ف الخبز، 
ومن ثّم تذعن سياس���ات ال���دول اإلفريقية لجزرة 
»المعونات اإلغاثي���ة والغذائية« من الدول والهيئات 
المانحة؛ ولو على حس���اب االعتب���ارات والمصالح 
الوطنية، خصوصاً أّن نحو 85% من احتياجات دول 
جنوب القارة وغربها وش���رقها من محصول القمح، 

ذي األهمية االستراتيجية، تأتي من الخارج))).
ت - تدهور نوعية التعليم وجودته:

أما على مس���توى التعليم؛ فالق���ارة اإلفريقية 
تواص���ل إحراز تق���ّدٍم مطرد نحو ضم���ان تمكين 
جمي���ع األطفال من إتمام التعلي���م االبتدائي، ولقد 
ارتف���ع إجمالي صافي مع���ّدل االلتحاق بالمدارس 
االبتدائية في إفريقيا من 64% س���نة 2000م- إلى 
84% في 2009م)))، ففي تقرير لليونس���كو- بتاريخ 

في  ث��غ��رات  التنمية«..  »اأف��رق��ة  ع��الم،  �سفيق  م�سطفى    (((
ق��راءات  ال�سمراء«،  بالقارة  القومية«  »االإرادة  م��وؤ���س��رات 

اإفريقية، ) العدد 4))، �س09).

)2)  المرجع ال�سابق، �س0)).

)))  م��ف��و���س��ي��ة االت���ح���اد االإف��ري��ق��ي ال��م��ج��ل�����س االق��ت�����س��ادي 

27 أبريل 2011م- ج���اء فيه: زاد اإلنفاق الحقيقي 
على التعليم في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بأكثر 
من 6% خالل العق���د الماضي، لكن على الّرغم من 
هذه االس���تثمارات؛ فال يزال ع���دٌد كبير من بلدان 
المنطقة بعي���داً جّداً عن توفي���ر التعليم االبتدائي 
الجيد لجميع األطف���ال)))، عالوًة على ذلك ال تزال 
معدالت االنقطاع عن الّدراسة مرتفعًة للغاية نتيجة 
الصراعات وانخفاض الميزاني���ات، كما أّن التقّدم 
في مجال زي���ادة معّدل االلتح���اق بالتعليم الثانوي 

والجامعي بطيء في معظم البلدان))).
ث - ال�شّحة اأبطاأ القطاعات نمّواً:

ويُعّد قطاع الصّحة أبطأ القطاعات نمّواً في البلدان 
اإلفريقي���ة كافة، فصّحة األمه���ات واألطفال تثير قلقاً، 
باإلضاف���ة إلى األمراض المعدية، مث���ل نقص المناعة 

المكتسبة HIV والمالريا والسل، ومؤخراً: اإليبوال.
ولقد نجحت إفريقيا في تسجيل تقّدم مالحظ في 
الحّد من نس���بة وفيات األطفال، فقد ارتفعت النسبة 
من 1.2% ف���ي األعوام م���ن )1990م- 2000م( إلى 
2.4% في 2010م، وعلى الرغم من هذا؛ تقع 24 دولة 
من أصل 26 دول���ة- ضمن أعلى معدالت  إفريقية– 
وفيات أطفال أقّل من 5 سنوات، وتشير تقارير منظمة 
الصّحة العالمية إلى تراجع معدالت وفيات األمهات؛ 
إذ وصلت إلى 578 حالة وفاة لكّل مائة ألف حالة عام 
2010م، مقارن���ًة ب� 590 حالة عام 2008م، منخفضة 
بنس���بة 46% عن 1990م، إال أنه على الّرغم من هذا 
ال ت���زال 36 دولة إفريقية– من أصل 40- تقع ضمن 

أعلى نسبة معدالت وفيات األمهات.

ا�ستعرا�س  الإف��ري��ق��ي��ا،  االقت�سادية  اللجنة  واالج��ت��م��اع��ي 
عام  ف��ي  اإفريقيا  ف��ي  واالجتماعية  االقت�سادية  ال��ظ��روف 

2)20م، )اأبدجان، ))20م)، �س)).

اإفريقية،  ق��راءات  التنمية«،  وحلم  »اإفريقيا  االفتتاحية:    (4(
مرجع �سابق، �س).

)5)  مفو�سية االتحاد االإفريقي المجل�س االقت�سادي واالجتماعي 
اللجنة االقت�سادية الإفريقيا، مرجع �سابق، �س)).
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وقد انخفضت مع����دالت الوفيات نتيج����ة )اإليدز( 
من 1.8 مليون نس����مة عام 2000م، إلى 1.2 مليون عام 
2010م، كما انخفضت نسبة المصابين الجدد بنسبة %21 
ع����ام 2011م مقارنًة بع����ام 1997م، وعلى الّرغم من هذا 
التحس����ن فما يزال حاملو الفيروس ف����ي إفريقيا يمّثلون 
68% من إجمال����ي عدد حاملي الفيروس في العالم، %60 
منهم نساء)))، لذا فإّن الدول اإلفريقية مطالبة باالستمرار 
في جهودها الوقائية، واستثمار المزيد في عالج الحاملين 
للفيروس، وإال س����تكون التكلفة كبيرة بفقد عدٍد كبير من 

العنصر البشري اإلفريقي المهم في عملية التنمية. 
ج - فر�س العمل:

ويبقى من أهّم التحّدي���ات التي تواجه القارة- 
حالّياً ومستقباًل-: توفير فرص العمل للشّبان، فمن 
المنتظر أن يرتفع عدد الشباب في القارة إلى 246 
مليون بحلول 2020م، مما سيتطلب توفير 74 مليون 
فرصة عمل في الس���نوات العشر المقبلة للحيلولة 
دون ارتفاع البطالة)))؛ إذ إّن نسبة 17% من الّشباب 
حالّياً- في الدول اإلفريقية ذات الدخل الّضعيف- 
ه���ي التي تتوفر على فرص عم���ل، مقابل 39% في 
الدول ذات الدخل المتوسط األقل، و 52% في الدول 

اإلفريقية ذات الدخل المتوسط العالي))).
خـاتمة:

ف���ي الختام؛ نخلص إل���ى أّن النمو االقتصادي 
الذي حققته أغلب الدول اإلفريقية مع بداية القرن 
الحال���ي، والذي ج���اء نتيجة تزايد ح���دة التنافس 
الدول���ي على مواردها الطبيعي���ة، ما زال لم يترجم 
في ش���كل تنّوع اقتصادي يحقق تطلعات الش���عوب 

 Commission économique pour l’Afrique. Union  (((
 .37-Africaine. op.cit. p 36

اإفريقية،  ق��راءات  التنمية«،  وحلم  »اإفريقيا  االفتتاحية:    (2(
مرجع �سابق، �س2.

 Commission économique pour l’Afrique. Union  (((
 .Africaine. . op. cit.p 38

اإلفريقية في إحداث تطّور حقيقي، يش���مل جميع 
المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

ولهذا؛ فإّن مسؤولية تجاوز األزمات والمشكالت 
اإلفريقي����ة تق����ع على عات����ق األفارقة أنفس����هم، 
خصوصاً هيئات المجتمع المدني، باتخاذ منظومة 
متكاملة م����ن المواقف؛ منها التأس����يس النظري 
بالقارة  العلمي الس����تراتيجيات تخرج  والتخطيط 
من واق����ع الصراعات المريرة الت����ي تعيش فيها، 
وذلك بالعمل على تبّني هياكل سياسية واقتصادية 
وثقافية تعكس تاريخها وتعقيد وخصوصية شعوبها 
وبيئتها االجتماعية، وتعمل على تغيير هذه المعادلة 

االستنزافية للموارد اإلفريقية. 
ومن األهمي���ة بمكان: التش���ديد على ضرورة 
الّس���عي إلى إيجاد حلوٍل مناسبة محلّياً لمشكالت 
الحكم، والم���وارد، إذا كان الهدف هو تطوير القارة 
وتحقيق التنمية الش���املة لشعوبها، فما من مجتمع 
تطّور بنجاح وهو يعتمد اعتماداً كبيراً على الموارد 
األجنبية، والنماذج السياسية واالقتصادية والثقافية 
المس���توردة من الخارج، كما هو شأن أغلب الدول 
اإلفريقية اليوم، فلم يحدث أبداً في تاريخ اإلنسانية 
أن تطّور ش���عب مستعَبد، أو مس���تعَمر، بمساعدة 

ظالمه السابق! �

العمل على تبّني هياكل 
سياسية واقتصادية وثقافية 

تعكس تاريخها وتعقيد 
وخصوصية شعوبها 

وبيئتها االجتماعية، وتعمل 
على تغيير هذه المعادلة 

االستنزافية للموارد اإلفريقية
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تنزانيا نموذجًا لالندماج المجتمعي
في إفريقيا: االستراتيجيات والتحديات

اأ. حفيظة طالب
باحث�ة دكت�وراه ف�ي العل�وم ال�سيا�سي�ة، مخب�ر الدرا�س�ات 

ال�سيا�سية والدولية- جامعة اأمحمد بوقرة/ بومردا�ض

»الندماج الجتماعي«)))، عبر توظيف مجموعة 

))) ُيعّد مفهوم »االندماج االجتماعي« مفهومًا معقدًا جّدًا، وهو 
يعني: ان�سهار كّل المجتمعات المحلية- على اختالفها- في 
على  ين�سوي  اإجابّيًا؛  هدفًا  يت�سمن  واح��د،  اجتماعي  كيان 
التركيبات المجتمعية، بحيث  احترام تكافوؤ الفر�س بين كل 
ت�شل من خالله، اأي دولة ت�شم عرقيات مختلفة، اإلى تنظيم 
عن�سر  اإل��ى  اإ�سافًة  ع��ادل��ة،  بطريقة  االإن�سانية  العالقات 
االأطياف  لكّل  جامعة  واح��دة  هوية  �سيادة  وه��و:  ج��ّدًا،  مهّم 

بل�وغ �سّكلت  ف�ي  ا�ستثن�اًء  تنزاني�ا 

نم�وذج الوح�دة الوطني�ة، في 

بيئ�ةٍ اإفريقّي�ة مليئة بالتناق�س�ات الموروثة عن 

الم�ستعِم�ر، ال�ذي �سن�ع الح�دود دون تقدي�ٍر 

والديني�ة،  الثقافي�ة  والتنوع�ات  للخ�سائ��ض 

اإذ نجح�ت تنزاني�ا ف�ي الو�س�ول اإل�ى مرحلة: 
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الدولة  جغرافية  االأول:  المحور 
والمجتمع في تنزانيا:

تتمت���ع »تنزاني���ا« بمجموعة م���ن الخصائص 
التاريخي���ة والجغرافي���ة والمجتمعي���ة، منحته���ا 
خصوصيًة ثقافيًة مميزة، في ظّل بيئٍة إقليمية متوترة 
جّراء العجز الس���لطوي عن اس���تيعاب التركيبات 
االجتماعية المختلفة، بعكس تنزانيا التي ُوّفقت إلى 

حدٍّ كبير في تجسيد: دولة وطنية منسجمة.
اأوًل: جغرافية الدولة التنزانية:

ظّل الجزء القاري من تنزانيا )تنجانيقا( تحت 
حماية ألمانيا حتى هزيمتها في الحرب العالمية 
األول���ى، لتصبح بعدها محمي���ًة تابعًة لبريطانيا 
في إطار توصيات هيئة األم���م المتحدة، ونالت 
تنجانيقا اس���تقاللها عام 1961م، لتتحد مع جزر 
)زنجبار، وبيمبا( بعد اس���تقاللهما من االحتالل 
البريطان���ي ع���ام 1963م، لتتش���كل بع���د ذلك 
جمهورية تنزانيا االتحادية في 1964م من جزأين:

1- ق���اري هو: )تنجانيق���ا(، 2- بحري هو: 
جزيرة )زنجبار(، وهذا أصل كلمة »تنزانيا«.

وتقع تنزانيا في ش����رق القارة اإلفريقية على 
ش����اطئ المحيط الهن����دي، وتتربع على مس����احة 
إجمالية قدرها 877.945م2، انظر: الخريطة )1(. 
خريطة )1(: الموقع الجغرافي للجمهورية 

التنزانية المتحدة

http://almasdaronline.com/article/90961 :المصدر

م�ن العوام�ل والخ�سائ��ض الثقافي�ة والطبيعية، 

لبن�اء دول�ة من�سجم�ة بكياَنْي�ن: اأحدهما قاري 

)تنجانيقا(، والآخر بحري )جزيرة زنجبار(.
تكمن أهمية هذه الدراس���ة في التعرف على 
نقاط القوة التي وّظفتها تنزانيا لتحقيق االندماج 
االجتماعي وضم���ان االس���تقرار الداخلي، من 
خالل التطرق إلى طبيعة االستراتيجيات المتبعة 
لبلوغ االندم���اج؛ عبر إدارة التنوع الذي تزخر به 
البالد، والتي جعلت منها في الوقت نفسه نموذجاً 

يُحتذى به في شرق القارة اإلفريقية ووسطها.
ومما تقدم يمكن طرح اإلشكالية اآلتية: 

- إلى أي مًدى يمك���ن الحديث عن تنزانيا 
بوصفها نموذجاً ناجح���اً؛ من حيث بلوغ معايير 

االندماج االجتماعي)))·؟
ولغ���رض تفس���ير الظاهرة مح���ّل البحث؛ 
ت���ّم اعتماد فرضية مفادها: »أن���ه كلّما تقاربت 
سياسات النُّخب الحاكمة ضمنّياً مع خصوصيات 
الدولة  المختلفة؛ تمّكنت  التركيبات االجتماعية 

من تعزيز معايير االندماج االجتماعي«.

المجتمعية، قد تختلف مع الهويات الثانوية الموجودة؛ ولكن 
ال تتعار�س معها اأو ُتق�سيها. انظر: 

 United Nations Research Institue For Social
 Development, «Social Integration: Approaches
 And Issues», World Summit for Social
 Development, UNRISD Briefing Paper N° 1,
March 1994, Available At a: http://www.unrisd.
org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/51092
 0DA18B35A6880256B65004C6A7B/$file/bp1.pdf

ان�سهار  مدى  في:  االجتماعي«  »االندماج  معايير  اأه��م  ))) تتمثل 
مدى  قيمه،  اإل���ى  فيه  يمتثلون  واح���د،  مجتمع  �سمن  االأف����راد 
موؤ�س�سات  اإل��ى  انت�سابهم  تعزز  �سيا�سية  هوية  االأف��راد  اكت�ساب 
ال��دول��ة، م��ق��دار فعالية ال��دول��ة ف��ي اإن��ج��اح م�����س��روع االن��دم��اج 
الرئي�س  المرتكز  اأو  معيار  اأهم  واأخيرًا  عرقلته،  اأو  االجتماعي 
لالندماج االجتماعي هو: مدى �سيوع ثقافة الم�ساركة ال�سيا�سية 
الديمقراطية. للمزيد انظر: »مفهوم االندماج االجتماعي للفئات 
لالأبحاث  دم�سق  مركز  دم�سق:  ال�سوري«،  الواقع  في  المهجرة 

http://www.dcrs.sy :والدرا�سات، 2)/)/6)20م، الرابط
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ثانياً: جغرافية المجتمع التنزاني: 
يُقّدر عدد س���كان تنزانيا ب� 57.771.430 
نسمة، حسب تقديرات األمم المتحدة في أكتوبر 

2017م.
وتع���رف تنزانيا تنّوعاً ِعرقّياً، مثل باقي دول 
المحيط اإلقليمي، حي���ث تضّم ما يقارب 125 
مجموعًة ِعرقية، موّزعة بين مدنها الس���احلية 
والقارية، منها عناص���ر عربية وأخرى إفريقية، 
ويدين غالبية س���كانها باإلسالم، في حين يدين 

باقي الشعب بالمسيحية. 
هذا التعّدد الديني والِعرقي لم يؤّثر س���لباً 
على االس���تقرار السياس���ي ف���ي تنزانيا؛ على 
عكس الدول المجاورة التي ال تزال تعاني حروباً 
أهلية، وه���ذا ما يس���تدعي البحث عن العوامل 
التي س���اعدت تنزانيا في الحف���اظ على أمنها 
واس���تقرارها الداخلي، منذ اس���تقاللها، وعلى 

مدار 53 عاماً.
ومن أش���هر المجموعات العرقية في تنزانيا 
نجد: ماس���اي، بانتو )العنص���ر المكون لغالبية 
السكان التنزانيين(، سوكوما )أكثر من 3 ماليين(، 
تشاغا، هيا، نيامويزي )كّل مجموعة منها تضّم 
أكثر من مليون فرد(، وهناك العرقيات األجنبية 
المس���توطنة في البل���د: كالمجموعات العربية، 

الباكستانية، الهندية، واألوروبية.
ويعيش حوالي 90% من س���كان تنزانيا في 
المناطق الريفي���ة، بينما يقطن حوالي 10% من 
الس���كان في المناطق الحضرية )دار الس���الم، 

موانرا، تابورا، مبيا(. 
تبلغ نسبة المس���لمين في تنزانيا ما يقارب 
60%، في حين تصل نسبة المسيحيين إلى %30، 
إضافًة إلى الديانات األخرى )مثل: الهندوسية، 

والبوذية( بنسبة 4% من السكان التنزانيين. 
واألمر الممّيز لدول���ة تنزانيا االتحادية هو 
حرية المعتقد، والمساواة في الحقوق والواجبات 

بين كّل العرقيات، لضمان االستقرار السياسي، 
فهنالك حظٌر تج���اه الجماعات الدينية الراغبة 
في تش���كيل أحزاب سياس���ية، ورفٌض لتبّنيها 
للش���عارات الديني���ة أو الِعرقي���ة)))، وهذا مما 
يكفل لكّل مجموعٍة عرقية ودينية خصوصياتها 
وأهدافها؛ دون إقص���اء أو تهميش المجموعات 

األخرى.
ولكن هذا ال يعني غياب التصرفات المتطرفة 
التي تس���عى إلى إثارة الفتن والعنف في أوساط 
الجماعات الِعرقية، إال أّن سياس���ة التس���امح 
الديني التي تبّنتها الجماعات والحكومة ساهمت 
في تغيي���ب عنصر الصراع، وتدعيم اللُّحمة بين 

جميع أفراد الدولة التنزانية))).
الــنــظــام  طبيعة  ــي:  ــان ــث ال الــمــحــور 

ال�صيا�صي في تنزانيا:
ارتب���ط تاريخ تش���ّكل الدول���ة اإلفريقية- 
عموماً- بالحقبة االستعمارية التي تعرضت لها 
دول القارة اإلفريقية؛ مما استلزم تشكيل حركات 
تحررية لمناهضة المستعمر وتحقيق االستقالل، 
وهذا ما جعل قادة التحرير يس���تكملون عملية 
البناء السياس���ي عبر قيادته���م للدولة وَفْرض 
منطقهم في الحكم، وهذه النقطة تش���ترك فيها 
كّل دول القارة دون استثناء؛ بوصفها مستعمرات 

أوروبية. 
 Julius يُع���ّد الرئي���س جوليوس نيري���ري
Nyerere المهن���دس األول لتنزاني���ا الحديثة، 
حيث عَمَد إلى تأسيس جمعية )تنجانيقا االتحاد 
الوطن���ي اإلفريقي( )TANU( ع���ام 1955م، 
وحّولها إلى حزب سياس���ي يتج���اوز الوالءات 

 Tanzania 2015 International Religious Freedom  (((
Report, pp.1,2, Available At a: https://www.
 state.gov/documents/organization/256291.pdf

.ibid, p.1  (2(
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الِعرقية، في ظّل النزاعات التي شهدتها المناطق 
الداخلية، والتي كان عمداؤها يناهضون سياسة 
)TANU(، إال أّن���ه لعب على وتر المش���اعر 
القومية والوح���دة الوطنية لتعبئ���ة الجماهير؛ 
مما س���اهم في فوز مرّش���حيه في االنتخابات 
البرلمانية- في إطار الحك���م الذاتي لتنجانيقا 
أثناء االحتالل البريطاني-، واس���تمر ذلك إلى 
غاية تحقيق االستقالل لتنجانيقا في 1961م))). 
وتنزاني���ا- كباقي دول الق���ارة- مّر نظامها 

السياسي بمرحلتين أساسيتين:
اأوًل: مرحلة الأحادية الحزبية: 

بعد إعالن االس���تقالل السياس���ي لتنزانيا 
ع���ام 1961م، وتوّلي نيريري الس���لطة رئيس���اً 
للجمهورية، تّم إع���الن األحادية الحزبية بحكم 
القانون عام 1962م، وتّم تعديل الدستور من ِقبل 
البرلمان، كما ت���ّم اإلبقاء على نظام االنتخابات 
برغ���م وج���ود حزب واح���د في الس���لطة، مع 
ضرورة كسب النائب للدعم الشعبي قبل وصوله 

للبرلمان.
وبعد اتح���اد تنجانيقا وزنجبار، في 1964م، 
أصبح دستور األولى هو الدستور المؤقت لتنزانيا 
واستمر حتى دستور 1977م-، ومن  االتحادية– 
أبرز س���مات ه���ذا التطور: إنش���اء حكومتين، 
 )TANU( واثني���ن من األح���زاب السياس���ية
 Afro Shirazi Partyف���ي تنزانيا القاري���ة و
ASP(())( ف���ي زنجبار، لكن ت���ّم العودة لنظام 
 )ASP( و )TANU( الحزب الواحد باتح���اد
 Chma ضم���ن تكتل أو حزب واحد، بتس���مية

 C.K. Omari, «Ethnicity, Politics And   (((
 Development», Africa Study Monographs,

 .Volume 7, March 1987, PP.66,67

االإفريقي  العن�سر  يمثل  اال�ستقالل  قبل  كان  الحزب  )2) هذا 
في  بريطانيا  م��ن  رغبة  زنجبار،  ف��ي  الم�سلم  وال�سيرازي 

التفريق بين الم�سلمين العرب والم�سلمين االأفارقة. 

Cha Mapiduzi )CCM(، وبه���ذا أصب���ح 
هو المهيمن على العملية السياس���ية في تنزانيا 

االتحادية بداية من 1977م. 
اعتمد النظام السياس���ي ف���ي عهد الحزب 
الواحد سياسًة اقتصادية اشتراكية، قائمة على 
مبدأ االعتماد على ال���ذات، والتي تُعرف باللغة 
الس���واحلية التنزانية بكلمة »أوجاما«، التي نّص 
عليها إعالن أروش���ا ع���ام 1967م)))·، وتتمحور 
حول محاولة القضاء على التهميش واإلجحاف 
االقتص���ادي، وتحقيق العدالة والمس���اواة في 
توزيع الثروة وتكافؤ الفرص؛ بما يضمن حس���ن 

العالقات فيما بين المجموعات الِعرقية. 
وفي هذه الفترة تحديداً؛ مثلما كانت سيطرة 
الدولة على السياس���ة واإلع���الم، كانت هنالك 
أيضاً س���يطرة مطلقة للدولة عل���ى االقتصاد؛ 
والذي انعكس فيما بعد بالس���لب على االقتصاد 
التنزان���ي؛ ما اس���تدعى إعادة هيكل���ة النظام 

السياسي واالقتصادي معاً.
وم���ا يمّيز تل���ك الفترة، م���ن حيث عالقة 
المجموعات الدينية والعرقية فيما بينها، عالقة 
السالم والتسامح، فبالرغم من محاولة الرئيس 
المس���يحي )نيريري( إضعاف قوة المس���لمين 
العددي���ة؛ فإنه في الوقت نفس���ه وضع نموذجاً 
المس���لمة  المجموعات  استحس���نته  تعليمّي���اً 
والمس���يحية.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى: 
س���اهم التناوب على الس���لطة بين المس���لمين 
والمس���يحيين في توفير بيئٍة مالئمة لالندماج 
االجتماع���ي، بالرغم من التضيي���ق الذي طال 

))) · يت�سمن »اإعالن اأرو�سا«: �سرورة تعبئة الموارد الب�سرية من 
اأو  المال  راأ�س  من  بداًل  الذات  على  باالعتماد  التنمية؛  اأجل 
ثروة اأ�سحاب النفوذ، حيث تتعلق التنمية اال�ستراكية- ح�سب 
)االأرا�سي،  وهي:  رئي�سة،  عوامل  ثالثة  با�ستغالل  نيريري- 

ال�سيا�سات الجيدة، والقيادة الجيدة).
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الممارسات التعليمية للمسلمين))). 
فبعد االس���تقالل مباش���رة؛ عرف مسلمو 
زنجبار تضييقاً كبيراً عل���ى حقوقهم وحرياتهم 
الدينية، وفي هذه الفترة تحديداً حدثت مذبحة 
زنجب���ار 1964م؛ بفعل السياس���ات العنصرية 
لرئيس زنجبار آنذاك »عبيد كرومي«؛ بتواطؤ مع 
الرئي���س نيريري، وبعد وفاة كرومي توّلى »عبود 
جمب���ي« رئاس���ة زنجبار، فحاول إع���ادة إحياء 
الثقافة اإلس���المية، إال أنه ل���م يدم طوياًل في 

الحكم؛ نتيجة إرغامه على االستقالة))). 
لك���ن على الرغم من تلك الوقائع؛ فإّن هذا لم 
يجع���ل الدولة التنزانية تقع في صراعات دينية أو 
نزاعات عرقية، وذلك بفعل إيمان الشعب التنزاني 
ككل بفك���رة المواطنة في المقام األول، متجاوزين 
المصال���ح الخاّصة، وإضافًة إل���ى أّن المناظرات 
الديني���ة أّدت َدْوراً كبي���راً ف���ي تعزي���ز االندماج 
االجتماعي؛ فقد أصبحت تقليداً ممّيزاً لتنزانيا))).

ثانياً: مرحلة التعددية ال�شيا�شية:
السياس���ية، وفتحت  التعددية  تنزانيا  تبّنت 
المجال لتش���كيل األحزاب السياس���ية )حوالي 
14 حزب���اً(، رغبًة منها في االنفتاح السياس���ي، 
لكن خصوصي���ة الوضع في تنزاني���ا، وإفريقيا 
عموماً، من حي���ث البنى التقليدية السياس���ية 
واالقتصادية، ساهم في استمرار نظاٍم سياسي 

)))  علي جبريل الكتبي، »تنزانيا في اإفريقيا: نموذج لال�ستقرار 
الجزيرة  م��رك��ز  ال��دوح��ة:  ال��دي��ن��ي«،  والتعاي�س  ال�سيا�سي 

للدرا�سات، اأفريل 5)20م، �س ))-4).

االإ�سالم وانت�سار  الزنجباري، »دخول  )2)  �سالم خمي�س محمد 
الموؤتمر  في  مقدمة  ورق��ة  زنجبار«،  في  االإ�سالمية  الثقافة 
الدولي حول االإ�سالم في اإفريقيا، 26 و 27 نوفمبر 2006م، 
http://dspace. :جامعة اإفريقيا العالمية، متوفر على الرابط

 pdf.9/1/2922/iua.edu.sd/bitstream/123456789

)))  يون�س عبدلي مو�سى وفوزي محمد بارو )فوزان)، »م�سلمو 
ال�سومال: مركز مقدي�سو  والتحديات«،  الطموحات  تنزانيا: 

للبحوث والدرا�سات، نوفمبر 6)20م، �س )2، )).

يهيم���ن عليه »حزب واحد« م���ع وجود معارضة 
ضعيفة ومج���ّزأة، ومن ثَمَّ ظهرت تعددية حزبية 
وسياس���ية ش���كلية فقط، على اعتبار أّن حزب 
)CCA( فاز بمختل���ف االنتخابات منذ اعتماد 

نظام التعددية في 1995م.
نظام االنتخابات في فترة التعددية:
أصبحت االس���تحقاقات الرئاس���ية تُجرى من 
خالل المنافس���ة بين مرشحي األحزاب، ووفق نفس 
نظ���ام الفترة األحادية »نظام الفائز األول«، أما على 
المستوى التش���ريعي؛ فإّن المنافسة على المستوى 
الوطني والمحلي، في إقليم زنجبار، أصبحت تتم وفق 
نمط النظام االنتخابي المختلط المعروف ب� »النظام 
المختلط المرتبط«، الذي خضع للتعديل عدة مّرات؛ 

حول عدد المقاعد وِنسب تمثيل المرأة))).
البرلمانية  االنتخابات  تلخيص نظام  ويمكن 

في تنزانيا في الجدول )1(:
جدول )1(: نظام توزيع المقاعد في البرلمان))):

اإقليم زنجبارتنجانيقا

يتم انتخاب 264 نائبًا، ي�ساف لهم 0) نواب 
يعينهم الرئي�س+ 5 نواب ينتخبهم مجل�س 

نواب اإقليم زنجبار من بين اأع�سائه + النائب 
العام بحكم وظيفته + المتحدث الر�سمي.

المجموع = )28.

انتخاب 50 نائبًا، 
ي�ساف لهوؤالء النواب 

0) اآخرون يعّينهم 
الرئي�س+ النائب 

العام بحكم وظيفته + 
المتحدث الر�سمي.

ومن َثمَّ ي�سبح 
المجموع =
62 نائبًا.

ة بالن�ساء بما يقارب  يتم اإ�سافة مقاعد خا�سّ
ن�سبة 40% من )28 نائبًا؛ اأي ))) ع�سوًا من 

الن�ساء، بمعنى:
)28+)))= 94) نائبًا.

يتم اإ�سافة 20 ع�سوًا 
من الن�ساء في اإقليم 

زنجبار، بمعنى 
62+20=80 نائبًا.

)4)  �شعيد اإ�شماعيل ندى، بعد انتخابات 5)20 م�ستقبل التجربة 
 ،(( المجلد  اإفريقية،  اآفاق  مجلة  تنزانيا،  في  الديمقراطية 

العدد 44، 6)20م، �س80.

)5)  المرجع نف�سه، �س )80، )8).
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يتم توزيع المقاعد االإ�سافية على الم�ستوى الوطني على االأحزاب التي 
يح�سل كلٌّ منها على 5% من اإجمالي االأ�سوات ال�سحيحة، اأما في زنجبار: 

فيتم توزيع المقاعد االإ�سافية على االأحزاب التي يح�سل كّل منها على 
ن�سبة 0)% من مقاعد البرلمان.

وفي الس����ياق نفس����ه؛ ن����رى أّن التح����ّول إلى 
التعددية في الج����زء القاري م����ن تنزانيا االتحادية 
اتسم باالس����تقرار، بعكس زنجبار التي عرفت نوعاً 
من االشتباكات والقمع ألحزاب المعارضة، وبخاّصة 
 Civic United ح����زب الجبهة المتحدة المدني����ة
Frant )CUF(، وبذلك ظّل الحكم اس����تبدادّياً في 
زنجبار)))؛ نتيجة برنامج الحزب القائم على المطالبة 
باالنفص����ال والحكم الذاتي، إلى جانب محاولة الحّد 

من شعبية هذا الحزب بالتضييق على ممارساته.
ويمكن قراءة المش���هد االنتخابي في تنزانيا 

لعام 2015م في الجدول اآلتي:
جدول )2(: تجلي���ات الوضع االنتخابي في 

تنزانيا لعام )))2015:

زنجباراالتحادنوع النتخابات

الرئا�سة

- تر�سح 8 مر�سحين 
للموعد الرئا�سي.

- الجبهة المدنية 
المتحدة لم تقّدم 

مر�سحًا.

- تر�سيح 6 مر�سحين 
لرئا�سة اإقليم زنجبار.
- حزب الديمقراطية 

والتنمية لم يقّدم 
مر�سحًا.

البرلمان
�شاركت كّل الأحزاب في الموعد النتخابي من 

الجهتين. 

البرامج النتخابية

- جّل االأحزاب ال�سيا�سية اأبدت اهتمامها بالق�سايا 
نف�سها: ملكية االأرا�سي، مجانية التعليم وال�سحة، 

الق�ساء على الف�ساد.
- االختالف كان باإقليم زنجبار، حيث اأّكد حزب 

الجبهة المدنية المتحدة CUF على الن�سال من 
اأجل الحكم الذاتي.

 BII 2016/ Tanzania Country Report, P 4,   (((
Available At a: https://www.bti-project.org/
fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/

 pdf/BTI_2016_Tanzania.pdf

)2)  �سعيد اإ�سماعيل ندا، مرجع �سابق، �س ))8- 85). 

من خالل الجدول يتبين: أّن )الجبهة المدنية 
المتح���دة(، المعارضة لحك���م االتحاد وتطالب 
باالنفصال، قاطعت االنتخابات الرئاس���ية، كما 
يظهر التقارب الفعلي بين: )حزب الديمقراطية 
والتنمية( و )الجبهة المدنية المتحدة(؛ عبر دعم 
مرّش���ح األخيرة، ورفض تقديم مرش���حه فيما 

يخّص رئاسيات زنجبار. 
تلخي�س نتائج النتخابات: 

جدول )3(: نتائج رئاسيات تنزانيا 2015م))):
الن�سبة %الرئي�س

58.5جون ماكوفولي

40اإدوارد لوا�سا

0.665اأنا ماغويرا

)0.4لوتا�سا بمب

0.05جانكلين كا�سامباال

0.05فهمي نا�سورودفوتوا

البرلمانية  نتائج االنتخب���ات  ج���دول )4(: 
2015م بتنزانيا))):
مقاعده بالبرلمانالحزب

222 مقعدًاحزب الثورة الحاكم

70 مقعدًاحزب الديمقراطية والتنمية )معار�س)

62 مقعدًاحزب الجبهة المدنية )معار�س)

مقعد فرديحزب االتفاق الوطني لبناء االإ�سالح المتطور

حزب التغيير من اأجل التحالف وال�سفافية- 
وطنيون.

مقعد تعوي�سي

 يظهر في الجدول )3(: 
فاز مرشح الحزب الحاكم )جون ماكوفولي(؛ 
لتس���تمر بهذا س���يطرة الحزب على مجريات 

)))  المرجع نف�سه، �س 86. 

 Tanzania Affairs, 2015 Election And   (4(
Results, Available At a: https://www.tzaffairs.

 /2015-elections-results/01/org/2016
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العملي���ة االنتخابي���ة ف���ي تنزانيا، الرئاس���ية 
والبرلمانية، فالج���دول )4( يبّين حصد الحزب 
الحاكم- أيضاً- أكبر ع���دد من المقاعد )222 
مقع���داً(، في حين ح���ّل ح���زب الديمقراطية 

والتنمية بالمركز الثاني ب�)70 مقعداً(. 
أما بالنسبة لالنتخابات البرلمانية في إقليم 
زنجب���ار؛ فقد تّم إلغاؤها بس���بب تأكيد )حزب 
الجبهة المدني���ة( على فوزه قبل إعالن النتائج، 
وهذا ما يعكس خوف الحزب الحاكم من وصوله 

إلى الحكم في زنجبار.
وبإلقاء نظرة على واقع الِعرقيات في تنزانيا: 
نالحظ غياب مش���كالت الُهوّية ف���ي تنجانيقا 
)الجزء القاري(، وكانت مشكلة تنزانيا االتحادية 
تكمن في زنجبار )الج���زء البحري(، الذي كان 
يطالب بتوس���يع الحريات الدينية واالس���تقالل 
الذاتي في إدارة اإلقليم نظراً نظراً ألن األغلبية 
المطلقة فيه للمسلمين، لكن بعد تشكيل حكومة 
الوح���دة الوطنية عام 2010م في زنجبار، والتي 
نشأت بوصفها حاّلً توافقّياً بين الحزب الحاكم 
)CCA( وح���زب )الجبه���ة المتح���دة المدنية 
المعارضة(، عاد االستقرار إلى جزيرة زنجبار))).
وما يمكن قوله حول مسلمي تنزانيا، وزنجبار 

أساساً، هو: 
واقتصادية  سياس���ية  أوضاعاً  أنهم عاشوا 
صعبة، خصوص���اً في مرحلة األحادية الحزبية، 
لكن ف���ي عهد التعددي���ة أُتيح���ت لهم فرصة 
الوصول إلى الحكم وتوّلي المناصب الس���يادية، 
وكذا بناء الجامعات والبنوك اإلسالمية، إضافًة 
إلى إنش���اء قنوات إعالمية لمناقشة المشكالت 
االجتماعية)))، كم���ا تمّكنت األحزاب المعارضة 

.BII 2016/ Tanzania Country Report, op cit, p.5  (((

)ف��وزان)، مرجع  بارو  وفوزي محمد  يون�س عبدلي مو�سى    (2(
�سابق، �س5. 

ذات التوّج���ه اإلس���المي من صياغ���ة برنامج 
سياسي واسع، وحش���د تأييد شعبي على غرار 

الجبهة المدنية المتحدة))). 
وعلى ه���ذا األس���اس يتض���ح: أّن النظام 
السياس���ي في تنزانيا االتحادي���ة عرف تحوالً 
وتغّيراً شكلّياً؛ نظراً لبقاء هيمنة الحزب الواحد 
ونفوذه في السياسة مقارنًة بأحزاب المعارضة. 
أما بالنس���بة لحقوق التركيبات االجتماعية 
المختلفة؛ فكانت مضمونة بالنسبة للجزء القاري 
لتنزانيا، م���ع توّفر نوٍع من الحرية السياس���ية 
والدينية ف���ي زنجبار ذات األغلبية المس���لمة، 
وم���ن ثَمَّ فإّن التحدي الحقيق���ي لوحدة تنزانيا 
االتحادية هو: الش���عور بالتهميش لدى مسلمي 
زنجبار؛ مما يس���تدعي اتخاذ التدابير الالزمة 

الستكمال عملية االندماج االجتماعي.
ا�صتراتيجيات  ــث:  ــال ــث ال الــمــحــور 
تنزانيا  في  االجتماعي  االنــدمــاج  بلوغ 

االتحادية:
إّن من بين أهّم شروط االندماج االجتماعي: 
س���يادة السالم وروح التس���امح بين كّل طوائف 
المجتمع الواحد ومكّوناته، من خالل التنش���ئة 
االجتماعي���ة على احترام اآلخر وحس���ن الظن 
به، وذلك عبر توظيف األسرة، الجماعة اإلثنّية، 
المدرس���ة، المراك���ز الديني���ة، لتحقيق ذلك، 
فاستيعاب االختالف لبلوغ االندماج االجتماعي 
يتطلب إثراء التفاع���ل الثقافي والحضاري دون 
الوص���ول إلى مرحلة التف���ّكك االجتماعي، وإال 
سيكون المجتمع أمام اندماٍج عكسي)))، إضافًة 

في  االإ�سالمي  ال��وج��ود  »م�ستقبل  اهلل،  ج��اه  محمد  كمال    (((
ق��راءات  مجلة  المعا�سرة«،  التحديات  �سوء  ف��ي  تنزانيا 

اإفريقية، العدد 7)، �سبتمبر ))20م، �س8. 

)4)  نور الدين بلقا�سم، »االإدماج واالندماج، المفهوم الدالالت 
العلمية  ال��ن��دوة  في  مقدمة  ورق��ة  المو�شوعية«،  وال�شروط 
واال�ستراتيجيات  ال��ره��ان��ات  واالن���دم���اج...  االإدم����اج  ح��ول 
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إلى تضمين التنوع الثقافي كمادة دراس���ية في 
المناهج التربوية، ودسترة التعّدد.

ومن أهّم االس���تراتيجيات الت���ي اعتمدتها 
القيادات السياسية في تنزانيا لتحقيق االندماج 

االجتماعي: 
ودوري���ة  ال�ش���لطة  عل���ى  الت���داول  اأوًل: 

النتخابات:
بعد اتحاد كلٍّ من تنجانيقا وزنجبار، في 24 
أبريل 1964م، أصبح رئيس زنجبار آنذاك الشيخ 
عبيد كرومي )المس���لم( نائباً للرئيس نيريري، 
وبعد التعديل الدس���توري الذي أق���ّر التعددية 
نّصت الم���اّدة 47 في الفق���رة الثانية على: أّن 
انتخاب رئيس زنجبار يكون في نفس االنتخابات 
الرئاس���ية العاّمة، كما نّصت الفقرة الثالثة من 
الماّدة نفس���ها على: إلزامية أن يكون المرّش���ح 
للرئاس���ة من جزء معّين في االتحاد )تنجانيقا، 
أو زنجبار(، وفي الوقت نفس���ه يكون النائب من 

الطرف اآلخر))). 
وقد أكد التاريخ السياسي لتنزانيا االتحادية 
وجود التداول السلمي للسلطة، وذلك عبر دورية 
االنتخابات ودوران النُّخب؛ حتى إن كان بش���كٍل 
داخلّي بواسطة نفس الحزب )CCM(، ويمكن 

توضيح ذلك من خالل الجدول اآلتي:
ج���دول )5(: يوضح التناوب على الرئاس���ة 

والنيابة في تنزانيا))):

على  متوفر   ،(((  ،(0( �س  تون�س،  جامعة  والمرجعيات«، 
http://www.isajc.rnu.tn/sites/default/files/ الرابط: 

 integration-ar2.pdf

 Background History Of The Union», Available«  (((
At a: file:///C:/Users/ACER/Downloads/

 historical_overview%20(3).pdf

)2)  من اإعداد الباحثة، بت�سرف، باال�ستناد اإلى:
 leaders Who Held The Position Of The Vice» 
President Since 1964», Available At a: http://

www.vpo.go.tz/document_storage/leaders.pdf

النائب االأولالرئي�سالعام

964)-972)م
جوليو�س نيريري؛ 

من تنجانيقا 
)م�سيحي).

عبيد كرومي؛ من 
جزيرة زنجبار 

)م�سلم).

//972)-984)م
ح�سن مويني؛ من 

جزيرة زنجبار 
)م�سلم).

985)-990)م
علي ح�سن مويني؛ 

من زنجبار.

جوزيف �سيدني 
فاريوبا؛ من تنجانيقا 

)م�سيحي).

//990)-995)م

جون �سامويل 
مال�سيال 990)-

994)م؛ من تنجانيقا 
)م�سيحي).

كليوبا ديفيد م�سويا 
994)-995)م؛ من 
تنجانيقا )م�سيحي).

995)-2005م

بنجامين 
ويليام مكابا؛ 
من تنجانيقا 
)م�سيحي).

علي جمعة على غاية 
)200 من زنجبار 

)م�سلم).

2005-5)20م

ميري�سو جاكايا 
كيكوتي؛ من 

زنجبار )م�سلم).

2005-0)20م علي 
محمد �سين؛ من 

تنجانيقا )م�سلم).
0)20 -5)20 محمد 

بالل غريب من 
تنجانيقا )م�سلم).

5)20م
جون ماكوفولي؛ 

من تنجانيقا 
)م�سيحي).

�سامية �سولوهو من 
زنجبار )م�سلمة).

ومن خالل الج���دول يتبي���ن: أّن تنزانيا 
االتحادية س���ارت على نهٍج سياس���يٍّ ممّيز، 
عب���ر التداول الس���لمي للس���لطة من خالل 
االنتخابات، كم���ا يتضح بقاء الرؤس���اء في 
السلطة لمدة خمس س���نوات قابلة للتجديد 
م���ّرة واحدة فقط، مثلما نّص عليها دس���تور 
1977م، إلى جانب تناوب الرؤس���اء والنواب 
المسلمين والمسيحيين على الرئاسة والنيابة 

في تنزانيا.
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 ومن ثَمَّ فما يمكن قوله هو: أّن احترام القيادات 
السياسية في تنزانيا للدستور؛ أعطى خصوصية 

مميزة للدولة التنزانية في شرق إفريقيا.
ثاني���اً: الوح���دة الوطني���ة ف���ي اإط���ار التن���وع 

بدًل من مبداأ القبلية اأو الِعرقية:
من بين االستراتيجيات التي تبّنتها الدولة التنزانية 
الحديثة: خلق الشعور القومي بوحدة االنتماء؛ بالرغم 
من التعّدد الِعرقي الذي يفوق 100 ِعرقية، فالهندسة 

المجتمعية لتنزانيا كانت نموذجاً ناجحاً.
وكخط���وة أولية نحو تحقيق ه���ذا الهدف؛ 
تّم تجنب تعبئة الِعرقي���ات والقبائل، أو تهميش 
مجموع���ة دون األخ���رى، إذ إّن تنزاني���ا بع���د 
االس���تقالل عرفت أزمة اقتصادية حادة، ولكن 
عل���ى خالف باق���ي الدول اإلفريقي���ة في ذلك 
الوق���ت؛ كان الجميع في تنزانيا فقراء على قدم 
المس���اواة، مما عزز تحقيق مش���روع »الشعور 
بالهوي���ة الوطنية وغياب المش���كالت القبلية«، 
وهذا ما عجزت عنه الجارتان أوغندا وكينيا))). 
 وهذه الوحدة الوطنية قد كّرس���ها الدستور 
التنزاني عبر إقراره المس���اواة بين جميع الّناس 
في التمتع بالحقوق، وحظر التمييز على أساس: 
الِعرق، الل���ون، الجنس، اللغة، الّدي���ن، الثروة، 
النَّس���ب، الرأي السياس���ي وغيره م���ن اآلراء، 

واألصل القومي أو االجتماعي))).
كما أّن مما يُحسب لتنزانيا- بوصفها نموذجاً 
ناجحاً من حيث االستقرار السياسي- هو طبيعة 
الثقافة السياس���ية لدى المجتمع التنزاني، التي 
ال تجعل لالنتم���اء الِعرق���ي أو القَبلي دوٌر في 

 A Potted History of Tanzania», Available At a:»  (((
http://www.kisimiri.ch/images/tansania/History_

 Tanzania.pdf

موحدة  اأ�سا�سية  وثيقة  االإن�سان،  لحقوق  الدولية  ال�سكوك    (2(
تنزانيا  جمهورية  االأط��راف،  الدول  تقارير  من  جزءًا  ت�سكل 

االتحادية، 2 جويلية 2)20م. 

تحدي���د الهوية السياس���ية أو االنتماء الحزبي، 
إل���ى جانب عدم اهتم���ام التنزانيين بالخلفيات 
الِعرقية والدينية لمختلف زعماء األحزاب، وفي 
اإلطار نفس���ه؛ فإّن االنتماء الِعرقي ال يش���ّكل 
مجاالً للضغط السياس���ي من ِقبل األحزاب أو 

المرشحين لتعبئة الِعرقيات وحشد التأييد. 
ثالثاً: ا�شتغالل وفرة الأرا�شي الزراعية:

وج���دت تنزانيا االتحادية بعد االس���تقالل 
نفس���ها أمام مجموعة من التحدي���ات التنموية 
التي أنهكت عاتقها، مما استلزم تنمية هذا البلد 
اإلفريقي الفقير لضمان استقراره، وقد ساهمت 
الوفرة الواس���عة في األراضي الزراعية بتنزانيا 
في توفي���ر الجّو المناس���ب للس���الم الِعرقي، 
ومنه االندماج االجتماع���ي، فهذه الثروة جعلت 
القبائل والِعرقي���ات التنزانية المختلفة في غنى 
عن التنافس فيم���ا بينها، ومن ناحية أخرى: لم 
يتس���بب عامل الوفرة في تقس���يم المجموعات 
الِعرقية إل���ى مناطق غني���ة باألراضي وأخرى 
فقيرة، وهو ما أدى إلى المس���اواة في الحصول 

على الموارد، وتسهيل ُسبل العيش المشترك.
وعل���ى ه���ذا األس���اس يمكن الق���ول بأّن 
بداي���ة بناء الدولة ف���ي تنزانيا ارتبط بش���كٍل 
وثيق ببن���اء األّمة، عبر توظي���ف مجموعة من 
السياسات االقتصادية؛ لتحقيق االندماج بين كّل 

المجموعات الِعرقية التي تسكن إقليمها.
رابعاً: توظيف المناهج التعليمية:  

أدت المدارس- بمختلف مراحلها- َدْوراً مهّماً 
في التنشئة االجتماعية، حيث عملت السياسات 
التعليمية الموّحدة على ترس���يخ فكرة االندماج 
االجتماع���ي واحترام اآلخ���ر، ضمن العيش في 
إطار الوحدة من خالل التنوع)))، حيث تّم النظر 

)))  علي جبريل الكتبي، مرجع �سابق، �س5. 
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إلى التعليم بوصفه نشاطاً اجتماعّياً يساهم في 
تطوير الذات الفردية، ويجعل الفرد يفكر ويعمل، 
ومن ثَمَّ يُنتج المعرفة وال يس���تهلك فقط، وهذا 
عبر بناء فرٍد يفّك���ر بمنطق المصلحة العاّمة ال 
الخاّصة، وعلى ه���ذا؛ ُوّظفت البرامج التعليمية 

لخدمة المصلحة والوحدة الوطنية.
كما أّن تنزانيا تعتز بث���روٍة لغوية هائلة؛ إذ 
تضّم حوالي 127 لغ���ًة محلية، وقد تبّنت اللغة 
الس���واحلية لغ���ًة وطنية رس���مية، حلّت محّل 
اإلنجليزي���ة وق���ت االحتالل، وتمّث���ل في اآلن 
ذاته لغة البانتو في الهي���كل والمفردات، وهذا 
ما منحه���ا ارتباطاً وثيقاً بالعدي���د من اللغات 
المحلية، مما سّهل تقبلها من ِقبل المجموعات 

الِعرقية))). 
وفي هذا الصدد؛ س���ّخرت الدولة التنزانية 
وزارتي���ن لترويج اس���تخدامها وتعميمه، وهما: 
وزارة التعليم، ووزارة تنمي���ة المجتمع والثقافة 
الوطني���ة، اهتم���ت األول���ى بتدري���س اللغ���ة 
الس���واحلية على جميع المستويات، أما الثانية 
فقد اهتمت بتنمية اللغة الس���واحلية، وتوسيع 

نطاق استخدامها. 
الحفاظ  تحديات  الــرابــع:  المحور 

على االندماج االجتماعي في تنزانيا: 
على الرغم من هذا االنس���جام الذي بلغته 
تنزانيا؛ فإّن البالد ال ت���زال أمام تحديات عّدة 
للمحافظ���ة على اس���تقرارها الداخلي، ويمكن 

إجمالها فيما يأتي: 
أوالً: على المستوى االقتصادي واالجتماعي:
بين  م���ن  التنزان���ي  الوطن���ي  االقتص���اد 

 Language Policy for Education and»   (((
 Development in Tanzania», Available At a:
https://www.swarthmore.edu/sites/default/
files/assets/documents/linguistics/2007_sa_

 eleuthera.pdf

االقتصاديات األس���رع نمّواً في منطقة ش���رق 
إفريقيا ووس���طها، حيث بلغ نس���بة 7.1% في 
2015م؛ بفعل األداء الفعل���ي والمميز لقطاَعي 

االتصاالت والتعدين.
إال أّن ضعف القطاع الزراعي بسبب تقلبات 
المناخ، واألساليب التقليدية، إضافة إلى االعتماد 
على التعدين كمجاٍل للتصدير بش���كٍل أساسي، 
يجع���ل االقتصاد التنزان���ي عرضًة لالختالالت 
أمام تغّيرات األس���عار، وفي مقابل ذلك ال تزال 
تنزانيا تعاني الفقر وارتف���اع معدالت البطالة، 
مم���ا جعلها تحتل المراتب األخيرة )152-151( 
في تقارير التنمية اإلنس���انية وفق برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي للعاَميْن )2010 – 2014م())). 
وهذا ما يتطلب إعادة مراجعة وهيكلة االقتصاد 
التنزاني؛ حتى ال يشّكل ذلك تحدّياً سلبّياً للدولة 

التنزانية مستقباًل.
ثانياً: على الم�شتوى ال�شيا�شي:

ال ت���زال تنزاني���ا تعاني من غي���اب ثقافة 
سياس���ية تنافس���ية بين األحزاب السياس���ية؛ 

 United Nation, «Economic Commission For   (2(
 Africa», United Republic Of Tanzania, Country
profie 2015, March 2016, Avialable At: https://
www.uneca.org/sites/default/files/images/

 ORIA/CP/tanzania.pdf

اللغة السواحلية لغة 
 

ّ
ت محل

ّ
وطنية )رسمية( حل
اإلنجليزية
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بالرغم من انتقالها نحو التعددية الحزبية، حيث 
ال يزال حزب )CCM( الثوري يقود الدولة في 

ظّل غياب معارضة فّعالة.
إضاف���ًة إلى افتق���ار تنزانيا للم���وارد المالية، 
وسيطرة السمات الشخصية وأصحاب النفوذ على 
الوصول للقيادة الحزبية؛ بهدف الحفاظ على الوضع 
الراهن ورفض التغيير، دون نس���يان عامل: االفتقار 
إل���ى المطالب الش���عبية باإلصالحات السياس���ية 
واالقتصادية، خاّصًة ف���ي المناطق الريفية، نتيجة 

انعدام االتصال الشعبي باألحزاب السياسية. 
وبالعودة إلى مجمل األحداث التي شهدتها 
الب����الد بعد انتخابات 2015م، والتي اتس����مت 
بالعنف ف����ي إقليم زنجبار، حي����ث أُصيب ما 
يقارب 100 ش����خص م����ن أعض����اء )الجبهة 
المدنية المتحدة(، حسب تقرير منظمة العفو 
الدولية، على إثر االحتجاجات بعد إلغاء نتائج 
االنتخاب����ات، وفي اإلطار نفس����ه؛ قام الرئيس 
بحظر جمي����ع التجمعات إلى 2020م؛ رّداً على 
الدعوة الت����ي أطلقتها أحزاب المعارضة تحت 
الدكتاتورية  ش����عار »بوكونا« )التحالف ض����ّد 
ف����ي تنزانيا()))، وهذا ما يعكس فش����ل النظام 

السياسي في احتواء المعارضة. 
وفي سياق الحديث عن التعديالت الدستورية 
ف���ي تنزانيا؛ فقد طالبت ع���دة هيئات بضرورة 
تعديل الدستور، ففي عام 2015م قامت الجمعية 
التأسيسية، التي تضّم 629 مندوباً من األحزاب 
السياسية والمجتمع المدني، باقتراح التعديالت 
الدستورية؛ كان من بين هذه االقتراحات اعتماد 
نظام حكومي وفق ثالثة مستويات: )حكومة البر 
الرئيس���ي، حكومة زنجب���ار، وحكومة االتحاد(، 
بعدما كان قائماً على حكٍم ش���به ذاتي لزنجبار 

حالة  6)20-7)20م،  لعام  الدولية  العفو  منظمة  تقرير    (((
حقوق االإن�سان في العالم، �س49). 

وحكوم���ة االتح���اد، لكن بفعل هيمن���ة الحزب 
الحاك���م من حيث العدد، ونظ���راً التفاق كلٍّ من 
)الجبهة المدنية المتحدة( و )حزب الديمقراطية 
والتنمية(، ت���ّم العدول عن ه���ذا القرار؛ ألّن- 
حسب الحزب الحاكم-: مثل هذه القرارات تهّدد 
وحدة تنزانيا)))، لكن هذا االقتراح كان من شأنه 
أن يساهم في إعطاء إقليم زنجبار االستقاللية 
من حيث الحكم، وكذا توس���يع الحريات الدينية 
بالنسبة للمس���لمين، سواء على مستوى البرامج 
التعليمية أو في الحكم وفق الشريعة، كما أنه قد 
يمّهد نحو تحقيق هدف االنفصال، وتشكيل دولة 

مسلمة في زنجبار.
ومن هذا المنطل���ق؛ فإّن تنزانيا بحاجٍة إلى 
إعادة ترتيب أوضاعها السياسية، ومنح المعارضة 

الحرية القانونية في ممارسة نشاطاتها.
ثالثاً: على الم�شتوى الإقليمي: 

تشهد معظم دول شرق إفريقيا انعداماً لألمن 
واالستقرار الداخلي، فباستثناء تنزانيا تُصنف جّل 
دول المنطقة في خانة الدول الهّشة؛ حسب تقارير 
منظمة الّتع����اون والتنمية في الميدان االقتصادي، 
ولكن اس����تمرار الوضع اإلقليمي المتوتر من شأنه 
أن يضّر باس����تقرار تنزانيا، فتداعيات الصراعات 
في المنطق����ة تداعيات عابرة للح����دود الوطنية، 
كاالتجار باألس����لحة، الهجرة غير الشرعية، وفرار 
الجماعات اإلرهابية من دول المصدر، مما يستلزم 
من تنزانيا أخذ احتياطاتها األمنية؛ بالتنس����يق مع 
الدول المج����اورة على كّل المس����تويات؛ لمجابهة 
التهدي����دات الالتماثلية، والحف����اظ على االندماج 

االجتماعي.

 Stephanie M. Burchard, «Making In Tanzania,  (2(
 Part- One», Africa Watch, Voulume 6, October
2014, Available At a: https://www.ida.org/en/
ExploreIDAResearch/ResearchRelatedPages/

 AfricaWatch.aspx
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الخاتمة: 
إّن بلوغ تنزانيا مرحلة »االندماج االجتماعي« 
كان تتويجاً لمجهودات النُّخب الحاكمة المتوالية 
على الس���لطة ف���ي تنزانيا، وثقاف���ة القابلية- 
بالنس���بة لألف���راد- لالندماج ضم���ن مرّكٍب 

اجتماعي واحد.
إال أّن هذا ال يُخفي حج���م التحديات التي 
ال تزال تنتظر تنزانيا للحفاظ على االس���تقرار 
االقتصادية  للظ���روف  نظراً  الوطنية،  والوحدة 
الصعبة، وتوتر المحيط اإلقليمي جّراء انتش���ار 

التهديدات العابرة للحدود.
وعلى هذا األس���اس يمكن استنتاج النقاط 

اآلتية: 
- تنزانيا بلٌد ثري ثقافّياً واجتماعّياً، مّر في 

تشّكله بعدة مراحل إلى غاية وصوله للجمهورية 
التنزانية المتحدة ع���ام 1965م، وقد تمّكن من 
بناء أّم���ة واحدة بثقافات متع���ددة، وبهذا نجح 
فيما عجزت عنه معظم ال���دول اإلفريقية التي 

حّققت االستقالل معه في الفترة نفسها.
- لم تتغير طبيعة النظام السياسي في تنزانيا؛ 
برغ���م االنتقال من نظ���ام الح���زب الواحد إلى 
التعددية الحزبية، إال أنه حافظ في الوقت نفسه 
على سياسات واس���تراتيجيات إدارة التنوع؛ بعيداً 

عن الدوافع الشخصية أو المطامع السياسية.
- إدارة التن���وع الثقافي والديني في تنزانيا 
ارتبطت بتوظيف مجموعة من الخصائص التي 
تتميز بها تنزانيا، إضافة إلى تجاوب المجتمعات 

المحلية مع مشروع الوحدة الوطنية �
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البحوث الجامعية باللغات اإلفريقية:
رصد ومتابعة

اأ. محمد تف�سير بالدي
باحث دكتوراه - جامعة القرويين/ دار الحديث 

الح�سنية

 Don Osborn الباحث األمريكي دون أوسبرن
في مدّونته اإللكترونية، التي خّص الحديث فيها 

المكتوبة  االأط��روح��ات  ببليوغرافيا  ن�سر  ال��ذي   Muogilim
 A Classified Bibliography of Doctoral الُيوُربا  بلغة 
 L.O. اأدي��ول��و  االأ���س��ت��اذ  اأو  982)م،  ع��ام   Dissertations
Adewoleالذي تحدث عن الكتابات والر�سائل واالأطروحات 
 The Yoruba Language:ال���ُي���وُرب���ا بلغة  ال��م��ن�����س��ورة 
 Published Works and Doctoral Dissertations
 H.J.M Mwansanko موا�سانكو  الباحث  اأو  987)م،  عام 
الذي تحدث هو االآخر عن ال�سواحلية في الكتابات االأكاديمية 

Swahili in Academic Writing عام )200م.

»الكتاب�ات الجامعية باللغات مو�سوع 

الموا�سي�ع  م�ن  الإفريقي�ة« 

الت�ي لم تح�ظ بعناية الباحثين ف�ي الدرا�سات 

الإفريقي�ة؛ بالرغم من جّديت�ه وتعّلقه بم�سير 

اللغات المحلية باإفريقيا. 
تحّدث عن���ه بعضهم في ح���دوٍد ضّيقة ال 
تش���مل جميع اللغات اإلفريقي���ة)))، كما تطّرق 

 E.S. مووغيليم  للبرفي�سور  بالن�سبة  ال��ح��ال  ه��و  كما    (((
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وأّما الجزائر: فقد انقلب هذا الموقع؛ فحلّت 
»العربية« محّل »الفرنس���ية« في جميع الوظائف 

الرسمية تقريباً))).
وتفس���ير هذا الوضع اللغوي المتغاير، بين 
إفريقي���ا جنوب الصحراء والش���مال اإلفريقي، 
هو أّن اللغة العربية كانت مكتوبة قبل اس���تعمار 
ال���دول العربية؛ مقارنًة بمجموع���ة من اللغات 
اإلفريقي���ة التي لم تُكتب إال ف���ي زمٍن متأخر، 
كم���ا أّن اعتماد اللغ���ات اإلفريقية على الحرف 
العرب���ي ف���ي نُظمه���ا الكتابي���ة، وتحّولها إلى 
الحرف الالتيني بعد االس���تعمار، جعلها تتأخر 
في تطورها واندماجها ضم���ن اللغات العالمية 
المكتوبة المتداولة؛ مما كان س���بباً في اعتماد 
لغة المستعمر في مؤّسس���ات الدولة، التي من 
بينها »التعليم«، وبالتالي نشر العلم بلُغة الغرب.

 وهكذا يتجلّى الفرق في: أّن اللغات المحلية 
في إفريقي���ا جنوب الصحراء كانت لغات: »ذات 
تراث ش���فهي«؛ بينما اللغة العربية كانت: »لغة 

ذات تراث مكتوب«. 
وهذا ال يعن���ي أّن كافة اللغات اإلفريقية لم 
تكن لغات علمية وأدبية مكتوبة، حيث تّم العثور 

)2) لوي�س جان كالفي: حرب اللغات وال�سيا�سات اللغوية، ترجمة: د. 
ح�سن حمزة، مراجعة: د. �سالم بزي - حمزة، المنظمة العربية 

للترجمة، ط)- بيروت، اآب )اأغ�سط�س) 2008م، �س99.

عن الرس���ائل واألطروح���ات الجامعية باللغات 
اإلفريقية)))؛ بشكٍل موجز لم يوّسع فيه.

ال ش���ّك في أّن الكتابات الجامعية تس���اهم 
بش���كٍل كبيٍر في تطوير اللغ���ات المكتوبة بها، 
وتُش���ّكل إطاراً مرجعّياً للحف���اظ على التراث 
اللغ���وي من االندث���ار، وتحقيق مس���اٍع علمية 

ومعرفية. 
التعليمية  المؤّسس���ات  ولئن كانت معظ���م 
بإفريقيا ق���د تبّن���ت التعليم الواف���د، وبلغات 
المستعمر، فإّن بعضاً منها انفتحت على اللغات 
باللغات  الجامعية  بالكتابة  وس���محت  المحلية، 
اإلفريقية؛ حيث سّجلت مجموعة من الجامعات 
كما  اإلفريقية »كتابات أكاديمية« بلغات وطنية– 

سنرى-.
الحدي���ث عن »الكتاب���ات الجامعية باللغات 
المحلية« ف���ي إفريقيا؛ يجّرنا إل���ى القول بأّن 
القارة السمراء قد تأخرت في وضع نُُظٍم كتابية 
للغات المحلية، كما تأخرت في توثيق حضاراتها 
وموروثاتها الثقافية؛ مقارنًة بالمجتمعات األخرى 

في القارة نفسها. 
إذا قارّنا بي���ن »الجزائر ومال���ي«- مثاًل-، 
وهما بلدان كانَا خاضَعيْن لالس���تعمار، واستقاّل 
ف���ي تاريٍخ واحٍد )ع���ام 1962م(، فإننا نالحظ 
أّن العالق���ة بي���ن اللغات فيهم���ا، وهي عالقة 
كانت متش���ابهة في أول األمر )فقد كانت اللغة 
الفرنس���ية في البلَديْن اللغة الرسمية الوحيدة(، 

قد تغّيرت تغّيراً كبيراً:
أّما مالي: فلم يتغير موقع »الفرنسية« تغّيراً 
يُذكر، وم���ا زال تعليم عدٍد من اللغات اإلفريقية 

في مدارسها في أولى بداياته. 

 Don Osborn, «Dissertations written in African (((
 :languages», Avaible online at

dissertations-/04/http://niamey.blogspot.com/2017
.(written-in-african.html (April 24, 2017

اللغات المحلية في إفريقيا 
جنوب الصحراء كانت لغات: 
»ذات تراث شفهي«؛ بينما 

اللغة العربية كانت: »لغة ذات 
تراث مكتوب
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 )Vai( »على أقدم أبجدية ُكتبت بها لغة »الفاي
اإلفريقية في س���يراليون وليبيريا عام 1833م، 
ووص���ف وس���ترمان )Westerman( خطوط 
 ،)Nsibidi( ونيسبيدي ،)Bassa( لغات باس���ا
ونوم))) )Noum( اإلفريقية، كما سّجل الباحث 
دالبي )D. Dalby( ع���دداً من مدونات لغات 

إفريقيا الغربية))).
إّن ع���دم تباي���ن التخطي���ط اللغ���وي في 
الصحراء؛  بإفريقيا جنوب  اللغوية«  »السياسات 
يدفع إلى التس���اؤل عن االستراتيجيات المّتبعة 
ف���ي التخطيط اللغوي في المج���ال األكاديمي، 
ونقول: هل تتس���ع دائرة اللغ���ات اإلفريقية في 

المجال العلمي واألكاديمي أو تضيق؟ 
يرمي هذا البحث إلى االطالع على »الكتابات 
الجامعي���ة باللغات اإلفريقي���ة«، والتركيز على 
الجه���ود العلمية لدعم البح���ث العلمي باللغات 
اإلفريقية، والتعّرف على االستراتيجيات المّتبعة 
في التخطي���ط اللغوي في المج���ال األكاديمي 
بإفريقيا جنوب الصحراء، وبيان َدْور المؤّسسات 

التعليمية في السياسة اللغوية بإفريقيا. 
سنس���تثني اللغ���ة العربي���ة م���ن اللغ���ات 
المدروس���ة؛ لعامل تفّوقها ف���ي مجال البحث 
العلم���ي واألكاديمي مقارن���ًة باللغات اإلفريقية 

األخرى- كما أشرنا إلى ذلك من قبل-.
ــتــي واجــهــت الــلــغــات  الــ�ــصــعــوبــات ال

االإفريقية:
لقد أضحت »المصطلحي���ة«، منذ النصف 

 Hermaan Baumaan and Diedrich Westermaan,  (((
 les peuples et les civilisations de l’Afrique,

.((Paris: Payot, 1970

 David Delby, The Insigenous Scripts of West  (2(
 Africa and Surinam: Their Inspiration and
 Design, African Language Studies, no.8 (1967),

 .(and no.10 (1969

الثان���ي من الق���رن الماض���ي، أداًة من أدوات 
السياسة اللغوية، وما له عالقة بالتهيئة اللغوية، 
حي���ث أصبح إنتاج المصطلح���ات في عدٍد من 
البلدان األوروبية يكتس���ي صبغ���ة وطنية؛ أمام 

انتشار المصطلحات اإلنجليزية وشيوعها))).
ولم يكن هذا الوعي الوطني للسياسة اللغوية 
بمعزٍل عن القارة اإلفريقية، إذ نهجت المؤّسسات 
التعليمية- بإفريقيا جنوب الصحراء- سياس���َة 
باللغات  المع���ارف  لنش���ر  اللغوي«  »التخطيط 
اإلفريقية، ولتمكين المجتمع اإلفريقي من إنتاج 
المعرفة باللغات الوطنية، إال أّن المشروع واَجَه 

مجموعًة من الصعوبات.
ولعّل من أكبر الصعوبات التي واجهت اللغات 
اإلفريقية، في طريقه���ا لحمل العلوم التطبيقية 
والتقنية، ه���و التأقلم مع المصطلحات العلمية، 
حيث إّن كّل لغة تريد مس���ايرة العلوم العصرية؛ 
الب���ّد لها من صياغ���ة المصطلح���ات العلمية 
وتطويره���ا؛ وهذا ما أش���ار إليه البروفيس���ور 
الورين���س أديول���و L.O. Adewole؛ حي���ن 
تحّدث عن تجربته مع لغ���ة »اليُوُربا« التي كتب 
بها رسالته الجامعية، وأشرف على مجموعة من 
الرسائل التي ُكتبت باللغة نفسها، يقول: »إّن من 
أكب���ر الصعوبات التي واجهتن���ا، حين كنا نكتب 
الرس���ائل الجامعية بلغة اليُوُربا، هو عدم توّفر 

المصطلحات اللغوية«))).
لكّن نيجيري���ا تغلّبت على هذا التحّدي؛ بأن 
طّورت المصطلح���ات العلمية بلغة اليوروبا عام 

للم�سطلحات  اأولية  تعريفات  العزم:  اأبو  الغني  عبد  اأ.د.    (((
مجلة  لهما،  الموجهة  المبادئ  �سوء  في  والم�سطلحاتية 

الل�سان العربي، العدد 6، طبعة 6)20، �س)).

 L.O. Adewole, The Yoruba Language:   (4(
 Published Works and Doctoral Dissertations,
 Hamburg: Helmut Burke Verlag,  .1986-1843
 1987, Journal of West African Languages (New

.270-Series) 36: 268
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1953م، وُوضع أول قاموس علمي بلغة »اليُوُربا« 
عام 1958م، فأصبح المرجع العلمي للجامعّيين 

والُكّتاب المحلّيين في هذه اللغة))). 
وفي الس���ياق نفسه؛ كانت غينيا قد اتجهت 
نحو سياسة لغوية؛ ارتكزت حول وضع المعاجم 
العلمية  المصطلح���ات  المتخّصص���ة، وضبط 
والتقنية في اللغ���ات الوطنية، وتّم افتتاح مراكز 
تقنية))) للبحث في المصطلحات العلمية باللغات 
الوطني���ة المدروس���ة؛ وفرضت عل���ى الطلبة 
المتخرجين أن تتضّمن رسائلهم الجامعية بعض 
المصطلحات العلمية والتقنية مع ما يقابلها في 

اللغات الوطنية))). 
ولق���د وقفنا عل���ى قاموس علم���ي مترجم 
من الفرنس���ية إل���ى الفالني���ة )pular(، ُكتب 
زم���ن التدريس باللغات الوطني���ة، كما اختارت 
المؤّسس���ات التعليمية بغيني���ا أبجديات خاّصة 
الحروف  عل���ى  اعتمدت  المدروس���ة،  باللغات 
الالتيني���ة؛ وذلك قبل اجتماع خب���راء اللغة في 
بماكو عام 1966م لوضع سياس���ة لغوية للقارة 

اإلفريقية.
والحاجة إل���ى المصطلحات العلمية في اللغات 
اإلفريقية؛ فرضته ضرورة المواكبة اللغوية من أجل 
مس���ايرة العلوم العصرية، وفي ه���ذا الصدد يقول 
 :Marcel Diki-kidiri (((مارسيل ديكي كيديري

)))  المرجع ال�سابق.

 ،académie des Langues 2)  هي من قبيل: أكاديمية اللغات(
 l’Institut Pédagogique Nationalوالمعهد الوطني للتربية
 Direction الوطنية  اللغات  لتعليم  العامة  والمديرية   ،)(IPN
 Générale de l’Enseignement des Langues

Nationales. ينظر:
 Diallo, Mamadou Saliou, «Langue et Education 
 en Guinée», ACALAN, Bulletin d’information,

.n°002, Décembre 2007, P.18

 .Diallo,.116  (((

 Marcel, Diki-Kidir, Le vocabulaire scientifique dans (4(
 les langues africaines, pour une approche culturelle

إّن »مهّمة المؤلفين في وس���ط إفريقيا قد اتجهت 
حينها لخلق مصطلحات علمية عن طريق االقتراض 
في الفرنس���ية«؛ تغلّباً على الصعوب���ات التي كانت 
تواجه اللغات اإلفريقية من أجل إنشاء لغات وطنية 

وظيفية.
على الم�شتوى الفردي:

بموازاة ذلك؛ كان���ت هناك محاوالت فردية 
لتلبي���ة حاجة اللغات اإلفريقي���ة بالمصطلحات 
 Anta العلمية، مثل التي قام بها الشيخ أنتا جوب
Diop Cheikلترجم���ة بع���ض المصطلحات 
العلمية بلغ���ة »الولوف«، أو محاولة طلبة جامعة 
بعض  لترجم���ة   lubumbashi لوبومباش���ي 
مصطلحات الفيزياء النووية والماركسية باللغات 

المحلية في كونغو الديمقراطية))).
على الم�شتوى الجامعي:

أعلنت جامعة كوازولو ناتال- في سياس���تها 
اللغوية- أنها تعمل من أجل وضع المصطلحات 
العلمية بلغ���ة »زولو«؛ في التخّصصات التي تهّم 

القانون والمحاسبة والفيزياء والرياضيات))). 
اأما على الم�شتوى الموؤ�ّش�شي:

للغات-  اإلفريقية  األكاديمي���ة  فقد أطلقت 
التابع���ة لالتح���اد اإلفريق���ي- مجموع���ة من 
المشاريع العلمية الضخمة في هذا المجال، مثل: 
مش���روع »اللجنة اإلفريقية للتفسير والترجمة« 
 Centre Panafricain d’Interprétariat
et de Traduction ال���ذي يخت���ص بتطوير 

 .de la terminologie, KARTHALA, 2008, p.56

.(57-Marcel, Diki-Kidir. p.(56  (5(

 LEANNE JANSEN, (2015) MOTHER   (6(
 TONGUE THE DISSERTATION LANGUAGE,
 iol.co.za, 21 SEPTEMBER 2015, aviable online
at: http://www.iol.co.za/news/south-africa/
kwazulu-natal/mother-tongue-the-dissertation-

.2017/07/language-1919215, consulted: 15
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ش���بكة للترجم���ة العلمي���ة ف���ي إفريقي���ا، أو 
 Projet de »مش���روع المصطلحات والمعاجم«
 ،Terminologie et de Lexicographie
الذي يقوم على تطوير المصطلحات وتنس���يقها 
على المس���توى القاري، من خالل توفير اإلطار 

المرجعي العالمي للغات اإلفريقية. 
تهدف مش���اريع األكاديمية اإلفريقية للغات 
إلى الحصول على »مصطلحات« مّتسقة، دقيقة، 
موّحدة، للغات اإلفريقي���ة، تكون إطاراً مرجعّياً 
للغ���ات المختارة، يتّم ضبطها، ثّم نش���رها على 

نطاٍق واسع.
الفعلية  االنــطــالقــة  لغة  ــوُربــا:  ــُي ال

للكتابات الجامعية:
تأتي نيجيريا في القائمة الرئيس���ة بوصفها 
أول دولة إفريقّية بادرت إلى تش���جيع الكتابات 
الجامعي���ة باللغ���ات اإلفريقية، وتُع���ّد جامعة 
 Obafemi Awolowo أول���وو  أوبافيم���ي 
النيجيري���ة الرائ���دة في االنفتاح عل���ى اللغات 
اإلفريقية في الكتابات األكاديمية، حيث ُسّجلت 
فيه���ا أول رس���الة جامعية ع���ام 1980م، بينما 
نوقش���ت أول أطروحة دكتوراه بلغة »يُوُربا« في 

الجامعة نفسها عام 1990م. 
وعن أبحاث الماجس���تير بلغة اليُوُربا؛ يقول 
البروفيسور الورينس أديولي: »تقّدم أحد الطلبة 
الباحثين برسالة ماجستير بلغة اليُوُربا في العام 
الجامع���ي )1981/1980م(، كما تقّدم اثنان من 
الطلبة برس���التَيْن باللغة نفس���ها في السنوات 
الموالية )1981-1982م(، وفي حلول س���نوات 
الجامعية  الرس���ائل  وصل���ت  )1989/1988م( 
المكتوبة بلغ���ة اليُوُربا إلى اثنتي عش���رة )12( 

رسالة«))).

 Yoruba for academic purpose.blogspot.com   (((
.((2017

وفي فهرسه الموسوم ب�»أعمال وأطروحات 
 The اليُوُرب���ا«)))  بلغ���ة  المنش���ورة  الدكتوراه 
 Yoruba Published Works and
جم���ع  ؛   Doctoral Dissertations
البروفيس���ور أديول���ي الرس���ائل واألطروحات 
المكتوبة بلغ���ة اليُوُربا ما بين )1943-1986م(، 
وهذا يفيدنا أّن الكتابة العلمية بلغة اليُوُربا بدأت 
منذ 1943م؛ قبل أن يت���م إقرارها في البحوث 

الجامعية مع بداية الثمانينيات. 
وبذل���ك تكون لغة اليُوُربا م���ن أقدم اللغات 

اإلفريقية حضوراً في الكتابات الجامعية. 
وخ���الل الع���ام 2015م؛ نوقش���ت خم���س 
أطروحات دكت���وراه مكتوبة بلغ���ة اليوروبا، في 
جامعة أوبافيمي أولوو/ قس���م اللغات واآلداب 

اإلفريقية.
في الجدولين اآلتيين عرٌض لبعض الكتابات 
الجامعية بلغة اليُوُربا، ما بين )1979–1999م(، 
 Obafemi م���ن جامع���ة أوبافيم���ي أول���وو

awolowo/ قسم اللغات واآلداب اإلفريقية: 

جدول رقم )1(:
رسائل الماجستير بلغة اليُوُربا؛ ما بين 

1980 و1997م
ا�سم الباحثالعنوانم

»�سعر واأغاني اأوبوكون«)
Ewì àti Orin Obòkun

A. A ،اأوغيني

»ال�سعر الحديث على الراديو«2
Ewì Ìwòyí lórí Rédíò

.O ،اأديباجو

(
»تحليل نقدي لل�سعر التقليدي في 

الم�سرحيات اليوروبوية«
 Àyèẉò Ewì Àbáláyé nínú

Eré Onítàn

.A ،فولورون�سو
.Folorunso, A

.L.O. Adewole, p.182  (2(
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4

»اأ�شاليب كتابة النثر الم�شتخدمة من 
قبل اأودونجو في رواياته«

 Ọgbóṇ Asòṭàn nínú Ìwé Ìtàn
Àròsọ Ọdúnjọ

.J. B ،اأغباجي
.Agbaje, J. B

5

»ن�سب الملوك المتّوجة في الجزء 
ال�سمالي من والية اأوندو )النيجيرية)«
 Oríkì Orílè ̣Àwọn Ọba Aládé

Àríwá ní Ìpínlẹ Oǹdó

W. B ،اأجايي
.Ajayi, W. B

6

»المالءمة الحالية )االأهمية 
المعا�سرة) لم�سرحيات اأديبايو فاليتي«
 Àgbéyèẉò Ìbágbàmu Àwọn

Ìwé Eré-Oníṣe Adébáyò ̣Fálétí

E. A ،اأديليكي
Adeleke, E. A

»الكلمات الوظيفية اليوروبوية«7
 Wúnrèṇ Onítumò ̣Gírámà

nínú Èdè Yorùbá

 J. G ،فاجبورون
.Fagborun, J. G

8

»دي. اي. اأوبا�سا )927)-945)م): 
فيل�سوف �ساعر«

 :(1945-D. A. Obasá )1927
Akéwì Aláròjinlẹ̀

.A ،اأكينيمي
.Akinyemi, A

»ال�سعر ال�سفوي عند اأهل اإغبومينا«9
Ewì Àtẹnudéṇu láàrin Ìgbómìnà

.A ،اأووتايو

راجي، S. M.»اأغاني الموؤامرة«0)

((
»روايات الجرائم في روايات المحقق اليوروبوي«

 Ìwà Ọ̀daràn nínú Ìtàn
Ọ̀tẹlèṃúyé ̣Yorùbá

.A. G ،اأوفاجو
Olufajo, A.G

(2
»الُعرف، ال�سلطة والتغيير في ثالث 

م�شرحيات يوروبوية تاريخية«
 Àṣà àti Ìyípadà nínú Ìwé Eré

Oníṣe Onítàn Yorùbá Méṭa

.O. I ،اأووالبي
Owolabi, O. I

((
»التهويدات بين )قبائل يوروبا في) 

ايفي واإيجي�سا«
 Lullabies among the Ifẹ and

the Ijeṣa

Sheba, J. O سيبا�

(4

»درا�سة الغمو�س في بع�س ن�سو�س 
الُيوُربا االأدبية«

 Àyèẉò Àwọn Afò ̣Onítumọ̀
 Póṇna nínú àwọn Ìwé Kan

nínú Èdè Yorùbá

J. A اأوغنوالي
Ogunwale, J. A

(5
»ا�شتخراج اأ�شل الجمل ال�شتفهاميه 

في اللغة اليوروبوية«
 Ọ̀nà Ìṣèḍá Gbólóhùn Ìbéèrè

nínú Èdè Yorùbá

 O. A. ،اأبودنرن
Aboderin, O. A

»بنية االأغاني االنتقادية في مقاطعة اإيفي«6)
Ìhun Orin Èébú ní Ẹkùn Ifẹ̀

 C. O. ،اأوديجوبي
Odejobi, C. O

»وظائف االأغاني عند اأهل اأكوري«7)
Ìwúlò Orin láwùjọ Àkúrẹ́

.F. A ،اأجاكايي
Ajakaye, F. A

(8
»الدين في دراما يوروبا الحديثة«

 Ẹ̀sìn nínú Eré-Oníṣe 
Ìgbàlódé Yorùbá

 G. O. ،اأجيبادي
Ajibade, G. O

(9
»تقييم اأدوار ال�سرطة في روايات ُيوُربا«
 Àyèẉò Ipa tí Ọlóp̣àá Kó nínú

Ìwé Ìtàn Àròsọ Yorùbá

 O. R ،فاتوروتي
Faturoti, O. R

20

»ال�سمات االأ�سلوبية في ن�سو�س ال�سعر 
الق�س�سي البطولي اليوروبوي«

 Ìṣọwóḷèdè nínú Ìwé Yorùbá
Onítàn Akọni

F. A ،اأولوو اأوكيري
Olowookere

2(
»�سيغة الفعل، الجانب النحوي واأنظمة 

االأفعال ال�سكلية في لهجة اإجي�سا«
 Àsìkò, Ibá-ìṣèḷè ̣ati Ojúṣe

’nínú Ẹ̀ka-Èdè Ìjèṣà

F. A ،فابونمي
Fabunmi, F. A

»النفي في لهجة اإكيتي«22
Ìyísódì nínú Ẹ̀ka-Èdè Èkìtì

.A. S ،سالحو�
Salawu, A. S

جدول رقم )2(:
أطروحات الدكتوراه بلغة اليُوُربا؛ ما بين 

)1991–1996م( 
م���ن جامعة أوبافيمي أولوو/ قس���م اللغات 

واآلداب اإلفريقية:
ا�سم الباحثالعنوانم

(

»ُكّتاب يوروبا االأوائل من 948) اإلى 984)م«
 Àgbéyèẉò Iṣé ̣Àwọn Asíwájú

 Òǹkòẉé Yorùbá láti Ọdún
1948 sí Ọdún 1984

.O ،اأديبانجو
Adebajo, O

2

»التلميح في �سعر الن�سب لملوك متّوجة 
مختارة من اإكيتي«

 Ìyánrọféẹ́ṛé ̣nínú Oríkì Orílẹ̀
Àsàyàn Àwọn Ọba Aládé Èkìtì

.W. B ،اأجايي
Ajayi, W. B

»الهجاء في م�سرحيات يوروبوية )
مكتوبة مختارة«

A. G ،اأولوفاجو
Olufajo, A.G

 yorubaforacademicpurpose المصدر: مدونة

يتجلّى مما سبق في الجدولين:
- ِقَدم الكتابات العلمية باللغات المحلية في 

نيجيريا.
- كما يتبّين م���ن خالل العناوين المعروضة 
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دّقة األسلوب ووضوح الفكرة في تناول القضايا 
العلمية باللغة المحلية.

- كم���ا أّن المواضي���ع المعروضة خاضت 
معظمه���ا في قضاي���ا عميقة بالغ���ة األهمية؛ 
إذ تط���ّرق بعضها لألدب والفن والمس���رح في 
المجتم���ع النيجيري، كما حاولت بعض األبحاث 
مقاربة ص���راع القيم بالُهوية ف���ي إطار الدين 

والمجتمع، كّل ذلك بلغة اليُوُربا.
 غينيا: النموذج الفريد:

حين تأخذ دولة حديثة العهد باالس���تقالل 
قراراً باتخاذ اللغة المحلية لغة وطنية؛ يُعّد هذا 
الق���رار عملّياً في حال تبعه تخطيٌط يُدخل هذه 
اللغة في المدرس���ة، وف���ي اإلدارة... إلخ، حتى 
تحّل محّل اللغة االس���تعمارية في جميع نواحي 
الحياة الوطنية، ولكن القرار نفس���ه يُعّد رمزّياً؛ 
إّما ألنه لم يوضع قّط موضع التنفيذ، وإّما ألنه 

ال يمكن تنفيذه في مرحلة أولى))).
وهذا ما حصل لغينيا– االستثناء اإلفريقي- 
حين قّرر الزعيم أحمد سيكو توري ترقية اللغات 
الثماني���ة المحلية إلى مس���توى »لغ���ات علمية 
تقنية«، في مرحلة ما بعد االس���تعمار، لكن في 
ظّل غياب »سياسة لغوية« واضحة المعالم، مما 
حّط من قيمة المش���روع، مضى القرار دون أن 
يتحّقق الحلم.. كما شّكل »تنّوع اللهجات« الغينية 

مشكلة أخرى في تعليم اللغات الوطنية.
ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا: إّن غينيا كوناكري هي 
النموذج الفريد في السياس���ة اللغوية بإفريقيا، 
بوصفها الس���ّباقة ف���ي مجال التعلي���م باللغات 
المحلية منذ بداية الستينيات من القرن الماضي؛ 
أيام الزعيم أحمد سيكو توري صاحب المبادرة.

فقد حاولت المؤّسسات التعليمية في غينيا– 
أيام س���يكو توري- التحّكم في مس���ار الوضع 

)))  لوي�س جان كالفي، مرجع �سابق، �س222.

اللغوي وضبط إيقاع���ه، واهتّمت بجميع قضايا 
اللغة في عالقته���ا بالمجتمع؛ بأن تّم اعتمادها 
في المجالَيْن العلم���ي واألكاديمي، كما حاولت 
إبراز َدْور اللغة في بناء الدولة ما بعد االستعمار. 
وفيما بي���ن 1958م و 1984م؛ كانت اللغات 
الوطنية لغينيا موضع اهتمام السلطة السياسية 
الحاكمة، حيث كانت لغ���ات العلم والمعرفة في 
كّل المس���تويات، ولم تكن الحقول المستخدمة 
للغات الوطنية محدودة، بل وصلت االهتمامات 
اللغوية إلى تخصيص شواهد للغات المدروسة، 
 diplôme»(((ثورية ثقافة  »دبلوم  باسم:  ُعرفت 

 .de culture révolutionnaire
هكذا تطورت السياس���ية اللغوية في غينيا؛ 
إل���ى أن ُكتبت مجموعة من الرس���ائل الجامعية 

باللغات المحلية بين عامي )1958-1984م(. 
والباحث عن الرس���ائل التي نوقشت، خالل 
هذه الحقبة في الجامعة الغينية، سيجدها ضمن 
أرش���يف معهد الفنون التطبيقية التابع لجامعة 
 Université جمال عب���د الناصر بكوناك���ري

.Gamal Abdel Nasser de Conakry
اللغة األمهرية: لغة العلم والكتابة في إثيوبيا:
إثيوبي���ا، تل���ك الدول���ة التي ط���ّورت اللغة 
األمهري���ة؛ بأن اتخذتها لغ���ة العلم والعمل، ولغة 
النظام الفيدرالي اإلثيوبي، ولغة الجيش والكنيسة 
األورثوذكسية اإلثيوبية؛ بنظامها الكتابي الخاص، 

.fidel »والمعروف بأبجدية »الِفَدل األمهري
وقد دخلت األمهرية المؤّسسات التعلمية بإثيوبيا، 

وأصبحت موضوع دراسة بين الُكّتاب والدارسين.
وانف���ردت جامع���ة أدي���س أباب���ا))) بوفرة 

.Diallo, p.116  (2(

هذا  عبر  الجامعة  كتالوج  على  االط��الع  يمكن  للمزيد:    (((
 Thesis- Amharic Language, Litrature and :العنوان
الزيارة:  تاريخ   -  Folklore:  http://etd.aau.edu.et

7/07/04)20م
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الكتابات الجامعية باللغة األمهرية، التي انطلقت 
منذ عام 1999م، حين نوقشت خالله أول رسالة 
ماجس���تير للباحثَيْن ضوء ماثي���و وعبد الغني 
أس���يفا، حول األدب والفلكلور. ونوقشت بعدها 
اثنتا عش���رة )12( رسالة ماجستير من الجامعة 
نفسها باللغة األمهرية ما بين )2000 و 2009م(، 
فيما وصلت الرس���ائل المكتوبة باللغة األمهرية 
من جامعة أديس أبابا إلى ثمان وس���بعين )78( 
رس���الة م���ا بي���ن )2010 و 2015م(، وال يزال 
الباحثون المنتمون لجامعة أديس أبابا يتقّدمون 

بأبحاث علمية باللغة األمهرية.
 Gikuyu جــيــكــويــو  لــغــة  كــيــنــيــا: 

العلمية:
لغة »جيكوي���و« من اللغ���ات التي ال تحظى 
بوضع قانوني »صريح« على المس���توى الوطني 
في كينيا، إال االعت���راف »الضمني«، حيث دعا 
دس���تور 2010م إلى ضرورة »تعزيز وحماية تنّوع 

لغات شعب كينيا«))). 
و»جيكويو« هي لغة لسبعة )7( ماليين نسمة 
)22% من س���كان كينيا(، وهي لغة مدروسة في 
المراحل االبتدائية بم���دارس كينيا، وتصدر بها 
بعض الصح���ف المحلية، كما تُب���ّث بها برامج 
إذاعية وتلفزية، وتُكتب بالحروف الالتينية، لكن 
لم تصل لغ���ة »جيكويو« إلى ما وصلت إليه اللغة 
السواحلية في المجال األكاديمي والبحث العلمي.
 Kristin I. يرى الباحث كريس���تين هالند
Helland: أّن الكتابة ف���ي لغة »جيكويو« كانت 
إحدى االس���تراتيجيات الموّظفة لتحقيق هدف 

»إنهاء االستعمار الفكري«))). 

 Constitution of Kenya، Accessed   (((
 .28-(0-20(0

 Kristin I. Helland. «WRITING IN GIKUYU:   (2(
 NGUGI WA THIONG’O’S SEARCH FOR
 AFRICAN AUTHENTICITY», University of

ويُعّد الكاتب المبدع والناقد الثقافي الكيني 
نغوج���ي Ngugi wa Thiong’o م���ن أه���م 
الكّتاب األفارق���ة المعاصرين الذين دافعوا عن 
اللغ���ات واآلداب اإلفريقية، وال���ذي قّرر رفض 
اللغ���ة اإلنجليزية للكتابة بلغت���ه األّم »جيكويو«، 
أواخر التس���عينات من القرن الماضي، ويمكن 
اعتبار س���نة 1970م البداي���ة الفعلية للكتابات 
العلمي���ة بلغ���ة »جيكويو«، وذلك عل���ى يد هذا 
الكات���ب اإلبداعي نغوجي)))، الذي هو من أوائل 

َمن كتب بهذه اللغة بطريقة علمية.
أما الكتاب���ات الجامعية بلغ���ة »جيكويو«؛ فلم 
تنطلق إال مع بداية األلفية الثانية، حين أعّد الباحث 
جتوا مباغ���وا )))Gatua wa mbagwa أطروحة 
دكتوراه به���ذه اللغة الكينية عام 2008م، من جامعة 
وايومنغ Wyoming، تحت إشراف األستاذ جامس 
كرال Jams M. Krall، حول إدارة علوم النبات في 
كينيا، فكانت أول أطروحة جامعية تُكتب بلغة كينية. 
وتوّص����ل الباحث وا مباغوا في أطروحته إلى 
وسائل »تقنية« حديثة، تسّهل عملية اإلنتاج وتحّسن 
“تغذية المواش����ي” في كينيا، وصفها البروفوسور 
 Ngugi wa Thiong’o ناغوج����ي وا ثيونج����و
بأنه����ا: »أطروح����ة ممت����ازة ُكتبت بلغ����ة راقية«، 
واعتبرها »األولى من نوعها في المجال األكاديمي 
في إفريقي����ا«، مقتنعاً بأّن اللغات اإلفريقية قادرة 
على حمل العلوم الحديثة، وقابلة لمواكبة البحث 
العلمي والتقني))).. يُذكر أّن وا مباغوا أعّد كذلك 

رسالته للماجستير بلغة »جيكويو«. 

 .Arizona, AZ, US. p.1

.Ibid  (((

 Dissertation Makes History at the University   (4(
 of Wyoming. http://www.uwyo.edu. December

 .18, 2008

)5)  المرجع ال�سابق. 
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الكتابة الجامعية باللغة ال�صواحلية: 
 وم���ع أّن اللغة »الس���واحلية« هي لغة العلم 
والعم���ل بامتياز في كينيا، والدول المجاورة لها، 
لم نقف على الرس���ائل واألطروحات الجامعية 

المكتوبة بها إال القليل، منها: 
 Swaleh, (((رسالة الباحث صوالح رقية -
Rukiya H، الت���ي تق���ّدم به���ا لنيل ش���هادة 

الماجستير من جامعة نيروبي عام 2005م.
- ورس���الة الباح���ث أحمد يحيى س���وفو 
Ahmad Yahya Sovu، التي نوقش���ت عام 
2011م تحت إشراف األستاذ يوحانا مسانجيال

.((( Yohana P. Msanjila
وفي مقاله الموس���وم ب�»الكتابات األكاديمية 
باللغة الس���واحلية«؛ أش���ار الباحث موانسوكو 
توّف���ر  إل���ى   H.J.M. MWANSOKO
األطروحات الجامعية من األقس���ام السواحلية 
بجامعات الشرق ووس���ط إفريقيا))).. لكننا لم 

نقف على فهارسها. 
يُذك���ر أّن بعض المؤّسس���ات الجامعية قد 
انفتحت على اللغة الس���واحلية؛ بأن س���محت 
للباحثي���ن المنتمين إليها بالتقّدم بمش���اريعهم 
العلمية باللغة الس���واحلية، وهو الحال نفس���ه 
بالنس���بة لجامعة إجيرتون الكينية التي أطلقت 
مشروع »دكتوراه الفلسفة باللغة السواحلية«))). 

 Mofosintaksia ya kishazi cha  :عنوانها االأ�سلي هو  (((
 .kitikuu: mtazamo wa uminimalisti

http://erepository.uonbi.ac.ke:8080/:ال����م���������س����در
 6351/handle/123456789

 Matumizi ya kiha katika ه���و:   االأ���س��ل��ي  عنوانها    (2(
 kiswahili cha mazungumzo

 425/http://localhost:8080/xmlui/handle/1:الم�سدر

 H.J.M Mwansanko. 2003. «Swahili in Academic   (((
 Writing», Nordic Journal of African Studies, University

.of Dar-es-Salaam, Tanzania, 12 (3): 265–276

http://www.egerton.ac.ke/index. الم�سروع:   )4) موقع 

:Zulu الكتابة الجامعية بلغة زولو
لغة »زولو« من اللغ���ات اإلفريقية المتقّدمة 
ف���ي المجالَيْن األدبي والعلمي، ومع ذلك لم تكن 
تُذك���ر ضمن اللغات المتداول���ة بها في المجال 
العلم���ي واألكاديم���ي، إلى أن ظه���رت الباحثة 
زينهيل نكوسي))) Zinhle Nkosi بأطروحتها، 
الت���ي تقّدمت بها لنيل ش���هادة الدكت���وراه بلغة 
الزول���و، حول »طرق تدريس اللغ���ة المعنية في 
المراحل االبتدائية«، م���ن جامعة كوازولو ناتال 

.University of KwaZulu-Natal
ف���ي كلمته به���ذه المناس���بة العلمية؛ أفاد 
 Gregoryكاموين���دو غريغوري  البروفيس���ور 
Kamwendo عميد الكلية، أّن: »التعليم باللغة 
األّم ال يعن���ي التخلّي عن اللغة اإلنجليزية«، وأّن 
على »اإلنجليزية أن تكون شريكة للغات المحلية« 

بالجامعة اإلفريقية. 
وأفاد موقع iol.co.za اإلخباري: أّن الباحثة 
نكوس���ي، منذ حصولها على درج���ة الدكتوراه، 
أش���رفت على أربعة من طلبة الماجستير الذين 

قّدموا مشاريعهم العلمية بلغة »الزولو«. 
كما أنها نشرت مجموعة من األبحاث العلمية 
بلغة »زولو« في مجلة academic journals، إلى 
 Nokukhanya جانب الباحثة نوكوخانيا نغكوبو
 Sibusiso والباحث سيبوسيسو نتولي ،Ngcobo
Ntuli، اللَذيْن أصبحا من كبار المس����اهمين في 

المجلة- المذكورة آنفاً- بلغة »زولو«.
:Xhosa )أول أطروحة دكتوراه بلغة خوسا )الكوسية

لغة »خوس���ا« من اللغات الرس���مية لجنوب 
إفريقي���ا وزيمبابوي، ويتح���ّدث بها حوالي 7.6 
ماليين نسمة )18% من سكان جنوب إفريقيا(. 

php/Literature-Languages-and-Linguistics/
تاريخ   doctor-of-philosophy-in-kiswahili.html

الزيارة: 2017/07/05م- 

)5)  ن�سره موقع: http://www.iol.co.za، مرجع سابق.
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وتتمتع لغة الخوس���ا بوضٍع ومكانٍة متميزة 
في زيمباب���وي، حيث إّن الدس���تور الذي صدر 
عام 2013م وضع اللغ���ة المذكورة- إلى جانب 
مجموع���ة من اللغ���ات الوطني���ة واإلنجليزية- 
بمكانة اللغات الرس���مية على حدٍّ س���واء، جاء 
في الفقرة السادس���ة المتعلقة باللغات: »اللغات 
التالية: تشيوا، تش���يباروي، اإلنجليزية، كاالنغا، 
كويس���ان، نامبيا، نداو، نديبيل، شانغاني، شونا، 
لغة اإلشارة، سوثو، تونغا، تسوانا، فيندا و شوسا، 

هي اللغات المعترف بها رسمّياً في زيمبابوي«.
وال شك بأّن دس���تور 2013م، إلى جانب الثقافة 
والدين واألدب والتكنولوجيا ووسائل اإلعالم، قد أدى 
َدوراً مهّماً في الحفاظ على لغة »خوسا« في زيمبابوي.

واللغة التي يُكتب بها بنسبة أكبر في زيمبابوي هي 
لغة »الش���ونا«، التي لها تقليدها الشفوي الغني، وكانت 
 )FESO( (((»أول رواية صدرت بهذه اللغة باسم »فيسو
للكاتب سلومون موتسوايرو؛ والتي نُشرت عام 1956م، 
 Charles كما اش���تهر الكاتب تش���ارلز مونجوش���ي
Mungoshi بكتاب���ة القصص التقليدي���ة))) باللغتين 

اإلنجليزية والشونا؛ بجانب قصائد شعرية أخرى. 
هكذا كان حال لغة الخوسا في زيمبابوي؛ إلى أن 
تقّدم الباحث هليز كونجو Hleze Kunju بأطروحة 
دكت����وراه )))بهذه اللغة، تكش����ف ع����ن الروابط غير 
المعروفة بين بعض مجتمعات زيمبابوي، جاءت هذه 
المب����ادرة من جامعة رودس Rhodes بعدما وضعت 

 Mother Tongue: Interviews with Musaemura B.  (((
 Zimunya and Solomon Mutswairo. University of

.North Carolina at Chapel Hill

 An Introduction to Post-Independence (2(
Zimbabwean Poetry»: https://www.
بتاريخ:  عليه  اط��ل��ع   poetryinternationalweb.net

)7/09/0)20م.

)))  عنوانها االأ�سلي هو:
 IsiXhosa ulwimi lwabantu abangesosininzi  

.eZimbabwe: ukuphila nokulondolozwa kwaso

سياستها اللغوية؛ بأّن س����محت للباحثين المنتسبين 
إليها باستخدام لغاتهم األّم في الكتابات األكاديمية.

يفي����د الباح����ث هلي����ز كونجو ف����ي مقدمة 
 amaXhosa- أطروحته أّن: »ُهوية أماكسوس����ا
من زيمبابوي- قد نوقش����ت في هذه األطروحة«، 
وأوصى في نهاية األطروحة بإجراء بحث ش����امل 
عن عالقة أماكسوسا الزيمبابويين مع أقاربهم في 
جنوب إفريقيا، كما أوصى بتدريس لغة الخوس����ا 
لتصبح لغة التعليم، ونّوه إلى أّن ُهوية أماكسوس����ا 
تحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب والدراسة.

بهذا تكون أطروحة الباحث هليز كونجو أول 
دراسة أكاديمية تُكتب بلغة الخوسا.

الخاتمة:
إلى هنا ينته���ي بحثنا المتعلّ���ق بالكتابات 
الجامعية باللغ���ات اإلفريقية، ولقد حاولنا- من 
خالل ما سبق عرضه- رصد الكتابات الجامعية 
باللغات اإلفريقية، واكتش���فنا أّن هذه المبادرة 
بدأت في ثمانينات الق���رن الماضي من جامعة 

أوبافيمي أولوو بنيجيريا، وبلغة اليوروبا.
ومّما نسّجله في هذا البحث: أّن غينيا كانت 
الدولة الس���ّباقة إلى تش���جيع الكتابة باللغات 
اإلفريقية أيام الزعيم أحمد س���يكو توري، الذي 

نهج سياسًة لغويًة فريدة.
وقد أبانت مراحل البحث عن كمٍّ كبيٍر من 
الكتابات الجامعية بكلٍّ من اليوروبا واألمهرية.

كم���ا تبّين لنا من خ���الل البحث: أّن اللغات 
المحلي���ة التي ُكتبت بها دراس���ات جامعية، في 
بعض جامع���ات إفريقيا، ال تعدو أربع عش���رة 
لغة محلية، وهي: اللغ���ات الوطنية الثمانية في 
غيني���ا، واليوروبا في نيجيري���ا، واألمهرية في 
إثيوبيا، وجيكويو في كينيا، والسواحلية في شرق 
إفريقيا، والزولو في الجنوب اإلفريقي، والخوسا 

في زيمبابوي �
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أهم األحداث
 

متفاوت���ة، جراء الهجومي���ن اللَذيْن اس���تهدَفا منطقًة 
مزدحمة في العاصمة الصومالية مقديشو، ولم تُعلن أي 

جهة مسؤوليتها عنه.
وكالة بانا برس- 2017/10/21م

مالي: في  الطوارئ  حالة  ■ تمديد 
أعلنت الحكومة في مالي تمديد حالة الطوارئ 
لم����دة عام، وذل����ك اعتباراً م����ن 31 أكتوبر، وقال 
وزير الدف����اع تيينا كوليبال����ي: »إّن حالة الطوارئ 
هي باألس����اس لمواجهة وضع اإلرهاب في وسط 

البالد«. 
فرنس برس- 2017/10/21م

باإقلي���م اأورومي���ا ف���ي  ا�ش���تباكات  ف���ي  ■ 11 قتي���اًل 
اإثيوبيا :

قال مسؤول إقليمي إثيوبي: إّن اشتباكات عرقية بين 
»األورومو« و»األمهريين« أس���فرت عن مقتل 11 شخصاً 
بإقلي���م أوروميا، وذلك في أحدث اضطرابات يش���هدها 

اإلقليم الذي عانى من العنف في 2015م و2016م. 
رويترز- 2017/10/22م

تن�شحب من »الجنائية الدولية«: ■ بوروندي 
أصبح���ت بوروندي البل���د األول الذي ينس���حب 
من »المحكم���ة الجنائية الدولية«، وقال ناطق باس���م 
المحكمة: إّن »انس���حاب بوروندي يدخل حيز التنفيذ 
بعد عاٍم على إبالغ بوروندي األمم المتحدة رسمّياً قرار 

االنسحاب«.
فرنس برس- 2017/10/28م.

لكينيا: رئي�شاً  »كينياتا«  انتخاب  ■ اإعادة 
فاز الرئيس الكيني »كينياتا« في انتخابات اإلعادة 
التي قاطعتها المعارض���ة، بما يزيد قلياًل عن 98% من 

■ غوتيري�س يدعو الكاميرون لإجراء “م�شالحة 
وطنية”:

دَع���ا األمين الع���ام لألم���م المتح���دة »أنطونيو 
غوتيريش« السلطات الكاميرونية إلى اتخاذ »إجراءات 
لتحقيق مصالح���ة وطنية«، بينما يري���د انفصاليون- 
ناطقون باإلنكليزية- إعالن استقالل المناطق الناطقة 

بهذه اللغة.
فرنس برس– 2017/9/29م

ال�ش���ومال اأكب���ر قواعده���ا  ف���ي  تفتت���ح  ■ تركي���ا 
الع�شكرية الخارجية:

افتتحت تركيا رسمّياً، بحضور رئيس أركان الجيش 
التركي، »قاعدة عسكرية« بجنوب العاصمة الصومالية 
مقديش���و، وتُُعّد القاعدة أكبر معس���كر تركي للتدريب 

العسكري خارج تركيا. 
شبكة البي بي سي– 2017/9/30م
�ش���اركوزي بتهمة ارتكاب  اإفريقّية �ش���ّد  ■ دع���وى 

»جرائم حرب«:
تقّدمت عدٌد من المنظمات المجتمع المدني بعدٍد من 
بلدان غرب إفريقيا بشكوى أمام محكمة الجنايات الدولية 
ضّد الرئيس الفرنس����ي األس����بق نيكوال ساركوزي، واتهمته 
ب�ارتكاب »جرائم حرب وجرائم ضّد اإلنسانية« عام 2011م.
وكالة آبا- 2017/10/8م

الو�شطى : اإفريقيا  في  م�شلماً   26 ■ مقتل 
قتل متطرفون مسيحيون من ميليشيا “أنتي باالكا” 
اإلرهابية 26 مس���لماً على األقّل داخل مس���جد، بينهم 
إمام المسجد ونائبه، في بلدة كيمبي، في جنوب وسط 

جمهورية إفريقيا الوسطى. 
األناضول- 2017/10/14م

بمقدي�شو : هجوم  في  قتيالً   358 ■
قت���ل 358 مدنّي���اً وأصيب 228 آخري���ن بجروح 
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نتنياه���و عدداً م���ن القادة األفارق���ة؛ على هامش 
مش���اركته في مراسم تنصيب الرئيس الكيني، وقال 
نتنياه���و: »أزور إفريقي���ا للمرة الثالثة خالل س���نة 
ونصف، سألتقي بالرئيس الكيني، كما سألتقي بنحو 

10 زعماء أفارقة«.
األناضول- 2017/11/28م.

الأوروبية: الإفريقية  القّمة  اعمال  ■ اختتام 
اختتم���ت القّم���ة األوروبية اإلفريقية الخامس���ة 
أعماله���ا ف���ي العاصم���ة االقتصادية لس���احل العاج 
)أبيدج���ان( ب�«التزام قوي« لقادة دول القارتين من أجل 
مكافحة الهجرة غير الش���رعية وم���ا ينتج عنها، مثل: 
تجارة الرّق في ليبيا. وش���ارك ف���ي أعمال القّمة نحو 
80 رئيس دولة وحكومة، باإلضافة إلى 5 آالف مندوب، 

واستمرت ليومين.
فرنس برس- 2017/11/30م.

بن�ش���ر  المتح���دة  للولي���ات  ت�ش���مح  النيج���ر   ■
طائرات حربية على حدودها:

وّقع���ت النيجر والواليات المتحدة اتفاقاً؛ يس���مح 
بنش���ر طائرات عس���كرية أمريكية من دون طيار على 
حدود األولى، ويس���مح االتفاق بنش���ر م���ن 3 إلى 6 
طائرات عبر مطار نيامي، على أن يتم تش���غيلهم عند 
الحاجة، خصوص���اً في المناط���ق الحدودية مع مالي 

وتشاد ونيجيريا وجنوب ليبيا.
فرنس برس- 2017/12/4م.
وا�ش���نطن  اعت���راف  يدي���ن  الإفريق���ي  ■ التح���اد 

بالقد�س عا�شمة ل�«اإ�شرائيل«:
أعرب رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، موس���ى 
فك���ي محمد، عن ش���عوره ب�»قل���ق بال���غ« إزاء قرار 
الرئي���س األمريكي دونالد ترام���ب االعتراف بالقدس 
عاصمًة ل�«إس���رائيل«، وقال- في بيان أصدره االتحاد 
اإلفريق���ي-: »إّن القرار يفاقم من التوترات في منطقة 

الشرق األوسط«.
أ.ش.أ- 2017/12/7م

األصوات،  وزادت نس���بة اإلقب���ال قلياًل عن 39%، من 
19.6 مليون شخص يحّق لهم التصويت.

رويترز- 2017/10/30م
بالكونغو الديمقراطية في احتجاجات  ■ 5 قتل���ى 

�شّد رئي�س البالد:
قال مسؤولون محليون: إّن خمسة أشخاص قتلوا، 
بينهم ش���رطي، وأصي���ب آخرون، خ���الل احتجاجات 
مناهضة للرئيس الكونغولي جوزيف كابيال، خرجت في 

مقاطعة كيفو الشمالية.
األناضول- 2017/10/30م
مدي���ر  اعتق���ال  بع���د  اإريتري���ا  ف���ي  مظاه���رات   ■

مدر�شة اإ�شالمية:
ش���هدت العاصم���ة اإلريترية أس���مرة مظاهرات 
احتجاجية؛ على خلفية قيام الس���لطات باعتقال رئيس 
مجلس إدارة مدرسة )الضياء اإلسالمية(، بتهمة رفض 
تنفيذ أوامر حكومية متعلقة بحظر الحجاب، والسماح 
باالختالط بين الجنس���ين، ومن���ع تدريس مواد التربية 

اإلسالمية بالمدرسة.
الجزيرة نت- 2017/11/1م
■ الح���زب الحاك���م ف���ى غيني���ا ال�ش���توائية يف���وز 

بالنتخابات الت�شريعية:
فاز الحزب الديمقراطي لغينيا االستوائية، الذي يحكم 
البالد منذ حوالى أربعين عاماً، من جديد في االنتخابات 

التشريعية والبلدية، كما أفادت النتائج الرسمية.
فرنس برس- 2017/11/19م.

■ »منانغاغوا« يتوّلى رئا�شة زيمبابوي:
أدى »إيمرسون منانغاغوا« اليمين الدستورية رئيساً 
لزيمبابوي؛ خلف���اً لروبرت موجابي ال���ذي أُجبر على 

االستقالة بضغٍط من الجيش والشارع وحزبه.
شبكة البي بي سي- 2017/11/24م

الأفارقة  القادة  ■ »نتنياه���و« يلتقي عدداً من 
في كينيا:

يلتق���ي رئيس ال���وزراء »اإلس���رائيلي« بنيامين 
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وجريح، كما أّن هناك نح���و 2728 قتياًل ومصاباً 
على ي���د مقاتلي حرك���ة »الش���باب« المناهضة 
للحكوم���ة الصومالي���ة، فيما قتل 594 ش���خصاً 
على يد مس���لحين، إلى جانب 522 شخصاً على 
يد جهات حكومية، بينما تتحمل قوات »أميصوم« 
)القوات اإلفريقية( مس���ؤولية مقتل وإصابة 181 
ش���خصاً، إلى جانب 560 شخصاً من ِقَبل جهات 

مجهولة. 
وأض���اف البيان: أّن التفجي���ر الدامي، الذي 
شهدته مقديشو في 14 من أكتوبر الماضي، تسّبب 
ف���ي مقتل 512 مدنّياً وإصابة 316 آخرين بجروح 

متفاوتة. 
وتُعّد هذه اإلحصائي���ة، التي يصدرها مكتب 
األمم المتحدة في الصومال بش���كل دوري، األكبر 

عدداً مقارنًة باألعوام الماضية.
وكالة بانا برس– 2017/12/10م
نم���ّواً  ت�ش���جل  اإفريقي���ا  اأمم���ي:  تقري���ر   ■

متوا�شعاً بن�شبة 1.7% خالل العام 2016م:
كش���ف التقرير االقتصادي عن إفريقيا لعام 
2017م، الصادر بعن���وان )التحّضر والتصنيع من 
أجل التح���ّول في إفريقيا.. الف���رص واألولويات 
السياس���ية(، أّن إفريقيا س���ّجلت نمّواً اقتصادّياً 
متواضع���اً بنس���بة 1.7% ف���ي ع���ام 2016م، لم 
تش���هده منذ بداية األلفية، وانخفض معّدل النمو 
االقتصادي من 3,7% عام 2015م ألسباب خارجية 
وداخلية، وتمّثلت األسباب الخارجية في استمرار 
انخفاض أسعار الس���لع األولية منذ عام 2014م، 
والتي تمّثل الجزء األكبر من الصادرات اإلفريقية، 
حيث يشّكل البترول ومش���تقاته 55% من إجمالي 
الص���ادرات، بينما تمّثل الس���لع المصنعة حوالي 
18%، فارتف���ع العجز في الميزان التجاري إلى %7 

من الناتج المحلي اإلجمالي. 

■ التح���اد الإفريقي يح���ّذر من عودة 6 اآلف 
جهادي الى القارة:

حّذر مف���وض الس���لم واألمن ف���ي االتحاد 
اإلفريقي إس���ماعيل ش���رقي: من أّن حوالى ستة 
آالف جه���ادي إفريقي قاتلوا ف���ي صفوف تنظيم 
الدول���ة اإلس���المية )داعش(؛ يمك���ن أن يعودوا 
إلى القارة الس���مراء، داعياً الدول اإلفريقية إلى 

االستعداد »بقوة« للتعامل مع عودتهم.
وقال خالل منتدى حول »مكافحة اإلرهاب«، 
ُعقد في وهران بغرب الجزائر، إّن هناك »تقارير 
تفي���د بوج���ود 6 آالف مقاتل إفريق���ي في عداد 
المقاتلي���ن األجانب ال�30 ألفاً، الذين انضموا إلى 

هذا التنظيم اإلرهابي في الشرق األوسط«.
فرنس برس – 2017/12/11م 

قتياًل في هجمات  المتحدة: 2078  ■ الأمم 
بال�شومال خالل 22 �شهراً:

قالت األم���م المتحدة في بي���ان: إّن حصيلة 
قتلى الهجمات في الصومال، خالل ال�22 ش���هراً 

الماضية، بلغت 2078 شخصاً.
وجاء في البي���ان: أّن هناك تزايداً في معّدل 
الخسائر البشرية في العاصمة الصومالية مقديشو 
وبعض األقاليم األخرى؛ مقارنة باألعوام الماضية، 
حيث قتل 2078 ش���خصاً خالل 22 شهراً، بينما 

أصيب 2507 في جميع األقاليم الصومالية. 
وأضاف البي���ان: أّن إقليم بنادر- الذي يضم 
العاصمة مقديشو- تصّدر باقي األقاليم من حيث 
عدد الخسائر البشرية ب� 2265 شخصاً بين قتيل 

إفريقيا باألرقام
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■ » يجب علينا االلتزام بتس���وية مش���كالتنا قبل االستعانة بالمس���اعدة األجنبية. ال 
أعتقد أّن الدفاع عن إفريقيا س���يأتي من الخارج، ال أظ���ن ذلك، يجب على إفريقيا أن 

تتولى االهتمام بأمنها أوالً، على أن يأتي شركاؤنا تعزيزاً لذلك فقط«.
الرئيس السنغالي »ماكي سال«، في ملتقى دكار الدولي حول السالم في ديامنياديو 
بالسنغال في 2017/11/14م
■ »من المهم أن يتحّدث األفارقة بصوٍت واحد، وأن يتحركوا سوّياً، يجب علينا تحمل 

كامل مسؤوليتنا لمعالجة مشكالتنا قبل اللجوء إلى مساعدة شركائنا«.
الرئيس الرواندي »بول كاجامي« في ملتقى دكار الدولي حول السالم في ديامنياديو 
بالسنغال في 2017/11/14م
■ »إّن للق���ارة اإلفريقية تاريخاً طوياًل مع تجارب التق���ارب القاري واإلقليمي، يعود 
بعضها إلى الحقبة االس���تعمارية، أو في الفترة التي تلت االس���تقالل، حيث سعت الدول 
اإلفريقية إلى تأسيس مشروعات التكامل اإلقليمي بوصفها استكماالً لمشروعات التحرر 

الوطني واالستقالل«.
من كلمة د. مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي في مؤتمر االندماج االقتصادي 
واالجتماعي والسياسي للقارة اإلفريقية الذي عقد بالكاميرون في 2017/8/14م
■ » أنا لس���ُت من الجيل الذي يأتي ليق���ول لألفارقة ما يفعلونه، أنا من الجيل الذي 
يعتبر فوز نيلس���ون مانديال بالنس���بة إليه من أفضل الذكريات السياسية.. لن أقف إلى 
جانب هؤالء الذين يقولون إّن القارة اإلفريقية مصدر األزمات والمعاناة، أنا س���أكون مع 

هؤالء الذين يؤمنون بأّن إفريقيا ليست قارة مفقودة أو قارة يجب إنقاذها«.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خالل زيارته إلى بوركينافاسو في 
2017/11/28م

قالو عن إفريقيا
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آراء ورؤى

دائم في مجل�س الأمن الدولي؟ بمقعد  اإفريقيا  تتمتع  ل  ■ لماذا 
»مجلس األمن الدولي« هو أكثر المؤّسسات الدولية نفوذاً في العالم، وهو المؤسسة 
المنوط بها تحقيق التوازن والمحافظة على استقرار العالم، وهو المكان الذي يستخدم 
في���ه حّق النقض )الفيت���و(؛ الحتواء- أو تأجيج- أي صراٍع ما ف���ي العالم، األمر الذي 
يعني أّن قرارتها تؤّثر بش���كٍل كبير على دول العالم، وعلى الرغم من ذلك؛ فإنها مؤّسسة 
حصرية ومحدودة العضوية، تتس���م بعدم تكافئ توزيع العضوي���ة فيها؛ تظّل مقاعدها 

األكثر أهمية محّل مطامع على مستوى العالم، ومحّل تنافس الدول. 
 وعلى الرغم من الوجود اإلفريقي بين أعضائها الخمسة عشر؛ فإّن القارة السمراء 
غائبٌة عن الدول الخمس المؤثرة، على مس���توى أخذ قرارات ومستوى الرفض والنقد، 
ونرصد لكم بعض األس���باب الحائلة دون وجود الدول اإلفريقي���ة في الهيئة التنفيذية 

لألمم المتحدة.
ت�شكيل غير عادل: 

على الرغم من أّن مجلس األمن هو المنوط به مهّمة حفظ الّسلم واألمن العالمي؛ 
داً لمفهوم  فإّن هيئته التنفيذية )إحدى هيئات األمم المتحدة الست( هي األكثر تجسُّ
»الهيمنة« في العالقات الدولية، حيث تتكون من خمس���ة عشر عضواً؛ عشرة منها: 
مح���دودة النفوذ، وغي���ر دائمة العضوية، وتتن���اوب لفترة عامين؛ حس���ب االنتماء 

الجغرافي.
لكن الدول الخمس الدائمة العضوية )الواليات المتحدة األمريكية، وروسيا، والمملكة 
المتحدة، والصين، وفرنس���ا( تمتلك حق النقض )الفيتو(؛ مما يوحي بأّن الدول الغربية 
تحظ���ى بثالثة أضعاف التمثيل مقارنًة بغيرها، وغني ع���ن البيان ّأن امتيازات امتالك 

»الفيتو« تنصّب في مصالح الدولة المالكة له.
وعلى المس���توى الجغرافي؛ نالحظ أّن لكل قارة-تقريباً-عضواً دائماً ما خال القارة 
السمراء! فما العوامل المؤدية إلى حرمان القارة من العضوية الدائمة في مجلس األمن؟

 العوامل التاريخية:
وفي هذا الس���ياق؛ يرى نيكوالس زيماني، المحلل السياسي البوركينابي، أّن أسباب 
حرمان القارة من العضوية الدائمة ترجع إلى العوامل التاريخية، مش���يراً إلى أّن سياق 
تأس���يس األمم المتحدة في 1945م- َخلًفا عن عصبة األمم- جاء في وقت كانت الدول 
اإلفريقية تحت االس���تعمار، ووجود الدول اإلفريقية في المنّظمة بشكٍل فردي حينذاك 
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كان العتبارها دوالً من منظور القانون فحسب، ولم تتحول إلى دول مستقلة في اعتبار األمم 
المتحدة إال في الستينيات، بعد مرحلة االستعمار، على حّد تعبيره.

ومن جانبه؛ ذهب محلل سياس���ي فرنس���ي-إيفواري إلى القول بأّن الدول الدائمة 
العضوية في األم���م المتحدة، وفي مقدمته���ا الواليات المتح���دة األمريكية واالتحاد 
السوفييتي والمملكة المتحدة وفرنسا، المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وأما إدراج 
الصين فمن سياسة فرض األمر الواقع من طرف أمريكا وحلفائها واالتحاد السوفييتي.
وبرغم ضخامة التضحيات التي قدمتها إفريقيا إّبان الحرب العالمية؛ فإّن هذه االعتبارات 
غير الموضوعية حرمت الدول اإلفريقية من العضوية الدائمة في األمم المتحدة، في حين أّن 
أوروبا تحظى بأعضاء دائمين على غرار )فرنس���ا، وروسيا، باإلضافة إلى المملكة المتحدة(، 

على حّد تعبيره.
لكن المحلل السياسي البوركيني أضاف: »كانت« مجموعة كبيرة من الدول اإلفريقية تفتقر 
إلى الش���رعية نتيجة االستعمار وقتئذ، باس���تثناء )ليبيريا، وإثيوبيا(، غير أّن وزن األخيرتين 
السياس���ي واالقتصادي كان غير ذي بال في وقٍت رَس���مت فيه المعطي���ات خريطة القوى 
العالمي���ة لصالح الدول المنتصرة، مما أْقصى ألمانيا- على الرغم من ِثقل وزنها االقتصادي 

-عن الدائرة الضيقة من األعضاء الدائمة العضوية.
وعلى الرغم من محاولة البعض إس���ناد إقصاء الدول اإلفريقية إلى العوامل االقتصادية؛ 

فإّن األسباب الحقيقة »تاريخية« بامتياز- على حد تعبير نيكوالس زبماني-.
باإلضاف���ة إلى ما س���بق؛ يمكن القول بأّن إثارة العامل االقتص���ادي قد يؤدي إلى تعزيز 
صراع التنافس بين أقوى الدول اإلفريقية اقتصادّياً، على غرار نيجيريا وجنوب إفريقيا، مع 
احتمال دخول الجزائر ومصر في حلبة التنافس والصراع الداخلي وراء المقعد األممي. غير 
أّن ال���دول اإلفريقية – بما فيها الدول المغاربية- كانت في عزلة تاريخية، وكانت عالة على 

بعض دول العالم اقتصادّياً، وبخاّصًة الدول الدائمة العضوية.
لك���ن تغيير هذه المعادلة يتطلب من الدول اإلفريقية إيجاد إطاٍر موّحد، يجعل من القارة 
دول���ة واحدة كما تطلعت إليه نخبة من األفارقة، على غ���رار كوامي انكروما والقذافي، على 

حّد تعبير زيماني.
بقلم: إبراهيم بايو جونيور– موقع ذي تريبون أفريكا،
ترجمة واختصار: قراءات إفريقّية - 2017/5/19م
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اإفريقّية ترفع راية القارة في مونديال رو�شيا 2018م: ■ خم�شة منتخبات 
تأهلت خمس���ة منتخبات إفريقّية ل�)بطولة كأس العالم 2018م(، والتي س���وف تستضيفها 
روسيا في الفترة )14 يونيو حتى 15 يوليو( 2018م، والمنتخبات اإلفريقية التي تمّكنت من التأهل هي: 
)مصر، تونس، المغرب، الس���نغال، نيجيريا(. يُذكر بهذه المناس���بة: أّن القارة اإلفريقية بدأ حضورها يبرز 
في نهائيات كأس العالم منذ عام 1970م تحديداً، إال أّن مصر يعود لها الفضل في المش���اركة قبل ذلك الّتاريخ 
ب�36 س���نة، حيث كانت أول دولة عربية وإفريقية تش���ارك في كأس العالم، وكان المنتخب المصري واحداً من ضمن 

16 منتخًبا في النهائيات بإيطاليا عام 1934م.  وفيما يأتي بيان بالفرق اإلفريقية التي شاركت في نهائيات كأس العالم:
- منتخب الكاميرون: تأهل 7 مرات، أعوام: 1982، 1990، 1994، 1998، 2002، 2010، 2014.

- منتخب نيجيريا: تأهل 5 مرات، أعوام: 1994، 1998، 2002، 2010، 2014.
- منتخب الجزائر: تأهل 4 مرات، أعوام: 1982، 1986، 2010، 2014.

- منتخب تونس: تأهل 4 مرات، أعوام: 1978، 1998، 2002، 2006.
- منتخب المغرب: تأهل 4 مرات، أعوام: 1970، 1986، 1994، 1998.

- منتخب غانا: تأهل 3 مرات، أعوام: 2006، 2010، 2014.
- منتخب كوت ديفوار: تأهل 3 مرات، أعوام: 2006، 2010، 2014.

- منتخب مصر: تأهل مرتين، أعوام: 1934، 1990.
- منتخب »زائير« أو الكونغو الديمقراطية: تأهل مرة واحدة، عام: 1974.

- منتخب السنغال: تأهل مرة واحدة، عام: 2002.
- منتخب توغو: تأهل مرة واحدة، عام: 2006.
- منتخب أنغوال: تأهل مرة واحدة، عام: 2010.

- منتخب جنوب إفريقيا: تأهل مرة واحدة كُمنّظم للبطولة، عام: 2010.
وتّم تس���جيل أفضل المشاركات اإلفريقية من ِقبل منتخَبي الكاميرون وغانا، اللذين وصاَل إلى الدور ربع النهائي عام 

1990م وعام 2010م، وكذلك منتخب السنغال الذي وصل إلى دور الثمانية عام 2002م.
وكالة بانا برس– 2017/11/17م 

الإ�شالمي« تعتزم اإن�شاء �شكة حديدية تربط غرب اإفريقيا ب�شرقها: ■ »التعاون 
أعلنت »منظمة التعاون اإلس���المي« عزمها إنجاز مش���روع خط الس���كة الحديدية »داكار )السنغال( – بورت سودان 
ِ)السودان( «، الذي يربط غرب القارة اإلفريقية بشرقها. جاء ذلك في كلمة لألمين العام المساعد للشؤون االقتصادية في 
المنّظمة الس���فير حميد أوبيليور، ألقاها على هامش الدورة ال� 33 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري للمنظمة، 
في إس���طنبول. وأوضح أوبيليور، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن أمين عام المنّظمة يوس���ف العثيمين، أّن األَمانة العاّمة 

للمنظمة اعتمدت مقاربة مبتكرة لتفعيل مشروع السكة الحديدية، تتضمن عدة محاور.
وتتضمن المحاور: تشكيل تحالف مع االتحاد اإلفريقي- راعي مشروع خط النقل الرابط بين داكار وجيبوتي؛ على غرار 
المش���روع الذي تتبناه المنّظمة،- بحس���ب أوبيليور-. وأش���ار أيضاً إلى أّن من بين تلك المحاور: تأمين االنخراط المتواصل 
للمنظمات اإلقليمية، مثل الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في المشروع.
وأوضح أوبيليرو: أن المنّظمة تس���عى إلى توطيد الّتعاون مع الدول غير األعضاء في المنّظمة، مثل الصين وغيرها، 

لضمان مشاركتها في تنفيذ المشروع، من خالل المساهمة في بناء القدرات وتوفير الدعم المالي.
وكالة األناضول– 2017/11/24م 

تاأ�شيرة الدخول اإليها عن جميع دول العالم مطلع 2018م: ترفع  ■ رواندا 
أعلنت رواندا، أنها سترفع تأشيرات الدخول إليها عن مواطني جميع دول العالم، بدءا من مطلع يناير 2018م. وبحسب 

وكالة »ARI” الرواندية الرسمية، فإّن الهدف من القرار هو رفع عدد السياح إلى البالد، وتنشيط القطاع السياحي. 
وكالة األناضول– 2017/11/17م

عين على 
افريقيا
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جزر دهلك.. مدخل الإ�شالم اإلى بالد الحب�شة:
كان للحبشة صالٌت قديمة مع بالد العرب قبل اإلسالم، وهي صالت تجارية، وكذلك سياسية وحربية، تتمثل في التجارة، وفي غزو 

األحباش لبالد »اليمن«.
ويرجع اتصال اإلس���الم بالحبش���ة إلى السنة الخامس���ة من البعثة، حين هاجر بعض المس���لمين إلى »النجاشي« اعتصاًما بعدله، 
ونجاة من أذى »قريش« وعدوانها. ثم بدأت االحتكاك بين الحبش���ة ودولة اإلسالم في عهد »عمر بن الخطاب«، الذي أرسل إليها في عام 
ز المدلجي«، بسبب غزو قوة من جيش الحبشة لسواحل اليمن، لكن أُصيب  )20ه�/641م( سرية في عشرين مركباً، بقيادة »علقمة بن مجزِّ

المسلمون في هذه السرية، وقيل إّن جميع َمن في الحملة هلك، فرثاهم جواس العذري قائاًل:
ٍز وتروُح إّن الس��الَم وُحس��َن كّل تحيٍة   تغُدو على ابِن مجزِّ

وقيل إّن هذه السرية كانت مكّونة من أربع سفن، فأصيب منها ثالث سفن، في كّل واحدة خمسون رجاًل، وبقيت سفينة واحدة، فرجع 
بها علقمة، وبعد هذه الحملة؛ آلى عمر على نفسه أَن ال يبعث جيشاً في البحر أبداً- يعني للغزو-.

ويرى بعض الباحثين أّن أخبار هذه الحملة ال تتفق مع عالقات الوّد التي سادت بين األحباش والمسلمين منذ أيام الرسول- صلى الله 
عليه وسلم-، ولم يكن »عمر« بالرجل الذى يخرج على أمٍر قّرره الرسول، والتعليل الصحيح إلرسال هذه السرية: أنها أُرِسلت لرّد إغارات 
قراصنة البحر من األحباش الذين كانوا قد أغاروا على ساحل بالد »الحجاز« مرًة في عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم-، ومّرًة أخرى 
في عهد عمر بن الخطاب نفسه، وذلك بعد أن مات »النجاشى« الذى استقبل المهاجرين واعتنق اإلسالم سّراً، وأعقبه »نجاشي« آخر لم 

يَْرع هذه العالقات الطيبة بين المسلمين و »الحبشة«.
وق���د عاد األحباش إلى اإلغارة على »جدة« عام )83ه�/702م( في عه���د »بني أمية«، فلم يجد العرب بُّداً من الحصول على قاعدة 
بحرية قريبة من الش���اطئ اإلفريقي، تمكنهم من رّد غارة هؤالء األحباش، فاستولوا على ُجزر »دهلك« في أيام عبد الملك بن مروان، وما 
د  زال اسم عبد الملك بن مروان يُذكر في تلك الجهات، لدرجة أن السكان قد حرفوا اسمه، فينطقونه: )عبد المالك( )ابن مرواني(، ومُرّ

ذلك ضعف اللغة العربية وظهور اللغة السواحلية.
قامت في دهلك إمارة إسالمية، كان لها شأٌن كبير، شّجع العرب على استيطانها وتعميرها، وانصهر العرب تدريجّياً مع قبائل »البجا« 
الحامّية التي تس���كن الس���هول الممتدة بين س���احل البحر األحمر ونهر النيل، )لتغطي بذلك مناطق شمال إريتريا الحالية وغربها(.  وقد 
أصبح »أرخبيل دهلك« خالل القرنَيْن 12 و13 الميالديَّيْن إمارًة إسالمية مستقلة، تعاَقَب على حكمها عدٌد من السالطين، وأصبحت بحكم 
موقعها على الساحل المقابل للجزيرة العربية المجال الحيوي للجماعات التي خرجت من الجزيرة العربية للتجارة وطلب الرزق، أو التخاذ 
موطٍن جديد هرباً من الجزيرة العربية والعالم اإلسالمي بسبب الحروب والمجاعات، ونقل هؤالء إليها الحضارة والعلم، فأصبحت مركز 

إشعاع لتعليم فقه الّدين واللُّغة، ووفد إليها طالب العلم من مختلف أنحاء منطقة شمال إفريقيا.
وقد نشأ في نفوس سالطين دهلك- بحكم توافد الشعراء والعلماء العرب إليها- اهتماٌم بعمارة المساكن والقصور، ومنابر المساجد، 
وتزيي���ن مداخل القصور بالنقوش الكتابية بالخط الكوفي، وجزء من تلك النقوش يوج���د بالمتحف الوطني اإلريتري لآلثار، كما اتخذها 
بعض الخلفاء المسلمين منفى للمغضوب عليهم، كنوع من العقاب للمعارضين، وبخاّصة الشعراء، وذلك لبعدها عن الجزيرة العربية ولشدة 
حّرها, وفي العصر العّباس���ي أقاموا بها الحصون والقالع، وزودوها بالس���فن الحربية، وأقام���وا الصهاريج الكبيرة لحفظ الما، والتي ال 

تزال باقيًة لليوم.
فكانت جزر »دهلك« أول جسر يقيمه المسلمون على الساحل الشرقي إلفريقيا، ومن خالل هذه الجزر أخذ اإلسالم يتسرب إلى بالد 

الحبشة والزيلع، تسرًبا سلمّياً بطيئاً في ِرَكاب المهاجرين إلى إفريقيا من التجار والدعاة، عبر المسالك البحرية المعهودة.
المراجع:

- الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي.
- البداية والنهاية، ابن كثير

نية. - الموسوعة التاريخية، مجموعة من الباحثين، موقع الدرر السُّ
-  مرآة الزمان في تواريخ األعيان، سبط ابن الجوزي.

ذاكرة التاريخ
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بنك 
المعلومات

الرغم من تلك التحركات اإليجابية؛ يش���كو التوجوليين من 
البطء في عمليات اإلصالح السياسي. 

مات الجغرافية: اأوًل: ال�شِّ
1- الموقع الجغرافي: تق���ع توجو غربي قارة إفريقيا، 
على المحيط األطلس���ي. يحّدها من الشمال بوركينا فاسو، 
ومن الغرب غانا، ومن الش���رق بنين، ومن الجنوب المحيط 

األطلسي.
2- المساحة: 56.785 كم2. 

3- المن���اخ: حاٌر رطب في الجنوب، وش���به جاف في 
الشمال. يبلغ متوسط درجة الحرارة 27 درجة مئوية، ويصل 
متوس���ط كمية األمطار الس���نوية إلى 100سم في الشمال، 
و180س���م، في الجنوب. يمتّد موسم األمطار من مارس إلى 
يوليه، ومن سبتمبر إلى نوفمبر في الجنوب، ومن أبريل إلى 

أكتوبر في الشمال
���م جبال توجو البالد إلى إقليمين  4- التضاريس: تَُقسِّ
رئيسيين، تمتد هذه الجبال من الجنوب الغربي إلى الشمال 
الش���رقي، وتغطي معظ���م غربي توج���و. وتنخفض األرض 

وعلى الرغم من قيام نظام حكٍم ذي واجهة تعددية، في 
مطلع التس���عينيات، فإّن الجيش، الذي تولى مقاليد األمور 
في توجو، بعد انقالب عسكري عام 1967م، بقيادة الجنرال 
جيناس���ينجبي أياديما، الذي نصب نفس���ه حاكماً عسكرّياً، 
وحك���م توجو بي���ٍد من حديد لحوالي أربع���ة عقود، ال يزال 

مسيطراً على الحكومة التوجولية. 
وما زال حزب الش���عب التوجولي RPT ممسكاً بزمام 
السلطة منذ عام 1967م، إضافة إلى احتفاظه بأغلبية عدد 

مقاعد الهيئة التشريعية حتى اليوم. 
وعقب وفاة إياديم���ا، في فبراير 2005م، التف الجيش 
 ،Faure GNASSINGBE حول ابنه فاور جيناسينجبي
وأجروا انتخابات رئاس���ية بعد َشْهريَن، فاز بها فاور. وعقب 
ذلك؛ تمتعت توجو بشيٍء من الديمقراطية، التي مهدت إلى 
إجراء أول انتخابات تش���ريعية -ح���ّرة ونزيهة- في أكتوبر 

2007م.
وأجرت توغو انتخابات رئاس���ية وتش���ريعية متعددة، 
اعتبرها مراقبون دوليون- بصفٍة عاّمة- حرة ونزيهة. وعلى 

جمهورية توجو
ع�ام 1956م اأن�س�اأت فرن�س�ا »جمهورية توج�و الفرن�سية«، ف�ي اإطار التح�اد الفرن�سي، في 

ومنحته�ا حكمًا ذاتيًا داخلّيًا، ولكن الأمم المتحدة رف�ست الأ�سلوب الذي و�سعت به توجو 

تحت الو�ساية. وفي 27 اأبريل 1960م؛ اأ�سبح اإقليم توجو الفرن�سي »جمهورية توجو«. 
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ش���رقي جبال توج���و وجنوبيها، عبر هضب���ة منحدرة، إلى 
س���هٍل س���احلي، رملي، منخفض. وتغطي األشجار العالية، 
وكتل األشجار الصلبة، الهضبة، وتنصرف مياهها من طريق 
نهر مونو. أما الس���هل الساحلي، المكتظ بالسكان، فتتخلله 
المس���تنقعات، والبرك المائية، وغابات المطاط، والنخيل. 
وينحدر السطح، شمالي توجو، إلى حدود بوركينافاسو، في 
أراٍض متعرجة، وتنصرف مياهه من طريق نهر أوتي. يعيش 
قليل من الس���كان في هذه المنطقة، التي يكسوها العشب، 

وتنتشر فيها األشجار الشوكية.
5- المصادر الطبيعية: من أهمها: الفوسفات، والحجر 

الجيري، والرخام، واألراضي الصالحة للزراعة. 

ثانياً: التركيب ال�شكاني:
1- عدد الس���ّكان: 7,965,055 نسمة؛ حسب تقديرات 

يوليه 2017م.
���ّكاني: 2.64%؛ حس���ب تقديرات  2- معّدل النمّو السُّ

2017م. 
3- التقس���يمات الِعْرقي���ة: يمثل األفارق���ة األصليون 
نحو 99% من س���كان البالد، )ويش���كلون أكثر من 37 قبيلة، 
 ،Mina والمينا ،Ewe أكبر هذه القبائل وأش���هرها: اإليوي
والكابي Kabye(؛ واألوروبيون، والسوريون واللبنانيون أقّل 

من %1.
4- الديانة: تش���ير تقاري���ر غربية إل���ى أّن أصحاب 
المعتقدات اإلفريقية المحلية يشّكلون نحو 51% من إجمالي 
الس���كان؛ والنصارى نحو 29%؛ والمسلمون 20%. في حين 
تش���ير مصادر إسالمية إلى أّن نس���بة المسلمين قد تصل 

إلى %50.
5- اللغة: الفرنسية، هي اللغة الرسمية، ولغة التجارة، 
في البالد. وتوج���د في توجو لغات محلية عديدة، منها لغتا 
اإليوي Ewe، والمينا Mina، أهّم لغتين في الجنوب؛ وكابي 

Kabye، وداجومبا Dagomba، أهّم لغتين في الشمال.

ثالثاً: النظام ال�ّشيا�شي:
1- اسم الدولة الرسمي الكامل: الجمهورية التوجولية.

2- نظام الُحكم: جمهوري.

.Lome 3- العاصمة:: لومي
4- التقس���يمات اإلدارية: الوسطى Centrale، وكارا 
 ،Des Plateaux والهضبة ،Maritime والبحرية ،Kara

.Des Savanes والسافانا
5- االس���تقالل: اس���تقلت توجو عن اإلدارة الفرنسية، 

تحت وصاية األمم المتحدة، في 27 أبريل 1960م.
6- الدستور: اعتمد المجلس األعلى للجمهورية مشروع 
دس���تور، يقضي بالتعددي���ة الحزبية، ف���ي األول من يوليه 

1992م، وأُِقر في استفتاٍء شعبي، في 27 سبتمبر 1992م.
7- النظ���ام القانوني: نظام قانوني عرفي، وتقبل توجو 
الس���لطة اإللزامية لمحكمة العدل الدولي���ة، مع تحفظات، 

وليست دولة عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.
8- السّن القانونّي لالنتخاب: 18 سنة؛ للذكور واإلناث.

9- الهيئة التنفيذية:
أ - رئي���س الجمهوري���ة: رئي���س الجمهوري���ة، فاور 

جناسينجبي Faure Gnassingbe، منذ 4 مايو 2005م.
ب - رئيس الوزراء: رئيس الوزراء كومي كالس���و )منذ 

5 يونيو 2015م(.
ج – مجل���س الوزراء: يعّينه الرئيس بناًء على مش���ورة 

رئيس الوزراء.
د - االنتخابات: يُنتخب رئي���س الجمهورية في اقتراٍع 
ش���عبي، لفترة رئاس���ية مدتها خمس س���نوات، االنتخابات 
األخيرة كانت في 2015/4/26م، وفاز فيها فاور جناسينجبي 
بنس���بة 58.8%؛ مقابل 35.2% لخصمه الرئيسي جان بيير 

فابر. 
10- الهيئة التش���ريعّية: تتكون الهيئة التش���ريعية، في 
توج���و، من مجلس واح���د، هو الجمعي���ة الوطنية، وتتألف 
من 91 مقعداً، ويُنتخب األعضاء في اقتراع ش���عبي مباشر، 
ومّدة العضوية خمس سنوات، جرت آخر انتخابات للجمعية 
الوطنية في 25 يوليه 2013؛ ومن المقرر إجراء االنتخابات 

التالية في عام 2018. 
11- الهيئ���ة القضائّي���ة: تتمثل أعلى س���لطة قضائية 
ف���ي توجو ف���ي المحكمة العلي���ا، التي يتف���رع عنها دائرة 
جنائية ودائرة إدارية، ول���كل من الدائرتين رئيس وعدد من 
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المستش���ارين؛ وكذلك يوجد في توجو محكمة دس���تورية، 
تتكون من تسعة قضاة، بما فيهم رئيس المحكمة. 

12- وْصف الَعلَم:
 يتكون علم توجو من خمس���ة أش���رطة أفقية، تتوالى 
ألوانها بين األخضر )أعلى وأسفل( واألصفر بالتبادل. وفي 
الركن األعلى من العلم، جهة السارية، نجمة خماسية بيضاء، 
في مربع بالل���ون األحمر. وألوان العلم التوجولي من األلوان 

المعتادة في األعالم اإلفريقية.

رابعاً: بيانات اقت�شادية:
1- الناتج المحلي: 11.64 مليار دوالر؛ بتقديرات 2016م.
2- مصادر اإلنتاج المحلّي: قطاع الزراعة: 29%، الصناعة: 

21.1%، الخدمات: 49.9%، بحسب تقديرات عام 2016م
3- ق���وة العم���ل: مليونين و595 ألف عامل ؛ حس���ب 

تقديرات 2007م.
4- الس���كان تحت خط الفقر عند 1.25 دوالر يومّياً: 

55.1 %؛ حسب تقديرات 2015م.
5- الّدي���ن العام: 71.6 %؛ من إجمالي الناتج المحلي؛ 

بتقديرات 2016م.
6- معّدل التضخم: 0,9%؛ بتقديرات 2016م.

7- الزراعة/المنتج����ات: م����ن أهم المنتج����ات الزراعية في 
توجو: البن، والكاكاو، والقطن، والمنيهوت، والذرة الرفيعة، والفول، 
واألرز، والذرة الصفراء، والدخن، واليام )ضرب من البطاطا بعضه 

حلو(. ومن أهم المنتجات الحيوانية: الماشية واألسماك.
8- الصناعات: من أه���م الصناعات في توجو: تعدين 
الفوسفات، والصناعات الزراعية، واألسمنت، والمشروبات، 

والمنسوجات؛ إضافة إلى بعض منتجات الِحَرف اليدوية.
9- الصاِدرات: 

أ. القيمة اإلجمالّية للص���ادرات: 967.4 مليون دوالر؛ 
بتقديرات 2016م. 

ب. أه���ّم الص���ادرات:: إع���ادة التصدي���ر، والقطن، 
والفوسفات، والبن، والكاكاو. 

10- الواِردات:
أ. القيمة اإلجمالية للص���ادرات: 1.981 مليار دوالر؛ 

بتقديرات 2016م. 
ب. أهّم الواردات: اآلالت والمعدات، والس���لع الغذائية، 

والمنتجات النفطية.

خام�شاً: الإ�شالم في توجو:
وصل اإلس���الم إلى توجو عن طريق البالد الواقعة في 
شمالها، وحيث الدول اإلسالمية في حوض النيجر والسودان 
الغرب���ي، هذه المنطق���ة كانت تموج بالدعاة من الش���عوب 
الحامّي���ة والزنجية التي اعتنقت اإلس���الم، ثم أخذت على 

عاتقها نشر الدعوة.
وما أن أوش���ك القرن 18 الميالدي على االقتراب من 
نهايته حتى أخذ التجار المس���لمون من الهوس���ة يستقرون 
بالقسم الشمالي من توغو، بجوار الزعيم الحاكم للجماعات 
الوثنية )أورودجوبو(، وفي النصف األخير من القرن الماضي؛ 
دعوا هذا الزعيم الوثني لإلسالم، واستطاع الحاج عبد الله 
تراوري إمام المس���لمين في مدينة دورتي، إقناعه باإلسالم، 
وُس���مي زعيم القبائل الوثنية بعد إسالمه: )تخاري معلوم(، 
وبمجرد منحه المس���لمين حّق اإلقامة وملكية األراضي، في 
مملكته، قوي نفوذ المس���لمين بالمنطقة، وأصبح اإلس���الم 
الّدين الرس���مي، واس���تقدم العديد من مس���لمي الهوس���ة 

والفوالني لدعم سلطانه.
وبع���د الح���رب العالمي���ة الثانية؛ هاج���رت جماعات 
زنجية وثنية من توغو إلى س���احل العاج، واعتنقوا اإلسالم 
هناك، وبعودتهم إلى توغو زاد عدد المس���لمين، واستمرت 
الدعوة، وكثر عدد المس���لمين بي���ن القبائل الوثنية، وهكذا 
أصبح المسلمون في كّل قرية ومدينة في توغو، يُشاهد هذا 
في المدن الجنوبية بين جماعات الهوس���ة، واليوربا، الذين 

هاجروا إلى توغو في النصف األول من القرن الحالي.

الم�شادر:
 – )CIA( 1 - موق���ع وكالة االس���تخبارات المركزية

مكتبة العالم -.
2 - موسوعة مقاتل من الصحراء.

3- موقع وزارة الش���ؤون اإلسالمية واألوقاف بالمملكة 
العربية السعودية.
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فعاليات الدورة الثالثة لملتقى تفاعل الثقافات الإفريقية: ■ اختتام 
اختتمت فعاليات )ملتقى تفاعل الثقافات اإلفريقية( في دورته الثالثة، والذي نّظمه 
المجلس األعلى للثقافة بمصر، على مدار ثالثة أيام بمحافظة أسوان جنوب مصر، في 

الفترة من 13-16 نوفمبر/2017م.
وش���ارك في الملتقى ما يقرب من 100 باحث؛ ممّثلين عن 20 دول إفريقّية، وتناول 

الملتقى 11 جلسة بحثية، وعدد من الموائد المستديرة.
صحيفة اليوم السابع– 2017/11/16م

في اإفريقيا: الت�شنيع«  »يوم  يحيي  ■ العالم 
احتفلت األمم المتح���دة ودول العالم، في 20 نوفمبر الماضي، ب�»يوم التصنيع« في 
إفريقيا 2017م، والذي جاء هذا العام تحت ش���عار »التنمية الصناعية اإلفريقية: شرط 

مسبق إلقامة منطقة تجارة حرة قارية فّعالة ومستدامة«.
يهدف االحتفال هذا العام إلى زيادة الوعي بأهمية التنمية الصناعية اإلفريقية؛ في 
تنفي���ذ منطقة ناجحة للتجارة الحرة القارية، ومن ثَمَّ زيادة تنمية اقتصاد إفريقيا، ودعم 

القضاء على الفقر.
موقع األمم المتحدة على اإلنترنت-2017/11/20م.

الإفريقية: المخطوطات  حول  اإقليميا  موؤتمرا  تحت�شن  ■ باماكو 
اجتمع حوالي س���تين باحثاً وعلمّياً وأكاديمّياً ومحافظاً على المخطوطات العريقة، 
قادمين من مالي و12 بلداً، من إفريقيا وآس���يا وأمري���كا وأوروبا، في 2017/11/29م 
بباماكو، للمش���اركة ف���ي مؤتمر إقليمي ح���ول محور »المخطوط���ات اإلفريقية لغرب 

إفريقيا.. ضرورة توّفر دعم متبادل.. تحديات وآفاق«.
وكالة بانا برس– 2017/11/23م

دور »الزعامات الدينية« في اإفريقيا الو�شطى: حول  بدكار  م�شتديرة  ■ مائدة 
انطلقت- في العاصمة السنغالية دكار- أعمال مائدة مستديرة حول دور الزعامات 
الدينية والعرقية في تنفيذ اتفاق السالم في إفريقيا الوسطى، وذلك بمبادرة من منّظمة 

الّتعاون اإلسالمي.
ويضّم هذا االجتماع أكثر من 30 مش���اركاً بمن فيهم ممثل���ون من األمم المتحدة، 

واالتحاد اإلفريقي، واالتحاد األوروبي.
وكالة بانا برس– 2017/12/8م

فعاليات
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 جديٌد من القادة في إفريقيا..
ٌ

جيل
ما هي التحديات؟)))

البروفي�سور »جون اإيغو« 
اأ�ستاذ جامعي، ووزير �سابق لدولة بنين

ترجمة: محمد ب�سير جوب
كاتب وباحث في ال�سوؤون الإفريقية والدولية - ال�سنغال

))) اخت�سار الترجمة: مجلة قراءات اإفريقية - رابط المقال:
 http://journals.openedition.org/poldev/120 
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الفئ���ة الأول���ى: القادة ال�شيا�ش���يون، خم�ش���ون عاماً بعد 
ال�شتقالل:

يمكن تقسيم القادة السياس���يين إلى عدة مجموعاٍت؛ 
وفقاً ألصولهم، ومس���توى تعليمهم، والتزامهم السياس���ي، 

وفترات ظهورهم.
ففي الفترة )1960 إلى 1970م(: كانت السلطة السياسية 
تدار أساساً من قبل المعلمين وبعض األطباء وقادة النقابات 
العمالية اإلفريقية، وعلى الرغم من مس���توى تدريبهم غير 
المتجان���س إلى حدٍّ ما، فإّن هؤالء الق���ادة األفارقة األوائل 
استرش���دوا في سياساتهم بمقتضيات القومية التي اعتُبرْت 
ضرورية للتخلّص بش���كٍل أفضل من نير االستعمار، وإقامة 

أسس األّمة الحقيقية.
 وتُعّد القومية قاس���ماً مش���تركاً بين كلٍّ من الناطقين 
باإلنجليزي���ة والفرانكوفوني���ة والبرتغالية، واس���تندت على 
»الطاع���ة« أكثر منها عل���ى »المس���ؤولية«، واعتقد جمهور 
القوميين أّن األيديولوجية اليس���ارية التي سادت في الشرق 
ه���ي وحدها التي يمكن أن تس���اعدهم عل���ى التخلُّص من 

وصاية الغرب الجامحة.
وهك���ذا؛ فإّن أغل���ب األحزاب السياس���ية التي قادت 
إفريقيا إلى االس���تقالل كانت ملتزمة بالماركسية اللينينية: 
)ح���زب االس���تقالل اإلفريقي( ف���ي الس���نغال، )التجمع 
الديمقراطي اإلفريقي( في باماك���و، بما في ذلك العناصر 
البارزة: »فيليكس هوفويت بويغني« )ساحل العاج(، و»أحمد 
سيكو توري« )غينيا(، و«موديبو كيتا« )مالي(، والفريق العامل 
بقيادة »أوبافيمي أولوو« في نيجيريا، و )جبهة حزب الشعب( 
للدكتور »كوامي نكروما« ف���ي غانا، وحركة »ماو مود جومو 

كينياتا« في كينيا، وما إلى ذلك. 
وفيما يتعلّق بالقضايا الرئيسة لمستقبل إفريقيا؛ فإّن 
هؤالء القادة كانوا في انقس����اٍم ش����ديد، فمن جهة: تشّكلت 
مجموع����ة الدار البيض����اء حول الملك محم����د الخامس، 
وخليفته الحس����ن الثاني، وجمعت المؤيدي����ن للغرب، مثل 
»فيليك����س هوفويت بونيي«، و«ليوبولد س����يدار س����نغور« 
)الس����نغال(، و«عمر بونغ����و« )غابون(، و«أم����ادو أهيدجو« 

)الكاميرون(.

البل�دان الت�ي حظي�ت بالقي�ادة الر�سي�دة �سهدت 

تط�ّورًا ملحوظ�ًا، بينما ال�دول التي ُحرمت 

منها وقعت �سحّي�ًة ل�سوء الإدارة، وكانت النتائج بائ�سة في 

حّق تلك الدول، ووفق هذه النظرة: فاإّن »الحالة الإفريقية« 

ُتنذر بالحرج.
ولعّل هذا هو الس���بب الرئيس إلثارة مسألة »القيادة« 
بعد مرور خمس���ين عاماً من االستقالل، وعلى  مدى الفهم 

الصحيح لهذه المسألة يتوقف مستقبل القارة السمراء.
ومع ذلك؛ م���ا زال الغموض يكتنف مس���ألة »القيادة« 
لدى األفارقة، بسبب قرب العهد االستعماري، ووجود بعض 
التقاليد العمياء التي غّطت المس���ألة، كما أصبحت مرتبطًة 

بظرَفيْن يؤثران في المجتمعات اإلفريقية المعاصرة، هما:
1- مس���تقبل دولة ما بعد االس���تعمار: بسبب األزمات 
االجتماعية والسياسية المتكررة التي تؤّثر عليها، وصعوبات 

التركيبة السكانية ومالءمتها.
2- الحاج���ة إلى ابتكار أس���لوٍب جديٍد للحكم: وبدونه 
يمكن أن تتع���ّرض العملية الديمقراطية التي بدأت منذ عام 
1990م للخط���ر، ويمكننا مالحظة ذل���ك بالفعل من خالل 
التزوير المتكرر لالنتخابات، والعودة التدريجية للجيوش إلى 

السلطة.
وهاتان الحالتان تفرضان على إفريقيا السوداء ضرورة 
إرس���اء جيٍل جديٍد من القادة، يَْقدُر عل���ى البدء في إعادة 
تأس���يس دولة ما بعد االس���تعمار المتأّزمة، ويَْقدُر- أيضاً- 
على الدفاع بش���كٍل أفضل عن مصالح الش���عب؛ من خالل 
احترام مؤّسس���ات الدولة الذي ال يزال بعيد المنال؛ بسبب 

التأثيرات المتناقضة للسياسيين األفارقة. 
نهٌج  االأفارقة:  للقادة  المختلفة  الفئات  اأواًل: 

: تاريخيٌّ
تنطوي قضية القي���ادة في إفريقيا عل���ى ثالث فئاٍت 
من الفاعلي���ن، وال يزال دور كلٍّ من ه���ذه الجهات الفاعلة 
حاس���ماً في إدارة الدولة والمجتمع؛ منذ بداية االس���تقالل 

عام 1960م.
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ومن جهة أخرى: شّكلت حشود التيار الشرقي مجموعة 
»منروفيا«، وتجّمعوا حول الدكتور »كوامي نكروما« و«س���يكو 
توري« و«موديبو كيتا« و »ويليام ريتشارد تولبيرت« )ليبيريا(.
وفي خضم العداء الش���ديد بي���ن هاتَيْن المجموعتين؛ 
كانت تطفو في السطح أيضاً مجموعة الالمباالة مثل »سورو 
ميجان أبيثي« )داهومي السابق(، و«بنيامين نامدي أزيكيوي« 
)نيجيري���ا(، و«أبوباكار س���انجولي الميزان���ا« )فولتا العليا 

السابقة(، و«نغارتا تومبالباي« )تشاد(.
وعلى خلفية ه���ذه االختالف���ات األيديولوجية القوية؛ 
نشأت )منظمة الوحدة اإلفريقية( في أديس أبابا عام 1963م.
وقد أثرت ه���ذه االتجاهات المختلفة أيضاً في النُّخب 
الفكرية، وتكوين القادة، حتى ظهور الجيوش من عام 1970م.

وفي الفت���رة )1970م إلى ع���ام 1990م( وقعت جميع 
الدول اإلفريقية تقريباً، باس���تثناء ع���دٍد قليل من الحاالت 
النادرة)))، في أيدي الجيوش، وش���ّكلت هذه المرحلة بداية 
األنظمة االس���تبدادية، حتى في الدول القليلة التي لم يكن 
قادتها عسكرّيين، حيث اعتمدت على نظام الحزب الواحد، 

وكان نتيجة ذلك نهاية اآلمال التي ُولدت مع االستقالل.
وكانت الفترة )1980-1990م( صعبًة بالنسبة للدول اإلفريقية، 
بسبب الكساد االقتصادي الواسع النطاق والديون الثقيلة، وقد دفع 
البحث عن الحلول لهذه الفترة االقتصادية المتأزمة بالجيل الحاكم- 
آنذاك- إلى تعميم برامج التكّيف الهيكلي، التي تعود أولى اتفاقياتها 
إلى 1981م، غير أّن التطبيق السليم لهذه البرامج ال يمكن أن يحدث 

إال في مناٍخ سياسيٍّ يتسم بالحرية واالقتصاد الحّر.
إّن ظه���ور الديمقراطية في إفريقيا ل���م يُحدث تحوُّالً 
جذرّياً في الطبقة السياس���ية، والخلط الذي حصل في هذه 
الفترة )الديمقراطية( بين القادة المدنّيين والعس���كرّيين؛ لم 
يس���مح للديمقراطية بتحقيق الّنجاح الكامل، أو باألحرى أن 
ٍم، وهناك أربع دوٍل فقط قّدمت أمثلًة يمكن  تكون عامل تقدُّ
ذكرها في احترامها لمتطلب���ات الديمقراطية، هي: )بنين، 

وبوتسوانا، والرأس األخضر، وغانا(.

الراأ�س  اإفريقيا:  غرب  في  موجودة  النادرة  الحاالت  ))) هذه 
االأخ�سر، وكوت ديفوار، وال�سنغال.

وبش���كٍل عام؛ أخفق القادة السياس���يون األفارقة في 
مهّمتهم منذ عام 1960م، س���واء كانوا من القوميين األوائل 
أو الجن���ود االس���تبداديين أو م���ن القيادات، ف���ي تحقيق 
اإلصالح���ات الهيكلية، إال بعض اس���تثناءات قليلة، ما جعل 
ماً على ه���ذا الكوكب، ومنذ عام  إفريقيا الق���ارة األقّل تقدُّ
1960م- إل���ى يومنا ه���ذا- لم تكن الدول���ة اإلفريقية في 
انسجام مع األفارقة، بل تُعّد الدولة اإلفريقية صناعة القوى 
األجنبية، ارتبطت باأليديولوجية االستعمارية، ونتيجًة لذلك؛ 
فإّن القادة السياسيين الذين عرفتهم إفريقيا حتى اآلن يُنظر 
إليهم- في الغالب- على أنهم مجرد ُدمًى تحت وصاية القوى 

المهيمنة))).
الفئة الثانية: رجال الأعمال:

إّن التح���دي ال���ذي تواجه���ه التنمي���ة االقتصادي���ة 
واالجتماعية من جهة القادة السياس���يين؛ هو التحدي نفسه 
من جهة قادة القطاع العام، وقادة القطاع الخاص، فالجهات 
الفاعلة الحقيقية للتنمية االقتصادية هم مديرو الش���ركات، 

ويمكن تصنيفهم إلى عدة فئات:
الشركات القديمة ذات األصول االستعمارية:

وكثيٌر منها ما يزال يسيطر على البنية التحتية والمعدات 
الرئيسية، وال ننسى أيضاً مزارع التعدين والتصدير.

وتحّولت هذه الشركات فيما بعد إلى مشروعات تجارية 
 )SCOA( )جديدة، أهّمها: )ش���ركة غرب إفريقيا للتجارة
و )الش���ركة الفرنسية اإلفريقية الغربية( )CFAO(، فضاًل 
عن مجموعة من الش���ركات التي انبثق���ت منها، مثل: توتال 

.)TOTAL(
أو التي توّلدت حسب االحتياجات االستعمارية الجديدة، 
هذا هو الحال بالنسبة للش���ركات التي تقوم بتشييد البنية 
التحتية األساس���ية، مثل: كوالس )Colas(، أو فوجيرولس 
)Fougerolles( )عل���ى الجان���ب الفرنس���ي(، وجوليوس 

بيرغر )Julius Berger( )على الجانب األلماني(.

 Le Roy, E. 1997. La formation de l’Etat en   (2(
 Afrique, entre indigénisation et inculturation.
 In Les avatars de l’Etat en Afrique, GEMDEV,

.Paris : Karthala .21-7
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 groupes( أو مش���غلي الموانئ مثل: مجموعة بولوري
 )Maersk Line( أو ميرسك الين ،)الفرنسية( )Bolloré

)الدانماركية(.
ويضاف إل���ى ذلك: مجموع���ة من ش���ركات التعدين 
والنفط، مثل: إلف )Elf(، وتوتالفينا )Totalfina(، و ش���ل 
 ..)British Petroleum( بيتروليوم  وبيريتيش   ،)chell(

على سبيل المثال ال الحصر))).
األجان���ب في إفريقي���ا، خاّص���ة من: لبن���ان والهند 

والباكستان، وآخرهم الصين:
- عمل اللبنانيون دائماً كوس���طاء للش���ركات التجارة 
القديمة، وقد اش���ترى معظمهم الشركات التي اعتبرت غير 
مربحة في نظر الش���ركات العمالقة، مثل قط���اع التوزيع، 
وبذلك أصبحوا في الس���نوات األخيرة الركائز الرئيس���ية 

لالقتصاد اإلفريقي))).
- وقد مارس���ت »الهندو الباكس���تانية« َدْوراً رئيس���اً، 
وخاّصًة في البلدان الناطقة باإلنجليزية، مثل كينيا وأوغندا 
وتنزانيا وغانا، وال تزال تحتف���ظ بقطاعاٍت اقتصادية مّهة 
في هذه الدول، بما في ذلك المنس���وجات والسكر والشاي 

والتوزيع.
- وف���ي اآلونة األخي���رة؛ اس���تثمر الصينيون في عدة 
قطاعاٍت اقتصادية، مثل تجارة التجزئة والتعدين واألشغال 

العاّمة))).

 Assidon, E. 1989. Le commerce captif : les   (((
 sociétés françaises de l’Afrique noire. Paris :

.L’Harmattan

 Charbonneau, J., et R. Charbonneau. 1961.   (2(
 Marchés et marchands d’Afrique noire. Paris :

.La Colombe
Desbordes, J.-G. 1938. L’immigration libano-

 syrienne en Afrique occidentale française.
.Poitiers : Renault

 Hanna, M. 1958. The Lebanese in West Africa.
.144-West Africa, nº 2 : 142

 Elenga-Ngaporo. 2004. Le Japon, l’Asie et   (((
 l’Afrique : pour une Afrique performante. Paris :

.Editions Silex / Nouvelles du Sud
 Questions internationales (La Documentation

- وتس���عى الهند إلى اس���تغالل عالقاتها القديمة مع 
إفريقي���ا، الت���ي تمّثلت بالهج���رة وبالعالق���ات المهّمة فى 
المحيط الهندي، كما هو الحال في موريشيوس مثاًل، حيث 
يش���كل السكان ذوو األصول الهندية 70% من السكان، بينما 
في تنزانيا وكينيا وأوغندا وغانا تشكل األصول الهندية فيها 

ما بين 5% و 10% من سكانها.
ومن خالل هذين النوَعيْن من التعاون »األكثر إنصافاً«؛ 
تسعى إفريقيا إلى التخلُّص من السيطرة الغربية؛ عن طريق 
تنويع أس���واقها وموارده���ا في مجال االس���تثمار األجنبي 

المباشر.
أم���ا الفئة األخي���رة من الفاعلي���ن االقتصاديين فهي: 

األفارقة:
األفارقة ال يزال حضورهم قوّياً في قطاعات المصارف 
والتأمين والتجارة، وأصحاب المشاريع اإلفريقية من هؤالء 

ينقسمون إلى عدة فئات:
في القاع���دة توجد مجموعة من التّج���ار تعود أصول 
معظمهم إلى فترة تجارة الرقي���ق، بما في ذلك البرازيليون 

األفارقة.
وكان هؤالء التج���ار، الذين أصبحوا فيما بعد »الطبقة 
البرجوازية الحضري���ة«، مدعومين من ِقبَل مزارعي الكاكاو 
ف���ي كوت ديف���وار وغانا ونيجيريا، وش���ّكل ه���ؤالء »طبقة 
المزارعي���ن البرجوازية« التي ينحدر منه���ا كلٌّ من الزعماء 

التقليديين والعاّمة. 
وتحّولت النواة األول���ى لهؤالء المزارعين فيما بعد إلى 
»نقاب���ات المزارعي���ن«، كما هو الحال- مثاًل- في س���احل 
العاج م���ع االتحاد الزراعي، أو ف���ي نيجيريا مع أغبي كويا 
)Agbè Koya(، وظ���ل االتحاد األخير نش���طاً حتى حرب 
بيافرا )Biafra( األهلية بين عاَمي )1960 و 1970م(، وفي 
حالة كوت ديفوار؛ كان هؤالء المزارعون وراء إنشاء )الحزب 
الديمقراط���ي( في س���احل العاج )PDCI( م���ع “هوفويت 

بويغني” الرئيس األول له.

 française). 2005. L’Inde, grande puissance
.émergente. Dossier. Nº 15
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والمجموعة األخيرة من منظمي المش���اريع األفارقة هم 
الّنس���اء، وال س���يما في غانا وتوغو وبنين ونيجيريا ومالي، 
وركزت هذه األخيرة أساس���اً في قطاَعي النس���يج والتوزيع، 
وتوس���عت هذه المش���اريع النس���ائية إلى أن ش���ملت نساء 
الساحل، وخاّصًة في مالي حيث نشطن في صباغة األقمشة.
تم تلّقى أطفال هذه الفئات المختلفة، من رجال األعمال 
األفارق���ة، التعليم ف���ي أفضل الجامع���ات وكليات األعمال 
المرموقة في الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنس���ا، وعادوا 
إل���ى إفريقيا في اآلون���ة األخيرة للس���يطرة على قطاعات 

البنوك، والتأمين، والتمويل األصغر، والتجارة.
وم���ن المهم ذكر كّل هذه الفئات الفاعلة في مناقش���ة 

»ظهور قادة جدد«؛ العتبارين، هما: 
ربطتهم  الــتــي  المح�صوبية  عــالقــات  اأواًل: 

بالقادة ال�صيا�صيين. 
وثانياً: بسبب مواردهم المالية، التي تُمّكن العديد منهم 

من أن يكونوا »صّناع الملوك.«
إّن العملي���ة الديمقراطية الجارية ف���ي إفريقيا مكلفٌة 
للغاية م���ن حيث تنظيم االنتخاب���ات المختلفة، ويوفر قادة 
األعم���ال معظ���م تلك التكالي���ف المالية الالزم���ة لتنظيم 

االنتخابات.
على س���بيل المثال في ع���ام 2006م، ف���ي بنين، كان 
المش���غٌل الخاٌص الناش���ٌط في قطاع القطن ه���و الُمموِّل 
الرئيس���ي لحملة الرئي���س الحالي، وذكرت الش���ائعات أّن 
مجموع���ة بولورى )groupe Bolloré(، التي فازت مؤخراً 
بالعقد الخاص بتشغيل ميناء كوتونو؛ ساهمت أيضاً في دعم 

هذه الحملة. 
ف���ي عهد الرئي���س ماثي���و كيريكو؛ كان دور “س���يفو 
فاجبوهون” حاس���ماً في تمويل الحم���الت االنتخابية لهذا 
الرئي���س، وكمكافأة تلّقى من الدولة إدارة )الجمعية الوطنية 

.)Sonacop( )لتسويق المنتجات النفطية- سوناكوب
 ،)Elf( )وبصرف النظ���ر عن بنين؛ فإّن ش���ركة )إلف
التي أصبحت فيما بعد )توتالفينا( )Totalfina(، مارست 
َدْوراً غامضاً بش���أن المصير السياس���ي إلفريقيا من خالل 

الس���يطرة على القادة السياس���ّيين في: غاب���ون، والكونغو، 
وأنغوال، ونيجيريا))).

الفئة الثالثة: النُّخب الفكرية الإفريقية:
يمكن تحليل مش���اركة المثقفين في إدارة السلطة في 

إفريقيا وفق مراحل متعددة:
ف���ي الفترة م���ن )1960 إل���ى 1970م(: كان المثقفون 
األوائ���ل ثورّيي���ن وباناأفرقانّيين في الوقت نفس���ه، وعمل 
العديد منهم- تحت عباءة القادة األوائل- مستشارين، ولكن 
لقلّتهم، بل أكثر من ذل���ك: عدم معرفتهم بالواقع اإلفريقي؛ 
بس���بب غيابهم الطويل أثناء دراستهم في الخارج، لم يسمح 
لهم ذلك بالقيام بالَدْور المنوط بهم في الس���احة السياسية 
خ���الل الفترة األول���ى من االس���تقالل، وكان من الضروري 
انتظارهم حتى الفترة الثانية التي تمتد من عام )1970 إلى 
عام 1990م(، حيث مارس���ت فيها هذه النُّخب الفكرية َدْوراً 
أساس���ّياً إلى جانب الجيش، وأث���رت تأثيراً قوّياً في اختيار 
الفكر الماركسي اللينيني، وهذا هو الحال بوجٍه خاٍص في: 

الكونغو- برازافيل، وبنين، وفي فولتا العليا السابقة.
ومن���ذ ع���ام 1990م؛ ظه���رت النُّخبة الفكري���ة كقوٍة 
سياس���يٍة، ولكن في هذه المرة حضروا بوصفهم ليبرالّيين، 
تخّرج معظمهم في المؤّسس���ات الدولية والمدارس الثانوية 
الفرنسية واألمريكية، وقد ش���غلوا مناصب سياسية مهمة: 

رؤساء للجمهورية أو رؤساء للوزراء.
وبالنسبة للرؤساء؛ يمكن ذكر األمثلة اآلتية: عبدو ضيوف 
)الس���نغال(، بول بيا )الكاميرون(، ألبرت زاف )مدغش���قر(، 
ألفا عمر كوناري )مالي( تيجان كابا )سيراليون(، جون كوفور 
)غانا(، هيلين جونسون سيرليف ) ليبيريا( أو نيفيفون سوغلو 
)بنين(، ومن ضمن هذه الفئة يمكن ذكر القادة الذين تمخضوا 
من حروب التحرير التي حصلت في: )غينيا بيس���او والرأس 
األخض���ر وأنغوال وزيمباب���وي وموزمبي���ق وناميبيا وجنوب 
إفريقيا(، ومن بين هذه النُّخب المنبثقة من النضال التحرري؛ 

ر�سد  بها   :(2006( هاريل  و   (2007( هوجيوك�س  ))) كتابات 
الدول  حياة  في  الأعمال  رج��ال  ت��ورط  حول  لالهتمام  مثير 

الإفريقية، وبخا�شة ال�شيطرة على القادة ال�شيا�شيين.
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امتلك���ت إفريقيا أفضل أنواع القادة، مثل: نيلس���ون مانديال 
)جنوب إفريقيا(، ويواكيم شيسانو )موزمبيق(.  ومما يؤسف 
له أّن االنقسامات األيديولوجية العميقة للنُّخب الفكرية؛ تقف 
وراء فش���ل الخطاب بشأن التنمية في إفريقيا، واالفتقار إلى 

حلوٍل بديلٍة للنماذج المستمدة من الخارج.
ومع ظهور العملية الديمقراطية التي بدأت في 1990م، 
ونهاية الشيوعية في الش���رق، ظهر توافق في اآلراء لصالح 
األيديولوجية الرأسمالية، وقد وجدت صًدى لها خاّصًة في 
ظاهرة العولمة، وما زال عدٌد قليل من المثقفين يدافعون عن 

نهج جديد للتنمية يبدأ بالنهضة اإلفريقية))).
وهذا التذكير التاريخ���ي ضروريٌّ لَفْهم التحديات التي 

تواجه الجيل الجديد من القادة األفارقة بشكٍل أفضل.
ويمكن تفس���ير التخلُّ���ف اإلفريقي ف���ي التصنيفات 
االقتصادي���ة العالمية بإفالس الق���ادة األوائل، إذ لم يتمكن 
أيٌّ منهم من تعزيز الموارد البشرية الجيدة، الذي هو عامل 
الّنج���اح في البل���دان المتقّدمة، كما ل���م يتمّكنوا من »تبني 
سياس���ات الحرية التي تسمح باالس���تغالل الذكي للموارد 
]الطبيعية[، وخلق وتحفيز للقيم والمعايير الثابتة للمجتمعات 

المفتوحة«))).
االأفــارقــة  الــقــادة  من  الجديد  الجيل  ثانيًا: 

ومطالب التنمية:
ومع بداية القرن الحادي والعشرين، ستستند المسؤولية 
السياس���ية لألجيال الجديدة من الق���ادة على العالقة بين 
)الس���لطة والحرية(، وال س���يما حرية المواطن اإلفريقي، 

وسيواجه الجيل الجديد األسئلة اآلتية:
- م���ا تكوي���ن وطبيع���ة الق���وى السياس���ية والدينية 
واالقتصادية والفكرية المختلفة؛ على المس���تويات المحلية 

والوطنية واإلقليمية والقارية والعالمية؟ 

 Do Nascimento, J., dir. 2008. La renaissance africaine  (((
 comme alternative au développement : les termes du

.choix politique en Afrique. Paris : L’Harmattan

 Koulibaly, M. 2008. Leadership et   (2(
 développement africain : les défis, les modèles

.et les principes. Paris : L’Harmattan. P.11

- ما إمكانية س���يطرة المواطني���ن األفارقة على هذه 
الق���وى، لضمان توازنه���ا، وللدفاع عن الحقوق األساس���ية 
للش���عوب اإلفريقي���ة في الحي���اة، والتعلي���م، والصحة، أو 

باألحرى ضمان السعادة الروحية والمادية بكرامة؟
- ما مكانة إفريقيا في عالم اليوم المترابط)))؟

اإلجابة عن هذه األسئلة تشير إلى ثالثة تحديات رئيسة 
تواجه إفريقيا:

التحدي األول: تحديات تفتيت المساحات السياسية:
إّن التحدي المتمثل في تفتيت المس���احات السياسية 
يتمثل في عدة جوانب: أوالً: تجزئة الفضاء اإلفريقي الناجم 
عن تقس���يم إفريقيا بي���ن العديد من القوى االس���تعمارية 
)فرنس���ا، بريطانيا العظم���ى، ألمانيا، البرتغال، إس���بانيا، 

وإيطاليا(، ثم التفاوتات اإلقليمية بسبب هذا التقسيم.
وفي منطقة غرب إفريقيا، يمكن تمييز ثالث فئات من 

البلدان وفقاً لمناطقها وسكانها))):
- الدول األصغر: التي م���ن الصعب لها التكيف، نظراً 
لكثيٍر من القيود في المس���احة وفي الس���كان، مع فرضية 

فرص التنمية الذاتية: 
ال�سكان/ ن�سمةالم�ساحة/ كم2الدولة

929496000)الراأ�س االأخ�سر
000 )56 )295 ))غامبيا

000 89) )25) 6)غينيا - بي�ساو
000 295 7406)7�سيراليون

000 465 6005 56توغو
000 70) )69) )))ليبيريا
000 059 6008 2))بنين

 Barry, B. 2009. Discours d’ouverture au   (((
 Symposium sur les Etats-Unis d’Afrique, suivi
 du Forum sur le rôle et la place de l’Afrique dans
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- الدول المتوس���طة: بعضها في مستوى جّيٍد من حيث 
الم���وارد الطبيعية، ولكنها تعاني بش���دة من ضعف س���وق 

االستهالك فيها:
ال�سكان/ ن�سمةالم�ساحة/ كم2الدولة

000 42) ))96722)ال�سنغال
000 2)6 8579 245غينيا 
000 982 00022 8)2غانا

000 )44 ))000 274بوركينا فا�سو
000 89) 20)46 22)كوت ديفوار

- مساحات كبيرة تهيمن عليها الصحراء الكبرى: وهي 
غير منتجة في معظم األحيان، باستثناء نيجيريا. ومن جانب 
آخر: يكون الج���زء المنتج منها أصغر من مس���احة الدول 

المتوسطة:
ال�سكان/ ن�سمةالم�ساحة/ كم2الدولة

000 496 46)074))9نيجيريا
2.0002.000.000)0.)موريتانيا

000 79) 2)000 204 )مالي
000 477 ))000 267 )النيجر

هذا التجزؤ الجغرافي هو األزمة األكبر:
- ألّن الدول الصغرى ه���ي األكثر عدداً بمعّدل )7 من 

أصل 16(.
- وفي الوقت ذاته: قليٌل من هذه الدول هي التي تحظى 
بتوافٍق وتجان���ٍس حقيقيٍّ مع كياناته���ا التاريخية، وبصرف 
النظ���ر عن »الرأس األخض���ر«؛ فإّن جميع ال���دول الباقية 
األخ���رى تتكون من جماع���ات اجتماعّية وثقافي���ٍة عديدٍة، 
تتقاسم معظمها عدة حدود، مثل الفوالنية والهوسا واليوروبا 

وأكان وماندينغو.
- وه���ذا التجزؤ ال���ذي اعتبرت���ه )منظم���ة الوحدة 
اإلفريقية- الس���ابقة( »خصوصية إفريقية«، يؤدي إلى ثالثة 
أن���واع من المش���كالت التي تعرقل الس���يطرة الجيدة على 
شروط التنمية الحالية: وهي العزلة، والحدود الطويلة وغير 

المحددة، والتخلّف في الهياكل األساسية والبنية التحتية.

- ولكن الجانب األكثر س���لباً من هذا التجزؤ يكمن في 
عدم التنظيم اإلقليمي، ونتج ع���ن ذلك: أزمة الدولة ككياٍن 
مح���ّدد، ضعٌف وتعقي���ٌد في التنقل، وثغ���راٌت وفجواٌت في 
المساحات، ووجود تمايٍز مكانيٍّ متباين المصالح داخل نفس 

اإلقليم.
إّن أزمة الدولة بوصفها »كيان محّدد« تتجلّى في المقام 
األول بس���بب االفتقار إلى الوسائل المالية الالزمة للعمل، إّن 
ثق���ل الديون مؤثٌر إلى درجة أن التدخل الخارجي الناجم عن 
ذلك، وال سيما من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يزيل 

عن هذه الدول الوسائل األساسية للقيام بوظيفتها اإلدارية.
وبوجٍه عاٍم: فإّن تجزئة األماكن السياس���ية في إفريقيا 
هو الس���بب الجذري ألزمة الدول���ة، وأفضل طريقة للتعامل 
معها بش���كٍل صحيح تكمن في العمل بنهٍج جديٍد للتخطيط 

المكاني.
التحدي الثاني: تجزئة الوعي التاريخي:

يمكن مالحظة تفتيت الوعي التاريخي في االختالفات 
الموجودة بين إفريقيا البيضاء والس���وداء )أي بين ش���مال 
إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى(، ومن ناحية أخرى 

بين التركة االستعمارية.
فالشمال اإلفريقي، وإن كان جزءاً من االتحاد اإلفريقي، 
يش���ّكل تحالفات مع دول حوض البحر األبيض المتوس���ط، 
ومن ناحية أخرى: ما زالت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
مترددة- باس���تثناء جنوب إفريقيا- في توقيع اتفاق شراكة 
مع االتحاد األوروبي، وهي تس���عى إلى تطوير عالقاتها مع 
الصين والهند من جهة، ومع أمريكا الالتينية من جهة أخرى.

ويكمن الجانب اآلخر من التجزؤ التاريخي في العمليتين 
النابعتين من اإلرث االستعماري: »االستيعاب«: الذي طبقته 
فرنس���ا، و»التوطين«: الذي مارس���ته بريطاني���ا العظمى، 

وكالهما ثبت أنه محدوٌد للغاية.
وهذا التجزؤ التاريخي ال يجعل عملية الوعي الجماعي 
بالمش���كالت التي يتعين حلّها س���هلة، لدرج���ة أن البلدان 
الناطق���ة باإلنجليزي���ة األكث���ر قومية تنظر إل���ى نظرائها 

الناطقين بالفرنسية على أنهم يعتمدون كثيراً على فرنسا.
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التحدي الثالث: تجزئة المعرفة:
يتعلّق تجزؤ المعرفة م���ن جهة: بالعداء بين اإلنجازات 
الذاتية، والمعرفة الموروثة من المدرس���ة االستعمارية، ومن 
ناحية أخرى: بتأثير كلٍّ من األديان )وال س���يما المسيحية، 
اإلس���الم، والروحانية( عل���ى القيم األيديولوجي���ة للتنمية، 
وقد أّدت هذه األش���كال المختلفة من التجزؤ إلى اختالفات 

أيديولوجية قوية واالفتقار إلى جذوٍر ثقافية.
واالختالفات بين السياسيين األفارقة حالّياً تتجلّى في 
ش���كلين: الحرب على القيادة، سواء في داخل اإلقليم أو بين 
القوى المس���تعمرة، ومس���ألة الديمقراطية، وطبيعة النُّظم 

المدنية أو العسكرية.
وترتبط مس���ألة القي���ادة بالحاجة إلى رؤي���ة تقاليد 
ديمقراطي���ٍة حقيقيٍة تتطور في إفريقيا في مجال سياس���ة 
الشؤون العاّمة وإدارتها، إن إضفاء الطابع الديمقراطي على 
كّل من الدولة والمجتمع والذي يطالب به المانحون، ويريده 
الش���عب اإلفريقي بقوة، يتعارض مع نظرة العديد من رؤساء 
الدول فيم���ا بينهم، كما كان الحال خ���الل المواجهات بين 
الش���رق والغرب. ويخّص هذا التج���زؤ الدول التي ما زالت 
تتحفظ على قياداتها االس���تبدادية الس���ابقة، بما في ذلك 
توغ���و وغينيا، وكذلك الدول الت���ي يأتي قادتها من المؤتمر 
الوطني الس���يادي، وهكذا أصبح ظه���ور الديمقراطية أماًل 
ووس���يلًة لالبتزاز في الوقت نفس���ه، ما أضعف إرادة القادة 

األفارقة للنضال من أجل تحقيق هدف التنمية.
وتضاعفت هذه الصعوبة األيديولوجية مع االنقسامات 
المتعلق���ة بدور الثقافة في تنمية ال���دول، وتختلف في هذه 
المس���ألة الدول الناطقة بالبرتغالي���ة والدول األنجلوفونية. 
والفرنكوفونية، وال س���يما فيما يتعلّق بجذور مواطنيها في 
ثقافاتها الوطني���ة، وهذه الجذور أعمق كثي���راً في البلدان 
الناطقة باإلنجليزية والناطق���ة بالبرتغالية؛ مقارنة بالبلدان 
الناطقة بالفرنس���ية، حيث اتجهت سياسة االستيعاب التي 
تمارسها فرنسا إلى إبقاء السكان الناطقين بالفرنسية بعيداً 

عن الحاجة إلى جعل الثقافة قضية إنمائية رئيسية.
وبعب���ارة أخ���رى: ال توجد في إفريقيا )وال س���يما في 
المناطق الناطقة بالفرنس���ية( إش���ارة إلى قيمة محلية من 

ش���أنها أن توجه عمل القادة، وإن ع���دم وجود هذه القيمة 
المرجعية هو انعكاس للطبيع���ة التركيبية للدول التي يملك 
سكانها أصاًل وتاريخاً يرتبط بأماكن سياسيٍة أخرى معادية 
أحياناً )مثل تشاد والس���ودان، أو إريتريا وإثيوبيا(. ونتيجًة 
لذلك، توجد صراعات إثنية رئيس���ية عل���ى الحدود تدمر 
فرص التش���اور الضروري بش���أن القي���م المحلية بوصفها 

عناصر أساسية ال مفّر منها للتنمية المستدامة.
ولمواجهة التحديات المختلفة؛ يجب أن تباشر األجيال 

الجديدة من القادة عدة مهّمات:
المهمة األولى: إعادة بناء الدولة اإلفريقية:

ال بّد من إعادة بناء الدولة على أُس���س إقليمية جديدة 
من أجل التصدي بش���كٍل أفضل لمختلف المش���كالت التي 
تعرقل الس���يطرة المحكمة للظروف الراهنة للتنمية: وهي 
العزلة، والحدود الطويلة غير المحددة، أو المحددة بش���كٍل 
سيئ، والتخلّف في البنية التحتية األساسية، إن عواقب بلقنة 
القارة تمنع الدول اإلفريقية من الس���يطرة والتحكم الالزم 

على أراضيها.
إّن إع���ادة بن���اء الدولة من الممك���ن أن تجعل إفريقيا 
قادرًة عل���ى مواجهة التحديات الجديدة في القارة: العولمة، 
ومكافحة الفقر، واألزمات الناجمة عن الحكم الديمقراطي، 
غير أّن هذه األهداف اإلنمائية مكلفٌة، وتتطلب موارد جديدة 

ال يمكن أن تأتي إال من خالل خلق ثروة جديدة.
الثروات التي نقصدها هنا ليس���ت مادية فحس���ب، بل 
م���ا نقصده هو العمل على جع���ل إفريقيا تزدهر من خالل 
التعام���ل مع المحددات الرئيس���ية لتلك الث���روة، مثل بناء 

القدرات اإلنتاجية والتكنولوجية واالبتكارية. 
وللقيام بذلك؛ سيكون من الضروري استغالل العناصر 
التي تمّكن من التدخ���ل بفعالية للتأثير في تلك المحّددات، 

والتي نوردها بشكٍل موجز في:
- تعزيز رأس الم���ال الطبيعي: المتمث���ل في الموارد 

الطبيعية الغنية.
- تعزي���ز رأس مال اإلنتاج )أص���ول اإلنتاج(: المتمثل 
في اآلالت والبنى التحتية، فض���الً عن األراضي والمناطق 

الحضرية المتقدمة للسكن البشري.
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- تعزي���ز رأس المال المعنوي: الذي يتش���ّكل من رأس 
المال البشري، ومن جهة أخرى من نوعية المؤّسسات، وهو 
أهم ج���زء في ثروة األمم، وعلى الرغ���م من أن رأس المال 
المعن���وي غير مكتمل في أي م���كان، إال أنه جزء من: ثمرة 
التكوين والتعليم والدراية الفنية التي تكتس���بها الش���عوب، 
ويجب أن يض���اف إلى ذلك الثقة التي تس���ود بين مختلف 
مكونات األّمة وقدرتها على العمل معاً بطريقة منّس���قة من 

أجل إثراء نفسها.
- الحوكمة: التي تعزز اإلنتاجية العاّمة لالقتصاد.

ومن دون هذه العناصر؛ سيكون من الصعب وضع إدارة 
تشاركية تتسم بالفعالية والكفاءة والوظيفية، وبالمثل، فبدون 
وج���ود نخب مدّرب���ة تدريباً جيداً وذات توّجه استش���رافي 
مس���تعدة لالنخراط في إصالحات حاسمة؛ سيكون لها آثار 

إيجابية على مؤّسسات الدولة، لن يتحّقق شيء.
المهّمة الثانية: تجديد النُّخب الفكرية:

تجديد النُّخب اإلفريقية يقتضي الس���ماح لإلفريقيين 
في المهجر باإلسهام بشكٍل أفضل في تنمية القارة، والعمل 

على تشكيل جيٍل جديٍد من القادة.
وينتش���ر اإلفريقي���ون في المهجر عل���ى ثالث مناطق 
جغرافية رئيس���ية، هي: أوروبا، والوالي���ات المتحدة، ودول 
الخليج، ويمكن أن يفيدوا إفريقيا في ثالثة مجاالت رئيسة:

- تحسين المهارات التقنية واألكاديمية.
- توفير الموارد المالية ألغراض التنمية، ويُقّدر حالّياً 
تحويالت األموال الجديدة من المهجر إلى إفريقيا بأكثر من 

10% من الناتج المحلي اإلجمالي لبعض الدول اإلفريقية.
- تمثيٌل أفضل إلفريقيا في العالم؛ من خالل العالقات 

التي يمكن لهم بناؤها في مختلف المناطق المضيفة.
ويعن���ي تعزيز جيل جديد من القادة: ظهور النُّخب التي 

تجتمع فيها مهاراٌت مختلفٌة، بما في ذلك القدرة على:
- استيعاب المناقشات الجارية بشأن التنمية.

- اكتس���اب معارف جديدٍة تفتق���ر إليها إفريقيا، مثل: 
المعرفة االستش���رافية، ومه���ارات التفاوض، واس���تغالل 

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الجديدة.

- تبّني قيٍم تنموي���ٍة جديدة؛ مثل: اإلنصاف، والنزاهة، 
والحكم الرشيد، واإلدارة المشتركة للثروة المتاحة.

المهّمة الثالثة: تهيئة ظروٍف جديدٍة للس���الم من أجل 
تعزيز الحرية:

إن إفريقي���ا معروفة في العال���م باألزمات التي تهزها، 
والعنف الذي تميزت به مجتمعاتها، وترجع هذه األزمات إلى 

حدٍّ كبير إلى مصادرة السياسيين لحرية المواطنين.
وقد أصبحت مس���ألة »الحرية« مصدر قلق في البلدان 
التي ال تزال اس���تبدادية، وهذا صحيح أيضاً بالنسبة لتلك 
التي تزور االنتخابات وتتعّرض فيها مؤّسس���ات الجمهورية 

للتالعب.
لقد كانت الحرية دائماً أحد العوامل الرئيس���ة للتقّدم 
في البلدان المتقدمة النمو، فمؤسس���ة التراث، وهي واحدة 
من مراكز التفكير في واشنطن في الواليات المتحدة، نشرت 
في وول س���تريت جورنال في عام 2008م، مؤّش���ر الحرية 
االقتصادية في جميع أنحاء العالم، وال يزال مؤّش���ر الحرية 
منخفضاً في إفريقيا: فمن بين 40 بلداً إفريقيا مدروس���ة، 
تحتل موريش���يوس المرتبة العش���رين في العالم من خالل 
احتاللها المركز الثامن عش���ر، تليها بوتس���وانا في المرتبة 
36، آخ���ر الدول في هذه القائم���ة العالمية كلّها هي الدول 

اإلفريقية))).
وفقاً لمؤش���ر »الحرية االقتصادية«، هناك عشر فئات 
من الحرية، بدونها ال يمكن ألي بلد أن يزدهر)))، على الرغم 
من أّن هذا المؤشر يتسق مع المفهوم األمريكي للحرية؛ فإنه 
يظهر جهود القادة األفارقة في مواكبة س���ياق الديمقراطية 
والمجتم���ع، وهكذا؛ فإّن الس���عي إلى تحقي���ق هذه الفئات 

 Holmes, K. R., E. J. Feulner et M. A. O’Grady.  (((
 2008. Index of Economic Freedom. Washington,
 DC : The Heritage Foundation ; New York : Dow

.Jones & Company

التجارة،  وحرية  الموؤ�س�سة،  حرية  هي:  الع�سر  الفئات  )2) هذه 
وحرية الحماية من التهم االإلزامية، وحرية التحكم في حجم 
الحكومة، وحرية العمل الم�ستقل، وحرية اال�ستثمار، والحرية 
الف�ساد،  من  والتحرر  الملكية،  في  الحق  وحرية  المالية، 

والحرية في مكان العمل.
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العش���ر من الحرية يصبح قضية رئيس���ة في ظهور وتعزيز 
أجيال جديدة من القادة في إفريقيا.

الراأ�ض  لعجز  كبديل  الجدد  القادة  ثالثًا: 
المال االجتماعي:

يش���ير مفه���وم رأس الم���ال االجتماع���ي عموماً 
إلى الس���كان الذين يعّززهم التعلي���م والصّحة، ويعتبر 
االس���تثمار في التعلي���م عنصراً أساس���ّياً من عناصر 
السياس���ة االقتصادية، ومن المعتق���د أّن البلدان ذات 

المعدل المرتفع من التعليم تكون في حالٍة أفضل.
فمس���ألة رأس المال االجتماعي تنطوي على ثالثة 

مفاهيم: رأس المال البشري- والمؤّسسات- والقيم.
وعلى الصعيد المؤسس���ي؛ تظ���ّل طبيعة ما ينبغي 
أن تكون عليه الدولة اإلفريقي���ة موضوع نقاش لم يتم 
حس���مه، هل ينبغي لنا أن نش���جع دول���ة »الخيرية« أو 
»التراثي���ة« أو »التنظيمية«؟ وم���ن دون تكثيف النقاش 
حول طبيعة »الدول���ة اإلفريقية«؛ فمن الصعب أن نرى 
كيف يمكن للقادة الُجدد أن يوّظفوا أنفس���هم ويتحركوا 

إلى األمام.
أما بالنس���بة ل�»المجتمع المدني«؛ فإّنه يواجه في 
إفريقيا تحديات خطيرة، مثل: عدم تجانس���ه، والَدْور 
الذي ينبغي أن يؤديه في المجتمع اإلفريقي، وفي الوقت 
الراهن؛ فإّن َدْوره بعيد من َدْور التنمية، باستثناء بعض 
المبادرات التي ينبع معظمها من إفريقيي المهجر، وال 
س���يما على طول وادي نهر السنغال، وفي منطقة كايس 
ف���ي مالي، فما ع���دا القليل من اإلج���راءات اإلنمائية 
المعزولة، يؤدي المجتمع المدني َدْوراً يرتكز على رقابة 
الدولة من جهة، وتحريك الحركات االجتماعية من جهة 

أخرى.
والمجتمع المدني بصفت���ه الرقابية؛ يحرص على 
تقديم رس���ائل تذكير وتحذيرات ضّد االنحرافات عن 
الديمقراطية وحقوق اإلنس���ان والبيئ���ة، ولكن ال تزال 

قدرته على تقديم مقترحات بديلة ضعيفة.
والجان���ب األخي���ر لرأس الم���ال االجتماعي هو 
»القيم« التي تشكل أس���اس المجتمع: القيم المبدئية 

تجاه العمل ومؤّسس���ات الدولة واألموال، وبالنس���بة 
إلفريقيا؛ فإّن أهّم هذه القيم هي: المبادئ إزاء العمل، 
واحترام مؤّسس���ات الدولة، ولألسف أصبحت القيم 
المالية المضادة من األس���باب الرئيس���ة للتملك غير 

المشروع والحكم السيئ.
ويجب أن يؤدي القادة األفارقة الجدد َدْوراً رئيس���اً 
في هذه الجوانب المختلفة ل���رأس المال االجتماعي، 
ويقتض���ي ذلك أن تلّب���ي عدداً من متطلّب���ات التكوين 

والمهارات، مثل:
- الجرأة والقدرة على التنبؤ؛ عن طريق التحكم في 

المتغيرات وإدارتها.
- الوالء للنفس وللشعب.

- احترام مبادئ القيادة، مثل: الواجب والش���رف، 
والنضال من أجل األّمة، والبصيرة، وما إلى ذلك. 

- إنشاء نظام شراكة أكثر إنصافاً مع بقية العالم.
الخاتمة:

العالم الحالي يندفع إلى منافسة دائمة، حيث يكون 
عامل التميُّز الوحيد ه���و الرأس المال المعنوي؛ الذي 
يع���وض تطبيقه الصحيح- على نحو فّعال- النقص في 

الموارد الطبيعية.
ويج���ب على إفريقيا اآلن أن تعزز القيم الجديدة 
م���ن تاريخه���ا وثقافتها، من منطلق أن���ه فعاًل يمكن 
إلفريقي���ا الحصول عليها، ولديها القدرة األصيلة في 

ذلك.
إن إفريقيا السوداء هي المنطقة الوحيدة في العالم 
التي ال تس���تخدم لغاتها إال للتواصل داخل المجموعات 
االجتماعي���ة والثقافية، وينبغي أن يعم���ل قادتها على 
تمكين بعض اللغات اإلفريقية لكي تصبح أدوات للعمل 

والمعرفة العلمية.
وبتحقي����ق ما س����بق؛ س����تصبح أجي����ال القادة 
الُجدد م����ن العناصر السياس����ية الفاعلة المتأصلة 
في مجتمعاتها، وس����تتمكن من العم����ل بفعالية أكبر، 
واقت����راح تحوالت نوعي����ة جديدة، ضمان����اً للتقّدم 

االقتصادي واالجتماعي �
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قراءة في 
مجزرتي 

»كيمبي و 
بنقاسو«

في إفريقيا 
الوسطى.. 

تقرير ميداني

د. محمد الب�سير اأحمد مو�سى
باح�ث ف�ي الدرا�س�ات الإفريقي�ة والقانوني�ة - 

ت�ساد

في  وال�صالح  االألــمــا�ــض  �صركات  دور 
االحتراب االأهلي:

بدأت األحداث بعد هدوٍء نسبّي بفوز الرئيس 
الحالي »فوس����تين تواديرا«، لكن محاوالته الجادة 
إليجاد »حكومة وفاق وطني«، تشارك فيها معظم 
الق����وى المؤثرة، س����واء المس����لحة أو المدنية، 
تعترضها بعض المساومات من شركات األلماس 
الدولية، وشركات الس����الح، التي ترى مصلحتها 
الدائمة ف����ي ديمومة الصراع، حت����ى تتمكن من 
السيطرة على مزيٍد من حقول األلماس والذهب، 
وخصوصاً في منطقة »بنقاسو« والمناطق الوسطى 

الأح�داث بي�ن الفين�ة والأخرى تتوالى 

اإفريقي�ا الو�سط�ى م�ا بي�ن  ف�ي 

قت�ٍل وت�سري�ٍد للم�سلمي�ن، ف�ي ع�دٍد م�ن المدن 

المنطق�ة  ف�ي  الواقع�ة  �ة  وبخا�سّ الرئي�سي�ة، 

المحاذي�ة لدول�ة الكونغ�و الديمقراطي�ة، الت�ي 

تتمرك�ز به�ا ميلي�سي�ات »اأنت�ي ب�الكا«، حيث 

�سهول�ة التنق�ل و�سهول�ة الّدعم من خ�ال بع�ض 

دول الج�وار، وبخا�س�ة دول�ة جن�وب ال�س�ودان، 

وحيث ال�ساح المتدفق بغزارة في هذه المنطقة.
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الوثائق الكثيرة التي وّقعتها حكومة »بوزيزي« التي 
أطاح بها ثوار »حركة سيلكا«، والتي تّم حجب دور 
بعٍض منها بعد تس���لّمها السلطة، وما تزال هذه 

الشركات تنشط، ولكن بطريقة غير شرعية:
مجزرة قرية كيمبي:

 حدثت هذه المجزرة في 10 أكتوبر/2017م، 
وراح ضحيته���ا قرابة )26( مس���لماً، وتم إعدام 
إم���ام المس���جد ونائبه، وُجرح أكث���ر من )40( 
شخصاً في أثناء صالة الجمعة بالمسجد الكبير 
بمدينة »كيمبي«- جنوب شرق إفريقيا الوسطى. 
كما وقعت في اليوم التالي مناوشاٌت في قرية 
»بومبولو«، على بُعد 35كم من مدينة »كيمبي«، بين 
»أنتي باالكا« و »حركة سيلكا«، أّدى إلى مقتل عدٍد 
من عناصر ميليش����يا »أنتي باالكا«، وإصابة عدٍد 
من المسلمين في هذه الحادثة، وتُعّد مجزرة قرية 
»كيمبي« واحدة من المجازر الممتدة في عدٍد من 

مدن الجنوب الشرقي من إفريقيا الوسطى.
في  المخزي  ودورهــا  المتحدة  االأمم 

اإفريقيا الو�صطى:
وقعت هذه األحداث بدءاً من مدينة »بنقاسو«، 
مروراً ببع����ض القرى، وبخاص����ة قرية »كيمبي«، 
تح����ت مراقبة القوات الدولي����ة واإلقليمية بقيادة 
الجيش الفرنسي، ولم تش����فع عندهم استغاثات 
األهالي والضحايا، بل امت����د َدْور األمم المتحدة 
إلى التورط ف����ي »قضايا أخالقية«، وتحّول بعض 
عناصر هذه القوات إلى »مس����ّوقين ومساهمين« 
في تج����ارة األلم����اس والمخدرات ف����ي مناطق 
المس����لمين، يجري تغطتيها بخطاباٍت رنانة، بين 
الفينة واألخرى، من بعض المس����وؤلين األمميين، 
للتنديد ببعٍض من هذه المج����ازر واألوضاع، مع 
تجّنب- واضٍح- منهم لوصف الميليش����يات التي 
ترتك����ب هذه المجازر ب�»اإلرهابية«، وإنما توصف 

دائماً ب�»اإلجرامية«! 

من البالد، وتحديداً مدينة »بامباري« التي لم تهدأ 
بسبب االحتراب األهلي فيها منذ بداية األحداث 
في ديسمبر 2012م، وذلك لقلّة الوجود الحكومي 
بها، فما كان من هذه الش����ركات العابرة للقارات 
إال الدف����ع نحو المزيد من االحتراب األهلي، لكي 
يسّهل لها عمليات النهب، وهي شركاٌت تعمل تحت 
رايات دوٍل مختلفة، ويقف خلفها بعض المسؤولين 

في دوٍل أوروبية وإفريقية))). 
ولعّل الخريط���ة اآلتية تبّي���ن أماكن وجود 
األلم���اس، وغيره م���ن المع���ادن الثمينة، التي 
تس���ّببت في االحتراب األهلي ف���ي هذه الدولة 

الفقيرة في إمكانياتها، الغنية بثرواتها:

https://wikileaks.org/car-mining/ :المصدر
html/CAR-Tectonic-Mapping-1995/CAR-Tectonic-

Mapping-1995_web.jpg

وحسب وثائق »وكيليكس«؛ تبّين القائمة اآلتية 
أهّم الش���ركات التي تنهب هذه الثروات، وتساهم 
في إطالة أمد األزمة، وه���ذه الوثيقة واحدة من 

الو�شطى  اإفريقيا  دولة  في  الف�شاد  عن:  الخا�س  التقرير  ))) انظر: 
في اأثناء حكم الرئي�س بوزيري، وماآالت هذا الف�ساد الذي ت�سبب 
ة  في الحرب الأهلية، والدول الم�شاركة في هذه الحرب، وبخا�شّ
الو�سطى، باالإ�سافة  اإفريقيا  القوى الغربية المتحكمة في م�سير 
اإلى الكني�سة الكاثوليكية التي ُتعّد واحدة من الموؤ�س�سات الدولية 
التي ن�سطت في مجال النهب بطريقة مقّننة تحت ذريعة التّدين، 
وهذه الوثائق تبّين الكثير مّما خفي عن الحرب الدائرة اليوم في 
 The New Dirty War for Africa›s :اإفريقيا الو�سطى، انظر

uranium and mineral rights
https://wikileaks.org/car-mining في 6/02/25)20م:
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ف�»أنت���ي ب���االكا« يصفونها بأنها ميليش���يا 
»إجرامية« وليس���ت »إرهابية«، ولم توضع حتى 
اآلن، ال في األمم المتح���دة، وال في غيرها من 
المنظمات والمؤّسس���ات الدولي���ة، على قائمة 
»اإلره���اب«!، بالرغ���م من أن ما تق���وم به هذه 
الميليش���يا من مجازر فاق كّل أن���واع الترهيب 

واإلجرام!
وهذا »ستيفن أوبراين«، وكيل األمين العام 
للشؤون اإلنس���انية، يقول في إحدى حواراته: 
»إّن م���ا يقرب من 180 ألف ش���خص أُجبروا 
عل���ى ترك منازله���م هذا الع���ام 2017م، ما 
يجعل العدد اإلجمال���ي للنازحين في إفريقيا 
الوسطى يصل إلى أكثر من مليون نازح«، وأكد 
أنه: »علينا أن نتحرك اآلن، ال أن نخّفف جهود 
األمم المتحدة، وأن نصلّ���ي كي ال نندم على 

ذلك في حياتنا«!
وق���ال: إن���ه حان الوق���ت للس���ماح بزيادة 
أفراد قوة األمم المتحدة في إفريقيا الوس���طى 
)مينوس���كا( MINUSCA؛ لتتمكن من »تنفيذ 

مهمتها«.
وأض����اف أوبراين: أنه أصي����ب »بالهلع« خالل 
زيارته إلى كنيس����ة كاثوليكية في بلدة »بنقاس����و« 
الجنوبية، حيث لجأ ألفا مسلم )2000(، يحيط بهم 
مقاتلو »أنتي باالكا« الذي����ن يهّددون بقتلهم، حيث 
ذكر األحداث.. لكن دون خط����وات عملية لحماية 

هؤالء المسلمين!
فإصابت���ه »بالهلع« فق���ط، دون اتخاذ أية 
خطوات حقيقية لوقف ه���ذه الدماء التي تُراق 
في الجانبين، وخصوصاً في المس���لمين الُعّزل 
ف���ي قرى ومدٍن نائية، هو ال���ذي أّدى إلى تلك 
النتائ���ج المأس���اوية التي ذكره���ا في عرضه 

السابق!
وإذا كانت سياسة تفريغ العاصمة )بانقي( من 
المس���لمين قد باءت بالفش���ل؛ فليس أمام القوى 

الكاثوليكية، س���وى  الكنيس���ة  الغربية، وتحديداً 
تفري���غ الم���دن الواقعة في الجن���وب من الوجود 
اإلس���المي، سواء كان متمثاًل في المظاهر العاّمة 
كالمس���اجد، أو غيرها من المظاهر اإلس���المية، 
لكي تكون العاصم���ة )بانقي( ح���ّداً فاصاًل بين 
الش���مال »المس���لم« والجنوب »غير المسلم« ذي 
الكثافة النصرانية، فهل س���تتمكن القوى الغربية 
من تحقيق أهدافها؟.. األيام القادمة حبلى بالكثير 
والمتغّي���رات المختلفة، وخصوص���اً بعد األزمات 
التي تمّر بها بعض دول الجوار، والتي كان بعضها 

سبباً في إطالة أمد األزمة.
وفي يوم الثالثاء 24 أكتوبر، الذي يصادف اليوم 
العالمي لألمم المتح���دة، زار األمين العام لألمم 
المتحدة »أنطونيو غوتيريس« إفريقيا الوس���طى، 
في زي���ارة أخرى من زيارات���ه »البرتوكولية« لهذه 
الدولة، حيث قام بتكريم ع���دٍد من الجنود الذين 
سقطوا قتلى على يد الميليش���يا اإلرهابية »أنتي 
باالكا«، ولم يأت األمين العام بجديٍد سوى النغمة 
المعتادة: »الدعوة إلى الس���لم والحوار«، باإلضافة 
إلى الش���عار الرنان: بضرورة محاس���بة »الجنود 
المتورطين« في جرائم واعتداءات جنس���ية، ولم 
يتخذ خطوات عملية بوضع ميليشيا »أنتي باالكا« 
والداعمين لها على القائمة السوداء؛ حتى تتوقف 
عن جرائمها المتكررة التي تعّدت المس���لمين إلى 
الجنود المسلمين في األمم المتحدة من المغرب، 
ومن غير المسلمين كذلك من الدول المشاركة في 

القوة الدولية في إفريقيا الوسطى )مينوسكا(.
وبعدها.. أخذ الص���ور التذكارية اإلعالمية 
للدعاية واستجالب العطف؛ ثم غادر دون اتخاذ 
أية خطوات عملي���ة لوقف الدماء التي تُراق كّل 

يوم في هذه الدولة المنكوبة))).

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/ :انظر (((
archives/266914/index.html#.Wf7WD9QrJkg
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جدول يبين حاالت القتل في إفريقيا الوسطى خالل الفترة: )1/1-2017/11/5م(:

مالحظات عدد القتلى الجهة الم�ستهَدفة منطقة اال�ستهداف اليوم / التاريخ م

�سابط مغربي + جندي 
من البنغال.

ْين من الكتيبة  مقتل: ع�سكريَّ
المغربية؛ اأحدهما برتبة �سابط.

القوات الدولية - 
القوة المغربية.

مدينة اأويو - �سمال �سرق 
العا�سمة

الثالثاء: 
5/)/7)20م

(

مقتل 80 �شخ�شًا 
في مدينة بريا في 

2/6)/6)20م، وتوا�سل 
القتل حتى تاريخ �سبتمبر 

7)20م.

لم ُيحدد العدد.
المدنيون في هذه 

المدينة.
مدينة بوكارانغا

الثالثاء: 
7/2/4)20م

2

يعّد هذا الحي من االأحياء 
التي تّم تهجير الم�سلمين 
منها ق�سرًا؛ اإلى حي كيلو 

خم�سة بالعا�سمة عند 
اندالع االأزمة.

مقتل )))، وجرح )26) مري�سًا.
المر�سى الم�سلمون 

في الم�ست�سفى.

اقتحام ميلي�سيات اأنتي 
باالكا لم�ست�سفى مجاور 
لحي بي كا5- بالعا�سمة 

بانغي

االأحد:   
7/2/9)20م

(

�سراع قبلي بين الم�سلمين 
لفر�س الهيمنة وال�سلطة 
على المدينة وم�سادر 

المال، وبخا�شة الألما�س، 
حيث ن�سب ال�سراع 

بين )الجبهة ال�سعبية 
لنه�سة جمهورية اإفريقيا 
الو�سطى)، ومناف�ستها 

المعروفة با�سم: )الحركة 
من اأجل الوحدة وال�سالم 

في جمهورية اإفريقيا 
الو�سطى).

مقتل عدد غير محّدد من 
المدنيين، ومن الطرفين.

اقتتال داخلي بين 
الم�سلمين.

مدينة بامباري -بالجنوب 
ال�سرقي

الجمعة:  
4)/7/2)20م

4

اإعدام 54 مدنيًا. 
المدنيون الم�سلمون 

في هذه المدينة.
مدينة باكاال 

االثنين: 
7)/7/2)20م

5
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�سراع بين القوات الدولية 
وف�سيل من ف�سائل 
»حركة �سيلكا« التي 

رف�ست ت�سليم �سالحها.

اإ�سابات حرجة و�سط جنود 
المنظمة الدولية.

كمين لدورية من 
دوريات االأمم 

المتحدة.
مدينة اإيبي- محافظة واكا

الثالثاء:  
)7/2/2)20م

6

كما فقد )4) من هذه 
القوات، وُوجدوا الحقَا 

�سمن القتلى، ا�ستهداف 
من ميلي�سيا »اأنتي باالكا«.

اإ�سابة ثمانية من الكتيبة:
 ))) كمبودي و)7) من المغاربة.

القوات الدولية 
)مينو�سكا).

مدينة بنقا�سو - الحدود 
الجنوبية

االأربعاء: 
0)/7/5)20م

7

هذا واحد من �سمن 
االأربعة المفقودين.

العثور على جثة الجندي المغربي 
المفقود في مناو�سات �سابقة مع 

»اأنتي باالكا«.

القوات الدولية 
)مينو�سكا).

مدينة بنقا�سو - الحدود 
الجنوبية

الخمي�س: 
))/7/5)20م

8

ميلي�سيا »اأنتي باالكا« 
تكثف من هجماتها على 
هذه المنطقة لت�سريد 

الم�سلمين، ولكي يتم ذلك 
بطريقة عاجلة كانت 

الهجمات متوالية على 
القوات الدولية في هذه 
المدينة، وقد ُقتل اأعداٌد 
كبيرة من الم�سلمين في 
هذه االعتداءات، التي 
امتدت ليومين كاملين 

)الجمعة وال�سبت)، مما 
اأ�سفر عن لجوء بع�س 

الم�سلمين اإلى الكنائ�س 
لالحتماء، وتعد من 

الجرائم الم�سهودة في 
هذا العام تحت اأعين 

المنظمات الدولية التي 
لم تحرك �ساكنًا، واإنما 
اأ�سدرت فقط بيانات 

تنديد ال غير..!

هجوم على المقر + مقتل عدد من 
المدنيين.

القوات الدولية 
)مينو�سكا).

مدينة بنقا�سو - الحدود 
الجنوبية منطقة توكوبو

ال�سبت:     
))/7/5)20م

9

في اال�ستباكات التي دارت 
بين »اأنتي باالكا« و »حركة 
�سيلكا« في هذه المدينة، 
والتي امتدت الأكثر من 4 

اأيام متتالية.

مقتل اأكثر من )40) قتياًل 
م�سلمًا، و)0)) جريحًا، ونزوح 

)50)) م�سلمًا اإلى خارج المدينة، 
باالإ�سافة اإلى الكني�سة الرئي�سة في 

المدينة، وتدمير ))) من اأقدم 
الم�ساجد في المدينة.

المدنيون 
الم�سلمون.

مدينة بريا
الجمعة:   

9)/7/5)20م
(0
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�سمن اال�ستباكات 
المتوا�سلة بين »اأنتي 

باالكا« و »حركة �سيلكا« 
في هذه المدينة، ومقتل 

عدد من الجنود من 
الجانبين.

مقتل اأكثر من )00)) م�سلم، 
ونزوح قرابة 85% من �سكان 

هذه المدينة، ُتعّد هذه المقتلة 
من المقاتل الم�سهودة في هذه 

المدينة.

المدنيون 
الم�سلمون.

مدينة بريا
الثالثاء:   

)7/5/2)20م
((

تم اإحراق المحالت 
التجارية للم�سلمين 

في هذه المدن، وحرق 
الم�ساجد، وتهجير 

اأكثر من األف �شخ�س 
من هذه المدن، ولجوء 
حوالي )600( �شخ�س 
اإلى جمهورية الكونغو 

الديمقراطية.

مقتل قرابة )6))( �شخ�شًا، 
وجرح اأكثر من )40) في هذه 

المدن.

المدنيون 
الم�سلمون.

مدن: بريا، »كاغا بندارو«، 
زيمبو

الثالثاء: 
)/7/7)20م

(2

وهناك قتلى من 
الطرفين: »اأنتي باالكا« و 
»حركة �سيلكا«، حوالي 5) 

قتياًل من الجانبين.

مقتل قرابة )20( �شخ�شًا، وجرح 
عدد منهم.

المدنيون 
الم�سلمون.

مدينة»كاغا بندارو«- 
ال�سمال ال�سرقي

الخمي�س: 
)/7/7)20م

((

مقتل جندي مغربي، واإ�سابة ) 
اآخرين.

القوات الدولية 
)مينو�سكا).

مدينة بنقا�سو
االثنين: 

7/7/24)20م
(4

ا�ستهداف مبا�سر 
ومتوا�سل للجنود المغاربة 
من قبل ميلي�سيات »اأنتي 

باالكا«. 

مقتل )2) جنديين مغربيين، 
واإ�سابة عدد من الكتيبة المغربية 

في هذه المدينة.

القوات الدولية 
)مينو�سكا).

مدينة بنقا�سو - الجنوبي 
ال�سرقي

االأربعاء: 
7/7/26)20م

(5

تجدد اال�ستباكات في هذه 
المدينة المنكوبة.

مقتل اأكثر من )0)) م�سلمًا.
المدنيون 
الم�سلمون.

مدينة بريا
ال�سبت:

7/8/26)20م
(6

المجزرة الم�سهورة في 
مدينة كيمبي، اقتحام 

مبا�سر من »اأنتي باالكا« 
وقتل هذا العدد، وجرح 

اآخرين.

مقتل )26) م�سلمًا واإعدام االإمام 
ونائبه.

الم�سلون في �سالة 
الجمعة.

مدينة كيمبي - على 
الحدود مع الكونغو

الجمعة: 
))/0)/7)20م

(7

)9) قتلى، جّلهم من المغاربة، واإ�سابة عدد من هذه القوات القوات الدولية
اإجمالي القتلى في هذه الفترة

)600) قتيل م�سلم خالل هذه الفترة
المدنيون من 

الم�سلمين

)609) �ستمائة وت�سعة قتلى خالل هذه الفترة اإجمالي القتلى من )/)-5/))/7)20م

المصدر: من إعداد الكاتب؛ اعتماداً على زيارات وشهادات وتقارير ميدانية.
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ماآالت االأزمة والحلول المتوقعة:
مع تكّشف كثيٍر من األوراق التي أسهمت 
في زعزعة االستقرار في هذه الدولة، وتراجع 
بع���ض القوى وال���دول عن القي���ام بدورها 
الس���ابق نتيجة أزمات داخلية تمّر بها بعض 
هذه الدول، فإّن جهود الحكومة لو تضامنت 
معه���ا جهوٌد دولية صادقة؛ الس���تطاعت أن 
توقف هذا النه���ب المقّنن، ومن ثّم: لَتوقفت 
هذه الحروب المفتعلة- بين الفترة واألخرى- 
في ع���دٍد من القرى والمدن الغنية باأللماس 
والذهب، ولَعاَد االس���تقرار إلى ربوع البالد، 
ولعّل زي���ارة رئيس إفريقيا الوس���طى لعدٍد 
من الدول في آس���يا، وطل���ب العون والّدعم 
الحيوية،  المش���روعات  بعض  في  والشراكة 
تكون كفيلة باستتباب األمن- ولو جزئّياً- في 

المناطق المتوترة.
في زيارة ميدانية قمُت بها لبعض األحياء 
المدّمرة في العاصمة )بانقي(، في أغسطس 
الماضي 2017م، تبّين لي- بش���كٍل أساسي- 
أّن الكّل يبحث عن السالم، وبخاّصة الشعب 
المس���يحي المغل���وب عل���ى أم���ره، والذي 
يُسترزق باس���مه في المحافل الدولية، حيث 
عان���وا معاناًة ال تقّل عن معاناة المس���لمين، 
بل إنَّ بعض األحي���اء من مناطقهم اجتاحتها 
المجاعة بس���بب عدم تدفق الس���لع والمواد 
الغذائية األساس���ية؛ بس���بب هجرة التجار 
وعلى  التجارية،  وتدمير محالتهم  المسلمين 
هذا األس���اس عّينت الحكومة وزيراً للتجارة 
من المس���لمين؛ علّه يساهم في إعادة هؤالء 
التج���ار، وإنع���اش الحرك���ة التجارية التي 
تدهورت بش���كٍل كبير، وأّث���رت في الوضع 
اإلنس���اني بالعاصمة، ناهي���ك عن المناطق 

األخرى.

لذا؛ فإّن الدعوات المريبة إلى مؤتمرات 
الس���الم والّس���لم االجتماعي، التي تُقام بين 
وق���ٍت وآخر هنا وهناك م���ن قبل النصارى، 
وبخاّصة الكنيس���ة الكاثوليكية، ترجع لشعور 
الكنيس���ة والجهات الداعمة لها بأّن الحقائق 
على أرض الواقع بّينت أنَّ المسلمين هم الفئة 
المضطهدة التي عانت من هذه الحرب، وأّن 
الملفات الس���ّرية لهذه الحرب القذرة بدأت 
تظهر للعل���ن، كما أّن غالبي���ة الالجئين في 
دول الجوار من المس���لمين تع���ّد دلياًل آخر 
على اضطهاد المس���لمين؛ بعكس االدعاءات 
التي رفعتها بعض المنظمات التنصيرية، مثل 
»Save the Children«، ومجلس الكنائس 
العالمي، وباب���ا الفاتيكان في تصريحاته في 
بداي���ات األزمة، حيث زعموا أّن المس���لمين 

اضطهدوا النصارى في إفريقيا الوسطى.
وكذلك؛ فإنَّه بعد إخفاق المشروع الكنسي 
بتفريغ إفريقيا الوس���طى من المسلمين، بعد 
مرور خمس���ة أعوام على بداية األزمة، أدرك 
مجلس الكنائ���س المحلّي أن���ه كان ضحيًة 
لوعود غربية لم يف الغ���رب بها كثيراً، فقد 
أصبحت شوكة المسلمين اليوم أكثر قوًة من 

شركات األلماس الدولية، 
وشركات السالح، ترى 

مصلحتها الدائمة في ديمومة 
الصراع
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الس���ابق، يتمّثل ذلك في وجود عدٍد كبير من 
المس���لمين في عضوية البرلم���ان االنتقالي 
والضباط  ال���وزراء  ف���ي  وكذلك  الحال���ي، 
وغيره���م م���ن الموظفين األساس���ّيين في 
القطاع���ات الحكومية المختلف���ة، بل ارتفع 
س���قف مشاركة المس���لمين في السلطة إلى 
م���ًدى م���ا كان يتحقق بعد فض���ل الله- عّز 
وج���ل- إال بتضحيات المس���لمين وثباتهم، 
بعد إراق���ة الدماء والمعان���اة التي تعرضوا 
لها، كما أنَّ القوى الغربية، وتحديداً فرنسا، 
بدأت تنادي اآلن بأّن المسلمين مكّوٌن أصيل 
للمجتمع األفرووس���طي، بعد أن كانت بعض 

هذه الق���وى تّدعي بأّن المس���لمين عناصر 
وافدة من دول الجوار!

إذاً؛ ف���إّن المس���تقبل أمام المس���لمين 
اليوم لو توافرت ش���روٌط معينة، ومن أهمها: 
الوح���دة، والقضاء على االنقس���ام الداخلي 

وسط المسلمين �
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الصين والتماسيح واأللماس..
صراع السلطة في زيمبابوي

جاءت نهاية حكم روب���رت موجابي درامية؛ 
كما كانت بداياته إّب���ان مقاومة النفوذ األجنبي 
في ب���الده، فهو أحد ق���ادة الحرك���ة الوطنية 
لتحرير زيمبابوي واستعادة أراضيها من األجانب 
أصحاب البش���رة البيضاء.. وكانت نهاية حكمه 
مثيرة للج���دل؛ ألنها تّمت بيد رفقاء الس���الح 

الجي��ض من و�س�ع نقط�ة النهاية تمّكن 

لحك�م رئي�ض زيمباب�وي روبرت 

موجابي، بعد عقود ق�س�اها في ال�سلطة، جعلته 

م�ن اأكثر الذي�ن حكموا مّدًة طويل�ة في تاريخ 

القارة ال�سمراء.

اإعداد: محمد الزواوي
باحث �سيا�سي م�سري
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كفاحه ضّد األقلية البيضاء في البالد))). 
وقد ب���دأت األحداث في التس���ارع في 14 
نوفمبر الماضي، عندما قاد الجنرال »تشيونجا« 
انقالب���اً ضّد موجابي، اعتق���ل خالله عدداً من 
مجموعة G40، وعم���ل على إعادة »منانغانغوا« 
إلى الس���لطة، في ظّل ش���بكة من المالبسات 
الداخلي���ة والخارجية، أبرزها م���ا يتعلّق بدور 

الصين في ذلك االنقالب.
اأبعاد الدور ال�صيني:

تتمتع زيمبابوي بتاري����ٍخ من العالقات القوية 
م����ع الصين، وذلك منذ نضالها ضّد االس����تعمار 
األوروبي؛ حيث وقفت الصين مع زيمبابوي، وعملت 
على تس����ليح الثوار منذ ستينيات القرن الماضي، 
حيث حصل موجابي وحزب����ه على الدعم المالي 
والسالح، في حين تعاظمت االستثمارات الصينية 
في البالد منذ التس����عينيات، حيث استثمرت في 

مجاالت التعدين والزراعة والطاقة والبناء. 
وفي ع���ام 2015م؛ أصبحت الصين س���وق 
التصدي���ر األول لزيمبابوي، وحصلت على أكبر 
حّصة من االستثمارات األجنبية المباشرة )%74(، 
وفي العام نفسه وعدت الصين بمنح زيمبابوي 4 
مليارات دوالر في صورة مساعدات واستثمارات 
على مدى عامين، كما تعهدت بتقديم 46 مليون 
دوالر لبناء البرلمان الجديد للبالد)))، وفي عام 
2015م؛ وّقعت ش���ركة الكهرباء الصينية عقداً 
بقيمة 1.2 مليار دوالر لتطوير محطة الكهرباء 
الحرارية ف���ي زيمبابوي، وذلك لتخفيف انقطاع 

 Diamonds and the Crocodile: China’s Role in (((
 the Zimbabwe Coup, Vasabjit Banerjee and
 Timothy S. Rich, The Diplomat Magazine,
November 22, 2017, on: https://thediplomat.
diamonds-and-the-crocodile- /11 /com/2017

/chinas-role-in-the-zimbabwe-coup

.Ibid  (2(

الذين حَموا سلطته وشرعيته طيلة ثالثين عاماً.
هذه النهاية الدرامية، لحكم روبرت موجابي، 
تثير عّدة تساؤالت، س���نحاول اإلجابة عنها في 
هذه الورقة، للكش���ف عن مالبس���ات اإلطاحة 
به، وتوّجهات رجال الس���لطة الُجدد في البالد، 
ودور العامل الخارجي في هذه األحداث، وكذلك 

مستقبل زيمبابوي ما بعد موجابي.
حكم  نهاية  ومالب�صات  الــ�ــصــراع.. 

موجابي:
بدأ الصراع على الس���لطة في زيمبابوي فعلّياً 
من���ذ أن وطئت أق���دام »جريس موجاب���ي« زوجة 
الرئيس قصَر الرئاس���ة؛ حيث بدأت طموحاتها في 
خالفة موجابي تتزايد، في ظّل مراقبة قادة الجيش 
الكبار الذين كافحوا مع موجابي ضّد االحتالل، ذلك 
الحرس القديم الذي بات يُعرف باسم »التماسيح«، 
وأبرزهم رئيس االستخبارات األسبق ونائب موجابي 
»إيميرس���ون منانغانغوا«، وقد عزل���ه موجابي في 
خطوٍة ُوصفت بأنها تمهي���ٌد لخالفة زوجته جريس 
موجابي، فتدخل الجيش ليعيده إلى الس���لطة مرًة 
ثاني���ة، ولكن هذه المرة في منصب الرئاس���ة، ذلك 
الرجل هو الذي أقس���م اليمين الدس���تورية رئيساً 
للب���الد خلف���اً لموجاب���ي، بمباركة قائ���د الجيش 
»كونس���تانتينو تش���يونجا« الذي وضع موجابي قيد 

اإلقامة الجبرية تمهيداً لعزله عن السلطة. 
لقد جاء االنقالب على سلطة موجابي ليضع 
حّداً للصراع على الس���لطة بين فصيلين داخل 

:ZANU الحزب الحاكم زانو
أحدهما: تق���وده زوجة موجابي، والمعروف 
باس���م »جيل 40« أو G40««، وهو تابع لفصيل 

 .ZANU -PF الجبهة الوطنية في الحزب
والفصي���ل اآلخ���ر: ال���ذي يمّث���ل الحرس 
القديم، والمعروفون بالتماسيح، على نفس كنية 
»إيميرس���ون منانغانغوا«، والذي اشتهر بها أثناء 
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الكهرباء في البالد))).
كم���ا أّن عالق���ة جيش زيمباب���وي بالصين 
عميقة، خصوصاً مع فصيل »التماس���يح« الذي 
يس���تمد قّوته من قادة الجيش، فقد باعت لهم 
الصين أس���لحًة، ما بين خفيفة وحتى طائرات 
مقاتل���ة، كما مّول���ت الصين بناَء كلي���ة الدفاع 
الوطني الجديدة ف���ي زيمبابوي، كخطوة رمزية 
للعالقات العس���كرية المميزة م���ا بين البلدين، 
وهي الكلية التي ت���دّرب كاّلً من القوات األمنية 

الدفاعية وقوات الشرطة في زيمبابوي. 
كما تضّخ الصين تمويالت ضخمة في مجال 
حقول األلماس بزيمبابوي، حيث إّن أكبر مستثمر 
في ذلك القطاع هو ش���ركة أنجين لالستثمارات 

.Anjin Investments
وقد كان »قطاع األلماس« أحد أهّم مخاوف 
الصين بعد سياسة موجابي لجعله قطاعاً وطنّياً، 
حيث أص���در قانوناً يقضي ب���أن تكون الملكية 
الوطني���ة 51% على األقّل- ف���ي ذلك القطاع- 
مقابل حّصة الش���ركات األجنبية، وبالرغم من 
أّن الش���ركتين الصينيتَيْن »أنجي���ن« و»جينان« 
بدأتَا العمل ف���ي 2012م بحصص 51% مملوكة 
لزيمبابوي؛ فإّن الحكومة أدمجت الشركتَيْن في 
)ش���ركة األلماس الوطنية( عام 2015م، ما أدى 
إلى اعتراضاٍت كبيرة من الحكومة الصينية، وقد 
أدى ذلك بدوره إلى تده���وٍر كبير في العالقات 
ما بين البلدين ف���ي ذلك الوقت)))، وهو ما دفع 

 Did China really give Zimbabwe’s military tacit  (((
 approval to launch a coup?, The Independent,
16 November 2017, on: http://www.independent.
co.uk/infact/zimbabwe-coup-china-military-
general-army-takeover-robert-mugabe-grace-

wife-leadership-trade-money-a8058626.html

 Is China Ready for a Post-Mugabe Zimbabwe?  (2(
 The Diplomat Magazine, By Samuel Ramani,
August 13, 2016, on: https://thediplomat.
is-china-ready-for-a-post- /08 /com/2016

الصين إل���ى التخلّي عن دعم موجابي في قمعه 
للمعارضة عام 2016م.

االألما�ض والجي�ض وال�صين:
تلك التهديدات التي تس���ّبب فيها موجابي 
لالستثمارات الصينية في مجال األلماس؛ باتت 
تمّث���ل تهديداً للجيش في الب���الد أيضاً؛ لكونه 
يتعاون مع الشركات الصينية بقيادة قائد الجيش 
»تش���يونجا«، حي���ث إّن 30% من حصة ش���ركة 
أنجين- على سبيل المثال- يتحّكم فيها الجيش 
عن طريق شركة تابعة له، وأدى استثمار القوات 
األمني���ة في زيمبابوي في مج���ال األلماس إلى 
إثراء كب���ار الضباط المرتبطين بنظام موجابي، 
وق���د ُوّجهت اتهامات إل���ى »منانغانغوا«– الذي 
عّينه الجيش رئيساً بعد موجابي- بأنه يستخدم 
المؤسسة العس���كرية لالس���تفادة بصورٍة غير 
قانونية من تجارة األلماس، وهي االتهامات التي 
وجهته���ا له األمم المتحدة في أثناء تدخل قوات 
زيمبابوي، في الفترة ما بين )1998م و2002م(، 

في الحرب األهلية في الكونغو))).
وقد قام الجنرال »تش���يونجا« بزيارٍة رسمية 
إلى الصين، من 8 إلى 10 نوفمبر الماضي، التقى 
فيها عدداً من كبار قادة الجيش الصيني، وكذلك 
صّناع السياس���ات الدفاعية في الحزب الحاكم 
ف���ي البالد، باإلضافة إلى وزير الدفاع الصيني، 
وهو ما ُفّس���ر بأن »تش���يونجا« قد حصل على 
الضوء األخضر من الصي���ن للقيام باالنقالب؛ 
مقابل تأمين المصالح الصينية في البالد، وتأّكد 
هذا بالتصريحات األولية م���ن وزارة الخارجية 
الصينية، عقب أنباء وضع موجابي قيد اإلقامة 

/mugabe-zimbabwe

)))  انظر: قرار مجل�س االأمن بهذا ال�سدد على الرابط االآتي: 
https://reliefweb.int/report/burundi/plundering-
dr-congo-natural-resources-final-report-panel-

experts-s20021146
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الجبرية، حيث جاء فيها: أّن الصين »تراقب عن 
كثب تطورات الوضع في البالد«، دون أن تطالب 
بإعادة موجابي إلى السلطة، فيما بَدا أنه موافقة 
صينية بالتضحية بموجابي؛ نظير الحفاظ على 

مصالحها مع السلطة الجديدة في البالد))).
طبقاً لإلحص���اءات الصينية؛ تُعّد زيمبابوي 
واحدًة من أهّم ثالث وجهات لالستثمار الصيني 
في إفريقيا، كما أّن هناك ما يقرب من 10 آالف 
عامل صيني في زيمبابوي، ومع تصاعد أصوات 
المعارضة في زيمبابوي بشأن الهيمنة الصينية 
عل���ى مقّدرات البالد؛ فإّن الصين تعتمد بصورٍة 
أكب���ر على الحزب الحاكم، وم���ن ورائه الجيش 
بقيادة فصيل »التماس���يح«، لتأمين نفوذها في 
زيمبابوي، بل يقول بع���ض المحلّلين إّن الصين 
تدعم حزب موجابي والجيش؛ من أجل أن تصبح 

زيمبابوي مستعمرًة صينية كاملة))).
وقد أع���رب ممثلو النقاب���ات العمالية في 
زيمباب���وي ع���ن احتجاجهم على الس���لوكيات 
لحقوق  قمعه���ا  ومنه���ا:  للصي���ن،  التجاري���ة 
التف���اوض الجماعية للنقاب���ات، باإلضافة إلى 
سياس���ة اإلغراق الصينية ببضائعها الرخيصة 
لألسواق في زيمبابوي؛ مما يُفقد البالد قدرتها 
التنافسية، باإلضافة إلى قمع الشركات الصينية 
للعّمال المحليين، واالنتهاكات الصارخة لقوانين 
التلوث البيئي في البالد من ِقبَل شركات الحديد 
الصينية، كما تصاع���دت التوترات الِعرقية بين 
العّمال الصينيين والعّمال الس���ود في زيمبابوي، 
ولهذا أنش���أت حكومة موجابي مكتباً في مركز 

 Zimbabwe crisis: Did China give nod to   (((
 army takeover?, Telegraph, 15 NOVEMBER
2017 , on: http://www.telegraph.co.uk/
zimbabwe-general-visited-/15/11/news/2017

/beijing-just-days-executing-coup

 Is China Ready for a Post-Mugabe Zimbabwe?  (2(
.Op. cit

شرطة العاصمة )هراري( باللغة الصينية لتلّقي 
الش���كاوى ضّد العّمال الصينيي���ن، كما عّينت 
حكومته وزيراً للشؤون الصينية، وشّجعت حكومة 
موجابي كذلك الصينّيين على القدوم إلى البالد 
والتجّنس بجنسية زيمبابوي، حيث باتوا يشّكلون 
طبقة من األغنياء من أص���ول صينية؛ مما زاد 
التوتر الِعرق���ي في البالد، وهو م���ا اعتُبر أنه 

دعامة للحزب الحاكم كذلك))).
م�صتقبل الحكم في زيمبابوي:

المعارض���ة في البالد كان���ت تأمل أن يأتي 
الحك���م الجدي���د بتوافٍق وطن���ي، وإدماج رموز 
المعارضة في الحكومة الجديدة، إال أّن الرئيس 
الجديد، الذي جاء تحت أعين الجيش، أتى بكبار 
مس���ؤوليه من العسكريين في المناصب البارزة؛ 
حي���ث تّم تعيي���ن: »باتريك تشيناماس���ا« وزيراً 
للمالية، والمارش���ال بالق���وات الجوية »بيرانس 
ش���يري«- المتهم بانته���اكاٍت واس���عة لحقوق 
اإلنس���ان- وزيراً لألراض���ي، والميجور جنرال 
»سيبوسيسو مويو«- الذي ألقى بيان االنقالب- 
للخارجية)))، و»كريس موتس���فانجوا«-  وزي���راً 

.Ibid  (((

)4)  زيمبابوي بين رئي�سين: اأي دور �سيا�سي للجي�س في الحا�سر 
الجزيرة  مركز  االأم��ي��ر،  ول��د  اأحمد  �سيدي  د.  والم�ستقبل؟ 

ُيعّد حكم موجابي نموذجًا 
صارخًا للسلطوية العسكرية 
التي تحكم باسم شرعية 
»التحّرر« من االستعمار، 

لون 
ّ
بالرغم من أنهم باتوا يمث

 أكبر من االستعمار 
ً
معضلة
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المقاتل الس���ابق الذي قاد عملية حشد الشعب 
ضّد موجاب���ي- أصبح وزيراً لإلعالم، كما أعاد 
»منانغانغوا« وجوهاً كثيرة من عهد موغابي؛ مما 
ل إحباطاً لش���عب زيمبابوي الذي كان  قد يش���كِّ

يتوقع قطيعًة مع حقبة موغابي. 
وم���ن ثّم ص���ّرح رم���وز المعارض���ة: بأنهم 
سيُطلقون حملًة جديدة إلحالل الديمقراطية في 
البالد، التي أُفقرت بسبب حكم موجابي وسيطرة 
الجيش عل���ى الث���روة، وخصوصاً بع���د وعود 
»منانغانغوا« األولية للشعب- بأنه سيشّكل حكومة 
وفاق وطني، وأنه س���يتواصل مع كّل المواطنين 
المخلصي���ن، ويعمل على بناء ديمقراطية كاملة- 
التي تبّخ���رت في الهواء؛ مع تش���كيل الحكومة 

الجديدة التي هيمن عليها العسكريون.
ويق���ود جه���ود المعارضة »تين���داي بيتي« 
وزير االستثمار األس���بق، والذي وصف تشكيل 
الحكومة الجديدة بأن���ه »خيانة«، مضيفاً: »إننا 
اآلن نتعامل مع طغمة عسكرية، جاءت بانقالٍب 
لتحم���ي مصالح فئة صغيرة من الحزب الحاكم، 
واآلن يج���ب على الش���عب أن يّتحد ويكافح من 

أجل الحصول على سلطة سياسية منتخبة«))).
وق���ال »جوج كولترات« الناش���ط في مجال 
حقوق اإلنس���ان: إّن الحكومة الجديدة ال تمّثل 
زيمبابوي الجديدة، ولكنها تمّثل »تحصيناً للنُّخبة 
السياسية القديمة الفاشلة، إنه شيءٌ يدعو للقلق، 
إنها حكومة م���ن المتطرفين، ال يوجد أّي تغيير 

للدرا�سات، 06 دي�سمبر، 7)20م، على: 
h t t p : / / s t u d i e s . a l j a z e e r a . n e t / a r /

html.171206090641900/12/reports/2017

 Zimbabwe opposition promises push for reform  (((
 after new cabinet revealed, The Guardian, 1
December 2017, on: https://www.theguardian.
com/world/2017/dec/01/zimbabwe-military-
officials-given-key-jobs-post-mugabe-cabinet-

.emmerson-mnangagwa

يُذكر مقابل الصراع والكفاح من الش���عب لفتح 
المجال السياسي في البالد، إّن الشعب اآلن بات 

أكثر قلقاً مما كان عليه في ظّل موجابي«))).
ب: الغرب المترقِّ

من المؤك����د أّن الغرب يترّق����ب- عن كثب- 
األح����داث المتوالية في زيمباب����وي، والتي كانت 
مس����تعمرًة بريطانية سابقة، س����قطت من الفلك 
الغربي، ولك����ن تعاَظم فيها النفوذ الصيني، وذلك 
بسبب سياسات موجابي وحقبة ما بعد االستعمار.
وبالرغم من الفرص الكبيرة للنفوذ الصيني 
في البالد؛ فإّن الغرب يعقد اآلمال على المعارضة 
السياس���ية من أجل تنصيب حك���م ديمقراطي، 
يدفع زيمبابوي مرًة ثاني���ة إلى الجانب الغربي، 
فقبل ساعات من إعالن الحكومة الجديدة بقيادة 
»منانغانغوا«؛ أعلنت الخارجية البريطانية- على 
لسان وزيرها »بوريس جونسون«-: أّن بريطانيا 
س���تتخذ خطوات إلحالل االستقرار في النظام 
السياسي في زيمبابوي، وتُقّدم قرضاً للمساعدة 
في س���داد قروض البنك الدولي وبنك التنمية 
اإلفريقي، ولكن هذا الدعم يعتمد على »التقّدم 

الديمقراطي«- على حّد قوله-.
ومن المتوّقع أن تعق���د زيمبابوي انتخابات 
العام المقب���ل، ويقول »بيري���س بيجو« المحلل 
بمجموعة األزمات الدولية من جوهانس���بيرج: 
إّن تش���كيلة الحكومة الجديدة، التي حملت ذات 
الوجوه القديمة والعس���كريين، »ال تبّش���ر بخير 
بالتأكي���د، ويجب عل���ى المتفائلين ب���أّن حكماً 
ديمقراطّياً سيتّم إرس���اؤه في البالد أن يتمّهلوا 
قلياًل، يجب علينا أن ننتظر ماذا سيفعل الوزراء 
الُج���دد، ولكن األم���ر برّمته ال يُبّش���ر بخير«، 
فالحكومة الجدي���دة تعكس كيف أّن نهاية حكم 
موجابي ليس���ت إال مجرد إعادة توزيع للسلطة 

.Ibid  (2(
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والمحس���وبية داخ���ل الح���زب وحلفائه داخل 
الجي���ش، وليس نتيج���ًة للمطالبات الش���عبية 

لإلصالح وإعادة تنشيط االقتصاد. 
وبالرغم من أّن النظ���ام الجديد أعلن عفواً 
عن الفاس���دين الذين س���يتصالحون مع الدولة 
نظير إع���ادة األموال التي نهبوها؛ فإّن الكثيرين 
من المحيطي���ن بموجاب���ي والمتهمين بقضايا 
فساد سينجون من تلك الحملة؛ بسبب صالتهم 

بالنظام الجديد/القديم.
خاتمة:

تعكس حال���ة زيمبابوي ح���االت عديدة في 
القارة الس���مراء، والتي تعاني من تحّكم الجيوش 
التي تس���تند على ش���رعية »تحرير البالد« من 
االس���تعمار األوروبي، ولكنها في الوقت نفس���ه 
تس���يطر على الثروة والس���لطة، وتقّوض التقّدم 
االقتصادي والسياسي في بلدان إفريقيا جنوب 
الصحراء، وم���ن ثّم يظّل اضط���راب العالقات 
المدنية العس���كرية عائقاً أم���ام تحقيق الحرية 
والعدل لدى معظم شعوب القارة اإلفريقية التي 
لم تتخلص من إرث األنظمة العسكرية حتى اآلن.
ويُع���ّد حك���م موجاب���ي نموذج���اً صارخاً 
للسلطوية العس���كرية التي تحكم باسم شرعية 
»التحّرر« من االس���تعمار، بالرغم من أنهم باتوا 
يمّثل���ون معضلًة أكبر من معضالت االس���تعمار 
ذات���ه في كثيٍر من األحيان؛ حي���ث إنهم يمّثلون 
عائقاً كبيراً أمام الش���عوب لحياٍة أفضل؛ بسبب 
فسادهم، وسياسات المحاباة التي يعقدونها مع 
مؤيديهم في الداخل والخارج، وكذلك السيطرة 
على الثروات الطبيعية وتقس���يمها مع داعميهم 
األجانب، وتلك قصة متك���ّررة في أكثر من بلٍد 
إفريق���ي، تغيب في���ه الديمقراطي���ة، والحكم 

الرشيد، والرقابة الشعبية على السلطة.
لقد أنشأ موجابي نظام حكم وحشّي، يعتمد 

على قمع المعارضة، وأنش���أ ثقافة الهروب من 
المساءلة له وللموالين له داخل الحزب الحاكم، 
وصن���ع سياس���ات كان له���ا تداعي���ات كارثية 
على ش���عبه، وله���ذا؛ فإّن رحي���ل موجابي عن 
الس���لطة يفتح نافذة أمل- ولو ضئيلة- لش���عب 
زيمبابوي للتخلص من إرثه المتمثل في تحصين 
المجرمين، ومن ثّم العمل على معالجة انتهاكات 
حقوق اإلنس���ان، وتعويض الضحاي���ا، واحترام 

حكم القانون))).
وفي هذا الس���ياق؛ تعق���د المعارضة األمل 
عل���ى عقد انتخابات نزيهة؛ م���ن أجل اإلطاحة 
بالحكم العسكري وإرث موجابي في البالد، ومن 
المتوّقع أن يدعم الغرب الحركات الديمقراطية 
واألح���زاب المعارضة، في ظ���ّل ترّقب صيني؛ 
يعمل على الحفاظ على مصالحه واس���تثماراته 
الضخم���ة في الب���الد، وكذلك أقليت���ه النافذة 
والمرتبطة بالس���لطة والثروة، ف���ي حين تعقد 
المعارضة رهانها عل���ى انتخابات العام القادم؛ 
من أجل كس���ر تلك الحلق���ة الجهنمية من إرث 

موجابي الذي شارف على األربعة عقود �

على  م��وج��اب��ي،  حكم  ع��ن  ال��دول��ي��ة  العفو  لمنظمة  ))) تقرير 
https://www.amnesty.org/en/latest/ االآت��ي:  الرابط 
/zimbabwe-robert-mugabe-legacy/12/news/2017

بالرغم من الفرص الكبيرة 
للنفوذ الصيني في البالد؛ 

فإّن الغرب يعقد اآلمال على 
المعارضة السياسية من أجل 

تنصيب حكم ديمقراطي
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University Academic Papers 
in African languages: an 
Observation and a follow-up

Mohamed Tafseer Baldi
PhD Researcher, Al-Quaraouiyine University University of the villagers / 
Dar Al-Hadith Al-Hassania

University academic writing in African languages is one 
of topics that have been overlooked by many researchers in 
African studies, despite its seriousness and direct attachment 
to the fate of local languages   in Africa. Some spoke about 
it within a narrow scope which did not cover all African 
languages, while, for example, the American researcher Don 
Osborn in his blog focused briefly on theses and academic 
research papers in African languages, without any further 
elaborations.

There is no doubt that the academic writings significantly 
contribute to the development of the languages that have 
been written by, and constitute a reference framework to 
preserve the linguistic heritage from extinction and to achieve 
scientific and cognitive goals.

Although the majority of educational institutions in Africa 
adopted foreign education methods by the languages of their 
past occupiers, some of them opened up to local languages   
and allowed academic writings in African languages. A group 
of African universities recorded academic writings in national 
languages   - as we shall see.

The aim of this research is to examine the academic 
literature in African languages; to focus on the efforts to 
support scientific research in African languages; to identify 
the applied strategies in language planning in academic field 
in sub-Saharan Africa; and to explain the role of educational 
institutions in the language policies in Africa �
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Tanzania as a model for 
social integration in Africa: 
Policies and challenges 

Hafida Taleb
Doctoral Research in Political Sciences Expert in Political and International 
Studies M’hamed Bouguerra University – Boumerdes, Algeria

The mental image of Africa is often associated with poverty, famine, ethnic 
and ethnic conflicts because of the particularity of the continent, which was once 
a European colony. Its countries were unable to guarantee high classifications in 
various international political and economic reports. However, Tanzania was a 
different model in East Africa, being the only that contains ethnic and religious 
diversity within the models that have achieved social integration in Africa.

In this context, Tanzania has adopted a set of strategies at different levels to 
achieve social integration criteria by employing a range of societal, political and 
economic variables as a key step towards national unity within diversity. Noting 
that the political system in Tanzania finds that ensuring internal stability was an 
internal priority, it required the mobilization of all means and mechanisms to 
strengthen it in light of the cultural and religious diversity that the country is 
witnessing. Making social integration the primary means of maintaining the unity 
of the United Republic of Tanzania.

The Tanzanian experience has shown the real desire of the ruling elites 
to direct various policies to achieve the collective interest of a continental and 
maritime state, and of various religious and ethnic structures. It also reflected the 
popular response to the leadership’s aspirations for social integration by accepting 
the outcomes of the Tanzanian political system and contributing to its success, but 
this does not negate the existence of a range of challenges that require dealing 
with them and managing them politically and socially to promote integration and 
national unity.

In this sense, this paper will attempt to answer several questions about the 
factors that helped Tanzania manage diversity and create one identity despite the 
economic problems of the country and understand the strategies of the Tanzanian 
political system to accommodate communities within a single social structure �
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Africa: Resource depletion 
and challenge of 
development 

LAHCEN EL Hassnaoui
Researcher in International Relations and Political Science 
University Hassan II- Casablanca, Morocco

Abstract: This study attempts to address how the ethnic 
and sectarian divisions inherited from the colonial era, have 
still contributed to the fueling of wars and conflicts in Africa, 
and so leaded to both the depletion of its human and material 
resources as well as the accumulation of its external debts 
and financial deficit. This is exactly the main result of the 
policies adopted by most authoritarian regimes in Africa that 
especially benefits the Western countries (whose interests in 
the continent are by both illegitimate and legal means). In 
fact, since the beginning of independence in the 1950s, the 
continent has seen more than 100 military coups in which 
Western countries’ companies were really involved and played 
important roles. As a result, Africa seen only as a source of 
resources is still underdeveloped; prevented from advanced 
political and economic structures capable of better satisfying 
people’s basic needs.

In addition, the study also try to show that Africa’s 
economic growth in the last two decades hasn’t realistically 
instigated economic diversification of development, as it 
came in a context of increasing global demand for natural 
resources, especially by emerging powers such as China and 
India. Development in Africa indeed remains very weak; it 
continues to suffer from all absence of peace, widespread 
poverty, unemployment, and lack of food security �

Key-words: Africa, resource depletion, development, 
colonialism



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 135ثقافية ف�شلية محكَّ

Risks and challenges of 
environmental protection

Dr.Sobhi Ramadan Faraj
Lecturer - Faculty of Arts Menoufia, Egypt

The total volume of hazardous waste generated in African 
countries is 19.9 million tons (2016). Since 1970s, countries 
in the African continent have been suffering from a large 
movement of hazardous waste from major industrial countries 
to be dumped in their land or disposal in their territorial seas, 
This is environmental racism, and is contrary to the right of all 
individuals to healthy and safe environment.

The main types of hazardous waste are medical, electronic, 
nuclear and radioactive waste, in addition to explosive 
materials. These various types of waste have many negative 
health impacts and serious environmental and financial 
consequences, and most countries of the continent are lack 
qualified manpower, necessary infrastructure and appropriate 
legislation to deal with such wastes.

It is necessary to raise awareness of the risks related to 
hazardous waste, to deal with the countries of the third world 
on equal terms and without double standards, as well as to 
improve infrastructure facilities and rehabilitate the regulatory 
institutions, equipment and technical equipment necessary 
for detection and dealing with hazardous waste in Africa �
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Globalization and the price of stability in Africa:

Towards the operationalization 
of the tripartite of security, 
development and democracy

Arbi Boumediene 
Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law & 
Political Science, University Hassiba ben Bouali Chlef, Algeria.

Globalization, in its various manifestations, has and still 
represents a real opportunity and challenge for the African 
continent. It has opened up a theoretical and practical debate that 
argues that Africa will be one of the last battlegrounds of competing 
powers in the twenty-first century. This phenomenon has given rise 
to a set of theoretical trends in relation to its implications for Africa: 
the public of losers, given its increasingly marginal role in the global 
system, the winning public in view of its relatively positive results, 
and a middle-class audience trying to place it between the two 
directions. In addition, this study seeks to examine the relationship 
and impact of globalization on the African continent based on the 
scientific and practical importance that studies in this field have 
become for academics, research centers and decision makers 
alike. The study discusses this effect based on these three trends 
(losers, winners, middle group). The first part presents a general 
approach to understanding the implications of globalization in 
its conceptual aspects. The second part reviews the limits of the 
relationship between globalization and Africa by presenting the 
negative impacts of the phenomenon on the continent through 
a set of levels, the third part presents a vision of the alternative to 
get Africa out of the grip of globalization according to a range of 
dimensions (promoting a culture of local democracy, sustainable 
economic development, maintaining local privacy, stability and 
dismantling the security dilemma) � 

Keywords: globalization, stability, security, development, 
democracy, Africa
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The Future of Cooperation in the Nile 
Basin in the post-Grand Ethiopian 
Renaissance Dam (GERD ) Period

Dr. Hamdy Abdel Rahman Hassan
Professor of Political Science and Associate Dean, College of Humanities 
and Social Sciences - Zayed University.

What went wrong with the Nile Basin? The ancient philosopher Seneca 
once argued: “All rivers were ‘vulgares aqua’ but the Nile was the ‘most noble’ 
of all watercourses.”, but today it has become a “river of discontent”, according 
to Michele Dunne & Katherine Pollock. The announcement of the Ethiopian 
government on the construction of GERD in 2011 and the agreement to form 
a tripartite committee to assess the impact of the dam on the downstream 
state (Egypt and Sudan) in September of the same year, has dramatically 
changed the historical balance of power in the Nile Basin. This paper looks at 
combinations of different possible future scenarios that will shape the regional 
interactions and cooperation in the Nile Basin region. 

Today, the shape and dynamics of cooperation in the Nile Basin remain 
uncertain and subject to a number of uncertainties. This raises many questions 
such as: will international donors continue their current level of support for the 
regional Nile Basin Initiative centres? Can adequate funding be provided for 
major investment projects in infrastructure aimed at increasing the benefits 
of Nile water? When can the Nile Basin Initiative shift from its current status 
to a permanent status that is supported by all the basin countries? Will Egypt 
re-engage in regional cooperation discussions in the Nile Basin in accordance 
with the power shift in the region? Based on these dynamic and uncertain 
situations, it is important to study the future scenarios in order to reach the 
best possible solutions.

The paper has argued that we should stand against the rhetoric that calls 
for the drums of war and uses scare tactics when it pertains to the Nile waters 
and threats to Egyptian presence, by saying that we are facing a war of survival. 
Similarly, we reject the hate speech and incitement against Egypt adopted 
by some writers and officials in Upper Nile states. We must all rise above, and 
adopt the values of dialogue and tolerance to promote the common interests 
and benefits of the peoples of the Nile Basin. As the wise Imam Ali, may God 
have mercy on him, once said: “O Malik, people are two types, either your 
brother in religion or your counterpart in creation.” �
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From Kanem to Sokoto: the 
political history of central 
Sudan

Mosafa Anjay
Researcher & Head of Mabda Institute for Studies & Research Former 
Professor at Sahel University

In this article, we have tried to study the political history 
of Central Sudan from the 8th century until the European 
colonization at the end of the 19th century. We were mainly 
interested in the political life of 3 major political structures of 
the region, namely, the Kemen-Bournou Empire, the Haoussa 
Kingdoms, the Sokoto Caliphate.

Before going into the heart of the matter, we tried 
to highlight some issues related to the definition of the 
geographical limits of the area known as «Bilad es-Soudan», 
in this context we were interested in the proposed indices by 
Arabic, African, and colonial literature.

Emphasis was also placed on the habitation process of 
Central Sudan, on the history of the ethnic groups that played 
a vital role in the socio-political evolution of the region, on the 
advent of Islam, the process of its expansion, and its historical 
role in the political structures of the region.

The reader will find in this brief article the elements 
necessary for the understanding of the political history of the 
Central Sudan region, and this is the objective we have set for 
this work �



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 139ثقافية ف�شلية محكَّ

Islamic Civilisation in Western 
Sudan: Its Components & Most 
Significant Cultural Elements

Dr. Abdel-Fattah Saed Sisi  
University of Literature & Human Sciences 

Abstract: This paper is about the emergence of the 
Arab scientific movement in the Western Sudan region. It 
highlights the role of the Arabic language in its success and 
development thanks to the efforts of erudite Arab traders 
who carried high the banner of Islam by teaching its rules 
and Arabic language to the Western Sudanese communities. 
This greatly contributed to opening up and spreading the 
Arab-Islamic culture in the region, and it enabled the region 
to have a good reputation and drove many Arab scholars 
towards it. Then, the paper accounts for the most important 
cultural elements which contributed to the revitalization of the 
scientific movement in the different scientific domains. At the 
end, we ended with a summary of the findings of the study 
in order to display the results we came across in due course. 
This paper will be an in depth study of the topic at hand & it 
hopes to spread light on an important topic, that will bring 
to life and share more information on the history of Islam and 
the Arabic language within the African continent, once again 
highlighting the long and rich history that exists between the 
Islamic faith and African people.

Key words: Islam, Western Sudan, Arabic Language, Arab 
Scientific Movement, Arab Scholars �
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its colonisation of the continent 
and even after. After the colonial 
period, it left leadership to those 
would do its work in its place, thus 
the wealth of Africa still finds its way  
into Western coffers, distributed 
amongst modern colonial ist 
under the pretence of ‘mutual 
co-operation’, ‘assistance’ and 
‘investment’ to take the remaining 
wealth. The crumbs that remain 
go to the pockets of gluttonous 
Western deputies, who put his 
and his private circles interests 
over that of his nation. Thus the 
result is that the remaining wealth 
of Africa is only a small morsel, as 
it was during occupation. What 
we’ve mentioned here, the reader 
will find greater details of in this 
issue from the articles: ‘Dangerous 
litter in Africa: dangers and reforms 
for protecting the environment’ 
and ‘Africa: between problems of 
draining resources and challenges 
to development’. 

We haven’t  forgotten to 
mention the angry reactions 
both locally and globally to this 
abhorrent phenomenon people 
have come up protesting in many 
countries, such as France. As usual 
UN has condemned these actions, 
as well the IOM and UN. Moussa 

Faki Mahamat, chair of the Africa 
Union has also denounced these 
events; describe them as ‘vile’ whilst 
demanding Guinean president and 
president of the African Union, 
Alpha Conde to bring prosecution 
on the perpetrators. The issue 
was discussed at an African Union 
summit in Ivory Coast on 29 and 
30th November, at the request 
of Niger. Likewise many artists 
and sports stars have expressed 
their discontent, whilst the Libyan 
Government of National Accord has 
announced that investigations are 
taking place. However, these remain 
voices without action and aren’t a 
cure to prevent the aggravation of 
this phenomenon. 

These never ending crimes kill 
the aspirations of African youth in 
building a bright future, because 
he only thinks of taking this risky 
journey – even if it will lead him to 
great loss, where he is exploited 
and traded or will face death by 
drowning or hunger. Despite all 
the aforementioned, the most 
important thing to him is to escape 
the oppression and deprivation 
that surround him in his country � 

Editorial
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with the violations and exploitation. 
Additionally, the failure of African 
political organisations to facilitate 
an honourable standard of life 
for its citizens is another key 
factor. Corruption is pervasive 
and affects many areas; even 
whole organisations are formed 
on corruption. When the wealth 
of nations is plundered and its 
youngsters go to the West, whose 
will still extends to its past colonies, 
the youth find no real opportunity 
for an honourable life or work, 
or simply daily provisions for 
themselves and their families. Thus 
the most difficult decision is taken 
to travel to the unknown, knowing 
perfectly well that his chances of 
success are next to nothing. This, 
as well as the humiliation of rape, 
starvation and ridicule they face 
and finally kidnap by a human 
trafficking gang to be sold as a 
humiliated slave. The youth leave 
not having any freedom or hope 
in front of them, they don’t even 
have the ability to dream, let alone 
achieve their dreams. 

Dangerous and difficult choices:
According to the latest reports 

released by the UN, there are many 
violations which take place in 
detention centres such as hard 

labour, sexual assault and torture – 
the latter being widespread in these 
countries. IOM mentions that there 
are 700,000 – 1million migrants 
in Libya, more than 200,000 meet 
their demise by drowning in the 
Mediterranean Sea. Illegal migration 
is the responsibility of local and 
international organisations and it 
has made countries and its youth 
like pasture, to be taken at free will. 

The reality of this matter is that 
this issue isn’t only consistent of 
the shocking images we’ve seen; 
it’s much greater than that. If this 
is open slave trade, then there is 
also a hidden type where nations 
and countries are being sold for 
petty prices and on other occasions 
for greater prices. There’s an 
exploitation of Africa for its wealth, 
resources and youth by Western 
nations & their allies within African 
states. Africa is one of the richest 
continents despite the poverty that 
one sees; it has agricultural wealth, 
plentiful material resources as well 
as mineral, petrol and other rare 
and valuable resources. Above all 
it has unlimited human resources, 
however the West only sees Africa 
as a mine from which it quenches 
its thirst and satisfies its hunger, and 
it has remained that throughout 
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Editorial

outlet to touch upon the plight 
of the migrants. In April 2017 The 
Guardian newspaper released news 
of African migrants being sold in 
slave markets based on information 
from the International Organization 
for Migration (IOM), an organisation 
that works in conjunction with the 
UN. Similarly, last May Reuters said 
that Libya has become a stage for 
trading slaves; it is a country that 
has been destroyed by conflicts 
and overtaken by militias, due to 
the absence of law and order and 
the absence of the state. 

Those videos and reports, which 
confirm the sale of African youth 
in Libya, bring back the stories of 
forced slavery of the past and the 
types of injustices practiced against 
people, as well as the snatching 
away of humanity for work as slaves 
in Europe and America. Despite 
the slogans of the modern era and 
post-colonial independence, Africa 
still hasn’t exonerated itself from 
the injustices of the past. It’s still the 
victim of many crimes, violations 
and injustices to its humanity, 
nature, rights and resources. 

Over the course of history the 
African content has been victim to 
the most horrendous exploitation & 
this time the barriers to wealth and 

possessions are being demarcated. 
We’re at the beginning of the third 
millennium and images of slavery, 
where humans are kidnapped 
and sold, are being returned to 
us. These aren’t just any humans, 
they are youth! They are the souls, 
strength and real wealth of their 
nations. A youth leaves his country 
and family selling his possessions 
& in the process incurring debts 
at his family’s expense; all for the 
unknown. He travels to Europe not 
knowing what his fate will be. If 
he escapes death by drowning he 
could land in the hands of merciless 
gangs. This is a journey he makes 
believing that ‘hell in Europe is 
better than paradise in Africa’, 
however the human traffickers 
severe his dreams even before 
they begin by kidnapping and then 
selling him.

Illegal migration in and of itself 
is a crime, however when we say 
this we forget the main reasons 
for this migration; the West and 
its politics which still look at the 
African continent and its nations 
as its personal possession which 
it inherited from its forefathers. 
Thus it believes it doing Africans a 
favour by teaching ‘civilisation’ in 
exchange for complete adherence 
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African Youth &
Slavery…Again!

A painful sight, as broadcast 
the CNN showing a public slave 
auction, where humans are sold in 
slave markets by human traffickers. 
Indeed! In the twentieth century! 
These people are taking us back 
centuries to a deep abyss, where 
individual dignity and the dignity 
of mankind as a whole is violated in 
the most despicable way – human 
trafficking.

The CNN report which exposed 
the crime of selling migrants in 
Libya published a short video 
taken by mobile phone camera, 
which shows two young men 
being presented for sale in a public 
auction in order to work on a farm. 
One of the young men is a 20 year 
old Nigerian. Furthermore, the 
presenter of the report mentioned 
that the two men were sold off for 

1,200 Libyan dinars, the equivalent 
of $400 US dollars for each one of 
them. Subsequently, the CNN sent 
a special team to Libya to verify the 
veracity of the video and in order to 
undertake further investigations. 
The biggest surprise wasn’t the 
authenticity of the videos, but 
the prevalence of these human 
auctions. 

Traders  would gather  to 
choose the people they wanted, 
in exchange for an amount of 
money – differing from one youth 
to another, depending on his build, 
qualifications and physical strength 
for the required job. The CNN 
network also got hold of evidences 
and testimonies which confirm that 
these human auctions exist in at 
least eight Libyan cities. The CNN’s 
network wasn’t the first media 
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