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األجيال تلك الجهود، وأن يواصل األبناء المسيرة، 
وذلك بحم����ل ما بلّغه األولون من اآلباء واألجداد 

من أمانة الدعوة ونشر اإلسالم.
ثم ج����اء تأكيد هذا االنتماء والدور اإليجابي 
للّنس����ق اإلس����المي في إفريقيا من خالل قراءة 
أخ����رى، وهي عرض لنموذج واقع����ي لّما حّققته 
الق����ارة اإلفريقي����ة في ظّل اإلس����الم من نهضة 
حضارية ش����املة، تجّس����دت فيما بلغ����ه العلم 
والثقافة من ازدهار، وما شهدته النُّظم السياسية 
واالجتماعي����ة واالقتصادية وغيره����ا من تطّور، 
فموضوع )دولة مال����ي( تتناول القراءة فيه تاريخ 
)مملكة مالي اإلسالمية( التي تَُعّد واحدة من أهم 
الممالك اإلسالمية التي نشأت في قارة إفريقيا، 
والتي تمّثل فيها حكم اإلس����الم وعدله، وتحقيقه 
األمن واالس����تقرار في غ����رب إفريقيا، وإحكام 
النس����يج االجتماعي، واالنس����جام بين العرقيات 
المختلفة من زنج وبرب����ر وعرب في ظّل األخّوة 
اإلس����المية، وهي )مالي( نفس����ها التي تش����هد 
اليوم حرباً دامية بس����بب الّنس����ق الغربي الذي 
أوقع الفرقة بين َمْن أّلف اإلس����الم بين قلوبهم، 
لفرض س����يادته بمبدأ )فّرق تس����د(، فالمقابلة 
ما بين الحالين: حال )مالي( في ظّل اإلس����الم، 
وحالها في ظّل االحتالل، تُبرز ما بين الّنس����قين 
من تعارض في الغايات واألهداف، واألس����اليب 

والوسائل، واآلثار والنتائج.  
وفي ق����راءة أخرى ضّمها العدد العش����رون؛ 
س����يطالع القارئ موضوع )الحراك اإلس����المي 
والكنس����ي في دولة الكونغو الديمقراطية( والتي 
يمّثل الّنس����ق الغربي فيها حقبة تاريخية ممتدة، 
أعقب����ت - من حي����ث التتابع الزمني - الّنس����ق 
اإلسالمي الذي ترّسخ في )الكونغو( قديماً، حيث 

)قراءات إفريقية(.. وهموم القارة
يصدر العدد العش����رون م����ن مجلة )قراءات 
إفريقي����ة( وبين دفتيه ق����راءات متنوعة في واقع 
الق����ارة اإلفريقي����ة، منها ما اتس����ع م����داه عبر 
ساحاتها الحاضرة، ومنها ما انتحى بجانب منها، 
وتنّقل عبر أزمنته����ا التاريخية، متابعة لبعض ما 
جرى فيما مضى، وبعض ما يجري اليوم، رصداً 
وتحلياًل ودراس����ة ونقداً، واستقراًء لما يمكن أن 

يُتوقع لمستقبل القارة.
فالوقائ����ع واألحداث مهما تناثرت وتباعدت؛ 
فهي محكومة ضرورة بتتابع زماني وآخر مكاني، 
إضاف����ة إلى العالقة الناش����ئة بينه����ا بما تمّثله 
قارة إفريقي����ا من محورية لكّل م����ا حواه العدد 
من قراءات متنوعة: تاريخية وسياس����ية وتنموية 
وغيرها؛ ما يجعل العالقة بينها عالقة عضوية. 

إّن ق����راءات ه����ذا الع����دد - وإن تنوعت - 
تتمحور في نس����قين أساسيين، كّل منهما نقيض 
اآلخ����ر فيم����ا أحدثه م����ن تأثيرات ف����ي القارة 
اإلفريقية: نسق اإلسالم، ودوره اإليجابي في بناء 
الحضارة وفي التنمية، ونس����ق االحتالل الغربي، 
ودوره الّس����لبي في هدم كيان إفريقيا وتمزيقه، 

واستنزاف ثرواتها، واستدامة تخلّفها.
ووقوفاً على المرحل����ة التاريخية التي كانت 
بداية للّنس����ق اإلس����المي في إفريقيا، وجّسدت 
له����ا، وبداية لحض����ارة زاهرة  ميالداً جدي����داً 
بدخولها اإلسالم، ضّمت مجلة )قراءات إفريقية( 
في هذا العدد تقريراً عن مؤتمر )جهود الصحابة 
رضوان الله عليهم في نشر اإلسالم في إفريقيا(، 
الذي انعق����د بالخرطوم ف����ي 9-11 ربيع األول 
1435ه� المواف����ق 10-12 يناير 2014م، والذي 
أبرزت محاوره عمق انتماء القارة لإلسالم واللغة 
العربية، وجاءت توصياته مؤّكدة لضرورة أن تعي 
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)البلجيكي(،  الغربي  )الكنغو( لالحتالل  خضعت 
الذي ح����رص على أن تكون إفريقيا على نس����ق 
حضارت����ه وثقافت����ه ونصرانيت����ه؛ فكانت عملية 
التنصير التي تمّثل أهم أهدافه، وجعلها مرتكزاً 
الس����تراتيجياته وسياس����اته، وخططه وبرامجه، 
وأوقف عليها معظ����م جهوده، فالكنغو نموذج لما 
يعّم إفريقيا من نشاط تنصيري مستغاًل حاجات 

الناس لطمس هوية إفريقيا اإلسالمية.
وهدُم بنى القارة اإلفريقية واستنزاُف ثرواتها 
هو ما قامت عليه سياسات المحتل الغربي، فقد 
بن����ى نهضته الصناعية على دمار نهضة إفريقيا، 
فقد عّط����ل ما كان مزدهراً فيه����ا من صناعات 
ناش����ئة قبل احتالل����ه لها، وح����ّول المجتمعات 
اإلفريقية إلى أسواق نافقة لصناعاته ومنتجاته، 
وحّقق رفاهية ش����عوبه ومجتمعاته على ش����قاء 
اإلفريقي وبؤس����ه، وأقام أمنه واس����تقراره بينما 
ترك القارة تموج باضطرابات وحروب مس����تعرة، 
يعمل على إذكائها بصورة مستمرة، أدار مصانعه 
ومزارعه بأيدي َمن اس����ترّقهم م����ن أبناء القارة، 

واليوم يستنزف عقولها وكفاءاتها.
فإبق����اء إفريقيا على حالة م����ن التخلّف في 
صورة مستمرة يهدف المحتل من ورائه إلى تعطيل 
عملية التنمية فيها، وجعلها بيئة طاردة للكفاءات؛ 
في الوقت الذي يغري فيه هذه الكفاءات ببيئات 
جاذبة مهيأة وتشريعات وقوانين مشّجعة، يتجلّى 
ذلك م����ن خالل ما يعرضه موض����وع )إفريقيا.. 
والكف����اءات المهاجرة(، الذي ين����درج تحت آثار 
نس����ق االحتالل الغربي، وما ترّتب على سياساته 
من استنزاف ثروات إفريقيا ومواردها المختلفة، 

وضمان استمرار هجرات كفاءاتها إليه.
وهذا النسق المدّمر والمعّطل، والذي تسلّط 
مجلة )قراءات إفريقية( الضوء عليه في صفحات 
هذا الع����دد، يطال كذلك ما تلجأ إليه القارة من 
بن����اء منظمات إقليمي����ة تنموية؛ إّم����ا: بالهيمنة 

عليها، وتوجيه خططها وسياس����اتها وبرامجها، 
ووضعه����ا في إط����ار العولم����ة الش����املة، وإّما 
بعرقلة مش����روعاتها، أو تعطيلها كاماًل، فالّنخب 
الموالي����ة والمنح المش����روطة مما اس����تخدمه 
من األدوات، إضافة إل����ى االنقالبات والحروب 
الممنهج����ة، والت����ي تتركز بصورة أساس����ية في 
الدول ذات االس����تراتيجية اإلسالمية التاريخية، 
والمعادن  الث����روات  ومناطق  والجيوبوليتيكي����ة، 

النفيسة والطاقة وغيرها في إفريقيا.
ويستهدف الّنسق الغربي من وراء ذلك تحقيق 
ع����دة أهداف مزدوج����ة، يتعلق بعضه����ا بإعاقة 
التنمية بصورة عاّمة في إفريقيا، وتعزيز التمكين 
لوج����وده فيها، وإعادة بس����ط هيمنته من خالل 
ق����وات التدّخل وغيرها، وفرض العولمة، وتفتيت 
الكيانات اإلس����المية المؤثرة التي تمّثل الخطر 
الحقيقي لمس����تقبله )كما يحدث في الس����ودان 
ومالي(، أو إبادة المس����لمين المستضعفين )كما 
يجري اآلن في إفريقيا الوس����طى(، والتي خّصها 
الع����دد بقراءة لم����ا يدور فيها م����ن جرائم ضّد 
المسلمين، تقع تحت بند التطهير العرقي وجرائم 
الحرب والجرائم ضّد اإلنس����انية، وال حراك..! 
برغم أّن لما يسّمى ب� )محكمة الجنايات الدولية( 
مكاتب في إفريقيا الوس����طى، ويس����مح ميثاقها 
بالتدّخ����ل؛ ألّن إفريقيا الوس����طى دولة مصادقة 
عليه، لك����ن الحقيقة التي تبرزه����ا مواقف هذه 
المحكمة مم����ا يجري أّن ه����ذا الميثاق اتفاقية 
انتقائية، تُفّعل بنودها ضد األفارقة المس����لمين 
لقهرهم وإهدار حقوقهم، وتُعّطل ما دام الطرف 

الُمدان بإبادة المسلمين فرنسا وأتباعها! 
وإضافة إلى ما س����بق؛ هناك قراءات أخرى 
للواق����ع اإلفريقي في صفحات هذا العدد، والتي 
نرجو أن تقّرب لقراءن����ا الكرام بعضاً من هموم 

القارة اإلفريقية وأحوال شعوبها المسلمة.
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إسالمية

البرتغاليون ع���ام 1482م، وهم أول َمن نزلوا على 
مصّب نهر الكونغو، وأقاموا عالقات دبلوماسية مع 
)مملك���ة الكونغو(، وتّمت زيارات منها إلى البرتغال 
والفاتي���كان مقّر رئاس���ة الكنيس���ة الكاثوليكية، 
ولذلك اتخ���ذت مملكة الكونغو )الكاثوليكية( ديانة 
رسمية لها، ونّصبت عدداً كبيراً من مواطنيها كهنة 

كاثوليك.
وكذلك أرس���ل ملك بلجيكا ليوبولد الثاني منذ 
العام 1875م بعثات الكتشاف مناطق حوض الكونغو، 
وأنش���أت بلجيكا محطات علمية وتجارية وتبشيرية، 
لفرض س���يطرتها عل���ى تلك المناط���ق وما حولها، 
ألهميتها االقتصادية، وقد عمل االستعمار البلجيكي 
على تنصير الرجل اإلفريقي، وتحويله ش���يئاً فشيئاً 
إلى رج���ل بلجيكي في تفكيره وس���لوكه االجتماعي 

ومعتقداته.
ونالت )الكونغو( استقاللها في 30 يونيو 1960م، 
وكانت تُسّمى )زائير( بين عامي 1971م و 1997م، ثم 
أصبحت تُعرف باسم )الكونغو(، وتُدعى أحياناً باسم 
)الكونغو كينشاسا( نس���بًة إلى عاصمتها؛ لتمييزها 
عن )جمهورية الكونغو( التي تُس���ّمى أحياناً )الكونغو 

برازافيل()2(.
وال ت���زال )الكونغ���و( حتى اليوم هدف���اً لعملية 
التنصير وجهود الكنيسة، من خالل أساليب ووسائل 
متع���ددة، وهذا ما يهدف الباحث إلى كش���فه وبيان 
خط���ره، لع���ّل ذلك يدعو إل���ى مؤازرة المس���لمين 

إلخوانهم في ذلك البلد.  

محمود السيد: إفريقيا واألطماع الغربية، الناشر مؤسسة شباب   )2(
الجامعة.

د. جمال عبدالرحمن يس *

تَُع���ّد )الكونغ���و( عم���الق 
منطق���ة إفريقيا الوس���طى من 
ناحي���ة المس���احة واإلمكانيات 
الطبيعي���ة، وتتمي���ز بموقعه���ا 
االس���تراتيجي ف���ي قلب الق���ارة، وتش���ّكل محوراً 
لالنطالق لبقية دول المنطقة، لذلك س���عت الدول 
الغربي���ة لف���رض س���يطرتها على األوض���اع فيها، 
واعتبارها قاعدة لالنط���الق نحو المناطق األخرى، 
وكذلك للحّد من انتشار اإلسالم واللغة العربية فيها، 
وقطع التواصل مع العالم اإلسالمي والدول العربية، 

وللسيطرة كذلك على مواردها. 
فالكونغ���و تمتلك ما قيمت���ه 24 تريليون دوالر 
أمريك���ي من الثروة المعدنية غير المس���تغلة، وهي 
تعادل إجمال���ي اإلنتاج المحلّي ألوروب���ا والواليات 
المتحدة معاً، كما تمتلك أكبر احتياطي من الكوبالت، 
وكميات ضخمة من )الم���اس، والذهب، والنحاس، 
واليورانيوم( الموجود ف���ي العالم؛ وهذا يجعل منها 

أغنى دولة محتملة في العالم)1(.

مدخل تمهيدي: 
اهتّمت أوروبا والكنيس���ة بمنطق���ة )الكونغو( 
قديم���اً، وذل���ك لموقعها المميز ف���ي قلب القارة 
اإلفريقي���ة وموارده���ا الضخم���ة، وص���ل إليها 

)*(   أستاذ مساعد بكلية العلوم السياسية - جامعة إفريقيا العالمية.

دولة  في  الضغوط  حاالت  من  حالة  دراس��ة  الكونغو..  تحدي   )1(
مستقلة، دار الملتقى للطباعة والنشر، بيروت / لبنان، ص 32.

الحراك اإلسالمي والكنسي في دولة 
الكونغو الديمقراطية
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اال�ستعمار رائد التن�سير في الك�نغ�:
ترّسخ اإلس���الم في )الكونغو( قديماً، ومنذ عام 
1830م أخذ في االنتشار بفضل التجار العرب الذين 
قدم���وا إلى )الكونغو( بغرض التج���ارة، فدخلها من 
الكاميرون والجابون وبالد السودان، وأسلمت أعداد 
كبيرة من الناس، خصوصاً في المناطق التي تقع شرق 
الكونغو )جوما - مانيماما(، وتّم إنش���اء المساجد، 
���خ النظام اإلس���المي في حياة السكان، حتى  وترسَّ
مجال القضاء، فأصبحت هناك محاكم للمس���لمين 

وأخرى لغير المسلمين.
وحت���ى الربع األخير من القرن التاس���ع عش���ر 
أصب���ح جزء كبير م���ن )الكونغو( يدين باإلس���الم، 
ويُدار وفق نظام الخالفة اإلس���المية، وكان الخليفة 
في ذلك الوقت هو الش���يخ عبد الرحمن الش���هير 
باسم )تيبوتيبو(، ويشهد لذلك أنه عندما وفد ممثل 
بلجيكيا )ليفنجس���تون( ووجد المسلمين حينها أكثر 
نظاماً، طل���ب التفاوض معهم؛ حتى يدخل )الكونغو( 

من خالل الجزء األكثر نظاماً واستقراراً وأمناً)1(. 
عمل االحتالل على محاربة اإلس���الم والتمكين 
للمس���يحية، والتي تأتي ف���ي المرتب���ة الثانية من 
حيث الدخول للكونغو بعد اإلس���الم، ولكنها سرعان 
ما انتش���رت بفضل دعمه���ا باإلمكاني���ات من ِقَبل 
الكنيس���ة وال���دول الغربي���ة، وبخاص���ة بلجيكيا و 
)الفاتي���كان(، والتي تّم توظيفها ف���ي بناء الكنائس 
والمدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية واألندية 
والجامعات، وغيرها من المؤسس���ات التي تّم طبعها 

بالطابع النصراني.
اس���تفادت الكنيس���ة من سياس���ات االحتالل 
البلجيك���ي والقواني���ن واإلج���راءات الت���ي وضعها 
الكنيسة،  والمس���لمين، وخدمة  اإلس���الم  لمحاربة 

نور الدين عوض الكريم إبراهيم: أساليب المنّصرين في الصّد   )1(
عن اإلسالم في إفريقيا وطرق مواجهتها، رسالة دكتوراه، جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 1423ه�، ص 118.

والمواطني���ن الغربيين األجانب الذي���ن يعملون في 
المش���روعات التنموية في )الكونغو(، وبخاصة إنتاج 
المعادن، كما أّن الحرب الطويلة التي مّرت بها البالد 
والفق���ر واألمراض وضعف الوعي لدى المس���لمين 
الكونغوليين س���اهم في تقوية شوكة الوجود الكنسي 
بالكونغو، وكانت البعثات التبش���يرية التنصيرية التي 
وصلت للبالد جزءاً من قوى االستعمار إلى حدٍّ كبير، 
مثلها في ذلك مثل المكتش���فين والتج���ار والجنود 

الغربيين)2(. 
وقد اس���تطاع االس���تعمار البلجيكي الذي كان 
أهّم أهدافه نش���ر المس���يحية في القارة اإلفريقية 
أن يغ���رس روح الكراهي���ة المفرطة نحو اإلس���الم 
والمس���لمين في )الكونغو(، خصوص���اً في منطقة 
)كاس���ونجو(، حيث تعّرض المس���لمون لالضطهاد 
والتعذيب والسجن والنفي والقتل، وأكبر شاهد على 
ذلك إبادة االس���تعمار ف���ي 1893/4/2م لما يقارب 

خمسة وأربعين ألف مسلم)3(.

الك�نغ� وخريطة الم�سروع التن�سيري 
الإفريقيا:

يعّد الكرس���ي البابوي )الكونغ���و( رأس الحربة 
للتنصي���ر في القارة اإلفريقي���ة؛ لذلك اهتّم بها من 
خ���الل الزي���ارات والمؤتمرات التي ُعقدت بش���أن 
تنصيرها، وما يؤكد ذلك زي���ارة البابا يوحنا الثاني 
في العام 1980م لها، وافتتاحه لبعض المش���روعات 
التنصيري���ة، والمالحظ أّن الوفود البابوية لم تنقطع 
عن زيارة )الكونغو الديمقراطية(، كما ُعقدت العديد 

الكونغو  جمهورية  ف��ي  والمسلمين  اإلس���الم  وض��ع  تقرير   )2(
معهد  وآخرين،  بالكثار  الله  عبد  الشيخ  إعداد  الديمقراطية، 
الدعوة اإلسالمية،  والتدريب، منظمة  للبحوث  الله  مبارك قسم 

الخرطوم 2011م، غير منشور.

العام 1922م،  السيد بيكر في  أّكد ذلك محافظ الكونغو الحقاً   )3(
مسلم  ألف   6000 لحوالي  جماعية  مقابر  على  العثور  تّم  حيث 
من الذين ُقتلوا في منطقة )كيروندوا(، انظر: التنصير والتغلغل 
اإلفريقية،  والدراسات  البحوث  مركز  إفريقيا،  في  االستعماري 

جامعة إفريقيا العالمية، ص 190.
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من المؤتمرات وورش العمل الداخلية والخارجية)1(، 
والتي بحثت جميعها س���بل تطوير العمل التنصيري، 
والحّد من المّد اإلس���المي الذي يشّكل حجر عثرة 
أمامه، وذلك بمساعدة عناصر من مبعوثي الفاتيكان، 
ومجلس الكنائس العالم���ي، وغيرهما من الواجهات 

الكنسية العالمية.      
يمّث���ل المس���لمون في )الكونغو( م���ا بين 10 - 
15% من عدد الس���كان، أي حوالي 9 ماليين مسلم، 
ويالحظ أّن معتنقي اإلس���الم أكث���ر من عدد الذين 
ولدوا مس���لمين، ومع ذلك تشير معظم اإلحصائيات 
إلى أّن عدد المسلمين في )الكونغو( تناقص إلى أقّل 
من النصف، فبعد أن كان عددهم 20 مليون نس���مة 
عقب االس���تقالل في مطلع الس���تينيات من القرن 
الماضي؛ تناقص اآلن إلى قرابة 9,6 ماليين مسلم! 

وذلك يعود إلى اآلتي)2(:
1 - السياسات االستعمارية التي ربطت التعليم 
األكاديمي بالتنّصر: فقد حرم ملك بلجيكيا المسلمين 
وأبناءهم م���ن التعليم إال إذا تنّصر األبوان، وال تزال 
آثار هذا الحرمان باقية حتى اليوم؛ فانتش���ار الجهل 
في أوس���اط المس���لمين الكونغوليين )80% أميون( 
أّثر س���لباً في أوضاعهم االجتماعية، ومش���اركتهم 
في القطاع الحكومي، ومعاناتهم كس���ب لقمة عيش 

كريمة؛ حيث إّن )90% عاطلون(. 
2 - ف���رض الح���رب والقت���ال: خصوصاً في 
المناطق التي يتمركز فيها المس���لمون، وكان نتيجة 
ذلك أن مات وتشّرد الكثيرون، وتفّكك كثير من أسر 
المس���لمين، كما استغلت الكنيس���ة ظروف الحرب 

إلجبار المسلمين على ترك اإلسالم.

المجتمع،  مجلة  أعدائه،  مواجهة  في  اإلس��الم  وهبة:  توفيق   )1(
المؤتمرات  أهم   ،)445  ،424( ص  1980/5/2م،   ،48 العدد 
الكاثوليك  المفكرين  مؤتمر  منظمة:  تُعقد بصورة  التي  الكنسية 
للعمل  والخطط  السياسات  وضع  يتّم  وخالله  )كينشاسا(،  في 

التنصيري في البالد، كذلك هنالك مؤتمرات لألساقفة.

ضجيج  عن  بعيداً  العمل  إفريقيا..  غرب  في  التنصير  مقال:   )2(
اإلعالم، همة برس، خاص بموقع المسلم، 1430/7/7ه�.

كم���ا قامت حرك���ة التنصي���ر ف���ي )الكونغو( 
بالهيمنة على كّل البنى التحتية واألنشطة في البالد 
)السياس���ية، واالقتصادية، والثقافي���ة، والتربوية(، 

وذلك من خالل اآلتي)3(:
1 – سياسياً.. الس���يطرة على اتخاذ القرارات 
ورسم السياسات وتوظيفها لمحاربة المسلمين: حيث 
لم يتّم االعتراف باإلسالم بوصفه ديانة في )الكونغو( 
إال بعد زمن طويل، وذلك بعد االستقالل عام 1972م، 
بواسطة المرسوم الدستوري رقم 194/ 72؛ من ِقَبل 

الرئيس )موبوتو سيسي سيكو(.
2 – تربوياً.. بربط التعليم بالكنيس���ة: وتوظيف 
لف���رض عقيدته���م وأفكاره���م، وحرمان  مناهجه 

المسلمين منه، والتضييق على تعليمهم الخاص.
3 – إعالمياً.. الهيمنة على اإلعالم ووس���ائله: 
فهناك أكثر من 150 قناة تلفزيونية وإذاعية للحركات 
التنصيرية، وليس للمس���لمين أية وس���يلة إسالمية 

لنشر دعوتهم.
4 - فت���ح الباب للمنظمات الطوعية التنصيرية، 
وبخاصة منظمات اإلغاثة الغربية المنتش���رة وسط 
المجموعات المس���لمة: وذلك للمساهمة في تنصير 
المس���لمين، ونش���ر المفهومات المخالفة لإلسالم 

بينهم. 
5 - الحّد من نش���اط التجار المسلمين: فركزت 
الكنيس���ة ف���ي الدخول ف���ي النش���اطات التجارية 
والزراعية، وأنش���أت لها مش���روعات حول محطات 
رين، واالستفادة من الجدد  اإلرساليات لتدريب المنصِّ
منهم في الوقوف ضد التجار المسلمين، ويؤكد ذلك 
تصريح منظمة )كاريتاس( الكنس���ية في )الكونغو(؛ 
بأنها تمد المزارعين المستهدفين بالتنصير بالبذور 
رين  واألس���مدة للتغلب على البطالة، وتساعد المنصِّ

الكونغو  جمهورية  ف��ي  والمسلمين  اإلس���الم  وض��ع  تقرير:   )3(
الديمقراطية، مرجع سابق. جريدة الشعب: 2012/10/2م مقابلة 

مع الشيخ فامبا علي حميدي مفتي الكونغو الديمقراطية. 
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على فتح مش���روعات، مثل المخاب���ز وورش العمل 
وغيرها. 

ونالحظ اعتماد الكنائس، وبخاصة الكاثوليكية، 
في نش���رها للنصرانية في )الكونغ���و(، على العديد 
م���ن الخدمات الت���ي تقّدمها في مج���االت الصحة 
والتعليم واإلغاثة، وإنش���اء المراكز التنصيرية؛ حيث 
تمتلك اآلالف من المدارس والمستشفيات وعشرات 
الجامع���ات وكليات الالهوت، إضاف���ة إلى المراكز 
والمعوقين، ومعس���كرات  العجزة  الصحية ومالجئ 
مرض الجذام، كما لها منظمات للش���باب وتدريبهم، 
ودور للم���رأة، ومعاه���د فنية، ومعس���كرات ومراكز 

تدريب متخّصصة في مجاالت عديدة)1(. 
أّدت هذه الجه���ود التنصيرية إلى اعتناق قرابة 
75% من الكونغوليين النصرانية، واس���تفاد المشروع 
التنصي���ري من معاناة المس���لمين الفقر الش���ديد 
والجهل والمرض والتهميش السياسي واالقتصادي، 
وذلك بمس���اعدة الحكوم���ات الكونغولية المتعاقبة، 
وأس���هم ذلك في ارتداد ماليين المسلمين للحصول 
عل���ى التعليم والدعم المالي الذي تقّدمه اآلالف من 

المنظمات التنصيرية المنتشرة في )الكونغو()2(. 

الم�ؤ�س�سات التن�سيرية.. ا�ستراتيجياتها 
واأ�ساليبها:

نش���طت المؤسس���ات التنصيرية في )الكونغو( 
نشاطاً واسعاً في بداية عملها، خصوصاً في أواسط 
القبائل الوثني���ة، منذ أواخر الق���رن قبل الماضي، 
وبعده���ا أخذت تتقّدم ش���يئاً فش���يئاً إل���ى مناطق 
المس���لمين، واتبعت عدة استراتيجيات، واستخدمت 

وسائل وأساليب مختلفة.

الديمقراطية،  الكونغو  طالب  من  مجموعة  مع  أجريت  مقابلة   )1(
2012/7/25م، بالسودان - الخرطوم. ومقابلة مع الشيخ موديلو 
واماليما - أمين المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في الكونغو 

الديمقراطية -.

مركز  المرصد،  لإلسالم،  اهتدى  كونغولي  قسيس  مع  مقابلة   )2(
مبارك قسم الله الخرطوم، ع 6، مايو 2011م. 

من هذه األساليب ما يأتي)3(:
- استغالل التعليم في عملية التنصير، وتشجيع 
االطالع على المجالت الخليعة، ومش���اهدة وسماع 
اإلذاع���ات المس���موعة والمرئية، والمراس���لة بين 
الجنس���ين، والموس���يقى والغن���اء والرقص، وربط 
الش���عائر الدينية المس���يحية بها لجذب اإلنس���ان 

اإلفريقي. 
- توفير مكتب���ات تنصيرية ضخمة في ش���ّتى 
المدن والق���رى، ومطاب���ع كثيرة، وقام���ت منظمة 
)كوردي���د( الهولندي���ة بطباع���ة األناجي���ل والكتب 
التنصيري���ة باللغات واللهجات المحلية لتوزيعها على 

المسلمين في مناطق النزاعات.
- إنش���اء ملحقات الالهوت، لتخريج أس���اقفة 
ومعلّمي���ن لتدري���س الدي���ن المس���يحي، وتحفيز 

رين باالبتعاث. المنصِّ
ومن الوسائل واألساليب كذلك)4(:

- دعم النشاط المحلّي للمسيحيين في البالد.
- االهتم���ام بالخدمات الصحية، وتقديم العالج 

واألدوية للمرضى. 
- بن���اء الكنائ���س في المناطق الت���ي لم تعرف 
النصرانية، ومن سياس���تهم في ذل���ك أنه كلما قام 
المسلمون بتشييد مسجد أسرعوا ببناء كنيسة أو أية 
مؤسسة كنسية في األرض المجاورة لهذا المسجد. 
- اس���تغالل بع���ض منظمات األم���م المتحدة 
المتخّصصة في تنصير مسلمي الكونغو، مثل منظمة 
AAB التي لها العديد من المكاتب في مدن الكونغو 
المهّمة، مثل: )كسنجاني، وكيفو، ولومومباشي(، ذات 

األغلبية المسلمة.
- تقديم الدعم والمساعدات للفقراء؛ ومن ذلك 

لقاء مع الشيخ جمال لومومبا رمضان - رئيس المجلس األعلى   )3(
بالكونغو -، شبكة اإلسالم اليوم، 2012/10/1م.

مرجع  إفريقيا،  في  اإلسالم  عن  الصد  في  المنصرين  أساليب   )4(
سابق، ص 201.
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ما تقوم به منظمة )مجد يس���وع(، ومنظمة )اإلخوة 
الكومبونيون(، التي رص���دت مئات اإلعانات لكفالة 
األيت���ام وتمويل نفق���ات تعليم أغل���ب األطفال في 
المدارس؛ إلغرائهم باالرتداد عن اإلس���الم واعتناق 
المسيحية)1(، مستغلين عجز كثير من األسر المسلمة 
عن دفع المصروفات الدراس���ية التي تتراوح ما بين 
)20 – 50( دوالراً، فيضطرون إلى ترك الدراسة)2(.

- تقديم المعونات واإلغاثات مس���تغلين أجواء 
الصراع���ات والحروب، ومن ذل���ك تقديم المعونات 
الطبية والغذائية لنحو ثالثين ألف مهاجر ش���ردتهم 
الحروب، وغالبيتهم من المس���لمين، ما دفع أعداداً 

منهم للتنّصر.
واالدعاءات،  والوع���ود،  الخراف���ات،  نش���ر   -

للترغيب في المسيحية.
إضافة إلى اتباع ما تقّدم اتبعوا األسلوب المباشر 
والدع���وة العلنية مت���ى كان ذلك ممكن���اً، في قاعة 
خاصة أو في حديقة، وفي شكل أحاديث مباشرة أو 
حوارات أو ندوات أو مناقشات، لمجموعات صغيرة، 
ودراس���ات إنجيلية ف���ي الكنائس والبي���وت وأماكن 
العمل، وهذا األس���لوب المباشر يفضله المنّصرون؛ 
إال أنه يحت���اج إلى حكمة وحنك���ة منهم، خصوصاً 
في المجتمع الكونغولي ال���ذي تتعدد فيه القوميات 

والديانات.
العاّمة؛  والمناظرات  المحاضرات  أما أس���لوب 
فتعتم���د عليه الكنائس غي���ر الكاثوليكية، وبخاصة 
التي  المس���تحدثة  والبروتستانتية  البروتس���تانتية، 
انش���قت عنها وبدأت تنتش���ر في الب���الد، وكذلك 

الكيمبانجية)3(.

تصريحات الشيخ موديلو واماليما - األمين العام للمجلس األعلى   )1(
موقع   ،- الديمقراطية  الكونغو  بجمهورية  اإلسالمية  للشؤون 

المسلم اليوم.

الشيخ جمال لومومبا رمضان، مرجع سابق.   )2(

)كميبانجو( رجل اّدعى النبوة، وأنه أرسل إلى شعب أسود لينقذه   )3(
- وذلك حسب اعتقاده -، وكان يفعل بعض الخرافات والدجل 

يالح���ظ مما تق���دم أّن التنصير ف���ي الكونغو 
اتبع اس���تراتيجيات عديدة، منها ما يتصل بالكوادر 
والّنخب والقيادات، ومنها ما يركز على المؤسسات، 
وعلى رأسها مؤسس���ات الدولة، إضافة إلى التنمية 
والخدمات، ومن االستراتيجيات التي انتهجتها بعض 
المنظم���ات التنصيرية اس���تراتيجية )من بيت إلى 
بي���ت(، والتي تعمل على توصيل الكتيبات التي تدعو 

للنصرانية إلى جميع بقاع البالد)4(.
كذاك إشعال الحروب في مناطق ترّكز المسلمين، 
مثل: مناطق كيفو، ومنطقة سيكك، ومنطقة ماسيس 
التي تضّم عدداً من المنش���آت اإلس���المية الكبيرة، 
وبخاصة المس���اجد األربعة التي ش���يدتها )منظمة 
الدعوة اإلس���المية( في 2011م، إال أنه نتيجة لعدم 
االستقرار واألمان حدث هرب المسلمون إلى رواندا 
والحدود المجاورة، فُهجرت المساجد، ودّمر بعضها 
نتيجة أعمال العنف والقت���ال، ففي رمضان األخير 
صعب على المس���لمين أداء ش���عائرهم اإلسالمية، 

وبخاصة إقامة صلواتهم الخمس)5(.
كما اس���تخدم التنصي���ر العديد من الوس���ائل 
والخط���ط بعيدة المدى؛ حيث لجأ إلى تنويع الكتاب 
والخطاب المقّدم للمسلمين الكونغوليين، من خالل 
مادة تراعي الجوانب النفسية لهم وعدم استفزازهم، 
وتنبيه الذين تدّربوا على العمل وسط المسلمين على 
عدم تقديم عقيدة الثالوث األعلى، مع إعداد مراكز 
رين من المسلمين،  التدريب المهيأة الستقبال المنصَّ
من خالل كنيس���ة غير معلن عنها خالية من الصور 
المس���يحية، وكّل ذلك عبر ك���وادر مدربة عملت في 

وبعض األمور الخارقة للعادة، فعّده الناس في الكونغو نبياً، فنشأ 
هذا الدين، وله انتشار كبير حالياً في الكونغو الديمقراطية.

اإلسالمي،  التراث  مكتبة  التنصيرية،  اإلذاع��ات  سلبي:  كرم   )4(
القاهرة 1991م، ص 45.

إلى ذكرى 23 مارس -، حيث  إم m23( 23( - استناداً  حركة   )5(
في  الكونغو  شرق  في  المتمردين  دمج  الكونغو  حكومة  قررت 

الجيش، ولم يتم ذلك، مما دفعهم إلى حمل السالح والتمرد. 
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مناطق المس���لمين، وله���ا خبرة ومعرف���ة بالتاريخ 
اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية والقرآن الكريم)1(.

ج���دول يوضح أه���ّم المنظمات الكنس���ية في 
الكونغو )من إعداد الباحث(

مالحظات مكان عملها النشاط المنظمة 

اإلغاثة، وكّل كاريتاس

األنشطة الخدمية: 

)تعليم، صحة.. (

كاسايفي الجنوب، 

مناطق بوكافو، 

وكسنجاني، في 

الشرق 

إيطالية، تابعة 

للفاتيكان، 

لها إمكانيات 

ضخمة

إغاثة، طباعة كورديد

األناجيل والكتب 

التنصيرية 

كاساي، كنتلسا، 

كسنجاني

هولندية 

AAB كّل أنواع اإلغاثة

)غذاء، عالج..( 

كسنجاني، 

كيفو، كينشاسا، 

لومومباشي

تابعة لألمم 

المتحدة 

كريستيان رو 

)مجد يسوع(

إغاثة، تعليم، 

عالج في مناطق 

المسلمين 

كينشاسا، بوكافو، 

لومومباشي

مدعومة من 

مجلس الكنائس 

العالمي 

مالحظات:
1 - الج���دول أع���اله ال يغّط���ي كّل المنظمات 
العاملة وفروعها، ولك���ن يغّطي المنظمات الضخمة 

صاحبة اإلمكانيات والمجهود الكبير. 
2 - تعدد جنسيات المنظمات، وتنوع أنشطتها، 

وتغطيتها لمعظم المجاالت.
ري���ن للفق���ر والجه���ل  اس���تغالل المنصِّ  – 3
والمرض، وخصوصاً في أماكن الوجود اإلس���المي، 
فالعاصمة )كينشاسا( يوجد بها حالياً أكثر من 950 
ألف مس���لم، وهنالك خطة موضوعة لتنصير نصف 
مليون مسلم في الكونغو خالل العام الحالي والقادم 
من ِقَبل الكنيسة ومشروعاتها السرية في )الكونغو(.

4 - تخّص���ص بع���ض المنظم���ات، كمنظم���ة 
)كاريتاس(، في تنصير األطفال. 

5 - المنظمات مدعومة بإمكانيات مالية ضخمة، 

اإلذاعات التنصيرية، مرجع سابق، ص 45.  )1(

وما يؤكد ذل���ك تغطيتها للخدمات، حتى دخولها في 
مشاريع البنية التحتية.

الكني�سة والتعليم في الك�نغ�:
قامت الكنيس���ة في مجال التعليم في )الكونغو( 
من���ذ فترة االس���تعمار بتبّني األطف���ال الصغار من 
الجنس���ين ذك���وراً وإناثاً لس���نوات طويل���ة، وأغلب 
هؤالء األطفال ممن تّم ش���راؤهم من تجار الرقيق، 
وأنش���أت المدارس الحديثة، ووضع���ت إدارتها في 
أيدي اإلرس���اليات التنصيرية التي كانت تهتم بتهيئة 
التالميذ وتنصيرهم، إال أّن األغلبية الس���احقة من 
المسلمين تقاطع هذا النوع من التعليم منذ استقالل 

)الكونغو(.
كما اس���تخدمت السلطات في )الكونغو( التعليم 
أداة للضغ���ط على المس���لمين إلجبارهم على ترك 
دينهم والتنّصر، ووس���يلة للحّد من انتشار اإلسالم، 
وخصوصاً في المناطق الوثنية، عن طريق)2( منع أبناء 
المسلمين وبناتهم من دخول المدارس أو الجامعات 
إال إذا ارت���دوا ع���ن اإلس���الم وغّيروا أس���ماءهم، 
وكذلك قام���ت ببناء الم���دارس والكنائس وربطتها 
بالخدمات األخرى، كالمستش���فيات، وتقديم الغذاء، 
وكفالة الطالب، وبخاصة المش���ردون، لتش���جيعهم 
وتش���جيع أسرهم على ترك اإلس���الم، مما يؤثر في 
عقل المواطن الكونغولي البس���يط ونفسيته، وذلك 
باعتبار أّن هنالك جهة تهتم به أكثر من غيرها، وهي 

المؤسسة التنصيرية وليس اإلسالم والمسلمين.
ونتيجة لهذه السياسات نجد أّن أعداداً كبيرة من 
الشباب المسلم غير متعلمة، حتى إنه من ضمن 500 
دارس جامعي في الجامعات الكبرى في )كينشاسا( 

ال يوجد سوى 100 دارس مسلم)3(.

لألقليات  التعليمية  األوض��اع  محمد:  العابدين  زين  الطيب   )2(
المسلمة في إفريقيا، دراسات إفريقية، مركز البحوث والدراسات 

اإلفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، العدد 26، ديسمبر 2001م.

الديمقراطية،  الكونغو  في  والمسلمين  اإلسالم  تقرير عن وضع   )3(
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إسالمية

كم���ا اس���تُغل التعليم ف���ي محاربة اإلس���الم 
والمس���لمين من خالل المناه���ج التعليمية، فمثاًل�: 
ت���ّم من خالله���ا تضخيم المش���اركة المحدودة من 
بعض المس���لمين في تجارة الرقي���ق، وتعّمد إغفال 
جرائم األوروبيين الفظيعة ف���ي ذلك؛ بهدف زراعة 
الحقد والكراهية في نفوس األفارقة ضد اإلس���الم 

والمسلمين. 
ف���ي المقابل؛ لم يحظ المس���لمون في الكونغو 
بأي معاهد دينية إسالمية، وذلك بحجة أنهم أقلية، 
كم���ا أّن أوضاعهم متأخرة، وق���د حالت الحكومات 
المتعاقبة في الكونغو دون تطوير التعليم اإلس���المي 
بحجة أنه ال يس���اهم في ترقية ثقافة المواطنين أو 

تنمية البالد)1(!

الكني�سة واالإعالم في الك�نغ�:
أنش���ئ أول جه���از إعالمي بالكونغ���و في عام 
1892م بواسطة الكنيس���ة األنجليكانية، وتّم افتتاح 
أول إذاع���ة في يناير 1937م، وه���ي )إذاعة الكونغو 

بلجيك( و )إذاعة إفريقيا الوسطى( و )راديو ليو(.
ولقد استفاد اإلعالم الكنسي من حرب الفضاء 
اإلعالمية، فأنشأ أول إذاعة خاصة له في )كينشاسا( 
بعد االستقالل مباشرة عام 1960م، والحقاً تّم إنشاء 
)راديو س���انقوماالمو( التابعة للكنيسة اإلنجليكانية 
من���ذ 1993م، باإلضافة إلى )رادي���و كاثوليك أليكا( 
الذي أنش���ئ في 1995م، و )راديو وتلفزيون رس���الة 
الحياة( الذي أنش���ئ في 1996م، ويتبع للقس���يس 

)ميرناندو كوينت(، وغيرها. 
ونجد أّن الكنيس���ة البروتستانتية لديها إذاعات 
كذلك؛ لكنه���ا تركزت خارج العاصمة )كينشاس���ا(، 
خصوصاً في إقليم )لومومباش���ي(، وإقليم )ميوجي 
ماي(، وإقليم )يوما(، و )الكونغو الس���فلى(، ومنطقة 

مرجع سابق.

مفتي   - حميدي  علي  فامبا  الشيخ  مع  مقابلة  الشعب،  جريدة   )1(
الكونغو الديمقراطية -، مرجع سابق.

)دينيا( في اإلقليم الش���رقي، وهذه اإلذاعات تقّدم 
برام���ج ثقافية ودينية باإلضافة إل���ى برامج التنمية 
المس���تدامة للرجل والمرأة؛ وهو ما جعل للكنيس���ة 
دوراً أكب���ر تج���اه المواطن الكونغول���ي والتأثير في 

اتجاهاته وسلوكه. 
وبالنس���بة لوس���ائل اإلعالم األخ���رى؛ نجد أن 
تلفزيون )الكونغو(، ومجلة األس���بوع اإلفريقية، وهي 
مجلة أسبوعية عريقة أصدرها األب )سبينان جمان 
لوقال( منذ 1952م، وهي تابعة لمؤتمر األس���اقفة، 
أكثر الواجهات التي تبّث وتنش���ر البرامج الكنسية، 

كما توجد أربع صحف يومية.
ويمكن القول إنَّ الكنيس���ة استفادت من توظيف 
اإلعالم ووسائله في نشر أهدافها، وعملت على تطوير 
اس���تخدامه، وبخاصة الراديو والتلفزيون، فنجد في 
)كينشاس���ا( وحدها 13 قناة إذاعية وتلفزيونية تابعة 
للكنيس���ة، بل هنالك من ي���رى أنها أكثر من 30 قناة 
تلفزيونية إذا أضيفت القنوات الحكومية المستخدمة 

في دعم الكنيسة والتأثير في المسلمين.
إال أنه قد وجهت انتقادات عديدة لتلك القنوات 
وبرامجها، حتى من المسيحيين الكونغوليين أنفسهم، 
باعتب���ار أّن معظمها ال يعرض س���وى الموس���يقى 
والبرامج الدينية المس���يحية المك���ررة والتي ملّها 
المش���اهد، وهو ما أضع���ف إمكاني���ة تأثيرها في 
المسلمين الكونغوليين، خصوصاً مع وجود تناقضات 
بي���ن التيارات المس���يحية في الكونغ���و في فكرها 

وطرحها)2(. 
وتتجسد قوة تأثير الكنيسة وإعالمها في الحياة 
اليومي���ة في )الكونغو( في أنه ال يمكن ألي جهة، بما 
في ذلك الدول���ة أو األحزاب أو التجار، أن يخاطبوا 

واجهت البرامج الدينية المسيحية الكثير من النقد الساخر من   )2(
كتب مقاالت عديدة عن  تفوندا، حيث  تشيويبى  الصحافي  قبل 
ذلك في صحيفة )لوبو تسييل دو كينشاسا(، حيث ذكر: )أصبحت 
سوى  تعرض  ال  ألنها  جّداً؛  مملة  التلفزيونية  القنوات  مشاهدة 

الموسيقى والبرامج الدينية المسيحية المكررة(.



11
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

الجمهور - خصوصاً في األرياف - إال عبر الكنيسة؛ 
فه���ي التي تقيم الن���دوات أو المحاضرات وغيرها؛ 
لذا أصبحت كّل الجهات تس���عى لكسب وّد الكنيسة 
لالس���تفادة منها في تحقيق البرامج والمشروعات، 

وبخاصة الدولة.

الكني�سة وال�سلطة في الك�نغ�: 
الكاثوليكية من أهم الطوائف المس���يحية التي 
أدخلها االس���تعمار، وبعد فترة من الزمن انقسمت 
الكنيس���ة، وقامت بوضع المنهج األرثوذكس���ي، ثم 
الحقاً البروتس���تانتي، وأخي���راً ظهرت مجموعات 
تّدع���ي إنق���اذ الن���اس، وابتدعت بع���ض األفكار 
الجدي���دة، وأصبح المس���يحيون ف���ي )الكونغو( 
متفرقين في اآلراء واألفكار، خصوصاً حول طبيعة 
)الس���يد المسيح(؛ أبشر هو أم إله؟، وهنالك أيضاً 

الكنائس المحلية.
وعل���ى ذل���ك نج���د المجموع���ات الدينية في 

)الكونغو( موّزعة على النحو اآلتي)1(: 
الكاثوليك 50%، البروتس���تانت 20%، المسلمون 
10%، الكيمبانجويون 10%، األدي���ان التقليدية التي 
تؤمن بسل�طة األسالف واألساطير والخرافات %10 

من إجمالي سكان الكونغو. 
وبالرغ���م م���ن أّن )الكونغ���و الديمقراطية( - 
بحس���ب دس���تورها - دولة ال دين���ي���ة )علمانية(؛ 
فإنها تتحيز ض���د المس���لمين وأص���حاب األديان 
األخرى؛ بترس�����يخ القيم المس���يحية في المجتمع، 
وتقّدم الدعم والم��س���اندة للتنصير، وتقوم بإقصاء 
المسلمين ومحاربت���هم بالرغم من اعتراف الدستور 
بهم، فتص������در الكثير من القرارات والسياس���ات 
المناقض������ة لمصالحهم، وذلك يعود إلى أّن الّنخبة 

بمركز  العالي  ال��دب��ل��وم  برنامج  إفريقيا،  ف��ي  المسيحية   )1(
في  المسيحية  عن  سمينار  اإلفريقية،  وال��دراس��ات  البحوث 
الخرطوم،  البشر،  الطيب  الوهاب  عبد  الديمقراطية،  الكونغو 

2012/8/12م.

الح���اكمة مس���يحية كاثوليكي���ة بنس��بة 95%؛ وهو 
ما يجع���ل للكنيس���ة الكاثوليكية س���ل�طات وتأثيراً 
وص���الحيات كبيرة وش���بكات ف���ي كّل المجاالت، 
فالدول��ة تُدار بواس���طة المسيحيين؛ ولذلك تمارس 
الحكوم���ة الكثير من المضايقات والضغوط�ات على 
المسلمين، وتمنع بعض أنشطتهم، وتع��رقل إقام���ة 
بعض الشعائر الدينية اإلسالمية، وبخاصة الصالة، 

في مجموعات كبيرة. 

الم�ؤ�س�سات االإ�سالمية في الك�نغ�:
يوج���د العديد من المؤسس���ات اإلس���المية 
العاملة في نش���ر الدع���وة ف���ي )الكونغو(، وتَُعّد 
)جمعية مسلمي الكونغ���و( أكبر مؤسسة إسالمية 
فيه���ا، وتت���بعه���ا وح��دات إداري���ة موّزعة على 
األقالي��م األحد عش�����ر في )الكونغ���و(، في كّل 
المحاف��ظ���ات، وهي تهدف إلى تأهيل الش���باب 
المس���لم وتطويرهم ليس�����اهموا في دعم عجلة 

التنمية المس���تدامة.
إال أّن الش���باب الكونغ���ولي المس����لم يرى أّن 
نش���اط الجمعية غير فّعال بص���ورة ع��اّمة، وذلك 
يعود لعدم توفر المص��در الم��الي، فأغ�لب الش��باب 
المس���لم ع���اط���ل، والدولة ليس لديه���ا وظائف، 
وأغل��ب الشباب المس���لم غير متعلّم)2(، كما أنها ال 
تَُعّد مرج��عية إس��المية معترف ب���ها، ولي���س لها 
ق��وة وسط المس��لمين، ما دفع المسل��مين للتوّج���ه 
إلى إقامة الجمعيات والمؤسس���ات الصغيرة حسب 
تقارب وج�هات النظ�����ر، وداخ���ل هذه الجمع��يات 

تك��ّونت مج��الس للعلماء واإلفتاء.  
وتوجد منظم���ات حكومية محلية وأجنبية تدعم 
مس���لمي الكونغو، ومنظمات أخرى مس���تقلة، وهي 
ذات طابع إنساني وثقافي، وتعمل وفق أهداف متفق 

عليها، وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي: 

الديمقراطية،  الكونغو  في  والمسلمين  اإلسالم  تقرير عن وضع   )2(
مرجع سابق، ص 13.
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جدول يوضح أهّم المنظمات اإلسالمية العاملة 
في الكونغو الديمقراطية)1(

مالحظاتطبيعة العملالمنظمة

الجمعية الخيرية اإلسالمية 

للغات والتنمية 
إنسانية

ثقافيةمؤسسات آل مكتوم 

ثقافية تعليميةمنظمة الدعوة اإلسالمية 

شيعية إنسانيةمؤسسة القيم 

تعليم جامعي إنسانيةمؤسسة المسلم الكونغولي

التحالف الكونغولي الغربي 

اإلفريقي من أجل األهداف 

المشتركة 

نظافة وتنمية

خدمة حج وكالة سفرنادي الحاج 

جمعية نسوية ثقافيةماما انتصار 

تنميةمركز اإلصالح االجتماعي

ثقافيةاتحاد شباب مسلمي الكونغو 

حقوق إنسانكونازي

ثقافيةالمركز اإلسالمي )سالمة(

منظمة نسائيةثقافيةزمزم 

منظمة نسائيةثقافيةاتحاد المرأة من أجل التنمية 

اتحاد المرأة الكونغولية 

المسلمة 
نسائيةإنسانية

مالحظات:
- الج���دول أع���اله ال يش���مل كّل المنظم���ات 

اإلسالمية العاملة في الكونغو الديمقراطية.
- تنتشر تلك المنظمات في كّل الوحدات اإلدارية 

للكونغو الديمقراطية البالغة 11 وحدة. 
- تس���تفيد هذه المنظمات م���ن دعم )جمعية 
مس���لمي الكونغو( في تنفيذ نشاطاتها، والتي تتعدد 

وتتنوع مجاالتها.
وبالنس���بة للمؤسس���ات التعليمية اإلس���المية؛ 
فبرغم قلتها يش���كو بعضها من الضعف وعدم توفر 

الكونغو  في  والمسلمين  اإلس��الم  وضع  عن  تقرير  المصدر:   )1(
الديمقراطية، مرجع سابق.

اإلمكانيات، ومن أهّم الجامعات والمعاهد اإلسالمية 
الموجودة في الكونغو)2(: جامعة المصطفى اإلسالمية 
بالكونغو )شعبية(، ومعهد المسلم في الكونغو، وجامعة 

الفتح اإلسالمية في إقليم شمال )كيفو(. 

واقع الم�سلمين الي�م ودورهم في الحياة العامة:
أوالً: الجوانب العلمية والثقافية:

حرمت سياس���ة االس���تعمار البلجيك���ي أبناء 
المسلمين من التعليم؛ ما ساهم الحقاً في حرمانهم 
م���ن أن يكون له���م دور فاعل في مج���االت الحياة 
المختلفة، والمشاركة في إدارة شؤون بالدهم، وذلك 
نت���اج تخلّفهم في المجال الترب���وي والتعليمي، فَمن 
لديهم شهادات عليا يعّدون على أصابع اليد الواحدة، 
وليس له���م جامعات مكتملة، أو حتى معاهد عليا، و 
90% من المسلمين أّميون، بسبب محاربتهم وفقرهم، 
فمعظمهم يج���دون صعوبة في توفير ما بين )50 – 

100( دوالر إللحاق أبنائهم بالمدارس.
إّن التعليم اإلس���المي في الكونغو في تخّبط من 
حيث المناهج والمراحل والمدّرسين، وفي حاجة إلى 
تطوير، ويقوم بالتعليم مدرس���ون من مالي والسنغال 
وتشاد، ويمارس التعليم اإلسالمي على شكل مدارس 
قرآنية ملحقة بالمس���اجد والمراكز اإلس���المية في 
معظ���م المدن، مثل: لبومو، وبوانت نوار، حيث يوجد 

فيها مركز إسالمي أقيم بجهود ذاتية)3(.
ونجد أنه تح���ت إلحاح الظ���روف واإلغراءات 
أخذ بعض المسلمين يرسلون أوالدهم إلى المدارس 
الكاثوليكية؛ ما يجعلهم عرض���ة للتنصير أو الجهل 
بدينهم، وهنالك وعود لمن ينهي دراس���ته الجامعية 
ف���ي )الكونغو( بمنحة دراس���ية له بالخ���ارج ما دام 
معتنق���اً للنصرانية، وضمان حصوله على وظيفة في 

أرقى مؤسسات الدولة.

المرجع نفسه، ص 27.  )2(

المرجع نفسه.  )3(

إسالمية
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وفي النشاط العلمي والثقافي والدعوي؛ ياُلحظ 
غياب المراجع الديني���ة والمصاحف؛ ما ترتب عليه 
وقوع المس���لمين في مش���كلة األمية الدينية، وعدم 
وجود الدعاة المؤهلين، خصوصاً أّن الدورات العلمية 
القليلة التي كان يوفره���ا األزهر بمصر لتأهيل )5( 
دعاة ق���د توقفت من���ذ 2005م، وترفض الس���لطة 
المس���يحية قبول أي دعوات لمشاركة المسلمين في 
أي مؤتم���رات أو ملتقيات خارجي���ة، وهو ما يحول 
دون تطّور عالقاتهم بإخوانهم في العالم اإلس���المي، 
وتلقي المس���اعدات إلنشاء المس���اجد، ومؤسسات 
اإلس���المية،  المعاهد  وإنش���اء  والدعوة،  التعلي���م، 
وابتعاث الطالب المس���لمين للجامعات اإلس���المية، 
كما ترف���ض الدولة التدّخل في تنظيم الحّج، وتقديم 
أية مس���اعدات للحجاج الكونغوليين، باعتبار أّن ذلك 
يتعارض مع علمانية الدولة، كما يالحظ أّن المعونات 
التي تصل إلى )الكونغو( من البالد اإلس���المية تقّدم 
إلى )الكنائس( دون )الرابطة اإلسالمية(، وأّن سفراء 
)النوايا الحس���نة( المس���لمين ينّفذون مهاّم التنصير 

دون أن يشعروا. 
وفي المجال اإلعالم���ي نجد أّن هناك أكثر من 
50 قن���اة تليفزيونية للح���ركات التنصيرية، بينما ال 
توجد أي قناة أو وس���يلة إعالمية أو صحف خاصة 

بالمسلمين.
ثانياً: المشاركة السياسية:

خمسة أعضاء فقط مسلمون من إجمالي )500( 
عضو في البرلمان بنسبة 10%، وال يوجد غير مسلم 
واحد في منصب نائب وزير، فالمس���لمون ليس لهم 
كلمة فيما يُطرح من القضايا، وهم بعيدون عن دائرة 
التأثير السياس���ي، ويعانون التهميش التاّم، ومسلمو 
الكونغو يش���ّكلون أغلبية في س���تة أحزاب فقط، من 
جملة 400 حزب سياسي على مستوى الدولة، وهي)1(:

ويكيبيديا  موسوعة  عاشور،  محمد  اإلفريقية،  ال��دول  دليل   )1(
اإللكترونية.

1 - حزب العفاف الجماهيري، ويرأس���ه السيد 
موس���ى كاليماس نقوك زاكو، ويشغل أيضاً منصب 

السكرتير العام لجمعية مسلمي الكونغو.
2 - حركة المحاس���بين الوطنية، برئاسة كومبا 

كيساكا بارونر، وهو طبيب جراح. 
3 - االتفاقية اإلسالمية للتنمية، برئاسة السيد 

الحاج كوانفر. 
4 - الحزب الديمقراطي اإلس���المي، برئاس���ة 

النقو شاريفو. 
5 - حركة القوة الهادئة، برئاسة السيد جبريل، 

وهو محام. 
6 - حزب الحماية لوجه الله ورسوله )صلى الله 

عليه وسلم(. 
ثالثاً: في المجال االقتصادي:

المسلمين  النصارى، ومشاركة  بأيدي  االقتصاد 
ضئيلة جداً في تنمية البالد، فالكنيسة بما تجده من 
دعم وإمكانيات تهيمن على مشروعات التنمية والبنى 
التحتي���ة في البالد، وعلى الرغم من أّن المس���لمين 
من )الهند، وباكس���تان، ونيجيريا، ومالي، والسنغال، 
وغينيا( عملوا على توّلي المش���روعات االقتصادية، 
خصوص���اً في الفترة من 1960م إل���ى 1997م، فإّن 

المسلمين في الكونغو ما زالوا ضعفاء وفقراء. 
رابعاً: المجال االجتماعي:

ال يملك المس���لمون أية بنًى أساسية اجتماعية، 
فلي���س لديهم مستش���فيات، أو مراك���ز صحية، أو 
دور مس���نين، أو مالجئ خاص���ة بهم، وهناك نقص 
في المرافق والخدمات الت���ي يحتاجون إليها، وفي 
ظّل الحروب تزداد معاناة الكثير من المس���لمين في 

)الكونغو(.
وبالنس���بة للمس���اجد ال يوجد ف���ي العاصمة 
)كينشاس���ا( - وهي أكبر مدينة - س���وى مسجدين 
فقط، أّما بقية المس���اجد؛ فهي عبارة عن مصليات 
صغيرة ال يتس���ع الواحد منه���ا ألكثر من 150 فرداً، 
وف���ي منطقة )مانيما( نجد أّن المس���جد الذي بناه 
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العرب في منطقة )كيندو(، عندما أدخلوا اإلس���الم 
ف���ي الكونغو عام 1800م، أصبح كنيس���ة حالياً، وال 
يُسمح للمس���لمين بإقامة مسجد في ثكنات الجيش 
أو السجون أو المستش���فيات، أّما المسيحيون ففي 
كّل هذه األماكن لهم كنائس، والمسلمون عاجزون عن 

ترميم ما تهّدم من مساجدهم.
وفيم���ا يتعلق بالمناس���بات؛ فإّن المس���لمين ال 
يُمنح���ون إجازة في األعي���اد، وإذا غاب أحدهم عن 
العمل تتم مجازاته ومحاس���بته، بينما هنالك عطلة 
رس���مية ف���ي األعياد المس���يحية.. وف���ي مواجهة 
المنظم���ات والجمعي���ات التنصيري���ة؛ فالمنظمات 
التنصيرية تُق���ّدر أعدادها ب���اآلالف، وال توجد إال 
منظمتان إغاثيتان مس���لمتان فق���ط، هما: )منظمة 
الدعوة اإلسالمية( السودانية، و )مؤسسة آل مكتوم( 

اإلماراتية.
وحس���ب إفادة الش���يخ عبد الله مانجاال رئيس 
المجل���س األعلى للش���ؤون اإلس���المية بجمهورية 
الكونغو الديمقراطية؛ فإن���ه ال يوجد هناك محاكم 
شرعية فيما يخص مشكالت األحوال الشخصية أو 
المواريث، لذلك تّم تشكيل مجالس للمشايخ والعلماء 
في مناطق أغلبية المس���لمين لحّل هذه المشكالت؛ 
بش���كل يحول دون أن يتقّدم الشاكي أو المشكّو إلى 

محاكم حكومته)1(.

الخاتمة:
إن ضع���ف المس���لمين، وهيمنة الكنيس���ة 
ونش���اطها التنصي���ري، وس���يطرة أتباعها على 
مقاليد األم���ور في )الكونغو الديمقراطية( يحول 
دون أن يكون للمس���لمين دور فاع���ل في الحياة 
السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة، ويلقي 
بظالله القاتمة على مس���تقبل وجودهم، إذا ظلّت 

مقابلة أجريت مع الشيخ عبد الله مانجاال، بموقع اإلسالم اليوم،   )1(
http://islamtoday.net/nawafeth/mobile/ انظر: 

htm.7353-zview-47

أوضاعه���م على حالها، ولن يس���تطيعوا النهوض 
بالدعوة اإلس���المية، كما أّن اإلس���الم لن يكون 
له تأثير قوي ف���ي الخريطة الدينية واالجتماعية 

والسياسية الكونغولية.
إّن األم���ر يتطل���ب األخ���ذ بيد المس���لمين 
الكونغوليي���ن ليتمكن���وا من المش���اركة بفعالية 
في إدارة ش���ؤون بالدهم، خصوصاً واالس���تفادة 
مما تتيح���ه الدول���ة - برغ���م علمانيتها - من 
المبادرات  المنافس���ة، فيتوجب تقدي���م  فرصة 
والمس���اعدات، ومن أهمها: إنش���اء المؤسسات 
التعليمي���ة والدعوية والخدمي���ة، وتقديم المنح 
الدراس���ية والدورات التدريبي���ة، وإعادة تأهيل 
الدعاة، ورفع الكفاءات وتطوير القدرات للكوادر 
والتجارية،  واالقتصادية،  )الثقافية،  اإلس���المية 
والزراعية، والطبية، والهندسية(، ولسماع الصوت 
اإلسالمي فال بد من إنشاء محطات إذاعية، وبث 
تلفزيون���ي، ويالحظ أنه توجد للمس���لمين إذاعة 
 The voice of في كينشاس���ا وكيكويْت باس���م

.africa
المس���لمين حتى  من  الضعفاء  ولمس���اعدة 
يتمكنوا من مقاومة إغراءات الكنيسة، وتوعيتهم 
بمخاطر التنصير واستهدافهم لهويتهم اإلسالمية، 
وتمكينه���م من مواجهت���ه، فه���م يحتاجون إلى 
المس���اعدة المعنوية والمادية، كما يحتاجون إلى 
العمل على دعم الروابط بينهم، وتقوية عالقاتهم 
بإخوانهم في العالم اإلس���المي، وتبّني قضاياهم 
في المحاف���ل اإلقليمي���ة والمحلية، وتش���جيع 
المؤسسات اإلسالمية للعمل في )الكونغو( برغم 
ما يمكن أن تواجههه م���ن عقبات، كما أنه ال بد 
من الس���عي لالستفادة من المس���لمين والوجود 
اإلس���المي في )الكونغو( - على قلته وضعفه - 
في العمل على نشر الدين والثقافة اإلسالمية في 
المنطقة، خصوصاً أّن اإلس���الم يدعو إلى القيم 

الكريمة والفاضلة، ويمتاز بقوة الدفع الذاتي. 

إسالمية

14



15
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

)*(   أستاذ اللغة العربية، الجامعة اإلسالمية بالنيجر.

ه���ذه المنطقة من إفريقيا، ودح���ض الفرية التي 
أذاعها الكتاب الغربيين، وأذنابهم من أبناء جلدتنا، 
حول نعمة االستعمار على شعوب إفريقيا من حيث 

التقّدم والتطّور.
ونريد ف���ي هذا المقال تس���ليط الضوء على 
)دولة مالى اإلس���المية(، وذلك م���ن خالل نبذة 
تاريخية نتناول فيها دولة مالي من حيث النش���أة 
والتطور، ث���م نتناول مس���اهماتها الحضارية في 

غرب إفريقيا.

نبذة تاريخية:
لقد ترك س���قوط دولة غانة شبه الوثنية عام 
)469ه� / 1076م( عل���ى أيدي المرابطين فراغاً 
سياس���ياً في المنطقة، األمر ال���ذي دفع األقاليم 
المنضوية تحتها إلى تكوين كيانات مس���تقلة، ونتج 
عن صراعها من أجل السلطة والسيادة أن آل األمر 
إلى قبائل »َمانِْدنغ« )MANDING( بعد هزيمة 
مملكة »سوسو« )SOSO( عام )632ه� / 1235م(، 
 SONDJATA()1(»وذلك بقيادة »ُس���نَْجتا كيت���ا
KEITA( الذي اش���تهر عند كتاب العرب باسم 
»ماري جاطه«، المؤس���س لدولة مالي التي ُعرفت 
في التاريخ باس���م )مملكة مالي اإلس���المية(، أو 
)إمبراطورية مالي اإلسالمية(، وذلك عام )638ه� 

/1240م()2(. 

ل� »سنجتا كيتا« في كتاباتهم  لوال ذكر ابن بطوطة وابن خلدون   )1(
العتُبر شخصية خيالية أو أسطورية؛ نظراً  للمكانة الفائقة التي 
احتلها في الروايات الشفوية لتاريخ مالي، انظر: تاريخ إفريقيا 

العام، )4 / 145(.

د. إبراهيم طرخان: دولة مالي اإلسالمية، الهيئة المصرية العامة   )2(
للكتاب، القاهرة عام 1973م، ص 42.

دولة مالي اإلسالمية )628هـ - 834هـ 
/1230م - 1430م(

د. علي يعقوب *

قامت عدة دول إس���المية 
ف���ي )الس���ودان الغربي( قبل 
وساهمت  األوروبي،  االستعمار 
نش���ر  فعال���ة في  مس���اهمة 
اإلس���الم ولغة القرآن، وإرس���اء دعائم الحضارة 
اإلس���المية في المنطق���ة التي ما زال���ت قائمة 
إل���ى اليوم )2014م(، ومن تل���ك الدول دولة مالي 
اإلس���المية أو )إمبراطورية مالي اإلسالمية( التي 
تَُع���ّد من أه���م الدول المركزي���ة التي ظهرت في 
)الس���ودان الغربي(، وقامت بدور بارز في نش���ر 
اإلس���الم والدعوة إليه، وبناء الحضارة اإلسالمية 
ف���ي مناطق غرب إفريقيا، وتوحي���د أجزاء كبيرة 

منها.
ُعرفت مالي اإلسالم كغيرها من بالد السودان 
الغربي، قبل فتح المرابطين للمنطقة، وإس���قاط 
دولة غانة شبه الوثنية، وتضاعف انتشار اإلسالم 
بعد فتح المرابطين؛ حيث اعتنقت األسرة الحاكمة 
اإلس���الم، وقامت الدولة اإلس���المية األولى في 
)السودان الغربي(، وهي: )دولة غانة اإلسالمية(، 
ثم )دول���ة مالي اإلس���المية(، و )دولة س���نغاي 

اإلسالمية(.
نحن بحاجة إل���ى إعادة كتاب���ة تاريخ الدول 
اإلسالمية في )السودان الغربي( من وجهة نظرنا 
ومصادرنا المكتوب���ة باللغة العربية، وذلك إلظهار 
دور اإلس���الم في إقامة الحضارة اإلسالمية في 

تارخيية

15
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الحديثة، وأعلى الس���نغال الشرقي، وشمال غينيا 
كوناكري، وشمال بوركينافاسو، وأجزاء من شمال 
جمهورية بنين، وغ���رب جمهورية النيجر، وأجزاء 

من شمالها الشرقي، وجنوب موريتانيا.
وبعد وفاة »سنجتا« استمر خلفاؤه في توطيد 
أركان الدولة وتوس���يع حدودها، وقد اس���تمرت 
مرحلة التأسيس حتى نهاية القرن السابع الهجري، 
وتعاقب خاللها على الحكم سبعة سالطين، أولهم: 
ابنه »منس���ا ول���ي )علي(« )652ه���� - 668ه� / 
1255م - 1270م()4(، وكان من أعظم ملوكهم، وقد 
تابع »منسا ولي« فتوحات والده في الجنوب، وفي 
أواخر حياته قام بأداء فريض���ة الحّج، وذلك في 
عهد الس���لطان المملوكي الظاهر بيبرس )حكم: 
658ه���� - 678ه���� /1260م - 1279م( صاحب 
مصر)5(، وتوفي »منس���ا ولي« في عام )668ه� / 

1270م(.
ويظهر من خالل رواية ابن خلدون)6( أّن مرحلة 
ما بعد »منس���ا ولي« اتسمت بنوع من االضطراب 
السياسي، دامت زهاء عقدين، توّلى العرش ملوك 
ضعاف إلى عام )684ه� / 1285م(؛ حيث اغتصب 
العرش مولى من موالي أسرة »كيتا« الحاكمة اسمه 
»تش���اكوراه« )TSEKOURA(، وي���رى بع���ض 
الباحثين أنه من غير المجدي أن يستمر الباحثون 
ف���ي نعته بالمغتصب؛ ألن ذل���ك يمكن أن يحجب 
األضواء عن أهمية الدور الذي قام به في تش���يد 
اإلمبراطوري���ة)7(، لكن ه���ذه الصفة ال تنقص من 
أعماله الجليلة التي قام به���ا، فقد قام بفتوحات 

وبتولي ابن )سنجتا( الحكم بطل العمل بالمبدأ الذي كان متبعاً   )4(
عند قبائل )المانديغ( في توريث العرش البن األخت.

القلقشندي، المصدر السابق، )5 / 294(.  )5(

عبد الرحمن بن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر، طبعة دار   )6(
الكتاب العربي، 1961م، بيروت، )6 / 414(.

انظر: أحمد الشكري: اإلسالم والمجتمع السوداني إمبراطورية   )7(
مالي، ط 1، بمجمع الثقافي، أبو ظبي 1999م، ص 185.

وبعد اس���تتباب األمر ل� »سنجتا كيتا«، اختار 
لدولته عاصمة جديدة بدالً من العاصمة القديمة 
المسماة »جريته«، فاختار لها مكاناً غير بعيد من 
نهر النيجر، وس���ماها »نياني« )NIANI(، وهي 
التي اشتهرت باس���م »مالي« أو »مل« أو »ملي«)1(، 

وأضحى اسمها علماً على )دولة الماندنغ(.
واهتم »س���نجتا كيتا« )م���اري جاطه( بتنظيم 
شؤون دولته التي أصبحت مترامية األطراف بسبب 
الفتوحات الكبيرة التي ق���ام بها، وكان حّدها من 
جهة الغرب المحيط األطلس���ي، ومن الشرق بالد 
البرنو، ومن في الشمال جبال البربر، ومن الجنوب 
الغابات، أو بالد الهمج)2( - كما قال القلقشندي -.
وقد بلغت عظم���ة )دولة مالي اإلس���المية( 
أن وصفها صاحب )تاريخ الفت���اش( بقوله: »ويد 
سلطان َمِل مبسوطة على الكّل بالقهر والغلبة، وكنا 
نس���مع من عوام عصرنا يقولون: سالطين الدنيا 
أربعة ما خال الس���لطان األعظم، وهم: س���لطان 
بغداد، وس���لطان مصر، وس���لطان بُْرن، وسلطان 

َمِل«)3(.
ف���ي عام )653ه���� / 1255م( توف���ي الملك 
»س���نجتا كيتا« بع���د أن حّول دول���ة صغيرة إلى 
إمبراطورية شاس���عة األطراف، تزيد مس���احتها 
عن نصف مس���احة قارة أوروب���ا بأكملها، وكانت 
مس���احتها أيام ازدهارها تمتد إلى س���بع دول من 
دول غرب إفريقية الحديثة، وهي: جمهورية مالي 

 )1( أسر، هي:  ثالث  إذ حكمتها  أطوار،  بثالثة  مالي  تاريخ  مّر 
تحت  مملكة صغيرة  وكانت   - كوناتي  أسرة   )2( تراروي،  أسرة 
حكم األسرتين-، )3( أسرة كيتا، وتحت حكمها توسعت واشتهرت.

إبراهيم طرخان، المصدر السابق، ص 42.  )1(

أحمد بن علي: أبو العباس القلقشندي: صبح األعشى في صناعة   )2(
اإلنشا، المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة بدون 

تاريخ، )5 / 112(، بتصرف.

ألفا محمود كعت: تاريخ الفتاش، نشرة هوداس وبنوه في باريس،   )3(
1913م، ص 38.
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واسعة النطاق، فاتس���ع نطاق مملكته، وغلب على 
البالد المجاورة له، وفتح بالد س���نغاي وأضافها 
إلى مملكت���ه، يقول عنه ابن خلدون: »وكانت دولته 
ضخمة اتسع فيها نطاق ملكهم، وتغلبوا على األمم 
المجاورة له���م، وافتتح بالد كوكو )غاو(، وأضافها 
في مملك���ة أهل مالي، واتص���ل ملكهم من البحر 
المحي���ط، وغانة بالمغرب إلى ب���الد التكرور في 
المشرق، واعتز س���لطانهم وهابتهم أمم السودان، 
وارتح���ل إلى بالده���م التجار من ب���الد المغرب 

وإفريقيا«)1(.
وبع���د اس���تتاب األم���ن واس���تقرار الدولة 
وازدهارها؛ ق���ام بأداء فريضة الح���ّج على عادة 
ملوك الس���ودان في حرصهم على الحّج، وبخاصة 
ملوك مال���ي، وفي طريق رجوعه م���ن الحّج عام 
)700ه���� /1300م( ُقتل في تاج���وراء بالقرب من 

طرابلس )ليبيا()2(.
وإلى هؤالء المل���وك الثالثة يرجع الفضل في 
تأس���يس )دولة مالي اإلسالمية(، وتقعيد أمورها، 
ومّد حدودها إلى أطراف واسعة، وليس كما يقول 
بعض المؤرخي���ن المعاصرين: »لي���س في عهود 
هؤالء الس���الطين  ما يس���تحق الذكر، فهي فترة 

اضطرابات وفتن«)3(!
توّلى العرش بعده ثالثة ملوك، وهم: »َمنْسا ُقو 
بن ماري جاطه«، وابنه »منسا محمد«، و »أبو بكر 
بن ماري جاطه«، وذلك من عام )699ه إلى 707ه� 
/ 1300م – 1307م(، على أية حال لم يكن للملوك 

ابن خلدون، مصدر سابق، )6 / 414(.  )1(

وهناك رواية لبعض الكتاب الغربيين تقول: بأنه قتل على الساحل   )2(
شيء  وهذا  دف��ن!!  حيث  مالي  إلى  جثمانه  ونُقل  الصومالي، 
وأيضاً  وغربها،  إفريقيا  بين شرق  المسافة  لبعد  نظراً  مستبعد 
فإّن طريق حجاج بالد السودان الغربي في تلك الفترة تمر بمصر 
أو بالسودان الشرقي وشمال إفريقيا، وأيضاً كيف تُحمل جثة في 
تلك الفترة من أقصى شرق إفريقيا إلى أقصى غربها؛ في رحلة 

قد تستغرق شهرين مع انعدام الطرق ووعورتها إن وجدت؟!

انظر: إبراهيم طرخان، المصدر السابق، ص 71.  )3(

الثالثة شأن يُذكر. 
ثم توّلى العرش بعدهم »منس���ا موسى بن أبي 
بك���ر بن م���اري جاطه« عام )707ه���� / 1307م( 
أش���هر ملوك دولة مالي وأعظمهم، وهو المعروف 
باس���م »كنكن موسى«، وقال عنه ابن خلدون: »كان 
رجاًل صالحاً وملكاً عظيم���اً، له في العدل أخبار 
تؤث���ر عنه«)4(، وفي عهده بلغ���ت )دولة مالي( قمة 
ازدهاره���ا وأوج عظمتها وتوس���عها، حيث امتدت 
 )dendi( رقعتها من بالد التكرور غرباً إلى دندي
شرقاً، ومن والتة في الصحراء شماالً إلى مرتفعات 

فوتاجالون جنوباً.
لقد كان طبيعياً بعد انتهاء مرحلة التأس���يس 
أن يلتفت ح���كام مالي لتنظيم الش���ؤون اإلدارية 
والثقافية واالقتصادي���ة إلمبراطوريتهم، ولحماية 
حدود اإلمبراطورية وف���رض هيبة الدولة وحفظ 
األمن، فنُّظ���م الجيش حتى كانت مالي دولة قادرة 
على اس���تنفار »مائة ألف رجل، منهم عشرة آالف 

فارس«)5(.
ورحل »كنكن موسى« إلى الحّج في عام )728ه� 
/ 1328م( في موكب كبير وذهب كثير، وأغدق على 
س���كان مصر والحرمين الهدايا والهبات، واشترى 
في ب���الد الحرمي���ن والقاهرة األراض���ي والدور 
لحج���اج بالد التكرور، ووصف���ه المقريزي بقوله: 
»كان ش���اباً أسمر البش���رة، جميل المحيا، حسن 
الهيئ���ة، عالماً بفقه المالكي���ة، وكان يبدو من بين 
صحبه حسن الهندام، مطيهم الجواد، وفي معيته 
ما يربو على العش���رة آالف من رعيته، وقد حمل 

من الهبات والهدايا ما يدهش الرائي لروعته«)6(.

ابن خلدون، مصدر سابق، )6 / 415(.  )4(

في  األبصار  مسالك  الله:  فضل  بن  يحيى  بن  أحمد  العمري:   )5(
ممالك األمصار، طبعة بيروت 1986م، الباب العاشر، ص 66.

أحمد بن علي المقريزي: الذهب المسبوك في ذكر من حّج من   )6(
الخلفاء والملوك، طبعة 1975م، ص )91 – 92(.
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وكان له���ذا الحّج نتائج عديدة بالنس���بة لتاريخ 
الس���ودان الغرب���ي، فمنذ تلك الفترة ش���غلت مالي 
األذهان، وتزايد اهتمام مص���ر والمغرب والبرتغال 
والمدن التجارية اإليطالية بها ش���يئاً فش���يئاً، وقد 
أس���هم »كنكن موسى« ش���خصياً فى إضفاء صورة 
الثراء األس���طوري على مملكته؛ حي���ث وّزع الذهب 
بالقدر الذي أدى إلى انخفاض سعره لفترة طويلة)1(، 
وكان كذلك س���بب ظهور )مملكة مالي( في الخرائط 
العالمي���ة، كما ظهرت في هذه الخرائط أيضاً صورة 
الملك »كنكن موس���ى« وبيده قطعة من ذهب، وُعرف 
باسم )ملك الذهب(، حيث أشاعت أخبار الذهب الذي 
حمله معه ثراء بالده في أرجاء العالم اإلسالمي، بل 
أصبحت مالي معروفة في أوروبا، واجتذب إلى بالده 
الكثيرين من التجار والعلماء المسلمين الذي ساهموا 

في)2( النهضة بالبالد اقتصادياً وثقافياً.
إّن حّج »كنكن موس���ى« أصبح معلماً في تاريخ 
مالي والس���ودان الغربي، وورد ذكره في المصادر 
اإلسالمية وغير اإلس���المية، واصطحب معه في 
طريق عودته م���ن الحّج المهندس والش���اعر أبا 
إس���حاق إبراهيم الس���احلي الذي شارك في بناء 
مس���جد مدينة غاو، وجامع س���نكري في مدينة 
تنبكتو، وبقية المس���اجد والمبان���ي األخرى في 

عواصم المنطقة، وأصبح فيما بعد مستشاراً له.
وق���ام بعد رجوعه من الحّج بفتوحات واس���عة، 
شملت دولة س���نغي بأكملها)3(، »وملك سنغي حينئذ 
اسمه زاياسبي، فأخذ ولديه، علي كولن وسليمان نار، 
رهينتين على عادة أوالد الملوك الخاضعين لسلطان 

اليونسكو: تاريخ إفريقيا العام، 1988م، )4 / 163(.  )1(

العصر  في  ومالي  غانة  في  اإلسالم  أثر  الطيبي:  توفيق  أمين   )2(
األقطار  بين  واالجتماعي  الثقافي  التواصل  ن��دوة  الوسيط، 
ص  1998م،  المغرب  بتطوان  الصحراء،  جانبي  بين  اإلفريقية 

.122

تشاكوراه،  ملك  هو  الذي ضمها  أّن  الروايات  بعض  تذكر  بينما   )3(
فلعله هو الذي بدأ بضمها، وكّمل ذلك كنكن موسى.

مال���ي«)4(، وامت���دت مملكة مالي ف���ي عهده داخل 
الصحراء، فاس���تولت على مناج���م الملح في تعزة، 
ومناج���م النحاس في تغدا، وفي عهده اتجهت عناية 
)مملكة مالي( لنش���ر اإلس���الم حتى وصل إلى بالد 
يوربا، يقول الش���يخ آدم اإللوري: »فقد عرف أهلها 
اإلسالم من عهد منس���ا موسى سلطان إمبراطورية 
مالي في القرن السابع الهجري الموافق الثالث عشر 
الميالدي«)5(، وأصبح أهل يوربا يدعون اإلسالم بدين 

مالي، وظلوا على ذلك حتى العهد الحاضر.
وبعد حكم مس���تقر دام خمساً وعشرين سنة 
توفي »كنكن موس���ى« س���نة )738ه� / 1337م(، 
وتولى بعده ابنه »منس���ا مغا«، وبعد حكم دام أربع 
سنوات توفي »منسا مغا«، فتوّلى عّمه »سليمان بن 
أبي بكر« العرش س���نة )742ه���� / 1341م(، وقد 
عمل »منسا سليمان« جاهداً على إعادة هيبة دولة 
مالي - بعد ضعف أصابها في عهد سلفه -، فنجح 
في اس���ترجاع بعض البالد التي استقلت عنها في 
عهد س���لفه)6(، وقام بعدة إصالحات داخلية، وقام 
بأداء فريضة الحّج ف���ي عام )752ه� / 1351م(، 
وقد توفي عام )762ه� / 1360م(، وفي عهده زار 
ابن بطوطة المنطقة ووصفه بالعدل واالستقامة)7(.
وتولى بع���ده ملوك عدة، منهم »منس���ا ماري 
جاطه بن مغا بن موسى« )763ه� / 1362م(، وكان 
قاس���ياً في حكمه ومترفاً، وفي عهده هرب رهينتا 
ملك سنغي وعادا إلى غاو، وتوفي في عام )776ه� 

/ 1374م(.

انظر: عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، نشرة هوداس وبنوه،   )4(
طبعة 1913م، باريس، فرنسا، ص 4.

الشيخ آدم عبد الله اإللوري: اإلسالم في نيجيريا والشيخ عثمان   )5(
بن فوديو الفالني، طبعة 1978م، ص 34.

إبراهيم طرخان، مصدر سابق، ص 94.  )6(

النظار في غرائب األمصار وعجائب  ابن بطوطة: تحفة  محمد   )7(
األسفار - المشهور برحلة ابن بطوطة، مؤسسة الرسالة، دمشق، 

ط 4، 1985م، ص 790.
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وتولى الحكم بعده ولده »موسى«، وكان أحسن 
حاالً من والده، مع كونه ضعيفاً، وابتلي كذلك بوزير 
مس���تبد باألمر، وله بعض المحاوالت الس���ترداد 
بعض الدول التي اس���تقلت عن دول���ة مالي، لكنه 
لم يوّفق فيها وتوفي في عام )789ه� / 1387م(.

وخلفه ف���ي الحكم أخوه »منس���ا مغا الثاني« 
الذي ُقتل بعد س���نة من حكمه ف���ي فتنة داخلية، 
وتوّلى الوزير »س���ندكي« الحكم، ودام فيه سنتين، 
كان يغلب عليهما االضطراب���ات والفتن الداخلية 
بين األس���رة الحاكمة، والهجمات الخارجية التي 
تكثفت عليها، مثل هجمات التوارق على األطراف 
 )Mossi( الش���مالية للدولة، وهجمات الموش���ى
على أط���راف الدولة الجنوبية، م���ا جعل الدولة 
تضعف، ومن جهة أخرى بدأت )دولة س���نغي( في 
الظهور والتوسع على حساب )دولة مالي(، وتمكنت 
من احتالل أجزاء كثيرة منه���ا، وبخاصة األجزاء 

المجاورة لها في )834ه� / 1430م(.
اضطرت )دولة مالي( لالنكماش على نفس���ها 
في المنطقة الت���ي انطلقت منها عند بداية أمرها 
بع���د احتالل جّل مناطقه���ا، وبذلك تركت المجال 
ألمراء سنغي الذين أقاموا إمبراطورية على أنقاض 
مالي في خالل الربع األخي���ر من القرن الخامس 

عشر الميالي)1(، ولله األمر من قبل ومن بعد.

الجانب الح�ساري لدولة مالي االإ�سالمية: 
يَُعّد عهد »كنكن موس���ى«، و »منسا سليمان« 
)741ه���� - 761ه� / 1341م - 1360م(، المرحلة 
التي بلغت فيها إمبراطوري���ة مالي قمة ازدهارها 
وتطورها واس���تقرارها، وكان األم���ن يعّم البالد، 
وينعم به العباد،  بس���بب السياسة العادلة لحكام 
مالي)2(، وبخاصة »منسا سليمان« الذي كان شديد 

أحمد الشكري، مصدر سابق، ص 165.  )1(

المصدر السابق، ص 191، بتصرف.  )2(

الحرص على تجّنب ظلم الرعّية.
كانت قضي���ة العدل في إمبراطورية مالي تَُعّد 
من القيم االجتماعية التي ش���ّدت انتباه المصادر 
الت���ي أّرخت لها، حيث ي���كاد أال يخلو مصدر من 
اإلش���ارة إليها، وبخاصة الرحال���ون الذين زاروها 
أيام ازدهارها، مثل ابن بطوطة، ويؤثر عن »منس���ا 
سليمان« عزل والي مدينة )والتة( بعدما تأكد من 
ظلمه ألحد التج���ار، وهو صاحب تل���ك المقولة 
المؤثرة التي خاطب بها وزراءه ونوابه على األقاليم، 
جاء فيها: »إني بريء م���ن الظلم، وَمن ظلم منكم 
عاقبته، وَمن علم بظالم ولم يُعلمني به فذنوب ذلك 

الظالم في عنقه، والله حسيبه وسائله«)3(. 
وذك���ر اب���ن بطوطة م���ن عادات أه���ل مالي 
وتقاليدهم الحس���نة، فقال: »فمن أفعال السودان 
الحس���نة قلة الظل���م، فه���م أبعد الن���اس عنه، 
وس���لطانهم ال يسامح أحداً في ش���يء منه«)4(، ثم 
وص���ف الحالة األمنية فيها فقال: »ومنها ش���مول 
األمن في بالدهم، فال يخاف المس���افر فيها وال 
المقيم من سارق وال غاصب، ومنها عدم تعرضهم 
لمال م���ن يموت ببالدهم من البيض���ان، ولو كان 
القناطير المقنط���رة، إنما يتركون���ه بيد ثقة من 

البيضان حتى يأخذه مستحقه«)5(.
ويعتق���دون أّن البالد التي يكث���ر فيها الظلم 
والفس���اد يرس���ل الله عليها البالء، ومن ذلك ما 
ح���كاه ابن بطوطة عن »منس���ا س���ليمان«، حيث 
قال: »وحضرت مجلس السلطان في بعض األيام، 
فأتى أحد فقهائهم، وكان قد قدم من بالد بعيدة، 
وقام بين يدي الس���لطان، وتكلم كالماً كثيراً، فقام 
القاضي فصّدقه، ثم صّدقهما الس���لطان، فوضع 

مصدر  خلدون،  وابن   ،165 سابق، ص  مصدر  الشكري،  أحمد   )3(
سابق، )6 / 415(.

ابن بطوطة، مصدر سابق، )2 / 790(.  )4(

ابن بطوطة، مصدر سابق، )2 / 790(.  )5(
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كّل واحد منهما عمامته عن رأسه، وترب بين يديه، 
وكان إل���ى جانبي رجل من البيضان، فقال: أتعرف 
م���ا قالوه؟ فقلت: ال أعرف. فقال: إّن الفقيه أخبر 
أّن الجراد وقع ببالدهم، فخرج أحد صلحائهم إلى 
موضع الج���راد، فهاله أمرها، فق���ال: هذا جراد 
كثير، فأجابت���ه جرادة منها وقالت: إّن البالد التي 
يكثر فيها الظلم يبعثنا الله لفساد زرعها! فصّدقه 
القاضي والس���لطان، وقال عند ذلك لألمراء: إّني 
بريء من الظلم، ومن ظلم منكم عاقبته، وَمن علم 
بظالم ولم يُعلمني به فذنوب ذلك الظالم في عنقه، 
والله حسيبه وسائله«)1(! ونستنتج من هذه القصة 
- وإن كان���ت خرافية -، وخصوص���اً فيما يتعلق 
بكالم الجراد م���ع الصالح، أّن ملوك دولة مالي ال 

يظلمون وال يقبلون بظلم في بالدهم.
وقد هيأت ظروف األمن واالستقرار السائدة في 
البالد ازدهار اقتصادها، وتطّور مجتمعها وعمرانها، 
وأصبحت اإلمبراطورية تضم قرابة أربعمائة مدينة، 
على حّد تعبير الش����يخ محمود كعت)2(، واس����تقدم 
»منس����ا موس����ى« المهندس المعماري األندلس����ي 
إبراهيم الس����احلي بهدف إقامة بعض المنش����آت 

العمرانية بمالي، كالمساجد ودور السلطان.
ونش���طت التجارة بين مالي والعالم اإلسالمي، 
ووفد عليها التج���ار من ش���مال إفريقيا وغيرها 
للتجارة، وكانت تتمتع بثروات معدنية، مثل: الذهب 
والنحاس والمل���ح، باإلضافة إلى خصوبة أراضيها 
ووفرة المياه فيه���ا، ما جعل اقتصادها يرتكز على 
الزراعة وتربية الماشية، وقد نّوه ابن بطوطة بوفرة 
األغذية في مالي)3(، وكان المس���افر فيها ال يحتاج 
إلى التزود بالمؤونة نظراً لوفرة الغذاء في كّل قرية.

ابن بطوطة، مصدر سابق، )2 / 788(.  )1(

انظر: ألفا محمود كعت، مصدر سابق، ص 38.  )2(

ابن بطوطة، مصدر سابق، )2 / 790(.  )3(

اهتم سالطين مالي بتنشيط التجارة مع العالم 
اإلسالمي، فأّمنوا طرق التجارة وأسواقها، وعّينوا 
لها المش���رفين المنّظمين لها باألس���واق، وعينوا 
للقوافل التجارية حراس���اً يحرس���ونها، ما جعلها 
تنعم باألمن واالس���تقرار في الطرق واألس���واق، 
وكان لذلك أثره في دعم عالقات العالم اإلسالمي 
االقتصادية م���ع )إمبراطورية مالي اإلس���المية( 
وتوثيقها، حتى باتت عاصمتها كما ذكر ابن خلدون: 
»وحاضرة الملك ألهل مالي هو بلد بني، بلد متسع 
الخطة، معين على الزراعة، مستبحر العمارة، نافق 
األسواق، وهو اآلن محط لركاب البحر من المغرب 
وإفريقية ومصر، والبضائ���ع مجلوبة إليها من كّل 
قط���ر«)4(، وأصبحت بعض الم���دن، مثل: )والتة، 
وجني، وتنبك���ت، ونياني العاصمة(، مراكز تجارية 
عالمية، يغشاها التجار المسلمون من أرجاء العالم 
اإلس���المي، يجلبون إليها القم���ح والتمر والزبيب 
وغيرها، كّل هذه المعطي���ات جعلت )إمبراطورية 
مالي( تعيش فترة من الرخاء واالزدهار المادي قّل 

نظيرها في تاريخ بالد السودان الوسيط)5(.
كذلك رحل تجار مالي إلى دول شمال إفريقيا 
ومصر للتجارة، يحمل���ون إليها الذهب والنحاس، 
وكانت القواف���ل التجارية تكاد أال تنقطع بين دول 
ش���مال إفريقي���ا ومملكة مالي، وس���اهم تجارها 
في تنش���يط التجارة الصحراوية، ونافس���وا أهل 
المغرب ومصر فيها، ب���ل احتكروا تصريف أمور 
التجارة الصحراوية طول فترة )إمبراطورية مالي 
اإلس���المية(، وبخاصة عقب رحلة »كنكن موسى« 

إلى مصر في طريقه إلى الحّج.
ووفد عليها بعد استقرارها وتوّسعها علماء من 
مصر وش���مال إفريقيا للتدريس، واستقدم بعض 
سالطينها العلماء من الخارج للتدريس ولالستفادة 

ابن خلدون، مصدر سابق، )6 / 202(.  )4(

أحمد الشكري، المصدر السابق، ص 193، بتصرف.  )5(
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من الخبرات الخارجية، مثل »كنكن موس���ى« الذي 
استقدم إبراهيم الساحلي والقاضي عبد الرحمن 
التميم���ي من ش���مال إفريقيا، والش���يخ عبد الله 
البلبالي الذي استقدمه من المغرب، وتوّلى إمامة 

الجامع الكبير في مدينة )تنبكتو(.
وهناك أس���ماء أخرى لفقهاء وقضاة وغيرهم 
ذَكرهم ابُن بطوطة في رحلته، مثل: الفقيه محمد 
الفياللي إمام مس���جد البيض���ان بمدينة )غاو(، 
ومحم���د ب���ن الفقي���ه الجزولي بعاصم���ة مالي، 
ودي  وصهره الفقيه المقرئ عبد الواحد، وعلي الزُّ
المراكش���ي من الطلب���ة، وأبي إبراهيم إس���حاق 
الجاناتي قاضي مدينة )تّغيدا(، والفقيه محمد بن 
عبد الله من أهل )تّغيدا( أيضاً، فضاًل عن جماعة 
آخرين مم���ن لم يذكر صفتهم، وما هؤالء س���وى 
عيِّنة ممن احتفظ التاريُخ بأس���مائهم، من العلماء 
والفقهاء الذين وفدوا إلى بالد السودان الغربي في 
عهد )مملكة مالي اإلس���المية(، وتركوا فيها بعض 

آثارهم وبصماتهم.
وجدير بالذكر أّن كتاب���ة تاريخ العلم والعلماء 
في المنطقة لم تبدأ في الظهور إال مع أوائل القرن 
العاش���ر الهجري، أي مع ظهور كتاب ألفا محمود 
َكْعت المس���ّمى )تاريخ الفتاش( الذي بدأ صاحبُه 
في كتابته سنة 925ه�، وما تبعه من مؤلفات أخرى 
ككتابَي أحمد باب���ا التنبكتي )النَّيل( و )الكفاية(، 
وتاريخ السعدي المعروف باسم )تاريخ السودان(، 
ثم )تذكرة النس���يان( لمجهول، وما تبعها من بقية 
الكتب األخرى، أما قبل ذلك فلم تكن هناك وثائق 
أو فهارس بها أس���ماء العلماء، ولذلك فال غرابة 
أن تضيع أسماءُ الكثير من العلماء والفقهاء الذين 
أسهموا في نشر الثقافة اإلسالمية واللغة العربية 
وبناء النهضة العلمية طيلة القرون التس���عة األولى 
في )مملكة مالي( والس���ودان الغربي، إال ما جاء 
حال���ة والمؤّرخين  َعرضاً على لس���ان بع���ض الرَّ
والجغرافّيي���ن ممن دخلوا المنطقة )كابن بطوطة، 

واب���ن ال���وّزان(، أو وصفوها من بعي���د؛ كالبكري 
والُعَم���ري واإلدريس���ي والمقري���زي وابن خلدون 

وسواهم)1(.
ومن المهم هنا أن نلف���ت االنتباه إلى أّن هذه 
الرح���الت العلمية بين الش���مال والجنوب لم تأت 
من اتج���اه واحد، بل كان التب���ادل الثقافي قائماً 
بين الطرفين، فطالب الجنوب )السودان الغربي( 
وعلماؤه كانوا يش���ّدون الرحال إلى الشمال للتعلّم، 
وتبادل الخب���رات والثقافات، وكذلك الش���أن مع 
ش���مال القارة، فإنهم كانوا يذهبون إلى تلك البالد 
تلبية لطلب المس���ؤولين فيها وحاجاتهم، يعني أّنه 
كان يوج���د تبادل علمي بين العالم اإلس���المي و 

)مملكة مالي اإلسالمية(.
وكذل���ك لم يهم���ل »كنكن موس���ى« المصادر 
والمراج���ع العلمية التي تحت���اج إليها بالده، حيث 
اش���ترى في رحلته إلى الحّج مصادر دينية ولغوية 
وأدبية كثي���رة، وبخاصة كتب الفقه المالكي، وكان 
متمس���كاً بالمذهب المالكي، حتى إّنه صّرح بذلك 
أمام الس���لطان الناصر محمد بن قالوون عندما 
طل���ب منه أن يقب���ل األرض بين يدي���ه لّما ذهب 
لزيارته فقال: »أنا مالكي المذهب، وال أسجد لغير 

الله«)2(. 
ونمت وازدهرت في )دولة مالي اإلس���المية( 
الثقاف���ة اإلس���المية واللغة العربي���ة، وكثر فيها 
العلماء، وُحكي أّن الشيخ عبد الرحمن التميمي لّما 
جاء إلى تنبكتو للتدري���س وجدها حافلة بالفقهاء 
السودانيين الذين تفوقوا عليه في الفقه وغيره من 
العلوم الش���رعية واللغوية، ما اضطره إلى السفر 
إلى المغرب لالس���تزادة من العل���م ثم العودة إلى 

ولغة  اإلسالم  نشر  في  المغرب  دور  الودغيري:  العلي  عبد  د.   )1(
القرآن بالغرب اإلفريقي، مقال منشور في موقع صوت العربية، 

بتصرف.

المقريزي، مصدر سابق، ص 112�  )2(
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تنبكتو للتدريس)1(.
 واش���تهرت مدن بوصفها مراكز للعلم، مثل: 
)نياني )العاصم���ة(، وتنبكت، وجني، وغاو(، ووفد 
عليه���ا طالب العل���م من كّل ح���دب ينهلون العلم 
م���ن علمائها، ولم يكتف س���الطين مالي بهذا، بل 
أرسلوا بعثات علمية إلى معاهد العلم في الحجاز 
والمغرب واألندلس، مثل إرس���ال السلطان »كنكن 
موسى« كاتبه المشهور باسم »كاتب موسى« وأخويه 
إلى المغرب لطلب العلم، وقال السعدي)2( في شأن 
»كاتب موس���ى«: »وهو من علماء الس���ودان الذين 
رحل���وا إلى فاس لتعلّم العلّم ف���ي دولة أهل مالي 
بأمر الس���لطان العدل الحاج موس���ى، ولّما عادوا 
أسند إلى كاتب موسى إمامة الجامع الكبير بمدينة 
تنبكتو، وظّل إمامه أربعين س���نة«، وأرسلوا كذلك 
ط���الب العلم إلى مصر ليتلق���وا العلم في الجامع 
األزهر، وخصص لهم الس���لطان »كنكن موس���ى« 

رواقاً من أروقة األزهر إلقامتهم.
دولة  اإلسالمية(  مالي  )إمبراطورية  وأضحت 
مزده���رة علمياً وثقافياً، حيث انتش���رت الحلقات 
العلمية في مس���اجدها، وأصبحت محجة العلماء 
والفقه���اء م���ن بالد الش���مال اإلفريق���ي ومصر 
والحجاز، فقد كانت آمنة رخية، تضفي على العلماء 
ما يريدونه من س���كينة ورفاهية وسالم، وانقطاع 
لل���درس والتدريس، فنمت الثقافة ونفق س���وقها 
في معاهد العلم ومس���اجده في المدن التي سبق 
اإلش���ارة إليها)3(، حتى وفد عليها طالب العلم من 
المغاربة والملثمين، وقد قابل ابن بطوطة بعاصمة 
مالي ش���خصاً من المغرب اس���مه علي الزواوي 
المراكش���ي، وهو من طلب���ة العلم، وأبا حفص من 

السعدي، مصدر سابق، ص 51، بتصرف.  )1(

المصدر السابق، ص 57.  )2(

د. محمد النقيرة: التأثير اإلسالمي في السودان الغربي، ط 1 -   )3(
1988م، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، ص 227، بتصرف

طلبة مس���وفة، وابن شيخ اللبن التلمساني)4( الذي 
استقر في مالي بعد ذلك للتعليم، وكان له مدرسة 
يعلّم فيها القرآن، بل استقر فيها علماء من مصر، 
مثل: الطبيب الذي عالج ابن بطوطة)5(، والش���يخ 
ش���مس الدين بن النقويش المص���ري من الذين 

راسلهم ابن بطوطة قبل قدومه إلى مالي.
وكان���ت اللغة العربية هي لغة الثقافة والتعامل 
التجاري واللغة الرس���مية ف���ي الدواوين، غير أّن 
العامة كان���وا يتحدثون باللغ���ات المحلية، وكانت 
المدارس القرآنية منتش���رة ف���ي المدن والقرى، 
وانتشرت بانتش���ارها لغة القرآن وعلومها في كّل 

البالد.
وقد أشاد ابن بطوطة بالحياة العلمية في دولة 
مالي في عهد »منس���ا سليمان«، ثم تطرق لحالتهم 
الثقافي���ة، فبّين أنهم يهتمون بالتعليم والعلم، وذكر 
عنايته���م بحفظ القرآن، وبخاصة الصبيان، وقال: 
»عنايتهم بحف���ظ القرآن العظي���م، وهم يجعلون 
ألوالده���م القي���ود إذا ظهر منه���م التقصير في 
حفظ���ه، ال تُفك عنهم حت���ى يحفظوه، لقد دخلت 
على القاضي يوم العيد وأوالده مقيدون، فقلت له: 
أال تسرحهم؟ فقال: ال أفعل حتى يحفظوا القرآن! 
ومررت يوماً بشاب منهم حسن الصورة، عليه ثياب 
فاخرة، وفي رجله قيد ثقيل، فقلت لمن كان معي: 
ما فع���ل هذا.. أقتل؟ ففهم عني ش���اب وضحك، 

وقال لي: إنما قّيد حتى يحفظ القرآن«)6(.
ومن المالحظات الثقافية الدينية التي أبداها 
ابن بطوطة حفاظهم على حرمة المساجد، وكونها 
مالذاً آمناً لمن يلجأ إليها خوفاً من السلطان، ومن 
ذلك قصة غضب السلطان على بنات عّمه، »فخفن 

ابن بطوطة، مصدر سابق، )2 / 790(.  )4(

المصدر السابق، )2 /690(.  )5(

المصدر السابق، )2 / 790(.  )6(
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منه واستجرن بالجامع، فعفا عنهن واستدعاهن«)1(، 
وكذلك بيت اإلم���ام كان يَُعّد مالذاً آمناً لمن يلجأ 
إليه، ما ي���دل على مكانة العلماء عند الس���لطان 
مثلما حدث لزوجة السلطان األولى التي فّرت إلى 
بيت اإلمام خوفاً من وش���اية وصلت إلى السلطان 

ضدها، واستجارت بدار اإلمام فعفا عنها)2(.
ثم أشاد ابن بطوطة بمواظبتهم على الصلوات 
بأدائها في مواقيتها، ويعنون بأدائها في الجماعات، 
وأّن من ال يبّكر إلى المس���جد يوم الجمعة ال يجد 
أين يصلي لكثرة الزح���ام، وقال: »ومنها - أي من 
عاداتهم الحس���نة - مواظبتهم للصلوات والتزامهم 
لها في الجماع���ات، وضربهم أوالدهم عليها، وإذا 
كان ي���وم الجمعة ولم يبّكر إلى المس���جد لم يجد 
أين يصل���ي لكثرة الزحام«)3(، ووص���ف ثيابهم يوم 
الجمع���ة، وحرصه���م على تنظيفها ي���وم الجمعة، 
وأنهم يلبسون الثياب البيض، »ومنها لباسهم الثياب 
البيض الحس���ان يوم الجمعة، وإن لم يكن ألحدهم 

إال قميص خلق غسله ونظفه وشهد به الجمعة«)4(
وكان���ت )إمبراطورية مالي اإلس���المية( آهلة 
بالس���كان، وأهلها في غاية الث���راء، وكانوا أثرياء، 
ويعيشون في يسر، فقد استطاعت أن تدمج شعوباً 
وأعراقاً مختلفة في مجموعة سياسية واحدة، دون 
تناحر أو صراعات قبلية، وكانت هذه اإلمبراطورية 
الش���ائعة مكونة من مقاطعات ومماليك تابعة لها، 
وعلى رأس كّل مقاطع���ة واٍل )أو فاران(، ويحيط 
بالوالي حاشية من كبار الموظفين واألعيان، تحظى 
عاداته���م وتقاليدهم باحترام الحاك���م أو الوالي، 
وكانت في أوج عظمتها تش���تمل على اثنتي عشرة 

المصدر السابق، )2 / 788(.  )1(

المصدر السابق، )2 / 789(.  )2(

المصدر السابق، )2 / 790(.  )3(

المصدر السابق، )2 / 790(.  )4(

مقاطعة، وكّل مقاطعة تتكون من عدة أقسام، تنفرد 
بالواحد منها أحياناً عش���يرة، وتتألف المقاطعات 
من مجتمعات قروية مجتمعة تحت س���لطة رئيس 

تقليدي محلّي.
وكان تنظي���م المقاطعات الم���رن الذي تمّثل 
في االعتماد على الرؤساء المحليين مع اإلشراف 
عليه���م قد كفل لمالي اس���تقراراً كبيراً، فقد أمن 

الناس على أنفسهم وأموالهم)5(.

الخاتمة:
توصلنا من خالل المقال إلى النتائج اآلتية:

1 - أّن اإلس���الم ه���و الدي���ن الوحيد الذي 
استطاع أن يوحد السودان الغربي قديماً وحديثاً. 
2 - أّن )مملكة مالي( مملكة إس���المية كبرى، 

لغتها الرسمية والثقافية هي اللغة العربية.
3 - أّن اللغ���ة العربية هي اللغة الوحيدة التي 
تس���تطيع إنهاء الصراع اللغوي في غرب إفريقيا، 
حيث كانت هي اللغة الرس���مية ف���ي عهد الدول 

اإلسالمية، ويعترف بها جلُّ القبائل.
4 - أّن )مملكة مالي اإلسالمية( كانت واسعة 
المس���احة، تش���تمل على أراضي جمهورية مالي 
المعاصرة ش���ماالً وجنوباً، وكانوا يعيشون في وئام 

وترابط، ودينهم واحد وهو اإلسالم.
5 - رواج التج���ارة وانتش���ار العل���م والرخاء 
االقتصادي في المملكة بس���بب ع���دل حكامها، 
وعلى حكامها المعاصرين نشر العدل فيها لتستقر 
هذه الدولة العريقة في اإلس���الم وبانية حضارته 
في غرب إفريقيا، فإن استقرارها مهم لدول غرب 

إفريقيا بعامة، وذات األغلبية المسلمة بخاصة.
6 - أّن )دول���ة مال���ي( هي مه���د الحضارة 
اإلس���المية في غ���رب إفريقيا، لذل���ك أصبحت 
مستهدفة من قبل المؤامرات الخارجية والداخلية.

تاريخ إفريقيا العام، )4 / 175(، بتصرف.  )5(
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العالقات شكل شبكات مصالح، ربطت الّنخب 
اإلفريقية بالش���ركات الفرنس���ية التي مارست 
دوراً ف���ي تأجيج الصراع���ات في بعض الدول 

اإلفريقية.
كما استمر الوجود العسكري الفرنسي عن 
طري���ق االحتفاظ بعدد م���ن القواعد والقوات 
العس���كرية؛ بموجب االتفاقيات التي وّقعت مع 

الدول اإلفريقية في الستينيات والسبعينيات.
وتمّيزت فرنسا باالهتمام بالتغلغل الثقافي 
ف���ي المجتمع���ات اإلفريقي���ة بصف���ة عاّمة، 
ومستعمراتها السابقة بصفة خاصة، عن طريق 

مراكزها الثقافية ومؤسساتها التعليمية.
وقد ش���هدت هذه السياس���ة بعض مالمح 
التغّير منذ بداية التسعينيات، فخّفضت فرنسا 
وجودها العس���كري في القارة، وأصبحت أكثر 

د. راوية توفيق * 

في بداي���ة تس���عينيات الق���رن الماضي؛ 
س���اد نقاش في الدوائر السياسية واألكاديمية 
حول إع���ادة تعريف العالقات )الفرنس���ية – 
اإلفريقي���ة(، حي���ث كانت فرنس���ا أكثر القوى 
االستعمارية حفاظاً على عالقاتها بمستعمراتها 
السابقة، تلك العالقات التي عّبر عنها )فيليكس 
هوفوييه بوانييه(، أول رئيس لساحل العاج بعد 
االس���تقالل، بصّكه لمصطلح الرابطة الخاصة 
عم���ق  عل���ى  ليدّل���ل  )France afrique(؛ 
العالق���ات الت���ي تربط باريس بمس���تعمراتها 

السابقة في إفريقيا. 
على أرض الواقع؛ قامت هذه الروابط على 
عالقات شخصية بين رؤس���اء فرنسا والّنخب 
اإلفريقي���ة الحاكم���ة، حيث تعلّ���م معظم هذه 
الّنخب في فرنس���ا، واس���توعبتهم فرنسا في 

نموذجها الثقافي.
وعلى المستوى المؤّسسي؛ شّكلت )المنظمة 
الفرنسية(   – )اإلفريقية  والقمم  الفرانكفونية( 
منابر، جمعت فرنس���ا - بشكل دوري - بالقادة 
األفارق���ة؛ لتوطي���د التع���اون ف���ي المجاالت 

السياسية واالقتصادية والثقافية.      
وعلى المس���توى االقتصادي؛ اتخذت هذه 

 / السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية  السياسية،  العلوم  مدرس    )*(
جامعة القاهرة.

السياسة الفرنسية في إفريقيا..
األداة العسكرية في خدمة المصالح 
االقتصادية ودعاوى المهّمة الحضارية

سياسية
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مي���اًل للتدّخل في إطار جماع���ي أوروبي، وبدا 
أّن العامل الش���خصي للعالقات م���ع إفريقيا 
يتراجع تدريجياً، خصوصاً بعد انتخاب )نيكوال 
س���اركوزي( عام 2007م، ثم )فرانسوا هوالند( 
عام 2012م، للرئاس���ة، وتحت ضغط منافسة 
القوى الدولية األخرى، وعلى رأس���ها الصين، 
تراجعت االس���تثمارات الفرنس���ية في إفريقيا 

خالل العقدين الماضيين. 
ويُعيد التدّخل العسكري الفرنسي في )مالي( 
و )إفريقيا الوس���طى( التساؤل حول العالقات 
)الفرنسية - اإلفريقية(، فهل تسعى فرنسا عن 
طري���ق هذا التدّخل إلى إع���ادة تعريف أدوات 
سياستها الخارجية في القارة؛ بزيادة االعتماد 
عل���ى األداة العس���كرية لحس���م الصراعات، 
وترجيح كّفة حلفائها في مناطق نفوذها؟ وكيف 
تؤثر المصالح االقتصادية للش���ركات الفرنسية 
في ق���رارات التدّخل العس���كري ف���ي مناطق 
الصراع؟ وكيف يرتبط هذا التدّخل العس���كري 
بدعاوى المهّم���ة الحضارية التي طالما جعلتها 
فرنسا شعاراً لسياستها في الفترة االستعمارية 

وبعد حصول الدول اإلفريقية على استقاللها؟
تح���اول هذه الدراس���ة اإلجاب���ة عن تلك 
التساؤالت، لفهم مالمح االس���تمرارية والتغّير 
في السياسة الفرنس���ية في إفريقيا، والعوامل 
المفّسرة للدور العسكري الفرنسي المتزايد في 

القارة.

اأواًل: ال�سيا�سة الفرن�سية في اإفريقيا.. 
الم�سالح واالأدوات:

لم تكن الّنخبة السياس���ية الفرنسية تعتقد 
أن حصول مس���تعمراتها الس���ابقة في إفريقيا 
على االستقالل الرسمي يعني انحسار نفوذها، 
بل لم تتقبل فكرة اس���تقالل هذه الدول ابتداًء، 
فقد أدركت فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية 

أّن مجال المنافسة بين القوتين العظميين سوف 
يتركز في أوروبا وآس���يا والشرق األوسط، وأّن 
إفريقيا هي المجال الدولي األوحد واألنس���ب 
لممارسة نفوذها بصفتها قوة استعمارية سابقة.
وحرصت فرنسا على وجودها في المناطق 
ذات األهمية االس���تراتيجية ف���ي القارة، ولعّل 
ذلك ما يفّس���ر احتفاظها بقاعدة عسكرية في 
)جيبوت���ي( لمراقبة المدخ���ل الجنوبي للبحر 
األحمر، كما أيقنت فرنس���ا، كغيرها من القوى 
الدولية، أهمية الدول اإلفريقية - حديثة العهد 
باالستقالل - باعتبارها كتلة تصويتية في األمم 

المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وفي المجال العس���كري؛ وّقعت فرنسا بعد 
االستقالل اتفاقيات للدفاع مع عدد من الدول 
اإلفريقية، منها: )الكاميرون، وإفريقيا الوسطى، 
وجزر القمر، وساحل العاج، وجيبوتي، والجابون، 
والس���نغال، وتوجو(، كما وّقعت مع هذه الدول 
وغيرها اتفاقيات للتعاون العس���كري، تضّمنت 
مس���اعدات للجيوش اإلفريقية، ومنحاً دراسية 
وتدريبية للضباط األفارق���ة، ولم تقتصر هذه 
االتفاقيات على مستعمرات فرنسا السابقة؛ بل 
توّسعت لتش���مل دوالً مثل: )رواندا، وبوروندي، 

والكونغو الديمقراطية، وغينيا االستوائية()1(.
واقتصادياً؛ كان يتحتم على فرنس���ا أن تؤّمن 
إمدادات المع���ادن ومصادر الطاقة والمواد الخام 
األولية، وبخاصة اليوراني���وم والنفط، لصناعاتها 
المختلفة وإلنت���اج الطاقة النووي���ة)2(، وقد كانت 
فرنسا حتى ثمانينيات القرن الماضي تعتمد بشكل 

الصحراء،  إفريقيا جنوب  الفرنسية في  السياسة  رأفت:  إجالل   )1(
السياسة الدولية، العدد 145، يوليو 2001م، ص ص 10 - 12.

 Medard J.F. 2005, ‘France and Sub-Saharan  )2(
 Africa: A privileged relationship’,in Engel U.
 and Olsen, eds., Africa and the North: between
 Globalisation and Marginalisation, London:

.Routledge, p 29
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كامل أو شبه كامل على إفريقيا قبل أن تحاول تنويع 
مصادره���ا، ففي بداية الثمانيني���ات كانت تعتمد 
بش���كل كامل على دول إفريقية )أبرزها: النيجر، 
والجاب���ون، وجنوب إفريقيا( ف���ي الحصول على 
اليورانيوم، لكن انخفض اعتمادها على اليورانيوم 

اإلفريقي إلى 40% في أواخر الثمانينيات.
كما كانت ال���دول اإلفريقية )أبرزها غينيا( 
توّفر 90% من حاجة فرنس���ا من البوكس���يت، 
و 76% م���ن المنجني���ز )أب���رز منتجيه: جنوب 
إفريقيا، والجابون(، و 59% من الكوبالت )أبرز 
منتجي���ه: زامبيا، والكونغو الديمقراطية(، وكان 
حوالي 70% من النفط الذي تس���تخرجه شركة 
)إلف Elf( الفرنس���ية في الثمانينيات عالمياً 
يُستخرج من إفريقيا، خصوصاً من: )الجابون، 

والكاميرون، والكونغو، وأنجوال(.
وكانت ه���ذه المصالح االقتصادية تعني أّن 
فرنس���ا يجب أال تلتفت كثي���راً لطبيعة النُّظم 
الحاكم���ة في ال���دول اإلفريقي���ة الغنية بتلك 
الموارد، لذلك لم يكن غريباً أن تس���اند فرنسا 
نظام الفصل العنصري ف���ي )جنوب إفريقيا(، 
وتحاول تعبئة دعم الدول اإلفريقية له حتى عام 

1985م)1(.
كذلك؛ فقد ضمنت سياس���ة منطقة الفرنك 
الفرنسي سيطرة فرنسا على السياسة التجارية 
والمالية لعدد من الدول اإلفريقية، حيث مّكنت 
ست عش���رة دولة في غرب إفريقيا ووسطها - 
حتى منتصف التس���عينيات - من التعامل بعملة 
لها سعر تحويل ثابت في مقابل الفرنك الفرنسي، 
وفي المقابل التزمت هذه الدول بإيداع 65% من 
أموالها في الخارج في البنك المركزي الفرنسي، 

 Renou 2002, “A new French Policy in Africa?”,  )1(
 Journal of Contemporary African Studies,

.vol.20, no.1, pp 7 - 8

ه���ذا باإلضاف���ة إلى اس���تثمارات الش���ركات 
الفرنسية في دول مثل: )ساحل العاج، والجابون، 

والسنغال، ومالي، وموريتانيا()2(.
وأهّم ما مّيز السياسة الفرنسية اعتمادها 
على األداة الثقافية لتوطي���د عالقاتها بالدول 
اإلفريقي���ة بعد االس���تقالل، العتق���اد نخبها 
السياس���ية – كما ذكر الباحث الفرنسي )جاك 
فرانس���وا مي���دار( - س���مّو القي���م والتقاليد 
الفرنسية، وأهمية استيعاب الّنخب والمجتمعات 
اإلفريقية ثقافياً، واس���تخدام دعاوى )المهّمة 
الحضارية( أداة إلضفاء الشرعية على السياسة 
الفرنسية االستعمارية في الماضي، وفيما بعد 
االس���تقالل، وقد وصل عدد المراكز الثقافية 
الفرنس���ية في القارة ف���ي الثمانينيات إلى 52 
مركزاً ثقافياً، وحرصت فرنسا على تقديم المنح 
الدراس���ية للطلبة األفارقة للدراس���ة في مدن 
فرنسا الكبرى، وفي 1970م أّسست )المنظمة 
الفرانكفونية( رسمياً على أساس ثقافي لغوي، 

لتجمع الدول الناطقة بالفرنسية)3(. 
من ناحية أخرى؛ كان للفرنسيين المقيمين 
في الدول اإلفريقية - كالمدرسين والموظفين 
والمستشارين - دور في دعم التواصل الثقافي 
والمهّم���ة الحضارية الفرنس���ية، والتأثير في 
صنع القرار ف���ي هذه الدول، ويالحظ أّن عدد 
الفرنس���يين في بعض ال���دول اإلفريقية تزايد 
بعد استقاللها)4(، ويقّدرون - وفقاً إلحصاءات 
رسمية فرنسية - بحوالي 240 ألف فرنسي)5(.

إجالل رأفت 2001م، ص )12 – 13(.  )2(

http://www.francophonie. :للمزيد راجع موقع المنظمة  )3(
/org

 Taylor I, 2010,The International Relations  )4(
 of Sub-Saharan Africa, London: Continuum

.International Publishing, p 51

 Hansen A. 2008. The French Military in Africa,  )5(

سياسية
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ثانيًا: فرن�سا والّنخب االإفريقية.. دعاوى 
الديمقراطية بين النظرية والتطبيق:

الفرنس���ية 16(   خالل القمة )اإلفريقية – 
عام 1990م، أعلن الرئيس )فرانس���وا ميتران( 
أّن فرنسا سوف تتبع نهجاً جديداً في عالقتها 
بال���دول اإلفريقية، وأنها لن تقّدم مس���اعدات 
إال للدول التي تحّقق تقّدماً في مس���ار التحول 
الديمقراط���ي، وذهب )ميت���ران( إلى أبعد من 
ذل���ك؛ بتأكيد أّن فرنس���ا لن تلتزم بمس���اندة 
األنظمة التي تواجه تمرداً عسكرياً إال إذا كانت 

هذه األنظمة ديمقراطية)1(.
وقد دفع س���قوط بعض حلفاء فرنس���ا في 
الق���ارة في اتج���اه إعادة التفكي���ر في عالقة 
فرنسا بالنُّظم التس���لطية، ففي 1994م سقط 
نظام )جوفين���ال هابياريمانا( في رواندا، وتبع 
ذلك إبادة جماعية نُس���بت لعناصر تّم تدريبها 
فرنس���ياً، وف���ي 1997م انهار نظ���ام )موبوتو 
سيسي سيكو( في زائير )الكونغو الديمقراطية 
حالياً(، والذي دعمته فرنسا ضد )لوران كابيال( 
المدعوم أمريكياً، وقد اعتبرت فرنسا أّن هزيمة 
حلفائها في )روان���دا، والكونغو الديمقراطية( 
مؤام���رة )بريطانية - أمريكي���ة( لتقليص نفوذ 

فرنسا بإفريقيا.
ومن األبعاد التي كانت محاًل إلعادة النظر 
طبيعة الدور الذي تقوم به مؤسس���ة الرئاسة، 
من خ���الل )وحدة إفريقيا( ف���ي اإلليزيه، في 
رس���م السياسة الفرنس���ية تجاه إفريقيا، فقد 
س���اد النقاش خالل العقدي���ن الماضيين حول 
المؤّسسي  والطابع  الش���فافية  ضرورة إضفاء 

.Washington: Council on Foreign Relations

في  الديمقراطي  والتحول  السياسية  المشروطية  توفيق:  راوية   )1(
إفريقيا، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات المصرية اإلفريقية، 

2002م، ص 10.

على سياس���ة فرنسا، وساعد على ذلك اختفاء 
ش���خصيات مؤّثرة، مثل )جاك فوكار( مهندس 
العالقات )الفرنس���ية - اإلفريقية( والمستشار 
الرئاسي لشؤون إفريقيا من 1960م - 1974م، 
في عهدي )ش���ارل ديجول( و )جورج بومبيدو(، 
ثم من 1986م - 1997م، في عهدي )فرانس���وا 

ميتران( و )جاك شيراك(.
وقد تعّزز اتجاه المطالب���ة بإعادة صياغة 
)سياس���ة فرنس���ا اإلفريقية( بوصول )نيكوال 
س���اركوزي( للرئاس���ة 2007م، حيث نُظر إليه 
بوصفه منتمياً لجيل الرؤساء الجديد الذي تحّرر 
من روابط العالقات والشبكات الشخصية، وقد 
نُسب إلى )ساركوزي( قبل الرئاسة تبّنيه لمطلب 
التخلّي عن هذه الروابط والشبكات)2(، وتجّددت 
التوقعات نفسها بعد انتخاب )فرانسوا هوالند( 
الذي تعهد بمنح البرلمان الفرنس���ي دوراً أكبر 
في الرقابة على سياس���ة حكومته في إفريقيا، 
وإغ���الق )خلية إفريقيا( ف���ي اإلليزيه، وأبدى 
)هوالن���د( اهتماماً بمحاربة الفس���اد، وفرض 
الرقاب���ة على الصفق���ات االقتصادية مع دول 

القارة، وبخاصة صفقات السالح)3(.
لك���ن يبدو أّن عنصر العالق���ات والروابط 
الش���خصية ظّل أح���د مالمح االس���تمرارية 
في العالق���ات )الفرنس���ية - اإلفريقية(، أما 
دع���اوى الديمقراطي���ة؛ فق���د اقتصرت على 
الضغط من أجل تبّن���ي تعددية حزبية، وإجراء 
انتخابات تعددية، دون االهتمام بدعم الحريات 
السياس���ية، وحكم القانون، والحّد من الفساد، 
ولذلك لم يكن غريباً أن تتقلص المس���اعدات 

.Taylor 2010, p 57  )2(

 Norbrook N., ‘France Africa Relations: Le  )3(
 Grand Divorce?’,The Africa Report, June 08,

 .2012
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الفرنس���ية للدول التي كانت تحرز تقّدماً نحو 
الديمقراطية في بداية التسعينيات، مثل: )بنين، 
ومالي(، بينما تزيد للدول التي تحكمها قيادات 

تسلطية، مثل: )توجو، والكاميرون()1(.
لم يك���ن غريباً أيضاً أن تس���تمر عالقات 
فرنسا القوية بنظام الرئيس )عمر بونجو( في 
الجابون، ال���ذي حكم بالده لمدة تزيد على 40 
عاماً، ثم بنظام وريثه في السلطة )علي بونجو( 
الذي توّلى السلطة بعد وفاة والده عام 2009م، 
ويصدق األمر نفس���ه على الرئيس التش���ادي 
)إدري���س ديبي( الذي وصل إلى الس���لطة عبر 
انقالب عس���كري عام 1990م، وتدخلت فرنسا 
غير مرة لمس���اندته عسكرياً أو مخابراتياً ضد 
المظاهرات الش���عبية )كما ف���ي 1996م(، أو 
ضد محاوالت المتمردين اإلطاحة به )كما في 

2006م و 2008م()2(.
وبالرغم من ادعاء )س���اركوزي( العزم على 
إضفاء الش���فافية والمؤسس���ية على العالقات 
مع إفريقيا؛ فإّن سياس���ته لم تختلف كثيراً عن 
سياسة س���ابقيه، فقد أيدت فرنس���ا بقيادته 
محاوالت توريث الس���لطة في السنغال ل)كريم 
واد( ابن الرئيس )عبد الله واد(، وحاولت دعم 
الرئي���س )زين العابدين بن عل���ي( في بدايات 
الثورة التونس���ية، وقد أثارت بع���ض التقارير 
اإلعالمية نقاش���اً حول مساهمة عائلة الرئيس 
)عمر بونجو( في حملة ساركوزي االنتخابية)3(.

)هوالند( على  اس���تمرت سياس���ة  كذلك 
نه���ج البراجماتية نفس���ه الذي يعط���ي أولوية 

 .Renou 2002, p 17  )1(

 Mesfin B.2008, ‘Only a Folie de Grandeur?  )2(
 Understanding French Policy in Africa?, African

.Security Review, vol.17, no.1

.Norbrook 2012  )3(

لالحتف���اظ بصداقات فرنس���ا التقليدية على 
دع���اوى الديمقراطية، ففي أول زيارة له للقارة 
في أكتوبر 2012م، والتي توّجه فيها إلى )داكار( 
قبل زيارته ل� )كينشاس���ا( للمشاركة في أعمال 
القمة الفرانكفونية، أّكد الرئيس الفرنس���ي أنه 
برغم التزام فرنسا الدائم بمبادئ الديمقراطية 
وحقوق اإلنس���ان؛ فإنها تحترم استقالل الدول 
اإلفريقي���ة وخصوصيته���ا، وحريتها في فرض 
خياراته���ا، وبرغم مطالبة بعض قوى اليس���ار 
الفرنس���ي بمقاطعة القمة لتوجيه رسالة لنظام 
)جوزريف كابيال( برفض سياس���اته التسلطية؛ 
فإّن )هوالند( قّرر المش���اركة مع توجيه بعض 

االنتقادات لنظام )كابيال()4(.
ومن ناحيتها؛ احتفظت الّنخب اإلفريقية في 
مستعمرات فرنسا السابقة بعالقاتها مع باريس 
للحصول على دعمها العس���كري والسياس���ي، 
ففي الفترة م���ن 1963م وحتى 1997م تدخلت 
فرنس���ا فيما يزيد على 34 مرة، بشكل مباشر 
بقواته���ا في الدول اإلفريقية، أو غير مباش���ر 
عن طريق جنود مرتزقة، أو بالدعم اللوجيستي 
أو المالي لبعض أطراف الصراع، تأييداً لنظم 
وقيادات موالية في مواجهة انقالبات عسكرية، 
بغّض النظر عن م���دى ديمقراطية هذه النُّظم 

والقيادات)5(.

ثالثًا: ال�سركات الفرن�سية و�سبكة 
الم�سالح غير الر�سمية مع اإفريقيا:

كان من بين العوامل التي دفعت للتفكير في 
إعادة صياغة عالقات فرنسا بإفريقيا في بداية 
التس���عينيات ما أثير من قضايا فس���اد؛ تربط 

 Melly and Darracq 2013, ‘A new way to  )4(
 engage: French policy in Africa from Sarkozy to

.Hollande’, London: Chatham House, p  9

.Renou 2002, p 10  )5(
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الشركات الفرنسية برؤس���اء الدول اإلفريقية، 
 )Elf فق���د تكّش���فت فضيحة ش���ركة )إل���ف
الفرنس���ية للنفط، والتي كانت تحّول ما يعادل 
عش���رة ماليين يورو سنوياً لحس���اب الرئيس 
)عم���ر بونجو( في الجاب���ون، كما دفعت مبالغ 
برازافيل،  والكونغو  )أنجوال،  لرؤس���اء  ضخمة 
والكاميرون( للحصول عل���ى امتيازات للتنقيب 
فيها، وفي مقابل الدعم السياس���ي ألنش���طة 
الش���ركة، والتي كان���ت مملوك���ة للدولة حتى 
1994م، تبرعت الشركة لحزب الرئيس السابق 
)جاك ش���يراك(، ودفعت مبالغ لبعض أصدقاء 

الرئيس )فرانسوا ميتران()1(.
ولم تقتصر تجاوزات الش���ركة على رشوة 
المسؤولين الفرنس���يين واألفارقة، بل مارست 
دوراً في تأجيج الصراعات في بعض الدول بشكل 
مباش���ر، كما حدث في )الكونغو برازافيل(، أو 
غير مباشر، كما حدث في )أنجوال(، واستندت 
الش���ركة في هذا على عالقتها القوية بأجهزة 
المخابرات الفرنسية التي موّلت الشركة بعض 

عملياتها.
ورصدت إحدى الدراس���ات تدّخل األجنحة 
المختلف���ة للش���ركة ورجالها األقوي���اء لدعم 
األطراف المختلفة للصراع في البلدين؛ لضمان 
تأمين مصالحه���ا في حال تغلّب أي من طرفي 
الصراع، فف���ي الحرب األهلية ف���ي )الكونغو 
برازافي���ل( في نهاية التس���عينيات، تدّخل أحد 
األجنحة في الش���ركة لدعم )ساسو نجويسو( 
مادياً ولوجيس���تياً، بينما تدّخل اَخر مس���انداً 
ل )باس���كال ليسوبا(، وتوس���ط لحصوله على 
الس���الح، وفي )أنجوال( دعم���ت بعض قيادات 
الشركة )جوناس سافيمبي( وحركته، إلى أن بدا 

 Africa Research Bulletin, May 16- June 15 2007;  )1(
.Taylor 2010, p 56

واضحاً أّن فرصته ف���ي إنهاء الحرب لصالحه 
ضعيفة، فنق���ل هؤالء دعمه���م لغريمه )دوس 
سانتوس(، وساعدوه على توفير السالح؛ مقابل 

بيع إنتاج أنجوال المستقبلي من النفط)2(.
وبالرغم من تزايد المنافس���ة االقتصادية 
مع القوى الصاعدة، وعلى رأس���ها الصين، في 
العقد األخير، فإّن فرنس���ا احتفظت بعالقات 
متميزة مع مس���تعمراتها الس���ابقة، بل وّسعت 
نطاق عالقاته���ا االقتصادية لتش���مل منطقة 
الجنوب اإلفريقي، فقد أصبحت فرنس���ا ثالث 
أكبر مس���تورد للنفط األنجول���ي، وثاني أكبر 
مستثمر في البالد، كما ساهمت كبرى شركات 
المقاوالت الفرنسية في مشروعات البناء التي 
دشنتها )جنوب إفريقيا( قبل استضافتها لكأس 
العال���م لكرة القدم 2010م، وما زالت فرنس���ا 
أحد أكبر المس���تثمرين في )س���احل العاج(، 
فبحلول 2007م اس���تحوذت قرابة 150 شركة 
فرنسية على 68% من االس���تثمارات األجنبية 
المباش���رة في البالد، وما زالت فرنسا تعتمد 
عل���ى اليورانيوم اإلفريق���ي، وبخاصة يوارنيوم 
النيجر، لتولي���د الطاقة النووية التي توّفر %25 

من احتياجاتها من الكهرباء.
وبصف���ة عاّم���ة؛ فهناك مئات الش���ركات 
الفرنس���ية تس���تثمر ف���ي الق���ارة اإلفريقية، 
في مجاالت: البناء )أش���هرها ش���ركة الفارج 
Lafarge(، والنفط )أش���هرها ش���ركة توتال 
 Air(، والغاز )أشهرها شركة إير ليكيدTotal
Liquide(، واالتصاالت )منها ش���ركة ألكاتل 
Alcatel(، والتعدي���ن، وبناء المحطات النووية 

 Medard J-F.2001. Oil and War: Elf and للمزيد:   )2(
 Franceafrique in the Gulf of Guinea, paper
presented at the 10th International anti-

.corruption conference, Prague



30
العدد العشرون /  ربيع اآلخر - جمادى اآلخرة 1435هـ ، أبريل  - يونيه  2014م

.)1()Areva من أهمها شركة أريفا(
لكن في الوقت نفسه؛ أصبح حفاظ فرنسا 
وشركاتها على مصالحها أكثر صعوبة مع تزايد 
منافسة القوى الدولية األخرى، وقد يفّسر ذلك 
تزايد اللجوء إلى األداة العس���كرية لحماية هذه 
المصالح، فقد استغرقت ش���ركة )أريفا( وقتاً 
طوياًل للتفاوض لتجديد تعاقداتها مع الحكومة 
النيجيرية، وواجهت الصعوبة نفسها مؤخراً في 

تفاوضاتها مع حكومة النيجر.
وقد خس���رت بعض الش���ركات الفرنسية 
المنافسة أمام ش���ركات صينية وخليجية لبناء 
موان���ي وإدارت��ها ف���ي )الس���نغال، والكونغو 
برازافيل()2(، وح���اولت فرنس��ا خالل األعوام 
القليل���ة الماض��ي���ة تح��ويل المنافس���ة مع 
الش���ركات الصي����نية إلى شراكة، فقد وّقعت 
الحكوم���ة األوغ���ندية في س���بتمبر 2011م 
– مثاًل - عق���وداً للتن���قيب ع���ن الن��فط في 
)حوض بحيرة ألبرت(، تش���ترك فيه ش�����ركة 
الفرنس���ية مع ش���ركت���ين صيني���ة  )توتال( 

وأيرلندية. 
ومن ناحية أخ���رى؛ تُبدي فرنس���ا الدعم 
السياس���ي لمصال���ح ش���ركاتها ف���ي مواجهة 
منافس���ة الشركات األخرى، ففي مارس 2009م 
قام )س���اركوزي( بزيارة للكونغ���و الديمقراطية 
والنيجر برفقة الرئيس التنفيذي لشركة )أريفا( 
لتأمي���ن حصول الش���ركة على عق���ود جديدة، 
وبعد هذه الزيارة بش���هرين ق���ام رئيس الوزراء 
الفرنس���ي )فرانس���وا فيلون( بزيارة لنيجيريا 
برفقة الرئيس التنفيذي لشركة )توتال(، واقترح 
على الحكومة النيجيرية تقديم دعم عس���كري 

.Africa Research Bulletin 2007  )1(

.Norbrook 2012  )2(

لمواجه���ة المتمردين في دلت���ا النيجر)3(، وفي 
زيارة )هوالن���د( األخيرة لنيجيريا، التي تركزت 
محادثاتها في التنس���يق األمني، رافق الرئيس 
الفرنس���ي ما يزيد على عشرين ممثاًل لشركات 

فرنسية)4(. 
تدّل هذه األمثل���ة على صعوبة الفصل بين 
األدوات الدبلوماس���ية واالقتصادية والعسكرية 

في السياسة الفرنسية في إفريقيا. 

رابعًا: اإفريقيا في ال�سيا�سة االأمنية 
الفرن�سية:

إذا كانت شبكات المصالح غير الرسمية، 
التي تدخل الشركات الفرنسية طرفاً فيها، هي 
أحد األدوات المهّمة للسياس���ة الفرنسية في 
إفريقيا، فإّن األداة األخرى التي تزايد االعتماد 
عليها خ���الل العامين الماضيي���ن، هي األداة 
العس���كرية، وكانت فرنسا قد لجأت مع بداية 
التسعينيات إلى تقليص وجودها العسكري في 

إفريقيا عن طريق عدد من اإلجراءات.
فمن ناحية؛ خّفضت فرنس���ا عدد القوات 
بنس���بة 40%، وقام���ت بتصفي���ة قواعده���ا 
العس���كرية في القارة، فلم تبق إال ست قواعد 
في نهاي���ة التس���عينيات، ت���ّم تخفيضها إلى 
ثالث قواعد دائمة في: )جيبوتي، والس���نغال، 
والجاب���ون( خالل العقد األخير، مع االحتفاظ 
بقوات محدودة في: )تش���اد، وك���وت ديفوار، 

وإفريقيا الوسطى(. 
وم���ن ناحية ثاني���ة؛ لجأت فرنس���ا إلى 
األطر األوروبية الجماعية للتدّخل في القارة؛ 
لتقليص أعبائها المادي���ة مع المحافظة على 
وجودها ونفوذها بالقارة، وكان التدّخل ضمن 

.Melly and Darracq 2013, p 21 - 23  )3(

 Hollande vows to help Nigeria fight Boko  )4(
.Haram’, france 24, February 28, 2014
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قوات االتح���اد األوروبي أو األم���م المتحدة، 
كالمس���اهمة في القوات الدولية في: )تشاد، 
وس���يلة إلضفاء  الديمقراطي���ة(،  والكونغ���و 
الش���رعية عل���ى تدّخلها، بعد تجرب���ة رواندا 
1994م، والتي كانت عالم���ة فارقة في تاريخ 
تدّخل فرنسا العسكري في القارة؛ فقد اتهمت 
فرنس���ا بمس���اندة حكومة الهوتو المس���ؤولة 
عن عملي���ات اإلبادة بمّدها بالمال والس���الح 
والتدريب في الفترة من 1990م وحتى 1994م، 
كما تدّخلت فرنسا عس���كرياً لدعم الحكومة 
الرواندي���ة ضد الحركة الوطني���ة المعارضة، 
ومارس���ت ضغوطاً لمنع كشف حقيقة المذابح 
في وسائل اإلعالم، ولمنع الدول اإلفريقية من 
التدّخ���ل لوقفها، وأخيراً كانت فرنس���ا مأوى 
الذين  الكونغوليين  المس���ؤولين  م���ن  العديد 

شاركوا في المذابح)1(.
وم���ن ناحية ثالث���ة؛ اتجهت فرنس���ا إلى 
بناء قدرات المؤّسس���ات األمني���ة اإلفريقية 
ع���ن طريق برنام���ج Recamp عام 1997م، 
ليكون إطاراً لدعم فرنسا والمنظمات الدولية 
لتمكين الجيوش اإلفريقي���ة من مواجهة - أو 
منع - الصراعات الداخلية المسلّحة بنفسها، 
وساهم برنامج Recamp ومدرسته العسكرية 
في )مالي( ف���ي تدريب مئات الجنود األفارقة 
للمساعدة في تشكيل )وحدة التدّخل السريع( 
التابعة للمنظم���ات اإلقليمية اإلفريقية، والتي 

لم ينته تشكيلها بعد)2(.
وأعلن )ساركوزي( - بعد انتخابه - عزمه 
على إعادة التفاوض حول االتفاقيات العسكرية 

.Renou 2002, p 12  )1(

 Charbonneau B. 2008, France and the New  )2(
 Imperialism: Security Policy in Sub-Saharan
 Africa, Hampshire: Ashgate Publishing, pp 113

.- 115; Hansen 2008

التي وّقعتها فرنس���ا مع الدول اإلفريقية بعد 
االستقالل، واصفاً إياها بأنها لم تعد مناسبة 
لمتغي���رات القارة، وأنه م���ن غير المتصّور أن 
تتدخل فرنس���ا في الصراع���ات الداخلية في 
الدول اإلفريقية، وأّن حفظ السالم هو وظيفة 
المنظمات اإلقليمية اإلفريقية، وقد دفع ذلك 
بعض المحللين إلى القول بأّن فرنسا قد تغّير 
سياس���تها اإلفريقي���ة من التركي���ز في األداة 
العسكرية إلى التركيز في األدوات االقتصادية 
والتجاري���ة، ومن التدّخل العس���كري األحادي 
المباشر إلى التدّخل الجماعي غير المباشر)3(.
لكن ه���ذه التوجهات ال تعني تراجع أهمية 
إفريقي���ا في السياس���ة األمني���ة والدفاعية 
لفرنس���ا خالل العقدين الماضيين، فما زالت 
فرنس���ا تحتفظ بأغلب قواتها الدولية الدائمة 
في إفريقيا، فقد أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية 
في فبراي���ر 2013م أنه من بين قرابة 10000 
جندي فرنسي يشاركون في عمليات خارجية، 
يوجد 4600 جندي في غرب إفريقيا، وما يزيد 
على 2100 جندي في وسط إفريقيا، باإلضافة 
إلى 270 جندياً في خليج عدن للمش���اركة في 

مواجهة القرصنة)4(. 
وقد وضعت الخطة االس���تراتيجية لوزارة 
الدفاع المعلن عنها ف���ي أبريل 2013م وضعاً 
خاصاً إلفريقيا في السياسة األمنية والدفاعية 
لفرنس���ا؛ محددة مناطق: )الساحل اإلفريقي، 
وخلي���ج غينيا )الغن���ي بالنف���ط(، والمغرب 
العربي( بوصفها مناطق ذات أولوية في التعاون 
الدفاعي مع الش���ركاء األفارق���ة، وقد ربطت 
الورقة بين االعتبارات االقتصادية واألمنية في 

.African Research Bulletin, February 1 - 29 2008  )3(

.Melly and Darracq 2013, p 4, pp 12 - 13  )4(
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صياغة سياسات التعاون في هذه المناطق)1(.
كذل���ك لم تتراجع سياس���ة فرنس���ا عن 
التدّخل األحادي عند الضرورة لدعم حلفائها 
في إفريقيا، فباإلضافة إلى التدّخل في )تشاد( 
- كما سبق - تدّخلت فرنسا في )ساحل العاج( 
في أبريل 2011م لمساعدة الرئيس المنتخب 
)الحسن واتارا( على السيطرة على تمرد قوات 
غريم���ه )لوران جباجبو( الذي رفض تس���ليم 
الس���لطة للرئيس الجديد، وبرغم زعم فرنسا 
بأّن التدخل كان لحماية المدنيين؛ فإّن التدّخل 
لم ينه معان���اة مئات االاَلف م���ن المواطنين 
األيفوريي���ن الذي���ن فّروا من ديارهم بس���بب 

العمليات العسكرية)2(.
وبعد ش���هور من انتخاب )هوالند( لم يتردد 
في التدّخل في )مال���ي( في يناير 2013م لمنع 
تقّدم قوات المعارضة الش���مالية من العاصمة 
)باماكو(، بعد إعالن هذه القوات لدولة مستقلة 
في الشمال قبل نحو تسعة أشهر، وقد استفادت 
فرنس���ا من قاعدتها العس���كرية ف���ي )داكار( 
بالسنغال وقواتها الموجودة بتشاد في عملياتها 
في )مالي(، وأعلنت أنها ستحتفظ بقوة كافية في 
البالد لمنع عودة سيطرة )الحركات اإلسالمية 

المسلّحة( على المواقع التي أخرجتها منها.
ولكن )هوالند( ح���رص على طلب الدعم 
من الحلف���اء األوروبيين لتحّمل تكلفة التدّخل، 
فقّدم���ت المملكة المتحدة دعماً لوجيس���تياً، 
وعززت القوات الفرنس���ية بنحو 300 جندي 
للمش���اركة في أعمال غير قتالية، كما أقنعت 

 Ministry of Defence, French White Paper on  )1(
.Defence and National Security 2013, pp 53 - 54

 Charles H. 2011, ‘Social catastrophe follows  )2(
 French imperialist intervention in Ivory Coast’,
World Socialist Website, http://www.wsws.

ivor-a21.html/04/org/en/articles/2011

فرنس���ا االتحاد األوروبي بتدريب بعثة قوات 
حف���ظ الس���الم اإلفريقية التي أرس���لت إلى 
)مال���ي(، وإلضفاء مزيد من الش���رعية على 
التدّخل، الذي سعت فرنسا أن يكون بناًء على 
قرار من مجلس األمن، عقدت فرنسا مشاورات 
مع ع���دد من القادة األفارقة، ومنهم رئيس كلٍّ 
من )جنوب إفريقيا، والجزائر(، للحصول على 

تأييدهم)3(.
كذلك تتعاون فرنسا مع الواليات المتحدة 
في تنفي���ذ عمليتها في الس���احل اإلفريقي، 
فخالل زي���ارة )هوالند( إلى الواليات المتحدة 
في فبراير الماضي، صّرح الرئيسان األمريكي 
والفرنس���ي أّن البلدين يتعاونان في جهود ما 
يس���ّمونه )مكافحة اإلره���اب(، وأّن الواليات 
المتحدة تقّدم الدعم اللوجيستي واالستخباراتي 
لقوات فرنسا واالتحاد اإلفريقي في )مالي()4(.
وف���ي الوق���ت ال���ذي أبدت فيه فرنس���ا 
لتحّمل العبء المادي الس���تمرار  اس���تعداداً 
وجودها العس���كري في إفريقيا، والذي يتكلف 
وفقاً للتقديرات الرسمية قرابة 400 مليون يورو 
س���نوياً، إلى جانب تكلفة عملياتها في )مالي( 
التي تقّدر بنحو 300 - 400 مليون يورو، فإنها 
كانت أقّل استعداداً لزيادة المساعدات التنموية 
للدول اإلفريقية، ففي 2011م انخفض إجمالي 
المساعدات الخارجية لفرنسا نحو 4%، لتصل 
إلى 9,4 ماليين يورو، وانخفضت نس���بتها إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي لفرنسا من 0,5% إلى 

.%0,46
وال يبدو أّن فرنس���ا س���وف تحّقق النسبة 

.MellyandDarracq 2013, p 10  )3(

 US, France Point to Joint Anti-Terrorism  )4(
 Efforts in Africa’, Voice of America, February

.10, 2014
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الناتج  المستهدفة لنس���بة المس���اعدات من 
القوم���ي اإلجمال���ي الت���ي اقترحته���ا األمم 
المتحدة، وهي 0,7% س���نوياً، خالل رئاس���ة 
)هوالن���د(، فبرغ���م أّن ميزاني���ة 2013م لم 
التنموية؛  المس���اعدات  في  تخفيضاً  تتضّمن 
فإّن الحكومة الفرنس���ية وع���دت بزيادة هذه 

المساعدات في حالة زيادة معدل النمو)1(.

خام�سًا: فرن�سا والمهّمة الح�سارية 
المزع�مة.. من التحرير من التخّلف 

اإلى التحرير من خطر الحركات 
االإ�سالمية:

كما س���بقت اإلش���ارة؛ فإّن فرنسا أقامت 
سياس���تها اإلفريقية - في فترة االس���تعمار 
وما بعده - على عقي���دة )المهّمة الحضارية( 
وفلس���فتها القائمة على االقتناع بس���مّو قيم 
الفرنس���ية وثقافته���ا، وكان ذلك  الجمهورية 
تعبيراً عن الوعي الجمعي للّنخبة السياس���ية 
والثقافية الفرنسية؛ لكنه تحول بعد االستعمار 
إلى ورقة التوت التي تغطي طموحات فرنس���ا 
وتطلعاتها السياس���ية واالقتصادية، على حّد 

تعبير الباحث )إيان تايلور()2(.
وقد استمر تغليف المصالح الفرنسية في 
إفريقي���ا بخطاب )المهّم���ة الحضارية( الذي 
عكس تجّذر منظور الوصاية األبوية في ثقافة 
الّنخبة الفرنسية، وبدا ذلك واضحاً في خطاب 
الرئيس )س���اركوزي( ف���ي )داكار( في يوليو 
2007م، ما أثار اس���تياء الساس���ة والمفكرين 
األفارق���ة من الدور الفرنس���ي ف���ي إفريقيا، 
فبرغم اعتراف )ساركوزي( بأّن القوى الغربية 
قد ارتكب���ت أخطاًء تاريخية ف���ي حّق الدول 

.Melly and Darracq 2013, p 14  )1(

.Taylor 2010, p 53  )2(

اإلفريقية، واستغلت ثرواتها المادية والبشرية، 
فإّن���ه أّكد أنه يج���ب على إفريقي���ا أال تلقي 
بمس���ؤولية تخلّفها على القوى االس���تعمارية! 
وفيما اعتب���ره األفارقة إهانة للثقافة والتاريخ 
اإلفريقي؛ أش���ار )س���اركوزي( إلى أّن مشكلة 
إفريقيا األساسية أنها »لم تدخل التاريخ؛ ألنها 
لم تلح���ق بركب التقّدم، وظلّت أس���يرة لحلم 
العودة إلى عهد ذهبي س���ابق؛ لم يتحقق يوماً 

على أرض الواقع«)3(.
ويبدو مع تزايد دور الحركات اإلس���المية 
المس���لّحة في إفريقيا أّن فرنس���ا قد وجدت 
سبباً آخر يدعم مهمتها الحضارية المزعومة، 
فبعد أن كانت مهّمة فرنس���ا مس���اعدة القارة 
في اللحاق بركب التق���ّدم وإنقاذها من براثن 
التخلّف؛ أصبح���ت المهّم���ة الجديدة - كما 
تدعي الّنخبة الفرنس���ية - حماية إفريقيا من 
)التط���رف واإلرهاب(، فبعد أي���ام من تدّخل 
القوات الفرنس���ية في )مالي( صّرح )هوالند( 
بأّن فرنسا »اتخذت قراراً جريئاً بالتدّخل؛ ألنه 
كان من المهّم أن تح���ارب اإلرهاب في مالي، 
وفي وس���ط إفريقيا، وفي كّل م���كان، وبذلك 
تكون فرنس���ا قد تصرفت وفق���اً لما يقتضيه 
تاريخها، وقيمها الجمهورية«، وأضاف )هوالند( 
مخاطباً الماليين: »إّن بالدكم س���وف تش���هد 
اس���تقالالً جديداً، لن يكون هذه مرة انتصاراً 
على النظام االس���تعماري، ولكن انتصاراً على 
اإلرهاب، وعدم التس���امح، والتشدد«)4(، وبعد 
نحو 9 أشهر من التدّخل الفرنسي في )مالي(، 
وفي حفل تنصي���ب الرئيس المنتخب الجديد 

 Sarkouzy N. 2007. Address at the University of  )3(
.Cheikh Anta Diop, Dakar, July 26

 Hollande F., Speech of the President of the  )4(
.Republic, Bamako, February 02, 2013
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)إبراهيم بوبكر كيتا(، أعلن )هوالند( أّن فرنسا 
قد انتصرت ف���ي حربها على )اإلس���الميين 
المتطرفين( في )مال���ي(، مذّكراً الجميع بأنه 
»لوال التدّخل الفرنس���ي ل���كان اإلرهابيون قد 

وصلوا إلى العاصمة )باماكو(«)1(.
وال تقتص���ر مهّمة فرنس���ا الجديدة على 
مستعمراتها السابقة وحلفائها التقليديين، فقد 
أعلن )هوالند( في زيارته المهّمة لنيجيريا في 
النيجيرية  للحكومة  2014/2/27م دعم بالده 
في حربها ضد )بوكو حرام(؛ زاعماً أّن نضال 
الشعب والحكومة النيجيرية هو نضال فرنسا، 
»فالنضال ض���د اإلرهاب هو النضال من أجل 

الديمقراطية«9.
وف���ي الوقت نفس���ه؛ فإّن فرنس���ا - كما 
سبقت اإلش���ارة - تعاملت مع النُّظم الحاكمة 
في إفريقيا وفقاً لمعيار مواالتها - أو إمكانية 
تحالفها - مع فرنس���ا في وجه قوى منافس���ة 
أخرى، ومعيار األهمية االس���تراتيجية للدولة 
المعني���ة، بغ���ّض النظ���ر عن توّجه���ات هذه 
النُّظم، لذلك لم يكن غريباً أن تدعم فرنس���ا 
نظام الرئيس )حس���ن البش���ير( في السودان 
برغم أجندته اإلس���المية، في إطار منافستها 
التس���عينيات، وألهمية  المتحدة في  للواليات 
الس���ودان بموقعه وموارده الطبيعية، وبخاصة 

النفط)2(.

�ساد�سًا: اإفريقيا ال��سطى.. تدّخل 
فرن�سي بغطاء دولي اأوروبي:

ويب���رز التدّخل الفرنس���ي ف���ي )إفريقيا 
الوس���طى( بوصفه مثاالً لمالمح االستمرارية 

 Hollande: The war on Mali Islamic Extremists  )1(
 won’, The Christian Science Monitor, September

.19, 2013

إجالل رأفت 2001م، ص 21.  )2(

في السياس���ة الفرنس���ية ف���ي إفريقيا، فهو 
نموذج الس���تخدام األداة العس���كرية لحماية 
المصالح السياس���ية واالقتصادية تحت غطاء 
حماية سيادة إفريقيا الوسطى ووحدة أرضها، 
وحماية المدنيين من العنف الطائفي، والتدّخل 
الفرنس���ي في إفريقيا الوسطى ليس جديداً، 
فقد احتفظت فرنس���ا بقاعدة عس���كرية في 
العاصم���ة )بانجي(، وتدخل���ت لدعم انقالب 
)ديفيد داك���و( على الديكتات���ور )جان بيديل 

بوكاسا( عام 1979م.
وبعد تصفية قاعدتها العسكرية في إفريقيا 
الوس���طى ع���ام 1997م، في إط���ار تخفيض 
وجودها العس���كري ف���ي الق���ارة، احتفظت 
فرنس���ا بنحو 300 جندي بحّجة حفظ السالم 
في البالد، وقد دعمت ه���ذه القوات انقالب 
)فرانس���وا بوزيزيه( على الرئي���س المنتخب 
)أنج���ي - فيليكس باتاس���يه( ع���ام 2003م، 
كما دعم���ت )بوزيزيه( في صراعه ضد قوات 
المعارضة المسلّحة في الشمال والوسط منذ 
2005م، وق���د منعت القوات الفرنس���ية تقّدم 
القوات المعارضة في لحظات حاس���مة، كما 
في أواخ���ر 2006م، ومّكنت الجيش من إعادة 

السيطرة على بعض المدن)3(.
وهناك مصالح اقتصادية عديدة تقف وراء 
تمسك فرنسا بوجودها العسكري في إفريقيا 
الوس���طى، فهي غني���ة بالم���وارد الطبيعية، 
وبخاصة الذهب والماس واليورانيوم، وتستثمر 
الشركات الفرنس���ية في اليورانيوم في شمال 
الب���الد، كم���ا أّن موقعها مه���م للوصول إلى 
الموارد الطبيعية في ال���دول المجاورة، فهي 
تؤّمن إمدادات النفط للش���ركات الفرنس���ية 
العاملة في )تش���اد(، والم���وارد المعدنية في 

 .Hansen 2008  )3(

سياسية
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)الكونغ���و الديمقراطي���ة(، و )اليورانيوم( في 
النيجر)1(.

المواجه���ات مع قوات  وحينما تج���ّددت 
المعارضة الشمالية، والداعمة للرئيس )ميشيل 
جوتوديا(، على خلفية اتهام المعارضة للرئيس 
)بوزيزيه( بعدم االلت���زام باالتفاقات الموّقعة 
بي���ن الجانبين عامي 2007م -2008م، ترددت 
فرنس���ا في التدّخل لدعم )بوزيزيه( حتى بعد 
اإلطاحة به في مارس 2013م، ولكن بعد تزايد 
المواجهات، بش���كل هّدد بانهيار الدولة وتأثر 
المصالح الغربية االقتصادية واألمنية، تدّخلت 

القوات الفرنسية مدعومة بقوات إفريقية.
وفي وضع مش���ابه لما ح���دث في )مالي، 
ورواندا( لم تمنع القوات الفرنس���ية المذابح 
التي ارتكب���ت في حّق مدنيين مس���لمين في 
العاصمة )بانجي( والمدن األخرى في ش���مال 
الب���الد وغربها، والت���ي وصلت إل���ى اإلبادة 
الجماعية والتهجير الكامل للمسلمين، على حّد 
وصف تقرير لمنظمة العفو الدولية، فقد أّكد 
تقرير المنظمة أّن القوات الفرنس���ية أحجمت 
عن التصدي للميليش���يات الت���ي ارتكبت هذه 
المذابح، وس���محت لها بأن تمأل الفراغ الذي 
خلّفه انسحاب الميليش���يات الموالية للرئيس 
)جوتودي���ا()2(، والجدير بالذك���ر أّن البرلمان 
الفرنس���ي قد وافق في فبراير بأغلبية كبيرة 
على تمديد العملية العس���كرية الفرنسية في 
إفريقيا الوسطى؛ معتبراً أّن التدخل الفرنسي 

جاء لحماية األمن القومي الفرنسي!  
وبالرغم من أّن فرنس���ا س���ارعت بطلب 

.Taylor 2010, pp 61 - 62  )1(

 Amnesty International 2014, Ethnic Cleansing  )2(
 and Sectarian Violence in the Central African

.Republic, London: Amnesty International, p 6

دع���م الحلف���اء األوروبيين ف���ي مهمتها في 
إفريقيا الوس���طى، فإّن دعم االتحاد األوروبي 
تركز في الدعم المادي للعمليات العس���كرية، 
وعمليات اإلغاثة اإلنسانية، خصوصاً في ظّل 
إحجام العديد من الدول األوروبية الفاعلة في 
االتحاد، وعلى رأسها المملكة المتحدة وألمانيا 
وإيطاليا، عن إرس���ال قوات مقاتلة، واالكتفاء 
بتقديم الدعم اللوجيس���تي أو تدريب القوات 

اإلفريقية.
ويُعيد ذلك طرح التساؤل حول ما إذا كانت 
فرنس���ا تس���عى إلى تعزيز وجودها العسكري 
في القارة بتمويل وغطاء دبلوماس���ي جماعي 
أوروبي؟ وحول ما إذا كان التدخل العس���كري 
في حاالت الص���راع المعقدة التي تحمل بعداً 
اقتصادياً وسياس���ياً ودينياً كفي���اًل بحّل هذا 
الص���راع؟ فبع���د أكثر من عام عل���ى التدّخل 
ف���ي )مالي( اتض���ح أن الحّل العس���كري لم 
يجلب االس���تقرار للبالد؛ ألنه جاء بدياًل للحّل 
السياسي الش���امل الذي يعالج جذور الصراع 
وأس���بابه، وبرغم ذلك تكّرر فرنسا وحلفاؤها 
في القارة وخارجها الخطأ نفسه في )إفريقيا 
الوسطى(، وليس من المتوقع أن تكون النتيجة 

مختلفة.
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بالنسبة للفرنسيين فقط، فاألمر هناك يدور حول 
أمن ألمانيا أيضاً«)1(، مطالباً بالده بضرورة تعزيز 
المش���اركة العسكرية أللمانيا في مناطق األزمات 
ف���ي إفريقيا، وحينم���ا يتوازى ذل���ك مع إعالن 
الخارجية األمريكية عن تدشين القّمة )األمريكية 
– اإلفريقية(، والتي س���تعقد أولى فعالياتها في 
أغسطس المقبل، لتجمع اإلدارة األمريكية بقادة 
س���بع وأربعين دول���ة إفريقية، لبحث مس���تقبل 
الش���راكة االقتصادية مع القارة السمراء)2(، فإّن 
هذا يعني جولة جديدة من التكالب االس���تعماري 

الغربي على القارة اإلفريقية.
كما يمكن النظر إليه باعتباره مزاحمة ألمانية 
أمريكية حميمة مع فرنسا )االستعمارية( صاحبة 
النف���وذ األبرز في المنطق���ة، خصوصاً في دول 
جنوب الس���احل والصحراء، والتي تتورط حالياً 
ف���ي الصراع الدائر في إفريقيا الوس���طى، ذلك 
الص���راع الذي ه���وى بالبالد مج���ّدداً إلى أتون 
الفوضى واالقتتال األهلي، حيث تسارعت وتيرتها 
بفعل التدخل الفرنسي لتصل إلى مرحلة التطهير 
العرقي Ethnic cleansing للمس���لمين، وفقاً 

لمنظمة العفو الدولية)3(.

في  مشاركتها  تعزيز  على  ألمانيا  يحث  ميونيخ  مؤتمر  »رئيس   )1(
إفريقيا«، دويتش فيله، 2014/1/28م، متاح على الرابط اآلتي: 

http://dw.de/p/1Aye3

انظر في ذلك: مصطفى شفيق عالم: القمة األمريكية المصرية..   )2(
اليوم،  المصري  مهّم،  اقتصادي  مؤّثر عن محفل  غياب مصري 

2014/1/23م، متاح على الرابط اآلتي:
http ://www .almasryalyoum .com/News/

Details/379982#

 Amnesty International, »Central African  )3(

مصطفى شفيق عالم *

الفرنسي  التدخل  يبدو  ال 
الس���افر في األزمة اإلنسانية 
تعص���ف  والت���ي  الطاحن���ة، 
بمس���لمي جمهوري���ة إفريقيا 
الوس���طى )CAR( حالي���اً، أم���راً خارج���اً عن 
المألوف بالنسبة لالس���تراتيجية الفرنسية ذات 
التجليات االستعمارية، المباشرة وغير المباشرة، 
في إفريقي���ا، والتي دائم���اً ما تتدث���ر باألبعاد 
اإلنس���انية الزائفة، الكتساب نوع من )الشرعنة( 
الدولي  الصعيدين؛  والقانونية، على  السياس���ية 
واإلقليمي، م���ع غلبة االتجاهات نحو )أنس���نة( 
العالقات الدولية، في سياق منظومة )العولمة – 
األمركة( التي باتت تفرض نفس���ها، على مجمل 
التفاعالت الدولية الراهنة، كُمسوح الضأن، التي 
تخف���ي وراءها أفئدة كأفئدة الذئاب، لتصبح تلك 
)األنسنة( المزعومة أداة للقتل والتطهير العرقي 
وس���حق اآلخر، وبخاصة المسلم، باسم التدخل 
العتبارات إنس���انية تارة، والمسؤولية الجماعية 
للمجتمع الدولي تارة أخرى، وحفظ السلم واألمن 

الدوليين تارة ثالثة.
رئيس  إش���ينجر(  )ولفجانج  يق���ول  وحينما 
مؤتم���ر »ميونيخ الدولي لألم���ن« )MSC(: »إّن 
أزمات إفريقيا أقرب إلينا اليوم من أفغانس���تان، 
وال ينبغي أن يكون النظر إلى إفريقيا أمراً بديهياً 

للدراسات  المصري  بمركز  السياسية  الدراسات  وحدة  رئيس    )*(
والمعلومات – القاهرة.

)أنسنة( القتل: التدخل الفرنسي في 
إفريقيا الوسطى بين العقدي والبراجماتي
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وتبدو حالة إفريقيا الوسطى مدخاًل مناسباً 
إلثبات الحضور الفرنس���ي في القارة اإلفريقية، 
أمام حلفائها الغربيين، في س���ياق تبادل األدوار، 
وتقاس���م مناطق النفوذ، وتوزيع المصالح والقيم 

بين االستعماريين الجدد من أرباب العولمة.
ومن ثّم؛ فإّن القراءة األولية للتحرك الفرنسي 
الراهن في أزمة إفريقيا الوسطى يجب أن تنطلق 
)الرسالية(  الخبرة االس���تعمارية  من س���ياقات 
االس���تراتيجية،  واس���تحقاقاتها  الفرنس���ية 
أّن فرنس���ا ه���ي الدول���ة األوروبية  وخصوصاً 
الوحيدة التي استطاعت - بشكل مؤّسسي فاعل، 
وعلى مدار العقود الس���تة األخيرة - أن تحافظ 
على عالقات وطيدة مع مستعمراتها السابقة في 
القارة اإلفريقية، بل ربما كانت الدولة األولى في 
هذا المجال، نفوذاً وتأثيراً، إذا ما قورنت بالدول 
األوروبية االستعمارية التقليدية األخرى الرئيسة 
في الق���ارة، مثل؛ المملكة المتح���دة، والبرتغال، 

وإيطاليا، وبلجيكا، وألمانيا)1(.

المتالزمة )الر�سالية - البراجماتية( 
الفرن�سية.. لماذا اإفريقيا ال��سطى؟:

إّن حالة )إفريقيا الوس���طى( مثالية بامتياز؛ 
لتحلي���ل األبعاد االس���تراتيجية الحاكمة للتدخل 
الفرنسي في القارة اإلفريقية، خصوصاً أّن هذه 
الحالة ليس���ت األولى، وقطعاً لن تكون األخيرة، 
التي تتدخل فيها القوات الفرنسية عسكرياً بشكل 
مباشر في إحدى األزمات الداخلية للقارة، حيث 
بلغ حجم التدخالت العس���كرية الفرنس���ية في 

 Republic: Ethnic Cleansing and Sectarian
 Killings«, Press releases, Media Centre,

.2014/2/12

الصحراء،  إفريقيا جنوب  الفرنسية فى  السياسة  رأفت:  إجالل   )1(
يوليو   ،145 عدد  األه��رام،  مؤسسة  الدولية،  السياسة  مجلة 

2001م، متاح على الرابط اآلتي:
h t t p : / / d i g i t a l . a h r a m . o r g . e g / a r t i c l e s .

aspx?Serial=220197&eid=264

القارة اإلفريقي���ة، وفقاً لتقديرات متطابقة، نحو 
خمسين حالة تدخل، منذ العام 1960م)2(.

وإفريقيا الوس���طى، وكما يبدو من اس���مها 
بالفع���ل، هي )خاصرة( الق���ارة اإلفريقية، حيث 
تتوس���ط القارة الس���مراء، جغرافياً، وهي نقطة 
انطالق رئيسة لجميع أرجاء القارة، خصوصاً مع 
امتالكها حدوداً جغرافية شاس���عة مع ست دول 

إفريقية مهّمة.
الح���دود  خريط���ة إفريقي���ا الوس���طى – 

الجغرافية)3(

وتبلغ مساحة إفريقيا الوسطى نحو 622,984 
كم2، أكبر من مس���احة فرنس���ا، وتمتلك موارد 
طبيعية كبي���رة، وبخاصة األلم���اس واليورانيوم 
والذهب والنفط، باإلضافة إلى األخشاب والطاقة 
المائية، ويبلغ عدد سكانها، وفقاً لتقديرات يوليو 

2012م، نحو 5,057,208 نسمة.
وكش���أن ال���دول اإلفريقية األخ���رى، جنوب 
الصحراء، يتكون النس���يج االجتماع���ي إلفريقيا 
الوسطى من فسيفس���اء إثنية مختلفة، من عرقية 

حمدي عبد الرحمن: فرنسا وإعادة غزو إفريقيا، الجزيرة. نت،   )2(
2013/2/2م، متاح على الرابط اآلتي:

h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / o p i n i o n s /
032c935c9973-9586-974c-47f6-pages/30505088

Source: BBC World, UK, available at:)باإلنجليزية(   )3(
h t t p : / / w w w . b b c . c o . u k / n e w s / w o r l d -

 africa-26195583
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 Banda ونس���بتهم 33%، والباندا ،Baya الباي���ا
 Sara 13%، والسارا Mandjia 27%، والمانديجا
 M›Baka 7%، والمباكا Mboum 10%، والمبوم
4%، والياكوما Yakoma 4%، وعرقيات أخرى %2.

وعلى الصعيد الديني؛ ليست هناك ديانة واحدة 
لها السيادة في إفريقيا الوسطى، حيث تتكون الخريطة 
العقدية للس���كان من: 35% ديانات محلية وضعية، و 
25% من الروم الكاثوليك، و 25% من البروتس���تانت، 
و 15% من المس���لمين، مع مالحظة أّن المس���يحيين 
في إفريقيا الوسطى يتأثرون كثيراً بالتقاليد الوضعية 

المكتسبة من الديانات المحلية التقليدية)1(.
الوسطى )مستعمرة فرنسية(  إفريقيا  وظلت 
لعق���ود طويلة، تحت اس���م )أوبانجي- ش���اري 
Ubangi-Shari(، ث���م اس���تقلت تحت اس���م 
)جمهورية إفريقيا الوس���طى( عام 1960م، حيث 
حرصت فرنس���ا - كعادتها مع مس���تعمراتها في 
القارة اإلفريقية - على زرع نخبة مسيحية، غالباً 
عس���كرية، موالية لها، في الحك���م، كان آخرهم 
قبل األزمة الحالية الجنرال )فرانس���وا بوزيزيه 
2013م(،   – )2003م   )Francois Bozize
 )Seleka والذي أُطيح به على يد ائتالف )سيليكا
المعارض، والذي يضم خمس مجموعات متمردة 
رئيسة، غالبيتها من المسلمين، في مارس 2013م.
وقد عانت البالد تحت حكم )بوزيزيه( ويالت 
القمع والفساد، ما دفع الشعب بشّتى أطيافه للثورة 
علي���ه، والترحيب باإلطاحة به، حيث تش���ّكل على 
إثر ذل���ك مجلس انتقالي، اختار في أبريل 2013م 
)ميشال جوتوديا(، من الشمال، بوصفه أول رئيس 

مسلم في تاريخ جمهورية إفريقيا الوسطى)2(.

موسوعة مقاتل من الصحراء، جمهورية إفريقيا الوسطى، متاح   )1(
على الرابط اآلتي:

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/
Dwal-Modn1/Central-Af/index.htm

للبالد«، رويترز،  »انتخاب زعيم انقالب إفريقيا الوسطى رئيساً   )2(

لك���ن االتح���اد اإلفريق���ي رف���ض اإلطاحة 
ببوزيزي���ه، باعتباره إجراًء غير دس���توري، وعلّق 
عضوي���ة )بانج���ي( في االتح���اد)3(، كما رفضت 
فرنسا اإلطاحة بحليفها الس���ابق )بوزيزيه( من 
س���دة الحكم وتولية رئيس مس���لم، مع أنها كانت 
قد رفضت مس���اندة )بوزيزيه( من قبل في حربه 
مع )سيليكا(، لتنزلق البالد خالل تلك الفترة إلى 
حالة غير مس���بوقة من العن���ف وتردي األوضاع 
االقتصادية، أجب���رت الرئيس الجديد )جوتوديا( 
وحكومته، تحت ضغوط الدول المجاورة، وبإيعاز 
من فرنس���ا، على االس���تقالة في يناير 2014م، 
ومغادرة البالد إل���ى منفاه االختياري في بنين)4(، 
حي���ث تش���ّكل مجل���س انتقالي جدي���د، اختار 
المس���يحية )كاثرين س���امبا بانزا( رئيسة بلدية 
العاصمة )بانجي( لرئاس���ة الجمهورية، بصفتها 

أول امرأة تبلغ هذا المنصب في تاريخ البالد)5(.
ويمّثل التعاطي الفرنسي مع )جمهورية إفريقيا 
الوسطى( نموذجاً لالستراتيجية الفرنسية ما بعد 
)الكولونيالية(، حيث دأب���ت باريس على تنصيب 
الحكام المس���تبدين وعزلهم، ومن كثرة ما تدعم 
فرنس���ا أنظمة مس���تبدة في إفريقي���ا، تعيق أي 
إمكانية لحياة ديمقراطية أو حكم رش���يد، ليظل 
السكان المحليون هم دائماً َمن يدفعون الثمن من 

أمنهم واستقرارهم وحرياتهم وأرواحهم.
وفي هذا الس���ياق؛ يتذكر الجميع الديكتاتور 

2013/4/13م.

االتحاد اإلفريقي يعلّق عضوية إفريقيا الوسطى، الجزيرة. نت،   )3(
2013/3/25م، متاح على الرابط اآلتي:

h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / n e w s /
4 d 1 e - 8 8 6 f - -5 c 5 7 -p a g e s / 3 0 d 0 9 3 6 5

a5ee2e249b5b

»رئيس إفريقيا الوسطى السابق يغادر إلى المنفى في بنين«، بي   )4(
بي سي، 2014/1/12م.

»تنصيب رئيسة إفريقيا الوسطى وسط أعمال عنف«، سكاي نيوز   )5(
عربية، 2014/1/23م.
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)جان بيدل بوكاس���ا( في س���تينيات وسبعينيات 
القرن الماضي، وصوالً إلى )فرانس���وا بوزيزيه( 
الذي قاد انقالباً أوصله للس���لطة بدعم فرنسي 
أيضاً ع���ام 2003م، حيث لم يت���وان الرجل في 
إغراق بلده في األزمات االقتصادية واالجتماعية 
ليثّبت أركان حكمه، معززاً س���لطة جماعته بقمع 
المعارض���ة، وقد نّظ���م )بوزيزيه( ع���ام 2011م 
مهزل���ة انتخابية حظيت برضا فرنس���ا، قبل أن 
يرفع الفرنسيون يدهم عن عونه حال اإلطاحة به 
عام 2013م، عقاباً له على اعتزامه منح ش���ركات 
صيني���ة حّق التنقيب عن النف���ط في تلك البالد 

البكر الغنية بالموارد الطبيعية الخام)1(.
البراجماتي���ة(،   – )الرس���الية  ه���ي  إذن؛ 
تل���ك التي تحكم الس���لوك الفرنس���ي العنصري 
االس���تعماري إزاء القارة اإلفريقي���ة، ففي إطار 
النظ���ام اإلمبريال���ي العالم���ي تواصل فرنس���ا 
االضطالع بدور ش���رطي العولمة ف���ي إفريقيا 
الناطقة بالفرنس���ية، وبعد ك���وت ديفوار ومالي 
يأتي التدخل الفرنس���ي في إفريقيا الوسطى من 
بواب���ة )االعتبارات اإلنس���انية(، لتصبح إفريقيا 
الوس���طى بؤرة قلقة، تمّثل بيئة مناسبة الدعاءات 
الحرب على اإلرهاب، وحماية األقليات، والتدخل 
اإلنساني، ليظل الوجود الفرنسي في مستعمراتها 
اإلفريقية الس���ابقة مسّوغاً، بل مدعوماً، من ِقَبل 

األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي)2(.
وربما لم يكن لدى فرنس���ا مان���ع من غّض 
الطرف عن )ميش���ال جوتوديا( بوصفه رئيس���اً 
مس���لماً، خصوصاً أنه علمان���ي، لو أنه أبدى من 

بول مارسيال: إفريقيا الوسطى: السياسة االستعمارية الفرنسية   )1(
في قفص االتهام، جريدة المناضل-ة المغربية، 2013/12/6م، 

متاحة على الرابط اآلتي:
http://www.almounadil-a.info/article3571.

html

المرجع السابق.  )2(

المرونة واالس���تعداد م���ا يلّبي رغب���ات باريس 
المتعطشة لثروات البالد، لكن الرجل لم يلبث أن 
أعلن بعد أيام من اإلطاحة ببوزيزيه بأّن حكومته 
الجديدة س���تراجع عقود التعدي���ن والنفط التي 
وقعت في عهد الحكومة الس���ابقة، للتدقيق في 
تلك العقود بما يحّقق طموحات الشعب)3(، واتخاذ 
الالزم لما فيه مصلحة بالده، وربما فهمت باريس 
مغزى إشارة )جوتوديا(، فأدركت – مبكراً - خطر 
وجوده في الس���لطة، وتثبيت دعائ���م أركانه في 
الحكم، الحتمالية مساسه بمصالحها االقتصادية 

الحيوية في إفريقيا الوسطى.
وبخ���الف امتي���ازات التنقيب ع���ن النفط، 
والهيمن���ة على قط���اع االتصاالت ف���ي إفريقيا 
الوس���طى، ف���إّن للجمهورية الفرنس���ية مصالح 
اقتصادية اس���تراتيجية كبيرة في )بانجي(، لعّل 
أهمها م���ا تمتلكه إفريقيا الوس���طى من ثروات 
تعديني���ة كبيرة، وبخاص���ة خام���ات اليورانيوم 
واأللم���اس والذه���ب، ولعّل هذا ما ح���دا بوزير 
الخارجية الفرنس���ي )لوران فابيوس(، إلى القول 
- في معرض تس���ويغه لتدخل ق���وات بالده في 
جمهوري���ة مال���ي العام الماض���ي -: »لقد كانت 
المصالح األساسية بالنسبة لنا وألوروبا وإلفريقيا 
على المحّك، لذلك كان علينا التحرك بسرعة«)4(.
بالُمسوح  المتدثر  )البراجماتي(  الدافع  ولعّل 
الرسالية الزائفة؛ هو ما حدا بفرنسا ألن تتدخل 
عس���كرياً - أيضاً هذه المرة - في أزمة إفريقيا 
الوس���طى الراهنة، والتي هي في جزء كبير منها 
)صناعة فرنس���ية( بامتياز، سواء في المبتدأ أو 

في المنتهى.

الجزيرة.  والنفط«،  التعدين  اتفاقيات  تراجع  الوسطى  »إفريقيا   )3(
نت، 2013/3/29م، متاح على الرابط اآلتي:

http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/
407c-83bc-e550217fc48e-a408bd8b-a022

فرانس24، 2013/1/14م.  )4(
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فعل���ى صعيد اليورانيوم؛ تعتمد فرنس���ا في 
تلبي���ة نحو 75% من احتياجاتها من الكهرباء على 
الطاقة النووية، وتمتلك إفريقيا الوسطى خامات 
واعدة من اليوراني���وم الخام، خصوصاً في إقليم 
البالد)1(،  ش���رقي  Bakouma( جنوب  )باكوما 
وتعّد خامات اليورانيوم ف���ي )باكوما( فريدة من 
نوعها، م���ن حيث محتواها العالي من اليورانيوم، 
والتي تعّد أعلى المعدالت جودة في مناجم إفريقيا 
جنوب الصحراء، حيث أظهرت الدراسات العلمية 
أّن ثمة 41 مليون باوند من خام »اليورانيوم 308« 
يوجد في مناجم )باكوما(، بنسبة استخراج تصل 
إلى 0.27%، وه���ي تزيد تقريباً بنحو عش���رين 
ضعفاً عن نسبة االستخراج بمناجم اليورانيوم في 

جمهورية ناميبيا جنوبي القارة اإلفريقية)2(.
وإذا كانت مصادر خام اليورانيوم األولية التي 
تعتمد عليها فرنس���ا، بش���كل متزايد، في إنتاج 
احتياجاتها من الطاقة الكهربائية تتركز باألساس 
ف���ي جنوبي الجزائر وش���مالي تش���اد والنيجر، 
فيبدو أّن تل���ك المصادر باتت مه���ددة بفعل ما 
يسّمى )الحرب على اإلرهاب(، خصوصاً أّن تلك 
المناط���ق باتت بؤرة عمليات لوجس���تية من ِقَبل 
الواليات المتحدة األمريكي���ة وحلفائها الغربيين 
الس���تهداف الجماعات اإلس���المية المس���لحة 
والمرتبط���ة بتنظيم القاعدة في ش���مال إفريقيا 
ومنطقة الس���احل والصحراء، ومن ثّم فقد باتت 
الحاجة ملّحة بشكل أكبر إليجاد بديل آمن لخام 

 World Nuclear Association, Uranium in Africa,  )1(
:avialable at

http://www.world-nuclear.org/info/Country-
/Profiles/Others/Uranium-in-Africa

 Yossef Bodansky, »Behind France’s intervention  )2(
 in CAR: Uranium supply security«, World

:avialable at ,2013/12/Tribune, 15
/15/12/http://www.worldtribune.com/2013
behind-frances-intervention-in-car-uranium-

/supply-security

اليورانيوم، بعيداً ع���ن تلك المناطق المضطربة، 
ومن هنا تأتي أهمي���ة مناجم اليوراينوم بإفريقيا 

الوسطى في هذا السياق.
ولقد قامت ش���ركة أريفا Areva الفرنسية، 
كبرى الش���ركات العامل���ة في مج���ال الطاقة، 
باس���تثمار نح���و 200 ملي���ون دوالر أمريكي في 
مشروع )باكوما( الستخراج اليورانيوم في إفريقيا 
الوس���طى، منذ الع���ام 2010م، بهدف إنتاج نحو 
1200 طن/سنة، باعتبارها نقطة بداية، على أن 
يبدأ التش���غيل الكامل للمش���روع بكامل إنتاجيته 

المستهدفة بحلول العام 2015م)3(.
اليورانيوم،  أس���عار  النخفاض  نظ���راً  ولكن 
والظروف األمنية الصعبة، فإّن شركة أريفا، وفقاً 
لموقعه���ا اإللكتروني عل���ى اإلنترنت، قد أوقفت 
أنش���طتها االستكش���افية والتعدينية في إفريقيا 
الوسطى منذ العام 2012م)4(، ومن ثّم فإّن التدخل 
الفرنس���ي الجاري حالياً في )بانجي( إنما يهدف 
ف���ي بعض أبعاده إلى خلق واقع أمني جديد، أكثر 
مناس���بة ومالئمة، يمكن من خالله لشركة أريفا، 
والشركات الفرنسية األخرى العاملة في مجاالت 
الطاقة والتعدين والتنقيب بش���كل عام، استئناف 
مش���روعاتهم الطموح���ة ف���ي مناج���م إفريقيا 

الوسطى البكر.
أما الذهب واأللماس؛ فقد بدأ اكتش���افهما 
في إفريقيا الوسطى مع بدايات القرن العشرين، 
إّبان حقبة االس���تعمار الفرنس���ي للبالد، ثم لم 
يلب���ث األلماس أن أصبح ثان���ي صادرات اإلقليم 
بعد القطن، حيث س���يطرت اإلدارة االستعمارية 
الفرنس���ية على امتيازات االستخراج والتصدير 

 World Nuclear Association, Uranium in Africa,  )3(
.Op. Cit

http://www.areva.com/EN/maps-59/areva-  )4(
worldwide-map.html?oid=CF
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بشكل كامل، وقد شهدت شركات التعدين الدولية 
أوجها في خمسينيات القرن الماضي.

ومع حصول إفريقيا الوسطى على استقاللها 
عام 1960م؛ استمر النفوذ الفرنسي مهيمناً على 
قطاع التعدين في الب���الد، خصوصاً فيما يتعلق 
بالذه���ب واأللم���اس، حتى حينما ب���دأت بعض 
الحكومات الوطنية الخروج عن هيمنة المستعمر 
الس���ابق على ذلك القطاع المهّم وتطالب بحصة 
م���ن اإلنتاج؛ فإنه���ا كانت تفعل ذل���ك بدافع من 
الفساد واالس���تحواذ على مقّدرات البالد، وليس 
لمصلح���ة الدولة والش���عب، وقد ح���دث ذلك 
خالل حقبة )بوكاس���ا(، كما حدث أيضاً في عهد 
)باتاسيه( الذي أّسس ش���ركات تعمل في مجال 
التعدين، وكلّف وس���طاء لجمع األلماس لحسابه، 
كم���ا منح امتيازات لش���ركات أجنبية خارج إطار 
القانون، وعبر ممارسات تعفي هذه الشركات من 

أية التزامات قانونية تجاه الدولة)1(.
الوسطى من  الرس���مية إلفريقيا  الصادرات 

الذهب واأللماس )2010م – 2012م()2(
 2012م )يناير - 2011م2010مالمعدن

يونيو(

األلماس 

)بالقيراط(

301,557,62323,575,30210,684,78

56,475,7072,834,5130,670,40الذهب )بالجرام(

وتبدو األرقام الرس���مية حول إنتاج إفريقيا 
الوسطى وصادراتها من األلماس والذهب مضلّلة 
بشكل كبير، وال تعّبر عن حجم الثروات الحقيقية 

 International Crisis Group )ICG(, Dangerous  )1(
 little stones: Diamonds in the Central African

.Republic, December 2010, p. 1

 Source: Ken Matthysen & Iain Clarkson, Gold  )2(
 and diamonds in the Central African Republic
 The country’s mining sector, and related social,
 economic and environmental issues, IPIS,

.February 2013, p. 6

التي تمتلكها تلك الدولة، إذ تؤكد بعض التقديرات 
أّن نح���و 30% من إنتاج الب���الد من خام األلماس 

إنما يخرج منها بطرق سرية غير مشروعة.
كما تكثر عمليات الفساد والجريمة المنظمة 
في هذا القطاع، خصوصاً مع الشحنات األصغر 
حجماً، والتي يشّكل إجماليها مبالغ مالية ضخمة 
تضيع على الشعب األفروسطي الذي يحّل ضيفاً 
دائماً على قائمة الش���عوب األكثر فقراً في العالم 
على الرغم م���ن ثروات ب���الده الطائلة، وكذلك 
الحال بالنسبة لخامات الذهب، حيث تقّدر بعض 
الدراس���ات حجم الصادرات غي���ر القانونية من 
خامات الذهب في إفريقيا الوس���طى بنحو %95 
م���ن إجمالي اإلنتاج المحلي، وال���ذي يبلغ، وفقاً 

لتلك التقديرات ما يزيد عن طنين سنوياً)3(.
وعل���ى مدى عق���ود م���ا بعد االس���تقالل 
)االس���مي(؛ أفضت عمليات التكالب على ثروات 
إفريقيا الوسطى من ِقَبل أفراد الّنخبة الحاكمة، 
وغالبيتهم من العس���كريين المسيحيين الموالين 
لفرنس���ا، إلى إخراج األطراف األخرى، وبخاصة 

المسلمون، من المعادلة السياسية واالقتصادية.
ولقد أف���رزت االس���تراتيجية االس���تعمارية 
الفرنس���ية، ما بعد )الكولونيالية(، والقائمة على 
سياس���ة )فّرق تسد( الشهيرة، نخبة ريعية طفيلية 
فاسدة، قامت على ش���راء الوالءات السياسية من 
بوابة االمتيازات االقتصادية واالجتماعية، ما جعل 
المجتمع الوطني الواحد ع���دة مجتمعات، وأبناء 
الوطن الواحد فرقاء أكثر من كونهم شركاء، وبدالً 
من أن تس���تغل ثروات الدولة للتنمية المس���تدامة 
وتأس���يس مجتمع ق���وي ودولة تنموي���ة، وّظفت 
هذه الثروات لمصلحة قوى اإلمبريالية، بش���قيها 

 Steven Spittaels & Filip Hilgert, Mapping  )3(
 conflict motives: Central African Republic,

.IPIS, February 2009, p.p. 27 - 28
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التقلي���دي والمعولم، وزبائنها المحليين من الّنخب 
المسيحية، والتي غالباً ما يبالغ في تعدادها لتصبح 
هي األغلبي���ة المجتمعية التي له���ا حّق الصدارة 

السياسية واالقتصادية والثقافية والدينية.

)التطييف( المجتمعي: تهيئة المناخ لـ 
)اأن�سنة( التدخل:

وإذا كان النفوذ الفرنسي في القارة اإلفريقية 
يمّثل الضلع الثالث للقوة الفرنس���ية على الصعيد 
الدولي، بجان���ب قدراتها النووي���ة التي جعلتها 
أحد أبرز الالعبين في الن���ادي النووي العالمي، 
ومقعدها الدائم ف���ي مجلس األمن الدولي الذي 
يمّكنها من اس���تخدام حّق النقض )فيتو( إزاء ما 
تراه ماّساً بمصالحها االستراتيجية العليا)1(، فإّن 
تهيئة المناخ لإلبقاء على مسّوغات تغلغل باريس 
في القارة اإلفريقية يبدو مصلحة عليا لإلمبريالية 
الفرنس���ية في حقبة ما بعد )الكولونيالية(، سواء 
م���ن خالل دعم أنظم���ة ديكتاتوري���ة، أو إضفاء 
ش���رعية على وجود القوات العسكرية الفرنسية 
التعاون والدعم والتدريب  بإفريقيا، بمس���ّوغات 
وحفظ السالم وحماية الرعايا الفرنسيين، لذلك 
يجب أال يُعتقد أّن فرنس���ا مصدر سالم، أو دفاع 
عن الديمقراطية، في الق���ارة اإلفريقية، بل إنها 
س���تظل، على العكس من ذلك، مرتكزاً رئيساً في 
زعزعة االستقرار، ومصدراً دائماً لحروب متواترة 

وقالقل مستمرة)2(.
وتؤكد حالة )إفريقيا الوسطى( الراهنة هذه 
الفرضية بشدة، فتطييف المجتمع )األفروسطي(، 

الصحراء،  إفريقيا جنوب  الفرنسية في  السياسة  رأفت:  إجالل   )1(
مرجع سابق.

بإفريقيا:  الفرنسية  االستعمارية  السياسة  مارسيال:  ب��ول   )2(
المغربية،  المناضل-ة  صحيفة  س��ؤال،  موضع  استراتيجية 

2007/5/17م، على الرابط اآلتي:
http://www.almounadil-a.info/article1041.

html

وخلق مناخ من الصراع وعدم االس���تقرار، يصّب 
في النهاية لصالح )ش���رعنة( التدخل الفرنس���ي 
في المنطقة، وإكس���ابه غطاًء قانونياً زائفاً، مهّماً 
ومطلوب���اً، وفقاً لمقتضيات )أنس���نة( العالقات 
الدولي���ة في منظومة األم���م المتحدة والمجتمع 

الدولي ما بعد انهيار القطبية الثنائية.
وعل���ى الرغم من خب���رة االنقالبات والتمرد 
المس���لح في إفريقيا الوس���طى؛ ف���إّن الصراع 
الحالي اتخذ بعداً جديداً على المجتمع التقليدي 
في البالد، حيث نح���ا باتجاه )تطييف( الصراع، 
بالنظر إلى أّن القتال الدائر في إفريقيا الوسطى 
حالياً، ومن���ذ اإلطاحة ببوزيزيه، بات بين مؤيديه 
م���ن ميليش���يات )أنتي ب���االكا( و )جيش الرب( 
المس���يحية، وميليشيات )س���يليكا( التي تقودها 
غالبية من المسلمين من شمال البالد، والمؤيدة 

للرئيس المنفي )جوتوديا(.
وقبي���ل الضغط عل���ى الرئي���س )جوتوديا( 
وإجباره على التنح���ي ومغادرة البالد، ومع تزايد 
ح���ّدة العنف في البالد، وبإيعاز من فرنس���ا في 
األمم المتحدة، اعتمد مجلس األمن الدولي، في 5 
ديسمبر 2013م، القرار رقم )2127( حول إفريقيا 
الوسطى، والذي يقضي بنشر قوة حفظ سالم في 
البالد بقيادة إفريقية، وأعرب القرار، الذي حصد 
إجماع مجلس األمن، عن القلق من تدهور الوضع 
األمن���ي في البالد في أعقاب إس���قاط الحكومة 
في ش���هر مارس 2013م، كما يدين القرار بشدة 
االنتهاكات المس���تمرة للقانون اإلنساني الدولي، 
وانتهاكات حقوق اإلنس���ان وخروقاتها الواس���عة 
النط���اق التي ترتكبه���ا الجماعات المس���لحة، 
وبخاص���ة عناصر جماعة )س���يليكا( س���ابقاً، 
وعناصر جماع���ة )مكافحة ب���االكا(،  و )جيش 
ال���رب للمقاومة(، والتي تش���ّكل خط���راً يتهدد 
السكان، ويشّدد على ضرورة تقديم مرتكبي هذه 
االنتهاكات للعدالة، ويدين القرار بشدة استغالل 
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الم���وارد الطبيعية لجمهورية إفريقيا الوس���طى 
الذي يس���هم في إدامة النزاع، ويؤكد أهمية وضع 

حدٍّ لهذه األنشطة غير المشروعة)1(.
بي���ان بالتدابير التي اتخدته���ا لجنة مجلس 
األم���ن المعني���ة بتطبيق القرار )2127( بش���أن 

إفريقيا الوسطى)2(
المصدرنهاية السريانبيان التدبيرالتدبير

حظر 

توريد 

األسلحة

تتخذ جميع الدول 

األعضاء ما يلزم 

من تدابير لمنع 

توريد األسلحة 

وما يتصل بها 

من أعتدة إلى 

جمهورية إفريقيا 

الوسطى وتوفير 

أفراد المرتزقة 

لها.

نُّص عليه في  5 ديسمبر 2014

الفقرة 54 من 

القرار )2127 

) 2013/

تقوم الدول 

األعضاء كافة 

بمصادرة وتسجيل 

ما تكتشفه من 

أصناف يتم 

اإلمداد بها أو 

بيعها أو نقلها 

في انتهاك لحظر 

توريد األسلحة، 

وتقوم بالتخلص 

منها، كما تتعاون 

مع الدول في هذه 

الجهود.

نُّص عليه في  5 ديسمبر 2014

الفقرة 55 من 

القرار )2127 

)2013 /

األمن  مجلس  الوسطى:  إفريقيا  المتحدة،  األمم  أنباء  مركز   )1(
الدولي يقضي بنشر قوة حفظ سالم في البالد بقيادة إفريقية، 

2013/12/5م، متاح على الرابط اآلتي:
http : //www .un .org/arabic/news/story .

asp?NewsID=20032#.UwOtU2KSz0e

 2127( بالقرار  عماًل  المنشأة  األمن  مجلس  لجنة  المصدر:   )2(
 : اآلتي:  الرابط  على  متاح  الوسطى،  إفريقيا  بشأن   )2013  /

/http://www.un.org/ar/sc/committees/2127

كما ن���ّص الق���رار )2127(، ف���ي الفقرتين 
)49( و)50(  منه، عل���ى أّن مجلس األمن »يأذن 
للقوات الفرنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى، 
في ح���دود قدراتها ومناطق انتش���ارها، ولفترة 
مؤقتة، ب���أن تتخذ التدابير الالزم���ة لدعم بعثة 
الدع���م الدولية ف���ي االضط���الع بواليتها على 
النحو المنصوص عليه ف���ي القرار«، كما يرّحب 
المجل���س »بالتعزيز المقترح للقوات الفرنس���ية 
من أجل تقديم دعم أفضل لبعثة الدعم الدولية، 
ويشجع مفوضية االتحاد اإلفريقي على العمل من 
أجل تنس���يق عملياتي فّعال بي���ن البعثة والقوات 

الفرنسية«)3(.
وبعد أقّل من 24 س���اعة على صدور القرار 
األممي بش���أن إفريقيا الوس���طى، والذي صدر 
بتحفيز فرنسي ال يخفى، أعلن الرئيس الفرنسي( 
فرانس���وا هوالند( أّن بالده تعتزم القيام بتدخل 
عس���كري س���ريع لحماية المدنيين في جمهورية 
إفريقي���ا الوس���طى، مؤك���داً أّن دور ب���الده في 
جمهوري���ة إفريقيا الوس���طى س���يكون مختلفاً 
عن دورها ف���ي مالي، حيث قاتل���ت الجماعات 

اإلسالمية المسلحة)4(.
وفي تضمي���ن الفت عن نية االس���تراتيجية 
الفرنسية المتحيزة مسبقاً ضد المسلمين؛ أعلن 
وزير الخارجية الفرنس���ي( ل���وران فابيوس( أّن 
هدف العملية، التي أطلق عليها اإلعالم الفرنسي 
اس���م )س���انغاريس Sangaris(، وه���و نوع من 
أنواع الفراش���ات، هو تجّنب المآس���ي اإلنسانية 
الت���ي يمكن أن تحصل نتيجة الفوضى الس���ائدة 
من إطاحة الرئيس )فرانس���وا بوزيزيه( من ِقَبل 
ائت���الف )س���يليكا( المتمرد، والعم���ل في فترة 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.  )3(
asp?symbol=S/RES/2127)2013(&Lang=A

بي بي سي، 2013/12/6م.  )4(
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الحقة على تس���هيل عملية االنتقال الديمقراطي 
في البالد)1(، في تحميل مباشر لطرف واحد، هو 
)سيليكا(، المسؤولية الكاملة عن الفوضى والعنف 

في البالد!
ووفقاً لبعض المحللين؛ فقد باتت عمليات نزع 
الس���الح، والتسريح، والتجميع، بحسب لغة األمم 
للنزاعات في إفريقيا،  المتحدة، مصدراً إضافياً 
خصوصاً أنها مجتمعات منقس���مة عرقياً ودينياً، 
حيث يغدو األشخاص واألسر والمجموعات التي 
تّم نزع س���الحها مهددين بالتعرض لعقوبات من 
القسم اآلخر من السكان الذين لم يُنزع سالحهم، 
بعد أن باتوا دون غطاء مسلح يحميهم من الطرف 

اآلخر)2(!
وهذا ما حدث بالفعل في إفريقيا الوس���طى، 
ليفتح الباب أمام عملية تطهير عرقي، وربما إبادة 
لبعض التحذيرات، تذكرنا بمذابح  جماعية وفقاً 
الهوتو والتوتسي في رواندا في تسعينيات القرن 
الماضي، حيث ادعت فرنس���ا أنها ستسهر على 
حف���ظ األمن والس���الم في الب���الد، وذلك بنزع 
الس���الح من الطرفين المتقاتلين، وفقاً لقرارات 
مجلس األمن الدولي، غير أنه سرعان ما تبين أّن 
تلك الشعارات لم تكن سوى وعود وردية تستبطن 
مؤامرة )عقدية(، تس���تهدف الس���كان المسلمين 
في شمالي البالد، فقد عمدت القوات الفرنسية 
إلى نزع س���الح مقاتلي )س���يليكا( م���ن دون أن 
تقوم باإلجراء نفس���ه مع الميليشيات المسيحية 
Anti- المسلحة األخرى)3(، س���واء )أنتي باالكا

فرانس 24، 2013/12/6م.  )1(

يتورط،  الفرنسي  الرئيس  الوسطى:  إفريقيا  مارسيال:  بول   )2(
صحيفة المناضلة المغربية، 2013/12/26م، متاح على الرابط 

اآلتي:
http://www.almounadil-a.info/article3611.

html

إفريقيا  في  الفرنسي  اإلره��اب  بنعلي:  بلشقار  عبدالرحيم   )3(

Balaka()4(، أو )جيش الرب()5(.
لقد ظل مس���لمو إفريقيا الوس���طى يعانون، 
بصفتهم أقلية، التهميش السياس���ي في بالدهم، 
حيث تبقى المناطق الشمالية إلفريقيا الوسطى، 
والتي تقطنها غالبية من المسلمين، األكثر تهميشاً 
في البالد، الفقيرة أصاًل، على الرغم من ثرواتها، 
كما أّن معظم مناطق التعدين والمناجم توجد في 
الجنوب والوس���ط، في حين يخلو الشمال، إال ما 
ندر، من أي من هذه الثروات، لذلك فقد كان من 
الطبيعي أن يش���ّكل المسلمون غالبية المحاربين 
في ميليش���يات )س���يليكا()6(، ولكن هذا ال يعني 
أن تحركهم ضد الرئي���س )بوزيزيه( كان بدوافع 

الوسطى، موقع مجلة البيان السعودية، لندن، 2014/2/9م، متاح 
على الرابط اآلتي:

h t t p : / / w w w . a l b a y a n . c o . u k / a r t i c l e 2 .
aspx?ID=3480

بلغة  السواطير(  )مناهضو  أو   :)Anti-Balaka باالكا  )أنتي   )4(
المسيحية  )الميليشيات  باسم  أيضاً  تُعرف  والتي  السانغو، 
الرئيس  أنشأها  محلية  مسلحة  جماعات  وهي  الذاتي(،  للدفاع 
المسيحي السابق )فرانسوا بوزيزيه(، وتضّم في صفوفها بعض 
رأفت  انظر:  عهده،  في  خدموا  الذين  السابقين  الجيش  جنود 
صالح الدين: ماذا يحدث في إفريقيا الوسطى؟، الجزيرة. نت، 

2014/2/18م، متاح على الرابط اآلتي:
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/

8dd9-e441267b587a-c7cc390a-e10c-44b3

مسلحة  كحركة  1986م  عام  أوغندا  في  تأسس  الرب(:  )جيش   )5(
تهدف إلى تطبيق تعاليم اإلنجيل بالقوة، قبل أن تنتقل للعمل في 
إفريقية، وهي منظمة متطرفة متهمة بشّن هجمات  بلدان  عدة 
وجمهورية  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  المدنيين  على 
جيش  »منظمة  تعريف  في  السودان.  وجنوب  الوسطى  إفريقيا 

الرب« األوغندية، انظر:
- »جيش الرب«، الجزيرة. نت، 2008/4/10م، متاح على الرابط 

اآلتي: 
h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / n e w s /

98562f066768-pages/948cff6c-5cbd-41ff-ad97
- مفاوضات الستسالم قائد »جيش الرب« في إفريقيا الوسطى، 

بي بي سي، 2013/11/21م، متاح على الرابط اآلتي:
h t t p : / / w w w . b b c . c o . u k / a r a b i c /
lra_ leader_ _131120 /11 /worldnews/2013

surrender_central_africa.shtml

محجوب الباشا: إفريقيا الوسطى: فزاعة األصولية اإلسالمية،   )6(
المركز السوداني للخدمات الصحفية، الخرطوم، 2013/12/5م، 

متاح على الرابط اآلتي:
http://smc.sd/news-details.html?rsnpid=37215
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ديني���ة، بل كانت الدوافع السياس���ية هي الحافز 
األبرز لتحركهم نحو إسقاط نظامه، خصوصاً أن 
ممارسات )بوزيزيه( القمعية ونهبه لثروات البالد 

قد طالت الشعب بكّل طوائفه.
كم���ا أّن المطالب السياس���ية لميليش���يات 
)سيليكا( لم تكن تتضمن إشارة إلى البعد الديني، 
حيث كان جّل تركيزهم في الحصول على مكاسب 
اقتصادية وسياسية باألساس، بل إّن تمردهم على 
)بوزيزيه( كان نتيجة لع���دم التزامه باالتفاقيات 
الموّقع���ة في هذا الش���أن، وال س���يما اتفاقية 
)ليبرفيل(، والتي كانت تنّص على تشكيل حكومة 
وطنية تضم المعارضة، لحي���ن إجراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية في البالد)1(.
وفي ظّل مناخ دولي، تقوده الواليات المتحدة 
األمريكي���ة وحلفاؤه���ا الغربيون، ب���ات يتعاطى 
عنصرياً مع اإلس���الم باعتباره صن���واً لإلرهاب 
المزع���وم، تحركت فرنس���ا، بمبارك���ة أمريكية، 
إل���ى غالبية  األفروس���طي  المجتمع  لتطيي���ف 
مسيحية تحتاج إلى الدعم والمساندة في صراعها 
مع أقلية مسلمة متطرفة، تستوجب العقاب ونزع 
السالح وإطالق يد اآلخر للدفاع عن نفسه، حتى 
لو قاد األم���ر إلى انتهاكات ومج���ازر وقتل على 
الهوية وممارسات ضد اإلنسانية! والحجج دائماً 
تأتي جاهزة ومتدثرة بُمسوح )علمية( مّدعاة، من 
قبيل الربط التعس���في بين )سيليكا( واألصولية، 
ومس���لمي إفريقيا الوس���طى ومجموعات تنظيم 
القاعدة في المغرب اإلس���المي ومنطقة جنوب 

الساحل والصحراء.
وفي ه���ذا الس���ياق تق���وم وزارة الخارجية 

»الصراع في إفريقيا الوسطى: دوافع اقتصادية وأبعاد طائفية«،   )1(
صحيفة يني شفق العربية، األناضول، 2013/12/8م، متاح على 

الرابط اآلتي:
h t t p : / / a r a b i c . y e n i s a f a k . c o m / d u n y a -

9960-haber/23.12.2013

بمكافحة  المعني���ة  الش���راكة  بتوجيه  األمريكية 
اإلرهاب عبر الصح���راء الكبرى؛ بهدف مكافحة 
األيديولوجيات المتطرفة التي تعتمد على العنف، 
عبر الوكيل الفرنس���ي، أو ش���رطي العولمة في 
إفريقيا الناطقة بالفرنس���ية، فمع وجود المحيط 
األطلسي كحاجز أمان للواليات المتحدة، تستطيع 
اإلدارة األمريكية التنازل عن بعض مس���ؤولياتها 
األمنية في القارة اإلفريقية لشركائها األوروبيين، 
وال س���يما فرنس���ا على وجه التحدي���د، والتي 
تحافظ، منذ ما بعد فترة االس���تعمار المباش���ر، 
على عالق���ات وثيقة م���ع معظ���م دول إفريقيا 

الفرانكوفونية)2(.
وبعد تصاع���د أعمال العنف الطائفية، والتي 
تزايدت بفعل التدخل الفرنسي، وتطييف الصراع 
السياسي في إفريقيا الوسطى، نزح ما يزيد عن 
ربع سكان البالد - وفقاً لمنظمة العفو الدولية - 
عن ديارهم، خوف���اً من الهجمات االنتقامية التي 
أودت بحياة المئات من المسلمين المدنيين، كما 
فّر عش���رات اآلالف من المسلمين النازحين إلى 
دولتي الكاميرون وتش���اد المجاورتين، خوفاً من 
عملي���ات القتل على الهوية الت���ي تمارس بحّقهم 
تحت مرأى ومس���مع من ق���وات الجيش الوطني 
والقوات الفرنسية واإلفريقية المتدخلة، خصوصاً 
بعد أن بات المسلمون بال غطاء من حماية تردع 
مس���تهدفيهم من المس���يحيين بعد نزع س���الح 
ميليشيات )سيليكا( من ِقبَل القوات الفرنسية)3(.

 Joshua C. Burgess, »No Time to Hit Snooze  )2(
 in North Africa and the Sahel«, Washington
 Institute for Near policy Studies, POLICY

 :available at ,2014/2/WATCH 2205, 10
http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/no-time-to-hit-snooze-in-

north-africa-and-the-sahel

 Amnesty International, Ethnic Cleansingand  )3(
 Sectarian Killingsinthe Central African

.Republic, January 2014, p.p. 5 - 6
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سياسية

الغري���ب في األمر أن تس���عى باريس - بعد 
ذلك - إلى نفض يديه���ا مما يحدث في إفريقيا 
الوس���طى من انته���اكات، وتلق���ي بالالئمة على 
مكونات الشعب األفروسطي )العنصري( و )غير 
المتس���امح(،  حيث زعم )جيرارد أراو( المندوب 
الفرنس���ي لدى األمم المتحدة أّن » بالده أساءت 
تقدير مدى الكراهية التي يكنها مسلمو ومسيحيو 
جمهوري���ة إفريقيا الوس���طى لبعضهم البعض«، 
مؤكداً أّن »القوات الفرنس���ية واإلفريقية العاملة 
في جمهورية إفريقيا الوسطى تواجه وضعاً صعباً 
للغاية«، حيث إّن قوات حفظ الس���الم الفرنسية 
واإلفريقية »تجد نفسها محشورة بين مجموعتين؛ 

تريد الواحدة منهما إفناء األخرى«)1(.
وفي التصريحات الفرنسية – هذه - تدليس 

من زاويتين:
األولى: أنها تس���اوي بين الضحية والجالد، 
إذ إّن األم���م المتحدة، ومنظم���ة العفو الدولية، 
وجميع المنظمات المعنية بحقوق اإلنس���ان، قد 
أكدت أّن تطهيراً عرقياً ومذابح يُخش���ى أن تبلغ 
حّد اإلبادة الجماعية تُمارس بحّق المسلمين في 
إفريقيا الوسطى، في حين تزعم فرنسا أّن قواتها 
»محش���ورة بين مجموعتين؛ تريد الواحدة منهما 

إفناء األخرى«.
الثانية: أنها نّحت التأثير السلبي لتدخلها في 
إفريقيا الوسطى وانحيازها ضد المسلمين هناك 
جانباً، وزعمت أنها أساءت تقدير مدى الكراهية 
بين السكان المس���يحيين والمسلمين في البالد، 
وكأنها لم تصنع األزمة باألس���اس، سواء بشقها 
الحالي المباشر، أو بشقها األصيل غير المباشر، 

»فرنسا أساءت تقدير مدى الكراهية في إفريقيا الوسطى«، بي   )1(
بي سي، 2014/1/16م، متاح على الرابط اآلتي:

h t t p : / / w w w . b b c . c o . u k / a r a b i c /
car_ france_ _140115 /01 /worldnews/2014

underestimated_hatred.shtml

والمتمثل في إعاقتها تحقيق أي استقالل حقيقي 
إلفريقيا الوس���طى، بل لمستعمراتها السابقة في 

القارة اإلفريقية على مدى عقود خلت.

الخال�سة اإذن:
إّن تفتي���ت المجتمع���ات، وتقس���يم الدول، 
و )تطيي���ف( األزم���ات والصراعات السياس���ية 
الداخلي���ة، بات ش���عار الحقب���ة )الكولونيالية( 
الجدي���دة المعولمة، ومن ثّم ف���إّن )أزمة إفريقيا 
الوسطى(، وما يتعرض له المسلمون العزل هناك 
من انتهاكات بحّق اإلنس���انية، س���تبقى مرشحة 
لمزيد من التفاق���م، لتصبح نهايتها مفتوحة على 
المجتمع  أّن  الس���يناريوهات، خصوص���اً  جميع 
الدولي، متمث���اًل في األمم المتح���دة، قد اتخذ 

قراره بتعميق األزمة بشكل أكبر!
فقد دعا األمين الع���ام لألمم المتحدة )بان 
ك���ي مون( المجتم���ع الدولي إلى إرس���ال قوات 
عس���كرية إضافية س���ريعاً إلى إفريقيا الوسطى 
لمنع تده���ور الوضع األمني، كم���ا طالب الدول 
المانحة بتقديم األم���وال التي وعدت بها إلعادة 
تأهي���ل البنية التحتية للب���الد وتقديم الخدمات 
األساس���ية)2(، وكأّن المعضل���ة لم ت���أت أصاًل 
من التدخل الفرنس���ي في األزم���ة، وكأّن الدور 
اإلنس���اني للمجتمع الدول���ي )المعولم( أضحى 
صناعة األزمات ثم جمع التبرعات! هي إذن ثنائية 
الهدم والبناء، غزو أفغانس���ان ثّم إعادة إعمارها، 
احتالل العراق ثّم إع���ادة إعماره، تطييف األزمة 
في إفريقيا الوسطى، ثّم مطالبة المجتمع الدولي 
باالضطالع بدوره )اإلنس���اني( في توفير الطعام 

واإليواء للنازحين، وهكذا.
والمثير للدهش���ة في أزمة مس���لمي إفريقيا 
الوس���طى الراهن���ة، وغيرها م���ن األزمات التي 

»بان كي مون يطالب بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى إفريقيا   )2(
الوسطى«، فرانس 24، 2014/2/20م.
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تعصف بالمس���لمين في أقاليم شّتى على اتساع 
رقع���ة الكرة األرضي���ة، أنها ال تج���د من الدول 
اإلسالمية إال شجباً وتنديداً وبعضاً من الحراك 
الشكلي الذي قد يعّمق األزمة بأكثر مما قد يسهم 

في حلّها.
فها ه���ي ذي منظم���ة التعاون اإلس���المي 
تكتفي بإيفاد وفد رفيع المس���توى إلى جمهورية 
إفريقيا الوس���طى، بقيادة وزير خارجية جمهورية 
غينيا، لدعم المواطنين المسلمين هناك، وإبداء 
والتواصل  الوض���ع،  وتقيي���م  التضام���ن معهم، 
مع الس���لطات الرسمية، واإلس���هام في الحوار 
والتقارب، بل إّن األمين العام للمنظمة )إياد أمين 
مدني( قد رّحب بقرار فرنسا رفع مستوى تدخلها 
في إفريقيا الوس���طى، داعي���اً المجتمع الدولي 
إلى العمل على نحو جماعي لمساعدة السلطات 
)الجديدة( )المس���يحية(، على اس���تعادة النظام 
وتحقيق االس���تقرار في البالد؛ بسبب تداعيات 
األزمة على الس���الم واألمن واالستقرار المنطقة 

وخارجها)1(.
وحتى يقوم وف���د التعاون اإلس���المي رفيع 
المس���توى بتقييم الوضع في إفريقيا الوس���طى؛ 
روا عن  يكون المس���لمون في تلك الدولة قد ُهجِّ
بكرة أبيه���م من ديارهم؛ وفق���اً لتقديرات )بيتر 
ب���وكارت( مدير الط���وارئ في منظم���ة هيومان 
رايتس ووتش، والذي حّذر من أّن »العنف الطائفي 
في جمهورية إفريقيا الوس���طى قد يضطر جميع 
المس���لمين في البالد إلى مغادرته���ا«، مضيفاً: 
»إنها مس���ألة أيام.. أو أس���ابيع .. قبل أن تغادر 
التجمعات األخيرة للمس���لمين البالد إلى تش���اد 

»منظمة المؤتمر اإلسالمي توفد بعثة للتشاور مع حكومة إفريقيا   )1(
الوسطى والتضامن مع مسلميها«، وكالة األنباء الكويتية )كونا(، 

2014/2/20م.

هرباً من موجة العنف«)2(.
وأخيراً؛ فإن���ه إذا كان الواقع اإلفريقي بالغ 
التش���ابك والتعقيد، العتبارات ذاتية وموضوعية 
تم���ّس جوه���ر النش���أة المصطنع���ة للدول���ة 
اإلفريقي���ة المعاص���رة، وتتقاطع مع س���ياقات 
المك���ّون المجتمعي اإلفريق���ي بأبعاده )العرقية، 
والقبلي���ة، والسوس���يولوجية، والدينية، والبيئية، 
واالقتصادي���ة(، فإّن أكثر ما أض���ر بهذا الواقع 
اإلفريق���ي، وأعاق تطّوره الطبيع���ي، هو التكالب 
االستعماري الغربي، قديمه المباشر، وحديثه غير 
المباشر، ليبقى التحدي األبرز لتخليص إفريقيا 
من هذا اإلرث الثقيل، واقعاً باألساس على كاهل 

األفارقة أنفسهم، دون غيرهم.
وحت���ى يضطلع األفارقة بهذا الدور س���تظل 
)عس���كرة( الصراع���ات السياس���ية اإلفريقية، 
و )تطيي���ف( المجتمعات اإلفريقي���ة، هي وقود 
التدخ���ل الغربي ف���ي أزمات الق���ارة، والمدخل 
األهم الس���تنزاف ثرواتها وجهود أبنائها لصالح 

االستعمار المعولم الجديد.. حتى إشعار آخر!

المسلمين  جميع  يضطر  قد  »العنف  ووت��ش:  رايتس  هيومان   )2(
لمغادرة إفريقيا الوسطى«، بي بي سي، 2014/2/9م، متاح على 

الرابط اآلتي:
h t t p : / / w w w . b b c . c o . u k / a r a b i c /
central_africa__140209/02/worldnews/2014

muslims.shtml
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أ. السيد علي أبو فرحة *

بعد مرور م���ا يربو على 
قرن عل���ى تقس���يم إفريقيا 
عبثياً بأيد غربية، على مائدة 
مؤتم���ر برلين ال���ذي انعقد 
في الخامس عش���ر من نوفمبر 1884م، برغم 
استناده لخطوط هندسية توحي بتنظيمه للوهلة 
األولى، إال أنه ل���م يراع االعتبارات االجتماعية 
والثقافية والتاريخية للقارة، ومرور نصف قرن 
على استقالل جّل البلدان اإلفريقية مع بدايات 
النصف الثاني من القرن العشرين، تمّخض عنه 
اس���تيراد )الدولة القومي���ة( واعتمادها كإطار 
مؤسس���ي قانوني وسياسي حاكم لبلدان القارة، 
لم تحّقق معظم البل���دان اإلفريقية – بعد هذه 
العقود - طموحات شعوبها، وآمالها في التنمية، 
بل قد ساهمت الصيغ المستحدثة للدولة بصورة 
أو بأخرى ف���ي إذكاء االضطرابات والصراعات 
في القارة، ليس���تمر ه���ذا الواقع السياس���ي 
المس���تحدث ل� )الدولة( على أس���اس الحدود 
الفلكية والهندس���ية لمؤتمر برلين والمشكالت 

التي ورثتها، أو صاحبتها ونتجت عنها.
تزامن ذلك مع االس���تمرار المعتبر إلحدى 
أه���ّم التكوين���ات االجتماعي���ة والسياس���ية 
التقليدية، وهي )القبيلة(، على المساحة نفسها 
ف���ي الواقع اإلفريق���ي؛ دون أن ينال أيٌّ منهما 

سياسية

االقتصادية  الدراسات  كلية  السياسية،  العلوم  مساعد  مدرس    )*(
والعلوم السياسية - جامعة بني سويف، مصر.

تشّوهات الواقع اإلفريقي.. تداعيات 
استيراد الدولة واستمرار القبيلة

)الدولة، القبيلة( كليًة من اآلخر، ويس���توعبه، 
ويزحف بش���كل كامل ومتماسك على مساحاته 

األصيلة أو المفترضة.
وعليه؛ تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على 
تداعي����ات عقوٍد من اس����تيراد )الدولة( بصيغتها 
الغربية الراهن����ة، وما لحق هذا االس����تيراد من 
تش����ّوهات معتبرة في الواق����ع اإلفريقي؛ من بين 
مسبباتها استمرار وجود )القبيلة( كمؤسسة رئيسة 
في مساحات سياسية واجتماعية واقتصادية حتى 
ثقافية، اس����تمرت محّل تنازع مع الدولة، ومن ثّم 
ستتناول هذه الدراسة مفهوَمي )الدولة، والقبيلة(، 
والتراكم����ات التاريخي����ة ف����ي الواق����ع اإلفريقي 
الت����ي تعاطت م����ع تطبيقات هَذي����ن المفهومين، 
فأنتجت أداًء متواضعاً لوظائف الدولة المعهودة، 
واضطراب����ات وصراعات في القارة، أّثرت بصورة 
معتبرة في القرار السياس����ي والتكتالت بين دول 

القارة؛ لتنتهي بها إلى قائمة )الدول الفاشلة(!



49
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

الدولة والقبيلة.. الحدود النظرية في 
االجتماع االإن�ساني:

أ - الدولة:
بداي���ًة؛ التعريف اللغوي للفظ���ة )الدولة(، 
ومادته���ا )دال( ف���ي اللغة العربية، يش���ير إلى 
االنتق���ال من ح���ال إلى حال، فيُق���ال: )دالت( 
األيام بك���ذا: أي دارت، و )أدال( الش���يء: أي 
جعله متداوالً، و )أدال( فالناً وغيَره على فالن، 
أو منه: أي نص���ره وغلبه عليه وأظفره به، وفي 
حديث وفد ثقيف: »نُدال عليهم، ويُدالون علينا«، 
و )داول( ك���ذا بينهم: أي جعله ُمت���داوالً، تارة 
لهؤالء وتارة لهؤالء، وفي القرآن الكريم: }َوِتلَْك 
األيَّاُم نَُداِولَُها بَيَْن النَّاِس{ ]آل عمران : 140[)1(.

في حي���ن أّن التعري���ف االصطالحي األكثر 
رواج���اً لمصطل���ح )الدولة( في علم السياس���ة 
يحّددها بأنها )كيان سياسي وإطار تنظيمي واسع 
لوحدة المجتمع، والمحّدد لحياة الجماعة، والتي 
تتجسد فيها )السيادة(، لتعلو بذلك إرادة الدولة – 
وبصورة مشروعة وشرعية - فوق مختلف إرادات 
األف���راد والجماعات األخرى في المجتمع، وذلك 
لما لها من حقٍّ فريٍد في إصدار القوانين الوضعية 
المنّظمة، وحيازة مستمرة لوسائل اإلكراه، وحرية 
مؤسسية في استخدامها في سبيل إنفاذ القانون 
ضبط���اً للمجتم���ع، وحفظاً لس���المته ونظامه، 
وحمايًة ألمنه الداخلي والخارجي، وأخيراً لما لها 
من دور معتب���ر كأداة أصيلة للضبط االجتماعي؛ 
بالدرجة التي ال تعني اس���تبدادها بقدر ما تعنيه 
من قدرتها على فرض القواعد(، لتُوصف بالتعبير 
الغربي الكالس���يكي الش���هير بأنها »المؤسس���ة 

الشرعية الوحيدة الستخدام العنف«.

إبراهيم مدكور، شوقي ضيف، )محرران(: المعجم الوجيز، طبعة   )1(
اللغة  )القاهرة: مجمع  المصرية،  والتعليم  التربية  بوزارة  خاصة 

العربية، 1994م(، باب حرف الدال، ص 239.

ومن ثّم ف���إّن )الدولة( وفق���اً لتعريفيها – 
اللغوي واالصطالحي- إنم���ا هي: تلك الحالة 
السياس���ية واالجتماعية المؤسس���ية المؤّطرة 
لجماعة بشرية، تُس���ّميه هي بالمجتمع، وتلك 
الحالة تّتسم باالس���تقرار النسبي، والنزوع إلى 
التغّي���ر والتحّول بدرجة أو بأخ���رى بالمقارنة 
باس���تمرارية عامل���ي الزمان والم���كان، فهي 
كيان يتغّير ويتحّول ليعّب���ر عن واقع اجتماعي 
واقتصادي وثقافي وسياس���ي يتأثر باعتبارات 

الزمان والمكان.
في حين تُش���ير )الدولة القومية( إلى تلك 
الدولة التي تستند إلى شعب ذي هوية سياسية 
خاص���ة، تجمع بين أف���راده روابط موضوعية 
وش���عورية وروحية متعددة تختلف من ش���عب 
آلخر، وقد نما ه���ذا المفهوم في أواخر القرن 
الثامن عش���ر في لحظة تاريخية، تمّثل رفضاً 
ثوري���اً لحدود البل���دان األوروبية التي ُخططت 
وفق���اً لالعتبارات اإلقطاعية، لتؤّس���س بذلك 
نمطاً مس���تحدثاً أو صيغة جديدة من )الدول( 

المستمرة حتى الفترة الراهنة)2(.
ومن ثّم فإّن )الدولة القومية(، وغيرها من 
صيغ الدولة القديمة والمس���تحدثة، إنما هي 
مجموعة من التوليفات الظرفية، المس���تمرة 
باس���تمرار الظ���رف التاريخي المنش���ئ لها، 
أو الداعم لوجودها، وليس���ت النمط الوحيد 
الذي يجّمد التح���والت التي قد تلحق بالكيان 
المتصف ب� )الدولة( في المس���تقبل، ويختلف 
الباحث - وفقاً للتحليل السابق - مع ما ذهب 
إليه عدد من مفكري الغرب، وبخاصة فوكوياما 
وأفكاره حول نهاية التاريخ، أو عدد من مفكري 

السياسة،  موسوعة  )محررون(:  وآخرون،  الكيالي،  الوهاب  عبد   )2(
د  والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة  )بيروت:  الرابع  المجلد 

ت(، ص 831.
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العرب من التعاطي مع صيغة )الدولة القومية( 
باعتبارها الصيغة النهائية لتطور فكرة الدولة، 
أو أنها المعطى والس���بيل الوحيد الس���تمرار 

الجماعة اإلنسانية الراهنة في مجتمٍع ما)1(.
ب – القبيلة:

أّما )القبيلة(؛ فتُشير إلى تلك الوحدة السياسية 
والتنظيم االجتماعي  والهيكل  المس���تقلة األقدم، 
المتماس���ك الذي يقوم غالباً عل���ى فكرة االنتماء 
لجدٍّ مشترك، حقيقي أو وهمي، ولها مجموعة من 

األعراف والقواعد الداخلية المنّظمة لها.
ومن ثّم يختلف األساس الذي تستند إليه كلٌّ من 
الدولة والقبيلة في وجودها واستمرارها فيما يتصل 
بشرعية كلٍّ منهما، فإحداهما تستند عادة لما أطلق 
عليه ماكس فيبر )شرعية اإلنجاز(، في حين تستند 
القبيلة لما يُس����ّمى )الشرعية التقليدية(، بيد أنهما 
يتقاطعان في مساحات العمل عبر محاولة كلٍّ منهما 
أداء الوظائف الرئيس����ة لخدمة الجماعة البش����رية 
الت����ي يتم تنظيمها )مجتمع الدولة، مجتمع القبيلة(، 
كوظائف األمن والدفاع والحكم، وتنظيم حياة األفراد 
على المستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
على أرض الواقع؛ على أمل من )الدولة( أو القائمين 

عليها لتجاوز القبيلة واستيعابها)2(.

من القبيلة اإلى الدولة.. ت�سّ�هات 
البناء والتح�ل:

تَُعّد )القبيلة( التنظيم الرئيس لالجتماع اإلنساني 
ف���ي الق���ارة اإلفريقية لفترات زمني���ة مديدة، حيث 
وتاريخياً وسياس���ياً  كانت المحدد الرئيس جغرافياً 

بعنوان:  ورقة  في  الدولة وصيغها  الفكرة عن  الباحث هذه  قّدم   )1(
لمؤتمر  المدنية(  الدولة  مفهوم  بناء  في  الفكرية  )التشوهات 
المركز  عقده  والذي  الديمقراطي(،  الحكم  ونظام  )اإلسالميون 
 29  -  28 من  الفترة  في  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العربي 

سبتمبر 2013م بالدوحة / دولة قطر.

السياسة،  موسوعة  )محررون(:  وآخرون،  الكيالي،  الوهاب  عبد   )2(
المجلد الرابع، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، د 

ت(، ص 759.

واجتماعي���اً واقتصادياً حتى ثقافياً في القارة، لتمتد 
ح���دود الفعل والنف���وذ بامتدادها)3(، بي���د أنه، ومع 
التوجه االس���تعماري الغربي إلفريقيا، سعى العابثون 
االستعماريون الس���تحداث تقسيٍم للقارة يتناسب مع 
عددهم ومصالحهم فيها، ف���كان )مؤتمر برلين( في 
الخامس عش���ر من نوفمبر ع���ام 1884م)4(، والذي 
اجتمعت فيه أربع عش���رة دولة استعمارية كبرى في 
ذلك الحين، هي )النمسا، المجر، بلجيكا، الدانمارك، 
إيطاليا، هولندا، البرتغال، روس���يا، إسبانيا، السويد، 
النرويج، تركيا، الواليات المتحدة األمريكية، إنجلترا(، 
دونما حضور ألية دولة إفريقية، وذلك للنظر في إقرار 
تقسيٍم ما للقارة السمراء يراعي – فقط - المصالح 
االستعمارية االقتصادية واالستراتيجية للدول الغربية 
دون اعتبار لمصالح َمن هم محّل التقسيم بأية صورة، 
ليعد هذا المؤتم���ر نقطة فاصلة ف���ي تاريخ القارة 
اإلفريقية، حيث لم يش���غل االس���تعمار قبل المؤتمر 
أكثر من 10% من مس���احة إفريقيا، لكنه شغل القارة 
كلها ولم يبق إال 8% خارج السيطرة االستعمارية إّبان 

الحرب العالمية األولى)5(.
وورثت البلدان اإلفريقية ووحداتها السياسية 
المس����تحدثة، ضمن ما ورثت من ملفات مشّوهة 
أو أخ����رى مصطنع����ة ف����ي أعقاب اس����تقاللها، 
حدوداً سياس����ية اعتمدت في معظمها على عبث 

 Talking about »Tribe«: Moving from Stereotypes  )3(
 to Analysis”, Africa Policy Information
 Center )APIC(, Background Paper, Published

                 .November, 1997
 The full original of this paper, including
additional references, is available at:  http://

www.africaaction.org//bp/ethall.htm

انعقد مؤتمر برلين في الفترة من 15 نوفمبر 1884م، وحتى 26   )4(
فبراير من عام 1885م، وكانت من ضمن أسبابه المعلنة: تحقيق 

حرية التجارة والمالحة في أحواض النيجر والكونجو.

انظر: )2014/2/10م(  )5(
http://www.africafederation.net/Berlin_1885.  

htm: Federation of the Free States of Africa
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مؤتمر برلين الس����الف، منتجة )دوالً( في أحسن 
األحوال معيبة سياس����ياً أو جغرافياً أو اجتماعياً 
أو اقتصادياً، أو في جميع ما س����بق)1(، فتجد دوالً 
تعان����ي التعّدد المفرط ف����ي جيرانها، وما يترتب 
على ذلك من مشكالت حدودية معتبرة ومستمرة، 
تذكيها االعتبارات القَبلية واإلثنية، كالسودان األّم، 
والكونغو الديمقراطية، وأخرى حبيس����ة جغرافياً، 
كتش����اد، والنيجر، ومال����ي، وإثيوبي����ا، وإفريقيا 
الوسطى، وزامبيا، وزيمبابوي، وبتسوانا، ورواندا، 
وبوركينافاسو،  وأوغندا،  وسوازيالند،  وبوروندي، 
لتنت����ج دوالً معيب����ة ف����ي بنيته����ا االجتماعي����ة 
واالقتصادية؛ كمالي على سبيل المثال وغيرها)2(.

وتبلور المش���هد اإلفريقي المعاص���ر في أعقاب 
الح���رب العالمي���ة الثانية في اتجاه خريطة سياس���ية 
إلفريقيا ال تنحرف عن س���مت مؤتمر برلين، لتتش���كل 
)الدولة الوطنية( عش���ية االس���تقالل عن االس���تعمار 
مس���تندة لفكرة )الدولة( المس���توردة، والتي تبّنت في 
كثير من مناحيها اإلجراءات الشكلية الغربية دون تجاوٍز 
لمضامينها أو مراعاٍة لخصوصيتها، فإذا بنظام سياسي 
نُقل مشّوهاً عن مس���تَعِمره األوروبي، ونظام اقتصادي 
مس���تند بصورة أو بأخ���رى على اقتصاد المس���تعِمر 
الس���ابق، وبالتالي ُصنعت )الدولة( مشّوهة عاجزة عن 
تحقي���ق أهداف االندم���اج الوطني والتنمي���ة وتدعيم 
االستقالل لتصطدم بالقبيلة ال لتجاوزها، وإنما أضحت 
– الدول���ة- المحتكر غير الوحي���د للعنف في المجتمع 

على خالف تعريفها الغربي الكالسيكي الشهير)3(. 

 JOHN LONSDALE, “Kenya: ethnicity, tribe,  )1(
 and state” 17 January 2008, opendemocracy.  -

:Via Link
http://www.opendemocracy.net/article/

democracy_power/kenya_ethnicity_tribe_state

عبد الله عبدالرازق إبراهيم: 15 نوفمبر.. وبداية تقسيم إفريقيا،   )2(
جريدة األهرام المصرية، العدد 42715، الثالثاء 24 من رمضان 

1424ه�، 18 نوفمبر 2003م.

محمد العقيد: األحزاب السياسية في إفريقيا: النشأة والتكوين،   )3(

التي  البنيوية  التش���ّوهات  لتل���ك  ويُضاف 
لحقت باصطناع )الدولة( في إفريقيا مجموعة 
من األس���باب الداخلية التي ل���م يراعها هذا 
االصطناع، تتصل بالخريطة االجتماعية للقارة 
اإلفريقية، منها مس���ألة التعددية اللغوية، حيث 
يوج���د بالقارة ما يربو عل���ى ألفي لغة ولهجة، 
يمكن إجمالها في خمس���ين لغة رئيس���ة، مع 

االعتبار للغات واللهجات المتشابهة.
وبالنظر للتعددية الدينية تَُعّد القارة ساحة 
للعديد من الديانات والمعتقدات، ما بين سماوية 
وتقليدية محلية، أّما على مس���توى اإلثنية فتَُعّد 
التعددية اإلثنية إحدى السمات األبرز في الواقع 
اإلفريق���ي، وعلى الرغم من كون اإلثنية في حّد 
ذاتها ال تمّثل مع تعددها سبباً كفياًل للصراعات 
األهلية؛ فإّن تداخله���ا وتقاطعها مع غيرها من 
واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  التمايزات 
ف���ي الواقع اإلفريقي، وكذا س���وء إدارتها، يَُعّد 
من الدافع بمكان للنَيْل من )الدولة المصطنعة( 

واتجاهها نحو سيناريو الحرب األهلية)4(.

الدولة االإفريقية.. من �سناعة 
اال�ستقالل ل�سناعة الف�سل:

بمراجعة التقرير السنوي التاسع ل� )مؤشر 
 )The Failed States Index الدول الفاشلة
 The Fund لعام 2013م، الصادر عن مؤسسة
for Peace- FFP األمريكية، والذي استندت 
فيه الثني عش���ر مؤش���راً فرعي���اً، تتوزع على 
ثالث مجموعات، هي المؤش���رات االجتماعية، 

متاح  2012م،  يناير  إفريقية،  قراءات  مجلة  والمستقبل،  الواقع 
http://www.qiraatafrican.com/ اآلتي:  الرابط  عبر 

view/?q=285

السودان  بين  واللغوي  القبلي  التداخل  الله:  جاه  محمد  كمال   )4(
مركز  )الخرطوم،  إفريقية،  دراسات  دورية  اإلفريقية،  والدول 
العدد  العالمية،  إفريقيا  جامعة  اإلفريقية،  والدراسات  البحوث 

43(، ص 73.



52
العدد العشرون /  ربيع اآلخر - جمادى اآلخرة 1435هـ ، أبريل  - يونيه  2014م

سياسية

والمؤشرات االقتصادية، والمؤشرات السياسية 
والعسكرية، وهي)1(: 

الديموغرافي���ة  الضغ���وط   -  1
Demographic Pressures

 Refugees and 2 - الالجئون والنازحون
IDPs)2(

 Group الجماعي���ة  المظال���م   -  3
Grievance

4 - الس���فر المزمن والمس���تمر لإلنس���ان 
Chronic and Sustained Human Flight
 Uneven 5 - التنمي���ة غي���ر المتوازن���ة

Development
 Poverty 6 - الفقر والتدهور االقتصادي

and Economic Decline
Legitimacy of the State)3( 7 - شرعية الدولة
Public Services 8 - الخدمات العامة
Human Rights)4( 9 - حقوق اإلنسان

Security Apparatus)5( 10 - جهاز األمن
Factionalized Elites 11 - فصائل النخبة
 External الخارج���ي  التدخ���ل   -  12

.Intervention
ويعرض الج���دول اآلتي تلك المؤش���رات 

للدول الخمسين األولى في التقرير:

 FOREIGN POLICY, 12 Degrees of failure: how  )1(
 does a weak state become a failed state? July -

 .august 2010
h t t p : / / w w w . f o r e i g n p o l i c y . c o m /

degrees_of_failure_12/21/06/articles/2010

 Massive Movement of Refugees or Internally  )2(
.Displaced Persons

 Criminalization and/or Delegitimization of the  )3(
.State

 Suspension or Arbitrary Application of the Rule  )4(
.of Law and Widespread Human Rights Abuse

 Security Apparatus Operates as a »State Within a  )5(
.“State

جدول يوضح مؤش���ر الدول الفاش���لة لعام 

2013م

 Failed States

2013 Index
Total
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Somalia 113.9 9.5 10.0 9.3 8.9 8.4 9.4 9.5 9.8 10.0 9.7 10.0 9.4

 Congo )D.

).R
111.9 10.010.0 9.4 7.1 8.8 8.5 9.6 9.5 9.8 10.0 9.5 9.7

Sudan 111.0 8.8 10.010.0 8.4 8.5 7.8 9.6 8.8 9.3 9.8 10.010.0

South Sudan110.6 8.9 10.010.0 6.5 8.9 8.6 9.1 9.8 9.3 9.6 9.8 10.0

Chad 109.0 9.5 9.7 8.8 8.0 8.9 8.0 9.7 9.9 9.8 9.4 9.5 7.9

Yemen 107.0 9.3 9.2 9.0 7.4 8.1 9.2 9.3 8.7 8.7 9.8 9.5 8.7

Afghanistan 106.7 9.3 9.2 9.2 7.2 7.8 8.2 9.4 8.8 8.4 9.9 9.4 10.0

Haiti 105.8 9.6 8.6 7.0 9.1 9.1 9.7 8.8 9.6 7.6 7.9 9.0 9.9

 Central

 African

Republic

105.3 8.6 9.8 8.5 6.1 9.2 7.7 9.0 9.5 8.6 9.7 9.1 9.4

Zimbabwe 105.2 9.2 8.7 8.4 8.6 8.6 8.6 9.2 9.1 8.9 8.4 9.7 7.8

Iraq 103.9 8.3 8.8 10.0 8.3 8.4 7.3 8.6 7.6 8.6 10.0 9.6 8.5

 Cote

d'Ivoire
103.5 7.8 9.3 9.0 7.3 7.8 7.7 9.3 8.5 8.6 9.1 9.4 9.7

Pakistan 102.9 8.9 9.1 9.7 6.9 7.9 7.5 8.4 7.3 8.7 9.8 9.2 9.6

Guinea 101.3 8.4 8.2 7.6 7.7 8.2 9.2 9.8 8.9 8.4 9.1 8.9 7.0

 Guinea

Bissau
101.1 8.4 7.8 5.7 8.0 8.1 8.7 9.7 8.8 7.6 9.5 9.7 9.0

Nigeria 100.7 8.5 6.6 9.8 7.3 9.2 7.5 8.8 9.3 8.6 9.5 9.4 6.3

Kenya 99.6 9.1 8.7 9.0 7.8 8.3 7.6 8.3 8.1 7.1 8.1 9.0 8.5

Niger 99.0 9.8 7.9 7.8 6.3 7.9 8.4 8.1 9.5 7.6 8.3 8.9 8.5

Ethiopia 98.9 9.7 8.7 8.6 6.7 7.6 7.7 7.3 8.7 8.7 8.4 8.7 8.1

Burundi 97.6 8.9 8.8 8.1 6.2 7.6 9.1 8.4 8.3 7.9 7.7 7.9 8.7

Syria 97.4 5.6 9.5 9.3 6.2 7.2 6.4 9.6 7.0 9.5 9.8 9.2 8.1

Uganda 96.6 9.1 8.4 8.0 6.7 7.8 7.4 8.1 8.3 7.9 8.2 8.6 8.2

 North

Korea
95.1 8.0 5.0 6.6 4.4 8.3 9.3 9.8 9.5 9.7 8.4 7.7 8.4

Liberia 95.1 8.8 9.2 6.5 7.0 8.0 8.3 6.6 9.1 6.4 7.1 8.3 9.8

Eritrea 95.0 8.7 7.4 6.1 7.3 6.9 8.3 8.7 8.4 9.1 7.5 8.1 8.6

Myanmar 94.6 7.6 8.5 9.0 5.4 8.4 7.3 9.0 8.1 8.3 7.8 8.6 6.6

Cameroon 93.5 8.3 7.3 7.8 7.2 7.8 6.1 8.5 8.4 8.1 8.0 9.2 6.8
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Sri Lanka 92.9 6.8 8.4 9.5 7.3 7.8 5.9 8.2 5.5 9.0 8.5 9.3 6.8

Bangladesh 92.5 8.1 7.3 8.6 7.5 7.8 7.3 8.3 8.0 7.3 7.7 8.9 5.8

Nepal 91.8 7.6 7.7 9.0 5.9 8.1 7.3 8.1 7.3 7.9 7.6 8.2 7.1

Mauritania 91.7 8.5 8.3 7.2 5.7 6.5 8.0 7.7 8.4 7.4 7.8 8.2 7.9

Timor-Leste 91.5 8.7 7.4 6.8 6.4 6.7 7.9 8.0 8.5 6.0 8.3 8.3 8.5

Sierra Leone 91.2 9.0 8.1 5.9 8.0 8.5 8.6 7.3 9.0 6.1 5.4 7.9 7.4

Egypt 90.6 7.2 6.5 8.5 5.4 7.1 8.2 8.9 5.6 9.6 7.3 8.7 7.7

 Burkina

Faso
90.2 9.4 7.4 5.3 6.3 8.4 7.7 7.7 8.7 6.8 7.2 7.3 8.0

 Congo

))Republic
90.0 8.2 8.0 6.0 6.2 8.2 7.0 8.7 8.7 7.5 6.7 6.7 8.2

Iran 89.7 5.5 7.3 8.8 6.1 6.7 6.5 8.9 5.0 9.4 8.6 9.4 7.5

Mali 89.3 9.3 7.6 7.6 7.8 6.8 8.1 6.0 8.5 6.5 8.1 5.0 8.0

Rwanda 89.3 8.4 7.9 8.2 6.9 7.7 6.7 6.5 7.6 7.7 5.5 8.2 8.0

Malawi 89.2 8.9 6.5 5.7 8.1 8.0 8.4 7.5 8.2 6.8 5.0 7.6 8.4

Cambodia 88.0 7.2 6.2 7.0 7.4 7.3 6.4 8.3 8.1 7.8 6.2 8.0 8.0

Togo 87.8 8.2 7.1 4.8 6.8 7.6 7.4 8.3 8.3 7.8 7.4 7.5 6.5

Angola 87.1 8.9 7.2 6.8 5.9 9.4 5.1 8.6 8.4 7.3 6.1 7.3 6.1

Uzbekistan 86.9 6.7 6.0 7.5 6.3 7.6 7.2 9.0 5.4 9.2 7.9 8.7 5.4

Zambia 86.6 9.3 7.4 6.0 7.4 8.0 8.3 8.0 7.6 6.7 5.0 5.7 7.2

Lebanon 86.3 6.3 8.5 8.5 6.0 6.2 5.3 7.2 5.6 6.8 8.5 9.2 8.2

 Equatorial

Guinea
86.1 8.3 3.3 6.6 6.6 9.1 4.5 9.6 7.6 9.4 7.5 8.2 5.5

Kyrgyzstan 85.7 6.2 5.6 8.4 6.4 7.0 7.6 8.4 5.9 7.6 7.4 8.0 7.3

Swaziland 85.6 9.0 4.9 3.6 6.3 7.5 8.9 8.7 7.8 8.3 6.0 7.0 7.5

Dijbouti 85.5 8.3 7.2 6.2 5.2 7.3 6.9 7.8 7.4 7.0 6.6 7.5 8.1

 The Fund Of( المص���در/ مؤسس���ة
http://ffp. :األمريكي���ة، الراب���ط )Peace

statesindex.org
وتتص���در الدول اإلفريقية المراكز الخمس���ة 
األول���ى في عام 2013م الصوم���ال، تليها الكونغو 
الديمقراطية، ثم السودان في المركز )3(، وجنوب 
الس���ودان )4(، وتش���اد )5(، وجمهوري���ة إفريقيا 
الوسطى )9(، زيمبابوي )10(، كوت ديفوار )12(، 
غيني���ا )14(، غينيا بيس���او )15(، نيجيريا )16(، 
كيني���ا )17(، النيجر )18(، إثيوبيا )19(، بوروندي 
)20(، أوغندا )22(، ليبيريا )23( مكرر بعد كوريا 
الشمالية، إريتريا )25(، الكاميرون )27(، موريتانيا 
)31(، مص���ر )34(، بوركينافاس���و )35(، الكونغو 

الش���عبية )36(، مالي )38(، روان���دا )38( مكرر، 
م���االوي )40(، توجو )42(، أنج���وال )43(، زامبيا 
)45(، غينيا االس���توائية )47(، سوازيالند )49(، 

جيبوتي )50(.
يتضح مما س���بق، وبالنظر الستيراد )الدولة( 
وفقاً للفه���م الغربي وما لحق بها من تش���ّوهات، 
أّن تقييم ال���دول اإلفريقية وفقاً للخبرة والمعايير 
الغربية، ولمؤش���رات المنظم���ات الدولية الغربية 
لفش���ل الدولة المشار إليها بعاليه، يُظهر أّن كثيراً 
من دول إفريقيا )فاش���لة(، حيث تس���تحوذ على 
معظم المقاعد في قائمة )الدول الفاش���لة(، حتى 
إنها تحتل المواقع الخمس���ة األولى بشكل متتال، 
لتعّبر – فيما تعّبر عن مشكالت أخرى - عن خلٍل 
ما ف���ي بنية الدولة اإلفريقي���ة، حاَل – باإلضافة 
ألس���باب أخرى - دون قيام تلك الدول بوظائفها 
المتع���ارف عليها تج���اه المواطن، لتمث���ل تحّدياً 
المجتمع(  القبيلة –  معتبراً أمام مثلث: )الدولة – 

في إفريقيا. 

م�ستقبل ال�اقع االإفريقي.. �سكل الدولة 
وتحدياته المنظ�رة:

تَُعّد مؤش���رات الدول اإلفريقي���ة المتواضعة 
المش���ار إليها بعاليه، والتي تعّبر عن مأزق خطير 
للدولة في إفريقيا، تجسيداً مكثفاً لتداخل مختلف 
مفردات المش���هد اإلفريق���ي داخلي���اً وخارجياً 
وتعقدها، معّبرة عن س���يناريو متكرر لواقع الدولة 
في إفريقيا، حيث ال تمث���ل هذه الحالة اإلفريقية 
أو تلك استثناء على أصل طبيعة مفردات المشهد 

المضطربة والهّشة.
1 - عسكرة الدولة:

تنهض )عس���كرة الدولة( كتح���ٍدّ رئيٍس أمام 
العديد م���ن الّنظم اإلفريقية، حي���ث إنه في ظّل 
تقاطعات المش���هد اإلفريقي بين القبيلة والدولة، 
وما يترتب عل���ى التفاعالت بينهما من حالة فراٍغ 
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سياس���ي وهشاشة مؤسس���ات الحكم، حيث صار 
)العس���كريون( ركناً مقّدراً ف���ي الدولة اإلفريقية، 
يمّثل تحدياً منظوراً لمس���تقبلها، فمع تورطهم في 
العدي���د من الدول ألس���باب ع���دة، تتصل بهم أو 
بالدولة نفسها، أو باعتبارات إقليمية ودولية، منها 
االعتق���اد في قدرة العس���كريين واالحتكار الهّش 
للس���الح على حفظ اس���تمرار الدولة اإلفريقية 
وتجاوز العيوب الهيكلية في تلك الدول)1(، فإّن هذا 
التورط قد ينال مس���تقباًل، خصوصاً مع استمرار 
األداء المتواض���ع للحكومات اإلفريقية في تحقيق 
التنمية بجوانبها المتعددة، من اس���تمرار ش���كل 
)الدولة الوطنية( في إفريقي���ا بصيغتها الراهنة، 
عبر تفكيك ش���كلها الراهن وتجاوزه نحو شكٍل ما 
لتنظيم الجماعة اإلنس���انية )مجتمع الدولة( في 
إفريقيا، وهو ش���كل الدولة المحتمل الذي تختلف 
حوله آراء علماء االجتماع السياس���ي، وأحد هذه 
 community اآلراء قائ���ل بتطوي���ر كّل جماعة

شكل الدولة المناسب لها)2(.
2 - المشاريع األجنبية في إفريقيا:

ثاني تلك التحديات التي قد تنال من مستقبل 
الدولة في إفريقي���ا المحاوالت الحثيثة في اتجاه 
إج���راء عمليات ف���ّك وتركيب لعدد م���ن الدول 
اإلفريقي���ة، أو حلحلة الخريطة السياس���ية لها، 
على س���بيل المثال منطقة الس���احل والصحراء 
اإلفريقية والس���ودان، وهو ما يمك���ن إجماله في 

حمدي عبد الرحمن: المناظرة حول شكل الحكم وطبيعة الدولة   )1(
)القاهرة:  الدولية،  السياسة  مجلة  االستوائية،  إفريقيا  في 

مؤسسة األهرام، أكتوبر 1989م(، ومتاحة على الرابط اآلتي:
h t t p : / / d i g i t a l . a h r a m . o r g . e g / a r t i c l e s .

aspx?Serial=216711&eid=225

 HieronimKubiak, “What’s After The Nation  )2(
 State? An Attempt At Sociological Prophecy”,
 p 156, a study published at International

:Sociological Association, Via Link
http://www. isa-sociology.org/colmemb/
national-associations/en/meetings/reports/

East-Central%20Europe/Chapter%2012.pdf

تحدي المشاريع األجنبية في إفريقيا، حيث تتعدد 
المش���اريع األجنبية في دول المنطقة بين مشاريع 
ذات أولوي���ة إعالمية، كملف دع���م الديمقراطية 
وترويجه���ا ف���ي البل���دان اإلفريقية م���ن ناحية، 
كالتنافس  ومش���اريع ذات ضرورات اقتصادي���ة، 
على الس���وق اإلفريقي، سواء سوق االستهالك أو 
س���وق المواد الخام من ناحية ثانية، ومشاريع ذات 
أولوية استراتيجية كمس���ائل إعادة ترتيب الوجود 
العسكري في المنطقة بما يتفق ومسائل مكافحة 

)اإلرهاب( من ناحية ثالثة.
أ - ملف دع���م الديمقراطي���ة وترويجها في 

البلدان اإلفريقية:
بالنظر إلى المل���ف األول؛ يتضح أن مراجعة 
أوبام���ا األخي���رة لالس���تراتيجية األمريكية نحو 
إفريقي���ا منحت اهتمام���اً مقّدراً للدف���ع بآليات 
الديمقراطية في إفريقي���ا كضامن رئيس لحماية 
المصالح األمريكية بالمنطقة، وعليه انطلقت وزيرة 
الخارجية األمريكية هي���الري كلينتون في جولتها 
اإلفريقية من السنغال التي وصفتها بأنها »إحدى 
منارات الديمقراطية في إفريقيا«، مبدية إعجاب 
األمريكيين بالنموذج الس���نغالي في الديمقراطية 
التي ش���هدت في الع���ام 2012م انتخابات عاّمة، 
أس���فرت عن تغيير على مس���توى القي���ادة بتولي 
وإشارتها   ،MackySall)3(-س���ال مكاي  الرئيس 
إل���ى أّن عدداً كبيراً من ال���دول اإلفريقية ال يزال 
يعيش تحت حكم قمع���ي، وبخاصة مالي، وداعية 

قادة هذه الدول إلى اتباع الديمقراطية)4(.
يتف���ق هذا م���ع ما س���بق من اعتب���ار إدارة 

االنتخابات في السنغال، موقع قاعدة بيانات االنتخابات اإلفريقية،   )3(
http://africanelections.tripod. )انظر: )2012/9/20م

com/sn.html

http://www.bbc.co.uk/ )2012/9/20م(  انظر:   )4(
clinton__120801/08/arabic/worldnews/2012

sengalvisit.shtml
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الرئيس األس���بق كلينت���ون لدع���م الديمقراطية 
وترويجها تحوالً سياس���ياً واج���ب االتباع عالمياً 
ضمن اس���تراتيجية الوالي���ات المتحدة األمريكية 
تجاه إفريقيا، مس���تخدمة في ذلك أدوات عدة - 
رسمية وغير رسمية - لترويج الديمقراطية، منها 
)الوقف الوطني من أجل الديمقراطية()1(، و )وكالة 
الديمقراطي  )المعهد  و  االستعالمات األمريكية(، 
الوطني( التابع للح���زب الديمقراطي، و )المعهد 
الجمهوري،  للح���زب  التابع  الدول���ي(  الجمهوري 
حيث قّدمت تلك المؤسسات المساعدات المادية 
والفنية لبرامج دعم الديمقراطية في الخارج، وما 
تال أحداث الحادي عش���ر من سبتمبر 2001م من 
النظر لفكرة نش���ر الديمقراطي���ة كمعالج أصيل 
للتط���رف الديني المنبثق وفق���اً للرؤية األمريكية 
عن االفتق���ار للحرية، واعتب���ار إدارة بوش االبن 
أّن الديمقراطية أحد األهداف الرئيس���ة للسياسة 
الخارجي���ة األمريكية، لتمثل بذلك أحد التحديات 

الراهنة والمستمرة للدولة في إفريقيا)2(.
بيد أنه على الرغم من االهتمام الرسمي بترويج 
الديمقراطي���ة إعالمياً، وارتف���اع أصوات الدعاة 
األمريكيين للديمقراطية عالمياً، وما صاحب ذلك 
من تبّني العديد م���ن الدول في أنحاء متفرقة من 
العالم للديمقراطية ش���كاًل أو موضوعاً، والتي لم 
تكن إفريقيا بمنأى عنها، واس���تجابة دول إفريقية 
عدة في أعق���اب الحرب الباردة في تس���عينيات 
القرن الس���ابق مدفوعة لتبّني إج���راءات ُوصفت 

)الوقف الوطني من أجل الديمقراطية( وفقاً لتعريفها عبر موقعها   )1(
بتدعيم  تهتم  للربح،  هادفة  غير  خاصة  مؤسسة  هي  الرسمي: 
من  تمويلها  ويتم  العالم،  حول  الديمقراطية  المؤسسات  وتقوية 
ِقبل الكونجرس األمريكي، وهي تدعم ما يربو على 1000 مشروع 
في  الديمقراطية  أهداف  على  تعمل  حكومية،  غير  لمجموعات 

http://www.ned.org   .أكثر من تسعين دولة حول العالم

أهداف  كأحد  للديمقراطية  الترويج  محمد:  عبدالعزيز  دينا   )2(
السياسة الخارجية األمريكية في الفترة من 2000م إلى 2008م: 
)القاهرة:  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  مصر،  حالة  دراسة 
جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 2011م(، ص 5.

بالديمقراطية بدرجة أو بأخرى، وذلك تحت وطأة 
المالية،  ومؤسساتها  والغربية  األمريكية  الضغوط 
وتنام���ي أزمات تلك ال���دول الداخلية االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية، فإّن الديمقراطية كمحّدٍد 
أصيٍل في السياسة األمريكية تجاه إفريقيا تتراجع 
كثيراً لمصلح���ة اعتبارات عس���كرية واقتصادية 
وسياسية، تش���ّكل في مجملها المصلحة القومية 
األمريكي���ة األَْولى بالنظر واالعتبار، وهو ما تظهر 
بّينته في العالقات االس���تراتيجية التي تربط بين 
اإلدارة األمريكي���ة ونُُظٍم تحي���د عن الديمقراطية 
باصطالحه���ا الغربي بدرجة أو بأخرى من ناحية، 
والتراج���ع الواضح في س���نوات إدارة أوباما في 
الدعوة األمريكية للديمقراطي���ة في غير المنابر 

اإلعالمية من ناحية أخرى.
ب - المشاريع ذات الضرورات االقتصادية:

ومن تلك التحديات المش���اريع األجنبية، تلك 
المش���اريع ذات الضرورات االقتصادية، كالتنافس 
على الس���وق اإلفريقي، سواء سوق االستهالك أو 
س���وق المواد الخام، حيث تش���هد إفريقيا تنمية 
اقتصادية واعدة بدرجة أو بأخرى، حّولتها إلحدى 
أهم األس���واق الناش���ئة، وتضم بعضاً من أسرع 
االقتصادات نمّواً في العالم، مع توقعات بتضاعف 
حجم اقتصاد القارة، والقوة الش���رائية للمستهلك 
اإلفريق���ي خالل عش���رة أعوام قادم���ة، وتنامي 

التنافس الصيني.
أما على مستوى سوق المواد الخام، وبخاصة 
النف����ط، يتص����ّدر ملف النفط ف����ي نيجيريا هذا 
المحور، وبخاصة منطق����ة دلتا النيجر التي تنتج 
ما يربو على 90% من االنت����اج النفطي لنيجيريا، 
وتع����د الواليات المتح����دة األمريكية المس����تورد 
األول للنفط النيجيري بنسبة تتراوح ما بين %40 
إل����ى 50% من اإلنتاج النيجيري م����ن النفط، كما 
تَُع����ّد نيجيريا المصدر النفط����ي الخامس عالمياً 
للوالي����ات المتح����دة، وم����ن أهم تداعي����ات هذا 
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التنافس التهديدات المستمرة للشركات األمريكية 
ش����ركات: )ش����يفرون )جولف س����ابقاً(، وموبيل، 
وتكس����اكو(، والبريطانية )شل( العاملة في منطقة 
دلت����ا النجير الغنية بالنفط ف����ي جنوب نيجيريا، 
والبالغ مساحتها 70 ألف كم2، حيث تشّن )حركة 
تحرير دلتا النيجر( برئاس����ة هنري أوكادا العديد 
من الهجم����ات وعمليات التخري����ب لمواقع عمل 
تلك الشركات، ليش����كل بذلك البحث عن مصادر 
الطاقة واس����تمرار تدفق النفط اإلفريقي مدخاًل 
مهّم����اً في مجمل التحركات األمريكية تجاه القارة 

اإلفريقية)1(.
ج - المشاريع ذات األولوية االستراتيجية:

أّما المش���اريع ذات األولوية االس���تراتيجية، 
كمسائل إعادة ترتيب الوجود العسكري في المنطقة 
بما يتفق ومسائل مكافحة )اإلرهاب(، فمن أشهرها 
تشكيل القيادة العسكرية األمريكية الموّحدة للنطاق 
الجغرافي اإلفريقي – التي تُعرف اختصاراً باس���م 
أفريكوم - عام 2007م، ومستقلة بذلك عن القيادة 
األمريكية األوروبية التي نش���أت في كنفها سابقاً، 
ولديها حالياً ش���راكة عسكرية مع ما يزيد عن 35 

دولة من إجمالي 54 دولة إفريقية)2(.
تزامن هذا الحدث مع تناقل وسائل اإلعالم 
بتاري���خ 25 يناي���ر 2007م خبر إنش���اء تنظيم 
القاعدة في ب���الد المغرب اإلس���المي، والتي 
نسبت له أيضاً زعامته للجماعة السلفية للدعوة 
والقتال - االسم السابق لتنظيم القاعدة في بالد 
المغرب اإلسالمي – منذ 2004م، والذي نشأ في 

ال  صراع  النيجر:  دلتا  في  والسياسة  النفط  قنصوة:  صبحي   )1(
ينتهي، مجلة قراءات إفريقية، )لندن: المنتدى اإلسالمي، العدد 

الحادي عشر، يناير - مارس 2012م(، ص )26، 27(.

بإفريقيا،  األمريكي  العسكري  التواجد  الزواوي:  سليمان  محمد   )2(
مقال منشور بالموقع اإللكتروني لمجلة البيان السعودية الصادرة 
من لندن، بتاريخ 1/19/ 1432ه�، عبر الموقع اإللكتروني اآلتي 

)2012/9/19م(: 
http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=546

األساس بالجزائر، والتي نجحت في تجفيف كثير 
من منابعه بها)3(، حيث تداولت وسائل اإلعالم ما 
ُذك���ر أنه إعالن التنظيم - في خطاب ما بدا أنه 
المتحدث باس���مه )أبو عبيدة يوسف(، الموّجه 
إلى )ش���عوب دول الس���احل والدول اإلفريقية 
الواقع���ة جنوب الصح���راء وقادته���ا( - إعادة 
انتش���ار مقاتلي التنظيم وتمركزهم بشكل دائم 
في منطقة الس���احل كجبهة جديدة في مواجهة 
الدول الكبرى؛ رّداً على )الحرب الصليبية( التي 
تشّنها الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة 
عبر قاعدته���ا الدائمة )أفريك���وم( من ناحية، 
والتدخل العسكري الفرنسي في المنطقة، وهو 
التدخل الذي تبلور في ش���كل قواعد عس���كرية 
- يب���دو منها أنها - دائمة ف���ي مالي على وجه 
الخص���وص، بعد عملية )س���رفال( الش���هيرة، 
ليتداخ���ل ملف المش���اريع األجنبية في منطقة 
الساحل والصحراء اإلفريقية مع تحديات أخرى؛ 
تأثيراً – كالتدخالت العسكرية والسياسية -، أو 
تأثراً – كالمشاريع االقتصادية للدول الكبرى في 

تلك المنطقة -.
3 - الجريمة المنّظمة:

وثالث تلك التحديات التي تؤسس على تداخالت 
المش���هد اإلفريقي وتراكماته هو تح���دي الجريمة 
المنّظم���ة، ومثاله���ا الراهن في منطقة الس���احل 
والصح���راء، وهو ما قد يخل���ق كيانات عابرة للدول 
ذات مصالح معتبرة ووس���ائل ضغط مؤثرة وقدرات 
م���ا، مما ينال من اس���تقالل الدول عل���ى عدد من 
المس���تويات، فتتورط عدد من ال���دول – أو تتواطؤ 
- ف���ي منطقة الس���احل والصحراء م���ع الجريمة 

الموقع  على  منشور  تقرير  اإلسالمي،  بالمغرب  القاعدة  تنظيم   )3(
اآلتي  اإللكتروني  الموقع  عبر  الجزيرة،  لشبكة  اإللكتروني 

)2012/10/20م(: 
h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / n e w s /
4 d 6 e - 9 d d 4 - -5 8 4 6 -p a g e s / 7 e 9 c e 3 a 6

d2acf976b3be
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المنظمة من ناحية، وتغف���ل الدول الكبرى في إطار 
اهتمامها بتلك المنطق���ة هذا الملف لمصلحة ملف 
مكافح���ة )اإلرهاب(، دون االعتب���ار الكافي لتداخل 
تلك الملفات، مما يضي���ف المزيد من التعقيد على 
الوضع المتأزم ابتداًء في تلك المنطقة، حيث تمارس 
عدد من الجماعات المتورطة في الجريمة المنّظمة 
في تلك المنطقة نفوذاً سياس���ياً وعسكرياً معتبراً، 
خصوصاً في شمال مالي، وخصوصاً في ضوء تورط 
شبكات مصالح حكومية ورسمية في هذا الملف من 
ناحية، وقلة مصادر الدخل البديلة في تلك المنطقة، 
وغياب أية مصادر أخرى قادرة على منافسة المنافع 
الت���ي يمكن أن تترتب على تل���ك األعمال من ناحية 
ثانية، حيث قد يعتد بها كوس���يلة سياس���ية من ِقبل 
الس���لطة الرس���مية لمكافأة حلفائها لالستفادة من 
األنش���طة اإلجرامية وما يترت���ب عليها من مصالح 

ومكاسب ضخمة.
وتدور تلك األعم���ال اإلجرامية حول عدد من 
األنش���طة الرئيس���ة، منها تهريب صمغ الحشيش 
المغرب���ي، وتهريب الكوكايين، وعمليات االختطاف 
للحصول على فدية، والتجارة في الس���لع المهربة 
المش���روعة، حيث تَُعّد تلك األخيرة الجزء األكبر 
من حج���م األعمال التي تن���درج تحت هذا الملف 
عبر الصحراء، كتهريب السجائر على سبيل المثال، 
لينتهي الوضع في منطقة الساحل والصحراء ودول 
ج���واره بتداخل خطير لن يس���تقيم معه التصدي 
لمعالج���ة إحدى تل���ك التحدي���ات دون االعتبار 
لمعالجة مثيالته المتداخلة معه، كمحاولة التصدي 
لمس���ائل تنامي )اإلرهاب( دون التصدي ألسباب 
الجريمة المنظمة وتداعياتها على سبيل المثال)1(.

الساحل  والصراع في منطقة  المنظمة  الجريمة  ليشر:  وولفرام   )1(
والصحراء، دراسة منشورة على موقع مؤسسة كارنيجي للسالم، 

في 9/13/ 2012م، ومتاح عبر الرابط اآلتي:
13/09/http://carnegieendowment.org/2012

خاتمة:
إّن التعامل م���ع )الدولة( وصيغته���ا الراهنة 
ف���ي إفريقيا يجب أال يت���م التعاطي معه بوصفها 
معطى وحيداً وحاكماً ومس���تمراً لتأطير المجتمع 
اإلفريقي، أو بمعنى أدق التجمعات اإلنس���انية في 
إفريقيا African communities، والتي تتسم 
بخصوصيات غير جائزة اإلنكار، تجعل من الواجب 
البناء على تلك الخصوصيات والتأس���يس عليها، 
وليس تجاوزها الصطناع أطٍر مؤسسيٍة ما تضيق 
أو تتس���ع على تلك التجمعات اإلنس���انية، وعليه؛ 
يجب أن يتم التعاطي مع )اإلطار السياسي الحاكم 
للمجتمع( المسّمى )الدولة( في ضوء الفهم العربي 
واإلسالمي لها وللفظته )دال(، والتي تعني االنتقال 
من ح���ال إلى أخرى، وك���ذا االصطالحي، والذي 
يُش���ير إلى )الدولة الش���رعية الصالحة(، والتي 
تهدف التساق الفرد والمجتمع والدولة في الغاية، 
عند عدد من مفكري اإلسالم في تلك المجتمعات 
التي تدين باإلسالم في إفريقيا، وليطور كّل تجّمع 
إنس���اني صيغته المالئمة للحكم في ضوء خبراته 

الموروثة والمتراكمة.
ف���ي النهاية؛ يجب أن يح���ذو كّل مجتمع وكّل 
الفاعلين فيه لتطوير الصيغ���ة المالئمة لتأطيره 
وفق���اً لظرفيته التاريخية وس���ياقاته االجتماعية 
واالقتصادية والسياس���ية، وإعادة ترتيب الكيانات 
االجتماعي���ة والسياس���ية في تل���ك المجتمعات 
وفقاً لضرورات عمله���ا ووظائفها، ووفقاً لحجمها 
السياس���ي واالجتماعي في تلك المجتمعات، ومن 
تلك الكيانات المؤسس���ة العسكرية، وتعد القبيلة 
اإلفريقية متغّيراً رئيس���اً في هذه التفاعالت، ومن 
المنتظر أن تس���هم القبيلة بصورة معتبرة في أي 
شكل لدولة المس���تقبل، والتي من الواجب عليها 
تلبية طموحات شعوب القارة، والتي هي – أي تلك 
الش���عوب - عنصر أصيل وفاعل رئيس في )دولة 

المستقبل( أّياً كان شكلها.
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مقدمة:
االس���تقالل  أعقاب  في 
اإلفريقية  الق���ارة  ش���هدت 
تكوين  نح���و  كبيراً  توّجه���اً 
تجّمعات إقليمية اقتصادية)1(؛ رغبًة في مواجهة 
واقع التشرذم والتجزئة الذي فرضه االستعمار، 
بوصفها خطوة على طريق تحقيق حلم الوحدة 
اإلفريقي���ة ال���ذي راود كثيراً من ق���ادة القارة 

وشعوبها)2(.

القاهرة،  اإلفريقية، جامعة  والدراسات  البحوث  بمعهد  )*(  األستاذ 
وجامعة زايد.

تأخذ مساعي التكامل االقتصادي إحدى الصور اآلتية:    )1(
1 - منطقة تجارة حرة Free Trade Area )FTA(: فيها يتم 
إزالة جميع الرسوم الجمركية بين الدول األعضاء، مع احتفاظ 

كل دولة بجمركها تجاه العالم الخارجي.
 2 - اتحاد جمركي Custom Union )CU(: وفيه يتم إزالة 
الرسوم  توحيد  إلى  باإلضافة  األعضاء،  الدول  بين  الجمارك 

الجمركية بينها تجاه العالم الخارجي. 
السوق  يجمع   :Common Market المشتركة  - السوق   3
انتقال عناصر  »حرية  و  الحرة«  التجارة  »منطقة  بين  المشتركة 

اإلنتاج« )من عمالة ورأسمال وسلع وخدمات(.
يتم  وفيها   :Monetary Union موّحدة  نقدية  - سياسة   4
نقود  عرض  )من  األعضاء  الدول  بين  النقدية  السياسة  توحيد 
 Rediscount الخصم  إع��ادة  وسعر   ،Money Supply
اإلنفاق  )شكل  المالية  السياسات  تنسيق  عل  والعمل   ،)Rate
تمهيداً  وذلك  الحكومية(،  اإلي��رادات  تمويل  وكيفية  الحكومي، 

إلقامة عملة موّحدة وبنك مركزي واحد.
 Complete Economic كامل  اقتصادي  - تكامل   5
بين  االقتصادية  السياسات  جميع  تكون  : وفيه   Integration
للتكتل  االقتصادي  األداء  يكون  بحيث  موّحدة؛  األعضاء  الدول 

اإلقليمي مثل أداء الدولة الواحدة. 

راجع: محمد عاشور: التكامل اإلقليمي في إفريقيا: الضرورات   )2(
 ،)2007 اإلفريقي،  التكامل  دعم  مشروع  )القاهرة:  والمعوقات، 

ص 13 - 14.

التكتالت االقتصادية في إفريقيا.. 
الطموحات والواقع

ومع ذل���ك؛ فإّن تلك الطموح���ات لم تجد 
س���بياًل إلى التحّقق، وت���ّم تكريس واقع تخلّف 
الدول اإلفريقية وتبعيتها، خصوصاً مع احتدام 
الحرب الباردة بين معس���كري الشرق والغرب، 
وسعي كلُّ طرف إلى إحكام هيمنته على أتباعه 
سياسياً واقتصادياً؛ عبر المساعدات والمعونات 
الت���ي حال���ت دون نجاح جه���ود االعتماد على 
الذات واالستقالل االقتصادي والسياسي الذي 
س���عت إليه دول القارة في إطار الجهود القارية 
)منظمة الوحدة اإلفريقية(، أو بالتعاون مع دول 
العالم الثالث )مجموعة ال� 77، ومجموعة عدم 

االنحياز(. 
وبانتهاء الحرب الب���اردة، واختفاء االتحاد 
تراجع���ت  الش���رقية،  والكتل���ة  الس���وفييتي 
األهمية النس���بية لدول القارة، وتراجعت معها 
المس���اعدات المقدمة لتلك البلدان العتبارات 
عدة، في مقدمتها؛ توّجه المس���اعدات الغربية 
بالدرجة األولى إلى احتواء دول أوروبا الشرقية 
داخل المنظوم���ة الغربية، وعدم رغبة كثير من 
األنظمة الغربية في دعم أنظمة استبدادية على 
نحو يتعارض والش���عارات الحقوقية واإلنسانية 
لتل���ك البلدان، لذا عمدت كثيٌر من تلك البلدان 
للربط بين المس���اعدات االقتصادية وضرورة 
إجراء تغييرات سياسية في الدول المتلقية لها؛ 

 AdejuwonKehinde David، “regional integration
 in Africa: the case of ECOWAS”، continental J.
 sustainable development، vol. 2، no.2، 2011، p،
6 – 8، At: http://www.wiloludjournal.com/ojs/

index.php/cjsd/article/viewFile/576/pdf_211
تاريخ االطالع: 2013/12/10م.

تنموية
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فيما ُعرف ب� )المشروطية السياسية()1(. 
ومرة أخ���رى؛ واكبت التحوالت - س���الفة 
البي���ان - والش���عور بالتهميش جه���ود تكوين 
تجّمعات اقتصادية إفريقية وتطوير القائم منها؛ 
لمواجهة ما فرضته تلك التحوالت من تحديات، 
سة  حيث وّقعت الدول اإلفريقية المعاهدة المؤسِّ
الصادرة  اإلفريقي���ة  االقتصادي���ة  للجماع���ة 
ع���ن المنظمة ف���ي يوني���و 1991م بالعاصمة 
النيجيرية )أبوجا(، وبدأ س���ريان مفعولها منذ 
مايو 1994م)2(، والتي استهدفت تحقيق الوحدة 
االقتصادية الكاملة للقارة اإلفريقية خالل فترة 
زمنية أقصاها 34 سنة، وذلك عبر مراحل ست 

على النحو اآلتي)3(: 
المرحلة األولى: مرحل���ة تعزيز الجماعات 
االقتصادية القائم���ة وتدعيمها، ومدتها خمس 

سنوات. 
الثانية: مدتها ثماني س���نوات،  المرحل���ة 
الجماع���ات  أوض���اع  تحس���ين  وتس���تهدف 
االقتصادية القائم���ة،  وقيامها بتخفيض فئات 
تعريفاتها الجمركية، وإقامة مشروعات مشتركة 
بين الدول أعض���اء التكتالت ف���ي المجاالت 
المتنوع���ة )زراعي���ة، صناعية،  االقتصادي���ة 

خدمية(.
المرحلة الثالثة: إنشاء منطقة تجارة حرة، 
ثم اتح���اد جمركي ل���كلِّ تكتل م���ن التكتالت 

في  الديمقراطي  والتحول  السياسية  المشروطية  توفيق:  راوية   )1(
الدراسات  برنامج  القاهرة:  إفريقية،  أوراق  سلسلة  إفريقيا، 

المصرية اإلفريقية، جامعة القاهرة، مارس 2002م. 

لمزيد انظر:  )2(
 NaceurBourenane، “regional integration in
 Africa: situation and prospects”،  in Jorge
 Bragade and Omar Kabaj، regional integration
 .in Africa، )Paris: OECD publication، 2002(.p.18

المنظمات  دليل  )محرران(:  سالم  علي  أحمد  عاشور،  محمد   )3(
اإلفريقي،  التكامل  دعم  مشروع  القاهرة:  الدولية،  اإلفريقية 

2006م، ص 50 – 51.

القائمة، وتس���تغرق هذه المرحلة عشر سنوات 
كحدٍّ أقصى. 

المرحلة الرابعة: إنشاء اتحاد جمركي على 
مستوى القارة، ومدة هذه المرحلة سنتان، بحدٍّ 

أقصى. 
المرحل���ة الخامس���ة: تأس���يس الس���وق 

المشتركة اإلفريقية، ومدتها أربع سنوات. 
المرحل���ة السادس���ة: وتس���تهدف إصدار 
عملة إفريقية موّحدة، وإنش���اء هياكل مؤسسية 

للجماعة، وتستغرق خمس سنوات.
وعليه؛ فإنه م���ن المفترض في حالة تنفيذ 
)معاه���دة أبوج���ا( تحقيق ه���ذه الوحدة عام 
2028م )34 سنة من تاريخ سريان المعاهدة في 

مايو 1994م()4(. 
وقد أكد ميثاق االتح���اد اإلفريقي ضرورة 
سة  استكمال جهود تنفيذ )معاهدة أبوجا( المؤسِّ
للجماعة االقتصادية اإلفريقية؛ كش���رط الزم 
لتعزي���ز التنمية االجتماعي���ة واالقتصادية في 
إفريقي���ا، ولمواجهة التحدي���ات التي تفرضها 
العولمة بصورة أكث���ر فعالية، ومع ذلك؛ نّصت 
الم���ادة الثالثة من الميثاق ف���ي فقرتها الثانية 
على أن يكون »ألحكام قانون االتحاد األس���بقية 
س���ة  على أية أحكام أخرى في المعاهدة المؤسِّ
للجماعة االقتصادية اإلفريقية ال تتفق معها أو 

تعارضها«)5(. 
وبصفة عامة؛ فإن���ه يمكن القول بأنه ليس 
ثمة تعارض بين األهداف والمبادئ المنصوص 
عليه���ا في المعاهدة وتلك الت���ي وردت بميثاق 
االتح���اد، ب���ل إّن األخير قد ع���زز من مبادئ 

الشلوف  محمد  السالم  عبد  في:  المعاهدة  نصوص  انظر:   )4(
الدار  مصراتة:  لومي،  إلى  أكرا  من  إفريقية:  وثائق  وآخرين: 

الجماهيرية للنشر والتوزيع، 2001م، ص 218.

ميثاق االتحاد اإلفريقي.   )5(
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تنموية

)معاهدة أبوجا( وأهدافها، وحّث الدول أعضاء 
المنظمة على التعجيل بتحقيق أحكام المعاهدة.
ولّما كان تحقيق غايات الجماعة االقتصادية 
اإلفريقي���ة يق���وم باألس���اس عل���ى التكتالت 
االقتصادية القائمة في أركان القارة؛ فإّن تعرف 
مقومات أهّم تلك التكتالت ومش���كالتها يمكن 
أن يكون مؤش���راً إلمكانية تحّقق حلم الجماعة 

االقتصادية بمراحله الست سالفة البيان.
وفيما س���يأتي عرض ألهم تلك الجماعات 
والتنظيم���ات، يعقب���ه خاتمة بأه���م العقبات 
والتحدي���ات الت���ي تواجهها، وق���د راعينا في 
اختيارها أن تك���ون ممثلة لألقالي���م الفرعية 
بالق���ارة ف���ي )الش���رق، والغ���رب، والجنوب، 

والشمال(.

اأواًل: الجماعة االقت�سادية لدول �سرق 
اإفريقيا)1(:

وفقاً لديباج���ة اتفاقية إنش���اء )الجماعة 
االقتصادي���ة لش���رق إفريقي���ا( المعدلة عام 
2007م؛ ف���إّن جذور نش���أة الجماعة تعود إلى 
الحقبة االستعمارية بأواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العش���رين وم���ا تالها من جهود 
ومراحل، أبرزها معاهدة إنش���اء جماعة شرق 
إفريقيا ع���ام 1968م، وّقعت اتفاقية إلنش���اء 
المفوضية الثالثية الدائمة للتعاون في ش���رق 
إفريقيا عام 1993م، إال أّن أنش���طتها لم تبدأ 
إال ف���ي عام 1996م، ثم وّقعت معاهدة إنش���اء 
جماعة ش���رق إفريقيا في 30 نوفمبر 1999م، 
وبرغم أّن المعاه���دة دخلت حّيز التنفيذ في 7 
يوليو 2000م فإّن العمل بها لم يبدأ رس���مياً إال 

الموقع  على  البيانات  تلك  استقاء  في  باألساس  االعتماد  تّم   )1(
http://www.eac.      :الرسمي للمنظمة على الرابط اآلتي

int/ - تاريخ االطالع: 2013/12/2م.

في 15 يناير 2001م)2(.
وتشترك في عضوية جماعة شرق إفريقيا 
خمس دول، ه���ي: كينيا، وتنزاني���ا، وأوغندا، 
ورواندا  ع���ام 2007م(،  )انضم���ت  وبوروندي 
)انضمت ع���ام 2007م(، إلى جان���ب أية دولة 
أخ���رى تحصل عل���ى عضوي���ة الجماعة وفقاً 

للمادة الثالثة من المعاهدة المنشئة لها.
ومق���ّر الجماع���ة ف���ي مدينة )أروش���ا( 
بتنزاني���ا)3(، وتبلغ مس���احة دولها مجتمعة نحو 
1،83 مليون كم2، وعدد س���كانها 135،4 مليون 
نسمة )تقديرات 2012م(، ومعّدل الناتج المحلي 
اإلجمالي لدوله���ا 84،5 مليار دوالر )تقديرات 

عام 2012م()4(.
ته���دف الجماعة إلى تحقي���ق التكامل بين 
أعضائها في عدة مجاالت؛ من أهمها الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية والسياس���ية، وتشمل 
الش���ؤون االقتصادية مجاالت: الزراعة، واألمن 
والتنمية  واالس���تثمارات،  والتج���ارة  الغذائي، 
الصناعية، والسياسات المالية والنقدية، والبنية 
األساسية، والخدمات، والموارد البشرية، وإدارة 

البيئة والموارد الطبيعية، والسياحة.
أم���ا الش���ؤون االجتماعي���ة؛ فتتضم���ن: 
األنشطة الثقافية، والصحية، والتعليم، والعلوم 
والتكنولوجي���ا، وتنمية المه���ارات، وتعزيز دور 
المرأة، ومش���اركة القطاع الخ���اص والمجتمع 

المدني في التنمية االقتصادية االجتماعية.
ويشمل المجال السياسي: الدفاع، واألمن، 

سابق، ص  مرجع  )محرران(،  سالم  علي  أحمد  عاشور،  محمد   )2(
.171

http://www.eac.int/index.php?option=com_co  )3(
ntent&view= ar t ic le&id= 1 : welcome- to-
تاريخ   -  eac&catid=34:body-text-area&Itemid=53

االطالع:  2013/12/20م .

.Ibid  )4(
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والقانونية،  والتش���ريعية،  الخارجية،  والشؤون 
والقضائية)1(.

وقد نّص���ت االتفاقية المنش���ئة للجماعة 
على إنش���اء اتحاد جمركي وسوق مشتركة بين 
دول الجماعة كمؤسس���ات مكملة لها وكخطوة 
تمهيدي���ة نح���و تحقيق اله���دف النهائي، وهو 
تأس���يس اتحاد نقدي، وتكوين اتحاد فيدرالي 
يجمع الدول األعضاء في وحدة سياسية واحدة، 
وبالفع���ل؛ فإنه في ع���ام 2004م انعقد مؤتمر 
القمة الخامس لرؤس���اء دول )جماعة ش���رق 
إفريقيا( في مقّر الرئاسة في )أروشا(، وصّدق 
رؤس���اء الدول الثالثة على بروتوكول تأس���يس 
االتحاد الجمركي لجماعة شرق إفريقيا، بهدف 
تدعي���م التكامل في اإلقليم، وتش���جيع التنمية 
االقتصادية واالجتماعية فيه، وتعزيز القدرات 
اإلنتاجية واالستثمارية والتجارية للجماعة؛ من 
خالل تحرير التجارة بين دول اإلقليم، وتحفيز 
التج���ارة الخارجية، وتش���جيع االس���تثمارات 

األجنبية في دول الجماعة)2(.
 ونّصت المادة الخامس���ة م���ن المعاهدة 
المنش���ئة للجماعة على أّن أهدافها الرئيس���ة 
هي: تطوير سياسات وبرامج تهدف إلى توسيع 
وتعمي���ق التع���اون بين األعض���اء في مجاالت 
والثقافة  واالجتم���اع  واالقتص���اد  السياس���ة 
والبحث والتكنولوجيا والدفاع واألمن والشؤون 
وتحقيقاً  والقضائي���ة،  والقانونية  التش���ريعية 
لذل���ك، وفي س���بيل تحقيق التكام���ل وتدعيم 
الروابط بين الدول األعض���اء، تبّنت الجماعة 
مجموعة م���ن البرامج واألنش���طة التي تعّزز 
الهوية المشتركة لشعوب شرق إفريقيا، وتشّجع 
التفاعل بين مواطنيها وانتقالهم بحرية بين دول 

محمد عاشور، أحمد سالم )محرران(، مرجع سابق.  )1(

المرجع السابق.   )2(

اإلقلي���م، منها: إصدار جوازات س���فر خاصة 
باإلقلي���م، وإعادة إص���دار أذون المرور داخل 
كّل دولة، وتنس���يق إجراءات النقل بالمركبات، 

وتسهيل عمليات المرور عبر الحدود)3(.
ووفق���اً للمادة السادس���ة م���ن المعاهدة؛ 
فإّن المبادئ الرئيس���ة الحاكم���ة لتحقيق هذه 

األهداف هي)4(:
1 - الثق���ة المتبادلة واإلرادة السياس���ية 

والمساواة في السيادة.
2 - التعايش السلمي وحسن الجوار.

3 - التسوية السلمية للنزاعات.
4 - الحكم الجيد، بما يحقق الديمقراطية 
والش���فافية،  والمحاس���بة  القانون،  وس���يادة 
والعدالة االجتماعي���ة وتكافؤ الفرص، وحماية 
حقوق اإلنس���ان وتعزيزها بما يتسق والميثاق 

اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.
5 - التوزيع المتساوي للمنافع.

6 - التعاون لتحقيق النفع العام.
ويتك���ون الهيكل التنظيم���ي للجماعة من: 
ومجلس  والحكوم���ات،  الدول  رؤس���اء  مؤتمر 
الوزراء، ولجنة التنس���يق، ولج���ان القطاعات، 
ومحكم���ة العدل لش���رق إفريقي���ا، والجمعية 

التشريعية لشرق إفريقيا، واألمانة. 
وقد دخل االتح���اد الجمركي حيز التنفيذ 
في مطلع عام 2005م، ومع دخوله العام الثاني 
ف���ي يناير 2006م بدأ تطبيق المجموعة األولى 
من التخفيض الجمركي بين دول االتحاد، وذلك 
بإلغاء الجم���ارك على واردات كينيا من أوغندا 

h t t p : / / w w w . e a c . i n t / t r e a t y / i n d e x .  )3(
php?option=com_content&view=article&id=70

Itemid=163& -تاريخ االطالع: 2013/12/20م .

h t t p : / / w w w . e a c . i n t / t r e a t y / i n d e x .  )4(
php?option=com_content&view=article&id=71

Itemid=164& - تاريخ االطالع: 2013/12/20م .
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وتنزانيا، كما تقرر إلغ���اء الجمارك على بعض 
واردات أوغن���دا وتنزانيا م���ن كينيا في خمس 
س���نين)1(، وش���هدت مس���اعي تدعيم االتحاد 
الجمركي وقيام سوق مشتركة خطوات إيجابية 
في عام 2010م، وهناك مس���اع حثيثة لإلسراع 
بقيام اتحاد نقدي بي���ن دول الجماعة، والذي 
تّم توقيع البروتوكول الخاص بإنش���ائه في 30 

نوفمبر 2013م)2(.

ثانيًا: الجماعة االقت�سادية لدول غرب 
اإفريقيا )االإيك�ا�س()3(:

نش���أت )الجماعة االقتصادية لدول غرب 
إفريقيا( )اإليكواس( ع���ام 1975م، وتضم في 
عضويتها كاًل من بنين، وبوركينافاس���و، وجزر 
الرأس األخضر، وساحل العاج، وجامبيا، وغانا، 
وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ومالي، والنيجر، 
ونيجيريا، والس���نغال، وس���يراليون، وتوجو)4(، 
وكان مقر الجماعة في )الجوس(، ثم انتقل إلى 
عاصمة نيجيريا الجديدة )أبوجا( عام 1995م.

وقد عّدل���ت االتفاقية المنش���ئة للجماعة 
في قمة رؤس���اء الدول والحكومات في )كونو( 
في بنين ف���ي يوليو ع���ام 1993م؛ بما يتوافق 
والتغي���رات الدولية واإلقليمية التي ش���هدتها 
الق���ارة، وقد دخل���ت المعاه���دة المعّدلة حّيز 

التنفيذ في أغسطس عام 1995م. 
)اإليك���واس(  الجماع���ة  نش���أة  تأث���رت 

محمد عاشور، أحمد سالم )محرران(، مرجع سابق.  )1(

http://www.eac.int/ - تاريخ االطالع: 2013/12/20م .  )2(

للمزيد حول جماعة اإليكواس انظر: محمد عاشور، أحمد سالم   )3(
)محرران(، مرجع سابق، ص 91 - 99.

تاريخ   -  AdejuwonKehinde David، op. cit، p 8- 13
االطالع: 2013/12/31م.

انظر: الموقع الرسمي للمنظمة على الرابط اآلتي:   )4(
http://www.comm.ecowas. int/sec/index.

php?id=member - تاريخ االطالع: 2013/12/31م.

بالنظري���ات التقليدي���ة للتكام���ل االقتصادي 
المستندة إلى فكرة أّن التكامل يؤدي بالضرورة 
إلى تعظيم إنتاجية ال���دول الداخلة في التكتل 

عبر االستخدام األمثل لموارد اإلقليم.
ويهدف برنامج الجماعة النقدي في المدى 
المتوس���ط إلى تيس���ير التحويل بين العمالت 
المحلية التسع في اإلقليم من أجل إنشاء عملة 
موّحدة في األجل الطويل، كما تسعى الجماعة 
إلى تعزيز التعاون بين دولها وتنميتها اقتصادياً 
واجتماعياً وثقافياً من أجل رفع مستوى معيشة 
مواطنيه���ا وتحقي���ق االس���تقرار االقتصادي، 

وتحسين العالقات بين دولها)5(.
وقد تعهدت الدول األعضاء بالتنس���يق بين 
سياساتها االقتصادية والمالية والتوفيق بينها؛ 
من أجل تعزيز فاعلية برامج اإلصالح االقتصادي 
وإنجاحها، وتحقيق التنمية االقتصادية في دول 
الجماعة، وإقامة اتحاد نقدي بينها، كما تعهدت 
الدول األعضاء بإزالة جميع العقبات أمام حركة 
الس���لع والخدمات  انتقال  مواطنيها، وحري���ة 
ورؤوس األموال في اإلقليم، وتنسيق سياساتها 
الزراعي���ة، وإقامة مش���روعات مش���تركة في 
مجاالت التسويق والبحث والصناعات المعتمدة 
على الزراع���ة، وتطوير سياس���اتها الصناعية 
واالقتصادية والنقدية بش���كل جماعي، والحّد 
من التفاوت في مس���تويات التنمية في دولها، 
وتسمح االتفاقية بتقديم تعويضات للدول التي 
يؤدي تحرير التجارة إلى خفض رسوم الواردات 
فيها، وتطبيق إجراءات حماية من ِقَبل أية دولة 
تتعرض الضطراب���ات اقتصادية نتيجة تطبيق 

االتفاقية)6(.
ويمكن القول ب���أّن الجماعة - بالرغم من 

.Ibid، p 9  )5(

محمد عاشور، أحمد سالم )محرران(، مرجع سابق.  )6(

تنموية
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العقب���ات التي تواجهها وب���طء تنفيذ تعهدات 
والتزام���ات الدول األعضاء ف���ي التجمع - قد 
أحرزت تقّدماً مالحظاً في بعض جوانب التعاون 
لتعزيز التجارة بي���ن دول الجماعة وتحريرها، 
وإنش���اء )الوكالة النقدية لغرب إفريقيا(، والتي 
تتولي إدارة نظام س���عر ص���رف خاص بدول 
الجماع���ة من أج���ل اإلعداد إلقام���ة منطقة 
نقدية موح���دة، ووضع خطط مش���روع لربط 
شبكات الكهرباء في اإلقليم، واستخدام الطاقة 
الكهرومائي���ة بفاعلية، وإم���داد دول المنطقة 

الفقيرة في الطاقة باحتياجاتها منها)1(.
في مجال الدفاع واألمن؛ ش���ّكلت الجماعة 
في عام 1990م قوة س���الم باس���م )مجموعة 
المراقبة العس���كرية( المعروفة اختصاراً باسم 
)اإليكوم���وج(؛ به���دف الفصل بي���ن أية قوات 
متحاربة ف���ي اإلقليم، وقد تول���ت العديد من 
المهام السياسية واألمنية للمجموعة في نطاق 

اإلقليم)2(.

ثالثًا: الجماعة االإنمائية الإفريقيا 
الجن�بية )ال�سادك(:

ف���ي عام 1977م ب���دأت دول المواجهة مع 
جنوب إفريقيا مباحثات؛ أس���فرت عن اجتماع 
وزراء خارجيته���ا في )جابرون( ببتس���وانا في 
مايو ع���ام 1979م، أعربوا فيه عن الحاجة إلى 
اجتم���اع وزراء التنمية االقتصادية في بلدانهم، 
وهو االجتماع الذي تّم في )أروشا( بتنزانيا في 

 The ECOWAS executive secretariat، ECOWAS  )1(
 :achievements and challenges and future

.prospects. 1995

جدير بالذكر أّن الجماعة تبّنت في مايو 1980م ميثاقاً للدفاع،   )2(
مّثل أول مبادرة إلقامة نظام أمن جماعي في إطار إقليمي فرعي 
في إفريقيا، لمزيد حول دور ذلك الجهاز في تسوية المنازعات 
في  المنازعات  تسوية  شافعي:  بدر  انظر:  إفريقيا  غرب  في 
للجامعات،  النشر  دار  القاهرة:  اإليكواس،  نموذج  إفريقيا: 

2009م.

يوليو 1979م، وفي أبريل عام 1980م تأس���س 
في )لوزاكا( بزامبيا مؤتمر تنس���يق التنمية في 
إفريقيا الجنوبية ال���ذي ضّم في عضويته دول 
المواجه���ة مع جنوب إفريقي���ا، وهي: أنجوال، 
وبتس���وانا، وليس���وتو، وم���االوي، وموزمبيق، 
وزامبيا،  وتنزاني���ا،  وناميبي���ا،  وس���وازيالند، 

وزيمبابوي)3(.
وبعد مرور عشر س���نوات على إنشاء ذلك 
المؤتم���ر أدركت هذه الدول أنها في حاجة إلى 
توس���يع مهام هذا التنظيم وتغييرها وهيكلتها، 
ووضع أه���داف ومبادئ جديدة له تس���توعب 
المتغي���رات التي ش���هدتها بل���دان المنطقة، 
وأهمه���ا انتهاء نظ���ام الفص���ل العنصري في 
جنوب إفريقيا، ودخ���ول العالم في مرحلة بناء 

التجّمعات والتكتالت اإلقليمية والدولية. 
وف���ي 17 أغس���طس ع���ام 1992م اجتمع 
رؤس���اء دول وحكومات المؤتمر في )وندهوك( 
بناميبيا لتوقيع اتفاقية تحويل )مؤتمر تنس���يق 
التنمي���ة..( إلى )الجماع���ة اإلنمائية إلفريقيا 
الجنوبية(، ومقرها )جابرون( ببتس���وانا، والتي 

انضمت إليها جنوب إفريقيا عام 1994م. 
)يناير  وتضم الجماعة في عضويتها حالياً 
2014م( خم���س عش���رة دولة، ه���ي: أنجوال، 
بتس���وانا، الكنغ���و الديمقراطية، مدغش���قر، 
ليسوتو، ماالوي، موزمبيق، موريشيوس، ناميبيا، 
س���وازيالند، سيشيل، جمهورية جنوب إفريقيا، 

تنزانيا، زامبيا، وزيمبابوي)4(.
 وقد حّددت المادة الخامس���ة لالتفاقية)5( 

محمد عاشور، أحمد سالم )محرران(، مرجع سابق، ص 133.  )3(

http:// اآلت��ي:  ال��راب��ط  على  للمنظمة  الرسمي  الموقع   )4(
االطالع:   تاريخ   -  /www.sadc.int/member-states

2014/1/2م.

http://www. :انظر: المعاهدة وتعديالتها على الرابط اآلتي  )5(
 /sadc.int/documents-publications/sadc-treaty
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المنشئة للجماعة أهدافها بما يأتي:
1 - تحقي���ق التنمية والّنم���و االقتصادي 
والح���ّد من الفقر ف���ي دول الجنوب اإلفريقي، 

ورفع مستوى معيشة شعوبها.
2 - تقديم الدع���م االجتماعي للمتضررين 

من االندماج اإلقليمي.
3 - تطوير قيم ونظم ومؤسس���ات سياسية 

مشتركة.
4 - دعم الس���لم واألم���ن والدفاع في دول 

الجنوب اإلفريقي.
5 - تحقيق التنمية المس���تدامة بالقدرات 

الذاتية واالعتماد المتبادل.
6 - التنسيق بين االستراتيجيات والخطط 

الوطنية واإلقليمية.
7 - تعظيم االستخدام األمثل لموارد اإلقليم 

ودعم طاقاتها اإلنتاجية.
8 - اس���تخدام موارد اإلقليم الطبيعية مع 

الحفاظ على البيئة.
9 - تقوي���ة الصالت والرواب���ط التاريخية 
واالجتماعي���ة والثقافية بين ش���عوب المنطقة 

ودعمها.
كم���ا تضّمن���ت االتفاقية بع���ض المبادئ 

الالزمة لتحقيق تلك األهداف، وهي:
1 - تنسيق الخطط والمشروعات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية.
2 - إنشاء مؤسسات وآليات مناسبة لتعبئة 

الموارد لتنفيذ برامج الجماعة.
3 - إزال���ة عقبات تحري���ر حركة األفراد 
ورؤوس األم���وال والس���لع والخدمات بين دول 

اإلقليم.
4 - تش���جيع عملي���ات التنمية البش���رية 

وتطوير التكنولوجيا ونقلها.

- تاريخ االطالع:  2014/1/2م.

5 - تحسين اإلدارة واألداء االقتصاديين من 
خالل التعاون اإلقليمي.

6 - تشجيع التش���اور بين الدول األعضاء 
وتنسيق عالقاتها الدولية.

وقد أبرمت الجماعة )الس���ادك( عدداً من 
البروتوك���والت والمواثيق م���ع دولها األعضاء، 
أحدثه���ا ف���ي ع���ام 2012م، ويتعل���ق بتجارة 
الخدمات بين الدول األعضاء، عالوة على غيره 
من البروتوكوالت األخرى المتعلقة بالحصانات 
واالمتيازات، وتنظيم المجاري المائية المشتركة 
والطاقة، والنقل واالتصاالت، واألرصاد الجوية، 
ومكافحة تهريب العقاقير المحظورة، والتأمين 
والتجارة، والتعليم والتدريب، والتعدين، والتنمية 
الس���ياحية، والصح���ة والحفاظ عل���ى الحياة 
البرية، ونفاذ القوانين داخل الدول األعضاء)1(.

وقد ش���هدت تس���عينيات القرن العشرين 
تراجع نسبة اإلنفاق العسكري من الناتج المحلي 
اإلجمالي ف���ي معظم دول الجماع���ة، وتزايد 
اإلنفاق العام على التعليم والصحة، كما شهدت 
الحقب���ة نفس���ها تزايداً في مع���دالت التجارة 
بي���ن دول الجماعة، وفي مجال االس���تثمارات 
المش���تركة، في حين تفاوتت درجة اعتماد هذه 
الدول على تلك التجارة ومس���اهمات كّل عضو 

فيها تصديراً واستيراداً.
وتشير البيانات إلى أّن أكثر الدول اعتماداً 
على االستثمارات من دول الجماعة قياساً إلى 
حجم الناتج القومي هي: ليس���وتو وسوازيالند 
وناميبيا وبوتسوانا، ويرجع ارتفاع معّدالت تدفق 
االس���تثمارات إلى تلك الدول من دول الجماعة 
األخرى إلى ارتباطها بجنوب إفريقيا باتفاقات 

الموقع  انظر:  وغيرها  البروتوكوالت  تلك  مضامين  حول  لمزيد   )1(
الرسمي للمنظمة الرابط اآلتي:

http://www.sadc.int/documents-publications/
protocols/ - تاريخ االطالع: 2014/1/2م.
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حرية التجارة وانتقال رؤوس األموال.
وبرغم أّن حجم استثمارات جنوب إفريقيا 
في دول الجماعة تفوق استثمارات بقية الدول 
كثيراً؛ فإّن درجة اندماج اقتصاد جنوب إفريقيا 
ف���ي الجماعة أقّل من ال���دول األخرى، ويرجع 
ذلك إلى أّن معامالت جن���وب إفريقيا مع دول 
الجماعة ال تمّثل نسبة كبيرة في الناتج المحلّي 
اإلجمالي لجنوب إفريقي���ا الذي يتجاوز ثالثة 
أضعاف مجموع الناتج المحلي اإلجمالي لباقي 

دول الجماعة)1(.
وم���ن الجدي���ر بالمالحظ���ة أّن الجماعة 
قد دشنت اس���تراتيجية خمس���ية )2013م - 
2018م( فيما يتصل بهدف تحس���ين مس���توى 
البيانات اإلحصائية لدول الجماعة؛ إدراكاً منها 
بأهمية دور البيانات اإلحصائية وخطورتها في 
رس���م سياس���ات التكامل بين دول المجموعة 

وتنفيذها)2(.

رابعًا: ال�س�ق الم�ستركة ل�سرقي 
وجن�بي اإفريقيا )الك�مي�سا(:

وّقعت اتفاقية )الس���وق المشتركة لشرقي 
وجنوبي إفريقيا( )الكوميس���ا( في 15 نوفمبر 
1993م بعاصمة أوغن���دا )كمباال(، لتحّل محّل 
اتفاقية )منطقة التج���ارة التفضيلية( بين دول 
اإلقلي���م، الت���ي كانت قد وّقعت ع���ام 1981م، 
ودخلت االتفاقية حّيز التنفيذ في 30 س���بتمبر 
1982م، واستمر العمل بهذه االتفاقية لمدة 11 
عاماً، أي حتى توقيع اتفاقية )السوق المشتركة 

محمد عاشور، أحمد سالم )محرران(، مرجع سابق، ص 139.  )1(

 SADC Regional Strategy for Development of(  )2(
:Final(. At( 2018-Statistics 2013

http://www.sadc.int/documents-publications/
F i n a l _ _ - _1 8 -s h o w / S A D C _ R S D S _ 2 0 1 3

االطالع:   تاريخ   -  Version_-23_July_2012_-__1.pdf
2014/1/2م.

لش���رقي وجنوبي إفريقيا(، وذلك بهدف إقامة 
السوق المش���تركة بين الدول األعضاء، وإنشاء 
منطقة تج���ارة حرة، وف���رض تعريفة جمركية 
مش���تركة، وإقامة اتحاد جمركي، عام 2004م؛ 
تمهي���داً لتحقيق اندماج اقتص���ادي كامل بين 

دولها)3(.
ونّص���ت اتفاقية الس���وق عل���ى أّن مقرها 
)لوزاكا( عاصمة زامبيا، وأّن لغاتها الرس���مية 
والبرتغالية، ودخلت  والفرنسية  اإلنجليزية  هي 

االتفاقية حّيز التنفيذ في 8 ديسمبر 1994م.
وتض���م المنظمة في عضويته���ا 19 دولة، 
هي: )بوروندي، ج���زر القمر، جيبوتي، إريتريا، 
إثيوبيا، كينيا ومدغشقر، ماالوي، موريشيوس، 
رواندا، سيشيل، السودان، سوازيالند، أوغندا، 
زامبيا، زيمبابوي، مص���ر)4(، جمهورية الكونجو 
الديمقراطي���ة، ليبي���ا(، ويالحظ أّن ليس���وتو 
وموزمبيق والصوم���ال – وهي من دول اإلقليم 
- لم تش���ارك في اجتماعات السوق وأنشطته، 
كما أّن تنزانيا خرجت من عضويتها في سبتمبر 

2000م، وكذلك فعلت ناميبيا عام 2003م)5(.
وقد حددت المادة الثالثة من اتفاقية السوق 

أهدافها على النحو اآلتي: 
1 - تحقيق تنمية مطردة في الدول األعضاء؛ 
عن طريق تشجيع التنمية المتوازنة والمتناسقة 

بين هياكل إنتاجها وتسويق منتجاتها.

الرسمي  الموقع  انظر:  ومراحلها  المنظمة  نشأة  تاريخ  حول   )3(
للكوميسا على الرابط اآلتي:

h t t p : / / a b o u t . c o m e s a . i n t / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=95

Itemid=117& -  تاريخ االطالع: 2014/1/2م. 

http://about.comesa. :الموقع الرسمي على الرابط اآلتي  )4(
int/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=123&Itemid=121 - تاريخ االطالع: 2014/1/2م.

سابق، ص  مرجع  )محرران(،  سالم  علي  أحمد  عاشور،  محمد   )5(
.104 – 103
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2 - تش���جيع التنمي���ة المش���تركة في كل 
مجاالت النشاط االقتصادي، واتخاذ سياسات 
اقتصادية مش���تركة على نطاق واسع، وبرامج 
ترفع مستوى معيشة الشعوب، وتوثيق العالقات 

بين الدول األعضاء.
3 - التع���اون ف���ي إيج���اد بيئة مش���ّجعة 
لالس���تثمار األجنب���ي والمحل���ي ف���ي الدول 
األعضاء، بما في ذلك تشجيع البحث والتكيف 
مع العلم والتكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية.

4 - التع���اون لتحقي���ق الس���لم واألم���ن 
واالس���تقرار في الدول األعضاء من أجل زيادة 

التنمية االقتصادية في المنطقة.
5 - التعاون لتقوية العالقات بين الس���وق 
المشتركة وبقية العالم، واتخاذ مواقف مشتركة 

في المجال الدولي.
6 - اإلس���هام في تحقيق أهداف الجماعة 

االقتصادية اإلفريقية.
ولتنفيذ هذه األهداف ينبغي العمل بمقتضى 

مجموعة المبادئ األساسية اآلتية:
1 - المساواة والتضامن واالعتماد الجماعي 

المتبادل بين الدول األعضاء.
2 - التعاون بين الدول األعضاء، وتنس���يق 

سياساتها، وتكامل برامجها.
3 - عدم االعتداء بين الدول.

4 - االعتراف بحقوق اإلنس���ان والشعوب 
طبق���اً للميث���اق اإلفريق���ي لحقوق اإلنس���ان 

والشعوب، وتشجيعها وحمايتها.
5 - المس���ؤولية والعدال���ة االقتصادي���ة 

والمشاركة الشعبية في التنمية.
6 - تشجيع الحكم الديمقراطي ومساندته 

في كّل دولة.
7 - صيانة السلم اإلقليمي واالستقرار؛ من 

خالل تشجيع حسن الجوار وتعزيزه.
8 - التسوية السلمية للمنازعات بين الدول 

األعضاء، والتع���اون الفعال م���ع دول الجوار، 
وتش���جيع الحفاظ على البيئة كأحد متطلبات 

التنمية االقتصادية.
ومن أبرز إنجازات الس���وق المشتركة إنشاء 
منطق���ة تجارة حرة ف���ي أكتوبر ع���ام 2000م، 
تَُع���ّد األولى من نوعها في إفريقيا، وكانت تس���ع 
من الدول األعضاء في طليعة مؤسس���ي منطقة 
التجارة الحرة، وهذه الدول هي: )جيبوتي ومصر 
وكينيا ومدغشقر وماالوي وموريشيوس والسودان 
وزامبيا وزيمبابوي(، ثم انضمت إليها: )بوروندي 
ورواندا(، ثم )ليبيا وجزر القمر( في مايو 2006م.
وفي إط���ار منطقة التجارة الحرة تّم تحرير 
التجارة تحريراً كاماًل، بما في ذلك إزالة القيود 
غير الجمركية، والخطوة التالية هي إنشاء اتحاد 
جمركي إقليمي يفرض تعريفة جمركية موّحدة، 
تقّدر بنس���ب تتفاوت ما بين صفر و 5% و %15 
و 30% على الس���لع الرأسمالية، والمواد الخام، 
والسلع الوسيطة، والسلع النهائية على التوالي.

واتفقت دول السوق المش���تركة في قمتها 
السادس���ة في القاهرة في ماي���و 2001م على 
إقامة آلية لتعويض الدول المتضررة من إنشاء 
منطقة التجارة الحرة، تمثلت في صندوق لسّد 
النقص في الموارد األساسية للدول التي تعاني 
نقصاً ف���ي مواردها؛ ضماناً الس���تمرارها في 
عضوية منطقة التجارة الحرة، وهو ما ش���ّجع 
دوالً، مثل سيشيل ورواندا وأوغندا وجزر القمر، 

على السعي لالنضمام للمنظمة.
كما نجحت الس���وق المش���تركة في خفض 
تكالي���ف النقل بنحو 25%، وم���ا زالت الجهود 
مس���تمرة لضمان تخفيض أكبر لهذه التكلفة؛ 
وذلك لتسهيل المرور بين الدول األعضاء، أيضاً 
نجحت دول السوق في إنش���اء نظام إلكتروني 
لتوفي���ر المعلوم���ات الخاص���ة بالتعريف���ات 
الجمركي���ة وإدارتها، وقد ب���دأ تطبيقه في 13 

تنموية



67
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

دولة من دول السوق المشتركة عام 1999م.
كذلك أنش���أت السوق المش���تركة عدداً من 
المؤسس���ات، وطورت عمل بعض المؤسس���ات 
القائمة مثل بنك التجارة والتنمية، وشركة إعادة 
التأمين، هذا فضاًل عن نجاحها في تصميم وثيقة 
جمركية واحدة، ووضعت اتفاقاً لتطبيق التعريفة 
الخارجي���ة الموّحدة، وعق���دت اتفاقية للتجارة 
واالس���تثمار مع الواليات المتح���دة، وهي األولى 

على مستوى التجّمعات اإلقليمية في إفريقيا.
كما تبّنت الس���وق المشتركة مبادرة جديدة 
إلنش���اء وكالة إقليمية متخصص���ة في تأمين 
حركة التج���ارة واالس���تثمار، يوّفر من خاللها 
البن���ك الدولي الدعم الالزم لتأمين المعامالت 

التجارية)1(.

خام�سًا: تجّمع دول ال�ساحل وال�سحراء 
)�سين �ساد()2(:

انطل����ق )تجّم����ع دول الس����احل والصحراء( 
)س����ين صاد( في الرابع م����ن فبراير عام 1998م 
إثر اجتم����اع ُعقد في مدين����ة )طرابلس( الليبية 
بدعوة من العقيد معمر القذافي، وحضره زعماء 
س����ت دول محاذية للصحراء الكبرى، وهي: )ليبيا 
ومالي وتش����اد والنيجر والس����ودان ومندوب عن 
رئيس بوركينافاس����و(، وأبرم المجتمعون معاهدة 
بشأن إنش����اء )تجّمع دول الساحل والصحراء()3(، 

المرجع السابق، ص 110 – 111.  )1(

 -  157 ص  السابق،  المرجع  على  أساسية  بصفة  االعتماد  تم   )2(
.168

)من   – جاء في مسوغات إقامة ذلك التجّمع أنه يأتي: )إدراكاً   )3(
الجغرافية  والروابط  المشتركة  للمصالح   - التجمع(  أعضاء 
وتعقد  وضخامة  ال��دول،  تلك  شعوب  تجمع  التي  والتاريخية 
المشكالت التي تواجه العالم بصفة عامة وإفريقيا بصفة خاصة، 
وضرورة مجابهة العوامل الداخلية والخارجية للتخلف االقتصادي 
وعدم االستقرار، وأّن العمل المشترك هو أفضل الطرق لتكامل 
واألمن  السلم  على  والحفاظ  وشعوبها،  ال��دول  تلك  واندماج 
المعاهدة  ونّصت  والصحراء(،  الساحل  منطقة  في  واالستقرار 
المنشئة للتجّمع على أّن قرار إقامته جاء تجسيداً إلرادة التكامل 

كم����ا نّصت المعاهدة عل����ى أّن العضوية مفتوحة 
النضمام أية دول����ة إفريقية بموافقة جميع الدول 
األعضاء، وبفضل س����خاء القيادة الليبية السابقة 
وإغراءاتها بلغ عدد ال����دول األعضاء في التجّمع 
28 دولة، من بينها إريتريا وإفريقيا الوس����طى، ثم 
انضمت السنغال وجامبيا وجيبوتي في فبراير عام 
2000م، وتوال����ى بعد ذل����ك انضمام أعضاء جدد 
للتجّم����ع، حيث انضمت مص����ر والمغرب وتونس 
ونيجيريا والصومال عام 2001، وتوجو وبنين عام 
2002م، وكوت ديفوار وغينيا بيس����او وليبيريا في 

عام 2004م، وغانا وسيراليون عام 2005م.
ويوجد مقر األمانة العامة للتجّمع في مدينة 
)طرابلس( الليبية، وذلك للدور المحوري الذي 

مارسته ليبيا في تأسيس التجّمع.
وقد ح���ّددت المادة األولى م���ن االتفاقية 

المنشئة للتجّمع أهدافه فيما يأتي:
1 - إقامة اتحاد اقتصادي ش���امل، يستند 
إلى استراتيجية تقوم على خطة تنموية تتكامل 
مع خطط التنمية الوطنية في الدول األعضاء، 
وتش���مل االس���تثمار في الزراع���ة والصناعة 

والمجتمع والثقافة والطاقة.
2 - إزالة كّل العوائق التي تحول دون وحدة 
ال���دول األعضاء، واتخاذ اإلج���راءات الالزمة 
لضم���ان تس���هيل انتقال األش���خاص ورؤوس 
األموال بين الدول األعضاء، وحرية تنقل السلع 
والخدمات بينها، وحرية اإلقامة والعمل والتملك 

وممارسة النشاط االقتصادي فيها.
3 - تش���جيع التجارة الخارجية؛ عن طريق 
رسم سياسة موّحدة لالس���تثمار وتنفيذها في 

الدول األعضاء.

االقتصادي والسياسي واالجتماعي بما يتوافق مع أحكام ميثاق 
المؤتمر  ومنظمة  اإلفريقية،  الوحدة  ومنظمة  المتحدة،  األمم 
والمنظمات  1991م،  عام  الموّقعة  أبوجا  ومعاهدة  اإلسالمي، 

اإلقليمية التي تنتمي إليها الدول األعضاء.
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4 - زيادة وسائل النقل والمواصالت البرية 
والجوي���ة والبحري���ة بينها؛ ع���ن طريق تنفيذ 

مشاريع مشتركة.
5 - من���ح مواطني الدول األعضاء الحقوق 
واالمتي���ازات والواجب���ات المعت���رف بها وفقاً 

لدستور كّل دولة.
6 - تنس���يق الّنظم التعليمية والتربوية في 
مختلف مراحل التعليم والتنس���يق في مجاالت 

الثقافة والعلوم والتقنية.
كما تضّمن���ت المعاهدة المنش���ئة للتجّمع 
مجموعة من المبادئ التي تحكم العالقات بين 
دوله وعالقاته الخارجي���ة، حيث نّصت المادة 
الثانية والثالثة من المعاهدة على التزام الدول 

األعضاء بما يأتي: 
1 - منع استخدام أراضيها في أي نشاط موّجه 
ضد سيادة أحد أعضاء التجّمع أو وحدته الترابية.

2 - ضمان األمن على حدودها.
3 - ع���دم تقدي���م أية مس���اعدة للعناصر 
الخارجة عن الشرعية والقانون في دولة أخرى 

عضو بالتجّمع.
4 - ع���دم التدخل في الش���ؤون الداخلية 

للدول األعضاء.
5 - ع���دم االعتداء على أية دولة عضو في 

التجّمع.
6 - تقدي���م المس���اعدات لألعض���اء في 

حاالت الضرورة.
7 - التع���اون في جميع المج���االت بروح 

التضامن واألخوة.
8 - تنس���يق السياس���ات الخارجية لدول 

التجّمع.
9 - االلتزام بحّل النزاعات بين دول التجّمع 

بالوسائل السلمية.
وبرغم أّن الهدف األساسي إلقامة التجّمع 
هو إقامة اتحاد اقتصادي ش���امل يس���تند إلى 

اس���تراتيجية تقوم على خطة تنموية تتكامل مع 
خطط التنمية الوطنية في الدول األعضاء؛ فإنه 
في قيامه ارتبط برغبة القيادة الليبية السابقة 
)معّم���ر القذافي( وطموحاته���ا المتعلقة بحلم 
قيادة الوحدة اإلفريقية وقيام الواليات المتحدة 
اإلفريقية، األمر الذي يضع العديد من عالمات 
االس���تفهام حول اس���تمرارية ذلك التنظيم مع 
اختفاء مؤسس���ه وداعمه األول من الس���احة، 
وانش���غال النظام الليبي الجديد بترتيب أوضاع 
البالد الداخلي���ة، وإن رأى البعض أّن المملكة 
المغربي���ة يمك���ن أن تقوم ب���دور محوري في 
تفعيل التجّمع وإحياء نش���اطه)1(، ورأى آخرون 
أّن التحوالت الجاري���ة تحمل من الفرص بقدر 
ما تحمل من التحدي���ات، وتتمثل تلك الفرص 
في التحول من الش���خصانية واالرتباط السابق 

بشخص )القذافي( إلى المؤسسية)2(. 

خاتمة:
يمكن القول بأّن هناك مجموعة من السمات 
المش���تركة في المواثي���ق والمعاه���دات التي 
صاحبت إنش���اء التكتالت في القارة اإلفريقية، 
حي���ث أكدت أهمية تحري���ر التجارة؛ من خالل 
إلغ���اء الرس���وم الجمركي���ة المفروض���ة على 
الواردات، والرسوم األخرى ذات األثر المشابه، 
والحواج���ز غي���ر الجمركي���ة كالحصص وما 
ش���ابهها، وفرض تعريفة خارجية مشتركة على 

الساحل،  دول  تجّمع  في  ينخرط  المغرب  نيكلز:  ب.  بنيامين.   )1(
للسالم،  كارنيجي  مؤسسة  األوسط،  الشرق  عن  تحاليل  صدى 

على الرابط اآلتي:
  /01/http://carnegieendowment.org/sada/2013

- تاريخ االسترداد: 2014/1/7م.

 AhmedououldAbdallah، Revitalizing the CEN  )2(
SAD، at: http://www.centre4s.org/en/index.ph
p?view=article&catid=39:article&id=96:revitaliz
ing-the-cen-sad&tmpl=component&print=1&p

age= - تاريخ االسترداد: 2014/1/7م.

تنموية
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الس���لع المس���توردة، والتعاون النقدي والمالي، 
واتخاذ تدابير لتيس���ير التجارة وانتقال رؤوس 
األموال بين دول الس���وق، وتحقي���ق أكبر قدر 
من التوافق في السياس���ات االقتصادية عموماً، 
والسياس���ات المالية والنقدي���ة وإدارة القطاع 
الخارج���ي خصوصاً، وتكامل الهي���اكل المالية 
للدول األعضاء، وتعبئة الموارد المالية من أجل 

زيادة التجارة ومشروعات التنمية وبرامجها.
وكذلك تشجيع النمو المتوازن فيها، وتحسين 
القدرات التنافسية لنظمها الصناعية، والتوسع 
في التجارة اإلقليمي���ة، والتعاون في المجاالت 
الصحي���ة واالجتماعي���ة والثقافي���ة، وتوحيد 
المقايي���س، والتأكد من الج���ودة واختباراتها 
وإجراءاته���ا، وتطوير نظم ش���املة للمعلومات، 
المرأة  وبدور  والتكنولوجي���ا،  بالعلم  واالهتمام 
ف���ي التنمية، وتنمي���ة الموارد والمش���روعات 
التجارية والتعاون الفني، وتش���جيع االستثمار، 
ومس���اعدة الدول األقل نمواً، مع تأكيد أهمية 
تنسيق سياساتها في مجال النقل والمواصالت؛ 
لتحس���ين الروابط القائمة وزيادتها، وتس���هيل 

انتقال األشخاص والسلع والخدمات.
كم���ا أنه إيماناً من تلك الدول بعدم إمكانية 
تحقيق النمو االقتصادي دونما استقرار سياسي 
وأمني؛ تبّنت معظم تلك التكتالت مواثيق دفاع 
مش���ترك وإنش���اء أجهزة أمنية تابعة للمنظمة 
حماية المصالح االقتصادية المشتركة وتجنيب 

الجماعة األخطار الخارجية.
وعلى الرغم من الطموحات، ومثالية األهداف 
الت����ي تضمنتها المواثيق، وبرغ����م ما تحّقق من 
بعض إنج����ازات، فإّن معظم تل����ك التكتالت في 
القارة اإلفريقية تعاني مجموعة من المش����كالت 

التي تحول دون تحقيق أهدافها، من بينها:
- عدم التزام بع���ض الحكومات وتأخرها 
في تنفيذ السياس���ات المتف���ق عليها في إطار 

الجماع���ة، ومن ثّم قلة الموارد المادية المتاحة 
لألجه���زة التنفيذي���ة لمعظم تل���ك التكتالت 
وأماناته���ا العامة؛ نتيجة عدم تس���ديد الدول 

األعضاء أنصبتها المستحقة.
- عدم االس���تقرار السياسي )الصراعات 
التي تش���هدها بعض  والح���روب واالنقالبات 
الدول األعضاء في تلك التكتالت(، والفس���اد 

اإلداري، والمشكالت االقتصادية.
- تماثل هياكلها اإلنتاجي���ة؛ مما يؤثر في 
حركة الصادرات وال���واردات بينها، يؤكد ذلك 
أّن حجم تج���ارة دول التكت���الت المختلفة مع 
مستعمريها السابقين، والخارج بصفة عاّمة، ما 

زال أكبر كثيراً من حجم التجارة فيما بينها.
- تع���دد االرتباط���ات االقتصادي���ة لدولها 
والتزاماته���ا وعضويتها في تجّمع���ات إقليمية 
أخرى، فعلى سبيل المثال هناك كثير من أعضاء 
)السادك( أعضاء في تنظيمات وتكتالت أخرى، 
مثل االتحاد الجمركي للجنوب اإلفريقي، والسوق 

المشتركة لشرقي وجنوبي إفريقيا.
- تباي���ن مس���تويات التط���ور االقتصادي 
واالجتماع���ي، وتف���اوت األداء االقتصادي في 
ال���دول األعضاء، وهو ما يش���ّكل صعوبة أمام 
تحقي���ق تعاون اقتصادي حقيق���ي وفعال فيما 
بينها؛ الختالف مصال���ح دول الجماعة األكثر 
تقدم���اً عن مصالح دولها األق���ل نمواً، فالدول 
األكث���ر تقدماً تس���اند فكرة التج���ارة الحرة، 
وإلغ���اء كّل القيود والتعريف���ات الجمركية بين 
دول الجماعة، لما يتيحه ذلك من اتساع السوق 
التجارية أم���ام منتجاتها واس���تثماراتها، وفي 
المقابل؛ ف���إّن الدول األقّل نم���واً مترددة في 
الموافقة على تلك الفكرة حفاظاً على مواردها 
الجمركية باعتبارها مصدراً أساس���ياً للدخل، 
وهو ما دفع بعض التنظيمات لتبّني سياس���ات 
تعويضية للدول المتضررة من تلك اإلجراءات.
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تنموية

الس��دود المقامة ع���ليها في إنتاج الط��اقة 
الكهروم��ائية، كما تُعد البح���يرات مص��ايد 
س���مكية مه��ّمة، وأح���د ش�����رايين الن�قل 

الرابطة.
هذا إلى جانب القيم���ة الجمالية للبحيرات، 
والتي تس���هم في تش�����جيع النشاط السياحي 
والترويح���ي من خ���الل جذب االس���تثمارات 
باإلضافة  المنتجعات على ضفافها،  وتش���ييد 
إلى إس���هامها في حفظ الت��نّوع الحيوي ودعم 
والمجتمعات  للبيئ���ات  اإليكولوجية  األنظم���ة 

األرضية.   
ويبل���غ إج���مالي ع���دد البحي���رات ف��ي 
العالم نحو 50 ألف بحي���رة طبيعية، وق���رابة 
7500 بحيرة صناعي���ة)1(، وتأتي قارة إفريقيا 
في صدارة ق���ارات الع���الم من حيث نس����بة 
المياه العذب���ة المخ���زنة في البحيرات، حيث 
اس���تأثرت بمفردها على 34,7% من حج���مها 

العالمي)2(. 

 Ryanzhin, S.V, Global statistics for surface area  )1(
 and water storage of natural world lakes. Verh.

.Internet, Verein. Limnol, vol, 2004

 Shiklomanov, I.A, Rodda, J.C, World Water  )2(
 Resources at the Beginning of the Twenty-
 First Century, International Hydrology Series,
 UNESCO & Cambridge University Press, 2003,

.p 16

د. صبحي رمضان فرج سعد *

الموارد  أح���د  هو  الماء 
على  المتج������ددة  المائي���ة 
كوك���ب األرض، وبالرغم من 
من���ه  المت���اح  ف�����إّن  ذلك 
لالستخدام - على محدوديته - تكتنفه مصاعب 
عديدة، تتس���م بالتعقيد الش���ديد واأله���مية 
الشديدة، بعضها يرتبط بالحجم والخصائص، 
وبعضها اآلخر يرتبط بالتغيرات البي��ئية التي 
زادت وتيرته���ا خالل اآلون���ة األخيرة، وث��الث 
يتص���ل بفاعلية أنظ�مة اإلدارة  المائية الحالية 
وطبيع���ة العالقات بي���ن ال���دول ذات المورد 

المشترك. 

مقدمة:
تُعد البحيرات إحدى صور المياه السطحية، 
وأحد أهم الم���وارد الطبيعية في العالم، ويبلغ 
الحجم الكلي لمي���اه البحيرات 125 ألف كم3، 
تمّث���ل 1,4% من إجمالي حج���م المياه العذبة 

السائلة.
وتتنوع القيمة االقت���صادية ل�لبح��يرات، 
حيث يُس���تغل العذب م��نها في أغراض َرّي 
األراض���ي الزراعية، خص���وصاً في األقاليم 
تُس�����تخدم  كذلك  الج���اّفة،  الج��غرافي���ة 
كخزان���ات مائي����ة قائ��مة بذاته���ا، أو على 
مج������اري مائية نه���رية، قد تُس���تغل عبر 

بحيرات إفريقيا بين ضغوط االستغالل 
وأخطار التغّير البيئي

)*(  مدرس جغرافية البيئة - كلية اآلداب / جامعة المنوفية – مصر.
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جدول )1(
التوزيع العددي والنسبي للبحيرات اإلفريقية

النسبة المئويةعدد البحيراتالقطر

10,0%69أوغندا

9,5%64كينيا

8,7%59الكاميرون

7,2%49تنزانيا

6,8%46إثيوبيا

5,5%37جنوب إفريقيا

4,3%29رواندا

4,3%29غانا

3,8%26المغرب

3,7%25مدغشقر

2,4%16مصر

2,4%16نيجيريا

2,2%15مالي

2,2%15تونس

2,2%15زائير

1,9%13ماالوي

1,8%12بتسوانا

1,2%8الجابون

19,9%134أخرى

100%677المجموع

2004 Source: World Lakes Network
ويتباين نصيب الدول اإلفريقية من حيث عدد 
البحيرات الواقعة في حّيز أراضيها والنسبة العددية 
التي تمّثلها، فقد بل���غ مجموع بحيرات القارة 677 
بحيرة، استأثرت خمس دول - أربع منها في شرقي 
القارة، وهي: )أوغن���دا، وكينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا(، 
وواحدة بغربي القارة، وهي: )الكاميرون( - ب� 287 
بحيرة، مّثلت 42,2%، انظر: جدول )1(، وشكل )1(.

شكل )1(: البحيرات في قارة إفريقيا
 Source: UNEP/GRID–Sioux Falls
وتأتي في ص���دارة بحيرات الق���ارة من حيث 

األهمية:
1 - )بحي���رة فيكتوري���ا(: بش���رقي القارة 
اإلفريقي���ة، تُع���د ثاني أكبر بحي���رة عذبة في 

العالم، مساحتها )68870 كم2(.
2- )بحيرة تنجانيقا(: في الجزء الجنوبي من 
األخدود اإلفريقي العظيم بشرقي القارة، مساحتها 
)32900 كم2(، وتُعد ثاني أعمق بحيرة في العالم.

3 - )بحيرة نياسا(: في األخدود اإلفريقي العظيم 
بشرقي القارة اإلفريقية، مساحتها )22490 كم2(.

4 - )بحي���رة تش���اد(: بوس���ط إفريقي���ا، 
مساحتها )17800 كم2(.

5 – )بحيرة ناصر( الصناعية: خلف السّد 
العالي عل���ى نهر النيل بجنوب مصر وش���مال 

السودان، مساحتها )12900 كم2(.
6 – )بحيرة فولتا( الصناعية: على نهر الفولتا 

في جنوب شرقي غانا، مساحتها )8482 كم2(.
)بحي���رة ماي-ندومبي( الصناعي���ة:   – 7
على نه���ر لوتوي في غرب���ي جمهورية الكنغو 

الديمقراطية، مساحتها )8300 كم2(.
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8 – )بحيرة توركانا(: في األخدود اإلفريقي العظيم 
بشرقي القارة اإلفريقية، مساحتها )7100 كم2(.

9 – )بحيرة كاريبا( الصناعية: على نهر زامبيزي على 
حدود زامبيا مع زيمبابوي، مساحتها )5310 كم2(. 

وتش���هد العديد من البحي���رات اإلفريقية 
تغيرات بيئية بالغة، وتدخالت بش���رية جائرة، 
وسوء استغالل، وأساليب إدارة تتسم في أغلبها 
بالعشوائية، وهو ما يترتب عليه اختالالت جزئية 

أو كلية باألنظمة اإليكولوجية لهذه البحيرات.
أوالً: العمليات والتغيرات البيئية الطبيعية:

: Kivu بحيرة كيفو
تس���هم العملي���ات الطبيعي���ة - كالثوران���ات 
البركانية - بدور مهمٍّ في إحداث تغّيرات جوهرية 
في الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية 
للبحيرات، ويعرض الشكل )2( مرئية تُظهر تدفقات 
الصهير البركاني عقب ث���وران بركان نييراجونجو 
Mt. Nyiragongo )2002م(، ويتبين من خاللها 

انسياب جزء منها باتجاه بحيرة كيفو. 
ش���كل )2(: بحي���رة  كيف���و عق���ب ثوران 

Mt.Nyiragongo )2002م(

 Source: UNEP, Atlas of Our
Changing Environment

:Songor بحيرة سنجور
البحيرات والالجونات الس���احلية  تتعرض 
لتأثيرات الموقع الجغرافي، على س���بيل المثال 
بحيرة سنجور، وهي إحدى الالجونات الساحلية 
المالحة في غانا، وكانت البحيرة موطناً ألنواع 
عديدة من األس���ماك، وأنواع من الس���الحف 
البحري���ة المهّددة باالنقراض، مثل الس���لحفاة 
الخضراء وسلحفاة رايدلي الزيتونية، إلى جانب 

العديد من أنواع الطيور.
وقد ظهرت في مرئي���ة عام 1990م كتلة مياه 
زرقاء متماس���كة تمتد في مساحة 74 كم2، لكنها 
في مرئية ع���ام 2000م ظهرت وكأنها ظلٌّ متالش 
لسالفتها؛ ويعود ذلك في جانبه األكبر إلى اإلنتاج 
الكثيف للملح والتبّخر عند الطرف الغربي للبحيرة. 

:St.Lucia  بحيرة سانت لوسيا
تقع بحيرة سانت لوسيا في جنوب إفريقيا 
تحت وطأة تأثي���رات حركة المّد البحري لمياه 
المحي���ط الهندي، حيث تش���ّكل البحيرة جزءاً 
من مصّب س���انت لوس���يا، وهو ما يتسبب في 
ارتفاع نسب الملوحة بالبحيرة ارتفاعاً كبيراً في 
بعض السنوات، خصوصاً بالقطاعات الشمالية 
للبحيرة، وهو ما يؤدي إلى القضاء على أعداد 

كبيرة من النباتات والكائنات الحية بالبحيرة.
ثانياً: التلوث وتدهور نوعية المياه:

تشهد العديد من بحيرات القارة اإلفريقية 
ق���دراً كبيراً من الملوثات التي تتنوع مصادرها، 
فبعضها ضفافي، كمخلفات الصرف الصناعي 
والزراع���ي والصحي، وبعضه���ا اآلخر يرتبط 
بأنشطة المسطح البحيري، كمخلفات مركبات 

النقل والسفن السياحية ونشاط الصيد.  
بحيرة فيكتوريا:

البحيرات  قائم����ة  فيكتوري����ا  بحي����رة  تتصدر 
اإلفريقية التي تقع تحت وطأة التهديدات البشرية، 
فه����ي ثاني أكبر بحيرات المي����اه العذبة في العالم، 
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ويتقاسم مسطحها المائي ثالثة أقطار، يقع في كينيا 
4113 كم2 )6%(، وفي أوغندا 31001 كم2 )%45(، 
وفي تنزانيا 33756 كم2 )49%(، وتتس����ع مس����احة 
الحوض البحيري لتصل إلى 180.950 كم2، ويدخل 

فيه أجزاء من جمهوريتي رواندا وبوروندي)1(.   
ويعتمد على البحيرة نحو 33 مليون نسمة، 
حيث تُعد رابط���اً نقلياً مهّماً يصل بين األقطار 
المطلة عليها، وخزاناً مائياً، ومصدراً رئيس���اً 
لإلمداد المائي، باإلضاف���ة إلى كونها مصدراً 
لإلنتاج الس���مكي الذي تص���ل كميته إلى نحو 

750.000 طن متري سنوياً. 
وتشهد المناطق الضفافية للبحيرة معدالت 
نموٍّ س���كاني مرتفعة تزيد على 6% سنوياً، وهي 
األعلى على اإلطالق بالعالم، ويبّين الشكل )3( 
تطور الكثافة السكانية بمنطقة الحوض، ويظهر 
من خالله ارتفاعها بش���كل واضح بالقطاعات 

الشمالية، والشمالية الشرقية، والجنوبية. 
ش���كل )3(: تطور الكثافة السكانية بحوض 
بحيرة فيكتوريا خالل الفترة )1960م - 2015م(

Source: UNEP & NASA
وتتعرض البحيرة لظاهرة )اإلثراء الغذائي( 
Eutrophication؛ وما يترتب عليها من نموٍّ 

 UNEP/USGS, Impacts on Africa’s Lakes-Case  )1(
.Studies of Africa’s Changing Lakes, p 29

زائد للنباتات المائية والطحالب التي تقلل من 
جودة الحالة النوعي���ة للمياه، باإلضافة إلى ما 
ينتج عنها من روائ����ح منّفرة؛ نتيجة الطحالب 
والم���واد العضوي���ة الطافي���ة المتعفنة، والتي 

تصبح بيئة مالئمة لتكاثر الحشرات.
ويرتبط )اإلث���راء الغذائي( بالتدفقات ذات 
المحت���وى الع���الي من المغذي���ات؛ حيث يبلغ 
إجمالي ما يص���ل إلى البحي���رة من عنصري 
النيتروجين والفوس���فور 208.160 و 38.303 
طناً / س���نوياً، تسهم تدفقات المجاري المائية 
بنس���بة  الهوائية فيها  النهري���ة واإلرس���ابات 
72,85% و 78,56% م���ن الحمول���ة اإلجمالية 

للعنصرين على التوالي.
وتّتس���بب مي���اه الص���رف الصح���ي غير 
المعالج���ة الت���ي تتلقاها البحيرة ف���ي تلوثها 
بكتريولوجياً؛ وهو ما يؤثر س���لباً في الكائنات 
الحية المائية، وجودة مياه الش���رب، فضاًل عن 
األمراض المنقولة بالمي���اه كالتيفود والكوليرا 
وغيرهما، وخصوصاً م���ع غياب الوعي البيئي 

والممارسات الصحية السليمة.
وتتفاقم المش���كلة مع ارتف���اع معدالت النمو 
الس���كاني بالحواضر المطلة على البحيرة، والتي 
تتراوح بين 5 - 10% سنوياً، بينما يتراوح المتوسط 

العام بين 2 - 4% في معظم أجزاء الحوض. 
كم���ا تتلق���ى البحي���رة كمي���ات كبيرة من 
الملوث���ات الكيميائية، حيث تف���رغ بها كميات 
كبيرة من نفايات التعدين والمخلفات الصناعية 
والبترولي���ة والطبي���ة وغيرها، وتغي���ب تماماً 
أعمال معالجة هذه المخلفات بقطاعي أوغندا 
وتنزانيا، وإن كان أغلبها يُعالج بالقطاع الكيني. 
وتُظه���ر الدراس���ات الحديثة أّن أس���ماك 
)بحيرة فيكتوريا( تحتوي على مستويات متباينة 
من المبيدات الكلورية العضوية المتبقية؛ الناتجة 
عن مخلفات الكيماويات الزراعية التي تنتقل من 
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الم��زارع عبر األنهار لتس���تقر بالبحيرة.
بحيرات مصر الشمالية:

أجريت دراس���ة في مص���ر )2008م( على ثالث 
من بحيرات مصر الشمالية )إدكو، البرلس، المنزلة(؛ 
وذلك لتقييم درجة التلوث بها، حيث تّم تقدير متبقيات 
بعض العناصر الثقيلة ف���ي مياه ورسوبيات الق���اع 

وأس�ماك البلطي النيلي السائدة في هذه البحيرات.
وقد كش���فت الدراس���ة عن ارتفاع تركيزات 
الحديد والمنجنيز والكادميوم والرصاص في مياه 
)بحيرة المنزلة(، والمنجنيز والرصاص في )بحيرة 
به  المسموح  األقصى  الحد  متج���اوزة  البرلس(، 
دولياً، ويعود ذلك للكميات الكبيرة من المخلفات 
التي تصل إلى البحيرة عن طريق مصارف )بحر 

البق�ر، وبح�ر ح�ادوس، وبحر رمسيس(.
كم����ا جاء تركي����ز المعادن الثقيلة في رسوبيات 
القاع أعلى كثيراً منه في المياه، وس����ّجلت رسوبيات 
بالمعادن  للتلوث  مستوى  أعلى  المنزلة(  )بحيرة 
النحاس  عنص����ري  مستوى  تجاوز  فق����د  الثقيلة، 
والكادمي����وم في رسوبيات البحي����رة، والمنجنيز في 
رسوبيات )بحيرة إدكو(، الحدود المصرح بها عالمياً.
وأظه���رت الدراس���ة أيضاً أن تراك���م العناصر 
الثقيل�ة )الحدي����د، الزن����ك، النح�اس، المنجني�ز، 
الكادميوم، الرصاص( في أنسجة األسماك المجمعة 
من )بحيرة المنزلة( أعلى من مثيالته���ا في )بحي�رة 
الب����رلس( و )بحيرة إدكو(، وقد فاق تركيز عنصري 
الكادميوم والرصاص في عضالت األسماك المجمعة 
من )بحيرة المنزلة( -  في منطقة المصارف جنوب 
ش�رق البحي�رة - الح�د األقصى المسموح به، ولذلك 
تعد أسماك البلط���ي النيلي في ه���ذه المنطقة غير 

صالحة لالستهالك اآلدمي)1(.

 Saeed, S.M, Shaker, I.M, Assessment of Heavy  )1(
 Metals Pollution in Water and Sediments and
 Their Effect on Oreochromis Niloticus in the
 Northern Delta Lakes, Egypt, 8thInternational

ثالثاً: غزو األن���واع الغريبة، واختالل توازن 
األنظمة اإليكولوجية البحيرية:

تعان���ي العديد من بحيرات الق���ارة خطر األنواع 
الغازي���ة، وهي أنواع غير موج���ودة طبيعياً في البيئة 
المحلية، ولكنها تدخلها إّما عفوياً وإّما بشكل مقصود، 
وهو ما يشّكل خطراً على التنوع الحيوي، ويهدد األنواع 

األصلية Native Species التي تعيش بها.
 Water الم���اء(   )ياس���نت  الني���ل  ورد 

:Hyacinth
تش����هد العديد من المس����طحات المائية بقارة 
إفريقيا غزواً لنبات ورد النيل أو الياسنت، وهو نبات 
موطن����ه األصلي أمريكا الجنوبي����ة، حيث ينمو على 
ضفاف األنهار وف����ي المياه الضحلة، ثم ال يلبث أن 
ينتش����ر في المياه العميقة، يساعد على ذلك تكاثره 
الخضري )الالجنسي( بالتجزئة، وسرعان ما يتحول 
إلى جزي����رة عائمة من النباتات المتش����ابكة، والتي 
تصل مساحتها إلى مئات بل آالف األمتار المربعة. 

ويؤدي انتش����اره إلى إعاقة المالحة النهرية 
وسّد المجاري المائية والقنوات المستخدمة في 
الرّي، كما ينش����أ عنه ضغطاً كبيراً على الجسور 
العائم����ة المنصوبة على األنه����ار؛ مما يؤدي إلى 
إزاحتها وتحطمها، ومن مخاطره أيضاً أنه يحجب 
وصول ضوء الشمس إلى الهائمات النباتية، التي 
تش����ّكل القاعدة األساس����ية في النظام الغذائي 
للهائمات الحيوانية واألسماك؛ مما يسبب خلاًل 
في التوازن الدقيق للش����بكة الغذائية، ومن أسوأ 
مخاطره تسببه في تبّخر كميات كبيرة من المياه، 
خصوصاً في المياه الراك����دة أو قليلة الجريان، 
كما يوفر ف����ي مصر بيئة مائية جي����دة للقواقع 

الحاملة لطفيليات مرض البلهارسيا. 
ويكّبد ورد النيل القارة اإلفريقية خس���ائر 
اقتصادية كبيرة، قّدرت بنحو 100 مليون دوالر 

.Symposium on Tilapia in Aquaculture, 2008
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سنوياً)1(، في الوقت الذي تفتقد فيه أغلب هذه 
البل���دان إلى سياس���ات اإلدارة وطرق التحكم 
البيئي التي تمّكنها من مكافحة هذه الحشائش 
الغازية، فما تلبث أن تكاف���ح نوعاً حتى يظهر 

آخر.
والش���كل )4( مرئية فضائية ل� )بحيرة ش���يفرو( 
الت���ي تمّثل مصدر اإلمداد المائ���ي ل� هراري )عاصمة 
زيمبابوي(، ففي الوقت ال���ذي تمكنت فيه األجهزة من 
إنقاص المساحة المائية التي يشغلها النبات بالمسطح 
البحيري من 42% عام 1976م إلى 22% عام 2000م، ما 
لبث أن ع���اود غزوه للب��حيرة من ج��ديد، بدءاً من عام 
2005م، حي������ث غزا الياسنت يرافقه عشب )الجرجير 
 Hydrocotyle Ranunculoide الضفدع���ي(، 
مس���احات كبيرة من البحيرة، وه���و ما أظهرته بوضوح 

المرئية الح�ديثة للبحيرة )أكتوبر 2012م(.
ش���كل )4(: الغزو، والتحك���م، وعودة الغزو 
المائي لحش���ائش )ياس���نت الماء( في بحيرة 

شيفرو )زيمبابوي(

 UNEP 2003 a, McNeely and others 2001, GISP  )1(
.2004

ومن النبات���ات المائية الطافي���ة األخرى نبات 
)السلفينيا( Salvinia mollesta الذي غزا )بحيرة 

كاريبا( في 1970م، و )بحيرة نيفاشا( في 1980م.
وهناك بعض النباتات المائية الغريب��ة األخ��رى، 
مث�������ل )خ�����س الم���اء( Pistia stratiotes، و 
)األزوال( Azolla filiculoides، و )الميريوفيلوم( 
Myirophyllum aquaticum، الت���ي تتمي���ز 
بقدرتها على النمو واالزدهار بكثافة، خصوصاً مع 

ارتفاع تركيز المغذيات بالمياه.
أس�ماك البياض النيلي: 

كما تعاني مي���اه البحي���رات اإلفريقية غزو 
العديد من األنواع الحية الحيوانية الغريبة، لع�ّل 
 Lates من أهم�ها أس���������ماك البي���اض النيلي
niloticus Nile perch، وه���ي أس���ماك يبلغ 
وزنه���ا 440 رطاًل، ويزيد طوله���ا على 6 أقدام، 
وهي واحدة من أفضل األمثلة على اآلثار السلبية 
لألس���ماك الغازي���ة على األنظم���ة اإليكولوجية 
المائية)2(، وقد أُدخل���ت إلى بحيرة فيكتوريا عام 
1954م بواس���طة البريطانيين، وأصبحت مصدر 
دخل لحوالي ثالثة ماليين مواطن بمنطقة بحيرة 
فيكتوريا التنزاني���ة )ف���ي نهاية ع���ام 2005م(، 
وقد تس���ببت في انقراض عدة مئات من األنواع 
المحلية، إال أّن أعدادها تراجعت خالل السنوات 

األخيرة تحت ضغط الصيد الجائر بالبحيرة.
رابعاً: االنكماش والتجفيف:

أ - أثر السدود ومنشآت التحكم المائي – 
تراجع وانكماش بحيرتي تشاد وتوركانا:

بحيرة تشاد:
تقع بحيرة تشاد بإقليم الساحل اإلفريقي، 
ويعيش بحوض البحيرة قرابة 46 مليون نسمة، 
يش���ّكل القطاع النيجيري 7,5% من مس���احة 
الح���وض، إال أنه يعيش به 26 مليون نس���مة، 

.http://www.invasivefish.com  )2(
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ويقط���ن في قط���اع جمهورية تش���اد نحو 10 
ماليين نس���مة، وفي قط���اع النيجر أقل من 3 
ماليين نسمة، وفي قطاع السودان والكاميرون 

يقطن حوالي 2,5 مليون نسمة بكلٍّ منهما)1(.
وتتلقى البحيرة قراب���ة 43% فقط من كميات 
المطر بالح���وض البحيري، ويع���ود ذلك الرتفاع 
معدالت التبخر التي تتس���بب في فقد نحو ثلثها - 
نظراً لظروف الموقع الجغرافي باألطراف الجنوبية 
للصحراء الكبرى اإلفريقي���ة، حيث تتجاوز درجة 
الحرارة 40 درجة مئوي���ة -، وهو ما يلقي بظالله 
على حالة الت���وازن المائي بالح���وض، فبرغم أّن 
النيجر تشّكل بمفردها قرابة ربع مساحة الحوض؛ 
فإنها ال تتلقى س���وى 5,5% من كمية التس���اقط، 

وتفقد ما يزيد عليها من خالل التبّخر)2(.
ش���كل )5(: التطور المساحي لبحيرة تشاد 

خالل الفترة )1973م - 2010م(

Source: UNEP, Africa Water Atlas
وخالل الفترة من 1963م حتى 2001م تناقصت 

.SEDAC - 2010  )1(

.UNEP, Loc. Cit  )2(

مساحة البحيرة)3( من 23.000 كم2 إلى 304 كم2، 
بنسبة تناقص بلغت 98,7%)4( انظر الشكل )5(.

وتأتي معظم مياه البحيرة )85 - 90%( عبر نهر 
شاري-لوجون Chari-Logone، باإلضافة إلى 
 Komadougou إمدادات نهر كومادوجو يوب
Yobe والتس����اقط المباش����ر)5(. وق����د تعّرض 
تصريف النهر األول للتناقص بنس����بة 75% منذ 
ع����ام 1965م؛ نتيجة لظروف الجفاف وإجراءات 
تحويل المجرى، وتش����ير بعض الدراس����ات إلى 

تأثير السحب المائي ألغراض الرّي من النهر. 
كما تعرضت إمدادات نهر كومادوجو للتناقص 
الشديد نتيجة لألعداد الكبيرة من السدود األرضية 
التي أقيمت على مجاري المياه أعالي النهر )قرابة 
23 سّداً(، والتي أسهمت في تناقص إمداداتها من 

7 كم3 / سنوياً إلى 0,45 كم3 / سنوياً)6(.
هذا بجانب الزيادة السكانية الكبيرة ومعدالت 
النمو المرتفعة بحوض النهر، فقد تضاعف عدد 
السكان بالحوض خالل الفترة )1960م - 1990م( 
، وتأتي هذه الزيادة مصحوبة بطلب متزايد على 
المياه، وخصوصاً لصالح النشاط الزراعي، الذي 
يعتمد عليه 60% من الس���كان بمنطقة الحوض، 
فقد تضاعفت االحتياجات المائية الالزمة للرّي 

 FAO, Adaptive water management in the Lake  )3(
 Chad basin: Addressing current challenges and
 adapting to future needs. Stockholm: World

.water week, August 16 - 22, 2009

تباينت مساحة المسطح المائي ل� )بحيرة تشاد( تبايناً كبيراً عبر   )4(
األزمنة المختلفة، فمنذ 50000 سنة تكونت بحيرة تشاد القديمة 
بحوالي  تقّدر  مساحة  تشغل  وكانت  داخلية،  عذبة  مياه  كبحيرة 
5000 سنة وصل منسوب البحيرة  مليوني كم2، ومنذ 2500 – 
من  تذبذبه  مع  العشرين،  القرن  منتصف  في  وضعه  إلى حدود 
خالل  البحيرة  شهدته  تناقص  معدل  أسرع  وكان  ألخرى،  فترة 
الفترة )1972م - 1987م(، حيث انخفضت مساحة البحيرة من 

16884 كم2 إلى 1746 كم2.

.UNEP, Africa Water Atlas, Op. Cit, p 48  )5(

 UNEP / USGS, Impacts on Africa’s Lakes-Case  )6(
.Studies of Africa’s Changing Lakes



77
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

خالل الفترة من )1983م - 1994م( بمقدار أربع 
مرات)1(، وهو ما أدى ب���دوره إلى زيادة التوترات 
بين المزارعين والرعاة وصائدي األس���ماك في 

الدول اإلفريقية األربع التي تطّل على البحيرة.
بحيرة توركانا:

وم���ن األمثلة األخرى في ه���ذا الصدد ما 
تشهده بحيرة توركانا أو )رودولف سابقاً(، والتي 
تُعد رابع البحيرات اإلفريقية من حيث الحجم، 
وتمتد في أرب���ع دول إفريقية، ه���ي: )إثيوبيا، 
كينيا، جنوب الس���ودان، أوغندا(، ويصل طولها 
إلى 250 كم، ويتراوح عرضها بين 15 - 30 كم، 
لتبلغ مساحتها نحو 7000 كم2، انظر شكل )6(.
شكل )6(: الموقع الجغرافي لبحيرة توركانا 
وحوضها، والمجاري الدنيا لألنهار التي تصّب 

بها )أومو، تركويل، كريو(

2013 - Source : UNEP
ويصل قرابة 80% من التدفقات المائية إلى 
البحيرة من خالل نهر أومو Omo، الذي يجري 
من الشمال إلى الجنوب عبر األراضي اإلثيوبية 
لنحو 1000 كم، قبل انتهائه إلى البحيرة جنوباً، 
بينما تأتي بقية التدفقات عبر رافدي البحيرة 
. Kerio كريو ،Turkwel الجنوبّيين: تركويل

.)GE F, 2002( :انظر  )1(

وتُع���د بحيرة توركانا بحي���رة مغلقة؛ نظراً لعدم 
وجود منافذ س���طحية لمياهها، ومعدالت تسريبها 
المحدودة، ويؤدي الفاقد بالتبّخر إلى تناقص منسوب 
المياه بالبحيرة بمق���دار 2,4م، بينما ال تزيد كميات 

التساقط بالبحيرة على 200 ملليمتر/ سنوياً)2(. 
وال شك سوف يؤثر تش���ييد مشروعات إنتاج 
الطاقة الكهرومائية داخل حوض نهر أومو بإثيوبيا 
)المشيدة على نهر جيبي Gibe( في كمية التدفقات 

المائية وانتظام وصولها إلى بحيرة توركانا.
وتتمثل أهم هذه المشروعات فيما يأتي:

1 - مشروع جيبي األول )Gibe I(: بدأ بناء 
هذا الس������ّد س����نة 1986م، وتوقف العمل فيه 
س����نة 1990م، وتّم استئنافه س����نة 2000م، وقد 
اكتمل بناؤه س����نة 2004م، ويبلغ ارتفاع السّد 40 
متراً، ويُنتج 184 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
 :)Gibe II( 2 - مش���روع جيبي الثان���ي
يتكون هذا المش������روع م���ن نفق مائي طوله 
26 ك���م، لتحويل مياه المش���روع األول إلى نهر 
أومو، وقد اكتمل هذا المش���روع سنة 2010م، 

ويُنتج 420 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
3 - مشروع جيبي الثالث )Gibe III(: ب�����دأ 
العمل في هذا المش�روع سنة 2006م، بتكلفة أكثر 
من ملي����اري دوالر، بارتفاع يبلغ 243 متراً، إلنتاج 
1870 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، ويتوقع أن 
يحجز خلفه 14,7 مليار متر مكعب من المياه كحدٍّ 
أقصى، وهو ما يع����ادل مجموع التدفقات المائية 
الس����نوية لنهر أومو، وس����يجري إتمام إنشائه في 
نهاية عام 2014م، وتقّدر متوس����طات التصريف 
المائي التي ستصل للخزان بنحو 438م3 / ثانية.

وتج������ري في الوق����ت الحالي دراس����ات فنية 

 UNEP, 2013: UNEP, Global Environmental  )2(
 Alert Service )GEAS( ,Balancing Economic
 Development and Protecting the Cradle of

.Mankind - Lake Turkana Basin, June 2013
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 Gibe( لتنفي����ذ مش��روعي جيبي الرابع والخامس
IV, V( إلنتاج 1500 ميجاوات و 600 ميجاوات من 

الطاقة الكهربائية بكلٍّ منهما على التوالي.
ووفقاً للدراسة التي أج�����راها برنام�����ج 
األمم المتحدة للبيئة )UNEP( ع��ن التأثيرات 
البيئية للس���ّد في بيئة البحيرة - اعتماداً على 
بيانات األقم���ار الصناعية والنماذج اإلحصائية 

والهيدروليكية - فقد تبين ما يأتي)1(:
- يبلغ منسوب المياه بخزان السّد في مستوى 
التشغيل األدنى 201م خالل فترة تتراوح بين ثمانية 
إلى عش���رة أشهر عقب التش���غيل، وفي أثناء هذه 
الفترة س���تبلغ معدالت التدفق المائي إلى البحيرة 
42% من المعدل الطبيعي؛ حيث إّن الحوض األعلى 
للس���ّد يسهم بنحو 58% من جملة التدفقات المائية 
إلى البحيرة، وهي النسبة التي ستختزن خلف السّد.
- عقب فترة التش���غيل األولى )8 - 10 أشهر( 
ينخفض معدل التدفق المائي إلى البحيرة ليصل إلى 
640م3 / ثانية، بمقدار 10م3 / ثانية، كذلك، عقب 
فترة التشغيل األولى ينخفض منسوب سطح البحيرة 
بمقدار متر واحد؛ نتيجة انخفاض التدفقات المائية، 
وبعد انتهاء هذه الفترة يواصل منسوب سطح البحيرة 

انخفاضه إلى 1,8م خالل 12 سنة.
- أظهر تحليل بيانات الفاقد المائي الناتج عن 
التبّخر والنتح خالل الفترة )2001م - 2009م( أّن 
 )Gibe I & III( مشروع السدين األول والثالث
سوف يبلغ فاقدهما المائي نتيجة التبّخر 1,34م 
و 1,46م / سنة على التوالي، كما ستفقد البحيرة 

نتيجة السبب نفسه ما يزيد على 2,4م/ سنة.
- ترتبط التغيرات في خط الشاطئ البحيري 
بالتباينات في منسوب سطح البحيرة المائي، وقد 

 UNEP, UNEP Global Environmental  )1(
 Alert Service )GEAS(, Balancing Economic
  Development and Protecting the Cradle of

.Mankind - Lake Turkana Basin, June 2013

 Hot Spots )أظهرت الدراس����ة )نقاطاً ساخنة
تتعرض لتراجع خط الشاطئ بمعدالت كبيرة، وقد 
تمثلت باألساس في دلتا نهر أومو بالشمال، ودلتا 

نهري تركويل وكريو بالشاطئ الغربي للبحيرة.
 Gibe وقد واجه مش���روع )جيب���ي الثالث
III( احتجاجات محلي���ة وعالمية كبيرة؛ بحجة 
أنه س���يغرق أراضي واسعة، ويتسبب في تهجير 
50 ألفاً من قبائل التوركانا، إضافة إلى تأثيراته 
السلبية في بيئة البحيرة)2(، فسوف يُحدث إنشاء 
الس���ّد اختالالً في وظائف األنظمة اإليكولوجية 
وخدماتها بالضفاف والداالت النهرية والمصايد 
الس���مكية البحيرية، إلى جان���ب إخالله بحالة 
التنوع الحيوي، وبخاصة األضرار التي ستصيب 
واحداً من أضخم التماسيح النيلية البرية بالعالم.

وتسببت هذه االحتجاجات في إحجام بعض 
الممولين عن المش���اركة، وهو ما أّجل تشغيله، 

حيث كان مخططاً له أن يكتمل في 2011م.
ب - التجفي���ف واإلطم���اء )بحيرة المنزلة 

بمصر نموذجاً(:
تواج���ه البحيرات الش���مالية الواقعة على 
س���احل دلتا الني���ل بمصر مش���كلة التجفيف 
واإلطم���اء، حيث تناقصت مس���احة البحيرات 
األربع الواقعة بساحل الدلتا الشمالي والشمالي 
الغربي )المنزلة، البرل���س، مريوط، إدكو( من 
2696 ك���م2 عام 1913م إل���ى 1761 كم2 عام 
1997م، بنس���بة 34,7%، بمع���دل 11,1 كم2 / 

سنوياً، وفقاً لوازة البيئة المصرية)3(.
وتمّثل بحي���رة المنزلة أحد أكبر البحيرات 
الطبيعي���ة المصري���ة وأهمها، وه���ي مصدر 

عبد العزيز خالد فضل الله: مخاطر )سّد النهضة( اإلثيوبي بين   )2(
الحقيقة واإلثارة، صحيفة المرصد السوداني اإللكترونية - 19 

يوليو 2013م.

وزارة الدولة لشؤون البيئة، جهاز شؤون البيئة، التقرير السنوي   )3(
لحالة البيئة في مصر، 2005م، ص 74.
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لم���ا يزيد على ربع اإلنتاج الس���مكي )%27,2( 
للبحيرات الداخلية والش���مالية والمنخفضات 
الساحلية المصرية، إال أنها تشهد ارتفاعاً في 
معدالت اإلطماء - الناتج عن مخلفات الصرف 
الصحي وإرس���ابات المصارف - كما تش���هد 
اس���تقطاع مساحات كبيرة منها إلنشاء المزارع 
الس���مكية، وهو ما أس���هم ف���ي تقطع أوصال 
البحيرة وركود المياه به���ا، هذا باإلضافة إلى 
ردم مس���احات كبيرة منها وتجفيفها، من أجل 
استصالحها زراعياً، أو إلنشاء تجّمعات سكنية 

جديدة.
شكل )7(: تغيرات الالندسكيب األرضي بقطاع 

بحيرة المنزلة خالل الفترة )1973م - 2003م(

الفترة  الفضائي���ة خالل  المرئيات  وتظهر 
)1973م - 2003م(، كم���ا ف���ي الش���كل )7(، 
تناقص المساحة الكلية للبحيرة من 1441 كم2 
عام 1973م إلى 679 كم2 عام 2003م؛ بنس���بة 
تناق���ص 52,9%، بمعدل 25,4 كم2 / س���نوياً، 
وانخفضت مساحة المس���طح المائي للبحيرة 
من 1070 كم2 إلى 491 كم2؛ بنس���بة تناقص 

54,1% خالل الفترة نفسها.
خامساً: تراجع اإلنتاج السمكي:

يق���ّدر االتح���اد العالمي لص���ون الطبيعة 
)IUCN( أّن 30% من أس���ماك المياه العذبة، 
ونحو 800 نوع من األنواع الحية األخرى، على 

حافة االنقراض في البحيرات اإلفريقية)1(.
االتحاد،  أعده���ا  دراس���ة  خلفي���ة  وعلى 
اس���تغرقت خمس���ة أعوام، تّم خاللها دراسة 
5167 نوعاً من الكائنات التي تعيش في المياه 
العذب���ة، وجد الباحث���ون أّن 21% من الكائنات 
من أس���ماك ورخويات مهددة باالنقراض، ومن 
أصل 191 نوعاً من األسماك التي تّمت دراستها 
ُصّنفت 45% من الكائن���ات المائية في )بحيرة 
فيكتوريا( و 11 نوعاً من األس���ماك في )بحيرة 
بارومبي مب���و( Mbo Barombi بالكاميرون 

ككائنات مهددة باالنقراض)2(.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعول فيه القطاع 
السمكي بالقارة اإلفريقية نحو 300 ألف نسمة، 
وبحس���ب منظمة األغذية والزراع���ة العالمية 
FAO فإّن 70% من البروتي���ن الحيواني الذي 
يتحصل عليه الس���كان هو بروتين سمكي، كما 
تدعم البحيرات اإلفريقية مص�ايد األس���ماك 

الداخلي�ة بنسبة تتراوح بين 16 - %17.
وتعاني المصايد البحيرية خالل الس���نوات 
األخيرة أخطار الصيد الجائر وتناقص المخزون 
الس���مكي، فوفقاً ل���� )اتحاد مصاي���د بحيرة 
فيكتوريا LVFO ( تناقص���ت الكتلة الحيوية 
الكلية ألسماك البياض الني���لي من 1,4 مليون 
ط����ن )92% م���ن الكتلة الحيوي���ة اإلجمالية 
للبحيرة( في ع���ام 1999م إلى 367.800 طن 

)18% من الكتلة الحيوية للبحيرة()3(.     

 IUCN, Freshwater Biodiversity Assessment  )1(
 Programme, Centre for Mediterranean

.Cooperation, 2004

http://www.bbc.co.uk/arabic/( ع��ل��ى:  م��ت��اح   )2(
.)100902/09/scienceandtech/2010

 SmartFish Programme - Indian Ocean  )3(
 Commission )IOC(, Implementation of a
Regional Fisheries Strategy For The Eastern-
 Southern Africa and India Ocean Region,
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وقد ش���هدت البحي���رة زيادة ف���ي أعداد 
الصيادين من 84 ألف صياد خالل عام 1990م 
- 1991م إلى 122 ألف صياد في عام 2000م، 
وارتبط ذلك بش���كل كبير بالتغّير الحادث في 
تكنولوجي���ا الصي���د؛ وهو م���ا أدى إلى تعدد 
المصانع الس���مكية بضفاف البحيرة واشتداد 
المنافس���ة فيما بينها، والذي أسهم في ارتفاع 
كميات الصيد بشكل مّطرد، لينعكس سلباً على 
الزريعة الس���مكية؛ ومن ثّم قدرة البحيرة على 
اإلم���داد)1(، نظراً التباع طرق ووس���ائل صيد 
غير قانونية، كاستخدام شباك مخالفة، وإقامة 
س���دود وأحواش داخل الجسم المائي للبحيرة 
وغيره���ا)2(، باإلضافة إلى تل���وث مياه البحيرة 

واالنتشار الواسع لنبات ورد النيل بها.
كذلك تناقص اإلنتاج الس���مكي في )بحيرة 
تنجانيقا( – التي تتقاس���مها جمهورية الكونغو 
الديمقراطي���ة وتنزانيا وزامبي���ا وبوروندي - 
خالل األعوام الثمانين الماضية بنس���بة %30، 
حيث ترتفع الكثافة الس���كانية بضفافها، ويقع 
واالس���تغالل  الضغط  مس���طحها تحت وطأة 
الزائ���د)3(، وهو ما يفاقم من مش���كالت الغذاء 
والفقر بحوض البحيرة، حيث يعتمد 25 - %40 
من السكان عليها كمصدر للبروتين الحيواني. 

كما ش���هد المخزون الس���مكي في )بحيرة 
ماالوي( - التي تتقاس���مها م���االوي وموزمبيق 

 Assessment of IUU, Activities on Lake Victoria,
.June 2012

 Odada, E.O, et al, Mitigation of Environmental  )1(
 Problems in Lake Victoria, East Africa: Causal
 Chain and Policy Options Analyses, Ambio Vol.

.33 No. 1,2- Feb. 2004, pp 14 - 15

.Odada,E.O, et al, Op.Cit, p 16  )2(

Science Museum of Minnesota/UNEP/  )3(
.Wildchimpanzees.org

وتنزاني���ا - انخفاضاً واضح���اً خالل العقدين 
األخيرين بنسبة تزيد على 90%، حيث انخفض 
من 30 أل���ف إلى ألفي طن مت���ري في العام، 
ويرجع س���بب ذلك إلى ارتفاع كثافة الس���كان 
بضفاف البحي���رة - فهناك نح���و 1,5 مليون 
م���االوّي يعتمدون على البحيرة كمصدر للغذاء، 
ويستخدمونها وس���يلة للنقل -، باإلضافة إلى 
الصي���د الجائر، وانخفاض منس���وب س���طح 

البحيرة لقرابة المترين)4(.
وفي مصر؛ تراجع اإلنتاج السمكي للبحيرات 
الشمالية )المنزلة، البرلس، إدكو، مريوط( من 
40% من إجمالي اإلنتاج السمكي المصري في 

عام 1991م إلى 11,16% فقط عام 2006م)5(.
سادساً: التغّيرات المناخية وآثارها في بيئة 

البحيرات اإلفريقية:
سوف تشهد العديد من البحيرات اإلفريقية 
سلسلة من التأثيرات المرتبطة بظروف التغّير 
المناخي، والتي تمّثل األنشطة البشرية العامل 

الرئيس المسؤول عنها. 
وتتمي���ز البحي���رات الكب���رى اإلفريقي���ة 
بحساس���يتها لعوامل التغّير المناخي، فارتفاع 
درج���ة الحرارة ي���ؤدي إلى زي���ادة الفاقد من 
المياه بالتبّخر، يزيد من ذلك وجود مؤش���رات 
على تناقص حجم التس���اقط المائي بأحواض 
هذه البحيرات، وتش���ير القياسات إلى ارتفاع 
درجات الحرارة باألقاليم المدارية بمقدار 0,5 
درجة مئوية عام 1980م عّما كانت عليه بالقرن 
الس���ابق، وارتفاعها بمق���دار 0,3 درجة مئوية 

خالل الفترة من 1951م - 1980م)6(.

.http://www.africajournalismtheworld.com  )4(

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية )مصر(، 2006م.  )5(

.IPCC 1996, WG II, Box 10 - 1  )6(
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وق���د ارتفعت درجات الح���رارة في بحيرة 
فيكتوري���ا بمق���دار 0,5 درجة ف���ي مطلع عام 
1990م مقارنة بما كانت عليه عام 1960م، في 
الوقت الذي تتوقع فيه السيناريوهات المناخية 
الحالي���ة أّن أي ارتفاع بس���يط ف���ي درجات 
الحرارة والتوازن المائي بالنطاق المداري يمكن 
أن يُحدث تغييرات فجائية في مناس���يب المياه 

وأنظمة االمتزاج واإلنتاجية)1(.
كما كش���فت القياس���ات التي أجريت على 
)بحي���رة تنجانيقا( خ���الل الس���نوات المائة 
األخيرة عن ارتفاع درجة الحرارة بمياه البحيرة 
بمعدل 0,1 درجة مئوية كّل عشر سنوات، وهو 
ما أّثر ويؤثر في حالة االس���تقرار اإليكولوجي 
بالبحيرة، وتس���ّبب في فقد البحيرة لنحو %20 

من إنتاجاتها البيولوجية)2(.
وكما أّن للتغيرات المناخية تأثيرات سلبية 
في بعض المناط���ق؛ فإنه قد ينجم عنها بعض 
التأثي���رات اإليجابية في مناط���ق أخرى، ففي 
مصر؛ كش���فت إحدى الدراس���ات ع���ن األثر 
المحتم���ل للتغّي���رات المناخي���ة على معدالت 
البخ���ر المائي ل� )بحيرة الس���د العالي(، فمن 
المتوّقع تناقص التبخير الّس���نوي من  البحيرة 
خالل الفترة م���ن 2007م حتى 2017م بمقدار 
0,5 ملليمت���ر - أي 0,5 ملي���ار ماء متر مكّعب 
في كّل مس���احة البحيرة -، وحي���ث إّن  كمية 
البخر الحالية هي 10 مليارات متر مكّعب، فمن 
المتوقع أن تص���ل إلى 9,5 مليارات متر مكعب 

.IPCC 1996, Op. Cit  )1(

 Borre, L, Warming Lakes: Climate Change  )2(
 Threatens the Ecological Stability of Lake
 Tanganyika, Water Currents, March 7,
2013. Available at: )http://newswatch.

.)nationalgeographic.com

في نهاية عام 2017م)3(.

خاتمة:
بن���اًء على ما س���بق؛ فإّن الوض���ع الحالي 
لبحيرات القارة يس���تدعي اتخ���اذ العديد من 
التدابير لحمايتها واس���تدامة أنظمتها، لعل من 

أهمها:
-  وق���ف جمي���ع مظاهر التل���وث المائي، 
وإخضاع مشروعات  الصيد،  أنش���طة  وتنظيم 
التنمي���ة بضف���اف البحيرات لعملي���ات تقييم 

ومراجعة بيئية.
-  الحفاظ على التنوع الحيوي للبحيرات، 

والمكافحة الحيوية لألنواع الغريبة الغازية.
-  تأس���يس مناطق محمية داخل أحواض 
المياه الت���ي تصرف على البحيرات، وإنش���اء 
إدارة آلية لالس���تخدام المس���تدام للبحيرات 

ومصادرها.
-  على الدول التي تتقاس���م أحواض مائية 
اتباع نه���ج مش���ترك إلدارة الم���وارد المائية 

الحوضية إدارة متكاملة. 
-  أخ���ذ التدابي���ر الالزم���ة للتكيف مع 
التغّيرات المناخية المتوقعة، والتخطيط لتفادي 

التأثيرات السلبية الناشئة عنها.
-  االرتقاء بالمس���توى المعيش���ي والوعي 
البيئ���ي للس���كان في أح���واض البحيرات، مع 
تطوير المش���اركات بين الس���لطات الحكومية 
والمواطنين والمؤسس���ات الخاصة، خصوصاً 

في مناطق البحيرات التي تقع تحت التهديد. 

 Dawod, M. A. & El-Rafy, M. A., Effect of the  )3(
 Climatic Change on Nasser Lake Evaporation
 in Egypt, Egyptian Meteorological Authority-
 Meteorological Research Bulletin -ISSN 1687-

.2006-1014-Vol-21
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إفريقيا.. والكفاءات المهاجرة
ما هاجر إليه«)2(؛ توجيهاً لها إلى أس����مى المعاني 
وأعظ����م الغايات، وهذه الهج����رة ماضية إلى يوم 
القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: »ال تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة، وال تنقطع التوبة حتى 

تطلع الشمس من مغربها«)3(.
ومؤخ����راً - وفيم����ا ال يزيد ع����ن نصف قرن 
مضى إال قلياًل - جاء االعتراف بالحّق في التنّقل 
واعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس����ان؛ حيث 
نّصت المادة 13 منه على: »لكّل فرد حّق في حرية 
التنّق����ل، وفي اختيار محّل إقامت����ه، داخل حدود 
الدول����ة«، و »لكّل فرد حّق في مغادرة أي بلد، بما 

في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده«)4(.
 International الدولي����ة  والهج����رة 
migration تَُع����ّد اليوم عنصر تفاعل حيوي في 
حياة اإلنسان، وفي تحديد مالمح التنمية الدولية؛ 
والمس����تقبلية،  الحالية  االقتصادية  »فاألزم����ات 
والتح����والت الس����كانية عبر الزم����ن، والفجوات 
الواس����عة والمتنامية في األجور الدولية، والنُُّظم 
االقتصادي����ة الدولي����ة المتزاي����دة، والتغّي����رات 
المناخية، جميعها تعني أّن األش����خاص س����وف 
يصبح����ون في حال����ة تنّقل بأعداد وأس����اليب لم 

نشهدها من قبل«)5(.
وِلَما »تنطوي عليه الهجرة الدولية من ش����بكة 
معق����دة، من المح����ّددات والنتائ����ج الديمغرافية 

رواه البخاري، حديث )1(، ومسلم، حديث )1907(،  )155(.  )2(

رواه اإلمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي في السنن.  )3(

تقرير الهجرة الدولية لعام 2002م، ص 1.  )4(

وسياسات  أبحاث  حول  الدولية  الهجرة  بيانات  لجنة  تقرير   )5(
التنمية، مارس / آذار 2009م.

أ. محمد العقيد *

مدخل تمهيدي:
الهجرة من أبرز ما يجّسد 
اإلنس����ان في  حيوية س����لوك 
 Human تحركاته البش����رية
واالنتق����ال  الح����راك  فعملي����ة   ،movement
وتدفقات الهجرة نشاط دائب غير قابل لإليقاف، 
وهو جزء ال يتجزأ من التاريخ البشري، وعامل من 

العوامل المحّددة له.
 وق����د جعل الله الك����ون - عل����ى امتداده - 
مس����رحاً للحراك البش����ري، ومرتعاً لإلنس����ان، 
ومجاالً للنظ����ر والتبّصر والتأم����ل والتفّكر فيما 
يكون سبباً في هدايته، فأمر الناس باالنتشار في 
األرض، والمشي في مناكبها، }ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم 
ْزِقِه  اأْلَْرَض َذلُوالً َفاْمُش����وا ِفي َمنَاِكِبَها َوُكلُوا ِمن رِّ
َوِإلَيِْه النُُّشوُر{ ]الملك : 15[، ودعاهم إلى النظر 
في ملكوت السماوات واألرض: }أََولَْم يَنُظُرواْ ِفي 
َماَواِت َواألَْرِض َوَما َخلََق اللُّه ِمن َشْيٍء  َملَُكوِت السَّ

... { ]األعراف : 185[.
وقص����ر اإلس����الم الهجرة الحّق����ة فيما نهى 
الل����ه عنه، حيث قال صلى الله عليه وس����لم: »... 
والمهاج����ر َمن هجر ما نهى الل����ه عنه«)1(؛ وعلى 
ما كانت لله ورس����وله: »... فَمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وَمن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 

)*(  باحث وكاتب سوداني، عضو هيئة تحرير مجلة قراءات إفريقية.

متفق عليه.  )1(

اجتماعية



83
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية«)1( 
في عصرنا الحاضر؛ تّم تناولها في مؤتمرات شّتى 
لألمم المتح����دة، منها المؤتمر الدولي للس����كان 
والتنمي����ة الذي ُعق����د في س����نة 1994م، والذي 
ال ي����زال برنامج����ه العملي يمّثل أه����م االتفاقات 
الحكومية العالمية بشأن الهجرة الدولية والتنمية، 
وتّم إنشاء إدارات للهجرة على المستويات الدولية، 
واإلقليمية والعالمية، لبحث أفضل الس����بل إلدارة 
عادلة للهج����رة، انطالقاً من اإلق����رار بكونها من 
حقوق اإلنس����ان، وقام تعاون دولي يس����عى إلدارة 
الهج����رة بدالً م����ن تقييده����ا، وس����ّنت القوانين 
والتشريعات المناس����بة، ووّقع كثير من االتفاقات 

في ذلك.
إّن هجرة الكفاءات أو ما يُسّمى بنزف العقول 
Brain drain تَُعّد ملفاً حيوياً وحساس����اً؛ »حيث 
تص����در فيه س����نوياً آالف البحوث والدراس����ات 
المتخصص����ة«)2(؛ وذلك لتفاق����م هجرة الكفاءات 
وانعكاس����اتها عل����ى مس����تقبل التنمي����ة العلمية 
واالقتصادية في المجتمعات، ولتزايد آثارها على 
أطرافها جميعها، إضافة إلى ما يكتنف تحديدها 
وتحليل تياراته����ا واتجاهاتها من صعوبات ناجمة 
عن تعّقدها وتعدد أنماطها وخصائصها، مع نقص 
البيانات وعدم دقتها في كثير من الحاالت، وهو ما 
يوّلد مش����كلة في إدارة الكفاءات، وذلك في مقابل 

نقصها وحّدة التنافس العالمي على اجتذابها.
ومعاناة إفريقيا بسبب مشكلة هجرة الكفاءات 
والتقنية  )المعرفي����ة  المتخّصص����ة  والخب����رات 
وغيرها( أش����ّد من غيرها؛ فهي تش����ّكل تهديداً 
لعملية التنمية الش����املة في القارة بأس����رها، ما 
يجعلها أمام مخاط����ر كبيرة لصعوبة تعويض تلك 

تقرير الهجرة الدولية لعام 2002م، ص 1.  )1(

The truth about brain drain, http://www.  )2(
/moneyweb.com

الكفاءات أو سّد نقصها، بجانب كونها فقداناً ِلَما 
بذلته في إعدادها من جهود وإمكانات وأموال.

إّن الوقوف على طبيعة ظاهرة هجرة الكفاءات، 
ودراسة أبعادها المختلفة، وبخاصة اإلفريقية، هو 

ما يهدف البحث إلى تناوله عبر محاوره اآلتية.

هجرة الكفاءات االإفريقية.. اأرقام 
واتجاهات:

تكش����ف بعض التقارير والدراسات عن أرقام 
اإلفريقية  والعق����ول  الكف����اءات  لهج����رة  مذهلة 
المستمر، من  وتزايدها  ووجهاتها،  وتخصصاتها، 

ذلك أّن:
- »27 ألف عالم إفريقي هاجروا من مختلف 
البالد اإلفريقية إلى الدول الصناعية بين األعوام 
1960م - 1975م، وأّن الع����دد ق����د ارتفع خالل 
الس����نوات م����ن 1975م - 1985م إل����ى 40 ألف 
مهاجر، وم����ع مطلع التس����عينيات وصلت أعداد 
المهاجرين من إفريقيا إلى 20 ألفاً سنوياً«)3(، وأّن 
»هناك أكثر من مليون إفريقي حاملين لش����هادات 

عليا يوجدون بالغرب«)4(. 
- الق����ارة تفق����د – بس����بب الهج����رة - في 
المتوس����ط 20000 طبي����ب ومحاض����ر جامعي 

ومهندس، وغيرهم من المهنيين سنوياً)5(.
- 54% من األطباء، و 26% من المهندس����ين، 
و 17% م����ن أصحاب الش����هادات العلمي����ة العليا 
المتخرجي����ن م����ن الجامعات والمعاه����د العربية 
واإلفريقية؛ يهاجرون إلى الواليات المتحدة وكندا، 
وأّن نصف الطلبة األفارقة والعرب الذين يتابعون 

 - الهجرة...  لشؤون  المتحدة  لألمم  االقتصادية  اللجنة  تقرير   )3(
العام 2003م.

. OCDE – إحصائيات منظمة  )4(

تقرير األونكتاد عن أقل البلدان نمواً لعام 2007م.  )5(
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دراستهم بالخارج ال يعودون إلى بلدانهم)1(.
- خمس����ة بلدان من أقّل البل����دان نمواً، منها 
في إفريقيا: الرأس األخضر، وغينيا، والصومال، 
»خس����رت في الس����نوات األخيرة أكثر من نصف 
المهنيين من خريجي الجامعات الذين رحلوا إلى 
بلدان صناعية بحثاً عن أوضاع وظيفية ومعيشية 

أفضل«)2(.
- »أكثر م����ن 22 ألف عالم جن����وب إفريقي 
يقيمون حالي����اً خارج الب����الد،... وأكثر من %60 
من أصحاب التخّصص����ات العالية، ممن تخرجوا 
في الجامعات الوطنية، يتمركزون في س����ت دول 
غربية، هي: أس����تراليا، المملك����ة المتحدة، كندا، 
ألمانيا، فرنس����ا، والواليات المتحدة األمريكية... 
ويأتي مجال الطب في مقدمة طبيعة تخّصصات 
هؤالء العلماء المهاجرين للبالد؛ فقد ترك البالد 
أكثر من 30% من األس����اتذة األطب����اء في جامعة 
كيب تاون )العاصمة(، ويلي مجال الطب الصيدلة 
والهندسة والتربية والتجارة، وغيرها من مجاالت 

التقنية الحديثة«)3(.
- »القارة خس����رت ما يقّدر بنحو 60 ألفاً من 
المديرين على مستويات اإلدارة العليا والمتوسطة 
بين عام����ي 1985 و 1990م؛ ... وقد نّبه الدكتور 
الال ابن بركة، من اللجنة االقتصادية إلفريقيا في 
عام 2000م، إلى ضرورة  معالجة المش����كلة، وإال 
فإّن إفريقيا س����وف تخلو في ظرف 25 س����نة من 

الكفاءات«)4(.
- بع����ض الدراس����ات أوضح����ت أّن »المرأة 
اإلفريقي����ة المتعلّم����ة أصبحت تمّث����ل 44% من 

بخصوص  المتحدة  لألمم  التابع  التنمية  برنامج  إحصائيات   )1(
البلدان العربية واإلفريقية.

تقرير األونكتاد عن أقل البلدان نمواً لعام 2007م.  )2(

تقرير لشبكة مهارات جنوب إفريقيا.  )3(

تقرير األونكتاد عن أقل البلدان نمواً لعام 2007م.  )4(

المهاجري����ن األفارق����ة إلى دول منظم����ة التنمية 
والتع����اون االقتصادية،... وأّن ع����دد المهاجرات 
اإلفريقيات المتعلمات، في الفترة من 1990م حتى 

2000م، ارتفع بنسبة %73«)5(.
- شهد السودان في السنوات األخيرة تزايداً 
ف����ي أعداد هج����رة الكفاءات بص����ورة مالحظة، 
وبخاص����ة عام 2012م، وبلغت ف����ي العام 2013م 
درج����ة مخيفة، وخصوصاً في األطباء وأس����اتذة 
الجامعات، واإلحصاءات اآلتية تعكس معدل زيادة 

الهجرة للفترة )2008م - 2012م( )6(: 
إحصاء )1(: تزايد أعداد الهجرة من السودان 

خالل السنوات 2008م – 2012م
إحصاء )2(: هجرة األطباء السودانيين خالل 

السنوات 2008م - 2012م
إحص����اء )3(: هج����رة أس����اتذة الجامع����ات 

السودانيين خالل الفترة 2008م - 2012م
إحص����اء )4(: أكث����ر البل����دان احت����واء على 
مهاجري����ن دوليي����ن، 2000م - المص����در: تقرير 

الهجرة الدولية، 2002م
يالحظ من األرقام واإلحصاءات الس����ابقة ما 

يأتي:
أ - الزيادة المطردة في أعداد هجرة الكفاءات 

اإلفريقية إلى الدول المتقّدمة.
ب - تش����مل هجرة الكفاءات حملة الشهادات 

العليا وخريجي الجامعات من الجنسين.
ج - يأت����ي في مقدمة الكف����اءات المهاجرة: 
أس����اتذة الجامعات، الطب، الهندس����ة، الصيدلة، 

في  لوفان  جامعة  في  أجراها  دراس��ة  مارفوك،  السالم  عبد   )5(
بلجيكا، انظر:

http://www.al–khayma.com/women/african_
women_05112010.htm

مصدر اإلحصاءات )1( )2( )3( أعاله: مجلة آفاق الهجرة، مركز   )6(
السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان، جهاز تنظيم شؤون 
بالخارج، ع -10  يونيو 2013م، ص )21،  العاملين  السودانيين 

.)24 ،23
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التربية، التجارة، مجاالت التقنية الحديثة، مديرو 
اإلدارات العليا والمتوسطة.

د - أبرز الدول المص����ّدرة للكفاءات: جنوب 
إفريقيا، غانا، السودان، نيجيريا، الكنغو، إثيوبيا، 
بوركينافاس����و، كينيا، يوغن����دا، الصومال، الرأس 

األخضر، غامبيا. 
ه - أكثر الدول استقطاباً للكفاءات اإلفريقية: 
الدول الصناعي����ة، ودول منظمة التنمية والتعاون 
االقتصادية، الوالي����ات المتحدة األمريكية، كندا، 
أس����تراليا، المملك����ة المتحدة، ألمانيا، فرنس����ا، 
النمس����ا، ودول الخلي����ج العربي، وعلى رأس����ها 

المملكة العربية السعودية واإلمارات.

هجرة الكفاءات االإفريقية.. الع�امل:
تمّث����ل الحاج����ة - على اختالفه����ا - الدافع 
األس����اس لحراك اإلنس����ان أو اس����تقراره، تبعاً 
لفقدانها أو توافرها، وقد ساعد الواقع المعاصر 
على تصاع����د وتيرة الهج����رة العالمية، وبخاصة 
هجرة الكفاءات اإلفريقية؛ بتوفيره عوامل كثيرة، 

أهمها:
- العولم����ة: وفروض����ات النظ����ام العالم����ي 
الحديث، وسياسات االنفتاح، والنفاذ إلى األسواق 
عبر المؤسسات عابرة الحدود والقارات وأنشطتها 
الممتدة؛ حيث برزت سوق عمل عالمية، وأصبحت 
»االحتياجات المكثفة للهجرة مبنية على التحوالت 
السريعة التي رافقت العولمة، مثل تنامي الحاجة 
إلى عمالة عالية ومتنوع����ة الخبرات والمهارات، 
وقد بلغت نسبة الحاصلين على مؤهالت جامعية 
فأعلى م����ن المهاجرين إلى أمريكا الثلثين س����نة 

2000م«)1(.

أم  دولة  إهمال  العربية،  األدمغة  هجرة  اللطيفي:  علي  محمد   )1(
إغراءات مالية، انظر:

h t t p : / / a r a b i c . b a b e l m e d . n e t / t a h q i q -
s a h a f i / 8 9 - p o r t r a i t s - o f - a - g e n e r a t i

html.06-59-05-30-07-2012-on/632

- ثورة التقنية: ونمّو أسواقها، حيث قّدر »أن 
يزداد النمّو في الفئات المهنية، مثل المهندس����ين 
ومهندسي شبكات الحاس����وب، ومديري األنظمة 
والمبرمجين، وما ش����ابه ذلك، نمواً هائاًل بنسبة 
%45 بين عامي 2004م و 2014م... وزيادة الطلب 
عل����ى مهندس����ي األنظمة بنس����بة 55%، والطلب 
عل����ى مط����ّوري البرمجيات بنس����بة 68% بحلول 
ع����ام 2012م«)2(، وتقّدر منظمة العم����ل الدولية 
الحاجة السنوية لدول االتحاد األوروبي في مجال 
التكنولوجي����ا الحديثة للمعلوم����ات ب� 7,1 ماليين 

فرد)3(. 
- الفجوة الواس����عة بي����ن دول الجنوب ودول 
الش����مال: وم����ا تتمتع ب����ه األخيرة م����ن أوضاع 
اقتصادي����ة وتنموية وتطّور تقن����ي، وما تتيحه من 
فرص في الدراسات العليا والتخصصات العلمية 
األكثر تقّدماً، والبحث العلمي ووسائله، والتجريب 
وزي����ادة الخبرة، كما أّن ظروف العم����ل فيها تَُعّد 

وسيلة لتحقيق الطموحات العلمية.
- التناف����س العالمي على الكفاءات: التي تَُعّد 
مي����زة تنافس����ية، وتمّثل الكادر المؤّه����ل للتعامل 
مع نُُظ����م اإلدارة الحديث����ة، والتقنيات المتطورة، 
والتراكمات المعرفية وإدارتها واقتصادياتها، وقد 
»تنبأت مؤسس����ة ماكينزي منذ عام 1998م بقيام 
حرب على الكفاءات في دراس����ة استقصائية لها 

باسم )حرب الكفاءات( «)4(. 
- سياس����ات الدول الكبرى واس����تراتيجياتها 
تج����اه ال����دول الضعيف����ة: وبخاص����ة اإلفريقية، 
واس����تغالل مواردها المادية والبشرية، وبخاصة 

الكفاءات والعقول.

في  بها  واالحتفاظ  الكفاءات  اكتساب  تحديات  نبكسيل:  مايكل   )2(
عصر هجرة الكفاءات، مؤتمر المندوبين المفوضين.

محمد علي اللطيفي، مصدر سابق.  )3(

مايكل نبكسيل، مصدر سابق.  )4(
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- انتصار المعس����كر الليبرال����ي بعد الحرب 
الباردة: ما أدى إلى توّس����ع اقتصاديات ما يُسّمى 
 ، Mega-cities بالم����دن والحواضر الكب����رى
وتنافسها على جذب المهارات والكفاءات العالية 

من الفئات المهاجرة)1(.
- عالق����ة بعض ال����دول بالهج����رة بوصفها 
مكّوناً رئيساً في تاريخها الحديث: كبلدان أمريكا 

الشمالية )كندا، والواليات المتحدة األمريكية(.
ثه المحتل األوروبي  - التخلّف الع����ام الذي ورَّ
ال����دول اإلفريقي����ة: وحرص����ه على اس����تدامته؛ 
بحرمانه����ا خبراته����ا وكفاءاتها العلمي����ة، وعدم 

تمكينها من التطّور العلمي والتقني.
- ضع����ف الدولة الحديثة ف����ي العالم الثالث 
وإفريقيا: وافتقادها مقوم����ات النهضة والتطور، 
فمعظمها وحدات سياس����ية صغيرة، ذات أنظمة 

هّشة، واقتصاديات ضعيفة.
- انعدام العدالة االجتماعية: التي تتيح فرص 
التنافس واالرتق����اء دون عوائق في معظم البلدان 

اإلفريقية.
- غي����اب السياس����ات العلمي����ة، والتخطيط 
التربوي السليم للنش����اط العلمي والتقني: وربط 
مخرجاته بحاجات المجتم����ع والفرص المتاحة، 

والعجز عن استيعاب الكفاءات. 
- الص����الت التاريخي����ة والرواب����ط الثقافية 
الناتجة عن العالقات االس����تعمارية القديمة في 
إفريقي����ا: فقد هاج����رت أعداد كبي����رة من دول 
إفريقيا الفرنكفونية إلى فرنس����ا على الرغم من 
إمكانية وجود مزايا أكبر في دول أوروبية أخرى)2(.

نجيب سويعدي: إدارة سياسة الهجرة وعالقتها بصناعة القرار   )1(
المحلي، دراسة مقارنة بين الواليات المتحدة  اإلمريكية وكندا 

وفرنسا، لنيل الماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورفلة، انظر:
http://bu.univ-ouargla.dz/ 2012م،   �  2011

.Souiadi_Nadjib.pdf?idthese=320

إلى  اإلفريقي  الشمال  أب��ن��اء  هجرة  توفيق:  راوي���ة  ان��ظ��ر:   )2(
http://www. انظر:  والدوافع،  لألسباب  تحليل  أوروب��ا، 

- ضعف الوالء الوطني: بسبب ضعف مقّومات 
المنظومة التربوية، وتمّكن روح التبعية للغرب لدى 

الصفوة المتعلّمة.
- ثقافة الهجرة: التي جعلت الميل إليها جزءاً 
من النسق القيمي لألفراد في بعض المجتمعات، 
وبخاصة تل����ك التي خضعت في فترات س����ابقة 

لالحتالل الغربي.   
- التعليم العالي: وما يتيحه من فرص تحقيق 
التقّدم العلمي واالجتماعي، ما يجعل األفراد أكثر 
اس����تعداداً للبحث عن التغيير وتحسين أوضاعهم 

االقتصادية واالجتماعية، وتدفعهم إلى الهجرة.

اأ�سباب هجرة الكفاءات االإفريقية 
ودوافعها: 

ترجع األسباب في مجملها إلى أركان الهجرة 
الثالثة )الوطن الط����ارد، دول المهجر، المهاجر(، 

وهذه األسباب هي: 
أسباب متعلقة بالركن األول )الوطن الطارد(: 

وأبرز األسباب فيه:
- ضعف النمّو وتباطؤه في البلدان اإلفريقية: 
فيالح����ظ مث����اًل أّن »كاًل من مجموع����ة البلدان 
اإلفريقية ومجموعة البلدان اآلس����يوية المندرجة 
في فئ����ة أقل البلدان نمّواً؛ قد ش����هد تباطؤاً في 
عام 2011م، وس����جلت المجموعتان كلتاهما نمّواً 

بمعدالت متشابهة قاربت %4«)3(.
- صعوبة األوض����اع االقتصادية واالجتماعية 
العاّم����ة في البل����دان اإلفريقية: حي����ث األزمات 
االقتصادي����ة المتك����ررة، وقلّة الم����وارد المالية، 
وتفّش����ي الفقر، وعدم تكافؤ فرص العمل وقلّتها، 
وارتفاع نسبة البطالة، وتردي الخدمات األساسية.

- قلّة االهتم����ام بالبحث العلم����ي والتدريب 

.gn4partyradio.com

األونتكاد، تقرير أقل البلدان نمواً، 2012م.  )3(
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والتطوير: وش����ّح اإلنفاق والم����وارد المخّصصة 
لذلك، يش����ير تقرير األمم المتحدة للتنمية للعام 
2002م إل����ى أّن مجم����وع اس����تثمار دول القارة 
اإلفريقي����ة في مجال البح����ث العلمي والتنمية ال 
يتجاوز 0,5% من مجموع االس����تثمار العالمي في 
ه����ذا المج����ال، وأّن الدول اإلفريقي����ة ال يتجاوز 
إنفاقها على المنش����ورات العلمية نس����بة %0,8، 
إضافة الفتقار الكثير منها إلى مؤسس����ات معنية 

بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
- عدم فعالية سياسات ونظم إدارة الكفاءات 
وتوظيفه����ا وتطويرها: م����ا يح����ول دون تمّكنها 
من ممارس����ة نش����اطها العلمي بفعالية ومواكبة 
المس����تجدات، وعدم وجود مجاالت لتخّصصات 
بعض الكفاءات في بالدهم، كمهندس����ي البترول 

وعلماء الذرة.
- ع����دم تبّني مب����ادرات الكف����اءات العلمية 
واختراعاتها: وع����دم حماية الملكي����ات الفكرية 
وبراءات االختراع؛ م����ا أدى إلى إهدار المعارف، 

وضياع الجهود العلمية.
- غياب الحريات األكاديمية: والتضييق على 
حرية التعبير، وعدم احترام حقوق اإلنسان، وسيادة 

الخوف الذي يضعف روح االبتكار واإلبداع.
- الفس����اد اإلداري: والمحس����وبية في توزيع 

الفرص المتاحة، وفقدان األمن الوظيفي.
- ضعف الفرص المتاحة لمشاركة الكفاءات 
في صناعة الق����رار: وتوجيه السياس����ات العاّمة 
في مجتمعاتهم، بل محاربة الكثير منهم لس����يادة 
األنظم����ة الش����مولية والعس����كرية ذات الوالءات 

الضيقة.
- ع����دم االس����تقرار السياس����ي، والحروب 

والصراعات الداخلية.
هذه األس����باب وغيره����ا دفع����ت بالكفاءات 
اإلفريقية إل����ى الهروب من مواطنه����ا إلى حيث 
مواطن الجذب في الدول المتقدمة )دول المهجر(.

أسباب متعلقة بالركن الثاني )دول المهجر(:
وأس����باب الهجرة تعود في ه����ذا الركن إلى 
اإلغ����راءات الجاذبة التي تتمت����ع بها هذه الدول، 

ومن أبرزها:
- حرص ال����دول المتقدمة على اس����تقطاب 

الكفاءات لسّد حاجتها المتجددة والمتزايدة.
- ظاهرة التقاعد المقبلة: لجيل طفرة مواليد 
م����ا بعد الحرب ف����ي أوروبا والوالي����ات المتحدة 
وكندا؛ إذ »يقّدر متوس����ط نمو َمن بلغ الخامس����ة 
والخمس����ين أو تجاوزه����ا بنس����بة 4%، بينما من 
المنتظر أن ينخفض حجم القوى العاملة من رعيل 
الفئة العمرية األولى )50 - 20 س����نة( بنسبة %7 

حتى عام 2020م«)1(.
المتقدمة ومؤسس����اتها  الدول  - سياس����ات 
لجذب الكفاءات: فاعتمدت فرنس����ا عدة قوانين 
وتشريعات، وأصدرت أمريكا )البطاقة الخضراء(، 
وأدخل����ت ألمانيا عام 2000م صيغ����ة مماثلة لها 
الجتذاب المتخّصصين في تكنولوجيا المعلومات، 
والمملكة المتحدة اعتمدت قوانين تسمح للكفاءات 
باإلقامة لمجرد أن يكون المتقّدم للهجرة صاحب 
فك����رة يمكن أن تترج����م إلى مش����روع، واتخذت 
هولندا والسويد إجراءات إلعفاء الكفاءات الوافدة 
من الضرائب واألداءات، وأدخل االتحاد األوروبي 
نظام )البطاقة الزرقاء( لتيس����ير منح التأشيرات 
ألصحاب المه����ارات المطلوبة، كما أعدت اللجنة 
األوروبي����ة للهج����رة جملة من اإلج����راءات تخّول 
الكفاءات المهاجرة إمكانية الحصول على رخصة 
واحدة، تمّكنهم م����ن العمل واإلقامة في كّل بلدان 
أوروب����ا، وتمتعها بعدة امتي����ازات خاصة وظروف 
عمل أفضل، ولدى باقي البلدان، مثل أس����تراليا 
ونيوزلندا وكندا، شكل أو آخر من هذه األنظمة)2(.

مايكل نبكسيل، مصدر سابق.  )1(

محمد علي اللطيفي، مصدر سابق.  )2(
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- ف����رص البحث العلمي واالبت����كار واإلبداع: 
وتطوير القدرات في ال����دول المتقدمة، من ذلك 
»في سنة 2001م خّصصت بلدان االتحاد األوروبي 
178 مليار يورو للبحث العلمي، والواليات المتحدة 
315 ملي����ار ي����ورو، والياب����ان 143 ملي����ار يورو، 
وخّصص����ت الصين 9% من ناتجها الداخلي الخام 
للبح����ث العلم����ي،... كما قّرر البرلم����ان الكندي 
رفع الموارد المالية المخّصص����ة للبحث العلمي 
س����نة 2003م«)1(، ولذلك نجد أّن نسبة الكفاءات 
األجنبي����ة العاملة في مج����ال البحث والتنمية في 
الوالي����ات المتحدة تبل����غ 52%، أي ما يعادل ثلث 

المختصين فيه العاملين في البلدان النامية)2(.
- الحرية السياس����ية واالجتماعية في العالم 
المتقّدم: وتيسر متطلبات المعيشة، وارتفاع العائد 

المادي واالمتيازات والخدمات المتقّدمة.
- أس����باب أخرى عاّم����ة موضوعية: بعضها 
مرتبط بظاهرة تحركات اإلنس����ان، وبعضها نشأ 
نتيجة أع����راف دولية، مثل )التب����ادل الثقافي( و 

)نقل الخبرات(.
أسباب متعلقة بالركن الثالث )المهاجر(:

م����ن حي����ث دوافع����ه الخاص����ة، ورغبات����ه، 
وطموحاته الش����خصية، وما يحيط به من ظروف 

بيئية واجتماعية وغيرها، تدفعه إلى الهجرة.

اآثار هجرة الكفاءات االإفريقية:
أوالً: من اآلثار اإليجابية لهجرة الكفاءات )الهجرة 

والتنمية(: 
- تَُعّد هج����رة الكفاءات عام����اًل من عوامل 
التنمية: إذا ما تّمت إدارتها بصورة س����ليمة، وتّم 
توظيف مس����اراتها بما يتوافق مع خطط التنمية 

الشاملة في بلدانها.

مايكل نبكسيل، مصدر سابق.  )1(

محمد علي اللطيفي، مصدر سابق.  )2(

- تس����اعد على نقل المعارف والخبرات إلى 
بلدانها وتطويرها.

- تؤدي إلى تخفيف الضغط على سوق العمل 
المحلي����ة: وإتاحة فرص لتوظيف أعداد كبيرة من 
العاطلين في البل����دان اإلفريقية، وتوفير طاقات 

جديدة.
- تأمي����ن المليارات من العمل����ة الصعبة في 
البلدان األصلية للمهاجرين األفارقة: ما يؤدي إلى 

إنعاش اقتصادياتها.
- تسهم في تحسين األوضاع االجتماعية في 

البلدان اإلفريقية، ورخاء أسر المهاجرين.
- تس����اعد في تعميق مبادئ التفاهم العالمي 

والتعاون بين الدول.
- تمّثل رصيداً إضافياً للبلدان المس����تقطبة 
للكفاءات: وتسهم في تقّدمها، فالمهني اإلفريقي 
ال����ذي يعمل ف����ي الواليات المتحدة يس����اهم في 
االقتصاد األمريكي بنحو 150000 دوالر س����نوياً، 
وفي تقديرات منظم����ة الهجرة العالمية أّن الدول 
النامية »تدعم أمريكا الش����مالية وأوروبا الغربية 
وجنوب آس����يا بمبلغ 500 ملي����ون دوالر أمريكي 

سنوياً«)3(.
ثانياً: من اآلثار السلبية لهجرة الكفاءات اإلفريقية:

- تش����ّكل خطورة على اقتصادي����ات بلدانها: 
وعلى مخططاتها التنموية االقتصادية والسياسية 
واالجتماعي����ة، وبخاصة الخدم����ات، والتخطيط، 
والبحث العلمي، وتتهدد عملية التنمية الش����املة 
في القارة بأس����رها، فهن����اك »ثمانية وثالثون من 
47 بل����داً إفريقياً جنوب الصح����راء الكبرى تقّل 
الخدم����ات الصحية عن الحّد األدنى القياس����ي 
لمنظمة الصح����ة العالمية؛ حيث يوجد 20 طبيباً 

السياسية  وآثارها  الكفاءات  هجرة  أحمد:  إبراهيم  مشهور   )3(
واالقتصادية على الدول النامية.
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فقط لكّل 100000 شخص«)1(.
- تس����ّبب نقصاً إجمالياً في الكوادر العلمية 
المؤهلّ����ة: والخب����رات المتخصص����ة والن����ادرة 
)المعرفي����ة والتقني����ة(، في البل����دان اإلفريقية، 

وقطاعاتها المختلفة.
- فقدت إفريقيا رصيد استثماراتها لسنوات 
طويلة من اإلع����داد والتأهيل والتدريب للكفاءات 
المهاجرة:  تقّدر منظمة الهجرة العالمية أّن »بعض 
ال����دول اإلفريقية والعربية تتكلف 100 ألف دوالر 
إلعداد الف����رد الواحد من الكفاءات المهاجرة،... 
وق����د فقدت إفريقيا أكثر من 1,2 بليون دوالر من 
االستثمار على المحترفين ال� 60000 الذين تركوا 

القارة بين 1985م و 1990م«)2(.
- تحّم����ل أعب����اء لتعويض نق����ص الكفاءات 
المهاجرة: فتقديرات »البنك الدولي تفيد بأّن مائة 
ألف وافد من الدول الصناعية يعملون في إفريقيا 
بتكلفة تبلغ أربعة مليارات دوالر سنوياً، وهو نفس 
ما أكده وزي����ر التخطيط والتطوي����ر الوطني في 

كينيا«)3(.
- اآلثار السيئة على االقتصاد: الرتفاع األجور 
غير المصحوبة بزيادة مماثلة في اإلنتاجية، فهذا 
االرتفاع يس����ّبب التضخم، كما تؤثر عملية الهجرة 

في تدّني سعر صرف العمالت الوطنية)4(.
- خط����ورة تأثيرها في األجيال الناش����ئة من 
ال����دول اإلفريقي����ة: فمعظمهم يفضلون  كفاءات 

البقاء في المهجر وال يعودون إلى بلدانهم.
- تحدث خلاًل ف����ي التوزيع العمري والنوعي 

 AinalemTebeje, Brain drain and capacity  )1(
building in Africa, http://www.idrc.ca/EN/
Resources/Publications/Pages/ArticleDetails.

aspx?PublicationID=704

المصدر السابق.  )2(

مشهور إبراهيم أحمد، مصدر سابق.  )3(

مشهور إبراهيم أحمد، مصدر سابق.  )4(

للس����كان: وقد ت����ؤدي إلى تدمير جزئ����ي للثروة 
البش����رية، األمر الذي يؤثر في التركيب الهيكلي 

للسكان والقوى البشرية في البلدان اإلفريقية.
- إضعاف قوى التنمية في البلدان اإلفريقية 
وكفاءة  المؤسسية(:  والقدرات  البشرية،  )الموارد 

القيادة واإلدارة فيها، وضعف أدائها.
- ازدياد اتساع الهوة في المجاالت المختلفة: 
وبخاصة مجال العل����م والتكنولوجيا بين إفريقيا 
والقارات األخرى، وق����د انخفض نصيب إفريقيا 
م����ن الناتج العلمي العالمي من 0,5% في منتصف 

1980م  إلى 0,3% في منتصف 1990م)5(.
- تراجع بعض القي����م االجتماعية التقليدية: 
التي س����ادت في المجتمع����ات الزراعية خاصًة، 
وتف����ّكك األس����رة، وتغّي����ر خريط����ة العالق����ات 
االجتماعية، وتراجع دور األّب في عملية التنشئة 

االجتماعية.
- إع����ادة إنت����اج التخلّف في العال����م الثالث، 
وإفريقيا خاصة: فالغرب »... يستقطب الكفاءات 
التي بإمكانها تطوي����ر مجتمعاتها، لتنتهي النتائج 
باإلجم����ال لصالح االقتص����اد الغربي؛ حيث يقوم 
الغرب بتوظيف ه����ذه الكفاءات لصالح االقتصاد 
والمجهود الحربي والسياسي والثقافي الغربي، بل 
ينظر الغرب إلى القلّة الذين يعودون إلى أوطانهم 
على أنهم سفراء جيدون لنمط الحياة الغربي في 

بلدانهم األصلية«)6(.
- ح����دوث توترات سياس����ية أو اقتصادية أو 
اجتماعية في البل����دان الُمهاَجر إليها: وقد برزت 
قضايا متعددة تتعلق بحقوق اإلنس����ان، واإلدماج 

االجتماعي، واألمن الوطني)7(.

 AinalemTebeje, Brain drain and capacity  )5(
building in Africa. مصدر سابق 

مشهور إبراهيم أحمد، هجرة الكفاءات، مصدر سابق.  )6(

مشهور إبراهيم أحمد، هجرة الكفاءات، مصدر سابق.  )7(
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هجرة الكفاءات.. حل�ل وع�ائق:
حلول لظاهرة هجرة الكفاءات:

فيما يأتي ع����رض لعدد من مب����ادرات التي 
تبّنتها جهات متعددة، وجدواها:

- تبّنت خطة األنشطة لبرامج الهجرة التابعة 
لالتحاد اإلفريقي خمس����ة وثالثين نش����اطاً، مع 
ميزانية إجمالية بقيمة 950.000 دوالر أمريكي، 
لمدى عامي����ن 2008م - 2009م، في إطار خمس 
عمليات اس����تراتيجية، تتعلق بتنفيذ إطار سياسة 
الهج����رة، والبحث واإلعالم، والش����راكة من أجل 
النش����ر والتنفي����ذ لسياس����ات الهج����رة واإلطار 
التش����ريعي لالتح����اد اإلفريق����ي، واألفارقة في 
المهج����ر، ومتابعة إع����الن طرابلس المش����ترك 

ورصده وتنفيذه.
- اعتراف االتحاد اإلفريقي والنيباد بالشتات 
اإلفريق����ي ودوره في جدول أعم����ال التنمية في 
الق����ارة، وقي����ام العديد م����ن البرام����ج القطرية 
والدولية لتس����هيل االتصال بي����ن إفريقيا وأبنائها 
المهاجري����ن، وقد »أطلق����ت المنظم����ة الدولية 
للهجرة وهيئة تنمي����ة الصناعة الماليزية في عام 
2001م برنامج����اً لتطوير التع����اون المحتمل بين 
المهاجرين األفارقة... وبلدانهم؛ من خالل تسهيل 
نقل المهارات والموارد من الشتات اإلفريقي إلى 
بلدانهم األصلية؛ اس����تناداً إلى مفهوم تنّقل رأس 
المال البشري للمش����اركة المؤقتة وطويلة األجل، 
واالفتراضية...، كما أطلقت هيئة تنمية الصناعة 
الماليزية مش����اريع تجريبية في عدد من البلدان 

اإلفريقية«)1(.
- تزاي����د الوع����ي بي����ن الش����تات اإلفريقي 
بمس����ؤوليتهم األخالقية والفكري����ة واالجتماعية 
لإلسهام في جهود التنمية في إفريقيا، وتّم إنشاء 

  AinalemTebeje, Brain drain and capacity  )1(
building in Africa  مصدر سابق .

ست شبكات نقل المهارات وتسهيل بناء القدرات، 
بما في ذلك ش����بكة مهارات جن����وب إفريقيا في 
 THE SOUTH AFRICAN NET( الخارج
WORK OF SKILLS(  )سانسا(، إضافة إلى 
إسهامات األفراد من خالل الشبكات االفتراضية، 
وبرام����ج العلم����اء الزائري����ن في االس����تثمار في 
الشركات، والمساعدة في المشاريع المشتركة بين 

البلدان المضيفة والبلدان المرسلة)2(.
- وضع كش����اف ش����امل للطاقات اإلفريقية 
الموجودة في بالد الش����تات، تبّنته بعض منظمات 

األمم المتحدة الدولية.
- نّفذ برنامج إعادة دم����ج الكوادر اإلفريقية 
للمنظمة الدولية للهج����رة التابع لألمم المتحدة، 
 REINTERGRATION  المع����روف باس����م
 OF QUALIFIED AFRICAN
عملية   ،NATIONALS PROGRAMME
إع����ادة أكثر من 200 كادر إفريق����ي إلى 11 دولة 
إفريقي����ة، وذلك في الفترة بين 1983م - 1999م، 
كما تبّنى البرنامج اس����تراتيجية جديدة تركز في 
اإلعادة المؤقت����ة للكوادر بدل اإلع����ادة الدائمة، 

وذلك تلبية لحاجات هؤالء العلماء.
- تطوي����ر التعلي����م الجامعي، وه����و ما تعمل 
مفوضية االتحاد اإلفريقي - بدعم من المفوضية 
األوروبية - على معالجته من خالل تعزيز الشبكة 
األكاديمية اإلفريقي����ة، وتنّقل الطالب والباحثين، 
ومش����روع جامعة عموم إفريقي����ا، وحّدد االتحاد 
اإلفريقي )التعليم العالي( بوصفه أحد المجاالت 
الرئيسة التي س����يتّم التركيز فيها في خطة عمل 
العقد الثاني للتعليم بإفريقيا )2006م - 2015م(.

- اإلعالن عن برنامج نيريري للمنح والتنّقل، 
وه����و واحد من اثنتي عش����رة مب����ادرة، أطلقتها 
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مفوضية االتحاد اإلفريقي في 2005م للمساهمة 
في التنمية واألداء رفيع المستوى للموارد البشرية 
اإلفريقي����ة، مع دعم����ه في الوقت نفس����ه للتنقل 
األكاديمي فيما بين البلدان اإلفريقية، والتخفيف 
م����ن آثار هجرة العقول تبعاً لذلك، كما يهدف إلى 
تش����جيع التعاون وإنشاء الش����بكات بإفريقيا في 

مجال التعليم العالي واألبحاث.
- اس����تراتيجية إفريقي����ا - االتحاد األوروبي 
المش����تركة لع����ام 2007م، وخط����ة العمل األولى 
)2008م -2010م( للتع����اون مع إفريقيا في مجال 
التعليم العال����ي، لبناء قدرة تعليمية جامعية عالية 
المستوى، ودعم واالبتكار، وتعزيز قاعدة الموارد 
األكاديمي����ة اإلفريقية، وتش����ارك في تطبيق هذه 
المب����ادرة المجموع����ات االقتصادي����ة اإلقليمية 
ورابط����ة الجامعات اإلفريقية واتح����ادات التعليم 

العالي اإلقليمية األخرى واليونسكو.
- دعم����ت المفوضية األوروبي����ة ثالثة برامج 
لتحقيق أهداف االستراتيجية المشتركة إلفريقيا 
– االتح����اد األوروب����ي: برنامج نيري����ري )للمنح 
والتنّق����ل(، برنامج إيراس����موس موندوس )التنّقل 
بين أوروبا ومناط����ق العالم األخرى؛ بما في ذلك 
إفريقيا(، إدولينك )مشاريع التعاون الجامعي لدول 

إفريقيا والكاريبي ودول المحيط الهادئ(.
- ورشة العمل التش����اورية بجيبوتي لمناطق 
اإليج����اد وتجّمع ش����رق إفريقيا، في 7 ديس����مبر 
2010م، ش����ارك فيها بع����ض العلم����اء األفارقة 
المهاجرين، والمس����ؤولين في الب����الد اإلفريقية، 
بجان����ب مديري أكثر م����ن 130 ش����ركة عالمية 
عاملة في مج����ال التكنولوجيا، وعدد من وكاالت 
هيئة األمم المتحدة، أس����فرت عن إنش����اء شبكة 
دولية متخّصص����ة لعلماء أفارق����ة، معظمهم من 
المبدعين المهاجرين في الشتات، بوصفها جزءاً 
من المب����ادرات الهادفة إلنع����اش الواقع العلمي 
واإلبداعي في إفريقيا، وقامت بتنظيم برامج عمل 

ميدانية لبعض الكفاءات على أراضي بالدهم األّم؛ 
بهدف إعادة ربطهم أوالً بوطنهم األصلي.

- قيام حكومات الدول اإلفريقية بتوقيع الكثير 
من االتفاقات الثنائية مع حكومات الدول الجاذبة 
لنسبة كبيرة من العلماء األفارقة، للحّد من الهجرة 

من خالل القنوات الدبلوماسية والسياسية)1(.
- مب����ادرة الجامعة العربية ومفوضية االتحاد 
اإلفريقي؛ إلنشاء آلية مش����تركة لمواجهة قضايا 

الهجرة محّل االهتمام المشترك)2(.
عوائق وتحديات:

واجهت الخيارات واالستراتيجيات المطروحة 
لحّل مش����كلة هج����رة الكف����اءات، وبخاصة خيار 

العودة، عوائق كثيرة، منها:
أوالً: عدم مناسبة المناخ االقتصادي، وصعوبة 
األوضاع االجتماعية، وظروف مؤسس����ات التعليم 
العال����ي والخدمات المهنية في كثي����ر من الدول 

اإلفريقية.
ثانياً: المواق����ف المتناقضة للدول الصناعية 

الكبرى تجاه الهجرة والتنمية في إفريقيا.
ثالث����اً: االس����تراتيجيات المنّظم����ة والفعالة 
التي تنتهجها بعض الدول المتقّدمة ومؤسس����اتها 

لتسهيل انسياب الكفاءات إليها.
رابعاً: س����وق العم����ل في ال����دول المتقّدمة، 

واستمرار تزايد طلبها على الكفاءات.
خامساً: عجز الحكومات اإلفريقية عن توفير 
مص����ادر تقنية حديثة لمتابع����ة مهارات الكفاءات 

وابتكاراتهم.
سادس����اً: القيود على رغبات العودة للخبراء 
والك����وادر من ِقبَل الس����لطات المعني����ة في بالد 

مؤتمر مديري الجامعات اإلفريقية الذي عقد بطرابلس – ليبيا،   )1(
في الفترة من 21 - 25 أكتوبر 2008م.

اإلفريقية  العمل  لمجموعة  األول  االجتماع  عن  تقرير  انظر:   )2(
2012م،  نيسان   / أبريل   22  -  23 بالهجرة،  المعنية  العربية 

القاهرة – مصر، ص 1.
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المهجر؛ حي����ث يعّرض بعضها المهاجر لمخاطر؛ 
منها فقد الجنسية أو التصريح باإلقامة القانونية.

س����ابعاً: عدم اعتراف بعض الدول اإلفريقية 
بنُُظم ازدواجية الجنس����ية الت����ي تتمتع بها معظم 

المهارات والكوادر اإلفريقية في بالد الغرب.
ثامن����اً: تدّني النظ����رة العام����ة لمكانة العلم 
والعلماء والتخّصص����ات العلمية، وعدم تقديرهم 
في االهتمام الرسمي والشعبي في كثير من البالد 

اإلفريقية.
وّلدت هذه التحديات التي تواجه خيار العودة 
قناعة لدى العديد من الباحثين أّن )خيار الشتات(، 
والذي يُقصد به االس����تفادة م����ن المواطنين في 
الخارج دون انتقاله����م بالضرورة إلى بلدانهم، هو 

األفضل حالياً.

خاتمة:
وختام���اً للبحث؛ هذه بعض االقتراحات التي 
يمكن أن تسهم في فعالية معالجة سلبيات ظاهرة 

)هجرة الكفاءات اإلفريقية(:
- تطوير سياس���ة إفريقية مركزية ش���املة 
للكفاءات: إليجاد حل���ول للحّد من ظاهرة هجرة 
الكف���اءات، ومعالج���ة آثارها الس���لبية، على أن 

تشارك فيها المنظمات المعنية.
- إنش���اء مركز إفريقي خاص بالدراس���ات 
والبحوث العلمية حول الهج���رة: وتطوير أجهزة 
عليا على المستوى اإلقليمي، ومستوى الحكومات، 
إلدارة الهج���رة ووض���ع الخطط االس���تراتيجية 
والسياس���ات بش���أنها، والتنس���يق مع الجهات 
والعالمية، إلصدار  المحلية واإلقليمي���ة  المعنية 
الوثائق واألنظمة الت���ي تنّظم أوضاع المهاجرين 
من العلماء وأصحاب الكفاءات، واالس���تفادة من 
التجارب الناجح���ة، كتجربة )جه���از المغتربين 

بالسودان(.
- وضع سياس���ات وطنية مرنة: تعتمد على 

الحوار، والدراس���ات الواقعية، وتركز في مصالح 
الجهات المختلفة، والعمل على معالجة أس���باب 
هجرة الكفاءات، وتعّرف أس���باب إخفاق تجارب 
بعض ال���دول وخططها وبرامجها لعودة الكفاءات 

المهاجرة.
- تطوي���ر أنظم���ة االتص���ال والمعلوم���ات 
وتبادلها: وعم���ل بيبلوغرافية ش���املة للكفاءات 
اإلفريقية المهاجرة؛ بهدف تعّرف حجمها وميادين 
اختصاصه���ا وارتباطاتها وظروف عملها، وإقامة 
قواعد بيانات للخبراء األفارقة بالمؤسسات على 

المستوى القطري والقاري والعالمي وتحديثها.
- التش���خيص الدوري لحالة هجرة الكفاءات 
وتداعياته���ا: األم���ر ال���ذي يمّك���ن م���ن وضع 
استراتيجية متكاملة وتحديثها لترشيد سياساتها، 

وتفعيل دورها في التنمية.
- إع���ادة النظر في القواعد المكّرس���ة في 
المؤسس���ات: ومراجعة نُظمه���ا وإجراءاتها في 
إدارة الموارد البش���رية، ومدى مراعاتها لمصالح 
فّعالة  الكف���اءات، وتطوير ممارس���ات  أصحاب 

إلدارة الكفاءات على المستويات كافة.
- توسيع إطار مش����اركة الكفاءات - بحسب 
اختصاصاتهم -: في التخطيط، وصنع القرارات، 
والدراسات  البحوث  وإجراء  السياسيات،  ووضع 
ومشاريع  واالستش����ارات،  والمش����تركة  الفردية 
التنمي����ة ف����ي بلدانه����م األصلي����ة، وذلك ضمن 

استراتيجية وطنية شاملة للتنمية.
والعلم����ي  البحث����ي  النش����اط  رب����ط   -
باس����تراتيجيات التنمية الش����املة في المجاالت 
المختلفة: السياس����ية، واالقتصادي����ة والتربوية، 
واالجتماعي����ة، واعتم����اده مرجعي����ة للتخطيط 
االس����تراتيجي للدول����ة، وسياس����اتها وبرامجها 

ومشروعاتها التنموية.
- إع����داد برام����ج وطنية ش����املة للنهوض 
بالبح����ث العلمي: وإنش����اء المزيد م����ن مراكز 

اجتماعية
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البح����وث التنموي����ة والعلمي����ة المتخّصصة في 
الدول اإلفريقية بالتعاون مع المنظمات المعنية، 
وتوظي����ف الخب����رات اإلفريقي����ة المهاجرة في 
اإلش����راف على هذه المراكز، واإلسهام المباشر 
ف����ي إدارة أعماله����ا وأنش����طتها، يُذكر في ذلك 
»إنشاء الهند لقرى علمية لتسهيل البحث العلمي 
في التكنولوجيات الجديدة؛ ما ساهم في التقليل 

من هجرة الكفاءات الهندية إلى الخارج«)1(.
- إنش����اء مواقع إلكترونية على المستويات 
كافة: مواقع وطنية ومواقع للمؤسس����ات ومواقع 
االحتياجات  ع����ن  المعلومات  لتوفي����ر  مركزية، 
الوطني����ة مع ما يتوف����ر من كف����اءات بالخارج، 
وإرش����ادها إلى الف����رص المتاحة ف����ي بلدانهم 

األصلية.
- التوّسع في تنفيذ سياسات التعاون البحثي، 
وتب����ادل العلماء والباحثين األفارقة عبر الحدود: 
بدع����م حرية تنّقلهم في بلدانه����م األصلية، وفي 
القارة عموماً، وتبسيط األنظمة اإلقليمية لضمان 

الجودة واعتماد الشهادات والبحوث العلمية. 
- تش����جيع اإلبداع العلمي والتقني: باعتماد 
نظام لالبتكار في جميع الدول ومؤسسات التعليم 
العالي، وتبّني مبادرات المهاجرين، وإنشاء لجنة 
لإلفريقيي����ن الموجودين ف����ي المهجر، تختص 
بتنس����يق مس����اهماتهم في العل����م والتكنولوجيا 

بإفريقيا ودعمها.
- إنش����اء قنوات التواصل م����ع المهاجرين، 
وبخاصة الكفاءات: وربطهم وأس����رهم بأوطانهم 
كالجمعيات  وتقاليده����م،  وعاداته����م  ولغاته����م 
وإذاعية  تلفزيوني����ة  برامج  وإع����داد  والروابط، 
الم����دارس الخاصة  خاص����ة بالمغتربين، وفتح 
ألبنائها في دول المهجر لتعميق صالتها ببلدانها، 

الكفاءات،  هجرة  وتحدي  المغربي  الشباب  القابلة:  ولد  إدريس   )1(
.http://www.diwanalarab.com :انظر

وتعميق روح الوالء واالنتماء للوطن فيها.
- تنظيم ملتقيات ومؤتمرات علمية للكفاءات 
اإلفريقي����ة المهاج����رة: ووضع برام����ج منتظمة 
لمش����اركاتها في نق����ل المعرف����ة والتكنولوجيا، 
والمش����اركة في تنفيذ المشروعات التنموية في 

بالدها.
- توفير بيئات محلية مناسبة مادياً ومعنوياً: 
لالحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، 
وإنشاء )كراس����ي الموهوبين( لجذب المتفوقين 
رواب����ط وجمعيات  وتكوي����ن  بهم،  واالحتف����اظ 
الخريجين لتوثيق عالقتهم بجامعاتهم وبلدانهم.

- تنظي����م الكف����اءات المهاج����رة لجهودها: 
وتقديم الّدعم اإليجابي فكرياً ومادياً وسياس����ياً 
لمس����اعدة مبادرات إفريقيا وجهود التنمية في 

بلدانها.
وف����ي الرؤية المس����تقبلية؛ يبقى خيار عودة 
الكفاءات اإلفريقية )مطروحاً(، تحت ضغوط تيار 
والمواقف  الكف����اءات،  الجارف، وحرب  العولمة 
المتناقضة لل����دول الصناعية الكب����رى، وتزايد 
معدالت الفج����وة بين تلك ال����دول ودول العالم 
الثالث، بما فيها الدول اإلفريقية، في مجال العلم 
والتكنولوجيا، وآليات س����وق العمل العالمية من 
جانب، و )مرهوناً( من جانب آخر بمآالت أوضاع 
القارة السياس����ية واالقتصادية والتنموية بصورة 
عاّمة، وتحت ذل����ك تندرج منظوم����ات متكاملة 
من الخطط والبرامج والسياس����ات واإلجراءات 
واآلليات الضروري����ة، كما اقترح في هذا المقال 
وف����ي غيره، إلحداث تغيير ش����امل، وإيجاد بيئة 
إفريقية مناس����بة، تحّقق أدنى متطلبات استقرار 
الكفاءات، وما يعينها على العطاء واإلبداع، وتقف 
من ورائه����ا اإلرادات بكّل أنواعها ومس����توياتها، 
ومهم����ا كان النجاح في ذل����ك؛ فالعودة ال يمكن 
أن تكون ش����املة، ولن تكون دائمة؛ حيث يفرض 

الواقع نفسه. 
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ثقافية

بروفيسور كمال محمد جاه الله *

 يهدف المقال إلى استقراء 
في  اللغوي  الوض����ع  مس����تقبل 
جمهورية جنوب السودان ما بعد 
عبر  الس����ودان،  عن  االنفصال 
تتب����ع إرهاصات ذلك الوضع في جملة من األحداث 
ذات الصلة بالشأن اللغوي، تلك األحداث التي تمّثل 
نقطة االنطالق للسياس����ات اللغوية التي تبّنتها تلك 
الجمهورية التي ولدت رس����مياً في التاسع من يوليو 

من العام 2011م. 
ولك����ي يحقق هذا المقال م����ا يهدف إليه؛ فإنه 

سيتناول المحاور اآلتية بشيء من االختصار:
أوالً: الوع����ي باللغ����ات المحلي����ة ف����ي جنوب 

السودان.
ثانياً: الوضع اللغوي في جنوب الس����ودان قبل 

اتفاقية السالم الشامل )2005م(.
ثالثاً: واقع الوضع اللغوي في جنوب الس����ودان 

في الفترة االنتقالية )2005م - 2010م(.
رابعاً: مس����تقبل الوضع اللغ����وي في جمهورية 

جنوب السودان.
أوالً: الوعي باللغات المحلية في جنوب السودان:

ظّل الوعي باللغ����ات المحلية لدى المجموعات 
اإلثنية في جنوب السودان - بما يبرزه من خصوصية 
وتفّرد - س����ائداً ومس����يطراً، ومرصوداً منذ بواكير 
س����نوات القرن العشرين، عندما عرف السودان في 
عصره الحديث ألول مرة سياسة لغوية تنّظم الموارد 

مستقبل الوضع اللغوّي في 
جمهورية جنوب السودان

)*(  نائب عميد الدراسات العليا جامعة إفريقيا العالمية.

اللغوية، وتحّدد لبعض اللغات وظائف وأدواراً معينة.
وقد ماَرَس المس����تعمر البريطان����ي الذي كان 
مهيمناً على السودان )ش����ماله وجنوبه( وقتها دوراً 
بارزاً في تغذية هذا الوعي، ومّده بالمعينات الالزمة 
ضمن المحاوالت المس����تميتة من المستعمر إلبعاد 
شعب جنوب السودان عن الثقافة العربية واإلسالمية 
واللغة العربية، والتي وج����دت بهذه المنطقة موطأ 
قدم لها قبل قدوم المس����تعمر إلى الس����ودان، كانت 
محاوالت المس����تعمر عب����ارة عن قواني����ن وأوامر، 
هدفت إلى خلق عزلة بش����رية ولغوي����ة واجتماعية 
وثقافية، مدعومة بسياسات تعليمية ولغوية، تمكنها 

من تحقيق أهدافها، وقد تجلّت في:
1 - مؤتمر الرجاف اللغوي )1928م(.

2 - حزام األرض التي ال صاحب لها )1929م(.
3 - مرسوم المناطق المقفلة )1929م(.

4 -  سياسة الجنوب )التعليمية(.
وغيرها من سياسات وإجراءات مهّمة، لكن هذه 
المحاوالت لم تقف حجر عثرة في أن تترسخ أقدام 
اللغة العربية والثقافة العربية في جنوب الس����ودان، 
فنش����أ - الحقاً - أطفال في المدن الرئيسة لجنوب 
السودان، وهي: )جوبا، واو، ملكال(، ال يعرفون غير 
اللغة العربية، خصوصاً في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن الماضي، كما أّن حركة اللجوء إلى الشمال 
الت����ي انتظمت أع����داداً كبيرة من س����كان الجنوب، 
بس����بب الحرب األهلية من����ذ بواكيرها في منتصف 
خمسينيات القرن الماضي، وّفرت للجنوبيين فرصاً 
س����انحة لتعلّم اللغة العربي����ة وثقافتها في كّل مدن 

الشمال.
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وقد ترّتب على مس����ألة الوعي باللغات المحلية 
في جنوب الس����ودان حرص الّنخ����ب الجنوبية على 
اإلش����ارة إلى اللغ����ات، وتضمينه����ا كّل االتفاقيات 
والمعاهدات التي عقدتها م����ع الحكومات الوطنية 
التي كانت تحاربها ألس����باب مختلفة، خصوصاً في 

الفترة الممتدة من 9721م إلى 2005م.
والمّطل����ع على تفاصيل بنود اتفاقية أديس أبابا 
)1972م(، واتفاقية الس����الم الس����ودانية )1997م(، 
وبرتوكول مش����اكوس )2002م(، واتفاقية الس����الم 
الش����امل )2005م(، ودس����تور الس����ودان االنتقالي 
)2005م(، وقان����ون مجلس تطوي����ر وترقية اللغات 
القومي����ة )2008م(، وغيره����ا، ليق����ف على إصرار 
الّنخ����ب الجنوبية عل����ى التركيز في إي����راد اللغات 
المحلية في بنود واضحة المعالم، ولكن س����رعان ما 
يتّم وضعها ف����ي حّيز التنظير وال تبارح هذا الحّيز، 
لغي����اب اآلليات الت����ي يمكن أن تنّفذ تل����ك البنود، 
فتصبح اللغات المحلية - في الغالب األعّم - بعيدة 
عن القيام ب����أدوار مهّمة في مجال التعليم واإلعالم 
واإلدارة والحي����اة العاّمة، فاس����حة المضمار للّغتين 
)العربية، واإلنجليزية( اللتين تمثالن جوهر السياسة 

اللغوية في السودان.
ثانياً: الوضع اللغوي في جنوب السودان قبل اتفاقية 

السالم الشامل 2005م:
ارتكازاً عل����ى ما تّم اس����تعراضه، فيما يخص 
مجال الوعي باللغات المحلية في جنوب الس����ودان، 

يمكن القول بأّن الجنوب يمّثل مسرحاً لآلتي:
1 - لغ����ات محلية عديدة )في حدود خمس����ين 

لغة(.
2 - اللغة العربية )تسّمى: عربي جوبا، أو عربي 

منقاًل(.
3 - اللغة اإلنجليزية.

باإلضاف����ة إلى لغات مهّم����ة قدمت إلى اإلقليم 
مؤخراً، تأت����ي في مقدمتها اللغة الس����واحلية التي 

فرضت نفسها بوصفها العباً قوياً وبدياًل مقنعاً.

وال شك أّن هذه اللغات المختلفة من حيث تاريخ 
الحضور، ومن حيث اختالف األدوار والوظائف التي 
تق����وم بها، ومن حيث الس����لوك تجاهها، تحتاج إلى 

التعريف بأوضاعها.
وقبل التعريف بأوضاع تل����ك اللغات؛ ال بّد من 
الق����ول إّن وجود تلك اللغات في مس����احة جغرافية 
مح����دودة يجعلها تعيش في صراع����ات حادة، وقد 
أتاحت هذه الصراعات عبر التاريخ فرصة س����انحة 

النتشار اللغة العربية في ربوع جنوب السودان.
أّم����ا اللغ����ات المحلية ف����ي جنوب الس����ودان 
)وعددها قرابة 50 لغة( باس����تثناء عشر لغات، هي: 
)الدينكا النوير، الباري، الزاندي، الش����لك، الالتوكا، 
المن����داري، الجور، الديدنغا، التبوس����ا(، فإنها تقع 
تحت دائرة التهديد باالنقراض)1(، ولكن هذا التهديد 
لم يمنعها من أن تؤدي بعض األدوار في المجتمعات 

المتجانسة التي توجد فيها هذه اللغات.
مع العلم بأّن اللغات الكبرى في جنوب السودان، 
مثل )الدينكا، النوير، الزاندي، الشلك(، ظلّت خالل 
العق����ود األخيرة تحظ����ى بحضور مه����مٍّ في مجال 
اإلعالم والتعليم، ليس على مستوى جنوب السودان 
فحسب، فقد حظي بعضها بالبّث في مجال اإلعالم 
على مستوى اإلذاعات الموّجهة في إذاعة أم درمان 

القومية، وبعض اإلذاعات الوالئية في الشمال.
ومع العل����م أيضاً ب����أّن الغالبي����ة العظمى من 
تلك اللغات غي����ر مدونة، وغي����ر موصوفة صوتياً، 
وموروفولوجي����اً، وتركيبياً، وداللي����اً، كما أنها لغات 
ليس لها مجامع )أكاديمي����ات( تحميها، على الرغم 
من أّن دستور السودان االنتقالي لعام 2005م يوجب 

تطويرها وترقيتها.
وتظ����ّل )لغة الدينكا( اللغة اإلقليمية الكبرى في 

)2010م(:  الله  جاه  محمد  كمال  انظر:  التفاصيل  من  لمزيد   )1(
حول  العمل  لورشة  مقدمة  ورقة  باالنقراض،  المهددة  اللغات 
جمع تراث اللغات القومية السودانية المهددة باالنقراض، أقامها 

مجلس تطوير وترقية اللغات، 14 - 15 يوليو، ص )7 - 10(.
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جنوب الس����ودان، ناهيك عن اللغات األخرى، بمنأى 
 lingua )عن القيام بدور اللغة الوسيطة )المشتركة
franca  بين المكونات اإلثنية التي تشّكل التركيبة 
الس����كانية لجنوب الس����ودان، وأغلب الظن أّن هذا 
الدور يصعب على أية لغة من لغات الجنوب؛ ألن كّل 
جماعة إثنية تحاول قدر المستطاع التحّصن بلغتها 
وثقافتها، وترفض قبول اآلخر اللغوّي والثقافي الذي 

يساكنها اإلقليم.
وفي هذا الجّو الذي تسود فيه عشرات اللغات 
المختلفة؛ تأتي اللغة العربية لتكتس����ب - عبر عقود 
زمنية من التعايش مع مكّونات الجنوب اإلثنية - دور 
القيام باللغة الوس����يطة )المشتركة(، خصوصاً في 

المدن والحواضر الجنوبية.
وأّما اللغة العربية )عربي جوبا، أو عربي منقال( 
في جنوب السودان، فقد تتبع عشاري أحمد محمود 
)1983م(، في مؤلفه عن العربية في جنوب السودان، 
المراحل التاريخية التي مّرت بها العربية في جنوب 
البالد، مؤرخاً لبداية نشأتها وتطورها واألدوار التي 
تق����وم بها، كما قّدم دراس����ة لغوي����ة مهّمة عن هذه 

اللغة)1( التي استقرت في المنطقة منذ مائتي عاٍم.
وعلى النس����ق نفس����ه؛ قّدم »بول ش����ول دينق« 
)2005م(، في مؤلفه المهّم عن عامية جوبا العربية، 
دراس����ة مهّمة عن هذه العربية، وف����ي هذا الكتاب 
يذهب »بول شول دينق« إلى أنه بالرغم من االتصال 
المبك����ر لبعض القبائل الجنوبية القاطنة في حدوده 
الشمالية، كالش����لك والدينكا، بالقبائل العربية، فإّن 
بداية الدخ����ول الفعلي للغة العربي����ة إلى الجنوب، 
عفوياً، وبصورتها الدارج����ة كان في العهد )التركي 
– المصري(، على يد ثالثة عناصر أساس����ية، هي: 

 Ushari Ahmed Mahmud )1983(: Arabic in  )1(
 the Southern Sudan ,History and Spread of a
 Pidgin Creole, Khartoum, FAL Advertising and

.Printing Co, Ltd

)الجالبة، الفقراء، الجنود المصريون()2(.
وبعيداً عن تن����اول التاريخ التفصيلّي لهذه اللغة 
وتطورها في جنوب الس����ودان؛ يمكن القول إّن هذه 
اللغ����ة مّثلت ف����ي العقود األخيرة اللغ����ة التواصلية 
الكبرى، والوحيدة في المدن الرئيس����ة في الجنوب 
وحواض����ره، وأصبحت لغة المخاطبة في التجمعات 
السياس����ية والثقافية، حتى وصلت إلى أن تكون لغة 
التخاطب وس����ط الجيش الشعبي لتحرير السودان، 
وقد صرح بذل����ك عدد من قادة الحركة الش����عبية 
أنفسهم، وعلى رأسهم  مؤسسها الراحل جون قرنق.
وق����د بّثت وس����ائل اإلع����الم تدش����ين الحملة 
اإلعالمية للحركة الشعبية النتخابات أبريل 2010م 
ف����ي جوبا باللغة العربية دون غيرها من اللغات! كما 
كان للغ����ة العربية حضور متميز في منصة االحتفال 

بإقامة الجمهورية في التاسع من يوليو 2011م!
وعلى الرغ����م من الدور المتعاظ����م الذي تقوم 
به اللغة العربية من التواصل في جنوب الس����ودان؛ 
فإنها لم تس����لم من حرب ال ه����وادة فيها، خصوصاً 
من الصف����وة الجنوبية التي كانت تفّضل عليها اللغة 

اإلنجليزية ما استطاعت إلى ذلك سبياًل.
لقد جرت وتج����ري عمليات تجفي����ف ُمنّظمة 
للغة العربية من التعليم ف����ي الجنوب، بوصفها لغة 
للتدريس ف����ي أغلب الم����دارس، وأصبحت تدرس 
بوصفها مادة على مضض، وتّمت االستعانة بأساتذة 
من كينيا ويوغن����دا للتدريس في الجنوب بعد أن تّم 

إبعاد األساتذة الشماليين ممن يعرفون العربية.
وأّم����ا اللغ����ة اإلنجليزية في جنوب الس����ودان؛ 
فقد دخل����ت إليه بعد قرابة س����تة عقود من دخول 
اللغة العربية، غير أنه����ا )أي اإلنجليزية( لم تتغلغل 
وسط عاّمة الشعب مثلما فعلت العربية؛ إذ ارتبطت 

الدار  الخرطوم:  العربية،  لهجة جوبا  دينق شول )2005م(:  بول   )2(
السودانية للكتب، ص )22(، وانظر أيضاً: عشاري أحمد محمود 
مرجع   ،  Arabic in the Southern Sudan )1983م(: 

سابق، ص )27 - 36(.
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اإلنجليزية بالصفوة والمتعلمين.
ويخبرنا عدد من المؤلفات، التي أّرخت لجنوب 
السودان في بداية القرن العشرين إلى منتصفه، أّن 
المس����تعمر البريطاني حاول جه����ده أن يطرح اللغة 
اإلنجليزية بدياًل للغة العربية الستعمالها في مجال 
التعلي����م واإلدارة والمحاكم.. إلخ، غير أنه لم يحقق 
نجاحاً كام����اًل في هذا المجال، وبعد االس����تقالل 
حمل����ت الصفوة الجنوبية الراية، وما تزال، لكس����ر 
ش����وكة اللغة العربية، وقد حّققت ش����يئاً من النجاح 

في هذا المجال.
وفي غياب اللغات المحلية في جنوب السودان، 
وتمركزها في الفصول الدنيا من مرحلة األس����اس، 
أصبحت الس����احة مهيََّأة للصراع بين اللغة العربية 
واللغة اإلنجليزي����ة، ولعل آخر حلبة حدث فيها هذا 
الصراع كانت اتفاقية السالم الشامل )2005م (؛ إذ 

نّصت بنود هذه االتفاقية على:
- تكون اللغة العربية، باعتبارها اللغة الرئيسية 
عل����ى الصعيد القومي، واللغ����ة اإلنجليزية، اللغتين 
ألداء أعم����ال الحكومة القومية، ولغتي التدريس في 

التعليم العالي.
- ال يج����وز التعّص����ب ضد اس����تخدام أي لغة 
منهما على أي مستوى من المستويات الحكومية أو 

التعليمية)1(.
وبذا تك����ون االتفاقية قد س����اوت أو كادت بين 
اللغة العربية واللغة اإلنجليزية، خصوصاً في مجال 
التعليم العالي الذي ت����ّم تعريبه في فبراير من عام 
1990م، وف����ي اإلعالم ال����ذي كان حكراً )إال قلياًل( 

على اللغة العربية.. إلخ.
وفيم����ا يخ����ص اللغة الس����واحلية ف����ي جنوب 
الس����ودان؛ فيمكن اس����تعراض عدد من المعلومات 

السودان  جمهورية  حكومة  بين  الشامل  السالم  اتفاقية  انظر:   )1(
لتحرير  الشعبي  الجيش  السودان،  لتحرير  الشعبية  والحركة 
السودان، التاسع من يناير 2005م، نيروبي، كينيا، ) د. ت( ) د. 

م( )د. ن(، ص )28(.

المهمة التي يمكن تضمينها فيما يأتي من فقرات.
أورد عش����اري أحم����د محم����ود قب����ل حوالي 
ثالث����ة عقود ما نّصه أّن: »اللغة الس����واحيلية تفتقر 
إلى أية ج����ذور تاريخية متأصلة ف����ي إقليم جنوب 
الس����ودان، كما أنه ليس لها وجود لغوي استخدامي 
عري����ض قد يعزز موقفها واحتم����االت قبولها )كلغة 
قومية للجنوب(، ولك����ن المجتمعات التي تقطن في 
مناطق اإلقليم االس����توائي المتاخمة ليوغندا وزائير 
)الكنغو الديمقراطي����ة( وكينيا - واعية بوجود اللغة 
السواحيلية، كما أّن فئات منها تتحدثها كلغة تخاطب 

مشاركة للغة العربية الهجين – الخالسية«)2(.
ويضيف عش����اري أحمد محمود - على ذلك - 
أنه قد تزايدت في اآلونة األخيرة )النصف األول من 
ثمانينيات القرن الماضي( معدالت حضور واستخدام 
اللغة الس����واحلية في إقليم االستوائية، نتيجة للجوء 
أعداد كبيرة ومتزايدة م����ن اليوغنديين المتحدثين 
بالس����واحلية، واس����تقرارهم في هذا اإلقليم، ومن 
جهة أخرى فإّن كثيراً م����ن الجنوبيين العائدين من 
اللجوء السياس����ي في أقطار شرق إفريقيا في أثناء 
فترة الح����رب األهلية قد حملوا معهم، لدى عودتهم 
بعد اتفاقية أديس أبابا، اللغة الس����واحلية مصحوبة 
لدى بعضهم باألفكار االشتراكية لجوليوس نيريري، 
فتكّونت لدى هؤالء ثقافة إفريقية ذات بعد اشتراكي 

محورها اللغة السواحلية)3(.
ومن المتوق����ع أن تكون رقعة التح����دث باللغة 
الس����واحلية قد توس����عت وزادت مكانتها في جنوب 
السودان في العقدين األخيرين، خصوصاً في الفترة 
التي أعقبت توقيع اتفاقية الس����الم الشامل في عام 
2005م، والت����ي أنه����ت الحرب، ومّكن����ت من عودة 

كتاب  ضمن  التعريب،  ضد  ت(:  )د.  محمود  أحمد  عشاري   )2(
الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات، مركز الدراسات واألبحاث 
االقتصادية واالجتماعية، تونس: )د. ن( ص )287 – 342(، ص 

.)293(

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  )3(
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الكثيري����ن من دول الجوار، كم����ا أنه في هذه الفترة 
قوي����ت الصالت االقتصادي����ة والتجارية بين جنوب 
السودان ويوغندا وكينيا، كما شهدت وجوداً مكثفاً، 
قوامه أعداد مهّمة من اليوغنديين والكينيين الذين 
أصبحت صالتهم بهذا اإلقليم قوية وتكاد تكون شبه 
يومية، ال سيما الذين يعملون في وظائف ذات صلة 

بالتجارة، أو عمالة في شتى المجاالت.
كما أّن ارتباط الجنوبيين بدول الجوار، وتطلعهم 
لخلق عالقات في مختلف المجاالت، زاد من رغبتهم 
في تعلّم اللغة الس����واحلية؛ لتقوية تلك العالقات في 
مقابل إدارة ظهرهم للعربية التي يرون أنها تربطهم 
بالشمال، ويحاول أغلبهم بشّتى السبل قطع الصالت 

التي تربطهم به.
وبعد أن تناولنا استعراضاً سريعاً ألوضاع اللغة 
في جنوب السودان قبل االنفصال؛ يجدر بنا أن ننتقل 
إلى تناول رؤية الحركة الش����عبية الحزب الحاكم في 
الجنوب قبيل اس����تفتاء يناير 2011م، الذي أفضت 
نتائجه إلى االنفصال، لتصور مآالت الوضع اللغوي 
ف����ي الجنوب، وذلك أنه����ا )أي الرؤية( مّهدت لواقع 
جديد للوضع اللغوي في جمهورية جنوب الس����ودان 
التي نش����أت بعد س����تة أش����هر من ذلك االستفتاء، 
وهذا األمر يقتضي أن نبدأ بتوقيع اتفاقية الس����الم 

2005م، وما خلّفته من آثار.
ثالثاً: واقع الوضع اللغوي في جنوب الس����ودان في 

الفترة االنتقالية )2005م – 2010م(:
مّثل����ت اتفاقية الس����الم الش����امل الموقعة في 
نيفاش����ا ف����ي 9 يناي����ر 2005م عالم����ة فارقة في 
تاريخ الحركة الش����عبية لتحرير السودان؛ إذ نقلتها 
من حركة متمردة تس����يطر على بعض المناطق في 
جنوب الس����ودان، وتقاتل الحكوم����ة المركزية ألكثر 
من عقدين، إلى حركة تسيطر على جنوب السودان 
بوالياته العشر، وتساهم بنسبة مهّمة في حكم شمال 

السودان.
وبعد وفاة مؤس����س الحركة الشعبية جون قرنق 

الذي ُع����رف عنه أنه كان وحدوي����اً، على األقل في 
مقاله، وهو القائ����ل: »إّن إيماننا بوحدة الس����ودان 
وس����المة أراضيه موقف بدهي، وما هو بدهي يعني 
مبدئياً، وف����ي ميثاق الحركة الذي نُش����ر في يوليو 
1983م قلن����ا كلم����ات ال تقبل أي تأوي����ل، وأقتبس 
منها ]ال����كالم لقرنق[ أّن اله����دف المبدئي للجيش 
الشعبي والحركة الشعبية ليس هو انفصال الجنوب، 
فالجنوب جزء من السودان، ويكفي إفريقيا ما تعانيه 
من تمزيق على يدي االس����تعمار القديم والحديث، 

فالتجزئة ال تخدم إال مصالح أعداء إفريقيا«)1(.
وبعد وفاة جون قرنق تبّنت الحركة استراتيجية 
جديدة تنكرت فيها لمش����روعها الذي ظلّت ترّوجه، 
وهو )الس����ودان الجديد(، الذي استطاع أن يجتذب 
عدداً من المثقفين من شمال السودان الذين تبوؤوا 
مناص����ب مهمة وحساس����ة فيها، كما اس����تطاع أن 
يجت����ذب مجموعات مهّمة من س����كان منطقة جبال 

النوبا ومنطقة النيل األزرق.
وقد حمل لواء تلك االس����تراتيجية والتبش����ير 
بها معظم قادة الحرك����ة الذين اتخذوا مما ورد في 
اتفاقية الس����الم الشامل فقرة تخص تقرير المصير 
)والعمل لتفضي����ل خيار الوح����دة(، فأهملوا عملياً 
الدعوة إلى الوحدة الجاذبة، وسّخروا كّل إمكاناتهم 
في سبيل إبراز االنفصال خياراً استراتيجياً لمواطن 
الجنوب، ب����ل إّن الخطاب السياس����ي الجنوبي في 
المرحل����ة االنتقالية )2005م - 2010م( س����عى إلى 
تقويض دعائم الوحدة الوطنية بصورة غير مسبوقة، 
فاقت ذلك الذي كان يحدث في أثناء فترة المستعمر 

البريطاني.
وفي سبيل مخاطبة قناعات المواطن الجنوبي، 

عن  نقاًل  السودان،  جنوب  ملف  لألنباء،  السودان  وكالة  انظر:   )1(
إذاعة الحركة الشعبية، مقتبس من إبراهيم محمد آدم )د. ت(: 
لتحرير  الشعبية  للحركة  والتنظيمية  والسياسية  الفكرية  األبعاد 
إفريقيا  جامعة  دار  الخرطوم:  2000م،   - 1983م  السودان، 

للطباعة، ص )158 - 159(.
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وجّره إلى مرب����ع االنفصال، عملت الغالبية من قادة 
الحركة الشعبية إلى خطاب إعالمي وديني وسياسي 
يدعم هذا الخط، وتّم اس����تثمار معلومات تاريخية 
غير متفق عليها، مثل ارتباط الزبير باش����ا رحمة)1(، 
وعالقته بتجارة الرّق في جنوب الس����ودان، وقد تّم 
التركي����ز في موضوع الرّق بصورة عاّمة في تلفزيون 
جنوب الس����ودان SSTV وتلفزي����ون Ebony في 

األيام األخيرة.
كما قام عدد م����ن الكنائس في الجنوب بتقديم 
خط����اب ديني يجعل من مس����ألة االنفصال ضرورة 
ديني����ة يتقّرب به����ا العبد إلى رّب����ه، وخطاب رئيس 
الحركة في إحدى الكنائس في الجنوب، وقوله: »َمن 
أراد أن يصب����ح مواطناً من الدرجة الثانية فليصوت 

للوحدة« مشهور.
كما تّم اس����تثمار بعض أوض����اع الجنوبيين في 
والي����ة الخرطوم )للترويج لالنفص����ال(، حيث يذكر 
أتيم قرنق: »إنت����و عايزين الجنوبيين يظلوا نازحين، 
يسكنون في بيوت من الجواالت والكرتون، ونساؤهم 
يغس����لن المالبس والِعدة في البيوت، نحن نريدهن 
أن يصبحن مزارعات في قراهن يعملن شريفات«)2(.

الحّق أّن الترويج لخيار االنفصال يقوم به قادة 
الحركة الش����عبية بصورة منّظمة مرّتبة، وحضورها 
في صحف الخرطوم، على مدى األش����هر األخيرة، 
ظاهر بصورة تكاد تكون يومية تعكس هذا األمر)3(.

ويصل األمر عند بعض قادة الحركة إلى القول 
باهتبال سانحة االستفتاء للتصويت لالنفصال؛ ألنه 

أتيم قرنق، صحيفة الصحافة، بتاريخ 2010/9/27م، ص )5(.  )1(

أتيم قرنق، صحيفة األحداث، بتاريخ 2010/8/29م، ص )5(.  )2(

انظر مثاًل: باقان أموم، صحيفة األحداث، بتاريخ 2010/7/4م،   )3(
ص )5(.

وأتيم قرنق: صحيفة الصحافة، بتاريخ 2010/9/27م، ص )5(.
ولوكا بيونق: صحيفة الخرطوم، بتاريخ 2010/9/8م، ص )5(.

دينق ألور: صحيفة األحداث، بتاريخ 2010/9/8م، ص )3(.
أتيم قرنق: صحيفة األحداث، بتاريخ 2010/8/29، ص )5(.

إذا لم يفض إلى ذلك س����نفقد فرصة االنفصال إلى 
األبد)4(.

إذاً؛ وفق����اً لكثي����ر مم����ا يرد ف����ي الغالبية من 
تصريحات ق����ادة الحركة يصب����ح االنفصال واقعاً، 
وقد كان، ومن ذلك قول بيتر بشير )رئيس المجلس 
التش����ريعي للجنوب( بأّن ش����عب الجن����وب قد قرر 
مصيره، ولن يقبل بالظل����م وقد اختار االنفصال)5(، 
وأش����ار إلى أّن اإلقليم مستقل أصاًل، وينتظر فقط 
الميعاد المحدد لإلع����الن)6(، وقول لوكا بيونق: »إّن 
اتفاقية الس����الم تتحدث عن الوح����دة واالنفصال، 
ومهما )دقيتوا( طبول الوحدة س����يصوت الجنوبيون 
لالنفصال«)7(، وقول س����لفاكير في واش����نطن: »إّن 
الوحدة ليس����ت خياراً لتصويت حّق تقرير المصير، 
حت����ى اآلن كّل المعطيات تش����ير إل����ى أّن مواطني 

الجنوب سيصوتون بأغلبية لصالح االنفصال«)8(.
هذا، وقد وردت مسألة اللغة ضمن تصريحات 
بعض ق����ادة الحركة الش����عبية، ف����ي تصّورهم لما 
يترتب على ما بعد االس����تفتاء المشار إليه؛ من قيام 

جمهورية جنوب السودان.
وإذا كان م����ن الصعوبة حصر تلك التصريحات 
التي تتفق ف����ي التضييق على اللغة العربية، والتنكر 
للدور الكبير الذي ظلّت تقوم به تاريخياً في الجنوب، 
واالنحياز للغة اإلنجليزي����ة التي ينحصر دورها في 
النخبة وعدد من المتعلمين، وإهمال اللغة المحلية، 
فإّن هناك تصريحين مهّمي����ن يتحتم علينا الوقوف 

عندهما ومناقشتها:
أّم����ا التصري����ح األول: فينس����ب إليزكيل لول 

2010/9/20م،  بتاريخ  سيتزن،  زي  أيقا، صحيفة  واني  جيمس   )4(
مقتبس من صحيفة األحداث، بتاريخ 2010/9/21م، ص )1(.

انظر: صحيفة األهرام اليوم، بتاريخ 2010/9/18م، ص )4(.  )5(

انظر: صحيفة الرأي العام، بتاريخ 2010/9/18م، ص )2(.  )6(

انظر: صحيفة األهرام اليوم، بتاريخ 2010/9/18م، ص )4(.  )7(

انظر: صحيفة الرأي العام، بتاريخ 2010/9/18م، ص )1(.  )8(
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ثقافية

جاتك����وث، رئي����س بعث����ة حكومة جنوب الس����ودان 
في واش����نطن، حيث يش����ير إلى أّن الدولة الجديدة 
المرتقب اإلعالن عنها في جنوب الس����ودان، عقب 
اس����تفتاء يناير 2011م، س����تكون اللغة الرس����مية 
والمعتمدة فيها هي اللغة اإلنجليزية، وستكون اللغة 

العربية هي اللغة الثالثة أو الثانية)1(.
وأّم����ا التصريح الثاني: فيخص لوكا بيونق الذي 
يقول إنه يتوقع أن يتبّنى الجنوب اللغة الس����واحلية 

كلغة أساسية في حال االنفصال)2(.
إّن التصريحين الس����ابقين مهّم����ان في تصّور 
مس����تقبل الوض����ع اللغوي ف����ي جمهوري����ة جنوب 
الس����ودان، واعتم����اد اللغة اإلنجليزية لغة رس����مية 
ومعتمدة في الجنوب مسألة يقتضيها االنفتاح على 
شرق إفريقيا؛ إذ لهذه اللغة شأن في تلك المنطقة؛ 
فهي لغة رسمية ليوغندا، ولغة رسمية باإلضافة إلى 

اللغة السواحلية في كينيا.
كما أّن اللغ����ة اإلنجليزية ظلّت لفترة ممتدة لغة 
صفوة جنوب الس����ودان، ولغة التعليم في عدد مهمٍّ 
من المدارس في الجنوب، وعادة ما كانت تستخدمها 
تل����ك الصفوة في حربه����ا ضد اللغ����ة العربية في 
الجنوب، وفي الشمال، حتى ساوتها أو كادت باللغة 
العربية في التعليم العالي، وبعض الوظائف األخرى، 
وفقاً لبعض بنود اتفاقية الس����الم الشامل 2005م، 

كما أشرنا سابقاً.
أغلب الظّن أّن اللغة اإلنجليزية ستقوى شوكتها 
في جنوب الس����ودان، بعد االنفص����ال، من عاملين 
مهّمين على س����احاتها، أولهما يمثله عودة الالجئين 
الجنوبيي����ن في دول الش����تات )الواليات المتحدة – 
كندا – أستراليا – إنجلترا ..(، وأثر ذلك في الزيادة 
الواضحة بين مستخدمي هذه اللغة بين الجنوبيين.

وثانيهما يكش����فه م����ا بذله المعه����د الصيفي 

انظر: صحيفة األحداث، بتاريخ 2010/8/12م، ص )1(.  )1(

انظر: صحيفة الصحافة، بتاريخ 2010/9/19م.  )2(

للغوي����ات SIL من عمل مالحظ، اس����تمر أكثر من 
ثالثة عقود، للحفاظ على الهوية الجنوبية )في وجه 
الهوية العربية اإلس����المية(، في أثناء فترة الحرب 
األهلية، من خالل تكثيف نشاطه في مضمار اللغات 

والثقافات المحلية.
ليس غريباً بعد ذل����ك أن تطرح حكومة جنوب 
السودان في دستورها في األسبوع األخير من شهر 
أبريل عام 2011م، قبل إعالن الجمهورية رس����مياً، 
مسألة جعل اللغة اإلنجليزية لغة رسمية للجمهورية، 
لتتم إجازة الدستور في األسبوع األول من شهر مايو 
من العام نفسه، ولكن الغريب الذي يصعب فهمه أن 
يسعى شعب يُِعّد نفس����ه لكي يصبح دولة لها كيانها 
وش����خصيتها االعتبارية، إلى أن يُِعّد نش����يداً وطنياً 
بلغة أجنبية )ه����ي اإلنجليزية(، كأنه ليس في لغاته 

ما تستحق هذا الشرف!
من جانب آخ����ر؛ فإّن جعل اللغ����ة العربية لغة 
ثالثة أو ثانية في الجن����وب أمر يصعب تحقيقه في 
الوقت الحال����ي، خصوصاً في مدن الجنوب الكبرى 
وحواضره����ا؛ حي����ث ظلّ����ت تمّثل اللغة الوس����يطة 
والمشتركة في المناطق ذات التعدد اللغوي واإلثني، 
بل توطدت جذوره����ا في بعض المناطق، وأصبحت 
اللغ����ة األّم لكثير م����ن الجنوبيين، إضاف����ة إلى أّن 
الجن����وب - قبيل اس����تفتاء يناي����ر 2010م وبعده - 
اس����تقبل أعداداً كبيرة من الجنوبيي����ن الذين تربوا 
في واليات شمال السودان المختلفة، وهناك أعداد 
مهّم����ة ضمنهم ال تعرف لغة غير العربية، وال تعرف 
ثقافة غير ثقافة وسط السودان التي تربوا وسطها، 
وم����ن المتوقع أن تكون هذه األع����داد المعتبرة من 
الجنوبيي����ن الذين تربوا في الش����مال رصيداً مهّماً 
للعربية في الجمهورية الوليدة، إضافة إلى الرصيد 

الذي تتمتع به أصاًل.
أّما اللغة السواحلية التي تم إيرادها في تصريح 
لوكا بيونق بوصفها لغة أساس����ية في الجنوب؛ فقد 
ت����ّم طرحها من قبل لتكون لغ����ة قومية للجنوب في 
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مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

 Sirr عام 1980م، بواسطة الس����ر أناي كيلويلجانغ
Anai Kelueljang ال����ذي كتب في صحيفة نايل 
ميرور، الت����ي كانت تصدر في مدين����ة جوبا، مقاالً 
بعنوان )فلنجعل السواحيلية اللغة القومية(، أبان في 
هذا المق����ال أّن اتفاقية أديس أبابا قد حلّت قضية 
، وأن  الحكم، ولكن بقي����ت القضية الثقافية دون حلٍّ
حلها رهن بجعل لغة إفريقية متطورة – الس����واحلية 

– اللغة القومية)1(.
لكن دعوة كليولجانغ لجعل اللغة السواحلية لغة 
قومية لجنوب الس����ودان وجدت صدى واسعاً، قبوالً 
ورفضاً، وَمن رفضها أش����ار إلى أنها ال تتمثل فيها 
شروط اللغة القومية: الجذور المعروفة، والتأصيل 
واألصل  والش����عبية،  به����ا،  للمتحدثين  التاريخ����ي 
المي����الدي المحلي. ومنهم َمن رأى أنها لغة أجنبية، 
ومن قِبلها أش����ار إل����ى أنها ممكنة التعلّ����م من ِقَبل 
المتعلمين وغير المتعلمين في ثالثة أش����هر، ومنهم 

َمن رأى أنها لغة إفريقية متطورة)2(.
إّن طرح اللغة الس����واحلية لغة أساسية، الحقاً، 
في جمهورية جنوب الس����ودان، ينس����جم تماماً مع 
االنفتاح رس����مياً وش����عبياً مع دول ش����رق إفريقيا، 
وض����رورة تمليها التعامالت التجارية مع تلك الدول، 
م����ع العلم بأّن هذه اللغة يغلب انتش����ارها في إقليم 
االس����توائية لتجاوره م����ع يوغندا وكيني����ا والكونغو 
الديمقراطي����ة، وهذا األمر يعد تحدياً لقبائل مهّمة، 
مثل )الدينكا والش����لك(، والتي لها نزاعات تاريخية 

مع هذا اإلقليم وقبائله المتنوعة.
وأّم����ا اللغ����ات المحلية في الجن����وب؛ فقد تّم 
تجاهلها لحساس����ية اختيار لغة منها، وفرضها على 
اآلخري����ن، وقبل ثالثين عاماً ق����ال عنها كليويلجانع 

 Sirr Anai Kelueljang )1980(: Make Swahili the  )1(
.national language, Nile Mirror, February 16

عشاري أحمد محمود )د. ت(: ضد التعريب، مرجع سابق، ص   )2(
.)295 - 294(

)عام 1980م تحديداً(: إنها غير متطورة، وليس����ت 
للجن����وب الموارد لتطويرها، والزمن ليس في صالح 
الجنوب، إذ يق����وى فيه تيار الثقافة العربية كّل يوم، 
وأن الس����عي إلى تنمية اللغ����ات المحلية يضيع فيه 

وقت طويل)3(.
وعلى ذلك؛ يمكن القول بأّن واقع الوضع اللغوي 
جنوب السودان، قبيل االنفصال، تتحكم فيه سياسة 
لغوية، تبّنتها حكومة الجنوب، ومن نتائجها الحالية: 
قوة ش����وكة اللغة اإلنجليزية بعد أن تّم اتخاذها لغة 
رس����مية للجمهورية، وتجفيف مناب����ع اللغة العربية 
من عدد م����ن الوظائف التي ظلّت تقوم بها تاريخياً، 
وزيادة رقعة اللغة السواحلية بفعل االتصال المستمر 
بدول الجوار، وبقاء اللغ����ات المحلية الجنوبية على 
حالها، تؤدي أدواراً في أضيق نطاق، ويتّم في الغالب 

تجاهلها لحساسية عملية االختيار من بينها.
رابعاً: مس����تقبل الوضع اللغ����وي في جمهورية 

جنوب السودان:
من خالل اس����تعراضنا لواقع الوضع اللغوي في 
جنوب السودان؛ يصبح باإلمكان استشراف مستقبل 
ذلك الوضع، الذي نرى أنه س����يكون امتداداً لحالة 
الواقع اللغوي الذي يعيشه الجنوب قبيل االنفصال، 
ونعن����ي بذلك أّن هذه الجمهوري����ة قد عقدت العزم 
على اتخاذ سياس����ة لغوية جديدة، تحاول فيها بجدٍّ 
واجته����اد اإلعالء من ش����أن اللغ����ة اإلنجليزية في 
الجنوب، بعد أن أصبحت بمقتضى الدس����تور اللغة 
الرسمية للدولة، وزيادة الوظائف التي تؤديها لتصبح، 
عبر سنوات ليس����ت كثيرة، لغة التعليم واإلعالم بال 
منازع، وربما لغة الحياة العاّمة في المدن والحواضر 
الكب����رى ف����ي الجمهورية، وذلك مقرون����اً بمواصلة 
تجفيف اللغة العربية، تلك اللغة ذات الصلة القديمة 
بالجنوب، والتي تحتفي بمرور قرنين من الزمن منذ 

وصولها إلى تلك البقعة.

See: Sirr Anai Kelueljang )1980(, Op. cit  )3(
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ومن المتوقع أن تثمر السياس����ة اللغوية المشار 
إليها في تسريع عملية تجفيف اللغة العربية، وذلك 
باستجالب مزيد من األساتذة من الدول التي تجاور 
الجمهورية، مثل يوغندا وكيني����ا، لتدريس مقررات 
محلية ومس����توردة باللغة اإلنجليزية، ومروراً بجعل 
اللغة العربي����ة مادة تدرس كالفرنس����ية، وليس لغة 
للتدري����س، وانتهاء باس����تبعادها نهائياً من مدارس 

الجمهورية.
مهما يكن من أمر خطورة هذه السياس����ة على 
اللغة العربية والثقافة اإلسالمية في هذه الجمهورية؛ 
فإّن اللغة العربية ستصمد إلى أمد، على الرغم من 
أنها ستخس����ر كثيراً بفقدانها ع����دداً من الوظائف 
الجوهري����ة التي ظلّ����ت تؤديها في مج����ال التعليم 
واإلع����الم والمحاكم والمخاطبات الش����عبية.. إلخ، 
اإل أنها ستظل لغة التواصل الكبرى في الجمهورية، 
وخصوصاً أّن العديد من البحوث والدراسات اللغوية 
االجتماعية التي ُعقدت في الجنوب س����ابقاً - كما 
أش����رنا - قد أكدت منذ ثمانينيات القرن الماضي 
أّن الغالبية العظمى من أطف����ال المدن الكبرى في 

الجنوب ال يعرفون غير هذه اللغة.
وبالنس����بة للغ����ات المحلي����ة ف����ي الجمهورية 
الجديدة؛ فإنها ستظل مستخدمة بصورة واسعة في 
القرى واألرياف، وبصورة غير واسعة في المجتمعات 
المتجانس����ة في أط����راف الم����دن والحواضر في 
الجمهورية، واألمل معقود في أن يقوم مجلس تطوير 
وترقية اللغات القومية، الذي أس����س في جوبا قبل 
شهور عديدة، بدور مهمٍّ في مضمار تطوير عدد من 
هذه اللغات؛ تمهيداً لحّث الباحثين على دراس����تها، 
وإيج����اد وظائف لها في مختلف أوج����ه الحياة في 

الجمهورية.
خالصة البحث:

نخلص من جمل����ة المحاور الت����ي تناولها هذا 
المقال إلى عدد من النقاط، لعل أهمها:

أوالً: أّن الجماعات اإلثنية في جنوب الس����ودان 

ظلّت عبر تاريخها واعية بمس����ألة اللغات المحلية، 
وما تحمله من ثقافات تعكس تفّردها وخصوصيتها، 
وقد مارس المس����تعمر دوراً بارزاً ف����ي تغذية هذا 
الوعي، وحملت من بعده الصفوة الجنوبية الراية في 

هذا المضمار.
ثانياً: أّن الوضع اللغوي في جنوب الس���ودان 
ينعكس في لغات محلية )عددها قرابة خمس���ين 
لغ���ة(، تقع الغالبي���ة العظمى منه���ا تحت دائرة 
التهديد باالنقراض، وعدد منها غير مدّون وغير 
موصوف على مستويات اللغة جميعاً، كما ينعكس 
ف���ي اللغة العربية )عربي جوبا(، وهي لغة أكملت  
قرنين من الزمن في الجنوب، واستطاعت أن تقوم 
بدور اللغة الوس���يطة المشتركة بين المجموعات 
اإلثني���ة في الجن���وب، وينعكس أيض���اً في اللغة 
اإلنجليزية التي تمحورت حول الصفوة الجنوبية، 
وعدد معتبر من المتعلمين، كما ينعكس أيضاً في 
اللغة السواحلية التي يتوّقع أن يكون لها دور مهمٌّ 
في هذا اإلقليم مستقباًل؛ إذا تّم قبولها في بقية 

أنحاء الجنوب.
ثالثاً: أّن واقع الوضع اللغوي جنوب الس����ودان، 
قبيل االنفصال، تحكمت فيه سياس����ة لغوية تبّنتها 
حكوم����ة الجنوب، نتج����ت عنها: قوة ش����وكة اللغة 
اإلنجليزية، وتجفيف مناب����ع اللغة العربية من عدد 
م����ن الوظائف، وزيادة رقعة اللغة الس����واحلية بفعل 
االتصال المس����تمر ب����دول الجوار، وبق����اء اللغات 
المحلية الجنوبية على حالها، تؤدي أدواراً في أضيق 

نطاق.
رابعاً: أّن مس����تقبل الوضع اللغوي في جمهورية 
جنوب السودان سيكون امتداداً لحالة الواقع اللغوي 
الذي عاش فيه جنوب السودان قبيل االنفصال، إذا 
استمرت الجمهورية حديثة النشأة في تلك السياسة 
اللغوي����ة، التي تقوي ش����وكة اإلنجليزي����ة، وتجّفف 
العربي����ة، وتزيد رقع����ة الس����واحلية، وتبقي اللغات 

المحلية رهينة للمجتمعات المتجانسة إثنياً.

ثقافية

المشهد 
اإلفـريقي
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ذاكرة التاريخ
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آراء ورؤى

بنك المعلومات )جمهورية أوغندا(



104
العدد العشرون /  ربيع اآلخر - جمادى اآلخرة 1435هـ ، أبريل  - يونيه  2014م

المشهد 
اإلفـريقي

أهم األحداث : يناير  - مارس

عام 2014م - 1435هـ

104

20131435

■ معارك ضارية بجنوب السودان واتهامات بسرقة المعونات:
اتهمت األمم المتحدة طرَفي النزاع )القوات الحكومية، والقوات المعادية 
للحكومة( في جنوب الس���ودان بسرقة المس���اعدات اإلنسانية والمركبات التي 

تُستخدم في توصيلها.
وأعلن���ت األمم المتحدة أيضاً أّن عش���رات من األش���خاص أصيبوا في 
معارك بين قوات حكومية من جيش جنوب الس���ودان ومس���لّحين موالين لنائب 
الرئيس الس���ابق )رياك مشار( النائب السابق للرئيس )سلفاكير ميارديت(، في 

مدينة ملكال عاصمة والية أعالي النيل.
وأوقع الرصاص الطائش عشرات الجرحى في المخّيم الذي أقامته األمم 

المتحدة في المدينة، والذي لجأ إليه أكثر من عشرين ألف شخص.
الجزيرة نت - 2014/1/15م

■ برلمان إفريقيا الوس���طى المؤقت ينتخب عمدة العاصمة رئيسة مؤقتة 
للبالد: 

انتخب المجلس االنتقالي في جمهورية إفريقيا الوس���طى رئيس���ة بلدية 
بانجي )كاثرين س���امبا بانزا( لمنصب الرئيس المؤقت، لتحّل محّل )ميش���يل 

جوتوديا( الذي تنّحى في العاشر من يناير بعد ضغوط دولية شديدة عليه.
كانت بانزا قد فازت في الجولة الثانية من االقتراع الّس���ري الذي أُجري 
في البرلمان؛ محرزة 75 صوتاً مقابل 53 ألقرب منافس���يها )ديزيريه كوليغيا(، 
بع���د عدم تمّكن أي من المرش���حين من الحصول عل���ى األغلبية المطلقة في 
الجول���ة األولى التي تنافس فيها ثمانية مرش���حين. وم���ن المفترض أن تتولى 
الرئيس���ة الجديدة مهّم���ة إعادة الّس���لْم للبالد، ووقف العن���ف الطائفي ضد 
المسلمين، وتمكين مئات اآلالف من المسلمين النازحين من العودة إلى منازلهم، 

وتنظيم انتخابات عاّمة في موعد أقصاه النصف األول من 2015م.
وكالة رويترز – 2014/1/21م

■ تقرير أممي يدين انتهاكات إريتريا لحقوق اإلنسان: 
اتهم���ت األمم المتحدة إريتريا، في تقرير نش���رته في وقت س���ابق من 
ش���هر فبراير، بارت���كاب انتهاكات بالجمل���ة لحقوق اإلنس���ان، بينها: عمليات 
اختفاء قس���رية، واعتقاالت تعس���فية، وتعذيب. وأدان دبلوماسيون اجتمعوا في 
مجل���س األمم المتحدة لحقوق اإلنس���ان في جنيف »القمع الوحش���ي لحقوق 
اإلنس���ان األساسية من جانب سلطة ديكتاتورية معزولة« - بحسب تعبيرهم  -، 
وطالبت تشيلي ودول أخرى إريتريا بالتحقيق حول حوادث اختفاء، فيما أسفت 
الدنمارك للجهود المحدودة لوقف التعذيب، وتطرقت إس���تونيا إلى شبه انعدام 
حرية التعبير. لكن الس���فير اإلريتري في بريطانيا )تسفاميكايل غيراتو( رفض 
هذه االتهامات؛ معتبراً أنه إذا كان ثمة أمر يهدد حقوق اإلنس���ان في بالده فهو 
»العقوبات غير المبررة« التي ُفرضت عليها من جانب المجتمع الدولي، واعتبر 
أّن سلس���لة االتهامات بانتهاكات كبيرة لحقوق اإلنس���ان ارتكبتها إريتريا تقف 

وراءها أسباب سياسية.

وكالة فرنس برس )أ. ف. ب( – 2014/2/4م

■ احتجاجات لمس���لمي كينيا بعد مداهمة الش���رطة لمسجد وقتل أحد 
المصلين:

شهدت مدينة ممباس���ا احتجاجات عنيفة نّظمها مسلمون داخل مسجد 
موس���ى في حي )ماجينجو( الفقير والشوارع القريبة، بعد قتل الشرطة الكينية 
ألحد المصلين في أثناء اقتحامها ألحد المس���اجد بالمدينة الس���احلية، وقال 
ش���هود إّن الش���رطة أطلقت الغاز المس���يل للدموع والرصاص المطاطي فوق 
رؤوس الحشود لتفريقهم، بينما كان الشبان يصرخون في وجه الضباط مرددين: 
»قتلة«. وزار ش���اهد من رويترز مس���جد موس���ى الذي داهمته الشرطة، ورأى 
بقع دم جاّفة على الس���جاد والجدران والس���تائر، وثقوباً أحدثها الرصاص في 

الجدران، وطلقات فارغة، وحطام زجاج متناثر على األرض.
وكالة رويترز – 2014/2/6م

■ الجنائي���ة الدولي���ة تب���دأ محاكمة أحد أم���راء الحرب ف���ي الكونغو 
الديمقراطية: 

َمثََل )بوسكو نتاجاندا(، وهو أحد زعماء الميليشيات في جمهورية الكونغو 
الديمقراطي���ة، أمام المحكمة الجنائية الدولية في الهاي؛ بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب وأعمال وحشية أخرى.
ويواج���ه )نتاجاندا( اتهامات بارتكاب جرائم في حّق اإلنس���انية وجرائم 
حرب، من بينها: القتل واالغتصاب، خالل صراع وقع عام 2002م – 2003م في 
ش���رق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن.  ولم تدن المحكمة التي 
أُّسست قبل 11 عاماً سوى شخص واحد، وهو أمير الحرب الكونغولي )توماس 

لوبانجا(، وقضت بسجنه 14 عاماً في 2012م الستغالله األطفال كجنود.
وكان )نتاجان���دا( الذي يُعتقد أّن عمره نحو 41 عاماً، قد س���لّم نفس���ه 
للس���فارة األمريكية في )كيجال���ي( عاصمة رواندا في م���ارس الماضي، بعد 
مشوار اس���تمر 15 عاماً كقائد في سلسلة من عمليات التمرد في إقليم إيتوري 

الكونغولي.
وكالة رويترز – 2014/2/10م

■ اتحاد علماء إفريقيا ينتقد عمليات اإلبادة الجماعية لمس���لمي إفريقيا 
الوسطى:

أصدر اتحاد علماء إفريقيا بياناً ينتقد فيه عمليات اإلبادة الجماعية التي 
تقع على المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى؛ داعياً المجتمع الدولي بدوله 
ومؤسس���اته إلى تحّمل المسؤولية بحماية المسلمين، والتحرك الفوري لتحقيق 
األم���ن لكّل المواطنين في هذا البلد بغّض الطرف عن أعراقهم وأديانهم. وقال 
البيان: »إّن الوضع في إفريقيا الوس���طى إذا ل���م يتم تداركه عاجاًل؛ فقد ينذر 
باتساعه والتسّبب في حروب ذات طابع ديني وعرقي في المنطقة كلها؛ فتزداد 
المعاناة في القارة المنكوبة أصاًل بمآس���يها«، ودع���ا االتحاد إلى تنظيم حملة 
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)جمع تبرعات( في كّل الدول لمس���اعدة المشردين في الداخل والالجئين في 
تشاد والكاميرون والكنغو على اختالف أديانهم وأعراقهم.

موقع اتحاد علماء إفريقيا على اإلنترنت – 2014/2/17م

■ إثيوبيا تنهي 30% من عملية بناء سّد النهضة:
أكد المهندس )س���يميجنيو بيكيلي( مدير مش���روع سّد النهضة اإلثيوبي 
أن���ه يجري إحراز تقّدم في عملية بناء س���ّد النهضة الذي يقام في والية )بيني 

شانجول جاماز( اإلقليمية اإلثيوبية لتوليد الكهرباء بالقوى المائية.
ونقل مركز )والتا( اإلعالمي اإلثيوبي عن مدير مش���روع س���ّد النهضة 
قوله: »إّن العمل فيه يجري على مدار الساعة من أجل تسريع عملية بناء السد«، 
وقال مدير المش���روع: »إنه تّم اآلن استكمال أكثر من نسبة 30% من المشروع، 
وإّن عمليات الحفر واألشغال المائية والميكانيكية الكهربية تجري وفقاً للخطة 
الموضوعة«؛ مش���يراً إلى أّن »تمويل مشروع السد بواسطة مساهمات الحكومة 
وشعب إثيوبيا، حيث يشارك اإلثيوبيون بالداخل والخارج في تمويل المشروع«. 
يش���ار إلى أّن حالًة من القلق الشعبي تس���ود الرأي العام المصري والسوداني 
خوفاً من أن يؤدي بناء س���ّد النهضة اإلثيوبي، وتحويل مجرى نهر النيل األزرق، 
لتقليل حصة مصر والس���ودان )دول المصّب( من مياه نهر النيل، والبالغة 5,85 

مليار متر مكعب سنوياً.
 وكالة أنباء الشرق األوسط )أ. ش. أ( – 2014/2/23م

■ األمم المتحدة تقصف مواقع لمس���لّحين إس���الميين أوغنديين داخل 
أراضي الكونغو:

قصفت مروحيات لقوة األمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
للمرة األولى مواقع للمس���لّحين األوغنديين الناش���طين في ش���رق هذا البلد، 
وفق ما أعلنت القوة األممية )مونوس���كو(، وقالت القوة في بيان: إّن مروحيتين 
هجوميتين لمونوسكو قصفت قاعدة )ساها سيتيزا( للمتمردين األوغنديين، في 
منطقة مباو بش���مال شرق بيني، في إقليم شمال كيفو الذي يشهد اضطرابات، 
وقال قائد )قوة مونوس���كو( مارتن كوبلر: »إّن هذه العملية أتاحت لنا وضع حدٍّ 
للهجمات المتكررة ل�لمتمردين األوغنديين ضّد الس���كان المدنيين« - على حّد 
قوله -. وكان الجيش الكونغولي أطلق في الس���ادس عشر من يناير عملية ضّد 
المسلّحين في )تحالف القوى الديموقراطية - الجيش الوطني لتحرير أوغندا(، 
وأعلن في منتصف فبراير أنه كّبد المس���لّحين خس���ائر فادحة، وس���يطر على 

عدد من مواقعهم.
وتأسس���ت القوات الديمقراطي���ة المتحالفة منتصف التس���عينيات من 
اندماج حركتين مس���لّحتين تعارض���ان الرئيس األوغندي )يوري موس���يفيني( 
ال���ذي يحكم البالد منذ 1986م، وقد اختفى )الجيش الوطني لتحرير أوغندا(، 
والذي كان يُعرف اختصارا باس���م )نالو(، لكن الحركة احتفظت باسم )إيه دي 
إف - نالو(، وكانت حركة )إيه دي إف( في فترة ما تتكون أساس���اً من ناش���طي 
)تابليك(، وهي حركة إسالمية مسلّحة. وكان مقاتلو القوات الديمقراطية دائماً 

يجدون ملجأ في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 1997م، على س���فح جبال 
روينزوري الخض���راء البركانية، يزرعون فيها القه���وة، ويتبادلون منتجاتهم مع 

السكان المحليين المتحالفين معهم.
وكالة فرنس برس )أ. ف. ب( – 2014/3/2م

■ وحدات مكثفة من القوات اإلثيوبية تصل للصومال:
وصل���ت وحدات مكثفة م���ن القوات اإلثيوبية إلى مدينة )طوس���مريب( 
حاضرة محافظة )جلجدود( وسط الصومال، وتمركزت في معسكرات بالمدينة 
استعداداً لش���ّن هجوم ضد حركة الشباب الصومالية. وقال رئيس إدارة مدينة 
طوس���مريب )معلم عبد الرحمن علي محمد( - ف���ي تصريح للصحافيين بعد 
اجتم���اع مع ضباط القوات اإلثيوبية -: »إّن القوات اإلثيوبية طلبت من س���كان 

المنطقة العمل معهم في الحرب ضّد حركة الشباب«.
وكالة أنباء الشرق األوسط )أ. ش. أ( - 2014/3/3م

■ االتحاد اإلفريقي يدعو لوقف عمليات قتل المدنيين في القارة:
أكدت )نكوس���ازانا دالميني زوما( رئيس���ة مفوضي���ة االتحاد اإلفريقي 
ضرورة وق���ف عمليات القتل التي يتعرض لها األبري���اء من المدنيين في عدد 

من الدول اإلفريقية.
وأعربت مفوضية االتحاد - في بيان أصدرته اليوم - عن اس���تيائها إزاء 
اس���تمرار األعمال اإلرهابية والبربرية التي يتعرض له���ا أبرياء على يد أفراد 
وجماعات تفتقر إلى الضمير، وتنشر التخريب: في نيجيريا، وإفريقيا الوسطى، 
وجنوب الس���ودان، والصومال، ودول أخرى منذ بداي���ة العام الحالي. وطالبت 
بضرورة وقف عمليات القتل التي تتس���م بالحماقة، وحّثت القارة اإلفريقية على 

إعادة االلتزام ببذل جهود لتحقيق السالم واألمن في إفريقيا.
وكالة أنباء الشرق األوسط )أ. ش. أ( – 2014/3/5م

■ معتقلو جنوب السودان السياسيون يواجهون اإلعدام والمؤبد:
يواجه األمين العام المعزول لحزب الحركة الش���عبية لتحرير الس���ودان 
)باق���ان أموم(، ونائب وزير الدفاع الس���ابق )مجاك دي أق���وت(، ووزير األمن 
القوم���ي المقال الجن���رال )أوي���اي دينق أج���اك(، والرئيس الس���ابق للبعثة 
الدبلوماس���ية لجنوب السودان في واش���نطن )إيزيكيال جاتكوث(، تهم الخيانة 
العظمى والقيام بأنش���طة معادية للدستور، وحسب قوانين جنوب السودان؛ فإّن 
اإلعدام والسجن المؤبد هي عقوبات متوّقعة لهم. وقد بدأت محاكمة المتهمين 
في العاصمة )جوبا(، في وقت سابق من شهر مارس، وشهدت المحكمة حضوراً 
كثيفاً ألسر المعتقلين والمناصرين لهم في أولى الجلسات اإلجرائية للمحاكمة، 
وحسب المراقبين؛ فإّن بعضاً منهم يتشكك بشأن نزاهة القضاء المتهم بالوالء 
للنظ���ام الحاكم، فيما يرى آخرون أنها تمّثل أول اختبار لمدى مصداقية ومهنية 

القضاء بجنوب السودان.
الجزيرة نت - 2014/3/12م
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 معّدل النمو في )إكواس( يسجل %6,3 خالل سنة 2013م:
س���جلت المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )إكواس( معدل نمو ب� %6,3، خالل 2013م، وهو معدل أعلى من متوس���ط معدل النمو 
اإلفريقي البالغ %4,8 للعام نفسه، وفقاً إلحصائيات )إكواس(. غير أّن معدل النمو في 2013م كان أقل من %6,6 المسّجل في 2012م، بينما تتوقع 
المجموعة التي تضم 15 عضواً تحقيق معدل نمو مرتفع في 2014م قد يبلغ %7,1. وعلى مس���توى الدول األعضاء؛ س���جلت سيراليون معدل النمو 
األعلى في اإلقليم خالل 2013م، وهو %14,6، بينما كان معدل النمو األدنى في الرأس األخضر؛ حيث ُقّدر ب� %0,5. وفي الوقت نفس���ه؛ ستس���جل 
س���ت دول أعضاء )بوركينافاس���و، ونيجيريا، وغانا، وليبيريا، وساحل العاج، وسيراليون( معدالت نمو أكبر من معدل النمو المتوقع في المجموعة 

لسنة 2013م، والذي كان مقّدراً ب� 6,3%.
وحس���ب المعلومات الصادرة عن المنظمة اإلقليمية؛ فإّن مصادر النمو هي: ارتفاع إنتاج الغاز والنفط والمعادن األخرى، فضاًل عن تحّسن 

اإلنتاج الزراعي.
وكالة بانا برس – 2014/1/7م

 1,38 مليار دوالر عائدات إثيوبيا من السياحة خالل 6 أشهر:
قال مدير إدارة العالقات الدولية بوزارة الثقافة والس���ياحة اإلثيوبية )أويكي تاني( إّن عائدات الس���ياحة بلغت 1,38 مليار دوالر في النصف 
األول م���ن موازن���ة العام اإلثيوبي الحالي التي تبدأ ف���ي 30 من يونيو. وأوضح أويكي أّن هذه العائدات تحققت نتيجة زيادة عدد الس���ياح الذين 
زاروا إثيوبيا خالل تلك الفترة، حيث وصل عدد السياح إلى  370.754 سائحاً. وأضاف أّن الوزارة تنّفذ عدداً من األنشطة، تتمثل في تمديد فترة 
اإلقامة للسياح، وتعزيز المواقع السياحية، موضحاً أّن المشاركة في المعارض التجارية الدولية والسياحة كانت سبباً مباشراً في زيادة اإليرادات.
وكالة األناضول - 2014/3/3م

 التبادالت التجارية بين الكاميرون وساحل العاج ترتفع إلى 53 مليار فرنك إفريقي عام 2013م: 
صّرح مصدر رس���مي بأّن التبادالت التجارية بين الكاميرون وس���احل العاج ارتفعت من 10 مليارات فرنك إفريقي سنة 2011م إلى 53 مليار 
فرنك إفريقي سنة 2013م، أي بزيادة 43 مليار فرنك إفريقي، وهو ما يمّثل بالقيمة النسبية أكثر من 500% خالل 3 سنوات.وحسب أرقام المعهد 
الوطني لإلحصاء في الكاميرون؛ فإّن التبادالت التجارية بين س���احل العاج والكاميرون وصلت إلى 33 مليار فرنك في س���نة 2012م، ويعود هذا 
النشاط الديناميكي في التعاون االقتصادي بين البلدين إلى المبادرات التي اتخذها الجانبان منذ عدة سنوات لتوطيد العالقات االقتصادية. يُذكر 
أّن ساحل العاج نّظمت خالل أكتوبر 2013م، في العاصمة االقتصادية الكاميرونية )دواال(، النسخة الثانية من )األسبوع اإليفواري( في الكاميرون، 
بمش���اركة 50 ش���ركة وفاعاًل اقتصادياً من أبيدجان. وظّل الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح س���احل العاج منذ 2011م، حيث لم تصّدر 
الكاميرون لساحل العاج سوى مليار فرنك إفريقي سنة 2011م، بينما صّدرت ساحل العاج للكاميرون في السنة نفسها أكثر من 9 مليارات فرنك.

واس���تضافت )أبيدجان( مؤخراً، في 7 مارس 2014م، اللجنة المشتركة اإليفوارية الكاميرونية التي تمّخضت عن التوقيع على 10 اتفاقات 
ثنائية؛ بهدف الدفع بالتعاون االقتصادي بين الكاميرون وساحل العاج، والذي ينمو باضطراد منذ ثالث سنوات. وبعد الخروج من أزمة اجتماعية 
وسياسية طويلة؛ تسعى ساحل العاج الختراق السوق الكاميرونية التي تمّثل 50% من الناتج المحلي الخام للمجموعة االقتصادية والنقدية لوسط 

إفريقيا )سياك(، مع سكان يبلغون 22 مليون نسمة ويد عاملة مؤهلة؛ إضافة إلى أنها الميناء األول في إقليم وسط إفريقيا.
وكالة بانا برس – 2014/3/13م

 البنك الدولي يخّصص 900 مليون دوالر لدعم خطط السنغال التنموية:
قّررت مجموعة البنك الدولي تخصيص 900 مليون دوالر )حوالي 450 مليار فرنك إفريقي( إضافية؛ لدعم خطة السنغال التنموية الصاعدة؛ 
بحس���ب ما كش���ف )بيرتران بادري( المدير العام ورئيس العملي���ات بمجموعة البنك الدولي. وأضاف بادري - ال���ذي كان يتحدث خالل مؤتمر 
صحافي، في أعقاب زيارة للس���نغال دامت ثالثة أيام - أّن البنك الدولي يعكف على إصالح ذاته، و »من المهم أن تلتقي طموحاتنا مع طموحات 
الس���نغال«. وتكمياًل لحديث مس���ؤول البنك الدولي؛ اعتبرت )فيرا سونغوي( مديرة عمليات البنك في السنغال أنه ال بد من »مزيد من الشفافية 
لتقديم مبلغ ال� 900 مليون دوالر اإلضافية«، وأضافت أّن هيئتها س���تطلق نقاش���ات مع السلطات السنغالية حول شروط استخدام هذا المال، كما 

قّدرت سونغوي - من جهة أخرى - حجم التزامات البنك الدولي الجارية في السنغال بنحو 1,2 مليار دوالر؛ تتعلق بما مجموعه 22 مشروعاً.
وكالة األنباء اإلفريقية )A P A( – 2014/3/15م
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107 .. أفريقيا

قالو ا عن ...

»قضاي���ا حقوق اإلنس���ان في   ■
إفريقيا تظّل قضية خطيرة، ومس���ألة 
حساس���ة، وخصوصاً عندما يس���لط 
الض���وء عل���ى العالقة بي���ن الحقوق 
والواجب���ات، والجمع بين حقوق الفرد 
مع مصالح الش���عب.. أو عند الحديث 
عن الحكم الرشيد، أو الحرية والعدالة، 

وحّق المواطنين في المشارك�ة«.
 البروفيسير صامبا تيام، 
مدير معهد حقوق اإلنسان والسالم 
)IDHP( التابع لجامعة الشيخ 
أنتا ديوب )UCAD( بداكار، 
خالل كلمته في ندوة حول )ملحمة 
تأسيس معهد حقوق اإلنسان 
والسالم منذ 30 عاماً: منظورات 
تاريخ حقوق اإلنسان في إفريقيا(.

■ »لي���س وض���ع إفريقي���ا، ف���ي 
اللعبة االس���تراتيجية الراهنة، مرّفهاً 
أو مرتاح���اً، فالقوة والمقدرة ليس���تا 
إلى جانبنا، قان���ون العالقات الدولية 
الذي ال يرح���م يضيق علين���ا، لكننا 
مقتنعون بأنه توجد بالنس���بة إلينا - 
نحن الش���عوب الفقي���رة والمحرومة 
- إمكاني���ة التوصل إل���ى التأثير في 
مجرى األحداث، والقدرة على صياغة 
توازن جديد، وذلك من خالل التماسك 

والصالبة والشجاعة«.
 دنيس ساسونغويسو رئيس 
جمهورية الكونغو برازافيل، في كلمته 
خالل المؤتمر الثاني والعشرين 
لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة 
اإلفريقية، أديس أبابا، 1986/7/28م.

 
■ »يا ش���باب إفريقي���ا! إّن مصير 
قارتنا بين أيديكم، وس���تصبح إفريقيا 
ما تصنعون أنتم منه���ا، على األقل إذا 
قّدمت���م كّل م���ا في اس���تطاعتكم من 
أجل تحريرها م���ن كّل ما يثقل عليها، 
وم���ن أجل أبنائها، دع���وا جانباً طريق 
السهولة، واس���عوا دائماً إلى األفضل، 
ضاعف���وا إذن جهودك���م فيما هو أبعد 
من الحدود المصطنعة، وتسلّحوا بكثير 
إذ ستحتاجون  والتبصر؛  الشجاعة  من 

إليهما، والنصر في نهاية المعركة«.
 عبد الله واد الرئيس السابق 
لجمهورية السنغال، جزء من رسالة 
وجهها إلى الشباب اإلفريقي في 
خاتمة كتابه: )حياة من أجل إفريقيا.. 
مذكرات رئيس جمهورية السنغال 
عبد الله واد(، شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر، ص 322، الطبعة 
الثانية 2012م.
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 مفوضية االتحاد اإلفريقي: عام 2014م سيكون 
عام الزراعة واألمن الغذائي:

قال���ت رئيس���ة مفوضي���ة االتح���اد اإلفريقي 
)دالميني زوما( إّن عام 2014م سيشهد بداية تنفيذ 
الخطة االس���تراتيجية الثالثة للمفوضية، بدعائمها 
الخمس، مش���ّددة على أنه س���يكون عام »الزراعة 

واألمن الغذائي«.
واعتبرت )زوم���ا( في تقرير لها عن أنش���طة 
المفوضية، خالل ع���ام 2013م، أّن العام الماضي 
كان فرصة لالتحاد لتقييم إنجازاته وتحدياته خالل 
األعوام الخمس���ين الماضية، ورس���م معالم أجندة 

األعوام الخمسين القادمة.
وأش���ارت إل���ى أّن دور المفوضي���ة يتمّثل في 
»تسهيل وتشجيع تنفيذ رؤية االتحاد اإلفريقي نحو 

القارة اإلفريقية لجعلها متكاملة ومزدهرة«.
 وخالل اس���ت��عراض رؤي���ة المفوضي��ة لعام 
2014م ق���ال التق����ري���ر: إن���ه »سيش���هد بداية 
الثالث������ة  االس���تراتيج����ية  الخط���ة  تن���في���ذ 
للمفوض��ي���ة )2014م – 2017م(؛ م���ع دعائم���ها 
الخ���مس )الّس��لم واألمن - التنمية االجتم���اعية 
واالقتص���ادية والبش���رية - التكام���ل والت���عاون 
والشراكات - القيم المشتركة - بناء المؤس���سات 

والق���درات واالتصال(.
وكالة األناضول - 2014/2/3م

  مب���ادرة لإلكواس للقضاء على الجوع في 
غرب إفريقيا بالتعاون مع الفاو:

إفريقيا  لغرب  المجموعة االقتصادية  دّش���نت 
)إك���واس( مبادرة للقضاء على الجوع في دول غرب 
إفريقيا بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة التابعة 

لألمم المتحدة )الفاو(.
وذكر بيان للمجموعة، التي تتخذ من العاصمة 
النيجيري���ة )أبوجا( مق���راً لها اليوم، أّن تدش���ين 
المبادرة جاء خالل ورش���ة عمل ل���دول المجموعة 
بالعاصمة الغانية )أكرا( بدأت اليوم وتس���تمر حتى 

26 فبراير.

وأض���اف البي���ان أّن المبادرة س���تمكن رجال 
األعم���ال والمس���ؤولين الدوليي���ن والمحليين من 
مناقش���ة كيفية التوصل إلى ق���رارات مهمة لدعم 
برام���ج القضاء على الجوع ف���ي دول غرب إفريقيا 

التي يعاني بعضها الجفاف واالنفالت األمني. 
وكالة أنباء الشرق األوسط )أ. ش. أ( – 2014/2/25م

  المغرب وغينيا كوناكري يوّقعان 20 اتفاقاً 
في مختلف القطاعات االقتصادية:

وّقعت المغرب وغينيا عش���رين اتفاقاً في إطار 
تعاونهما، وذلك بعد س���اعات عل���ى وصول العاهل 
المغربي الملك محمد الس���ادس إلى كوناكري في 
زيارة رس���مية اس���تمرت ثالثة أي���ام، وتتعلق هذه 
االتفاق���ات بقطاعات مختلف���ة: )الصيد البحري، 
والزراعة، والتجارة، والسياحة، والطاقة، والمناجم، 

والمياه، وتنظيم المدن(.
وكالة فرنس برس )أ. ف. ب( - 2014/3/4م

  150 مليون دوالر من البنك الدولي إلنشاء مراكز 
لدعم التعليم العالي بإفريقيا:

قّرر البنك الدولي ضّخ حوالي 150 مليون دوالر 
في التعليم العالي، مخّصصة إلنشاء مراكز لالمتياز 
في إفريقي���ا؛ وفق ما أعلن���ت وزارة التعليم العالي 

ببوركينافاسو.
وقد تّم اختيار كلٍّ من: )بنين، وبوركينافاس���و، 
والكاميرون، وغامبيا، وغانا، ونيجيريا، والس���نغال، 
وتوغو(؛ ضمن المرحلة األولى من هذا المش���روع، 

التي تشمل إفريقيا الغربية والوسطى.
وس���يتم تقديم ه���ذا المش���روع لمجلس إدارة 
البن���ك الدولي في أبريل المقبل؛ حيث يقترح البنك 
- لتلبية الطلب ف���ي مجال الكفاءات في إفريقيا - 
إقامة مراكز إقليمية لالمتي���از، بالتعاون مع الدول 

اإلفريقية وعدة هيئات تعليمية إقليمية.
وكالة األنباء اإلفريقية )A P A( – 2014/3/20م
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■ مقتطفات من رحلة ابن بطوطة إلى شرق إفريقيا:
يصف ابن بطوطة رحلته إلى الش���رق اإلفريقي 
قائاًل: )ركبت من مدينة مقديش���و متوجهاً إلى بالد 
الس���واحل قاصداً مدينة )ُكلَْوا()1( من بالد الزنوج، 

فوصلنا إلى جزيرة )َمنَْبَسى()2(.
وصف جزيرة )َمنَْبَسى(:

وهَي كبيرة، بينها وبين أرض الس���واحل مسيرة 
يومين في البح���ر، وال بّر لها، وأش���جارها: الموز 
والليمون واألترج... وال زرع عند أهل هذه الجزيرة، 
وإنما يُجل���ب إليهم من الس���واحل، وأكثر طعامهم 

الموز والسمك.
وهم ش���افعية المذه���ب، أهل دي���ن وعفاف 
وصالح، ومساجدهم من الخشب، محكمة اإلتقان، 
وعلى كّل باب من أبواب المس���اجد البئر والثنتان، 
وعمق آبارهم ذراع أو ذراعان، فيس���قون منها الماء 
بقدح خش���ب، قد غ���رز فيه عود رقي���ق في طول 
الذراع، واألرض حول البئر والمس���جد مس���طحة، 
فمن أراد دخول المسجد غسل رجليه ودخل، ويكون 
على بابه قطعة حصير غليظ يمسح بها رجليه، وَمن 
أراد الوضوء أمس���ك القدح بين فخذيه وصب على 

يديه ويتوضأ، وجميع الناس يمشون حفاة األقدام.
وصف مدينة )ُكلْوا(:

وبتن���ا بهذه الجزي���رة ليلة، وركبن���ا البحر إلى 
مدين���ة )ُكلْوا(، وهي مدينة عظيمة س���احلية، أكثر 
أهلها الزنوج المس���تحكمو السواد... ومدينة )ُكلْوا( 
من أحس���ن المدن وأتقنها عمارة، وكلّها بالخشب، 
وسقف بيوتها الديس، واألمطار بها كثيرة، وهم أهل 

جهاد؛ ألنهم في برٍّ واحد مع كفار الزنوج...
سلطان )ُكلَْوا(:

على  كيسيواني(،  )كيلوا  اآلن  تسّمى  والتي  )ُكلَْوا(،  جزيرة  تقع   )1(
الساحل الشرقي إلفريقيا، وهي تابعة لتنزانيا.

جزيرة )مْمباسا(، وهي جزء من مدينة )مْمباسا( الساحلية في   )2(
كينيا.

ذاكرة التاريخ
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وكان سلطان )ُكلْوا( في عهد دخولي إليها )أبو 
المظفر حس���ن()3(، ويكّنى أيضاً )أب���ا المواهب(، 
لكثرة مواهب���ه ومكارمه، وكان كثير الغزو إلى أرض 
الزنوج، يُغير عليهم، ويأخذ الغنائم، فيُخرج خمسها 
ويصرفه في مصارفه المعينة في كتاب الله تعالى...

 حكاية من مكارمه:
حضرته يوم جمعة وقد خرج من الصالة قاصداً 
إلى داره، فتع���ّرض له أحد الفق���راء فقال له: أبا 
المواهب! فقال له: لبيك! ما حاجتك؟ قال: أعطني 
هذه الثياب التي عليك. فق���ال له: نعم! أعطيكها. 
ق���ال: الس���اعة. قال: نع���م! الس���اعة. فرجع إلى 
المس���جد ودخل بيت الخطيب، فلبس ثياباً سواها، 
وخلع تلك الثي���اب، وقال للفقي���ر: ادخل فخذها. 
فدخل الفقير وأخذها وربطه���ا في منديل وجعلها 
فوق رأس���ه وانصرف. فعظم شكر الناس للسلطان 

على ما ظهر من تواضعه وكرمه.
وأخذ ابنه ولي عهده تلك الكس���وة من الفقير 
وعّوضه عنها بعش���رة من العبيد، وبلغ السلطان ما 
كان من شكر الناس له على ذلك، فأمر للفقير أيضاً 
بعشرة رؤوس من الرقيق وحملين من العاج، ومعظم 

عطاياهم من العاج، وقلّما يعطون الذهب.
ولما تُوفي هذا السلطان الفاضل الكريم، رحمة 
الله عليه، ولي أخوه داود، فكان على الضّد؛ إذا أتاه 
سائل يقول له: مات الذي كان يعطي، ولم يترك من 
بعده ما يُعطى. ويقيم الوفود عنده الشهور الكثيرة، 
وحينئذ يعطيهم القلي���ل، حتى انقطع الوافدون عن 

بابه(.
المصدر: )رحلة ابن بطوطة( المس���ّماة )تحفة 
النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار(، دار 
الش���رق العربي، الج���زء األول، ص 197، بتصرف 

بسيط.

هو السلطان الحسن بن سليمان، وهو من ساللة )أسرة المهدلي(.  )3(
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  تعيين أس���قف أبيدجان )جون بيي���ر كوتوا( في منصب 
كاردينال:

قام بابا الفاتيكان فرنس���يس األول بتعيين أس���قف أبيدجان 
)جون بيير كوتوا( ف���ي منصب كاردينال، واختار بابا الفاتيكان 16 
كاردين���االً - بينهم كوتوا -، حيث اس���تلموا مهامهم يوم 22 فبراير 

في روما.
وكان )كوتوا( قد بدأ مس���يرته الكنس���ية راهباً يوم 11 يوليو 
1971م، قبل تعيينه أسقفاً بتاريخ 15 مايو 2011م، ويتولى )كوتوا( 
رئاس���ة )اللجنة األس���قفية للمس���كونية(، وهو أيضاً نائب رئيس 
)المؤتمر األس���قفي اإلقليمي لغ���رب إفريقيا(، وأصبح )جون بيير 
كوتوا( بذلك ثالث كاردينال إيفواري بعد موت بيرنار ياغو وبيرنارد 

أغري.
وكالة بانا برس - 2014/1/14م

  مالي تعيد بناء أضرحة دّمرها مسلّحون إسالميون:
ش���رعت الحكومة المالية في إعادة بن���اء أضرحة في مدينة 
تمبكتو، كان قد تّم تدميرها خالل س���يطرة الجماعات اإلسالمية 
المسلّحة )جماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب 
إفريقيا( على ش���مال مالي وجزء من وس���طها سنة 2012م، كانت 
)أنصار الدي���ن( قد هدمت ما يقرب م���ن 17 ضريحاً في مدينة 
)تمبكتو(، وقالت في حينها: إّن الممارس���ات التي تجري حول هذه 

األضرحة مخالفة للدين.
ووضعت اللبنات األولى لضريح الش���يخ بابر بابا اجه، والشيخ 
محمان الفالني، من ط���رف وزير الثقافة المالي برينو مايغا، ومن 
المتوقع أن تدوم أش���غال إعادة البناء، الت���ي أوكلت لمجموعة من 
البنائين المحليين بإش���راف من إمام جامع دجينغارريبر، ش���هراً 

واحداً.
وتّم تمويل إعادة البناء من طرف مالي ومنظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة )يونيسيف(؛ بمساعدة من مملكة البحرين، 
وكرواتيا، وموريشيوس، ودعم لوجستي من البعثة األممية في مالي 

)مينوسوما(.
وازدهرت تمبكتو في القرن الس���ادس عش���ر كمنارة إسالمية 

للعلم وموطن لرجال الدين والقضاء والكتبة.
وكالة األنباء اإلفريقية )A P A( - 2014/3/17م

العدد التاسع عشر /  محرم - ربيع األول 1435هـ ، يناير  - مارس  2014م
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■ رئيس جامبيا: سنتوقف عن استخدام اإلنجليزية لغة رسمية؛ 
ألنها إرث استعماري:

قال رئيس جامبيا )يحيى جامع(: إّن بالده ستتوقف عن 
استخدام اللغة اإلنجليزية لغًة رسميًة؛ ألنها إرث استعماري، 
وقال جامع: »س���وف نتحدث لغتنا الخاصة«، ولم يوضح أي 

لغة أخرى ستحّل مكانها.
ويتحدث س���كان جامبيا، وعددهم 1,9 مليون شخص، 
ع���دة لغات إفريقية؛ منها: الماندينج���و، والفوال، والولوف، 
وهي اللغة األوس���ع انتشاراً في الس���نغال المجاورة، ونالت 

جامبيا االستقالل عن بريطانيا عام 1965م.
واإلنجليزية هي اللغة األساسية للتعليم، لكن جامع قال 
إنه م���ا من مبرر لإلبقاء عليها، وقال: »لم يهتم البريطانيون 
بالتعليم، وهذا يعني انهم لم يمارسوا الحكم الرشيد، كّل ما 

فعلوه هو الّنهب والّنهب والّنهب«.
وكالة رويترز - 2014/3/13م

■ المنظمة الفرانكفونية تجري لقاءات مع سكان ضاحية داكار 
حول قضايا المرأة والشباب والهجرة:

عقدت اللجنة العلمية للقمة الخامس���ة عشرة لمنظمة 
الفرانكفونية الدولية، سلس���لة اجتماعات حول: )تش���غيل 
الش���باب، وحقوق المرأة، والّس���لم، والتنمية، والهجرة( في 

غيدياواي )ضاحية العاصمة السنغالية داكار(.
وأوض���ح الحاج حاميدو كاس���ي رئي���س اللجنة، خالل 
محاض���رة نّظمتها حرك���ة )تالميذ وط���الب التحالف من 
أجل الجمهورية(، في إطار حملة تعريف الس���كان برهانات 
القّمة المقبلة لمنظمة الفرانكفونية الدولية، أنه »بخصوص 
الجانب العلمي والفكري؛ تتج���ه اللجنة نحو تنظيم لقاءات 
دولية كب���رى، وكذا لقاءات ف���ي المحافظات، خاصة حول 
تشغيل الشباب، وحقوق المرأة، والسلم، والتنمية، والهجرة«.
وكالة األنباء اإلفريقية )A P A( - 2014/3/17م
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 Republic :تقع جمهورية أوغندا )باإلنجليزية
of Uganda( في قلب القارة اإلفريقية، وبالتحديد 
في ش���رق إفريقيا الوسطى، على هضبة مرتفعة بين 
دائرتي عرض 4ْ ش���ماالً و 1,3ْ جنوب���اً، وهي دولة 
حبيس���ة، تحيط بها: دولة جنوب الس���ودان شماالً، 
وكينيا ش���رقاً، والكونغو الديمقراطي���ة غرباً، ومن 

الجنوب الغربي رواندا، ومن الجنوب تنزانيا. 

اأواًل: معل�مات اأ�سا�سية:
المساحة: 236.40 كم2.

العلم: يتكون علم أوغندا من ستة خطوط أفقية 
باأللوان: 

األس���ود أعل���ى العل���م، فاألصف���ر، فاألحمر، 
فاألس���ود، فاألصفر، فاألحمر، ويتوسط العلم دائرة 
بيض���اء، يقف فيه���ا طائر الكرك���ي )الرمز الوطني 

ألوغندا( مواجهاً للسارية.
المركز  kampala، وه���ي  العاصمة: كمب���اال 

اإلداري والتجاري ألوغندا.
أهم المدن:

- چينچ���ا JINIJA: بها أكبر مركز صناعي في 
أوغندا. 

- مبال���ي MBALE: وه���ي أكب���ر المدن في 
اإلقليم الشرقي. 

- جولو GULU: تع���د أكبر المدن في اإلقليم 
الشمالي. 

- فضاًل عن عنتيبي، وفورت بورتال. 

جمهورية أوغندا:
المناخ: استوائي، لكنه معتدل، واألمطار تسقط 
طوال العام ش���مال بحيرة فيكتوري���ا، وتتراوح درجة 
الحرارة بين  20ْ، 22ْ مئوية، ويعد ش���هر يوليو أكثر 
الشهور مطراً وأقلها حرارة، وإذا اتجهنا شماالً يبدأ 

فصل جاف قصير بين شهري نوفمبر ومارس.
)تقديرات  الس���كان: 35,918,915 نسمة  عدد 

عام 2014م(.
التقسيمات العرقية: 

تتش���كل الخريط���ة العرقي���ة ف���ي أوغندا من 
المجموعات اآلتية:

الباجندا baganda نس���بتهم 12%، الكارامونج 
karamj.ng 8%، باس���وجو bas.g 8%، االيتي���زو 
 rwanda 6%، الروانديون langi 8%، الالنجي Ites
 ،%4 ach.li 5%، األكولي bagisu 6%، الباجيس���و
البونيورو buny.r 3%، وغير األفارقة )األوروبيون - 
اآلسيويون - العرب( 1%، وتمّثل المجموعات العرقية 

األخرى 23% من إجمالي السكان.
اللغة:

اإلنجليزي���ة ه���ي اللغة الرس���مية، وتدرس في 
المدارس، وتستخدم في المحاكم، والصحف، وبعض 
المحط���ات اإلذاعية، وتوجد في أوغندا نحو 20 لغة 
محلية؛ أهمها: لغة الغان���دا ganda، لغة اللوغاندا 
luganda، وهي اللغة المفضلة في المنشورات التي 
تصدر في العاصم���ة، وأحياناً تدرس في المدارس، 

فضاًل عن اللغة السواحلية والعربية.
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الديانة:
ال يوج���د ف���ي أوغن���دا ديانة رس���مية للدولة، 
ويشّكل الرومان الكاثوليك 33%، والبروتستانت %33، 
والمس���لمون 16%، وأصحاب المعتق���دات المحلية 
18% من السكان، مع تفاوت في هذه النسب بحسب 

المصادر.

ثانيًا: لمحة عن التاريخ المعا�سر 
الأوغندا:

- في عام 1281ه� / 1861م أرس���ل الخديوي 
إسماعيل ضباطاً الكتش���اف منابع النيل، وقام بضم 
أوغندا إلى مصر، وسّماها )مديرية خط االستواء(، 
ثم اضطر المصريون إلى ترك أوغندا بسبب دسائس 

رين عام 1884م. المنصِّ
- امتد التنافس البريطاني األلماني عام 1885م 
إل���ى أوغندا، وانته���ى بعقد اتفاقية بي���ن الدولتين، 
بمقتضاها ُقّس���مت أقاليم شرق إفريقيا، وأصبحت 

أوغندا )محمية بريطانية( نحو سبعين عاماً.
- في أول م���ارس 1962م حصلت أوغندا على 

الحكم الذاتي.
- وفي أكتوبر 1962م نالت أوغندا اس���تقاللها 
الكامل، وتوّلى السلطة الكاباكا )لقب ملك بوغندة(.

- وفي عام 1963م أصبحت أوغندا جمهورية في 
نطاق الكومنولث البريطاني، وأصبح )الكاباكا( رئيساً 

للجمهورية الدستورية باسم السيد )إدوارد مويتا(.
- وفي فبراير عام 1966م أطاح )ميلتون أوبوتي( 
رئيس مجلس الش���عب األوغندي بحك���م )الكاباكا(، 
واتبع���ت الدولة نظام���اً جمهورياً جدي���داً في إطار 
برنامج سياسي اشتراكي، ُعرف باسم )الميثاق العام 

لإلنسان(.
- وفي 25 يناي���ر 1971م أُطيح ب���أول حكومة 
لميلتون أوبوتي منذ االس���تقالل، ف���ي انقالب قام 
به الجنرال )عيدي أمي���ن دادا( القائد العام للقوات 
المس���لّحة وس���الح الطيران، ونّصب نفس���ه رئيساً 
مدى الحياة، وزاد انتش���ار اإلسالم في عهده، وارتفع 
عدد المس���لمين، واستمر في الحكم من عام 1971م 
– 1979م، ولقد تعّرض حك���م )عيدي أمين( لعديد 
من اله���زات الداخلية والخارجي���ة، كان من أهمها 
تدخل تنزانيا العسكري عام 1980م الذي أنهى حكم 
)عيدي أمين(، ثم توّلى الرئيس جوزيف بن عيس���ى 

)أُطلق عليه اسم يوسف لولي( من يوليو 1979م حتى 
منتصف 1980م، وهو نصراني متعّصب، وقد أُخرج 

من البالد بعد انقالب بقيادة وزير الدفاع.
- وفي ديس���مبر عام 1980م أُجريت انتخابات، 
أعادت )ميلتون أوبوتي( بحكومة مدنية رئيساً للبالد 
مرة ثانية، ويعد أوبوتي مس���ؤوالً ع���ن قتل أكثر من 
مائة ألف ش���خص في فترة حكمه التي دامت خمس 

سنوات من عام 1980م – 1985م.
- وف���ي 27 يوليو ع���ام 1985م وق���ع انقالب 

عسكري وتوّلى حكم أوغندا )تيتو أوكيلو(.
- وف���ي يناي���ر ع���ام 1986م قام���ت حرك���ة 
المقاومة الوطنية بقيادة )يوري موس���يفيني( بحملة 
عس���كرية لإلطاحة بالرئيس )أوكيلو(، ثم تّم تنصيب 

)موسيفيني( رئيساً للبالد.
- وف���ي ع���ام 1996م ف���از )موس���يفيني( في 
االنتخابات الرئاس���ية التي تعد األول���ى من نوعها، 
وحصل عل���ى 74,3% من إجمال���ي األصوات مقابل 
23,7% لمنافسه، كما جرت انتخابات رئاسية أخرى، 
كانت األخيرة في 18 فبراي���ر 2011م، ومن المقرر 
إج���راء االنتخاب���ات التالية ع���ام 2016م، وما زال 

)موسيفيني( في الرئاسة حتى اآلن. 

ثالثـًا: ال��سع ال�سيا�سي:
تاريخ االس���تقالل: نالت أوغندا استقاللها عن 

المملكة المتحدة في 9 أكتوبر عام 1962م.
الدس���تور: صدر دس���تور أوغن���دا الحالي في 
1995/10/8م، وف���ي 2005م ت���ّم تعديل الدس���تور 
لتصبح فترة الرئاسة غير محددة، وأقّر نظام سياسي 

متعدد األحزاب.
نظام الحكم: جمهوري.

1 - رئيس الدولة: رئي���س الجمهورية الجنرال 
يوري كاجوتا موسيفيني، منذ أن استولى على السلطة 
في 29 من مايو 1986م، ويش���غل رئيس الجمهورية 
منصبي رئي���س الدولة ورئيس الحكومة، ويس���اعد 
رئيس الوزراء رئيس الجمهورية في اإلش���راف على 

الوزارة.
2 - ال���وزارة: مجل���س ال���وزراء يعين���ه رئيس 
الجمهوري���ة من بي���ن أعض���اء الهيئة التش���ريعية 

المنتخبين.
3 - االنتخابات: ينتخ���ب رئيس الجمهورية في 
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بنك المعل�مات

اقتراع شعبي، لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات.
عضوية التنظيمات اإلقليمية: أوغندا عضو في 
كثير من المنظم���ات والمجموعات، ومنها: مجموعة 
االندوج���و – الكوميس���ا – االتح���اد اإلفريق���ي – 

مجموعة ال� 77 – منظمة المؤتمر اإلسالمي.

رابعًا: ال��سع االقت�سادي:
العملة: الشلن األوغندي.

متوس���ط دخل الف���رد: 1400 دوالر )2003م(، 
ونسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر: %35.

تنع����م أوغندا بث����روات طبيعية كثي����رة، أهمها 
األرض الخصب����ة، األمط����ار الوفي����رة المنتظم����ة، 
واالحتياط����ي الكبير م����ن الث����روات المعدنية؛ مثل 

النحاس والكوبالت.
وتعمل الحكوم���ة األوغندية من���ذ عام 1986م 
على إع���ادة تأهيل االقتصاد واس���تقراره، بالتعاون 
مع صن���دوق النقد الدولي، وذل���ك من خالل إجراء 
إصالحات على العملة، وتش���جيع منتجي المحاصيل 
التصديري���ة، وزيادة أس���عار المنتج���ات النفطية، 

وتحسين أجور العاملين بالجهاز اإلداري للدولة.
في الفت���رة من عام 1990م – 2000م تحّس���ن 
األداء االقتص���ادي، لكن تورط حكوم���ة أوغندا في 
الحرب الدائرة في جمهوري���ة الكونغو الديمقراطية 
واستش���راء الفساد داخل القطاع الحكومي حال دون 

ارتفاع معدالت النمو.
وفي 2000م حصلت أوغن���دا على إعانة الدين 
الت���ي تحصل عليها الدول الفقي���رة المثقلة بالديون 
HIPC، وقدرها بلي���ون و 300 مليون دوالر، إضافة 
إل���ى إعانة دين من )نادي باريس( قدرها 145 مليون 

دوالر.

ال�سمات االأ�سا�سية للقطاعات 
االقت�سادية:

الزراعة:
تس���هم الزراعة بحوالي 36% من إجمالي الناتج 
المحل���ي، ويعد القطاع الزراعي م���ن أهم قطاعات 
االقتص���اد األوغندي، إذ يس���توعب نح���و 80% من 
إجمالي القوي العاملة، وزادت المس���احة المزروعة 

في أوغندا عام 1989م، وكذا اإلنتاج الزراعي.
ويحتل محصول البن مركز الصدارة في اقتصاد 

أوغندا، إلى جانب: )الش���اي - التبغ - قصب السكر 
- القطن - الذرة - زيت النخيل - الفول الس���وداني 
- فول الصويا – السمسم(، وتغطي الغابات مساحة 
29% م���ن أراضي أوغندا، وتقّدر مس���احتها ب� 5,7 
ماليين هكتار، كما تنتش���ر بأوغن���دا مزارع طبيعية 

واسعة، وفرت لها ثروة حيوانية كبيرة.
الثروة السمكية:

ألوغندا 13.6000 ميل مربع من الشواطئ التي 
تطل على البحيرات واألنه���ار، وهي تعد واحدة من 
أغنى مصايد األسماك في العالم، بلغ إنتاج األسماك 
حوالي 214.700 طن؛ منها 50% من بحيرة فيكتوريا 

بمفردها، وصناعة األسماك في تطور مستمر.
الثروة المعدنية:

تتعدد الثروة المعدنية في أوغندا، ويعد النحاس 
والكوبالت من أهم المعادن ف���ي أوغندا، كما يوجد 
القصدير واألس���منت والفوس���فات والحديد الخام، 
وتّم اكتشاف الذهب بها في شمال شرق البالد، وبلغ 

إنتاجه 57.900 طن.
الصناعة:

تس���هم الصناعة بحوال���ي 21% م���ن إجمالي 
الناتج المحل���ي، وال تزال مجاالت الصناعة محدودة 
في أوغندا، بسبب ضيق الس���وق المحلي للتسويق، 
واعتماد معظم الصناعات عل���ى الزراعة، ومن أهم 
الصناعات: )المنس���وجات - األسمنت - البطاريات 
- إط���ارات الدراج���ات - الصناع���ات الغذائية - 
ومصنوعات األلمونيوم - البالس���تيك – الصابون(، 
ويعتمد التوس���ع في سياس���ات التصنيع أيضاً على 

القوة الكهربائية الموّلدة من )سّد أوين(.
التجارة الخارجية:

أه���م الصادرات: البن - األس���ماك والمنتجات 
البحرية - الشاي - المنتجات الكهربائية - الحديد.
أه���م الدول المس���توردة: إس���بانيا - ألمانيا - 

بلچيكا - هولندا - كينيا.
أهم الواردات: السيارات - النفط - المستلزمات 

الطبية - الحبوب.
أه���م الدول المصدرة: كيني���ا 27,5%، الواليات 
المتحدة األمريكية 21,2%، فرنس���ا 19,3%، المملكة 

المتحدة 5%، الهند %4.
الدي���ون الخارجي���ة: 3,8 باليي���ن دوالر )طبقاً 
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لتقديرات 2003م(.
قطاع الس���ياحة: تمتل���ك أوغن���دا العديد من 
مقوم���ات الس���ياحة الطبيعي���ة، كما أّن به���ا أربعة 

متنزهات قومية كبيرة للنزهة والصيد. 

خام�سًا: االإ�سالم والم�سلم�ن في اأوغندا:
- دخل اإلس���الم أوغندا في نهاي���ة القرن 16 
الهجري، على أيدي التجار الذين جاؤوا من )ممباسا( 
وغيرها من المراكز اإلسالمية في القارة اإلفريقية، 
وعن طريق الدول اإلس���المية الت���ي قامت في عهد 

النبهانيين، وإمبراطورية الزنج، ودولة بوسعيد.
- في عام 1281ه / 1861م أرس����ل الخديوي 
إس����ماعيل ضباطاً الكتش����اف مناب����ع النيل، وقام 
بض����م أوغندا إلى مصر، وس����ّماها )مديرية خط 
االس����تواء(، وطلب الملك )موتيسا( – ملك مملكة 
بوغندة -  إرس����ال الدعاة لنشر اإلسالم، فأرسل 
الخديوي بعثة للدعوة اإلسالمية، فرّحب بها ملوك 
القبائل، وفي عام 1875م كان دين أوغندا الرسمي 
هو اإلسالم، وكان ملكها )موتيسا األول( يؤم الناس 

في الصالة.
لك���ن كان في البعثة ضب���اط إنجليز، مثل بيكر 
وجوردون، حيث عملوا سّراً على إرسال بعثة تنصيرية 
إنجليزية إليها عام 1877م، وتهيئة المنطقة لالحتالل 
اإلنجليزي، ثم اضطر المصري���ون إلى ترك أوغندا 

رين عام 1884م. بسبب دسائس المنصِّ
- ثم ازداد األمر س���وءاً عندم���ا جاء االحتالل 
اإلنجليزي، حيث عهدت بريطانيا للبعثات التنصيرية 
باإلشراف على التعليم في أوغندا؛ ليقطع الصلة بين 

مسلمي أوغندا والثقافة اإلسالمية.
- لك���ن بتولي )عيدي أمين( الحكم عام 1970م، 
وبغ���ّض النظر عما يدور حوله من جدال، ازداد عدد 
المسلمين حيث أزال كثيراً من العقبات التي وضعها 
المس���تعمر أمام نش���ر اإلس���الم، وحّول المدارس 
التبشيرية إلى مدارس حكومية، وأغلق سفارة إسرائيل 
في أوغندا، وأخرج اإلرساليات التنصيرية من البالد، 
ووّحد الجمعيات العاملة في الحقل اإلسالمي تحت 
اس���م )المجلس األعل���ى اإلس���المي بأوغندا( في 
1972م، وقام هذا المجلس ببناء المدارس والمعاهد؛ 
مما حمى أبناء المسلمين وقتها من الذوبان في ثقافة 
التنصير، وعندما رأت اإلرس���اليات التنصرية سرعة 

انتشار اإلس���الم من جديد عادت تش���كو، وأخذت 
أجهزة اإلعالم الغربية تضّخم أحداث أوغندا، وتتهم 
النظام بقتل المعارضين، وتشّوه صورة )عيدي أمين( 

بأنه يأكل لحوم البشر.
- ثم نجحت المؤامرة العالمية المعادية لإلسالم 
بافتعال خالف ح���دودي بين أوغن���دا وتنزانيا عن 
طري���ق )نيريري(، حيث قام بالهج���وم على أوغندا، 
وقتََل أكثر من نصف مليون مس���لم، وش���ّرد مثلهم، 
ودمرت ق���وات نيريري 120 قرية أوغندية مس���لمة 
بمساجدها على الحدود مع تنزانيا، وصمت اإلعالم 
العالمي عن تلك المذابح البش���رية التي قادها ذلك 
الق���ّس النصراني المتعصب )نيري���ري(، بل باركتها 

الكنائس والمؤسسات التنصيرية!
وسارعت المؤسسات التنصيرية إلى تلك القرى 
المنكوبة لتقي���م بها الكنائس والم���دارس، وجمعت 
المش���ردين واأليت���ام من أبن���اء المس���لمين لتعيد 
صياغتهم على عقي���دة النصرانية في غياب الدعم 

اإلسالمي.
وبعد إس���قاط )عيدي أمين( أصبح من بقي من 
المس���لمين مواطنين من الدرج���ة الثانية أو الثالثة، 
يقع عليهم كثير من المظالم وحروب اإلبادة، وَمن لم 

يستطع البقاء في أوغندا منهم خرج الجئاً.
- ويعان���ي المس���لمون هناك الفق���ر والمرض 
والجه���ل والتخلّف وقلة الدعاة، كما يعانون حرمانهم 
من الحقوق السياس���ية، وتحديات انتشار القاديانية 
والبهائية واإلسماعيلية، وغيرها من الفرق الخارجة 
عن اإلس���الم، والتي كان االستعمار يسمح بنشاطها 

إلفساد عقائد المسلمين.
وعلى الرغم من ذلك؛ تش���ير بعض الدراس���ات 
الس���ابقة ألوضاع المس���لمين في أوغندا في الفترة 
)1986م -2006م( إلى تحّسن أوضاع المسلمين في 
أوغندا في العقدين األخيرين، وخصوصاً في  التعليم 

واالقتصاد.
المصادر: الهيئة العامة لالس���تعالمات )مصر(، 
موق���ع وزارة الخارجية األمريكية، موس���وعة مقاتل 
الصحراء، موقع ويكيبيديا، كتاب المجتمع اإلسالمي 
المعاصر )ب( إفريقي���ا، للدكتور جمال عبد الهادي 
واألس���تاذ علي لب���ن، دار الوفاء للطباعة والنش���ر  

1415ه / 1995م، – بتصرف -.
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تك���ّون الفريق من )28( عض���واً، من األطباء 
االستش���اريين والجّراحين وأخصائيي العناية 
والممرضين،  والفنيي���ن  والتخدي���ر  المرّكزة 
العطا استش���اري  الدكتور جمي���ل  برئاس���ة 
أمراض قلب األطفال بمستشفى الملك فيصل 

التخّصصي بمدينة جدة.

أعمال الحملة الطبية:
بدأت الحملة بوص���ول الفريق الطبي إلى 
مستش���فى مركز القلب بمدين���ة )َوْد َمَدِني( 
مقر إقامة الحملة، وكان في استقبالهم: والي 
)والية الجزيرة(، ووزير الصحة بالوالية، ومدير 

المستشفى.
المقدمة  الح���االت  جرت معاين���ة جميع 
للمستش���فى وفرزها ومناقشتها، وبلغ عددهم 
قراب���ة )400( حالة، تحتاج إلى قس���طرة أو 

عملية جراحية للقلب.
و - بحم���د الله وتوفيقه - تّم إجراء )26( 

إعداد: تحرير المجلة

اأواًل: حملة )القل�ب ال�سغيرة( الإنقاذ 
اأطفال ال�س�دان:

أقام )المنتدى اإلس���المي(، بالشراكة مع 
)مؤسسة س���ند الخيرية بجمهورية السودان(، 
وبتموي���ل من )ش���ركة إس���ماعيل أب���و داود 
التجارية(، الحملة الطبية السادس���ة لجراحة 
وقسطرة قلب األطفال, بمستشفى مركز القلب 
بمدين���ة )َوْد َمَدِني( إحدى المدن الس���ودانية 
الكبي���رة، تبعد عن العاصمة الخرطوم بحوالي 
186 ك���م جنوباً، وهي أيض���اً عاصمة )والية 
الجزيرة(، خ���الل الفترة 25-1435/3/3ه� - 

الموافق 28-2014/1/4م. 

فريق الحملة الطبي: 
شارك في الحملة فريق طبي عالمي متطّوع 
ومتخّصص في جراحة وقسطرة قلب األطفال، 

جهود )المنتدى اإلسالمي( في إفريقيا
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جراحي���ة  عملي���ة 
المفت���وح،  للقل���ب 
عملي���ة   )39( و 
لألطفال،  قس���طرة 
المجموع  ليصب���ح 
تكلّلت  عملية،   )65(
جميعها بالنجاح ولله 

الحمد. 
ش���ارك  وق���د 
ممثل  الحمل���ة  في 
)ش���ركة أب���و داود 
المحدودة(  التجارية 
األستاذ حسن أحمد 
المش���رف  الفضلي 

عل���ى األعم���ال الخيرية للش���ركة، حيث زار 
المستش���فى بمدينة )َوْد َمَدِن���ي(، واّطلع على 
ح���االت األطفال الت���ي تماثلت للش���فاء ولله 

الحم���د، وقّدم لهم الهدايا، وكانت دموع الفرح 
تس���بق دعوات األمهات واآلباء ابتهاجاً بعالج 
أبنائهم وشفائهم الذي رس���م االبتسامة على 

وجهوهم.

مؤتمر الحملة الصحافي:
وتح���ّدث د. جميل العطا رئي���س الفريق 
الطب���ي ف���ي المؤتمر الصحاف���ي الذي ُعقد 
يوم األربع���اء 2014/1/1م، وبحضور عدد من 
اإلعالمين والصحافيين، عن تمّيز سير العمل 
في ه���ذه الحملة، وبّين بعض حاالت العمليات 
المعقدة لألطفال، والتي اس���تغرق وقت بعض 
عمليات القس���طرة فيها من )3 - 4( ساعات، 
وعملي���ات جراحة القلب المفتوح من )6 - 7( 
ساعات، وتراوحت أعمار األطفال من شهر إلى 

)12( عام. 
كما وّضح األس���تاذ خال���د الصقير عضو 
مجلس األمن���اء للمنتدى اإلس���المي أّن هذه 
الحملة القت ترحيباً من أهل السودان حكومًة 
وش���عباً، وبّين م���دى الحاجة إل���ى مثل هذه 
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العمليات الدقيقة التي تُقّدم مجاناً للجميع.
كم���ا أع���رب د. عبدالل���ه الش���يخ مدير 
مستشفى القلب بمدينة )َوْد َمَدِني( عن شكره 
الطبي  وللفريق  اإلس���المي  للمنتدى  وامتنانه 
وش���ركة أبو داود التجارية التي قامت بتمويل 
الحملة بالش���راكة مع مؤسس���ة سند الخيرية 
بالس���ودان، وهي الحملة الثالثة خالل العامين 
الماضيي���ن، حيث تمّكن الفريق الطبي خاللها 
م���ن إج���راء )190( عملية ما بين قس���طرة 

وجراحة للقلب.

حفل الختام:
أقيم حفل ختام فعالي���ات الحملة في يوم 
الجمعة 1435/3/2ه� - الموافق 2014/1/3م، 
برعاية حرم رئيس جمهورية السودان السيدة 
وداد بابك���ر، وحض���ور وزير الصح���ة، ووزير 
الش���ؤون االجتماعية، كما حض���ره عدد من 
السفراء والدبلوماسيين، وعدد من المنظمات 

الدولية والمحلية. 

ثانيًا: حملة )المنتدى االإ�سالمي( 
الإغاثة الالجئين من م�سلمي اإفريقيا 

ال��سطى:
ق���ام )المنتدى اإلس���المي( ي���وم األحد 
األول م���ن جمادى األول���ى 1435ه - الموافق 
2 م���ن مارس 2014م بزيارة جمهورية تش���اد، 
وزيارة مخيمات الالجئين من مسلمي إفريقيا 
الوسطى على الحدود التشادية لالطالع على 
أحوالهم، حيث وصل ع���دد الالجئين إلى 72 
ألف الجئ، وتوجد المخيمات داخل األراضي 
التش���ادية؛ ألّن أكث���ر النازحين من مس���لمي 

إفريقيا الوسطى فروا إلى تشاد.
وش���ملت الزي���ارة، الت���ي اس���غرقت من 

2-2014/3/6م، مخي���م العاصمة )انجمينا(، 
ومخيم مدينة )سيدو(، ومخيم مدينة )سار(

وقدّم )المنتدى اإلس���المي( خالل الزيارة 
)س���الل غذائية( لألسر المنكوبة, وكذلك قام 
بحف���ر 4 آبار للمياه, كما قام بإنش���اء محطة 
مياه, يس���تفيد منها قرابة 12 ألف نسمة في 
)قوري( في تش���اد، وما زال���ت الحملة قائمة 

هناك تقّدم المساعدات اإلنسانية لالجئين.

زيارة مخيم العاصمة )انجمينا(:
وصل عدد الالجئي���ن في مخيم العاصمة 
)انجمينا( إلى )4,000( الجئ، والمخيم محّدد 
ومنّظم من ِقَبل الحكومة التش���ادية، ويوجد به 

مصلّى.
الجهات العامل���ة هناك: يوجد هناك عدد 
من المؤسسات الدولية، ومنها منظمة التعاون، 

وجميع الجهات ترحب بالتعاون.
احتياجات المخي���م: يحتاج إلى: الغذاء – 
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الدعوة - الفرش – الناموس���يات - الخدمات 
صحية.

زيارة مخيم مدينة )سيدو(:
كما تّمت زيارة مدينة )س���يدو( على حدود 
إفريقيا الوس���طى، )12( ساعة عن العاصمة 
)انجمينا(، وبلغ عدد الالجئين فيه قرابة )17( 
ألفاً، وهو في ازدياد، وه���و مكان غير محدد 

)مكان مفتوح(.
الجه���ات العاملة هن���اك: توجد عدد من 
المؤسس���ات الدولية، مثل اليونيسف، وأطباء 
بال حدود، والجهات الرس���يمة متعاونة جداً، 

وكذلك المؤسسات الدولية.
احتياج���ات المخي���م: يحتاج إل���ى: زيادة 
الخيام – الخدمات الطبية – الغذاء – الفرش 
– الناموسيات – المصليات – الدعوة - المياه.

زيارة مخيم مدينة )سار(:
وتبعد عن حدود إفريقيا الوس���طى 130 
كيلو مت���راً، وعن العاصم���ة )انجمينا( )10( 
ساعات، عدد الالجئين في المخيم يصل إلى 
)17( أل���ف الجئ، ويوجد به 580 طفل فقدوا 
آباءهم وأمهاتهم جراء الحرب على مس���لمي 
إفريقيا الوسطى، والمخيم محّدد ومنّظم من 

ِقبَل الحكومة التشادية.
الجه���ات العاملة هن���اك: يوجد عدد من 
المؤسسات الدولية، والجميع يرحب بالتعاون.

احتياجات المخي���م: يحتاج إلى: الغذاء – 
الناموس���يات - الفرش – المصلّى – الدعوة 

– الخدمات الطبية.

 )مخيم قوري(:
لم تتم زي���ارة )مخيم ق���وري(، وهو أبرز 
مخيمات الالجئين في دولة تشاد، والذي ُذكر 
أنه األكثر عدداً واألكث���ر تضرراً، لقلة الخيام 
وكثرة الالجئين، حيث يصل العدد إلى )7000( 

أسرة.
احتياجات المخي���م: يفتقر )مخيم قوري( 
المياه –  الخدمات الصحية –  إلى: الخيام – 

الغذاء – الدعوة.
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مؤتمر جهود الصحابة رضي اهلل عنهم 
في نشر اإلسالم في إفريقيا

النورين الخيرية، واتحاد علماء إفريقيا، والهيئة 
العالمية للسّنة النبوية.

الحضور: شارك في المؤتمر جمع غفير من 
العلماء والدعاة من داخل الس���ودان وخارجها، 
وقد بلغ عدد المش���اركين من خارج الس���ودان 
60 من علماء الش���ريعة وطالب العلم المعنيين 
بموضوع المؤتمر؛ من الدول اآلتية: )المغرب - 
غينيا - السعودية - السنغال - األردن - مصر 
- كينيا - جزر القمر - مالي - ليبيريا – تشاد 
- تونس - بورندي - جنوب إفريقيا - مدغشقر  
- الكنغ���و الديموقراطية - تنزانيا - بتس���وانا 
- إفريقيا الوس���طى - توغو - غينيا بيساو - 
غامبيا - س���يراليون - أوغن���دا - الكاميرون 
- بنين - ماالوي - الصومال - بوركينافاس���و 

- غانا - موريشيوس - ساحل العاج(. 

إعداد: تحرير المجلة

في ظّل وع���د الله تعالى 
ببل���وغ ه���ذا الدين مش���ارق 
انطل���ق  ومغاربه���ا  األرض 
الله  الله صلى  صحابة رسول 
عليه وسلم رضوان الله عليهم 
ينش���رون اإلسالم، وبذلوا في 
عظيمة،  جهوداً  ذلك  س���بيل 
كان للق���ارة اإلفريقية نصيٌب 
مبارٌك منها، سواء عن طريق 

الفتوحات أو الدعوة.
ولتوعية األجيال المعاصرة 

بهذه الجهود، وتس���ليط الضوء 
عليه���ا، وعلى مكانة َمن قّدموها، نّظم )قس���م 
الثقافة اإلسالمية( بجامعة الخرطوم، بالتعاون 
م���ع )منظمة ذي النوري���ن الخيرية(، و )اتحاد 
علم���اء إفريقي���ا(، و )الهيئة العالمية للس���ّنة 
النبوي���ة(، ه���ذا المؤتمر الذي تق���ّدم )مجلة 

قراءات( هذا التقرير الموجز عنه. 
موضوع المؤتمر: جهود الصحابة رضي الله 

عنهم في نشر اإلسالم في إفريقيا.
المكان: قاعة الصداقة في جامعة الخرطوم 

بالسودان. 
التاري���خ: 9 – 11 ربي���ع األول 1435 ه���� 

الموافق 10 - 12 يناير 2014م.
منّظم المؤتمر: قس���م الثقافة اإلس���المية 
بجامعة الخرط���وم، بالتعاون م���ع منظمة ذي 

تقارير وشخصيات
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وكان في الحضور كلٌّ من:
األس���تاذ الدكتور صديق أحمد المصطفى 

حياتي - مدير جامعة الخرطوم.
والدكت���ور عصام البش���ير - رئيس مجمع 

الفقه اإلسالمي - بالسودان.
والش���يخ األمي���ن الحاج محم���د أحمد - 
رئيس رابطة علماء المس���لمين ورئيس الرابطة 

الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان.
والش���يخ الدكتور محمد عبدالكريم الشيخ 
- األمي���ن العام للمؤتمر ورئيس قس���م الثقافة 

اإلسالمية بجامعة الخرطوم.
والش���يخ الدكتور صالح الدرويش - رئيس 
الهيئة العالمية للس���ّنة النبوية، وقاضي التمييز 

بمّكة المكّرمة.
والشيخ سعيد برهان - رئيس اتحاد علماء 

إفريقيا.
والشيخ عماد الدين بكري أبو حراز - رئيس 

مجلس إدارة منظمة ذي النورين الخيرية.
وق���د أمَّ المؤتمر جم���ٌع غفير من الحضور 
من الدعاة وطلبة العلم، منهم على سبيل المثال 
ال الحصر فضيلة الشيخ الوالد أبو زيد محمد 

حمزة.

الفعاليات:
اس���تمر المؤتمر ثالثة أيام، ب���دأ في يوم 
الجمع���ة 9 ربي���ع األول 1435ه�، وت���ّم افتتاح 
برنامج المؤتمر بتالوة آيات من القرآن الكريم، 
تال ذل���ك كلمة مقّدم المؤتم���ر د. مأمون عبد 
الرحمن، ثم كلمة األمين العام للمؤتمر د. محمد 
عبد الكريم، ثّم كلمة مدير الجامعة أ. د. صديق 
حياتي، ثم كلمة رئيس المؤتمر الش���يخ صالح 
الدرويش، ثم كلمة نائب الرئيس د. حسبو عبد 

الرحمن.
وجرت فعاليات المؤتمر على النحو اآلتي:

خّصص ل���كّل محور من مح���اور موضوع 
المؤتم���ر يوم كام���ل، باإلضافة إل���ى برنامج 

االفتتاح في اليوم األول.
أوالً: األوراق العلمية:

تناولت ثالثة محاور: 
المح���ور األول: جهود الصحابة في نش���ر 

اإلسالم في إفريقيا:
فيه ثالث ورقات: 

الورق���ة األولى: جهود الصحابة في نش���ر 
اإلس���الم في بالد الحبش���ة، قّدمها الشيخ د. 
عم���ر بخيت – محاضر بجامع���ة الخرطوم – 

قسم الثقافة اإلسالمية. 
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تقارير وشخصيات

الورق���ة الثانية: جهود الصحابة في نش���ر 
اإلسالم في ش���مال إفريقيا.. مصر والسودان، 

قّدمها أ. د. مهدي رزق الله. 
الورق���ة الثالثة: جه���ود الصحابة في بالد 
المغرب العربي، قّدمها الش���يخ حسن عباس؛ 

من تونس. 
المح���ور الثاني: أثر جه���ود الصحابة على 

مجتمعات إفريقيا: 
فيه ثالث ورقات: 

الورق���ة األول���ى: األثر العلم���ي والفكري، 
قّدمها د. سعيد س���يال - األمين العام التحاد 

علماء إفريقيا.
الورقة الثاني��ة: األث��ر الثقافي، قّدم�����ها 

د. محمد عثمان؛ من جزر القمر.
الورق���ة الثالث���ة: األثر السياس���ي، قّدمها 

محمد المنصور؛ من نيجيريا.
المحور الثالث: واجب األّمة تجاه الصحابة:

فيه أربع ورقات: 
الورقة األول���ى: وجوب محب���ة الصحابة، 

قّدمها د. موريكن الحاج سيكو؛ من ليبيريا.
الثاني���ة: توقي���ر الصحابة وإثبات  الورقة 
عدالته���م، قّدمها د. محمد آدم س���نكري؛ من 

مالي. 
الورق���ة الثالثة: تفنيد ش���به الطاعنين في 

الصحابة، قّدمها د. محمد لوح من السنغال.
الورقة الرابعة: إمس���اك اللسان من الوقوع 

فيهم، قّدمها د. يحيى عبد الله؛ من تشاد.
ُقّدمت هذه األوراق في ثالث جلسات. 

ثانياً: ورش العمل: 
عقد منظمو المؤتمر )ورش عمل( لمناقشة 
تفاصيل تل���ك المحاور وما ُقّدم فيها من أوراق 

علمية، وذلك في الفترات الصباحية.
ثالثاً: الجلسة الختامية وتوصيات المؤتمر: 

ُعقدت الجلس���ة الختامية للمؤتمر في يوم 

األحد 12/يناير/2014م بالقاعة الدولية بقاعة 
الصداقة، في تمام الس���اعة الس���ابعة مساًء، 
وتّمت قراءة التوصيات التي توصل إليها العلماء 

والدعاة المشاركون بالمؤتمر.
ومن أهم ما ورد في تلك التوصيات:

1 - اإلش���ادة بجه���ود الصحاب���ة الكرام، 
وأثرهم في نش���ر عقيدة اإلس���الم الصافية، 
وقيمه الس���امية، في ربوع البل���دان اإلفريقية، 
وبيان نشرهم الخير فيها حيثما حلّوا وأقاموا – 
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رضي الله عنهم -. 
2 - ضرورة العناية بنشر فضائل الصحابة 
األجالء، والرّد على الشبهات التي تتعلق بالطعن 
فيهم، واستخدام وس���ائل الدعوة كاّفة لتحقيق 

ذلك. 
3 - تأكيد اإلجماع عل���ى عدالة الصحابة 
رضوان الله عليهم، وفضله���م في نقل الكتاب 
والس���ّنة، وبيان أّن الطعن فيه���م هو طعن في 
أصول الدين؛ فهم األمناء الثقات، وحملة الوحي 

األثبات. 
4 - تأكيد ض���رورة مش���اركة العلماء في 
وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة، 
مع العناي���ة بالوس���ائل اإلعالمي���ة الحديثة، 
وشبكات التواصل االجتماعي؛ مثل تويتر وفيس 

بوك وغيرهما. 
5 - إنش���اء )جامع���ة اآلل واألصح���اب( 
التي تعنى بنش���ر فضائل الصحابة وتراجمهم 
ومناقبهم، وحقيقة عالقتهم بآل بيت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم.
6 - دعم الفضائي���ات والمنابر اإلعالمية 
المتخّصصة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وصحابته وآل بيته، والرّد على الشبهات، 

وإمداده���ا بالمادة العلمي���ة الالزمة لدحضها، 
دون أن يكون ذلك ش���اغاًل ع���ن أولويات تربية 
األجيال على قيم اإلس���الم التي اهتّم الصحابة 

بنشرها.
7 - االهتمام بنشر ثقافة حّب صحابة النبي 
صلى الله عليه وس���لم وآل بيته األطهار، وبيان 
فضلهم ومنزلتهم وأثرهم في نشر العلم والدعوة 
إلى الله تعالى، وذلك في مختلف مراحل التعليم 

ومستوياته. 
8 - تأكيد دور الجامعات اإلفريقية، وأهمية 
التواصل معها، وحّث المراكز البحثية فيها على 
االهتم���ام بالكتاب���ة عن الصحاب���ة وجهودهم 
في نش���ر اإلس���الم، ثم العمل على نشر هذه 
الجهود، سواء الرسائل الجامعية أو األبحاث أو 

الدراسات العلمية. 
9 - تش���كيل لجن���ة تش���رف عل���ى آلية 
تنفيذ توصيات المؤتمر، ورف���ع تقري��ر دوري 
باإلنج���ازات والمعوقات إلى أمان���ة المؤتمر، 
والتجهيز لعقد مؤتمرات أخرى، واستكمال بقية 
الجوانب المتعلقة بالصحابة الكرام رضوان الله 

عليهم. 
10 - ترجمة أهم بحوث المؤتمر إلى اللغات 
الرئيس���ة، والتوصية بنش���رها ف���ي الدوريات 

والمجالت. 
11 - التوصية بإنشاء هيئة قانونية حقوقية 
تعنى باتخاذ اإلج���راءات القانونية ضد كّل َمن 
يتهّجم على الصحابة الكرام وآل البيت األطهار 

أو يسيء إليهم. 
12 - التوصية بقيام الهيئة الشعبية العالمية 

لمناصرة الصحب واآلل. 
13 - اعتماد وثي���ق���ة علماء إفري�قيا في 
بيان أهم أص���ول اإلس���الم، وترجمتها، وحّث 
العلماء ف���ي ال���دول اإلفريقية على نش���رها 

وتعليمها. 
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أ. بسام المسلماني *

األخيرة  األش���هر  خ���الل 
تدهورت األوضاع بسرعة كبيرة 
في جمهورية إفريقيا الوسطى؛ 
ما تس���ّبب في مقتل آالف من 
المس���لمين، وتهجير مئات اآلالف منهم، وسارعت 
فرنس���ا لزيادة قواتها في هذا البلد، والتدّخل في 
ش���ؤونه بغطاء دولي تحت مزاعم وادعاءات شّتى، 
فهل سيؤدي التدّخل الفرنسي إلى إنهاء األزمة التي 

تشهدها البالد، أو سيزيدها تعقيداً؟
قبل اإلجابة عن هذا التس���اؤل يجب علينا أن 
نستعرض تطورات األحداث، وكيف وصلت إلى هذه 

الحالة.
ترجع األحداث األخيرة إلى حالة التهميش التي 
كان يعيش فيها أبناء الش���مال)1(، واستئثار السلطة 
الحاكمة بالثروة، وحرمانهم من المشاركة السياسية 
في الحكم، وافتقار مناطقهم للتنمية تماماً، ما دفع 

)*(  باحث مصري متخّصص في الشأن اإلفريقي، ومدير تحرير موقع 
قراءات إفريقية.

البالد، من جهة  المسلمين في شمال  الكبرى من  النسبة  توجد   )1(
حدود كلٍّ من تشاد والسودان، حيث نشأت هناك سلطنة إسالمية 
من  عدد  نزح  عندما  الميالدي،  عشر  السابع  القرن  نهاية  في 
بعد  تشاد،  جنوب  في  اإلسالمية  باجرمي(  )مملكة  سالطين 
الوسطى،  إفريقيا  من  الشمالية  المنطقة  إلى  مملكتهم،  سقوط 
وبخاصة مدينة )إنديلي(، فساهموا بشكل كبير في نشر اإلسالم 
وسط الوثنين، كما كان ل� )سلطنة دارفور( اإلسالمية أثر كبير 
في أسلمة الجزء المتاخم للحدود السودانية األفروسطية، انظر 
الدين،  رأفت صالح  الوسطى؟،  إفريقيا  ماذا يحدث في  مقالة: 

على الرابط:
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/

8dd9-e441267b587a-c7cc390a-e10c-44b3

قبيلتي )رونغا( و )ُقوال( إلى االتفاق بينهما، ومعظم 
أفراد القبيلتين من المس���لمين، وشّكلتا مجموعتَيْن 
ثوريتَيْ���ن مع القبائ���ل األخرى المقيم���ة في هذه 

المنطقة، ودخلتا في صراع مع الحكومة.
اس���تمرت الح���رب بي���ن الحكوم���ة وهاتَيْن 
المجموعتين م���دة، إلى أن اس���تطاعت الحكومة 
توقيع اتفاقية س���الم مع إحدى الجبهتين بشروط، 
منه���ا: )تنفيذ الوعود الت���ي قطعتها الحكومة على 
نفسها في السنوات الماضية بتسديد المستحقات 
المالية للجنود التابعين للحركات المعارضة، ودمج 
هؤالء الجنود في الجيش الوطني، وإطالق س���راح 

المعتقلين من العسكريين وغيرهم(.
غير أّن الحكومة لم تستجب لهذه المطالب، ولم 
تِف بما ت���ّم االتفاق عليه في )اتفاقية ليبرفيل(، ما 
أدخل المنطقة في صراع مفتوح على كّل الجبهات، 
فاتحّدت الجبهتان في حركة واحدة، س���ّمت نفسها 
)س���يليكا( - أي )العقد( بلغة السانغو المحلية -، 
وتمّكن التحالف من إس���قاط  الرئيس )فرانس���وا 
 Michel بوزيزي���ه(، وتنصيب )ميش���يل جوتوديا
Djotodia( رئيس���اً للبالد، وهو أول رئيس مسلم 

إلفريقيا الوسطى.
هذا التطور المتس���ارع دفع فرنس���ا للتجييش 
اإلعالمي والعس���كري ضد حكومة )جوتوديا(، مع 
أّن ه���ذه الحكومة كانت حكوم���ة مؤقتة لمدة عام 
ونص���ف العام فقط، كم���ا أنها تكون���ت بناًء على 
)اتفاقية ليبرفيل( التي حضر التوقيع عليها االتحاد 
األوروب���ي واألمم المتح���دة، باإلضافة إلى االتحاد 
اإلفريقي، تبع ذلك المحاولة االنقالبية التي قادتها 
فرنسا، في يوم الخميس الدامي الثالث من ديسمبر 

التدخل الفرنسي في إفريقيا الوسطى.. 
يحّل األزمة أم يعقدها؟

خالصات
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2013م، بالتنس���يق مع وزير الداخلية في الحكومة 
المؤقتة، وقد س���ّجلت أجهزة األمن - كان يقودها 
حينه���ا الضابط )نور الدين آدم(، وهو أحد األركان 
المش���ّكلة للحكومة االنتقالية - مكالمًة هاتفية بين 
وزير الداخلية والس���فير الفرنس���ي في  العاصمة 
)بانجي( ضمن إع���دادات العملية االنقالبية، وعند 
مداهمة القوات األمنية والجيش لمقر الوزير وجدت 
مجموعة كبيرة من األسلحة الثقيلة والخفيفة، وفور 
س���ماع الوزير لعملية االقتحام لجأ إلى الس���فارة 
الفرنسية، ومن هناك تّم نقله إلى مقر قوات االتحاد 

اإلفريقي طلباً للحماية.
كان تخطيط فرنسا يتضمن استصدار موافقة 
م���ن مجلس األمن الدولي بزيادة قواتها في إفريقيا 
الوس���طى، للتمويه على هذه العملي���ة االنقالبية، 
والس���عي لالعت���راف بالحكوم���ة االنقالبية - إن 
نجحت -، وتوفير الغط���اء األمني لها للقضاء على 

أية محاولة من الجيش الوطني السترداد السلطة.
وبعدما فش���ل االنقالب اتجهت فرنسا إلقالة 
)ميشيل جوتوديا( من خالل نفوذها على قادة وسط 
إفريقيا، حيث اس���تدعوه إلى العاصمة التش���ادية 
)انجمينا( لعق���د قمة اس���تثنائية، وضغطوا عليه 
لتقديم اس���تقالته في التاسع من يناير 2014م، كما 
عمدت إلى نزع س���الح مقاتلي )تحالف س���يليكا( 
من دون أن تقوم باإلجراء نفس���ه مع الميليش���يات 
المس���يحية المس���لحة األخرى، وبخاصة ميليشيا 
)أنت���ي ب���االكا( Anti-Balaka، أو )مناهض���و 
السواطير( - بلغة الس���انغو -، والتي تُعرف أيضاً 
الذاتي(،  للدفاع  المس���يحية  )الميليش���يات  باسم 
األمر الذي ش���ّجع هذه الميليش���يات على مهاجمة 
المسلمين دون قدرة المسلمين للدفاع عن أنفسهم، 
بعد أن باتوا دون غطاء مس���لّح يحميهم من الطرف 
اآلخر، فتوال���ت عليهم المذاب���ح وعمليات العنف 
والسرقة والتهجير، األمر الذي دعا )منظمة العفو 

الدولية( و )أوكس���فام( و )هيومن رايتس ووتش()1( 
للتحذير م���ن مخاطر عمليات التطهير الديني ضد 
مس���لمي إفريقيا الوس���طى، معّبرين عن مخاوفهم 
من تعّرض المسلمين إلبادة جماعية، تذّكر بمذابح 
الهوتو والتوتس���ي في رواندا في تسعينيات القرن 

الماضي.
وتش���ير تقديرات بعض التقارير الصادرة عن 
جهات مستقلة إلى أّن إجمالي القتلى من المسلمين 
بلغ ثالثة آالف مس���لم تقريب���اً، وإجمالي الالجئين 
تجاوز مليون ش���خص، بما فيه���م مواطنو عدد من 
الدول اإلفريقية المج���اورة، ومعظم الالجئين في 
دول الج���وار دون مس���اعدات تغّطي هذه األعداد، 

األمر الذي يهّدد بوقوع كارثة إنسانية)2(.
هذا المشهد المؤلم الذي يتهدد إفريقيا الوسطى 
يحمل عدداً من المالحظات، ينبغي الوقوف أمامها 
طوياًل وتأملها لفه���م مجريات األحداث، وما يكمن 

وراءها وبين سطورها من خفايا.

المالحظة االأولى: 
االستعمار الغربي إلفريقيا لم يتوقف ولم ينته، 
حتى برحيل قوات االحتالل الغربية من مستعمراتها 
القديم���ة، فقد ظّل االس���تعمار باقي���اً.. لكن في 
أشكال جديدة، وظلّت المقّدرات االقتصادية للدول 
اإلفريقية مرهونة بيد مستعمريها القدامى، وإذا ما 
تعّرض���ت الدول اإلفريقية ألزم���ة داخلية قد تؤدي 
لفقدان الدول االس���تعمارية س���يطرتها على هذه 
الدول )حالة دولة مال���ي(، أو يصل إلى الحكم في 
ه���ذه الدول قيادة تح���اول أن تتحرر م���ن تبعيتها 

المسلمين  جميع  يضطر  قد  العنف  ووت��ش:  رايتس  هيومان   )1(
الرابط  على  2014/2/9م،  ال��وس��ط��ى،  إفريقيا  ل��م��غ��ادرة 
http://www.bbc.co.uk/arabic/ اآلت�����ي: 
central_africa__140209/02/worldnews/2014

muslims.shtml

إفريقيا  جمهورية  لالنسجام،  األفروسطية  المنظمة  تقرير   )2(
http://www.almoslim. اآلتي:  الرابط  على  الوسطى، 

net/node/202473
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للمستعمر القديم، وتسعى لبناء اقتصاد وسياسات 
مستقلة، مثلما حاول )ميشيل جوتوديا( في إفريقيا 
الوس���طى، عندما وّق���ع عدداً م���ن االتفاقيات مع 
ش���ركات ماليزية وتركي���ة وكمبودية، باإلضافة إلى 
توّجه���ه نحو كلٍّ من قطر والكويت لالس���تثمار في 
البالد، فإّن الدول االس���تعمارية تعاود تدّخلها من 
جديد في مس���تعمراتها اإلفريقي���ة تحت أي مظلة 
)المظلة اإلنس���انية في حالة إفريقيا الوس���طى(، 
التاريخية في مس���تعمرتها  مدعوم���ة بأحقيته���ا 
السابقة! هذه الحالة ال تضع دولة إفريقيا الوسطى 
وحدها، ب���ل الدول اإلفريقية أيضاً، أمام تس���اؤل 
بش���أن مبدأ الحلول اإلفريقية لمش���كالت القارة 

السمراء.

المالحظة الثانية:
وهي ترتبط بسابقتها، لكننا أفردنا لها مساحة 
للتعليق ألهميتها، وهي تتعلق بالّنخب السياسية وقادة 
الرأي ف���ي المجتمعات اإلفريقية، فقد راهنت قوى 
االستعمار بشكل دائم على إفساد هذه الّنخب لتظّل 
مرتبطة بها، ويبقى والؤه���ا الدائم لها، واهتمامها 
في المقام األول مصالحه���ا وتضخيم ثروتها، غير 
منش���غلة بتطلعات مجتمعاتها، وعلى قدر والء هذه 
الّنخب ومنفعتها للمس���تعمر القدي���م يكون الدعم 
والمساندة، لذلك فقد ظلّت قوى االستعمار تساند 

دائماً األشخاص أنفسهم أو المجموعات نفسها.
ففرنس���ا دعمت الجنرال )آندري���ه كولينجبا( 
في االس���تيالء على السلطة عام 1981م، ثم دعمت 
رئي���س حكومته الس���ابق )فيليكس باتاس���يه( في 
توّلي الس���لطة عام 1993م، ث���م أطيح بهذا األخير 
بدعم فرنس���ي على يد صديقه وأحد المقربين له 
)فرانس���وا بوزيزيه()1(، وهؤالء جميعاً من مجموعة 

انظر: إفريقيا الوسطي.. 50 عاماً من االنقالبات العسكرية، سميحة   )1(
http://www.egynews. اآلتي:  الرابط  على  الحليم،  عبد 

net/wps/portal/profiles?params=223129

واحدة كانت ترب���ط بينهم عالقات قوية، ويجمعهم 
الوالء الكام���ل لباريس، ويتش���ابهون في حرصهم 
على مصالحهم الش���خصية وشغفهم بالسلطة على 

حساب مصلحة أوطانهم.

المالحظة الثالثة:
عجز الدول اإلفريقي���ة على تنوعها واختالفها 
ع���ن تحقيق االس���تقاللية عن المس���تعمر القديم 
أدى إل���ى إخفاق كثير من هذه ال���دول في تحقيق 
التنمي���ة االقتصادية، وهذا ب���دوره أدى إلى إخفاق 
كبي���ر لألنظمة الحاكمة فيه���ا، فلجأت إلى تحقيق 
االستقرار باإلكراه، بس���بب حالة اإلحباط الناجمة 
عن ذلك والخوف من غضب الش���عوب، فانصرفت 
ميزاني���ات تلك ال���دول إلى تعظي���م نفقات األمن 
والدفاع، والذي ب���دوره الْتََه���َم الجانب األكبر من 

ميزانيات تلك الدول.
وأّدى أيض���اً إلى تقوية الجيش على حس���اب 
بقية مؤسس���ات الدولة، ومّهد للعس���كريين للتوغل 
ف���ي الحكم، لتتوال���ى لعبة االنقالبات العس���كرية 
بجميع أش���كالها، وهذه االنقالبات تجعل المنقلبين 
دائماً ف���ي حاجة إلى دعم الخ���ارج، خصوصاً من 
المس���تعمر القدي���م، لتثبيت حكمه���م في مواجهة 
الرفض الش���عبي، ما يجعل قرارهم مرهوناً دائماً 
بموافق���ة الخ���ارج دون مراعاة لش���عوبهم، فتظّل 
حال���ة االضطرابات وعدم االس���تقرار مس���تمرة، 
وتدور البل���دان اإلفريقية في حلق���ة مفرغة، تبدأ 
باالنقالب العسكري، فاالضطرابات وانعدام األمن، 
فإرضاء الخارج لكس���ب دعم���ه، فتتدهور التنمية، 
فتتزايد االضطرابات، وتوشك البالد على االنهيار، 

فاالنقالب العسكري مرة أخرى.
)إفريقيا الوس���طى( نموذج لهذه المتوالية عبر 
تاريخها منذ االس���تقالل عام 1960م، وحتى وقتنا 
الحاض���ر، حيث إّن كّل َمن جاء للس���لطة بانقالب 
عسكري أطيح به في انقالب مضاد، وشهدت البالد 
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خالل األعوام الخمسين الماضية خمسة انقالبات 
عسكرية، كلها بدعم وتأييد فرنسي.

لقد أض���ّرت األزمة السياس���ية واألمنية التي 
تعيش فيها إفريقيا الوسطى منذ سنوات بالقطاعات 
االقتصادية، حيث يعيش 70% من السكان تحت خط 
الفقر، وترتفع النس���بة بالمناطق الريفية إلى %80، 
كما وجدت الحكومات المتعاقبة عليها صعوبات في 
سداد أجور نحو 240 ألفاً من موظفي الدولة بشكل 

منتظم.
وطبق���اً لبيانات البن���ك الدولي؛ ف���إّن الناتج 
المحلي للف���رد لم يتجاوز ع���ام 2011م نحو 483 
دوالراً، وناه���زت ديون البل���د الخارجية نحو 382 
مليون دوالر وفق إحصائيات المؤسسة الدولية لعام 

2010م)1(.

المالحظة الرابعة:
دائم���اً ما تح���رص باريس عل���ى توفير مظلة 
)ثالثي���ة األبع���اد( ف���ي تحركها إلع���ادة احتالل 
مس���تعمراتها القديمة، والمقصود بالمظلة الثالثية 
هنا هي توفير غطاء )سياس���ي / إنساني، ودولي، 
وإفريقي(، يخفي أهدافها الحقيقية، ويسّوغ تدّخلها 

العسكري في مستعمراتها القديمة.
تهدف باريس من خالل ه���ذا الغطاء إلى منع 
أي معارضة دولية لخطواتها، باإلضافة إلى تضليل 
ش���عوب المس���تعمرات القديمة، وخداعها، وكسب 
تأييدها، بل برفعها لهذه المظلة تنقلب أي معارضة 
من الشعوب إلعادة االستعمار من جديد إلى تأييد 
ودعم، وينقلب العدو القديم الذي قاومته الش���عوب 
خالل الحق���ب الماضية لتحصل على اس���تقاللها 

وحريتها إلى صديق ومنقذ للبالد! 
في )مال���ي( كان غطاء التدّخ���ل هو )محاربة 

http://www. الرابط اآلتي:  الجزيرة نت، على  انظر: موقع   )1(
-aljazeera.net/ebusiness/pages/a408bd8b-a022

407c-83bc-e550217fc48e

اإلره���اب، ومنع تقس���يم البالد(، وق���د القت هذه 
المظلة تأيي���د القوى الدولي���ة، وبخاصة الواليات 
المتح���دة الت���ي تدعم أي جهود ف���ي الحرب على 
القاعدة والتنظيمات اإلسالمية المسلحة، كما القت 
دعماً من المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا 
)C E D E A O()2( التي خش���يت من تأثير تمدد 
الجماعات المسلحة على استقرار بالدها، فشاركت 
بقواتها في دعم التحرك الفرنس���ي، باإلضافة إلى 
تأيي���د الماليين الذي���ن رفعوا األعالم الفرنس���ية 
في ش���وراع )باماكو( مس���تقبلين القوات الفرنسية 
بالهتاف والتأييد بدالً من مقاومة هذا االس���تعمار 

الجديد.
وفي حالة )إفريقيا الوسطى(؛ فإّن الغطاء كان 
)إنس���انياً( لوقف عمليات القتل والعنف والتطهير 
العرقي في البالد، فقوبل التدّخل الفرنس���ي بتأييد 
من األمم المتح���دة والدول اإلفريقي���ة، وبخاصة 
دول وس���ط إفريقيا التي خش���يت أن ي���ؤدي تغّير 
األوضاع الداخلية في إفريقيا الوس���طى إلى عدم 
االس���تقرار في المنطقة، خصوص���اً أّن المعارضة 
في عدد من دول الجوار دعمت )تحالف س���يليكا( 
حتى يص���ل للحكم، في مقابل دع���م التحالف لها 
في حال اس���تقراره وتوطيد حكمه، لذلك شاركت 
ق���وات إفريقية مع القوات الفرنس���ية في إفريقيا 
الوس���طى، وَماَرَس قادة دول وسط إفريقيا ضغوطاً 
كبيرة على الرئيس )جوتوديا( لتقديم استقالته حتى 
استجاب لهم، أما بالنسبة لشعب إفريقيا الوسطى؛ 
فنظراً ألّن أغلبيته من المس���يحيين فقد انخدعوا 
بالش���عارات الفرنس���ية وحالة التجييش اإلعالمي 

)بالفرنسية:  إفريقيا  غ��رب  ل��دول  االق��ت��ص��ادي  المجتمع   )2(
 Communauté Économique des États de
هي   ،)CEDEAO( اختصاراً   )l›Afrique de l›Ouest
منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير االقتصاد في منطقة الغرب 
اإلفريقي، تم تأسيسها في 25 مايو 1975م، ورئيسها هو عمر 
يارادوا، يقع مقر المنظمة في )أبوجا( بنيجيريا، انظر: )موسوعة 

ويكيبيديا(.
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الذي مورس ضد )تحالف سيليكا(.

المالحظة الخام�سة:
أشكاالً  يأخذ  الفرنس���ي  العس���كري  التحرك 
متدرجة ف���ي تعامله مع األزمات الت���ي تهدد دول 
مس���تعمراتها القديمة في إفريقيا حس���ب خطورة 
األزم���ة، فإذا كانت مجرد حرك���ة تمّرد محدودة ال 
تؤثر ف���ي الحياة السياس���ية داخل ه���ذه الدولة؛ 
تترك فرنس���ا مهّمة حصارها للقوات الوطنية من 
الجيش وجهاز الش���رطة، فإذا أخفقت هذه القوات 
فى مهمتها؛ تدخلت القوات الفرنس���ية المقيمة في 
إفريقي���ا، وغالباً ما ينتهي األم���ر عند هذا الحّد، 
أما إذا اس���تفحلت األزمة فتحولت إلى خطر دولي؛ 
تحركت القوات الفرنس���ية من قواعدها في جنوب 
غرب فرنسا، وتدخلت مباشرة للتأثير في األزمة)1(.
ه���ذا التدّرج في التحرك ماَرَس���ته باريس في 
تعامله���ا مع )أزمة مالي(، فلم تتدخل بش���كل كبير 
إال عندما انفصلت الجماعات المس���لحة بش���مال 
)مال���ي(، وباتت تهّدد العاصم���ة )باماكو(، ما يعني 
تغّير األوضاع السياس���ية في البالد مع عدم قدرة 
الجيش المالي على مواجهتها، كما لم تتدخل فرنسا 
)عس���كرياً( في إفريقيا الوسطى بش���كل كبير إال 
بعدما تمّكن )تحالف س���يليكا( من إسقاط الرئيس 
)بوزيزي���ه( وتولية رئيس مس���لم مقاليد الحكم، ما 
يعني تغّيراً في ش���كل الدولة مع عدم قدرة القوات 

الموالية لبوزيزيه على مواجهة )قوات سيليكا(.

المالحظة ال�ساد�سة:
التدّخل العس���كري الدول���ي والغربي لن يجلب 
االس���تقرار لل���دول، بل على العكس ق���د يزيد من 
تأزم األمور، وأفضل وس���يلة لتحقيق االستقرار في 
ال���دول اإلفريقية - التي يوج���د فيها تباين عرقي 

رأفت،  الصحراء، إجالل  إفريقيا جنوب  الفرنسية في  السياسة   )1(
http://digital.ahram.org.eg/ اآلت��ي:  الرابط  على 

articles.aspx?Serial=220197&eid=264

وديني - هي إيجاد صيغة مشتركة للتعايش، تتوافق 
عليها األع���راق المختلفة والطوائف المتباينة، هذه 
الصيغة تح���ّد من جور وظلم األكثرية لألقلية، وفي 
الوقت نفسه ال تجعل من األقليات أداة هدم وتمزق 
للمجتمعات، على أن يتم االتفاق حول هذه الصيغة 
من خ���الل التباحث، وفي إطار داخلي أو من خالل 

وساطات إفريقية بعيداً عن التدخالت الغربية. 

وبعد: 
فإّن الس���ؤال الذي طرحناه في البداية بدت له 
إجابة واضحة، ففرنسا هي السبب الرئيس لألزمة 
التي تش���هدها )إفريقيا الوسطى(، وتدّخلها سيزيد 
األم���ور تعقيداً، وأي حلٍّ لهذه األزمة ينبغي أن يبدأ 
من خ���الل الحوار في إطار إفريقي)2( بعيداً عن أي 
تدّخل فرنس���ي، وقد بدأت مؤشرات تأّزم األوضاع 
من خ���الل بعض الدعوات الت���ي تطالب بانفصال 
ش���مال الدولة ع���ن جنوبها، وما ت���ردد عن القوة 
العس���كرية اإلسالمية المس���لحة التي شّكلها وزير 
السياحة السابق في إفريقيا الوسطى، والمكونة من 
5000 مقاتل)3( للدفاع عن المسلمين والزحف نحو 
العاصمة )بانجي(، األمر الذي قد يُدخل البالد في 
أت���ون حرب أهلية ال تنتهي، وق���د تمتد إلى الدول 
المجاورة، خصوصاً في ظّل السيولة الحدودية بين 
الدول اإلفريقية، ووجود حركات تمرد مس���لّحة في 

هذه البالد.

اإلفريقية،  الدول  لها  تتعرض  التي  األزمات  من  العديد  تكشف   )2(
اإلفريقية  المنظمات  دور  ضعف  الوسطى،  إفريقيا  أزمة  ومنها 
السلم  ومجلس  اإلفريقي،  )االتحاد  اإلقليمية  وشبه  اإلقليمية 
اإلفريقية  والقوة  اإلفريقي،  السالم  وصندوق  اإلفريقي،  واألمن 
إفريقيا  شرق  لتنمية  الحكومية  والهيئة  )ميسكا(،  المشتركة 
)سياك  إفريقيا  وسط  لدول  االقتصادية  والمجموعة  )إيقاد(، 
حّل  ف��ي  فاعليتها  وضعف  تحركها،  وب��طء   ،)  )CEEAC
إلى  يشير  ما  األمر؛  بهذا  المعنية  وهي  والنزاعات،  المشكالت 
وسلطتها  آلياتها  وعجز  المنظمات،  لهذه  المؤّسسي  الضعف 

وقدراتها في مجال إدارة النزاعات.

الّذاتّي،  ل�لّدفاع  ِميليشَيا  يشّكلون  الوسَطى  إفريقيا  ُمسلُمو   )3(
http://www.hespress.com/ اآلت��ي:  ال��راب��ط  على 

international/148421.html

خالصات
 إفريقية


