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الم�شير  2018م،  اأك��ت��وب��ر   18 1440ه������/  �شفر   9 ال��م��واف��ق  الخمي�س  ي���وم  ع��اَل��م��ن��ا،  ع��ن  رَح���ل 

عْمٍر  الم�شلمين، عن  الأ�شبق وع�شو مجل�س حكماء  ال�شوداني  الرئي�س  الذهب،  �شوار  عبدالرحمن 

بعد  العالج،  يتلقى  كان  )الريا�س( حيث  ال�شعودية  العربية  المملكة  عاماً، في عا�شمة  ال���83  ناهز 

ٍة اإلى المدينة المنورة، حيث ُدفن  عمليٍة جراحيٍة اأُجريت له هناك، وقد ُنقل جثمانه بطائرٍة خا�شّ

هناك تنفيذاً لو�شّيته. 

كان رحيل الم�شير، وهو اأي�شاً ع�شٌو بالهيئة ال�شت�شارية بمجلة قراءات اإفريقية، حدثاً كبيراً 

ِلَما للفقيد من منزلٍة كبيرٍة في  الإ�شالمي،  الإفريقية والعالم  القارة  وموؤثّراً ج��دّاً، على م�شتوى 

قلوب ال�شعوب الإفريقية والإ�شالمية.

التجّرد  في  والحكيمة  الم�شّرفة  ومواقفه  لجهوده  نتيجًة  المكانة  ه��ذه  الفقيد  احتّل  وق��د 

لدينه ووطنه واأُّمته، وت�شخير ُعْمره في العمل الخيري والإن�شاني، وانحيازه الدائم لق�شايا القارة 

الإفريقية، وَن�ْشر ال�شالم، والعمل على اإطفاء الحروب والنزاعات في اأماكن مختلفة من العالم.

لقد كان الم�شير عبدالرحمن �شوار الذهب مثاًل ُيحتذى في رجاحة العقل، والهتمام بمعالي 

الأمور، وكريم الأخالق، وتوا�شع الكبار.. فرحمه اهلل واأكرم مثواه، ورَفع درجته، وتقّبل منه �شالح 

ما قّدم. 

الأّم��ة  واإل���ى  ال�شوداني،  ال�شعب  واإل���ى  الفقيد،  اأه��ل  اإل��ى  الموا�شاة  و���ش��ادق  ال��ّت��ع��ازي  وخال�س 

الإ�شالمية والقارة الإفريقية.
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االفتتاحية

القّمة اإلفريقية االستثنائية..
خطوة على طريق اإلصالح

عدٌد من الأنظمة القمعية على الم�سهد ال�سيا�سي في القارة.
وعلى الرغم من ذلك؛ ا�ستم���ر التحاد الإفريقي هو الكيان الجامع 
لإفريقي���ا، وظ���ّل ُحْل���ُم اإفريقي���ا المتحدة، اإفريقي���ا القوي���ة، حا�سرًا لدى 
ال�سع���وب والق���ادة، وخالل ذل���ك كان اإحي���اء َدور التح���اد وتفعيله يتقّدم 
م���ّرًة ويتاأخر اأخرى، اإل اأنه خالل الأع���وام الأخيرة بداأت خطوات التقّدم 
ت���زداد نتيج���ًة لعدٍد من المتغي���رات الإفريقي���ة والعالمية، فك���ان مو�سوع 
اإ�سالح التح���اد الإفريقي وتفعيل موؤ�ّس�ساته واآليات���ه واحتواء الأزمات هو 
محور النقا�ش في قّمة التحاد في عاَمي 2017م و2018م، حيث قّرر قادة 
وروؤ�س���اء الدول ال�سروع في عملية اإ�سالٍح قوية للمنظمة القارية، بناًء على 

التجارب ال�سابقة.
قّمٌة ا�ستثنائية:

وف���ي ه���ذا الإطار؛ ُعق���دت القّم���ة ال�ستثنائي���ة ال����11 لروؤ�ساء دول 
وحكوم���ات التحاد الإفريقي، في ال�ساب���ع ع�سر من �سهر نوفمبر 2018م، 
�ست لالإ�سالح الموؤ�ّس�ساتي  في العا�سمة الإثيوبية اأدي�ش اأبابا، والتي ُخ�سّ
لالتح���اد الإفريق���ي، للنظ���ر ف���ي اعتم���اد مقاربٍة جدي���دٍة لعم���ل التحاد 

واأجهزته، �سعيًا نحو تفعيله للقيام بَدوره المنوط به.
وق���د ت���ّم اتخ���اذ العدي���د م���ن الق���رارات، منه���ا: اإج���راء عملي���ة 
اإ�سالحاٍت هيكليٍة حا�سمٍة للكيان القاري الذي يمّثل ال�سعوب الإفريقية، 
م���ن خالل اإعادة هيكلة مفو�سيات التحاد من »ع�سر لجان« اإلى »ثماني 
لج���ان«، اإلى جانب زيادة م�ساركة ال�سب���اب في اأن�سطة المفو�سية بن�سبة 

ل اإلى توافق. 35%، والمراأة 50%، والتو�سّ
وه���و اله���دف ال���ذي عّب���ر عن���ه رئي����ش التح���اد الإفريق���ي، رئي�ش 
روان���دا »بول كاغامي«، بقول���ه: »اإّن الأحداث في الق���ارة والعالم ما زالت 
توؤك���د الحاج���ة اإلى الإ�سالح«، م�سيف���ًا: »على التح���اد الإفريقي اأن يقوم 
باإ�سالح���اٍت موؤ�ّس�سيٍة ل�سمان م�ستقبٍل اأف�س���ل ل�سعوب القارة، اإّن الهدف 
م���ن هذه الإ�سالحات ب�سيط، هو اأن نجع���ل اإفريقيا اأقوى، ونعطي �سعوبنا 

الم�ستقبل الذي ت�ستحقه«.
ق�سية التمويل:

وم���ن اأهّم ما ناق�سته هذه القّمة: ق�سية تمويل التحاد الإفريقي، اإذ 
اإّن م���ا يق���ارب 30 دولًة )من بين اأكثر من 54 دول���ًة ع�سوًا( تتخّلف ب�سكٍل 

تع���ود فكرة توحي���د دول اإفريقيا اإلى ع���ام 1957م، عندما نادى بها 
الزعي���م الغاني كوامي نكروما، حتى قبل اأن ي�ستقل الكثير منها، وبالرغم 
م���ن الحما����ش الثوري الذي كان ي�ستع���ل في جنبات الق���ارة ال�سمراء �سّد 
ال�ستعم���ار، وب�ساط���ة الهدف الم�سترك في ذلك الوق���ت، وهو التحّرر من 
الحت���الل والق�س���اء عل���ى العن�سرية، ا�ستغ���رق تحويل الفك���رة اإلى واقع 
���َوره للوحدة وهو منظم���ة الوحدة الإفريقية-  ملمو����ش- ولكن في اأدنى �سُ
حوال���ي �ِس���ّت �سنوات، عندم���ا اأُعلن ع���ن قيامها ع���ام 1963م، ومنذ اأول 

موؤتمر لها في القاهرة عام 1964م.
ك���ان اله���دف الأ�سا�س���ي للمنظم���ة الولي���دة ه���و تحقي���ق الت�سامن 
والتع���اون الم�سترك بين دول الق���ارة، للق�ساء على ما تبّقى من ال�ستعمار 
واإ�سق���اط النظام العن�سري في جن���وب اإفريقيا. وقد نجحت في ذلك اإلى 
حدٍّ كبير، وتحّررت كّل ال���دول الإفريقية تباعًا، و�سقط النظام العن�سري 

البغي�ش نهائّيًا في جنوب اإفريقيا عام 1994م. 
وهن���ا ب���داأ التفكير ف���ي مرحلٍة جدي���دٍة للتع���اون بي���ن دول القارة، 
للنهو�ش ب�سعوبها اقت�سادّيًا واجتماعّي���ًا و�سيا�سّيًا، ومواجهة تيار العولمة 
ال���ذي يجت���اح العال���م، والت�س���دي لمحاول���ة تهمي����ش الق���ارة اقت�سادّيًا 

و�سيا�سّيًا.
مم���ا اأدى في النهاية اإلى اتفاٍق على قي���ام اتحاٍد اإفريقي على غرار 
التح���اد الأوروب���ي، له م���ن الأجه���زة والموؤ�ّس�سات م���ا ُيمّكنه م���ن تنفيذ 

الأهداف الموكلة اإليه.
كان���ت الأه���داف التي �سع���ى اإليها التح���اد- منذ ن�ساأت���ه-: اإنعا�ش 
وتنمية الق���ارة للق�ساء على الفق���ر والجهل والمر����ش والف�ساد، وتن�سيط 
ال�ستثم���ارات، ورف���ع مع���دلت النم���و القت�س���ادي والتعلي���م وال�سّح���ة، 
والنهو����ش بقط���اع المعلوم���ات والت�س���ال والطاق���ة، والإ�س���راع بخف�ش 
الدي���ون، وتحقيق دول���ة الع���دل والحرية والرفاهي���ة، وتعزي���ز اآليات مْنع 

النزاعات وحّلها.
ولك���ن تعّثرت خط���وات التحاد الإفريق���ي، ولم يتمك���ن من تحقيق 
َيْين عانت القارة من الفقر  الكثي���ر من الأهداف، فخالل العقَدْي���ن الما�سِ
والمر����ش و�سع���ف الخدمات ال�سحي���ة، واأن���واٍع من الح���روب والإرهاب 
وال�سراع���ات الِعْرقية، والطائفية والف�ساد ال�سيا�س���ي والإداري، وهيمنت 
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ّ
الكيان الجامع إلفريقيا، وظل

إفريقيا المتحدة، إفريقيا القوية، 
حاضرًا لدى الشعوب والقادة

ة ال�سب���اب- بحقوقهم، والمطالبة  - ازدي���اد وعي ال�سعوب- وبخا�سّ
بالحري���ات والت���داول ال�سلم���ي لل�سلط���ة من���ذ الع���ام 2011م، وت�ساُع���د 

الدعوات لإ�سالح اأنظمة الحكم، وتغيير المف�سدين والديكتاتورّيين.
- قي���ام انتخاباٍت ح���ّرٍة ونزيهةٍ في اأكثر من بلٍد اإفريقي، حتى اأ�سبح 
مب���داأ ت���داول ال�سلطة جزءًا م���ن ثقافة هذه البلدان. ودخ���ول دماٍء جديدٍة 
في اأجه���زة الدولة التنفيذية والق�سائية، من اأمث���ال ما يجري في نيجيريا 
وال�سنغ���ال وغان���ا، وبوت�سوانا وجن���وب اإفريقي���ا، واأخيرًا جامبي���ا وليبيريا 
وكينيا، وهكذا نجد في عدٍد كبيٍر من الدول الإفريقية مظاهر للتحّول نحو 
الإ�سالح، حتى الدول التي لم يحدث فيها تحّوٌل يمكن اأن ُيالَحظ- ب�سورٍة 
�سهل���ة- اأّن هنال���ك حوارًا يج���ري فيها، وهنال���ك �سراعًا يج���ري، وتطّورًا 
يح���دث خالل ال�سراع وخالل الحوار، ونتمّن���ى اأن ُيكَلّل ذلك بقيام اأنظمٍة 
تقوم على احترام حقوق الإن�سان والعدل والحرية والكرامة في كّل القارة.

- توّج���ه العديد من الدول اإلى اإلغاء تاأ�سيرات الدخول اإلى اأرا�سيها 
لجمي���ع حاملي ج���وازات ال�سف���ر الإفريقية، مث���ل: رواندا وبني���ن و�سي�سل 
وموري�سيو����ش واإثيوبيا، كما بداأ عدٌد من الدول الإفريقية، العام الما�سي، 
ف���ي تنفيذ �سيا�س���ة الح�سول عل���ى تاأ�سيرات دخوٍل بمج���رد الو�سول على 
م���دى 30 يوم���ًا التي اأو�سى به���ا التحاد الإفريقي، ومن بي���ن هذه الدول: 
كيني���ا وغانا وزيمبابوي، وغنيٌّ ع���ن البيان اأّن فتح نظ���ام التاأ�سيرات بين 

بع�ش البلدان الإفريقية يعّزز من ُفر�ش التكامل الإفريقي والندماج.
واأخيرًا:

ه���ذه القّم���ة ال�ستثنائية، وم���ا اتُِّخذ فيه���ا من ق���رارات، بالإ�سافة 
للتغيّ���رات التي �سب���ق ذكرها، تُعطي اأم���اًل باأّن التح���اد الإفريقي يم�سي 
ف���ي طري���ق الإ�س���الح، واأّن الق���ارة الإفريقي���ة ت�سي���ر في طري���ق التكامل 
والندم���اج.. ولك���ن ل يزال هن���اك طريٌق طويل، وتحدٍّ كبي���ٌر حتى يتحقق 

هذا الأمل، فهل يكون الأفارقة وقادتهم على َقْدِر هذا التحّدي؟! �

جزئ���يٍّ اأو كليٍّ عن اللتزامات المالية المفرو�سة عليها تجاه التحاد، مما 
يخلق فجوًة تمويليًة كبيرًة بين الميزانية المخطط لها والتمويل الفعلي.

وف���ي خطاب���ه الأول للقّمة؛ قال رئي����ش الوزراء الإثيوب���ي اأبي اأحمد: 
»في ع���ام 2012م؛ غّطت ال���دول الأع�ساء 3% فقط م���ن ميزانية التحاد 

الإفريقي، لكّن ذلك ارتفع اإلى 14% في عام 2017م«.
وانطلق���ت مبادرة الإ�سالح���ات المعنية من قّم���ة كيغالي )رواندا( 
في يولي���و 2016م، واأُ�سِندت م�سوؤولية الإ�سراف عل���ى العملية اإلى الرئي�ش 
ب���ل الكفيلة  الروان���دي ب���ول كاغامي، وك���ان من الطبيع���ي البحث عن ال�سُّ
لإيج���اد ال�ستقاللية المالي���ة للمنظمة، والت���ي ُتقّدر بحوال���ي 800 مليون 
دولر لميزاني���ة 2018م، ويعتم���د اأكث���ر م���ن 80% منها عل���ى الم�ساعدات 
الخارجي���ة، من جهاٍت على غ���رار التحاد الأوروب���ي، والوليات المتحدة 

الأمريكية، ومن ال�سين.
وي�سعى اقتراح التمويل الأولّي لالتحاد الإفريقي، الذي يعود اإلى قّمة 
كيغال���ي، اإلى اإن�ساء »م�سادر تمويل تقلل العتماد على اأموال الم�ساعدات 
الخارجية، وتغط���ي الميزانية الت�سغيلية لالتح���اد الإفريقي كاملة، و%75 

من ميزانية برنامجه، و25% من تمويل عمليات ال�سالم«.
واتخذت القّمة ال�ستثنائية قرارات، ب�ساأن نظام َفْر�ِش عقوبات، �سّد 

الدول الأع�ساء التي ل ت�سّدد م�ساهماتها المالية القانونية اإلى التحاد.
وق���ال رئي�ش مفو�سي���ة التحاد الإفريق���ي مو�سى فقي محم���د: »اإّن 
العقوب���ات تهدف اإلى اإنهاء التاأخير المزمن ف���ي دفع الم�ساهمات المالية 
القانونية، وم�ساعدة التحاد على تمويل برامج التنمية والتكامل... يمكننا 
م���ًا ب�ساأن العقوب���ات �سّد البلدان التي ل ت�س���ّدد ا�ستراكاتها  اأن ُنح���رز تقدُّ
المالية القانونية، الهدف هو و�سع حدٍّ نهائيٍّ للتاأخير المزمن في الدفع«.
وفي �س���وء هذه الإجراءات؛ فمن المتوق���ع اأن ت�سل م�ساهمة الدول 
الأع�س���اء ف���ي ميزاني���ة ع���ام 2019م اإل���ى 66%، با�ستثن���اء عمليات دعم 

ال�سالم، بينما ُيتوّقع اأن يتّم تاأمين 34% من الم�ساعدات الخارجية.
التحاد الإفريقي على طريق الإ�سالح:

عل���ى الّرغم من المخا�ش ال�سعب لإ�س���الح التحاد الإفريقي؛ فاإّن 
هن���اك العديد من التغيرات والخطوات التي يوؤّم���ل اأن ت�ساهم في اإ�سالح 

منظومة التحاد وتفعيل َدوره، من اأهمها:
- ب���روز ع���دٍد من الق���ادة الأفارقة القادري���ن، ممن لديه���م الروؤية 
والت�سميم والمهارات الالزمة لتنفيذ اإ�سالحات، من اأمثال: بول كاغامي 
ف���ي رواندا، اأوهورو كينياتا في كينيا، �سيريل رامافوزا في جنوب اإفريقيا، 
نان���ا اأكوف���و-اأدو في غان���ا، وبالقطع اأبي اأحم���د في اإثيوبيا، ه���ذه الوجوه 
الإفريقية الجديدة تعك�ش واقع���ًا اإفريقّيًا جديدًا، وت�سعى لتحقيق التكامل 

بين دول القارة.
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االهتمام الغربي بدراسة ورصد تأثير اإلسالم في إفريقيا..

أهدافه وأبرز مخرجاته
د. �آَدَم َبْمبا

�أكاديمي وباحث -كوت ديفو�ر - �أكاديمية
�لدر��سات �الإ�سالمية - جامعة مااليا- ماليزيا

�لّر�س�مي«  »�لناط�ق  طال�ب- ر�س�ي �هلل عن�ه- 
با�سم �لفئة �لقليلة �لمهاجرة �إلى �أر�ض �لحب�سة، 
حين مثل بح�س�رة �لنجا�س�ي؛ معّددً� له �لتاأثير 
�لج�ذريَّ �ل�ذي �أحدثه �الإ�س�الم في �لم�س�لمين 

�الأولين معنوّيًا ومادّيًا.
تج���اوزًا لر�س���د ج���ذور ه���ذا المو�س���وع، اإل���ى الع�سر 

�لنظ�ر ف�ي تاأثي�ر �الإ�س�الم ف�ي يمّثل 
كّل مجتمٍع �سَرب فيه ِبِجر�نه 
مو�س�وعًا قديم�ًا ف�ي �لتاري�خ �الإ�س�المي، ولعلَّه 
لي��ض م�ن �لمبالغة �لق�ول �إنَّ ه�ذ� �لنظر ق�د بد�أ 
من�ذ �لمرحلة �لجنينية لالإ�س�الم ف�ي �لمجتمع 
�لمك�ي، وذلك على ل�س�ان �س�ّيدنا جعفر بن �أبي 
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���ن جّندته���م الق���وى الإمبريالي���ة؛ ع�سكرّيين  معظمه���م ممَّ
واإدارّيي���ن- مج���ال البح���ث ف���ي التاأثي���رات الإ�سالمية في 

ال�سعوب الإفريقية. 
من اأولئك الرّحالة:

- »مونغ���و ب���ارْك« )1771-1806م(، ال���ذي زار غرب 
اإفريقيا، واأبحر على نهر النيجر.

 ،Alexander Laing »الم�ستك�سف »األك�سندر -
ل اأوروبيٍّ و�سل اإلى »تمبكتو«  ���ه اأوَّ )1797-1826م(: قي���ل اإنَّ

واأقام بها)1(. 
 Hugh »كالبرت���ون«  الإنجلي���زي  الرّحال���ة   -
مدين���ة  �سك���ن  ال���ذي  Claperton، d.)1827م(: 

»�سكوتو« عا�سمة الخالفة الإ�سالمية.
 ،Louis G. Binger »بْنجي���ْر«  الفرن�س���ي   -
)1856-1936م(: وه���و الذي اأخ�س���ع منطقة �ساحل العاج 

الحالية لفرن�سا. 
- »رنيْه كاييْه« Rene Caille، )1799-1838م(: 
ال���ذي زار »تمبكت���و«، ومج���رى نه���ر النيج���ر، وكت���ب ع���ن 

الم�سلمين بها. 
 Heinrich ب���ارث«  »هنري���ث  الألمان���ي   -
ال���ذي ج���اب �سمال اإفريقيا  Barth، )1821-1865م(: 
وو�سطه���ا، وقطع اأكث���ر من ع�سرة اآلف مي���ٍل في ال�سحراء 
)16.093ك���م(، وزار »تمبكت���و« والحوا�س���ر الإ�سالمي���ة، 
وو�سع �ِسْفرًا �سخمًا عن م�ساهداته في المجتمعات الم�سلمة 

ببالد ال�سودان الغربّي اآنذاك)2(.
���ن و�سع���وا اللَّبنات الأول���ى لر�سد  وغيره���م كثير، ممَّ

التاأثير الإ�سالمّي في المجتمعات الإفريقية.
ون: ب- الباحثون الأنثروبولوجيُّ

بع���د ع�س���ر »الم�ستك�سفي���ن«، في العق���ود الأخيرة من 
َة الباحثون الأنثروبولوجيُّون  القرن التا�سع ع�سر، وا�سل المهمَّ
الذي���ن ك���ان معظمه���م م���ن رج���الت الإدارة ال�ستعمارية؛ 

 Dane, Kennedy. The Last Blank Spaces,  )1(
.Harvard University Press, 218

Barth, Heinrich.1857. Travels and Dis�   )2(
coveries in North and Central Africa, Dral�
.lop, publishing Company, Vol.4, 404�405

الحدي���ث، نج���د اأنَّ الدرا�سات في ر�سد تاأثي���ر الإ�سالم في 
الثقاف���ات الأخرى قد اأخذ نَف�س���ًا عميقًا في ظّل بروز القوى 
Euro- »ة نزع���ة »المركزي���ة الأوروبي���ة الغربي���ة، وح���دَّ
Centrism التي رافقت خ���روج اأوروبا اإلى غزو العاَلم 
فيما ُيع���رف بالحملة ال�ستعمارية بمختل���ف مراحلها. واإذا 
كان من ال�سعب ر�سد الدرا�سات ال�سادرة في هذا المجال؛ 
اد، َلُتَعدُّ معالم مميَّزة في  فاإنَّ درا�ساٍت لمفّكرين غربّيين ُروَّ
تاأكي���د التاأثي���ر الإ�سالمي ف���ي ثقافات الغرب، م���ن اأولئك: 
 ،)1999(.Sigrid Hunke، d هونك���ه«  »زيغري���د 
 ،)2006(.Montemogry، d وات«  و»موْنتغم���ري 

كثير. وغيرهم   ،Adam Mitz »و»اآدم متز
�س���د للتاأثي���ر الإ�سالم���ي في  ���ا حرك���ة البح���ث والرَّ اأمَّ
ة؛ لرتباط هذه  الثقاف���ة الإفريقية فقد اتَّخ���ذت نبرًة ج���ادَّ
الحرك���ة بالم�س���روع الإمبريال���ّي ارتباط���ًا مبا�س���رًا، وتعلُّق 
نجاح هذا الم�سروع اأو اإخفاقه بمدى نجاحه في التعامل مع 
ه���ذا المجال البحثّي الخا�ّش بر�س���د التاأثير الإ�سالمّي في 

ال�سعوب الإفريقية. 
علي���ه؛ ف���اإّن ه���ذه الورق���ة محاول���ٌة ل�ستج���الء بع����ش 
مح���اور ه���ذا المجال البحث���ي، من ر�س���ٍد لبدايات���ه، وتتبُّع 
لتطوُّره، والمنطلقات الحقيقي���ة لخو�ش الم�ست�سرقين فيه، 
اده، وبع����ش النتائج المعَلنة في���ه، واآثارها في الم�سروع  وروَّ
ة... هذا، وتحظى فرن�سا بن�سيب الأ�سد في  الإمبريالّي عامَّ
ة، منها: كثرة  الورقة الحالية؛ لأ�سباٍب منهجية وتاريخية عدَّ
الباحثين الفرن�سّيين ووفرة البحوث التي خلَّفوها في درا�سة 

المجتمعات الم�سلمة باإفريقيا.
التاأثير  م��ج��ال  ف��ي  البحوث  ب��داي��ات  اأوًل: 

رها: الإ�سالمي باإفريقيا وتطوُّ
اإرج���اع الهتم���ام الغرب���ّي، بدرا�س���ة التاأثي���ر  يمك���ن 
الإ�سالم���ّي في الثقاف���ات الإفريقية، اإلى ع�س���ر الك�سوفات 
الجغرافي���ة الأول���ى من���ذ اأوا�س���ط الق���رن الخام����ش ع�س���ر 
المي���الدي، ومنذئٍذ حت���ى الآن؛ فاإّن البح���وث ال�ست�سراقية 
ت بث���الث مراحل  ف���ي مج���ال التاأثي���ر الإ�سالم���ّي ق���د م���رَّ
اأ�سا�سي���ة، ه���ي: ع�سر الرّحال���ة الم�ستك�سفي���ن، والباحثين 

�سين. الأنثروبولوجّيين، والم�ست�سرقين المتخ�سّ
اأ- الرّحالة الم�ستك�سفون:

في تلك الفترة؛ خا�ست زمرٌة من الرّحالة الأوروبّيين– 
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الحّك���ام  ي���ن  بالأنثروبولوجيِّ ع���ادًة  اإليه���م  ُي�س���ار  لذل���ك 
 ،Anthropologist Administrators
َبَك���ري �ساْمب���ي: »باحث���ون ر�سميُّ���ون«  اأو بتعبي���ر الباح���ث 
نزاهته���م  اأنَّ  موؤّك���دًا   ،chercheurs officiels

والعتماد على بحوثهم بو�سفها علميًة �سعب)1(. 
���ا ت�سميته���م ب���� Ethnologists؛ ففيه���ا نظرٌة  اأمَّ
عن�سري���ٌة وا�سح���ٌة �سدَّ الثقاف���ة الإفريقية، فه���م يرون اأنَّ 
الثقافة ال�ّسفاهية اأقلُّ قدرًا من المكتوبة؛ لذلك اأطلقوا هذا 
اللَّقب على الباحثين المعنّيين باإفريقيا؛ تفريقًا بينهم وبين 

الباحثين المعنّيين بال�سرق وبالثقافات المكتوبة.
عم���ل ه���ذا الجي���ل م���ن الباحثي���ن الأنثروبولوجّيي���ن 
فهم المطلق،  م�ستندين اإلى الجهاز ال�ستعمارّي تحت ت�سرُّ
واإل���ى مراك���ز البح���ث الت���ي هرع���ت ق���وى ال�ستعم���ار اإلى 
اإن�سائه���ا، وكانت فرن�س���ا �ساحبَة ال�ّسبق ف���ي مجال درا�سة 
المجتمعات الم�سلمة؛ لعالقتها المبا�سرة بتلك المجتمعات.
الأنثروبولوجي���ا  مدر�س���ة  ال�سهي���رة:  المعاه���د  وم���ن 
بباري����ش   Ecole d’Anthropologie
 Musee ���اللت  لل�سُّ تروكادي���رو  ومتح���ف  )1876م(، 
 ،Ethnographique de Trocadero
)1878م(، ومعهد ال�س���اللت العالمّي بباري�ش )1901م(، 

�سه »موري�ش دولفو�ش« )1870-1926م(.  اأ�سَّ
فف���ي ه���ذه المدار����س ق���ام كثي���ٌر م���ن رج���االت 
والع�سكرّيي���ن  االإدارّيي���ن  الفرن�س���ّي  اال�ستعم���ار 
باإفريقي���ا،  الم�سلمي���ن  ع���ن  م�ستفي�س���ٍة  بدرا�س���اٍت 

منها: 
- درا�سات »لوي�ش رين« عن الإ�سالم بالجزائر)2(.

 Louise الع���اّم »فيدي���رب«  - ودرا�س���ات الحاك���م 
اأبح���اٍث  �ساح���ب  وه���و  )1889م(،   ،Faidherbe

اأنثروبولوجية اأولية عن الم�سلمين بمنطقة �سنيغامبيا.
 ،Xavier Coppolani »والباحثان »كوبولني -

Sambe, Bakary. “Islam Noir: Construc�   )1(
tion Identitaire ou realite socio�histo�
rique”? http://www.persocite.com/orient/

sambe.htm

 Louis Rinn. 1884. Marabouts et Khwan:  )2(
 ,Etudes sur l’Islam en Algerie

 ،Octave Dupont )1866-1905م(، و »دوب���وْن« 
وفية بالجزائر  ���رق ال�سُّ اللَّ���ذان ن�سَرا �ِسْفرًا �سخمًا عن الطُّ
رق،  )1897م(، اأو�سَي���ا في���ه ب�سرورة التعاون م���ع تلك الطُّ

ومحاولة احتوائها عبر زعمائها ل�سالح فرن�سا)3(.
- و »جوزيف فراْن�ُس���َوا كلوزيْل« الحاكم العام باإفريقيا 

الغربية الفرن�سية )1915م(، وزميله »موري�ش«.
 De la ودرا�س���ات »كرير« عن م�سلم���ي �سنيغاْمبيا -

)1905م(.  ،Senegambie Francaise
 Alfred le »والحاك���م الع�سك���ري »ل���و �ساِتيلي���ْه -
الحّكام  اأكث���ر  ولعلَّ���ه  )1855-1929م(،   ،Chatelier
قًة ع���ن الحركات  ع درا�س���اٍت معمَّ الع�سكرّيي���ن ثقاف���ًة، و�سَ
وفية في الحجاز، وع���ن المهدية بال�سودان، وال�سوفية  ال�سُّ
بغ���رب اإفريقي���ا)4(. كما ق���ام باإن�س���اء المجل���ة الكولونيالية 
 Revue du الإ�سالم���ي«  العال���م  »درا�س���ة  ال�سهي���رة 
���ع ثقاف���ات ال�سع���وب  Monde Musulman؛ لتتبُّ

الم�سلمة الواقعة تحت ال�ستعمار الفرن�سي. 
 .J. Brévié، d »بريفيي���ر«  الم�ساهي���ر:  وم���ن 
يك���ون  يك���اد  الأخي���ر  وه���ذا  ماْرت���ي«،  و»ب���وْل  )1964م(، 
اأ�سهرهم، وكما يق���ول الباحث »باْنغورا«؛ فاإّن كتاباته.. »قد 
وؤية الفرن�سية ع���ن الإ�سالم  �ساهم���ت كثي���رًا في ت�سكي���ل الرُّ

باإفريقيا«)5(. 
ه���ذا، ويب���دو اأنَّ األمانيا كان���ت اأقلَّ الق���وى الإمبريالية 
اهتمام���ًا واإنتاج���ًا لبح���وث الإ�س���الم باإفريقي���ا، وال�سب���ب 
المبا�س���ر ف���ي ذل���ك قلَّ���ة الم�ستعم���رات الألماني���ة، وقلَّ���ة 

الم�سلمين بها. 
ومن اأوائل البحوث االألمانية: 

 Carl هنري���ث«  »ك���ارْل  البروفي�س���ور  درا�س���ات   -
Heinrich Becker، )1876-1933م( عام )1908م(.

 Xavier Coppolani et O. Depont. 1897.   )3(
.Les confreries religieuses musulmanes

 Robinson, David. 1999. «France as a   )4(
Muslim Power In West Africa». Africa To�

.day 46 (3): 105�127, 106

 Bangura, Ahmed S. 2000. Islam and the  )5(
West African Novel: The Politics of Repre�

.sentation, Lynne Rienner Publishers, 11
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 Martin ه����.«  »مارت���ْن  البروفي�س���ور  ودرا�س���ة   -
)1911م(. عام  )1851-1918م(،   ،Hartmann

د.«  »وي�سترم���اْن  البروفي�س���ور  ودرا�س���ات   -
Diedrich Westermann، )1875-1956م(، 
عام )1913م(، وانح�سرت تل���ك الدرا�سات بالمجموعات 

الم�سلمة جنوبي كاميرون، و�سمالي توغو.
 ،Joseph Schacht .»والباحثان: »جوزيف �ش -
ج.«  »اأندر�س���ون  و  اأك�سف���ورد،  بجامع���ة  اأ�ست���اذًا  وك���ان 
بمدر�س���ة  اأ�ست���اذًا  وك���ان   ،J.N.D. Anderson

 .)SOAS( الدرا�سات ال�سرقية والإفريقية بلندن
وم���ا عدا تل���ك الدرا�سات المع���دودة؛ ف���اإّن الدرا�سات 
والآب���اء  الرّحال���ة  تقاري���ر  عل���ى  اعتم���دت  ق���د  الألماني���ة 
ري���ن)1(، وه���ي ف���ي جلِّه���ا م�سوب���ٌة بمواق���ف معاديٍة  المن�سِّ

م�سبقة غير علمية.
بالمث���ل؛ فاإّن الأنثروبولوجّيي���ن الأمريكّيين: كانوا اآخر 
من َلِحق بَرْكب درا�سات الإ�سالم باإفريقيا؛ ذلك لعدم وجود 

م�ستعمرٍة لأمريكا بالقارة. 
 ،Franz Boas  » »بوا����شْ الباح���ث  ك���ان  وق���د   -

ائد في هذا المجال. )1858-1942م(، الرَّ
 Joseph »غريْنب���رغ«  تلمي���ِذه  تلمي���ُذ  ت���اله   -
)تاأثي���ر  بكتاب���ه  )1915-2001م(،   ،Greenberg
 The Influence( )الإ�س���الم ف���ي ديان���ة �سوداني���ة
 ،of Islam on a Sudanese Religion

.1946(
وال���م�������س���ت���ف���رق���ون  الأك����ادي����م����ي����ون  ج– 

:Africanists
بع���د الحرَبْي���ن العالميَتْي���ن، وا�ستق���الل الم�ستعمرات 
الإفريقية، ف���اإّن الدرا�سات ال�ست�سراقية– يب���دو اأنَّها- قد 
ه���داأت حينًا حت���ى اأوا�سط ال�ستينيات م���ن القرن الما�سي، 
و�سهدت الدرا�سات ال�ست�سراقية الإ�سالمية باإفريقيا اآنذاك 
���ردًا، وتمّي���زت بكث���رة الباحثي���ن الأكاديمّيين،  اإنعا�س���ًا مطَّ
وباهتمامه���م بمراجعة مخّلفات ع�سر الكولونيالية مراجعًة 

 Weiss, Holger. 2000. “German Image of  )1(
 Islam in West Africa”, SUDANIC AFRICA,

.Vol.11, 53�93

ج���اّدة، تّت�س���ف بالكثير م���ن المو�سوعي���ة والحي���اد، ونبذ 
الأوهام التي ن�سجها الباحثون الأنثروبولوجّيون الأوائل. 

وفي راأي الباحث »لوني«؛ فاإنَّ بداية البحث ال�ست�سراقي 
 ،Clifford Greetz»باإفريقيا كانت عل���ى يد »غريْتز
 ،Islam Observed كتاب���ه  ف���ي  )1926-2006م( 
)1968م(، يقول: »ومن هنا؛ اأخلى الأنثروبولوجّيون درا�سة 

الإ�سالم، بو�سفه دينًا، للم�ست�سرقين«)2(.
ه���ذا، وغلب���ت الدرا�س���ات التاريخية في تل���ك الفترة؛ 
ولك���ّن ق�سية التاأثي���ر الإ�سالمّي في المجتمع���ات الإفريقية 

ًة في الم�ستوى ال�سيا�سي.  ظّلت محورية، خا�سّ
واد في هذا المجال:  من الرُّ

- الم���وؤرخ »هي�سكْت«، �ساح���ب الدرا�سات الّرائدة عن 
الإ�سالم بنيجيريا، ومنها: )�سيف الحق()3(.

كتية)4(. - »موراْي ل�ْست« عن الخالفة ال�سُّ
الإ�سالم���ي  التاري���خ  رائ���د  وه���و  هوْنوي���ك«،  »ج.  و   -
خمة  باإمبراطورية �سونغاْي ومالي، و�ساحب المو�سوعة ال�سَّ
)4 اأج���زاء( )الموؤلَّفات العربية باإفريقيا( )ALA(، في 
ر�سد الم���وروث الفكري الذي اأنتجه م�سلم���و بالد ال�سودان 

الغربي في مختلف اأفُرع العلم والمعرفة.
- ومنهم: »نحيميا ليفت�سيون«، وله الّريادة في الك�سف 

عن التاأثير الإ�سالمي في الزعماء غير الم�سلمين)5(.
 J. Spencer »ترمنغه���ام«  الم���وؤرخ  ���ا  اأمَّ  -
للُكّتاب  اأبًا  ُيعدُّ  الذي  )1904-1987م(،   ،Trimingham

 Launay, R. 2006. “An Invisible Religion?  )2(
Anthropology’s Avoidance of Islam in Af�
rica”. In M. Ntarangwi (Ed.), African An�
thropologies: History, Critique, and Prac�
 tice (pp. 188�203). New York: Zed Books,

.Ltd, 198

 Hiskett, M. 1973. The sword of truth. New  )3(
.York: Oxford Unv. Press, 6

Last, Murray. 1970. “Aspects of Adminis�  )4(
 tration and Dissent in Hausaland”. IAI. Vol.

.40 (4), 345�357

 Levtzion, Nehemia. 1968. Muslims And  )5(
 Chiefs In West Africa. London: Clarendon

.Press
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الم�سَتْفرقي���ن)Africanist Writers)1، فق���د تميَّز بجعل 
���د التاأثي���ر الإ�سالم���ّي باإفريقيا مو�سوع���ًا محورّي���ًا لأبحاثه،  ر�سْ
م  ���ة موؤلَّفات���ه)2(. ق�سَّ وُيَع���دُّ كتاب���ه )تاأثير الإ�س���الم باإفريقيا( قمَّ
»ترمنغه���ام« الق���ارة الإفريقية م���ن حيث عالقته���ا بالإ�سالم اإلى 
د فيها تاأثير الإ�سالم في مظاهر  �سبعة مناطق ثقافية مميَّزة، ر�سَ
الحي���اة الجتماعي���ة والثقافية، م���ن عالقاٍت ع�سيري���ة، وطقو�ٍش 
اجتماعي���ة، وزواٍج، وحي���اِة ح�س���ر، وتجارٍة، وتنظيم���اٍت �سيا�سية 
وغيره���ا؛ موؤّك���دًا اأّن الإ�سالم لم يَدْع جانبًا م���ن تلك المظاهر اإّل 

اأثَّر فيه بُعمق. 
ويمك���ن تلخي�ش ما و�س���ل اإليه »ترمنغه���ام« في قوله: 
»لي����ش الإ�سالم بال�سودان »دينًا« بالمفهوم ال�سطحّي للدين، 
م���ا هو طريقة حي���اة. ل يمكن لأحٍد معرف���ة ال�سودانّيين  واإنَّ
ف���ي المناطق ال�سمالي���ة والو�سطى حتى ُي���درك مدى الُعمق 

الإ�سالمّي في تركيبة المجتمع ال�سوداني«)3(.
عاد البح���ث في التاأثير االإ�سالم���ّي في اإفريقيا 
بق���ّوة، ف���ي درا�س���ات طائف���ٍة معا�س���رة م���ن ال�سب���اب 

الباحثين االجتماعّيين، اأمثال: 
ولعّل���ه   ،Benjamin Soares  » »�سواري����شْ  -
ُيَعدُّ رائ���د الباحثين ال�سباب المعا�سري���ن عن الإ�سالم بين 

مجموعات مادينغ.
النظ���ام  ع���ن   Holger Weiss »هولغ���ر«    -

القت�سادّي والتكافلي باإفريقيا.
 David Robinson، ».ومنه���م: »روبن�سوْن د -
b.)1954م(، في كتابه عن المجتمعات الم�سلمة باإفريقيا، 
وقد حاول فيه اأن ينحو منًحى جديدًا في عالقة المجتمعات 
الإفريقي���ة بالإ�س���الم، فر�سدها منذ بداي���ات الإ�سالم اإلى 
الوق���ت الحا�س���ر: كيف ك���ان التاأثي���ر، وماذا بقي م���ن اآثاٍر 
منطبع���ة؟ عليه؛ اختار روبن�سوْن ع���ددًا من المجتمعات في 

 Scott S. Reesee. The Transmission of   )1(
 .Learning in Islam Africa, 2

 Trimingham, J. S., 1968. The Influeence  )2(
.of Islam upon Africa, Longman, 159 pp

M. L. Fitzgerald. 1949. “J. Spencer Trim�  )3(
ingham, Islam in the Sudan” (Book Re�

 view), London: Oxford Univ. Press, African
.Affairs Journal, 74

ال���دول الُقطري���ة الحديثة: يوغن���دا، وال�س���ودان، وال�سنغال 
ونيجيريا، وغانا، والمغرب، واإثيوبيا)4(. 

- ومنه���م: »برافمان«، في الإ�س���الم والفنون الإفريقية 
والأقنعة)5(.

- والباح���ث »اإْن�سول«، في التاأثي���ر الإ�سالمّي في الفّن 
المعمارّي الإفريقي)6(.

عل���ى  التركي���ز  اإل���ى  الج���دد  الباحث���ون  وين���زع 
ذات  مدين���ة  اأو  ببل���دة  دٍة  مح���دَّ م�سلم���ٍة  مجموع���ٍة 

مركزية اإ�سالمية تاريخية، مثل:
- ُنيورو Nioro: مجال بحث »�سواري�ْش«.

 R. »وكروغ���و �سمال���ي �ساحل العاج: ل�»روب���رْت لوني -
.Launay)7(

 M. »وبواكي.. و�سطها: مجال الباحثة »ماري ميراْن -
.Miran

- ومدين���ة كانك���اْن ف���ي غيني���ا: للباحث���ة »اأ�ْسب���وْرْن« 
.Emily L. Osborn

التاأثي���ر  ف���ي درا�سات���ه ح���ول  »َهْنريت���ا«  والباح���ث   -
الإ�سالم���ّي ف���ي المجتمعات الغابي���ة جنوبي �ساح���ل العاج، 
وبالأخ����شّ اأث���ر ال�سي���خ المت�س���ّوف يعق���وب �سي���ال، زعيم 
���ف كت���اب َهْنريتا باأّن���ه: »قد قّدم  ريق���ة الحمالي���ة. ُو�سِ الطَّ
روؤيًة طريًة حول: العالقة بين الفكر الإ�سالمّي وبين التحوُّل 
الجتماعّي ال�سيا�سّي في القرن الع�سرين بغرب اإفريقيا«)8(.

ن�ستخل����ش هن���ا: اأّن الدرا�س���ات ف���ي ر�س���د التاأثي���ر 

Robinson, David. 2004. Muslim Socie�   )4(
.ties in African History, UK: Cambridge

 Bravman, R. A. 1974. Islam and tribal   )5(
.Arts in West Africa

 Insoll, T. 1996. “The Archeology of Islam  )6(
 in Sub�Saharan Africa: A Review”, Journal

.of World Prehistory, Vol.10, No.4

 Launay, Robert. 2004. Beyond The   )7(
.Stream. Long Grove, IL: Waveland Press

 Ghazal, Amal. 2010. «Sean Hanretta, )8(
 Islam and Social Change in French West
Africa: History of An Emancipatory Com�
 munity, NY: Cambridge University Press,

.2009. 328, 349



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 11ثقافية ف�شلية محكَّ

الإ�سالم���ي ف���ي المجتمع���ات الإفريقي���ة ق���د تط���ّورْت كّم���ًا 
ونوع���ًا، بي���ن الأنثروبولوجّيين والأكاديمّيي���ن، فبينما كانت 
م�سوب���ًة في بداياته���ا با�ستحواذ الباحثي���ن »ال�ستعمارّيين« 
عليه���ا؛ خرجت عن ه���ذا الّنطاق عل���ى اأي���دي الأكاديمّيين 
ي���ن ف���ي درا�س���اٍت مرّكزة ف���ي مو�س���وع التاأثير،  والمخت�سّ

ومحّددة في مجموعٍة اأو مجموعاٍت م�سلمة باإفريقيا. 
بع����ش  بف�س���ل  العت���راف  الإن�س���اف  وم���ن  ه���ذا، 
الم�ست�سرقين الذين اأ�ْسَدوا خدماٍت علميًة جليلًة للدرا�سات 
الإ�سالمي���ة باإفريقيا، منه���م على �سبيل المث���ال: »هودا�ش« 
���ق  محقِّ Octave Houdas، d.)1840-1916م(، 
كتاَب���ْي )تاريخ الفتا�ش(، و)تاريخ ال�س���ودان( العماَدْين في 

تاريخ بالد ال�سودان.
في  ال�ست�سراقية  والأه��داف  الدوافع  ثانيًا: 

درا�سة التاأثير الإ�سالمي باإفريقيا:
يندرج البح���ث في درا�سة اأه���داف الم�ست�سرقين حول 
التاأثي���ر الإ�سالم���ّي باإفريقيا، ف���ي الهدف الع���اّم الذي قام 
م���ن اأجل���ه الجه���از ال�ست�سراق���ي، وه���و– بج���الٍء- خدمة 
الأه���داف ال�ستعماري���ة، وه���ذا اأم���ٌر مقّرر ف���ي الدرا�سات 
�سعي���د  اإدوارد  درا�س���ة  اأمث���ال  بال�ست�س���راق،  المعني���ة 
)الثقاف���ة والإمبريالية(. وه���ذا الأمر جليٌّ ف���ي الدرا�سات 
الأنثروبولوجي���ة الأولى الت���ي كانت اللَّبن���ة الأولى لدرا�سات 
ال�ست�س���راق؛ اإْذ اإّن هن���اك �سب���ه اإجماٍع بي���ن الباحثين في 
اأّن علم الأنثروبولوجي���ا– في بداياته- كان اأداًة ا�ستعماريًة 
رف���ة، وبت�سري���ح الجمعي���ة الأمريكي���ة الأنثروبولوجي���ة  �سِ
)1969م(: ف���اإّن الأنثروبولوجي���ا »من���ذ ن�ساأته���ا، عل���ٌم قد 
ر جنبًا اإلى جن���ب، وبداخل، ال�ستعم���ار، وتطوُّر القوى  تط���وَّ
الإمبريالي���ة. اإنَّ ما قام به الأنثروبولوجّيون من درا�ساٍت قد 

خدموا بها الأهداف الإمبريالية«)1(.
وقبل ذلك؛ فاإّن الإمبريالّيين اأنف�سهم لم يتركوا مجاًل 
ن���اٍت حول اأهدافهم من اإن�ساء المعاهد ومراكز البحث  لتكهُّ
الأنثروبولوجية وال�ست�سراقية، ففي مذكرة تاأ�سي�ش مدر�سة 
الدرا�س���ات ال�سرقي���ة والإفريقي���ة SOAS، 1917م، ورد 

 Levy, Anita. 2016. Other Women. [Place  )1(
 of publication not identified]: Princeton

.University Press, 54

ع  التن�سي�ش على اأّن الهدف الأ�سا�ش هو خدمة هدف التو�سُّ
البريطان���ي.. »اإنَّ ك���ون بريطانيا اأهمَّ ال���دول ذات العالقة 
بال�س���رق؛ فاإنَّ غي���اب اأّي مدر�س���ٍة �سرقي���ة بعا�سمتها لي�ش 

م�سّرفًا لل�ّسعب«)2(.
���ا عن الهدف في درا�سة الإ�سالم وتاأثيراته تحديدًا؛  اأمَّ
فاإّن الحّكام الفرن�سّيي���ن الع�سكرّيين كانوا اأكثر و�سوحًا في 
الإف�س���اح ع���ن الني���ات الإمبريالية في درا�س���ات الإ�سالم، 
من ذلك مقول���ة الحاكم الفرن�سّي الع���اّم بال�سنغال »ويليام 
بوْنتي« في التاأكيد على �سرورة تكثيف الدرا�سات الإ�سالمية 
بم�ستعم���رات فرن�س���ا: »اإنَّ م���ن واجبن���ا درا�س���ة المجتم���ع 
الم�سل���م ف���ي م�ستعمراتنا بكّل تفا�سيل���ه )...(، ول �سّك اأّن 
ه���ذه الدرا�سة �س���وف ت�ستهوي الكثيري���ن؛ لطابعها العلمي؛ 
ولك���ن الأهّم اأّنه���ا �سرورية، �سيا�سّيًا واإدارّي���ًا )...(، �سوف 
ه���ات الأكثر  نج���د في ه���ذه الدرا�سة الأ�س����ش الثابتة والتوجُّ

مالءمًة لخططنا وقراراتنا تجاه الم�سلمين«)3(.
ح به »بوْنت���ي« نجده بو�س���وٍح عند زميله  ومث���ل ما �س���رَّ
الحاك���م »ل���و �ساتيلي���ْه« ع���ن ه���دف فرن�س���ا ف���ي اهتمامها 
بالدرا�س���ات الإ�سالمي���ة، ف���ي قول���ه: »اإنَّ ك���ون فرن�س���ا قّوًة 
اإ�سالميًة عن طريق )ا�ستيالئها على( الجزائر، ومجاورتها 
للمغ���رب، وع���ن طري���ق ال�سنغ���ال وال�س���ودان، والمناط���ق 
 ، ة، ب�سكٍل خا�شٍّ الجديدة ح���ول نهر ت�ساد، فاإنَّ فرن�سا مهتمَّ
بتطوُّر الدرا�س���ات الإ�سالمية، بالطريقة العملية التي تجعل 
من تلك الدرا�س���ات �سالحًة لال�ستعمال بو�سفها اأداًة للفعل 

ال�سيا�سي«)4(.
فاله���دف الإمبريالي ف���ي درا�سة الإ�س���الم بمجتمعات 
اإفريقي���ا وا�س���ٌح ف���ي ه���ذه المق���ولت الر�سمي���ة، وه���و–

باخت�س���اٍر- النجاح ف���ي تطوي���ق الإ�سالم وف���ي ا�ستيعابه، 
قة لالأطم���اع الإمبريالية في ال�سعوب،  ٍة معوِّ وتحويل���ه من قوَّ
اإلى اأداٍة خادمٍة لالإمبريالّيين. وهو اإجراٌء– وافقناهم عليه 

Macfie, A. Lyon. 2016. Orientalism, Rout�  )2(
.ledge, 212

 Harrison, 107, in: The Gale Group, Inc.  )3(
 New Dictionary of the History of Idea,

.2005

 Robinson, “France as a Muslim Power”,  )4(
.Op. Cit., 105
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ة المعادية؛  اأم خالْفناهم- �سائٌب وحكيم في التعاُمل مع القوَّ
لذلك فاإّن الفق���رات الآتية تتناول مواقف الم�ست�سرقين من 
ظاهرة تاأثي���ر الإ�سالم في اإفريقي���ا؛ انطالقًا من الأهداف 

هة لدرا�ساتهم. والمواقف الم�سبقة الموجِّ
التاأثير  م��ن  الم�ست�سرقين  م��واق��ف  ث��ال��ث��ًا: 

الإ�سالمي باإفريقيا:
الدرا�س���ات  لبع����ش  ا�ستعرا����شٍ  م���ن  تق���ّدم  مّم���ا 
ال�ست�سراقية حول التاأثير الإ�سالمّي في الثقافة الإفريقية، 
يتبّين اأّن تلك الدرا�سات قد اأكدت التاأثير الإ�سالميَّ العميق 
ف���ي المجتمعات الإفريقية، ولكْن– عل���ى الّرغم من ذلك- 
اتخ���ذت مواقف محددًة من التاأثي���ر، ويمكن تلخي�ش بع�ش 

معالمها في الآتي:
اأ- اإنكار وجود تاأثير اإ�سالمي:

اإنك���ار  حاول���وا– عبث���ًا-  مّم���ن  اأوائ���ل  ُكّت���اٌب  ُوج���د 
وج���ود تاأثي���ٍر اإ�سالم���يٍّ ف���ي الثقاف���ة الإفريقية، اأمث���ال:)1( 
 R. Renan، Noble، M. H. Blerzey،
ى  Church، J. Freeman Klarke، وقد ت�سدَّ
 Eduard :له���م ُكّتاٌب اآخ���رون؛ لإثب���ات التاأثير، اأمث���ال
 Blyden، Joseph Thompson، Smith
 Borsworth، Elisie Reclus، Felix
النافي���ن ل���م يكون���وا بم�ست���وى  اأّن  ويت�س���ح   ،Dubois
الفري���ق الآخر م���ن المنهجية العلمي���ة؛ اإْذ اإّنهم– كما يقول 
اإلي�ْش- قد كّونوا اآراءهم بناًء على �سهادات غيرهم؛ فُهْم لم 
يرحلوا اإل���ى اإفريقيا لدرا�سة المجتمع���ات في مواطنها كما 
فعل معظم اأف���راد الفريق الموؤّيد مث���ل: تومب�سون، وُدو ُبوا، 

وبليدْن.
ب – تجاهل التاأثير الإ�سالمي اأو تقزيمه: 

ح���اول باحث���ون اأنثروبولوجّيون التعتي���م على المظاهر 
الإ�سالمية الوا�سح���ة في الثقافة الإفريقية كّمًا ونوعًا، على 
ح باأّن و�سول الإ�سالم  �سبيل المثال: نج���د »ترمنغهام« ُي�سرِّ
اإلى اإفريقيا- في حدود القرن التا�سع الميالدي- قد اأحدث 
 deep cultural بالق���ارة  تح���وًُّل اجتماعّي���ًا عميق���ًا 

 Ellis, G. W. 1911. “Islam as a Factor in  )1(
 West African Culture”, J. of Race Dev.

.Vol.2 (2), 107

ُيب���ادر بالق���ول: اإّن �سّك���ان الق���ارة ل���م  ���ه  change؛ لكنَّ
يتقّبل���وا الثقاف���ة الإ�سالمية باأكملها، اإّن م���ا تاأّثروا به بعمٍق 
هو »الثقافة ال�سرعية«، اأّما القيم الفل�سفية والأدبية والفنية 

فاإّنها قد ظّلت هام�سيًة في ثقافتهم)2(. 
بالإ�سافة اإلى التاأثي���ر »الجزئي الهام�سي«- كما ذهب 
اإلي���ه »ترمنغهام« وغيره- فاإّن الأدبيات ال�ست�سراقية الأولى 
قد عمدت اإلى ت�سوير الإ�سالم وثقافته باإفريقيا بال�سذاجة 
وال�سطحي���ة ف���ي روؤيته للعاَل���م، واأّنه: »اأق���لُّ نق���اوًة«، و»اأقلُّ 
علمي���ًة«، و»اأكث���ُر �سْع���َوذًة«، و»اأكثر طواعي���ًة« لالندماج في 

م�سروع »ال�سيا�سة الفرن�سية للم�سلمين«)3(.
الباحثي���ن  تركي���ز  التعتي���م،  مح���اولت  م���ن  اأي�س���ًا، 
والقت�سادي���ة  الجتماعي���ة  المظاه���ر  ح���ول  درا�ساته���م 
وحي فيها، وقد  للمجموع���ات الم�سلمة، واإغفال الجان���ب الرُّ
 Jean»ذَك���ر روبرْت لون���ي منها نم���وذج درا�س���ة »كوباْن�ْش
ال�سودان���ّي  الف���ول  زراع���ة  ع���ن  Copans،)4(1980م 
عن���د الّطريق���ة المريدي���ة بال�سنغ���ال. ومنه���ا اأّن الباحثين 
البريطانّيي���ن- في درا�ساته���م لأنظمة الحك���م الإفريقية- 
يتخّي���رون المجتمعات الغابي���ة الأقّل احتكاك���ًا بالم�سلمين، 
بجن���وب  وبيْمب���ا  و�س���وازي،  ت�سوان���ا،  مجموع���ات  مث���ل 
اإفريقي���ا، ومث���ل ذل���ك فعل���وا بغ���رب اإفريقي���ا، وحتى حين 
 ،M. G. Smith »ا�سط���ّر بع�سه���م، اأمث���ال »�سمي���ث
)1993م(، لدرا�س���ة نظ���ام الحك���م بمجتمع َهْو�س���ا باإمارة 
 ،Government in Zazzau الم�سلم���ة  زاري���ا 
���ه ل���م يذك���ر الإ�س���الم اإل عر�س���ًا، م�سيفًا  )1960م(، فاإنَّ
»الح�س���ف اإل���ى �س���وء الكيل���ة« بت�سمي���ة الإ�س���الم ب�»الدي���ن 

 .Muhammadan Religion»المحمدي
�سة  وبت�سوير الباحث »�س���وْل«؛ فاإّن الم�ساحة المخ�سَّ
اأ�سب���ه  باإفريقي���ا  الأنثروبولوجي���ة  الإ�سالمي���ة  للدرا�س���ات 
بمق�س���ورٍة زجاجيٍة �سغيرٍة في زاويٍة داخ���ل �سالة َمْعر�ٍش 

.Trimingham, Op. Cit., 2  )2(
Diouf, Mamadou. (ed). New Perspec�   )3(

.tives on Islam in Senegal, 1

 Copans, Jean. 1980. Les Marabouts de   )4(
.l’arachide, Paris: L’Harmattan
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للثقافة الإثنوغرافية مترامي���ة الأطراف)1(، فال�سيا�سة هنا 
ه���ي ت�سخي���م المظاه���ر »الوثنية« عل���ى ح�س���اب الإ�سالم، 
وال�سب���ب المبا�سر لمحاول���ة التجاهل والتعتي���م– كما بيَّنه 
�س���وْل- راج���ٌع للّظ���رف الكولونيالي؛ حي���ث حر�ست القوى 
الكولونيالية على اأن ُتبرز ال�سعوب المراد ا�ستغاللها، وكاأّنها 
ر  ْرفة، ل عالقة �سابقًة لها بالح�سارات، حتى يبرِّ ُبدائي���ة �سِ
نية« المزعومة. اإّن العتراف  ���ة التمدُّ ذلك قيامهم ب�»المهمَّ
بالوجود الإ�سالمّي في الثقافة الإفريقية جنوبي ال�سحراء، 

كان يجعل الإمبريالّيين في موقٍف حرج)2(.
ج– اإثبات التاأثير العميق: 

بعيدًا عن محاولت الإنكار، اأو التجاهل، اأو النتقا�ش، 
اأثبت باحثون بالنماذج الحي���ة، التاأثير الإ�سالميَّ الإيجابيَّ 
���ه- بتعبي���ر الباح���ث  العمي���ق ف���ي الثقاف���ة الإفريقي���ة، اإنَّ
المعم���ارّي الأثرّي »اإْن�س���وْل«-: »تاأثيٌر جوه���ريٌّ في معظم 
مناط���ق القارة، وهو واقٌع في نواٍح عديدة، لي�ش في الناحية 
م���ا ف���ي القت�س���اد، والجتماع  الأيديولوجي���ة فح�س���ب، واإنَّ
)...(، ينبغ���ي النظ���ر اإلى الإ�سالم ب�س���ورٍة اأو�سع من كونه 
دين���ًا فح�سب، اإنَّه منهج حياة«)3(. ومث���ل ذلك اأّكده الباحث 
»بويْل����ش« Randall Pouwels رائ���د الباحثي���ن في 
مج���ال التاأثي���ر الإ�سالمّي ب�س���رق اإفريقيا، كما اأّك���ده »اآلْن 
ج.« J. de V. Allen، بقول���ه: »ل �سبي���ل لإنك���ار تاأثي���ر 
الثقاف���ة الإ�سالمي���ة العميق في ال�سواح���ل، واأّن هذا التاأثير 
ق���د تمْظَه���ر بجالٍء في الن�سه���ار الجتماع���ّي العرقّي بين 
الع���رب وال�ّسيرازّيي���ن من جان���ب، وبين الأع���راق الباْنُتِوية 
م���ن جانٍب اآخ���ر، وظه���ور لغ���ة ال�سواحيلي، وه���و اإلى ذلك 
تاأثيٌر �سب���ق ظهور الإ�سالم نف�سه، ولم يك���ن ظهور الإ�سالم 
 P. »اإل بمثابة دفع���ٍة قوية له«)4(، ومثلهما الباحث »غارليْك
ال���ذي ُعني في درا�ساته  Garlake، )1934-2011م(، 

Saul, Mahir. 2006. «Islam And West Af�  )1(
 rican Anthropology». Africa Today 53 (1):

.3�33

.Ibid. 6  )2(
 Insoll, T. “The Archeology of Islam…”,   )3(

.Op. Cit., 439

 UNESCO, Africa from the Sixteenth to   )4(
.the Eighteenth Century, 754

بالمعماري���ة الإ�سالمية على ال�سواح���ل ال�سرقية، وعالقتها 
بحا�س���رة زيمبابوي الكبرى القديمة، وفيها ك�سف عن عمق 
التاأثي���ر الإ�سالم���ّي وِقَدمه بمناط���ق ال�ساح���ل، وبالممالك 
الداخلي���ة ف���ي الجنوب الإفريق���ّي التي دخلت ف���ي عالقاٍت 
راز الإ�سالمية على ال�سواحل  تجاريٍة و�سيا�سيٍة م���ع دول الطِّ

ال�سرقية لإفريقيا)5(.
وقب���ل تلك ال�سه���ادات القائم���ة على اأعم���اٍل ميدانية؛ 
ف���اإّن الإمبريالّيي���ن اأنف�سه���م، ع�سي���ة الح�س���ور الفرن�س���ّي 
بالمناطق الغابية جنوبي �ساح���ل العاج الحالية، قد ُفوجئوا 
بالإ�س���الم وقد اقتحم ح���دود الغاب���ة ال�ستوائي���ة، وا�ستقرَّ 
في ُعق���ر دار المجموعات القاطنة ف���ي الغابات، وقد كان » 
الم�ستعمرون« يح�سبون الغابة بمثابة جدار عازٍل بين اأولئك 
 comme un mur pour وبي���ن الم���دِّ الإ�سالم���ي
)la progression de l’Islam)6. ومث���ل ه���ذا 

الحَدث وَق���َع اأي�سًا في الفترة نف�سه���ا، اأواخر القرن التا�سع 
ع�س���ر المي���الدي، بمنطق���ة اإفريقي���ا الو�سط���ى )كاميرون 
الحالي���ة(، بدخول الإ�سالم في مناط���ق مجموعات باموْن، 
 I.Njoya، ى اإبراهيم���ا ْنجويا واإ�س���الم َمِلكها الذي َت�َسمَّ
الباح���ث جيْلب���رْت:  اه���ا  �سمَّ حال���ٌة  وه���ي  d.)1933م(، 
 )7( percee importante »اخت���راق في ال�سمي���م«
ف���ي اقتحام الإ�س���الم وثقافته المناطق الموغل���ة في الغابة 

ال�ستوائية.
الخال�س���ة: اأّن التاأثي���ر الإ�سالم���يَّ باإفريقي���ا �سام���ٌل: 
ال�سيا�سي���ة،  والأنظم���ة  الدين���ي،  الفل�سف���ي  المج���ال  ف���ي 
والقت�سادي���ة، والجتماعي���ة، في القيم والُمث���ل الإن�سانية، 
وف���ي الع���ادات والتقالي���د، وموج���وٌد اأي�سًا بج���الٍء في اللغة 
وفن���ون الأدب م���ن �سع���ٍر واأغ���اٍن وِحَكم واأمث���ال، وفي فنون 

 Garlake, Peter S. 1991. The Kingdoms  )5(
.of Africa. New York: Peter Bedrick

CJAS. “Les foyers de la savane septen�  )6(
 trionale”, Canandian Journal of African

.Studies, Vol. 41, 120

 Gilvert, Tonguem F. 2003. “Processus   )7(
 Politique, mutation sociale et renouveau
 Islamique au Cameroune” dans : L’Afrique
 des droits de l’homme, Paris: Karthala,

.215
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الأزي���اء والمالب�ش، والعمارة والبناء، وف���ي الّطب ال�سعبي، 
َحه ترمنغهام،  و�سائر الفنون ال�سعبية، وهو تاأثي���ٌر كما اأو�سَ
ي�سم���ل الما�سي والحا�سر، ففي المبح���ث الأخير من كتابه 
الم�سار اإليه، ذهب اإلى اأّن التاأثير مّطرد، واأّنه �سوف يتحّدى 
اإفريقي���ا العلمانية الحديثة؛ لأّنه ب���داأ يغدو )منذ ن�سر كتابه 
 ،Personal Religion �سخ�سّي���ًا  دين���ًا  1968م( 
يتبّن���اه الأفراد والمجموع���ات بقناعٍة واعت���زاٍز وتعبيرًا عن 
ُهوّيته���م في ظّل التراخ���ي ال�سيا�سّي في تبّني���ه كما كان في 

الممالك ال�سابقة)1(. 
عل���ى الّرغم م���ن كّل ذل���ك؛ حاولت بع����ش الدرا�سات 
اأو  التاأثي���ر،  ه���ذا  اإنك���ار  وال�ست�سراقي���ة  الأنثروبولوجي���ة 
تجاهله، اأو تلويثه؛ ولكن باحثين اآخرين– من المتاأّخرين- 

قد ك�سفوا الحقيقة عبر درا�ساٍت ميدانية.
راب�����ع�����ًا: اأب�������رز م���خ���رج���ات ال����درا�����س����ات 

ال�ست�سراقية:
بالتاأمل في المخرجات التي تمّخ�ست عنها الدرا�سات 
ال�ست�سراقية ح���ول التاأثير الإ�سالمّي ف���ي اإفريقيا، نجدها 
قد ج���اءت على من���وال الأه���داف ال�ستعماري���ة المر�سومة 
له���ا، وتميَّزت بالتخبط والتناق�ش بي���ن مواقف »الم�ستْعِمر« 
ح به الباحثون من »حقائق« حول الإ�سالم، وهنا  وبي���ن ما يلوِّ
ف  نذهب اإلى احتمال وجود نتائج معلنة، واأخرى �سرية، توظَّ

كلٌّ منهما في محّلها المنا�سب. 
لقد �سبق في فقرة )ثالثًا- ب( اأنَّ بع�ش الم�ست�سرقين 
ق���د و�سف���وا الثقاف���ة الإ�سالمي���ة بال�سذاج���ة، والخت���الط 
بالوثني���ة باإفريقيا؛ لكنَّ هذه ال�سورة المعلنة عن »�سذاجة« 
والح�سا�سي���ة  تن�سج���م  ل  باإفريقي���ا  واأهل���ه  الدي���ن  ه���ذا 
ال�ستعماري���ة المفرط���ة تج���اه الإ�س���الم والم�سلمي���ن.. فما 
الداعي لإن�ساء جهاٍز ا�ستخباراتيٍّ لمراقبة الم�سايخ، ور�سد 
دة،  ���ل بع�سهم ف���ي مناط���ق محدَّ كاته���م، وح�س���ر تنقُّ تحرُّ
وفر����ش مراقبٍة �سديدٍة عل���ى بع�ش الحّج���اج، وغيرها من 

الإجراءات ال�ستيعابية التطويقية؟!
���م ف���ي مخرجات  ؛ ف���اإنَّ م���ن ال�سع���ب التحكُّ عل���ى كلٍّ
الدرا�س���ات ال�ست�سراقي���ة ح���ول الإ�س���الم باإفريقي���ا، فهم 
 ، )الم�ست�سرق���ون( ت���ارًة يزعم���ون اأّن الإ�س���الم دي���ٌن ثوريٌّ

.African Affairs Magazine, 74  )1(

، واأّنه معاٍد للم���راأة misogynist، واأّنه  واأخرى ق���َدريٌّ
دي���ن م�ساواة، واأحيان���ًا اأنَّه دين طبقة »مراب���وط« )فقهاء( 
يعي�س���ون عل���ى ح�س���اب الأكثري���ة ال�ساذج���ة، وغيره���ا من 

المزاعم.
يق���ول الباح���ث »باْنغ���ورا«- ال���ذي و�س���ف الدرا�س���ات 
ه���ذه  اإنَّ  والتخبُّ���ط«-:  التناق����ش  ���ة  ب�»قمَّ ال�ست�سراقي���ة 
وؤى له���ا ارتباط.. »بالحالت الفردي���ة التي تمَّ تعميمها،  الرُّ
���روف ال�سيا�سي���ة المتقّلب���ة للمجتمع���ات الم�سَتْعَمرة،  وبالظُّ
الت���ي اأُريد �سحبها عل���ى الحقائق الإ�سالمي���ة العالمية غير 
م  عوبة ف���ي التحكُّ ل���ة«)2(، عل���ى الّرغم م���ن هذه ال�سُّ المتبدِّ
في مخرجات الدرا�س���ات ال�ست�سراقية؛ تحاول هذه الورقة 
ًة في هذا المقام، وهي: القول  تحديد ثالث نتائج تراها مهمَّ
د، واأنَّه �سديد  ه اإ�سالٌم متعدِّ بمحدودية الإ�سالم وتاأثيره، واأنَّ

التاأثُّر بالديانة الإفريقية.
اأ- اإ�سالٌم محدود النت�سار والتاأثير:

ذه���ب بع����ش الم�ست�سرقي���ن اإل���ى القول ب���اأّن الح�سور 
من���ذ  مح���دودًا  ح�س���ورًا  ك���ان  اإّنم���ا  بالق���ارة  الإ�سالم���يَّ 
دخول���ه القارة )ف���ي حدود الق���رن التا�سع المي���الدي حتى 
الق���رن ال�ساد����ش ع�سر المي���الدي(؛ حيث ظلَّ دين���ًا للتُّجار 
 Court Religion/ of the »و»لالأمراء اأو البالط
���ه ل���م يبداأ بالتغلغل ف���ي المجتمع ليكون  Princes، واأنَّ
دينًا للعاّم���ة religion of the majority اإل بعد 
م »ترمنغهام« هذا المنحى حين  الفترة المذك���ورة)3(، وتزعَّ
ة اأنَّها كانت  ا�ستبعد في درا�ساته مناطق غينيا ال�سفلى بحجَّ
بمع���زٍل عن مناطق التاأثير الإ�سالم���ي، لكنَّ درا�ساٍت اأخرى 
)4(، وليفت�سي���ون)5(؛ اأّكدت  كثي���رة، مثل درا�س���ات: ويلك����شْ
الح�س���وَر الق���ويَّ للم�سلمين في المناط���ق الجنوبية الغربية 

 Bangura, S. 2006. “African and Black   )2(
 Orientalism”, In: New Dictionary of the

.History of Ideas, 1678

 Wilhelm Gräb, Lars Charbonnier. 2014.   )3(
The Impact of Religion on Social Cohe�

.sion, LIT Verlag Münster, 132

 Wilks, Ivor. 1961. The Northern Factor in  )4(
.Ashanti History, University of Ghana

.Levtzion, Muslims and Chiefs, Op. Cit  )5(
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من بالد ال�سودان: في غانا، و�ساحل العاج، وغينيا الحالية، 
 almamates »ات��� ون�س���وء زعاماٍت م�ْسَيخي���ة و»اإماميَّ
 ،Gonja وغونجا ،Bighu ف���ي تلك المناطق في بيغ���و
وَماْمبرو�سي Mamprousi، حتى في اأق�سى الجنوب 
الموغ���ل في الغاب���ة ال�ستوائية بمملك���ة اآْبروْن ف���ي اأِبْنغورو 
Abengourou جنوبي �ساحل العاج الحالية، وبمملكة 
اأ�ساْنتي )غانا(. كما جاء اكت�ساف الكثير من المخطوطات 
عم في  الإ�سالمية ف���ي المناطق المذكورة لين�س���ف هذا الزَّ
انح�سار الإ�سالم وثقافته في المناطق ال�ساحلية)1(. كذلك 
ج���اءت درا�س���ات اإن�سوْل الأثري���ة لُتثبت ِق���َدم الإ�سالم في 

مناطق كثيرة باإفريقيا، كان ُيظنُّ اأّن الإ�سالم لم يبلغها.
د »القبائل«: ب- اإ�سالم متعّدد بتعدُّ

���ة الت���ي ك���ادت تح���وز اإجماع  م���ن المخرج���ات المهمَّ
الباحثي���ن ف���ي الفت���رة ال�ستعماري���ة: زعمه���م اأّن الإ�سالم 
ْوُجٍه متعّددة..  باإفريقي���ا لي�ش اإ�سالمًا واح���دًا، واإّنما هو ذو اأَ
اإّن���ه »اإ�سالمات«، على غرار تق�سيمهم للديانة الإفريقية اإلى 

»ديانات«.
ى ذل���ك اأنَّ ل���كلِّ مجموع���ٍة اإثنية، م���ن الإثنّيات  وم���وؤدَّ
ًة من  الكب���رى التي اعتنقت الإ�س���الم باإفريقيا، �سبغًة خا�سَّ
الإ�س���الم مختلفًة عّما عند مثيالتها. وق���د جاء هذا الّطرُح 
نتيج���ًة طبيعي���ًة منبثق���ًة ع���ن مفه���وم »الإ�س���الم الأ�ْسَود«، 
وله–اأي�س���ًا- ارتب���اٌط مبا�س���ٌر ب�سيا�س���ٍة اإمبريالي���ٍة كبرى، 
تبّنته���ا فرن�سا في م�ستعمراتها، وُعِرفت ب�»�سيا�سة الأعراق« 
���ع فروٍق  و�سْ وا�ستهدف���ت   ،Politique des races
ْق  ممّي���زة بي���ن المجموع���ات الإفريقي���ة عل���ى قاع���دة »ف���رِّ
َت�ُس���د«dīvide et īmpera. والإ�س���الم نف�سه– طبقًا 
له���ذه ال�سيا�س���ة- ذو اأوُج���ه: اإ�س���الم »برب���ري«، و»مغربي« 

Maghrebine، و»موري«، و»عربي«، و»جاوي«!
ٍة، الحاكم  د بقوَّ ن خَدَم فكرة الإ�سالم المتعدِّ هذا، وممَّ
»فيدي���رْب« ال���ذي خرج ف���ي درا�سات���ه الل�ساني���ة بنتيجة اأّن 
المجموعات اللغوية بمنطقة ال�سافانا بغرب اإفريقيا )مالي، 
بوركين���ا، �ساحل العاج، غينيا(، ه���ي مختلفٌة ومتمايزٌة عن 

حراء  ال�ساحلية: المناطق المتاخمة لل�سَّ )1(  المراد بالمناطق 
الكبرى في تمبكتو وجيني، و�سائر المناطق التي مّثلت منطقة 

المّد الإ�سالمّي الأول ببالد ال�سودان الغربي.

المجموع���ات الواقع���ة �سمالي نهر ال�سنغ���ال. ومن هنا زعم 
زميله »دولفو�ْش« اأّن الفولني من اأ�سول يهود �سورية، واأّنها 
اأرق���ى ِعْرقًا من الزنوج، وزعم الم���وؤرخ »ديرْك لْنج« الّزعم 
نف�سه في اأ�س���ول مجموعة يوريا )جنوب���ي نيجيريا(، واأّنها 
؛ قاموا باإ�سق���اط هذا التماُيز  م���ن اأ�سٍل كنعاني)2(. م���ن ثمَّ
اللغ���وي والِعْرق���ي المزع���وم عل���ى الإ�س���الم عن���د ال�سعوب 

الإفريقية.
حتى ف���ي فت���رٍة متاأّخرٍة ج���ّدًا، وبع���د انق�س���اع الّطرح 
الإثن���ي/ الِعْرقي، فقد راَق لبع�ش الباحثي���ن اأن يزعم اأّن.. 
»من الم�ستحيل ف�سل الإ�سالم عن القَبلية« باإفريقيا، عليه؛ 
���م الإ�س���الم بغ���رب اإفريقيا اإل���ى ثالث مناط���ق مميَّزة:  ق�سَّ
وننكي  الإ�س���الم الهو�س���اوي L’Islam Hausa، وال�سُّ
 L’Islami والُولف���ي   ،L’Islam Soninke
ه���ذا الّزع���م؛ ذهب الباح���ث اإلى اأّن  ولتاأكي���د   .Wolof
 Ethnisation »تحوي���ل الإ�سالم اإل���ى »اإ�س���الٍم قَبل���ي
de l’Islam، واإن لم يكن تحوياًل كاماًل، فاإنَّه ذو تاأثيٍر 
؛ اإذ ق���د ا�سطل���ع بمعار�س���ة التاأثير العالم���ي للثقافة  مه���مٍّ
الإ�سالمي���ة؛ ليحافظ عل���ى خ�سائ�ش المجموع���ة الإثنية، 
كم���ا اأنَّه ق���د ا�سطلع بكونه عقبًة في وج���ه محاولة »تعريب« 
ه���ذا  اأّن  �س���كَّ  ول  المجتمع���ات)3(.   Arabisation
التحليل الأخير يف�سح عند الباحث المذكور واأمثاله نياتهم 

في هذا التق�سيم.
دي  ���ا ع���ن العالق���ة المبا�س���رة بي���ن الّط���رح التع���دُّ اأمَّ
لالإ�س���الم باإفريقي���ا، وبي���ن محاول���ة الم�ستعم���ر لحت���واء 
الإ�س���الم، ما احتجَّ به الحاكم الفرن�س���يُّ »ويلياْم بوْنتي« في 
دعم���ه ل�سيا�سة الأع���راق- الم�سار اإليها-، حي���ن اأو�سح اأّن 
ه���ذه ال�سيا�س���ة اإّنما هي و�سيل���ٌة للحدِّ من نف���وذ الم�سلمين 
داخ���ل المجموع���ات الوثني���ة، وللح���ّد م���ن ا�ستعم���ال اللغة 
�سمي���ة. قال: »ل ينبغي لنا  العربي���ة في الإدارة والأعمال الرَّ
اأن نتَّخ���ذ موقف���ًا علنّيًا �س���دَّ الإ�س���الم اأو ل�سالحه، بو�سفه 

 Dierk Lange. 2004. Ancient Kingdoms of  )2(
.West Africa, J.H.Röll Verlag

 Guy, Nicolas. 1978. “L’Enracinement   )3(
 ethnique de l’Islam au Sud du Sahara”,
 Cahiers d’Etudes Af., No.71, 347�377,

.((347
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ف ق���د يجلب علينا  دين���ًا اأو نظامًا قانونّي���ًا، اإنَّ هذا الت�سرُّ
ع  �سخط بع����ش اأتباعنا، ولكنَّ �سيا�سة الأع���راق �سوف ُت�سجِّ
المجموع���ات الإثنية غير الم�سلمة عل���ى »النف�سال التام«، 
وبالتال���ي عرقل���ة المّد الإ�سالمي، ذلك الدي���ن الذي يغر�ش 

طابع المقاومة �سدَّ اأّي تحديٍث اأوروبي«)1(.
ج- اإ�سالٌم متاأّثر مم�سوخ:

ذهب جلُّ الأنثروبولوجّيين، وِمْن بعِدِهم الم�ست�سرقون، 
اإلى اأّن التاأثير متباَدٌل بين الإ�سالم وبين الثقافة الإفريقية، 

واأنَّ كليهما قد ُم�ِسَخ وَفَقد نقاوته واأ�سالته.
ح بذلك  ���ى ِكْب���ر ه���ذا الّزع���م الفرن�سيُّ���ون، �س���رَّ وتولَّ
ن���ا اأّن الإ�س���الم باإفريقيانا  »كلوزي���ل« حي���ن قال: »م���ن حظِّ
اأّن���ه يحتف���ظ  الغربي���ة،  اإل���ى فرن�س���ا(  اإفريقي���ا  )بن�سب���ة 
بخ�سائ�ش يجُمل بنا الإبقاء عليها وت�سجيعها. اإنَّ م�سلمينا 
وا الق���راآن كاماًل، مهما كانت درج���ة تديُّنهم فاإّنهم  ل���م يتبنَّ
يحر�س���ون عل���ى الحتف���اظ بتقالي���د اأ�سالفه���م )...(. اإّن 
الإ�س���الم ال�سودان���ي دي���ٌن مختل���ٌط، مزي���ٌج م���ن معتَقَدْين 
فا ع���ن التطوُّر  بدائّيي���ن، وهم���ا- من���ذ التقائهما- ق���د توقَّ

الطبيعي بح�سب �سكلهما الأ�سلي«)2(.
اأي�س���ًا؛ نج���د »ترمنغه���ام« ُيف�س���ح عن ه���ذا المنحى 
في افترا����ش التاأثير المتب���اَدل بين الإ�س���الم وبين الديانة 
التقليدي���ة باإفريقيا، ف���ي كتابه الثاني )الإ�س���الم باإثيوبيا( 
�سم���ن �سل�سل���ة ُكُتب���ه في هذا المج���ال، ق���ال: »يوا�سل هذا 
الكتاُب عَمَلنا ف���ي ا�ستك�ساف الإ�سالم باإفريقيا، وقد بداأناه 
ه ي���وؤّرخ للتاأثي���ر الإ�سالمّي  ب�)الإ�س���الم في ال�س���ودان(.. اإنَّ
���ر( بالمنطقة.  ة )الح�سَ ���ل والم�ستق���رَّ حَّ ف���ي ال�سع���وب الرُّ
وهن���ا محاولٌة لر�سد تاأثير الإ�سالم ف���ي حياة تلك ال�سعوب 
لوا  ل الإ�سالم حياته���م، وكيف �سكَّ قديمًا وحديث���ًا: كيف �سكَّ
���ْوه«)3(. وطبق���ًا لذل���ك؛  ه���م بالمقاب���ل الإ�س���الم ال���ذي َتبنَّ

 O’Brien, D. Cruise. 1967. “Towards an   )1(
 ‹Islamic Policy› in French West Africa, The
 Journal of African History, Vol. 8, No. 2,

.(303�316 (314

 Clozel, F. 1908. «Note sur l›etat social   )2(
 des indigenes et sur la situation presente

.de l›Islam au Soudan francais

 Trimingham, J. Spencer. n.d. Islam In   )3(

���م ترمنغهام تاري���خ الح�س���ور الإ�سالم���يِّ باإفريقيا اإلى  ق�سَّ
ث���الث مراحل: مرحل���ة ب���ذر Germination، واأزمة 
Gradual re- ج���ة متدرِّ توجي���ه  واإع���ادة   ،Crisis

 :.Fisher H وتابَع���ُه فيها في�سْر .orientation)4(

 ،Mixing Quarantine، وخل���ط  مرحل���ة عزل���ة 
 .Reform وت�سحيح

وف���ي ظ���لِّ فكرة التاأثي���ر والتاأث���ر انتهى الباحث���ون اإلى 
 Islamization of وجود عملّيَتْي���ن: اأ�سلمة اإفريقي���ا
 Africanization of الإ�سالم واأْفَرَق���ة   ،Africa
Islam، وه���و نف���ٌي مبّطٌن للتاأثير؛ بزعم اأّن الإ�سالم لم 

ي�سمد في وجه الثقافة الإفريقية.
التاأثير  نحو  والإج��راءات  المواقف  خام�سًا: 

الإ�سالمي:
عل���ى الّرغم من المخرجات والنتائج الثالث المذكورة 
ًة، قد اتَّخذ مواقف  اأعاله؛ ف���اإّن »الم�ستعِمر« الفرن�سي خا�سَّ
واإج���راءات كثيرة نح���و التاأثير الإ�سالم���ي باإفريقيا، منها: 
م�س���خ التعلي���م الإ�سالمي، والعب���ث– اأحيان���ًا- بالممتلكات 
�ش  الثقافية الإ�سالمي���ة باإفريقيا، والتالعب بالعقول، وتقمُّ
الإ�سالم حين���ًا، و�سرب الإ�سالم والم�سلمي���ن- حينًا اآخر- 

بيٍد من حديد.
اأ- م�سخ التعليم الإ�سالمي:

من الكت�سافات التي ُذِهلت منها الإدارة ال�ستعمارية، 
ف���ي درا�ساته���ا ع���ن التاأثي���ر الإ�سالم���ّي باإفريقي���ا، عراقة 
التعلي���م الإ�سالم���ّي به���ا، ففي منطق���ة فوتا بغيني���ا- مثاًل؛ 
 Gaspard T. تي���ودور«  »غا�ْسب���ارْد  الرّحال���ة  �س���ّرح 
باأّن  ب���ارْك«  Mollien، d.)1872م( وزميل���ه »مونغ���و 
ب���كّل قريٍة– على الأق���ّل- مدر�س���ة، واأّن التعليم بها لم يكن 
موقوفًا على تعليم الق���راآن فح�سب. واأكد المفّت�ش الفرن�سّي 
 Jules »الع���اّم للتعليم ف���ي الم�ستعمرات ال�سي���د »مارياني
Mariani ه���ذه الحقيق���ة بوج���ود علم���اء ف���ي مناطق 
غينيا ال�سفل���ى، يكتبون العربي���ة، ويتحّدثونها بطالقة، واأّن 
ر المناطق  حا�س���رة N’dama بمنطق���ة »لبي« تت�س���دَّ

.(Ethiopia. New Haven, (Preface

 Lewis, Joan Myrddin. 1980. Islam In   )4(
.(Tropical Africa, (Introduction
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بغينيا ال�سفل���ى، وكانت رباطًا جهادّيًا قوّي���ًا �سّد الم�ستعمر 
الفرن�سي)1(.

في وجه ه���ذا الكت�ساف؛ عم���دت الإدارة ال�ستعمارية 
 ،Assimilation الفرن�سي���ة اإل���ى �سيا�سة ال�ستيع���اب
والتقوي����ش م���ن الداخ���ل؛ فن�سط���ت ف���ي اإن�س���اء مدار����ش 
»اإ�سالمي���ة« للم�سلمي���ن، اأو دع���م المقارئ المحّلي���ة، ولكْن 
بخلطه���ا بالدرو�ش ف���ي اللغ���ة الفرن�سية، واأُطِل���ق على تلك 
المدار����ش Franco-Arabes، عل���ى غ���رار النموذج 
الجزائ���رّي. ففي مدين���ة »�سانت لوي�ْش« ت���مَّ تحويل مدر�سة 
اأبن���اء الزعماء، الت���ي كانت ُتدعى: »مدر�س���ة المحتجزين« 
Ecole des Otages، اإلى هذا النموذج الجديد من 
المدار����ش، وفي ع���ام )1906م(، اأُن�سئ���ت مدار�ش بتمبكتو 
وجين���ي وبوتلمي���ت بموريتانيا. وبتعبير الباح���ث »اأوبرياْن«؛ 
ك���ان »لتدري���ب  لتل���ك المدار����ش  الأ�سا����ش  اله���دف  ف���اإّن 
غار(، وتر�سي���خ قيم الح�سارة  الموّظفي���ن الإدارّيي���ن )ال�سّ
الفرن�سية«)2(، وبتعبي���ٍر اأكثر و�سوحًا من لُدن المفّت�ش العاّم 
للتعليم في تقريٍر اإلى الحكومة الفرن�سية قال: »ومع عجزنا 
ع���ن الق�ساء على الإ�سالم؛ فاإّنه ينبغ���ي لنا تطويُقُه، ووقتنا 

هذا اأ�سَنُح الفَر�ش للقيام بذلك وتاأ�سي�ش مدر�سة«)3(.
اأي�س���ًا، م���ن و�سائل الت�سوي����ش على التعلي���م الإ�سالمّي 
ف���ي المدار����ش المذك���ورة، اعتم���اد الح���رف الالتين���ي في 
كتاب���ة العربية، وتقلي����ش تعليم العربية اإل���ى ن�سف الوقت 
�ش للفرن�سية )14-7 �ساعة()4(، وفي هذا ال�سياق؛  المخ�سّ
ت���ّم الترويج لأفكاٍر كثي���رة، مثل �سعوبة تعلُّ���م اللغة العربية 
لالأفارق���ة بمقاب���ل �سهول���ة الفرن�سي���ة، وتمجي���د الع���ادات 

 Levtzion, N. & Fisher Humpphrey J. (ed).  )1(
1988. Rural and Urban Islam in West Af�

.rica, Boston: Lynne Rienner, 8

.O. Brien, D. C., Op. Cit., 312  )2(
 Harrison, Christopher. 1988. France and  )3(
Islam in West Africa 1860�1960, Cam�

.bridge Unv. Press, 79

 Marty Paul & Jules Salenc. 1941. Les   )4(
 Ecoles Maraboutiques du Senegal, Paris :

.Leroux, 5

الفرن�سية)5(. 
ه���ذا، وقد اأُغلقت ه���ذه المدار�ش في ظ���روف الحرب 
العالمي���ة الأول���ى الت���ي �ُسِغل���ت فيه���ا فرن�سا بنف�سه���ا، غير 
اأنَّ تاأثي���ر هذه الخطوة ك���ان طويل المدى ف���ي التفريق بين 
الم�سلمين، حت���ى اإلى وقٍت قريب، عندما ظهرت »المدر�سة 
الإ�سالمي���ة الع�سري���ة« على اأي���دي الطلب���ة الخريجين من 
ال���دول العربي���ة، ف���اإّن كثيرًا من كب���ار ال�س���ّن والم�سايخ لم 
يفّرقوا بينه���ا وبين النموذج الفرن�س���ّي؛ فعزفوا عن اإر�سال 
ف���ات الت���ي و�سم���وا به���ا  اأبنائه���م اإليه���ا، وو�سموه���ا بال�سّ

النموذج ال�ستعماريَّ من المدار�ش.
ب- تغييب الآثار الإ�سالمية المادية:

من الق�ساي���ا التي ل تزال تحظى باهتم���ام الباحثين: 
لج���وء الق���وى الإمبريالي���ة اإل���ى تغيي���ب الكثي���ر م���ن الآثار 
الإ�سالمي���ة المخطوط���ة ف���ي ب���الد ال�س���ودان الغرب���ّي، اإّما 
باإتالفه���ا وحرقها علنًا، واإّما بم�سادرتها، كما فعلت فرن�سا 
بمكتب���ة ال�سيخ الح���اج محمد الأمي���ن �سونْنك���ي بعد مقتله 

)1305ه�/1887م(. 
الباحث���ون  فيه���ا  �س���ارك  ق���د  العملي���ة  ه���ذه  اإّن  ث���ّم 
الأنثروبولوجّي���ون والموؤّرخ���ون اأنف�ُسُهم بطريق���ٍة اأخرى؛ اإْذ 
ق���د ين�سر بع�سهم ن�سو�سًا مبت���ورًة مجتزاأة، اأو يحّقق كتبًا، 
دون اأن يج���ود عل���ى القراء بالنُّ�س���خ الأ�سلي���ة الكاملة لتلك 
ة  الن�سو����ش. فالم���وؤرخ »باْل�ِمْر«- مثاًل- ن�س���ر ترجماٍت عدَّ
لن�سو�ش كانيمية بوْرُنِوية، مثل ن�سو�ش »َم�ْحَرم« الديوانية 
التي اأُنِتَجْت في عهد �سالطين �َسْيفاوا بدءًا بال�سلطان اأومي 
بالن�سو����ش  يج���ود  اأن  دون  )ح.1085-1097م(،  ِجْلم���ي 
الأ�سلي���ة، لذلك ذهب الم���وؤرخ »هوْنِويك« اإلى القول: اإّن من 
دًا حياَل  الح�ساف���ة العلمي���ة األ يتخ���ذ الباحث موقفًا مح���دَّ
ه���ذه الن�سو�ش المترجمة؛ لغياب الن����شّ الأ�سل، واإحجام 
»باْلمْر« عن الإدلء بظروف ح�سوله عليها، وماآلها)6(. ومن 

 Norman R. Bennett & Daniel McCall.   )5(
1971. Aspects of West African Islam, Bos�

.ton: University of Boston, Vol.5, 188

 Hunwick, J. O. 1964. “The Influence of   )6(
Arabic in West Africa: A Preliminary His�
torical Survey”, Historical Society of Gha�

.(na, Vol. 7, 24�41, (26
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الوا�س���ح اأنَّ تغييب اأمث���ال تلك الن�سو�ش يجع���ل الباحثين 
الم�سوؤولين عن هذا الفعل محلَّ �سكٍّ كبير.

بالم�س���ادر  العب���ث  اأو  التغيي���ب  ���َور  �سُ م���ن  اأي�س���ًا، 
الإ�سالمي���ة: ترجمته���ا م���ن اأج���ل اإ�سع���اف قيم���ة الأ�سل، 
م من الزعماء  على �سبي���ل المثال: نجد »ب���وْل مارتي« يتب���رَّ
نته���م الإدارة الفرن�سية  المحلّيي���ن ومن الإدارّيين الذين عيَّ
بمناطق ال�سنغال، ب�ساأن ا�ستعمال ترجمة كتاب �سيدي خليل 
ب���ن اإ�سح���اق المالك���ي في الأق�سي���ة، حتى ف���ي المجتمعات 
الأق���ّل تاأثُّرًا بالإ�سالم؛ ل�سهولة ا�ستعمال هذا الكتاب، ور�سا 
الأط���راف المتنازعة بالأق�سية ال�سرعية ب���َدَل نزوعهم اإلى 
الأحك���ام الُعْرفية لكّل مجموعٍة اإثني���ة)1(. لذا، نجد فرن�سا، 
في �سيا�ستها ال�ستيعابية للم�سلمين، حين َقِبَل الحاكم العامُّ 
»فيديرْب« باإن�س���اء محاكم �سرعية للم�سلمين بمدينة �سانْت 
لوي����ش ال�سنغالي���ة )1857م(، فاإّنها عمدت اإلى ترجمة هذا 
الكت���اب بالفرن�سية؛ ل�سرف النا�ش ع���ن الأ�سل العربي)2(، 
ول ُي�سَتْبَعُد اأن تكون تلك الترجمة قد ُم�ِسَخْت بع�ش فقراتها 

عن عْمٍد واإ�سراٍر.
�ش  ه���ذا، ولع���ّل الباحث »الأمي���ن �سانيْه« خي���ر َمْن لخَّ
معالم ال�سيا�سة الإمبريالية ف���ي ا�ستيعاب الإ�سالم وثقافته 
بمجتمع���ات اإفريقي���ا؛ اإْذ حّدده���ا في �ستَّة مظاه���ر مميَّزة، 
وا�سف���ًا ال�سيا�س���ة الفرن�سي���ة ال�ستعماري���ة تج���اه الإ�سالم 

ة »التناق�ش والتخبُّط«.  باإفريقيا بقمَّ
ا تلك المعالم، فهي: اأمَّ

ورّحال���ة  )اأنثروبولوجّيي���ن  فرن�س���ا  عْر����ش   -1
وع�سكرّيين( الإ�س���الَم بو�سفه– حينًا- دينًا مناق�سًا لروؤية 
العاَلم الإفريقي، ثم عْر�سه- حينًا اآخر- بو�سفه خليطًا من 

المعتقدات ال�سرقية والإفريقية »الإ�سالم الأ�ْسَود«.
2- الحتج���اج بالإ�س���الم من اأج���ل اإثبات ح���ّق فرن�سا 
ة اإ�سالمية« Islamic Power، ومن َثّم  في كونها »ق���وَّ

حّقها في ا�ستعمار بالد الم�سلمين.
3- توظي���ف الإ�س���الم في اإب���رام عالق���ات �سداقة مع 
الم�سلمي���ن المحّليي���ن؛ من اأج���ل اإ�سع���اف الحما�ش لفكرة 

 Marty, P. 1917. Etudes sur l’Islam au   )1(
.Senegal II, Paris: Leroux, 287�288

.Robinson, David, Op. Cit., 115  )2(

.Pan-Islamic »الإ�سالمية العالمية«
4- اإب���رام عالقات �سداقة مع الزعماء الم�سلمين؛ من 

د ال�سعبية المحتملة. اأجل احتواء نزعات التمرُّ
5- مواجه���ة بع�ش الزعماء الم�سلمين مواجهًة ع�سكرية 
دامية، مثل ال�سيخ عمر ب���ن �سعيد تال )ت1864م(، وال�سيخ 
الحاج �سونْنكي، والإمام �ساموري توري )ت1901م(، و�سجن 

بع�سهم، وتهجير اآخرين كال�سريف حماه اهلل )ت1943م(.
6- مْنع النُّزوح من مناطق النُّفوذ الفرن�سي؛ خوفًا من 
ب���روز مبداأ »الهج���رة« )من دار الكفر(، وف���ي الوقت نف�سه 
اإجبار بع�ش الم�سلمين على النُّزوح من مناطق معيَّنة؛ للحدِّ 

من تاأثيرهم على جيرانهم من غير الم�سلمين.
اأّم���ا عن ال�سبب المبا�سر في التخبُّ���ط ال�ستعماريِّ في 
التعام���ل مع الإ�س���الم؛ فقد ذهب �سانيْه اإل���ى اأّن �سبب ذلك 
 Impossible ٍة م�ستحيلة كون فرن�سا نذرْت نف�سها لمهمَّ
Task، وهي محو الإ�سالم من قلوب الم�سلمين، وبما اأّن 
الم�ستعمرين قد عجزوا عن ذلك؛ فاإنَّهم قد ظلُّوا ماأ�سورين 

ب�سبح »عمق التديُّن ال�سعبي« عند الم�سلمين)3(.
�ساد�سًا: ماآلت التاأثير الإ�سالمي باإفريقيا:

ل يخف���ى اأّن »الم�ستعمرين« والباحثي���ن الم�ست�سرقين 
كان���وا على وعٍي تامٍّ بم���اآلت التاأثير الإ�سالم���ّي في الثقافة 
الإفريقي���ة، في المدى القريب والبعي���د؛ لذلك لجاأ الحّكام 

اإلى ا�ستيعاب الم�سلمين، وتطويق الإ�سالم.
نات حول م���اآلت التاأثي���ر الإ�سالمّي  وم���ن اأوائ���ل التكهُّ
«؛ حيث خُل�َش، في  باإفريقي���ا: ما ج���اء عند الباحث »لوي����شْ
الفق���رة الختامي���ة لكتاب���ه ال�سهير ع���ن الإ�س���الم باإفريقيا 
ال�ستوائي���ة )المن�سور ف���ي ال�ستينيات(، اإل���ى اأّن الإ�سالم، 
على الّرغم م���ن تاأثيره العميق في الما�سي، �سوف ي�سمحلُّ 
تاأثي���ره– عل���ى الأق���ّل ف���ي الم�سم���ار ال�سيا�س���ي- في وجه 
العلماني���ة، وذلك لإيم���ان الدول الإ�سالمي���ة الحديثة ب� »اأّن 
الأهداف العلمانية هي اأكث���ر اأهميًة في العالم الحديث من 
الم�سال���ح الديني���ة... واأّن الح�س���ارة الإ�سالمي���ة قد غدت 
اأكث���ر انف�ساًل ع���ن اأ�سولها الديني���ة. كذلك؛ ف���اإّن م�سافة 
���رٍد )...(. اأّما  ���ٍع مطَّ ال�ُخل���ف بي���ن الدين والدني���ا في تو�سُّ

 Sanneh, Lamin. “France and Islam in   )3(
.West Africa”, Op. Cit., 180
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عًا  المفارقة الكبرى؛ فتتمّثل ف���ي اأّن الإ�سالم يغدو اأكثر تو�سُّ
ف���ي اإفريقي���ا ال�ستوائي���ة في زمٍن ب���داأ فيه تاأثي���ره العالميُّ 

يت�ساءل �سيئًا ف�سيئًا«)1(. 
بالعك����ش؛ نج���د راأي���ًا مناق�س���ًا ل���راأي »لوي����ش« عن���د 
»ترمنغه���ام«، اأكد في���ه تراُجع العلمانية ف���ي وجه الإ�سالم؛ 
لأنَّه بداأ يغدو )منذ ن�سر كتابه 1968م( دينًا �سخ�سّيًا يتبّناه 
الأف���راد والمجموعات بقناعٍة واعتزاٍز وتعبيرًا عن ُهوّيتهم؛ 
ي���ه كما كان في الممالك  في ظ���ّل التراخي ال�سيا�سيِّ في تبنِّ
اهن قد دلَّ على خطاأ  ال�سابقة)2(. ومن الوا�سح اأّن الواقع الرَّ
ما ذه���ب اإليه »لوي�ْش«؛ حي���ث اإنَّ موؤ�ّس���ر التديُّن– لي�ش في 
رد، في حين اأّن العلمانية  الإ�سالم فح�سب- في ارتف���اٍع مطَّ

تفقد بريقها يومًا بعد يوم.
؛ فاإنَّ �سم���ود الإ�سالم في وجه محاولت الحدِّ  على كلٍّ
من تاأثيره باإفريقيا اأو في اأيِّ مكان، يكمن– في الأ�سل- في 
ر الجن���رال الفرن�سيُّ  المناع���ة الذاتية له���ذا الدين. وقد عبَّ
)1849م(   ،Thomas R. Burgeaud »بورغ���و« 
ع���ن ذلك باأ�سلوٍب ت�سويريٍّ طريف بقوله: »اإْن �سئت فاْطبْخ 
ة  جمجمة م�سيحي، وجمجمة م�سلم، )في ِقْدٍر واحدة(، لمدَّ

اأ�سبوع، فاإّن الخليَطْين لن يمتزَجا اأبدًا«)3(.
تج���در الإ�س���ارة اإل���ى اأّن درا�س���ات التاأثي���ر الإ�سالم���ّي 
باإفريقيا، ل تزال تجري على َقدٍم و�ساق، منها علنية، واأخرى 
ي���ة، وُي�ستف���اد من نتائجه���ا في التعاُمل م���ع الم�سلمين  متخفِّ
باإفريقي���ا وبغيرها من البالد. في وج���ه هذا العمل الدوؤوب؛ 
ل نكاد نج���د اهتمامًا موازيًا من ل���ُدن الباحثين الم�سلمين، 
ي�سُب���ُر الثقافة الإ�سالمي���ة في المجتمع���ات الإفريقية، ولعلَّ 
الدرا�س���ات القليل���ة في هذا المجال لم َتْع���ُد الدائرة اللغوية 
الأدبي���ة ال�سطحية في اقترا�ش اللغ���ات الإفريقية المفردات 
العربي���ة، وبع����ش الفنيَّات النظمي���ة لل�سعر العرب���ّي. كما اأّن 
بع�ش الدرا�سات )حتى من لُدن الباحثين الأفارقة اأنف�سهم( 
ل تزال تتقّم�ش عباءات الق�ساة والمفتين في اإ�سدار اأحكاٍم 

.Lewis, Islam in Tropical Africa, Op. Cit  )1(
.African Affairs Magazine, 74  )2(

 Sanneh, Lamine. 1991. “Harrison C.   )3(
 “France and Islam in West Africa” Book
.Review, J. of Religion in Africa, XXI,2, 180

ا�ستفزازية حول الثقافة الإفريقية، واإعادة اأ�سرطة »القرون 
الأو�سطية« الم�سّبعة بروؤى ومواقف م�سبقة عن�سرية!

اأخيرًا:
من اأجل الخروج عن ه���ذه الحالة من الغفلة والتغيُّب، 
في م�سمار الدرا�سات ال�ست�سراقية حول التاأثير الإ�سالمّي 
باإفريقي���ا، لب���دَّ اأوًل: م���ن مراجع���ٍة دقيق���ٍة طويل���ة النَف�ش 
لالأدبّيات ال�ست�سراقي���ة في هذا المجال، وثانيًا: ال�ستفادة 
م���ن نتائج بع�ش تلك الدرا�س���ات؛ للبناء عليها، ففي بع�سها 
ه »لوي�ْش« )منذ  ة �سادقة، على �سبيل المث���ال: نبَّ نتائ���ج مهمَّ
ال�ستينيات( اإلى اأّن من المحاور المهملة في درا�سات التاأثير 
الإ�سالمّي باإفريقيا: تاأثي���ره في تطوير اإفريقيا الحديثة في 
ه »لوي�ْش«  ظّل الدول الُقطرية، ويبدو اأّن هذا الدرب الذي عدَّ
ُمهماًل، واأنَّه »مو�سوٌع واعٌد للباحثين حول الإ�سالم باإفريقيا 
جنوب ال�سحراء«، قد ظلَّ غير مطروٍق حتى الآن)4(. كذلك 
���ه الباحث »هاْوثورْن« اإلى �سرورة العتداد بهذا الُبعد في  نبَّ
درا�س���ات التاأثير الإ�سالمّي بقارة اإفريقي���ا، حيث اأ�سار اإلى 
ِق���َدم الإ�س���الم بالق���ارة، وتغلغله في المظاه���ر الجتماعية 
���زات ق���د كانت لها  وال�سيا�سي���ة والفني���ة.. »اإنَّ ه���ذه المحفِّ
���رورّي النظر الدقيق في  اآث���اٌر عميقة على القارة، ومن ال�سَّ

درا�ستها لمن يرغب في ا�ستك�ساف م�ستقبل القارة«)5(.
���ن  بن���اًء عل���ى م���ا �سب���ق؛ اأرى اأّن م���ن الإمك���ان التكهُّ
بم�ستقبل الق���ارة الإفريقية، بل ر�سم���ه وت�سكيله، من خالل 
درا�س���ة التاأثير الإ�سالمّي في الثقاف���ة الإفريقية، وذلك هو 

التحّدي القائم �

Islam in Tropical Africa, Op. Cit., (Intro�   )4(
.(duction

Hawthorn E. Smith, 1988. “The Histori�   )5(
 cal Impact of Islam and its Prospects in
 Africa: A Case Study Sudan and Nigeria”,
 Journal of Muslim Minority Affairs, Vol.9,
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ف
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قراءة في مؤل
ريمي دويير:

من بحيرة التشاد 
ة

ّ
إلى مك

عالم سلطنة 
برنو خالل 

القرنين 16-17م

�أ. د. �أحمد �ل�سكري 
محم�د  جامع�ة  �الإفريقي�ة/  �لدر��س�ات  معه�د 

�لخام�ض- �لرباط/ �لمملكة �لمغربية

 Rémi ُق���ّدر لي اأن اأتعّرف على الباحث الفرن�سي ريمي دويير
Dewière، مطل���ع �سه���ر مار�ش من الع���ام 2017م، حيث زارني 
بمق���ر عملي )معه���د الدرا�س���ات الإفريقية/ الرب���اط(، وتباحثنا في 
ع���دٍد غير قليٍل من الق�سايا المتعلقة بتاريخ اإفريقيا. وقد �سّكلت هذه 
المنا�سبة فر�سًة �سانحًة للتع���رف عليه وعلى اأعماله، فارتاأيت تقديم 
اأه���ّم درا�سٍة �س���درت له موؤّخرًا، تحم���ل عنوان: )من بحي���رة الت�ساد 
اإل���ى مّك���ة: عالم �سلطنة برنو خ���الل القرَنْي���ن 16-17م(، من�سورات 

من �س�كٍّ في �أّن �إنتاج عمٍل جديٍد ور�سيٍن ما 
عن تاريخ �ل�س�ود�ن �الأو�سط خالل �لع�سر 
�لو�سيط �أو �لحديث؛ ي�سّكل في حدِّ ذ�ته حدثًا 
�أكاديمّيًا الفتًا، ِعلمًا �أّن �لدر��س�ات �لتاريخية عن 
منطقتنا، مقارنًة بال�س�ود�ن �لغربي �أو �ل�س�رقي، 

قليلٌة ونادرة. 
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ل المنت�سرين في منطقة  حَّ �سراع �سالطين �سيفاوة مع قبائل التُُّب الرُّ
التيب�ستي )�سمال �سرق كانم(.

وخ���الل هذه المرحل���ة المظلمة؛ بداأت بع�ش فئ���ات كانم تت�سلل 
وتهاج���ر نحو برنو، وفي الوقت نف�سه برزت �سلطٌة جديدٌة مناف�سٌة في 
كان���م، ُتع���رف باأ�سرة بول�ل���ه )= بولله(، الأمر ال���ذي عّجل بالرحيل 
النهائ���ي ل�سيف���اوة ف���ي اتج���اه برن���و، وذلك اأي���ام ال�سلط���ان عمر بن 
اإدري����ش )1382-1387م(. واإلى حين �سعود ال�سلطان علي بن دونمه 
)1465-1497م(، ال���ذي و�س���ع ح���ّدًا له���ذه المرحل���ة الم�سطرب���ة؛ 
نالحظ بداية تجّذر �سلطة �سيفاوة في برنو، حيث اأ�ّس�سوا دولًة هنالك 
عل���ى الجانب الغربي م���ن حو�ش بحيرة الت�ساد، ا�ستم���رت قائمًة اإلى 

غاية نهاية القرن 18م. 
وهناك عدٌد غيُر قليٍل م���ن ال�سالطين الذين دمغوا هذه الفترة 
م���ن الع�س���ر الحديث لدول���ة برنو؛ نذك���ر منهم، ف�ساًل ع���ن علي بن 
دونم���ه )1465-1497م(، ابن���ه ال�سلط���ان »اإدري����ش بن عل���ي« الذي 

ا�ستهر بغزوه لكانم. 
ة بالقرن 16م؛ اإلى اأّن المرحلة  وت�سير الوقائع التاريخية الخا�سّ
عرف���ت نوعًا من ال�سّد والجذب فيم���ا بين برنو وكانم، فنجدهما تارًة 
ينخرط���ان ف���ي �سراعاٍت ع�سكري���ٍة متالحقة، وتارًة يجنح���ان لل�ّسْلم 
والأم���ن، في�ستغالن���ه لتوطيد �سلطتيهم���ا القائمَتْين ف���ي كلٍّ من برنو 
وكان���م؛ وقد يحدث اأن تتّم تزكي���ة حالة ال�ّسْلم هاته بالم�ساهرة فيما 

بين اأع�ساء الأ�سرَتْين الحاكمَتْين. 
وُيع���ّد اإدري�ش ب���ن عل���ي )1564-1596م()2(، اأ�سه���ر �سالطين 

)2(  ب�سبب التنازع على ال�سلطة؛ انق�سمت �سيفاوة اإلى فرعين: 

ال�سورب���ون 2017م)1(، واأ�سل العمل اأطروح���ٌة جامعية اأعّدها الباحث 
بر�سم َنْيل الدكتوراه بال�سوربون 1: باري�ش.

تق���ع الدرا�سة ف���ي 469 �سفح���ة، مق�ّسمة اإل���ى اأربع���ة اأق�سام اأو 
اأب���واب، كلُّ واح���ٍد منها ي�سم���ل ف�سَلْين، فب���ات لدينا ثماني���ة ف�سوٍل 
وخاتمة؛ وف�ساًل عن كلم���ة العرفان والمقّدمة ثّم التمهيد؛ فقد ذّيلها 
بمجموعٍة من المالح���ِق المهّمة، ناهيك عن فهر�ش الأعالم الب�سرية 
والجغرافي���ة، مع ثْبت لئح���ة الم�سادر والمراج���ع، ولئحة الخرائط 

والبيانات الم�ستعملة. 
وبغ�ّش النظر عن مواقف الباحث، وطبيعة المنهج المعتَمد لديه 
ف���ي �سناعة عم���ارة الدرا�سة، فاإّن كّل متمّر����شٍ بتاريخ اإفريقيا يدرك 
م���ن خالل هذه المالحق- التي زاد عدد �سفحاتها عن 120 �سفحًة- 

اأننا اأمام عمٍل اأكاديميٍّ ر�سيٍن وجاد، ي�ستحّق كّل التنويه والإ�سادة.
فّك الرتباط ما بين كانم وبرنو:

في مبادرٍة تحمل اأكثر من دللة؛ حاول الباحث منذ ال�سفحات 
الأول���ى، التي عقدها للتقدي���م ثم التمهيد، ا�ستعرا����ش موجٍز لتاريخ 
�سلطن���ة برنو، �سمل التفاع���الت المتعّددة الأبع���اد لبرنو مع محيطها 
الجهوي والدولي، وذلك من مرحلة التاأ�سي�ش اإلى غاية تاريخ انهيارها 

واندثارها.
ارتب���ط تاريخ برنو باأ�س���رة »�سيفاوة« التي كان له���ا ّدوٌر �سيا�سيٌّ 
مه���مٌّ بمنطقة حو�ش الت�ساد من القرن 9 اإلى القرن 19م؛ ويعود اأ�سل 
الأ�س���رة- ح�سب الروايات التاريخية- اإلى �سي���ف بن ذي يزن اليمني 
الِحْمَي���ِري. وتف�س���ح الم�سادر عن اأّن بدايَة اأ�س���رة �سيفاوة كانت اأول 
الأم���ر ف���ي »كانم« الواقع���ة �سرق بحيرة ت�س���اد، ثّم �سرع���ان ما ا�ستّد 
ًة اأيام  ع���ود الدول���ة، فعرفت اأَْوَجه���ا هنالك خالل الق���رن 13م، خا�سّ
ال�سلط���ان دونمه بن �سلم���ة )1210-1248م(. وانطالقًا من »جيمي« 
اأو »انجيمي« العا�سمة، كان���ت كانم وقتئٍذ تب�سط هيمنتها على الكثير 
ًة بعد �سيطرتها على واحات اإقليم فزان  م���ن المحاور التجارية، خا�سّ

)جنوب ليبيا حالّيًا(. 
وخ���الل هذه الفت���رة؛ ب���داأ �سالطين �سيف���اوة يت�سّوف���ون لب�سط 
هيمنته���م عل���ى اإقليم برن���و الواقع غرب بحي���رة ت�ساد، بي���د اأنه بعد 
وفاة ال�سلطان المذكور؛ دخل���ت المنطقة طيلة قرَنْين من الزمان في 
مرحل���ٍة من الفو�سى وعدم ال�ستقرار ال�سيا�س���ي، الناجم اأ�سا�سًا عن 
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نعتقد أّن المؤلف حاول من 
هذا االستعراض الموجز 

)ألهم التطورات التاريخية 
التي عرفتها سلطنة برنو( 
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ما نصادفها في الدراسات 
المتعلقة بالسودان األوسط
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برن���و، اأحد ثم���رات هذه الم�ساه���رة فيما بين �سيف���اوة وبولله، وقد 
كان���ت له �سفارات اإلى المغرب وطرابل�ش وكانم والباب العالي، وبلغت 
�سهرت���ه منطق���ة الحو�ش الأو�سط لنهر النيج���ر، اإذ تحدثت عنه عدة 
م�س���ادر تنبكتية. ومنذئٍذ عرفت �سلطنة برنو اأَْوَج ازدهارها اإلى غاية 
عه���د عمر ب���ن اإدري����ش )1619-1639م(، وعهد ابنه عل���ي بن عمر 

)1639-1677م(. 
وخ���الل فترة الزدهار هاته، الممت���دة من منت�سف القرن 16م 
اإل���ى غاية نهاية الق���رن التالي، ن�سّجل اجته���اد �سالطين المرحلة في 
القي���ام ب���اأداء فري�س���ة الحج، بالم���وازاة مع ذلك عمل���وا على تطوير 
�سالته���م بطرابل����ش، والمغ���رب، ووداي، ودارف���ور، كم���ا كان���ت لهم 
عالق���اٌت متميزٌة مع الإمارات الهو�سية، اأو تل���ك الواقعة جنوب برنو، 
مثل كاوروروفه )kwororofa(، التي ل نعرف عن تاريخها �سوى 

الّنزر القليل.
وما ن�ستخل�سه من هذه الوقائع المت�سابكة؛ اأّن بداية حكم اأ�سرة 
�سيف���اوة كان بمنطقة كانم، حيث اتخذوا »انجيمي« عا�سمًة لهم، َبْيَد 
اأّن الأ�سرة �سرعاَن ما وجدت مناف�سًة قويًة من جانب بولله الم�سلمين 
اأي�س���ًا، فا�سطرت للهج���رة من �سرق البحي���رة )= كانم( اإلى غربها 

)= برنو( في نهاية القرن 14م، واأقامت دولتها هنالك.
وخ���الل الن�سف الثاني من الق���رن 15م ومطلع الق���رن التالي؛ 
ًة اأيام  ن���ت اأ�سرة �سيفاوة م���ن تر�سيخ دعائم دولتها ببرن���و، خا�سّ تمكَّ
ال�سلط���ان علي بن دونم���ه )1465-1497م(، وخَلِف���ه اإدري�ش بن علي 
)1497-1519م(. و�سادف���ت ه���ذه الفت���رة امت���الء بحي���رة الت�ساد، 
���ع �سفافه���ا، ب�سب���ب ع���ودة الن�س���اط الهيدروليك���ي لأح���د اأهّم  وتو�سُّ
 .Komadugu Yobe روافده���ا المغذية: نهر كوم���ادو و يوبي
وقد ا�ستدعى الو�سع الجديد، منذ نهاية القرن 15م، تاأ�سي�ش عا�سمٍة 
�سيا�سي���ٍة جديدٍة )بيرن���ي غ�سركمو(؛ مما اأّهل �سلطن���ة برنو لأن تلج 
عهدًا جديدًا خ���الل القرَنْين 16-17م، ات�سَم بالقوة والزدهار، ولعّل 
اأب���رز موؤ�ّسر يترجم ذلك: تلك المح���اولت الجادة من جانب �سيفاوة 
ل�سترج���اع كان���م واإزاحة الأ�س���رة المناف�س���ة )بولله( م���ن ال�ساحة 

ال�سيا�سية بمنطقة حو�ش بحيرة الت�ساد.

من  الأخير  الفرع  تمكن  وحينما  اإدري�ش«،  »بنو  و  داود«  »بنو 
لهذا  بن�سبه،  المنت�سر على الحتفاظ  اأ�سر  اإزاحة مناف�سه؛ 
نف�سه:  ال�سم  يحملون  برنو  �سالطين  من  واح��ٍد  غير  نجد 
اإدري�ش  الحاج  )1497-1519م(/  علي  بن  اإدري�ش  الحاج 
بن علي )1564-1596م(/ الحاج اإدري�ش بن علي )1677-

1696م(.

واإذا علمن���ا اأّن الباح���ث �سيع���ود ل�ستغالل العنا�س���ر الإخبارية 
نف�سها، على امتداد �سفحات الدرا�سة، فالبّد اأن يقفز للذهن ال�سوؤال 
عن جدوى مثل هذه المبادرة؟ ونعتقد اأّن الموؤلف حاول من خالل هذا 
ال�ستعرا�ش الموجز )لأهم التطورات التاريخية التي عرفتها �سلطنة 
برن���و( اأن يزيح تلك ال�سبابية التي ع���ادًة ما ن�سادفها في الدرا�سات 
المتعلق���ة بال�سودان الأو�سط، حيث ل يتّم فّك الرتباط فيما بين كانم 
وبرنو، اإذ غالبًا ما ياأتي الكالم عنهما جمعًا )كانم– برنو(، اأو ككياٍن 

�سيا�سيٍّ واحٍد ولي�ش اثَنْين )�سيفاوة # بولله(.
مبا�س���رًة بع���د ا�ستعرا����ش تط���ورات الو�س���ع الداخل���ي المحّلي 
وت�سابكات���ه الجهوية؛ تّم ا�ستح�سار تعقيدات الو�سع الدولي وتاأثيراته 
عل���ى اإفريقي���ا خ���الل القرَنْين 16 و17م؛ ولع���ّل اأهّم ما ي�س���ّد المتتبع 
بهذا ال�س���دد تلك التحولت المهّمة التي عرفتها الخريطة ال�سيا�سية 
للبحر الأبي�ش المتو�سط وقتئٍذ، فقد اندفع العثمانّيون برغبٍة جامحٍة 
لل�سيط���رة على جّل اأجزاء ال�سف���ة الجنوبية للبح���ر المتو�سط، حيث 
�سيط���روا على م�سر المملوكية )مقّر اآخ���ر الخلفاء العبا�سّيين( عام 
1517م؛ ث���م تابعوا �سيره���م، وتمّكنوا بعد �سراٍع مري���ٍر مع الإ�سبان، 
ا�ستغ���رق ع���دة عقود، م���ن ب�س���ط هيمنتهم عل���ى الجزائ���ر 1533م، 
وطرابل����ش 1551م، وتون�ش في المرة الأولى ع���ام 1569م، ثم ب�سفٍة 

نهائيٍة عام 1574م. 
وف���ي المنحى نف�س���ه؛ ت�ستوقفنا محاولتهم تج���اه المغرب على 
عه���د ال�سعدّيين، غير اأّن معركة »وادي المخ���ازن« عام 1579م، التي 
انت�سر فيها المغرب على البرتغال، اأوقفت طموحات الجيران، �سواء 
تعّل���ق الأمر بالإمبراطورية العثمانية �سرقًا اأو الإمبراطورية الإ�سبانية 
�سم���اًل، وبذل���ك بات المغ���رب يف�سل ما بي���ن اأكبر قوَتْي���ن عالميَتْين 

خالل الع�سر الحديث.
واأمام �سيا�سة التو�ّسع لدى الجيران؛ وجد المغرب نف�سه مندفعًا 
لحماية عمقه الإفريق���ي، فكانت حملته الم�سهورة على مملكة �سنغاي 
1591م، ونتيج���ًة لذل���ك تزحزحت المح���اوُر التجاري���ة ال�سحراوية 
وان�س���ّدت نحو ال�سرق، مم���ا �سمح ببروز اإم���ارات الحو�سا )الهو�سا(: 

)كانو وكات�سنة اأو كات�سينة(. 
وف���ي ال�سياق ذاته؛ ف���اإّن و�س���ول الأوروبّيين اإل���ى �سواحل خليج 
غيني���ا اأنع�ش التجارة الأطلنتية، و�ساهم في تر�سيخ دينامية التحولت 
عل���ى م�ستوى ال�سحراء الكب���رى، كما اأّن تطور تجارة حو�ش ت�ساد مع 
البح���ر الأحم���ر؛ �ساهم ب���َدوره في ب���روز قوى اإ�سالمية ف���ي المناطق 

الفا�سلة بينهما، مثل: �سنار ودارفور.
ومن الآثار الناجمة عن طرد الم�سلمين من اإ�سبانيا نهاية القرن 
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15م، واجته���اد العثمانّيي���ن في ب�س���ط هيمنتهم عل���ى �سواطئ البحر 
الأبي����ش المتو�سط �سرق���ًا وجنوبًا، اأن تاأّجج ال�س���راع بين الم�سلمين 
والم�سيحّيي���ن؛ مم���ا فَر����شَ نوع���ًا من التجدي���د الإ�سالم���ي، نجد له 
ور الجتماعي وال�سيا�سي للطرق  ترجمًة وا�سحًة في تزايد وتنامي الدَّ
ال�سوفي���ة، مث���ل القادري���ة وال�ساذلي���ة. وتدريجّيًا؛ اخت���رق الإ�سالم 
ال�سوف���ي ال�سح���راء، واأخ���ذت تاأثيرات���ه تم����شّ مجتمع���ات منطق���ة 
ال�ساحل، بل امتّد تاأثيره لي�سمَل الأ�سر الحاكمة اأو بالأحرى ال�سلطات 

ال�سيا�سية هنالك.
ق�سية الم�سادر والمنهج المعتمد:

ُتع���ّد ق�سية الم�س���ادر )في حق���ل الدرا�س���ات الإفريقية(، وما 
ينج���ّر عنها من تبعاٍت عل���ى الم�ستوى المنهجي، اأب���رز اإ�سكاليٍة ُتثقل 
ين والمهتّمين، حتى ليمكننا الق���ول اإّن تاريخ اإفريقيا  كاه���ل المخت�سّ
هو ق�سي���ة م�سادر اأوًل واأخي���رًا. وعلى هدي الباحثي���ن المتمر�سين؛ 
ي���ن- اإلى مقارب���ة جوانب  ب���اَدَر »ريم���ي دويي���ر«- �ساأن ج���ّل المخت�سّ
مختلف���ة من الم�ساأل���ة، اإن في التقدي���م اأو التمهي���د؛ واأكثر من ذلك؛ 
فاإّن المقت�سيات المو�سوعية فر�ست عودته للمو�سوع على امتداد كّل 

�سفحات الق�سم الأول من الدرا�سة.
لق���د �س���ّددت الدرا�س���ة من���ذ التقدي���م عل���ى التعري���ف ببع�ش 
المحطات التاريخية ل�سلطنة برنو خالل الع�سر الحديث؛ بر�سم فّك 
الرتباط ما بين كانم وبرنو )�سيفاوة # بولله(. وبالموازاة مع ذلك؛ 
حاول الموؤل���ف تاأكيد اأّن محور درا�سته �سين�س���ّب على عهد ال�سلطان 
اإدري����ش بن عل���ي )1564-1596م(؛ من خالل موؤلف���ات كاتبه الإمام 
اأحم���د بن فرتو، الذي عا����ش خالل الن�سف الثاني م���ن القرن 16م، 
وت���رك لنا موؤلَفْين: الأول يحمل عنوان )كتاب غزوات برنو( اأّلَفه عام 
1576م، والثان���ي ج���اء بعد �سنَتْين م���ن ذلك، يحمل عن���وان: )كتاب 

غزوات كانم(.
وتتاأت���ى اأهمي���ة كتاب���ات اب���ن فرتو؛ ك���ون الرجل كان م���ن اأبرز 
رج���الت البالط البرن���وي على عهد ال�سلط���ان اإدري�ش بن علي، حيث 
رافقه في الكثي���ر من حمالته الع�سكرية، كما �سارك قادة الجي�ش في 
اجتماعاتهم التمهيدية للعملي���ات الع�سكرية بغر�ش الغزو اأو الحرب. 
زد عل���ى ذل���ك: اأنه كان كات���ب ال�سلط���ان والناطق با�سم���ه؛ وب�سفته 
الإمام الأكبر بالبالط؛ فقد كان الملك ب�سحبة حا�سيته يقّدمونه في 
ًة في المنا�سبات الدينية )العيَدْين، اأثناء  �سلواتهم �سائر الأيام، خا�سّ
�سه���ر رم�سان، وليلة الق���در.. اإلخ(. تبعًا لما تقّدم؛ ف���اإّن ما تركه لنا 
اب���ن فرتو يمّثل �سهادًة اأ�سيل���ًة ل�ساهد عيان، يتحدث من قلب البالط 

البرنوي، ف�ساًل عن اأنه كان مقّربًا من ال�سلطان �ساحب القرار.

ولإرف���اد هذه الم���ادة الم�سدرية الفري���دة والخ�سبة؛ وقع لفت 
انتب���اه القارئ اإلى م�سدَرْين اآخَرْين ل يق���اّلن اأهميًة عن المنّوه بهما 
اأع���اله، يتعّل���ق الأول بن����شٍّ تاريخيٍّ ن���ادر، خلَّفه ج���ّراٌح فرن�سيٌّ عن 
برن���و، ُيدعى: »بيي���ر جي���رار« Pierre Girard، ومنا�سبة ذلك 
اأن���ه اأُ�س���ر بولية طرابل�ش الغرب ف���ي اأثناء حكم الخالف���ة العثمانية، 
ث���م عمل بجان���ب البا�سا »عثم���ان ال�ساقزلي« حاكم الولي���ة فيما بين 
عاَم���ي )1668-1675م(. وباعتبار مدة اإقام���ة الأ�سير »بيير جيرار« 
ف�س���اًل عن موقعه في جهاز الدول���ة، فقد اأتيحت له الفر�سة- غير ما 
م���ّرة- ليكون �ساهدًا على م���دى حيوية العالقات فيما بين برنو وولية 
طرابل����ش على مختلف الأ�سعدة، ال�سيء الذي حّفزه على كتابة موؤلٍَّف 
تاريخ���يٍّ عن برنو اعتم���ادًا على روايات فرن�سيٍّ اآخ���ر اأ�سير عا�ش في 
بنغازي عام 1672م، والتاأليف ما يزال مخطوطًا، ويوجد حالّيًا �سمن 

.)BnF( محفوظات خزانة المكتبة الوطنية بباري�ش
اأم���ا الن����ش الثان���ي؛ فاإن���ه يع���ود لنهاي���ة الق���رن 18م، ويحمل 
عن���وان )كتاب الإدارة(، وهو الآخر ما ي���زال مخطوطًا، متوّفر �سمن 
محفوظ���ات مكتب���ة جامع���ة محم���د بلو ف���ي زاري���ا، كتبه اأح���د حفدة 
ال�سلطان علي بن دونمه )1747-1792م(، والتاأليف ي�ستعر�ش تاريخ 

ور الحيوي لأ�سرة �سيفاوة في بناء الدولة)1(. برنو، مع الإ�سادة بالدَّ
ولم���ا كان عن���وان الدرا�س���ة يوّج���ه عنايتنا نحو مّك���ة المكرمة، 
ناهي���ك عن مقت�سيات اأف���ق انتظار القارئ غي���ر العربي-الإ�سالمي، 
فقد كان طبيعّيًا اأن يت�سدر التقديم اهتمامًا غير هّيٍن بق�سية الَحّج، 

الكثير  على  ال��درا���س��ة  �ساحب  ان��ف��ت��اح  م��ن  ال��رغ��م  على    )1(
مناق�سة  في  رغبة  اأي  ُيبد  لم  فاإنه  المعرفية؛  الحقول  من 
تاريخ  كتابة  في  ال�سفوية  الرواية  تطرحها  التي  الإ�سكاليات 

اإفريقيا.

 من 
ً
ة
ّ
يذكر المؤلف أّن قل

الباحثين حاولوا مقاربة 
تاريخ سلطنة برنو، خالل 

العصر الحديث، مع التركيز 
على السياق الجغرافي 
واالقتصادي واالجتماعي
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مم���ا حتّم العمل على اإبراز ما يالقيه الحاّج في المجتمع البرنوي من 
احتراٍم وتقدير، يجد ترجمته المادية في اإعفائه من ال�سرائب ببلده، 
بموج���ب مرا�سيم التوقي���ر ال�سادرة عن ال�سلط���ان، ُتعرف بالمحارم 

)جمع محرم(. 
وعل���ى الم�ستوى المنهج���ي؛ يذكر الموؤلف اأّن قّل���ًة من الباحثين 
حاولوا مقاربة تاريخ �سلطنة برنو، خالل الع�سر الحديث، مع التركيز 
عل���ى ال�سياق الجغرافي والقت�سادي والجتماعي المت�سع الذي كانت 
تتح���رك في���ه ال�سلط���ة. ولخدمة هذا الغر����ش؛ ارتاأى »ريم���ي دويير« 
تو�سيع الحدود الجغرافية والزمنية لل�سلطنة، ثم اجتهد في فتح حوار 
ين في حقوٍل معرفيٍة متعددة: المناخ والقت�ساد  مع مختلف المخت�سّ
والفالح���ة والجغرافية الب�سرية وعلم الت�ساري����ش. وقد اأوفى الموؤلف 
بعه���ده، واإن كّنا نوؤاخذه بع�ش ال�سيء على اهتمامه الكبير بالمجالت 

ال�سمالية وال�سرقية لل�سلطنة على ح�ساب المجالت الغربية)1(. 
وهن���اك اأم���ٌر بالٌغ الح�سا�سي���ة، ي�سّد انتباه الق���ارئ على امتداد 
�سفح���ات الدرا�س���ة، اإذ �سعى �ساحُبن���ا ب�سّتى الو�سائ���ل المتاحة اإلى 
مقارب���ة مكانة �سلطن���ة برنو في العال���م وقتئٍذ، وح���اول التركيز على 
تفاعل التحرك���ات اأو الدينامية الب�سرية للهجرات بالمنطقة )ومنها: 
رح���الت الحج(، مع �سيرورة ت�سكيل الدولة في حو�ش بحيرة الت�ساد. 
والمتمّر�ش بحقل الدرا�سات الإفريقي���ة؛ يدرك مدى ال�سعوبات التي 
ًة  يمكن اأن يالقيها اأيُّ باحٍث حين مواجهته لمثل هذه الإ�سكالية، خا�سّ
اإذا علمن���ا اأّن المواد الم�سدرية المحلي���ة المدّونة اأو ال�سفاهية غالبًا 

ما تغّيب البعد الزمكاني في تاأطير الأحداث والوقائع التاريخية)2(. 

وال�سيا�سية  الطبيعية  الوحدة  اإبراز  على  الدرا�سة  حر�ست    )1(
و�سنغاي  برنو  بها  توجد  التي  ال�ساحل  لمنطقة  والجتماعية 
وُجُلْف، تبعًا لذلك؛ فقد كّنا نتوقع من �ساحبها التفاتًة تجاه 
لنهر  الأو�سط  الحو�ش  على  وقتئٍذ  المهيمنة  �سنغاي،  مملكة 
برنو،  مملكة  عا�سرت  والتي  الجنوبية،  ومجالته  النيجر 
ومثل  16م.  القرن  خ��الل  ازده��اره��ا  اأوج  مثلها-  وعرفت- 
نكتفي  اأ�سعدة،  عدة  على  للمقارنة  مفيٌد  ال�ستح�سار  هذا 
منها: بت�سابه حالة ابن فرتو مع القا�سي محمود كعت الَجّد، 
الذي عا�سر ال�سلطان اأ�سكيا محمد )1493-1528م(، وَحّج 
الخا�ّش  الكاتب  فرتو-  ابن  �ساأن  وك��ان-  1495م،  عام  معه 
لكتاب  الأول���ى  الم�سودات  يكتب  لأن  اأه��ّل��ه  مما  لل�سلطان، 
النا�ش  واأكابر  والجيو�ش  البلدان  اأخبار  في  الفتا�ش  )تاريخ 
العبيد  اأن�ساب  وتفريق  الأم��ور  وعظائم  التكرور  وقائع  وذكر 
من الأحرار(، وغنٌي عن البيان اأّن )تاريخ الفتا�ش( ُيعّد من 
اأ�سرة الأ�سكّيين  اأهّم م�سادرنا عن مملكة �سنغاي على عهد 

)1493-1591م(.
اأفق  الإفريقية في  الذاكرة  ال�سكري 2010م،  اأحمد  انظر:    )2(

ولمواجهة ه���ذا التحدي ال�سعب؛ ا�سطنع الموؤلف مجموعًة من 
الخرائط المناخية وال�سيا�سية والديموغرافية والهيدروليكية )�سبكة 
الكيان���ات المائية(.. اإلخ، بل���غ عددها 45 خريطة، ن�س���ادف اثنَتْين 
منه���ا في التقديم. وبقدر م���ا نثّمن المجهودات الجب���ارة للموؤلف في 
�سناعة تل���ك الخرائط، وهو عمل لم ي�سبقه اإلي���ه اأيُّ باحٍث مخت�ش؛ 

فاإّن ال�سوؤال حول نجاعة نهجه يظّل قائمًا غير مرفوع. 
اأحمد بن فرتو موؤرخ البالط البرنوي:

�سّكل���ت كتابات اب���ن فرتو الم���ادة الأ�سا�سية للموؤل���ف في تناول 
التط���ورات التاريخية التي عرفتها ال�سلطنة خالل القرنين 16 و17م، 
وبالنظر لما تطرحه ق�سية الم�سادر من اإ�سكالياٍت جوهريٍة في كتابة 
ٍة المج���الت ال�سحراوية  تاري���خ اإفريقيا الو�سي���ط والحديث، وبخا�سّ
وما يوجد جنوبها، فلن ن�ستغرب حينما ن�سادف الق�سم الأول بف�سَلْيه 
)����ش 43-94( يتحدث ع���ن �سيرة ابن فرتو واإنتاجات���ه المعتمدة في 

الدرا�سة. 
وما ل���م تظهر وثائق جدي���دة؛ يمكننا الق���ول اإّن الباحث »ريمي 
دويي���ر« اجته���د ف���ي جم���ع ج���ّل المعلوم���ات المتوف���رة والم�ستتة في 
الم�س���ادر، وحاول باقتداٍر مالحٍظ تتبع �سي���رة ابن فرتو ومكانته في 

البالط. 
عا����ش موؤّرخنا خالل الن�س���ف الثاني من الق���رن 16م، ويظهر 
م���ن عدٍد م���ن التلميح���ات اأنه ينتم���ي لعائل���ٍة علميٍة عريق���ة، وتمّكن 
بف�س���ل موؤهالته ال�سخ�سية والعلمي���ة من اأن ي�سبح من اأبرز رجالت 
ال�سلط���ان الحاج اإدري�ش ب���ن علي الملقب باأََلْوَم���ا )1564-1596م(، 
حي���ث ك���ان يوؤّم���ه وحا�سيته ف���ي ال�سلوات، مم���ا يف�ّس���ر حيازته لقب 
»الإم���ام الأكبر« بالمملكة )ال�سلطنة(. ون�ستفي���د من كتاباته اأنه كان 
كثير الح�سور بجانب ال�سلطان، �س���واء تعّلق الأمر بالمهام الدينية اأو 
الدنيوية )مث���ل الم�ساركة في اجتماعات ال�سلطان مع قادة الجي�ش اأو 
غيرهم من رجالت الدولة(، لذلك ل ن�ستبعد اإقامته بالق�سر الملكي 

اأو قريبًا منه.
والالف���ت للنظر- في هذه ال�سيرة- اأّن الإم���ام الأكبر اأحمد بن 
فرت���و لم ت�سعفه الظ���روف لأداء فري�سة الحج لأ�سب���اٍب نجهلها. ومن 
ة ب�سيرته، مما انتبه اإليه قّلة من الباحثين،  الإفادات الجديدة الخا�سّ
ومنه���م »ريمي دويي���ر«، تل���ك الإ�سارة العار�س���ة الواردة ف���ي موؤلفه: 
)كت���اب غزوات كانم(، حيث ورد ا�سم محمد بن اأحمد )ُيعرف اأي�سًا 

معهد  من�سورات  الرباط:  ال�سودان(،  بالد  )نموذج  التدوين 
الدرا�سات الإفريقية، �ش )302-299(، )315-305(.
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بمحمد بن عائ�سة- ن�سبًة لأّمه( بو�سفه اأحد رجالت ال�سلطان اإدري�ش 
ب���ن علي، وكان يحمل لقب »الإم���ام الأ�سغر«، فعّده- ريمي- من اأبناء 
ابن فرتو، وكاأنه ي�ستعد لخالفة والده في من�سبه كاإماٍم اأكبر للبالط. 
خّل���َف الإمام الأكبر اأحمد بن فرت���و موؤلَفْين، الأول منهما يحمل 
عنوان )كت���اب غزوات كانم( ) �ساأن كان���م= KK(، ا�ستعر�ش فيه 
الحم���الت الع�سكرية التي قادها ال�سلط���ان اإدري�ش بن علي �سّد كانم 
انطالق���ًا من برن���و. واأم���ا الثاني فاإنه يحم���ل عنوان )كت���اب غزوات 
برن���و( )�ساأن برن= KB( األَّفه ع���ام 1576م، وقد تعّر�ش فيه اأي�سًا 
 )Kano =( للحمالت الع�سكرية ال�سابقة، ثم تلك التي �سملت كانو
 .)Gongola( وف���زان والأرا�س���ي الواقع���ة �سم���ال نه���ر  ونغ���ول
واإجم���اًل يمكن الق���ول: اإّن )�ساأن برنو( ي�ستعر����ش مجموع الحمالت 
الع�سكري���ة التي �ساهمت ف���ي تر�سيخ حكم �سالطين برن���و، فيما رّكز 

)�ساأن كانم( على ق�سة انت�سار برنو على كانم.
ومعطى الق���ول؛ اأّن موؤرخنا ُيعّد بمثابة �ساهد عيان، لموقعه من 
ال�سلط���ة وال�سلطان، ثم اإنه كان م�سارك���ًا اأو م�ساهمًا في �سياغة عدٍد 
م���ن القرارات ال�سلطانية الحا�سمة، لذلك فق���د قّلت لديه الم�سادر، 
واعتم���د في غالب الأحي���ان على ب�سيرته. ونتاأكد م���ن خالل رواياته 
التاريخي���ة اأن���ه كان حافظ���ًا للق���راآن، وملّم���ًا بالكثير م���ن الأحاديث 
النبوية، ومطلع���ًا على كتب المغازي الإ�سالمية؛ زد على ذلك اأنه كان 

حافظًا لأ�سهر الق�سائد ال�سعرية العربية وقتئذ.
وطبيع���ة موقع ابن فرتو تفتر�ش تواط���وؤًا مع توجهات ال�سلطان، 
بل اإن���ه كان معجبًا باأعماله واإنجازاته، مما حمل���ه على كتابة موؤلَفْين 
بغر����ش تخليد ذك���راه والإ�سادة بخ�سال���ه الحميدة، وورع���ه وتقواه، 

وعدله، وحكمته في تدبير اأمور دولته دينًا وُدنيا.
بي���د اأّن تحقي���ق هذا الغر�ش لم يك���ن بالأمر الي�سي���ر اأو الهّين، 
فاحت���اج الإمام اأحمد ب���ن فرتو لنموذٍج لالقتداء به ف���ي الكتابة على 
النهج المطلوب؛ وفي �سبيل ذلك ا�ستند على »ما راآه من تاأليف ال�سيخ 
الفقيه َم�ْس�َفْرَمه)1( عمر بن عثمان، في ع�سر �سلطانه اإدري�ش بن علي 
ْدَنا  ب���ن اأحمد )1497-1519م(«؛ ثم اأ�ساف اب���ن فرتو قائ�اًل: »وَق�سَ
اأن نفع���ل مث���ل ذلك في ع�س���ر �سلطاننا )األوما(، وه���و الملك الفقيه 
الع���ادل التقي الزاهد ال���ورع الوفّي ال�سجاع الح�اج اإدري�ش بن علي بن 
ْدَنا اأن نذكر �سي���ر �سلطاننا وما  اإدري����ش ب���ن علي )...(، فلذل���ك َق�سَ
فعله هو في تاريخ اإمارته )اإلى غاية عام 1576م( من الغزو والجهاد 

)1(  يعتبر تاأليف ال�سيخ الفقيه َم�ْس�َفْرَمه من الموؤلفات التاريخية 
ال�سائعة.

والرباط واإ�سالح الطرائق على تجار الم�سافرين«.
اأخيرًا؛ وجب���ت الإ�سارة لم�ساألٍة ُتح�س���ب للموؤلف »ريمي دويير«، 
����ش م���ا يناه���ز 20 �سفح���ًة )43-58( تتبع فيه���ا ق�سة  حي���ث خ�سّ
مخطوط���ات اب���ن فرت���و من���ذ اأن عث���ر عليه���ا الرحال���ة والم�ستك�سف 
الألمان���ي هنري بارثHeinrich Barth حوالي العام 1853م، 
وكي���ف انتقلت تل���ك المخطوط���ات- اأو بالأحرى ن�سخ منه���ا- لبع�ش 
المكتب���ات الأوروبي���ة، وَمن ه���و اأول َمن اعتم���د عليه���ا واأ�ساعها بين 
المخت�سي���ن والمهتمي���ن، ثم كيف تّم���ت ترجمتها للغ���ات الأوروبية.. 
َفْين  اإلى غير ذلك من المعطيات المفيدة في التاأ�سيل التاريخي للموؤلَّ

المذكوَرْين: )�ساأن برن/ �ساأن كانم(. 
ومثل ه���ذا العمل- ف���ي الأع���راف الأكاديمية الغربي���ة- يندرج 
�سم���ن مه���اّم الكوديكولوجي���ا )علم درا�س���ة المخطوط���ات(، بيد اأّن 
الباحث »ريمي« اأبى اإل اأن ينخرط في العملية بح�شٍّ تاريخيٍّ م�ستنير، 
ومثقل بهموم حقل الدرا�سات الإفريقية وم�سكالته في وقتنا الراهن، 
وم���ن ذلك: اجته���اده البالغ في تفكيك المعج���م العربي المتداول في 
كتاب���ات ابن فرت���و، حيث توقف كثي���رًا عند الألق���اب وال�سطالحات 

المحلية. 
ولع���ّل اأهّم م���ا ن�ستخل�سه مما تقّدم: اأنن���ا ل نتوفر على الأ�سول 
اأو الم�سودات التي كتبها ابن فرتو؛ واإنما فقط على ن�سٍخ منها ل غير؛ 
ون�سي���ف هنا- ا�ستكم���اًل لمجهود الباح���ث- اأن تقييمه ين�سحب على 
جّل المخطوطات العربية المتعلقة بتاريخ منطقة ال�ساحل وال�سحراء 
خالل الع�سر الو�سيط والحديث، اأي تلك التي كتبتها النخبة المتنورة 

بالمنطقة قبل نهاية القرن 17م.
مجال �سلطنة برنو: 

ح���اول الق�سم الثاني من الدرا�س���ة تف�سيل القول في المعطيات 
الطبيعي���ة والإيكولوجي���ة لمج���ال حو�ش بحي���رة ت�ساد، الت���ي ُتعّد من 
اأكبر البحيرات ف���ي العالم؛ ومن اأهّم الروافد المغذية والممولة لهذا 
الكي���ان المائي، نج���د الأنهار التالي���ة: �س���اري )Chari(، ولوكون 
 ،)Komadugu Yobe( وكومادوك���و يوب���ي ،)Logone(
والأّوَلْي���ن يمدان البحي���رة باأكبر ن�سبٍة من المي���اه، تزيد عن 80% في 

الفترات العادية.
عرفت بحيرة الت�ساد عبر م�سار تاريخيها الطويل عدة تطورات، 
و�سّكل���ت في عدة محطات تاريخية- منا�سب���ة من الناحية المناخية- 
مركزًا ح�سارّيًا غايًة في الأهمية، حيث تقاطرت على �سفافها �سعوٌب 
وقبائ���ُل مختلف���ة. ولعّل من الموؤ�س���رات الدالة على ه���ذا ال�ستقطاب 
الحيوي؛ اأّن بحر الغزال- الذي يوجد �سرق البحيرة- ل يعرف ن�ساطًا 
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هيدروليكّيًا اإل اإذا امتالأت حقينة البحيرة ب�سكٍل معتبر. 
وعل���ى العك�ش من ذلك؛ فاإّن توالي الظ���روف المناخية الجاّفة، 
ي���وؤدي اإلى تقل�ش حج���م البحيرة عبر الأزمان، مم���ا يجعلها معر�سًة 

لالنقرا�ش والختفاء م�ستقباًل. 
ولم�ساع���دة القارئ على تتبع تاريخ ه���ذه التحولت والتطورات، 
نجد ف���ي �سفحة رقم 109 ر�سم���ًا بيانّيًا يو�سح تط���ور م�ستوى حقينة 

البحيرة فيما بين نهاية القرن 14م ومطلع القرن 18م.
ويعتقد الموؤلف اأّن هناك تالزمًا- اإلى حدٍّ ما- فيما بين م�ستوى 
امت���الء البحيرة والتط���ورات ال�سيا�سية والقت�سادي���ة والب�سرية التي 
كان���ت تعرفه���ا المنطقة. وي�ست�سه���د على ذلك باأمثل���ٍة م�ستقطعٍة من 
الفت���رة المعني���ة بالدرا�سة، حيث اخت���ار مرحلَتْي���ن: الأولى )1530-
1560م( عرف���ت البحي���رة خالله���ا �سعفًا ف���ي م�ستوى المي���اه، فيما 
�سهدت الثانية )1420-1450م( جفافًا حاّدًا؛ وكال الفترتين تزامنَتا 
م���ع حالٍة من ال�سطراب���ات والفو�سى ال�سيا�سي���ة بالمنطقة. ومن َثّم 
يمكننا القول: اإّن اأ�سا�ش �سلطة حكام برنو )�سيفاوة( مرتبٌط بم�ستوى 
امت���الء البحيرة: هل ه���و متو�سط اأو كبي���ر. على اأّن ه���ذا العتبار ل 
يمكن اأن يغّيب َدور المعطيات ال�سيا�سية اأو الدينية، اإذ يمكن اأن يكون 
م�ستوى المتالء بالبحيرة جيدًا، ومع ذلك ن�سّجل بع�ش ال�سطرابات 

ال�سيا�سية اأو الهجرات والتحركات الب�سرية.
بع���د الحدي���ث المف�س���ل عن بحي���رة الت�س���اد )مرك���ز منطقة 
ال�ساح���ل(، في الف�سل الثال���ث من الق�سم الثان���ي، انتقل بنا الف�سل 
الرابع من الق�سم ذاته اإلى الحديث عن الف�ساء ال�سحراوي المحاذي 
لمنطق���ة ال�ساح���ل من جهة ال�سم���ال، ويمتد هذا المج���ال )الفيافي؛ 
بتعبي���ر ابن فرتو( اأفقّي���ًا على م�سافٍة تناهز 4000 كم، تف�سل ما بين 
المحي���ط الأطلنتي والبحر الأحمر، فيما تت���راوح م�سافتها عمودّيًا ما 

بين 1500 و1800 كم. 
وتخت���رق ال�سح���راَء �سبك���ٌة من الم�سال���ك، تنتهي عن���د موانئ 
ال�سفة الجنوبي���ة للبحر الأبي�ش المتو�سط. وباعتب���ار اأهمية التجارة 
ال�سحراوي���ة، بالن�سب���ة للوح���دات ال�سيا�سية القائمة عل���ى �سفتيها، 
ومنه���ا �سلطن���ة برنو، فق���د كانت الحاج���ة لتاأمينها تتطل���ب عالقات 
متمي���زة مع قبائ���ل ال�سح���راء، مث���ل: الت���وارق )الط���وراق( والتُُّب، 
وف���ي هذا ال�سي���اق؛ نتفّهم نزوع �سالطين برن���و لل�سيطرة على واحات 
ال�سح���راء بف���زان؛ بر�سم تاأمي���ن الم�سالك التجاري���ة المت�سلة بها. 
والأمر ذاته كان يحّرك هواج����ش العثمانّيين بطرابل�ش، حيث تطلعوا 
للهيمنة على اإقليم فزان، بل راودتهم اأفكاٌر جّديٌة لب�سط نفوذهم على 

�سلطنة برنو منذ العقد التا�سع من القرن 16م. 

والغال���ب عل���ى الظن؛ اأّن التهدي���د العثماني �س���ّكل اأحد العوامل 
الأ�سا�سي���ة الت���ي دفعت برن���و لتوثي���ق عالقتها مع المغ���رب على عهد 
ال�سعدّيي���ن )اأيام حكم ال�سلط���ان اأحمد المن�س���ور الذهبي: 1578-
1603م(؛ اأماًل ف���ي الح�سول على الدعم المعنوي والمادي )ال�سالح 

الناري(.
ولّم���ا ب���ات المحور التج���اري الرابط ما بين �سلطن���ة برنو ولية 
طرابل����ش )طرابل����ش - فزان - ك���وار - برنو( اأكثَر الط���رق التجارية 
الم�ستعمل���ة خالل الع�سر الحديث؛ اأ�سح���ت طرابل�ش محطًة تجاريًة 
مهّمًة فيما بين البحر المتو�سط وال�سحراء، واأي�سًا فيما بين المغرب 
والم�س���رق. وفي ه���ذا ما يف�ّسر تن���ازع القوى الإقليمية ح���ول »فزان«: 
)الحف�سّيين ف���ي تون�ش، والعثمانّيين في طرابل����ش، و�سلطنة برنو(، 
ل المنت�سرين  حَّ ف�س���اًل عن �سراعات ه���وؤلء جميعهم مع الت���وارق الرُّ
بالمنطق���ة ونواحيه���ا. وفي ظّل ه���ذا ال�سياق الملته���ب؛ نجحت اأ�سرة 
اأولد محم���د الفا�س���ي )وه���ي اأ�سرة مغربي���ة( في ا�ستغ���الل الو�سع، 
وتمّكن���ت من ب�سط نفوذها وهيمنتنها على اإقليم فزان فيما بن القرن 

16 ومطلع القرن 19م.
واإذا ا�ستثنين���ا الدرا�س���ات المونوغرافي���ة؛ فاإّن ج���ّل الدرا�سات 
التاريخية المتعلقة ب�سريط منطقة ال�ساحل، اأو تلك المتعلقة بالمجال 
ال�سح���راوي، عادًة ما نجدها تهتم بالم�سالك التجارية العمودية، اأي 
تل���ك التي ت�سل ال�سمال بالجنوب، في حي���ن تتجاهل وتتغافل الطرق 
والم�سال���ك التجاري���ة الأفقي���ة ول تعيره���ا العناية الالزم���ة. وههنا؛ 
برهن���ت الدرا�س���ة مدعومًة بمجموع���ٍة من الخرائ���ط التف�سيلية عن 

اإفادات قّيمة )�ش 155، 169، 172(. 
من بحيرة الت�ساد اإلى مّكة:

جاء هذا العنوان ليحكم عقدة مو�سوع الق�سم الثالث، و�ساأن باقي 
الأق�سام، فقد حَوى هو الآخر ف�سَلْين )الخام�ش وال�ساد�ش(؛ ولما كانت 
الرحلة الَحّجية تندرج في ت�سّور الموؤلف �سمن التحركات اأو الهجرات 
الب�سرية، المتع���ددة في نوعها والمختلفة في نوازعها ومقا�سدها، فقد 
ك���ان طبيعّي���ًا اأن يهتّم الف�س���ل الأول منهما )الخام����ش( بالحديث عن 
تاريخ وطبيعة الهجرات والتحركات الب�سرية في منطقة حو�ش الت�ساد.
ي�سه���د التاري���خ الديموغراف���ي للمنطقة على اأنه���ا كانت تعرف 
غليان���ًا اأو بالأحرى دينامية ب�سرية تك���اد ل تهداأ، �سواء خالل الع�سر 
الو�سي���ط اأو الحديث؛ ويظه���ر اأّن المو�س���وع �سا�سٌع للغاي���ة، وي�ستلزم 
�س���ه الموؤلف له، على اأّن هذه  م�ساح���ًة منا�سبة، تزيد بكثير عّما خ�سّ
المالحظة ل تقّلل من �س���اأن المجهودات المنهجية والمو�سوعية التي 
بذله���ا �ساحب الدرا�س���ة؛ بهدف �سبط نوعية الهج���رات والتحركات 
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الب�سرية للقبائل وفئة التجار اأو العلماء والفقهاء اأو العبيد.
وف���ي هذا الم�سعى؛ توقفت الدرا�س���ة بتف�سيٍل عند هجرة اأ�سرة 
�سيف���اوة م���ن كانم اإلى برنو، كما لقيت هج���رة الُفالن من حو�ش نهر 
ال�سنغ���ال في اتجاه حو����ش بحيرة الت�ساد عنايًة غي���ر هّينة. وبح�سب 
المعطي���ات التاريخية؛ ف���اإّن تحركات القبائل م���ن منطقٍة لأخرى قد 
تملي���ه اعتب���اراٌت مناخيٌة مثل الجفاف، اأو �سيا�سي���ٌة مثل النهزام في 
معرك���ة، اأو تطّلع حاكٍم للهيمنة على منطق���ٍة ما، وفي الحالة الأخيرة 

غالبًا ما تكون اإرادية غير ق�سرية.
وُي���درج الموؤلف رحلة العبيد نحو اأ�سواق النخا�سة �سمن الهجرة 
الق�سري���ة. في المقابل؛ ف���اإّن تحرك التجار والفقه���اء اإرادي، تحّفزه 
اإج���راءاٌت تنظيمي���ٌة من جان���ب ال�سلطة الحاكمة ببرن���و، مثل �سمان 
اأمن الط���رق وخف�ش قيمة ال�سرائب، اأو حر����ش ال�سلطان على تمتيع 
الفقه���اء الوافدين م���ن البالد الإ�سالمي���ة )�ساأن حج���اج اأهل برنو( 
بمرا�سيم التوقير )المحارم(، التي تت�سمن مجموعًة من المتيازات، 
منها الإعف���اءات �سريبية. ومما ي���دل على حيوي���ة وتفاعل العالقات 
المتع���ددة الأبعاد فيما بين منطقة ال�ساح���ل و�سواطئ البحر الأبي�ش 
المتو�سط: ا�ستقطاب �سلطنة برن���و لمجموعٍة من المرتزقة الأتراك، 

واأي�سًا عنا�سر من الرقيق الأوروبي.
لق���د ج���َرت الع���ادة اأن ت�ستفيد الرح���الت الَحّجي���ة وال�سفارات 
الر�سمية بين البالطات مّما توف���ره وتتيحه القوافل التجارية، والأمر 
ذات���ه ين�سحب على تحركات وهج���رات القبائل، �س���واء ب�سكٍل طوعي 
واإرادي اأو قه���ري وق�سري. وعلى الرغم من قّل���ة العنا�سر الإخبارية؛ 
يظه���ر اأّن التحركات الب�سرية، فيما بين منطقة حو�ش بحرية الت�ساد 
ومنطق���ة حو�ش النيل و)�س���ودان الني���ل(، �ستعرف تط���ورًا مالحظًا 
خ���الل القرَنْي���ن 16 17م؛ ومن اأبرز الموؤ�س���رات الدالة على ذلك: اأّن 
الم�سال���ك بينهم���ا �سّدت الُحّج���اج من برنو و�سنغ���اي وجلف، بل حتى 
م���ن بالد المغ���رب، ونتيجًة لذلك؛ ل���م تعد القاهرة محط���ًة اأ�سا�سيًة 
ف���ي طريق المقبلين عل���ى الحّج، بل اأ�سحت موان���ئ عيذاب وحاليب 
و�سواك���ن، المقابل���ة لمّك���ة المكرمة عل���ى ال�سفة الأخ���رى من البحر 

الأحمر، من الخيارات المهّمة لهم. 
وتجعلن���ا الإفادة الأخيرة اأكثر ا�ستعدادًا لولوج الف�سل ال�ساد�ش 
�سه الموؤلف »ريمي دويير« للحديث عن  من الق�سم الثالث، حيث خ�سّ
الَحّج كموؤ�سر على مدى انخراط واندماج برنو في دار الإ�سالم. وبعد 
تاأكي���د اأّن الحج يمّثل الركن الخام�ش في الإ�سالم، واأّن قّلة من النا�ش 
ت�سم���ح ظروفهم باأداء هذه الفري�سة، انتق���ل بنا للحديث عن ظاهرة 
متمي���زة ل���دى �سالطين برنو، تتمث���ل في اإقباله���م وحر�سهم ال�سديد 

عل���ى اأداء فري�سة الح���ّج في اأثناء وليتهم، وتلك مي���زة قّلما �سّجلتها 
الم�س���ادر مقارنًة بخلفاء و�سالطين ال���دول الإ�سالمية، اللهّم اإل اإذا 
كان���ت الحجاز تابعًة له���م )كالأموّيي���ن، والعبا�سّيي���ن، والمماليك اأو 

العثمانّيين(.
بلغ ع���دد �سالطين برنو )�سيفاوة( ممن اأّدوا فري�سة الحّج نحو 
ع�سري���ن حاّج���ًا، ومنهم م���ن َحّج مرَتْي���ن اأو حتى خم�ش م���رات، مثل 
ال�سلط���ان علي بن عمر )1639-1677م( ال���ذي ُقتل في اأثناء عودته 

من رحلته الَحّجية الأخيرة. 
وك���ان اأول َم���ن قّع���د له���ذا التقلي���د، عن���د ملتق���ى القرَنْين 11 
و12م، ال�سلط���ان دونم���ه بن حم���ي )1086-1140م(، ث���م ا�ستمرت 
ه���ذه الرغبة مع َم���ن جاء بعده اإلى حدود الق���رن 18م، مثل ال�سلطان 
حمدون ب���ن دونمه: )1715-1729م(؛ ويجد القارئ في �سفحة 226 
لئح���ًة باأ�سماء ال�سالطين الذين اأّدوا فري�سة الَحّج؛ مع تعيين فترات 

حكمهم.
الرحل���ة الَحّجية لأهل برنو تتطلب في الذه���اب ما بين 5 اإلى 6 
اأ�سه���ر على اأق���ّل تقدير، وعادًة ما كانت القافل���ة ت�سل للقاهرة مطلع 
�سه���ر �سوال )وربما قبل ذلك(؛ حت���ى تتمكن من الخروج مع المحمل 
الم�س���ري في يوم 25 من ال�سهر نف�سه، لت�سل اإلى مّكة بعد 40 يومًا. 
وطري���ق َحّج اأهل برنو- كما ذكرنا �سابق���ًا- يوافق الم�سالك التجارية 
المعه���ودة، زد على ذل���ك اأّن القاهرة كانت تمّثل محط���ًة اأ�سا�سيًة في 
وجهته���م )ك���وار– فزان- اأوجل���ة – القاهرة – المدين���ة المنورة – 
مّك���ة(؛ وغير خ���اٍف اأّن اللقاء في القاهرة �سّكل عل���ى الدوام منا�سبًة 
�سانح���ًة للُحّج���اج، م���ن مختل���ف بق���اع اإفريقي���ا، للتداول ف���ي الأمور 

التجارية وال�سيا�سية والثقافية.
مع نهاي���ة القرن 15م؛ �سهدت العالقات فيما بين حو�ش بحيرة 
ًة خالل القرَنْين  الت�ساد ومنطق���ة �سودان النيل تطوراٍت لفت���ة، خا�سّ
الموالَيْين، مما �سمح لعدٍد غير قليٍل من �سالطين برنو با�ستغالل هذه 
الطري���ق الجديدة ف���ي رحلتهم الَحّجية. وقد اأوماأن���ا- قبل قليل- اإلى 
اأّن ه���ذه الطري���ق عادًة ما تنتهي بهم الى موان���ئ )عيذاب، وحاليب، 
و�سواك���ن( المقابل���ة لمّك���ة على ال�سّف���ة الأخرى من البح���ر الأحمر؛ 
وكان���ت المحط���ات الأ�سا�سية له���ذا المح���ور تنطلق م���ن »باغيرمي« 
الواقعة جنوب �سرق حو�ش الت�ساد، ومنها ينتقلون اإلى: وداي َفدارفور 

ثّم �سنار اأو دنقلة، واأخيرًا البحر الأحمر.
وينتهي الف�سل ال�ساد�ش ب�س���وؤاٍل مهّم، طرحه �ساحب الدرا�سة 
دون محاول���ة الإجابة عنه: هل كان هناك رك���ب َحّجي برنوي منتظٌم 

مثل الركب الَحّجي المغربي؟ 
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دولة برنو بو�سفها قوة اإ�سالمية:
ح���اول الق�س���م الراب���ع والأخي���ر )الف�س���ل: 7 و8( ا�ستعرا�ش 
مظاه���ر نفوذ و�سلطة دولة برن���و الإ�سالمية، ومن ذلك تجربة الَحّج 

بح�سب راأي الموؤلف. 
وههنا؛ وج���ب لفت النتباه اإل���ى اأّن جّل الدرا�س���ات التاريخية 
���ًة منه���ا المتاأث���رة بالمنه���ج الأنثروبولوجي، تجنح  الحديث���ة، خا�سّ
اإل���ى اعتبار رغبة الحكام الم�سلمين ف���ي اأداء فري�سة الَحّج، ومنهم 
�سالطين برنو، اإنما هي محاولٌة منهم لك�سب ال�سرعية والم�سروعية 
بغر����ش تر�سيخ نفوذه���م و�سلطتهم، من َثّم؛ نفه���م تطلعهم الدائم 
للهيمن���ة عل���ى ركاب الحجي���ج بدولهم بو�سائل مختلف���ة، مثل تعيين 
�سي���خ الرك���ب، اأو تق���ّدم الحاك���م لتوديع الرك���ب، ث���م حر�سه على 
ا�ستقبال الحجاج عند عودته���م، اإلى غير ذلك من مظاهر الرعاية 
والحت�سان. على اأّن اأهّم ما كان ي�سغل ال�سلطان بهذا ال�ساأن؛ يتمّثل 
ف���ي توفير الأم���ن للُحّجاج من خ���الل مرا�سلة ال�سطل���ة القائمة في 

القاهرة؛ بو�سفها اأهّم محطٍة في ركاب الحجيج الإفريقية. 
قد يتفق القارئ م���ع هذا الطرح الذي يجعل الَحّج غايًة لطلب 
الم�سروعي���ة ال�سيا�سي���ة، َبْيَد اأّن الأخذ بهذا التف�سي���ر يفر�ش اأ�سئلًة 
مزعج���ًة ي�سي���ق بها المقام هن���ا؛ نكتفي منه���ا بال�ستفه���ام الآتي: 
نح���ن نعل���م اأّن طريق الَح���ّج َمْهَلَكة، �س���واء تعّلق الأم���ر برعايا دولة 
برنو اأو غيرها م���ن الوحدات ال�سيا�سية بمنطقة ال�ساحل )الإمارات 
الهو�سي���ة، �سنغاي، ُجُل���ْف(؛ فكيف اإذًا ل�سلط���اٍن يتخلى عن العر�ش 
لم���دٍة تناهز �سن���ًة ون�س���ف، ول ي�سمن رجوع���ًا �سالم���ًا مهَما حمل 
مع���ه من اأموال )الذهب(، اأن يطل���ب ال�سرعية ال�سيا�سية من خالل 

الَحّج؟!
لنت���رك هواج�سنا المعرفية، ولنتاب���ع المظاهر التي حاول من 
خالله���ا الموؤلف اإبراز دينامية الحاكم الم�سلم في برنو بر�سم ب�سط 

هيمنته ونفوذه. 
اأ�سرن���ا �سابقًا اإل���ى اأّن كتاب���ات موؤرخنا ابن فرتو، ف���ي اأ�سلها 
وجوهره���ا، اخت�ست بر�سد التحرك���ات الع�سكرية لل�سلطان اإدري�ش 
ب���ن عل���ي )1564-1596م( ف���ي ج���ّل جه���ات البل���د، وق���د ا�ستغ���ّل 
الموؤل���ف العنا�س���ر الإخبارية المتاحة، واعتمده���ا كاإحدى الو�سائل 
الفاعلة ف���ي ب�سط نفوذ الحاكم. بالموازاة م���ع ذلك؛ اقترح علينا- 
بغر�ش المقارن���ة- نموذجًا من تاريخ المغ���رب الأق�سى، حيث كان 
ال�سالطي���ن يقومون بتحرك���اٍت ع�سكريٍة؛ تهدف اإل���ى تمهيد البالد 
اأو تاأدي���ب بع�ش القبائ���ل المناوئة لل�سلطة المركزي���ة، وُتعرف هذه 
التحركات الع�سكرية في الوثائق المغربية ب�: »الحركات ال�سلطانية«. 

 واأح���د العنا�سر الدالة على �سي���ادة الدولة المركزية »النظام 
ال�سريبي«، غي���ر اأنه لالأ�سف ال�سديد ل نملك �س���وى معلوماٍت قليلٍة 
ع���ن هذا الجانب. ويظه���ر اأّن ال�سرائب المفرو�س���ة على ا�ستخراج 
المل���ح وبيعه؛ كانت تمّث���ل اأّوَل دخٍل �سريبيٍّ للدول���ة البرنوية خالل 
الق���رن 16م. وم���ا يهّمنا في الق�سي���ة اأّن العمل على رف����ش اأدائها؛ 
يعن���ي طرح اأو خل���ع بيعة ال�سلطان )ال���ولء(، مما يجع���ل القبيلة اأو 
المنطق���ة المعنية مهّددًة بحملٍة ع�سكريٍة م���ن جانبه؛ وما اإن تظهر 
طالئ���ع الجي�ش ال�سلطاني بهدف تاأديبه���م؛ حتى تجد النا�ش يفّرون 
باأنف�سه���م لمناط���ق م�ستع�سية الولوج، مثل ال�سح���اري اأو المناطق 

التي تكثر فيها البرك والم�ستنقعات المحاذية لبحيرة ت�ساد.
ولفْر����ش هيب���ة الدولة؛ ت�سب���ح العناية باأمر ح���دود البلد من 
الق�ساي���ا الأ�سا�سي���ة الت���ي ت�سغل ب���ال �سلطان برن���و، ويقت�سي ذلك 
تاأمين الم�سال���ك اأو المحاور التجارية فيما بين المراكز الح�سرية، 
واأي�سًا تاأمين الق���رى المحيطة اأو المرتبطة بها. واإذا كان ال�سلطان 
ف���ي الغالب الأعّم ي�ستدعي الق���وة الع�سكرية لفْر�ش الأمن والتبعية؛ 
فاإن���ه في بع����ش الأحي���ان يجن���ح للقن���وات الدبلوما�سي���ة اإذا كانت 
�ستحّق���ق اأهداف���ه دون المواجه���ة الع�سكري���ة؛ وتمّدن���ا ال�سه���ادات 

الم�سدرية باأمثلٍة لذلك، �سواء مع �سلطان كانم اأو اأمراء التوارق. 
ون�ستخل�ش من كتاب )�ساأن برنو(؛ ما يبرز ال�سعوبات الجّمة 
الت���ي عاناها ال�سلطان اإدري�ش بن علي في �سبيل توحيد برنو وفْر�ش 
هيب���ة الدول���ة، مما يوحي ب���اأّن �سلف���ه ال�سلطان عب���د اهلل بن دونمه 

)1557-1564م(، لم يول الأمَر العناية الكافية والالزمة.
بع���د ا�ستيف���اء ح���ّق العنا�س���ر المادية ف���ي اأمر مظاه���ر نفوذ 
و�سلطة دول���ة برنو الإ�سالمي���ة؛ انتقلت الدرا�س���ة لمقاربة العنا�سر 

الرمزية، ومنها اعتماد الألقاب ال�سلطانية. 
وبع���د الإغ���راق في تو�سي���ح الألق���اب وتراتبّيتها ف���ي المفهوم 
الإ�سالمي )الخليفة، والأمير، وال�سلطان، والملك، و�ساحب البلد(؛ 
تاب���ع الموؤلف تف�سيره للغايات ال�سيا�سية م���ن ا�ستعمال هذه الألقاب 
ف���ي المحيط الجهوي، ثم اأو�سح الأ�سباب الكامنة وراء اّدعاء اأ�سرة 
�سيف���اوة الن�س���ب الِحْمَيِري )�سي���ف بن ذي يزن(، ث���م كيف جمعت 
الأ�سرة في مرحلٍة لحقٍة ما بين الن�سب الِحْمَيِري والُقرْي�سّي لعلمها 
اأّن لق���ب الخليفة لدى اأهل ال�سّنة ل يكون اإل في قري�ش، ولّما تّم لهم 
مراده���م تطلعوا لتقّل���د الخالفة في بلدهم، فما ك���ان لهم �سوى اأن 
يطلبوها من الخالفة العبا�سية المقيمة في القاهرة اأيام المماليك، 
كم���ا الحال بالن�سب���ة لل�سلطان عل���ي بن دونم���ه )1465-1497م(، 

الذي طلب من الخليفة المتوكل بم�سر تقليده الخالفة. 
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والمثي���ر في ه���ذه ال�سي���رورة، المتعلقة بالألق���اب في �سلطنة 
برن���و، اأنه���ا كانت مواكبًة لكّل م���ا كانت تعرفه الأقط���ار الإ�سالمية، 
فظه���ر في كتابات الق���رن 18م لقب »ال�سلطان الول���ي« الذي ُترجى 
كرامت���ه، اأو لق���ب »ال�سلطان العال���م« الذي اتخ���ذه كلٌّ من ال�سلطان 
الح���اج حم���دون )1715-1729م(، وال�سلط���ان عل���ي ب���ن دونم���ه 

)1747-1792م(. 
وفي الختام؛ ا�ستح�سر الموؤلف خال�سة عمله بقوله: اإنه حاول 
ف���ي عمله اأن يج�ّسم الو�س���ط الطبيعي وال�سيا�س���ي ل�سلطنة برنو في 
عالقتها مع مختلف الجهات بما فيها الحجاز، اعتمادًا على كتابات 
اأحم���د بن فرت���و. وبغ�ّش النظر عن اإمكاني���ة الح�سول على م�سادر 
���ر للمواد  جدي���دة؛ ف���اإّن الدرا�س���ة اأبانت ع���ن اأّن التحلي���ل المتب�سّ
ب معارفنا  الم�سدري���ة- المتوفرة اأ�س���اًل- يمكن اأن يج���ّدد ويخ�سّ
التاريخي���ة عن مجتمع���ات منطقة ال�ساحل جن���وب ال�سحراء خالل 

الع�سر الو�سيط والحديث.
مو�س����وع  لعم����ارة  المنهج����ي  البن����اء  �سف����رة  ولف����ّك 
الدرا�س����ة؛ يمكننا الق����ول اإّن الموؤلف ا�ستعمل ثالث تقنيات 
-اأو و�سائ����ل منهجي����ة- اأ�سا�سي����ة ف����ي �سبي����ل بن����اء ت�سورات����ه 

المقترحة على القارئ:
اأولها: ال�ستعانة بالمعلومات التي توفرها الم�سادر المتاأخرة 
ع���ن فترة مو�سوعه، والتي و�سلتنا خالل القرَنْين 18 و19م؛ كما اأنه 
ل���م يجد حرجًا في ا�ستغ���الل ح�سيلة المعلوم���ات والت�سورات التي 
و�سلتن���ا عبر رجالت الإدارة ال�ستعماري���ة خالل الن�سف الأول من 

القرن الع�سرين.
ثانيه����ا: تمّثل في اعتم���اد الخرائط التاريخي���ة ب�سكٍل مكّثٍف 
ومفي���ٍد للغاي���ة، ول ي�سعن���ا به���ذا ال�س���دد اإل اأن نق���ّدر المجهود اأو 
بالأح���رى الإب���داع الر�سي���ن والمعتب���ر ال���ذي قّدم���ه لن���ا ف���ي هذا 
الجان���ب؛ وقد بل���غ عددها على امت���داد �سفح���ات الدرا�سة نحو 45 
خريط���ة، وما من �سكٍّ اأنه���ا �ساعدتنا على/ ف���ي مقاربة الكثير من 
الإ�سكالي���ات الغام�سة في تاريخ المنطق���ة، �سواء تعّلق الأمر بحدود 
الدول���ة ال�سيفاوي���ة بكانم اأو ببرن���و، ناهيك ع���ن اهتمامها بتوطين 
مج���ال القبائ���ل الم�ساهمة ف���ي الدينامي���ة التاريخي���ة للمنطقة، اأو 
الأع���الم الجغرافية )الم���دن، والح�سون.. اإل���خ(. واأكثر من ذلك؛ 
اجته���د الموؤلف في �سناعة خرائ���ط تاريخية مناخي���ة وت�ساري�سية 
بالمج���ال  المتعلق���ة  المتغي���رات  تميي���ز  بغر����ش  وطبوغرافي���ة؛ 
ال�سح���راوي عن �سريط منطقة ال�ساحل، اأو نط���اق منطقة ال�سفانا 
ال���ذي ي�سّكل مقدمة الغابة ال�ستوائية. بن���اًء على ما تقدم؛ يحّق لنا 

اأن نقول مع الموؤلف: »اإّن اأهمية الخرائط ل تقّل قيمًة عن الن�سو�ش 
الم�سدرية«.

اإّن تقنية �سناعة واعتم���اد الخرائط المختلفة للمجال المعني 
بالدرا�س���ة مع محيط���ه المت�سابك مع���ه جغرافّيًا وب�سرّي���ًا وتاريخّيًا 
ومناخّيًا، اإ�ساف���ًة لمجهودات »ريمي دويير« ف���ي ترجمة العديد من 
المعطي���ات التاريخي���ة اإل���ى ر�سوٍم بياني���ة، ثم �سعي���ه لتوثيق �سجرة 
ة، كّل هذا �سّكل  �سالطين الأ�سرة ال�سيفاوية الحاكمة في لئحٍة خا�سّ
نقطَة �سوٍء م�سّعة ولفتة في الدرا�سة، كما اأنه مّثل اإ�سافًة نوعيًة عّز 

نظيرها في حقل الدرا�سات الإفريقية. 
التقني����ة الثالث����ة: الت���ي اعتمدته���ا الدرا�سة عل���ى الم�ستوى 
المنهجي، و�ساع���دت الموؤلف في بناء عم���ارة اأطروحته، تمّثلت في 
طرح العناوين الُموّجهة. اإذ ف�ساًل عن العناوين التي يقترحها علينا 
في الأبواب اأو الف�س���ول، فاإنه األّح علينا ب�سبكٍة منتقاٍة من العناوين 
الجانبي���ة، ن�سادفها اأمامن���ا على راأ�ش كّل �سفحَتْي���ن اأو ثالث على 
اأكث���ر تقدير؛ ومثل هذا النه���ج ق�سد من ورائه توجيه القارئ، الذي 

ل يتمتع بالنف�ش الطويل، اأو بالأحرى القارئ غير المخت�ش. 
وغير خاٍف- في هذا الجانب- اأّن الموؤلف بَدا متاأثرًا بالمنهج 
الأنثروبولوجي الذي فر�ش نف�سه خالل العقَدْين الأخيَرْين في حقل 
العل���وم الإن�ساني���ة والجتماعية؛ َبْي���َد اأنه ح���اول ا�ستغالله مع بع�ش 
الت�س���رف المنا�س���ب لحقل التاري���خ، اإذ ِعَو����ش ال�ستعان���ة ب�سبكٍة 
م���ن الأ�سئل���ة الب�سيطة اأو المركب���ة- في بع�ش الأحي���ان- كما يفعل 
الأنثروبولوج���ي، نج���ده يقلب الأم���َر ويحّولها اإلى عناوي���ن �سغيرة، 
تت�س���در فق���راٍت معلوَمٍة ف���ي بيا�ش �سفحَتْي���ن اأو ثالث عل���ى اأكثر 

تقدير، وذلك كلما رام الحديث عن ق�سيٍة ما �

اعتمد المؤلف الخرائط 
ٍف 

ّ
التاريخية بشكٍل مكث

ومفيٍد للغاية، وال يسعنا بهذا 
الصدد إال أن نقّدر المجهود 
أو باألحرى اإلبداع الرصين 
والمعتبر الذي قّدمه لنا في 

هذا الجانب
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الدول المؤثرة في إفريقيا جنوب الصحراء  
جنوب إفريقيا نموذجًا

د. بدر �سافعي
خبير �ل�سوؤون �الإفريقية- م�سر

الق���درات القت�سادي���ة والع�سكري���ة وال�سكاني���ة كمقوم���ات اأ�سا�سية للدول 
الراغب���ة في التاأثي���ر اأو القيادة. في حين ظهرت موؤ�س���راٌت اأخرى اأ�سافت 
HHMI The Hillebrand- عليها مقوماٍت اأخرى، مثل: موؤ�سر
العالق���ات  مق���وم  ي�سي���ف  ال���ذي   Herman-Moyer Index
الدبلوما�سية باأدواته���ا المختلفة: )حجم البعث���ات الدبلوما�سية، الع�سوية 
ف���ي المنظمات الدولي���ة بم�ستوياته���ا المختلفة، حجم ونوعي���ة التفاقيات 
التي وقعت و�سادقت عليه���ا الدولة(، فيما ي�سيف باحثون اآخرون اإلى هذا 
الموؤ�س���ر مقوم )الأم���ن الداخلي، ومدى وج���ود ا�ستقراٍر داخل���ي في البلد 
الذي يرغب في ممار�سة التاأثير(، لأّن غياب مثل هذا ال�ستقرار قد ي�سحب 

الدولة لالن�سغال بق�ساياها الداخلية على ح�ساب الق�سايا الخارجية)1(. 

Jakkie Cilliers, Julia Schünemann and Jona� )1(
  than D Moyer, Power and influence in Africa:

مو�س�وع �لدول �لموؤثرة في �إفريقيا ُيعّد 
م�ن �أب�رز �لمو�س�وعات �لت�ي نال�ت 
�هتم�ام �لباحثي�ن �الأجانب تحديدً�، خ�سو�س�ًا 
فيم�ا يتعل�ق بالعالق�ات �لدولي�ة، وم�دى تاأثير 
دول�ٍة ف�ي دول�ٍة �أخ�رى، �أو ف�ي �إقليٍم معّي�ن، �أو 

حتى على �لم�ستوى �لعالمي.
وق���د اأفرز هذا المو�س���وع العديد من الإ�سكالي���ات، �سواء على نطاق 
التعريفات، ومدى التداخل بين مفهوم التاأثير influence، ومفاهيم: 
 ،hegemony والهيمنة ،leadership والقيادة ،power القوة
اأو حت���ى عل���ى نطاق تحدي���د مقومات ه���ذه الق���وة اأو التاأثي���ر )القدرات( 
العديد من الموؤ�سرات، بع�سها تقليدي؛ يت�سّمن  فبرزت   ،capability
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في العالقات الدولية)3(. 
كما �سيركز على درا�سة حالٍة واحدٍة فقط، هي حالة جنوب اإفريقيا، 
واإن كانت الدول الموؤثرة في اإفريقيا جنوب ال�سحراء تت�سّمن دوًل اأخرى: 
منها: اإثيوبيا في ال�سرق، ونيجيريا في الغرب، ف�ساًل عن م�سر والجزائر 

في ال�سمال الإفريقي. 
وف���ي هذا الإط���ار؛ �سوف يرّك���ز الباحث– باإيجاز- ف���ي اأربع نقاط 
اأ�سا�سي���ة، هي: الإط���ار المفاهيمي )تعري���ف الدولة الموؤث���رة(، مقومات 

التاأثير المختلفة، مجالت ممار�سة التاأثير، تحديات ممار�سة التاأثير.
اأوًل: الإطار المفاهيمي:

�ساأن���ه ك�س���اأن اأّي مفه���وٍم ف���ي العل���وم الجتماعي���ة، ومنه���ا العلوم 
النف���وذ  اأو  التاأثي���ر  مفه���وم  تعري���ف  ف���ي  تباي���ٌن  هن���اك  ال�سيا�سي���ة، 
وف���ي   ،CONCEPTUALIZING INFLUENCE

المفكر  التي عّبر عنها  الأ�سا�سية،  الدور ومقولتها  )3(  نظرية 
باأّن الدور هو: »ما يت�سوره   Kal  Holsti كال هول�ستي  
�سانع القرار في الدولة لل�سلوك الخارجي لدولته في الإطار 
والكر  �ستيفن  تعريف  مع  تقريبًا  يتطابق  ما  وه��و  ال��دول��ي«، 
على  النظرية  هذه  تقوم  اأي�سًا،   Steven Walker
بها-،  القرار  �سانع  نظر  وجهة  من  اأ�سا�سية-  ركائز  ثالث 
وهي: تحديد مركز الدولة في العالقات الدولية، اأي مكانتها 
الدولية )عظمى اأو �سغرى(، وبالتالي تحديد نطاق اهتمامها 
المختلفة  ال��دواف��ع  تحديد  وثانيها:  دول���ي(،  اأو  )اإقليمي 
الذي  التغيير  لحجم  توقعها  وثالثها:  الخارجية،  ل�سيا�ستها 
يمكن اأن تحدثه نتيجة اأدائها لهذا الدور؛ حتى ت�ستطيع تقييم 

هذا الأداء فيما بعد. 
- لمزيٍد من التفا�سيل انظر: نظرية الدور في العالقات الدولية، 

موقع المو�سوعة ال�سيا�سية على النت:
http://political-encyclopedia. org

 The Global وهن���اك موؤ�س���ٌر اآخر، هو موؤ�س���ر القوة العالم���ي
ف���ي تقاري���ر التجاه���ات  ورد  ال���ذي   ،)Power Index )GPI
العالمي���ة الأخيرة، ال�سادر عن المخاب���رات الأمريكية، والذي يرّكز على 
المقومات الموؤ�ّس�سية: القت�سادية، المادية، الع�سكرية، والتكنولوجية)1(. 
 terms of ف���ي حي���ن يرّك���ز موؤ�س���ٌر اآخ���ر، ه���و موؤ�س���رات الحك���م
governance، على ثالثة مقومات اأ�سا�سية، ربما تت�سابه مع المقومات 

التقليدية، واإن كان الخالف في التفا�سيل، هذه المقومات هي: 
- االأمن: ويت�سّمن القدرة على الحّد من انت�سار العنف وال�سراع.
- والثان����ي: الق����درات: بم���ا ف���ي ذلك الق���درة عل���ى التحكم في 
الف�س���اد واإدارة الم���وارد بكف���اءة وتوزيعها ب�س���ورٍة عادل���ة، والكفاءة في 

الإدارة العامة وغيرها.
اأو   :inclusion والت�سام����ن  ال�سم����ول  والثال����ث:   -  
الندم���اج الوا�سع والعميق بين ال�سكان، وبخا�س���ة الأقليات، والتوازن بين 
الجوانب القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية، وكذلك تعني الندماج بين 
المجتمع والدولة؛ بم���ا ي�سمل: حرية تدفق المعلومات، التجّمع، الم�ساركة 

في �سنع القرار، بما يوؤدي الى تحقيق الديمقراطية)2(. 
وتكم���ن اأهمي���ة ه���ذا الموؤ�س���ر ف���ي اأن���ه يف���ّرق بي���ن المقوم���ات، 
وعملي���ة التاأثير والنف���وذ ذاتها، والت���ي يرجعها اإلى طبيع���ة نظام الحكم 

»ديمقراطي/ ا�ستبدادي«. 
ونظ���رًا لعتب���ارات الم�ساح���ة؛ ف�س���وف يّركز الباحث ف���ي المعايير 
التقليدي���ة الثالث���ة للتاأثير، واإن كان امتالكها ل يعن���ي بال�سرورة ممار�سة 
التاأثي���ر والنف���وذ، اإذ يتوق���ف الأمر على متغي���رات و�سيطة، لع���ل اأبرزها: 
روؤي���ة القيادة ال�سيا�سية لطبيعة ه���ذه المقومات وعملية توظيفها في اإطار 
ور  العالقات الدولية، هذه الروؤية ُتعّد اإحدى الركائز الأ�سا�سية لنظرية الدَّ

 Algeria, Egypt, Ethiopia, Nigeria and South
 Africa (Pretoria:  Institute of Security Study,
.African futures Paper, 14, March, 2015), p. 1

 Jonathan D. Moyer, Tim Sweijs, Mathew )1(
J. Burrows, Hugo Van Manen, Power and

 Influence in A Globalized World, (Washington,
 DC:  The Atlantic Council of the United

.States, , January 2018), p. p1�3

Barry B. Hughes, Devin K. Joshi, Jona�   )2(
 than D. Moyer, Timothy D. Sisk, José R.
Solórzano, Pattern of Potential Human Pro�

  gress, Strengthen Governance Globally :
Forecasting The Next 50 Years, (India :  Ox�
.ford University Press vol. 5,2014), pp. 5�7

أصبحت جنوب إفريقيا الدولة 
الوحيدة في مجموعة الدول 
المؤثرة في إفريقيا )مصر، 
الجزائر، نيجيريا، إثيوبيا( 
التي تعيش في سالم مع 

منطقتها
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الفرق بينه وبين مفهوم القوة. 
ودون الدخ���ول في تفا�سيل ه���ذه التعريفات والتباينات بينها؛ يمكن 
الق���ول- من وجهة نظر الباح���ث- باأّن مفهوم النفوذ يعن���ي: قدرة الدولة 
عل���ى اإقناع اأو حت���ى اإجبار دولة/دول اأخرى، �سواء ف���ي نطاقها الجغرافي 
اأو حت���ى العالمي، على اتباع �سيا�سيٍة معّين���ة، عبر الإقناع اأو حتى الإكراه، 
���رة للعديد من المحفزات والعقوبات  م���ن خالل امتالك هذه الدولة الموؤثِّ

ال�سيا�سية والقت�سادية والع�سكرية. 
وف���ي هذا الإط���ار؛ برزت عدة مدار����ش فكرية، اأبرزه���ا مدر�ستان، 
الأولى: ترى وجود ترابٍط بي���ن مفهوَمي القوة والتاأثير، واأنهما مترادفان، 
ومن اأبرز منظريها »ماك�ش ويبر« و »�ستيفن لوكي�ش« و »ديفيد اأ. بالدوين«، 
حي���ث ي���رون اأّن مفهوَم���ي »النفوذ وال�سلط���ة« ي�سيران بب�ساط���ة اإلى قدرة 

الطرف »اأ« على دفع الطرف »ب« للقيام ب�سيء ل يرغب »ب« في فعله. 
في حين تتفق المدر�سة الثانية مع الأولى في اأّن التاأثير يعني التغيير 
ال���ذي يمار�سه »اأ« لدف���ع الفاعل »ب« ل�سلوك معّين، اأم���ا »القوة« فال تعني 
التاأثي���ر، واإنما ق���درة »اأ« على التاأثير ف���ي »ب«، ووفق ه���ذا المنظور؛ فاإّن 
القوة �سيٌء يمكن اأن تمتلكه الدولة، بينما التاأثير هو �سيٌء يمكن ممار�سته، 

وهوؤلء هم منظرو المدر�سة الواقعية، واأبرزهم »هانز مورجنثاو«)1(. 
اأّي اأّن المدر�س���ة الثاني���ة تمّي���ز بين امت���الك »الق���درات« و »التاأثير 
الفعل���ي«، والذي يتوقف على اأمور و�سيطٍة اأبرزه���ا: نظام الحكم، وت�سور 

متخذي القرار لَدور بالدهم في العالقات الخارجية. 
ل عدم التاأثير  ومن َث���مَّ قد تمتلك دولٌة مقوماٍت كبيرة؛ لكنه���ا تف�سّ
الخارج���ي لعتبارات؛ منه���ا: التركيز على الق�ساي���ا الداخلية.. وغيرها. 
كحال���ة نيجيريا بعد و�سول اأوبا�سانجو للحكم عام 1998م، والتركيز على 
الق�سايا الداخلية، بعدما تدخّلت اأوائل الت�سعينيات في ت�سوية ال�سراعات 
ف���ي كلٍّ من ليبيريا و�سيراليون، مما كلفها اأعباًء ماليًة �سخمة، ف�ساًل عن 
تعّر�سها للعديد من النتقادات الخارجية التي كادت تمّزق عرى الجماعة 

القت�سادية لغرب اإفريقيا )الإيكوا�ش(. 
ثانيًا: مقومات التاأثير لجنوب اإفريقيا: 

تتمت���ع جن���وب اإفريقي���ا بمجموع���ٍة م���ن المقوم���ات الت���ي تمّكنه���ا 
م���ن القيام ب���َدوٍر فاعٍل ف���ي �سيا�سته���ا الخارجية على مختل���ف الأ�سعدة 

)الإقليمية، الفرعية، الثنائية(، على النحو الآتي:  
1- المقومات الجيوا�ستراتيجية: 

تتمتع جنوب اإفريقي���ا بموقٍع جيوا�ستراتيجي مهمٍّ جنوب القارة، 

 Jonathan D. ان���ظ���ر:  ال���م���دار����ش  ه����ذه  ح����ول    )1(
.6.Moyer،Tim Sweijs، op. cit، p

ف���ي ظّل م�ساحٍة كبيرٍة ن�سبية تزيد عن 1.2 مليون كم2، جعلتها تتمتع 
ب�سواح���ل مهّمة على كلٍّ من المحيَطْين الهندي والأطلنطي، وهي ميزة 
تك���اد تكون قا�سرًة عليه���ا فقط، ومن ثّم فهي محط���ة مهّمة في طرق 
التجارة بين هَذْين المحيَطْي���ن، ف�ساًل عن تمتعها بميزٍة اأخرى، وهي 
اإحاطته���ا بدولة لي�سوتو، وكذلك �سوازيالند اإلى حدٍّ كبير، ومعنى هذا 
توّف���ر مقومات الهيمنة على هاَتْي���ن الدولَتْي���ن الحبي�سَتْين من ناحية، 
ف�س���اًل عن وجود مي���زة اإ�سافية ل�سواحلها فيما يتعل���ق بعملية التجارة 
���ة به���ا، اأو بالتج���ارة الإقليمي���ة من ناحي���ٍة اأخرى،  الخارجي���ة الخا�سّ
ًة تلك المرتبطة بهاَتْي���ن الدولَتْين الحبي�سَتْين، ولعل هذا ما دفع  خا�سّ
ه���ذه الدول اإل���ى الن�سمام اإل���ى التحاد الجمركي للجن���وب الإفريقي 
المع���روف با�س���م »ال�ساكو«، وال���ذي ُيعّد اأق���دم اتح���اٍد جمركي عرفه 
العالم، وي�سّم خم�ش دول، هي: )جنوب اإفريقيا، �سوازيالند، بت�سوانا، 
ناميبي���ا، لي�سوتو(، ومقّره في جنوب اإفريقي���ا)2(، وُتعّد جنوب اإفريقيا 

الدولة المهيمنة عليه. 
2- المقومات الع�سكرية:

تحتل جنوب اإفريقي���ا المرتبة الأولى في اإفريقيا من حيث القدرات 
الع�سكري���ة، ف�س���اًل عن كونه���ا اأي�سًا اأكب���ر دولة اإفريقية ف���ي مجال اإنتاج 
وت�سدي���ر �سناعات الدف���اع وال�سالح المتط���ور، ورقم 21 عالمّي���ًا، ووفقًا 
لتقديرات )2013-2017م( فاإّن جنوب اإفريقيا تحتل المرتبة الأولى بين 
دول ال�س���ادك SADC )منظمة تنمية الجن���وب الإفريقي( في الإنفاق 
الع�سك���ري )1.8 ملي���ار دولر(، وكذلك حجم الق���وات الم�سلحة )55.7 
األ���ف فرد(، وهي الثانية في اإفريقيا بعد م�س���ر من حيث ميزانية الدفاع 
)2.5 مليار دولر(، ويليها في الإقليم تنزانيا وزيمبابوي، واإن كان بفارٍق 
كبي���ر)3(. ولقد �ساعدها ذلك عل���ى اأداء َدوٍر اإقليميٍّ مهمٍّ ون�سٍط في مجال 
ت�سوي���ة ال�سراعات، وكذلك في مجال حفظ ال�سالم، وفر�سه عند اللزوم 

كما حدث في اأزمة لي�سوتو عام 1998م. 

دليل  )محرران(،  �سالم  علي  اأحمد  د.  عا�سور،  محمد  د.    )2(
البحوث  معهد  )ال��ق��اه��رة:  الدولية  الإفريقية  المنظمات 

والدرا�سات الإفريقية، 2006م(، �ش85.
الإقليمي  التكامل  في  ودورها  القائد  »الدولة  �سبانة،  )3( اأيمن 
في �سوء تجربتي ال�سادك والإيجاد«، في: د. محمد عا�سور، 
اأحمد علي �سالم )محرران(، التكامل الإقليمي في اإفريقيا.. 
الإفريقية  والدرا�سات  البحوث  معهد  )القاهرة:  واآفاق  روؤى 

وم�سروع دعم التكامل الإفريقي، اأبريل 2005م(، �ش87. 
 Trends in international arms transfers,  :وانظر
https: //www. sipri. org/sites/   :2017، على الرابط

 default/files/2018�03/fssipri_at2017_0. pdf
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3- المقومات ال�سيا�سية:
وه���ي تلك المح���ددات المرتبط���ة بالقي���ادة ال�سيا�سية م���ن ناحيٍة، 
وبالنظ���ام ال�سيا�سي من ناحي���ٍة ثانية، فالنظام في جن���وب اإفريقيا- منذ 
ع���ام 1994م- ُيعّد واح���دًا من اأكثر النُُّظ���م ال�سيا�سي���ة الديمقراطية في 
ًة في ظّل د�ستوٍر يحظى ب�سب���ه اإجماٍع وطني من كّل القوى  اإفريقي���ا، خا�سّ
ال�سيا�سي���ة، ويحف���ظ له���ا الحقوق والواجب���ات، وقد تر�سخت ه���ذه القيم 
الديمقراطي���ة مع اإجراء انتخابات حّرٍة ونزيهٍة عام 1999م؛ بعدما تنازل 
المنا�سل الكبير الراحل نيل�سون مانديال عن الحكم طواعية. ومن ثّم فاإّن 
جنوب اإفريقيا تحاول تقديم نف�سها بو�سفها نموذجًا ُيحتذى به فيما يتعلق 
بعملية الندم���اج الوطني، والتداول ال�سلمي لل�سلط���ة، وهي الم�سكلة التي 

تعاني منها معظم الدول الإفريقية جنوب ال�سحراء. 
اأما فيما يتعلق بالقيادة ال�سيا�سية:

فمن���ذ و�سول الرئي����ش مبيكي للحكم ع���ام 1999م؛ كان على قناعٍة 
باأهمي���ة دع���م التكام���ل الإقليم���ي م���ن ناحي���ٍة، واإ�سالح منظم���ة الوحدة 
الإفريقي���ة- ف���ي حينها- من ناحيٍة ثانية، على اعتب���ار اأّن هذا هو ال�سبيل 
لتحقي���ق اأهداٍف �سيا�سة بالده الخارجية، حيث قّدم مبيكي فكرة النه�سة 
الإفريقي���ة African Renaissance لكي ت�س���ّكل الإطار الفكري 
له���ذا الطرح الجديد، وه���ي الفكرة التي تقوم على اأهمي���ة تعزيز ال�سالم 
والديمقراطي���ة والتنمي���ة الم�ستدام���ة والحكم الجيد في الق���ارة، وهو ما 
يتطل���ب �سرورة اإ�س���الح منظمة الوحدة الإفريقي���ة لي�سبَح هدف تحقيق 
النه�س���ة في قلب الأه���داف التي ت�سعى المنظمة لتحقيقه���ا)1(. ولعّل هذا 
يف�س���ر اأ�سب���اب تاأييد جنوب اإفريقي���ا للجهود الليبية فيم���ا يتعلق بتاأ�سي�ش 
التح���اد الإفريقي، ف�س���اًل عن دعمها لمبادرة ال�سراك���ة من اأجل التنمية 
في اإفريقيا »نيباد«، حيث كانت واحدًة من الدول الخم�ش الموؤ�ّس�سة لها. 

4- المقومات القت�سادية:
تمتلك جن���وب اإفريقيا مجموعًة من المقومات القت�سادية، تجعلها 
ق���ادرًة على القيام بَدوٍر اإقليميٍّ قويٍّ كق���وٍة اإقليميٍة قائدة، هذه المقومات 
يمك���ن الحديث عنها باخت�س���اٍر من خالل مجموعٍة م���ن الموؤ�سرات، لعّل 

اأبرزها ما ياأتي: 
1- ُتع���ّد جن���وب اإفريقيا اأق���وى ق���وٍة اقت�سادية، لي�ش عل���ى م�ستوى 
منظمة ال�سادك، اأو الجن���وب الإفريقي فح�سب، واإنما على م�ستوى القارة 
ككل، فه���ي تملك اأق���وى اقت�ساٍد في الق���ارة، حيث تنت���ج 44% من الناتج 

على  واآثارها  والإقليمية  الدولية  »المتغيرات  ح�سين،  )1( رانيا 
اأحمد علي  الإقليمي«، في: د. محمد عا�سور،  التكامل  م�ساعي 
�سالم )محرران(، التكامل الإقليمي، م. �ش. ذ، �ش )65-64(.

الإجمالي لإفريقيا جنوب ال�سحراء، وت�سهم بنحو 42% من �سادرات دول 
اإفريقيا جنوب ال�سحراء)2(. 

2- اأّن الدخ���ل القوم���ي له���ا اأقوى من نظي���ره في ال���دول المناف�سة 
ٍة م�سر، فف���ي عام 2015م، وح�سب موؤ�س���ر التنمية العالمية  له���ا، وبخا�سّ
للبنك الدولي، بلغ حجم هذا الدخل 332 مليار دولر، وهو ما انعك�ش على 
ن�سيب الفرد الذي ُيعّد الأعلى في اإفريقيا، حيث �سّجل اأكثر من �ستة اآلف 
دولر، ف���ي حين بلغ الدخل القومي في م�سر 305 مليار دولر، اأما ن�سيب 

الفرد منه فكان 3340 دولرًا، في حين بلغ في نيجيريا 2820 دولرًا)3(. 
الأول  المنت���ج  فه���ي  �سخم���ة،  طبيعي���ة  ث���روات  امتالكه���ا   -3
ل�)البالتوني���وم، والذهب، والك���روم( على م�ستوى العال���م، بالإ�سافة اإلى 
)الحدي���د، والنحا����ش(، وه���ي ل تعتم���د فقط عل���ى ت�سدير ه���ذه المواد 
ف���ي �سورٍة خام، واإنم���ا يتّم ا�ستخدامه���ا في ال�سناع���ات التحويلية، وهو 
م���ا يجعلها ق���وًة �سناعيًة كبرى في الق���ارة كلها، حي���ث ت�ساهم ال�سناعة 
بن�سب���ة 27% م���ن الناتج المحل���ي، في حين ت�س���ّكل الخدم���ات الم�ساهمة 
الأكب���ر )70.9%(، اأم���ا الزراع���ة فال ت�سهم اإل ب����2.2% فقط على عك�ش 
الح���ال الموج���ود ف���ي معظ���م ال���دول الإفريقية، وم���ن اأب���رز ال�سناعات 

)2(  اأيمن �سبانة، مرجع �سابق، �ش87.
World Bank,2015 development indica� )3(
tor, South Africa ,Egypt ,Nigeria http: //
 databank. albankaldawli. org/data/reports.

#aspx?source=2&country=ZAF
http: //databank. albankaldawli. org/data/

#reports. aspx?source=2&country=ZAF
 http: //databank. albankaldawli. org/data/reports.

  #aspx?source=2&country=ZAF

تحتل جنوب إفريقيا المرتبة 
األولى بإفريقيا من حيث 

القدرات العسكرية، فضاًل عن 
كونها أكبر دولة إفريقية في 
مجال إنتاج وتصدير صناعات 

الدفاع والسالح المتطور، 
ورقم 21 عالمّيًا
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به���ا: )ال�سناع���ات التعديني���ة، تجمي���ع ال�سي���ارات، الآلت ال�سناعي���ة، 
المن�سوجات(، وهي �سناعاٌت تفتقر اإليها معظم دول الجوار)1(. 

4- وج���ود احتياط���يٍّ �سخ���ٍم م���ن العم���الت الأجنبية، حي���ث تحتل 
المرتبة ال�17عالمّيًا في هذا ال�ساأن. 

ومعنى ه���ذا اأّن هذه الوف���رة الإنتاجية، وهذه النه�س���ة ال�سناعية، 
تتطل���ب البحث عن مزيٍد من الأ�سواق من ناحيٍة، ف�ساًل عن اإمكانية دعم 
الدول المحيطة من ناحيٍة ثانية، وت�سخير هذه الإمكانيات لأداء َدوٍر فّعاٍل 

ًة من خالل التجمعات الإقليمية.  من ناحيٍة ثالثة، خا�سّ
موؤ�سرات االقت�ساد الكلي لجنوب اإفريقيا 2016/2015م بالراند*

معدل النمو في الناتج 
مالحظات1.3%المحلي

حجم القت�ساد »القيمة ال�سمية« 
للناتج المحلي الإجمالي

4 تريليونات راند= اأكثر 
من 300 مليار دولر

5.7% )44.6 بليون( معدل نمو ال�ستثمار 
القيمة ال�سمية

269 بليون راند= 3.38 الإنفاق على البنية التحتية
بليون دولر

القيمة الم�سافة للت�سنيع
475.5 بليون راند= 36 

مليار دولر
زيادة 11.5 بليون 

عن عام 2014م؛ اأي 
850 مليون دولر

85.1 بليون راند= 6.5 القيمة الم�سافة للزراعة
مليارات دولر 

زيادة بمقدار 
2.1 بليون راند 
عن 2014م؛ اأي 
155 مليون دولر

 Source:  Annual Report 2015/2016. Economic Development

.Department, Vol., 25. Republic of South Africa, p.8

 *الدولر= 13.3 راند. 
وق���د انعك�ست ه���ذه المح���ددات على �سيا�س���ة جن���وب اإفريقيا على 
ال�سعيَدْي���ن الإقليم���ي والق���اري، حي���ث كان التركي���ز الأ�سا�س���ي لها على 
ًة في اإط���ار ال�سادك وال�ساك���و. والأمر نف�سه  م�ست���وى دول الجن���وب، خا�سّ
تقريبًا بالن�سبة للعالقات الثنائية، كما �سعت كذلك ل�ستغالل هذه المكانة 
في عالقاتها �سوب ال�سرق الأو�سط، وفي القلب منه الدول العربية، ف�ساًل 

عن اإ�سرائيل واإيران.
ثالثًا: مجالت التاأثير لجنوب اإفريقيا:

يمكن القول باأّن انته���اء نظام الف�سل العن�سري في جنوب اإفريقيا 

 C I A –the world fact book-south   )1(
.2008  Africa

نهائّي���ًا عام 1994م، وو�سول اأول رئي����ش من اأ�سوٍل اإفريقية ل�ُسّدة الحكم، 
وهو المنا�سل نيل�سون مانديال، �ساهم في اأن تقوم البالد بدوٍر فّعاٍل ونافٍذ 
عل���ى مختل���ف الأ�سعدة الثنائي���ة والإقليمية والقارية، بل اأي�س���ًا العالمية، 
م�ستخدمًة نمط القيادة الخّيرة التي تغّلب ممار�سة الإقناع، وفكرة العوائد 
والتكلف���ة الم�سترك���ة، ب���دًل من نم���ط ال�ستغ���الل الذي يقوم عل���ى القهر 
والإك���راه لممار�سة النفوذ على الآخرين، وخ�سو�س���ًا اأّن حقبة الأبارتهيد 
وممار�س���ات النظام العن�سري ال�سلبية األق���ت مزيدًا من ال�سكوك والقيود 

ور والنفوذ الخارجي.  على مانديال في ممار�سة الدَّ
ومن���ذ ع���ام 1994م اأ�سبح���ت جنوب اإفريقي���ا الدول���ة الوحيدة في 
مجموع���ة الدول الموؤثرة في اإفريقيا )م�سر، الجزائر، نيجيريا، اإثيوبيا( 
الت���ي تعي�ش في �سالٍم مع منطقتها، وهو م���ا انعك�ش في النخفا�ش الكبير 
ف���ي الإنفاق على ميزانية الدفاع. وفي المقابل حر�ست على اإعادة دمجها 
عل���ى ال�سعيَدْين الإفريقي والعالمي عبر الجه���ود الدبلوما�سية، وع�سوية 

المنظمات الإقليمية. 
فعلى �سعيد الق�سايا وال�سراعات االإفريقية: 

مار�س���ت َدورًا مهّم���ًا ف���ي اإنهاء الح���رب الأهلية ف���ي بوروندي، كما 
�سارك���ت في الجهود المعق���دة التي اأدت اإلى نج���اح ال�ستفتاء على د�ستوٍر 
جدي���د في جمهوري���ة الكونغو الديمقراطي���ة)2(. ي�ساف اإل���ى ذلك قيامها 
بعملي���ة الو�ساط���ة ف���ي الكثير م���ن الأزمات، كما ح���دث في اأزمَت���ي كينيا 

وزيمبابوي )2007م، 2008م(، ومن قبلهما الأزمة ال�سودانية. 
وف���ي المقاب���ل؛ تبّنت جن���وب اإفريقيا منت�س���ف الت�سعيني���ات موقفًا 
اأكثر حزمًا �س���ّد انتهاكات حقوق الإن�سان وا�ستبداد الأنظمة الع�سكرية في 
نيجيري���ا، ففي ع���ام 1995م دعت اإلى فر�ش عقوب���اٍت �سارمة على اأبوجا، 
بعد قيام نظام الجنرال �ساني اأبات�سا باإعدام ت�سعة من الن�سطاء الأوغوني، 

كما دعا مانديال لتعليق ع�سوية نيجيريا في الكومنولث البريطاني)3(.
وعلى ال�سعيد االإقليمي:

وفي اإطار اإقليم الجن���وب الإفريقي؛ دفع بحث نظام جنوب اإفريقيا 
ع���ن ال�سرعية الخارجي���ة اإلى دعمه���ا لإن�ساء محكمة الجماع���ة الإنمائية 
للجن���وب الإفريق���ي، ولك���ن المطال���ب المتناف�س���ة م���ن مختل���ف موؤيديها 
واأتباعه���ا دفعها اإلى التخّلي عن هذا الدع���م. كما اأظهرت جنوب اإفريقيا 
دعمه���ا وقياداته���ا لمنطقة التج���ارة الح���رة للجماعة الإنمائي���ة للجنوب 

 lusola Ogunnubi, South Africa and the   )2(
 Question of Hegemony in Africa, Journal
 of Developing Societies,(London:  SAGE

.Publications Ltd · November 2017

.Ibid, p. 12  )3(
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الإفريقي »�سادك«)1(. 
اأما على الم�ستوى القاري:

فق���د حر�س���ت- كم���ا �سب���ق القول- عل���ى فك���رة �س���رورة النهو�ش 
الإفريق���ي، م���ن خ���الل العتم���اد عل���ى ال���ذات، �س���واء عل���ى ال�سعي���د 
القت�سادي، اأو على �سعيد ت�سوية الق�سايا وال�سراعات الإفريقية، فعملت 
عل���ى تبّني فكرة �سرورة ت�سوي���ة الم�سكالت الإفريقية ف���ي اإطاٍر اإفريقي، 

 African Solutions to African حيث رفعت �سعار
وم���ع توّلي مبيكي الحك���م عام 1998م رف���ع �سعار »النه�س���ة الإفريقية«، 
وه���و مفهوٌم فكري ينادي بالإمكانات القت�سادية وال�سيا�سية والثقافية لإفريقيا 
عبر خط���ة طموحة للتنمية القت�سادية للقارة، والتي اأ�سبحت ر�سمّيًا جزءًا من 
اأجن���دة التح���اد الإفريقي في ع���ام 2001م، حيث كانت جن���وب اإفريقيا اإحدى 
ال���دول الداعم���ة لتاأ�سي�س���ه خَلفًا لمنظمة الوح���دة الإفريقية، كم���ا كانت اإحدى 
الدول الموؤ�ّس�سة لل�سراكة الجديدة لتنمية اإفريقيا )نيباد( في اأوائل هذا القرن. 
هذه الدبلوما�سية، اأو النفوذ الناعم، �ساهم اأي�سًا في ا�ست�سافتها كاأ�ش 
العال���م 2010م، لت�سب���ح اأول بلٍد اإفريق���يٍّ يحظى بهذا ال�س���رف، في الوقت 
الذي لم تح�س���د فيه م�سر اأّي �سوٍت من اأ�سوات الفيفا. وكذلك ا�ست�سافت 
جن���وب اإفريقي���ا مقّر برلمان عم���وم اإفريقيا الذي كانت ترغ���ب القاهرة في 
ا�ست�سافت���ه اأي�سًا. كما خا�س���ت معركًة دبلوما�سيًة مهّم���ة على �سعيد القارة 
لتوّل���ي نوكو�سازانا دلميني- زوم���ا )طليقة الرئي�ش ال�ساب���ق جاكوب زوما( 
من�س���ب رئا�سة مفو�سية التحاد الإفريقي عام 2012م في مواجهة المر�سح 

النيجيري، لت�سبح اأول امراأٍة اإفريقية تتبواأ هذا المن�سب الرفيع. 
هذه المكانة، وهذا النمط من التاأثير، جعلها تكت�سب مكانًة مهّمة اأي�سًا 
عل���ى ال�سعي���د العالمي، فهي الدولة الإفريقية الوحي���دة الع�سو في مجموعة 
ال����20 والبريك�ش التي ت�سّم معه���ا: )البرازيل، رو�سيا، الهند وال�سين(. كما 

اأنها من اأكبر ال�سركاء الع�سرة لالتحاد الأوروبي على م�ستوى العالم. 
رابعًا: التحديات:

بالرغ���م م���ن التاأثي���ر »الناعم« الذي تق���وم به جن���وب اإفريقيا على 
مختلف الأ�سعدة الخارجية، فاإّن هناك مجموعًة من التحديات قد تعرقل 

هذا النفوذ اأو تحّد منه، لعل اأبرزها ما ياأتي: 
1- داخلّي���ًا: ا�ستم���رار وجود بع����ش تحديات التنمي���ة القت�سادية، 
بالرغم من الطف���رة القت�سادية والجتماعية الت���ي حققتها البالد طيلة 

 Merran Hulse, Regional Powers and )1(
Leadership in Regional Institutions: Nige�
 ria in ECOWAS and South Africa in SADC
 (Berlin:  Freie Universität. KFG Working

.Paper No. 76, November 2016), p. 1

عقَدْي���ن م���ن الزم���ان، ولعل اأبرز ه���ذه التحدي���ات: عدم التوزي���ع العادل 
للم���وارد، وعدم تكاف���وؤ الفر�ش ف���ي الح�سول على الخدم���ات الأ�سا�سية، 
وق���د �ساه���م ذلك ف���ي زي���ادة الحتجاج���ات ال�سعبي���ة التي تك���ون اأحيانًا 
عنيف���ة، وعلى الرغم من اأّن معدلت الحتج���اج ال�سلمي ت�سهد على وجود 
ديمقراطيٍة متما�سكة اإلى حدٍّ ما في البالد، فاإّن ال�سالم والتنمية يواجهان 

الم�سكالت ب�سبب ارتفاع معدلت العنف الجنائي ولي�ش ال�سيا�سي)2(. 
2- افتق���اد القي���ادة الكاريزمية الطموح���ة للقيام ب���اأدواٍر خارجية 
فاعلة، ومحاولة التاأثير الناعم.. هذه القيادة �سهدت تراجعًا بعد مانديال 
ومبيكي، اإذ تراجعت هذه الكاريزما في عهد زوما، والرئي�ش الحالي، واإن 

كان هذا ل يعني بال�سرورة تراجع التاأثير بالكلية. 
3- خارجّيًا: ا�ستمرار ال�س���ورة الذهنية ال�سلبية عنها لدى الأفارقة.. 
ف���ال يزال ُينظر اإل���ى طموحاتها القيادي���ة ب�سكوٍك في العوا�س���م الإفريقية، 
وغالب���ًا ما ُينظر اإلى »بريتوري���ا« على اأنها فاعٌل عدوان���ي ومهتم بم�سالحها 
الذاتية على ح�ساب الق�سايا الإقليمية الم�ستركة، اأو حتى الق�سايا القارية)3(. 
4- وجود مناف�سين اإقليمّيين واعدين في الجنوب الإفريقي، اأبرزهم 
اأنج���ول الت���ي ينمو اقت�سادها ب�س���ورٍة كبيرٍة في الآون���ة الأخيرة. وكذلك 
على الم�ستوى القاري، فهناك �سعوٌد مالحظ- مرًة اأخرى- لنيجيريا بعد 
ا�ستقرار التجرب���ة الديمقراطية اإلى حدٍّ كبير بفوز محمد بخاري برئا�سة 
الب���الد. والأم���ر نف�سه بالن�سبة لإثيوبيا في ظّل رئي����ش وزرائها الواعد اأبي 
اأحم���د، حي���ث يمك���ن اأن يمار����ش كال البلَدين تاأثي���رًا ناعم���ًا بالنظر اإلى 
طبيعة نظمهم الديمقراطية الت���ي تعمل على الإقناع وال�ستمالة، بدًل من 

ا�ستخدام لغة الإكراه في العالقات الدولية � 

.Jakkie Cilliers, ,op. cit. pp. 7�10  )2(
.Merran. op. cit, p. 17  )3(

تعّد جنوب إفريقيا أقوى قوة 
اقتصادية ليس على مستوى 
منظمة السادك، أو الجنوب 
اإلفريقي فحسب، وإنما على 
مستوى القارة كلها، فهي 

تملك أقوى اقتصاد في القارة
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االتحاد اإلفريقي وآليات دعم الحكم 
الرشيد في إفريقيا

�أ. كوثر مبارك
باحثة متخ�س�سة في �ل�سوؤون �الإفريقية - م�سر

كان لبّد من وجود منظم���ة اإفريقية تت�سم بالمزيد من المرونة، وتحمل 
الكثي���ر م���ن الآليات للت�سدي للتحدي���ات التي تواجه الق���ارة الإفريقية، 
على جميع الم�ستوي���ات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، وكان اأحد 
الأهداف الرئي�س���ة لالتحاد خالل ن�ساأته هو: تحقيق الحكم الر�سيد في 

بلدان القارة الإفريقية.
وُيع���ّد الحك���م الر�سي���د واإر�س���اء دعائ���م الديمقراطي���ة م���ن اأهّم 
التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية؛ بعد اأن تحّررت من ال�ستعمار 

الخارجي وا�ستقلت ب�سلطتها.
ظهر مفهوم »الحكم الر�سي���د« لأول مّرة في الأدبيات القت�سادية 
والإداري���ة، وتبّنت الموؤ�س�س���ات القت�سادية العالمي���ة- ك�سندوق النقد 

�التحاد �الإفريقي �لمنظم�ة �الإقليمية �لجامعة ُيعّد 
للدول �الإفريقية، وتاأتي ن�ساأة �التحاد بو�سفها 
خطوًة ��س�تكمالية في طريق �لوح�دة و�لتكامل بين دول 
�لق�ارة �الإفريقية، وفكرة �إن�س�اء �التحاد �الإفريقي لي�س�ت 
بالجدي�دة، �إنما ه�ي �إحدى �س�ور �ال�س�تجابة للتطور�ت 

�ل�سيا�سية و�لعالمية و�سيا�سات �لعولمة.
وق���د جاءت فكرة التح���اد الإفريقي، الذي تّم اإعالن���ه ر�سمّيًا في 
2002م، بع���د اأن اأدت منظمة الوحدة الإفريقية الّدور المن�سود منها، اإذ 
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�س���رت؛ ف���اإّن روح المفه���وم كانت حا�سرًة ف���ي ن�سو�ش الإع���الن، التي 
تري �سرورة ح���ّل النزاعات لتحقيق التكامل والتنمية، وذلك اإدراكًا من 
القي���ادات الإفريقي���ة اأّن ال�سراعات والنزاعات تق���ف عقبًة في تحقيق 
الحك���م الر�سيد، ومن َثّم التنمية، وتعيق التو�سع في العالقات الخارجية 

وتحقيق التكامل الإقليمي.
وتاأكي���د الإع���الن لالإ�س���راع باإن�ساء المحكم���ة الإفريقي���ة لحقوق 
الإن�سان؛ هو خير دليٍل يوؤكد روؤي���ة القيادات الإفريقية واإيمانهم باأهمية 
حق���وق الإن�سان، والتي ُتعّد الركيزة الأ�سا�سي���ة للحكم الر�سيد والتداول 

ال�سلمي لل�سلطة.
و�سه���د عام 2000م عقد »قمة لوم���ي« بجمهورية توجو، وتبلور في 
تل���ك القمة القانون التاأ�سي�سي لالتحاد الإفريقي)3(، وّقعت 53 دولًة على 
القان���ون التاأ�سي�سي لالتح���اد، وان�سّم اآخر ع�سٍو لالتح���اد في 2011م، 
لت�سب���ح جن���وب ال�س���ودان الع�سو ال���� 54 بالتحاد، ويتخ���ذ التحاد من 

اأدي�ش اأبابا باإثيوبيا مقّرًا له.
ويتكّون القان���ون التاأ�سي�سي لالتحاد من 33 مادًة تاأ�سي�سيًة، تحمل 
بداي���ًة اأ�سم���اء الدول الأع�ساء ف���ي التحاد، ثم اإع���الن اأهداف التحاد 
ومبادئ���ه، والأجه���زة الرئي�سة بالتح���اد، والع�سوية بالتح���اد و�سروط 

قبولها.
وين�ّش القانون، في المادة الثالثة منه �سّمن اأهداف التحاد، على 

التاأ�سي�سي لالتحاد الإفريقي، ن�سخة موثقة، متاح  القانون    )3(
https://au.int/ar/constitutive�act :على الرابط

الدول���ي والبنك الدولي- المفه���وم، وتطور المفهوم وتع���ّددت مجالته، 
وانتق���ل اإل���ى الحق���ل ال�سيا�س���ي والجتماع���ي، وب���ات واح���دًا م���ن اأهّم 
الق�ساي���ا الداعمة لال�ستقرار ال�سيا�سي في البل���دان النامية، و�سار من 
اأهمّ الق�ساي���ا المطروحة على ال�ساحة ال�سيا�سي���ة الإفريقية، وقد ُطرح 
في بداي���ة الت�سعينيات، وبالتحديد في »وثيقة كمب���ال«، التي ُو�سعت في 
موؤتمر »الأم���ن وال�ستقرار والتنمية والتعاون في اإفريقيا« الذي ُعقد في 
عام 1991م، وجاء فيها: اأّن »الحكم الر�سيد« اأ�سا�ش تحقيق ال�ستقرار.
ويع���ّرف برنامج الأم���م المتحدة الإنمائ���ي الحكم الر�سي���د باأنه: 
»ممار�سة ال�سلطة القت�سادية وال�سيا�سية والإدارية لإدارة �سوؤون البالد 
عل���ى كّل الم�ستوي���ات، وي�سم���ل الآلي���ات والموؤ�س�سات والعملي���ات، والتي 
من خالله���ا يعّبر المواطن���ون والجماعات عن م�سالحه���م، ويمار�سون 
حقوقه���م القانوني���ة، ويوف���ون بالتزاماته���م، ويقبل���ون بالو�ساط���ة لحّل 

خالفهم«)1(.
وته���دف ه���ذه الدرا�سة اإل���ى البحث ف���ي َدور التح���اد الإفريقي، 
بو�سف���ه المنظم���ة الأّم ف���ي اإفريقيا، في دع���م واإر�ساء الحك���م الر�سيد 
ف���ي اإفريقيا. وتدور الدرا�سة حول ع���دٍد من المحاور الأ�سا�سية: القانون 
التاأ�سي�سي لالتحاد الإفريقي، اأجهزة التحاد الإفريقي وَدورها في دعم 

الحكم الر�سيد، اآليات دعم الحكم الر�سيد، نماذج تطبيقية.
اأوًل: القانون التاأ�سي�سي لالتحاد الإفريقي:

ُتع���ّد »قمة �سرت«، المنعقدة بمدينة �س���رت في ليبيا عام 1999م، 
اللبن���ة الأولى لإن�ساء التحاد الإفريقي، وقد جاء عقب انتهاء تلك القمة 
»اإع���الن قمة �سرت«، الذي ت�سّم���ن عددًا من النق���اط الأ�سا�سية، وهي: 
اإقامة اتحاد اإفريقي ي�سّم ممثلين لكّل الدول الإفريقية، الإ�سراع باإن�ساء 
الجماع���ة القت�سادي���ة الإفريقي���ة، و�سع ح���دٍّ للنزاعات الت���ي تقف في 
طري���ق التنمية والتكامل، الم�سارعة باإن�س���اء المحكمة الإفريقية لحقوق 
الإن�س���ان، اإن�ساء لجنة لمراجعة ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية واإعداد 

الن�ّش القانوني لالتحاد الإفريقي)2(.
وعل���ى الرغم من ع���دم ظهور مفه���وم الحكم الر�سي���د في اإعالن 

)1(  م�سطفى مو�سى اأبو ح�سين، معايير الحكم الر�سيد ودورها 
الفل�سطينية،  الداخلية  ب��وزارة  الب�سرية  الموارد  تنمية  في 
العليا،  للدرا�سات  وال�سيا�سة  الإدارة  اأكاديمية  ماج�ستير، 

جامعة الأق�سى بغزة، 2017م، �ش11.
وم�سروع  الطارئة  الإفريقية  �سرت  قمة  عا�سور،  محمد    )2(
الح�سارة  مركز  وق��ي��وده،  الفكرة  اآف��اق  الإفريقية  ال��وح��دة 
http://www. الرابط:   على  متاح  الإ�سالمية،  للدرا�سات 

docudesk.com

من آليات دعم الحكم 
الرشيد، التي تسمح لالتحاد 

اإلفريقي بالتدخل في شؤون 
الدول األعضاء، إلعادة 

األمن واالستقرار، أو دعم 
الحكومات الرشيدة: )المساعي 
الحميدة، والوساطة، وإرسال 
قوات حفظ سالم، ومراقبة 

االنتخابات(
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تعزيز المبادئ والموؤ�س�سات الديمقراطية، والم�ساركة ال�سعبية، والحكم 
الر�سيد.

كم���ا ن����شّ على تعزي���ز وحماية حق���وق الإن�س���ان وال�سع���وب طبقًا 
للميث���اق الإفريقي لحقوق الإن�س���ان وال�سعوب، والمواثي���ق الأخرى ذات 

ال�سلة بحقوق الإن�سان وال�سعوب.
وف���ي المادة الرابعة من القانون، والتي تح���ّدد المبادئ الأ�سا�سية 
���ت �سمن المبادئ على: احترام المب���ادئ الديمقراطية وحقوق  له، ن�سّ

الإن�سان و�سيادة القانون والحكم الر�سيد.
وبذلك ك���ان »اإعالن لومي« هو انطالق���ة م�سطلح الحكم الر�سيد 

والتداول ال�سلمي لل�سلطة بمعناه ال�سريح.
وقد حدثت طفرٌة في مفهوم الحكم الر�سيد والتداول ال�سلمي لل�سلطة 
في القارة منذ »قمة ديربان«، في جنوب اإفريقيا عام 2002م، حيث اعتمد 
روؤ�س���اء دول وحكومات القارة المبادئ التي يج���ب اأن تر�سد بعثات مراقبة 

ور�سد النتخابات، وتن�س تلك المبادئ)1( على ما ياأتي:
اأواًل: النتخاب���ات الديمقراطي���ة ه���ي اأ�سا����ش �سلط���ة اأّي حكومة 

تمثيلية.
ثاني���اً: ت�س���ّكل الحكومات المنتخب���ة عن�سرًا اأ�سا�سّي���ًا في عملية 
اإر�س���اء الديمقراطية، وبالتال���ي فهي عنا�سر اأ�سا�سي���ة للحكم الر�سيد، 

و�سيادة القانون، و�سون وتعزيز ال�سالم والأمن وال�ستقرار والتنمية.
ثالث���اً: ي�سّكل اإج���راء انتخاب���ات ديمقراطية ُبعدًا مهّم���ًا في منع 
ال�سراعات واإدارتها وحّلها، ولب���ّد من اإجراء النتخابات الديمقراطية 

وفقًا لمعايير الحرية والنزاهة وال�سفافية.
اعتمد التحاد الإفريقي في دورت���ه العادية الثامنة، المنعقدة في 
اأدي����ش اأبابا باإثيوبيا عام 2007م، الميث���اق الإفريقي حول الديمقراطية 

والنتخابات والحكم الر�سيد)2(.
يتك���ّون الميث���اق من 53 مادة، كلها تدور في فل���ك التداول ال�سلمي 
لل�سلطة ودعم واإر�ساء الديمقراطية في القارة الإفريقية، وحماية حقوق 

 Guidelines for African Union Electoral   )1(
 Observations and Monitoring Missions,
African Commission on Human and Peo�
ples› Rights, available on: http://www.ach�

/pr.org/instruments/guide�elections

)2(  الميثاق الإفريقي للديمقراطية والنتخابات والحكم، متاح 
على الرابط:

https://au.int/sites/default/files/treaties/7790�  
treaty�0034�_african_charter_on_democ�

racy_elections_and_governance_a.pdf

الإن�سان، وا�ستقالل الق�ساء.
فقد ج���اء في الم���ادة الثانية م���ن الميثاق- في اأهداف���ه-: تعزيز 
التزام كّل دولٍة ط���رٍف بالقيم والمبادئ العالمية للديمقراطية واحترام 
حق���وق الإن�س���ان، تعزيز مب���داأ »�سي���ادة القان���ون« القائم عل���ى احترام 
الد�ست���ور و�سي���ادة النظ���ام الد�ست���وري، تعزي���ز النتخاب���ات المنتظمة 
ال�سفاف���ة الح���رة العادلة لإقام���ة �سلطة وحكومة �سرعي���ة، رف�ش وحظر 
واإدان���ة التغّيرات غير الد�ستورية للحكوم���ات في اأّي دولٍة ع�سو؛ باعتبار 

ذلك تهديدًا خطيرًا لال�ستقرار وال�ّسلم والتنمية.
ثانيًا: اأجهزة التحاد الإفريقي:

تاأت���ي المادة الخام�س���ة من القانون التاأ�سي�س���ي لالتحاد الإفريقي 
لتح���دد اأجه���زة التح���اد، ي�ستم���ر القانون ف���ي و�سف اأجه���زة التحاد، 
ويح���ّدد مهام كّل جهاٍز و�سلطاته و�سالحيات���ه، حتى المادة 23، ويتكّون 
م���ن 9 هيئ���ات، بالإ�سافة اإل���ى اأّي جه���از اآخر يق���رر الموؤتم���ر اإن�ساءه، 

وتتلخ�س اأبرز تلك االأجهزة في:
- الموؤتمر: وهو الجهاز الأعلى بالتحاد.

- المجل�س التنفيذي: 
يتاألف المجل�ش التنفيذي من وزراء الخارجية، اأو اأّي وزراء اآخرين 

اأو �سلطات تعّينها حكومات الدول الأع�ساء.
وي�س���در المجل�ش التنفي���ذي قرارات���ه بالإجم���اع، واإن تعذر ذلك 
فبموافق���ة اأغلبية ثلثي الأع�ساء. غير اأّن البّت ف���ي الم�سائل الإجرائية، 
بم���ا في ذل���ك معرفة ما اإذا كانت م�ساألٌة ما اإجرائي���ًة اأم ل، يتّم باأغلبيٍة 

ب�سيطة.
والمجل����ش يخت�ّش بالنظر في اأغلب المه���ام المكّلف بها التحاد، 
ًة  وينظ���ر ف���ي كّل اأمور الق���ارة الإفريقية، ويوّج���ه المجل�ش عناي���ًة خا�سّ
بدع���م الديمقراطية والتداول ال�سلمي لل�سلطة، واإر�ساء �سيا�سات الحكم 

الر�سيد في اإفريقيا.
و�سه���دت الدورة العادية للمجل�ش التنفي���ذي، المنعقدة في مابوتو 
بموزمبي���ق في 2003م، عددًا من التو�سي���ات التي اأطلقها المجل�ش حول 

النتخابات والحكم الر�سيد في اإفريقيا.
ورّك���ز المجل����ش التنفيذي ف���ي تلك ال���دورة عل���ى النتخابات في 
جنوب اإفريقيا، واأثنى المجل�ش على مفو�سية التحاد الإفريقي، واللجنة 
النتخابي���ة الم�ستقلة لجنوب اإفريقيا، ب�س���اأن المبادرة التي تّم اتخاذها 
لتنظي���م م�وؤتم���ٍر ح�ول النتخاب����ات والديمقراطية والحك���م الر�سيد في 

بريتوريا، بجنوب اإفريقيا، من 7 اإل�ى10 اأبريل 2003م)3(.

)3(  مقررات المجل�ش التنفيذي- الدورة العادية الثالثة، مابوتو، 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 39ثقافية ف�شلية محكَّ

ورّح���ب المجل����ش باقت���راح مفو�سية التح���اد الإفريق���ي الخا�ّش 
ب��سياغ���ة م��سروع وثيقة حول الديمقراطية والحكم الر�سيد، وت�سمينها 
جمي���ع التعهدات الت�ي اأعلنتها الدول الأع�ساء ف���ي هذا ال�سدد، وطل�ب 
منه���ا تقديم ه���ذه الوثيق����ة لبحثها خ���الل الجتماع المقت���رح للخبراء 

الحكومّيين.
- اللجان الفنية المتخ�س�سة:

�سة، تكون م�سوؤولًة اأمام المجل�ش التنفيذي،  هي لجاٌن فنية متخ�سّ
وتتعدد وتختلف اأنواعها ومهامها وفقًا لمتطلبات التحاد، ومنها المعنّي 
باأم���ر ال�سحة والتعلي���م والنقل والمو�سالت وال�سياح���ة وغيرها، ويجوز 
�سة وفقًا لروؤيته واحتياجات التحاد،  للموؤتم���ر اإن�ساء لجاٍن فنية متخ�سّ

ولجاٍن تقوم بمهام المتابعة والر�سد وتقديم التقارير والتو�سيات)1(.
وهن���اك لجاٌن يتّم تاأ�سي�سها بناًء على ق���راراٍت من الموؤتمر، يكون 
َدوره���ا متابعة �سي���ر العملية النتخابية في اإحدى ال���دول الأع�ساء، كما 
���ى لمراقبة ومتابعة  ف���ي لج���ان اإدارة النتخابات الت���ي اأُن�سئت خ�سي�سَ
النتخاب���ات الت�سريعية ف���ي ال�سنغال في 2017م؛ للوق���وف على العملية 

الديمقراطية في البالد)2(.
- مجل�س االأمن وال�ّسلم االإفريقي:

اأ�سبح���ت ق�سية ا�ستقرار النُُّظ���م الديمقراطية في اإفريقيا اإحدى 
الق�ساي���ا المهّم���ة اإل���ى جانب ق�سايا الأم���ن والدفاع، وب���ات الدفاع عن 
ا�ستمراري���ة تل���ك النُُّظ���م ودعم الحك���م الر�سي���د اأحد التحدي���ات التي 
تواجه التح���اد الإفريقي، ومع كثرة الم�ساعب الت���ي تواجه الحكومات 
الديمقراطي���ة، وتعر�سه���ا لالنقالب���ات اأو ال�سراع���ات الداخلية، �سواء 
الإثنية اأو القَبلية، لم تعد الو�ساطة اأو الم�ساعي الحميدة وحدها كافية.

تنّب���ه اأع�س���اء التحاد اإلى �س���رورة اإن�س���اء هيئٍة يكون له���ا اآلياٌت 
محددٌة وقوية، للتدخل في �سوؤون الدول الأع�ساء، لحّل وف�ّش النزاعات، 

وحفظ الأمن وال�ستقرار، ودعم النُُّظم الديمقراطية والحكم الر�سيد.
جرت مداولٌت عديدٌة بين القادة الأفارقة ب�ساأن م�ساألة �ُسُبل كفالة 

موزمبيق، يوليو 2003م، متاح على الرابط:
h t t p s : / / a u . i n t / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /
decisions/9642�ex_cl_dec_20_�_74_

iii_a_0.pdf

التاأ�سي�سي لالتحاد الإفريقي، ن�سخة موثقة، متاح  القانون    )1(
https://au.int/ar/constitutive�act :على الرابط

)2(  التحاد الإفريقي ين�سر بعثة لمراقبة النتخابات الت�سريعية 
http://www.panapress. على  متاح  ال�سنغال،  في 

https://goo.gl/3yGSJH :الرابط المختصر ،com

ال�ّسل���م والأمن في اإفريقيا، وفي القلب منها ق�سايا الحكم الر�سيد، وقد 
ُطرح���ت في ه���ذه المداولت اأفك���اٌر طموحٌة ب�ساأن التخّل���ي عن اآلية منع 

واإدارة وحّل النزاعات وا�ستبدالها بمجل�ٍش لل�ّسلم والأمن الإفريقي.
����ش لمجل�ش الأم���ن وال�ّسلم  وت���ّم بالفع���ل طرح البروتوك���ول الموؤ�سِّ
الإفريق���ي في قمة دربان ف���ي 2002م، وتبّنت القمة البروتوكول الُمن�سئ 
للمجل����ش، ودعت ال���دول الأع�ساء للت�سديق عليه، عل���ى اأن يظّل اإعالن 
القاه���رة ب�س���اأن اآلية من���ع واإدارة وحّل النزاع���ات �ساريًا خ���الل الفترة 

النتقالية لحين الت�سديق على البروتوكول ودخوله حّيز النفاذ)3(.
ودخ���ل البروتوكول حّيز النفاذ في 26 دي�سمبر 2003م، وذلك بعد 
م�سادقة ثلثي الدول الأع�ساء في التحاد الإفريقي عليه، وبداأ المجل�ش 

الممار�سة الفعلية لمهاّمه ابتداًء من 25 مايو 2004م.
ج���اء بروتوكول مجل����ش ال�ّسلم والأمن في اثنتي���ن وع�سرين مادة، 
ف�س���اًل ع���ن الديباج���ة، ممث���اًل اإط���ارًا �سام���اًل لتعزي���ز ال�ّسل���م والأمن 
وال�ستق���رار ف���ي القارة الإفريقي���ة ودعم النُُّظ���م الديمقراطية والحكم 

الر�سيد.
وتاأت���ي ن�سو�ش الفق���رة الأولى من الم���ادة الثانية م���ن بروتوكول 
المجل����ش لتن�ّش على طبيعته، وذلك باأنه جهاٌز دائٌم ل�سنع القرار فيما 
يتعل���ق بمنع ال�سراع���ات واإدارته���ا وت�سويتها داخل التح���اد الإفريقي، 
ويع���اون المجل�ش كلٌّ من: المفو�سية، ومجم���ع الحكماء، ونظام لالإنذار 

القاري المبكر، وقوة اإفريقية للتدخل ال�سريع، و�سندوق خا�ش.
وتح���ّدد الم���ادة الثالث���ة اأه���داف المجل����ش، والتي ت���دور جميعها 
ح���ول: الحفاظ على اأمن و�سلم الق���ارة الإفريقية، والحّد من النزاعات، 
وتعزي���ز الممار�سات الديمقراطية وت�سجيعها، والحكم الر�سيد، و�سيادة 
القان���ون، وحماية حق���وق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سي���ة، واحترام قد�سية 

حياة الإن�سان)4(.
- هيئة الحكماء:

تتكّون الهيئ���ة من خم�ش �سخ�سيات ذات ثقٍل على م�ستوى القارة، 
وله���ا اإ�سهاماته���ا ف���ي مج���الت ال�ّسل���م والأم���ن والتنمية، وتق���وم هيئة 

وت�سوية  الإف��ري��ق��ي  الت��ح��اد  ال���زه���راء،  فاطمة  فياللي    )3(
العالقات  و  ال�سيا�سية  العلوم  ق�سم  ماج�ستير،  النزاعات، 
الجمهورية  والإع�����الم،  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  كلية  ال��دول��ي��ة، 
 -125( �ش  2012م،  ال�سعبية،  الديمقراطية  الجزائرية 

.)126
والأم��ن  ال�سلم  مجل�ش  دور  اأحطيبة،  علي  هيبة  محمد    )4(
اإفريقية، دكتوراه،  وت�سويتها في  النزاعات  الإفريقي في حل 
جامعة  ال�سيا�سية،  العلوم  كلية  الدولية-  العالقات  ق�سم 

دم�سق، 2011م، �ش )635- 636(.



40

قراءات
سياسية

 العدد  )  39  (   يناير 2019م   /  ربيع ثاني 1440هـ

الحكم���اء بتقديم الن�سح اإلى المجل�ش، واإلى رئي�ش المفو�سية في جميع 
الم�سائل المتعلقة ب�سون ال�ّسلم والأمن وال�ستقرار وتعزيزه في القارة.

وتاأ�س�س���ت اللجنة في ع���ام 2007م، اأي بعد حوال���ي 5 �سنوات من 
اإن�س���اء بروتوك���ول المجل����ش. وق���د �ساهمت في ح���ّل ال�سراع���ات وبناء 
ال�سالم، بما في ذلك النزاعات المتعلقة التي تن�سب على اإثر النتخابات 
في الق���ارة، كما كانت تتولى ملف الم�سالح���ة الوطنية في مجال حقوق 
الن�س���اء والأطفال ف���ي النزاعات الم�سلحة، ودع���م النُُّظم الديمقراطية 

والحكم الر�سيد.
وم���ن اأب���رز تدخالت اللجن���ة: ما قامت ب���ه في جمهوري���ة الكونغو 
الديمقراطي���ة ع���ام 2011م، حيث تواج���دت اللجنة بق���وٍة داخل الدولة 
لت�سجيع اإج���راء عملية انتخابية �سلمية و�سفافة بع���د انتهاء ال�سراع في 
الدول���ة، وا�ستمر وجود اللجن���ة حتى عام 2017م، وقام���ت اللجنة بعقد 

�سل�سلٍة من التحقيقات وبعثات تق�سي الحقائق.
وا�ستطاع���ت اللجن���ة اإعط���اء منب���ٍر و�س���وٍت للعديد م���ن اأحزاب 
المعار�سة الكونغولية، واأتّمت اللجنة مهاّمها، وقامت ب�سياغة تقريرها 

عن مجريات الأمور في الكنغو)1(.
وعل���ى الرغم م���ن طول مدة بق���اء اللجن���ة في جمهوري���ة الكنغو، 
والمفاو�س���ات الت���ي اأجرته���ا م���ع المعار�س���ة والحكوم���ة، ف���اإّن النتائج 
النهائي���ة ل���م تك���ن مْر�سية، فقد ظ���ّل رئي����ش البالد )ج���وزف كابيال( 
متم�سك���ًا بالحك���م بالرغ���م من انته���اء مدت���ه الرئا�سية، ورف����ش ما تّم 
التف���اق عليه من اإجراء النتخابات الرئا�سية ف���ي موعدها، وتّم تاأجيل 
النتخاب���ات اإل���ى دي�سمب���ر 2018م، و�س���ط احتجاجاٍت م���ن المعار�سة 
و�سج���ٍب دولي لتخّلي الدولة عن الم�س���ار الديمقراطي والقانوني، وبقاء 

الرئي�ش بالرغم من انتهاء مدته)2(.
داخ���ل  الموج���ودة  �س���ة  المتخ�سّ الأجه���زة  م���ن  ع���دٌد  وهن���اك 
التح���اد، والتي ت�سع���ى لتحقي���ق اأهدافه في الق���ارة، ومنه���ا: )برلمان 
عم���وم اإفريقي���ا– محكم���ة الع���دل الإفريقي���ة– المجل����ش القت�سادي 
والجتماع���ي- الموؤ�س�سات المالية(، وكّل تل���ك الأجهزة ما يزال َدورها 
ٍة م���ا يتعلق بق�سايا دعم  مح���دودًا على اأر����ش الواقع في القارة، وبخا�سّ

منع  هو  دوره��ا  الحكماء:  لجنة  نجاندو،  اإيفيت  كابينجا    )1(
الأم��م  ال��وق��ائ��ع،  اإف��ري��ق��ي��ا،  ف��ي  العنيفة  ال��ن��زاع��ات  ن�سوب 
الرابط:  على  متاح  2017م،  المجلد54،  العدد3،  المتحدة، 

https://unchronicle.un.org/ar/article/4484

تمويل  اأي  ترف�ش  الديمقراطية  الكونغو  راأف���ت،  محمود    )2(
اأجنبي لنتخابات الرئا�سة، �سبكة روؤية الإخبارية، متاح على 

http://cutt.us/cP50E :الرابط

الديمقراطي���ة والحك���م الر�سيد، واإن ك���ان لبرلمان عم���وم اإفريقيا َدوٌر 
متمي���ٌز في الرقاب���ة والإ�سراف عل���ى النتخابات التي ُتج���رى في نطاق 

القارة، بالتعاون مع باقي اأجهزة التحاد.
ثالثًا: اآليات دعم الحكم الر�سيد:

هناك عدٌد من ال�سالحي���ات الموكلة لالتحاد الإفريقي ت�سمح له 
بالتدخل في �سوؤون ال���دول الأع�ساء، �سواء لإعادة الأمن وال�ستقرار، اأو 

ف�ّش المنازعات، اأو دعم الحكومات الر�سيدة.
وت�ستم���ل �سالحيات تدخ���ل التحاد عل���ى: )الم�ساعي الحميدة– 
تقدي���م تو�سيات– الو�ساط���ة– اإر�سال قوات حفظ �س���الم– المفو�سية 
ال�سيا�سي���ة– المفو�سي���ة الإفريقية لحق���وق الإن�سان- وثيق���ة النيباد– 

فر�ش عقوبات على الدول– مراقبة النتخابات(.
- الم�ساعي الحميدة وتقديم التو�سيات:

وه���و اأح���د الحل���ول ال�سلمي���ة للمنازع���ات، وُيق�س���د بالم�ساع���ي 
الحمي���دة: دخول التح���اد الإفريقي بين الطرَفْي���ن المتنازَعْين لتقريب 
وجهات النظ���ر بينهما، ومحاول���ة تهيئة المناخ لإج���راء مفاو�سات بين 

الطرَفْين.
وبذل���ك تع���ّد »الم�ساع���ي الحمي���دة« من اأه���ّم و�سائ���ل الم�ساعدة 
لإجراء المفاو�سات والو�س���ول اإلى الحلول ال�سلمية لالأزمة دون التدخل 
ف���ي ال�س���وؤون الداخلية، وذل���ك لأّن َدور التحاد ف���ي الم�ساعي الحميدة 
يتوق���ف عند تهدئة الأج���واء لإجراء المفاو�س���ات اأو و�سع �سروٍط مادية 

للتفاو�ش.
ول تحم���ل الم�ساع���ي الحمي���دة ق���وًة اإلزامي���ًة ُتجب���ر الأط���راف 
المتنازع���ة على التفاو�ش، اإذ تنح�سر اأهداف التحاد من بذله للجهود 
في الم�ساعي الحميدة على: تي�سي���ر الت�سال بين الأطراف المتنازعة، 

وت�سهيل تقديم تنازلٍت ومحاولة تبريرها)3(.
واإل���ى نف����ش معن���ى الم�ساع���ي الحمي���دة يذه���ب معن���ى تقدي���م 
التو�سي���ات، حي���ث اإنها اأي�سًا و�سيل���ٌة �سلميٌة لح���ّل النزاعات؛ من خالل 
تهيئه الأجواء لإج���راء المفاو�سات، واأحيانًا يتّم تقديم تو�سية في اإطار 

الم�ساعي الحميدة.
وم���ن اأهّم اأمثلة الم�ساعي الحميدة التي يبذلها التحاد الإفريقي: 
م�ساع���ي التحاد تجاه ح���ّل الأزمة في ت�س���اد، والتي تع���ود جذورها اإلى 
�سراٍع عل���ى ال�سلطة منذ ال�ستقالل 1966م، ثم امت���د ال�سراع، لياأخذ 

)3(  عبد المنعم من�سور، دور مجل�ش الأمن وال�سلم الإفريقي في 
مواجهه النزاعات الم�سلحة درا�سة حالة دارفور، ماج�ستير، 
ال�سيا�سية،  العلوم  ق�سم  ال�سيا�سية،  والعلوم  القت�ساد  كليه 

2010م، �ش27.
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اأ�سك���اًل مختلف���ة، ما بين �سراٍع دين���ي و�سراٍع َقَبلي وِعرق���ي، ثم �سراٍع 
ب�سب���ب النخب التي تق���ود الجماعات الدينية والقَبلي���ة، وفى اإطار ذلك 
ي�سعى التحاد اإلى بذل الم�ساعي الحميدة، وذلك من اأجل تعزيز الأمن 
وال�ستق���رار، وا�ستع���اده التهدئة، والحفاظ على الأم���ن الداخلي، وف�ّش 

التوتر القائم بين الأطراف المتنازعة في ت�ساد.
- الو�ساطة:

الو�ساط���ة وظيف���ٌة وقائية، ته���دف اإل���ى تهدئه الأج���واء المحيطة 
بالنزاع، وت�سهيل التو�سل اإلى حلٍّ بين الأطراف المتنازعة، ويتّم اللجوء 
اإليه���ا عندما ي�ست���ّد النزاع وتب���داأ ا�ستع���دادات الح���رب، اأو عندما يقع 

القتال بالفعل.
اإّن م�سطل���ح »الو�ساط���ة«- عموم���ًا- ي�سير اإلى قيام ط���رٍف ثالٍث 
بالتو�س���ط بي���ن الأط���راف المتنازعة؛ ع���ن طريق ال�ست���راك معهم في 

المفاو�سات التي ُتجرى، واقتراح م�سارات منا�سبة لتدارك الأزمة.
ويقوم التحاد الإفريق���ي بالو�ساطة بين الأطراف المتنازعة، عن 
طريق تقديم المقترحات والحلول الو�سط من اأجل التقريب بين وجهات 
النظ���ر، ولكن ف���ي حاله احت���دام ال�سراع والح���رب؛ ف���اإّن َدور التحاد 
يقت�سر على محاولة اإيجاد حلٍّ موؤقٍت لوقف اإطالق النار؛ تمهيدًا لو�سع 

حلٍّ �سامٍل لالأزمة)1(.
وم���ن اأهّم اأمثل���ة الو�ساط���ة: تدّخل التح���اد في الن���زاع الداخلي 
ف���ي كينيا، وهو نزاٌع ِعرق���ي بالأ�سا�ش، وتدّخل رئي����ش مفو�سية التحاد 
ف���ي 2008م )األف���ا عم���ر كوناري(؛ لي���وؤدي َدور الو�سيط بي���ن الأطراف 
المتنازع���ة، في قمة لالتحاد ف���ي اأدي�ش اأبابا في فبراير 2008م، وكانت 
مهّم���ة الو�ساطة ه���ي تاأكيد تحّم���ل الرئي����ش الكيني وزعي���م المعار�سة 
م�سوؤولي���ة النزاع، و�سرورة التو�سل اإلى ح���لٍّ �سلمي، وكانت تلك الجهود 

ُتبذل لمحاولة اإخماد النيران والكّف عن اأعمال العنف في كينيا.
وُتع���ّد الم�ساع���ي الحمي���دة، وتقدي���م التو�سي���ات، والو�ساطة، من 
الو�سائل الناعمة التي ي�ستطي���ع بها التحاد التدخل في �سوؤون اأع�سائه؛ 

لإعادة الأمن وال�ستقرار، وو�سع الحكم على الم�سار ال�سحيح. 
- نظام االإنذار القاري المبكر:

يتكّون النظام من وحدة مركزية للمراقبة والر�سد ُتعرف ب�»فرقة 
الأو�س���اع«، وُتع���ّد جزءًا م���ن اإدارة ال�ّسل���م والأمن في التح���اد، وتت�سل 
بوح���دات فرعي���ٍة للمراقبة والر�سد داخ���ل الآليات الإقليمي���ة، مثل اآلية 
ويتّم ربط  اإفريقيا،  بغرب  الإيكوا�ش  تجّمع  الإكوموج Ecomog في 

الوحدات بالمركز للتنبوؤ بالنزاعات.

)1(  المرجع ال�سابق، �ش29.

ويتك���ّون من 21 ع�سوًا، ف�ساًل عن رئي�ش الجهاز، ويخت�ّش النظام 
بجمع البيانات والمعلومات، ور�سد النزاعات والتوقع بها، وتوجيه باقي 
اآلي���ات المجل�ش، وتقدي���م الن�سح والم�ساورة بناًء عل���ى المعلومات التي 

تّم جمعها.
و�سهد ع���ام 2006م اجتماعًا بي���ن عدٍد من الخب���راء الحكومّيين 
التابعي���ن لالتحاد، من اأجل تعزيز َدور نظام الإنذار المبكر في مكافحة 

ق�سايا الإرهاب ومنع ن�سوب الأعمال الإرهابية.
وتع���اون النظ���ام م���ع الأم���م المتح���دة، ووكالته���ا، والمنظم���ات 
الدولية الأخرى ذات ال�سلة، ومراكز الأبحاث، والموؤ�س�سات الأكاديمية 
والمنظم���ات غير الحكومية، للو�سول اإلى معلوماٍت واإح�سائيات دقيقة، 

والتنبوؤ بالنزاعات والبوؤر الإرهابية)2(.
وعل���ى الرغم من َدور نظام الإن���ذار القاري المبكر في التعاون مع 
المنظم���ات الدولية، وَدوره في جمع المعلوم���ات، فاإّن َدوره في الحّد من 
اأزم���ات القارة يكاد يك���ون منعدمًا على اأر�ش الواق���ع، فلم تعرف القارة 

تنبوؤًا حقيقّيًا باأزماٍت وتّم حّلها قبل ن�سوئها.
- القوة االإفريقية الجاهزة:

وهي عب���ارٌة عن اأداٍة لمن���ع ال�سراعات الداخلي���ة والحدودية في 
ال���دول الإفريقية قبل وقوعها، والتعامل مع ال�سراعات فور وقوعها دون 
انتظ���ار تفاقمه���ا، ولردع اأّي ع���دواٍن خارجيٍّ على الق���ارة، ولمنع تدويل 
ال�سراع���ات الإفريقية، وتنق�سم اإلى اأربع تق�سيمات: )�سمال – �سرق – 

جنوب – غرب()3(.

http:// :2(  النظام القاري لالإنذار المبكر، متاح على الرابط(
www.peaceau.org/en/page/28�continen�

tal�early�warning

والأم��ن  ال�سلم  مجل�ش  دور  اأحطيبة،  علي  هيبة  محمد    )3(

ُيعّد مجلس األمن والّسلم 
اإلفريقي أبرز األجهزة التي 
أوكلت إليها قضايا دعم 

الحكم الديمقراطي وإرساء 
الحكم الرشيد في الدول 

االفريقية
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ُتعّد »القوة الإفريقية« الجاهزة اأحد اأهّم اأ�سلحة التحاد الإفريقي 
ف���ي الت�س���دي للنزاع���ات في الق���ارة ودع���م الحك���م الر�سي���د والنُُّظم 
الديمقراطي���ة، وك���ان من المتوق���ع منذ تاأ�سي����ش الق���وة اأن تظهر نتائج 
ملمو�س���ة في حّل اأزم���ات القارة.. وقد نجحت بالفع���ل القوات الإفريقية 
ف���ي بع�ش الأزمات الإفريقية، ولكن اقت�س���ر َدورها على حفظ ال�سالم، 
ومراقب���ة وقف اإطالق النار، كما تّم في اإقليم دارفور عام 2004م، حين 
تدخل���ت القوات الإفريقية لحفظ ال�سالم بقوٍة من الجنود، و�سل قوامها 

اإلى 200 جندي)1(.
اأم���ا عن الأزمة ف���ي بوروندي عام 2016م، ب�سب���ب اإعالن الرئي�ش 
»بيي���ر نكورونزيزا« اأنه �سير�ّسح نف�سه لفترٍة رئا�سيٍة ثالثٍة مثيرة للجدل، 
فق���د وقف التحاد وقواته عاج���زًا على الرغم من م���وت المئات، وفرار 
اأكث���ر من 230 األف بوروندّي ب�سبب ال�س���راع بين الحكومة والمعار�سة، 
ول���م تتدخ���ل الق���وات الإفريقي���ة، وظلت تنتظ���ر اإذن حكوم���ة بوروندي 

للتدخل)2(.
وهكذا يظّل تدخ���ل القوات الإفريقية في اأّي دولٍة مرهونًا بموافقة 
حكومته���ا على التدخل والنت�سار من عدمه، وقد ل ينتظر الواقع العملي 

تلك الموافقة، فتتفاقم الأزمة وت�سبح خارج ال�سيطرة.
- �سندوق ال�ّسلم: 

ت���ّم اإن�ساء �سندوق ال�ّسْل���م لتوفير الموارد المالي���ة الالزمة لمهام 
دعم ال�ّسلم والأمن والأن�سطة الأخرى المتعلقة بهما، ويتّم تجميع موارد 
ه���ذا ال�سندوق من م�س���ادر متعددة، تتمّثل ف���ي: م�ساهمات الأع�ساء، 
والم�ساهمات من م�سادر داخ���ل اإفريقيا وخارجها، ب�سرط اأّل يتعار�ش 

ذلك مع اأهداف التحاد ومبادئه)3(.
ويخت����شّ ال�سن���دوق بتموي���ل كّل عملي���ات دع���م ال�ّسل���م والأم���ن 
وال�ستق���رار في القارة، والت�سدي للممار�سات الإرهابية، وحفظ دعائم 

الحكم الر�سيد والنُُّظم الديمقراطية.

اإفريقية، دكتوراه،  وت�سويتها في  النزاعات  الإفريقي في حل 
جامعة  ال�سيا�سية،  العلوم  كلية  ال��دول��ي��ة،  العالقات  ق�سم 

دم�سق، 2011م، �ش637.
الجزيرة  دارف����ور،  ف��ي  ق��وات��ه  ين�سر  الإف��ري��ق��ي  الت��ح��اد    )1(

http://cutt.us/6Bc6z :للدرا�سات، متاح على الرابط
)2(  التحاد الإفريقي لن ين�سر قواته في بوروندي دون موافقة 
http://www.bbc.com/:الرابط على  متاح  حكومتها، 
arabic/worldnews/2016/01/160131_bu�

 rundi_au_troops

)3(  محمد هيبة علي اأحطيبة، مرجع �سابق، �ش638.

وتعان���ي ميزانية ال�سندوق م���ن تدهوٍر حادٍّ من���ذ تاأ�سي�سه، و�سهد 
ع���ام 2016م قرارًا من الموؤتمر بمنح �سن���دوق ال�سالم مبلغ 325 مليون 
دولر في عام 2017م، حيث يرتفع اإلى ما قدره 400 مليون دولر بحلول 
ع���ام 2020م)4(، وعلى الرغ���م من تلك المنح فاإنه���ا ل تكفي اإل لتغطية 

25% من عمليات ال�سالم في القارة.
- مبادرة النيباد:

هي واحدٌة من الآليات التي ي�ستخدمها التحاد الإفريقي لمواجهة 
تحديات الق���ارة الإفريقية، والنيباد هي مب���ادرٌة لل�سراكة الجديدة من 
اأج���ل تنمية اإفريقيا، وقد برزت تلك المبادرة على ال�ساحة الإفريقية في 
اجتماع منظمة الوح���دة الإفريقية ال�37 بزامبيا في يوليو 2001م، وفيه 

�سة للمبادرة. تّم اعتماد ال�ستراتيجية الموؤ�سِّ
والنيباد ه���ي اإحدى المح���اولت الجادة لتنمية الق���ارة الإفريقية 
والق�ساء على الفقر، من خالل ال�سراكة مع المجتمع الدولي، وال�سراكة 
الإقليمي���ة عل���ى م�ست���وى ال���دول، وعلى م�ست���وى التكت���الت القت�سادية 

الموجودة داخل القارة الإفريقية.
وياأت���ي في مقدمة مبادئ النيباد: اإع���الن الحكم الر�سيد؛ بو�سفه 
لل�ّسل���م والأم���ن وال�ستمراري���ة ال�سيا�سي���ة والتنمي���ة  اأ�سا�سّي���ًا  مطلب���ًا 
القت�سادية والجتماعية، ف�ساًل عن اأهداف ومبادئ النيباد في التنمية 

القت�سادية وتحقيق التنمية الم�ستدامة.
واأح���رزت النيب���اد تقّدمًا مالحظًا في مج���ال الحوكمة ال�سيا�سية، 
ٍة في الق�ساي���ا والعمليات النتخابية، فعلى �سبيل المثال: عقدت  وبخا�سّ
انتخاب���ات �سلمي���ة ف���ي 13 بلدًا في ع���ام 2010م، وفي 20 بل���دًا في عام 
الت���ي  ل�»ا�ستعرا����ش الأق���ران«،  2011م، و�ساهم���ت الآلي���ة الإفريقي���ة 
اعتم���دتها لجنة روؤ�س���اء الدول والحكوم���ات لتنفيذ ال�سراك���ة الجديدة 
م���ن اأجل تنمية اإفريقيا في اآذار/مار�ش 2003م، فيما حدث موؤخرًا من 
تح�سين���اٍت في الحوكمة القت�سادية وال�سيا�سية في المنطقة، بت�سرفها 
عل���ى اأ�سا�ش اأنها وكالٌة تقيد الإجراءات الحكومي���ة، وقد ان�سّم 33 بلدًا 
اإل���ى الآلية، وا�ستكمل 14 منها العملية، وبلغت مراحل مختلفة من تنفيذ 

تو�سيات ال�ستعرا�ش)5(.
وهناك عدٌد م���ن الآليات الأخرى الت���ي ي�ستخدمها التحاد لدعم 
الديمقراطية واإر�ساء الحكم الر�سيد في اإفريقيا، كفر�ش العقوبات على 

/int.au//:https on available ,FUND PEACE  )4(
 .fund�peace/en

)5(  �سالي يو�سف وكوثر مبارك، دور وم�ستقبل النيباد في القارة 
الرابط:  الديمقراطي، متاح على  العربي  المركز  الإفريقية، 

https://democraticac.de/?p=48402
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الدول المخّلة ب�سروط الديمقراطية، وُتفر�ش العقوبات بعد اإقرارها من 
الموؤتمر الهيئة العليا بالتحاد الإفريقي. 

ويدع���م التح���اد اآليات���ه لتنفي���ذ اأهداف���ه ف���ي الق���ارة، مث���ل اآلية 
الرقابة عل���ى النتخابات ومتابعة �سير العملي���ة الديمقراطية في الدول 
الأع�ساء؛ من خالل البعثات الإفريقية للرقابة على النتخابات، كما في 

النتخابات الكينية 2013م.
رابعًا: نماذج تطبيقية:

هن���اك عدٌد من الح���الت التطبيقية التي نج���ح التحاد الإفريقي 
فيه���ا، من خ���الل اآلياته واأجهزته، في تحقيق اأهداف���ه فيما يتعلق بدعم 
واإر�ساء قواعد الديمقراطية، وفي المقابل هناك بع�ش الحالت الأخرى 
اأخف���ق التحاد في الو�سول فيها اإلى نتائج مْر�سية، و�سنعر�ش عددًا من 

الأزمات التي ت�سّدى لها التحاد الإفريقي.
موقف التحاد الإفريقي من النقالبات الع�سكرية:

يتخ���ذ التح���اد الإفريقي موقفًا �سارم���ًا من ال���دول التي تتعر�ش 
اإل���ى انقالبات ع�سكرية وتتخّلى عن ت���داول ال�سلطة بطريقٍة �سلمية، كما 

يت�سّدى التحاد للتغيرات غير الد�ستورية في الحكومات الإفريقية.
ويتزايد قلق التحاد الإفريقي من تنامي النقالبات الع�سكرية في 
الق���ارة، واتخ���ذ موقفًا راف�سًا لكّل التطورات غي���ر الد�ستورية في تداول 
ال�سلط���ة، واأكد اأع�س���اء التحاد في اإعالن الجزائ���ر ال�سادر عن القمة 
الإفريقي���ة بالعا�سمة الجزائرية في يولي���و 1999م، فر�ش عقوباٍت على 
ال���دول المخالفة لمعايير الديمقراطي���ة، وكّل العقوبات تتعلق بالع�سوية 

وفر�ش عقوبات اقت�سادية، لمنع تف�ّسي تلك الظاهرة في القارة.
�سه���دت غيني���ا بي�ساو ف���ي ع���ام 2009م انقالب���ًا ع�سكرّي���ًا اأطاح 
بالرئي����ش المنتخب »جواو برناردو فييرا«، واأعلن النقالبيون اأّن اأ�سباب 
انقالبه���م على الحكم هي: �سمان �سيان���ة ونزاهة الديمقراطية، وو�سع 
البالد على الم�سار ال�سحيح. وانتهى النقالب بمقتل الرئي�ش )فييرا(، 

وحدوث توترات و�سدامات في البالد)1(.
وتّدخ���ل التح���اد الإفريقي ورف����ش النقالب الع�سك���ري، و�سغط 
على جميع الأط���راف المت�سارعة من اأجل الإ�سراع بعودة الديمقراطية 

وال�سرعية الد�ستورية للبالد.
وُعق���دت انتخاباٌت رئا�سي���ة في 28 يوني���و 2009م، واأ�سرف عليها 

)1( ال�سيد علي اأبو فرحة، م�ستقبل الدولة الإفريقية بين ال�سطوة 
اإفريقية/  ق��راءات  موقع  الديمقراطية،  وج��دوى  الع�سكرية 
 ،http://www.qiraatafrican.com وبحوث  درا�سات 

https://goo.gl/RMbgk9 :الرابط المخت�سر

التحاد الإفريقي، وانتهت النتخابات بفوز »مالم باكاي �سانها«، ولكنه 
ُتوف���ي في باري�ش ف���ي عام 2012م، وع���ادت الفو�س���ى والتوترات وعدم 
ال�ستق���رار اإلى البالد، و�سيط���رت مجموعاٌت ع�سكرية على الحكم، وتّم 
تعيين »رايمون���دو بيريرا« رئي�سًا للبالد، واأعقب ذل���ك محاولٌة انقالبية 

قبل اإجراء الجولة الثانية من النتخابات الرئا�سية.
قّرر التح���اد الإفريقي اأن يوقف ع�سوية غينيا بي�ساو في التحاد، 
ة بعمل التحاد، وذل���ك ب�سكٍل مرحليٍّ  وم���ا يرتبط بها م���ن اأن�سطة خا�سّ
حت���ى تتّم ا�ستع���ادة الحي���اة الد�ستورية داخ���ل الدولة، وتع���ود ال�سرعية 
للنظ���ام ال�سيا�س���ي، ولم يكت���ف التح���اد بالإيقاف، فقد ق���رر عقد قمٍة 
�ست للظروف ال�ستثنائي���ة التي تمّر بها دول القارة، واأكد التحاد  ُخ�سّ
ف���ي قمته على �سرورة تفعيل عمل الجه���ات الدولية والإقليمية؛ من اأجل 
تقدي���م حلوٍل من�سفة وعاجلة وعادلة لتجاوز الأزمة التي ت�سهدها غينيا 

بي�ساو وتفادي تفاقمها)2(.
وفي الأزمة التي �سهدتها غينيا بي�ساو عام 2009م؛ اكتفى التحاد 
بال�سج���ب والإدان���ة والرقابة عل���ى النتخابات، ولكنه ف���ي عام 2012م، 
ف���ي الأزمة التي �سهدتها البالد، تعامل معها التح���اد بلغٍة اأكثر �سرامًة 

وحّدة.
وبع���د اأن عادت الأم���ور في غيني���ا بي�ساو اإلى م�ساره���ا ال�سحيح، 
ودخل���ت البالد ف���ي الم�س���ار الديمقراط���ي، األغى التحاد ق���رار تجميد 
الع�سوي���ة ف���ي ع���ام 2013م؛ بع���د التفاق عل���ى اإنهاء الأزمة ف���ي غينيا 

بي�ساو، وتحديد موعٍد لعقد النتخابات الرئا�سية في 2017م)3(.
تعامل التحاد الإفريقي مع ق�سايا حقوق الإن�سان:

اأعل���ن التحاد الإفريقي، من���ذ اللحظة الأول���ى لنطالقه، تم�سكه 
بمب���ادئ حقوق الإن�س���ان والدفاع عنه���ا، واأّن حقوق الإن�س���ان وال�سعوب 
هي واحدٌة من اأولويات���ه؛ لأنها اأ�سا�ش ال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي 

والجتماعي بالدول الإفريقية.
واأكد التحاد التزامه بالميثاق الإفريقي لحقوق الإن�سان وال�سعوب، 
ال�س���ادر عن منظمة الوحدة الإفريقية ال�سابق���ة على التحاد الإفريقي 

في عام 1981م، في قمة المنظمة المنعقدة في نيروبي بكينيا.
واأن�ساأ التحاد- بموجب الميثاق- محكمًة اإفريقية لحقوق الإن�سان 

موقع   على  بي�ساو،  غينيا  ع�سوية  يعّلق  الإفريقي  التحاد    )2(
 ،https://www.skynewsarabia.com/world

https://goo.gl/gKX3q5 :الرابط المخت�سر
واقع  بي�ساو  غينيا  في  ال�سيا�سية  الأزم��ة  زكريا،  محمود    )3(
جديد وما�ش قديم، اآفاق اإفريقية، )القاهرة: الهيئة العامة 

لال�ستعالمات: المجلد 11: العدد 37: 2013(، �ش63.
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�ش للمحكمة حّي���ز التنفيذ في 25  وال�سع���وب، ودخل البروتوك���ول الموؤ�سِّ
يناير 2004م، وبداأت المحكمة عملها في نوفمبر 2006م.

واأ�سدرت المحكمة في 26 مايو عام 2017م حكمًا تاريخّيًا يوؤيد حّق 
جماعة الأوجيك الأ�سلية ف���ي كينيا، وراأت المحكمة اأّن الحكومة الكينية 

انتهكت �سبعة حقوق من الميثاق الإفريقي لحقوق الإن�سان وال�سعوب.
وتتلخ����ش ق�سية الأوجي���ك ف���ي اأّن الحكومة الكيني���ة- ممثلًة في 
دائرة الغابات الكينية- اأ�سدرت قرارًا باإخالء ومغادرة جماعة الأوجيك 
)وهم جماعة مهّم�سة ت�سكن الغابات في كينيا( من غابة »ماو« في خالل 
30 يوم���ًا، فاأر�سل برنامج تنمية �سعب الأوجيك، بعدما ان�سّم اإليه مركز 
تنمي���ة حقوق الأقلي���ات، ثم المجموعة الدولية لحق���وق الأقليات، ر�سالًة 
اإلى اللجن���ة الإفريقية لحقوق الإن�سان وال�سع���وب، ذكر فيها اأّن الإخالء 
انته���ك عدة اأحكام من الميثاق الإفريقي لحقوق الإن�سان وال�سعوب، بما 
ف���ي ذلك: الحق في الملكية )المادة 14(، والحرية من التمييز )المادة 
2(، والح���ّق في الحياة )المادة 4(، وحرية الدي���ن )المادة 8(، والحق 
ف���ي الثقافة )الم���ادة 17 )2( و)3((، والحّق ف���ي الت�سرف بحريٍة في 
الث���روة والم���وارد الطبيعية )الم���ادة 21(، والحق ف���ي التنمية )المادة 
22(، و)الم���ادة 1( الت���ي تل���زم كّل الدول الأع�ساء ف���ي منظمة الوحدة 

الإفريقية بدعم الحقوق التي يكفلها الميثاق)1(.
ولأول م���ّرٍة ف���ي تاري���خ الموؤ�س�سات؛ اأحال���ت اللجن���ة الق�سية اإلى 
المحكم���ة الإفريقي���ة لحقوق الإن�سان وال�سعوب؛ عل���ى اأ�سا�ش وجود اأدلٍة 

على حدوث انتهاكاٍت خطيرة وج�سيمة لحقوق الإن�سان. 
وف���ي 26 مايو 2017م، وبعد عملي���ٍة ا�ستغرقت 8 �سنوات، اأ�سدرت 
المحكمة حكمًا يوؤيد الحقوق المتعلقة بالأر�ش ل�سعب الأوجيك، ووجدت 
انتهاكاٍت لكّل حقٍّ من الحقوق المطالب بها، با�ستثناء الحّق في الحياة.

واأم���رت المحكم���ة الحكوم���ة باتخ���اذ كّل التدابي���ر المنا�سبة، في 
غ�سون فترٍة زمنيٍة معقولة، لمعالجة النتهاكات، واأعلنت المحكمة اأنها 

�ستقرر م�ساألة التعوي�سات على حدة.
موقف التحاد الإفريقي من النظم ال�ستبدادية:

ي�سع���ى التحاد الإفريق���ي اإلى الق�س���اء على ال�ستب���داد وظاهرة 
الأبوي���ة ال�سيا�سية التي تحفل بها القارة الإفريقية، فمثاًل رف�ش التحاد 
العت���راف ب�سلطة الرئي�ش الجامبي »يحي���ى جامع« المنتهية مدة وليته 

وال�سعوب �سد جمهورية  الإن�سان  لحقوق  الإفريقية  اللجنة    )1(
ال�سبكة  وال�سعوب،  الإن�سان  لحقوق  الإفريقية  اللجنة  كينيا، 
متاح  والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية  للحقوق  العالمية 
https://www.escr�net.org/ar/ ال��راب��ط:  على 

caselaw/2017/394451

في البالد )غامبيا(.
اأعل���ن »جامع« حالة الطوارئ في البالد لمدة 90 يومًا، قبل يوٍم واحٍد 
من انته���اء مدة وليته وت�سليم���ه ال�سلطة للرئي�ش الجدي���د المنتخب »اآداما 
بارو«، الذي فاز على الرئي�ش »جامع« في انتخابات الرئا�سة لعام 2016م)2(.
اعتر����ش التح���اد الإفريق���ي عل���ى ا�ستب���داد جام���ع ورغبت���ه في 
ال�سيط���رة عل���ى الحك���م؛ على الرغم م���ن انته���اء وليته ووج���ود رئي�ٍش 
منتخب، وتدخلت جماعة الإيكوا����ش )المنظمة القت�سادية لدول غرب 
اإفريقيا(، ون�سرت قوتها لحفظ ال�سالم داخل البالد، ومار�ست ال�سغط 
عل���ى جام���ع لت�سليم ال�سلطة، كم���ا تدخلت دوٌل كغيني���ا وموريتانا للقيام 

بَدور الو�سيط لحّل الأزمة)3(.
وانته���ت الأزم���ة ف���ي يناي���ر 2017م، بع���د اأن َقِب���َل جام���ع ت�سليم 
ال�سلطة واإع���ادة ال�ستقرار اإلى البالد، واأخرجت الإيكوا�ش قوتها، وعاد 

ال�ستقرار الن�سبي اإلى البالد.
الخاتمة:

تطورت الق�سايا الدولي���ة، وتعدت الأزمات حدود الدولة الوطنية، 
وظهرت الأهمية الملّحة لوجود كياناٍت دولية تدعم الموؤ�س�سات الوطنية 
لح���ّل اأزمتها و�سراعته���ا المت�سابكة، وتحقيق ال�ستق���رار الداخلي بها، 

ومن ثّم الحكم الر�سيد.
وُيع���ّد التح���اد الإفريقي واح���دًا من الكيان���ات الدولي���ة الداعمة 
لمب���ادئ الديمقراطية والحكم الر�سيد، ويعم���ل على ن�سر ال�ستقرار في 
الق���ارة الإفريقية من خالل جهٍد قاري ودول���ي م�سترك، كما يهدف اإلى 
الندماج القارّي على كّل الم�ستويات ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية.

ولك���ن هن���اك معّوقات تق���ف اأمام التح���اد الإفريقي ف���ي تحقيق 
اأهداف���ه وم�ساعيه، وم���ن اأهمها افتق���اره اإلى التمويل، فدائم���ًا ما يعيق 
ٍة ذات  التمويُل التحاَد عن الم�سي ُقُدمًا في الق�سايا الإفريقية، وبخا�سّ

ال�سلة بالق�سايا الوطنية داخل حدود الدولة.
وتاأت���ي الإرادة ال�سيا�سي���ة التي تعار����ش في كثيٍر م���ن الأحيان اأّي 
تدخ���الٍت خارجي���ة، وخ�سو�سًا ف���ي الق�سايا المتعلقة بحق���وق الإن�سان 
ودّق���ة  ل�سفافي���ة  الإفريقي���ة  ال���دول  وافتق���اد  ال�سيا�سي���ة،  والحري���ات 

حالة  يعلن  ج��ام��ع  يحيى  الرئي�ش  غامبيا:  ف��ي  الأزم����ة    )2(
�سي،  بي  بي  واح��د،  بيوم  رئا�سته  فترة  انتهاء  قبل  الطوارئ 
http://www.bbc.com/arabic/ الرابط:  على  متاح 

world�38655072

)3(  الأزمة في غامبيا: يحيى جامع يقبل التخلي عن ال�سلطة، 
http://www.bbc.com/ :بي بي �سي، متاح على الرابط

arabic/world�38702832
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الإح�سائي���ات والمعلومات، من العوامل الت���ي ُت�سعف من قدرة التحاد 
على التدخل ال�سريع.

وعلى الرغم من محاولة التحاد الإفريقي م�سايرة التكتالت الدولية، 
كم���ا في التح���اد الأوروبي، ف���اإّن َدوره ل يزال محدودًا، فهن���اك العديد من 
ق�ساي���ا الق���ارة الإفريقية ل ت���زال معّلقة، ولم يكن لالتح���اد دوٌر فاعٌل فيها 
لتداركه���ا، اأو حت���ى لإنهائه���ا بعد اندلعه���ا، كما هو الحال ف���ي العديد من 
الأزمات في )ليبيا– اإفريقيا الو�سطي– ال�سومال– جنوب ال�سودان-...(.

وطّب���ق التح���اد الإفريقي عقوب���اٍت على بع�ش الدول، ف���ي اأزماٍت 
�سيا�سي���ة ق���د �سهدتها، تتعل���ق بالتداول غي���ر ال�ّسلمي لل�سلط���ة، كما في 
غيني���ا بي�س���او 2012م، ولكنه غ�ّش الطرف عن عدٍد م���ن الدول �سهدت 
انقالباٍت ع�سكرية، م���ّرت دون تجميد ع�سوية اأو وقف ن�ساٍط للدولة، اأو 
اكتف���ى التحاد بتجمي���د الع�سوية لفترٍة ثم تّمت اإزال���ة التجميد واإعادة 
الن�ساط للدولة؛ دون اأن تعود الأو�ساع اإلى مجرياتها ال�سلمية في الدولة.
وخي���ر �ساهٍد عل���ى اإخفاق التحاد، ف���ي التعامل م���ع ق�سايا الحكم 
الر�سيد بح�سٍم، تعاطي وتعامل التحاد مع الجنرال محمد ولد عبدالعزيز 
رئي�ش المجل�ش الع�سكري في موريتانيا، التي �سهدت 16 انقالبًا ع�سكرّيًا، 
برغ���م مخالفة ه���ذا للميثاق الإفريق���ي الخا�ّش بالحك���م والديمقراطية، 
حتى اأ�سب���ح هو رئي�ش التحاد الإفريقي، وب���َدروه �سمح التحاد الإفريقي 
في عهده بعودة الع�سوية المجمدة لبع�ش الدول عبر مجل�ش ال�ّسلم والأمن 
الإفريق���ي، بم���ا يخالف ميثاق التح���اد الإفريقي، الذي يمن���ع مكافاأة َمن 

يقوم بالنقالب الع�سكري من تولي الرئا�سة في بلده.
وتاأت���ي جائ���زة »م���و اإبراهي���م«، للحكم الر�سي���د ف���ي اإفريقيا في 
2017م، دلي���اًل على اإخفاق التحاد في اإر�ساء دعائم الحكم الر�سيد في 
اإفريقي���ا، حيث ل���م تجد اأحدًا من القارة يفوز به���ا ويتوافق مع �سروطها 
التي ت���دور حول: اأن يك���ون القائد قد جاء بانتخاب���اٍت ديمقراطية، وقد 
ت���رك الحكم بانته���اء فترته الد�ستورية، على اأن يك���ون قد اأنجز خاللها 
م�ساري���ع تنموية للنا����ش تتعلق بتوفير الأمن وال�سح���ة والتعليم والتنمية 

القت�سادية)1(.
وعليه؛ فاإّن هناك عدداً من التو�سيات التي ُتقّدم لالتحاد 
االإفريق���ي لكي يقوم بَدوره ف���ي القارة االإفريقية بفاعليٍة اأكبر، 

وتنح�سر في:
- زي���ادة الم���وارد المالي���ة لالتح���اد: فاإّن زيادة الم���وارد المالية 

)1(  جائزة الحكم الإفريقي الر�سيد.. ل اأحد ي�ستحق، على موقع 
 ،https://www.skynewsarabia.com/world

https://goo.gl/TK58SC :الرابط المخت�سر

لالتحاد ت�سمح له بالتحرك بفاعليٍة اأكبر داخل القارة، كما تتيح له المجال 
ة المتعلقة بالتنمية ال�سيا�سية والقت�سادية. لمواجهة اأزمات القارة، وبخا�سّ

- اال�ستقاللي����ة ف����ي القرار: بع�ش الق���رارات ال�سادرة عن التحاد 
الإفريق���ي تك���ون نابعًة م���ن موروث���اٍت اإفريقية، تتعل���ق ب�سيط���رة الع�سكرّيين 
عل���ى الحكم، فج���اء تعامل التح���اد الإفريقي في الآونة الأخي���رة مع ع�سرات 
النقالبات الع�سكرية، وتوّلي ع�سكرّيين لل�سلطة وعزلهم للروؤ�ساء المنتخبين، 
ب�س���ورٍة غي���ر حا�سم���ة، خالف فيه���ا ميثاقه اأحيان���ًا، ليوؤكد اأّن خ���روج القارة 
ال�سم���راء م���ن دائ���رة النقالبات هو اأم���ٌر �سع���ب، و�سيظّل لفت���رٍة من الوقت 

مرتبطًا بالقارة الإفريقية، ما يوؤدي اإلى �سعف التنمية وعدم ال�ستقرار.
التح���اد  يتعر����ش  الخارجي���ة:  ال�سغ���وط  م���ن  التح���رر   -
الإفريق���ي واأجهزت���ه ل�سغ���ٍط خارجي م���ن المنظمات الدولي���ة والقوى 
الدولية العظم���ى، كما حدث في الأزمة في مالي 2012م، حيث �سغطت 

فرن�سا على التحاد الإفريقي للتدخل في الأزمة في مالي.
- المن���اداة ب�س���رورة اإقام���ة �س���وٍق اإفريقي���ة م�سترك���ة: اإن 
تفعي���ل ال�س���وق الإفريقية الم�ستركة يقيم رواب���ط اقت�سادية بين الدول، 
م���ا يدفعها لإنه���اء ال�سراع���ات ال�سيا�سية، واإقامة عالق���ات قائمة على 
المنفعة المتبادلة، ويترتب عليه تحقيق التنمية بكّل اأ�سكالها الجتماعية 

والقت�سادية وال�سيا�سية.
- تدعي���م الم�سارك���ة ال�سعبي���ة: فعلى التح���اد الإفريقي اأن 
يدع���م الم�ساركة ال�سعبي���ة، فم�ساركة ال�سع���وب الإفريقية في حلقاٍت 
نقا�سي���ة يعقدها التحاد؛ يقّرب ما بي���ن ال�سعوب الإفريقية بالتوا�سل 
الم�ستمر بين اأبناء القارة تحت مظلته، لتدعيم فكرة التوا�سل القاري 
القائ���م على اأُ�س����شٍ اجتماعيٍة �سعبي���ة، واإر�ساء التب���ادل الثقافي بين 

ال�سعوب الإفريقية �

على الرغم من مجهودات 
االتحاد اإلفريقي؛ فإنها 
 بالنسبة 

ً
ما زالت محدودة

لحجم التحديات التي تواجه 
القارة اإلفريقية فيما يتعلق 
بالديمقراطية والحكم الرشيد
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أداء االقتصاد اإلفريقي خالل الفترة 
ْين المتوسط والطويل

َ
)2016-2018م( وتوقعات األجل

د. �سماح �لمر�سي 
�لبح�وث  �لم�س�اعد–  معه�د  �القت�س�اد  �أ�س�تاذ 

و�لدر��سات �الإفريقية/ جامعة �لقاهرة–  م�سر

النم���و القت�سادي ف���ي اإفريقيا خالل الفت���رة )2016-2018م(؛ 
النم���و القت�سادي ف���ي الأقاليم الفرعي���ة الإفريقية خالل الفترة 
)2016-2018م(؛ العم���الت المحلي���ة ومع���دلت الت�سخ���م ف���ي 
اإفريقيا خالل الفت���رة )2016-2018م(؛ اأداء التجارة الإفريقية 
خ���الل الفت���رة )2010-2015م(؛ توقع���ات النم���و القت�س���ادي 

الإفريقي في الأجَلْين المتو�سط والطويل.
تمهيد: تطورات القت�ساد العالمي: 

لقد تراج���ع النمو القت�سادي العالمي خ���الل عام 2016م، 
لي�سّج���ل معدل نموٍّ ق���دره 2،3%، بعد اأن ك���ان 2،5% عام 2015م، 

هذه �لورق�ة �إلى ر�س�د وتحليل تهدف 
�القت�س�ادية  �لتط�ور�ت  �أه�ّم 
ف�ي �لق�ارة �الإفريقي�ة، باأقاليمه�ا �لفرعي�ة �لمختلفة 
ومجموعاتها �القت�س�ادية �لمتنوعة، �سو�ًء كانت دواًل 
م�س�ّدرة �أو م�س�توردة للنف�ط، �أو دواًل غني�ة �أو فقي�رة 

بالمعادن. 
وتنق�سم ه���ذه الورقة اإل���ى خم�سة اأجزاء رئي�س���ة: اتجاهات 
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لق���د تراجع معدل النم���و القت�س���ادي في اإفريقي���ا بمقداٍر 
اأقّل من الن�سف، م���ن 3،7% عام 2015م اإلى 1،7% عام 2016م، 
ب�سب���ب �سعف وتراج���ع الظ���روف القت�سادية العالمي���ة، وب�سبب 
تراج���ع اأ�سعار النف���ط وال�سلع الأخرى، والظ���روف المناخية غير 
���ٍة الجف���اف(، ويعك�ش التراجع ال���ذي �سهدته  المواتي���ة )وبخا�سّ
اإفريقي���ا التراج���ع في اأكب���ر القت�س���ادات الإفريقي���ة خالل عام 
2016م، وه���ي نيجيري���ا، حي���ث تراجع مع���دل النمو فيه���ا لي�سل 
اإل���ى )-1،6%(، وفي جنوب اإفريقي���ا )0،6%(، اأنجول )%0،8(، 

الجزائر )2،9%(، م�سر )3،4%(، المغرب )%1،7(. 
وق���د تنوع الأداء القت�سادي في القارة، حيث �سهدت �ساحل 
الع���اج معدًل للنم���و قدره )8%( خ���الل ع���ام 2016م، كينيا %6، 
المغرب 1،7%، وغينيا ال�ستوائي���ة )-4،5%(، واإثيوبيا )%5،4(، 

وتنزانيا )7%(، وال�سنغال %6،3. 
وق���د ب���داأت اأ�سعار ال�سلع في النتعا�ش م���ع نهاية الربع الأول 
من عام 2016م؛ بعد اأن تراجعت خالل العاَمْين الأخيَرْين، لكنها 

ل تزال اأقّل من متو�سط م�ستواها ال�سنوي لعام 2014م. 
و�سّج���ل معدل النمو في المجموع���ات القت�سادية الإفريقية 
)الم�سدرة للنفط، والم�ستوردة للنفط، والغنية بالمعادن( %0،8 

و2،5% و2،2% على التوالي، كما يو�سحه ال�سكل رقم )2(. 
�سكل رقم )2(: اأداء النمو في المجموعات 

االقت�سادية االإفريقية خالل الفترة )2013-2016م(

 Source: Economic Commission for Africa
 (EAC), Economic Report in Africa, “Urbanization
 and Industrialization for Africa’s Transformation,

 .(Addis Ababa: EAC, 2017), p6

وبالعتماد عل���ى موؤ�ّسر التغي���رات في اأ�سع���ار الم�ستهلكين؛ 
م���ا زالت ال�سغ���وط الت�سخمية العالمية �ساكن���ًة عند حدود %0،7 
ع���ام 2016م، وف���ي ال���دول المتقدم���ة 4،5%، اأم���ا القت�س���ادات 
ال�ساع���دة والدول النامية فقد �سّجل���ت 0،3% و4،7% على التوالي 

عام 2015م.

وه���و بذلك يعك����ش تراجعًا ب�سيطًا في اإجمال���ي تكوين راأ�ش المال 
الثابت )ال�ستثمار(، وتراجع ال�ستهالك النهائي للقطاع العائلي. 
لق���د تراجع مع���دل النمو القت�سادي ف���ي الوليات المتحدة 
ب�س���كٍل طفيف، م���ن 2،4% ع���ام 2015م اإلى 2،2% ع���ام 2016م، 
وا�ستم���ر معدل النمو ف���ي التباطوؤ ف���ي التحاد الأوروب���ي لي�سّجل 

1،7% في العاَمْين.
اأم���ا في ال�سي���ن؛ فقد تراجع من 6،9% ع���ام 2015م لي�سل 
اإل���ى 6،4% عام 2016م. وفي البرازيل من )-3،8%( عام 2015م 
اإل���ى )-3،4%( عام 2016م. وفي رو�سيا التحادية من )-%3،7( 

عام 2015م اإلى )-1،9%( عام 2016م. 
اإّن توقع���ات الزي���ادة في النم���و القت�س���ادي العالمي لي�ست 
���ًة ف���ي القت�سادات  كبي���رًة ب�سب���ب الم�س���كالت التمويلي���ة، خا�سّ
ال�ساع���دة، والتي ترجع في معظمها اإل���ى انخفا�ش اأ�سعار ال�سلع، 
وتراج���ع ال�ستثمارات، و�سعف التجارة، وتراج���ع الطلب، وزيادة 
الت�سخ���م، حي���ث اإّن التراجع ف���ي اأ�سعار ال�سلع ال���ذي حدث عام 
2014م ق���د اأّث���ر على الح�ساب���ات الجارية وعائ���دات الحكومات، 

م�سيفًا اأعباًء على العمالت المحلية، ومكّونًا �سغوطًا ت�سّخمية. 
اإفريقيا  في  القت�سادي  النمو  اتجاهات  اأوًل: 

خالل الفترة )2016-2018م(: 
لق���د �سه���دت اإفريقي���ا ف���ي ع���ام 2016م تراجعًا ف���ي النمو 
القت�سادي، هو الأكبر خالل العقد الأخير، من 3،7% عام 2015م 
اإل���ى اأقّل من 1،7% ع���ام 2016م، وكال المعدَلْي���ن اأقّل من المعدل 
العالمي للعام نف�سه )2،3%(، وكذلك اأقّل من المعدل الذي حققته 

الأقاليم النامية، كما يو�سحه ال�سكل رقم )1( الآتي. 
�سكل رقم )1(: معدالت النمو االقت�سادي في اإفريقيا 

واالقت�سادات ال�ساعدة والدول النامية  خالل الفترة )2013-2016م(

 Source: Economic Commission for Africa
 (EAC), Economic Report in Africa, “Urbanization
 and Industrialization for Africa’s Transformation,

 .(Addis Ababa: EAC, 2017), p3
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وق���د طبقت معظ���م القت�س���ادات الكبيرة �سيا�س���اٍت نقديًة 
انكما�سي���ًة لتقليل ال�سغوط الت�سخمي���ة، وخالل عام 2016م اأدى 
ًة التراجع  التراج���ع العام ف���ي الأداء القت�سادي العالم���ي، خا�سّ
ل���دى ال�سي���ن، وتحوّلها م���ن اقت�ساٍد متّج���ٍه اإل���ى ال�ستثمار اإلى 
اقت�س���اد معتم���ٍد على ال�سته���الك، اإل���ى تاأّثر العديد م���ن الدول 
الإفريقي���ة ب�س���كٍل مبا�س���ر، م���ن خ���الل التراجع ف���ي الطلب على 
�سادراته���ا، وب�سكٍل غي���ر مبا�سٍر من خالل التراج���ع العالمي في 

اأ�سعار ال�سلع. 
وم���ن المخاط���ر الت���ي تواجهه���ا الق���ارة الإفريقي���ة: الطلب 
المنخف�ش على ال�س���ادرات، و�سعف تدفقات ال�ستثمار الأجنبي 
المبا�س���ر ع���ن م�ستوياتها المتوقع���ة، وذلك لأّن الأ�س���واق المالية 
العالمية اأ�سبحت اأ�سيق و�سديدة التاأثر، وقد تواجه القت�سادات 
الإفريقي���ة مدفوعاٍت اأعلى على الفائدة عل���ى القرو�ش، ولم يكن 
النم���و ف���ي القطاعات غي���ر النفطية في ال���دول الإفريقي���ة كافيًا 

لتعوي�ش الآثار التي نتجت عن تراجع اأ�سعار النفط)1(.
ويو�سح ال�سكل رقم )3( معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيق���ي Gross Domestic Product GDP في 
اإفريقي���ا خ���الل الفت���رة )2009-2019م(، حي���ث �سه���د المعدل 
حال���ًة من التعافي، وبداأ في الرتفاع منذ عام 2017م، ومتوقع اأن 
ي�ستم���ر في هذا التجاه من الرتف���اع خالل عام 2018م وتوقعات 

2019م. 
�سكل رقم )3(: معدل نمو GDP الحقيقي في 

اإفريقيا )2009-2019م( 

 Source: the World Bank, African Regional
 Economic outlook Report, (Washington D.C: the

.World Bank, 2018), p5

 Economic Commission for Africa (EAC), )1(
 Economic Report in Africa, «Urbanization
and Industrialization for Africa›s Transfor�
.mation», (Addis Ababa: EAC, 2017), pp3�6

اأم���ا ال�سكل رق���م )4(؛ فير�سد معدل نمو متو�س���ط دخل الفرد 
الحقيق���ي في القارة الإفريقية خالل الفترة )2009-2019م(، حيث 
مّيز هذا ال�سكل بين معدل النمو في ال�سمال الإفريقي- الذي ا�ستبعد 
منه ليبيا )نظرًا لخ�سو�سية هذه الحالة(-، ومعدل النمو في اإفريقيا 
جن���وب ال�سح���راء- ال���ذي ا�ستبعد من���ه نيجيري���ا-، والمالحظ من 
ال�س���كل- عمومًا- اأّن معدل نمو متو�سط دخل الفرد قد �سهد حالًة من 
التراج���ع ال�سديد في نيجيريا خالل عام 2016م، واكبته حالُة تراجٍع 
عل���ى م�ستوى اأقاليم الق���ارة المختلفة، اإل اأنه بداأ ف���ي التعافي ابتداًء 
من عام 2017م، وا�ستمرارًا في عام 2018م وتوقعات عام 2019م)2(.

�سكل رقم )4(: معدل نمو متو�سط دخل الفرد 
الحقيقي في اإفريقيا )2009-2019م(

 Source: the World Bank, African Regional
 Economic outlook Report, (Washington D.C: the

.World Bank, 2018), p5

ويو�س���ح ال�سكل رقم )5( م�ساهمة القطاع���ات القت�سادية في 
النات���ج المحلي الإجمالي الإفريقي خ���الل الفترة )2000-2016م(، 
حي���ث يت�سح م���ن ال�س���كل اأّن »قط���اع الخدم���ات« هو القط���اع الأكثر 
م�ساهمًة في GDP  في اإفريقيا خالل الفترة التي ير�سدها ال�سكل.
�سكل رقم )5(: م�ساهمة القطاعات فيGDP  في 

اإفريقيا )2000-2016م(

 Source: the World Bank, African Regional

 African Development Bank, Catalyzing )2(
 Job Creation and Growth Through MSME
 Development in Deauville Partnership
 countries, (Tunisia: African Development

.Bank, 2013), p11
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 Economic outlook Report, (Washington D.C: the

.World Bank, 2018), p7

ح ال�س���كل التالي  وعل���ى م�ست���وى التوظي���ف والعمال���ة؛ يو�سّ
م�ساهمة القطاعات القت�سادية في التوظيف في اإفريقيا مقارنًة 
بباقي اأقاليم العالم، حي���ث يت�سح من ال�سكل اأّن »قطاع الزراعة« 
هو القطاع الأكثر ا�ستيعابًا للقوة العاملة في اإفريقيا، خالل الفترة 
الت���ي ير�سدها ال�سكل )2008-2016م(، يليه »قطاع الخدمات«، 

ثم »قطاع ال�سناعة«)1(.
�سكل رقم )6(: م�ساهمة القطاعات االقت�سادية في 

التوظيف في اإفريقيا وباقي اأقاليم العالم )2008-2016م(

 Source: the World Bank, African Regional
 Economic outlook Report, (Washington D.C: the

.World Bank, 2018), p8

الفرعية  الأقاليم  في  القت�سادي  النمو  ثانيًا: 
الإفريقية خالل الفترة )2016-2018م(: 

- �س���رق اإفريقي���ا: كما هو معتاٌد، خ���الل ال�سنوات الثالث 
الما�سي���ة، ك���ان اإقليم �س���رق اإفريقيا هو الأ�سرع نم���ّوًا خالل عام 
2016م على م�ستوى اأقاليم القارة الفرعية، حيث �سّجل معدل نموٍّ 
ق���دره 5،5% كم���ا يو�سح ال�سكل رقم )7(، لق���د قاد النمو في هذا 
الإقليم كلٌّ من اإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا، وكان الإنفاق العام 
عل���ى م�سروعات البنية الأ�سا�سية هو الم�ساهم الرئي�سي في النمو 
ل���دى كلٍّ م���ن اإثيوبيا وكيني���ا وتنزانيا، كذلك كان���ت زيادة الطلب 
المحّل���ي مع نمو قط���اع الخدمات وال�سناع���ة التحويلية المحرَك 

الأ�سا�سيَّ للنمو في عام 2016م. 
- غ���رب اإفريقيا: لقد تراجع النمو القت�سادي ب�سكٍل حادٍّ 
في غرب اإفريقيا م���ن 4،4% عام 2015م اإلى 0،1% عام 2016م، 
لي�سب���ح الإقليم الفرع���ي الأبطاأ ف���ي النمو القت�س���ادي، محتاًل 
بذل���ك موقع الجن���وب الإفريقي في ال�سن���وات الما�سية، لقد كان 

The World Bank, African Regional Eco� )1(
 nomic outlook Report, (Washington D.C:

.the World Bank, 2018), pp5�8

التراج���ع بالأ�سا�ش ب�سبب التراجع القت�سادي في نيجيريا، حيث 
تراجع���ت اأ�سع���ار النفط، وتراج���ع اإنتاج كلٍّ من النف���ط والطاقة، 
وكذل���ك ب�سبب الن���درة في العمل���ة الأجنبي���ة، والتراجع في طلب 

الم�ستهلكين. 
وعل���ى النقي�ش من ذلك؛ ك���ان اأداء كلٍّ من ال�سنغال و�ساحل 
الع���اج جّي���دًا، حيث �سّجاَل مع���دل نموٍّ مرتفٍع بل���غ 6،3% و8% على 
التوال���ي. وفي ال�سنغال فاإّن الزي���ادة في ال�ستثمار العاّم والخا�ّش 
ًة في قطاع���ات الطاقة والبني���ة الأ�سا�سية والزراعة  تترك���ز خا�سّ
والم�ساي���د، وال�سياح���ة والمن�سوج���ات وتكنولوجي���ا المعلوم���ات 

والتعدين، وما زالت هذه القطاعات هي التي تدعم النمو. 
���ن ف���ي من���اخ  وق���د دع���م النم���و ف���ي �ساح���ل الع���اج التح�سُّ
ال�ستثم���ار، وزي���ادة الإنف���اق على م�سروع���ات البني���ة الأ�سا�سية، 
���ٍة قطاع���ات النق���ل والطاق���ة، حت���ى م���ع ظ���روف المناخ  وبخا�سّ
ال�سي���ئ الذي اأّثر بال�سل���ب على قطاع الزراعة، وق���د �سّجلت غانا 
مع���دًل للنمو بلغ 3،8% ع���ام 2016م، وهو المعدل الأقّل على مدار 
عقَدْين من الزمان، وذلك نتيجة التوترات ال�سيا�سية التي اأعقبت 
النتخاب���ات الأخيرة، وانخفا����ش ثقة الم�ستهل���ك، وتراجع اإنتاج 

واأ�سعار النفط)2(. 
�سكل رقم )7(: معدالت النمو االقت�سادي في 

االأقاليم الفرعية االإفريقية

 Source: Economic Commission for Africa
 (EAC), Economic Report in Africa, “Urbanization
 and Industrialization for Africa’s Transformation,

 .(Addis Ababa: EAC, 2017), p8

 Economic Commission for Africa (ECA), )2(
the Mutual Review of Development Effec�
 tiveness in Africa Promise & Performance,

.(Addis Ababa: ECA, 2015), p37
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النم���و  مع���دل  تراج���ع  االإفريق���ي:  الجن���وب   -
القت�س���ادي في الجنوب الإفريقي م���ن 2،5% عام 2015م 
اإلى 1% عام 2016م، عاك�سًا بذلك التراجع الحاّد في معدل 
النمو القت�سادي لدى جنوب اإفريقيا واأنجول، وكان الأداء 
القت�سادي الأقوى على م�ستوى الإقليم الفرعي من ن�سيب 
موري�سيو����ش )3،6%( وموزمبي���ق )4،2%(، وم���ن العوامل 
الت���ي اأ�سعف���ت النمو في جن���وب اإفريقيا- وه���ي القت�ساد 
الأ�سخ���م ف���ي الإقلي���م الفرع���ي–: تراج���ع اأ�سع���ار ال�سلع 
والجف���اف والتراجع ف���ي اإنتاج الكهرباء والقي���ود التمويلية 
وتراج���ع ثقة الم�ستهلكين ورجال الأعم���ال، كما اأّن اإنتاجية 

العمل بداأت تاأخذ اتجاهًا متراجعًا منذ عام 2011م. 
وعلى م�ست���وى اأداء النمو القت�سادي في موري�سيو�ش؛ 
ف���اإّن الزيادة ف���ي الإنفاق ال�ستهالكي النهائ���ي كانت �سببًا 
مهّم���ًا ف���ي دع���م النم���و القت�س���ادي، و�سّجل���ت موزمبيق 
مع���دل نم���وٍّ ق���دره 4،2% ف���ي ع���ام 2016م، بالرغ���م م���ن 
تراج���ع ال�ستهالك الحكومي، و�سع���ف تدفق ال�ستثمارات 
الأجنبية، وتراج���ع بيئة ال�ستثمار والأعمال، وعدم مواءمة 

الظروف المناخية للزراعة. 
- الو�س���ط االإفريق���ي: لق���د تراج���ع مع���دل النم���و 
القت�س���ادي ف���ي الو�سط الإفريقي م���ن 3،4% عام 2015م 
اإل���ى 2،4% ع���ام 2016م، عاك�س���ًا بذل���ك النم���و المت���وازن 
ف���ي الكامي���رون )5،3%(، وجمهوري���ة اإفريقي���ا الو�سط���ى 
)5،1%(، وت�س���اد )1،1%(، والجابون )3،2%(، وجمهورية 
الكنغو )1،6%(، والتراجع في غينيا ال�ستوائية )-%4،5(، 
اأما جزر القمر فقد تراجع معدل النمو بها لي�سل اإلى %5،3 
في ع���ام 2016م؛ ب�سبب التراجع في نمو ناتج قطاع النفط 

وانخفا�ش اأ�سعاره. 
وق���د تباطاأ التو�سع في ت�ساد ب�سبب تاأّثر القت�ساد غير 
النفطي بالتراجع في الإنفاق والم�سكالت الأمنية والتوترات 
ال�سيا�سي���ة. وب�سبب ب���دء الإنتاج في حق���وٍل نفطيٍة جديدة؛ 
فق���د تو�ّس���ع النمو في جمهوري���ة الكنغو بالرغ���م من تراجع 
الأ�سع���ار العالمية للنفط، حيث يعني ذلك تراجعًا كبيرًا في 

ال�ستثمار العام و�سعفًا في نمو القطاعات غير النفطية. 
وق���د تراج���ع النم���و القت�سادي ف���ي الجاب���ون لي�سل 
اإل���ى 3،2%؛ متاأث���رًا بانخفا����ش اأ�سع���ار النفط الت���ي اأثرت 
عل���ى العائدات الحكومي���ة، وبالطبع تاأث���ر ال�ستثمار العاّم 

في البني���ة الأ�سا�سية، وقد تاأثر اقت�س���اد غينيا ال�ستوائية 
اأي�سًا ب�سبب تراجع اإنتاج النفط وانخفا�ش اأ�سعاره وتراجع 

ال�ستثمار العام. 
- ال�سم���ال االإفريقي: لقد �سه���د ال�سمال الإفريقي 
تراجعًا في النمو القت�سادي لي�سل اإلى 2،6% عام 2016م 
بدًل م���ن 3،6% عام 2015م، وتقود النم���و كلٌّ من الجزائر 
وم�سر والمغرب، ولقد اأ�سعفت الأ�سعار المنخف�سة للنفط 
كاّلً من ال�ستثمار العاّم وال�ستهالك الخا�ّش في الجزائر، 
وتاأث���رت م�سر بتراج���ع اأداء ال�سياحة وم���ا ترتب عليه من 
تراج���ٍع ف���ي عائ���دات العمل���ة الأجنبي���ة، وتاأث���رت المغرب 
بالجف���اف الذي اأعاق الزراعة واأدى اإلى تراجع ال�ستهالك 

الخا�ّش والإنفاق الحكومي)1(.
���ح ال�س���كل التال���ي مع���دل نم���و النات���ج المحلي   ويو�سّ
الإجمال���ي الحقيق���ي ف���ي الأقالي���م الفرعي���ة الإفريقي���ة، 
حيث كان الإقلي���م الأ�سرع نمّواً هو ال�س���رق الإفريقي، تاله 
ال�سمال، وكانت معدلت نم���و الجنوب الإفريقي هي الأبطاأ 

خالل الفترة التي ير�سدها ال�سكل )2009-2019م(. 
وعل���ى م�ستوى ال���دول ُفراَدى: كانت ليبي���ا هي الأ�سرع 
نمّوًا عام 2017م، اأما غينيا ال�ستوائية فقد �سّجلت تراجعًا 
ف���ي معدل النمو، هو الأكبر اإفريقّيًا خالل العام نف�سه، كما 

يو�سح ذلك ال�سكل رقم )9(.
�سكل رقم )8(: معدل نمو  GDPالحقيقي 
في االأقاليم الفرعية االإفريقية )2009-2019م(

 Source: the World Bank, African Regional
 Economic outlook Report, (Washington D.C:

.the World Bank, 2018), p11

 United Nations Development Programme )1(
 (UNDP), “African Facility for Inclusive
Markets (AFIM), Business Can Turn Pov�
 erty into Prosperity”, (New York: UNDP,

.2015), p87
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�سكل رقم )9(: معدل نمو GDP في بع�س 
الدول االإفريقية عام 2017م

 Source: the World Bank, African Regional
 Economic outlook Report, (Washington D.C: the

.World Bank, 2018), p10

في  الت�سخم  ومعدلت  المحلية  العمالت  ثالثًا: 
اإفريقيا خالل الفترة )2016-2018م(: 

1- العمالت المحلية: 
لق���د اأدى التراج���ع الكبير في اأ�سعار ال�سل���ع، والعجز الكبير 
في الح�س���اب المالي والح�ساب الجاري، اإل���ى مزيٍد من ال�سغوط 
عل���ى العمالت المحلية الإفريقية، مما اأدى اإلى مزيٍد من التراجع 
في معظ���م القت�سادات الإفريقي���ة الكبيرة، ل���ذا قامت نيجيريا 
واأنج���ول بتقليل قيم���ة ُعْملتهما، اأما في م�سر فق���د قامت بتعويم 
�سع���ر �سرف ُعْملتها بن���اًء على توجيهات �سن���دوق النقد الدولي، 
الذي منحها قر�سًا قيمته 12 مليار دولر على مدار ثالث �سنوات.
اأم���ا الفرنك �سيف���ا )CFA France(؛ فق���د تراجعت 
قيمت���ه ب�س���كٍل تدريجيٍّ ب�سب���ب النم���و الأ�سرع للولي���ات المتحدة 
عن التح���اد الأوروبي، وكذلك ب�سبب الزي���ادة التدريجية لأ�سعار 

الفائدة في الوليات المتحدة. 
ولقد اأ�سبح »الراند« في جنوب اإفريقيا �سديد التقّلب والتاأثر 

خالل ع���ام 2016م، عاك�سًا بذلك ال�سيا�س���ة المحلية التي �سابها 
عدم التاأكد، وال�سيا�سة النقدية النكما�سية التي كان اأ�سا�سها في 

الوليات المتحدة.
وعل���ى النقي����ش من ذل���ك؛ ف���اإّن دوًل- مثل اإثيوبي���ا وغانا- 

اأدارت تخفي�سًا م�ستقّرًا لِقَيم ُعْملتها.
بينم���ا �سه���دت ُعْمل���ة كيني���ا ارتفاعًا ف���ي قيمته���ا منذ عام 
2015م، وذلك ب�سبب تقليل اعتماد القت�ساد على بع�ش �سادرات 

ال�سلع. 
وت�ستمر اإثيوبيا في اإدارة �سعر ال�سرف باآليات �سبط ال�سعر؛ 
مع �سيا�س���ة تخفي�ٍش تدريج���يٍّ لل�سيطرة على ت�سخ���م الواردات، 
بينما تقوم في الوقت نف�سه بتطوير وتح�سين تناف�سية ال�سادرات. 
اأم���ا »ال�سيدي« الغاني؛ فقد كان م�ستقرًا خالل عام 2016م، 
بالرغ���م من النخفا����ش التدريجي في قيمته، ال���ذي كان متوقعًا 
ب�سب���ب التاأجيل في اإ�سدار �سندات اليورو، والتي يمكن اأن تفر�ش 

�سغوطًا على الحتياطات الأجنبية.
ويو�سح ال�سكل التالي معّدل التغّير في �سعر ال�سرف ال�سمي 
في بع����ش الدول الإفريقية، حيث �سه���دت بع�ش العمالت تراجعًا 
في قيمتها ال�سمية خالل الع���ام 2017/2016م؛ مقارنًة بقيمتها 
في العام ال�سابق 2016/2015م، ومن اأهمها م�سر و�سيراليون. 
�سكل رقم )10(: معدل التغير في �سعر ال�سرف 
اال�سمي في بع�س الدول االإفريقية )2015-2017م(

 Source: the World Bank, African Regional
 Economic outlook Report, (Washington D.C: the

.World Bank, 2018), p17

2- معدالت الت�سخم في اإفريقيا خالل عام 2016م: 
لق���د قفز معدل الت�سخ���م في اإفريقيا لي�س���ل اإلى 10% عام 
2016م، بع���د اأن ك���ان 7،5% ف���ي ع���ام 2015م، وم���ن المتوقع اأن 
ي�ستم���ر حول معدل 10% خالل عام 2017م، وذلك ب�سبب: عوامل 
العر����ش المحلي���ة )الجفاف(، ارتف���اع اأ�سعار الكهرب���اء، تراجع 
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اأ�سعار العمالت المحلية. 
- الو�س���ط االإفريق���ي و�س���رق اإفريقي���ا: ارتف���ع مع���دل 
الت�سخ���م ف���ي كّل الأقالي���م الفرعي���ة الإفريقية، ماع���دا الو�سط 
الإفريق���ي و�سرق اإفريقيا، حيث تراجع ف���ي الو�سط الإفريقي اإلى 
2،3% عام 2016م، بع���د اأن كان 2،8%، وتراجع في �سرق اإفريقيا 
اإلى 5،3% عام 2016م، بعد اأن كان 5،9% في عام 2015م، وذلك 
ب�سبب التجاهات النكما�سية الكبيرة في اإثيوبيا وكينيا وتنزانيا. 
وف���ي اإثيوبيا، بالرغم من اآث���ار الجفاف عام 2016/2015م 
على اأ�سعار الغذاء، فقد تراجع الت�سخم جزئّيًا ب�سبب التراجع في 
اأ�سعار واردات الغذاء والوقود والمواد الخام ال�سناعية، والمزيد 
من التراجعات ب�سبب العجز المالي وتراجع قيمة العملة المحلية. 
وف���ي كينيا اعتدلت معدلت الت�سخم؛ ب�سبب تراجع اأ�سعار النفط 
وتباطوؤ النمو في اأ�سعار الغذاء. ويعك�ش تراجع معدل الت�سخم في 

تنزانيا تراجع الأ�سعار العالمية للنفط والغذاء. 
- �سم���ال اإفريقي���ا: وق���د ارتفع معدل الت�سخ���م في �سمال 
اإفريقي���ا من 8،3% عام 2015م اإلى 8،7% عام 2016م، حيث تاأّثر 
ب�س���دةٍّ بما حدث في م�س���ر والجزائر، اللَتْي���ن �سهدَتا تخفي�ساٍت 
كبيرًة في قيمة ُعملتهما، وارتفاعًا كبيرًا في اأ�سعار الكهرباء، كما 

يو�سح ذلك ال�سكل رقم )10(. 
�سكل رقم )10(: معدالت الت�سخم في المجموعات 

االقت�سادية االإفريقية خالل الفترة )2013-2016م(

 Source: Economic Commission for Africa
 (EAC), Economic Report in Africa, “Urbanization
 and Industrialization for Africa’s Transformation,

 .(Addis Ababa: EAC, 2017), p16

- غ���رب اإفريقيا: وفي غ���رب اإفريقيا قفز معدل الت�سخم 
م���ن 8،6% اإل���ى 13%، و�سّجل بذلك المع���دل الأعلى للت�سخم على 
م�ست���وى القارة، حيث ارتفع معدل الت�سخم في نيجيريا من %9،6 
اإل���ى 15،2% على اأثر تراجع قيمة العملة، وارتفع في غانا من %13 
اإل���ى 18،1% ب�سبب زيادة اأ�سعار الوقود، وارتف���ع في �ساحل العاج 

م���ن 1،2% اإلى 1،7% ب�سبب الرتفاع الكبي���ر في اأ�سعار الواردات، 
وا�ستق���ر معدل الت�سخم في غينيا عند 8،2% ب�سبب تراجع اأ�سعار 
النفط والغذاء، وا�ستقر اأي�سًا في مالي من 1،4% اإلى 1،3% ب�سبب 
انخفا����ش اأ�سع���ار النفط والزي���ادة في الأ�سع���ار المحلية للحبوب 

الغذائية. 
- الجن���وب االإفريق���ي: لق���د قف���ز مع���دل الت�سخ���م ف���ي 
الجن���وب الإفريقي ب�سكٍل حادٍّ م���ن 6،6% عام 2015م اإلى %11،4 
عام 2016م، ويرجع ذلك بالأ�سا�ش اإلى: التخفي�سات الكبيرة في 
قيمة العملة، وارتفاع اأ�سعار الطاقة، وانكما�ش ال�سيا�سات المالية 
التي اأدت اإلى بع�ش القيود على جانب العر�ش، وبع�ش ال�سغوطات 
ف���ي معظ���م الدول، لك���ن في جن���وب اإفريقي���ا اأدى الجف���اف اإلى 

الحفاظ على معدل الت�سخم عند م�ستوى %6،6)1(.
ويو�سح ال�سكل التالي مع���دلت الت�سخم في اإفريقيا مقارنًة 
بباق���ي اأقالي���م العالم، حي���ث �سّجل���ت اإفريقيا المع���دلت الأعلى 
عالمّي���ًا في الت�سخ���م خالل الفت���رة التي ير�سده���ا ال�سكل، على 
الرّغ���م م���ن اأّن ال�سغ���وط الت�سخمي���ة الت���ي ت�سهده���ا القارة في 

�سبيلها اإلى ال�ستقرار منذ عام 2017م.
�سكل رقم )11(: معدالت الت�سخم في اإفريقيا 

مقارنًة باأقاليم اأخرى في العالم )2009-2019م(

 Source: the World Bank, African Regional
 Economic outlook Report, (Washington D.C: the

.World Bank, 2018), p14

وعلى م�ستوى الأقاليم الفرعية الإفريقية، يو�سح ال�سكل رقم 
)12( مع���دلت الت�سخم خالل الفت���رة )2009-2019م(، حيث 
�سّجل ال�سرق الإفريقي المعدل الأعلى للت�سخم عام 2017م، يليه 

 United Nations Conference for Trade   )1(
 and Development (UNCTAD), Economic
 Development in Africa Report, Catalyzing
 Investment for Transformative Growth in

.Africa, (Geneva: UNCTAD,2014), p111
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الجن���وب، اأما الغ���رب الإفريقي فقد �سّجل المع���دل الأقّل اإفريقّيًا 
خالل الفترة التي ير�سدها ال�سكل.

�سكل رقم )12(: معدالت الت�سخم في االأقاليم 
الفرعية االإفريقية )2009-2019م(

 Source: the World Bank, African Regional
 Economic outlook Report, (Washington D.C: the

.World Bank, 2018), p15

الفترة  خ��الل  الإفريقية  التجارة  اأداء  راب��ع��ًا: 
)2010-2015م(:

بع���د الأزمة المالية العالمية؛ عادت �س���ادرات ال�سلع الإفريقية 
اإل���ى حالته���ا الطبيعية وم�ستوياته���ا التي كانت ت�سب���ق الأزمة، وذلك 
بحل���ول عام 2010م، عاك�سًة بذلك تزايد اإنتاج قطاع الزراعة في كلٍّ 
من ال�سرق والجنوب الإفريقي، ومزيدًا من ال�ستثمارات في التعدين 
ف���ي موزمبيق والنيجر و�سيراليون وزامبيا. وما يزال الطلب ال�سيني 
���ٍة الطلب على المعادن  يتزاي���د على ال�سلع الأولية الإفريقية، وبخا�سّ
الأ�سا�سي���ة، ونتيج���ًة له���ذه الأ�سب���اب تج���اوز معدل نم���و ال�سادرات 

الإفريقية 17،1% عام 2011م، وبلغ حوالي 4،5% عام 2012م. 
وف���ي اأعقاب ذلك؛ اتجه معدل نم���و ال�سادرات اإلى التراجع 
ب�سكٍل ح���اد، حيث تراجعت ال�س���ادرات بحوالي )-29،6%( عام 
2015م، وق���د �سم���ل التراجع الكبي���ر كّل الأقالي���م العالمية، كما 

يو�سحه ال�سكل رقم )13(. 
�سكل رقم )13(: معدل نمو �سادرات ال�سلع في 
اأقاليم العالم الرئي�سية خالل الفترة )2010-2015م(

 Source: Economic Commission for Africa

 (EAC), Economic Report in Africa, “Urbanization
 and Industrialization for Africa’s Transformation,

.(Addis Ababa: EAC, 2017), p18

وق���د تجّل���ت اأ�سباب ه���ذا التراجع الح���اّد في انهي���ار اأ�سعار 
النف���ط، خالل الفترة م���ن منت�سف عام 2014م اإل���ى بداية عام 
2015م، وُيع���ّد ه���ذا ال�سبب م�سوؤوًل بن�سب���ة 57% عن التراجع في 
ال�سادرات العالمية، اإ�ساف���ًة اإلى ذلك التراجع في اأ�سعار ال�سلع، 
وتراج���ع اأداء القت�س���اد ال�سيني، والزيادة في اإنت���اج الوقود في 
الولي���ات المتح���دة الأمريكية، وهو م���ا يوؤدي اإل���ى تقليل واردات 

الوقود من اإفريقيا. 
لق���د تراجع الطلب عل���ى ال�سل���ع الإفريقية ف���ي كّل الأقاليم 
الإفريقي���ة الفرعي���ة؛ بالرغم م���ن اأّن التجارة الإفريقي���ة البينية 
تراجع���ت ب�سكٍل اأقّل ح���ّدًة من التجارة الدولي���ة، كما يو�سح ذلك 

ال�سكل رقم )14(. 
�سكل رقم )14(: معدالت نمو �سادرات ال�سلع االإفريقية 

وفقاً الأهّم �سركاء ال�سادرات خالل الفترة )2011-2015م(

 Source: Economic Commission for Africa
 (EAC), Economic Report in Africa, “Urbanization
 and Industrialization for Africa’s Transformation,

.(Addis Ababa: EAC, 2017), p18

���ة اإفريقي���ا من اإجمال���ي ال�س���ادرات العالمية  وم���ع اأّن ح�سّ
بالفع���ل منخف�س���ٌة ج���ّدًا؛ فاإنه���ا �سه���دت المزي���د م���ن التراج���ع 
واأ�سبحت اأكث���ر انخفا�سًا. ول يزال التحاد الأوروبي هو ال�سريك 
التج���اري الأه���ّم للق���ارة فيما يتعل���ق بال�سادرات، لك���ّن دوره في 
التجارة الإفريقية قد تراجع، ولق���د اأ�سبحت اآ�سيا �سريكًا تجارّيًا 
كبي���رًا ومهّمًا لإفريقيا، حيث بلغت ح�ستها في �سادرات وواردات 
اإفريقي���ا حوالي 4% و5،5% على الترتي���ب، خالل الفترة )2010-
2015م(، وخالل الفت���رة نف�سها تراجعت ن�سبة �سادرات اإفريقيا 
اإل���ى الوليات المتح���دة الأمريكية اإلى الن�س���ف، من 21،5% عام 
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2010م اإلى 11% عام 2015م. 
وتعان���ي ال�س���ادرات الإفريقية من ع���دم التنوع، حيث 
ت�سيطر عليه���ا المواد الخام وال�سلع الأّولي���ة، ويمّثل الوقود 
55% م���ن اإجمال���ي �سادراته���ا خالل الفترة م���ن )2010-
2015م(، ول تمّث���ل ال�سل���ع الم�سّنعة �س���وى 18% فقط من 
اإجمال���ي ال�س���ادرات، كم���ا يو�سح���ه ال�سكل رق���م )15(. 
وت�سيط���ر ال�سل���ع الم�سّنعة على ال���واردات الإفريقية، وهي 
بالأ�سا����ش الآلت الثقيل���ة وال�سي���ارات والكيماوي���ات، وهي 
اأي�س���ًا ت�ستحوذ عل���ى الن�سيب الأكبر من التج���ارة البينية 
الإفريقي���ة، حيث تمّثل ال�سلع الم�سّنع���ة 43% خالل الفترة 
الزمني���ة نف�سها، وم���ن الجدير بالذك���ر اأّن التجارة البينية 

الإفريقية تمّثل فقط 16% من اإجمالي تجارتها. 
�سكل رقم )15(: الهيكل ال�سلعي للتجارة االإفريقية 
وفقاً للقطاعات الرئي�سية متو�سط الفترة )2010-2015م(

 Source: Economic Commission for Africa
 (EAC), Economic Report in Africa, “Urbanization
 and Industrialization for Africa’s Transformation,

.(Addis Ababa: EAC, 2017), p19

���ة �سادرات  وبالرغم م���ن جهود الت�سني���ع؛ فاإّن ح�سّ
ال�سناع���ة التحويلية الإفريقية اإلى العال���م ل تزال اأقّل من 
1%، وذل���ك لأّن �سادراته���ا اإلى العالم تت�س���م بعدم التنوع، 
وت�سيط���ر عليه���ا المواد الخ���ام وال�سلع الأّولي���ة. وقد ارتفع 
ناتج قطاع ال�سناعة التحويلية ب�سكٍل مطلق، لكنه لم يرتفع 

كن�سبٍة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. 
ة ال�سناعة التحويلية  ومنذ عام 2010م انحدرت ح�سّ
ف���ي النات���ج المحلي الإجمال���ي الإفريق���ي، وي�ستدعى ذلك 
ت�ساف���ر الجه���ود لتنويع �س���ادرات القارة؛ م���ع العمل على 
زيادة القيمة الم�سافة بها، وذلك لتحقيق ا�ستفادٍة اأكثر من 
الرواب���ط الأمامية والخلفية، وتحقي���ق ا�ستفادة القارة من 
الندم���اج الأكبر مع الأ�سواق ال�ساع���دة في اآ�سيا، والتو�سع 
في التجارة البينية للقارة، وتتطلب هذه التحويالت المزيد 

من الواردات من ال�سلع الو�سيطة كثيفة راأ�ش المال)1(.
- �سادرات الخدمات االإفريقية: 

ة اإفريقي���ا من تجارة العالم في الخدمات  تدور ح�سّ
ح���ول 2،2%، خ���الل الفترة م���ن )2010-2015م(، وهي 
بذل���ك اأقّل من ح�ستها في تج���ارة العالم من ال�سلع التي 
تبل���غ 3،1%، وت�سيطر خدم���ات ال�سفر على تجارة اإفريقيا 
ة بلغت 42% كمتو�سط، خالل الفترة  م���ن الخدمات بح�سّ
م���ن )2010-2015م(، وعل���ى الجانب الآخ���ر؛ فاإّن %47 
م���ن وارداته���ا م���ن الخدم���ات ُت�سّنف في فئ���ة »خدمات 
اأخ���رى«، مثل: التاأمي���ن والخدمات المالي���ة والمدفوعات 
ل�ستخدام حق���وق الملكية الفكرية، كم���ا يو�سحه ال�سكل 

رقم )16()2(. 
�سكل رقم )16(: هيكل �سادرات الخدمات 

االإفريقية متو�سط الفترة )2010-2015م(

 Source: Economic Commission for Africa
 (EAC), Economic Report in Africa, “Urbanization
 and Industrialization for Africa’s Transformation,

.(Addis Ababa: EAC, 2017), p20

IMF, World Economic and Financial Sur� )1(
 veys, Regional Economic Outlook, Sub
Saharan Africa’s Natural Resource Ex�
 porters: Recent Performance and Policy
 Challenges, (Washington D.C: IMF, April

.2012), pp22�23

 United Nations Conference for Trade )2(
 and Development (UNCTAD), Economic
 Development in Africa Report, Tourism
 for Transformative and Inclusive Growth,

.(Geneva: UNCTAD, 2017), pp57
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في  الإفريقي  القت�سادي  النمو  توقعات  خام�سًا: 
الأجَلْين المتو�سط والطويل: 

1- توقعات النمو االقت�سادي في االأجل المتو�سط: 
م���ن المتوقع اأن يرتفع مع���دل نمو النات���ج المحلي الإجمالي 
الحقيق���ي ف���ي اإفريقيا ف���ي الأج���ل المتو�سط، ويدعم ه���ذا النمو 
ٍة الإنفاق على م�سروعات  ويقوده: الطلب المحل���ي الكبير، وبخا�سّ
البني���ة الأ�سا�سية، كذلك ن�ساط قطاع الخدم���ات وانتعا�ش اأ�سعار 
الوق���ود، وي�ساهم تركيز الدول الم�س���درة للنفط على القطاعات 

غير النفطية في تح�سين م�ستوى توقعات اأداء القت�ساد. 
كم���ا ي�ساه���م اأي�س���ًا في تقوي���ة توقع���ات النم���و القت�سادي 
الإفريق���ي- ف���ي الأج���ل المتو�سط- اندم���اج اإفريقيا ف���ي مجاَلي 
التج���ارة وال�ستثمار م���ع القت�سادات ال�ساع���دة، وتعافي اأ�سواق 

ًة في منطقة التحاد الأوروبي.  ال�سادرات التقليدية، خا�سّ
وُيتوق���ع لكّل الأقاليم الفرعية الإفريقي���ة اأن ت�سهد زيادًة في 

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث:
- ُيتوق���ع لغ���رب اإفريقيا: اأن يرتفع معدل النمو به ب�سبب 
���ن الأداء القت�سادي في نيجيري���ا، الناتج عن ال�ستثمارات  تح�سُّ
ف���ي القطاع���ات غير النفطي���ة؛ من خ���الل التو�سع ف���ي ال�سيا�سة 

النقدية. 
اإّن �سيا�سة تعويم العمالت المحلية- التي تّم تطبيقها- يبدو 
اأنه���ا ت�سّجع عل���ى تدفقات ال�ستثمار في الأج���ل المتو�سط، كذلك 
ف���اإّن تعافي اأ�سع���ار النفط وزيادة اإنتاجه �سوف ي���وؤدي اإلى ارتفاع 

الإيرادات العاّمة.
ن���ًا في اأداء النم���و القت�سادي  وُيتوق���ع لغان���ا اأن ت�سهد تح�سُّ
ن ظ���روف القت�س���اد الكّلي، وزي���ادة المعرو�ش من  ب�سب���ب تح�سُّ
الطاق���ة، وتراجع مع���دلت الت�سخ���م. وترتفع مع���دلت النمو في 

�ساحل العاج ب�سبب زيادة ال�ستثمارات العاّمة. 
النم���و  لمع���دل  ُيتوق���ع  االإفريق���ي:  الجن���وب  وف���ي   -
القت�س���ادي اأن يرتف���ع؛ ب�سب���ب الزي���ادة ف���ي ال�ستثم���ارات ف���ي 
القطاع���ات غير النفطي���ة، مثل قطاع الكهرب���اء والت�سييد والبناء 
والتكنولوجي���ا، وكذل���ك التو�سع ف���ي م�سروعات البني���ة الأ�سا�سية 
والتعدي���ن، والأ�سباب التي قد توؤدي اإل���ى التراجع في معدل النمو 
القت�س���ادي هي: ارتف���اع مع���دلت البطالة في جن���وب اإفريقيا، 

وتراجع اأ�سعار النفط، مع ارتفاع معدل الت�سخم في اأنجول.
- وعل���ى م�ست���وى �س���رق اإفريقي���ا: م���ن المتوق���ع له اأن 
ي�ستم���ر في قي���ادة النمو ف���ي الأقاليم الفرعي���ة الإفريقية، وذلك 

ب�سب���ب ارتف���اع م�ست���وى الأداء القت�س���ادي ف���ي كيني���ا وروان���دا 
وتنزاني���ا، حيث ي�ستفي���دون من انخفا�ش اأ�سع���ار النفط والتو�سع 
ف���ي ال�ستثمارات العاّمة، ومن المتوقع اأن ي�سهد الو�سط الإفريقي 
ارتفاع���ًا في مع���دل النمو ب�سبب ال�ستثمارات ف���ي الطاقة والبنية 

الأ�سا�سية، وب�سبب قوة قطاع الخدمات في الإقليم. 
- وف���ي ال�سم���ال الإفريق���ي: ُيتوق���ع اأن يرتف���ع مع���دل النمو 
ال�سيا�سي���ة  الظ���روف  وا�ستق���رار  ���ن  تح�سُّ ب�سب���ب  القت�س���ادي 
والقت�سادي���ة، والزي���ادة الم�ستم���رة  والم�سطردة ف���ي الثقة في 
ًة ف���ي م�سر وتون�ش، وتدفق���ات الم�ساعدات  بيئ���ة الأعمال، خا�سّ
الخارجية، وم�سروع���ات البنية الأ�سا�سي���ة، كّل ذلك �سوف يدعم 

النمو في ال�سمال الإفريقي. 
2- توقع���ات النم���و االقت�سادي االإفريق���ي في االأجل 

الطويل: 
اإّن اأ�سا�سيات النمو في الأجل الطويل في اإفريقيا تظّل قوية؛ 
لأّن م�س���ار النمو يمك���ن اأن يرتفع ب�سبب العوام���ل الديموغرافية، 
���ًة مع الأخ���ذ في العتبار كبر �سّن ال�سك���ان بالهرم ال�سكاني  خا�سّ
العالم���ي، وتمت���از اإفريقي���ا ب�سغر �س���ّن �سكانها، واأّن ق���وة العمل 
به���ا في مرحلة نم���و، حيث ي�سل عدد ال�سكان ف���ي �سّن العمل بها 
اإل���ى حوال���ي 1،1 مليار ن�سم���ة، وهو ع���دٌد يفوق العدد ف���ي الهند 
وال�سي���ن عل���ى مدار الأع���وام الع�سري���ن القادمة، وم���ع النت�سار 
ال�سريع لالإنترن���ت والهاتف المحمول؛ ف�س���وف يخلق ذلك فر�سًا 
ًة فيما يتعلق بم�ساهمة »قطاع  كبي���رة اأمام القارة الإفريقية، خا�سّ

الخدمات الحديثة« في النمو القت�سادي. 
ولو تّم ا�ستخ���دام الموارد الطبيعي���ة الإفريقية ب�سكٍل يحقق 
المزي���د م���ن القيم���ة الم�ساف���ة اأكثر م���ن ت�سديرها ف���ي �سكلها 
الخ���ام؛ ف���اإّن ذلك �سوف ي���وؤدي اإلى خل���ق المزيد م���ن الوظائف 
���ًة اأّن اإفريقيا ل تزال  وفر����ش العمل وعائدات ال�س���ادرات، خا�سّ
تمل���ك احتياطّي���ًا �سخمًا من المع���ادن، مثل: الفنادي���وم والما�ش 
والماغن�سي���وم والفو�سفات والبالتيني���وم، والكوبالت والألمونيوم 

والكروم والذهب �
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إفريقيا: موارد طبيعية غنية
ودول فقيرة.. أين الخلل؟

�أ. جبريل فابوري كروما
باحث في �ل�سوؤون �لدولية - غينيا كوناكري

ت�سي���ر اإحدى الإح�سائيات اإل���ى اأّن غالبية الم���وارد الطبيعية في العالم 
موج���ودٌة في اإفريقيا، ومع ذلك ف���اإّن معظم الأفارقة فقراء. في الحقيقة بدون 
هذه الموارد الإفريقية، �سيعاني القت�ساد العالمي، وبدونها لن يكون القت�ساد 
العال���ي- بالتاأكيد- كما ه���و عليه اليوم؛ فلماذا اإذًا تظّل اإفريقيا فقيرًة مع هذه 

الثروات ال�سخمة؟
تكم���ن الم�سكلة في تاري���خ اإفريقيا الكولونيال���ي، والنيوكولونيالي، حيث 
جمح���ت القوى الكبرى بعيدًا تاركًة القارة تن�س���ج قمي�سها بنف�سها، اأو رف�ست 
م�ساعدة القارة بطريق���ٍة كافيٍة للتعافي من اأهوال الكولونيالية؛ مثلما �ساعدت 
دوًل اأخرى منذ الحرب العالمية الثانية، ولأّن الدول الإفريقية حديثة الميالد، 
ولأّن دول الق���ارة ل تمل���ك الق���درة الالزم���ة- الب�سري���ة، والمالي���ة، والآلي���ة، 
ة، فاإنها- نتيجًة لذلك- لجاأت  والمعرفية- ل�ستغالل مواردها الطبيعية الخا�سّ
اإل���ى ال�سركات متعددة الجن�سي���ات ل�ستخراج هذه الموارد نياب���ًة عنها– واأيُّ 

�لمقبول- ب�س�كٍل عام- �أّن �لقارة �الإفريقية من 
ه�ي �أغنى ق�ار�ت �لعالم من حي�ث مو�ردها 
�لطبيعية، ولكنها �أفقرها عن حيث ر�سيدها �لبنكي، 
بف�س�ل  �لعظيم�ة«  »�لمع�س�لة  ه�ذه  تمّكن�ت  لق�د 
نظاٍم �قت�س�اديٍّ و�سيا�س�يٍّ عالميٍّ منحرف، ب�س�بب 
��س�تغالل �ل�س�ركات متع�ددة �لجن�س�يات للم�و�رد 
�الإفريقية �لطبيعية، �لتي ال تترك �سوى �لقليل جّدً� 
لالإفريقّيي�ن لتنمية قار�تهم؛ بم�ا فيه �لكفاية الإد�رة 

�القت�ساد�ت �الإفريقية دون �لم�ساعد�ت �لخارجية.
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اأّن اإفريقي���ا تخ�سر تقريبًا 150 بليون دولٍر اأمريكيٍّ في التجارة غير الم�سروعة 
�سنوّي���ًا، اأي اأكث���ر من 60%، ناتجًة ع���ن �سوء الت�سعير من ال�سرك���ات الأجنبية، 
ويع���ود ال�سبب اإلى »نقمة الموارد« المتجذرة ف���ي المنظومة الإفريقية بالف�ساد 

ال�سلوكي لدى الزعماء)2(.
ت�سي���ر خديجة اإل���ى اأّن ال�سرك���ات الأجنبية ت�ساطر روؤ�س���اء اإفريقيا هذا 
الل���وم، �سحيٌح اأّن اهلل وَهب الإفريقّيين هذه الم���وارد، ولكن لي�ش لديهم- كما 
ذكرنا �سابقًا- تكنولوجيا تترجم هذه الموارد الطبيعية اإلى واقٍع مرئّي اأو مالّي 
اأو نقدي، وت�ساهم في تطوير حياة اأبناء القارة، وههنا ياأتي َدور الدول العظمى 
و�سركاته���ا التي ت�سيل لعابها للم���وارد الإفريقية. لناأخذ »النف���ط« نموذجًا، اإّن 
 win win معظ���م العقود التجاري���ة بين الدول وال�سركات تق���وم على معيار
deal اأو gagner gagner؛ اأي: �سفق���ة الف���وز اأو الرب���ح الم�سترك بين 
جانب���ي ال�سفقة، لك���ّن ال�سفق���ات الإفريقية قائم���ٌة على اأن تمن���ح ال�سركات 
الأجنبي���ة )5% اأو 10%( ل�ساح���ب الأر�ش والموارد، والباق���ي )95% اأو %90( 

لل�سركات الأجنبية لمدة ع�سر �سنوات اأو ربع قرن!!
بعب���ارة اأخ���رى؛ الأ�سا����ش المنطقي ه���و اأّن عمالق���ة النفط تحت���اج اإلى 
الكثير من المال )ما ي�سل اإلى 90% اأو 95% من ال�سفقات( على مدى �سنواٍت 
عدي���دة، واأحيانًا عقَدْين اأو ثالثة عقود، ولهذا قد ُينظر اإلى دولٍة اإفريقيٍة على 
اأنه���ا منتجٌة للنف���ط؛ اإل اأّن جزءًا �سئياًل جّدًا من الأرباح ي�سل اإلى الدولة على 

�سكل عوائد ور�سوم �سريبية.

Kourouma D (2017:56), ICC and UN Se�  )2(
 curity Council›s operations in Africa: it›s
 justice and politics: the case of Darfur ,
.London Metropolitan University , London

نياب���ٍة!-، فراح���ت ه���ذه ال�سركات ت�ستخ���دم ع�س���الت روؤو�ش اأمواله���ا لخداع 
البلدان الإفريقية على انفراد لتمنحها التنازلت.

 ف���ي الواقع؛ تعطي ال�سركات ن�سبًة غير متكافئٍة للدول الإفريقية، ويقول 
بع����ش المحللين: اإّن العائ���دات المتراكمة من الموارد الإفريقي���ة غير معقولٍة 

لدفع عجلة القارة نحو النه�سة.
ُي�س���ار باأ�ساب���ع التهام في نه���ب الم���وارد الإفريقية ال�سخم���ة اإلى تلك 
ال�سركات ف���ي القطاع ال�ستخراجي، حيث ت�ستخدم مهاراتها التفاو�سية، التي 
�سحذته���ا على مدى عقوٍد وقرون، لإف�س���ال الحكومات الإفريقية، بالتوقيع على 
تن���ازلت �سفقات التعدين التي تكفل ح�س���ول الإفريقّيين على عائداٍت �سئيلٍة 
للغاية، وت�ستعين تلك ال�سركات العاملة- في بع�ش الأحيان- بالنخب ال�سيا�سية 

والقت�سادية في بلدانهم الأ�سلية.
�س���وف نناق�ش ف���ي هذا المق���ال: كيف حدث ه���ذا الرك���ود القت�سادي 
الإفريق���ي، واأ�سباب���ه، لبيان كيفي���ة و�سبب اللغ���ز الإفريقي العظي���م )الموارد 
الوفي���رة ف���ي خ�س���م الفق���ر(، وكي���ف يمك���ن للق���ارة اأن تعي���د كتاب���ة النظام 
القت�س���ادي العالم���ي بنف�سه���ا؛ من خالل توظي���ف طريقٍة ثوري���ٍة في امتالك 

مواردها، مع ذكر بع�ش الأمثلة، وكيفية واأ�ساليب معالجاتها، ثم الخاتمة.
كيف حدث هذا الركود القت�سادي الإفريقي:

 لق���د �سّن���ف االقت�سادي���ون ال���دول، ح�س���ب �سفق���ات التج���ارة 
الدولية، اإلى ثالثة اأ�سناف:

ال�سن���ف االأول: الدول���ة الرابح���ة: ه���ي الت���ي تزي���د فيه���ا الخدم���ات 
التجارية والرب���ح، مثل الوليات المتحدة والمملك���ة المتحدة، بزيادة �سفقات 

التجارة الدولية.
ال�سن���ف الثان���ي: الدول���ة �سبه الرابح���ة: هي التي تتحا�س���ى �سفقات 
التجارة الدولية، مثل المك�سيك التي يرف�ش د�ستورها عقد ال�سفقات التجارية 
في نفطه���ا، فال يثير الده�سة ح�سول مثل هذه الدول���ة على النمو القت�سادي 

ال�سئيل مقارنًة بال�سنف الأول.
ال�سن���ف الثال���ث: الدول���ة الخا�س���رة: هي الت���ي ُتكثر م���ن ال�سفقات 
التجاري���ة الدولية، وعلى الرغم م���ن ذلك؛ فاإّن تلك ال�سفق���ات لي�ست منوطًة 

بزيادة الربح والخدمات)1(.
ولع���ّل جّل الدول الإفريقية تقع في ال�سنف الأخير، وهو الدول التي ُتكثر 

من ال�سفقات التجارية بال زيادة في الخدمات ول الربح؟ 
تذك���ر المحللة ال�سيا�سية وال�سحافية الجنوب اإفريقية »خديجة �سريف« 

 Moyo D. (2008: 43) Dead aid why aid is  )1(
 not working and how there is another way
 for Africa , Penguin Book, London, New

.York

في مرحلة ما بعد الكولونيالية 
الكالسيكية والحرب الباردة، 

ومع تنامي الرأسمالية 
النيوليبرالية، أصبحت إفريقيا 

 أخرى ساحة معركٍة 
ً
مرة

جديدٍة للقوى الكبرى، 
تتنافس للسيطرة على 
الموارد الطبيعية إلفريقيا
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لع���ّل الرئي�ش الغامبي ال�سابق »يحيى جامع« م���ن الأمثلة على رف�ش هذا 
المنط���ق، حيث اتخذ اتجاهًا اآخر، وك�َسف الغطاء عن �سّر التقهقر القت�سادي 
الإفريق���ي، في مقابل���ٍة اأجرتها مع���ه جري���دة New African ال�سهرية، 
ال�س���ادرة من لن���دن، في العا�سم���ة الغامبية بانج���ول، لقد انقب�س���ت اأ�سارير 
الرئي����ش الغامب���ي ال�ساب���ق يحيى جامع حي���ن �ُسئل عن النف���ط الغامبي ومنعه 
ال�سرك���ات الأجنبية ع���ن ا�ستغاللها، فقال »نحن- الق���ادة الإفريقّيين- نحرم 
�سعبن���ا من ال�ستفادة من مواردهم التي وهبها اهلل لن���ا؛ لأننا نقبل ال�سفقات 
ال�سخيف���ة الت���ي تمنعنا م���ن ك�سب ما يكف���ي لتح�سي���ن حياة �سعبن���ا. هذه هي 
الم�سكل���ة؛ لأنه���م اإذا اأعطونا 5%، واأخبرون���ا عن المبلغ ال���ذي �سيح�سل عليه 
الرئي����ش، وافقنا على ال�سفق���ة! في الحقيقة هذه الم���وارد لي�ست للرئي�ش، بل 
ه���ي لل�سع���ب، لذلك ل���ن اأقبل 5% اأو 10% نياي���ًة عن ال�سعب الغامبي، اإذا قبلت 
تل���ك الن�سب���ة ال�سخيفة فماذا �ساأق���ول لل�سعب؟ واأذهب اإل���ى �سعبي واأقول لهم: 
ل تقلق���وا، ح�سلن���ا عل���ى 5% فق���ط ممّا وهب���ه اهلل لن���ا، وح�سل���ت ال�سركات 
الغربي���ة عل���ى 95%! ل، ل يمكنني ق���ول ذلك. اأخَبروني )ممثل���و ال�سركات( اأّن 
دوًل اإفريقي���ًة اأخ���رى قبلت 5%، وفي الحقيقة ل توجد دول���ة اإفريقية، با�ستثناء 
ثالثة، تح�سل على اأكثر من 3% من معادنها. لذا اإذا قبلت دوٌل اإفريقية اأخرى 
تل���ك الن�سبة المنخف�سة ب�سكٍل مثيٍر لل�سخرية.. قد تكون مخطئًا في عدم قبول 
ال�سفقة نف�سها ال�سخيفة! بالن�سبة لي؛ فاإّن اأيَّ حديٍث حول 3% اأو 5% من حقوق 

الملكية ل�ستغالل مواردنا هو اإهانة«)1(.
ووا�س���ل الرئي����ش جامع قائ���اًل: »ُتظه���ر الدرا�س���ات ال�ستق�سائية التي 
اأُجريت بالفعل: اأّن هذا البلد يمتلك اأربعة اأو خم�سة مليارات برميل من النفط، 
ويري���دون اإعطائنا 400 ملي���ون دولر �سنوّيًا فقط، هذا 5% م���ن الإتاوات، ومع 
ذل���ك يقول���ون باأّن هذه الن�سبة كبي���رٌة جّدًا لدولة �سغيرة كغامبي���ا. اإذًا َمن هو 
حتى يقول لنا ذلك؟ ينتمي النفط اإلى ال�سعب الغامبي، ثم يقول لي اإنه �سيقدم 
لن���ا 5% فقط ويظ���ن اأنه يح�سن اإلين���ا! لكني اأخبرته باأن يذه���ب اإلى الجحيم، 
ل���م يعجب���ه ذلك، فاأخبرته اأن���ه اإذا و�سع قدَمْيه على اأر����ش غامبيا مرًة اأخرى 
ف�س���وف يندم على ذلك. لع���ّل الجريمة التي ُيفتر�ش اأنن���ي ارتكبتها هي رف�ش 
5% عل���ى مواردنا البترولية، والباقي يذهب اإلى �سرك���ات النفط الأجنبية التي 

ت�ستغل مواردنا!«)2(. 

 YayaJameh’s Exclusive: African leaders  )1(
 tell it like it is, New Africa, (2013), P. 19.
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https://www.youtube.com/   )2(
 watch?v=BFqbitS9sKU/ President
 Jammeh›s Interview With New African

.Magazine by Regina JeneJere

اأ�سباب الركود القت�سادي الإفريقي:
كما قل���ت اآنفًا؛ تاريخّي���ًا كانت اإفريقي���ا منطق���ة جيوا�ستراتيجية للقوى 
العظم���ى، مثل بريطانيا وفرن�سا اللَتين احتلَتا اإفريقيا منذ الحقبة الكولونيالية 
الكال�سيكي���ة حتى الآن، ودخلت وا�سنطن ومو�سكو على الخط في اأثناء الحرب 
الب���اردة. وف���ي الوق���ت الحال���ي دخلت ال�سي���ن المناف�س���ة، فتج���اوزت فرن�سا 

والوليات المتحدة، لت�سبح اأكبر �سريٍك تجاريٍّ لإفريقيا.
حالّيًا؛ في مرحلة ما بعد الكولونيالية الكال�سيكية والحرب الباردة، ومع 
تنام���ي الراأ�سمالي���ة النيوليبرالية، اأ�سبحت اإفريقيا م���رًة اأخرى �ساحة معركٍة 
جدي���دٍة للق���وى الكبرى، تتناف����ش لل�سيطرة عل���ى الموارد الطبيعي���ة لإفريقيا، 
ومعظمه���ا النفط الذي »هو المادة الخام الأكثر اأهميًة في العالم، من الناحية 

القت�سادية وال�سيا�سية«)3(.
1- الكولونيالية الجديدة: 

ه���و م�سطل���ٌح �سيا�س���ي واقت�سادي ظهر بع���د الحرب العالمي���ة الثانية، 
يتمّث���ل في هيمنة الدول الكب���رى على الدول ال�سغرى اقت�سادّي���ًا وثقافّيًا؛ من 
خ���الل هيمنته���ا على الم���واد الأولية والم���واد الم�سّنع���ة؛ بوا�سط���ة ال�سركات 
الأجنبي���ة والموؤ�س�س���ات الدولية، وهيمنتها على التكنولوجي���ا الحديثة والنظام 
القت�س���ادي العالمي وو�سائل الإعالم، وُيَعّرفه بع�ش المراقبين ب�»الكولونيالية 

المقّنعة«.
لو تح���ّدث اأحٌد ع���ن »الكولونيالي���ة القديم���ة«؛ ف�ستتط���رق الأذهان اإلى 
فرن�س���ا وبريطانيا لكونهم���ا اأكبر دولَتْين كولونياليَتْين ف���ي التاريخ، فقد احتلَتا 
الق���ارة ال�سمراء حوالي ثالثة قرون اأو اأكثر. اأّما في ع�سرنا الحا�سر؛ فينطبق 
م�سطل���ح »الم�ستعِم���ر« عليهم���ا وعلى الولي���ات المتحدة المريكي���ة والتحاد 

الأوروبي، حتى ال�سين. 
لق���د ا�ستعادت معظم الدول الإفريقية �سيادتها ال�سيا�سية في ال�ستينيات 
م���ن الق���رن المن�سرم، جاعل���ًة هذا الحت���الل الأوروبي من ما�سيه���ا الموؤلم، 
وبالرغ���م من ذلك كله يظّل بع�ش المراقبين يرى اأّن القارة الإفريقية ما زالت 
تحت ني���ر الكولونيالية حت���ى الآن، يقول الخبير القت�س���ادي الكوري الجنوبي 
القت�س���اد بجامع���ة كمبردج  اأ�ست���اذ   Ha Joon Chang البروفي�س���ور
البريطاني���ة ب���اأّن »اإفريقي���ا ل ت���زال تح���ت ني���ر الكولونيالية؛ لأنه���ا تظّل تنتج 
الم���واد الخام فق���ط )للكولونيالّيين( اأثن���اء الكولونيالية وبعده���ا«)4(، حيث ل 
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ف���رق بين ما�سيها وحا�سره���ا، واإذا كانت الكولونيالية ق���د خرجت بج�سدها؛ 
فق���د ظّلت روحه���ا متلب�سًة في ج�سد القارة، ينخر في ثوابت���ه، وي�سّدع اأركانه، 

وينهب ثرواته.
 Eric  »ي���رى الخبير القت�سادي النرويجي البروفي�س���ور »اإريك رينيت
ب���اأّن   ،Friedrich List لي�س���ت«  »فريدري���ك  الألمان���ي   Reinert
القت�ساد الكولونيالي »نظاٌم ي�سع���ى لمنع َمن َخْلَف الثروات في الم�ستعمرات، 
هذه هي ال�سبي���ل التي �سلكتها بريطانيا والدول الأوروبية الغنية، تتخلل الفكرة 
نف�سه���ا ف���ي توجه���ات �سيا�سة ال���دول الغني���ة والموؤ�س�سات الت���ي ت�سيطر )تلك 
الدول(عليه���ا حت���ى في وقتن���ا الحا�سر«، واأك���د فريدريك ف���ي نظريته »نظام 
البتك���ار الوطن���ي« National Innovation System: »َمن اأراد 
تحقي���ق الرفاهية والزدهار )العظمة(؛ فلي���ركل ال�سّلم الذي ت�سّلق من خالله 
اإلى القّمة )النه�سة والزده���ار(؛ لأجل حرمان الآخرين من ا�ستخدام و�سائل 

الت�سّلق وراءه«.
وتاب���ع فريدريك قائاًل: »النظام الذي مار�ست���ه بريطانيا، والدول الغنية 
 Kicking the »الأخ���رى في القرن الثامن ع�سر، ه���و »ركل ال�ُسّلم بعي���دًا
ا�ستخ���دام الأ�سالي���ب  م���ن  الآخري���ن  من���ع  ومحاول���ة   ،  ladder away

)ال�ساللم( نف�سها التي ا�ستخدموها لي�سبحوا اأغنياء مثلهم«.
لق���د اأعطى  Eric Reinert تاأييده لنظرية List، حيث قال: »كان 
اأ�سا����ش الكولونيالية الحفاظ على ال���دول )الم�ستعَمرة( كمنت���ٍج للمواد الخام 

» Ha Joon Chang فقط،... هذا ما �سرح به البروفي�سور
وق���ال الرئي����ش الفرن�س���ي- الأ�سب���ق- فران�س���وا ميت���ران: »ل���ول القارة 
الإفريقي���ة لم���ا ك���ان هنال���ك تاري���ٌخ للدول���ة الفرن�سي���ة ف���ي الق���رن الح���ادي 
والع�سري���ن«)1(، ف���ي مار�ش 2008م؛ �س���ار على نهجه رئي�ٌش فرن�س���يٌّ اآخر، وهو 
الرئي����ش- ال�سابق- جاك �سي���راك، قائاًل: »لول اإفريقي���ا لأ�سبحت فرن�سا في 

�سّف دول العالم الثالث«)2(.
ل���م تك���ن القارة ذات اأهمي���ٍة لأمريكا ف���ي الحرب الب���ادرة اإل في توازن 
القوة ل غير، لقد تجّلى اهتمام وا�سنطن المتجدد باإفريقيا ب�سكٍل خا�شٍّ خالل 
ولي���ة بيل كلينتون الرئا�سية الثانية، حي���ث اأر�سلت الإدارة الأمريكية عدة وفوٍد 
رفيع���ة الم�ستوى ح�سرّي���ًا اإلى القارة- بما ف���ي ذلك كلينتون نف�س���ه-، واأبدت 
طابع���ًا عري�سًا م���ن جهود التعاون، »لق���د غّيرنا ب�سكٍل كبي���ر الطريقة التي تّم 
به���ا ت�سكيل هيكلة حكومة الولي���ات المتحدة للتعامل م���ع اإفريقيا«. واأو�سحت 
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»�سوزان اإي. راي�ش«، وزيرة الدولة لل�سوؤون الإفريقية في عام 1999م، اأّنه »كان 
هن���اك وق���ٌت- لي�ش ببعيد- كان���ت اإفريقيا فيه مجاًل غير موؤّه���ٍل بمكتٍب واحٍد 
في وزارة الخارجي���ة الأمريكية، واأما الآن فاإّن كّل وكالٍة حكوميٍة تحاول تقريبًا 
بن���اء القدرة على تنفي���ذ برامج جديدة تدعم �سيا�ستن���ا للم�ساركة ال�ساملة في 

اإفريقيا«)3(.
واأ�س���ار نائب رئي�ش �سرك���ة Exxon الأمريكية، »ه���اري لونغويل«، في 
ٌة  ع���ام 1999م، اإلى: »اأننا نتوقع اأن تكون لعملياتنا الم�ستقبلية في اإفريقيا ح�سّ

كبيرٌة من الإنتاج العالمي ل�سركة اإك�سون«)4(.
وف���ي ع���ام 2006م؛ اأ�س���در المجل����ش الأمريك���ي للعالق���ات الخارجي���ة 
دفت���رًا معنون���ًا: )اأكثر م���ن النزعة الإن�ساني���ة: النهج ال�ستراتيج���ي الأمريكي 
 More than Humanitarianism: A اإفريقي���ا(  نح���و 

 .Strategic U.S. Approach Toward Africa
ين����شّ هذا الدفت���ر على اأّن اإفريقي���ا منطقٌة ا�ستراتيجي���ٌة ذات م�سالح 

مهّمة لأمريكا، وكيف يمكن لأمريكا اأن تعتمد عليها في اإ�سباعها النفطي. 
وق���د ف�ّسرت وزيرة الخارجي���ة- ال�سابقة- هيالري كلينت���ون، في اإحدى 
ت�سريحاتها، كيفية توطيد العالقة الإفريقية الأمريكية: »نحن نبحث عن �سبٍل 
يمكن فيها تو�سيع النفوذ القت�سادي الأمريكي، اإذا وجدت اأنا�سًا اختاروا فّجًا 
اآخ���ر؛ فيجب ا�ستخ���دام جميع الآليات التي في و�سع���ك لإقناعهم باأّن الطريقة 

التي اتخذوها لي�ست في م�سلحتهم هم«)5(.
يب���دو ف���ي ت�سريح���ات الوزي���رة الأمريكي���ة اأّن ال�سيا�س���ة الخارجية في 
اإفريقي���ا قفزت من التعاون اإلى التهديد، ويمك���ن التريث عند كلمة »فجًا اآخر« 

قلياًل، حيث تحمل في طياتها تحليالٍت نقدّيًة كبيرة:
اأواًل: ه���ي في ذاتها ر�سال���ٌة تحذيريٌة لالأنظمة الإفريقي���ة التي رف�ست 
ا�ستغ���الل موارده���ا الطبيعي���ة رف�س���ًا كام���اًل؛ حت���ى ياأت���ي الوق���ت المنا�سب 

ل�ستغاللها، مثلما فعله الرئي�ش الغامبي ال�سابق. 
ثانياً: رف�ش ال�سفقات الدنيئة، مثل %5.

ثالثاً: قام باإ�سالح قانون ال�سفقات الذي يفيد الدولة.
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رابعاً: اأو اأدار ظهره للغرب في معظم ال�سفقات التجارية.
واأخي���رًا: يمك���ن القول اإّن كلم���ة »فجًا اآخ���ر= م�سارًا مختلف���ًا« تعني في 
العال���م التجاري المعا�س���ر: »ال�سين«، حيث اأ�سبحت ال�سي���ن البديل الوحيد 

لإفريقيا عن الغرب في ال�سفقات.
ل يختل���ف اثنان في العال���م المعا�سر باأّن ال�سين ه���ي الطريق الأخرى 
لالأنظمة الإفريقية الت���ي تريد ال�سفقات المعقولة ل�سعبها، وعالوًة على ذلك؛ 
ف���اإّن ال�سين هي اأكبُر مناف�سٍة للغرب واأمريكا عل���ى الم�ستوى العالمي، وعليه؛ 
بَدا �سمنّيًا من ت�سريحات الوزيرة الأمريكية ال�سابقة )كلينتون( اأّن اأيَّ �سفقٍة 

مختلفة عن طريقهم ف�سوف تكون لها عواقب وخيمة. 
ف���ي غ�سون ذل���ك؛ »في اأبري���ل 2012م، ق���ّدم بنك ال�سي���ن لال�ستيراد 
والت�سدي���ر 67.2 مليار دولر اإلى اإفريقيا جنوب ال�سحراء فيما بين )2001-
2010م(، وتج���اوز قرو�ش البنك الدولي بقيمة 54.7 مليار دولر«)1(، وقد راأى 
الغ���رب اأّن ا�ستثم���ارات ال�سين المتنامية و�سفقاتها ف���ي اإفريقيا غير مقبولة، 
ظاّني���ن باأّن ال�سين تخط���ط ل�ستعمار اإفريقيا اقت�سادّي���ًا و�سناعّيًا من خالل 

ا�ستثماراتها ال�سخمة وم�ساركتها في اإفريقيا)2(.
2- القادة ال�سامتون:

البل���دان الإفريقي���ة اأحيانًا، م���ن خالل الك�س���ل المطل���ق، اأو الف�ساد، اأو 
العجل���ة، اأو الإج���رام الخف���ي، وخوف���ًا من �سق���وط اأنظمته���ا، ُت�سّل���م مواردها 
الطبيعية اإل���ى ال�سركات الأجنبية من خالل قواني���ن التعدين الوطنية ال�سيئة، 

التي ل ينبغي اأبدًا اأن تكون موجودًة في الكتب القانونية لأّي بلٍد راٍق!
»ل ي�ستطي���ع الكثي���ر من الزعم���اء الإفريقّيين قول �س���يٍء عندما ُتعر�ش 
عليه���م ن�سٌب تافه���ٌة على موارد بلدانه���م... وهناك َمن يقول للق���وى الأجنبية 
»نع���م �سي���دي، نعم ي���ا �سيدي«! ه���ذا نوٌع م���ن الق���ادة ل ن�سمع عنه���م اأبدًا في 
الإع���الم الغربي ول ينتقده���م. واإن وّلت الع�س���ور الكولونيالي���ة الج�سدية؛ اإل 
اأنه���ا باقيٌة في ا�ستغالل مواردنا المعدنية، حيث اأجد ال�سفقات التي يقدمونها 

Tim Daiss(2013), http// blogs.inde�    )1(
 pendent.co.uk/2013/04/03/china%E2
Divisional %80%99s�sudanese�dilemma�

 secure�oil�whatever�the�cost/.accessed:
.03/09/13

)2(  قال »تيم داي�ش« في �سحيفة اإندبندنت في اأبريل 13/13: 
اإنه في مايو 2012م ُعقد موؤتمر تنمية لمدة ثالثة اأ�سابيع في 
ن�سف  اإفريقية-  دولًة   27 ال�سينية، ح�سره  تيانجين  مدينة 
في  والإ���س��الح  الوطنية  التنمية  لجنة  رئي�ش  ق��ال  ال��ق��ارة-، 
اإجمالي نمو الواردات وال�سادرات  »اإّن  ال�سين في الموؤتمر: 
ال�سينية ارتفع من 20.6 مليار دولر عام 1978م؛ اإلى 3.64 

تريليونات في عام 2011م«.

لنا مهينة )كم���ا اأهانتنا الكولونيالية الغاب���رة(، واإذا �سددت الطريق اأمامهم؛ 
فاإنه���م ينقلبون علي���ك ويدعونك »ديكتاتورًا«. لكن م���ن الأف�سل اأن تنا�سل من 
اأجل حقوق �سعبك، واأن ُتدعى ديكتاتورًا اأف�سل من كونك دميًة قد ُيتخلى عنها 

عندما ل تكون هناك حاجٌة اإليك«)3(. 
التحديات والحلول:

»تحت���اج اإفريقي���ا اإل���ى �سيا�س���ٍة �سناعي���ٍة ن�سط���ٍة للحف���اظ على 
نموها«-ها جوون ت�سانغ-)4(.

وبالرغ���م من كّل م���ا قيل وُفعل؛ فيجب على اإفريقي���ا األ تتوقع اأّن اختيار 
ه���ذا الم�س���ار البديل �سيك���ون �سهاًل، فمن المحت���م اأنه �ستكون هن���اك مقاومٌة 
وتكتيكاٌت من ِقَبل القوى الكبرى و�سركاتها التي اعتادت الح�سول على الموارد 
الإفريقي���ة ب�سع���ٍر بخ�ش، و�سوف تفعل هذه ال���دول و�سركاتها الطامعة كلَّ �سيٍء 
لمنع اإفريقيا من تحرير نف�سها من اأغالل النظام القت�سادي العالمي الحالي.
وم���ا يج���ب اأن ُيله���م الإفريقّيي���ن: الت�ساوؤل ع���ن دوافع الق���وى العظمى 
ف���ي م�ساعدة دوٍل مث���ل األمانيا والياب���ان وكوريا الجنوبية وتاي���وان و�سنغافورة 
وماليزي���ا، وغيرها، عل���ى النهو�ش من رماد الحرب العالمي���ة الثانية والحرب 
الب���اردة، وفي الوقت نف�س���ه تكون محبطًة في مح���اولت الأفارقة لتكون دولهم 
مث���ل اليابان وكوريا الجنوبية واألمانيا وتاي���وان، اأو حتى �سورة م�سغرة منها؟! 
لم���اذا يقاومون اأو يقتلون المح���اولت الإفريقية كما ح�سل ف���ي كنغو برزافيل 

وغينيا والنيجر لكي ل تكون مثل اليابان و�سنغافورة؟!
ف���ي الواق���ع؛ هذا م���ا اأو�سى به جو�س���وا ج���ي)Joshua Gee )5 عام 
1729م)6(، حي���ث ق���ال: »يجب اأن ُيمنع الزن���وج من ن�سج الليني���ن اأو ال�سوف، 
اأو تم�سي���ط الخ�س���ب، اأو العمل في �سناعة الحديد،... كم���ا يجب منعهم اأي�سًا 
م���ن ت�سنيع القبعات اأو الجل���د، اأو امتالك الأ�سواق المالية م���ن اأي نوع... في 
الواق���ع؛ اإذا ما اأقاموا م�سانعهم ف�ست�سطر الحكومة )البريطانية( في النهاية 
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.washington�orthodoxy

التجارة،  كاتب في مجال  )5(  جي، جو�سوا )1667-1730م(: 
بحلول 1694م جاء ال�سيد جي اإلى لندن، حيث اأ�سبح مدير 

ق�سم التجارة الخارجية البريطانية.
 Trade and Navigation of Great Britain   )6(

.Considered, 1729
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اإل���ى وقف تقّدمه���م، ول تتوقعوا باأن يتّم ذل���ك بال�سهولة التي نراه���ا الآن«)1(، 
ى به الخبير ال�سيا�سي الوزير الأمريكي لل�سوؤون الخارجية-  وه���ذا نف�سه ما و�سّ

الأ�سبق- هنري كي�سنجر عام 1974م.
ولكن اإذا وقف���ت اإفريقيا وقفًة جماعيًة في موقفها، وتت�سرف بالطريقة 
الت���ي اقترحه���ا الرئي����ش جام���ع، والدكت���ور تون���ي اأي���دو رئي����ش ق�س���م مراقبة 
ال�سيا�س���ات والتقييم بمكتب رئي�ش الجمهوري���ة الغانية، اإذا كانت اأغلبية موارد 
العال���م الطبيعية موجودًة في اإفريقيا فعاًل؛ ف���اإّن ال�سركات متعددة الجن�سيات 

�ستاأتي اإلى اإفريقيا طوعًا اأو كرهًا.
���ل اأن تظّل الم���وارد الغانية  اأدل���ى الدكت���ور تون���ي اأيدو قائ���اًل: »اإنه ُيف�سّ
الطبيعي���ة غير م�ستغلة عل���ى الأر�ش؛ حتى ياأتي يوٌم من الأيام يمكن فيه تطوير 
تقني���ات التعدين المحلية، مهما كانت بدائية، وا�ستغاللها ل�سالح الأّمة، ولي�ش 

ال�سركات الأجنبية«)2(.
ومن َثّم؛ اإذا كان على اإفريقيا اأن ت�سرع في طريقٍة »بديلة«؛ فال ينبغي لها 
اأن ُتفاج���اأ بموقف الدول الكبرى وال�سرك���ات الأجنبية التي �سترف�ش ال�ستثمار 
اأو التهدي���د بالن�سح���اب م���ن اإفريقي���ا، ه���و رعٌب �سيو�س���ي ب���ه القت�ساديون 
الأرثوذك�ش، وغيرهم من ذوي العقليات المماثلة من الأفارقة، باأّن على القارة 
تجّنب���ه، وخ�سو�سًا في ه���ذا الع�سر، حيث يمكن ال�ستثمار ف���ي اأماكن اأخرى 

غير اإفريقيا.
 )ث���روة الأم���م(  The Wealth of Nationsالكت���اب ال���ذي 
اأخ���اف به القت�سادي البريطان���ي ال�سهير »اآدم �سمي���ث« الأمريكّيين في اأثناء 
ثورته���م؛ فف���ي كتاب���ه ه���ذا حّذرهم م���ن الوق���وع في الخط���اأ الف���ادح والركود 
القت�س���ادي؛ اإذا بقيت الدولة على مواردها و�سركاته���ا المحلية البدائية. في 
عام 1776م عندما خا�ش الأمريكي���ون غمار الحرب للح�سول على �سيادتهم؛ 
حاولت بريطانيا منع حدوث ال�سناع���ة التحويلية في اأمريكا، وناق�ش »�سميث« 
ف���ي كتاب���ه الأمر قائ���اًل: »اإن���ه ل يمكن لدول���ٍة ذات طاب���ع ال�سناع���ة المحلية 

)البدائية( اأن تفوز بحرب«)3(.

 Erik S. Reinert, (2007:165), Globalization  )1(
 and primitivization: How the poor get even
 poorer: How rich countries got rich... and
 why poor countries stay poor, Constable

 ., London

 Ankomah B ( 2014:10), Solving the great  )2(
conundrum , How Africa can own its re�

.sources, New African No 536

 Adam Smith (1991:503), Part II Causes  )3(
of the prosperity of New Colonies , Pen�

.guin, London, Toronto and New York

ولقد اأدرك األك�سندر هاملت���ون، اأول وزير للخزانة الأمريكية، الذي فهم 
تحلي���الت ال�سيد �سمي���ث لل�سيا�سة ال�سناعية والتجارية ف���ي الوليات المتحدة 
وخبرات���ه، اأّن ال���دول ال�سناعي���ة هي الفائزة ف���ي الحرب، وعلي���ه؛ »في العام 
1791م ق���ّدم الوزير الأمريكي للخزانة تقريرًا للكونغر����ش)4( اقترح فيه اإن�ساء 
الم�سان���ع القادرة على اقتح���ام مناف�سة نظيراتها المتقدم���ة، موؤكدًا باأّن هذه 
المناف�س���ة الخارجية �س���وف ت�ساع���د Infant Industries ال�سناعات 
النا�سئ���ة اأو البدائي���ة عل���ى النهو����ش، و�س���ّدد على فر����ش ال�سرائ���ب الكبيرة 
عل���ى الب�سائع الم�ست���وردة، ومْنع ا�ستي���راد وت�سدير الم���وارد الطبيعية؛ لأجل 
جع���ل موارده���ا الطبيعية غاليًة على ال���دول المناف�سة«)5(، وخل���ق فر�ش العمل 

للمواطنين.
الت���ي  Protectionism ه���ي  المحافظ���ة  اأو  »�سيا�س���ة الحماي���ة« 
حافظ���ت عل���ى الموارد لأكث���ر من 150 عام���ًا في اأمريك���ا، بعب���ارٍة اأخرى لقد 
ا�ستخدم���ت اأمريكا مواردها الطبيعية في ظّل هذه ال�سيا�سة منذ اأكثر من قرٍن 
ون�س���ف، وا�ستخدمت الدول المتقّدمة ال�سيا�سة نف�سها)6(، وذلك لمتطاء �ُسّلم 

الرخاء، واإليكم عّينًة من تلكم الدول. 

Report on the Manufactures of the Unit�  )4(
.(ed States (1791

Reinert E. (2007:83), How Rich Coun�   )5(
 tries got rich… and why poor countries

.stay poor, Constable, London

من  المحلية  البلد  �سناعات  حماية  ممار�سة  اأو  نظرية    )6(
المناف�سة الأجنبية عن طريق فر�ش �سرائب على الواردات.

يتعّين على الجيل اإلفريقي 
م التضحية من 

ّ
الحالي أن يتعل

أجل التحّرر االقتصادي للقارة 
ألجيالها القادمة، كما فعلته 

األجيال الماضية
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قراءات
تنموية
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معدالت ال�سرائب الجمركية المتو�سطة على منتجات الدول 
المتقدمة في مراحل تاأ�سي�سها المبكرة

  المرجح المتو�سط في الن�سب المئوية للقيمة

 Countries 1920 1875 1913 1925 1931 1950

 Austria R 20-15 18 16 24 18

 Belgium 8-6 10-9 9 15 14 11

 France R 15-12 20 21 30 18

 Germany 12-8 6-4 13 20 21 18

 Italy N.A 10-8 18 22 46 25

 Japan R 5 30 N.A N.A N.A

 Netherlands 8-6 5-3 4 6 N.A 11

 Russia R 20-15 84 R R R

 Spain R 20-15 41 41 63 N.A

 Sweden R 5-3 20 16 21 9

 Switzerland 12-8 6-4 9 14 19 N.A

 United
Kingdom 55-45 0 0 5 N.A 23

 United States 45-35 50-40 44 37 48 14

Source: Bairoch P. Economics
 .and World History�Myth and Paradoxes 

 R)= numerous and important restriction on)
 manufactured imports existed and therefore

 .average tariff rates are not meaningful

)R(= وج���ود قيود كبي���رة ومهّمة على الواردات م���ن ال�سلع الم�سنعة، 
ومن ثّم فاإّن متو�سط   الر�سوم الجمركية لي�ست كبيرة.

بن���اًء على ذلك؛ يتعّين على الجيل الإفريقي الحال���ي اأن يتعّلم الت�سحية 
من اأج���ل التح���ّرر القت�سادي للق���ارة لأجياله���ا القادمة، كما فعلت���ه الأجيال 
الما�سي���ة، مثل الرئي�ش �سيكو توريه الذي �سرح باأّن: »مطالبنا الأولى وحاجتنا 
ل اأن  الأ�سا�سي���ة: كرامتنا بحيث لن يكون هناك كرام���ٌة دون حرية، فنحن نف�سّ

نعي�ش بحريتنا فقراء على اأن نعي�ش عبيدًا بترف«)1(.
وفرن�سي����ش كواميه نكروما الرئي�ش الغاني الأ�سب���ق الذي �سرح باأّنه: »ل 

 Sekou Toure(1959) L’experienceGuineenne  )1(
et L’Unite Africaine, ImpremerieLemasson�

.Saint�Lo ( Manche). P 74�81

معنى ل�ستقالل غانا اإذا لم يكن مرتبطًا بتحرير القارة الإفريقية كاملة«)2(.
ه���وؤلء القادة الأفارقة حاربوا لأجل ال�ستق���الل ال�سيا�سي الذي هو تواأٌم 
لال�ستق���الل القت�س���ادي، حي���ث ل يمك���ن اإنج���ازه دون الآخر، هذا م���ا فعلته 
اأمريك���ا ع���ام 1775م؛ عندم���ا األقى »باتري���ك هنري«)3( حاكم ولي���ة فرجينيا 
كلمت���ه ال�سهيرة في ح�سٍد من الم�ستعمرين البريطانّيين المجتمعين في كني�سة 
ريت�سموند في فيرجينيا: »اأعطني الحرية اأو اأعطني الموت«، كان ال�سيد هنري 
يري���د اأن يق���ول �سمنّيًا اإّن نقي����ش الحرية هو الم���وت، اأو اإّما اأن نحي���ا اأحرارًا 

�سيا�سّيًا واقت�سادّيًا، اأو نموت فقراء بائ�سين يائ�سين �سيا�سّيًا واقت�سادّيًا.
اإذا ت���ّم ا�ستغ���الل الم���وارد الإفريقية اليوم بن�سبة 5%، بن���اًء على نظرية 
التج���ارة الحرة، فلن تح�سل الق���ارة على اأّي �سيء، و�ستظل بائ�سًة فقيرة، واإذا 
ل���م يت���ّم ا�ستغاللها كذلك، فلن نح�س���ل على اأّي �سيٍء ف���ي كال الحالَتْين، لكن 
عل���ى الأقّل �سيترك ع���دم ا�ستغاللها هذا لالأجيال القادم���ة بع�ش الكنوز تحت 
الأر����ش، والذي���ن �سيكونون قادرين في يوٍم من الأيام عل���ى ا�ستغاللها بطريقٍة 

تفيد القارة.
كان القول الماأثور في القرن التا�سع ع�سر في الوليات المتحدة: »ل تفعل 
كما يقول لك الإنجليز اأن تفعله، افعل ما فعله الإنجليز«، واأف�سل ن�سيحة للدول 
الإفريقي���ة هي: »ل تفعلوا م���ا يقوله لكم الأمريكيون اأن تفعل���وه، افعلوا ما فعله 
الأمريكيون لمتط���اء �سّلم الرخاء، حيث كانت الولي���ات المتحدة تحت نيران 

الكولونيالية البريطانية«)4(.

 Paul Nugent (2012:07), Africa since   )2(
 independence: African independence:
poisoned chalice or cup of plenty, Pal�
 .gravemacmillan, London , second edition

)3(  باتريك هنري: اأحد الآباء الموؤ�س�سين لأمريكا.
)4(   اإّن التحول الأمريكي، من المدافعين عن حقوق الفقراء في 
الدول الفقيرة؛ اإلى القوة الإمبراطورية الكال�سيكية، حديث 
البريطاني  ال���وزراء  رئي�ش  ا�ستخدم  عندما  ن�سبيًا.  العهد 
ون�ستون ت�سر�سل في عام 1945م كل ما لديه من �سحٍر لإقناع 
الحرب،  لدخول  روزفلت  دي  فرانكلين  الأمريكي  الرئي�ش 
للتعبير  الفر�سة  ه��ذه  روزف��ل��ت  الأمريكي  الرئي�ش  فانتهز 
القت�سادية  لل�سيا�سة  التاريخي  الظلم  ب�سبب  اإحباطه  عن 
اللقاء  ق�سة  روزفلت-  ابن  اإلين-  ي��روي  حيث  الإنجليزية، 
التاريخي بين الزعيَمْين على متن �سفينة حربيٍة على �سواحل 
نيوفاوندلند: )تحرك رئي�ش الوزراء البريطاني ت�سر�سل في 

كر�سيه قائاًل: اتفاقية التجارة البريطانية الإمبراطورية.
هذه  نعم،  قائاًل:  البريطاني  ال��وزراء  رئي�ش  يد  في  اأب��ي  فاأ�سقط 
ال�سعوب  تخلف  �سبب  هي  الإمبراطورية  التجارية  التفاقات 
ال�سرق  في  الم�ستعَمرة  ال��دول  وجميع  والإفريقية،  الهندية 

الأدنى وال�سرق الأق�سى. 
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الخاتمة:
لم���اذا ل تن�س���ح موؤ�س�س���ة ال�سيا�س���ة الإنمائي���ة الدولي���ة بال�سيا�س���ات الت���ي 
ا�ستخدمها معظم مطوري البرامج الناجحة والدول المتقدمة في القرون الما�سية؟ 
لماذا تحاول اأن تفر�ش برامج على الدول النا�سئة لم ت�ستخدمها الدول المتقدمة في 

المراحل المماثلة من تطويرها التاريخي.
ه���ل تتجاهل ال���دول المتقدمة تطوره���ا التاريخي؟ هل ال�سّر ف���ي ذلك ميلها 
الطبيع���ي اإل���ى تف�سير التاريخ طبق���ًا لأجندتها الفكري���ة وال�سيا�سية، الت���ي يمكن اأن 

تحجب عن الدول النا�سئة المنظور التاريخي؟ 
هل تحاول الدول المتقدمة ركل �ُسّلم الرخاء والتطور؛ عن طريق اإجبار الدول 
النا�سئة باأن تتبّنى �سيا�سات وموؤ�س�سات لم ت�ستخدمها )الدول المتقّدمة( في مراحل 

تطورها؟
قد اأواف���ق على اأّن »ركلة ال�سّلم« هذه يمكن اأن تكون- اأحيانًا- غير مق�سودة، 
حي���ث يق���ّدم بع����ش �سانع���ي ه���ذه ال�سيا�س���ات القت�سادي���ة، والباحثي���ن والخبراء 
القت�سادّيي���ن ف���ي الموؤ�س�سات الدولية، ه���ذه التو�سيات لل���دول الإفريقية والنا�سئة 
اإذ يعتق���دون اأّن بالدهم تطورت من خالل التجارة الح���رة، فهم يريدون اأن ت�ستفيد 

البلدان الإفريقية النا�سئة من تلك ال�سيا�سات نف�سها. 
لكن مهما كانت النية من وراء هذه الركلة، في الحقيقة؛ فاإّن هذه ال�سيا�سات 
والموؤ�س�س���ات �س���وف تبق���ى مزعوم���ة، حيث لم تق���در على تولي���د ديناميكي���ة النمو 
الموع���ودة في البل���دان النا�سئة كما ت���ّم ترويجها خالل العقَدْي���ن الما�سَيْين اأو نحو 

ذلك، ففي الواقع؛ لقد انهار النمو في كثيٍر من الدول النا�سئة.
لنبداأ بن�سر الحقائق التاريخية حول التجارب التنموية للبلدان المتقّدمة على 
نطاٍق اأو�سع، ول يقت�سر الأمر على مجرد ت�سحيح التاريخ؛ بل تحتاج البلدان النامية 
اإل���ى اعتناق قراراٍت م�ستنيرٍة، ُتقدم عليها طوعًا، ب�س���اأن البرامج والموؤ�س�سات التي 
تك���ون منا�سبًة لها. كما يجب اأن يكون هناك جهٌد فكريٌّ كبيٌر؛ يبداأ بطرح الأ�ساطير 
التاريخية والنظريات المجردة ب�سكٍل مفرط؛ التي ُتعّمي على واقع كثيٍر من البرامج 
ور ال���ذي تلعبه هذه  القت�سادي���ة، لت�سهي���ل اإدراك �سانع���ي ال�سيا�سات لحقيق���ة الدَّ
البرام���ج والموؤ�س�سات ف���ي التنمية القت�سادي���ة. والنتيجة الرئي�سية ه���ي اأّن الدول 

اأجاب الزعيم البريطاني: ال�سيد الرئي�ش، لم تفكر اإنجلترا لحظًة واحدًة 
)المحتلة(البريطانية،  الأرا�سي  بين  المف�سل  موقعها  تفقد  اأن 
تلك ال�سيا�سة التجارية هي التي جعلت اإنجلترا عظيمة، ولت�ستمر 

هذه العظمة، وتحت الظروف المخططة من وزراء اإنجلترا.
- من المحتمل جدًا باأن نتخلف اأنا واأنت، اإنني على ثقٍة تاّمٍة اإذا 
نجاهد  باأن  علينا  فيجب  الدائم؛  ال�سالم  اإلى  التو�سل  اأردنا 

على تنمية »الدول المتخلفة و�سعوبها«.
- كيف يمكن القيام بذلك؟ 

- ل يمكن القيام به بالطبع من خالل اأ�ساليب القرن الثامن ع�سر 
الآن!(.

النا�سئ���ة بحاجٍة اإلى نهٍج لت�سميم �سيا�سات التنمية الدولية مختلٍف عن النهج الذي 
ترّوجه البلدان المتقّدمة وموؤ�س�سة ال�سيا�سة الإنمائية الدولية.

ف���ي كندا على �سبيل المثال؛ جاءت نقط���ة التحول الرئي�سية في النمو الكندي 
القت�س���ادي؛ عندم���ا تبّنى ح���زب المحافظين �سيا�س���ًة وطنيًة قائم���ًة على الحماية 
القت�سادية؛ كمن�سة انتخابية خا�سة بهم، وفوزهم في انتخابات 1878م، وقد اأدى 

هذا الفوز اإلى ت�سريع �سرائب جديد عام 1879م لحماية الزراعة وال�سناعة)1(.
وفيما يتعلق ب�سيا�سات التنمية الدولية)2(؛ اأود اقتراح ما ياأتي:

اأواًل: م�سان���دة التغيير الجذري في ال�سروط المتعلقة بالبولي�سات المرتبطة 
بالمعونات المالية من �سندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اأو من الدول المتقّدمة. 
ثاني���اً: ينبغ���ي اإعادة �سياغة قواع���د منظمة التجارة العالمي���ة، وغيرها من 
التفاقات التجارية المتعددة الأطراف، بطريقٍة ت�سمح با�ستخدام اأكثر ن�ساطًا لأداة 

ترويج ال�سناعة البدائية اأو النا�سئة، مثل ال�سرائب والإعالنات.
���ًة النظر اإلى  ثالث���اً: يج���ب ت�سجيع التح�سي���ن الموؤ�س�س���ي )الإداري(، خا�سّ
اإمكان���ات النمّو الكبي���رة التي يمكن اأن تحققه���ا ال�سيا�سات ال�سادق���ة والموؤ�س�سات 
الجي���دة معًا، لكن ينبغي األ تك���ون خا�سعًة- على اأّي ح���ال- ل�سغوط مجموعة ثابتة 
م���ن الموؤ�س�سات الأنجلو-اأمريكية المعا�س���رة على جميع البلدان. كما يجب اأن تكون 
هن���اك مح���اولٌت جدية وحثيثة عل���ى الم�ستويي���ن الأكاديمي والعمل���ي ل�ستك�ساف- 
بال�سب���ط- الموؤ�س�سات ال�سروري���ة اأو المفيدة لجميع الدول م���ع اختالف توجهاتها 
ال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة، ف���ي �س���وء مراح���ل تطوره���ا، والتح�سي���ن القت�س���ادي 
وال�سيا�س���ي والجتماع���ي حتى الثقاف���ي الخا����شّ بالموؤ�س�سات في البل���دان النامية، 
���ًة اأّن لديهم بالفعل موؤ�س�سات متقدمة تمامًا مقارنًة بمراكز تطوير الموؤ�س�سات  خا�سّ
الأهلي���ة في المراح���ل المماثلة من التط���ور، نظرًا اإل���ى اأّن اإن�س���اء واإدارة موؤ�س�سات 

جديدة اأمٌر مكّلٌف للغاية.
اإّن ال�سم���اح لل���دول النا�سئ���ة باعتماد �سيا�س���ات وموؤ�س�س���ات مالئمة لمراحل 
تطوره���ا وغيرها من الظروف التي تواجهه���ا؛ �ستمكنها من النمو بوتيرٍة اأ�سرع، كما 
ك���ان الحال في ال�ستيني���ات وال�سبعينيات. ولن تفيد هذه البرام���ج المالئمة البلداَن 
النا�سئ���ة فح�سب؛ بل اأي�سًا الدول المتقّدمة على المدى البعيد، لأنها �سوف تزيد من 

فر�ش التجارة وال�ستثمار المتاحة عالمّيًا.
لق���د اآن الأوان للتفكي���ر مرًة اأخرى ف���ي تحديد ال�سيا�س���ات والموؤ�س�سات التي 
�ست�ساعد البلدان الإفريقية اليوم على التطور ب�سرعة، وهذا �سيوؤدي بَدوره اإلى فوائد 

اأكبر للبلدان المتقّدمة النمو اأي�سًا �

 Bairoch P (1993:29), Economics and )1(
 World History: Myths and Paradoxes, The

 .University of Chicago Press, Chicago

.Policies  )2(
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المصايد السمكية في إفريقيا:

الواقع والتحديات وآفاق التنمية
د. �سبحي رم�سان فرج �سعد

�أ�س�تاذ جغر�فية �لبيئة �لم�س�اعد، كلية �الآد�ب/ 
جامعة �لمنوفية، م�سر

وتعان���ي ن�سب���ٌة كبيرٌة م���ن �سك���ان اإفريقيا جن���وب ال�سحراء 
الكب���رى من اأمرا�ش �س���وء التغذية، فطبقًا لتقري���ر الأمن الغذائي 
والتغ���ذوي الإقليمي في اإفريقي���ا )2017م(، الذي اأ�سدرته منظمة 
نق����ش  انت�س���ار  ف���اإّن   ،)FAO( العالمي���ة والزراع���ة  الأغذي���ة 
التغذية المزم���ن ارتفع من 20.8% اإلى 22.7% بين عاَمي 2015م 
و2016م. وزاد عدُد الأ�سخا�ش الذين يعانون من نق�ش التغذية من 
200 ملي���ون اإلى 224 مليون ن�سمة، واأ�سبحوا ي�سّكلون 25% من 815 

مليون �سخ�شٍ يعانون من نق�ش التغذية في العالم عام 2016م.
واأو�س���ح التقري���ر اأّن العوام���ل الرئي�س���ة الت���ي اأّدت اإل���ى هذه 

�لم�س�ايد �ل�سمكية �إ�س�هامًا حيوّيًا في ُت�سهم 
تحقيق �الأمن �لغذ�ئي و�لتغذية الأكثر 
م�ن 200 ملي�ون �إفريقي، كما تّوفر �لّدخ�ل الأكثر من 10 
ماليين ن�س�مة من �س�كان �لقارة، �لتي يعي�ض �أكثر من %46 

منهم في فقٍر مدقع، وهي ن�سبٌة في �رتفاٍع م�ستمر)1(. 

لإفريقيا  المتكاملة  البحرية  ال�ستراتيجية  الإفريقي،  )1( التحاد 
.www.au.int/maritime :لعام 2050م، 2012م، متاح على
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12% من جميع الأ�سم���اك الموجهة لال�ستهالك الب�سري، بينما في 
البلدان المتقّدمة تتّم تجزئة معظم الأ�سماك الموجهة لال�ستهالك 

الب�سري على �سكل منتجاٍت مجّمدة اأو مجّهزة اأو محفوظة)3(.
اأوًل: تطور الإنتاج ال�سمكي في اإفريقيا:

ارتف���ع اإنتاج الأ�سماك في اإفريقيا بين عاَمي 1990م و1999م 
من 5.16 ماليين طن متري اإلى 6.30 ماليين طن متري. وقد بداأ 
ه���ذا التجاه في عام 1994م؛ مع زي���ادٍة �سنويٍة قدرها 3.5%. وقد 
ٍة المغ���رب( وال�سواحل  اأ�سهم���ت �سواحل �سم���ال الأطل�سي )وبخا�سّ
الغربي���ة والجنوبية ب�س���كٍل كبيٍر ف���ي اإنتاج القارة. واأخ���ذت القارة 
اتجاهًا وا�سح���ًا في تجارة الأ�سماك منذ 1990م، حيث بلغت قيمة 
ال�س���ادرات ال�سنوية 2.6 مليار دولر، ف���ي مقابل 1.1 مليار دولر 

فقط للواردات )عام 1998م()4(.
)اأ( اإنتاج الم�سايد الطبيعية:

بلغ اإنت���اج الم�ساي���د ال�سمكية الطبيعي���ة بالقارة عام 
2010م حوال���ي 7.80 ماليين ط���ن متري، بما يمّثل %8.9 
م���ن اإجمال���ي الإنت���اج العالم���ي م���ن الم�ساي���د الطبيعية، 
وبزيادٍة ُتقّدر بما يزيد على ن�سف اإنتاج عام 1990م، ياأتي 

في  المائية  الأحياء  وتربية  ال�سمكية  الموارد  حالة  الفاو،    )3(
العالم، 2018م، �ش50.

 Tall, A., World Trade Trends for Fishery  )4(
Products and the Share of Africa, INFO�

.PECHE Trade, March 2002, pp.5�6

الزي���ادة ف���ي م�ست���وى الجوع ه���ي: ارتف���اع ن�سب���ة ال�سك���ان الذين 
يعانون من انع���دام الأمن الغذائي الحاّد؛ ب�سبب عدم قدرتهم على 
الح�سول عل���ى الغذاء، بالإ�ساف���ة اإلى الظ���روف المناخية ال�سّيئة 

والنزاعات الم�سّلحة)1(.
ويمك���ن لالأ�سماك، كم�س���در »غذاء غني للفق���راء«، اأن توؤدي 
َدورًا مهّم���ًا في تح�سي���ن الأمن الغذائي لإفريقي���ا؛ فهناك اأكثر من 
200 مليون اإفريقي ياأكلون ال�سمك بانتظام. وُتقّدر منّظمة الأغذية 
والزراع���ة اأّن الأ�سماك توّفر 22% م���ن البروتين في اإفريقيا جنوب 
ال�سح���راء الكب���رى، وتتج���اوز الن�سبة 50% في ال���دول الأكثر فقرًا 
���ًة عندم���ا تكون الم�س���ادر الأخ���رى للبروتين���ات الحيوانية  )خا�سّ

�سحيحًة اأو مكّلفة()2(. 
وبالرغ���م م���ن ذلك- مع م���ا تزخر ب���ه القارة م���ن موارد 
مائي���ة عظيمة- فال ي���زال الإنتاج ال�سمكي بالق���ارة �سعيفًا؛ اإذ 
ل ت�سه���م ب�سوى قراب���ة ُع�سر الإنت���اج العالم���ي )10.2%(، ول 
يتجاوز حج���م �سادراتها ال�سمكية 5% م���ن الإجمالي العالمي- 
وفق���ًا لإح�س���اءات 2016م؛ ويرجع ذلك اإلى ع���دة اأ�سباب، من 
اأهمه���ا: ا�ستقام���ة �سواحلها وم���ن َثّم قّل���ة الموان���ئ الطبيعية، 
والفقر الحي���وي المن�ساأ للمياه الإفريقي���ة، وا�ستغاللها من ِقَبل 
ال�سفن الأجنبية، والفتقار اإلى الم�سايد الإفريقية خارج حدود 
المياه الإقليمية، بالإ�سافة اإل���ى الم�سكالت المتعلقة ب�سيا�سات 

الت�سويق والُبنى التحتية. 
وبالرغ���م من التح�سينات التي اأُدخل���ت على عمليات التجهيز 
والتبري���د والنقل، في زيادة الت�سويق التج���اري لالأ�سماك وتوزيعها 
خ���الل العق���ود القليل���ة الما�سي���ة، فم���ا زال���ت البل���دان النامي���ة 
الأ�سم���اك  م���ن  الطازج���ة )%53  اأو  الحّي���ة  الأ�سم���اك  ت�ستخ���دم 
الموجه���ة لال�سته���الك الب�س���ري في ع���ام 2016م( مبا�س���رًة بعد 
اإنزاله���ا اأو �سيدها. وبلغ���ت ن�سبة الأ�سم���اك المحفوظة عن طريق 
ا�ستخ���دام اأ�ساليب تقليدية )مثل: التملي���ح، والتخمير، والتجفيف، 
ًة في اإفريقيا واآ�سيا- نحو  والتدخين(- وهي اأ�سالي���ٌب معتادٌة خا�سّ

)1(  متاح على: 
h t t p : / / w w w. f a o . o r g / n e w s / s t o r y / a r /

item/1062938/icode

World Fish Center, Fish and Food Secu�  )2(
:rity in Africa, Available at

http://pubs.iclarm.net/resource_centre/
.Fish%26FoodSecurity%20in%20Africa.pdf

مع ما تزخر به القارة من 
موارد مائية عظيمة؛ فال 

يزال اإلنتاج السمكي بالقارة 
ضعيفًا؛ إذ ال تسهم بسوى 
قرابة ُعشر اإلنتاج العالمي 

)10.2%(، وال يتجاوز حجم 
صادراتها السمكية 5% من 

اإلجمالي العالمي
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ُثلثاه )66.4%( م���ن الم�سايد البحري���ة، والن�سبة الباقية 
)33.6%( من الم�سايد الداخلية، جدول)1(.

جدول)1(: تطور االإنتاج ال�سمكي في اإفريقيا خالل 
الفترة )2010-2016م(

ال�سنة

الم�سايد الطبيعية

االإجمالي
)األف 
طن(

% من 
جملة 
االإنتاج 
العالمي

المياه 
الداخلية

)األف طن(

المياه 
البحرية
)األف 
طن(

20102619.75174.97794.68.9م

20122699.65743.08442.69.4م

20142843.65790.08633.69.5م

20162863.96414.69278.510.2م

 Source: FAO, Fishery and Aquaculture Statistics,
.2016,pp.7�8

والّن�سب من ح�ساب الباحث.

وو�س���ل اإنت���اج الم�سايد ال�سمكي���ة الطبيعي���ة بالقارة 
ع���ام 2016م لحوالي 9.28 ماليين طن، مّثل ما يزيد على 
10.2% م���ن الإنتاج العالمي للم�سايد الطبيعية، زادت فيه 
ن�سب���ة اإنتاج الم�ساي���د البحرية لتمّثل حوال���ي 69.1% من 

مجموع الإنتاج.
و�ساعد على ذلك زي���ادة امتداد المناطق القت�سادية 
الخال�س���ة الوطني���ة اإل���ى 200 ميل بحري، وق���درة ال�سيد 
العالي���ة، والتقّدم التكنولوج���ي، واإن�س���اء اأ�ساطيل �سناعية 
وطنية، والمعدل المرتفع لت�سيي���ر الزوارق الحرفية )%61 
ف���ي اإفريقي���ا(، واتفاقي���ات ال�سي���د الموّقع���ة بي���ن الدول 

ٍة التحاد الأوروبي)1(. الإفريقية وغيرها، وبخا�سّ
ويبلغ عدد ال�سفن المزودة بمحركاٍت في القارة 152.9 
األ���ف �سفين���ة )5.4% م���ن مجموعه���ا العالم���ي(، بالإ�سافة 
اإل���ى 647.5 األ���ف �سفينة غي���ر مزودة بمحرك���ات )%14.0 
م���ن مجموعه���ا العالم���ي(. و�سه���دت الق���ارة تراجع���ًا ف���ي 

FAO, Globefish � Analysis and informa�  )1(
:tion on world fish trade,Available at

http://www.fao.org/in�action/globefish/fishery�
.information/resource�detail/en/c/338418

اأعداد ال�سف���ن خالل الفت���رة )2014-2016م( بنحو 3000 
�سفينة)2(.

)ب( اإنتاج مزارع الأحياء المائية:
زاد اإنتاج قارة اإفريقيا من المزارع والمرابي ال�سمكية 
م���ن 110.2 األف طن ع���ام 1995م، )0.45% من الإنتاج 
العالم���ي(، اإل���ى 646.2 األف طن ع���ام 2005م )%1.46 
من اإجمال���ي الإنتاج العالم���ي(، اإلى حوال���ي 1982 مليون 
طن ع���ام 2016م )2.5% من اإجمالي الإنت���اج العالمي(، 

جدول)2(. 
وتت�س���در م�س���ر ونيجيريا الق���ارة في هذا ال�س���اأن، حيث بلغ 
اإنتاجهم���ا 1371 و307 األف طن لكلٍّ منهما، بما ي�سّكل 84.7% من 

اإجمالي اإنتاج القارة.
جدول)2(: تطور اإنتاج مزارع االأحياء المائية في 

اإفريقيا خالل الفترة )2010-2016م(

ال�سنة
االإنتاج االإجمالي 

)األف طن(
% من جملة االإنتاج 

العالمي

1995110.20.45م

2000399.61.23م

2005646.21.46م

20101285.72.18م

20161982.02.48م

الم�سدر: الفاو، حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء المائية في العالم، 
2018م، �ش27.

والّن�سب من ح�ساب الباحث.

وي�سّكل اأغلب اإنتاج م���زارع الأحياء المائية )الداخلية 
وال�ساحلي���ة(- بح�سب اإح�س���اءات 2016م- من الأ�سماك 
الزعنفي���ة Finfish ن�سب���ة 99.50% م���ن الإنتاج، بينما 
انخف�س���ت ن�سب���ة الرخوي���ات Molluscs والق�سري���ات  

Crustaceanاإلى 0.5% فقط)3(.
وم���زارع  بالم�سايد  العاملة  ال��ق��وى  ث��ان��ي��ًا: 

الأحياء المائية في اإفريقيا:
زادت اأعداد العاملين بالم�سايد ومزارع الأحياء المائية 

)2(  الفاو، م�سدر �سبق ذكره، �ش )38-35(.
)3(  الفاو، م�سدر �سبق ذكره، �ش20.
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الإفريقي���ة خالل الفت���رة )2000م حت���ى 2014م( من 4.18 
ماليين عام���ل اإلى 5.67 ماليين عام���ل- اأي بما يزيد قلياًل 
على الثلث )35.9%(، وتراوحت ن�سبتهم بين 8.9% و%10.0 

من اإجمالي عدد العاملين بقطاع ال�سيد في العالم)1(.
وزادت اأعداد م�ستزرعي الأ�سماك بالقارة من 91 األف 
عامل )عام 2000م( اإلى 284 األف )عام 2014م(، اأي بما 
يزي���د على ال�سعَفْين )312%(، وه���ي زيادٌة كبيرة؛ مقارنًة 
باأعداد العاملي���ن بقطاع الم�ساي���د الطبيعية الذين زادت 

اأعدادهم بما يربو قلياًل على الُخم�ش )%20.5()2(. 
جدول)3(: القوى العاملة بالم�سايد ومزارع 

االأحياء المائية االإفريقية )2014م(

نمط االإنتاج
اإجمالي اأعداد 

العاملين
)األف عامل(

 )%( من اإجمالي 
العاملين بقطاع 

ال�سيد

الم�سايد ال�سمكية 
الداخلية
م�سايد

تجهيزات

4958
)3370(
)1588(

40.4
)%68(
)%32(

الم�سايد البحرية 
الحرفية
م�سايد

تجهيزات

4041
)1876(
)2166(

32.9
)%46.4(
)%53.6(

الم�سايد البحرية 
ال�سناعية

م�سايد
تجهيزات

2350
)901(

)1448(

19.2
)38.4(
)61.6(

9207.5مزارع الأحياء المائية

100%12269الإجمالي

 Source: FAO, The Value of African Fisheries,
 Fisheries and Aquaculture Circular No. 1093,

.FIPS/C1093, 2014, p.4

في  المائية  الأحياء  وتربية  ال�سمكية  الموارد  حالة  الفاو،    )1(
العالم، 2016م، �ش33.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �ش33.

وطبقًا للتقدي���رات الحديثة؛ ي�ستخدم قطاع م�سايد الأ�سماك 
ككل 12.3 ملي���ون �سخ����شٍ للعم���ل »�سيادي اأ�سماك« ب���دواٍم كامل؛ 
اأو »عم���ال تجهي���ز الأ�سماك« ب���دواٍم كامل اأو جزئ���ي. ويمّثل �سيادو 
الأ�سم���اك ن�س���ف جميع ال�سك���ان المنخرطي���ن ف���ي ه���ذا القط���اع 
)42.4% يعمل���ون عم���ال تجهيز، و7.5% يعملون ف���ي تربية الأحياء 

المائية(. 
وتمّث���ل الن�س���اء نح���و رب���ع )27.3%( مجموع ال�سك���ان الذين 
يعملون في م�سايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية، مع وجود فروق 
تهّن بي���ن ال�سيادين )91.5% عمال تجهيز، و7.2% عمال  في ح�سّ
�سيد، و1.3% في تربية الأحياء المائية()3(، جدول)3(، �سكل)1(.
وهناك اأنم���اٌط جغرافيٌة وا�سحٌة ذات ن�سٍب مئوية اأعلى لعمال 
التجهيز في غرَبي وجنوَبي اإفريقيا، بينما في �سرَقي اإفريقيا يتجاوز 
عدُد �سيادي الأ�سماك غالبًا عدَد ُمجّهزي الأ�سماك. وعلى الم�ستوى 
الُقطري؛ تاأتي نيجيريا ف���ي المرتبة الأولى بعدٍد يقترب من مليوَني 
�سخ����ش يعملون في قطاع م�سايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية، 

ثم المغرب )1.4 مليون(، واأوغندا )مليون واحد()4(.
الن�سبية  والأه��م��ي��ة  الأ���س��م��اك،  ا�ستهالك  ثالثًا: 

للبروتين ال�سمكي في الإمدادات الغذائية: 
تتباين م�ساهمة الأ�سماك في المتناول من البروتين الحيواني 
بي���ن البلدان المتقّدمة والنامية، فبالرغ���م من النخفا�ش الن�سبي 

 FAO, The Value of African Fisheries,   )3(
 Fisheries and Aquaculture Circular No.

.1093, FIPS/C1093, 2014, pp.4�5

متاح  الإفريقية،  الأ�سماك  م�سايد  قيمة  اإ�سماعيل،  اأماني    )4(
http://www.gafrd.org/posts/638824 :على
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ف���ي م�ستويات ا�ستهالك الأ�سماك؛ ف���اإّن ح�ستها ترتفع في البلدان 
النامي���ة وبل���دان العج���ز الغذائ���ي ذات الدخل المنخف����ش. ووفقًا 
لإح�س���اءات ع���ام 2013م؛ بلغ���ت ن�سب���ة البروتي���ن ال�سمك���ي م���ن 
البروتي���ن الحيوان���ي بالعال���م 16.9%، زادت ف���ي اإفريقي���ا وبلدان 
العجز الغذائ���ي ذات الدخل المنخف�ش على 18%، بينما انخف�ست 

بالبلدان المتقّدمة اإلى %11.7)1(.
وُت�سه���م الأ�سم���اك بن�سب���ة تبل���غ اأو تتجاوز 50% م���ن مجموع 
المتن���اول من البروتين الحيواني في بع�ش ال���دول الإفريقية، مثل: 
غان���ا و�ساو تومي وبرن�سي���ب و�سيرالي���ون )50% و53.3% و%64.4 
لكلٍّ منها على التوالي(، وتتراوح الن�سبة بين ثلث ون�سف البروتين 
الحيوان���ي في 13 دول���ًة اإفريقية، ه���ي: �سي�سل وغامبي���ا وال�سنغال 
وموزمبيق وجزر القمر ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية 
والكونغو والكاميرون وتوجو وت�ساد وغينيا ال�ستوائية وكوت ديفوار. 
وتنخف����ش الن�سبة عن الثلث في باقي بلدان القارة الإفريقية، انظر 

جدول)4(.
جدول)4(: ن�سيب الفرد من اإمدادات اأ�سماك 

المائدة ون�سبة البروتين ال�سمكي 
من البروتين الحيواني بدول قارة اإفريقيا )2013م(

الدولة

ن�سيب الفرد من 
اإمدادات اأ�سماك 

المائدة
)كجم/ ن�سمة/ ال�سنة(

ن�سبة البروتين ال�سمكي 
من البروتين الحيواني 

)%(

4.04.8الجزائر

18.625.8اأنجول

13.325.3بنين

4.14.2بت�سوانا

6.920.1بوركينا فا�سو

2.028.1بوروندي

11.912.0كابو فيردي

15.436.4الكاميرون

جمهورية 
7.813.4و�سط اإفريقيا

9.535.8ت�ساد

15.439.8جزر القمر

)1(  الفاو، م�سدر �سبق ذكره، 2016م، �ش78.

26.536.7الكونغو

جمهورية 
الكونغو 

الديموقراطية
5.337.5

16.134.7كوت ديفوار

3.87.2جيبوتي

22.124.0م�سر

غينيا 
24.635.7ال�ستوائية

0.62.8اإريتريا

0.41.6اإثيوبيا

35.625.7الجابون

24.149.0غامبيا

26.350.0غانا

10.229.7غينيا

1.44.4غينيا بي�ساو

4.17.3كينيا

1.32.8لي�سوتو

4.113.8ليبيريا

22.618.3ليبيا

4.212.5مدغ�سقر

7.328.0مالوي

7.78.5مالي

8.17.4موريتانيا

23.618.7موري�سيو�ش

18.122.2المغرب

10.142.0موزمبيق

12.118.0ناميبيا

2.75.4النيجر

13.338.6نيجيريا

...3.2ريونيون

4.525.1رواندا

...75.5�سانت هيلينا

�ساو تومي 
30.453.3وبرن�سيب
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23.942.5ال�سنغال

56.649.7�سي�سل

32.364.4�سيراليون

3.13.2ال�سومال

6.35.0جنوب اإفريقيا

جنوب 
...3.3ال�سودان

1.11.1ال�سودان

2.63.5�سوازيالند

7.222.5تنزانيا

11.036.1توجو

13.613.8تون�ش

12.530.1اأوغندا

10.027.8زامبيا

3.28.1زيمبابوي

10.118.4الجملة

 Source: FAO, Fishery and Aquaculture Statistics,
.2016,p.65�66

وو�سل متو�س���ط ن�سيب الفرد من اإم���دادات اأ�سماك المائدة 
10.1 كج���م/ ن�سمة/ ال�سنة، وه���و متو�سٌط منخف�ش، يبلغ %51.0 
م���ن المتو�س���ط العالمي ال���ذي يبل���غ 19.8 كجم/ ن�سم���ة/ ال�سنة. 
ويمك���ن تق�سي���م بل���دان الق���ارة اإل���ى ع���دة مجموع���اٍت على 

النحو االآتي:
- بل���دان يزي���د فيه���ا متو�س���ط ن�سيب الف���رد م���ن اإمدادات 
الأ�سم���اك عل���ى 25 كجم/ ف���رد/ ال�سن���ة: ت�سمل- عل���ى الترتيب- 
كاّلً م���ن: �سان���ت هيلين���ا )75.5(، و�سي�س���ل )56.6(، والجابون 
)35.6(، و�سيراليون )32.3(، و�س���او تومي وبرن�سيب )30.4(، 

والكونغو )26.5(، وغانا )26.3(.
- بل���دان يت���راوح فيه���ا متو�س���ط ن�سيب الف���رد م���ن اإمدادات 
الأ�سم���اك بين 20 و25 كج���م/ فرد/ ال�سنة: ت�سم���ل- على الترتيب- 
كاّلً م���ن: غينيا ال�ستوائي���ة )24.6(، وغامبي���ا )24.1(، وال�سنغال 
)23.9(، وموري�سيو�ش )23.6(، وليبيا )22.6(، وم�سر )22.1(.

- بل���دان يت���راوح فيه���ا متو�سط ن�سي���ب الفرد م���ن اإمدادات 
الأ�سماك بي���ن 15 و20 كجم/ فرد/ ال�سنة: ت�سمل- على الترتيب- 

كاّلً م���ن: اأنج���ول )18.6(، والمغ���رب )18.1(، وك���وت ديف���وار 
)16.1(، وجزر القمر )15.4(، والكاميرون )15.4(.

- بلدان ينخف�ش فيها متو�سط ن�سيب الفرد من اإمدادات الأ�سماك 
عن 15 كجم/ فرد/ ال�سنة: ت�سمل باقي بلدان القارة. انظر: جدول)4(.

وم���ن المتوق���ع اأن ينخف����ش ن�سي���ب الف���رد م���ن الأ�سماك في 
اإفريقيا خالل الفترة )2016 -2030م( بمعدل 0.2% �سنوّيًا، لي�سل 
بحلول عام 2030م اإلى 9.6 كجم/ فرد؛ وذلك نتيجة النمو ال�سكاني 
بمع���دلت تفوق المعرو�ش من الإم���دادات. و�سيكون الإنخفا�ش اأكبر 
في اإفريقيا جنوب ال�سحراء خالل الفترة ذاتها )من 8.6 اإلى 8.3 
كج���م/ فرد(، ولن تكون زيادة الإنت���اج المحلي وزيادة العتماد على 
الواردات ال�سمكية خالل هذه الفترة كافيًة لتلبية الطلب المتزايد في 

المنطقة؛ مما يثير مخاوف ب�ساأن الأمن الغذائي بها)1(.
رابعًا: القيمة القت�سادية لقطاع الم�سايد ومزارع 

الأحياء المائية الإفريقية:
)اأ( الإ�سهام في الناتج المحلي الإفريقي:

بل���غ النات���ج المحلي الإجمال���ي )GDP( ف���ي اإفريقيا عام 
2011م حوال���ي 1.91 تريليون دولر )2.60% من الناتج الإجمالي 
العالمي(، مّثل���ت القيمة الم�سافة لإنتاج الم�سايد ومزارع الأحياء 
المائية فيه نحو 24 مليار دولر، بن�سبة 1.26% فقط، جدول)5(.
جدول)5(: اإ�سهام الم�سايد ومزارع االأحياء المائية 

في الناتج المحلي االإفريقي 

نمط االإنتاج

اإجمالي القيمة 
الم�سافة 

)مليون دوالر 
اأمريكي(

الن�سبة من 
الناتج المحلي 
االإجمالي )%(

62750.33الم�سايد ال�سمكية الداخلية

81300.43الم�سايد البحرية الحرفية

68490.36الم�سايد البحرية ال�سناعية

27760.15مزارع الأحياء المائية

240301.26الإجمالي

 Source: FAO, The Value of African Fisheries,
.Fisheries and Aquaculture Op.Cit, p.2

والّن�سب من ح�ساب الباحث.

)1(  الفاو، م�سدر �سبق ذكره، 2016م، �ش190.
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وق���د �سّكل���ت الم�سايد البحري���ة 62.3% من اإجمالي 
القيم���ة الم�سافة، ف���ي مقاب���ل 26.1% للم�سايد ال�سمكية 
الداخلي���ة، و11.6% لم���زارع الأحي���اء المائي���ة. وتباين���ت 
ه���ذه الّن�س���ب م���ن دول���ٍة اإل���ى اأخرى بالق���ارة عل���ى النحو 
المبي���ن بال�سكل)2(، حي���ث زاد اإ�سهام الم�سايد البحرية 
بال���دول ال�ساحلي���ة ف���ي �سرَق���ي و�سم���ال غرَب���ي الق���ارة 
)�سادت الم�ساي���د البحرية ال�سناعية بو�سوٍح في ناميبيا 
وموريتانيا(، وزاد اإ�سه���ام الم�سايد الداخلية بالدول غير 
ال�ساحلي���ة بقطاع و�سط الق���ارة، بينم���ا زاد اإ�سهام مزارع 
الأحي���اء المائية ف���ي دوٍل مثل: م�سر واأوغن���دا ونيجيريا، 

وزيمبابوي، ومدغ�سقر.

�سكل)2(: اإ�سهام الم�سايد ال�سمكية ومزارع 
االأحياء المائية في الناتج المحلي االإفريقي

)ب( ال�سادرات والواردات ال�سمكية: 
بل���غ اإجمالي �سادرات الق���ارة الإفريقية من الأ�سماك 
)ع���ام 2016م( حوالي 2.78 مليون طن، بما يعادل %7.2 
م���ن اإجمالي حجم ال�س���ادرات العالمية م���ن الأ�سماك في 
هذا العام، في المقابل بلغ اإجمالي واردات القارة في العام 
ذاته 4.2 ماليين طن، بما يمّثل 10.7% من اإجمالي حجم 
ال���واردات العالمية م���ن الأ�سم���اك، ومن َثّم ف���اإّن الميزان 

التجاري ال�سمكي لي�ش في �سالح القارة، جدول)6(.

جدول)6(: اإجمالي �سادرات وواردات االأ�سماك 
في اإفريقيا خالل الفترة )2016-2030م(

الإقليم

ال�سادرات 
)بالألف طن(

الواردات
)بالألف طن(

ن�سبة 2030م2016م
ن�سبة 2030م2016مالنمو

النمو
4239611144.2-2782230417.2اإفريقيا

% من 
جملة 
العالم

%7.17%4.79-%10.73%12.71-

الم�سدر: الفاو، م�سدر �سبق ذكره، 2018م، �ش192. والّن�سب من ح�ساب 
الباحث.

وتح���ت �سغ���وط النم���و ال�سكان���ي، والطل���ب المتزاي���د عل���ى 
الأ�سماك في بلدان الق���ارة، من المتوّقع انخفا�ش حجم �سادراتها 
بن�سب���ة 17.2% بحل���ول ع���ام 2030م، بالإ�سافة اإل���ى زيادة حجم 

الواردات بن�سبة 12.7% حتى التاريخ ذاته.
ه���ذا؛ وقد بل���غ اإجمالي القيم���ة القت�سادية ل�س���ادرات �سبع 
مجموع���ات من ال�سلع ال�سمكية في اإفريقيا عام 2016م نحو 6.39 
ملي���ارات دولر، في مقابل 4.86 مليارات دولر لوارداتها. و�سجلت 
م�سر ونيجيريا �سافي مي���زان تجاري �سلبي )اأكثر من 600 مليون 
دولر(، بينم���ا �سجل���ت المغ���رب وموريتانيا وناميبي���ا اأعلى �سافي 

ميزان تجاري موجب بالقارة )تجاوز 500 مليون دولر()1(. 
خام�سًا: التحديات التي تواجه قطاع ال�سيد في اإفريقيا: 
)اأ( التحديات التي تواجه قطاع الم�سايد الطبيعية:

)1( التغير المناخي:
من المتوقع اأن ينخف�ش الإنت���اج الأولّي للمحيطات العالمية- 
ال���ذي تعتمد عليه �سبك���ة الأغذية البحرية والأ�سم���اك- بن�سبة %6 
بحل���ول ع���ام 2100م، وبن�سبة 11% في المناط���ق المدارية. وتتوقع 
النم���اذج المتنوعة باأنه بحل���ول عام 2050م قد تتف���اوت اإمكانيات 
�سي���د الأ�سماك عالمّيًا بن�سبٍة تقّل ع���ن 10% طبقًا لم�سار انبعاثات 
غ���ازات الدفيئة. كذلك تك�سف التوقعات ع���ن انخفا�ٍش في الإنتاج 
البح���ري والأر�سي في حوالي 85% من البلدان ال�ساحلية التي جرى 

تحليلها)2(.

 FAO, Fishery and Aquaculture Statistics,  )1(
.Op.Cit, p.4

)2(  الفاو، م�سدر �سبق ذكره، 2018م، �ش133.
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فعل���ى ال�سواح���ل الإفريقي���ة بالبحَرْي���ن المتو�س���ط والأحمر؛ 
لوح���ظ انت�سار الأن���واع الحّي���ة المداري���ة القادمة م���ن المحيَطْين 
الهندي والأطلنط���ي. وعلى ال�سواحل ال�سمالي���ة الغربية والجنوبية 
الغربية للقارة؛ تّم ر�سد تغّي���راٍت في التيارات ال�ساعدة، وبالتالي 
في الإنتاجية. وعلى �سواح���ل المحيط الهندي جنوب �سرق القارة؛ 
ظه���ر ات�ساٌع في الحّيز الجغرافي للمناطق المحيطية التي تنخف�ش 

فيها تركيزات الأك�سجين)1(.
كم���ا اأّن التغّيرات المناخية، وم���ا ي�سحبها من ارتفاٍع محتمٍل 
ف���ي منا�سيب اأ�سطح البح���ار، وزيادة احتمالت تك���رار العوا�سف، 
وتغّي���ٍر في نظام الأم���واج، �سوف يوؤثر بال �سك ف���ي ن�ساط ال�سيد، 
بتقلي����ش ع���دد اأيام���ه، ف�س���اًل ع���ن كمي���ة الأ�سم���اك الم�سطادة 

ونوعيتها.
)2( ال�سيد الُمفرط وغير القانوني:

ت�سي���ر التقدي���رات اإلى ارتف���اع ن�سب���ة ال�سيد غي���ر القانوني 
ب�سواح���ل غرب اإفريقيا بن�سبة 40% عن ال�سيد المبلغ عنه، وُقّدرت 
الخ�سائ���ر الإجمالية الناجمة عن ال�سيد غي���ر القانوني دون اإبالٍغ 
اأو تنظي���ٍم، في المناطق القت�سادية الخال�س���ة في اإفريقيا جنوب 

ال�سحراء، بمبلغ 937 مليون دولر)2(.
 Frontiers in مجل���ة  ن�سرته���ا  درا�س���ٌة  وخل�س���ت 
Marine Science اإلى اأّن عددًا كبيرًا من ال�سفن ال�سينية 
بال���غ ال�سخام���ة، ت�سطاد كمّياٍت م���ن ال�سمك خ���الل اأ�سبوٍع واحٍد 
ت���وازي ما ت�سطاده المراكب ال�سنغالية في �سنة، وتكّبد اقت�سادات 

غرب اإفريقيا خ�سائر قيمتها 2.3 بليون دولر)3(.
 وتتعر�ش هذه المجتمعات ل�سغوٍط على العديد من الجبهات، 
نتيج���ة ال�سي���د غي���ر القانوني م���ن ِقَبل �سف���ن ال�سي���د والت�سنيع 
الأجنبي���ة وال�سيادي���ن المحترفين غي���ر الم�سجلين، ب���دول غرَبي 
اإفريقي���ا المطّلة على مياه المحي���ط الأطل�سي )موريتانيا وال�سنغال 
وغيني���ا وغيني���ا بي�س���او وغانا وليبيري���ا و�سيرالي���ون(، حيث تجلب 

)1(  الفاو، الم�سدر ال�سابق، �ش135.
Greenpeace, Africa’s fisheries para�   )2(
dise at a crossroads, Investigating Chi�
nese Companies› illegal FishingPractic�

.es in West Africa, May 2015, p.13�14

)3(  متاح على: 
https://www.reuters.com/article/us�senegal�

china�fishing�idUSKBN1910Z4

�سناع���ة �سيد الأ�سم���اك من المحيط الأطل�سي نح���و 4.9 مليارات 
دولٍر �سنوّيًا)4(.

وق���د اأ�سهم���ت ه���ذه الممار�سات ف���ي تقّل�ش اأر�س���دة العديد 
م���ن الأن���واع البحرية المهّم���ة؛ فا�ستخدام ال�سفن الكب���رى ل�ِسباك 
فل���ي ف���ي �سيده���ا لالأ�سم���اك، بالمنطق���ة القت�سادية  الج���ّر ال�سُّ
���ة ب���دول المنطق���ة، يت�سّب���ب ف���ي تدمي���ر موائ���ل الأ�سماك  الخا�سّ
عن���د ق���اع المحي���ط، وا�ستن���زاف اآلف الأطن���ان م���ن المخ���زون 
باك  ال�سمك���ي، بالإ�سافة اإلى ال�سغوط الناجمة ع���ن ا�ستخدام ال�سِّ
البال�ستيكي���ة اأحادي���ة الألي���اف، والدينامي���ت، و�ِسب���اك التطوي���ق 
حب(، والتي تجلب كميات كبيرة  ال�ساطئي���ة )المعروفة ب�ِسباك ال�سَّ
م���ن الأ�سماك؛ لكنها تقتل زريعة الأ�سماك قبل اأن ُتتاح لها الفر�سة 

للنمو والتكاثر)5(.
وجّدد التحاد الأوروبي )يوليو 2015م( مع موريتانيا اتفاقية 
�سي���د الأ�سم���اك- الت���ي تعود اإلى ع���ام 1987م- وذلك لم���دة اأربع 
�سن���وات، والتي �ست�سمح لأكثر من مائة �سفينة �سيد اأوروبية بدخول 
المي���اه الموريتانية، وهذا التف���اق ي�سمح ل�سفن التح���اد الأوروبي 

تعيد  ال�سيد  مجتمعات  اإفريقيا:  غ��رب  ال��دول��ي،  البنك    )4(
العافية اإلى الموائل البحرية بالمحيط الأطل�سي، متاح على:

http://www.albankaldawli.org/ar/news/fea�
ture/2013/06/05/west�africa�fishing�com�
munities�restore�health�to�ocean�habi�

.tats

)5(  الم�سدر ال�سابق.

من المتوقع أن ينخفض 
نصيب الفرد من األسماك في 
إفريقيا خالل الفترة )2016 
-2030م( بمعدل %0.2 
سنوّيًا، ليصل عام 2030م 
إلى 9.6 كجم/ فرد؛ نتيجة 

النمو السكاني بمعدالت تفوق 
المعروض من اإلمدادات
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با�سطياد اأ�سماك الجمبري والتون���ة والأ�سماك القاعية والأ�سماك 
البحرية بقيمٍة ت�سل اإلى حوالي 280 األف طنٍّ �سنوّيًا.

وقد اتبعت موريتانيا مبادرة م�سايد الأ�سماك وال�سفافية؛ في 
محاولٍة لإنهاء العقود ال�سّرية التي ت�ساعد على ال�سيد الجائر، وقد 
�سع���ت للح�سول على دعٍم من رجال الأعمال والمجتمع المدني في 
تبّني اإدارة م�سايد الأ�سماك الم�سوؤولة، وقد �سّكلت المبادرة خطوًة 

جاّدًة في مكافحة ال�سيد الجائر)1(.
وعلى الرغم من اأّن موريتانيا تلقت اأكثر من بليون يورو خالل 
ال�سنوات ال���� 25 الما�سية؛ فاإّن ا�ستفادة مجتمعات ال�سيد المحلية 
من ذلك قليلة، ول تزال �سفنه متهالكة، وقد ُو�سعت في مناف�سٍة مع 
�سفن التحاد الأوروبي المتقّدمة، ومع النق�ش المتزايد لالأ�سماك؛ 
فاإّن ال�سيادين المحلّيي���ن اأ�سبحوا م�سطرين اإلى القيام برحالت 

�سيٍد بعيدٍة في الأعماق؛ وهو ما يعّر�سهم للخطر.
وتفي���د درا�ساٌت تقييمي���ٌة، اأجراه���ا المعهد الوطن���ي لبحوث 
المحيط���ات وال�سي���د ف���ي موريتاني���ا )2006م(، ولجن���ة م�سايد 
الأ�سم���اك ل�سرق و�س���ط الأطلنطي التابعة لمنظم���ة الأمم المتحدة 
لالأغذي���ة والزراع���ة )2010م(، ب���اأّن العديد من الأن���واع ال�سمكية 
���ٍة الأخطبوط( مهّددٌة نتيجة ال�سيد الجائر. وكانت قيمة  )وبخا�سّ
قطاع م�ساي���د الأ�سماك في موريتانيا قد بلغت عام 2013م حوالي 
10 ملي���ارات دولر، وُتقّدر الخ�سائر الناتجة من ا�ستنزافها بحوالي 

390 مليون دولٍر �سنوّيًا)2(.
كذلك تعاني م�سايد الأ�سماك الداخلية من م�سكلة ال�ستغالل 
الجائر لمواردها؛ فقد �سهدت بحيرة فكتوريا- على �سبيل المثال- 
خالل ال�سنوات الأخيرة زي���ادًة كبيرًة في اأعداد ال�سيادين، وتعدد 
الم�سان���ع ال�سمكية ب�سفافه���ا، وا�ستداد المناف�س���ة فيما بينها؛ ما 
اأ�سه���م في ارتفاع كميات ال�سيد ب�سكٍل مط���رد، لينعك�ش �سلبًا على 

 ،)BAD( للتنمية  الإفريقي  البنك  المبادرة  اإل��ى  دع��ا    )1(
وتهدف اإلى ت�سجيع م�سايد اأ�سماك اأكثر م�سوؤولية وا�ستدامة، 
م�سايد  اإدارة  في  والم�ساركة  ال�سفافية  تعزيز  خ��الل  من 
وت�سمل  بالم�سايد،  المتعلقة  المعلومات  وتعميم  الأ�سماك، 
الأر���س��دة  ت��ق��دي��رات  ال��م��ث��ال:  �سبيل  على  المعلومات  ه��ذه 
والإح�����س��اءات  البحرية،  الإي��ك��ول��وج��ي��ة  والنظم  ال�سمكية 
ال�سيد،  تراخي�ش  منح  وطرق  الأ�سماك،  بم�سايد  المتعلقة 

والك�سف عن عقود ال�سيد.
الطبيعية  الثروة  على  العتماد  موريتانيا:  الدولي،  البنك    )2(

لم�ستقبل م�ستدام، اأبريل 2014م، �ش18.

الزريعة ال�سمكية بالبحيرة؛ وبالتالي قدرتها على الإمداد)3(. 
واأّدى زي���ادة الطل���ب على الأ�سماك بالبحي���رة اإلى اتباع طرٍق 
غير قانونية في �سيد الأ�سم���اك )�سّكلت 40%(، كا�ستخدام �ِسباٍك 
مخالف���ة، واإقامة �س���دود واأحوا�ش داخل الج�س���م المائي للبحيرة.. 
وغيره���ا)4(. وفي اإح���دى الدرا�سات، التي اأُجري���ت بال�ستبانة على 
ع���دد 1066 �سيادًا )عام 1999م(، بالأقط���ار الثالثة المطلة على 
البحي���رة، اأ�س���ار 33% منه���م اإل���ى اأّن تناق����ش المخ���زون ال�سمكي 
بالبحي���رة يرجع اإلى مخالف���ة ال�سيادين لتعليم���ات ال�سيد، وراأى 
32% منه���م اأّن تناق����ش المخ���زون يعود اإلى الإف���راط في ال�سيد، 
بينما اأفاد 11% منهم اأّن ذلك يعود اإلى تلوث مياه البحيرة اأو ب�سبب 

.)5( Water Hyacinth »انت�سار »يا�سنت الماء
)3( التدهور البيئي:

ت�سه���د العدي���د م���ن الم�ساي���د ال�سمكي���ة بالق���ارة تغّي���راٍت 
بيئي���ًة كبي���رة، توؤّث���ر بال�سلب عل���ى اإنتاجيته���ا من الأ�سم���اك، على 
�سبي���ل المثال: بحي���رة توركانا- التي تقع على الح���دود بين اإثيوبيا 
وكيني���ا- التي ت�سهد تحديًا اأكبر؛ نتيج���ة انخفا�ش م�ستويات المياه 
ف���ي البحيرة ب�سبب الجفاف الدائم والتبخ���ر وتر�ّسب الطمي. وقد 
حّذر دعاة حماية البيئة موؤّخرًا من اأّن اأن�سطة بناء ال�سدود الجارية 
حالّي���ًا على نهر اأومو )النهر الرئي�سي ال���ذي يمّد البحيرة بالمياه( 
يمك���ن اأن توؤّثر �سلبًا على م�ستويات المي���اه بالبحيرة، وبالتالي على 

�ُسُبل عي�ش الآلف الذين يعتمدون على البحيرة. 
ويوؤّثر التلوث المائ���ي ب�سكٍل �سلبيٍّ على موارد الثروة ال�سمكية 
كّم���ًا وكيف���ًا، وتتمّثل اأه���ّم م�سادره في ت�س���ّرب البق���ع الزيتية من 
�ساحن���ات النف���ط، كما حدث عل���ى ال�سواط���ئ الموريتاني���ة )مايو 
2015م(، وعل���ى �سواح���ل قرقن���ة ف���ي تون����ش )نوفمب���ر 2017م(؛ 
وت�سبب���ت ف���ي موت الإ�سفن���ج ونفوق كمي���اٍت كبيرٍة م���ن الأ�سماك. 
كذل���ك تتلق���ى الم�ساي���د الداخلي���ة كمي���اٍت �سخمٍة م���ن مخلفات 
ال�سرف ال�سحي والزراعي وال�سناعي؛ ل�سعف اأو انعدام �سبكات 
ٍة اإفريقيا  البني���ات التحتية في اأجزاء عدي���دة من الق���ارة، وبخا�سّ

Odada,E.O, et al, Mitigation of Environ�   )3(
 mental Problems in Lake Victoria, East
 Africa: Causal Chain and Policy Options
 Analyses, Ambio Vol. 33 No. 1–2, Feb.

.2004, pp.14�15

.Op. Cit, p.16  )4(
.Loc. Cit  )5(
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ع���اب المرجانية على  جن���وب ال�سحراء، ف�ساًل ع���ن الإ�سرار بال�سِّ
�سواح���ل القارة، وهو ما ي�سّر بموارد الث���روة ال�سمكية؛ حيث ُت�سّكل 

ماأًوى حيوّيًا للتجمعات ال�سمكية البحرية. 
مراف���ق  اإمكان���ات  و�سع���ف  التجهي���زات  نق����س   )4(

ال�سيد:
اأظه���رت الدرا�سات اأّن الفاقد والمهدر م���ن الأغذية ينجمان 
ع���ن عوام���ل متع���ددة، تنبث���ق ع���ن ق�س���وٍر ومواط���ن �سع���ٍف فنية 
وتكنولوجية مرتبطة بالبنية التحتية في المعارف والمهارات، والتي 

ت�سّكل مجتمعًة 65% من الأ�سباب التي تقّو�ش توافر الأغذية)1(. 
ول ت���زال الم�ساي���د الإفريقي���ة- وغيره���ا م���ن م�سايد دول 
العال���م النامي- تفتقر اإلى اأجهزة تجفيٍف وتدخيٍن وتبريٍد حديثة، 
وتحتاج اإلى معدات تخزيٍن ونقٍل مح�ّسنة، للحّد من الفاقد والمهدر 

من الأغذية على امتداد �سل�سلة الإمداد.
وعلى ال�سواح���ل ال�سرقية للقارة؛ تعّر����ش اأكثر من 50 مرفقًا 
من مرافق قطاع الثروة ال�سمكية بال�سومال للنهب والتدمير خالل 
الأعوام الما�سية، وع���اد ال�سيادون ال�سومالّيون يمار�سون ال�سيد 
ب���اك وال���زوارق الب�سيطة،  بط���رٍق وو�سائ���ل بدائي���ة با�ستخدام ال�سِّ
بالإ�ساف���ة اإلى �سوء الأح���وال الأمنية، اإلى جانب عقبة التمويل وقّلة 
���ٍة اإمدادات الوق���ود، وور�ش اإ�س���الح الزوارق،  الإمكان���ات، وبخا�سّ

والمعدات، وو�سائل حفظ الأ�سماك وتعليبها)2(. 
)ب( معوقات تطوير المزارع والمرابي ال�سمكية:

وفق���ًا لإح�س���اءات ع���ام 2015م؛ تاأت���ي م�س���ر ف���ي المرتبة 
الأول���ى اإفريقّيًا، والعا�سرة عالمّيًا، في اإنتاج الأ�سماك الم�ستزرعة، 
وُي�سه���م ه���ذا القطاع بنح���و 77.4% م���ن مجموع الإنت���اج ال�سمكي 
الم�سري)3(. والفكرة الأ�سا�سية في اإن�سائها هي ا�ستغالل الأرا�سي 
البور، والأرا�سي غير ال�سالحة للزراعة. ويعتمد هذا الن�ساط على 

والمهدر  الفاقد  من  الحد  الأ�سماك،  م�سايد  لجنة  الفاو،    )1(
من الأ�سماك، �سبتمبر 2017م، �ش4. متاح على:

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/
.COFI/FishTrade/uploads/6a.pdf

)2( مركز مقدي�سيو للبحوث والدرا�سات، الفر�ش والتحديات اأمام 
على:   متاح  2017م،  ال�سومال،  في  ال�سمكية  الثروة  ا�ستغالل 

.http://mogadishucenter.com/wp�content

)3(  وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي، الهيئة العامة لتنمية 
ال�سنوي،  ال�سمكية  الإح�����س��اءات  كتاب  ال�سمكية،  ال��ث��روة 

2015م.

ا�ستخ���دام مي���اه ال�سرف الزراع���ي، ومواد العل���ف رخي�سة الثمن 
لإنتاج بروتيٍن حيواني عالي القيمة الغذائية.

اإل اأّن هذا القطاع ي�سهد العديد من المعوقات، التي من اأهمها: 
الق�سور في الم���وارد العلفية المتاحة وارتف���اع اأ�سعارها، وانخفا�ش 
ج���ودة المي���اه الم�ستخدم���ة وتلوثه���ا، وع�سوائية ت�سمي���م الأحوا�ش 
ال�سمكي���ة وانهيار ج�سورها، وعدم توفر زريع���ة واإ�سبعيات الأ�سماك 
بالأع���داد الالزمة لال�ست���زراع، بجانب ما ت�سّببه الأع���داء الطبيعية 
لالأ�سماك في المزارع من خ�سائر كبيرة)4(، بالإ�سافة اإلى ممار�سات 
ال�ست���زراع ذات التاأثي���ر ال�سلب���ي عل���ى البيئة، كا�ستخ���دام مغذيات 

مخالفة للبيئة ومحفزات وهرمونات نموٍّ ت�سّر بال�سّحة العاّمة)5(.
وف���ي اإفريقيا جن���وب ال�سحراء؛ تتمث���ل اأهّم معوقات 

تطوير قطاع اال�ستزراع ال�سمكي في االآتي)6(:
- �سع���ف اإمكاني���ة الح�س���ول على القرو����س: حيث يتّم 
اإعط���اء الأف�سلي���ة لقطاع���اٍت اأخرى م���ن القت�ساد، مث���ل قطاَعي 

البترول والتعدين، ب�سبب العوائد ال�سخمة ل�ستثماراتها.
- م�س���كالت الت�سويق: ينت���ج مزارعو الأ�سماك في اإفريقيا 
جنوب ال�سحراء ب�سكٍل رئي�ٍش لل�سوق المحلي؛ ب�سبب تكلفة الإنتاج، 
و�سيا�س���ة التجارة الدولية الحكومية، و�سل���وك الأفارقة اإزاء ما يتّم 

اإنتاجه في اإفريقيا.
- محدودي���ة االأن���واع ال�سمكي���ة المتاح���ة لال�ستزراع: 
حيث ل يزال التركيز على مزارع المياه العذبة، وعلى اأنواٍع محددٍة 
م���ن الأ�سماك، مثل: اأ�سماك ال�سل���ور والبلطي في نيجيريا، بينما ل 
يحظ���ى ا�ستزراع اأ�سماك المياه المالحة ب�سعبيٍة كبيرٍة في كثيٍر من 

بلدان الإقليم.

)4(  وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي، الهيئة العامة لتنمية 
الثروة ال�سمكية، الإدارة العامة للتطوير والإر�ساد، المعوقات 
�سل�سة  عليها،  التغلب  و�سبل  ال�سمكية  المزارع  تواجه  التى 

الن�سرات الإر�سادية )36(، 2009م.
البيئي  الق��ت�����س��ادي  »التحليل  ف���رج،  رم�����س��ان  �سبحي    )5(
لم�سروعات ال�ستزراع ال�سمكي في م�سر: درا�سة جغرافية«، 
مجلة كلية الآداب، جامعة كفر ال�سيخ، عدد يونيه، 2015م، 

�ش )933-932(.
Abiodun, E., Fish Farming in Sub�Saha�  )6(
 ran Africa: 8 Major Challenges, July 2016,
Available at: http://www.profitablefishfarm�
ing.com/fish�farming�sub�saharan�africa�

.8�major�challenges
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- الطبيع���ة االئتماني���ة الأ�س���واق االأ�سم���اك: يقع معظم 
مزارع���ي الأ�سماك- في كثيٍر من الأحيان- تح���ت تحّكم الو�سطاء 

والم�سترين الذين ي�سترون دائمًا على اأ�سا�ش الئتمان. 
- ع���دم اال�ستق���رار ف���ي اأ�سع���ار مدخ���الت ومخرج���ات 
االإنت���اج: وُيع���زى ذل���ك اإل���ى البيئ���ة القت�سادية غي���ر الم�ستقرة 

بالمنطقة. 
االأ�سم���اك  �سي���د  قي���ود  �سع���ف-  اأو  وج���ود-  ع���دم   -
بالم�ساي���د الطبيعية: وذل���ك في بع�ش اأجزاء اإفريقيا؛ ومن َثّم 
ف���اإّن اأ�سماك الم�ساي���د الطبيعية تكون اأرخ�َش لع���دم وجود تكلفة 

اإنتاج. 
- الفي�سان���ات ال�سنوية والكوارث الطبيعية االأخرى: 
ل���م يلجاأ الكثيرون اإلى ال�ست���زراع ال�سمكي ب�سبب الفي�سانات، كما 
اأّن الجف���اف ال�سديد في بع�ش اأجزاء الإقليم في بع�ش الموا�سم لم 

ي�ساعد بالفعل في تنمية هذا القطاع.
�ساد�سًا: حماية الم�سايد ال�سمكية في اإفريقيا وتنميتها:

حماية  م��ج��ال  ف��ي  رائ���دة  اإف��ري��ق��ي��ة  ت��ج��ارب  )اأ( 
الم�سايد ال�سمكية وتنميتها:

ي�سان���د البنك الدول���ي حالّيًا الجه���ود التي تبذله���ا حكومات 
غ���رب اإفريقيا لتح�سي���ن اإدارة مواردها الطبيعية الغنية، من خالل 
برنامج م�سايد الأ�سماك بمنطقة غرب اإفريقيا.  وي�ساند البرنامج 
مزيج���ًا م���ن اأن�سط���ة التع���اون الإقليم���ي، والإ�سالح���ات الوطنية، 
والتعليم المحل���ي، والتمكين من اأجل م�ساعدة بلدان غرب اإفريقيا 

على العمل لإدارة الموارد الم�ستركة)1(.
1- »ال�سيد القائم على الحقوق« في ال�سنغال:

اأح���رزت مجتمع���ات ال�سيد على امت���داد ال�ساح���ل ال�سنغالي 
تقّدمًا كبي���رًا في تطوي���ر اإدارة »الم�سايد القائم���ة على الحقوق«، 
حيث تتحمل ه���ذه المجتمعات المحلية نف�سها الم�سوؤولية عن اإدارة 
موارده���ا الطبيعية وبيئاتها البحرية بطريقٍة �سليمٍة و�سّحية، حيث 
يعم���ل ال�سكان مع المنظم���ات الدولية والإقليمية ف���ي اإطار برنامج 
م�سايد الأ�سم���اك بمنطقة غرب اإفريقيا لإقام���ة »مناطق لالإدارة 

الم�ستركة«، ت�سطلع مجتمعات ال�سيد المحلية باإدارتها بالكامل. 
وتح���ّدد مجموع���ة الإدارة المحلية عدد ق���وارب ال�سيد التي 

تعيد  ال�سيد  مجتمعات  اإفريقيا:  غ��رب  ال��دول��ي،  البنك    )1(
م�سدر  الأطل�سي،  بالمحيط  البحرية  الموائل  اإل��ى  العافية 

�سبق ذكره.

يمكن اأن تخرج لل�سي���د في وقٍت واحد، وتقوم بالت�سجيل الجماعي 
ل�سف���ن ال�سيد، وت�ستخ���دم الدوريات الذاتية لفر����ش هذه القيود. 
وبع���د اأقّل من اأربع �سنوات، من اإط���الق »برنامج م�سايد الأ�سماك 
بمنطقة غ���رب اإفريقيا«، انتع�ست مخزون���ات الأ�سماك مرًة اأخرى 

في هذه المنطقة.
واتخ���ذت ال�سنغال خطوًة جاّدًة ف���ي اإدارة المناطق ال�ساحلية 
عل���ى المحي���ط الأطل�سي ع���ام 2012م، حي���ث تّم اإلغ���اء تراخي�ش 
���ة بال�سنغال،  ال�سي���د لالأجانب ف���ي المنطق���ة القت�سادية الخا�سّ
والتي تمّث���ل 158 كم2 من المحيط وتكّر����ش لل�سيد التجاري، وهو 

ما �سّكل دعمًا كبيرًا ل�سغار ال�سيادين ال�سنغالّيين.
2- الرقابة المجتمعية على الم�سايد في ليبيريا:

يج���ري تنفيذ هذا البرنامج من خ���الل كلٍّ من: برنامج علوم 
المجتم���ع من اأجل الموارد ال�ساحلية والبرية في ليبيريا مع المكتب 
الليبي���ري للم�سايد الوطنية التابع لوزارة الزراعة، وذلك بم�ساركة 
المتطوعي���ن، من اأج���ل ا�ستخ���دام المناهج العلمي���ة الأ�سا�سية في 
المراقبة الدوري���ة للموؤ�سرات الرئي�سة ل�سالم���ة المحيط وم�سايد 
الأ�سم���اك )قيا�ش درجات حرارة الهواء والماء- واإجراء فحو�سات 
�سّحية بمواق���ع تفريغ الأ�سماك وتجهيزها- وفح�ش البالغات عن 
ال�سيد ب�ِسباك الجّر والممار�سات المدمرة خالل ال�سيد(، وتقوم 
الحكومة الوطنية بجمع المعلومات للم�ساعدة في اإثراء ال�سيا�سات.

وم���ن الآليات الأخرى الالزمة من اأج���ل ن�ساط �سيٍد م�ستداٍم 
بالم�سايد الإفريقية:

3- توجيه البلدان الإدراج الم�سايد في خطط التكيف 
الوطنية مع التغيرات المناخية:

دعمت منظم���ة الأغذي���ة والزراعة عددًا من البل���دان لتنمية 
قدراتها على مواجهة اآثار تغّير المناخ في م�سايد الأ�سماك وتربية 
الأحياء المائية، ففي عاَمي 2016 و2017م تّم تنفيذ م�ساريع وطنية 
واإقليمي���ة للتكيف مع تغّير المناخ ف���ي مالوي ومنطقة تيار بنجويال 
)اأنجول وناميبيا وجنوب اإفريقيا( في قارة اإفريقيا. ويتمّثل الهدف 
ال�سام���ل له���ذه الم�ساريع في زي���ادة قدرة قطاع م�ساي���د الأ�سماك 
وتربي���ة الأحياء المائية على التكّيف وتعزي���ز قدرته على ال�سمود. 
وم���ا زال���ت هناك حاج���ٌة اإلى َفْه���ٍم اأ�سمل لآث���ار تغّي���ر المناخ على 
ال�سعيَدْي���ن الوطن���ي والمحلي، و�س���رورة تكيي���ف ممار�سات اإدارة 

م�سايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية وا�ستغاللهما)2(.

)2(  الفاو، م�سدر �سبق ذكره، 2018م، �ش139.
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4- تعزيز منظمات �سيادي االأ�سماك:
لُبّد م���ن تمكي���ن مجتمعات ال�سي���د وا�ست���زراع الأ�سماك 
م���ن خالل العمل الجماعي ومنظم���ات �سيادي الأ�سماك، وذلك 
لتمكي���ن المجتمع���ات المحلية الفقي���رة من الو�س���ول للخدمات 
والأ�س���واق، والم�ساركة في اتخ���اذ القرارات وو�س���ع ال�سيا�سات 
الالزم���ة لتح�سي���ن قط���اع م�ساي���د الأ�سم���اك، بالإ�ساف���ة اإلى 
الرعاي���ة الجتماعية والحف���اظ على الم���وارد ال�سمكية وحماية 

الأنظمة البيئية.
الثانوي���ة،  ال�سمكي���ة  المنتج���ات  ا�ستخ���دام   -5

وتحديث المرافق للحّد من الفاقد:
تهدف مب���ادرة »النم���و الأزرق«- التي تتبناه���ا الفاو- اإلى 
اإر�س���اء بيئ���ٍة مواتيٍة للعاملي���ن في مجال �سي���د الأ�سماك وتربية 
الأحي���اء المائية، وترّك���ز على اأربعة مجالت عم���ٍل رئي�سة، هي: 
م�ساي���د الأ�سم���اك الطبيعي���ة؛ تربي���ة الأحي���اء المائي���ة؛ �ُسُب���ل 
المعي�س���ة وُنُظ���م الأغذي���ة )التج���ارة، الأ�سواق، مرحل���ة ما بعد 

الح�ساد، والدعم الجتماعي(؛ وخدمات النُُّظم البيئية. 
و�سددت المنظم���ة الدولية )الفاو( على: اأّن تحديث مرافق 
التجهيز، والحّد من الفاقد والمهدر، وزيادة ا�ستخدام المنتجات 
ال�سمكية الثانوي���ة، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة ال�سغيرة في 
�سل�سلة القيمة، يوّفر العديد من الفر�ش المهّمة لزيادة ا�ستهالك 

الأ�سماك والإ�سهام في تحقيق النمو القت�سادي)1(.
لإفريقيا  المتكاملة  البحرية  ال�ستراتيجية  ب- 

لعام 2050م:
توّف���ر ال�ستراتيجي���ة البحري���ة المتكامل���ة لإفريقي���ا لعام 
2050م اإط���ارًا وا�سع���ًا للحماي���ة وال�ستغالل الم�ست���دام للمجال 
البح���ري الإفريقي، وتدمج ال�ستراتيجية خط���ة العمل المرفقة 
لتفعيلها مع روؤيٍة وا�سحة المعالم واأهداٍف قابلٍة للتحقيق، ومن 
اأه���ّم ما جاء بها ب�ساأن م�سايد االأ�سماك وتربية االأحياء 

المائية)2(:

في  الأ�سماك،  لتجفيف  المرفوعة  الرفوف  ا�ستخدام  اأدى    )1(
البلدان المطّلة على بحيرة تنجانيقا، اإلى خف�ش فاقد ما بعد 
ال�سيد اإلى الن�سف في غ�سون �سنَتْين، كذلك تقليل الفاقد 
من 25% اإلى 4.9% ومبلغ 120 األف اأرياري مدغ�سقري لكّل 
على  البحر  �سرطان  نقل  �سناديق  تح�سين  خالل  من  رحلة، 

الزوارق، )الفاو، لجنة م�سايد الأ�سماك، 2017م، �ش5(.
)2(  التحاد الإفريقي، م�سدر �سبق ذكره.

- ت�سجي���ع جميع الدول الأع�ساء في التحاد الإفريقي على 
موا�سلة تطوي���ر م�سايد الأ�سماك الداخلي���ة الم�ستدامة وتربية 

الأحياء المائية. 
- دم���ج وتنفي���ذ ال�سيا�س���ة الم�سترك���ة لم�ساي���د الأ�سماك 
لحف���ظ واإدارة وا�ستغالل الأر�سدة ال�سمكية؛ وفقًا للنُُّظم البيئية 
 )CEMZA( ل���كّل المنطقة البحرية الح�سري���ة الم�ستركة

عند اإن�سائها.
- ردع اأن�سط���ة ال�سي���د غي���ر الم�س���روع، من خ���الل و�سع 
عقوب���اٍت �سارم���ٍة لحرم���ان المخالفي���ن م���ن فوائ���د اأن�سطتهم 
غي���ر القانوني���ة، واتخ���اذ مجموع���ة م���ن التدابير، م���ن اأهمها: 
ر�سد ومراقب���ة ال�سفن، اعترا�ش ال�سيد غي���ر الم�سوؤول، تنفيذ 
القواع���د التقنية ل�سالمة ال�سفن غي���ر التقليدية، تعزيز الرقابة 
الفّعال���ة لدولة العلم؛ من خالل تنفيذ تدابير وترتيبات المنظمة 

الإقليمية لإدارة م�سايد الأ�سماك.
الحّي���ة،  البحري���ة  الم���وارد  للمحافظ���ة عل���ى  التع���اون   -
م���ن خ���الل التن�سي���ق م���ن ِقَب���ل ال���دول الأع�س���اء ف���ي التحاد 
الإفريقي، ومن المجموع���ات القت�سادية الإقليمية والمنظمات 
الإقليمي���ة لإدارة م�ساي���د الأ�سم���اك )RFMOs(، ل�سمان 

تعزيز وتطبيق اأحكام مواد اتفاقية قانون البحار.
- تنفي���ذ دورياٍت بحريٍة يومية، والدع���وة لإعالن المناطق 
ة بها،  المحمي���ة البحري���ة، وتطبيق القواع���د والأنظم���ة الخا�سّ
باعتبارها و�سيلًة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية 

الأنواع البحرية المهددة بالنقرا�ش ب�سبب ال�سيد الجائر.
- اعتماد التكنولوجيا المتقّدم���ة لزيادة القدرة التناف�سية 
للقط���اع البح���ري الإفريق���ي ف���ي ال�س���وق العالمي���ة، م���ن خالل 
مبادراٍت على البحث والتطوير، بما في ذلك تجميع المعرفة في 
مركٍز اإفريقيٍّ للبيانات البحرية، بالإ�سافة اإلى تحديث البيانات 

وتحليل التجاهات التي تف�ّسر المعلومات التي تّم جمعها.
- ال�سعي للح�سول على التعوي�سات المنا�سبة عن الخ�سائر 
الت���ي نجمت عن الإف���راط في ال�سي���د وال�سيد غي���ر الم�سروع 
لالأ�سماك في المجال البح���ري الإفريقي خالل العقود الخم�سة 
الما�سية، واإن�ساء �سندوق تعوي�سات ُت�ستثمر عائداته في تطوير 

ال�سناعات ال�سمكية الم�ستدامة في اإفريقيا �
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التحوالت الوبائية واستراتيجيات 
المواجهة بقارة إفريقيا

د. محمد فرج عبد �لعليم عالم
�الآد�ب/  �لب�س�رية– كلي�ة  �لجغر�في�ا  مدر��ض 

جامعة �لمنوفية– م�سر 

 .)1(  Health Care Transitions ل�سحية�
ولقد �سيغت »نظرية التحول الوبائي« لأول مرة على يد 
»عمران« ع���ام 1971م)2(؛ اإذ ركزت نظريته على التغيرات 

 Karar Z. A., & Alam N. & Streatfield P.   )1(
 K., Epidemiological Transition in Rural
 Bangladesh (1986 �2006), Global Health

.Action, 2009, P.1

 Mackenbach J. P.,The Epidemiologic   )2(
Transition Theory, Journal of Epidemiol�

نموذج�ًا ُيعّد  �لوبائ�ي«  »�لتح�ول 
بي�ن  �لمتغي�رة  �لعالق�ة  لتو�س�يح 
�لب�س�ر و�أمر��س�هم؛ �إذ ُيعّد �لتحول في �ل�سّحة 
و�حدً� من �أكث�ر مالمح �لتغير�ت �لديموغر�فية 
ف�ي �لقرن �لع�س�رين، فه�و عملية معقدة؛ ت�س�ّم 
و�لوبائي�ة   ،Demographic �لديموغر�في�ة 
Epidemiological، و�لتح�والت في �لرعاية 



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 77ثقافية ف�شلية محكَّ

الإفريقي���ة؛ األقت بظاللها على المالم���ح ال�سحية بالقارة 
طيلة الق���رن التا�سع ع�س���ر وبداية الق���رن الع�سرين، حيث 
�س���اد الفق���ر وت�سعبت جذوره لتط���ول كّل اأرج���اء ومقومات 
البيئ���ة ال�سحية بالقارة، ف�ساًل ع���ن المجاعات وما ترتب 
عليها من تداعياٍت �سحي���ة، فمن خالل تتبع حالت الوفاة 
التي حدثت ج���راء المجاعات بقارة اإفريقيا- خالل القرن 
الع�سرين فقط- تبّين اأنها جاوزت 4 ماليين حالة)3(، حيث 
�سّكل���ت تل���ك الوفيات بالق���ارة 85% من وفي���ات المجاعات 
بالعال���م خ���الل الفت���رة )1920-1970م(، والت���ي تمّثل���ت 
ف���ي وفيات مجاعات الجف���اف، كما في نيجيري���ا واإثيوبيا، 
والمجاع���ات ج���راء الح���روب، كم���ا ف���ي اأنج���ول والكونغو 

الديمقراطية وليبيريا و�سيراليون)4(. 
 ولق���د تعاق���ب عل���ى القارة، من���ذ نهاي���ة القرن 
التا�س���ع ع�سر وبداية الق���رن الع�سرين، العديد من 

االأوبئة، ولعل اأبرزها: 
 :Sleep Sickness اأ- اأوبئة مر�س النوم

���ة بالأقاليم  ُيع���ّد هذا المر�ش اأح���د الأمرا�ش الخا�سّ
المدارية ف���ي اإفريقيا، وتنح�سر مناطق���ه في اإفريقيا بين 

 Devereux S., Famine in The Twentieth   )3(
.Century, IDs Working Paper 105, P.9

https://slideplayer.com/ ع�����ن:  ن���ق���اًل    )4(
slide/4571109

المعق���دة ف���ي اأنم���اط كلٍّ م���ن ال�سّح���ة والمر����ش، وعل���ى 
التفاع���الت بين تلك الأنماط، والمح���ددات الديموغرافية 

ة بها، ونتائجها)1(. والقت�سادية والجتماعية الخا�سّ
وتُم���ّر َدورة التح���ول الوبائ���ي بخم�ش مراح���ل رئي�سة، 
ه���ي: )الأوبئ���ة والمجاع���ات، انح�س���ار الأوبئ���ة، الأمرا�ش 
التناك�سي���ة، الأمرا����ش المتاأخ���رة، والأمرا����ش المنبثق���ة 
ة بها، وفيما ياأتي  والم�ستج���دة(، ولكلٍّ منها �سماتها الخا�سّ
عر����شٌ لأبرز التحولت المَر�سي���ة التي مّرت بقارة اإفريقيا 
وفقًا لتلك المراحل، والت���ي �سُيختتم عر�سها بو�سع ت�سّوٍر 

ل�ستراتيجيات المواجهة بالقارة.
اأوًل: مراحل التحول الوبائي بقارة اإفريقيا:

1( مرحلة انت�سار الأوبئة والمجاعات:
ي�سي���ر التاريخ ال�سكان���ي لقارة اإفريقيا اإل���ى اأّن القارة 
ق���د طراأ عليها تغيرات في بنيته���ا الديموغرافية؛ ا�ستجابًة 
للظ���روف ال�سيا�سية والقت�سادي���ة والجتماعية التي مّرت 
بها، اإذ �سهدت القارة نم���وًا �سكانّيًا ب�سورٍة م�سطردٍة على 
م���دار تاريخها، فيما ع���دا الفترة م���ن )1750–1850م( 
اأي خ���الل قرن؛ اإذ نج���د اأّن الحجم ال�سكان���ي تناق�ش من 
)95 مليون���ًا( عام 1750م اإل���ى )90 مليونًا( عام 1850م، 
بن�سبة انخفا����شٍ بلغت )5.3%(، ويمك���ن اإرجاع ذلك اإلى 
ع���ّدة اأ�سباب، كتج���ارة الرقي���ق )حيث ُيقّدر ع���دد الزنوج 
الذي���ن اأجبروا عل���ى مغ���ادرة اإفريقيا اإل���ى اأمريكا بحوالي 
20 مليون���ًا(، ف�ساًل عن الأمرا����ش الغربية التي ُجلبت اإلى 
الق���ارة بوا�سطة الم�ستعمرين، هذا بجانب الحروب القبلية 

التي نجم عنها خ�سائر ب�سرية)2(.
الق���ارة  ت�سيط���ر عل���ى  كان���ت  الت���ي  الظ���روف  تل���ك 

.ogy and Community Health, 1994, P.329

Omran AR. The Epidemiological Transi�  )1(
tion Theory: a Theory of The Epidemiol�
 ogy of Population Change, The Milbank
 Memorial Fund Quarterly, Vol. 49, No. 4,

.Pt. 1, 1971, P. 732

الد�سوقي  �سمير  ع�سفور،  اللطيف  عبد  محمد  محمود    )2(
عبد العزيز واأحمد محمد عبد اهلل حميد، جغرافية اإقليمية 
القاهرة،  ال��ه��الل،  �سكات  مجموعة  مطابع  )اإف��ري��ق��ي��ة(، 

1987/1986، �ش79.

الوفيات الناجمة عن األمراض 
غير المعدية يترتب عليها 
تقليل اإلنتاجية، وتقليص 
النمو االقتصادي، إذ تدفع 
التكاليف المالية لمعالجتها 
ومضاعفاتها ما يقرب من 

100 مليون نسمة في القارة 
اإلفريقية إلى الفقر سنوّيًا
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خَطي عر�ش 15 �سماًل و 20 جنوبًا)1(.
ولقد كان لهذا المر����ش تداعياٌت �سحيٌة خطيرٌة على 
القارة، فقد كان �سببًا في اختفاء بع�ش الأجنا�ش الإفريقية 
فيما قب���ل التاريخ، ولق���د انت�سر المر�ش م���ن غرب القارة 
اإل���ى �سرقها ف���ي بداية القرن الع�سرين، فخ���الل الفترة ما 
بي���ن عاَمي )1896-1906م( ق�سى اأح���د الأوبئة في زائير 
على ن�سف مليون ن�سمة، واأحال مناطق وا�سعة خ�سيبة اإلى 
اأر�ٍش جرداء، وفي اأوائ���ل الثمانينيات عانت اأوغندا وكينيا 
وجنوب ال�س���ودان من اأوبئة اأودت بحياة الآلف، وقبل ذلك 
في اأوائل القرن التا�س���ع ع�سر ق�سى وباء اآخر في المناطق 
تمت���د على �سفاف بحي���رة فيكتوريا على ثل���ث ال�سكان )ما 

يقارب ربع مليون ن�سمة()2(.
 :Cholera ب- اأوبئة الكوليرا

لعل م���ا تعاني منه ق���ارة اإفريقيا لي����ش معاناة �سحية 
فح�س���ب؛ بق���در م���ا تعاني���ه م���ن عدم وج���ود ر�س���د دوري 
لالأمرا����ش حتى تتم المكافحة وال�ستئ�سال، ولقد تم تبّني 
ا�ستراتيجي���ة فعال���ة لر�سد الأمرا�ش بالق���ارة خالل العقد 
الما�س���ي، وعلى راأ�سها مر�ش الكوليرا؛ الأمر الذي انعك�ش 
عل���ى تح�ّسٍن ف���ي ت�سجيل الح���الت الم�سابة، وم���ن ثّم تّم 
ح تطور حجم الحالت  العالج كما بال�سكل )1(، الذي يو�سّ
الم�ساب���ة والوفاة بمر�ش الكوليرا ف���ي قارة اإفريقيا خالل 
الفت���رة )1971-2013م(، اإل اأّن الح���الت المبّلغ عنها لم 
ت���زد اإل منذ عام 1998م، وهنا حجم الإ�سابة لم يزد بقدر 

ما معدل التبليغ ميل اإلى الدقة)3(.

)1(  ع��ب��د ال��ع��زي��ز ط��ري��ح ���س��رف، ال��ب��ي��ئ��ة و���س��ح��ة الإن�����س��ان 
الجامعة،  �سباب  موؤ�س�سة  ط2،  الطبية،  الجغرافيا  ف��ي 

الإ�سكندرية، 1993م، �ش286.
في  ال�سحية  الم�سكالت  الفقر:  اأم��را���ش  عطية،  فيليب    )2(
للثقافة  الوطني  المجل�ش  المعرفة،  عالم  الثالث،  العالم 

والفنون والآداب، الكويت، العدد )161(، 1992م، �ش247.
 W.H.O., Regional Office for Africa, The   )3(
 African Regional Health Report 2014, The
 Health of The people: What works, 2014,

.P.P.67�68

�سكل )1(: تطور حاالت االإ�سابة والوفاة بمر�س 
الكوليرا في اإفريقيا خالل الفترة )1971-2013م(

 :PLAGUE ج- اأوبئة الطاعون
 Neerinckx S.، & Bertheratc تو�سح درا�سة
E.، & Leirs H.)4( اأّن الإح�سائي���ات الت���ي ت���ّم جمعه���ا 
لحالت الطاعون الب�سري بالبلدان الإفريقية، منذ عام 1877م 
حت���ى ع���ام 2007م، بلغ���ت 200 األف حالة بمتو�س���ط 123 حالًة 
�سنوّي���ًا، جاء ع���ام 1929م باأق�سى حالت اإ�ساب���ة، حيث بلغت 
12701 حال���ة، في مقابل 18 حالًة فقط عام 1966م، واأما اأكثر 
البل���دان المتاأث���رة؛ فتمثلت في 26 دولة، ه���ي: الجزائر واأنغول 
وبوت�سوان���ا وبوركين���ا فا�س���و وجمهوري���ة الكونغ���و الديمقراطية 
وم�س���ر وغان���ا وكيني���ا ولي�سوت���و وليبي���ا ومدغ�سق���ر وم���الوي 
وموريتاني���ا والمغرب وموزامبيق وناميبي���ا ونيجيريا وجمهورية 
غيني���ا وال�سنغال وال�سوم���ال وجنوب اإفريقي���ا وتنزانيا وتون�ش 

واأوغندا وزامبيا وزمبابوي. 
2( مرحلة »انح�سار الأوبئة«: 

عالمّي���ًا تت�س���م تل���ك المرحل���ة بقّل���ة ح���دوث الأوبئة، 
وانخفا�ش تاأثير الأمرا�ش المعدية على معدلت الوفاة، اإل 
اأّن اإفريقي���ا جن���وب ال�سحراء الكبرى ل ت���زال هي النطاق 
الجغرافي الرئي�س���ي الوحيد في العالم الذي ل يزال يعاني 
م���ن ع���بء الأمرا�ش المعدي���ة بَقْدٍر يفوق ع���بء الأمرا�ش 
غير المعدية)5(، حيث تواجه الق���ارة عبئًا مر�سيًا مزدوجًا 

 Neerinckx S., & Bertheratc E., & Leirs   )4(
 H., Human Plague Occurrences in Africa:
an overview From 1877 to 2008, Transac�
tions of the Royal Society of Tropical Med�
 .icine and Hygiene(104), 2010, P.P.98�100

 National Academy of Sciences, The   )5(
 Continuing Epidemiological Transition In
Sub�Saharan Africa, A Workshop Sum�
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ف���ي  يتمّث���ل   ،Double Burden of Disease
ل،  الجم���ع بي���ن الأمرا����ش المعدي���ة، مث���ل المالري���ا وال�سُّ
والأمرا�ش المزمنة غي���ر المعدية، مثل ارتفاع �سغط الدم 

وال�سكتة الدماغية وال�سكري)1(. 
وبالن�سبة لطبيع���ة الأمرا�ش المعدي���ة ال�سائدة بالقارة؛ 
ت�سي���ر التقدي���رات اإل���ى اأّن �سن���وات العم���ر ال�سائع���ة ب�سبب 
الأمرا����ش المعدية والطفيلي���ة عالمّيًا بلغ���ت )1.487.816 
�سن���ة( ع���ام 2003م، والت���ي تتدن���ى مقارن���ًة بالأمرا�ش غير 
المعدية، اإل اأّن اإفريقيا ت�سهد عبئًا مزدوجًا من كال النمطين، 
يت�سبب���ان ف���ي فق���دان )47.4%( م���ن جمل���ة �سن���وات العمر 

ال�سائعة جّراء الإ�سابة بالأمرا�ش المعدية والطفيلية)2(.
وُتع���ّد عدوى الديدان الطفيلية م���ن اأكثر اأنواع العدوى 
ًة بالمجتمعات الأ�سّد فقرًا والأكثر  �سيوعًا في العالم، خا�سّ
حرمان���ًا، حيث ت�ستحوذ اإفريقيا جن���وب ال�سحراء الكبرى 
على م���ا يزيد على ن�سف )51%( من ح���الت الوفاة جراء 
الأمرا����ش الطفيلي���ة بالعال���م، بمعدل وفاة بل���غ )657 في 

الألف(، وباإجمالي )4849 األف حالة وفاة()3(.
اأم���ا بالن�سب���ة لالأمرا����س المعدي���ة المنت�س���رة 
بالقارة؛ فيمكن اإبراز نماذج لها على النحو االآتي:

اأ- مر�س المالريا:
ت�سي���ر التقارير اإلى اأّن ع���بء المالريا �سه���د انخفا�سًا 
ن�سبت���ه 44% ع���ام 2009م، مقارن���ًة بع���ام 2000م، ووفق���ًا 
للبيانات التقديري���ة )التقرير الخا����شّ بالمالريا في العالم 
2009م(؛ ف���اإّن بلدي���ن اثني���ن يتحم���الن الع���بء الأكبر من 
الإ�سابة، هما: )ال�سودان 62%، وباك�ستان 18%(، ثم بعدهما 

.mary, Washington, 2012, P.17

Agyei�Mensah S. and Aikins A. D., Epide�  )1(
 miological Transition and The Double Burden
 of Disease in Accra, Ghana, Journal of Urban
 Health: Bulletin of the New York Academy of

 .Medicine, Vol. 87, No. 5, 2010, P.881

Patz J. A., et al., Human Health: Eco�   )2(
 system Regulation of Infectious Diseases,
Ecosystems and Human Well�being: Cur�

 rent State and Trends, Without The year of
.publication, P.395

.W.H.O, The Global Burden of Disease, 2004  )3(

كلٌّ من ال�سومال 9%، واأفغان�ستان 8%، واليمن %3)4(.
ومن خالل تتبع تطور معدلت الإ�سابة والوفاة بمر�ش 
المالري���ا بالق���ارة الإفريقي���ة- مقارنًة بالعال���م-؛ تبّين اأّن 
المع���دلت بالقارة تتجاوز خم�سة اأ�سع���اف بالن�سبة لمعدل 

الإ�سابة ومعدل الوفاة، كما ب�سكل )2()5(.
ومكانّي���ًا؛ تتزاي���د مع���دلت النت�سار ب�س���ورٍة �سديدة 
التركز بالق���ارة الإفريقية في النطاق المداري، وخ�سو�سًا 
النط���اق ال�ستوائي و�سب���ة ال�ستوائي ف���ي اإفريقيا، وجنوب 
�سرق���ي اآ�سيا والأوقيانو�سية، واأمريك���ا الجنوبية والو�سطى، 
وتدّنى التركز بدول �سمال اإفريقيا، مثل م�سر والجزائر)6(.

�سكل )2(: تطور معدالت االإ�سابة والوفاة 
بمر�س المالريا بالعالم وقارة اإفريقيا خالل 

الفترة )2000-2010م(

)4(  منظمة ال�سحة العالمية، المكتب الإقليمي ل�سرق المتو�سط، 
تقرير مرحلي حول مكافحة المالريا والتخل�ش منها، اللجنة 
الإقليمية ل�سرق المتو�سط، الدورة الثامنة والخم�سون، يوليو 

2011م، �ش5.
)5(  تم ت�سميم ال�سكل بناء على بيانات:

W.H.O., World Malaria Report 2011, Brief�
 ing on Revised Estimates of Cases and

.Deaths, 2011, P.2

)6( عبدالعزيز طريح �سرف، مرجع �سبق ذكره، �ش )272-271(.
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ب- مر�س االإيدز:
عالمّيًا بل���غ اإجمالي حالت الإ�ساب���ة )36.7 مليون حالٍة 
م�سابٍة تعي�ش بالفيرو�ش(، وت�سير التقديرات باأّن هناك حوالي 
2.1 ملي���ون اإ�سابة جديدة ع���ام 2015م، اأو نحو 5700 اإ�سابٍة 
جديدٍة يومّيًا، ولقد بلغ اإجمالي عدد الحالت الم�سابة )36.7 
مليون حالة(، ا�ستاأثرت قارة اإفريقيا بالن�سيب الأكبر من تلك 
الح���الت، باإجمالي عدد حالت بلغ )25 ملي���ون حالة( بن�سبة 
جاوزت ثلث حالت العالم )69.5%(، مع تركز حالت الإ�سابة 
ب�س���ورٍة كبيرٍة ف���ي �سرق اإفريقيا وجنوبه���ا، بن�سبة )%52.0( 
م���ن حالت العالم، اأما غرب اإفريقي���ا وو�سطها؛ فيتركز فيهما 

)18%( من جملة الحالت الم�سابة في العالم)1(.
3( مرحلة »االأمرا�س التناك�سية«: 

يغلب على تلك المرحلة �سيادة الأمرا�ش غير المعدية، 
اأو ما ُيطلق عليها »الأمرا�ش المزمنة«، وُتعّد المرحلة التالية 
»الأمرا�ش المتاأخرة« مرحلًة مكّملًة للمرحلة ال�سابقة، ولكن 
التق���ّدم الطب���ي �ساعد ف���ي اإطال���ة متو�سط العم���ر المتوقع 

لالأ�سخا�ش الم�سّنين الذين يعانون من اأمرا�سها. 
وتمّثل »الأمرا�ش المزمنة« م�سكلًة كبرى وعبئًا �سحّيًا 
عاّم���ًا في البلدان النامي���ة، حيث تمّثل 73% م���ن الوفيات، 
و60% م���ن العبء المر�س���ي العالمي)2(، ومن���ذ ال�ستينيات 
حقق���ت معظ���م البل���دان ف���ي اإفريقي���ا جن���وب ال�سحراء 
ا�ستقاللها؛ الأم���ر الذي األقى بظالله على الم�سهد الوبائي 
ر والنات���ج المحلي  للق���ارة، حي���ث زادت م�ستوي���ات التح�سّ
الإجمال���ي، وتح�ّسن���ت مراف���ق المي���اه وال�س���رف ال�سحي 
ن�سبّي���ًا، وتح�ّس���ن الإنت���اج الزراع���ي، ومقوم���ات الرعاي���ة 
ال�سحية، كلُّ تلك التغّيرات اأدت اإلى تح�سيناٍت في معدلت 

 The Henry j. Kaiser Family Foundation,  )1(
 The Global HIV/AIDS Epidemic, Nov. 29,
2016, A valiable at:  http://kff.org/global�
health�policy/fact�sheet/the�global�hi�

.vaids�epidemic

Ministry of Health and Population Pre�   )2(
ventive and Primary Health Care Sec�

 tor Preventive Sector Epidemiology and
Disease Surveillance Unit (EDSU), Non�
Communicable Disease Surveillance Sys�

.tem, Egypt, 2006, P.3

م�ستويات اأمد الحياة)3(.
وُتعّد الأمرا�ش غير المعدي���ة م�سوؤولًة عن 2.9 مليون 
حال���ة وفاة �سنوّيًا ف���ي بلدان الإقلي���م الإفريقي، منها 1.3 
مليون )45%( وفيات مبكرة تح���دث بالفئة العمرية )30-
70 �سن���ة(، وف���ي ال���دول الإفريقي���ة الأع�ساء ف���ي المكتب 
الإقليمي لمنظمة ال�سحة العالمية ل�سرق المتو�سط؛ �سّكلت 
الوفيات المبكرة )24-51%( م���ن جميع الوفيات الناجمة 
ع���ن الأمرا�ش غير المعدية، تل���ك الوفيات المبكرة يترتب 
عليها تقليل الإنتاجية، وتقلي�ش النمّو القت�سادي، اإذ تدفع 
التكالي���ف المالي���ة لمعالجته���ا وم�ساعفاتها م���ا يقرب من 
100 مليون ن�سمة في القارة الإفريقية اإلى الفقر �سنوّيًا)4(.

ة بالأمرا����ش غير المعدية  وت�سير التقدي���رات الخا�سّ
اإل���ى: اأّن البلدان ذات الدخ���ل المتو�سط والمنخف�ش �سوف 
ت�سه���د تزايدًا ف���ي حالت الوفي���ات جراء تل���ك الأمرا�ش، 
مقارن���ًة بالبلدان ذات الدخل المرتف���ع، التي �ست�سهد تدنّيًا 
بمق���دار فارق بل���غ )-5%( بين عاَم���ي )2008-2030م(، 
في الوق���ت الذي �سهدت فيه ال���دول ذات الدخل المتو�سط 
والمنخف����ش تزايدًا، كما هو الحال بق���ارة اإفريقيا، بن�سبة 

زيادة �ستبلغ )44%(، كما بالجدول )1(.
جدول )1(: تقديرات وفيات االأمرا�س غير 

المعدية من جملة حاالت الوفيات في العالم بين 
عاَمي )2008-2030م(

النطاق 
الجغرافي

الن�سبة بكّل الفئات 
العمرية

الن�سبة بالفئة العمرية 
)15-59 �سنة(

20082030
مقدار 
الفرق

20082030
مقدار 
الفرق

بلدان 
الدخل 
المرتفع

8789% 1 +7370% 5 -

 National Academy of Sciences, The   )3(
 Continuing Epidemiological Transition In
Sub�Saharan Africa, A Workshop Sum�

.mary, Washington, 2012, P.19

W.H.O., Plan of Action for The Preven�   )4(
 tion and Control of Noncommunicable
 Diseases in The Eastern Mediterranean

.Region, 2011, P.5
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بلدان الدخل المنخف�ش والمتو�سط

اأوروبا 
وو�سط 

اآ�سيا
8589% 4 +6566%1 +

�سرق اآ�سيا 
والمحيط 

الهادئ
7685 +

% 126269 +
% 11

اأمريكا 
الالتينية 
والكاريبي

7281 +
% 135759%3 +

ال�سرق 
الأو�سط 
و�سمال 
اإفريقيا

6978 +
% 126265%5 +

جنوب 
+ 5172اآ�سيا

% 395362%17 +

اإفريقيا 
جنوب 

ال�سحراء
2846 +

% 642841 +
% 44

 Source: The World Bank, Human Development
Network , The Growing Danger of Non�

 Communicable Diseases: Acting Now to Reverse
.Course , Conference Edition , September 2011, P.2

ولع���ّل م���ن اأب���رز االأمرا����س غير المعدي���ة التي 
تواجهها قارة اإفريقيا:

اأ- اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية:
تت�س���در اأمرا�ش القلب والأوعي���ة الدموية وال�سرطان 
وال�سك���ري والأمرا����ش التنف�سية المزمنة �س���دارة اأ�سباب 
الوفاة بالأمرا�ش غي���ر المعدية في العالم)1(، باإجمالي 35 
ملي���ون حال���ة وفاٍة �سنوّي���ًا، كما يتوقع اأن تزي���د بن�سبة %17 

خالل ال�سنوات الع�سر القادمة)2(. 

 United Nations, Department of Economic  )1(
 and Social Affairs, Population Ageing and
The Non�Communicable Diseases, Popu�
 lation Division, Population Facts, No. 1,

.April 2012, P. 1

W.H.O., Plan of Action for The Preven�   )2(

وُيطل���ق على اأمرا�ش القلب والأوعي���ة الدموية »القاتل 
ال�سام���ت«؛ ذلك لأّن النوبات القلبي���ة وال�سكتات الدماغية 
ه���ي عالمة تحذير اأولى �سائع���ة لمر�ٍش معّين، وُيعّد ارتفاع 
�سغ���ط الدم هو عامل الخطر الأكث���ر �سيوعًا والأكثر اأهمية 
لالأمرا�ش القلبية الوعائية، وُيقّدر انت�ساره بنحو 20 مليون 
في المنطقة الإفريقية)3(، باإجمالي حالت وفاة ُقّدرت عام 
2013م بحوال���ي ملي���ون حال���ة، بن�سبٍة �سّكل���ت 11.3% من 

جملة الوفيات بالقارة)4(. 
ب- �سغط الدم: 

ت�سير التقديرات الحالي���ة اإلى اأّن انت�سار هذا المر�ش 
يرتف���ع لأكثر م���ن 40% بي���ن البالغين بق���ارة اإفريقيا، فقد 
بل���غ ع���دد البالغي���ن الم�سابي���ن ب���ه )80 ملي���ون ن�سم���ة( 
ع���ام 2000م، وت�سير التقدي���رات الم�ستندة اإل���ى البيانات 
ال�سحي���ة اإلى احتمالت و�سول ه���ذا العدد اإلى 150 مليون 

ن�سمة عام 2025م)5(. 

 tion and Control of Noncommunicable
 Diseases in The Eastern Mediterranean

.Region, 2011, P.5

http://afro.who.int/health�topics/ على:  متاح    )3(
cardiovascular�diseases

Keates A. K., et al., Cardiovascular dis�   )4(
 ease in Africa: Epidemiological Profile and
Challenges: Reviews, Macmillan Publish�

 .ers Limited, 2017, P.1

الدم  �سغط  ارتفاع  حالة  عن  تقرير  الإفريقي،  التحاد    )5(
»اأثر  ال�سحة،  لوزراء  الإفريقي  التحاد  موؤتمر  اإفريقيا،  في 

 ما تعاني منه قارة 
ّ

لعل
إفريقيا ليس معاناة صحية 
فحسب؛ بقدر ما تعانيه من 
عدم وجود رصد دوري 

لألمراض حتى تتم المكافحة 
واالستئصال
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ولقد اأف���اد م�س���ح )WHO STEPS()1(، الذي 
اأجرت���ه منظمة ال�سح���ة العالمية في 20 بل���دًا اإفريقّيًا من 
2003م حت���ى 2009م، بوج���ود مع���دلٍت عاليٍة م���ن ارتفاع 
ًة لدى الرجال،  �سغ���ط الدم في معظم هذه البلدان، وخا�سّ
حي���ث تت���راوح ن�سب���ة النت�س���ار بي���ن 19.3% ف���ي اإريتريا، 

و39.6% في �سي�سل.
ج- ال�سرطان: 

يواج���ه العالم اأزمة �سرطان عالمية، فكّل دقيقٍة يموت 
اأربعة ع�سر �سخ�سًا من ال�سرطان)2(، اأما بالقارة الإفريقية؛ 
فهناك اأكثر من 60% من الأفارقة يموتون ب�سبب ال�سرطان، 
كم���ا اأّن المعدلت ُتنذر بالرتف���اع بن�سبة 70% عام 2030م 
وفق���ًا للتركيب���ة ال�سكاني���ة الحالي���ة، وتتع���دد اأ�سب���اب هذا 
الرتفاع، حيث نجد اأّن 20% من البلدان الإفريقية ل تمتلك 
موارد مالي���ة لتوفير عالج ال�سرطان- يبل���غ متو�سط اإنفاق 
الفرد باإفريقي���ا للعالج 98 دولرًا فق���ط )2014م(-، كما 
اأّن ن�سبة التمويل العالم���ي للوقاية من ال�سرطان ومكافحته 
باإفريقي���ا، وغيرها م���ن المناطق ذات الدخ���ل المنخف�ش 
والمتو�س���ط، يبل���غ )5%( فق���ط، عل���ى الرغم م���ن اأّن تلك 
المناط���ق يتركز بها 65% م���ن وفيات ال�سرطان، و75 % من 

الوفيات المبكرة ب�سببه)3(.
وت�سير بيانات ج���دول )2( و�سكل )3( اإلى: اأّن القارة 
الإفريقية ت�ستحوذ على 6% فقط من جملة حالت ال�سرطان 
بالعالم، بمعدل اإ�سابة بلغ )79.0 حالة/100 األف ن�سمة(، 
مع ارتفاع مالح���ظ بالجنوب مقارنًة ب�سمال القارة، بن�سٍب 
بلغت )4.4-1.6%( من جملة الحالت بالعالم بالترتيب، 
اأم���ا عن حالت الوف���اة ف�سّكلت ن�سبتها بالق���ارة 7.2% من 
وفي���ات العالم ج���راء الإ�سابة بال�سرط���ان، بمعدل )55.1 

على  المهملة  ال�ستوائية  والأمرا�ش  المعدية  غير  الأمرا�ش 
اأبابا،  اأدي�ش  ال�ساد�سة،  العادية  الدورة  اإفريقيا«،  التنمية في 

22-26 اأبريل 2013م، �ش3.
)1(  المرجع نف�سه، �ش6.

)2(  الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA(، برنامج العمل 
مكافحة  والبتكارات،  التطورات  ال�سرطان:  عالج  اأجل  من 

ال�سرطان في العالم النامي، النم�سا، اأبريل 2011م، �ش12.
 Dent. J. et al., Africa’s Emerging Cancer  )3(

 .Crisis: A Call to Action, June 2017, P.1

حالة/100 األف ن�سمة(.
جدول )2( تقديرات حاالت االإ�سابة والوفيات 

بال�سرطان بقارة اإفريقيا عام 2012م

النطاق 
الجغرافي

الوفياتاالإ�سابات

جملة 
الحاالت

% من 
العالم

المعدل 
)حالة/100 
األف ن�سمة(

جملة 
الحاالت

% من 
العالم

المعدل 
)حالة/100 
األف ن�سمة(

جملة ال�سكان
14.090.149199.78.201.030116.3العالم

846.9616.079.0591.1697.255.1اإفريقيا
جنوب 
اإفريقيا

626.3994.472.5447.7455.551.8

�سمال 
اإفريقيا

220.5621.6106.1143.4241.769.0

الذكور
7.427.1484.9208.84.653.132130.8العالم

362.0373.567.5277.8496.051.8اإفريقيا
جنوب 
اإفريقيا

256.2611.459.3200.8814.346.5

�سمال 
105.776101.676.9681.774.0اإفريقيا

الإناث
666.3001190.53.547.898101.5العالم
484.9247.390.4313.3208.858.4اإفريقيا
جنوب 
370.1385.685.6246.8647.057.1اإفريقيا

�سمال 
114.7861.7110.566.4561.964.0اإفريقيا

 Source: Parkin D.M., et al., Cancer in Africa 2012,
.American Association for Cancer Research, 2014, P.956

�سكل )3(: اأنواع ال�سرطان االأكثر انت�ساراً 
بقارة اإفريقيا عام 2012م 

كرّي: د- ال�سُّ
ك���رّي في جميع اأنحاء  هن���اك 135 مليون مري�ش بال�سُّ
العال���م، ومن المتوقع الزيادة لت�سل اإلى 300 مليون بحلول 
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عام 2025م، بن�سبة زيادة ت�سل اإلى 170% بالبلدان النامية 
كرّي على  )±40% ف���ي الدول المتقّدمة(، ويوؤثر مر�ش ال�سُّ
9.4 ماليي���ن �سخ�ش في اإفريقيا، ويتوقع حدوث زيادة في 
ع���دد الم�سابي���ن لت�سل اإل���ى 12.7 مليون���ًا، بن�سبة زيادة 

قدرها 140%، بحلول عام 2025م)1(.
4( مرحلة »الأمرا�ض المنبثقة والم�ستجدة«: 
تتمث���ل في عودة اأمرا�ٍش اختفت وبزوغ اأمرا�ش لم تكن 
معروف���ة من قبل، ولقد اأحدث تغّير المناخ اأو اأ�سباب التغّير 
البيئ���ي التوازن بي���ن الأمرا�ش والم�سيف الب�س���ري)2(؛ لذا 
اأ�سبحت الأمرا�ش المنقولة بالنواقل واحدًة من الم�سكالت 
ال�سحية الرئي�سة بالبلدان ال�ستوائية)3(، فعلى �سبيل المثال 
ٍة  هاج���م فيرو����ش اإيب���ول القاتل الق���ارة ال�سم���راء، وبخا�سّ

الأجزاء الغربية منها )ليبيريا، و�سيراليون، وغينيا(.
ولق���د ن�س���رت �سحيف���ة وا�سنط���ن بو�ست تقري���رًا عن 
المر����ش وانت�ساره، قالت فيه: »اإّن الإيب���ول ُيعّد اأحد الأوبئة 
المخيفة، والتي ل يمكن التنبوؤ بها، حيث راح �سحيته حوالي 
)5.000 ن�سم���ة( م���ن �سكان غرب اإفريقي���ا ب�سبب انت�ساره 
الحالي، بالإ�سافة اإلى ما يزيد عن )13.000 م�ساب(«)4(.
ال��وب��ائ��ي بقارة  ال��ت��ح��ول  ث��ان��ي��ًا: م��ح��ددات 

اإفريقيا:
الجتماعي���ة  المح���ددات  م���ن  مجموع���ة  هن���اك 
والقت�سادية والبيئية التي ت�سود بالقارة الإفريقية، وتوؤدي 
َدورًا ب���ارزًا في ت�سكيل الحال���ة ال�سحية بين اأجزاء القارة، 

 Naicker S., Integrated Management: )1(
Chronic Kidney Disease, Diabetes Mel�

 litus, Hypertension, African Journal of
 .Nephrology  16 (1), 2013, P.8

 Nathaniel P., et al., Limiting The Spread )2(
 of Communicable Diseases Caused by
 Human Population Movement, Journal of
 Rural and Remote Environmental Health

 .2 (1):, 2003, P.25

Hassan A. N., & El Nogoumy N., & Kas� )3(
 .sem H. A., OP.Cit, P.63

ال�سمراء،  القارة  اأم��ن  يهّدد  الإي��ب��ول  القاتل..  الفيرو�ش    )4(
العدد  اإفريقية،  ق���راءات  مجلة  اإفريقية،  ق���راءات  ترجمة 

)23(، يناير- مار�ش 2015م، �ش125.

ولعّل من بينها)5(:
1- المحددات االجتماعية: 

ر؛ الأمر  - ت�سه���د القارة تحوًل كبيرًا في وتيرة التح�سّ
الذي يوؤدي اإلى مزيٍد من الكتظاظ، وتدّني جودة الم�سكن، 
وع���دم كفاي���ة اإم���دادات المي���اه الآمنة، ففي ع���ام 2009م 
بلغ���ت ن�سب���ة الأفارقة 62% مم���ن يعي�سون ف���ي م�ستوطناٍت 
غي���ر ر�سمية ف���ي الأحياء الفقي���رة والمناط���ق الريفية، مع 
تدّني اإمكاني���ات الخدمات ال�سحي���ة، و38% فقط يعي�سون 

بالمناطق الح�سرية، مع م�ستوى خدمة �سحية جيد.
- تعاني الق���ارة من بع�ش ال�سلوكي���ات غير ال�سحية، 
والت���ي من بينه���ا )الجن�ش غي���ر الآمن اأو غي���ر المحمي(، 
ال���ذي يزيد من فر�ش الإ�سابة باأمرا�ٍش مثل فيرو�ش نق�ش 
المناع���ة الب�سرية )الإيدز(، والأمرا����ش الأخرى المنقولة 
جن�سّي���ًا، فم���ن جملة 2.7 ملي���ون اإ�سابة جدي���دة بفيرو�ش 
نق����ش المناع���ة الب�سري���ة، ف���ي جمي���ع اأنح���اء العالم عام 
2010م، ك���ان 70% )1.9 مليون( منهم في اإفريقيا جنوب 

ال�سحراء الكبرى جراء هذا ال�سلوك.
كذل���ك تعاط���ي الكح���ول عل���ى نح���ٍو �س���ار، حي���ث اإّن 
ن�سب���ة التقدي���رات للوفي���ات ج���راء ه���ذا ال�ستخ���دام تبلغ 
2.1-2.4%، ولق���د �سجلت تجارة الم���واد غير الم�سروعة 
بالمناط���ق ال�ساحلي���ة بالق���ارة معدلت عالي���ة، كما بدول: 
بني���ن والكامي���رون وك���وت ديف���وار وغان���ا وغيني���ا بي�س���او 
وليبيري���ا ونيجيري���ا وال�سنغ���ال، وتج���ارة الهيروين كما في 
كينيا وموري�سيو�ش، وموزمبي���ق وجمهورية تنزانيا، وهناك 
موؤ�س���رات عل���ى اأّن اإثيوبيا واأوغندا وزامبي���ا معر�ستان لأن 

ُي�سبحا بلدان العبور للمخدرات الجديدة. 
2- المحددات االقت�سادية:

- بالرغ���م من اأّن القارة ت�سهد طفرًة اقت�سادية؛ فاإّن حجم 
التوظيف ل يتنا�سب مع هذا النمو القت�سادي، فمن بين 49 دولًة 
منخف�سة الدخل ارتفعت الن�سبة اإلى 2.9% فقط، وهي ن�سبٌة اأقّل 
كثيرًا من متو�سط النمو القت�سادي )7%( خالل الفترة نف�سها.

)5(  لمزيد من التفا�سيل راجع:
 W.H.O., Regional Office for Africa, The Health
 of The People: What Works, The African
.Regional Health Report 2014, P.P. 88� 101
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- يتدّن���ى حجم الإنفاق على الرعاي���ة ال�سحية، حيث 
يبل���غ متو�سط الإنف���اق عل���ى الرعاية ال�سحي���ة 6.3% من 

الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الإفريقية)1(.
- ت�سه���د الق���ارة الإفريقي���ة تزاي���دًا ف���ي اأع���داد من 
يعان���ون من نق����ش الغذاء بها، بن�سبة زي���ادة بلغت )%24( 
خ���الل الفت���رة )1992/1990– 2016/2014م(، ولق���د 
�سمل ه���ذا التدّني كّل اأجزاء القارة، فيما عدا غرب القارة 
ال���ذي �سهد تدنّيًا ف���ي اأعداد ناق�سي التغذي���ة بن�سبة بلغت 
)-29.4%( خ���الل الفت���رة نف�سه���ا، اإل اأّن الن�سب���ة بلغ���ت 
اأق�ساه���ا بو�سط الق���ارة، بن�سبة زي���ادة )143.4%(، فيما 
ع���دا غ���رب الق���ارة)2(؛ الأم���ر ال���ذي ينعك�ش عل���ى الحالة 
ال�سحي���ة لل�سكان، وي�سير تقري���ر الأمم المتحدة الإنمائي، 
بعن���وان )التحدي التغ���ذوي في اإفريقيا جن���وب ال�سحراء 
الكب���رى(، اإلى اأّن من بين اأكب���ر 20 دولًة تعاني من انت�سار 
التق���ّزم؛ يوجد 9 بلدان في اإفريقيا، ومن بين اأكبر 36 دولًة 
لديه���ا اأعلى المعدلت للتقّزم بين الأطفال دون �سّن الثانية 
م���ن العمر؛ يوجد 21 في اإفريقي���ا، وبالرغم من ذلك نجد 
اأّن الق���ارة قد �سهدت انخفا�سًا في ن�سب���ة التقّزم من %38 
.)3()2009 ،UNICEF( اإلى 34%، اإل اأّن هذا ل يكفي

3- المحددات البيئية:
تتعدد المحددات البيئية، ولعّل من بينها:

- يبلغ متو�س���ط ن�سبة الت�سال بمرفق المياه 64% من 
�سك���ان القارة فق���ط، ُيخفي هذا الرق���م تناق�سات �سخمة 
التغطي���ة بالمناط���ق الح�سري���ة )85%(، والريفي���ة  بي���ن 
)52%(، اأم���ا ال�س���رف ال�سح���ي فيبل���غ المتو�س���ط العام 

)1(  التحاد الإفريقي، تقرير عن حالة ارتفاع �سغط الدم في 
اإفريقيا، مرجع �سبق ذكره، �ش13.

)2(  من ح�ساب الباحث؛ بناًء على بيانات:
 Food And Agriculture Organization Of The
 United Nations, Regional Overview of
Food Insecurity in Africa, African Food Se�
curity Prospects Brighter Than Ever, Ac�

.cra, 2015, P.2

United Nations Development Pro�   )3(
gramme, The Nutrition Challenge in Sub�
Saharan Africa, Regional Bureau for Af�

.rica, January 2012, P.2

لالت�س���ال )33%( فق���ط، وت�س���ل ف���ي بع�ش البل���دان مثل 
ال�س���ودان )9%( والنيج���ر )10%(، وترتفع اإلى )97%( في 
�سي�سي���ل، و)26%( بي���ن ال�سكان بالريف بالق���ارة يتمتعون 

بخدمات ال�سرف ال�سحي المح�ّسن.
- تل���وث اله���واء الداخل���ي، لي���زال ا�ستخ���دام وق���ود 
الطه���ي �سائ���دًا بالق���ارة، الأم���ر ال���ذي يت�سبب ف���ي تزايد 
الأعب���اء ال�سحية المترتبة عليه، ففي عام 2004م تبّين اأّن 
هن���اك )551 األف حالة وفاة( ج���راء اللتهاب الرئوي بين 
الأطفال، وي�سّكل مر�ش الن�سداد الرئوي المزمن و�سرطان 
الرئة اأكثر قلياًل م���ن ن�سف تلك الوفيات؛ )53%( هي من 

اللتهاب الرئوي الطفل.
ثالثًا: ا�ستراتيجيات المواجهة:

 Maher D. & Smeeth L. and ي�سي���ر 
Sekajugo J.)4( اإل���ى اأّن ه���ذا الع���بء الم���زدوج م���ن 
الأمرا�ش )المعدية وغير المعدي���ة( بالقارة يفر�ش اأعباًء 
اقت�سادي���ًة باهظًة عل���ى القت�ساديات الفردي���ة والوطنية 
على ال�س���واء؛ لذا لزم و�س���ع ا�ستراتيجّي���ات مواجهة لتلك 
التغّي���رات، فكثيٌر م���ن دول العالم التي م���ّرت بهذا التحول 
اتخ���ذت اإجراءات �سحي���ة �ساعدتها على تج���اوز تداعيات 

التحول، و�ساهمت في ارتفاع الحالة ال�سحية ل�سكانها.
ولع���ّل اأب���رز الأمثلة على ذل���ك: دولة الإم���ارات العربية 
المتح���دة، فق���د تمّكنت م���ن تحقي���ق نه�سٍة �سحي���ة، حيث 
ا�ستثمرت ثرواتها النفطية ا�ستثمارًا ر�سيدًا، فاهتمت بتوفير 
الخدم���ات الجتماعي���ة، وكان���ت الخدم���ات ال�سحي���ة ذات 
ح���ظٍّ وافٍر م���ن الهتمام، فق���د كان لبد- عن���د قيام اتحاد 
الإم���ارات العربي���ة المتحدة ع���ام 1971م- م���ن كبح جماح 
الأمرا����ش المعدية والتقليدية التي و�سعت الأمارات العربية 
ف���ي المرحلة الوبائية الأولى، وخالل فت���رٍة وجيزة – قيا�سًا 
على تج���ارب دول اأخرى حتى المتقّدمة منها- تقّل�ست هذه 

الأمرا�ش في عدد حالت الإ�سابة وفي معدلتها.
ت���ّم  الأمرا����ش  بع����ش  ف���اإّن  فح�س���ب؛  ه���ذا  ولي����ش 
ا�ستئ�سال���ه، مث���ل �سل���ل الأطف���ال، وم���ع التح���ول الوبائ���ي 

 Maher D., Smeeth L. and Sekajugo J.,   )4(
 Health Transition in Africa: Practical Policy
 Proposals for Primary Care, Bull World

.Health Organ., 2010, P.944
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التف���ت القائمون على التخطيط ال�سح���ي اإلى نمو الإ�سابة 
بالأمرا����ش المزمنة التي بداأت في الزي���ادة، مثل اأمرا�ش 
القل���ب وال�سك���ر والأورام، فقامت الدولة باإن�س���اء المراكز 
ال�سحي���ة لمحا�س���رة ه���ذه الأمرا����ش والق�س���اء عل���ى ما 
تبق���ى م���ن اأمرا�ٍش معدي���ة، وو�سع تخطي���ٍط �سليٍم- راعى 
الجوان���ب المكانية- لتوزي���ع الخدمات ال�سحي���ة، لتحقيق 
وهك���ذا  والمقيمي���ن،  للمواطني���ن   Equity العدال���ة 
اأ�سبح���ت ال�سحة ركي���زة التنمي���ة الم�ستدامة ف���ي الدولة 

.)1(  Sustainable Development
وحتى يت�سّنى لل���دول الأع�ساء في التحاد الإفريقي ت�سريع 
وتي���رة تنفيذ الإج���راءات، التي ت���ّم تحديدها عل���ى الم�ستويات 
العالمي���ة والإقليمية، للت�سّدي لالأمرا����ش غير المعدية وعوامل 
الخطر المرتبطة بها، ينبغي لهذه الدول القيام بما ياأتي:
1- و�س���ع اأه���داف وطني���ة لمكافح���ة الأمرا����ش غير 
ال�سارية بحلول العام 2025م، ا�ستنادًا اإلى الو�سع الحالي، 
ة بالت�سّدي  مع مراع���اة الأهداف العالمية الت�سع���ة الخا�سّ

لهذه الأمرا�ش.
2- و�س���ع خط���ة وطني���ة متع���ددة القطاع���ات لبل���وغ 
الأهداف الوطنية، اآخذًة في ح�سبانها خطة العمل العالمية 
لمنظم���ة ال�سح���ة العالمي���ة للوقاي���ة م���ن الأمرا����ش غير 
ال�ساري���ة ومكافحته���ا )2013-2020م(، وخط���ط العم���ل 

الإقليمية في هذا ال�سدد. 
3- ترتي���ب تنفي���ذ التدخالت »اأف�س���ل ال�سفق���ات« العالية 
الم���ردود والمي�سورة التكاليف ح�سب اأولويتها، للحّد من التعر�ش 
لعوامل الخطر المرتبطة بالأمرا�ش غير المعدية، وتمكين النُُّظم 
ال�سحية م���ن ال�ستجابة لمقت�سياتها، عل���ى اأن يمّثل ذلك جزءًا 

من تنفيذ خطة العمل والخطة الوطنية المتعددة القطاعات.
4- تقوية الرعاية ال�سحية الأولية للوقاية من ال�سكتات 
الدماغي���ة، والنوب���ات القلبي���ة، وم�ساعف���ات ارتفاع �سغط 
كري، من خالل تبّني نهٍج يتناول عوامل الخطر  ال���دم، وال�سُّ

المتعددة بطريقٍة عالية المردود )اأف�سل ال�سفقات(.
5- تقوي���ة التر�س���د الوطني لالأمرا�ش غي���ر المعدية، 

)1(  لمزيد من التفا�سيل راجع: محمد مدحت جابر عبد الجليل، 
درا�سة  المتحدة:  العربية  الإمارات  دولة  في  الوبائي  التحول 
الجتماعية،  والعلوم  الآداب  الطبية، حوليات  الجغرافية  في 

الحولية )24(، الر�سالة )204(، الكويت، 2004م.

ة  الذي ي�سمل: )اأ( ر�سد عوامل الخطر، والُمحددات الخا�سّ
بالأمرا����ش غير ال�سارية. )ب( النتائ���ج )الوفيات وحالت 
المر����ش(. )ج( ا�ستجابة النُُّظ���م ال�سحية. ودمج التر�سد 
في ُنُظم المعلومات ال�سحية؛ ل�سمان تجميع البيانات حول 

الموؤ�سرات الخم�سة والع�سرين العالمية المتفق عليها.
6- حماي���ة �سيا�س���ات ال�سّح���ة العمومي���ة م���ن تدخل 
الم�سال���ح ال�سناعية الرا�سخة، ع���ن طريق �سّن ت�سريعاٍت 
�سامل���ة، واإنف���اذ القواني���ن الوطني���ة، وتنفي���ذ ال�سيا�س���ات 

الوطنية في هذا ال�ساأن.
7- ا�ستخ���دام جمي���ع مح���اور العم���ل ال�سال���ف ذكرها؛ 
لو�س���ع معالم رئي�سي���ة لخريطة الإجراءات الت���ي تهدف اإلى 
الوقاية من الأمرا�ش غير ال�سارية ومكافحتها في اإفريقيا)2(.
8- العم���ل عل���ى اتخاذ اإج���راءات احترازي���ة للحماية 
والتكي���ف لمواجه���ة تهدي���دات التغّي���رات المناخية، حيث 
اأ�سبحت الأمرا�ش المنقولة بالنواقل واحدًة من الم�سكالت 

ال�سحية الرئي�سة بالبلدان ال�ستوائية بالقارة.
ه���ذا؛ وتعتم���د الق���درة عل���ى التكي���ف م���ع التغّي���رات 
المناخية على عدة عوامل، منها: البنية التحتية، والموارد، 
والمعلوم���ات، وم�ستوى العدالة في توزيع الموارد)3(، وتوؤدي 
الرعاي���ة ال�سحي���ة الوقائي���ة َدورًا رئي�س���ًا ف���ي الوقاية من 
المر�ش، وتقلل تكاليف الرعاية ال�سحية، وذلك من خالل:

1- توفير و�سيانة البنية التحتية ال�سحية.
2- تح�سي���ن و�سمولي���ة برام���ج التطعي���م لالأمرا����ش 

الحالية، وما ي�ستجد من اأمرا�ش.
3- تطوي���ر ُنُظ���م الإن���ذار المبك���ر وبرام���ج مكافح���ة 

الأمرا�ش المعدية)4( �

في  ال�سارية  غير  الأم��را���ش  العالمية،  ال�سحة  منظمة    )2(
لعوامل  للت�سدي  وال�ستراتيجيات  ال�سيا�سات  اإفريقيا: 

الخطر، 2014م، �ش )6-5(.
القرار،  اتخاذ  ودع��م  المعلومات  مركز  ال���وزراء،  مجل�ش    )3(
ال�ستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد 
ال��ن��اج��م��ة عنها )ج��م��ه��وري��ة م�سر  ال���ك���وارث  م��خ��اط��ر  م��ن 

العربية(، يونيو 2011م، �ش108.
 Bernstein J., Chollet D., and Peterson G.G.,  )4(
 Encouraging Appropriate Use of Preventive
Health Services, Marhematica Policy Re�

 .search, Inc., Number 2, May 2010, P.1
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االستشراق الفرنسي بإفريقيا:

قراءة نقدية لمرتكزاته وأهدافه
�أ.د. نفي�سة دويدة

�أ�س�تاذة �لتعلي�م �لعال�ي ف�ي �لتاريخ �لمعا�س�ر- 
بالمدر�سة �لعليا لالأ�ساتذة- ببوزريعة- �لجز�ئر 

�لفكري�ة و�لثقافي�ة، باالإ�س�افة �إل�ى �لمناح�ي 
�أدبي�ة،  كان�ت  )�إن  �لدر��س�ة  م�ن  �لمق�س�ودة 
�جتماعية، تاريخية �أو علمية.. وغيرها(، كما �أّن 
�نتماء �لباحث منهجّي��ًا وم�ستو�ه �لعلمي يوؤّثر�ن 

ب�سفٍة غير مبا�سرٍة على م�سار �لعمل �لبحثي.

�لبح�ث ف�ي مو�س�وع �ال�ست�س�ر�ق ُيَعدُّ 
متج�ّددً�،  ر�هن���ًا  عاّم�ٍة  ب�س�فٍة 
تقت�س�يه �لتح�ّوالت �لمت�س�ارعة بي�ن �لعالَمْين 
يت�س�ّمن  فه�و  ولذل�ك  و�لغرب�ي،  �ل�س�رقي 
جو�ن�ب وخلفيات ع�ّدة، تتمايز ح�س�ب �لروؤية 
و�لت�سور�ت �لم�س�بقة للباحث، و�أيديولوجيته 

 فتحية بن حميمد
طالب�ة دكت�ور�ه ف�ي �لتاري�خ �لمعا�س�ر- 

جامعة �لجز�ئر -  بوزريعة - �لجز�ئر
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 New الجدي���د  اال�ست�س���راق  الثالث���ة:  المرحل���ة   -  
orientalism: وه���ي مرحل���ٌة ق�سيرٌة ن�سبّي���ًا، ارتبطت بظهور 

العولمة والتقنيات التكنولوجية)2(.
اأما بالن�سبة لال�ست�سراق الفرن�سي؛ فاإنه فعاًل تمّيز بخ�سو�سياٍت 
ع���ّدة؛ جعلت���ه يحظ���ى باهتم���ام الباحثي���ن والدار�سين، لع���ّل اأولها هي 
ارتباطه تاريخّيًا بتحولت الراأ�سمالي���ة الفرن�سية، وتغّير اأنماط الحكم 
م���ع بروز الدولة القومّية، ومحاولة التخلُّ�ش من م�سكالت هذه الأخيرة 
ع���ن طريق بناء الدرا�سات ال�ست�سراقية ودعمها، ومن َثمَّ توجيه اأنظار 
العال���م والفرن�سّيي���ن اإل���ى ج���دوى النفتاح عل���ى الآخ���ر )ال�سرق( في 
اتجاه���اٍت مختلفة ذات طابٍع نفعيٍّ بح���ت، واقتحام تلك الخ�سو�سيات 

المحلية للمجتمعات المغلوبة، ومن َثّم خدمة م�سالحه.
و�سّكلت الث���ورة الفرن�سية الكبرى )1789م( محطًة مهّمة؛ اأبانت 
ع���ن َدور ال�سيا�سّيي���ن ف���ي تحويل النتكا�س���ة اإلى حرك���ٍة اإيجابيٍة تحت 
م�سّمياٍت عّدة، كا�ستثم���ار التراث العالمي وغيره، وكانت نقطة التحّول 
الحا�سمة في مجال تكري�ش َدور ال�ست�سراق مع الحملة الفرن�سية بقيادة 
»نابلي���ون بوناب���ارت«Napoléon Bonaparte عل���ى م�س���ر 

وال�سام �سنة 1798م)3(.

من  المعا�سرة  الدينية  الدرا�سات  المن�سوري:  المبروك    )2(
المركزية الغربية اإلى الن�سبية الثقافية: ال�ست�سراق، القراآن، 
تون�ش،  للن�سر،  المتو�سطية  ال��دار  الدينية،  والقيم  الهوية 

2010م، �ش52.
 Robert م��ون��ت��ران  روب��ي��ر  ال��ف��رن�����س��ي  ال��ب��اح��ث  ي���رى    )3(
ع�سر  ال��ثامن  القرن  من  الأخير  العقد  اأّن   Montran

وعليه؛ نحاول في هذه الدرا�سة تقديم تعريٍف موجٍز بال�ست�سراق 
الفرن�س���ي، وتبي���ان ظ���روف ظه���وره، واأهداف���ه، وتقديم ق���راءٍة نقديٍة 
ف���ي مرتكزات���ه ودواعي اهتمامه بالق���ارة الإفريقي���ة. وعلينا الأخذ في 
الُح�سب���ان اأّن الج���زَء الأّول المرتبط ب�»وظيفي���ة ال�ست�سراق« قد حظي 
بالتن���ّوع والكثرة في الدرا�س���ات الأكاديمية؛ اأما الج���زء الثاني المتعلق 
بح�سوره في اإفريقيا )ول�سيما منطقة جنوب ال�سحراء(؛ فاإننا ن�سّجل 
نق�س�����ًا ب�ساأن���ه، وه���ذا تحديدًا م���ا َحَدا بن���ا اإلى محاول���ة الإ�سهام في 

المو�سوع وفق ما توّفر من مادٍة معرفيٍة متاحة. 
ويمك���ن بدايًة ط���رح المنطلقات الفترا�سي���ة لالإ�سكالية البحثية 
المطروح���ة، والمتعلق���ة اأ�سا�سًا ب���َدور ال�ست�سراق الفرن�س���ي باإفريقيا، 
وتوجي���ه القارئ اإل���ى ب�سعة ت�ساوؤلت نراها جوهري���ة؛ مثل: )ما جدوى 
البحث في مو�سوع ال�ست�سراق ف���ي وقتنا الراهن؟ وهل تندرج اإفريقيا 
جنوب ال�سحراء �سمن النطاق الرئي�سي لدائرة ال�ست�سراق الفرن�سي؟ 
ة في ظّل �س���ّح الماّدة المتعلقة  واإل���ى اأّي مًدى نجح الم�س���روع؟(، خا�سّ

بذلك.
مفهوم ال�ست�سراق:

ف���ي البداية؛ يمكن القول ب���اأّن الكثير من الدرا�س���ات العلمّية قد 
 Orientalism اتفقت على اأّن المعن���ى ال�سطالحي لال�ست�سراق
ُيق�س���د به: ذلك الِعْلم الحدي���ث الذي يدر�ش فيه الغرُب م�سائَل ال�سرق 
وعلوم���ه ودياناته، ويعتني بتحليل تاريخ���ه، وَفْهم تقاليده، وتفكيك بناه 

الفكرية والثقافية)1(.
ًة في القرَنْين 18  وقد تحّول المفهوُم في الفترة المعا�سرة )خا�سّ
و19م(، واتخ���ذ اأبعادًا واتجاهاٍت �سلبيًة خطيرة؛ لأنه ارتبط بالظاهرة 
ال�ستعماري���ة، واأ�سب���ح مالزم�����ًا لها، وف���ي خدمتها، وم���ا انفك بع�ش 
الباحثين والمنّظرين اأن ق�ّسموا مراحل ن�سوء ال�ست�سراق وفق ذلك اإلى 

ثالث مراحل، هي:
اال�ستعم���اري  اال�ست�س���راق  االأول���ى:  المرحل���ة   -
Colonial Orientalism: امتدت من ظهور الم�سطلح 

اإلى غاية �سنة 1960م.
- المرحل���ة الثاني���ة: اال�ست�س���راق م���ا بع���د اال�ستعم���اري 
ركزت فيها الدرا�سات ال�ست�سراقية   :Post Orientalism

على الجوانب اللغوية والثقافية.

الغربية  المفاهيم  ال�ست�سراق:  �سعيد:  اإدوارد  مثاًل:  انظر    )1(
القاهرة،  للن�سر،  روؤية  دار  عدناني،  ترجمة. محمد  لل�سرق، 

2006م، �ش110.

نجح االستشراق الفرنسي 
 مقّومات 

ّ
في دراسة كل

الشخصية للشعوب اإلفريقية، 
من لغٍة وعاداٍت وتقاليد، 

سعيًا لفصلهم عن ماضيهم 
وحضارتهم، ولتكريس 

إدماجهم بالثقافة والحضارة 
الفرنسية الغربية
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اإّن الخلفي���ة التاريخية لتف�سير ظهور ال�ست�سراق الفرن�سي ب�سفٍة 
ة( ت�ستدعي- في راأيي- َفْهَم  ه اإلى اإفريقيا ب�سفٍة خا�سّ عاّم���ٍة )والموجَّ
مجم���ل الم�س���ارات التي تمّخ�ست ع���ن ا�ستمرار ال�س���راع الإ�سالمي– 
الم�سيح���ي، والممت���د عملّي��ًا منذ اأي���ام الحروب ال�سليبي���ة، وانكما�سه 
قلياًل في فترة الع�س���ور الو�سطى، ومعاودة ظهوره في الفترة الحديثة، 

والمزامن لن�سوء ال�سلطنة )والخالفة( العثمانية. 
وم���ن جهٍة اأخ���رى؛ لقد �سّهل���ت عل���وم النه�سة ف���ي اأوروبا خالل 
القرَنْي���ن 15 و16م القيام بالحمالت ال�ستك�سافية الغربية؛ التي جابت 
البح���ار والمحيطات في رحلة بحثها ع���ن التوابل والحرير، والتي كانت 
تحركها ت���ارًة روُح المغامرة وحبُّ ال�ستط���الع وال�ستك�ساف، وتدفعها 
ت���ارًة اأخرى الرغبُة الدفينُة ف���ي ك�سر �سوكة الم�سلمين، ومن َثمَّ تحقيق 
المكا�سب المادي���ة والتفوق الع�سكري وال�سيا�س���ي، وهكذا بداأ التناف�ش 
ال�سر����ش والالمحدود بي���ن الإمبراطوريات ال�ستعماري���ة، كالبرتغالية 

والإ�سبانية والهولندية والإنجليزية والفرن�سية.
واأ�سب���ح م���ن الواج���ب دع���م الحرك���ة التجاري���ة النا�سئ���ة، على 
ال�سواح���ل الإفريقية والآ�سيوية والأمريكي���ة، بالقوى الع�سكرية الحامية 
التي تكفل الدفاع عن الم�سالح والمكا�سب المحّققة، ووجد ال�ست�سراق 
في هذه المرحلة فر�س��ًا مهّمة لالطالع على الأنماط المعي�سية ل�سعوب 
تل���ك المناطق، والوقوف بتاأّمٍل على ثقافاتها وم�ستويات تفكيرها، ومن 
َث���ّم َفْهم اآليات التعامل معها؛ فكّث���ف الم�ست�سرقون ن�ساطهم، ودعمتهم 
الحكوم���ات، وتقاطع���ت اأدواره���م م���ع اأط���راٍف اأخرى ل�سم���ان خدمة 

الم�سروع ال�ستعماري.
ه���ل له���ا اأن ت�ستحوذ على  وبالن�سب���ة لفرن�س���ا؛ فل���م يكن م���ن ال�سَّ
مناط���ق واأقالي���م مهّمة ف���ي اآ�سيا واأمريك���ا؛ نظرًا لتقا�سمه���ا بين باقي 
الق���وى )وبالأخ����شّ بع���د ال�سيط���رة الإنجليزي���ة عليها(؛ لذل���ك فاإنها 

الميالدي بمثابة النطالقة الحقيقية للدرا�سات ال�ست�سراقية 
بَدا  قد  حقيقًة  ال�سرقية  بالموؤلفات  الهتمام  واأّن  بفرن�سا، 
م�سر(،  )و�سف  المعنون:  ال�سهير  الم�سنف  في  وا�سح��ًا 
بونابارت في  نابليون  رافقوا  الذين  العلماء  والذي �سدر عن 
حركة  في  لل�سروع  الأول��ى  البوابة  وك��ان  م�سر،  على  حملته 

الترجمة من اللغة العربية اإلى اللغة الفرن�سية. 
العربية  الدرا�سات  ال�ست�سراق:  حركة  تاريخ  فوك:  يوهان  انظر: 
اأوروبا حتى بداية القرن 20م، ترجمة. عمر  والإ�سالمية في 
ط02،  2001م،  ليبيا،  الإ�سالمي،  المد  دار  العالم،  لطفي 

�ش125.
 Alfred Le Chatelier: La conquête du وك����ذا:  
 monde musulman, ed. Leroux, Paris, s.d,
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)اأي: فرن�س���ا( رك���زت جهوده���ا ف���ي الق���ارة الإفريقي���ة، وعملت على 
اإزاحة خ�سومها ومناف�سيها م���ن البرتغالّيين والهولندّيين بها، وتكللت 
جهودها بب�سط النفوذ على اأغلب ال�سواحل ال�سمالية والغربية لإفريقيا، 
وكذا على كامل ال�ساحل ال�سمالي، ومنطقة جنوب ال�سحراء في �سريٍط 

مّت�سٍع اإلى الداخل.
وعقب انته���اء مرحلة الك�سوف الجغرافية؛ ب���داأت مرحلة التو�ّسع 
التج���اري وال�ستن���زاف المادي لالأقالي���م والمناط���ق الإفريقية، والتي 
تحققت فيه���ا الم�ساعي الفرن�سي���ة بوا�سطة الغزو الع�سك���ري، وباإقامة 
الحامي���ات والق���الع والموانئ، وم���ن َثّم التوغ���ل نحو الداخ���ل والعمق 

الإفريقي بالتدريج طيلَة القرَنْين 18 و19م)1(.
ول���م يكد القرن الع�سرون يح���ّل حتى انتقل���ت ال�سيا�سة الفرن�سية 
باإفريقي���ا اإلى مرحلته���ا التالية، وهي ال�سيطرة عل���ى العن�سر الب�سري 
وتطويع���ه وا�ستغالله. وكان م���ن اأبرز الو�سائل الت���ي ا�ستعانت بها، اإلى 
رين،  جان���ب توا�سل مه���ام الم�ست�سرقي���ن، هو العتم���اد عل���ى الُمن�سِّ
واإع���ادة تفعي���ل َدور الكني�س���ة الم�سيحي���ة الكاثوليكي���ة، متخ���ذًة �سعار 

»الوحدة تحت لواء ال�سليب«.
دواعي الهتمام باإفريقيا:

يمك���ن الإ�سارة اإل���ى اأّن دواعي اهتمام فرن�س���ا باإفريقيا- كما �سبق 
القول- ظّلت قائمًة على عّدة جوانب اأ�سا�سية؛ مّثلت الأر�سية في ن�ساطها 

بها طيلَة قروٍن متوا�سلة، ولعّل من اأبرز تلك االأهداف ما ياأتي:
1- توط���دت ال�سالت بين ال�سرق واإفريقي���ا ب�سفٍة عاّمٍة وفرن�سا 
بوا�سط���ة الن�س���اط التجاري، وع���ن طريق تب���ادل ال�سف���راء والقنا�سل 
اأحيان���ًا، وتوال���ي الرح���الت الفرن�سية، ث���م احتالل ال�سم���ال الإفريقي 
وحمل���ة نابليون على م�سر، والتي ح���ّددت العالقة الجديدة بين ال�سرق 
والغ���رب، اإ�ساف���ًة اإلى النف���وذ الفرن�سي ف���ي �سوريا ولبن���ان، وفي هذا 
ال�س���دد يقول الباحث محم���د محمد ح�سي���ن: )اإّن الحاف���ز الأ�سا�سيَّ 
لتكوي���ن الإمبراطورية ال�ستعماري���ة الثانية هو- ف���ي اعتقادنا- حافٌز 
اأدب���يٌّ لرّد اعتبار فرن�سا؛ فغزو الجزائر �سنة 1830م كان ردَّ فعٍل متوّقٍع 
لفق���دان فرن�سا جزءًا م���ن م�ستعمراتها فيما وراء البح���ار، ثم لهزيمة 
نابلي���ون �سن���ة 1815م. وغزو تون�ش �سن���ة 1881م ك���ان ردَّ فعٍل لهزيمة 
نابلي���ون الثالث �سن���ة 1870م. ونج���د انعكا�ش هذه ال���روح في عبارات 
التفاخر الت���ي كانوا يطلقونها على اإمبراطوريته���م، َفُهم تارًة ي�سّمونها 

Fernand Rouget : L’expansion coloni�   )1(
 ale au Congo français, ed. Emile Larose,

.Paris , 1906
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»فرن�سا ذات المائة مليون من ال�سكان«، وتارًة »فرن�سا الممتدة في بقاع 
العال���م الخم�سة«، وتارًة »فرن�سا العظم���ى«. وكان الراأي العام الفرن�سي 
يق���اوم ب���كّل قوة منح ال�ستق���الل للم�ستعمرات؛ ظّنًا اأن���ه اإذا لم ت�ستمر 
فرن�س���ا في مكانها بين الإمبراطوري���ات ال�ستعمارية؛ ف�سوف تنزل اإلى 

دولٍة من الدرجة الثانية اأو الثالثة()1(.
2- الق���رب الجغرافي بي���ن فرن�سا والق���ارة الإفريقية، والحفاظ 
عل���ى المكت�سبات ال�سابقة المتمّثلة ف���ي م�ستعمراتها بال�سمال الإفريقي 
)الجزائ���ر ثم تون�ش، وموريتانيا والمغ���رب الأق�سى لحقًا(، فكان من 
الحتمّي ربط تل���ك الم�ستعمرات في ال�سمال والجن���وب بع�سها ببع�ش؛ 
ور الأبرز ف���ي و�سعها  وف���ق اأنظم���ٍة مدرو�س���ة، ك���ان لال�ست�س���راق ال���دَّ

وتهيئتها.
3- ِغَن���ى القارة الإفريقية القت�س���ادي بالموارد الخام، وتوّفرها 
عل���ى طاق���ٍة ب�سريٍة مهّم���ة، من �ساأنه���ا �سّد الحاج���ة اإلى الي���د العاملة 
ق والعبودية طريق���ًا مي�سورًا �سمن التجارة  الرخي�س���ة، وَمثَّل نظام الرِّ
الثالثية بين اأوروبا واإفريقيا واأمريكا؛ مّكن هوؤلء من اإنعا�ش اأ�سواقهم، 

ودعم تجارتهم.
4- التاأثي���ر في الراأي العام الداخل���ي بفرن�سا وخارجها، واإقناعه 
بج���دوى تل���ك الجه���ود ال�ست�سراقية ما دام���ت �ستكفل رفاهي���ة الفرد 

والمجتمع الفرن�سي. 
مرتكزات ال�ست�سراق الفرن�سي باإفريقيا:

اإّن عم���ل ال�ست�س���راق الفرن�س���ي ل���م يك���ن متي�ّسرًا؛ ل���ول ت�سافر 
الجهود الر�سمية وغير الر�سمية لإنجاح الم�سروع الكولونيالي الفرن�سي 
في المنطق���ة، واإحكام القب�سة على خيراته���ا. وكانت مرتكزات العمل 
ال�ست�سراق���ي باإفريقي���ا قائم���ًة عل���ى ع���ّدة م�ستوي���اٍت متكامل���ة الأداء 

والم�سوؤوليات؛ تمّثلت اأ�سا�سًا فيما ياأتي:
1( توظيف الحركة العلمية »التفوقية«: 

لقد لجاأت فرن�سا مبا�سرًة، بعد انت�سار المّد الثوري ابتداًء من �سنة 
1789م، وا�ستق���رار اأنظمتها ال�سيا�سي���ة المتعاقبة، اإلى محاولة اللََّحاق 
بالرك���ب العلمي في اأوروبا، واأبدت الهتم���ام باأنواع البحوث المختلفة، 
ومنها عل���ى الخ�سو�ش تلك الت���ي تندرج ب�سفٍة مبا�س���رٍة باهتماماتها 
الراهنة ف���ي الم�ستعم���رات )مثل: البح���وث الطبي���ة والأنثروبولوجية، 
وال�سو�سيوثقافي���ة..  والنف�سي���ة،  والل�ساني���ة،  والأثري���ة،  والجغرافي���ة، 
وغيره���ا(، وبالطب���ع فاإنه���ا حاولت توجي���ه تلك الجهود اإل���ى ما يخدم 

ومتطلبات«،  طموحات  الإفريقية  »الثقافة  بوعالم:  ب�سليح    )1(
مجلة الثقافة، العدد 96، )دي�سمبر 1986م(، �ش22.

�سريع�����ًا م�سالحها، ووفق الأيديولوجية المنا�سب���ة التي اقترحتها قباًل 
الفئات الم�ست�سرقة من ال�سباط الع�سكرّيين والمحّققين واآباء الكني�سة 

وغيرهم)2(.
اإّن المدخ���ل الأ�سا�س���ي لال�ست�سراق الفرن�س���ي باإفريقيا تمّثل في 
مواكب���ة منحى تل���ك النظريات العلمّية »الوهمي���ة«، التي مفادها اإثبات 
ره ونقاوة اأ�سله  تف���ّوق الإن�سان الأوروبي اأو الأبي�ش، واإبراز م���دى تح�سّ
اأم���ام الأجنا�ش الأخ���رى، وباتت المه���ام الح�ساري���ة المنتظرة للقوى 
الأوروبية اأكثر من �سرورّي���ٍة في الأو�ساط الإفريقية؛ التي باتت جاهزًة 

تمامًا للعمل بعد مرورها بمراحل التدجين والتطويع.
وق���د حر�س���ت فرن�سا على اإث���ارة وتبّني ه���ذا المب���داأ العن�سري 
المقي���ت؛ فوّجه���ت الدرا�س���ات ال�ست�سراقي���ة المختلف���ة اإل���ى اإيج���اد 
الف���وارق الِعْرقية والأنثروبولوجية، وغيرها، بي���ن الأوروبّيين وال�سعوب 
الإفريقي���ة)3(، وا�ستم���رت ه���ذه الأفكار اإل���ى غاية اليوم، حت���ى في ظّل 
ح�سول م�ستعمراتها عل���ى ال�ستقالل ال�سيا�سي، حيث عانت منها عدة 
دول، ولم يكن من الهّين التخلُّ�ش منها، والنماذج في هذا الإطار اأكثر 

من اأن ُتح�سى.
2( م��ب��داأ ال��ت��اأري��خ لإف��ري��ق��ي��ا ال��ج��دي��دة )اإف��ري��ق��ي��ا 

الم�سيحية(:
ف���ي اإطار مب���داأ التبرير الذي باتت الحكوم���ات الفرن�سية ُت�سرف 
عليه في م�ستعمراتها الإفريقية، ويندرج �سمن الم�ساعي ال�ست�سراقية؛ 
كت���ب الفيل�سوف دافي���د هيوم David Hume فق���ال: »اإّن اإن�سان 
اإفريقي���ا ل يملك �سيئًا من ال�سناعات والعل���وم والفنون«، وقال المفكر 
)اأي:  »اأنه  ذات���ه مو�سحًا:  ال�سياق  ترول���وب)A. Trollope )4 في 
الإفريق���ي( ل يع���رف �سيئًا يقّرب���ه من الح�س���ارة الت���ي يعي�سها زميله 

عن  ن�سو�ش  دوتوكفيل:  األك�سي  ان��ظ��ر:  اأك��ث��ر  لتف�سيل    )2(
وتقديم.  ترجمة  وال�ستيطان،  الحتالل  فل�سفة  في  الجزائر 
الجزائر،  الجامعية،  المطبوعات  ديوان  اإبراهيم �سحراوي، 

2008م، �ش51.
)3(  اإن توظيف العلم لخدمة ال�ستعمار الفرن�سي؛ كان قد تج�ّسد 
واختلفت  الإفريقية،  ول�سيما  الم�ستعمرات،  كّل  في  تقريب��ًا 
منطقة  مع  تعاملت  مثاًل-  اأن��ه��ا-  ك��ون  في  فقط  الأ�ساليب 
فتراٍت  في  تابعًة  كانت  اأنها  اأ�سا�ش  على  الإفريقي  ال�سمال 
الالتينية(،  اإفريقيا  )اأي  الغربية  للح�سارة  معّينة  تاريخيٍة 
فعاًل  يت�سابهون– علمي��ًّا-  البربر  الأمازيغ  من  �سعوبها  واأّن 

مع الأوروبيين.
)4(  )1815-1882م( كاتٌب اإنجليزي �سهير، اأّلف ما يزيد عن 

خم�سين مجلدًا. 
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الإن�سان الأبي�ش، الذي يقّلده كما يقّلد القرُد الإن�سان«)1(. 
 Arnold توينب���ي  اأرنول���د  المع���روف  الفيل�س���وف  اأم���ا   
)Toynbee)2؛ ففي درا�سته لن�سوء الح�سارات وتطّورها، وتحديده 

لإ�سهامات ال�سعوب فيها؛ فاإنه اأعطى الإن�ساَن الإفريقيَّ �سفرًا، م�ستندًا 
في ذلك الترتيب اإلى العوامل الِعْرقية، حيث قّرر اأّن »الإن�سان الأبي�ش« 
ه���و الأذكى، و»الإن�س���ان الأ�سود« يمّثل الغباء الكام���ل، ويقع في الو�سط 
باق���ي ال�سعوب ال�سف���راء والحم���راء وال�سمراء، ولكن بن�س���ٍب تقّل عن 

اإ�سهامات الرجل الأبي�ش، وتُفوق م�ستوى الإن�سان الأ�سود)3(.
وظهرت تف�سيراٌت اأخرى مكّملة: اإّما وفق مبداأ جغرافّي اأو مناخّي 
اأو غي���ر ذل���ك، ولكنها كّلها هدفت في النهاية اإل���ى ت�سويق تلك ال�سورة 
ال�سالب���ة ع���ن اإفريقيا؛ لكي ُت�س���ّوغ حمالته���ا ال�ستعماري���ة الم�سعورة، 
وتعط���ي لنف�سها �س���ورة المنق���ذ اأو ال�سي���د »الم�سي���ح« الأوروبي، الذي 
يخاطر بحياته، وي�سّح���ي بنف�سه مقتحم��ًا الأدغال الإفريقية، من اأجل 
اإنقاذ تل���ك »الكائنات« الحية. وهناك َم���ن راأى اأّن »الإن�سان الإفريقي« 
ق���د ظ���ّل مكانه ف���ي وح�سّيته الُبدائي���ة القديمة، حيث ك���ان يرى موكَب 
التاري���خ يمرُّ اأمامه عبر قروٍن ل ح�سر له���ا، وهو ذاهٌل ل يفقه ما يرى 

ول ُيدركه)4(.
وا�ستم���رت ه���ذه الدع���اوى الغربي���ة الُمغر�سة في العم���ل، وهذا 
م���ا كان يب���دو اأنه يعطي الأحقي���ة لالأوروبّيين في ال�ستح���واذ على تلك 
المناط���ق الإفريقي���ة، ولكنهم في ذلك كان���وا يتنا�س���ون كّل تاريخ تلك 
ال�سع���وب وح�سارته���ا، وُي�سقطونها م���ن الإ�سهام في الّزخ���م والتراكم 

الفن  في  درا�سة  القادمة:  اإفريقيا  �سلقم:  الرحمان  عبد    )1(
والأدب والتاريخ الإفريقي، من�سورات اللجنة ال�سعبية العامة 

للثقافة والإعالم، ليبيا، 2008م، ط3، �ش05.
)2(  توينبي )1889- 1975م( من اأ�سهر المفكرين والموؤرخين 
في القرن الع�سرين، من اأبرز اأفكاره في نظرية تف�سير تاريخ 
البدائية  الُمجتمعات  بين  ال��ف��وارق  و�سعه  هو  الح�سارات: 
والمتح�سرة؛ وهذه الأَخيرة اعتبرها الأقّل عددًا من الأُولى، 
فهي تبلُغ واحدًا وع�سرين ُمجتمعًا، اندَثَر ُمعظُمها، ولم يبَق 
وهي:  النحالل،  ب��َدور  منها  �سٌتّ  تمُرّ  ح�سارات؛  �سبع  غيُر 
والأُرثوذك�سية  البيزنطية،  الم�سيحية  الأُرثوذك�سية  الح�سارة 
والكورية- وال�سينية،  والهندوكية،  والإ�سالمية،  الرو�سية، 
ُيَعرف  فال  الغربية(  الح�سارة  )اأي  ال�سابعة  ��ا  اأَمّ اليابانية؛ 
اهلل  عبد  �سدقي  تف�سيل:  لأكثر  انظر  الآن.  حَتّى  م�سيُرها 
الفكر، م05، 1974م،  توينبي«، مجلة عالم  »اأرنولد  خطاب: 

�ش292.
)3(  �سلقم، المرجع ال�سابق، �ش06.

)4(  نقاًل عن: �سلقم، المرجع ال�سابق، �ش05.

ًة بالن�سبة للدول والممال���ك الإفريقية التي اعتنقت  الح�س���اري، وخا�سّ
الإ�س���الم، وجمعته���ا رواب���ُط عديدٍة بالعال���م الإ�سالمي خ���الل فتراته 

الذهبية.
وبَدوره اأ�س���ار المفكر بازل ديفيد�سون اإلى عملية ا�ستغالل م�ساألة 
التاأريخ للعن�سر الب�سري الإفريقي، وهي اإ�سكاليٌة ل تزال قائمًة في ظّل 
تجاهل الغرب للمراحل ال�سابقة لح�سوره بالقارة؛ فقال عن ذلك: )اإّن 
مخطط���ات التاري���خ الإفريقي، حتى عه���ٍد قريب، ظّل���ت فارغًة جرداَء 
م�سلل���ًة كخرائط الجغرافي���ا في القرن 19م، ولك���ّن الُموؤّرخين وعلماء 
الآث���ار �سرع���وا يعلموننا الكثير، واأ�ساوؤوا لن���ا م�سابيح منيرًة تلمع فوق 
المخطوط���ات التاريخي���ة، وهكذا اختفت من اأذهانن���ا تلك المخلوقات 
الإفريقي���ة التي قيل لن���ا: اإّن روؤو�سه���ا تنمو تحت اأكتافه���ا العارية! ولم 
يع���د اأح���ٌد يوؤم���ن الآن باأّن الق���ارة كانت م���اأًوى لل�سحال���ي ذات ال�سعور 
ور الخيالي���ة �سوٌر اأخ���رى لالإن�سان  والذق���ون... حّل���ت محّل ه���ذه ال�سّ
بعظمت���ه وح�سارته، وبداأن���ا ُندرك اأّن اإفريقيا- كغيره���ا- كانت ماأواه؛ 
عا����شَ فيها كالإن�سان في كّل مكاٍن �سغيرًا حين��ًا وكبيرًا اأحيانًا، �ُسجاعًا 

وجبان��ًا؛ مزيج��ًا من القوة المرّوعة وال�سعف الخائر()5(.
3( »الغاية تبرر الو�سيلة« �سعار ال�ست�سراق:

كثي���رًا م���ا �ساع ت���داول عب���ارة »فرق ت�س���د« على اأنه���ا ل�سان حال 
الإدارة ال�ستعماري���ة الفرن�سية، وبالفعل ف���اإّن الدرا�سات ال�ست�سراقية 
ب�سف���ٍة عاّم���ٍة ركزت ف���ي محاولة اإيج���اد الخ�سو�سي���ات المفّرقة بين 
ال�سع���وب الم�ستعَمرة، والفوارق الإثنّية واللغوي���ة التي من �ساأنها اإعالء 
�س���اأن البع����ش واإذلل الطرف الآخر. وكان م���ن الوا�سح اأّن مخططات 
الحكوم���ة الفرن�سية تتج�ّس���د تدريجّيًا بكّل الو�سائ���ل المتاحة، واأنها قد 
تعرف���ت على القبائل والواحات والم�سال���ك والآبار واللهجات والنباتات 

وغيرها)6(. 
ولم يكن ع�سيرًا اأن َيت���ّم توظيف كلِّ تلك المعارف والمخطوطات 
الت���ي جمعه���ا وترجمه���ا وحّققه���ا الم�ست�سرق���ون- كما �سب���ق القول-، 
ًة بعد اإن�س���اء »مدر�سة اللغات ال�سرقية« بباري�ش  وتكاثف���ت الجهود خا�سّ
لطة متى ما  من���ذ منت�سف الق���رن 17م)7(، والتي اهتم���ت بتزوي���د ال�سُّ

)5(  �سلقم، المرجع ال�سابق، �ش08.
الثقافي، دار  الجزائر  تاريخ  القا�سم �سعد اهلل،  اأبو  انظر:    )6(

الب�سائر، الجزائر، 2007م، ج06، ط06، �ش 39.
)7(  وهي في الأ�سا�ش مهد ال�ست�سراق الفرن�سي، حيث تاأ�س�ست 
العربية  ب��ال��ل��غ��ات  مترجمين  ت��ك��وي��ن  ب��غ��ر���ش  ال��ب��داي��ة  ف��ي 
في  العمل  على  قادرين  �سفراء  واأي�سًا  والتركية،  والفار�سية 
تدري�ش  في  تمثلت  مهمتها  اأّن  اأي  العثمانية،  الإمبراطورية 
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�س���اءت بالكف���اءات الب�سري���ة المطلوبة ف���ي مجال الترجم���ة والتحقيق 
واللغ���ات وغيرها، وقد عملت دوم��ًا بالمبداأ المكيافيللي ال�سهير، وذلك 

على جميع الم�ستويات.
ومن جهٍة اأخرى؛ َتّم ا�ستحداث اإداراٍت محلّية ت�سرف على المهام 
ذاته���ا في كّل بل���ٍد من اأقط���ار الم�ستعم���رات الفرن�سي���ة؛ ُو�سعت تحت 
ت�س���ّرف الق���ادة الع�سكرّيي���ن والمجموعات المختلفة م���ن الموظفين، 
اللغوّيي���ن  والخب���راء  المترجمي���ن  م���ن  الم�ست�سرقي���ن  بعناي���ة  وك���ذا 
وال�سو�سيولوجّيي���ن وعلم���اء الأن�ساب والخطوط والر�س���وم وغيرهم)1(. 
كم���ا ا�ستحدث���ت اللج���ان العلمي���ة المختلف���ة والجمعي���ات والمج���الت 
�سة، ولع���ّل اأبرزها »مجلة العالم الإ�سالم���ي« التي لعبت َدورًا  المتخ�سّ
فاعاًل في مجال الدرا�سات ال�ست�سراقية، واعُتبرت بوابة العالم الغربي 

نحو العالم الإ�سالمي)2(.
4( التعليم الممنهج ون�سر اللُّغة الفرن�سية:

لق���د كان للتعليم َدوٌر اأ�سا�سيٌّ وفاعٌل في ت�سهيل اأداء الكولونيالية، 

اللغات والح�سارات ال�سرقية وما يت�سل بها من علوٍم مكملة، 
»ذات  الحية  باللغات  اأي�س��ًا  اعتنت  اأن  انفكت  ما  ولكنها 
لغات  فاأ�سيفت  والتجارة،  لل�سيا�سة  بها  المعترف  الفائدة 
اأ�س�سها  التي  ال�سابة  اللغات  مدر�سة  مع  واندمجت  جديدة، 
لتدريب  1669م؛  عام  في   )J. B. Colbert( »كولبير« 
اأبرز واألمع خريجيها  المترجمين في عام 1874م. ولعل من 
 S.( »هو »اأبو ال�ست�سراق«- كما يلقب- »�سلف�ستر دو �سا�سي
ج06،  ال�سابق،  المرجع  اهلل،  �سعد  انظر:   .)De Sacy

�ش33.
)1(  انظر: اأبو القا�سم �سعد اهلل، المرجع ال�سابق، ج06، �ش11.

.La revue du monde musulman  )2(
وهي مجلٌة مهّمة، تاأ�س�ست بالمغرب الأق�سى، كان قد توّلى اإدارتها 
ال�ست�سراق  ل��روؤى  واأ�س�ست  لو�ساتلييه،  األفرد  الم�ست�سرق 
اأ�سماه  لموؤتمٍر  روؤيته  مديرها  مثاًل-  ق��ّدم-  وقد  المعا�سر، 
يجب  لما  ت�سّوره  خال�سَة  �سّمنه  الإ�سالمي«؛  العالم  »غزو 
موؤتمر  في  وذل��ك  التن�سيرية،  البعثات  ِقَبل  من  به  القيام 
الجهود  عنه  اأ���س��ف��رت  م��ا  وع��ال��ج  1911م،  �سنة  ال��ق��اه��رة 
لدرا�سة  الجن�سيات  متعّدد  اإع��الٍم  قيام  اأج��ل  من  المبذولة 
للثورة  التالي  اليوم  العالم الإ�سالم. وقد قال عن ذلك: »في 
لالإ�سالم  بالن�سبة  التطلع  ب��داأ  1919م(؛  )�سنة  العثمانية 
لع�سر نه�سة اجتماعية، لكن قادة الحزب الليبرالي تنا�سوا 
Le Chat� انظر: لل�سلطة«.  و�سولهم  بمجرد   برنامجهم 
elier : «L’islam dans l’Afrique occiden�
 tale», Revue du monde musulman, N0 06,

.1911, p255
.http://howiyapress :وانظر

ًة اأنه كان تعليم��ًا مدرو�س��ًا من حيث الأ�ساليب والطرائق والو�سائل  خا�سّ
وال�سريح���ة الم�ستهدف���ة الت���ي يعنيه���ا، ويمك���ن تو�سيح ذل���ك الهدف 
اخت�سارًا في الح�سول بكّل الطرق على ُنَخٍب اأهليٍة مواليٍة قلب��ًا وقالب��ًا 
للم�ستعم���ر، ُتناط بها مه���اّم الو�ساط���ة والتاأثير عل���ى اإخوانها، ولذلك 
با�سر الم�ست�سرقون بدرا�سِة الت���راث ال�سعبّي في المناطق الم�ستعمرة، 
واأتقن���وا اللغ���ات واللهج���ات المحلية، واندمج���وا ب�سكٍل ك���اٍف في هذه 

الأخيرة، ومنهم َمن تزّوج منهم، اأو اعتنق دينهم)3(.
بالإ�ساف���ة اإلى اأّن التعليم ق���د اأر�سى قواعد »اللُّغة الفرن�سية« لدى 
ه���وؤلء، وباتت اللُّغة الر�سمية التي ل تحظى بمناف�ش، واأوجدت الهيئات 

الحكومية الفرن�سية المختلفة عّدة اأ�سكاٍل لتفعيل ا�ستعمالت اللُّغة.
ول ت���زال اإل���ى الي���وم رابط���ة »الفرنكوفوني���ة« تحاول جاه���دًة اأن 
تحاف���ظ على قّوته���ا ووجودها اأم���ام التو�ّسع ال�سا�سع للغ���ة الإنجليزية، 
وتكم���ن خطورته���ا ف���ي ال�ّسع���ي لف�س���ل الأفارقة ع���ن كّل م���ا يربطهم 
بما�سيه���م وح�سارته���م، وتكري����ش ارتباطه���م بالثقاف���ة والح�س���ارة 
الفرن�سي���ة، فقد وجدت الإدارة الفرن�سية نف�سها اأمام تحّدياٍت خطيرة؛ 
اقت�ست بذل الجهود كاّفًة لمواجهتها دون تباطوؤ؛ في الوقت الذي �سعت 

اأن��ح��اء  ك��ّل  م�����ّش  ق��د  الفرن�سي  التعليم  اأّن  يعني  ل  ه��ذا    )3(
القدرة  امتلكت  محّددة  مناطق  خ�ّش  واإنما  الم�ستعمرات، 
في  تقريب��ًا  ونجد  غيرها،  من  اأكثر  والتاأثر  الندماج  على 
والقبائل  الأ�سر  بع�َش  ال�سابقة  الفرن�سية  الم�ستعمرات  كّل 
�سبيل  ف��ي  وتفانيها  بخدمتها  ج��دٍّ  ع��ن  اأب��ًا  ا�ستهرت  التي 
ال�ستعمار، وهي التي اآلت اإليها غالب��ًا مقاليد الحكم لحق��ًا 

بعد الح�سول على ال�ستقالل. 

عكف المستشرقون 
الفرنسيون على دراسة 

اإلسالم في إفريقيا تحت 
مفهوم »اإلسالم األسود«، 
فتعمدوا إبراز المظاهر 

الوثنية عند بعض األفارقة؛ 
دحضــًا للمظاهر اإلسالمية 

المتوغلة في ثقافتهم
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في���ه ِل�َسْحق اللغ���ات المحلية في العمق الإفريقي، لتجع���َل من لغتها لغًة 
�سائدًة ل بديل عنها)1(.

واأ�سبحت تر�س���د الجوائز والميزانيات ال�سخم���ة للترويج للفكر 
الفرنكفوني والروؤى الغربّية المتطرف���ة؛ عبر الفنون الأدبّية المختلفة، 
وخ�سو�سًا في ال�سع���ر والرواية والق�سة وال�سينم���ا والم�سرح)2(. علم��ًا 
اأّن ن�ساطه���ا ل يقت�س���ر عل���ى تح���دي الإ�س���الم وح���َده، ب���ل اإنه���ا ظّلت 
ت�سع���ى لن�سف م���ا كان ُيعرف باأدب ما بعد الكولونيالي���ة باأكمله، كما اأّن 
الفرانكفونية هدفت للق�ساء على حركة معاداة الفرانكفونية في جميع 

الميادين)3(.
والجدي���ر بالذك���ر؛ اأّن بع����ش الم�ست�سرقين القالئل ق���د التزموا 
بالمو�سوعي���ة ف���ي اأبحاثهم ودرا�سته���م؛ بل خدموا العل���وم في �سياقها 
الإ�سالمي الإفريقي، وكانوا من اأ�سدِّ المعار�سين لالأفكار ال�ست�سراقية 
ال�ستعماري���ة، منهم الم���وؤرخ هيك�ست �ساحب الدرا�س���ات الرائدة عن 
الإ�س���الم بنيجيريا )منها: �سيف الحق »حي���اة ال�سيخ عثمان دان فوديو 
وزمان���ه«(، وكذل���ك م���وراي ل�ست ف���ي كتاب���ه )الخالف���ة ال�سكتية(، 
وهونيك رائد التاريخ ال�سونغائ���ي، ومن اأهّم كتاباته )حركات الجهاد 

في القرن 9م(، و)األف عاٍم من تاريخ غرب اإفريقيا()4(.
وبالعودة لَدور الم�ست�سرقي���ن الفرن�سّيين في عملية اإعادة تر�سيخ 
الوع���ي باأهمية ح�سور الإن�سان الأوروبي؛ نجد اأنهم �ساهموا بطريقٍة ما 
ف���ي تكري����ش الُبعد البراغماتي ف���ي ال�سيا�سة الفرن�سية تج���اه اإفريقيا، 
وبالخ�سو����ش ف���ي مج���ال التعلي���م الممنه���ج، حي���ث عّب���ر الم�ست�سرق 
الفرن�سي األفرد لو�ساتلييه Alfred Le Chatelier: )اإنه ينبغي 
لفرن�سا اأن يكون عملها مبني�ّ�ًا قبل كّل �سيٍء على قواعد التربية العقلية؛ 
ليت�سّن���ى له���ا تو�سي���ع نط���اق هذا العم���ل والتثّب���ت من فائدت���ه. ويجدر 
ة  بن���ا- لتحقي���ق ذلك بالفع���ل- اأْن ل نقت�سر على الم�سروع���ات الخا�سّ
رون وغيرهم به���ا.. واأنا اأرجو اأن يخرج  الت���ي يقوم به���ا الرهبان المب�سِّ
ه���ذا التعلي���م الى حّيز الفعل ليب���ّث في معتنقي دين الإ�س���الم التعاليَم 

الم�ستمّدة من المدر�سة الفرن�سية()5(.

في  الإمبريالي  الم�سروع  في  وَدوره  »ال�ست�سراق  بمبا،    )1(
غرب اإفريقيا«، مجلة قراءات اإفريقية، العدد 34، )دي�سمبر 

2017م(، �ش96.
)2(  بمبا، �ش96.

)3(  نف�سه. 
)4(  نف�سه، �ش97. 

)5(  نقاًل عن: الطيب بن اإبراهيم: ال�ست�سراق الفرن�سي وتعدد 

5( التن�سير واأدواته:
مّثلت الحم���الت التن�سيرية المتوا�سلة، التي جابت اأنحاء القارة 
الإفريقي���ة، ركي���زًة اأ�سا�سيًة في عمل الم�ست�سرقي���ن الفرن�سّيين، وذلك 
لأّن الدي���ن لطالم���ا اعُتب���ر مو�سع التاأثي���ر والإخ�ساع. ول���م يكن غريبًا 
وجود تقاطٍع وظيفيٍّ في اأداء الموؤ�ّس�سَتْين؛ مع مالحظة اأّن اأية �سعوبات 
محتمل���ة ك���ان يتّم تجاوزه���ا بع���د ا�ستنفاد و�سائ���ل العم���ل التن�سيري 
المتعددة: من تعليٍم خا�ش، وم�ساعداٍت اجتماعية، والتزاماٍت مجانية، 

لترقية واقع الأفارقة.. وغيرها)6(.
اإّن النزع���ة الدينية التن�سيرية لال�ست�سراق الفرن�سي؛ كانت �سمًة 
وا�سحًة حتى بين م�ست�سرقي الع�سر الحديث، فلم ي�ستطيعوا التخلُّ�ش 
منه���ا، وُعرف بها اأبرز اأعالم ال�ست�سراق الفرن�سي: من )بيربروجر(، 
اإل���ى )دو �سا�س���ي(، ثم )لوي����ش ما�سينيون(. وقد قيل ع���ن عمل »�سيخ 
الم�ست�سرقي���ن« المحدثي���ن )�سلف�ست���ر دو �سا�س���ي( اأنه ق���د غلبت على 
مواقف���ه النزع���ة التن�سيري���ة، و »اأّن عم���ل »دو �سا�س���ي« ق���د َوّف���َق بين 
طري���ق العالم وطريقة المعّلم المقد�ش«، و�س���ار على خطاه الم�ست�سرق 
المع���روف )لوي�ش ما�سينيون(، والذي عّبر ع���ن الم�سمون ذاته بقوله: 
ن���وا بالَمَدِنّية  »... اإّن الط���الب الذي���ن ياأت���ون اإل���ى فرن�سا يج���ب اأن ُيلوَّ

الم�سيحية«)7(. 
6( البحث الأنثروبولوجي والتراثي:

اتجه الباحثون كذلك اإلى درا�سة تاريخ الإ�سالم باإفريقيا، وتاريخ 
الممال���ك العظمى بها، وعم���دوا اإلى ت�سويههما، ومن ذل���ك: القول باأّن 
الدي���ن الإ�سالمي ديُن بالٍط ل يتع���ّدى مجموعًة من الطقو�ش؛ اإذ ُو�سع 
ف���ي خدمة الملوك والم�ساي���خ من جهة، ومن جهٍة اأخ���رى اأنه ل يتعّدى 
ممار�سَة طقو�ش ال�سحر وال�سعوذة؛ ليتغلغل في العمق الفكري والثقافي 

لهذه ال�سعوب)8(.

مهامه خا�سة في الجزائر، مكتبة رحاب، الجزائر، 2001م، 
�ش114.

كانت  الكثيرة؛  الم�سلمة  الجاليات  ذات  المناطق  وف��ي    )6(
الإ�سالم  �سورة  هزِّ  اأ�سا�ش  على  قائمًة  ال�ست�سراق  �سيا�سة 
وت�سويهها في نفو�ش معتنقيه، وت�سوير »الم�سيحية« على اأنها 
الملجاأ الأف�سل. انظر: الطيب بن اإبراهيم، المرجع ال�سابق، 

�ش72. وكذا: 
البالد  في  وال�ستعمار  التب�سير  الخالدي:  وم�سطفى  فروخ  عمر 

العربية، المكتبة الع�سرية، بيروت، ط05، 1973م �ش63.
)7(  ن�سري، المرجع ال�سابق، �ش110.

)8(  بمبا، المرجع ال�سابق، �ش95. 
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وعكفوا في الوقت نف�سه على ت�سويه تاريخ الممالك الإ�سالمية 
وزعمائها؛ ول�سيما الممالك التي رف�ست الأفكار الغربية والنقياد 
لإرادة ال�ستعم���ار، فو�سفوها باأو�س���اٍف طائفي���ٍة َقَبِلّية، فالخالفة 
ال�سكتي���ة الت���ي اأ�ّس�سها عثم���ان دان فوديو ما هي ف���ي نظر هنريث 
بارث اإل تمّرٌد عرقيٌّ من لدن الفولبي �سّد هيمنة الهو�سا، وفي راأي 
هوغي���ن في كتابه )الإم���ارات المحمدية بنجيريا( عل���ى اأنها ثورة 
تخريبي���ة قام به���ا الفولني، وهي في نظر بوفيل عب���ارٌة عن �سراٍع 

عرقيٍّ �سيا�سي)1(.
ال�ست�سراقي���ة  للدرا�س���ات  خ�سب�����ًا  حق���اًل  والف���ّن  الأدب  ك���ان 
الفرن�سي���ة، ويظه���ر عم���ق التناغ���م بي���ن تل���ك الدرا�س���ات والم�سروع 
الإمبريال���ي- مث���اًل- ف���ي ظه���ور حق���ٍل درا�س���يٍّ حدي���ٍث با�س���م الأدب 
ال�ستعم���اري، حيث �س���ّرح بع�ش رواده باله���دف ال�ستعماري المتوّخى 
منه، واأّك���دوا اأنه »ت�سّمن قيمًة اإثنوغرافية معّبرة عن نف�سيات الأعراق 

في المجال ال�ستعماري، وتلك معرفٌة ملزمٌة لهيمنتنا«)2(.
ويظه���ر البع���د ال�ست�سراق���ي الكولونيالي- اأي�سًا- ف���ي الهتمام 
ال�سديد بالأ�ساطير والق�س�ش، حي���ث اأظهروا مالمحها الوثنية، وكان 
الق�ساو�س���ة قد عكفوا على جم���ع الحكم والأمثال والأ�سع���ار الإفريقية، 
وعملوا عل���ى اإدراجها في الدرو�ش الم�سيحية. كذل���ك فاإنهم تفانوا في 
درا�سة اللغ���ات الإفريقية، وو�سع قوامي�ش لكلماته���ا، وكتابتها بحروٍف 
لتيني���ة، وترجمة الكت���اب المقد�ش اإليها، والكلُّ ك���ان ي�سّب في خدمة 

الم�سروع ال�ست�سراقي ال�ستعماري)3(.
7( ال�ستنزاف المادي بدعوى ن�سر الح�سارة:

ل يمك���ن ف�سل عالقة ال�ست�س���راق بال�ستعمار، �سواء في اإطارها 
الأوروب���ّي الع���ام اأو الفرن�س���ّي الخا����ش، وع���ن المحي���ط الجتماع���ي 
وال�سيا�س���ي والجغرافي والقوم���ي والتاريخي والثقاف���ي: »فال�ست�سراق 
وال�ستعم���ار الفرن�س���ّي هم���ا اأبن���اء وطٍن واح���ٍد ومجتمٍع واح���ٍد وثقافٍة 
واح���دٍة وتاري���ٍخ وم�سيٍر واح���د؛ يعك�سان تف���ّوق فرن�س���ا، فم�سلحتهما 
م�سترك���ة«. والأمر ينطبق على ال�ست�س���راق وال�ستعمار الأوروبي؛ اإل اأّن 
ال�ستعمار وال�ست�سراق الفرن�سّيي���ن كاَنا اأكثر تحالف��ًا وان�سجام��ًا ودّقًة 
ف���ي ا�ستراتجيتهم���ا الم�ستركة، واأكثر خط���رًا وتهديدًا ف���ي اأهدافهما، 
واأكث���ر ا�ستعماري���ًة من غيرهم���ا »... فالعالق���ة بينهما كان���ت ع�سويًة 

)1(  المرجع نف�سه. 
)2(  مهدي �سالح: »الفرنكوفونية وم�ستقبل الثقافة في اإفريقيا«، 
مجلة درا�سات اإفريقية، العدد 17، 1997م، ال�سودان، �ش91. 

)3(  بمبا، المرجع ال�سابق، �ش96.

ج�سدًا وروح��ًا«)4(.
وبن���اًء عل���ى هذا؛ فق���د راهن���ت فرن�سا عل���ى م�ست�سرقيه���ا وعلى 
اأدوارهم، كما بالقدر نف�سه على جيو�سها الع�سكرية، بل كانوا في طليعة 
الجيو�ش اأدّلء يقودونها ويراقبونها، ومرافقين لحمالتها، مقّدمين لها 
الخدم���ات والخبرات والمعلوم���ات ال�سرورية، فقد اعُتب���ر الم�ست�سرق 
ْين، اأبعادًا اإ�سافية،  »الخبي���ر المدّرب، والمجّهز تدريب��ًا وتجهيزًا خا�سَّ

وكان يمكن اعتبار الم�ست�سرق العميَل الخا�ّش للقوة الغربية«)5(.
اإّن ال�ست�س���راق واح���ٌد في �سكل���ه العام، وفي منطلقات���ه الغربية، 
ول���ه الأدوار الثقافية نف�سها، وهو ف���ي الوقت نف�سه يختلف من دولٍة اإلى 
اأخ���رى، وتوجد فيه ا�ست�سراقاٌت عديدة؛ فال�ست�سراق الفرن�سي يختلف 
ع���ن نظيره ال�سوي���دي والأمريكي والإنجليزي وهك���ذا، وهو مختلٌف من 
ع�س���ٍر لآخر. وما تج���در الإ�سارة اإلي���ه: اأّن ا�ستخال����ش خ�سائ�ش كّل 
مدر�سة ا�ست�سراقية؛ يوجب على الباحث التطرق بالتف�سيل وبيان اإنتاج 
تل���ك المدار����ش، وتاأ�سيلها تاريخّي���ًا، وتتّبع تطّوره���ا، وبيان خ�سائ�ش 

منهجيِة كلٍّ منها)6(.
اإّن خ�سو�سي���ة ال�ست�سراق الفرن�سي ل ترجع لطبيعة الفرن�سّيين، 
وا به عن غيرهم، اأو لع�سٍر �سادوا  ول تع���ود لمو�سوٍع ا�ست�سراقيٍّ اخت�سّ
في���ه؛ لكّن الأمر عائ���ٌد لموقعهم الجغرافي المج���اور لالإ�سالم، وكذلك 
���ة المتّبعة في  �سيا�س���ة فرن�س���ا الثقافي���ة المهيمن���ة واأهدافه���ا الخا�سّ

)4(  ابن اإبراهيم، المرجع ال�سابق، �ش )163-162(.

)5(  ابن اإبراهيم، المرجع ال�سابق، �ش )178-177(.
)6(  �سا�سي، المرجع ال�سابق، �ش116.

قت السياسة االستعمارية 
ّ
حق

الفرنسية »التغريبية« أهدافها 
لدى فئٍة معتبرة من الشباب 
اإلفريقي، فألحقت الفساد 
بعقولهم، ومألتها باألفكار 
والُعقد الشاذة، فأصبحوا 

مسلوبي الُهِوّية
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ة)1(. المنطقة في القرَنْين الأخيَرْين خا�سّ
ويمكن اإجم���ال الخ�سائ�س المميزة للمدر�سة الفرن�سية 

في مجموعة النقاط االآتية:
- تمّي���ز ال�ست�س���راق الفرن�س���ي ف���ي مجم���ل توجهات���ه بالط���رح 
واأهداف���ه  التن�سيري���ة،  ال�سليبي���ة  وروح���ه  الفيلولوج���ي،  التاريخ���ي 

ال�ستعمارية، وو�سايته وهيمنته الثقافية)2(. 
- اأول���ى ال�ست�سراق الفرن�سي اأهميًة بالغ���ًة باللغة العربية وفقهها 
ونحوه���ا واآدابها، وبرزوا في ه���ذا المجال بروزًا وا�سح���ًا، الأمر الذي 
�ش  ظهر في اإنتاجهم وموؤلفاتهم في هذا المجال، واأ�سحت مجال تخ�سّ

.)3( POSTEL العديد منهم من اأمثال الم�ست�سرق بو�ستيل
- اإّن اإج���راء مقارنٍة بين ال�ست�سراق الفرن�سي والأوروبي؛ يخل�ش 
ي���ٍة مهّمة ُتمّي���ز ال�ست�س���راق الفرن�سي عنه، وه���ي الهتمام  اإل���ى خا�سّ
والتركي���ز عل���ى الخ�سو�سي���ة الثقافية والُهِوّي���ة الوطني���ة ومهاجمتها، 
والهتم���ام بالموا�سيع العاّمية واللهج���ات المحلية والعادات والتقاليد، 
والتماي���ز الثقاف���ي بي���ن ال�سك���ان وبي���ن الجه���ات والأقالي���م والقبائل 

والطوائف)4(.
- اإّن ما مّيز ال�ست�س���راق والم�ست�سرقين الفرن�سّيين بالخ�سو�ش 
بهم ال�سديد �س���دَّ الإ�سالم والر�س���ول �سلى اهلل عليه  ف���ي الغال���ب تع�سُّ
و�سل���م، والهتمام بالتاري���خ الروحي للتاريخ الإ�سالم���ي، وهو ما يوؤكده 
العدي���د م���ن الباحثي���ن، اإذ اإنه من الن���ادر اأن نقراأ لم�ست�س���رٍق فرن�سيٍّ 
�سيئ���ًا طّيب��ًا عن ر�سولنا الكريم �سلى اهلل عليه و�سلم، اأو يدر�سه درا�سًة 
���ب الديني، واإن حدث  مو�سوعي���ًة بعيدًة كّل الُبعد ع���ن الذاتية والتع�سُّ
وق���ال �سيئًا ح�سن��ًا عنه وعن الإ�سالم؛ فاإن���ه يتحّفظ في اأقواله تحّفظ��ًا 

مالحظ��ًا!
- �س���ّم ال�ست�س���راق الفرن�س���ي ف���ي �سفوفه الكثير م���ن ال�سباط 
الع�سكرّيي���ن، فك���ان العدي���د منه���م مجّندي���ن ف���ي جيو����ش الحت���الل 
الناطقي���ن با�سم���ه بي���ن ال�سك���ان، فالعالق���ة الوطي���دة بي���ن الثالثي: 
)ال�ست�س���راق وال�ستعم���ار والإمبريالي���ة( ه���ي عالقٌة فكري���ٌة وثقافيٌة 
وروحي���ٌة ونف�سية، وهي خا�سيٌة امت���از بها الم�ست�سرقون الفرن�سّيون عن 

الم�ست�سرقين البريطانّيين- مثاًل-)5(.

)1(  ابن اإبراهيم، المرجع ال�سابق، �ش88.
)2(  المرجع نف�سه، �ش89.

)3(  �سا�سي، المرجع ال�سابق، �ش109.
)4(   ابن اإبراهيم، المرجع ال�سابق، �ش314.

)5(  الطيب بن اإبراهيم، المرجع ال�سابق، �ش175.

- ُتع���ّد فرن�س���ا اأول دولٍة اأوروبي���ٍة تتوا�سل مع الع���رب الم�سلمين؛ 
بالرغ���م م���ن اأّن بداي���ات التوا�س���ل كان���ت »تلقائية« بطيئ���ة، تّمت على 
ي���د اأف���راد حّركتهم الرغبة والف�س���ول في تعّلم لغة الع���رب والم�سلمين 
وعلومه���م، وبع����ش اأوج���ه الح�س���ارة النا�سئ���ة والمت�ساع���دة ب�سرعٍة 
عل���ى الحدود الفرن�سية، فق���ّوة الدولة الإ�سالمية ف���ي الأندل�ش وحداثة 
ح�سارته���ا وريادته���ا وقربها الجغرافي منه���ا �سّكل حاف���زًا م�سّجعًا بل 

مغري�ًا لالحتكاك بها والنهل منها)6(. 
معالم الدرا�سات ال�ست�سراقية الفرن�سية في اإفريقيا:

يمك���ن تحديد اأه���ّم معال���م الدرا�س���ات ال�ست�سراقي���ة الفرن�سية 
ف���ي اإفريقي���ا بدايًة؛ ف���ي اأّن الّدي���ن الإ�سالمي كان قد حظ���ي باهتمام 
الدرا�س���ات ال�ست�سراقي���ة الفرن�سية؛ لكونه الدي���ن المنت�سر بكثافٍة في 
اأغلبي���ة م�ستعمراتها جنوب ال�سحراء؛ الأم���ر الذي اأكده الحاكم العام 
الفرن�س���ي لم�ستعمرة ال�سنغ���ال )ويليام بونتي( بقول���ه: »اإّن من واجبنا 
درا�سة المجتم���ع الم�سلم في م�ستعمراتنا ب���كّل تفا�سيله... �سوف نجد 
ف���ي هذه الدرا�سة الأ�س����ش الثابتة والتوجهات الأكث���ر مالئمة لخططنا 

وقراراتنا تجاه الم�سلمين«)7(.
 وبن���اًء عل���ى ه���ذه التو�سي���ات وغيره���ا؛ عك���ف الم�ست�سرق���ون 
الفرن�سي���ون على درا�سة الإ�سالم في هذه البقاع تحت مفهوم »الإ�سالم 
الأ�س���ود«، وه���و م�سطلٌح اأطلق���ه الباحث ب���ول مارتي، وملخ�س���ه: »اأّن 
الإ�س���الم باإفريقي���ا ينتمي اإل���ى الروؤي���ة الإفريقية التقليدي���ة والعادات 
والديان���ة الإفريقي���ة القديمة؛ اأكثر م���ن انتمائه اإل���ى الأ�سل المعروف 
المتوارث م���ن الجزيرة العربية، وهذه الختالفات– بزعمهم- عميقٌة 
وا�سعٌة في العقائد والعبادات والمعامالت، وفي الروؤية الكلية عن الكون 

والحياة«)8(. 
وتاأكي���دًا لتل���ك الفك���رة ال�سابقة ع���ن الإ�سالم )الأ�س���ود(؛ عكف 
الم�ست�سرق���ون على اإبراز المظاهر الوثنية عند بع�ش الأفارقة؛ دح�س��ًا 
للمظاه���ر الإ�سالمي���ة المتوغلة ف���ي ثقافتهم، فعلى �سبي���ل المثال: قام 
الباحث���ان غري���ول وجيرمي���ن بدرا�س���اٍت م�ستفي�س���ة عن عل���وم الفلك 
والكونيات عند مجموعة »دوغون« )المتواجدة �سرق مالي(؛ متحا�سي��ًا 

الإ�سارة اإلى »بانجاغارا« الإ�سالمية الواقعة و�سط بالد »دوغون«)9(.
كم���ا اأّن من مظاهر الغ���زو الثقافي المنّظم عل���ى الإ�سالم، التي 

)6(  بن اإبراهيم، المرجع ال�سابق، �ش )231-231(. 
)7(  اآدم بمبا: مرجع �سابق، �ش94.
)8(  بمبا، المرجع ال�سابق، �ش94.

)9(  المرجع نف�سه.
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���رون والم�ست�سرقون ف���ي المنطقة، ه���و محاربة  حم���ل لواءه���ا المن�سِّ
الأ�سم���اء العربية، حيث توجد ه���ذه الأ�سماء بكثرة في بالد يوربا، وهي 
اأ�سم���اٌء تت�سل باأ�سم���اء الآلهة التي كانوا يعبدونه���ا قبل اإ�سالمهم مثل: 
اأوغ���ن و�سنغو، ولم يتفط���ن لهذا الأمر كثيٌر من العلم���اء؛ بل تبعهم في 

ذلك بع�ش الم�سلمين المثقفين)1(. 
وم���ا تجدر الإ�سارة اإليه: اأنه ل تزال توجد في غرب اإفريقيا- اإلى 
يومن���ا هذا- األق���اٌب ترادف اأ�سم���اء معّينة، وقد اأج���از العلماء منها ما 
كان خالي��ًا من العيوب ومن اأ�سماء الجاهلية، في اللغة الفالنية، اأمثال: 
)بلو وثني���و وغطاطو( من اأ�سماء الرجال، و )غوغ���و ونانا( من اأ�سماء 

الإناث)2(. 
وفي الوقت نف�سه؛ عمل هوؤلء الم�ست�سرقون على اإبعاد �سكان تلك 
المناطق عن كّل ما يربطهم باأ�سلهم، ومحاولة هدم ثقافتهم وعاداتهم 
وتقاليده���م؛ فتغي���رت الأواني الإفريقي���ة اإلى اأوروبية؛ ب���ل تغّيرت حتى 
األعابهم التقليدية )مثل: لعبة التما�سيح، وقفز النعاج، و�سباق الخيل(، 

والتي كانت تعبيرًا عن روح هذه ال�سعوب البريئة وال�سمحة)3(. 
وتّم���ت ال�ستعانة ببع����ش الق���ادة الع�سكرّيي���ن والإدارّيين الذين 
عمل���وا بمناط���ق ا�ستعماري���ة اأخ���رى، وَتّم نقله���م اإلى اإفريقي���ا لتطبيق 
ال�سيا�س���ة العن�سرية، واحت���واء الم�سلمين عبر زعم���اء الدين وم�سايخ 
ال�سوفي���ة والطبق���ة المثقف���ة والموؤّث���رة؛ ونجد منهم- مث���اًل- ُكاّلً من 

»كابولني« و »دوبون« واآخرون)4(. 
خاتم��ة:

ف���ي الخت���ام.. يمكن الق���ول ب���اأّن ه���ذه الدرا�س���ة المقت�سبة؛ قد 
هدف���ت بالأ�سا����ش اإل���ى محاولة نف����ش الغبار ع���ن اأح���د المو�سوعات 
الممي���زة والمهّم���ة ف���ي تاريخ الق���ارة الإفريقي���ة، التي ل ت���زال تراوح 
مكانها بي���ن مظاهر الفقر والأوبئة والتخلُّ���ف والمجاعات وغيرها، ول 
ت���زال حكوماتها تتغّنى حين��ًا بالن�سال التحرري �سّد ال�ستعمار، وذلك 

الفكري  »ال��غ��زو  اأب��ي��ك��ن:  م�سطفى  ال�سالم  عبد  مو�سى    )1(
مجلة  اإفريقيا«،  غرب  في  العربي  التراث  على  ال�ستعماري 

الق�سم العربي، العدد 21، 2014م، باك�ستان، �ش89.
)2(  مو�سى عبد ال�سالم، المرجع ال�سابق.

ال�سنغالية:  الثقافة  »مقومات  بكرو:  اأبو  اهلل  عبد  النا�سر    )3(
درا���س��ات  مجلة  وال���س��ت��ع��م��ار«،  ل��الإ���س��الم  تطبيقية  درا���س��ة 

اإفريقية، العدد 25، 2001م، ال�سودان، �ش171.
)4(  اأحمد اأمل محمد اإمام: الإثنية والنظم الحزبية في اإفريقيا 
م�سر،  للمعارف،  العربي  المكتب  د.ط،  مقارنة(،  )درا�سة 

2015م، �ش125.

برف���ع �سعارات منا�سباتية بّراقة، وبي���ن محاولة اإيجاد حلوٍل براغماتية 
للتعاي�ش مع الواقع المرير لمواطنيها تارًة اأخرى.

ولع���ّل اأب���رز النتائ���ج والتو�سي���ات المطروح���ة ف���ي ه���ذا 
ال�سدد هي: �سرورة اإعادة كتابة التاريخ المو�سوعي للقارة الإفريقية 
د  وف���ق البح���وث والدرا�س���ات الر�سينة؛ الت���ي تبتعد ع���ن اأن تكون مجرَّ
اأداٍة ت�ستح�سر اآلي���ات ال�ستعمار واأذنابه، وكذا الت�سدي لكّل محاولت 
ت�سوي���ه الدين الإ�سالمي، ال���ذي اأّكد بع�سهم- ت�سلي���اًل- اختالفه عن 

الإ�سالم الأول )بالجزيرة العربية(، وو�سفه ب�»الإ�سالم الأ�سود«.
نج���ح ال�ست�س���راق الفرن�سي ف���ي درا�سة كّل مقّوم���ات ال�سخ�سية 
لل�سع���وب الإفريقي���ة، م���ن لغٍة وع���اداٍت وتقالي���د، �سعي���ًا لف�سلهم عن 
والح�س���ارة  بالثقاف���ة  اإدماجه���م  ولتكري����ش  ما�سيه���م وح�سارته���م، 
الفرن�سي���ة الغربي���ة. ولذلك ب���ات من ال�س���روري اإعادة النظ���ر- بدّقٍة 
وحيادي���ٍة- ف���ي ذلك الت���راث الذي خّلف���ه الم�ست�سرق���ون، والعمل على 
مراجعت���ه وتحقيقه من جديد وت�سحيحه باأقالٍم اإفريقيٍة وطنيٍة جاّدة، 

ووفق نمط مدرو�ٍش وموؤ�س�ش. 
لقد حّقق���ت ال�سيا�سة ال�ستعمارية الفرن�سية »التغريبية« اأهدافها 
لدى فئ���ٍة معتبرٍة م���ن ال�سباب الإفريق���ي، فاألحقت الف�س���اد بعقولهم، 
ومالأته���ا بالأفك���ار والُعق���د ال�س���اذة، فاأ�سبح���وا م�سلوب���ي الُهِوّي���ة.. ل 
ُه���ْم حافظوا عل���ى اأخالقهم ومقوماته���م؛ ول ا�ستطاع���وا اأو �ُسمح لهم 
بالندم���اج ف���ي المجتمع الفرن�س���ي، وهو بي���ت الق�سيد ف���ي ال�سيا�سة 

ال�ست�سراقية الفرن�سية. 
، الذي  ولذل���ك توّج���ب التركي���ز على التوعي���ة والتعلي���م الخا����شّ
ي�ستهدف تعزيز قيم الُهِوّية والقومية، ويغر�ش من جديٍد الروح المكافحة 

في �سبيل التحرر الفكري والنف�سي من ُعقد النق�ش اأمام الآخر.
���ن الم�ست�سرقون لأهمي���ة التاريخ في حي���اة ال�سعوب؛ ف�سعوا  تفطَّ
اإلى ت�سويه تاري���خ الممالك الإ�سالمية وزعمائها في اإفريقيا. وقد �سّكل 
الأدب والفّن وغيرهما مجاَلْين خ�سَبْين للدرا�سات ال�ست�سراقية، حيث 
اهتموا بالأ�ساطير والأمثال والحكم واأدرجوها في الدرو�ش الم�سيحية. 
ولذل���ك اأي�سًا ل يزال مو�س���وع ال�ست�سراق الأوروب���ي في اإفريقيا 
جن���وب ال�سحراء حق���اًل خ�سب��ًا للبحث والدرا�س���ة، وخ�سو�سًا اأنه لم 
يح���ظ اإل���ى يومنا ه���ذا بالهتمام والنتباه م���ن ِقَب���ل الباحثين العرب، 
حي���ث ما زالت الدرا�سات عنه �سحيحًة وقليل���ًة اإذا ما قورنت بنظيرتها 

المتعلقة بال�ست�سراق الأوروبي في الم�سرق الإ�سالمي مثاًل �
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أهم األحداث

ي�سل  »م�سار«  اأفارقة..  زعماء  بم�ساركة   ■
جوبا لح�سور احتفالت ال�ّسالم:

و�سل اإلى جوبا زعيم المعار�سة ريك م�سار، للم�ساركة 
باحتف���الت اتفاق ال�ّسالم بين اأط���راف ال�سراع في جنوب 
ال�سودان، وكان م�سار قد غادر البالد في يوليو 2016م، اإثر 

ا�ستباكاٍت بين قواته والقوات الحكومية.
بانا بر�ش- 2018/10/31م 

اإطالق  ج��راء  قتياًل   42 �سيعية:  جماعة   ■
الأمن النار على احتجاجات بنيجيريا:

قال���ت جماع���ٌة �سيعية نيجيري���ة اإّن 42 م���ن اأع�سائها 
لق���وا حتفه���م ف���ي ا�ستباك���اٍت م���ع ال�سرط���ة، عل���ى خلفية 
احتجاجاته���م في العا�سمة اأبوجا، م���ن جانبه قال الجي�ش 
اإّن ثالث���ًة م���ن اأع�س���اء الحركة ق���د ُقتلوا. و�سب���ق اأن اتهم 
الرئي�ش محمد بخاري ال�سيعَة باإقامة »دولة داخل الدولة«.
رويترز- 2018/10/31م

ال�ستوائية  غينيا  ف��ي  الحاكم  ال��ح��زب   ■
يف�سل 42 ع�سوًا بتهمة محاولة انقالب:

قّرر »الحزب الديمقراطي« في غينيا ال�ستوائية ف�سل 
42 م���ن قياداته، وذلك على خلفية اتهامهم بالم�ساركة في 
المحاول���ة النقالبية على رئي����ش البالد »تي���ودورو اأوبيانغ 

نغيما مبا�سوغو«، دي�سمبر الما�سي. 
بانا بر�ش- 2018/11/5م

العالقات..  عودة  بعد  له  زي��ارة  ثاني  في   ■
اأفورقي ي�سل اأدي�ض اأبابا:

و�سل الرئي�ش الإريت���ري اأ�سيا�ش اأفورقي اإلى العا�سمة 
الإثيوبية اأدي�ش اأبابا، في زيارٍة ر�سميٍة ت�ستغرق يوَمْين، هي 
الثاني���ة له بعد ع���ودة العالقات في يولي���و الما�سي، وتوقيع 

اتفاٍق اأنهى نزاعًا طال لعقَدْين من الزمن. 
الأنا�سول- 2018/10/14م

بيا يفوز بولية  بول  الكاميروني  الرئي�ض   ■
�سابعة بن�سبة %71:

ف���از الرئي����ش الكاميرون���ي ب���ول بي���ا )85 عام���ًا( في 
النتخاب���ات الرئا�سية بن�سب���ة 71%، ح�سبما اأعلن المجل�ش 
الد�ستوري، ما يمنحه فترة ولية �سابعة، و�سط اتهاماٍت من 

مر�سحي المعار�سة باأّن النتخابات ُزّورت.
فران�ش بر�ش- 2018/10/23م

الحدود  في  م�سترك  مراقبة  مركز  ■ افتتاح 
بين توغو وغانا:

افُتِت���ح ر�سمّي���ًا مرك���ز مراقبة م�ست���رك لت�سهيل حرية 
تنق���ل الأف���راد وال�سل���ع بي���ن غانا وتوغ���و، وذل���ك بح�سور 
الرئي����ش التوغولي »ف���ور اإ�سوزيمنا غنا�سينغب���ي«، ونظيره 

الغاني »نانا دانكو اأكوفو اأدو«.
بانا بر�ش- 2018/10/28م
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العنف منذ فوز الرئي�ش بول بيا بفترٍة رئا�سية �سابعة. 
رويترز- 2018/11/14م

الم�ستبه  »رام��ب��و«  تت�سلم  دول��ّي��ة  محكمة   ■
اإفريقيا  م�سلمي  ���س��ّد  ح��رب  ج��رائ��م  بارتكابه 

الو�سطى:
قال���ت محكمة الع���دل الدولية اإنه���ا ت�سّلم���ت »األفريد 
يكاتوم«- ال�سهير ب�»رامبو«- المتهم بارتكاب جرائم حرب 
وتعذي���ب لم�سلم���ي اإفريقيا الو�سط���ى. »يكات���وم« هو زعيٌم 

لميلي�سياٍت م�سيحية م�سلحة كانت ت�ستهدف الم�سلمين.
رويترز- 2018/11/18م 

ال��ق��ّم��ة  ل���ج���ان..  وت��ق��ل��ي�����ض  ■ ب��ع��ق��وب��اٍت 
اأعمالها باأدي�ض  الإفريقية »ال�ستثنائية« تختتم 

اأبابا:
اختتم���ت القّمة ال�ستثنائية ال�11 لروؤ�ساء دول التحاد 
الإفريقي اأعمالها باأدي�ش اأبابا، بعدٍد من القرارات، �سملت 
فر�ش عقوباٍت �سّد الدول الأع�ساء التي ل تفي بالتزاماتها 

المالية، وتقلي�ش لجان المفو�سية.
الأنا�سول- 2018/11/18م

في  تفجيرات  �سل�سلة  ف��ي  ف��ي  قتياًل   40  ■
مقدي�سو:

ُقت���ل ما ل يق���ّل عن 40 �سخ�سًا واأ�سي���ب الع�سرات في 
تفجي���ر �سيارَتْي���ن مفخخَتْي���ن عقب هج���وٍم انتحاري قرب 
فندق ف���ي العا�سمة مقدي�سو، ح�سبم���ا اأعلن م�سدٌر اأمني، 

متهمًا حركة ال�سباب بالوقوف وراء الهجوم.
فران�ش بر�ش- 2018/11/11م

63 م�سوؤوًل بينهم قادة  توقيف  اإثيوبيا..   ■
بالمخابرات والأمن متهمين بمحاولة اغتيال اأبي 

اأحمد:
اأعلن���ت ال�سلطات الإثيوبي���ة اأنها اأوقف���ت 63 من كبار 
الم�سوؤولين في الدولة، لال�ستب���اه في ارتكابهم »انتهاكات« 
لحق���وق الإن�س���ان ووقائ���ع ف�س���اد، وال�سل���وع ف���ي »محاولة 
اغتي���ال« رئي�ش الوزراء، ومن بين المتهمين »قادة كبار« في 
جه���از الأمن والمخابرات كان���وا وراء »محاولة اغتيال« اأبي 

اأحمد.
الأنا�سول– 2018/11/12م

الجي�ض  بين  ا�ستباكات  ف��ي   15 مقتل   ■
والنف�سالّيين في الكاميرون:

ُقتل 15 �سخ�سًا في ا�ستباكاٍت بين الجي�ش الكاميروني 
والنف�سالّيي���ن- الذي���ن يتحدث���ون الإنجليزي���ة ويطالبون 
بدول���ٍة م�ستقلة ت�سّم���ى اأمبازونيا -، في موج���ٍة جديدة من 
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التحّول اإلى بلٍد ذي دخٍل متو�سط.

ونقل���ت اإذاعة »فانا« الإثيوبية بيانًا للبنك الدولي، 

اأو�سح في���ه اأّن مجل�ش المديرين التنفيذّيين وافق على 

اعتم���ادات، تتمثل في منحٍة بقيم���ة 600 مليون دولر، 

وقر�ٍش ب�600 مليون دولر، للحكومة الإثيوبية.

وت�سهد البالد ما ت�سفه الحكومة الإثيوبية ب�»اأكبر 

حملة اإ�سالحات اقت�سادية«.
الأنا�سول– 2018/10/31م

 1000 من  اأكثر  اأرواح  تح�سد  ■ الكوليرا 

�سخ�ض بنيجيريا خالل 2018م:

لق���ي اأكث���ر م���ن 1000 �سخ����شٍ م�سرعه���م ف���ي 

نيجيري���ا، من���ذ بداي���ة الع���ام الج���اري، ب�سب���ب وب���اء 

الكوليرا.

وق���ال مرك���ز مكافح���ة الأمرا����ش النيجي���ري في 

بي���ان: اإّن وب���اء الكولي���را، المنت�سر ف���ي 29 ولية )من 

اأ�سل 36(، اأدى اإلى م�سرع األف و110 اأ�سخا�ش، وتاأثُّر 

48 األفًا و686 �سخ�سًا بها، منذ مطلع العام الجاري.
الأنا�سول– 2018/11/15م

التركية  التجارية  المبادلت  حجم   ■

الإفريقية ي�سل اإلى 18 مليار دولر:

قال ال�سفي���ر التركي بالنيجر »ح�سي���ن اأوزدمير«: 

اإّن حجم المبادلت التجارية بين تركيا واإفريقيا انتقل 

م���ن 2.9 ملي���ار دولر ع���ام 2002م اإل���ى 18.8 مليار 

دولر عام 2017م.

�سحاف���ي  موؤتم���ر  خ���الل  اأوزدمي���ر،  واأ�س���اف 

بالعا�سم���ة نيامي، اأّن حجم المبادلت باإفريقيا جنوب 

ال�سحراء انتقل من 806 مليون دولر 2002م اإلى 7.1 

مليارات دولر عام 2017م.

وق���ال ح�س���ن اأوزدمي���ر اإّن تركيا من اأج���ل تعزيز 

�سراكتها مع اإفريقي���ا، رفعت عدد �سفاراتها في القارة 

الإفريقي���ة م���ن 12 ع���ام 2002م اإل���ى 41 خ���الل عام 

2018م. 
وكالت- 2018/10/30م

■ البنك الدولي يوافق على قر�ض ومنحة 

لإثيوبيا ب�1.2 مليار دولر:

واف���ق البنك الدولي عل���ى تقديم 1.2 مليار دولر 

لدع���م ال�سيا�س���ات القت�سادية لإثيوبي���ا، الرامية اإلى 

ت�سري���ع النمو القت�سادي، وتحقيق روؤيتها المتمثلة في 

إفريقيا باألرقام
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ة لتنمية اإفريقيا بالتزامن مع تطوير عالقاتنا التجارية والقت�سادية، لذلك فاإّن  ■ »نول���ي اأهمي���ًة خا�سّ

تركي���ا �ستوا�سل الّدعم الذي تقّدم���ه لم�ساريع التنمية في قارة اإفريقيا.. بحثُت مع مفو�ش التحاد الإفريقي 

فيكتور هاري�سون م�ساألة وجود ال�سركات التركية في بع�ش البلدان دون غيرها، واتفقنا معه على اأن يقوموا- 

كاتح���اد اإفريقي- بدرا�سٍة على م�ستوى الدول، ترّكز على مو�س���وع الطلب، ويقّدمونها لنا، كاأن يقولوا هناك 

حاجة لال�ستثمار بهذه المنطقة اأو تلك، ونحن بَدورنا �سن�ستطلع.. وننقلها اإلى ال�سركات ال�ستثمارية التركية 

المحتملة، و�سندعمها«.
وزيرة التجارة التركية روه�سار بكجان، خالل كلمة لها في ماأدبة طعام، على هام�ش منتدى القت�ساد والأعمال 

التركي الإفريقي، في مدينة اإ�سطنبول، في 2018/10/11م

للبطالة في اإفريقيا.. نحن الأوروبيون لدينا  للت�سدي  للتنمية، يهدف  باإن�ساء �سندوٍق جديد  ■ »نتعهد 

اهتم���اٌم كبي���ٌر في اأن تكون لل���دول الإفريقية اآَفاٌق اقت�سادي���ٌة م�سرقة.. اإّن اإفريقيا غني���ٌة من حيث مواردها 

الخام وطاقاتها الب�سرية ال�ساّبة، يمكننا القول اإّن اإفريقيا هي القارة التي ت�سّم اأكبر اإمكانات النمو.. وعلى 

الراغبين في اإقامة اأعماٍل في القارة الإفريقية الإ�سراع في هذا الخ�سو�ش«.
الم�ست�سارة الألمانية اأنجيال ميركل، في الكلمة التي األقتها خالل اجتماع بالعا�سمة برلين، بم�ساركة روؤ�ساء وروؤ�ساء 
وزراء 12 دولة اإفريقية، في 2018/10/30م

اأن تتح���ّدث ب�سوٍت واحٍد لكي تعك����ش م�سالحها.. اإ�سالح التح���اد الإفريقي اأمٌر  ■ »اإفريقي���ا يج���ب 

مه���م واأ�سا�سي في ظّل التحّديات التي تواجه القارة، وف���ي وقت الزيادة التناف�سية.. ل يمكننا اأن نواجه هذه 

التحّدي���ات ب�س���كٍل منفرد، ويجب اأن نّتحد معًا.. نحن بحاجٍة اإلى مفو�سي���ة تت�سم بالكفاءة، حين نذهب اإلى 

الإ�سالح���ات يج���ب اأن يك���ون هناك اآلية المحا�سب���ة والم�سوؤولية بالإ�ساف���ة اإلى اللتزام بالتنفي���ذ، فهو اأمٌر 

�سروري«.
رئي�ش الوزراء الإثيوبي اأبي اأحمد، خالل القّمة الإفريقية ال�ستثنائية التي ُعقدت باأدي�ش اأبابا، في 2018/11/17م

قالو عن إفريقيا
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شخصيات

�ساحات الدعوة الإ�سالمية: اإلى  لطة  ال�سُّ قّمة  من  الذهب..  ■ �سوار 
ُتوفي �سباح يوم الخمي�ش، 9 �سفر 1440ه�/ 18 اأكتوبر 2018م، الرئي�ش ال�سوداني الأ�سبق الم�سير عبدالرحمن 
محم���د ح�سن �سوار الذهب، رئي�ش مجل�ش اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية وع�سو الهيئة ال�ست�سارية بمجلة قراءات 

اإفريقية، عن عمٍر يناهز ال�83 عامًا، بالمملكة العربية ال�سعودية، حيث كان يتلقى العالج هناك.
وحي���اة �سوار الذهب �ستظّل محفورًة في ُكت���ب التاريخ والذاكرة؛ كونه الرئي�ش العربي الوحيد الذي انحاز لثورة 
لط���ة طواعيًة للحكومة الجدي���دة المنتخبة برئا�سة رئي�ش  ب���الده حين كان قائ���دًا للجي�ش ال�سوداني، وتنازل عن ال�سُّ

الوزراء- اآنذاك- ال�سادق المهدي. 
وير�سم هذا التقرير م�ساهد من �سيرة الجنرال عبدالرحمن �سوار الذهب، واأبرز محّطاته التي بداأها طالبًا في 

الكلية الحربية، واأنهاها في مجال الدعوة الإ�سالمية.
الن�ساأة والتكوين:

ُول���د �س���وار الذهب في مدين���ة الأَُبِيّ�ش- الواقعة �سم���ال كردفان و�سط ال�س���ودان- ع���ام 1935م، وتلّقى تعليمه 
البتدائ���ي ف���ي الأبي�ش، ثم الثانوي في مدر�سة خور طقت الثانوية، قبل اأن يلتحق بالكلية الحربية »الدفعة ال�سابعة«، 
وح�س���ل عل���ى الماج�ستير في العلوم الع�سكرية من جامعة م�سلم الع�سكري���ة، وزمالة كلية الحرب العليا من اأكاديمية 

نا�سر الع�سكرية العليا بالقاهرة.
التجربة الع�سكرية:

تب الع�سكرية،  تخ���ّرج �سوار الذهب �سابطًا في القوات الم�سلحة ال�سودانية يوم 8 اأكتوبر 1955م، وتدّرج في الرُّ
حتى و�سل اإلى رتبة »فريق اأول« بالقوات الم�سلحة ال�سودانية، ثم رتبة »الم�سير«.

و�سارك في عدٍد من الدورات الدرا�سية الع�سكرية في بريطانيا والوليات المتحدة والأردن.
ا�سته���ر �س���وار الذهب بكونه �سابطًا ع�سكرّيًا محترفًا، وعلى قدٍر عاٍل م���ن الكفاءة، لكنه ُعرف بتدّينه ال�سديد؛ 

دون اأن ُيعرف له اأّي انتماٍء �سيا�سيٍّ لأّي ف�سيل اأو جماعة �سيا�سية اأو طائفة بال�سودان.
ف���ي عام 1971م، وفي اأثناء انقالب الع�سكري ال�سوداني الرائد ها�سم العطا، رف�ش �سوار الذهب ت�سليم حامية مدينة 
الأبي�ش الع�سكرية عندما كان قائدًا لها، حتى ا�ستعاد الرئي�ش الخام�ش لل�سودان جعفر نميري مقاليد الحكم بعد اأياٍم قليلة.

اأهّلت���ه كفاءت���ه ل�سغل من�سب رئي�ش هيئة اأرك���ان الجي�ش ال�سوداني، ثم ما لبث اأن ُاختي���ر وزيرًا للدفاع في عهد 
الرئي�ش جعفر النميري عام 1985م.

وف���ي الع���ام ذاته؛ ُعّين قائدًا اأعلى للقوات الم�سلحة ال�سودانية، مع تمديد فترة عمله بالجي�ش لمدة �سنة، ح�سب 
قراٍر من رئي�ش الجمهورية.

النحياز لل�سعب:
خالل �سنوات ُحكم النميري تو�سعت قاعدة الغ�سب تجاهه، اإثر الإعدامات ال�سيا�سية �سّد معار�سيه، والظروف 
القت�سادي���ة بالغة ال�سوء التي مّرت بها الب���الد، وارتفاع الديون الخارجية، حتى وقعت انتفا�سٌة �سعبية �سنة 1985م 

لإ�سقاط ُحكمه، َح�َسَم فيها �سوار الذهب م�ساألة نجاحها َعْبر تدّخل الجي�ش لإ�سقاط النميري والنحياز لل�ّسعب.
تزامن وجود النميري في زيارٍة خارج البالد مع وقوع التظاهرات، وحين قّرر قطع زيارته للعودة اإلى بالده جاءه 
خبر دعم الجي�ش للتظاهرات في ال�سودان، فما كان من نميري اإل اأن َعَدَل عن العودة، وا�سطر اإلى تغيير وجهته اإلى 

القاهرة التي اتخذ منها منًفى دائمًا له.
لطة بعد النتفا�سات والثورات، والذين  �سنع الم�سير �سوار الذهب ا�ستثناًء في قادة الجيو�ش الذين ي�ستلمون ال�سُّ
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�سرع���ان ما ي�سيطرون على كر�سي الُحك���م ويرف�سون الرحيل، وقّدم در�سًا فريدًا ف���ي الديمقراطية حين قاد البالد 
لع���اٍم واحٍد رئي�سًا للحكومة النتقالية بعد الإطاحة بالنميري؛ واأج���رى بعدها انتخاباٍت عاّمة في العام 1986م، فاز 

بها رئي�ش الوزراء ال�سادق المهدي 1986م.
وم���ا تزال تجربة �س���وار الذهب في الُحكم، وتف�سيله العتزال على التم�س���ك بال�سلطة، مثاَر اإ�سادٍة من مختلف 
ًة بعد اندلع ثورات الربيع العربي، واإ�سرار  ال�سيا�سّيي���ن والمثقفين، بو�سفه���ا خطوًة نادرًة في الثقافة العربية، خا�سّ

بع�ش الحكام العرب على الحتفاظ بكرا�سيهم ولو بحرق البالد كّلها.
التفرغ للدعوة الإ�سالمية:

وبع���د اعتزال���ه للعم���ل ال�سيا�س���ي؛ تفّرغ �س���وار الذهب لأعم���ال الدعوة الإ�سالمي���ة، من خالل منظم���ة الدعوة 
الإ�سالمية، بو�سفه الأمين العام لمجل�ش اأمنائها.

فق���د تراأّ����ش مجل�ش اأمناء منظمة الدعوة الإ�سالمية في ال�سودان، التي ك���ان من اإنجازاتها: ت�سييد اأكثر من 55 
مدر�س���ًة ثانوي���ة، و150 مدر�س���ًة ابتدائية ومتو�سطة، وت�سييد اأكثر م���ن 2000 م�سجٍد في اإفريقيا و�س���رق اأوروبا، اإلى 

جانب حفر اأكثر من 1000 بئر للمياه، وت�سييد 6 مالجئ لالأيتام والإ�سراف عليها في اإفريقيا.
وت���ّم اختياره نائبًا لرئي�ش المجل����ش الإ�سالمي العالمي للدعوة في القاهرة، ثم نائب���ًا لرئي�ش الهيئة الإ�سالمية 
العالمي���ة في الكويت، ونائب���ًا لرئي�ش »ائتالف الخير« في لبنان، كما تّم اختياره نائب���ًا لرئي�ش اأمناء موؤ�ّس�سة القد�ش 

الدولية، وع�سوًا �سمن الوفد العالمي لل�سالم بين العراق واإيران.
مهاّم اأخرى:

وكذل���ك تّم اختيار �س���وار الذهب ليكون �سفيرًا دولّيًا للم�سوؤولية الجتماعية ع���ام 2014م، وكان ع�سوًا في عدٍد 
م���ن الموؤ�ّس�س���ات الإقليمي���ة والدولية، كما كان الفقيد عبدالرحم���ن �سوار الذهب ع�سوًا بالهيئ���ة ال�ست�سارية بمجلة 

قراءات اإفريقية.
تكريمه:

�سة لمن قّدم خدماٍت جليلة للدين  ف���ي عام 2004م؛ فاز �سوار الذه���ب بجائزة الملك في�سل ال�سنوية، المخ�سّ
الإ�سالمي، حيث ُاختير �سوار الذهب من بين 13 �سخ�سيًة اإ�سالميًة عاّمًة ُر�ّسحت للجائزة في ذلك العام.

وق���د جاء الختيار- ح�سب اللجنة الُمنّظمة للجائزة- بن���اًء على »العمل النبيل الذي كان محّل افتخاٍر للعاَلَمْين 
الإ�سالمي والعربي«.

وفاته:
ُتوف���ي عبدالرحمن �سوار الذهب في �سباح يوم الخمي�ش، التا�سع من �سهر �سفر لعام 1440ه�/ الموافق الثامن 
ع�س���ر من �سهر اأكتوبر لعام 2018م، ف���ي الم�ست�سفى الع�سكري بمدينة الريا�ش، عا�سمة المملكة العربية ال�سعودية، 
ٍة اإلى المدينة المنورة،  حيث كان يتلقى العالج، بعد عمليٍة جراحيٍة اأُجريت له هناك، وقد ُنقل جثمانه بطائرٍة خا�سّ

حيث ُدفن فيها تنفيذًا لو�سيته.
الم�سادر:

لطة للمدنيين– الجزيرة نت. 1- �سوار الذهب.. رئي�ش عربي �سّلم ال�سُّ
2- من هو الم�سير عبد الرحمن �سوار الذهب؟ - موقع البي بي �سي.

3- �سوار الذهب.. ق�سة جنرال قاد انقالبًا في ال�سودان من اأجل الديمقراطية!- موقع �سا�سة بو�ست.
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في مقدي�سو: ال�سجينات  لتعليم  خياطة  معمل  يفتتح  التركي  الأحمر  ■ الهالل 
افتت���ح الهالل الأحمر التركي »معمل خياط���ة« لتعليم ال�سجينات، في ال�سج���ن المركزي بالعا�سمة 

ال�سومالية مقدي�سو.
�سارك في افتتاح »معمل الخياطة« ال�سفير التركي لدى ال�سومال اأولغن بيكر، واللواء عبد الكريم علي اآدم رئي�ش 

ال�سجن المركزي ال�سومالي، اإلى جانب م�سوؤولين في ال�سرطة.
وخالل المنا�سبة التي ُعقدت في باحة ال�سجن، وح�سرها مرا�سل الأنا�سول، نّوه ال�سفير التركي بافتتاح معمل الخياطة 
في ال�سجن المركزي، لما يعك�سه من �سورٍة باأّن ال�سجن لي�ش مكانًا للتعذيب، بل يوّفر فر�سًة لتطوير قاطنيه من خالل هذا 

الم�سروع.
واأ�ساف بيكر: اأّن »هذا الم�سروع قد ير�سم م�ستقباًل لل�سجينات اللواتي �سيكت�سبن حرفة الخياطة اأثناء فترة ال�سجن«.. 

واأ�ساد بَدور الهالل الأحمر التركي في تنفيذ م�سروعاٍت تنموية في ال�سومال. 
الأنا�سول– 2018/10/2م 

اإفريقيا: في  مطار  اأف�سل  الدولي«  تاون  كيب  »مطار  ■ اختيار 
ت���ّم اختيار »مطار كيب تاون الدولي« بجنوب اإفريقي���ا اأف�سل مطار اإفريقي للمرة الثانية، في حفل توزيع جوائز ال�سفر 

العالمية ال�سنوي الخام�ش والع�سرين لإفريقيا والمحيط الهندي، الذي ُنّظم خالل عطلة نهاية الأ�سبوع في »ديربان«.
وق���ال »ديدي���ر دافيدز« المتحدث با�س���م المطار: اإّن الجائزة »تع���زز العمل الجاد واللتزام بالتمّي���ز الذي اأظهره هذا 

المطار خالل الثني ع�سر �سهرًا الما�سية«.
وقال���ت �سركة »جنوب اإفريقيا للمطارات« الم�سرفة على تدبير المطارات في البالد في بيان: اإّن هذه الجائزة معترٌف 
�س���ي ال�سياحة وال�سفر  به���ا في جميع اأنح���اء العالم؛ بو�سفها الجائ���زة العليا لالعتراف بالأهمي���ة والتمّيز من ِقَبل متخ�سّ

والم�ستهلكين في جميع اأنحاء العالم.
بانا بر�ش- 2018/10/8م

يتبّنى م�سروع الإطعام المدر�سي: بوروندي  في  الوزراء  ■ مجل�ض 
اأعل���ن بياٌن من الأَمانة العاّمة للحكومة البوروندية اأّن مجل�ش الحكوم���ة اأقّر م�سروع »المطعم المدر�سي الداخلي«؛ من 
اأج���ل »الحّد من انعدام الأمن الغذائي و�سوء التغذية بين الأطف���ال، البالغين �سّن التعليم البتدائي والتح�سيري، وما يحفّز 

الأطفال على الذهاب اإلى المدار�ش«. 
واأو�س���ح البيان اأّن »ال�سيا�س���ة الجديدة للمطعم الدرا�سي الداخلي؛ تهدف كذلك لإقام���ة �سوٍق م�ستقرٍّ للمواد الغذائية 

المحلية المنَتجة من ِقَبل مزارعين �سغار وتعاونياتهم«، و »الرتقاء بتطوير الزراعة والمجتمع المحلّي، ودعمهما الفّني«.
وتختلف »المطاعم المدر�سية الداخلية« عن »المطاعم المدر�سية الكال�سيكية« التي كانت ت�ستخدم منتجاٍت م�ستوردة، 

ًة تلك التي يقّدمها برنامج الغذاء العالمي. اأو تعتمد على م�ساعداٍت غذائيٍة اأجنبية، خا�سّ
بانا بر�ش– 2018/11/18م

عين على 
إفريقيا
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             ■ توظيف 300 مليون �ساب.. التحدي الذي يواجه اإفريقيا عام 2050م:
بحل���ول ع���ام 2050م؛ �سيك���ون اأكث���ر من 300 مليون �س���ابٍّ اإفريقي ف���ي �سوق العم���ل، وا�ستيعابهم ُيَع���ّد اأحد اأهّم 

التحّديات التي يتعّين على اإفريقيا اإيجاد حلوٍل لها.. ولكْن اأين نحن اليوم؟ 
���اع القرارات  نَّ ر اأولويات اهتمام �سُ اإن���ه لي����ش من قبيل المبالغ���ة القول باأنَّ توفي���ر ُفَر�ش العمل يج���ب اأن يت�س���دَّ
ال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة ف���ي الق���ارة الإفريقية؛ في اأُُف���ق ال�سنوات الُمطّلة عل���ى مطلع الن�سف الثان���ي للقرن الحادي 
والع�سري���ن؛ ف���اإذا ك���ان البع�ش ي�سيد بالنم���و الديموغرافي في اإفريقيا، ويعتبرون���ه ورقًة رابحًة، ف���اإّن الروؤية ال�سائبة 

تقت�سي الإدراك باأّن ما يبدو ورقًة رابحًة يمكن اأن يتحّول اإلى قنبلٍة موقوتة.
هل من اأ�سباب تدعو اإلى التفاوؤل؟:

ي الأكبر للقارة، ووفقًا ل�BAD )البنك  ال�سباب ُهم اأكبر ميزة لإفريقيا، وفي الوقت نف�سه ي�سّكلون اأي�سًا التحدِّ
ر عدد �سكان القارة بحوالي 1،2 مليار ن�سمة، و�سيت�ساعف العدد- ح�سب التوقعات- في غ�سون  الإفريقي للتنمية( ُيَقدَّ
���ة في العالم؛ حيث �سيكون متو�سط عمر  ع���ام 2050م، ممث���اًل بذلك ربع �سكان العالم. و�ستظّل اإفريقيا المنطقة ال�سابَّ
ال�سك���ان اأق���ّل من 25 عامًا، وفي حال ُح�ْسن ا�ستغالل تلك الميزة، المتمثلة في القوى العاملة المتنامية، يمكن اأن يعطي 

ذلك دفعة قوّية للتحّول القت�سادي للقارة ال�سمراء.
غياب التوظيف.. م�سدر الم�سكالت: 

ًة اأّن  ي ال�سراعات والأزمات، وخا�سّ تكالي���ف البطالة باهظة، اإّن انخفا�ش الإمكانيات القت�سادية يمك���ن اأن ُيغذِّ
ان�سمام 40% من الّنا�ش اإلى �سفوف حركات التمرد، في جميع اأنحاء العالم، �سببه يرجع اإلى نق�ش الوظائف.

كم���ا يدف���ع نق�ش الوظائ���ف بالعديد من ال�سك���ان الأفارقة اإلى الن���زوح والهجرة، ففي ع���ام 2015م؛ بلغت ن�سبة 
المهاجري���ن الدولّيين من مواليد اإفريقيا 14%، واإلى جانب ذلك؛ فاإّن عدد المهاجرين من اإفريقيا ارتفع بمعدل %2،7 

�سنوّيًا؛ في الفترة ما بين 2000 اإلى 2015م.
البنك الإفريقي للتنمية في ال�سّف الأمامي:

اإنَّ مبادرة »الوظائف لل�سباب الأفارقة«، التي يدعمها البنك الإفريقي للتنمية، ُتعّد من التدابير الواعدة بالتحّول 
النوع���ي اله���ادف اإلى مواجه���ة التحّدي المتمثل في توفي���ر ُفر�ش العمل لل�ّسب���اب على م�ستوى القارة، كم���ا يتطّلع هذا 
البرنام���ج اإلى تعزيز ق���درات البنك في تناول اإ�سكالية الوظائف، واإيجاد فر�ش العم���ل، وم�ساعدة البلدان على اعتماد 

�سيا�ساٍت واإن�ساء موؤ�ّس�سات موؤيدة ل�سرورة تحقيق توفير فر�ش العمل.
 المتطلبات ال�سرورية:

تتميز القارة ال�سمراء بحيازة الموارد الب�سرية والطبيعية ال�سخمة، التي يجب ا�ستغاللها ب�سكٍل منا�سٍب ول�سالح 
اإفريقيا، لكن تحولت مجتمعات اإفريقيا- كما هو الحال مع رواندا- يتطلب المرور عبر تغيير النماذج، وربما ي�ستغرق 

ذلك وقتًا، اأو �سيحتاج اإلى اأجياٍل عديدة؛ لكنه �سروري.
ومن اأجل تح�سين نوعية الحياة في القارة، وتحقيق النمو ال�سامل؛ يتعّين على اإفريقيا مواجهة كّل التحّديات ذات 

العالقة بوظائف ال�سباب؛ بل اإّن اأقّل ما يمكن قوله هو: اإّن م�ستقبل القارة باأَ�ْسِرها مرهوٌن به.
بقلم: �سم�ش دينغ – ليبوينت اأفريك

ترجمة واخت�سار: قراءات اإفريقية- 2018/7/11م 

آراء ورؤى
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ف إفريقيا:
ُّ
أوروبا وتخل

قراءة نقدية ألبرز األطروحات الفكرية 
لوالتر رودني

دت الحقبة ال�ستعمارية الدول  ولي�ش هذا فح�سب؛ فقد جرَّ
الإفريقي���ة من اإمكان���ات تطّورها ومقّوم���ات تنميتها؛ كي ت�ستمر 
العالقات بين الدول الإفريقية والقوى ال�ستعمارية على �ساكلتها 
ر  ل حجر عث���رة اأمام التحرُّ غي���ر المتكافئة، الأمر ال���ذي �سي�سكِّ
الكامل للقارة والفكاك من اأ�سر التبعية للقوى الإمبريالية، التي 

تمثِّل الراأ�سمالية في اأعتى �سورها- ح�سبما ارتاأى رودني-.
ر حي���اة رودن���ي )1942-1980م(؛  وعلى الرغ���م من ِق�سَ
فاإنه���ا كانت حي���اًة حافلًة عل���ى الم�ستوَيْين الأكاديم���ي والعملي، 
ف�ساًل عن انخراطه في اأو�ساط الطبقة العاملة في م�سقط راأ�سه 

»و�لتر رودني« و�حدً� من �أبرز �لمفكرين، ُيَعّد 
�أفن�و�  �لذي�ن  �الإفريقي�ة،  �الأ�س�ول  ذوي 
حياته�م ف�ي در��س�ة ق�س�ايا �لق�ارة �الإفريقي�ة بغية 
�إيجاد حل�وٍل لم�س�كالت �لو�قع �الإفريق�ي؛ �لمنبثقة 
ب�سفٍة �أ�سا�سية عن �لحقبة �ال�ستعمارية �لتي �أحدثت 
ر �ل�سيا�س�ي و�الجتماعي  قطيع�ًة في �س�يرورة �لتطوُّ

و�القت�سادي لدول �لقارة. 

�أ. جهاد عمر �لخطيب
�ل�سيا�س�ية  للدر��س�ات  �الأه�ر�م  بمرك�ز  م�س�اعد  باح�ث 

و�ال�ستر�تيجية- وباحث ماج�ستير بال�سوؤون �الإفريقية
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بْيَد اأنَّ هذا العمل الن�سالي لحزب ال�سعب التقدمي قد دفع 
بريطاني���ا اإلى توطئة نفوذها الع�سك���ري، وذلك بن�سر قواتها في 
جويان���ا عام 1953م، حينما كان رودني في �سّن الحادية ع�سرة، 
وهذه الق���وات البريطانية ق���د عملت على قم���ع مواطني جويانا 
با  من الهن���ود والأفارقة. وهذه ال�سياق���ات المرتبطة بفترة ال�سِّ
لرودني )الن�ساط ال�سيا�سي لوالَدْيه وانتمائهما بالأ�سا�ش لطبقة 
العم���ال الكادحين، ف�ساًل عن ال�ستعم���ار وممار�ساته القمعية( 
ق���د األقت بظاللها عل���ى الإطار الفكري والحرك���ي لوالتر رودني 
���ان �سبابه. هذا اأخذًا ف���ي العتبار اأنَّ فت���رة الخم�سينيات قد  اإبَّ
�سهدت رواج���ًا كبي���رًا لالأيديولوجية المارك�سي���ة، خ�سو�سًا في 

اأو�ساط الطبقات العمالية و�سعوب الم�ستعمرات)2(.
اه رودني؛ نج���د اأنَّ والدْيه  وفيم���ا يت�سل بالتعلي���م الذي تلقَّ
ق���د نا�ساَل كي ُينه���ي رودني تعليمه الأ�سا�س���ي، وا�ستكمل رودني 
درا�ست���ه في المرحلة الثانوية بالكلية الملكية بجورج تاون، حيث 
نجح في الح�س���ول على منحة ل�ستكم���ال درا�سته الجامعية في 
 The University ofجامع���ة غ���رب الإندي���ز بجاميك���ا
الجامعة  لتلك  كان  وقد  التاريخ،  لدرا�س���ة   West Indies
عظي���م الأث���ر في تنمي���ة مه���ارات رودن���ي الثقافي���ة والخطابية 
)اأي الق���درة عل���ى الخطاب���ة(، ومن ث���مَّ اأ�سحى رودن���ي خطيبًا 

 a biography and bibliography«،
 Article Published in Review
 of African Political Economy
 )London: Review of African Political
.132 .p ،)1980 ،18 Issue ،7 .Economy، Vol

.Ibid, p. 133  )2(

جمهوري���ة جويانا التعاوني���ة، وتاأ�سي�سه لئت���الف ال�سعب العامل 
توحي���د  بغي���ة   Working People’s Alliance
مختلف قطاعات الطبقة العمالية، والتاأكيد على قوة ال�سعب في 
م رودني حياته ثمنًا  مواجه���ة اأّي �سلط���ة، وكان نتاج ذلك اأْن ق���دَّ

لأطروحاته الفكرية ون�ساله على الم�ستوى الفكري والحركي.
وعلى هدي تلك المقدمة؛ جرى تق�سيم هذه الورقة البحثية 
اإل���ى مح���اور ثالث���ة؛ اإذ تن���اول المح���ور الأول: �سياق���ات المولد 
والن�س���اأة، والتي ك���ان لها عظيم الأثر في فك���ر رودني والمنظور 
اه في تعاطيه مع ق�سايا الواق���ع الإفريقي واإ�سكالياته.  ال���ذي تبنَّ
اأم���ا المحور الثان���ي: فقد �سلَّط ال�س���وء على اأب���رز الأطروحات 
لة ف���ي كتاب���ه )اأوروب���ا والتخلُّف في  الفكري���ة لرودن���ي، والمتمثِّ
 How Europe Underdeveloped)اإفريقي���ا
Africa . وُتْختت���م الورقة بمالحظ���ات حول الأطروحات التي 
نه���ا الكتاب فيما يت�سل بال�سي���اق الذي ُكِتب في اإطاره هذا  ت�سمَّ
العم���ل، والمنه���ج الذي اأمك���ن لرودني الركون اإلي���ه، ف�ساًل عن 

تبيان اأبرز المفاهيم الجديدة التي طرحها الكتاب.
المحور الأول: �سياقات المولد والن�ساأة:

ق اإلى روؤى والت���ر رودني واأطروحاته  لي�ش بالإمك���ان التطرُّ
الفكري���ة دونم���ا ت�سليط ال�س���وء عل���ى ال�سياقات الت���ي ارتبطت 
���اه، اإل���ى جان���ب الأخ���ذ في  بن�ساأت���ه، وك���ذا التعلي���م ال���ذي تلقَّ
العتبار بنية النظ���ام الدولي اآنذاك واأنماط التفاعالت الدولية 
ال�سائدة، ولهذه العوامل قاطبًة عظيم الأثر في التكوين النف�سي 

والأيديولوجي لرودني.
اأ- نبذة عن ن�ساأة رودني وتعليمه: النبوغ المبكر 

ج الأكاديمي: والتدرُّ
ُوِل���د رودني ف���ي مدينة »جورج ت���اون« بجويان���ا، في الثالث 
والع�سري���ن من مار����ش لع���ام 1942م، وقد كان وال���داه ينتميان 
للطبق���ة العاملة ف�س���اًل عن انخراطهم���ا في العم���ل ال�سيا�سي؛ 
اإذ كاَن���ا ع�سَوْي���ن بحزب �سيا�س���ي وهو حزب ال�سع���ب التقدمي 
People Progressive Party، وك���ان قائد الحزب 
ُيدع���ى: ت�سيدي جاج���ان Cheddi Jagan، وهو من اأ�سول 
هندي���ة، وكان موؤمن���ًا بالأيديولوجية المارك�سي���ة ومدافعًا عنها، 
وق���د نا�س���ل بغية تنظي���م المواطني���ن بجويانا، �س���واء كانوا من 

اأ�سول هندية اأو اإفريقية، لإنهاء ال�ستعمار)1(.

 Horace Campbell، »Walter Rodney:  )1(

حفلت حياة والتر رودني 
باألطروحات واإلسهامات 
الفكرية التي تحظى برواٍج 

كبيٍر حتى وقتنا الراهن 
بين أوساط دارسي التاريخ 

والسياسات اإلفريقية
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ق رودني عل���ى جميع  ه���ًا، ولي����ش ه���ذا فح�س���ب؛ فق���د تف���وَّ مفوَّ
اأقرانه في تلك المه���ارات، ووقع عليه الختيار ليكون ممثِّاًل عن 
 Pittsburg Debating الجامعة، ف���ي بطولة بت�سب���رج
ُعِقدت في الوليات  التي  للمناظرة   ،Championships
المتح���دة الأمريكي���ة. وخالل تعليم���ه الجامعي انخ���رط رودني 
ف���ي الأحزاب والحرك���ات الطالبية، ومثَّلت الفت���رة من 1961م 
حت���ى 1963م بداي���ًة لن�ساط���ه الكتاب���ي؛ اإذ بداأ يكت���ب عن الّرق 

وال�سيا�سات الجويانية)1(.
ج رودني في جامعة غرب الإندي���ز بدرجة »امتياز مع  تخ���رَّ
مرتب���ة ال�س���رف«، وق���د اأ�سهم نبوغ���ه وتفوقه ف���ي ح�سوله على 
منحة اأخرى لاللتحاق بمدر�س���ة الدرا�سات ال�سرقية والإفريقية 
بجامع���ة لن���دن في ع���ام 1963م، وكانت هذه هي الم���رة الأولى 
التي يزور فيها اأوروب���ا. وعا�ش رودني في لندن حتى ح�سل على 
درجة الدكتوراه في ع���ام 1966م عن اأطروحته حول الرقيق في 
 History of the )ساحل غينيا الأعل���ى )1545-1800م�

.)2( 1800-1545  Upper Guinea Coast
 واإلى جانب اللغة الفرن�سية التي اأتقنها، خالل فترة تعليمه 
بالكلي���ة الملكي���ة بجويانا، اأج���اد رودني البرتغالي���ة والإ�سبانية. 
وف���ي اأطروحة الدكتوراه تناول رودني ظاهرة الرقيق اأو العبودية 
بالدرا�س���ة والتحلي���ل لماآلته���ا عل���ى المجتم���ع، والعالقات بين 
المجتمع���ات بي���ن بع�سه���ا وبع�سه���ا الآخ���ر داخ���ل اإقليم غرب 
اإفريقي���ا، اإلى جانب التداعي���ات الإيكولوجية )اأي البيئية( لهذه 
الظاهرة. ولذا يرتئي الموؤرخون المن�سغلون بدرا�سة تاريخ غرب 
اإفريقي���ا اأنَّ هذا العمل اإنما يمثِّل مر�سدًا ل غنى عنه لمن يرغب 

في الطالع على ودرا�سة تاريخ اإقليم غرب اإفريقيا)3(.
ج باتري�سيا  وُقبيل ح�سول رودني على درجة الدكتوراه؛ تزوَّ
ع���ام  ف���ي  جويان���ا-  م���ن   -Patricia Henry هن���ري 

 .Idem  )1(
.Idem  )2(

 Horace Campbell, «The Impact of Walter  )3(
 Rodney and Progressive Scholars on The
 Dar es Salaam School», Article published
 in Journal of the Faculty of Arts and Social
 Science University of Dar es Salaam (Dar
 es Salaam: Journal of the Faculty of Arts
 and Social Science University of Dar es

         .Salaam, Vol. 8 , No. 2, 1986), p.61

ى تعليمه���ا ببريطانيا، وما ل  1966م، وكان���ت ه���ي الآخ���رى تتلقَّ
يعرف���ه الكثيرون عن باتري�سيا اأنها كان���ت اأكثر ثوريًة من زوجها 
ت ب�سكٍل مبا�س���ٍر بالمواطني���ن التنزانّيين،  رودن���ي؛ كونه���ا احتكَّ
ول �سيم���ا الطبق���ة العاملة منهم، كما اأنه���ا كانت تتابع عن ُقرب 
تط���ورات الأو�ساع ومجري���ات الأمور بتنزانيا، وق���د عملت على 
رت اأفكارها  ة برودني، كما اأنها طوَّ تطوير بع�ش الأفك���ار الخا�سّ
المتعلِّقة بال�سيا�سات الثورية، وكانت تلك الأفكار متاأثرًة اإلى حدٍّ 
كبي���ر بال�سراعات التي خا�ستها ف���ي عملها وحياتها منذ لحظة 

اغتيال والتر رودني)4(.
وف���ي اأعق���اب ح�سول والت���ر رودني على درج���ة الدكتوراه؛ 
انتق���ل اإل���ى تنزانيا للتدري�ش، ولكنه لم يلب���ث هناك طوياًل حتى 
عاد مرًة اأخرى، بعد مرور �سنٍة واحدٍة فقط من انتقاله لتنزانيا، 
ليحا�س���ر بق�سم التاريخ بجامعة الإندي���ز بجاميكا. وكان رودني 
يق�س���ي وقت فراغه في درا�سة وتدبُّر التاريخ والتغيُّر الجتماعي 
ف���ي القارة الإفريقية، وقد اأف�سى ح�سوره لموؤتمر الكّتاب ال�سود
انعق���د  ال���ذي   ،  Black Writers' Conference
ف���ي مونتريال بكندا ف���ي اأكتوبر لع���ام 1968م، اإلى قيام حكومة 
جاميكا بمنعه من ممار�سة مهنة التدري�ش بجامعة الإنديز، وقد 
�ساحب ذل���ك اندلع العديد من الحتجاج���ات واأعمال ال�سغب، 
التي اأظهرت مقدار ال�سعبية التي يحظى بها رودني لدى مواطني 

جاميكا، خ�سو�سًا في اأو�ساط طلبة جامعة الإنديز)5(.
وعقب ق���رار منع رودني م���ن مزاولة مهن���ة التدري�ش؛ عاد 
م���رًة اأخ���رى اإلى جامع���ة دار ال�س���الم بتنزاني���ا للتدري�ش بق�سم 
ل الجامعة اإل���ى مركٍز  التاري���خ، حي���ث ا�ستطاع رودن���ي اأن يح���وِّ
مه���مٍّ من بين مراكز عدة ُتولي قدرًا كبيرًا من الهتمام لدرا�سة 
التاريخ وال�سيا�سات الإفريقي���ة. ومن خالل الركون اإلى جل�سات 
الح���وار والنقا�س���ات والجماع���ات الدرا�سي���ة؛ ا�ستط���اع رودني 
���د دعائ���م الأيديولوجي���ة المارك�سي���ة، وتطوي���ع  ���خ ويوطِّ اأْن ير�سِّ
درا�سة: ال�سيا�سات الإفريقي���ة، ال�سراع الطبقي، م�ساألة الِعْرق، 

 Horace Campbell, «Walter Rodney and   )4(
 Pan�Africanism Today», Paper Presented
 to The Africana Studies Research Center
(New York: The Africana Studies Re�

.search Center, September 2008), p. 15

 Horace Campbell, «Walter Rodney…»,   )5(
.Op.Cit, p. 135
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والتاري���خ الإفريق���ي. وف���ي ه���ذه الأثن���اء؛ ق���ام رودن���ي بتاأليف 
 How Europe )كت���اب )اأوروب���ا والتخلُّ���ف ف���ي اإفريقي���ا
اأب���رز  ُيَع���د  ال���ذي   ،Underdeveloped Africa
اإ�سهامات���ه العقلية، كما ن�سر اأي�سًا مجموع���ة من المقالت التي 
 Tanzanian م���ت روؤي���ًة نقدي���ًة: لالأوجام���ا التنزاني���ة قدَّ
الت���ي انتهجه���ا جوليو����ش ني���راري، الإمبريالي���ة،   Ujamaa

التخلُّف، اإ�سكاليات الدولة والتكوين الطبقي لإفريقيا)1(.
اإّن القواع���د المنهاجي���ة الت���ي اأر�ساه���ا رودن���ي من خالل 
ان فترة عمل  المناظ���رات، الت���ي �سهدتها جامعة دار ال�س���الم اإبَّ
رودن���ي بها، اأ�سح���ت اأ�سا�سًا وتقلي���دًا لعدٍد كبيٍر م���ن المقالت 
اإ�سهام���ه ح���ول  والدرا�س���ات الأكاديمي���ة للجامع���ة؛ ذل���ك لأنَّ 
���ل نقلًة نوعيًة في  اأوروب���ا وَدورها في تخلُّ���ف القارة الإفريقية مثَّ
الأدبيات والكتاب���ات الإفريقية؛ لي�ش فقط لن�سباطه المنهجي؛ 
ولك���ن اأي�سًا للمنظ���ور متع���دد الجوانب الذي تناول���ه رودني في 
تعريف���ه لمفه���وم التخّلف، والذي ل يركن اإل���ى العامل التاريخي 
فح�سب، واإنما ياأخذ في العتبار تفاُعل عوامل اأخرى؛ كالعوامل 

القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية وال�سيكولوجية)2(.
ب- تاأ�سي�ض »ائتالف ال�سعب العامل«:

في �سبتمبر عام 1974م؛ عاد رودني مرًة اأخرى اإلى جويانا 
ليج���د اأّن رئي����ش الوزراء قد اأ�سدر قرارًا يْحظ���ر تعيينه بجامعة 
ل رودني الإقام���ة في بلده،  جويان���ا. وعل���ى الرغم من ذل���ك ف�سَّ
ولكن���ه ان�سرف اإلى العم���ل ال�سيا�سي. وبذلك يمك���ن القول باأّن 
���ل نقطة تح���وُّل بالغة الأهمية في حي���اة رودني؛  ذل���ك القرار مثَّ
اإذ اأنه���ا اأف�ست اإل���ى تركه للعمل الأكاديم���ي والحتكاك ب�سورٍة 
مبا�س���رٍة بالطبق���ة العاملة، ليك���ون واحدًا من اأب���رز الموؤ�س�سين 
لمنظمة �سيا�سية جديدة بجويانا، ُعِرفت با�سم: ائتالف ال�سعب 
العام���لWorking People’s Alliance ف���ي ع���ام 
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1974م، وق���د كان ه���ذا الئتالف يبتغ���ي الو�سول اإل���ى الوحدة 
الوطني���ة والتاأكيد عل���ى قوة ال�سعب في مواجه���ة اأي �سلطة. ولم 
يدخر رودني جهدًا في �سبيل اإنهاء ت�سيي�ش النق�سامات العرقية

جويانا؛  بجمهورية   The Politicization of Race
ول���ذا اهتم رودني بدرا�س���ة تاريخ الطبقة العامل���ة بجويانا؛ لأنه 
نه من ت�سحي���ح المفاهيم  ارت���اأى اأّن درا�س���ة ذلك التاري���خ ُتمكِّ
والمغالطات التي مثَّلت اأ�سا�سًا لالنق�سام الهندي- الإفريقي في 

المجتمع الجوياني.
ك���ان والت���ر رودن���ي يطمح ف���ي تعمي���ق الثقاف���ة ال�سيا�سية 
ل���دى �سعب جويانا من خ���الل تقوية تنظيم���ات الطبقة العاملة، 
كائت���الف ال�سع���ب العامل، وحظ���ي ب�سعبيٍة كبي���رٍة لدى مختلف 
قطاع���ات الطبق���ة العمالي���ة، الأمر ال���ذي اأثار حفيظ���ة النظام 
الحاك���م، ولذا تّم اإلقاء القب�ش عليه في عام 1979م اإثر اتهامه 
 People’s بح���رق المقر الرئي�س���ي للموؤتمر الوطن���ي لل�سعب
National Congress، وه���و الح���زب الحاكم اآنذاك. 
لكن���ه لم يلبث طوياًل ف���ي ال�سجن؛ اإذ جرى الإف���راج عنه نتيجًة 
لحمالٍت محلية ودولية ناه�ست قرار اعتقاله و�سغطت لالإفراج 

عنه)3(.
�ش والتر رودن���ي لعملية  وف���ي 13 يوني���و ع���ام 1980م؛ تعرَّ
اغتي���ال على يد النظام الحاكم )الديكتاتوري(- على حّد تعبير 
اأحد الأدبيات الت���ي تناولت حياة والتر رودني- بتفجير �سيارته، 
لتنته���ي بذلك حياته، عن عمٍر يناهز ثمانية وثالثين عامًا، التي 
لطالم���ا حفل���ت بالأطروحات والإ�سهام���ات الفكرية التي تحظى 
ب���رواٍج كبي���ٍر حتى وقتن���ا الراهن بي���ن اأو�ساط دار�س���ي التاريخ 

وال�سيا�سات الإفريقية)4(. 
و�سفوة القول: 

اإنَّ ظ���روف المول���د والن�ساأة قد فعلت فعلته���ا في �سخ�سية 
والت���ر رودني جنبًا اإلى جنب مع الظ���روف الدولية اآنذاك، والتي 
ُيق�س���د بها �سكل النظ���ام الدولي وبنيته، و�سي���رورة التفاعالت 
الدولي���ة التي ميَّزت تلك الفترة؛ حي���ث الثنائية القطبية، وذروة 
الحرب الب���اردة التي اأف�س���ت اإلى حالٍة م���ن ال�ستقطاب الحاّد 
بي���ن المع�سكَرْين ال�سرق���ي والغربي. وقد كان ل���كّل ذلك ماآلته 
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عل���ى عقلية وفكر والتر رودن���ي الذي ُيْظهر اإلى ح���دٍّ كبير تاأثُّره 
بالأيديولوجي���ة المارك�سي���ة. ول���م يق���ف التاأثير عند ه���ذا الحّد 
فح�س���ب؛ فقد امتد لي�سمل اأي�سًا الإط���ار الحركي لرودني، الذي 
ل اإل���ى العم���ل ال�سيا�س���ي والنخراط ف���ي اأو�س���اط الطبقة  تح���وَّ
العاملة بم�سق���ط راأ�سه )جمهورية جويانا(، الأمر الذي قاد اإلى 
�ش لالغتي���ال دافعًا حياته  تنكي���ل النظام الحاكم ب���ه، حتى تعرَّ

ثمنًا لأفكاره وقناعاته. 
المحور الثاني: اأوروبا والتخّلف في اإفريقيا: اأبرز 

الأطروحات الفكرية لوالتر رودني:
عقب الإ�س���ارة اإلى ال�سياقات المرتبطة بن�ساأة والتر رودني 
���ه الأكاديمي، وكذا الظروف الت���ي دفعته اإلى الن�سراف  وتدرجُّ
ه نح���و تاأ�سي�ش  ع���ن العم���ل الأكاديمي في اأواخ���ر حياته، والتوجُّ
ائتالف ال�سعب العامل، والنخراط ف���ي اأو�ساط الطبقة العاملة 
الجويانية بمختل���ف قطاعتها، اأ�سحى من المالئم الوقوف على 
مها رودني، والتي اأْثَرت بَدورها  اأبرز الروؤى والأطروحات التي قدَّ
الفكر ال�سيا�س���ي الإفريقي، ولعلَّ اأبرزها كتابه )اأوروبا والتخلُّف 
 How Europe Underdeveloped )في اإفريقيا
ع���ام 1974م، والذي يمثِّل عالمًة مهّمًة في  ال�سادر   Africa

الدرا�سات الإفريقية.
بالرغم من ُم�سي اأكثر من اأربعين عامًا على تاريخ اإ�سدار 
هذا العمل، واختالف ال�سياق الراهن عن ال�سياق الذي ُكِتب في 
اإطاره، فاإنه يمثِّل مرجعًا مهّمًا في التاأريخ للقارة الإفريقية، وقد 
�سدرت منه حوال���ي ثماني طبعات منذ تاري���خ اإ�سداره، وُترِجم 
اإلى لغاٍت عدة كالعربية والإ�سبانية والبرتغالية، وبيعت منه اأكثر 

من 50 األف ن�سخة في العالم العربي وحده. 
وي���دور ه���ذا الكت���اب ح���ول فك���رة محوري���ة؛ مفاده���ا: اأّن 
ال�ستعم���ار قد اأحدث قطيعًة في م�سي���رة تطوُّر مجتمعات القارة 
الإفريقي���ة �سيا�سّيًا واقت�سادّي���ًا واجتماعّيًا، وقد عمد ال�ستعمار 
اإلى ا�ستغالل القارة وموارده���ا الطبيعية والب�سرية، الأمر الذي 
اأف�س���ى اإل���ى تخلُّف ال���دول الإفريقية؛ ل���ذا ا�سته���لَّ رودني كتابه 
بتناول مفاهيم التنمية والتخلُّف، ثم الحديث عن َدور ال�ستعمار 
خ لفقر القارة وتخلُّفها. وينته���ي رودني بعدما تناول  كنظ���اٍم ر�سَّ
التداعيات ال�سلبية الناجم���ة عن ال�ستعمار اإلى ا�ستنتاٍج مفاده: 
ق تنميتها دونما قطيعة  اأنه ي�ستحيل على الدول الإفريقية اأن تحقِّ
جذرية مع النظام الراأ�سمالي؛ الذي كان ال�سبب الرئي�ش لتخلُّف 

القارة على مدار قروٍن عديدة. 

وي�سب���و هذا المحور اإلى ت�سليط ال�س���وء على اأبرز الأفكار 
مه���ا الكتاب؛ ول���ذا اآثرنا العتماد عل���ى الكتاب بو�سفه  الت���ي قدَّ
مرجع���ًا اأ�سا�سّي���ًا، وعْر�ش روؤى رودني- في �سكله���ا الأولّي- كما 
ى لنا تناولها بالمناق�سة والتحليل.  مها في كتابه، ومن ثمَّ يت�سنَّ قدَّ

مفهوَما »التنمية« و »التخلف« عند والتر رودني:
م رودن���ي تعريفًا ل� »التنمية« مفاده: اأنها عملية متعددة  يقدِّ
الجوان���ب، وهي تت�سمن تح�ّسنًا في م�ستوي���ات المهارة والكفاءة 
والحري���ة والإب���داع والن�سب���اط الذات���ي والم�سوؤولي���ة والحي���اة 
المادية. وهذه الجوانب تت�سح على م�ستوى الأفراد، ولكن هذا ل 
يعن���ى اأّن التنمية عمليٌة فردية مح�سة، ذلك لأّن جوانب المهارة 
والن�سب���اط الذات���ي والحرية والم�سوؤولي���ة ل تظهر على م�ستوى 
الأف���راد اإل في �سياٍق مجتمع���ي، يدعم مثل تلك الجوانب التي ل 

تكت�سب اأّي معنى حقيقي اإل في اإطار المجتمع)1(.
القت�س���ادي،  الطاب���ع  »التنمي���ة«  مفه���وم  عل���ى  وَيْغُل���ب 
فُي�ْسَتخدم في اأحياٍن كثيرٍة بمعن���ى »التنمية القت�سادية«، وثّمة 
اأ�سباب عدة لذلك؛ فنم���ط القت�ساد ال�سائد ُيْعتبر في حّد ذاته 
موؤ�س���رًا لل�سم���ات الجتماعي���ة الأخرى. وهنا نج���د بو�سوح تاأثُّر 
رودن���ي باأطروحات ك���ارل مارك�ش اأو مدر�س���ة التحليل الطبقي، 
والت���ي ترتئي اأّن النظ���ام الجتماعي اإنما هو نظ���اٌم تابٌع للنظام 
القت�س���ادي، بمعن���ى اأّن الفروقات القت�سادي���ة )الكمية( بين 
الأف���راد تتحول في لحظ���ٍة معّينة اإلى فروقاٍت نوعي���ة اأو تراتبية 
نوعية، فالطبق���ات المالكة لراأ�ش الم���ال وو�سائل الإنتاج ت�سبح 

الأكثر تعليمًا والأقرب لتوّلي ال�سلطة)2(.
ف رودني »التنمية القت�سادية« باأنها: قدرة اأفراد  وقد ع���رَّ
المجتم���ع، مت�سامني���ن، على التعامل مع البيئ���ة. وهذه المقدرة 
اإنما تقت���رن بالأ�سا�ش بقدرة اأولئك الأف���راد على اإدراك قوانين 
الطبيع���ة )العل���م(، وو�سعهم هذا الإدراك مو�س���ع التطبيق من 
خالل ا�ستخ���دام الأدوات والآلت )التكنولوجيا(، وتقترن اأي�سًا 
بالتخ�س�ش وتق�سيم العمل. ولقد اأ�سهمت اإفريقيا، التي ُتو�سف 
باأنه���ا موط���ن الإن�س���ان الأول، ف���ي العملي���ات التي اأف�س���ت اإلى 
تنمي���ة العال���م اقت�سادّيًا، ومن ث���ّم فاإّن كّل ق���ارة، حتى لو جرى 
نعته���ا بالتاأخر والتخلُّف، ُت�سهم ب�س���كٍل اأ�سا�سيٍّ في تعاظم قدرة 

)1(  والتر رودني، اأحمد الق�سير )ترجمة(، اأوروبا والتخلُّف في 
اإفريقيا )الكويت: عالم المعرفة، دي�سمبر 1988م(، �ش11.

)2(  المرجع ال�سابق، �ش )12، 14(.
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الجماعة الإن�سانية على التعاطي مع البيئة المحيطة، وال�سيطرة 
على الموارد الطبيعية فيها، وت�سخيرها الطبيعة لخدمتها)1(.

ر التنمية، بو�سفها عمليًة متعددة الجوانب، على  ولع���لَّ َق�سْ
البعد اأو الجانب القت�سادي فح�سب؛ كان انعكا�سًا لوجهة النظر 
البرجوازي���ة، والتي ترتئ���ي اأّن التنمية اإنما تن�س���رف اإلى تنمية 
وتوحي���د لُجّل عنا�سر الإنت���اج، اأي الأر�ش والعم���ل وراأ�ش المال 
����ش وتق�سيم العمل والإنت���اج على نطاٍق  والتكنولوجي���ا والتخ�سّ
وا�سع. بْيَد اأّن وجهة النظر تلك قد تجاهلت العديد من الق�سايا 
����ش له قط���اٌع  عري�ٌش من  الجوهري���ة، كال�ستغ���الل ال���ذي يتعرَّ
ال�سك���ان قبيل التحوُّل اإلى ال�ستراكي���ة، والعالقات الجتماعية، 
به عالق���ات الإنتاج، وكذا تجاُهل  اأو التق�سي���م الطبقي الذي ترتِّ
حقيق���ة اأّن الإمبريالية- كما ي�سفها رودني- ُتَعد تطوُّرًا منطقّيًا 

للراأ�سمالية)2(.
وفيما يت�سل بمفهوم »التخلُّف« ، يرتئي رودني اأّن »التخلُّف« 
ل يعني انعدام التنمية؛ فكّل �سعٍب كان له ن�سيٌب من التنمية اأو- 
بمعنى اأدق- قد نَما بدرجٍة اأو باأخرى. واإنما التخلُّف- كمفهوم- 
ُي�ْستخ���دم بو�سفه و�سيلًة للمقارنة بي���ن م�ستويات التنمية، وهذه 
المقارنة قد تكون بين مجتمَعْين في فترٍة زمنيٍة محددة، اأو على 
م�ستوى المجتم���ع الواحد خالل فترات زمني���ة مختلفة؛ لمعرفة 

ٍم في م�ستويات التنمية)3(. مقدار ما اأحرزه المجتمع من تقدُّ
وم���ن الزاوي���ة القت�سادي���ة المح�س���ة؛ يج���ادل رودني في 
اإ�سكالي���ة تباُين الجماع���ات الب�سرية فيما و�سل���ت اإليه من ثراٍء 
م���ت اأكثر من غيره���ا من خالل  ورفاه���ة؛ فثّم���ة مجتمع���ات تقدَّ
ل���ت اإلى جماع���اٍت اأكثر ثراًء م���ن غيرها،  زي���ادة الإنت���اج، وتحوَّ
وعلي���ه؛ اأ�س���ار رودني اإلى التباُين في الثروة بي���ن اأوروبا واأمريكا 
ال�سمالي���ة م���ن جان���ب، واإفريقيا واآ�سي���ا واأمريك���ا الالتينية من 
جان���ٍب اآخر. وُتع���ّد المجموع���ة الثانية مجموعًة متخلف���ًة اإذا ما 
قورنت بالمجموع���ة الأولى التي ت�سمل اأوروبا واأمريكا ال�سمالية، 
وه���ذا التخّل���ف الذي اأ�ساب عددًا م���ن بلدان العال���م ُيَعّد نتاجًا 
اأ�سا�سّي���ًا لال�ستغالل الراأ�سمالي الإمبريال���ي وال�ستعماري؛ فقد 
كان���ت تلك المجتمعات تنمو ب�سكٍل م�ستقلٍّ قبيل ا�ستعمارها حتى 
�سيطرت عليه���ا الراأ�سمالي���ة، �سواء كان ذلك ب�س���ورٍة مبا�سرة 

)1(  نف�سه.
)2(  المرجع ال�سابق، �ش28.

)3(  نف�سه.

د تلك  اأو غي���ر مبا�س���رة؛ اإذ عم���دت اإل���ى ا�ستغالله���ا، مما ج���رَّ
المجتمع���ات من اإمكانيات نمّوه���ا وتطّورها، لت�سحى مجتمعات 

متخّلفة)4(.
وعل���ى الرغم من اأّن بع�ش الدوائ���ر اتَّجهت اإلى نعت الدول 
»المتخّلف���ة« بالدول »النامية«؛ في محاول���ٍة لتجنُّب اأية اإيحاءات 
بغي�س���ة ق���د تثيرها تلك اللفظ���ة، والتي يمك���ن تف�سيرها بمعنى 
���ل  التخلُّ���ف العقل���ي والبدن���ي والأخالق���ي، اإل اأّن رودن���ي يف�سِّ
الإبق���اء على م�سطلح الدول »المتخّلف���ة« ولي�ش »النامية«، ذلك 
لأّن الم�سطل���ح الأخير ُيعطي انطباعًا ب���اأّن بلدان اإفريقيا واآ�سيا 
واأمريك���ا الالتينية كافة قد نجحت ف���ي الفكاك من اأ�سر التبعية 
للعال���م المتقّدم والفكاك اأو التحّرر من عالقة ال�ستغالل، وهذا 
لي�ش ب�سحيٍح م���ن الناحية الفعلي���ة؛ اإذ اإّن العالقة ال�ستغاللية 
قد ا�ستمرت في اأعقاب ح�سول الدول على ا�ستقاللها من القوى 
لت بموجبها بلداٌن متخّلف���ة اإلى بلدان اأكثر  ال�ستعماري���ة، وتحوَّ
تخلُّف���ًا؛ لأنها تتعر�ش ل�ستغالٍل اأكثر ح���ّدة باأ�ساليب جديدة من 

ِقَبل القوى ال�ستعمارية)5(. 
وللخ���روج من ذل���ك الماأزق التنم���وي؛ ينبغ���ي الركون اإلى 
ن ذل���ك مناق�سًة  المب���ادئ ال�ستراكي���ة الثوري���ة، عل���ى اأن يت�سمَّ
وح���وارًا مفتوح���ًا- ف���ي المراح���ل الأول���ى بقدر الإمك���ان- حول 
العم���ال  وَدور  وال�ستراكي���ة  والإمبريالي���ة  الطبق���ات  مفاهي���م 
وال�سع���وب المقهورة؛ ف���كّل مفهوم من تل���ك المفاهيم الجديدة 
ة التي يج���ب اإي�ساحه���ا وتبيان  ينط���وي عل���ى تعقيدات���ه الخا�سّ

)4(  المرجع ال�سابق، �ش )29-27(. 
)5(  نف�سه.

 عمدت القوى االستعمارية 
إلى حرمان إفريقيا من فرص 

تطوير عالقات وروابط 
اقتصادية وتجارية »صحية« 

وعادلة مع دول العالم 
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مختلف جوانبها واأركانها)1(. 
ماآلت ال�ستعمار على القارة الإفريقية: 

في معر�ش الحدي���ث عن تداعيات ال�ستعم���ار، التي األقت 
بظالله���ا على ُج���ّل اأنح���اء الق���ارة الإفريقية، يرتئ���ي رودني اأّن 
حديث البع�ش ع���ن »تنمية اإفريقيا« بوا�سطة القوى ال�ستعمارية 
َلُهو حديٌث مجحٌف وظالم؛ ذلك لأّن التاأثيرات ال�سلبية الناجمة 
ع���ن ال�ستعمار قد فاقت كثيرًا مناف���ع ال�ستعمار، وهذه المنافع 
عل���ى اأي���ة حال، والت���ي قد �سمل���ت م�سروع���ات البني���ة التحتية، 
كال�س���كك الحديدية وغيرها من م�سروع���اٍت اأقامها ال�ستعمار، 
ك���ان الدافع اإليها في المقام الأول: رغب���ة الم�ستعمر في تحقيق 
م�سالح���ه، وخدم���ة اأغرا�س���ه ال�ستعماري���ة، وتحقي���ق التراكم 
الراأ�سمال���ي، وتطوي���ر اأوروبا الراأ�سمالية. ناهي���ك عن كون تلك 
الم�سروع���ات ثم���ارًا لجهود الأفارق���ة وا�ستغالًل لم���وارد القارة 
ج  ف���ي المقام الأول، وهو ما ُيْدح�ش اأية افت���راءات اأو اأقاويل تروِّ

لإ�سهام ال�ستعمار في تنمية القارة)2(.
ويذه���ب رودني بعي���دًا اإل���ى القول ب���اأّن المجتمع���ات حين 
ُتْت���رك و�ساأنه���ا؛ فاإنه���ا تتط���ور وتنمو بمع���دلت متباين���ة، ولعلَّ 
ال�سب���ب في تط���ّور ال�سع���وب يكمن ف���ي جانَبْين؛ اأولهم���ا: البيئة 
الت���ي تتطور في ظلها الجماعات الب�سرية. كما يكمن جانب اآخر 
في »البني���ة الفوقية« للمجتمع، ومفهوم »البني���ة الفوقية«، الذي 
طرح���ه رودني، ين�سرف اإلى اأن�ساق المعتقدات واأنماط ال�سلوك 
والعالقات الجتماعية وُنظم الحكم ال�سائدة في اأي مجتمع، بْيَد 
اأّن ال�ستعم���ار ُيْحِدث قطيعًة في م�سيرة التطّور لكٍلّ من مقومات 

البنية الفوقية وركائزها)3(. 
وفيم���ا يت�سل بم���اآلت ال�ستعمار عل���ى الق���ارة الإفريقية؛ 
َد رودني عديدًا منها، اأبرزها: اأّن ال�ستعمار قد اأفقد النُّظم  ر�سَ
الإفريقي���ة الحاكمة �سلطتها ال�سيا�سية و�سيطرتها على مجريات 
الأم���ور داخ���ل اإقليمه���ا؛ اإذ ت���مَّ الإبق���اء عل���ى حك���ام تقليدّيين 
ني���ن في الحكم بما يخ���دم م�سالح ال�ستعم���ار؛ كون اأولئك  ُمعيَّ
الحك���ام كان���وا اأداًة طّيع���ة في اأي���دي الدولة ال�ستعماري���ة الأّم. 
وق���د م�سى ال�ستعمار ُقُدمًا في تقوي�ش الموؤ�س�سات الجتماعية، 
د الأفارقة م���ن القدرة على ت�سيير �س���وؤون حياتهم وتحديد  وج���رَّ

)1(  المرجع ال�سابق، �ش26.
)2(  المرجع ال�سابق، �ش327.

)3(  المرجع ال�سابق، �ش19.

اأهدافه���م واختي���ار م�سائره���م، وفق���دت ال�سع���وب الإفريقية، 
نتيج���ة ال�سيا�س���ات والممار�س���ات ال�ستعماري���ة، بو�سلته���ا التي 
د اأهدافها ومعاييره���ا الثقافية، كما فقدت بالكامل القدرة  ُتحدِّ
على المتابع���ة والإ�سراف على تاأهيل اأع�س���اء المجتمع ال�سّبان، 
وكلها خطوات اأف�ست اإلى تخلُّف القارة الإفريقية وتجريدها من 

مقومات تحقيق تنميتها)4(.
ل���م يكت���ِف ال�ستعمار بذل���ك فح�س���ب؛ اإذ ماَر����ش �سيا�سًة 
قائم���ًة عل���ى التفرقة، اأو م���ا بات ُيْع���رف ب�سيا�سة »ف���ّرق ت�سْد«، 
م مجتمعات القارة الإفريقية اإلى قوميات اأو اإثنيات  وانطلق ُيق�سِّ
متع���ددة، ف�س���اًل ع���ن اإ�سع���ال فتيل الفتن���ة بين تل���ك القوميات 
لتقوي�ش البنية المجتمعي���ة للدول الإفريقية و�سرذمتها، واإعالء 
ال���ولءات دون الوطني���ة- كال���ولءات الإثنية والقبلي���ة والدينية 

وغيرها- على الولء الوطني)5(.
وقد عم���دت الق���وى ال�ستعمارية اإلى حرم���ان اإفريقيا من 
فر����ش تطوير عالق���ات ورواب���ط اقت�سادية وتجاري���ة »�سحية« 
وعادل���ة مع دول العال���م؛ اإذ اأ�سحت اإفريقيا بف�س���ل ال�سيا�سات 
رًا للمواد الخام )اأي الم���واد الأولية( للدول  ال�ستعماري���ة ُم�سدِّ
ال�سناعية الكبرى. كم���ا اقت�سرت التجارة الخارجية الإفريقية 
���ع  عل���ى تجارته���ا م���ع الق���وى الكب���رى الإمبريالي���ة، ول���م ُي�سجِّ
ال�ستعمار التجارة البينية فيما بين الدول الإفريقية؛ ذلك لأنها 
ل تخ���دم م�سالح���ه، وطوال الفت���رة ال�ستعماري���ة حتى ح�سول 
ال���دول الإفريقي���ة على ا�ستقاللها؛ ل���م تتجاوز التج���ارة البينية 
ال���� 10% من اإجمالي التج���ارة الخارجية الإفريقي���ة، وهي ن�سبٌة 

�سئيلٌة للغاية)6(.
اإّن ال�ستعم���ار، ال���ذي �سل���ب الق���ارة الإفريقي���ة اإمكانيات 
نمّوه���ا وتطّورها، ولم يوِل اأّي قدٍر م���ن الهتمام لتطوير القطاع 
ال�سناعي الإفريقي، اتجه اإل���ى الق�ساء على معظم ال�سناعات 
الِحرفي���ة الإفريقية كنتاج لإغراق ال�س���وق الإفريقية بالمنتجات 
ه���ة التي عمل  الم�سّنع���ة، ف�ساًل عن اأنم���اط ال�ستهالك الم�سوَّ
ال�ستعم���ار على ن�سره���ا. وكّل ذلك قاد اإلى تده���ور ال�سناعات 
الِحرفي���ة الإفريقي���ة، مثل �سناع���ة الأقم�سة والمل���ح وال�سابون 

)4(  المرجع ال�سابق، �ش )328- 330(.
)5(  نف�سه.

)6(  المرجع ال�سابق، �ش337.
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والحديد والفخار وغيرها)1(.
ال�ستعماري���ة؛  والممار�س���ات  ال�سيا�س���ات  لتل���ك  وكنت���اٍج 
اتج���ه بع����ش القت�سادّيين اإلى الق���ول باأّن الق���وى ال�ستعمارية 
ق���د انتهج���ت �سيا�س���ة »نم���و ب���دون تنمي���ة« تج���اه الم�ستعمرات 
الإفريقية، بمعنى تطوير القارة الإفريقية باإقامة �سبكات الطرق 
والموا�س���الت، والهتمام المتزايد بقط���اع الزراعة اأو »الزراعة 
الواحدي���ة«، وكّل ذلك قد اأف�سى اإلى زي���ادٍة في �سادرات الدول 
الإفريقية م���ن المطاط واللبن وغيرهما م���ن ال�سلع والمنتجات 
الأولي���ة، لكن الأرباح في نهاي���ة المطاف تذهب اإلى الخارج دون 
�ش من التبعية  تنميٍة حقيقي���ٍة �ساملة للدول الإفريقية، مم���ا يكرِّ

الإفريقية للقوى ال�ستعمارية على نحٍو متزايد)2(. 
ول���م يكن النظام التعليمي في ال���دول الإفريقية بمناأى عن 
تاأثي���رات ال�ستعمار؛ اإذ ك���ان التعليم، �سواء ك���ان ر�سمّيًا اأو غير 
ر�سم���ي، ُقبيل ق���دوم ال�ستعمار للق���ارة، مرتبط���ًا ارتباطًا وثيق 
يها المادي والروح���ي، اأي اأنه  ال�سل���ة بالحياة الجتماعي���ة ب�سقَّ
كان من�سجمًا م���ع الواقع الإفريقي، ومرتبطًا باأهداف المجتمع. 
بْي���َد اأّن الموؤ�س�سات التعليمية الت���ي اأدخلها ال�ستعمار اإلى الدول 
الإفريقية لم تكن نابعًة من البيئة الإفريقية، ولم تخدم م�سالح 
المجتمع���ات الإفريقي���ة اأو اأهدافها، بل عل���ى النقي�ش من ذلك؛ 
نج���د اأّن ه���دف تل���ك الموؤ�س�س���ات بالأ�سا����ش تمثَّل ف���ي تدريب 
نيا،  الأفارق���ة لأجل م�ساع���دة الإدارة المحلية في الم�ستويات الدُّ
ة المملوكة  وك���ذا توفير موظفي���ن لل�سركات الراأ�سمالي���ة الخا�سّ
بالإذع���ان  ال�سع���ور  الموؤ�س�س���ات  تل���ك  �س���ت  وكرَّ لالأوروبيي���ن. 
ْف اإل���ى ذلك:  والخ�س���وع ل���كّل ما ه���و اأوروب���ي وراأ�سمال���ي. اأ�سِ
ت�سمي���ن العملية التعليمية للعن�سرية، وت�سويه الحقائق والتاريخ 
الإفريق���ي ل�سلب الط���الب الأفارقة الثقة ف���ي تاريخهم وتراثهم 
الثقافي. وف���ي النهاية، كان���ت المح�سلة التعليمي���ة ومخرجات 
التعليم تكري�سًا للخ�سوع والإذلل والتخبط الذهني والتخّلف)3(.

وَحِري بالذكر:
اأّن رودن���ي قد اختتم كتابه بطرح روؤيت���ه حول تاأريخ الفترة 
���ة  ال�ستعماري���ة للق���ارة الإفريقي���ة، وتدوي���ن المعرف���ة الجْمعيَّ
لل�سع���وب الإفريقية؛ كونها تمثِّل الأ�سا�ش الأكثر �سدقًا عن تاريخ 

)1(  المرجع ال�سابق، �ش )338، 339(.
)2(  نف�سه.

)3(  المرجع ال�سابق، �ش )355-351(.

تلك الفترة من عمر القارة، وذلك في محاولٍة لمعرفة التغيرات، 
اأو الت�سّوه���ات اإْن �سئن���ا الق���ول، الت���ي اعت���رت البن���ى والهياكل 
الجتماعي���ة لل���دول الإفريقية الواقع���ة تحت وط���اأة ال�ستعمار. 
ه���ذا اإل���ى جانب تو�سي���ٍة اأخرى ب�س���رورة الطالع عل���ى تراجم 
ال�سير الذاتية للقادة الأفارقة البارزين، اأمثال نكروما واأودنجا، 
مها اأولئ���ك الق���ادة، وب�سفٍة  ف�س���اًل ع���ن الأطروح���ات الت���ي قدَّ
به رودني ب�»المواليمو«؛  ة روؤى جولوي�ش نيريري، والذي يلقِّ خا�سّ
اأي »المعّل���م« باللغ���ة ال�سواحيلي���ة)4(، و�سيكوت���وري. ف�س���اًل عن 
�س���رورة الطالع على كتابات »فرانز فان���ون«؛ كونها تك�سف عن 
الأبع���اد ال�سيكولوجية لال�ستعباد وال�ستعم���ار، والتي عانى منها 
الأفارق���ة، �سواء كانوا داخل الق���ارة اأو الأفارقة في المهجر )اأي 

الأمريكَتْين(، وكذا كتاباته حول ال�ستعمار ب�سكله الجديد.
المحور الثالث: مالحظات حول »اأوروبا والتخلُّف 

في اإفريقيا«:
عق���ب اإلق���اء ال�سوء عل���ى اأهّم ال���روؤى التي طرحه���ا والتر 
رودن���ي في اأب���رز اإ�سهاماته، األ وهو كتاب���ه )اأوروبا والتخلُّف في 
 How Europe Underdeveloped اإفريقي���ا( 
اإل���ى تقديم مالحظات  ف���ي هذا الجزء  ، �سن�سع���ى   Africa
ع���دة، نود لف���ت الأنظار اإليها فيما يت�س���ل بالأطروحات والروؤى 
مها رودني في هذا العمل، وهي مالحظاٌت تتعلق  الفكرية التي قدَّ
بال�سي���اق التاريخي ال���ذي ُكِتب في اإطاره الكت���اب، وكذا ال�سمت 

ف الذي 
ُّ
يرى رودني أّن التخل

أصاب عددًا من بلدان العالم 
ُيَعّد نتاجًا أساسّيًا لالستغالل 

الرأسمالي اإلمبريالي 
واالستعماري؛ فقد كانت 

تلك المجتمعات تنمو بشكٍل 
 قبيل استعمارها حتى 

ٍّ
مستقل

سيطرت عليها الرأسمالية
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الأيديولوجي الذي لم يتحرر رودني من اأ�سره، وظّل مهيمنًا على 
مجم���ل اأفكاره واأطروحاته في هذا الكت���اب، اأو بالأحرى في ُجّل 
اأطروحاته الفكرية. وُتختتم المالحظات بروؤيٍة نقديٍة لكتاٍب ُيَعد 
عالم���ًة بارزًة في الدرا�س���ات الإفريقية، الأمر الذي دفع البع�ش 
اإل���ى القول باأّن ه���ذا الإ�سهام قد اأحدث ث���ورًة في مجال تدري�ش 

التاريخ الإفريقي في جامعات اإفريقيا ومنطقة الكاريبي. 
هذه المالحظات �سُنْجملها في النقاط الآتية:

اأواًل: فيم���ا يت�س���ل بال�سي���اق الزمن���ي والمجتمع���ي 
ال���ذي ُكِت���ب فيه هذا العم���ل: �سنجد اأنه ُكِت���ب خالل الفترة 
التي عمل فيها رودني بالتدري�ش في جامعة دار ال�سالم بتنزانيا، 
وخالل هذه الفت���رة؛ ان�سغل رودني بالطالع المكثَّف على كّل ما 
يخ�ش ظروف العمل واأو�ساع العمالة في تنزانيا، وكذا الأ�ساليب 
التكنولوجي���ة التي اأف���رزت العديد من المخرج���ات، تمثَّلت في: 
الفق���ر، افتق���اد معايي���ر الأم���ن وال�سالم���ة والرعاي���ة ال�سحية 
للعم���ال، تدّن���ي الأجور، ف�ساًل عن غياب الحق���وق الديمقراطية 
لت ا�ستمرارًا لما كانت  لأولئ���ك العمال. وهذه المخرجات قد �سكَّ
ان الفترة ال�ستعمارية، اأو ما ُيْعرف   عليه الأو�ساع القت�سادية اإبَّ

.)1(Colonial  Economy� ب
���ه الأنظ���ار اإلى  فف���ي اأكثر م���ن مو�س���ع؛ نج���د رودني يوجِّ
»ال�ستعم���ار الجديد«، اأي ا�ستمرار العالقات غير المتكافئة بين 
الدول المتخّلف���ة والدول ال�ستعمارية اأو الق���وى الكبرى، وتبعية 
ال���دول المتخّلفة لتلك القوى، فه���ذا ال�ستعمار الجديد قد نجح 
في ت�سخي���ر القت�ساديات الإفريقية لخدمة م�سالحه واأهدافه. 
ول اأدّل على ذلك من َدور ال�ستثمارات الأجنبية في القارة، التي 
اأف�ست اإل���ى نمو القارة دون تنميٍة حقيقي���ة، بمعنى زيادة معدل 
ال�س���ادرات الإفريقي���ة دون تنمي���ٍة �ساملة وحقيقي���ة للقطاعات 
القت�سادية الإفريقي���ة- اأو بالأحرى تر�سيخ مبداأ العتماد على 
ال���ذات-، فهي اقت�ساديات لم ت�ستطع الفك���اك من اأ�سر التبعية 

لالقت�ساديات الراأ�سمالية الإمبريالية)2(.

Horace Campbell, «The Impact of Wal�   )1(
.ter…», Op.Cit,  p. 62

 Nigel Westmaas, «Forty years of How   )2(
Europe Underdeveloped Africa», sta�
 broeknews (Date Visit: 18/4/2018, Time

:Visit: 5.00 am), Available at
https://www.stabroeknews.com/2012/fea�

ثاني���اً: االأيديولوجية التي طغ���ت على االأطروحات 
مه���ا رودن���ي ف���ي كتاب���ه: كان���ت ه���ي الأيديولوجية  الت���ي قدَّ
ال�ستراكي���ة، وهذا يمكن مالحظته من خ���الل القراءة المتاأنية 
لأفك���ار رودني التي اقتب�ش جانبًا كبيرًا منها من مدر�سة التحليل 
ر �سراحًة عن  الطبق���ي، واإ�سهامات كارل مارك�ش. كما اأنه قد عبَّ
ث عن �سرورة تبّن���ي الأيديولوجية ال�ستراكية  ذل���ك حينما تحدَّ
للخ���روج م���ن الم���اأزق التنموي، ول عج���ب في ذل���ك؛ خ�سو�سًا 
اأّن تل���ك الفت���رة )�سبعينيات الألفي���ة المن�سرم���ة( مثَّلت ذروة 
الحرب الباردة، وقد تبّنت معظم الدول الإفريقية الأيديولوجية 
ال�ستراكي���ة، وا�ستلهم���ت مبادئه���ا بو�سفه���ا منطلق���ًا اأ�سا�سّي���ًا 
ر الكامل من التبعية للقوى ال�ستعمارية؛  لتحقيق التنمية والتحرُّ
فالإمبريال���ة التو�سعية هي نتاٌج لتط���ور الراأ�سمالية- كما اأو�سح 

رودني-)3(.
ثالث���اً: المنه���ج ال���ذي اعتمد عليه رودن���ي في طرح 
 ،A.M Babu اأف���كاره: اإن���ه- وبح�س���ب ما ذك���ره اأ.م باب���و
وال���ذي ك���ان وزي���رًا لل�س���وؤون القت�سادي���ة وتخطي���ط التنمي���ة 
بتنزاني���ا- ك���ان منهج »المادي���ة التاريخية«)4(، والت���ي ترتئي اأّن 
معرف���ة الحا�سر ومواجه���ة اإ�سكالياته تكم���ن بالأ�سا�ش في تدبُّر 
ز في اأغل���ب اأطروحاته الواردة في  الما�سي؛ ذل���ك اأّن رودني ركَّ
هذا العمل عل���ى تناُول الفترة ال�ستعمارية؛ لي�سع القارئ ُن�سب 
عينيه دائمًا اأّن تلك الحقب���ة مثَّلت انقطاعًا في �سيرورة التطّور 
الجتماع���ي وال�سيا�سي والقت�سادي للدول الإفريقية، فلو ُتِركت 
تل���ك المجتمعات و�ساأنه���ا لما و�سلت اإلى ه���ذه الحالة المتردية 
م تو�سيات تتعلق ب�سرورة تاأريخ  م���ن الفقر والتخّلف. كما اأنه قدَّ
الحقب���ة ال�ستعمارية، وقد ا�ستخدم رودن���ي التحليل الإح�سائي 
كاأداة منهاجية؛ اإذ ا�ستند في اأكثر من مو�سٍع على المقارنة بين 

tures/06/10/forty�years�of�how�europe�
/underdeveloped�africa

Lee Wengraf, «How Europe Underdevel�  )3(
oped Africa: The Legacy of Walter Rod�
 ney», Review of African Political Economy
 (Date Visit: 10/4/2018, Time Visit: 1:00

 :pm), Available at
http://roape.net/2017/06/16/europe�underde�

/veloped�africa�legacy�walter�rodney

)4(  والتر رودني، اأحمد الق�سير )ترجمة(، مرجع �سبق ذكره، 
�ش414.
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الأو�ساع ف���ي الدول المتخّلفة والمتقّدم���ة، والتحليل الإح�سائي 
للبيان���ات المتعلقة بمتو�سط دخل الف���رد والحتياجات الغذائية 
وال�سحية والخدمات التي يح�س���ل عليها، وغيرها الكثير، بغية 
التدليل على ما و�سلت اإليه الدول الإفريقية من تخلُّف، وتو�سيح 
حجم الفجوة اأو الُهّوة بين البلدان المتخّلفة والبلدان المتقّدمة، 
والتي ُتْع���زى بالأ�سا�ش اإل���ى عالقات ال�ستغالل- كم���ا اأو�سحنا 

اآنفًا-.
رابع���اً: المفاهي���م الت���ي طرحها الكت���اب: ربما ميَّزت 
تلك المفاهيم الكتاب، وجعلته مرجعًا مهّمًا في حقل الدرا�سات 
ف رودني  الإفريقي���ة، نج���د اأبرزه���ا مفه���وم »التنمي���ة«؛ اإذ ع���رَّ
التنمي���ة على نط���اق وا�سع، ول���م يجعلها مقت�س���رًة على المجال 
القت�س���ادي اأو مرادف���ًا للتنمي���ة القت�سادية، بل اإنن���ا نجد اأنه 
ق�س���د به���ا بالأ�سا�ش »التنمي���ة الإن�ساني���ة«، اإذ تعن���ي- ح�سبما 
ارت���اأى والتر رودن���ي-: تح�ّسنًا ف���ي م�ستويات المه���ارة والكفاءة 
والحري���ة والإب���داع والن�سب���اط الذات���ي والم�سوؤولي���ة والحي���اة 
المادي���ة. وكلها اأبع���اٌد مت�سلٌة بال���ذات الإن�ساني���ة اأو بالم�ستوى 
الف���ردي، على اعتبار اأّن الإن�سان ه���و اأ�سا�ش التنمية، وهي اأبعاٌد 
لي�س���ت بمناأى اأي�سًا ع���ن ال�سياق المجتمعي كم���ا اأو�سح رودني، 
فم���ا دام المجتم���ع يْكفل مث���ل تلك الحق���وق لالإن�س���ان، ويدفعه 
نحو تطوي���ر قدراته ومهاراته، فهو مجتم���ٌع جديٌر بالتنمية. كما 
 Self- »ز اأي�س���ًا رودني على مفه���وم »العتماد على ال���ذات��� ركَّ
الجديد)1(؛ اإذ ارتاأى اأّن  بال�ستعمار  وربط���ه   Reliancism
ل ا�ستعمارًا جديدًا لإفريقيا،  ال�ستثم���ارات الأجنبية ل تزال ت�سكِّ
وم���ن ث���ّم اأ�سح���ت ال�سع���وب الإفريقي���ة ت���دور في حلق���ة الفقر 
المفرغ���ة؛ فهي لم ت�ستفد من درو����ش الما�سي، ول تزال تتعامل 
مع الق���وى ال�ستعمارية التي عمدت اإل���ى تخّلفها واإفقارها. واأنه 
ر الكامل اإل بالقطيعة  ل �سبي���ل للخروج من هذا الماأزق والتح���رُّ
الجذرية مع تلك القوى ال�ستعمارية الراأ�سمالية، والعتماد على 
ال���ذات في تطوير القدرات، ف�ساًل عن مفه���وم »البنية الفوقية« 

 Matthew Quest, «Rewriting the legacy of  )1(
 Walter Rodney?», Pambauka News (Date
 Visit: 18/4/2018, Time Visit: 2.30 am),

 :Available at
https://www.pambazuka.org/pan�africanism/

rewriting�legacy�walter�rodney

اأن�س���اق  اإل���ى  ين�س���رف  ال���ذي   ،)2(  Superstructure
المعتقدات واأنماط ال�سلوك والعالقات الجتماعية وُنُظم الحكم 
ال�سائ���دة ف���ي اأّي مجتمع، والذي ه���و اأ�سا�ش تنمي���ة المجتمعات 

وتطوُّرها. 
وختامًا:

وعل���ى الرغ���م م���ن عم���ق التحلي���ل والن�سب���اط المنهجي 
مه���ا هذا العم���ل؛ فاإننا نالحظ-  والمفاهي���م الجدي���دة التي قدَّ
وب�س���كل جل���ّي- اأّن رودني قد اأ�سه���ب كثيرًا في تدوي���ن اأو تاأريخ 
الما�س���ي )الحقبة ال�ستعماري���ة( وماآلته عل���ى الو�سع الراهن 
للقارة الإفريقية. وقد جاءت التو�سيات على تلك ال�ساكلة اأي�سًا، 
وهي تتمحور ح���ول تدوين التاريخ الإفريقي في فترة ال�ستعمار، 
وتبيان اأهمية الطالع على كتابات المفكرين والزعماء الأفارقة 
لالإلم���ام بتل���ك الحقب���ة الزمنية م���ن تاري���خ الق���ارة، ولكنه لم 
يذكر اأي���ة اآليات من �ساأنها و�سع الق���ارة الإفريقية على الطريق 

ال�سحيح للم�سي ُقُدمًا نحو التنمية الحقيقية ال�ساملة. 
ف رودني كثيرًا حينما اأ�سار اإل���ى اأنه ل �سبيل لتنمية  وتط���رَّ
دول الق���ارة اإل باإح���داث قطيعة مع الق���وى ال�ستعمارية، مع اأّن 
ذل���ك الأمر ُيَعد �سربًا من �سروب الخيال ل مكان لتحقيقه على 
اأر�ش الواق���ع؛ فاإفريقيا ل يمكن لها- �س���اءت اأم اأبت- النعزال 
ع���ن القوى الكب���رى اأو ال�س���وق العالمية، و�ستظّل الق���ارة ميدانًا 
لتناف����ش كلٍّ من القوى العظم���ي وال�ساعدة؛ بغية الح�سول على 
موطئ قدٍم لها في ال�ساحة الإفريقية توطئًة لنفوذها، وا�ستغالًل 
لم���وارد القارة. لكن هذا ل يعني باأية حاٍل اأّن الدول الإفريقية ل 
ت�ستطيع تعزيز اعتمادها الذاتي، والتخّل�ش تدريجّيًا من التبعية 
ر  لل���دول الكب���رى، بْي���َد اأّن الطريق ل ي���زال طوياًل له���ذا التحرُّ
الكامل، وخ�سو�س���ًا في ظّل غي���اب الإرادة ال�سيا�سية الإفريقية 

للفكاك من اأ�سر هذه التبعية �

 Omosulu Rotimi, «A Critique of Walter   )2(
Rodney’s Concept of Development», Ar�
 ticle Published in International Journal of
Education and Research (New York:  In�
ternational Journal of Education and Re�
 .search, Vol. 1, No, 5, May 2013), p. 162



114

تقارير
إفريقية

 العدد  )  39  (   يناير 2019م   /  ربيع ثاني 1440هـ

تطور الصراعات واألزمات والنزاعات في 
القارة اإلفريقية  2018/2017م

�أ. �سمر �أبو �ل�سعود
باحثة متخ�س�سة في �ل�سوؤون �الإفريقية - م�سر

�س�ين ذلك �إلى طبيعة ن�س�اأة �لدول �الإفريقية  �لمتخ�سّ
وتق�س�يمها خ�الل حقبة �ال�س�تعمار، ث�م تبعيتها للدول 

�ال�ستعمارية بعد �ال�ستقالل.
وُت�سّنف ال�سراع���ات الإفريقية اإّما بو�سفه���ا �سراعاٍت اإثنية، 
واإّم���ا �سراعاٍت �سيا�سية بين النخ���ب الحاكمة حول ال�سلطة والثروة، 
ثم ظهر موؤخرًا مفهوٌم جديٌد لل�سراعات الإفريقية، وهي ال�سراعات 
ذات النزعة الدينية التي تندرج تحت م�سّمى »الإرهاب«، وقد �سهدت 
القارة الإفريقية خالل ال�سن���وات القليلة الما�سية ن�سوب العديد من 

�لق�ارة �الإفريقية من �نت�س�ار �الأزمات تعاني 
و�لنز�عات و�ل�س�ر�عات �لم�سلحة بها 
عل�ى م�د�ر تاريخها، وتت�س�م �الأزم�ات �لد�خلية للدول 
�الإفريقية بقدرتها �لكبيرة على �لتحول �إلى �س�ر�عاٍت 
م�س�لحٍة ب�س�رعٍة كبي�رٍة مقارن�ًة بمثيالتها ف�ي باقي 
�أنح�اء �لعال�م، كم�ا تت�س�م �لغالبي�ة �لعظم�ى م�ن هذه 
�ل�س�ر�عات باأنه�ا �س�ر�عاٌت �إثني�ة، وُيرج�ع �لعديد من 
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اأ- جفاف البحيرة: تعر�ست بحيرة ت�ساد على مدار تاريخها 
للعدي���د م���ن موجات الجف���اف التي اأّث���رت في من�سوب المي���اه فيها، 
وبم���رور ال�سن���وات تاأث���رت م�ساحة البحي���رة ذاتها بتل���ك الموجات، 
وبعد اأن كان���ت م�ساحتها 25000 كم2 في �ستينيات القرن الع�سرين، 
فق���دت البحيرة اأكثر من 90% من م�ساحته���ا؛ حيث توؤكد التقديرات 
اأّن م�ساحته���ا الآن ل تزيد عن 2000 ك���م)3(2، حيث ت�سير الدرا�سات 
اإلى اأّن البحيرة بداأت في التعر�ش للجفاف بدايًة من �ستينيات القرن 
�سون م�ساألة جف���اف البحيرة اإلى عدة  الع�سري���ن، وُيرج���ع المتخ�سّ
اأ�سب���اب؛ من اأبرزها التغي���رات المناخية من جه���ة، وتزايد ال�سغط 
على الموارد الطبيعية من جهٍة اأخرى)4(، نتيجًة لتزايد عدد ال�سكان 
ب�سورٍة كبيرٍة في المنطقة، فقد ت�ساعف عدد ال�سكان من 17 مليون 
ن�سم���ة في عام 2005م؛ لي�سل اإلى 38 ملي���ون ن�سمة عام 2016م)5(، 
وهو م���ا يمّثل �سغط���ًا �سديدًا عل���ى ا�ستهالك الم���وارد الطبيعية في 

المنطقة.
 ب- انعدام االأمن الغذائي: ت�سّبب تدهور حالة البحيرة في 
انعدام الأمن الغذائي ل�سكان المنطقة، خ�سو�سًا اأّن جفاف البحيرة 
ترت���ب عليه جفاف التربة، وه���و ما اأّثر على الن�س���ق القت�سادي في 
المنطقة والقائم على القت�ساد المعي�سي، فاأكثر من 90% من �سكان 
المنطق���ة يعتمدون عل���ى الزراعة والرع���ي و�سيد الأ�سم���اك وتربية 
الموا�سي في ك�سب قوتهم)6(، مما اأدى اإلى تف�سي الفقر و�سوء التغذية 

في المنطقة.
ج- ممار�س���ات الحكومات: اأخفق���ت دول الحو�ش في توفير 

.tion of the United Nations, 2017), Pp. 13

 Uche T. Okpara, Lindsay C. Stringer &   )3(
 Others, “Conflicts About Water In Lake
Chad: Are Environmental, Vulnerabil�
 ity And Security Issues Linked?”, (Leeds:
 The University of Leeds, paper published
in Progress in Development Studies, Oc�

.tober 2015), Pp. 6�7

 Food and Agriculture Organization of the  )4(
.United Nations (FAO), Op.Cit., Pp. 13

 The crisis around Lake Chad,   )5(
:23/02/2017, at

http://africasacountry.com/2017/02/the�crisis�
/around�lake�chad

.Idem  )6(

تل���ك ال�سراعات، مثل ال�سراع في اإفريقي���ا الو�سطى، وال�سراع في 
مالي والنيجر ونيجيريا، وكذلك ال�سومال، والكونغو الديمقراطية.

و�سه���دت ال�سن���وات الثالث الأخي���رة ن�سوب وا�ستم���رار خم�سة 
�سراعاٍت رئي�سيٍة في القارة الإفريقية، �سيتم تناولها من خالل اإلقاء 
ال�س���وء على اأ�سباب تلك ال�سراعات واأبعادها ونتائجها، في محاولٍة 
للخ���روج ببع�ش التو�سيات التي من �ساأنها الم�ساعدة في احتواء تلك 

ال�سراعات والحّد من تفاقمها وانت�سارها.
ت�ساد-  بحيرة  حو�ض  منطقة  ف��ي  ال�����س��راع  اأوًل: 

2013م:
تواجه منطق���ة حو�ش بحيرة ت�ساد الواقعة بي���ن و�سط اإفريقيا 
وت�س���اد  والنيج���ر  ه���ي )نيجيري���ا  ت�س���ّم 4 دول،  والت���ي  وغربه���ا، 
والكامي���رون(، واحدًة من اأكبر الأزم���ات الإن�سانية في العالم اليوم، 
والتي ح���ّذرت منها جميع المنظمات والهيئ���ات الدولية وعلى راأ�سها 
الأم���م المتحدة، حيث تاأّثر ما يزيد عن 17 مليون ن�سمٍة من ال�سراع 
الدائر في المنطقة منذ عام 2009م، والتي يقطنها ما يقرب من 30 
مليون ن�سمة، وهي المنطقة التي ت�سّم جماعة بوكو حرام النيجيرية 
المتطرف���ة، حيث ات�س���ع نطاق هجم���ات بوكو حرام لتط���ال ال�سكان 
المقيمي���ن في محيط البحيرة، وهو ما ت�سب���ب في اأزمٍة اإن�سانيٍة غير 

م�سبوقة)1(.
1- اأ�سباب الأزمة وجذورها:

ُترجع الكثي���ر من الدرا�سات اأ�سباب الأزم���ة في منطقة حو�ش 
بحي���رة ت�س���اد اإلى ال�س���راع القائم ف���ي المنطقة نتيج���ًة لممار�سات 
جماع���ة بوكو حرام الإرهابية، وعلى الرغ���م من اأّن تلك الممار�سات 
ه���ي ال�سبب الرئي�ش في ت���رّدي الأو�ساع في المنطق���ة؛ فاإنه ل يمكن 
ح�س���ر اأ�سب���اب الأزمة في تل���ك الممار�س���ات فق���ط، فالتركيز على 
ال�سراع وانعدام الأمن فقط ك�سبٍب لالأزمة تنتج عنه معالجٌة خاطئٌة 
لالأزمة، فالق�سايا الأيكولوجي���ة والجتماعية والقت�سادية هي جزٌء 

ل يتجزاأ من الأزمة التي تعاني منها منطقة حو�ش بحيرة ت�ساد)2(.

 Cooperazione Internazionale, Lake   )1(
 Chad Basin Regional Crisis Response
 (Milan: Cooperazione Internazionale,

.2017), Pp. 2�7

 Food and Agriculture Organization of the  )2(
 United Nations (FAO), Lake Chad Basin
 crisis Response strategy (2017–2019),
(Rome: Food and Agriculture Organiza�
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ال�سلع والخدمات الأ�سا�سية، مثل: الغ���ذاء والمياه وال�سحة والتعليم 
والأمن، لمواطنيها القاطنين ف���ي محيط البحيرة، وعلى الرغم من 
اأّن بع����ش دول الحو����ش تمّكنت من تحقيق مع���دلت نموٍّ جيدٍة خالل 
ال�سن���وات الأخي���رة؛ فاإّن مع���دلت الفقر اأي�سًا ق���د زادت، فاأكثر من 
70% م���ن �سك���ان المنطق���ة يعي�سون تح���ت خط الفقر، كم���ا ارتفعت 
ن�سبة البطالة في المنطقة، حيث و�سلت اإلى 40%، وانخف�ش م�ستوى 
التعلي���م تمام���ًا؛ حت���ى اإّن 20% م���ن �سك���ان المنطق���ة فق���ط هم َمن 
يعرفون القراءة والكتابة )1(، فكانت النتيجة اأن اأدى ا�ستمرار اإهمال 
الحكومات ل�سكان المنطقة وتهمي�سهم لعقوٍد طويلٍة اإلى تغذية دائرة 

العنف وال�سراع بها)2(.
د- ممار�س���ات جماع���ة بوك���و ح���رام: ظه���رت جماعة بوكو 
ح���رام للوجود في عام 2002م ف���ي �سمال �سرق نيجيريا، وهي حركٌة 
اإ�سالمية م�سلحة، بداأت ب�س���ّن هجماتها في البداية في نطاق الدولة 
النيجيري���ة، ثم ب���داأت في تو�سيع نطاق عملياته���ا من خطٍف وتفجيٍر 
���ٍة دول حو����ش البحي���رة، وكانت  لت�سم���ل ال���دول المج���اورة، وبخا�سّ
البداي���ة في ع���ام 2013م عندما قام���ت الجماعة بعملي���ة اختطاٍف 
لأ�س���رٍة فرن�سية تزور الكاميرون؛ مقابل الإفراج عن بع�ش المعتقلين 

وطلب فدية قدرها 3 ماليين دولر)3(.
2- اأبعاد وتطورات الأزمة:

اأ- تزاي���د ح���ّدة �س���وء وانع���دام االأم���ن الغذائ���ي: في ظّل 
حالة ال�سعف واله�سا�سة التي كانت تعاني منها منطقة حو�ش بحيرة 
ت�ساد، ومع ن�سوب ال�سراع الم�سلح في المنطقة نتيجًة لظهور جماعة 
بوك���و حرام؛ تحول���ت اأولويات دول الحو����ش لمواجهة خطر الإرهاب 
المتزاي���د في المنطق���ة، وهو ما ترت���ب عليه اإهمال جه���ود مكافحة 
ٍة  جفاف البحيرة، وعدم توفير الحاج���ات الأ�سا�سية لل�سكان وبخا�سّ

 The crisis around Lake Chad,   )1(
:23/02/2017, at

http://africasacountry.com/2017/02/the�crisis�
/around�lake�chad

 Cooperazione Internazionale, Op.Cit.,   )2(
.Pp. 2�7

Virginia Comolli, The evolution and im�   )3(
pact of Boko Haram in the Lake Chad Ba�

:sin, October 2017, at
https://odihpn.org/magazine/the�evolution�
and�impact�of�boko�haram�in�the�lake�

/chad�basin

الغ���ذاء، فاأ�سبح �سك���ان دول الحو�ش المقيمين ف���ي محيط البحيرة 
يعتم���دون عل���ى الم�ساع���دات الإن�ساني���ة ف���ي المق���ام الأول لتغطي���ة 
ٍة  حاجاتهم الغذائي���ة، واأ�سبح ال�سواد الأعظم م���ن ال�سكان، وبخا�سّ

الأطفال، يعانون من الجوع و�سوء التغذية.
ب- اتج���اه �سكان حو����س البحيرة لالن�سم���ام لجماعة 
بوك���و ح���رام: نتيج���ًة لتردي الأو�س���اع في منطقة محي���ط البحيرة 
ب�سورٍة كبيرٍة، وانت�سار الج���وع والفقر والمر�ش فيها، اأ�سبح العديد 
من �سك���ان المنطقة يتجهون اإلى الن�سمام طواعيًة اإلى جماعة بوكو 
ٍة ال�سباب والن�ساء. حرام بحثًا عن الطعام والماأوى والأمان، وبخا�سّ

ج- تزاي���د ح���ّدة الممار�س���ات القمعي���ة لجماع���ة بوك���و 
ح���رام ف���ي المنطق���ة: ب���داأت جماع���ة بوك���و ح���رام تتج���ه اإل���ى 
الممار�س���ات النتقامي���ة �س���ّد �سك���ان المنطق���ة، مث���ل التفجي���رات 
النتحاري���ة، والتهجي���ر الق�س���ري لل�سك���ان، ف�س���اًل ع���ن النتهاكات 
الإن�ساني���ة وا�سع���ة النطاق من خطٍف واغت�س���اٍب وقتل، وبحلول عام 
2015م زادت اأعم���ال العن���ف المرتبط���ة بالغارات الت���ي ت�سّنها بوكو 
ح���رام على الكاميرون وت�ساد والنيجر ب�سكٍل كبيٍر وغير م�سبوق، مما 
ترت���ب عليه زيادة العمليات الع�سكرية الت���ي ت�سّنها القوات الحكومية 
لمكافح���ة التمرد، وهو ما زاد من تاأزم الو�س���ع الإن�ساني في منطقة 
حو�ش البحيرة، حتى اأ�سبح �سك���ان المنطقة معزولين داخلّيًا تمامًا 
ع���ن بالدهم، وفي مار����ش 2015م اأعلنت بوكو ح���رام الولء والبيعة 

لداع�ش التي �سّرحت فيما بعد بقبولها البيعة)4(.
د- جه���ود مكافح���ة بوكو ح���رام: تّم ت�سكيل ق���واٍت متعددة 
الجن�سيات للت�سدي لجماعة بوكو حرام، وبحلول عام 2016م عززت 
تل���ك القوات من عملياتها في المنطقة، وتمّكنت من ا�سترداد المدن 
الرئي�سية وعدٍد كبيٍر من القرى الواقعة تحت �سيطرة بوكو حرام في 
منطق���ة حو�ش بحيرة ت�س���اد، وهو ما ك�سف النق���اب عن مدى تردي 
الأو�س���اع الإن�سانية في المنطق���ة، ونتيجًة لفقدان بوكو حرام العديد 
م���ن الأقاليم الت���ي كانت واقعًة تحت �سيطرته���ا؛ زادت من هجماتها 
النتحاري���ة التي ت�ستهدف قوات الأم���ن وكذلك المدنيين في منطقة 

حو�ش البحيرة على حٍدّ �سواء)5(.

 Food and Agriculture Organization of the  )4(
.United Nations (FAO), Op.Cit., Pp. 1�2

 Cooperazione Internazionale, Op.Cit., Pp.  �
.2�7

 Food and Agriculture Organization of the  )5(
.United Nations (FAO), Op.Cit., Pp. 1�2
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ه����- تط���ورات االأو�ساع حت���ى �سبتمب���ر 2018م: ا�ستمرت 
الهجم���ات الم�سلحة في المنطقة ب�س���ورٍة مكثفة، مما اأدى اإلى تعليق 
العملي���ات الإن�سانية في بلدة »ران« ب�سمال �س���رق نيجيريا في مار�ش 
2018م، وفي 26 اإبريل 2018م وقع هجوٌم �سخٌم على »مايدوجوري«، 
وال���ذي ُيعّد اأ�سواأ هجوٍم وقع في المنطق���ة منذ �سهور، حيث نتج عنه 
اإ�ساب���ة م���ا يزيد ع���ن 260000 ن���ازٍح والع�س���رات م���ن العاملين في 
المنظم���ات الإن�سانية ف���ي المنطقة، وهو ما ا�سط���ر القوات متعددة 
الجن�سي���ات ف���ي المنطقة اإلى �س���ّن هج���وٍم م�ساد، فتزاي���دت حالة 
انع���دام الأمن ف���ي المنطقة خالل الأ�سهر الأخي���رة، مما ترتب عليه 
اإلغاء العديد م���ن البعثات الإن�سانية الموجهة اإلى المنطقة، وبالتالي 

تزايد تردي الحالة الإن�سانية)1(.
ظل���ت الهجم���ات تتزايد ف���ي المنطق���ة ب�سورة م�ستم���رة، ولم 
تتمكن القوات متعددة الجن�سيات من ال�سيطرة على تردي الأو�ساع، 
حي���ث ت���ّم ت�سريد الآلف خالل �سه���َري مايو ويوني���و 2018م، وكانت 
اأكثر المناطق ت�سّررًا ه���ي: �سمال الكاميرون و�سمال �سرق نيجيريا، 
فبلغ عدد النازحين في �سهر يونيو 2018م وحده 2600 �سخ�ش، وفي 
اأعق���اب الهجوم المكثف للجهادّيين على منطقة »ديفا« بجنوب �سرق 
النيج���ر واأق�سى �سم���ال الكاميرون، ا�سطرت جماع���ات الإغاثة اإلى 
تعلي���ق عملياتها الإن�ساني���ة لتلك المنطقة؛ على الرغ���م من اأنها ُتعّد 

واحدًة من المراكز المحلية ل�ست�سافة نازحي المنطقة)2(.
3- نتائج ال�سراع:

اأ- اإغ���الق الح���دود الم�سترك���ة بين دول الحو����س: ُتعّد 
الهج���رة الداخلي���ة بي���ن دول حو�ش بحي���رة الت�ساد ج���زءًا ل يتجزاأ 
من تاري���خ المنطقة، فحدود دول الحو�ش الأربع���ة كانت تمّثل نقاط 
تبادٍل وتق���ارٍب بين �سكان المنطقة ولي�س���ت عوائق في وجههم؛ فقد 
كانت حركة تبادل الأ�سخا�ش والب�سائع بين حدود الدول الأربعة في 
المنطق���ة المحيطة بالبحيرة تخ�سع للقواني���ن والأعراف التقليدية، 
خ�سو�س���ًا اأّن الح���دود الم�سترك���ة بين دول حو����ش البحيرة يقطنها 

United Nations Office for the Coordina�   )1(
 tion of Humanitarian Affairs, Lake Chad
 Basin: Crisis Update  No. 23, (New York
 & Geneva: OCHA Reports No. 23, April

.2018), Pp. 1�3

 Lake Chad Basin: Crisis Update No. , __ )2(
 24, (New York & Geneva: OCHA Reports

.No. 24, June 2018), Pp. 1�3

جماع���اٌت اإثني���ٌة م�سترك���ة، حيث تت���وزع الجماع���ة الإثني���ة الواحدة 
بي���ن حدود دولَتْي���ن اأو اأكثر من دول الحو�ش، وكان���ت عملية التبادل 
التقليدي���ة تلك تت���ّم لأغرا�ٍش اقت�سادي���ٍة تتمثل في تب���ادل الب�سائع 
وا�ستخدام المراعي، واأخرى اجتماعية تتمثل في التوا�سل بين الأ�سر 
المختلفة التي تعي�ش في الجماعات الإثنية الم�ستركة بين الدول، وفي 
اأعق���اب تو�سيع جماعة بوكو حرام للنطاق الجغرافي لعملياتها خارج 
نيجيري���ا لي�سل اإلى باقي دول حو�ش البحي���رة؛ بداأت حكومات تلك 
الدول في اإغالق الحدود تمام���ًا وت�سديد التواجد الأمني عليها، وهو 
���ف حركة التجارة التقليدي���ة والتبادل الجتماعي  م���ا ترتب عليه توقُّ

في المنطقة)3(.
ب- ن���زوح وت�سري���د الماليي���ن: فوفق���ًا لتقدي���رات ع���ام 
2017م؛ اأدى ال�س���راع الدائ���ر ف���ي منطقة حو�ش بحي���رة ت�ساد اإلى 
ن���زوح ما يزي���د عن 2.5 ملي���ون ن�سمة، وه���ي بذلك ُتع���ّد ثاني اأكبر 
اأزم���ة نزوٍح على م�ست���وى العالم بع���د الأزمة ال�سوري���ة، ويقع غالبية 
النازحي���ن في وليات �سمال �سرق نيجيري���ا، التي بلغ عدد النازحين 
فيه���ا وحده���ا 1.9 مليون ن�سم���ة، وهذا ل يعن���ي اأّن ن�سبة النزوح في 
باق���ي دول الحو�ش كان���ت �سعيفة؛ فه���ي اأي�سًا ُتعّد مرتفع���ًة مقارنًة 
باأع���داد �سكانه���ا؛ فقد بلغ ع���دد النازحين في الكامي���رون 251 األف 
ن�سم���ة، وفي النيج���ر 226 األف ن�سمة، اأما ت�س���اد فبلغ عدد النازحين 
فيه���ا ما يقرب من 400 األف ن�سمة، ول تنح�سر خطورة اأزمة النزوح 
ف���ي منطق���ة حو�ش بحيرة ت�س���اد في �سخامة ع���دد النازحين فقط؛ 
واإنما في اأنه���ا ُتعّد الأزمة الأ�سرع نمّوًا؛ فقد ت�ساعف عدد النازحين 
ث���الث م���رات خ���الل عاَم���ي 2016/2015م فق���ط، وب�س���كٍل عامٍّ ل 
يمك���ن اإرج���اع اأزمة النزوح لل�س���راع الم�سلح في الإقلي���م فقط، واإن 
كان���ت الن�سب���ة الأعظم تعود اإليه، فن�سب���ة 92.9% من النازحين هي 
ب�سب���ب ال�سراع الم�سلح، لكن هناك اأي�سًا 5.5% منهم نزحوا نتيجًة 
لالأو�س���اع المتردية والنزاعات الجتماعي���ة بين المزارعين والرعاة 
ويقع غالبيتهم في نيجيريا، و1.5% نزحوا ب�سبب الكوارث الطبيعية، 
���ًة في الكاميرون التي تعاني م���ن وقوع الفي�سانات فيها ب�سورٍة  خا�سّ

دوريٍة متكررة)4(.
ج- ت���ردي االأو�س���اع االإن�سانية: األقى ال�س���راع العنيف في 
منطق���ة حو����ش بحي���رة ت�ساد بظالل���ه عل���ى الأو�س���اع الإن�سانية في 

 Food and Agriculture Organization of the  )3(
United Nations (FAO), Op.Cit. Pp. 2�3

.Idem  )4(
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الإقلي���م، وخ�سو�س���ًا اأّن اأعم���ال العنف دفعت الماليي���ن اإلى النزوح 
بعيدًا عن اأرا�سيهم الزراعي���ة، ومراعيهم وممتلكاتهم، مما زاد من 
حّدة تدهور البيئة في المنطقة، كما اأ�سفرت اأعمال العنف عن فقدان 
الآلف لأرواحهم، وتدمير البنية التحتية تمامًا، وتعّطل و�سائل النقل 
والت�سالت، فاأ�سبحت الأو�ساع المعي�سية غايًة في ال�سوء اإلى درجة 
اأن �سارت المنطقة مهددة بدّق ناقو�ش خطر ن�سوب حرٍب اأهليٍة بين 
الجماع���ات الإثني���ة الموجودة بها، وبحلول نوفمب���ر 2016م واجه ما 
يق���رب من 7 ماليين ن�سمة خطر المجاعة؛ فوفقًا لآخر تقييم لالأمن 
الغذائ���ي ُوج���د اأّن المناط���ق المتاأث���رة بال�س���راع الواق���ع في حو�ش 
البحيرة تعان���ي من النعدام ال�سديد لالأم���ن الغذائي، ففي نيجيريا 
يواج���ه 5.2 ماليين ن�سمة خط���ر المجاعة، و1.4 ملي���ون ن�سمة في 
الكاميرون، اأما النيجر فيواجه خطر المجاعة فيها حوالي 800 األف 

ن�سمة، وما يقرب من 300 األف في ت�ساد)1(.
4- تو�سيات:

اأ- ع���الج الأو�س���اع القت�سادي���ة والجتماعي���ة ف���ي الإقلي���م 
ه���ي اأ�سا�ُش ح���ّل الم�سكلة، وخ�سو�س���ًا اأّن تنامي الأزم���ة جاء نتيجًة 
لممار�س���ات بوك���و حرام، اأم���ا تردي الأو�س���اع البيئي���ة والجتماعية 
والقت�سادية وتجاهل الحكوم���ات لذلك التردي فهو ال�سبب الرئي�ش 
ف���ي الأزمة، وحت���ى تتمك���ن حكوم���ات دول الحو�ش م���ن ال�سطالع 
بَدورها الجتماعي والقت�سادي يتعّين عليها توفير الأمن؛ من خالل 
ت�سافر الجهود الدولية والإقليمية لل�سيطرة على الأو�ساع الأمنية في 

المنطقة.
ب- �س���رورة توفي���ر بدائ���ل منا�سب���ة للنازحي���ن الراغبين في 
الع���ودة اإل���ى دياره���م، والتي م���ن اأبرزها توفي���ر ال�سل���ع والخدمات 
الأ�سا�سية، وم�ساعدتهم في جهود اإعادة اإعمار مناطقهم ومنازلهم.

ج- �سرورة توفير الم�ساعدات والحتياجات الطارئة لمخيمات 
النازحي���ن للتخفيف م���ن حّدة الأزمة الإن�سانية فيه���ا، فبحلول يناير 
2017م بل���غ عدد الأطفال الذين يعانون من �سوء التغذية الحاّد 515 
األف طفل مقارنًة ب�175 األف طفل في يناير 2016 )2(، فعدم ا�ستجابة 
المجتم���ع الدولي لالأزمة الإن�ساني���ة الطاحنة في مخيمات النازحين 
وعدم توفير الم�ساعدة الفعالة؛ يمّثل تهديدًا كبيرًا لالأو�ساع الأمنية 
ويزي���د م���ن ات�ساع دائ���رة العنف، فقد ت���ّم ر�سد العدي���د من حالت 
الن�سم���ام الطوعي لبوكو حرام بحث���ًا عن الأمن وتوفير الحتياجات 

.Ibid., Pp. 1�6  )1(

.Ibid., Pp. 7�8  )2(

ٍة الن�س���اء والأطفال، وهو ما ُيع���ّد �سريانًا لتغذية  الأ�سا�سي���ة، وبخا�سّ
الجماع���ة بالعنا�س���ر الب�سرية الت���ي ت�ستخدمها غالبًا ف���ي العمليات 
النتحاري���ة، وه���و ما يف�ّس���ر تزايد مع���دلت التفجي���رات النتحارية 

موؤخرًا، والعتماد عليها كتكتيك رئي�ٍش في عمليات بوكو حرام.
د- محاول���ة توفير الأو�ساع المالئم���ة للنازحين؛ حتى يتمّكنوا 
من توفير احتياجاتهم الأ�سا�سية، وهذا من �ساأنه تخفيف حّدة الآثار 
ًة ما يتعلق بمنحهم الأرا�سي لزراعتها،  المترتبة على نزوحهم، خا�سّ
والموا�س���ي لتربيته���ا، فالزراع���ة وتربي���ة الموا�س���ي كان���ت الم�سدر 
الرئي�ش لك�سب العي�ش لمعظم النازحين قبل نزوحهم، وخ�سو�سًا اأّن 
89 مخيم���ًا من مخيمات النازحين في نيجيري���ا )من اأ�سل 124()3( 

ت�سلح للزراعة.
ثانيًا: ال�سراع في جنوب ال�سودان- دي�سمبر 2013م:

ُيع���ّد التنوع الإثني الكبير في جنوب ال�س���ودان الم�سدر الدائم 
للنزاع الداخلي فيها، لي�ش منذ ا�ستقالل جنوب ال�سودان فقط، واإنما 
منذ ا�ستق���الل ال�سودان الكبير ع���ام 1956م، ومنذ ا�ستقالل جنوب 
ال�سودان ف���ي 2011م؛ �سهدت البالد نزاعاٍت داخليًة بين الجماعات 
الإثنية المختلفة التي تعي�ش فيه، وعلى الرغم من اأّن جنوب ال�سودان 
يعي�ش به اأكثر من 60 جماعًة اإثنيًة مختلفة؛ فاإّن ال�سراع الإثني الذي 
ن�سب فيه بحل���ول دي�سمبر 2013م اقت�سر في البداية على جماعَتْين 
رئي�سيَتْي���ن هما الدنك���ا والنوي���ر)4(، حيث ن�سب ال�س���راع في جنوب 
ال�س���ودان بين النخب���ة الحاكمة والمتمثلة في الرئي����ش )�سيلفا كير( 
الذي ينتمي اإلى اإثني���ة الدنكا، ونائبه )ريك م�سار( الذي ينتمي اإلى 

اإثنية النوير)5(.
1- اأ�سباب ال�سراع وجذوره:

اأ- اخت���الف ال���روؤى داخ���ل الحرك���ة ال�سعبي���ة لتحري���ر 

.Ibid., Pp. 2�3  )3(
Lukong Stella Shulika, Nwabufo Okeke�  )4(
 Uzodike, Inter�Ethnic Conflict In South
 Sudan: A Challenge To Peace, in Conflict
Trends, (South Africa: ,Accord Publica�

.tions, January 2013), Pp.24�27

 Aziza Geleta Dessalegn, “The Cause    )5(
and Consequence of Conflict in South Su�
 dan”, in International Journal Of Political
 Science And Development, ( Academic
 Research Journals, Vol. 5, No. 1, January

.2017)Pp. 15�16
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ال�س���ودان ب�ساأن جنوب ال�س���ودان: تعود جذور ال�سراع في جنوب 
ال�سودان اإلى ما قبل ا�ستقالله عام 2011م، فقد كان هناك اختالٌف 
في ال���روؤى داخل �سف���وف الحرك���ة ال�سعبية لتحرير ال�س���ودان حول 
م�ستقب���ل الجن���وب، والتي كان���ت بمثابة الب���ذور الأول���ى لل�سراعات 
الإثنية فيه، فقد خّيمت روؤيتان مختلفتان على �سراع الحركة ال�سعبية 
�سّد حكومة الخرطوم؛ فاإثنية الدنكا كانت تدعو ل�سودان موّحٍد؛ يتم 
فيه تحرير جميع ال�سودانّيين �سم���اًل وجنوبًا، ومعاملتهم كمواطنين 
�سودانّيي���ن عل���ى حدٍّ �س���واء، اأّما اإثني���ة النوير فقد كان���ت ترغب في 
انف�س���ال جنوب ال�سودان وا�ستقالله، فكان هذا الختالف هو اللبنة 

الأولى لالنق�سامات الإثنية ب�ساأن ال�سلطة في جنوب ال�سودان)1(.
ب- الخالف���ات واالنق�سام���ات داخل الحرك���ة ال�سعبية: 
تع���ود بداي���ة النق�سامات ف���ي الحركة اإل���ى ع���ام 1991م، بعد عودة 
)م�س���ار( وقبول الحركة له ف���ي �سفوفها، وفي عام 2008م احتدمت 
الخالف���ات ب�سكٍل علنيٍّ بي���ن �سيلفا كي���ر والحركة ال�سعبي���ة)2(، وتّم 
التو�س���ل لحّل لتلك الخالفات باأن يبقى �سيلفا كير رئي�سًا ويتّم تعيين 
م�سار نائبًا له، وعلى الرغم من ذلك ظلت العالقات بينهما متوترة، 
ف�س���اًل عن تف�سي حالٍة من انعدام الثقة بين القادة والجي�ش ال�سعبي 

لتحرير ال�سودان في تلك الفترة)3(.
ج- اإهدار الموارد االقت�سادية: اأهدرت الحكومة في جنوب 
ال�س���ودان موارده���ا القت�سادية، حي���ث ا�ستغلت ال�سلط���َة ال�سيا�سيَة 
لتاأمي���ن الث���روات لم�سوؤوليها، فتف�س���ى الف�ساد في الدول���ة الحديثة، 
وف���ي 2013م، وقبيل ن�سوب ال�سراع، اتهّم �سيلفا كير 75 من الوزراء 
والم�سوؤولي���ن في حكومته ب�سرق���ة 4 مليارات دولر من ن�سيب جنوب 
ال�س���ودان م���ن عائدات النفط، هذا من جهٍة، وم���ن جهٍة اأخرى ُوجد 
اأّن الإنف���اق الع�سكري في جنوب ال�سودان تجاوز الإنفاق الجتماعي، 
والذي كان يتّم في الأ�سل ل�سالح جماعات دون الأخرى، وهو ما اأدى 

Lukong Stella Shulika, Nwabufo Okeke�  )1(
.Uzodike, Op.Cit., Pp.25�27

.Aziza Geleta Dessalegn, Op.Cit., p. 17   )2(
 Rachel Morrow, South Sudan: Conflict   )3(
Mapping, Ontological Security and Insti�
tutionalised Conflict, (Oxford: The Uni�

 versity of Oxford, Generations For Peace
 Institute Researc, Conflict Analysis No. 2,

.December 2014), p. 39

اإلى ظهور �سعوٍر بالظلم وال�ستياء لدى الجماعات تجاه بع�سها)4(.
د- اإهم���ال بناء الدولة الوطنية في اأعقاب اال�ستقالل: 
اهتّم���ت حكومة جنوب ال�سودان في اأعقاب ال�ستقالل بكيفية تق�سيم 
ال�سلط���ة والثروة بين النخبة وكيفية تكوي���ن هياكل ال�سلطة؛ بدًل من 
الهتم���ام ببناء هياكل الدولة ذاتها، وبدًل من تعزيز الُهوّية الوطنية 
���دة في مقابل ال���ولءات الإثني���ة المتعددة، ك���ان ما حدث هو  الموحَّ
العك����ش تمامًا، حي���ث تّم اإثارة النعرات الإثنية، مم���ا اأدى اإلى تعميق 
ه���ّوة النق�سام ف���ي المجتمع في جن���وب ال�س���ودان، واأ�سبحت البيئة 
ًة  مهياأًة لالنفجار في اأّي وقت، وخ�سو�سًا بين الدنكا والنوير، وخا�سّ
اأنهم���ا برغ���م قتالهما جنب���ًا اإلى جنٍب �س���ّد حكوم���ة الخرطوم لنيل 

ال�ستقالل؛ اإل اأّن انتماءاتهم كانت متناق�سة تمامًا)5(.
ف���ي اإطار م���ا �سبق؛ يت�س���ح اأّن قيادة الحرك���ة ال�سعبية لتحرير 
ال�س���ودان بالإ�ساف���ة اإل���ى الجي����ش ال�سعب���ي لتحرير ال�س���ودان كانتا 
متما�سكَتْين اإلى حٍدّ كبيٍر ب�سبب ال�سرورة ال�سيا�سية ولي�ش النجذاب 
الم�ست���رك اأو الهدف المماثل)6(، وبالرغم من اأّن ال�سراع في جنوب 
ال�س���ودان ه���و بالأ�سا����ش �س���راٌع �سيا�سيٌّ بي���ن النخبة للو�س���ول اإلى 
ال�سلط���ة؛ فاإّن اإ�سفاء الطاب���ع الإثني على ال�س���راع حّوله من �سراٍع 
م�سل���ٍح على ال�سلطة اإلى ح���رٍب اأهليٍة؛ ات�سّمت باأنها كانت حرب الكّل 

�سّد الكّل.
2- اأبعاد ال�سراع:

اأعل���ن الرئي�ش �سيلفا كير ف���ي دي�سمبر 2013م عزل ريك م�سار 
م���ن من�سب نائب رئي�ش الدولة، والذي ب���َدوره رف�ش ذلك، وا�ستّدت 
حّدة الأزم���ة عندما اأعلن �سيلفا كير اأّن م�س���ار قام بمحاولة انقالٍب 
فا�سلة، وه���و ما نفاه الأخير، ثّم اأعلن الجنود المنتمون لإثنية الدنكا 
تاأييده���م للرئي�ش �سيلفا كير، بينما اأعل���ن اأولئك المنتمون اإلى اإثنية 
النوير ان�سمامه���م ل�سفوف م�سار، فت�ساع���دت وتيرة التوترات في 
الب���الد، واندل���ع ال�سراع الم�سلح ال���ذي تحّول اإلى ح���رٍب اأهليٍة بين 

اإثنيَتي الدنكا والنوير.
وف���ي اأواخر دي�سمبر 2013م اأ�سدر مجل�ش الأمن الدولي قراره 
بن�سر ق���واٍت لحفظ ال�سالم ف���ي البالد، وف���ي 2014م �سّدق مجل�ش 
الأم���ن على قراٍر يفّو����ش لقوات حفظ ال�س���الم الموجودة في جنوب 

Aziza Geleta Dessalegn, OP.Cit., Pp. 17�  )4(
.18

.Idem  )5(
.Rachel Morrow, Op.Cit., p.38  )6(
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ال�سودان ا�ستخدام القوة اإذا ما ا�ستدعى الأمر ذلك)1(.
وف���ي 26 اأغ�سط����ش 2015 تّم بو�ساط���ة من منظم���ة »الإيجاد« 
توقي���ع اتفاق �س���الٍم بين طرَفي ال�سراع )ريك م�س���ار، و�سيلفا كير( 
كخط���وٍة اأولى لإنهاء الحرب الأهلية، وعاد ري���ك م�سار اإلى جوبا في 
26 اإبري���ل 2016م موؤّدي���ًا اليمي���ن نائبًا للرئي����ش، وبالرغم من ذلك 
اندلع���ت اأعمال العنف مرًة اأخرى في يولي���و 2016م، مما دفع م�سار 
اإل���ى الف���رار من البالد بعد اأن اأعلن اأّن جن���وب ال�سودان عاد للحرب 
مرًة اأخ���رى)2(، وفي المقاب���ل اأعلن �سيلفا كير اأنه يمن���ح م�سار مهلَة 
48 �ساع���ة للعودة مرًة اأخرى اإلى جوبا ل�ستئناف مفاو�سات ال�سالم، 
وبع���د انتهاء المهلة وعدم عودة م�سار؛ ت���ّم تعيين »تابان دينج جاي« 
من ِقَبل الجي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان بدياًل لم�سار، وهو ما قبلته 
حكوم���ة �سيلفا كير، وبالفعل قام �سيلفا كي���ر بتعيين دينج جاي نائبًا 
للرئي����ش، ث���م اأعقب ذلك نق���ل م�سار بوا�سط���ة الأم���م المتحدة اإلى 

المنفى)3(.
انق�س���م الجي����ش ال�سعب���ي لتحري���ر ال�س���ودان اإلى جن���اٍح موؤّيد 
لم�س���ار ومعار����ش لدينج ج���اي، واآخٍر موؤّي���د لدينج ج���اي ومعار�ٍش 
لم�س���ار، ون�سب ال�س���راع بين كال الجناَحْين، كم���ا دّبت النق�سامات 
في الدنكا ما بين موؤّيٍد ل�سيلفا كير وما بين معار�ٍش له، ف�سادت حالٌة 
م���ن الفو�سى العارمة بين جميع اأطراف ال�سراع في جنوب ال�سودان 
خالل عام 2017م، واأ�سبح الو�سع ماأ�ساوّيًا تمامًا، واأ�سبحت الحرب 
الأهلية في جن���وب ال�سودان هي حرب الكّل �سّد الكّل؛ بكّل ما تحمله 

الكلمة من معنى)4(.

 Global Conflict Tracker, civil war in south  )1(
:sudan, 14/03/2018, at

https://www.cfr.org/interactives/global�con�
flict�tracker#!/conflict/civil�war�in�south�

.sudan

.Idem  )2(
 How factions in South Sudan’s war took  )3(
 shape on British campuses, 16/04/2017,

:at
https://www.theguardian.com/global�devel�
opment/2017/apr/16/south�sudan�could�
britain�create�peace�striking�how�close�

.they�feel

South Sudan opposition groups join forc�  )4(
:es against government, 14/03/2018, at

http://www.africanews.com/2017/05/15/

3- توقيع اتفاق ال�سالم 2018م:
عادت »الإيجاد« ل�ستئن���اف و�ساطتها ب�ساأن مباحثات ال�سالم، 
م���ع دخول الرئي����ش ال�سوداني عمر الب�سير كو�سي���ٍط جديد، وب�سغٍط 
م���ن الق���ادة الإقليمّيين على اأط���راف ال�سراع في جن���وب ال�سودان، 
ق���ام كلٌّ من �سيلفا كي���ر بو�سفه رئي�س���ًا لجنوب ال�س���ودان، وخ�سمه 
ري���ك م�س���ار بو�سف���ه زعيم���ًا للمعار�س���ة، بالإ�ساف���ة اإلى ع���دٍد من 
ممثل���ي الف�سائ���ل ال�سيا�سية وكذل���ك الف�سائل الم�سلح���ة، بالتوقيع 
على اإع���الن الخرطوم ف���ي 27 يونيو 2018م، وال���ذي اأعقبه التوقيع 
عل���ى اتفاق الترتيب���ات الأمنية في 6 يوليو، ثم ت���ّم التوقيع بالأحرف 
الأول���ى على اتفاقية الحكم وتقا�س���م ال�سلطة في الخام�ش والع�سرين 
م���ن ال�سهر ذات���ه، ووفقًا لالتفاق الأّولي: �سيت���ّم منح من�سب النائب 
الأول لرئي����ش جنوب ال�سودان لريك م�سار، وذلك بعد اأن تنازل دينج 
ج���اي عن من�سب نائب الرئي�ش �سلف���ا كير؛ موؤكدًا اأنه قام بذلك من 
اأج���ل تحقيق ال�سالم في بالده، حيث تّم اإعالن تنازله عن موقعه في 
3 اأغ�سط����ش 2018م؛ خالل اجتماٍع م�سترٍك م���ع الرئي�ش �سيلفا كير 

وبح�سور وزير الخارجية ال�سوداني)5(.
وفي 5 اأغ�سط�ش 2018م تم توقيع اتفاٍق نهائيٍّ لتقا�سم ال�سلطة 
بي���ن اأط���راف ال�سراع في جن���وب ال�س���ودان، بالعا�سم���ة ال�سودانية 
الخرط���وم، حي���ث ت�سّمن التف���اق: تقا�س���م ال�سلطة ونظ���ام الحكم 
والترتيبات الأمني���ة، وذلك بح�سور كلٍّ من الرئي����ش ال�سوداني عمر 

الب�سير وروؤ�ساء دول »الإيجاد«)6(.
وف���ي 8 اأغ�سط����ش 2018م اأ�س���در �سيلف���ا كي���ر عف���وًا رئا�سّي���ًا 
ع���ن جمي���ع الم�ساركين في الح���رب الأهلية الت���ي اندلعت في جنوب 
ال�س���ودان من���ذ عام 2013م، بم���ا فيهم م�سار)7(، وف���ي 31 اأغ�سط�ش 
2018م تّم توقيع اتفاق ال�سالم قبل النهائي بالأحرف الأولى، والذي 

south�sudan�opposition�groups�join�forc�
/es�against�government

)5(  المرجع ال�سابق نف�سه.
اتفاق  توقيع  الأو���س��ط،  ال�سرق  لجريدة  الر�سمي  الموقع    )6(
اأغ�سط�ش  اإقليمي،  بح�سور  ال�����س��ودان  جنوب  ف��ي  ال�سالم 
https://aawsat.com/home/arti� ف��ي:  2018م، 

�/cle

مهمًا  قرارًا  ي�سدر  ال�سودان  رئي�ش جنوب  نيوز،  �سبوتنيك    )7(
في:  2018/09/8م،  الأهلية،  الحرب  في  الم�ساركين  ب�ساأن 
https://arabic.sputniknews.com/arab_

world



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 121ثقافية ف�شلية محكَّ

اأعقبه توقي���ع التفاق النهائي في العا�سمة الإثيوبي���ة اأدي�ش اأبابا في 
12 �سبتمبر 2018؛ لينتهي بذلك ال�سراع الم�سلح الذي ا�ستمر لأكثر 

من 15 عامًا)1(.
4- نتائج ال�سراع:

اأ- مقت���ل ونزوح االآالف: ت�سي���ر التقديرات الر�سمية اإلى اأّن 
الح���رب الأهلية في جنوب ال�سودان ت�سّببت في وقوع ما يزيد عن 50 

األف قتيل، ونزوح ما يقرب من 1.6 مليون ن�سمة)2(.
ب- انته���اكات خطي���رة لحقوق االإن�س���ان: �سهدت الحرب 
الأهلي���ة ف���ي جن���وب ال�س���ودان انتهاك���اٍت خطي���رًة لحق���وق الإن�سان 
والقانون الدول���ي الإن�ساني، والتي مور�ست م���ن ِقَبل جميع الأطراف 
الم�ساركة ف���ي ال�سراع، وتمثلت تلك النتهاك���ات- وفقًا لما جاء في 
التقارير الر�سمية- في �س���ّن الهجمات على المدنّيين، والغت�ساب، 
التع�سفّيي���ن،  والحتج���از  والعتق���ال  الجن�س���ي،  العن���ف  وجرائ���م 

والختطاف، والختفاء الق�سري)3(.
تده���ور القط���اع الأمن���ي  اأمن���ي واقت�س���ادي:  ج- تده���ور 
والقت�س���ادي ف���ي جن���وب ال�س���ودان ب�سورٍة كبي���رة، وعل���ى الرغم 
م���ن عدم وج���ود موؤ�سرات دقيق���ة ب�ساأن ذل���ك؛ فاإنه ل يمك���ن اإنكار 
النخفا�ش ال�سديد في حجم الإيرادات الحكومية وتزايد حّدة الآثار 
القت�سادية ب�سكٍل وا�سح، ف�ساًل عن انهيار البنية التحتية للبالد)4(.
د- زعزع���ة االأم���ن وال�ّسْل���م االإقليمّيي���ن ف���ي المنطقة: 
تاأث���رت الدول المج���اورة بالحرب الأهلي���ة في ال�س���ودان؛ اإّما نتيجًة 
لموجة الن���زوح الكبيرة اإلى اأرا�سيها، واإّم���ا للتدهور الأمني وفقدان 
الدول���ة قدرتها على ال�سيط���رة على حدودها وحمايته���ا، وهو ما من 
ٍة اأوغندا التي تخ�سى  �ساأنه التاأثير �سلبًا على اأمن تلك الدول، وبخا�سّ
م���ن اأن ت�سبح جنوب ال�سودان مالًذ اآمنًا لحركة جي�ش الرّب، ف�ساًل 
ع���ن تاأثره���ا اقت�سادّي���ًا ب�س���ورٍة كبي���رٍة، وخ�سو�سًا اأنه���ا ال�سريك 

�سالم  اتفاق  يوقع  ال�سودان  جنوب  رئي�ش  اليوم،  رو�سيا    )1(
https://arabic. في:  2018/09/12م،  المتمردين،  مع 

rt.com/world/969491�

 Global Conflict Tracker, civil war in south  )2(
:sudan, 14/03/2018, at

https://www.cfr.org/interactives/global�con�
flict�tracker#!/conflict/civil�war�in�south�

sudan

.Aziza Geleta Dessalegn, Op.Cit., p.19  )3(
.Idem  )4(

التجاري الأكبر لجنوب ال�سودان)5(.
5- تو�سيات:

اأ- ال�س���راع في جنوب ال�سودان كما هو في دارفور، �سراٌع بين 
النخ���ب ال�سيا�سية عل���ى ال�سلطة؛ تّم اإ�سافة البع���د الإثني له كو�سيلة 
�سغ���ٍط من جانب الأط���راف المت�سارع���ة للتاأثير م���ن بع�سهم على 
بع�سهم الآخر، وهو ما ترتب عليه تحّول ال�سراع في جنوب ال�سودان 
بم���رور الوقت م���ن ح���رٍب اإثنيٍة بي���ن الجماع���ات الإثني���ة المختلفة 
الم�سّكل���ة للمجتمع في جنوب ال�س���ودان؛ اإلى حرّب ال���كّل �سّد الكّل، 
فق���د انق�سمت كّل اإثني���ٍة اإلى ف�سائل متحارب���ة بع�سها مع بع�ٍش ومع 
الآخري���ن، لذلك اأ�سب���ح من ال�سرورة بمكاٍن اللج���وء لآليات العدالة 
النتقالي���ة المالئمة لطبيع���ة الأو�ساع في جنوب ال�س���ودان؛ لتحقيق 
القدر المطلوب من الأمن وال�ستقرار في جنوب ال�سودان، وهو ما تّم 
بالفع���ل من خالل اإ�سدار اأمٍر بالعفو الرئا�س���ّي عن زعيم المعار�سة 
م�س���ار وغيره من المعار�سين ال�سيا�سّيين والم�سّلحين الذين �ساركوا 
في الح���رب الأهلية في جنوب ال�سودان، بالإ�ساف���ة اإلى توقيع اتفاٍق 

لتقا�سم ال�سلطة والحكم في جنوب ال�سودان.
ب- ال�س���راع في جنوب ال�سودان في حاجٍة اإلى ت�سافر الجهود 
الإقليمي���ة والدولي���ة للح���ّد منه والق�س���اء عليه، وخ�سو�س���ًا اأّن دولة 
جنوب ال�سودان هي دولٌة حديثة، بل هي الأحدث على م�ستوى العالم، 
كم���ا اأّن ال�سراع فيها من �ساأنه التاأثير عل���ى الأمن الإقليمي ب�سورٍة 
كبيرة، لذلك ُيحمد لمنظمة »الإيجاد« وزعمائها تدخلهم وو�ساطتهم 

في الو�سول لتفاق �سالٍم نهائيٍّ في جنوب ال�سودان.
ج- ح���لُّ واإدارة ال�س���راع ف���ي جن���وب ال�سودان في حاج���ٍة اإلى 
وج���ود ا�ستراتيجيٍة ت�ساركيٍة وتفاعلية، يتّم من خاللها اإ�سراك جميع 
اأط���راف النزاع واأ�سحاب الم�سالح والمجتمع���ات المحلية في و�سع 
الحل���ول المالئمة؛ حتى تكون تل���ك الحلول فّعال���ًة ومو�سوعية، وهي 

الخطوة التالية لتوقيع اتفاق ال�سالم النهائي.
د- جنوب ال�سودان في حاجٍة اإلى و�سع ا�ستراتيجيٍة اقت�سادية، 
تعتم���د عل���ى العدالة في توزيع العائدات على جمي���ع ال�سكان، حتى ل 
يتجدد ال�سراع مرًة اأخرى ف���ي جنوب ال�سودان، وخ�سو�سًا اأّن ذلك 

كان واحدًا من اأبرز اأ�سباب ال�سراع في جنوب ال�سودان.

.Ibid., Pp.19– 20  )5(
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ثالثًا: ال�سراع في بوروندي- يوليو 2015م:
1- اأ�سباب ال�سراع:

�سه���دت بورون���دي، من���ذ ا�ستقالله���ا ع���ام 1962م، الكثير من 
ال�سطراب���ات العنيفة، من اأبرزها الح���رب الأهلية التي دامت لأكثر 
م���ن 10 �سن���وات، وا�ستمرت اأعمال العنف في الوق���وع من حيٍن لآخر 
حت���ى ع���ام 2009م عندم���ا تحولت اآخ���ر جماعة متم���ردة اإلى حزٍب 
�سيا�س���ي، وفي عام 2010م ُعق���دت اأول انتخاب���اٍت ديمقراطية، مما 
ع���ّزز من ثبات قب�س���ة الحزب الحاك���م المعروف با�س���م )المجل�ش 
الوطن���ي للدفاع ع���ن الديمقراطي���ة( على البالد من���ذ ذلك الحين، 
وبحل���ول ع���ام 2015م ب���داأ �سدور عدٍد م���ن القوانين الت���ي َتُحّد من 
الحريات العاّمة، مثل �سدور قانون يحُظر التجمعات، واآخر يُحّد من 
حري���ة ال�سحافة، وبداأت الأو�ساع ف���ي التدهور، حتى تجّدد ال�سراع 
مرًة اأخرى نتيجة اإعالن الرئي�ش البوروندي )نوكورونزيزا( تر�سحه 
لفت���رٍة رئا�سيٍة ثالثة، بما يتنافى م���ع الد�ستور والقانون بزعم اأنه في 
الم���رة الأولى الت���ي توّلى فيها مه���اّم من�سبه ف���ي 2005م كانت من 
خالل التعيي���ن من ِقَبل البرلمان ولي�ش من خ���الل النتخابات، ومن 
ثَ���مَّ فهو موؤّهٌل للتر�سح مرًة اأخيرة للرئا�سة، وهو ما اندلعت على اإثره 

الحتجاجات ال�سعبية في كّل اأنحاء البالد)1(.
2- اأبعاد ال�سراع:

ا�ستم���رت الحتجاج���ات ال�سعبية التي اندلعت ف���ي اأبريل 2015م 
ف���ي التاأج���ج، وقوبل���ت با�ستخ���دام العنف م���ن ِقَبل ال�سلط���ة الحاكمة، 
وب���داأت تظهر بع����ش المناو�سات بين قوات ال�سرط���ة والمحتّجين، وفي 
4 ماي���و 2015م اأعل���ن نائ���ب رئي����ش المحكم���ة الد�ستوري���ة العليا، هو 
واأربع���ٌة اآخرون م���ن اأع�ساء المحكم���ة ال�سبعة، باأنهم ف���ّروا من البالد 
بع���د تلقيهم تهديداٍت بالقت���ل من ِقَبل ال�سلط���ة الحاكمة، واأعقب ذلك 
ف���ي الي���وم التال���ي ت�سدي���ق الثالث���ة المتبقين م���ن الق�س���اة على حّق 
»نكورونزيزا« في التر�سح لالنتخابات الرئا�سية لمرٍة اأخرى)2(، وفي 13 

 Council on foreign relations, Global   )1(
 conflict tracker, political crisis in Burundi,

:18/03/2018, at
https://www.cfr.org/interactives/global�con�
flict�tracker#!/conflict/political�crisis�in�

burundi

 Crisis in Burundi – a timeline, 18/03/2018,  )2(
:at

http://www.dw.com/en/crisis�in�burundi�a�

ماي���و 2015م اأعلنت القوات الحكومي���ة اأنها تمّكنت من اإحباط محاولة 
انقالٍب فا�سلة، تالها ارتكاب ع���دٍد كبيٍر من الغتيالت ال�سيا�سية من 
ِقَبل القوات الحكومية من جه���ٍة، ومن ِقَبل الجماعات الم�سلحة التابعة 
للمعار�س���ة م���ن جهٍة اأخ���رى)3(، وا�ستمرت الأو�ساع ف���ي التردي؛ فقام 
المجتم���ع الدولي بالدع���وة اإلى تاأجيل النتخابات نظ���رًا لتف�ّسي اأعمال 
العنف في البالد، اإل اأّن »نكورونزيزا« اأعلن اأنه �سيتّم تاأجيل النتخابات 

البرلمانية فقط، بينما �سُتعقد النتخابات الرئا�سية في موعدها)4(.
وبالفعل؛ ُعقدت النتخابات الرئا�سية في موعدها في 21 يوليو 
2015م، واأُعل���ن فوز »نكورونزي���زا« بفترٍة رئا�سي���ٍة ثالثة، فا�ستمرت 
اأعم���ال العن���ف بع���د النتخابات، حت���ى تّم دع���وة زعي���م المعار�سة 
»اأجاث���ون روا�س���ا« اإلى ت�سكي���ل حكومة وحدٍة وطنية ف���ي محاولٍة منه 
لحت���واء الأزمة، ب�سرط األ تزيد فت���رة الولية الثالثة ل� »نكورونزيزا« 
ع���ن مدة عاٍم واحٍد فق���ط، يعُقبه اإجراء انتخاب���اٍت رئا�سيٍة جديدة، 
ورّح���ب »نكورونزي���زا« بفك���رة ت�سكيل حكوم���ة وحدٍة وطني���ة، ولكنه 
رف����ش القت���راح المتعل���ق باقتط���اع فت���رة رئا�ست���ه لع���اٍم واح���د)5(، 
فتزايدت عمليات الغتيالت ال�سيا�سية لزعماء المعار�سة من جهة، 
وللم�سوؤولي���ن الحكومّيي���ن من جهٍة اأخرى، وبحل���ول دي�سمبر 2015م 
و�سل���ت ح���ّدة العنف اإل���ى اأعلى م�ست���وى لها خالل الأزم���ة، مما دفع 
التح���اد الإفريقي اإلى الإع���الن عن عزمه على اإر�س���ال قوات حفظ 
�س���الم اإلى بورون���دي، وهو ما رف�ست���ه ال�سلط���ات البوروندية تمامًا، 
وف���ي 23 دي�سمب���ر 2015م اأعلنت جماع���ٌة اأطلقت عل���ى نف�سها ا�سم 
الق���وات الجمهورية البوروندية عن اأنه���ا ت�سّكلت ر�سمّيًا بهدٍف واحٍد 

timeline/a�18446677

 Council on foreign relations, Global   )3(
 conflict tracker, political crisis in Burundi,

:18/03/2018, at
https://www.cfr.org/interactives/global�con�
flict�tracker#!/conflict/political�crisis�in�

.burundi

 Reuters, Burundi opposition leader calls  )4(
 for unity government to avert conflict,

:22/07/2015, at
https://www.reuters.com/article/us�burundi�
politics�opposition/burundi�opposition�
leader�calls�for�unity�government�to�av�

ert�conflict�idUSKCN0PW1E020150722

.Idem  )5(
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فق���ط، هو اإق�س���اء »نكورونزيزا« ع���ن ال�سلطة)1(، وف���ي محاولٍة منه 
لحت���واء ت�ساعد الأزمة قام »نكورونزيزا« بتفوي�ش الحكومة لت�سكيل 
لجن���ٍة تقوم بعقد جل�س���اٍت ت�ساوريٍة حول اأفكار الإ�س���الح ال�سيا�سي، 
واأنه���ت اللجنة عمله���ا في اأغ�سط����ش 2016م معلنًة نتائجه���ا، لتوؤكد 
اأّن المواطني���ن في بوروندي راغبين في تعدي���ل الد�ستور البوروندّي، 
وَجْع���ل عدد مدد التر�سح للرئا�سة مفتوح���ًة وغير ُمقّيدٍة بعدٍد محّدٍد 
من الم���رات)2(، وهو ما اأعلن على اإثره »نكورونزي���زا« باأنه �سيتر�سح 
لفت���رة رئا�سي���ة رابعة في حال ما اإذا تّم تعدي���ل الد�ستور)3(، وفي 12 
ماي���و 2017 اأعلن »نكورونزيزا« عن ت�سكيل لجنٍة ل�سياغة التعديالت 
الد�ستوري���ة المطلوب���ة خالل �ست���ة اأ�سه���ر؛ وفقًا لما ج���اء في تقرير 

اللجنة الت�ساورية ال�سابق الإ�سارة اإليها)4(.
وبنهاي���ة اأكتوب���ر 2017م اأ�س���درت اللجن���ة المخّول���ة ب�سياغة 
التعدي���الت الد�ستوري���ة الجدي���دة م�سّودتها النهائي���ة، والتي اأقرتها 
الحكوم���ة البوروندية في ظ���ّل معار�سٍة داخليٍة ودولي���ة، مما زاد من 
تعميق حّدة الأزمة ال�سيا�سية التي ت�سهدها البالد)5(، مما ترتب عليه 

 Burundi rebels organise ‹Forebu› force   )1(
:to oust president, 23/12/2015, at

ht tps: / /www.yahoo.com/news/burundi�
rebels�announce�group�oust�presi�

dent�132455351.html

Reuters, Burundi president›s commis�   )2(
sion says people want term limits re�

:moved, 25/08/2016, at
https://www.reuters.com/article/us�burundi�
politics/burundi�presidents�commission�
says�people�want�term�limits�removed�

idUSKCN1100O1

 Burundi leader hints at fourth election run  )3(
 :in 2020, 30/12/2016, at

h t tps : / /www.yahoo .com/news /bu run �
d i � l e a d e r � h i n t s � f o u r t h � e l e c t i o n �

run�2020�164951805.html

jeune afrique, Burundi : une commis�   )4(
 sion créée pour réviser la Constitution,
13/05/2017, at: http://www.jeuneafrique.
com/437867/politique/burundi�commis�

/sion�creee�reviser�constitution

الرئي�ش  حكم  لتمديد  خطوات  تتخذ  ب��ورون��دي  روي��ت��رز،    )5(
https://ara. ف��ي:  2017/10/27م،  تتفاقم،  والأزم���ة 
reuters.com/article/worldNews/idARAK�

 )EAC( انعقاد جل�سة حوار مغلقٍة بين قادة مجموعة �سرق اإفريقيا
ف���ي مدينة اأرو�س���ا بتنزانيا في دي�سمبر 2017م ف���ي محاولٍة للخروج 
م���ن الأزمة، خ�سو�سًا بعد اإعالن فرن�س���ا وبلجيكا والتحاد الأوروبي 
قط���ع عالقتهم م���ع بوروندي)6(، وف���ي مار�ش 2018م اأعل���ن الرئي�ش 
البورون���دي تنظي���م ال�ستفت���اء على التعدي���الت الجدي���دة للد�ستور 
ف���ي 17 مايو 2018م؛ عل���ى الرغم من رف�ش المعار�س���ة البوروندية 
والمجتم���ع الدولي لتلك التعديالت)7(، وبالفعل اأُجري ال�ستفتاء على 
التعديالت، وجاء وفق���ًا للجنة النتخابية في بوروندي اأنه تقّدم اأكثر 
من خم�سة ماليين �سخ����ش بالت�سجيل للم�ساركة في ال�ستفتاء، وفي 
21 ماي���و 2018م اأعلنت اللجنة نتائج ال�ستفتاء بموافقة ما يزيد عن 
73% من الناخبين على التعديالت الد�ستورية الجديدة، ورف�ش %19 
فقط لها، موؤكدة اأّن ن�سبة الم�ساركة في ال�ستفتاء تعّدت ال� 96% من 

اأ�سوات الناخبين الذين يملكون الحق في الم�ساركة)8(.
ف���ي 22 ماي���و 2018م ت���ّم ت�سلي���م نتائ���ج ال�ستفت���اء للمحكمة 
الد�ستوري���ة ف���ي بوروندي للنظ���ر فيه���ا والت�سديق عليه���ا، وبالفعل 
اأق���رت المحكم���ة نتائ���ج ال�ستفت���اء برغ���م رف����ش المعار�س���ة لها، 
والتلميح بوجود الكثير من النتهاكات والمخالفات التي �سابت عملية 
ال�ستفت���اء، خ�سو�سًا في ظّل التعتيم الإعالم���ي، وعدم وجود رقابة 
دولي���ة عل���ى ال�ستفتاء، وق���د اأعلن التح���اد الأوروب���ي وكذلك الأمم 
المتح���دة وغيرهم رف�ش هذه العملية برمته���ا)9(، وهو ما زاد الأمور 
تعقي���دًا. وفي 7 يونيو 2018م اأعل���ن »نكورونزيزا« اأنه لن يتر�سح مرًة 
اأخ���رى لالنتخاب���ات الرئا�سية ف���ي 2020م، موؤك���دًا تم�سكه بموقفه، 
وع���دم وجود اأّي نيٍة للتراجع عنه، وباأنه �سوف يدعم الرئي�ش الجديد 

BN1CW23J

في  الأزم��ة  من  للخروج  مغلقة  حوار  جل�سة  ال�سابع،  اليوم    )6(
htt�: في  2017/12/3م،  تنزانيا، ب�سمال  تنطلق   بوروندي 

ps://www.youm7.com

التعديالت  عن  معرفته  تحتاج  ما  كل  اإفريقية،  ق��راءات    )7(
2018/05/10م،  بوروندي،  في  عليها  المتنازع  الد�ستورية 

/http://www.qiraatafrican.com :في
نتيجة  على  تعتر�ش  ب��ورون��دي  في  المعار�سة  م�سراوي،    )8(
2018/05/24م،  الرئا�سية،  الفترات  حدود  تعديل  ا�ستفتاء 
http://www.masrawy.com/news/news_ في: 

publicaffairs/details

لدخول  بوروندي  في  التنازلي  العد  بدء  اإفريقية،  ق��راءات    )9(
الد�ستور الجديد حيز التطبيق، 2018/05/28م، في:

http://www.qiraatafrican.com/home
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ال���ذي �سيتم انتخاب���ه في 2020م)1(، وهو ما لق���ى ترحيبًا من الأمم 
���ر بح���دوث انفراجة في  المتح���دة ومجل����ش الأم���ن الدول���ي)2(، وب�سَّ
العالقات البوروندية الخارجي���ة، وبذلك دخلت التعديالت الجديدة 
حّي���ز النف���اذ فعلّي���ًا ف���ي 26 يوني���و 2018م؛ بع���د اأن اأق���ر البرلم���ان 

البوروندي الميزانية الجديدة لعام 2019/2018م)3(.
3- نتائج ال�سراع:

ُقت���ل الآلف نتيج���ة ال�س���راع القائم ف���ي بوروندي حت���ى الآن، 
وعل���ى الرغ���م من عدم معرفة ع���دد القتلى على وج���ه التحديد فاإنه 
م���ن المتوق���ع اأن ي�سل العدد لم���ا يزيد عن 2000 قتي���ل، ففي خالل 
عام 2015م فقط توفي ما يقرب 1155 �سخ�ش، كما ترتب عليه �سوء 
الأو�س���اع ف���ي بوروندي، فوفقًا لآخ���ر ر�سٍد لأع���داد الالجئين للدول 
المج���اورة بل���غ عدد الالجئي���ن 400 األف �سخ�ش منذ ب���دء ال�سراع 
وحتى اأبريل 2017م للبلدان المجاورة)4(، ووفقًا ل�سجالت المفو�سية 
ال�سامي���ة ل�س���وؤون الالجئين َعَبَر م���ا يقرب من 137 األ���ف لجئ اإلى 
تنزاني���ا، و77 األ���ف اإلى رون���دا، و23 األف اإلى اأوغن���دا، و22 األف اإلى 

الكونغو الديمقراطية)5(.
وم���ن اأب���رز النتائج الت���ي ترتبت عل���ى ال�سراع ف���ي بوروندي: 
ت�سيي����ش الجي����ش، وانق�سامه ما بي���ن موؤّيدين للرئي����ش ومعار�سين، 
حي���ث ر�سدت العدي���د من التقارير �سلوع ق���وات الجي�ش في عمليات 
اغتياٍل من بع�سهم لبع�ٍش، وعلى الرغم من نفي الحكومة البوروندية 

لفترة  تر�سحه  عدم  يعلن  بوروندي  رئي�ش  ال�سابع،  اليوم    )1(
https://www.youm. ف��ي:  2018/06/7م،  ج��دي��دة، 

/com/story

المتحدة  الأم����م  ال��م��ت��ح��دة،  ل��الأم��م  ال��ر���س��م��ي  ال��م��وق��ع    )2(
2020م،  في  وليته  اإن��ه��اء  ب��ورون��دي  رئي�ش  ب��اإع��الن  ترحب 
https://news.un.org/ar/story :2018/08/9م، في

2018-2019م..  ميزانية  اعتماد  بعد  اإفريقية،  ق��راءات    )3(
د�ستور بوروندي الجديد يدخل حيز النفاذ، 2018/06/28م، 

http://www.qiraatafrican.com/home :في
Crisis Group, Burundi: The Army in Cri�   )4(

:sis, Report No. 247, 05/04/2017, at
https://www.crisisgroup.org/africa/central�afri�

.ca/burundi/247�burundi�army�crisis

 Data Analysis: Burundi Crisis Simpler,   )5(
:Deadlier Than Report, 18/05/2016, at

https://theglobalobservatory.org/2016/05/  
/burundi�crisis�nkurunziza�rwanda

لتل���ك الفك���رة تمام���ًا؛ فاإن���ه تّم ر�س���د اعتق���ال المئات م���ن الجنود 
البوروندّيي���ن لال�ستباه في تورطهم ف���ي بع�ٍش من اأعمال العنف التي 
ارُتكب���ت �سّد الق���وات والمن�س���اآت الحكومة، كما تّم ر�س���د اأكثر من 
مواجه���ٍة م�سلح���ة بين جنود الجي����ش وقوات ال�سرطة، وه���و ما يوؤكد 
الدع���اءات القائلة بوجود انق�ساماٍت داخل الموؤ�س�سة الع�سكرية حول 
الرئي�ش ما بين موؤيٍد له ومعار�ٍش �سده، خ�سو�سًا اأنه ل يمكن اإغفال 
عملية النقالب الع�سكري الفا�سلة التي تّمت في 2015م، والتي تثبت 

�سحة تلك الدعاءات)6(.
4- تو�سيات:

اأ- عان���ت بوروندي م���ن حرٍب اأهليٍة طاحنة بي���ن اإثنيتي الهوتو 
والتوت�س���ي، وبرغم اأّن ال�سراع الحالي في بوروندي ل يمكن ت�سنيفه 
عل���ى اأنه �سراٌع اإثن���يٌّ حتى الآن، فاإنه ل يمكن اإغف���ال اأّن وجود بذور 
النق�سامات الإثنية في المجتم���ع يمكن اأن يترتب عليه اإ�سفاء البعد 
الإثني على ال�سراع؛ اإذا لم يتّم احتواء الأزمة في اأقرب وقٍت ممكن، 
وخ�سو�س���ًا اأّن الموؤ�س�سة الع�سكرية ل تزال تعاني من بع�ش التوترات 
ذات البعد الإثني برغم كل محاولت اإعادة الدمج التي تّمت بها منذ 

انتهاء الحرب الأهلية وحتى الآن.
ب- تق���ع بوروندي في منطق���ٍة تعّج بال�سطراب���ات ال�سيا�سية، 
فغالبي���ة ال���دول المجاورة لها تعان���ي من وقوع ا�سطراب���ات �سيا�سية 
يمك���ن اأن تتحول اإلى �سراعات م�سلحة في اأي وقت، وهو ما ي�ساعف 
م���ن احتمالت تنامي العنف في بوروندي؛ اإذا لم يتّم اتخاذ خطواٍت 

فعليٍة لحّل الأزمة، والم�سي قدمًا في تنفيذ تلك الخطوات.
اأغ�سط�ض  الديمقراطية-  الكونغو  في  ال�سراع  رابعًا: 

2016م:
د  ت�سه���د جمهورية الكونغ���و الديمقراطية )زائي���ر �سابقًا( َتجدُّ
ال�سراع���ات الم�سلح���ة فيه���ا م���ن حي���ٍن لآخر عل���ى م���دار تاريخها 
الحدي���ث، فمنذ ع���ام 1996م وهي تعاني من الح���روب وال�سراعات 
الداخلي���ة التي انتهت ر�سمّيًا في يولي���و 2003م، وبرغم ذلك لم يتّم 
د ن�سوب تلك  الق�ساء عل���ى الأ�سباب الرئي�سية التي يترتب عليها تجدُّ
ال�سراعات في كّل مرة، وا�ستمرت التوترات الداخلية في الت�ساعد، 
والت���ي ُتو�س���ف في العديد م���ن الأحيان باأنه���ا توتراٌت اإثني���ٌة تغذيها 
م�سال���ح الفاعلي���ن ال�سيا�سّيين ف���ي الدول المجاورة م���ن جهٍة، وفي 
ال���دول الغربية م���ن جهٍة اأخرى، وفي اأغ�سط����ش 2016م ن�سب �سراٌع 
م�سل���ٌح في واحٍد م���ن اأفقر اأقالي���م جمهورية الكونغ���و الديمقراطية 

.Idem  )6(
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وه���و اإقليم »كا�ساي« Kasai، وذلك في اأعقاب مقتل اأحد الزعماء 
التقليدّيين في الإقليم بعد ا�ستباكاٍت عنيفٍة مع قوات الأمن)1(.

1- اأ�سباب ال�سراع وجذوره:
2011م:  لع���ام  والرئا�سي���ة  البرلماني���ة  االنتخاب���ات  اأ- 
ظاه���رة التوترات ال�سيا�سية ذات الطابع الإثني في جمهورية الكونغو 
الديمقراطي���ة هي ظاه���رٌة م�ستمرة، وع���ادًة ما يت���ّم ا�ستغاللها من 
قبل الفاعلي���ن ال�سيا�سّيين على الم�ستوَيْي���ن الوطني والدولي لتعزيز 
م�سالحه���م، وعل���ى الرغ���م م���ن اأن���ه ل يمكن اإغف���ال البع���د الإثني 
لل�س���راع ف���ي اإقلي���م »كا�س���اي«؛ فاإن���ه ل يمك���ن ح�سر ال�س���راع في 
الإقلي���م في البعد الإثني فقط، فج���ذور ال�سراع ترجع بالأ�سا�ش اإلى 
الممار�سات الحكومي���ة المتعلقة بالنتخاب���ات الرئا�سية والت�سريعية 
التي ُعق���دت في نوفمبر 2011م، حيث اأّجج���ت تلك الممار�سات من 
التوترات الإثنية بين الجماع���ات الم�سّكلة للمجتمع الكونغولي نتيجًة 

لتباع �سيا�سة »فرق ت�سد« بين الجماعات المختلفة)2(.
ب- اإع���ادة تق�سي���م المقاطع���ات: وف���ي ع���ام 2015م تّم���ت 
عملية اإع���ادة التق�سي���م الإداري لالأقاليم والمقاطع���ات الكونغولية، 
لي�سب���ح عدد المقاطع���ات الكونغولية 26 مقاطعًة بع���د اأن كانت 11 
مقاطع���ة، وقد ت���ّم التق�سيم دون مراع���اٍة لتوزيع الجماع���ات الإثنية 
في تل���ك المقاطعات، مما غ���ّذى التوترات الإثنية الت���ي كانت قائمًة 
بالفع���ل)3(، وم���ن بين المقاطع���ات التي طالتها عملي���ة التق�سيم تلك 
كان اإقليم »كا�ساي«، حيث كان اإقليم »كا�ساي« ينق�سم في الأ�سل اإلى 
مقاطعَتْي���ن اثنَتْين فق���ط، وفي اأعقاب عملية اإع���ادة التق�سيم اأ�سبح 

الإقليم يمثله خم�ش مقاطعات)4(.
المعار����س  التقليدّيي���ن  الزعم���اء  اأح���د  مقت���ل  ج- 
للحكوم���ة: كان م���ن المفتر�ش انعق���اد النتخاب���ات الرئا�سية في 
نوفمب���ر 2016م، اإل اأنه دائم���ًا ما كان يتّم تاأجي���ل النتخابات، وفي 

 UNICEF, Children Victims Of The Crisis  )1(
 In Kasai, (Kinshasa: UNICEF DRC, July

.2017), p.1

The International Refugee Rights Initia�  )2(
 tive (IRRI), Conflict And Displacement In
 The Kasai,  Kinshasa: The International
 Refugee Rights Initiative Publications,

.January 2018), Pp. 4�5

.Idem  )3(
.Ibid., p.10  )4(

كّل م���رٍة يتّم فيه���ا تحديد موع���ٍد جديٍد، وبداأت تندل���ع المظاهرات 
والحتجاج���ات �س���ّد حال���ة التمديد الم�ستم���رة للرئي����ش الكونغولي 

»لوران ديزيريه كابيال« من ِقَبل قوات الأمن.
وكان م���ن اأبرز الزعم���اء المناه�سين لبقاء كابي���ال: »كاموينا 
ن�ساب���و«، الذي كان ينّدد طوال الوقت بالنتهاكات التي كانت ترتكبها 
الق���وات الحكومي���ة، مم���ا ترت���ب علي���ه رف����ش الحكوم���ة الكونغولية 
العت���راف به كزعيٍم تقليدي)5( في مقاطعة كا�ساي الو�سطى الواقعة 
في اإقليم »كا�ساي«، كما تّم في المقابل العتراف بقادٍة اآخرين، وهو 
م���ا اأدى اإل���ى تزايد حّدة انتق���ادات »ن�سابو« للحكوم���ة وتحدي �سلطة 
الدول���ة، وفي اإبريل 2016م قامت قوات الأمن ب�سّن حملٍة على البلدة 
الت���ي يعي�ش به���ا »ن�سابو«، فقام الأخي���ر باتهامهم بانته���اك المواقع 
المقّد�س���ة والتع���دي على اأف���راد عائلته، ث���م قام بح�س���د الجماهير 
وتحري�سه���م عل���ى مهاجم���ة ممتلك���ات الدول���ة، وف���ي 12 اأغ�سط�ش 
2016م ُقتل »ن�سابو« في مواجهاٍت مع قوات الجي�ش، فبداأ اأتباعه في 
�سّن هجماٍت انتقاميٍة �سّد القوات الحكومية والممتلكات العاّمة، وتّم 
تنفي���ذ عمليات اغتي���اٍل لم�سوؤولين حكومّيين)6(، وب���داأ الطابع الإثني 
يغلب عل���ى ال�سراع في الإقليم مع تزايد حّدته، حيث تحّول ال�سراع 
بعد ذلك من �سراٍع بين اأتباع »ن�سابو« الذين ينتمون اإلى اإثنية »لوبا« 
والقوات الحكومية، ليتح���ّول اإلى �سراٍع اإثنيٍّ بين الإثنيات الموجودة 
ف���ي الإقليم والمدعومة من القوات الحكومي���ة من جهٍة واإثنية »لوبا« 

من جهة، وبين اأتباع »ن�سابو« والقوات الحكومية من جهٍة اأخرى)7(.
2- اأبعاد ال�سراع:

ات�س���ع نطاق ال�سراع لي�سم���ل كامل اإقليم »كا�س���اي« بمقاطعاته 
الخم����ش، وبحلول دي�سمب���ر 2016م ا�ستد القتال ف���ي الإقليم، وانتقل 
ليمت���د اإل���ى 4 مقاطع���اٍت اأخ���رى، واأ�سبح���ت عمليات القت���ال ت�سهد 
انتهاكاٍت ج�سيمًة لحقوق الإن�سان ب�سكٍل ممنهج، وت�ستهدف المدنّيين 

)5(   يوؤدي الزعماء التقليديون دورًا كبيرًا ورئي�سيًا في الق�سايا 
المحلية، ولهم مكانٌة كبيرٌة لدى الكونغوليين، وهو من اأدوات 
ال�سلطة الر�سمية في الدولية، اإل اأّن مكانتهم تلك ل يح�سلون 

عليها بدون موافقٍة الحكومة المركزية.
.Ibid., Pp. 4�10  )6(

GBV Sub Cluster, Gender Based Vio�   )7(
 lence Situation And Response In The
 Democratic Republic Of Congo (Drc): The
 Kasai Crisis, (United Nations Population

.Fund, August 2017) Pp. 2�3
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ًة من جانب القوات الحكومية؛ ففي فبراير 2017م انت�سر مقطع  خا�سّ
فيدي���و على نط���اٍق وا�سع يظهر فيه مجموعة م���ن الجنود الكونغوليون 
يذبح���ون ع���ددًا م���ن المدنّيي���ن بُحّج���ة اأنه���م ينتم���ون للميلي�سي���ات 
المتم���ردة)1(، وف���ي 12 مار�ش 2017م ت���ّم اإعدام اثَنْين م���ن اأع�ساء 
ٍة  الأم���م المتحدة، وهو ما ترت���ب عليه ثورة المجتم���ع الدولي وبخا�سّ
الأم���م المتحدة، فا�سُطَرت الق���وات الحكومية اإلى اإب���رام �سفقٍة مع 
عائل���ة »ن�ساب���و« ت�سّمنت ع���ودة جثته، واتخ���اذ الج���راءات الالزمة 
لتعيين الزعي���م التقليدي، واإطالق �س���راح المتظاهرين ال�سيا�سّيين، 
وعلى الرغم من ذلك ازدادت حّدة العنف في �سهَري اإبريل ومايو من 

العام نف�سه، وهو ما ترتب عليه نزوح الآلف لالأقاليم المجاورة)2(.
وبحل���ول �سبتمب���ر 2017م ُنّظم منت���دًى لل�سالم ف���ي »كا�ساي« 
بح�س���ور الزعماء التقليدّيين وعدٍد من ال�سيا�سّيين رفيعي الم�ستوى، 
ك���ان على راأ�سهم »كابيال«، وعلى الرغم من رف�ش العديد من زعماء 
المعار�س���ة الم�ساركة في منتدى ال�س���الم، مطالبين بم�ساءلة اأولئك 
الم�سوؤولين عن النتهاكات التي ارتكبت خالل ال�سراع، فاإّن الأو�ساع 
ف���ي الإقليم اأخ���ذت في اله���دوء تدريجّي���ًا)3(، حيث تمكن���ت القوات 
الحكومي���ة من ا�ستعادة �سيطرتها على مناطق وا�سعة من الإقليم، اإل 
اأّن التوت���رات الإثنية ظّلت قائمًة في المنطقة، وا�ستمرت المناو�سات 
بي���ن الميلي�سيات الم�سلحة والقوات الحكومي���ة، وفي فبراير 2018م 
ت�ساع���دت وتي���رة المواجهات مرًة اأخرى ب�س���ورٍة كبيرة، حيث اأدت 
اإل���ى نزوح ما يزيد عن 11000 �سخ�ش، ف�ساًل عن التما�ش ما يقرب 
م���ن 35000 كونغولي لطلب اللج���وء اإلى اأنجول، وحت���ى اأولئك الذي 
ع���ادوا طواعيًة اإلى مناطقهم؛ لم يتمكن���وا من الو�سول اإلى منازلهم 
ب�سبب حّدة ال�ستباكات والتوترات في المنطقة)4(، ول تزال التوترات 

The International Refugee Rights Initia�   )1(
.tive (IRRI), Op.Cit., Pp. 10�11

.GBV Sub Cluster, Op.Cit., Pp. 2�3  )2(
The International Refugee Rights Initia�   )3(

.tive (IRRI), Op.Cit., Pp. 11

 The UN Refugee Agency, Rekindled   )4(
 tension in DR Congo›s Kasai region
 poses new threat to civilians, displaced,

:6/03/2018, in
h t t p : / / w w w . u n h c r . o r g / n e w s /
briefing/2018/3/5a9e659a4/rekindled�ten�
sion�dr�congos�kasai�region�poses�new�

threat�civilians�displaced.html

في الإقليم م�ستمرًة حتى الآن، ولم يتّم ح�سمها ب�سورٍة نهائية، حيث 
تتعر�ش الق���وات الحكومية لهجماٍت متفرقٍة بي���ن الحين والآخر من 
ِقَبل الميلي�سيات الم�سلحة، ف�ساًل عن ال�ستباكات الم�سلحة فيما بين 

تلك الميلي�سيات طوال الوقت ب�سورٍة وح�سية.
3- نتائج ال�سراع:

اأ- تزاي����د حدة االأزمة االإن�سانية: ُيعّد »كا�ساي« واحدًا من اأفقر 
اأقالي���م الكونغو الديمقراطية، ونتيجًة لل�سراع الذي ن�سب فيه اأ�سبح اأكثر 
م���ن 3 ماليين ن�سمة يعانون من انع���دام الأمن الغذائي في الإقليم، وذلك 
بزي���ادٍة قدره���ا 600% خالل فت���رة ال�سراع فق���ط، فف���ي اأكتوبر 2017م 
اأعلن���ت الأمم المتح���دة اأّن جمهورية الكونغ���و الديمقراطية اأ�سبحت عند 

اأعلى م�ستوى من م�ستويات الطوارئ الإن�سانية)5(.
ب- تجني����د االأطف����ال وا�ستغالله����م جن�سي����اً: وفق���ًا لمنظم���ة 
اليوني�سي���ف ُوجد اأّن ما بين 40% و60% م���ن اأع�ساء الميلي�سيات الم�سلحة 
ف���ي ال�سراع في »كا�س���اي« هم من الأطفال الذين تق���ّل اأعمارهم عن 15 
ع���ام، ونتيجًة لإعدام الأطفال الم�ساركين في الميلي�سيات من ِقَبل القوات 
الحكومي���ة اأ�سب���ح م���ن ال�سعب على الأطف���ال الذين ل يزال���ون مجندين 
الع���ودة مرًة اأخرى، كما ُوجد اأّن الأطفال الذي���ن �سهدوا ال�سراع يعي�سون 
ف���ي حالٍة من الخوف والهلع، وتظهر عليهم عالمات ال�سطراب النف�سي، 
وك���ان قد تّم ت�سجيل المئات من ح���الت العنف الجن�سي �سّد الأطفال من 

الفتية والفتيات في الإقليم)6(.
ج- ن����زوح وت�سري����د االآالف داخلّي����اً وخارجّياً: م���ن الآثار التي 
ترتب عليه���ا ن�سوب ال�سراع في اإقليم »كا�ساي« نزوح الآلف داخل البالد 
وخارجه���ا، فقد نزح ما يقرب م���ن 762 األف ن�سمة داخل الإقليم ذاته من 
المناط���ق التي ي�ستعل فيها ال�سراع اإل���ى المناطق الآمنة ن�سبّيًا، وبلغ عدد 
النازحي���ن داخل الكونغو وخارجها ما يقرب من 1.3 مليون ن�سمة، وكانت 
اأنج���ول الدولة الم�سيفة الأكثر تاأُثرًا بلجوء النازحين اإليها، ومع انخفا�ش 
ح���ّدة العنف موؤخرًا وتوّق���ف المعارك في الإقليم؛ ب���داأ النازحون الفاّرون 
من ديارهم بالعودة اإليها، وبلغ عدد العائدين حتى الآن ما يقرب من 710 

األف ن�سمة)7(.

.GBV Sub Cluster, Op.Cit., Pp. 2�3  )5(
 The International Refugee Rights Initiative  �

.(IRRI), Op.Cit. , p. 11

 UNICEF, children victims of the crisis in   )6(
.kasai, Op.Cit., p.3

Amnesty International,  Democratic Re�   )7(
public Of The Congo: International Com�
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د- قت����ل االآالف من المدنيين: ُقتل الآلف من المدنّيين نتيجًة 
لن�سوب ال�سراع في اإقليم »كا�ساي«، وقد تّم في هذا ال�سياق اكت�ساف اأكثر 

من 80 مقبرًة جماعيًة)1(.
4- تو�سيات:

اأ - ت�سّب���ب بع����ش العائدي���ن اإل���ى ديارهم ف���ي وقوع اأح���داث عنٍف 
ومناو�س���اٍت في مجتمعاته���م، فغالبيتهم عادوا ليج���دوا منازلهم محترقًة 
وممتلكاته���م منهوب���ة، كما اأنه���م يواجهون انع���دام الأمن و�س���وء التغذية 
ف�س���اًل ع���ن الم�ساكل ال�سحية، وهو م���ا من �ساأنه اإح���داث ان�سقاقاٍت في 
ن�سي���ج المجتمع ب�سورٍة اأكب���ر من ذي قبل، وقد ينتج ع���ن ذلك، في حال 
عدم اتخ���اذ الإج���راءات والتدابي���ر الالزمة لإع���ادة توطي���ن النازحين، 
وتوفي���ر الحّد الأدنى لهم من الحاجات الأ�سا�سية، ن�سوب حرٍب اأهليٍة مرًة 

اأخرى في الكونغو الديمقراطية؛ ولكن ب�سورٍة اأكثر عنفًا وقوة.
ب- �س���رورة اعتم���اد التدابي���ر الالزم���ة للتخفيف من ح���ّدة الأزمة 
ال�سيا�سي���ة في البالد، والمتمثلة في اإطالق �س���راح المعتقلين ال�سيا�سّيين، 
والإعالن عن موعد النتخابات الرئا�سية في اأقرب وقٍت ممكن، فا�ستمرار 
تاأجي���ل اإج���راء النتخابات الرئا�سية ف���ي الكونغ���و الديمقراطية، ومحاولة 
النظام الكونغولي الحتفاظ بكابيال رئي�سًا للبالد لأطول فترٍة ممكنة، يزيد 

من �سوء الأو�ساع في البالد، وقد ينتج عنه تجّدد ال�سراع مرًة اأخرى.
ج- ع���دم مالحق���ة المتورطين ف���ي ارتكاب اأعمال عن���ٍف وانتهاكاٍت 
اإن�سانية في اإقليم »كا�ساي« ُيفقد المواطنين الثقة في حكومتهم، وخ�سو�سًا 
اأّن الق���وات الحكومي���ة ذاتها متورطٌة في تلك النتهاك���ات ب�سورٍة اأكبر من 
الميلي�سيات الم�سلحة، ومن ثمَّ من ال�سرورة بمكاٍن اتخاذ التدابير الالزمة 
لعمل م�سالحة وطنية في اإطاٍر من اآليات العدالة النتقالية؛ حتى يمكن اأن 
يتحق���ق ال�ستقرار في الدول���ة، وذلك من خالل و�س���ع ال�سمانات الالزمة 
للحّد م���ن العنف والنتهاك���ات الخطيرة التي ترتكبها الق���وات الحكومية، 
واإنف���اذ القان���ون، واتخ���اذ الإج���راءات الالزم���ة لح���ّل الميلي�سي���ات ونزع 

اأ�سلحتها، �سواء المعار�سة اأو التابعة للحكومة على حدٍّ �سواء.

 mission Of Inquiry Needed To Ensure
 Justice, Truth And Reparation For Human
Rights Violations And Abuses In The Ka�

 sai Region,( Amnesty International written
 statement to the 35th session of the UN
 Human Rights Council 6 � 23 June  2017),

.P. 1
 The International Refugee Rights Initiative  �

.(IRRI), Op.Cit., Pp. 12�13

.Idem  )1(

خام�سًا: الأزمة في الكاميرون- اأكتوبر 2016م:
1- اأ�سباب الأزمة:

تنق�س���م الكاميرون اإل���ى منطقَتْين، هما منطق���ة الفرانكوفون التي 
يقطنها الناطق���ون باللغة الفرن�سية، وتقع في �س���رق الكاميرون، ومنطقة 
الأنجلوف���ون التي يقطنها الناطقون باللغ���ة الإنجليزية الذين يمثلون %20 
فق���ط من ال�سكان، وتق���ع في غرب الكاميرون، وتّم �س���ّم المنطقَتْين عام 
1962م في اإط���ار دولٍة فيدرالية تتمتع فيها المناطق الناطقة بالإنجليزية 
بحك���ٍم ذات���ي، وفي عام 1972م ت���ّم اإلغاء الفيدرالي���ة وتحويل ولية غرب 
الكامي���رون التي يقطنه���ا المتحدثون باللغ���ة الإنجليزية اإل���ى مقاطعَتْين 
اإداريَتْي���ن، وهو ما اأثار حفيظة المتحدثي���ن بالإنجليزية منذ ذلك الوقت، 
فمن حينها والكاميرون تعاني دائمًا من موجاٍت متكررٍة من الحتجاجات 
ف���ي المناط���ق الناطق���ة بالإنجليزية �س���ّد الحكوم���ة الكاميروني���ة نتيجًة 
ل�سعوره���م بالتهمي����ش والإق�س���اء ال�سيا�س���ي والقت�س���ادي، وف���ي اأكتوبر 
2017م �س���در ق���راٌر بفر����ش اللغ���ة الفرن�سية ف���ي الهيئ���ات والموؤ�س�سات 
الر�سمي���ة في المقاطعات الناطق���ة بالإنجليزية، وهو ما ترتب عليه اندلع 
موجٍة جديدٍة من الحتجاج���ات ال�سلمية �سّد ذلك القرار، تبعها اإ�سراب 

المعلمين والموظفين والمحامين في تلك المقاطعات)2(.
2- اأبعاد الأزمة:

لمطال���ب  الكاميروني���ة  الحكوم���ة  تجاه���ل  اأّدى 
المحتجين في المناطق الناطق���ة بالإنجليزية اإلى ت�ساعد 
الحتجاج���ات، وارتف���اع �سق���ف تل���ك المطال���ب، فاتخذت 
منح���ًى �سيا�سّي���ًا، فف���ي البداي���ة طالب���ت الأقلي���ة الناطقة 
بالإنجليزي���ة م���ن خ���الل النقاب���ات العمالي���ة وغيرها من 
الموؤ�س�س���ات المعّب���رة ع���ن م�سال���ح ذويه���ا بالع���ودة اإل���ى 
ال�س���كل الفيدرالي للدولة م���رًة اأخرى، ولكن م���ع ا�ستمرار 
تجاه���ل الحكومة الكاميرونية، وتزاي���د ا�ستخدامها للعنف 
�س���ّد المتظاهرين، اأعلن اأع�ساء »جبه���ة اتحاد اأمبازونيا« 
Ambazonia في اأكتوبر 2017م ا�ستقالل ما اأطلقوا 
عليه ا�س���م »جمهورية اأمبازونيا التحادي���ة«، وهو ما ترتب 
علي���ه ا�ستخدام الحكومة الكاميروني���ة للقوة ب�سكٍل مفرط، 
مم���ا اأدى اإل���ى حمل الجبه���ة لل�سالح، وتحول���ت الأزمة اإلى 

 The Southern Cameroon crisis: bridging  )2(
:the middle ground, 25/12/2017, at

https://reliefweb.int/report/cameroon/south�
ern�cameroon�crisis�bridging�middle�

.ground
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ن���زاٍع م�سلٍح مح���دوٍد بين الق���وات الحكومي���ة الكاميرونية 
واأع�ساء جبهة اأمبازونيا)1(.

تفاقم���ت ح���ّدة الأزمة وتداعياته���ا في الكامي���رون اإلى درجٍة 
مّثل���ت خط���رًا على الدول المج���اورة، وعرقلت م���ن اإنتاج مح�سول 
الكاك���او ال���ذي تنتج���ه الكامي���رون عالمّي���ًا، مم���ا ح���َدا بالحكومة 
الكاميروني���ة لتكثي���ف حمالتها �س���ّد النف�سالّيين، وه���و ما ترتب 
عليه ف���رار ما يزيد ع���ن 15000 لجئ اإلى نيجيري���ا، وو�سل الأمر 
اإل���ى تعدي القوات الكاميرونية على الحدود النيجيرية في دي�سمبر 
2017م لمالحقة عدد من النف�سالّيين الفاّرين اإلى هناك، وبداأت 
ال�سلطات الكاميرونية في ا�ستخ���دام القمع والترهيب على النطاٍق 
وا�س���ٍع للتعامل مع الأزمة من خالل ا�ستخ���دام القوة �سّد المدنّيين 
واعتق���ال المعار�سين، فازدادت حّدة الأزم���ة، واأ�سبح الو�سع ينذر 
باحتم���الت انتق���ال ال�سراع اإلى باق���ي اأنحاء الب���الد، وكذلك اإلى 
الدول المجاورة، مما دفع الرئي�ش الكاميروني »بول بيا« اإلى اإجراء 
ع���دٍد م���ن التعدي���الت الوزارية في مار����ش 2018م به���دف احتواء 
الأزم���ة، حيث ت���ّم تعيين عدٍد م���ن ال�سيا�سّيي���ن المنتمين للمناطق 
الناطق���ة بالإنجليزية ف���ي بع�ش المنا�سب العليا ف���ي البالد، منها 
وزارة التعلي���م الثان���وي، ووزارة التنمية المحلي���ة، ووزراة المالية، 
ف�ساًل عن من�س���ب رئي�ش الوزراء الذي احتفظ به »فيلومين يانغ«، 

والذي ينتمي للمناطق الناطقة بالإنجليزية)2(.
ويمك���ن القول باأّن تل���ك الإجراءات ل���م ُتتخذ بغر�ش احت���واء اأزمة 
الأنجلوف���ون ف���ي الكامي���رون؛ بقدر ما كان���ت مهّدئًا لتفاق���م الأو�ساع في 
محاول���ٍة من الرئي����ش الكاميروني )بول بي���ا( للترويج ب���اأّن المناخ اأ�سبح 
مالئم���ًا لإجراء النتخاب���ات الرئا�سية، والتي ُعق���دت بالفعل في 7 اأكتوبر 
الما�س���ي، وخ�سو�سًا اأن���ه ي�سعى اإلى تمديد فترة رئا�ست���ه الم�ستمرة منذ 
ًة بعد اأن اأعلن انف�ساليو اأمبازونيا رف�سهم  ما يزيد عن 30 عام���ًا، وخا�سّ
لإج���راء النتخاب���ات في الإقليم وع���دم اعترافهم بنتائجه���ا اأّيًا ما كانت، 
والتهدي���د با�ستخ���دام الق���وة وال�س���الح �س���ّد اأّي �سخ�ش يذه���ب لالإدلء 

Pushed to extremes: Cameroon’s esca�   )1(
:lating Anglophone crisis, 08/01/2018, at

http://africanarguments.org/2018/01/08/
pushed�to�extremes�cameroons�anglo�

/phone�crisis�escalates

)2(  قراءات اإفريقية، الأزمة الأنجلوفونية في الكاميرون: �سراع 
من اأجل الحياة ال�سيا�سية والتعدد الثقافي، 2018/03/5م، 

/http://www.qiraatafrican.com/home :في

ب�سوت���ه في تلك النتخابات في الإقليم، وهو ما ت�سّبب في عدم فتح بع�ش 
مراك���ز القتراع في الإقليم، ف�س���اًل عن �سعف الإقبال على باقي المراكز 
ف���ي المناطق الناطقة بالإنجليزية خوفًا من التعر�ش للقتل والتنكيل، ومن 

المنتظر اإعالن نتائج النتخابات في غ�سون اأياٍم قليلة)3(.
3- نتائج الأزمة:

اأّدت الأزم���ة اإل���ى ن���زوح الآلف، فقد �سّجل���ت المفو�سي���ة ال�سامية 
ل�س���وؤون الالجئي���ن عدد 7204 لج���ئ كاميروني في نيجيري���ا، ف�ساًل عن 
28 األ���ف نازح داخلّيًا في الكاميرون)4(، كما نتج عن ال�سراع اعتقال وقتل 
المئ���ات، ول يوج���د حتى الآن ر�سٌد دقي���ٌق لأعداد المعتقلي���ن والقتلى من 
ج���ّراء الأزمة في الكاميرون لعدم تواف���ر التقارير والدرا�سات التي تتناول 
ال�سراع لحداثته من جهٍة، ولحالة التعتيم واإخفاء المعلومات التي تتبعها 

الحكومة الكاميرونية من جهٍة اأخرى.
4- تو�سيات:

اأ- ا�ستمرار تجاه���ل الحكومة الكاميرونية لالعت���راف بوجود اأزمة 
حقيقية، وا�ستخدام العنف ب�سكٍل متزايد �سّد المحتجين، من �ساأنه تاأجيج 
الأو�س���اع ب�س���ورٍة اأكبر في المناط���ق الناطقة باللغ���ة الإنجليزية، وهو ما 
يمكن اأن يترتب عليه ال�سقوط بالدولة اإن عاجاًل اأو اآجاًل في هوة ال�سراع 
الأهل���ي، وخ�سو�سًا اأنه على الرغم من ه�سا�س���ة القوات النف�سالية التي 
ظه���رت في اأكتوبر 2017م و�سعفها؛ فاإنها بداأت في َجني التاأييد الداخلي 
م���ن ِقبل الكثيرين، وهو م���ا ُينذر باإمكانية تحّول تل���ك الحركة اله�ّسة اإلى 
ًة ف���ي ظّل محاربة الكامي���رون لجماعة بوكو حرام  حرك���ٍة ُيعتّد بها، خا�سّ
الت���ي كّثفت من هجماتها موؤخرًا على الأرا�س���ي الكاميرونية عبر الحدود 

النيجيرية/الكاميرونية.
بالأزم���ة  اأكب���ر  اهتمام���ًا  ُيب���دي  اأن  الدول���ي  المجتم���ع  عل���ى  ب- 
الكاميروني���ة قبل اأن تتفاقم الأزم���ة ويتحول ال�س���راع الم�سلح من �سراٍع 
مح���دوٍد اإلى حرٍب اأهلي���ٍة في منطق���ة ت�ستعل فيها ال�سراع���ات الداخلية 

والإقليمية، وهو ما من �ساأنه تهديد الأمن وال�سلم في المنطقة �

انتخابات  في  الأ�سوات  فرز  بدء  الكاميرون:   ،24 فران�ش    )3(
رئا�سية ترجح فوز بول بيا بولية �سابعة، 2018/10/8م، في:

/https://www.france24.com/ar

Cameroon’s Anglophone Crisis: Dia�   )4(
 logue Remains the Only Viable Solution,

:21/12/2017, at
https://reliefweb.int/report/cameroon/cam�
eroon�s�anglophone�crisis�dialogue�re�

.mains�only�viable�solution
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Development of conflicts, 
crises and disputes in the 
African continent 2017 / 2018

Samar Abu El-Sood
Egyptian Researcher  specializing in African affairs

The last three years in Africa have witnessed the outbreak and 
continuation of five conflicts.

The Conflict in Lake Chad Basin:
Attacks in the region are markedly increasing which make the 

multinational forces unable to control the situation and as a result of the 
deteriorating security situation, humanitarian groups have been forced to 
suspend their operations there. 

The Conflict in South Sudan:
The conflict in South Sudan erupted initially between two major groups 

when the crisis broke out between the President Silva Kiir who belongs to Dinka 
ethnic group and his deputy (Rick Machar), who belongs to Nuer ethnic group. 

The Conflict in Burundi:
In 2015, President Nkurunziza issued a number of laws that limits public 

freedoms and then he announced his candidacy for a third term, in violation 
of the Constitution that limited Presidents to two terms in office.

The Conflict in The Democratic Republic Of Congo:
In August 2016, a limited armed conflict broke out in one of the poorest 

regions of the Democratic Republic of the Congo (the Kasai Province) which 
followed the killing of one of the traditional leaders in the province after 
violent clashes with the security forces. The conflict expanded to include 
four other Provinces. 

The Crisis in Cameroon:
Cameroon has always been plagued by repeated waves of protests 

in English-speaking areas as a result of their sense of marginalization, and 
political and economic exclusion. In October 2017, a decree was issued to 
impose French as the official language of institutions in English-speaking 
provinces which led to an outbreak of a new wave of protests and strikes by 
teachers, staff and lawyers in those provinces �
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Europe and the Underdevelopment of Africa:

Critique Review of Walter 
Rodney’s intellectual legacy

Gehad Omar Elkhateeb
Research Assistant at Al-Ahram Center for political and Strategic Studies- 
Egypt

Walter Rodney was one of the most influential African 
thinkers who spent his life trying to find theoretical and 
practical solutions to the problems of the African reality that 
were the direct reflections of the colonial era. Rodney who 
was intellectual, socialist and historian thinker aimed to full 
liberation of the African continent from the imperial and 
capital forces that underdeveloped the continent politically 
and economically.

Towards achieving this objective, Rodney gave a significant 
importance to the working class in the Cooperative Republic 
of Guyana, Rodney’s home town, and its interactions. He also 
established Working People’s Alliance in order to unite the 
different sectors included in the Guyanese working people.

In this regard, the paper is divided into three sections; the 
first one discussed the circumstances of Rodney’s birth, origin, 
growth and educational experience that affected deeply his 
views towards African reality. The second section will refer to 
Rodney’s famous book “How Europe Underdeveloped Africa” 
which adopted the idea of Europeans’ exploitation that led to 
the poor of African states. The paper is concluded with critical 
notes on the ideas and new concepts mentioned in a book �
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French Orientalism in Africa: 
A Critical Reading of Its 
Foundations and Objectives
Prof. Nafisa Dweida
Professor  of  Higher  Educat ion in 
Contemporary History - At the Higher 
School of Teachers - Bouzraya – Algeria

In this paper we will try to study the French Orientalism, 
to explain the conditions of its appearance, its objectives, and 
to focus particularly on its interests in the African continent. 
Studies on Orientalism in general are many and varied; 
however, in its part on Africa (especially the sub-Saharan 
region), they are very limited, and are almost confined to shy 
attempts if compared to the previous ones �

 Fathia bin Hamimd
PhD student in contemporary history - 
University of Algiers 02 Bouzria - Algeria
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Epidemiological transition 
and confrontation 
strategies in Africa

Dr. Mohammed Farag Abdel Alim Allam
Faculty of Arts- Menoufia University

Health transition has been one of the most important features of demographic 
changes in the twentieth century. It is a complex process comprising demographic, 
epidemiological, and health care transitions that manifested in rising life expectancy 
at birth due to changes in the fertility, mortality, and morbidity profile of a population.

The five-stage epidemiological transition cycle (epidemics and famines, 
epidemics, chronic diseases, emerging and emerging diseases).

 The population history of the continent of Africa indicates that the 
continent has undergone changes in health aspects because of the political, 
economic and social conditions it has experienced. The continent has been 
plagued by many epidemics since the end of the 19th century and the 
beginning of the 20th century (Sleep Sickness, Cholera, Plague.

Sub-Saharan Africa remains the only major area in the world where the burden 
of infectious disease still outweighs the burden of noncommunicable disease and 
injuries. While the rates of decline in fertility and mortality vary considerably across 
the region, at least one clear pattern is emerging that holds across all of sub-Saharan 
Africa: a steady rise in noncommunicable disease (including cardio-metabolic 
and respiratory conditions as well as cancers) in the presence of significant, 
long-standing infectious disease prevalence. This model is strongly aligned with 
current discussions on Africa’s “double burden of disease” which recognize the 
coexistence of communicable diseases such as malaria and tuberculosis, and 
chronic noncommunicable diseases such as hypertension, stroke, and diabetes.

At present, Ecological factors caused by alterations to the environment 
precipitate the spread of communicable diseases by interspersing a 
susceptible human population in proximity with a natural reservoir or host 
to which they often have had no previous exposure or immunity. Vector and 
host populations can also exist in equilibrium until a climate or environmental 
change causes an equilibrium shift resulting in emergence and spread of 
disease, Ex.( Ebola virus, H5N1 influenza, Coronavirus) �
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Fisheries in Africa: Reality, 
Challenges and Prospects 
for Development

Dr. Sobhi Ramadan Faraj Saad
Assistant Professor of Environmental Geography, 
Faculty of Arts / Menoufia University, Egypt

There is a great importance of fish as a one source of 
protein in many countries of the African continent, particularly 
in sub-Saharan Africa, where more than fifth of the population 
suffers from chronic undernutrition.

Although Africa has abundant inland water resources 
(fresh and saline) and marine coasts, it lacks integrated 
management and rational exploitation; so Africa contributes 
only about 10.2% of global production, and its fish exports do 
not exceed 7.2%, according to the 2016 statistics.

The continent’s marine and inland fisheries suffer from 
many threats and environmental hazards, such as climate 
change, pollution, and excessive and illegal exploitation of 
fisheries resources, as well as the lack of necessary equipment, 
infrastructure and difficult access to markets.

There is an urgent need for the development of African 
fisheries through the management and exploitation of fish 
stocks in accordance with ecosystems, prevention of illegal 
fishing activities, adoption advanced technology to increase 
competitiveness, as well as modernizing facilities, supporting 
fishing communities and developing sustainable fisheries 
industries in the continent �
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Africa: rich natural resources 
and poor countries… Where 
is the problem

D. Jibril Fabory KOUROUMA 
Writer in international affairs

It is globally accepted that Africa is the world richest 
continent by its natural resources but the poorest by bank 
balance. This «great conundrum» has been made possible by 
a skewed world economic and political order that ensures that 
African resources are exploited by the strong in the means 
of multinational companies which leave very little back for 
Africans for the development of their continent, so little that 
there is never enough to run the African economies without 
foreign aid. Some estimates, in fact, argue that the majority 
of all the world›s natural resources are in Africa and yet most 
Africans are poor. And this is despite the fact that without 
these African resources, the world economy would suffer and 
would definitely not be what it is today. So why then Africa is 
poor in the midst of these stupendous riches?

         We will therefore probe in this article the bows and 
whys of the great African puzzle of abundant resources in the 
midst of poverty, and how the continent can rewrite the world 
economic order by employing a revolutionary way in owning 
its resources �
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The performance of the African 
economy during the period (2016-
2018); medium- and long-term prospects

Dr. Samah Al Mursi
Assistant Professor of Economics - Institute of African Research 
and Studies - Cairo University - Egypt.

This paper aims to monitor and analyze the most important 
economic developments in the African continent during the 
period (20162018-), through monitoring and analyzing trends 
in economic growth in Africa and its sub region , developments  
of  local currencies and the value of the inflation rates ,  African 
trade performance , and medium- and long-term economic 
growth prospects. The paper concluded that, African economy 
began to recover from the shock of its decline in 2016, at the 
sub-regional level. East Africa achieved the highest rates of 
economic growth; the rate of economic growth is expected 
to continue to rise in the medium and long term �
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African Union and 
mechanisms for supporting 
Good Governance in Africa

Kawther Mubarak
Egyptian Researcher  specializing in African 
affairs

The African Union (AU), which was formally announced 
in 2002, is one of the steps taken in the path of African unity 
in the footsteps of the Organization of African Unity, which 
was established in 1963 and was interested in the continent’s 
independence from European colonialism.

The Union is a continental organization with more advanced 
mechanisms and ideas to cope with the issues and crises of the 
modern era, especially the political and economic ones. The African 
Union was established by the Security Council and the African 
Peace, which began its activities in 2004. The most important 
issues entrusted to the Council are issues of support for democratic 
governance and good governance In African countries.

The study examines in detail the various organs and 
mechanisms of the African Union in supporting good governance 
in Africa, and the study presents a number of models in which the 
Union will put an end to its crisis.

In the end, the African continent still suffers from military 
control over governance, unconstitutional changes in power 
and pre-election violence, and despite the efforts of the African 
Union, it remains limited to the magnitude of the challenges 
facing the African continent with respect to democracy and good 
governance.

The «Mo Ibrahim» award for good governance in Africa in 
2017, which no one has received in the continent, is an evidence 
of the failure of the African Union to manage the file of democracy 
and good governance on the continent �
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The most influential states in Africa Sub-Sahara:

South Africa as a Model

Dr.Badr Shafei
Expert in African Affairs-Egypt

This article attempts to study the influential states in 
sub-Saharan Africa by studying the model of South Africa, 
which has the political, economic and military components 
that push it to take this position in the southern region of the 
continent. The article deals with four basic points, the first 
related to the concept of the influential state, and then moves 
to the components of this impact and its scope, and finally the 
most important challenges that face this influence. The most 
important of these challenges are the internal challenges, 
the most important of which is the challenge of economic 
development and the lack of a just distribution of resources, 
which led to an increase in popular protests. The second is the 
lack of a charismatic leadership capable of playing an influential 
role in its regional context after Mandela and Mbeki. The third 
of these challenges is the external challenge of perpetuating 
the negative image of South Africa among Africans. Their 
leadership aspirations are still viewed with suspicion in 
African capitals, and Pretoria is often seen as an aggressive 
actor. The last challenge is the presence of promising regional 
competitors in southern Africa, most notably Angola, whose 
economy has been growing significantly recently. As well as 
at the continental level, there is a remarkable rise again for 
Nigeria and Ethiopia �
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A Reading in Rémi Dewière’s Book, From Lake Tchad to Mecca:

Borneo Sultanate and Its 
World (16th-17th c.)

Prof. Ahmed Shukri
Institute of African Studies / Mohamed V University - Rabat / Kingdom 
of Morocco

The history of Borneo was closely associated with the 
Sifawah dynasty, which had an important political role in the 
region of Chad basin from the 9th to the 19th century. The 
origin of the dynasty, according to historical accounts, goes 
back to the Yemeni, Saif bin Dhi Yazan al-Himyari. The records 
make it clear that the beginning of the Sifawah dynasty was in 
Kanem, which is located east of Lake Chad. Then, their State 
suddenly knew a powerful rise and reached its peak during 
the 13th century, especially under the reign of Sultan Dunma 
bin Salamah (12101248-). Then, from Jimi or Njimi, Kanem was 
spreading its power over many trade routes, especially after 
having controlled the oases of the Fezzan province (South of 
modern Libya). During this period, the Sifawah sultans aspired 
to extend their domination over the Borneo region, west of Lake 
Chad. However, after the death of the afore-mentioned Sultan, 
the region got in a state of chaos and political instability for two 
centuries, mainly due to the struggle of the Sifawah sultans with 
the Tubu nomadic tribes in the Tibesti area (northeast of Kanem).

During this dark phase, certain groups of Kanem began 
to infiltrate and migrate towards Borneo. At the same time, a 
newly competitive power, known as the Bulala dynasty, rose 
in Kanem, and precipitated the final departure of the Sifawah 
family to Borneo during the days of Sultan Omar Ibn Idriss 
(1382- 1387). Until the rise of Sultan Ali bin Dunamah (1465-
9714 AD), which put an end to this turbulent phase, we note 
the beginning of the reign of Sifawah in Borneo, where they 
established a state on the western side of the Basin of Chad 
Lake. This, indeed, lasted until the end of the 18th century �
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This paper aimed at elucidating the impacts of Islam on 
the African culture as a theme among the so-called “Africanist 
Anthropologists” and the Orientalists: Who were the pioneers 
in these fields? What were their motives, the major findings and 
the reactions of the Imperial powers towards those findings? 
By adopting a Documentary method, this paper fund that a 
huge number of the Orientalists have been concerned with 
this theme. J. S. Trimingham can be considered the leading 
figure in this field. Most, or nearly all, of the Orientalists have 
confirmed the great and deep impact of Islam on the African 
culture. However, because of their close link to the Imperial 
powers, some of the Anthropologists and Orientalists had 
negative views and interpretations about the relationship 
between Islam and the African culture. Here surged many 
biased terminologies such as: “Islam Noir”, “Ethnic Islam”… 
The Imperial powers, especially the French, attempted to curb 
the influence of Islam upon the African culture: in education, 
politics and social life. Writers predicted that Secularism would 
impede the Islamic influence upon Africa, but time has proven 
the opposite. Finally, the study of the Islamic impacts upon the 
African culture is a lively topic as the society is in perpetual 
movement. Now, focus should be directed to what is Africa 
capable to provide as cultural elements to the whole Muslim 
Ummah and to the development of the new Africa. Here lies 
the challenge put to the African Muslim writers, especially the 
“Arabophones” from Africa “South of the Sahara” �

Spotting the Impact of Islam on the African Culture 
among the Africanist and Orientalist Researchers:

Its Objectives and Outcomes

Dr. Adama Bamba
Academician and Researcher - Cote d’Ivoire - Academy of Islamic Studies, 
University of Malaya, Malaysia
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of capable African leaders with the 
vision, determination and skills 
to carry out reforms such as Paul 
Kagame in Rwanda, Ohoro Keny-
atta in Kenya, Cyril Ramavosa in 
South Africa, Nana Akufo-Addo in 
Ghana, and certainly Abye Ahmed 
in Ethiopia. Those new African faces 
reflect a new African reality and 
seek to achieve integration among 
the countries of the continent.

- Increasing the awareness of 
peoples - especially young people 
- of their rights, and the demand 
for freedoms and peaceful transfer 
of power since 2011, and the rise 
of calls to reform the regimes, and 
change the spoilers and dictators.

- Free and fair elections in more 
than one African country, so that 
the principle of the rotation of pow-
er becomes part of the culture of 
these countries. And the introduc-
tion of fresh blood into the organs 
of the state executive and judicial 
apparatuses, such as what is hap-
pening in Nigeria, Senegal, Ghana, 
Botswana and South Africa, and 
finally Gambia, Liberia and Kenya. 
And thus in many African countries 
we can find the manifestations of 
transition into reform, even in coun-
tries where there is no shift we can 
still observe that there is a dialogue 
going on, there is a conflict going 
on, and there is a development that 
takes place during the conflict and 

during the dialogue, and we hope 
that this will result in having re-
gimes that are based on respect for 
human rights, justice, freedom and 
dignity throughout the continent.

- A number of African countries 
have begun to abolish entrance 
visas among them for the holders 
of the African Union, like: Rwanda, 
Benin, Seychelles, Mauritius and 
Ethiopia, while others started im-
plementing the policy of boating 
visas on arrival for 30 days, which 
was recommended by the African 
Union, among them are: Kenya, 
Ghana and Zimbabwe. Needless to 
say that easing the visa regime be-
tween some African countries will 
definitely enhances the chances of 
African integration and cohesion.

Finally:
This extraordinary summit 

and its decisions, in addition to 
the changes aforementioned, give 
hope that the African Union is on 
the road to reform and that the 
African continent is on the road to 
integration and cohesion. But there 
is still a long way to go and a big 
challenge ahead, so will Africans 
people and their leaders be ready 
for this challenge? �
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future they deserve.”
Funding issue:
One of the most important 

issues discussed by this summit is 
the issue of financing the African 
Union. Some 30 countries (out of 
more than 54 member states) are 
partially or totally lagging behind 
their financial obligations to the 
Union, creating a large funding gap 
between the planned budgets and 
the actual financing process.

In his first speech to the sum-
mit, Ethiopian Prime Minister Abye 
Ahmed said: “In 2012, Member 
States covered only 3 percent of 
the AU budget, but that rose to 14 
percent in 2017”.

The reform initiative was 
launched at the Kigali Summit in 
July 2016. The responsibility for 
overseeing the operation was en-
trusted to Rwandan President Paul 
Kagame. It was natural to seek ways 
to create the Organization’s finan-
cial independence, estimated at $ 
800 million for the 2018 budget, 
more than 80% of which depends 
on foreign aid, such as the Euro-
pean Union, the United States of 
America and China.

The African Union’s initial fund-
ing proposal, which goes back to 
the Kigali summit, seeks to create 
“sources of funding that reduce de-
pendence on foreign aid funds that 
cover the full operational budget of 

the African Union, and 75 percent of 
its program budget and 25 percent 
of peace operations funding.”

The Special Summit adopted 
resolutions on a sanctions regime 
against Member States that do not 
pay their legal financial contribu-
tions to the Union.

“The sanctions are aimed at 
ending the chronic delay in paying 
legal financial contributions and 
helping the Union finance develop-
ment and integration programs,” 
said AU Commission Chairperson 
Moussa Faki Mohamed. “We can 
make progress on sanctions against 
countries that do not pay their le-
gal contributions. Putting an end 
to the chronic delay in payment is 
our aim».

In the light of these actions, the 
contribution of Member States to 
the budget for 2019 is expected to 
reach 66%, with the exception of 
peace support operations, while 
34% of external assistance is ex-
pected to be secured.

African Union on the road to 
reform:

Despite the difficult labor of 
reforming the African Union, there 
are many changes and steps that is 
hoped to contribute to reforming 
the Union’s system and activating 
its role.

Most Important of which are:
- The emergence of a number 
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continent to eradicate poverty, 
ignorance, disease and corruption; 
stimulate investment, and raise 
economic growth rates; better 
education and health; the promo-
tion of information, communication 
and energy sector; an acceleration 
of the process of debt reduction; 
the achievement of the state of 
justice, freedom and welfare; and 
strengthen mechanisms aimed for 
resolving and the prevention of 
conflicts.

But the steps of the Union 
stumbled and it was not able to 
achieve a lot of its aforementioned 
goals. During the past two decades, 
the continent suffered from pov-
erty, diseases, poor health services, 
terrorism, racial conflicts, political 
and administrative corruption, and 
a number of repressive regimes 
which dominated the political land-
scape of the continent.

However, The Union contin-
ued to function as the unifying en-
tity for the continent: an unfulfilled 
dream for the people of a united 
and strong Africa. During this era, 
the revival of the AU was coming 
back and forth, although in the past 
few years the progress increased as 
a result of number of African and 
international variables. The subject 
of reforming the AU and enforcing 
its institutions and its mechanisms 
and containing crises were on the 

top agenda of African leaders on 
the AU summits of 2017 and 2018, 
as they decided embarking on a 
continental powerful reforming 
process based on the previous ex-
periments.

Special Summit:
In this context, the extraordi-

nary 11th summit of heads of state 
and governments of the AU was 
held in November 17th 2018 in 
the Ethiopian capital Addis Aba-
ba, Which was assigned to the in-
stitutional reform of the AU, to look 
into finding a new approach to the 
work of the AU and its apparatus, as 
a step toward enabling it to fulfill its 
intentioned duties. 

A number of decisions have 
been taken, including: a decisive 
structural reform of the continen-
tal entity which represents African 
peoples, through the restructuring 
of the Union Commissions from 
“ten committees” to “eight com-
mittees”, as well as increasing the 
participation of youth to 35%, and 
women to 50%, and reaching a 
consensus. 

“The African Union must under-
take institutional reforms to ensure 
a better future for the peoples of 
the continent,” said the President 
of the African Union, President Paul 
Kagame, and added: “One of those 
simple reforms is to make Africa 
stronger and give our people the 

Editorial
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The special African summit... 
a step on the road of reform

The idea of uniting African 
countries dates back to 1957, 
when first advocated by the then 
Ghanaian leader Kwame Nkrumah, 
even before the independence of 
most of those countries. Despite 
the revolutionary enthusiasm that 
was ignited in the corners of the 
continent against colonialism, 
and the simplicity of the common 
goals at that time –expelling the 
occupiers and the elimination of 
racism - transforming those ideas 
into a concrete reality took around 
six years to be materialized, when 
the organization was established in 
1963, and held its first conference 
in Cairo in 1964.

The primary objective of the 
fledgling organization was to 
achieve solidarity and mutual co-
operation between the countries 
of the continent, to eliminate the 
remnants of colonialism and to 

overthrow the apartheid regime 
in South Africa. It has succeeded 
to a large extent, and other African 
states were liberated consecutively, 
and the obnoxious apartheid re-
gime eventually collapsed in South 
Africa in 1994.

Then the AU started a new 
phase of cooperation among Af-
rican countries, to promote eco-
nomic, political and social goals 
for their people, and to confront 
the tides of globalization which 
swept the world, and to resist the 
efforts of marginalizing the conti-
nent, economically and politically. 
It eventually led to an agreement 
on making an African Union (AU), 
on the footsteps of the European 
Union, with apparatus that can ful-
fill the goals entrusted to it.

The objectives pursued by the 
AU - since its inception - were: the 
revival and development of the 
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