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مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون  ثقافية ف�شلية محكَّ
القارة الإفريقية ت�شدر عن المنتدى الإ�شالمي

كلمة
  التحرير

ل تز�ل �لمر�أة في �إفريقيا تو�جه �لمعاناة بعد �لأخرى، فهي �أكثر َمن ت�صيبه 
نير�ن �ل�ص�ر�عات �لع�ص�كرية ودمارها، ولفحات �لأزمات �ل�صيا�صية ونتائجها، 
ه�ي َمن يق�ع عليها �أعباء �لو�ص�ع �لقت�ص�ادي �لمترّدي في �لق�ارة، وفي �لوقت 
نف�ص�ه هي َمن تجني تبعات �لو�ص�ع �لجتماعي �لمتدّن�ي، و�لعنف، و�لتفّكك 
�لأ�ص�ري، كما �أنها هي َمن ترزح تحت �ص�عف �لإمكانيات �ل�ص�حية، و�نت�صار 
�لأمر��ض و�لأوبئة، وبخا�ص�ة �لإي�دز، و�أخيرً� �لإيبول �ل�ذي �جتاح بع�ض دول 

�لقارة.
لي��ض هذ� فقط م�ا تعانيه �لمر�أة ف�ي �إفريقيا؛ فهي تتعر�ض، مع كّل ما �ص�بق، 
لهجم�ات تغريبي�ة و�إباحي�ة، تقوده�ا معظ�م �لح�ركات  �لّن�ص�وية وغيره�ا، 
وتتعم�د ج�ّر �لم�ر�أة �لإفريقية �إل�ى �لتبعي�ة �لأخالقي�ة و�ل�ص�لوكية للمر�أة 
�لغربية، وتهدف �إلى تدمير �لمنظومة �لأخالقية وِقَيم �لمجتمعات �لإفريقية.

�إّن �لنه�ص�ة �لإفريقية �لتي يتطلع �إليها �لجميع ف�ي كّل بلد �إفريقي، ل بد �أن 
تبد�أ من تح�صين �أو�صاع �لمر�أة �صيا�صّيًا و�قت�صادَيًا وثقافّيًا و�جتماعّيًا و�أخالقّيًا، 
وم�صاعدتها على �لخروج من معاناتها، وياأتي على ر�أ�ض �لأولويات في تح�صين 
�أو�ص�اعها في قارة �إفريقيا: �لتعليم، و�ل�صحة، وتح�صين �لظروف �لقت�صادية، 

و�إدماجها في منظومة �لعمل �لمنا�صب لها.. من �أجل نه�صة �إفريقية �صاملة. 

معاناة المرأة 
اإلفريقية



4  قراءات اإفريقية بداية جديدة
الواق�ع  ق�راءة  ف�ي  لت�س�هم  المجل�ة  ج�اءت 
الإفريقي باأبعاده المختلفة قراءة علمية واقعية, 

ولت�ست�سرف الم�ستقبل بدرا�سات تاأ�سيلية. 
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52  ملف العدد
المراأة الإفريقية ومعركة الهوية

38 ال�سدود المائية في حو�ض النيل
ُل ال�سدوُد اأحَد اأهّم مظاهر التدّخِل الب�سري  كِّ ُت�سَ
ف�ي البيئة النهري�ة؛  - برغم ذلك - ُتَعُد �س�رورة 

حياتية وتنموية للكثير من �سكان هذه البيئات.

24 �ل�سيا�سة �لأمريكية تجاه �إفريقيا
ت�س�عى هذه �لدر��سة لإلقاء �ل�س�وء على جملة 
�ل�سيا�س�ات �لت�ي تبّنته�ا �لإد�رة �لأمريكية في 

ظّل �لإد�رة �لثانية للرئي�س �أيزنهاور.

14 مكانة الإ�سالم في مملكة �سنغاي 
ما كان لهذا الدين الحنيف اأن ي�س�تمرَّ وي�سُمَد 
هم، على اختالف اأعراقهم  لول اأنَّ الأفارقة اأنف�سَ

وقومياتهم، قد اأقبلوا عليه.

6 ن باإفريقيا الغربية حركة التديُّ
ي�ش�هد الواق�ع الإفريق�ي الراهن تنوع�ًا وتعّددًا 

في الأديان والمعتقدات.
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122  الفيرو�س القاتل.. االإيبوال 
�ص�رب )الفيرو��س( الق�ارة ال�ص�مراء، وبخا�ص�ة 
االأج�زاء الغربية منها، مما ه�ّدد الحياة في تلك 

البلدان بال�صلل.

110 ميراث علي مزروعي اإفريقيا والإ�سالم
رح�ل الدكت�ور عل�ي مزروعي ع�ن دنيانا يوم 
الأحد 12 اأكتوبر الما�سي 2014م، وترك لنا 

علمًا ينتفع به.

96 الم�شهد الإفريقي

54

المراأة في اإفريقيا قراءة في العادات
�ة ف�ي  مو�ض�وع الم�راأة م�ن المو�ض�وعات الحَيويَّ
را�ض�ات الإفريقي�ة، وه�و م�ن المداخ�ل التي  الدِّ
فوذ اإلى عمق  ويِّ للنُّ �ضَ ينتهزها اأ�ضحاُب الفكر النِّ

الفكر الإفريقي.

86

م�ش�عل  الن�ش�وية  الحرك�ة  تحم�ل  ه�ل 
الح�شارة للمراأة الإفريقية؟

علين�ا اأن نبح�ث في م�دى تمّك�ن )الحركة الن�ش�وية( من 
المجتمعات الإفريقية، وتحديدًا اإفريقيا جنوب ال�شحراء.

غريب َيَدِة التَّ المراأة الإفريقية في ِم�شْ
قاف�ُة الَغربي�ُة تغ�زو ق�ارَة اإفريقي�ا با�ش�م  الثَّ

الإن�شانيِة، م�شتغلًة ما تتعر�ض له المراأة.

 تحديات تواجه المراأة الإفريقية
ل�م تن�ل الم�راأة قب�ل دخ�ول الإ�ش�ام الق�ارة 
اإن�ش�انية ر�ش�يدة، وحقوق�ًا  الإفريقي�ة عناي�ة 
قانوني�ًة من�ش�فة، ومكان�ة اجتماعي�ة مرموقة 

تمّكنها من اأداء ر�شالتها في الحياة

العدد 23
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االفتتاحية

قراءات إفريقية.. بداية جديدة
بمستوى المجلة كما أّملنا.

وس�يالحظ قّراء المجلة الكرام - أول ما يالحظون– 
ذلك التغيير في الش�كل والمظهر، الذي لم يكن من أجل 
التغيير، وإنما استهدف إفادة القارئ والمتابع في المرحلة 

الجديدة للمجلة.
وقد ش�مل هذا التغيير ش�كل الغالف، والصفحات، 
والحواشي، والترويسات، والصور، والخرائط، والخط، 
ويس�ير هذا التغيير في إطار الربط المباشر أو غير المباشر 
للتوفيق بين المضمون وبين الناحية الفنية، لتقديم صورة 
مثل�ى ع�ن وضع الق�ارة وقضاياه�ا، وعلى س�بيل المثال 
تعاملن�ا م�ع الصورة الفنية بما يس�اعد بش�كل واس�ع في 

تعميق َفْهم المقال واستيعاب الفكرة.
الس�مراء غني�ة بصوره�ا الخالب�ة،  الق�ارة  أّن  كم�ا 
ومعالمه�ا الحضارية، وتعابيرها المتنوعة، وكان ال بد لنا 
من أن نبرز هذا الجانب في صفحات المجلة، وال يخفى 
م�ا لذلك من فوائ�د كثيرة، منه�ا إزالة الصورة المش�وهة 

التي ألصقها االستعمار بالقارة اإلفريقية.
كم�ا اتبعن�ا ف�ي إخ�راج المجل�ة األس�لوب الجديد 
والهوية الحديث�ة المواكبة للمجالت الصحافية، بدءًا من 
اختيار نوع الخط المناس�ب، إلى أسلوب عرض المقال، 
الصغي�رة ف�ي كّل موض�وع،  المس�اعدة  العناوي�ن  إل�ى 
وكذل�ك زوايا المجل�ة، واالفتتاحية، والفه�رس، وكلمة 
التحرير، وملف العدد، والزوايا الثابتة في المشهد، عملنا 
فيه�ا كلها على أن تخرج بنمط هادئ وبس�يط، س�هل في 

التصفح، ومريح لعين القارئ. 
ل�م تكن العناص�ر الفنية هي موض�ع التغيير الوحيد؛ 
فالتغيير يش�مل المحتوى أيضًا كّم�ًا وكيفًا؛ وألّن المجلة 
علمية محّكم�ة؛ فإنه يغلب عليها طاب�ع الجدية، وهذا ما 
يصيب بعض القراء بالملل والسآمة؛ لذا حاولنا في الثوب 
الجدي�د المزج بين الجّدية العلمية واألريحية الصحافية، 
باختيار المضمون الحيوي، وتصغير حجم المقال قلياًل، 

عندم�ا وضعن�ا هدف�ًا للمجل�ة، وه�و »نش�ر الوع�ي 
الصحي�ح حول الواقع اإلفريقّي بأبعاده المختلفة، وتنمية 
ه�ذا الوع�ي بالق�راءة العلمي�ة المتخّصص�ة الت�ي تنهض 
بالفك�ر، وتعي األبع�اد التاريخية والبيئي�ة المحلّية، وتنير 
البصيرة بالحاضر، وتستشرف المستقبل«، لم نكن نهدف 
إل�ى ترتي�ب كلم�ات منَبّت�ة عن واقعه�ا، بل عش�نا قضايا 
الق�ارة بقلوبنا وأرواحنا، واندمجنا مع مآس�يها، وش�عرنا 
بمرارة الظلم الذي كانت وما زالت ترزح تحت سطوته.

إفريقيا بالنس�بة لنا هي امتدادنا، ومستقبلها مستقبلنا، 
وسبيل نهضتها س�بيلنا؛ لذا نسعى لتقديم قضاياها للعاَلم 
وألبناء القارة وللمهتمين بش�ؤونها؛ حتى يتفاعل الجميع 
معه�ا.. ونعم�ل عل�ى تعمي�ق رؤي�ة المهتمي�ن بالش�أن 
اإلفريقي لواقع القارة، عبر نش�ٍر إعالميٍّ متنّوٍع، وكتاباٍت 

احترافيٍة موضوعية، وفق التزام قيمّي ومهنّي. 
كما أننا رّكزنا - وسنرّكز - في تقديم الحلول المقترحة 
لمشكالت إفريقيا وقضاياها الشائكة، مع فتح آفاق التنمية 
والنهض�ة للق�ارة المنهوبة، فقد جاءت المجلة لتس�هم في 
قراءة الواقع اإلفريقي بأبعاده المختلفة قراءة علمية واقعية, 
ولتستش�رف المس�تقبل بدراس�ات تأصيلية، تس�تثمر فيها 

قدرات المتخّصصين وخبراتهم في هذا الميدان. 

نحو مرحلة جديدة:
)ق�راءات إفريقي�ة(، بع�د مرور عش�ر س�نوات على 
�ن مرحلًة  صدوره�ا، وفي مس�تهّل عش�ريتها الثانية، ُتدشِّ
جديدًة من العمل الجاد والتغيير المفيد؛ حتى تستطيع أن 
تحّقق قدرًا أكبر من رؤيتها وأهدافها، ومس�توى أعلى من 

التطوير والتجديد المأمول. 
ويعل�م القريبون م�ن إدارة المجلة؛ أننا منذ س�نوات 
وضعنا في دائرة اهتمامنا َجْمع المالحظات والتعديالت 
المرجّوة من المتخّصصين والمهتمين، ولم ندع أو نهمل 
نصيحة، بل وضعنا الجميع في عين االعتبار، حتى نرتقي 
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لغات إضافية لموقع قراءات إفريقية اإللكتروني:
وبجان�ب المجل�ة المطبوع�ة هن�اك )موق�ع قراءات 
إفريقي�ة اإللكترون�ي( الذي يتواصل مع ش�ريحة أكبر من 
الق�راء، ويص�ل لفئ�ات ال تص�ل إليه�ا المجل�ة الورقية، 
وه�و ُينش�ر باللغتي�ن العربي�ة واإلنجليزية، وقريبًا س�يتم 
تدش�ين الصفحة الفرنس�ية، كما نأمل أن يعقبها - إن شاء 
الل�ه تعالى- النش�ر بلغتي�ن محليتين، هما: )الس�واحلية، 
والهوس�ا(، وي�زداد اإلقب�ال على تصف�ح الموق�ع يومّيًا؛ 
م�ا يجعل�ه يرتق�ي ف�ي الترتي�ب العالم�ي كموق�ع متمّيز 

ومتخّصص في القضايا اإلفريقية))(.

آمال وتطلعات:
م�ّرت عش�ر س�نوات عل�ى إص�دار المجل�ة.. بدأنا 
وتعّثرن�ا، ث�م بدأن�ا م�ن جدي�د، كان�ت هن�اك نجاحات، 
وهن�اك أيضًا أخطاء ال نملك إخفاءها، ومن ِش�َيم البش�ر 
الخطأ والنس�يان، وال نريد أن نغف�ل أو نتجاهل أخطاءنا، 

ولكننا نسعى بجدٍّ لجبر األخطاء وتعويض النقص.
ومن الطموحات التي نس�عى إليها أن ُتكتب المجلة 
بأق�الم إفريقي�ة م�ن أوله�ا آلخره�ا.. كم�ا هو مق�رر في 
سياس�تنا غير المخطوطة، ولكننا نقف في كّل عدد تقريبًا 
عاجزين أمام ندرة القلم اإلفريقي المتخّصص في العلوم 
المادي�ة؛ السياس�ية واالقتصادي�ة واإلعالمي�ة واإلداري�ة 

والثقافية.. والذي يكتب باللغة العربية.
م�ن  واالهتم�ام  التواص�ل  نج�د  أن  نأم�ل  وله�ذا 
المتخّصصي�ن؛ ألّن أفض�ل َم�ن يعّب�ر ع�ن قضاي�ا القارة 
هم أبناؤها الذين يعيش�ون في أعماقه�ا، ويكتوون بنيران 
الصراع�ات فيه�ا، ويدرك�ون معاناته�ا وإخفاقاتها، وهم 

الذين يشاركون في نهضتها وبنائها من جديد.
)قراءات إفريقية( تسعى لتحقيق أهدافها، ولن تحيد 
عن هذه الغاية، وتحتاج إلى أن يلتقي الجميع معها؛ ليس 
بمجرد التعاط�ف فقط؛ بل بالمش�اركة الفعلية والتعاون 

المنجز �

.http://www.qiraatafrican.com  )((

وتدعيم�ه بالص�ور المعّب�رة والخرائ�ط الموضحة؛ حتى 
تخفف من القالب الجامد.

وسيجد القارئ - ألول مرة - صفحات مترجمة إلى 
اللغة اإلنجليزية في )مجلة قراءات إفريقية(، حيث س�يتم 
ترجمة: )االفتتاحية، وكلمة التحرير، ومقال الغالف، مع 
ترجمة ملخصات لباقي المقاالت(، وهذا إليماننا بأهمية 
وص�ول المجل�ة إلى أكبر عدد من القراء، وذلك بتوس�يع 
دائرة الشريحة المس�تهدفة لتشمل قارئ اللغة اإلنجليزية 

ممن ال يحسن العربية.

إصدارات مجلة قراءات إفريقية:
وس�وف تواصل المجلة في المرحلة الجديدة متابعة 
اإلصدارات الخاصة بها، والتي يجد فيها القارئ ما يعّمق 
فه�م قضاي�ا القارة ويؤصله�ا وفق رؤية علمي�ة منضبطة، 
وه�ي سلس�لة دوري�ة اس�تراتيجية، تهت�م بتقدي�م رؤى 
استش�رافية وفكرية لُصّناع الق�رار والمفكرين والمثقفين 
ف�ي العال�م اإلس�المي، يترك�ز اهتمامه�ا ف�ي التحديات 
الفكرية واالس�تراتيجية والسياسية التي تواجه المسلمين 
في الق�ارة اإلفريقية، س�واء على المس�توى الداخلي، أو 
ف�ي عالقات القارة مع الدول والش�عوب غير المس�لمة، 
أو عل�ى مس�توى ال�رؤى الفكري�ة والحضاري�ة الخاصة 

بمستقبل المسلمين في القارة. 

إصدارات المجلة:
 تم حتى اآلن إنجاز أربعة إصدارات، هي:

س�ائل العلميَّة  �اف الكت�ب والرَّ اإلصدار األول: كشَّ
عن إفريقيا.

العرب�ي اإلس�المي ف�ي  التعلي�م  الثان�ي:  اإلص�دار 
إفريقيا.. واقعه ومستقبله.

اإلص�دار الثال�ث: التنصي�ر ف�ي إفريقي�ا.. أس�اليبه 
ووسائله وآثاره االجتماعية.

اإلص�دار الراب�ع: )موس�وعة مجلة ق�راءات إفريقية 
اإللكترونية(، وتش�مل عش�رين عددًا من أع�داد المجلة؛ 

مرتبة ومفهرسة وجاهزة للبحث.
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ن  حركة التديُّ
بإفريقيا الغربية: 

السنغال نموذجًا

بقلم: �أ. هارون باه
باحث �صنغالي في �لعلوم �ل�صيا�صية - جامعة محمد �لخام�ض - �صال

�لعق�د �لأوُل م�ن �لق�رِن �لح�ادي و�لع�ص�رين من �أح�رج �لفت�ر�ِت �لتي مّرت ُيعّد 

بالعال�م �لإ�ص�المي، ف�ي مختل�ف �أقط�اره، �لقا�ص�ية منه�ا و�لد�نية، ب�ص�بب 

�ل�ص�ربات �لمتتالي�ة �لتي ُوّجهت للم�ص�لمين من ِقَبل �لإمبريالية م�ن جهٍة، وعلى يِد 

�أذنابها، ممن يقبعوَن بيننا من بني جلدتنا، ممن يتكلمون بل�ص�اننا، وب�ص�بب �جتهاد�ت 

بع��ض �لتي�ار�ت �لإ�ص�المية �لتي دفع �لم�ص�لمون ثمنها؛ م�ا �أدى �إلى تح�ولٍت جذريٍة 

ومنعطفاٍت ممتدٍة في تاريخ �لنظام �لدولي �لر�هن.     
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رسوخ اإلسالم في السنغال:
تق�ُع الس�نغاُل ف�ي أقص�ى غ�رب إفريقي�ا، عل�ى المحيِط 
األطلس�ي، وقد وص�َل إليها اإلس�الُم منذ القرِن الحادي عش�ر 
عل�ى أي�دي المرابطين، بصفة رس�مية، ومنذ ذل�ك الحين، إلى 
يومنا هذا، فإّن جذوة اإلسالم تزداد توّقدًا في قلوب المسلمين، 
الذين آمنوا باإلس�الم دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وس�لم نبيًا 
ورس�واًل، وامتزج ذلك اإلسالم بدمائهم، وَسرى في عروقهم، 
حتى ص�ار جزءًا ال يتجزأ من مكّوناتهم الش�خصية، وانصبغت 
حياته�م ب�ه، وأثر فيها تأثيرًا بالغًا، يحّس ب�ه كّل من عايش ذلك 

المجتمع عن قرب.            
ودخول اإلسالم في إفريقيا هو أعظم حدٍث عرفته القارة؛ 
بحكم انتش�اِره في معظم أجزائها، س�واًء في الشرق - في األيام 
األول�ى من فجر الدعوة -، أو في الش�مال - ف�ي عهد الصحابة 
-، أو ف�ي الغ�رب - مع الفاتحين األوائ�ل -، وفي بعض مناطق 
الوس�ط، ما يعني أّن تغلغل اإلس�الم وصل إلى أعماق إفريقيا؛ 
ولذا فإّن 60% من س�كانها مس�لمون، وه�ذا بخالف النصرانية 
الت�ي كان�ت ف�ي الش�مال، وكادت أن تندثر لوال م�ا عززها من 
حمالت التنصير مع المس�تعمر الق�ادم من أوروبا، كما ُوِجدت 
اليهوديُة ببعض المناطق في إفريقيا، لكن بِِقّلٍة.                                                                                         
�ى ف�ي  ول�ذا كان تأثي�ُر اإلس�الِم ف�ي الق�ارة عظيم�ًا، تجلَّ
أنس�اق مختلفة سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا؛ إذ باَت يشكل الهوية 
لمعتنقي�ه، باإلضافة إل�ى الهوية اإلفريقية، ولي�س ذلك بغريب 
على دين كاإلس�الم، دين الفطرة، وقد ُأرس�ل المصطفى صلى 
الله عليه وس�لم إلى البش�رية جمعاء، ال فرق بين جنس وآخر، 
وال بين قوم وآخرين، ما داموا ينتس�بون إلى هذا الدين العظيم، 
وإلى هذه األّمة اإلس�المية العريقة، الت�ي تضرب بجذورها في 

عم�ق التاريخ وعب�ر األجيال المتعاقب�ة، ڇ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿڇ ]األنبياء : 92[.

من هنا؛ يتأكد رسوخ الدين في السنغال، وإْن حاول أعداء 
اإلس�الم تش�ويه الصورة الحقيقي�ة لواقع البالد، حت�ى يوهموا 

اآلخرين بأنه بلد ال يشّكل المسلمون فيه أغلبية.      
حركات اإلصالح في السنغال:

 إّن ما ُذكر ال ينفي أّن مس�لمي الس�نغال شاَب ممارساتهم 
الديني�ة الكثير من الش�وائب الت�ي علقت بها؛ من ج�راء الحقبة 

وق�د كان لتلَك التغيراِت السياس�يِة تأثيراٌت مباش�رة على 
واقِع الحركة اإلس�المية ف�ي داخل النظ�ام اإلقليمي اإلفريقي، 
وإْن اختل�ف مس�توى ذل�ك التأثي�ر والتأث�ر من دول�ة ألخرى؛ 
حسب موقعها في الميزان االستراتيجي للقوى األجنبية.                                                                     
يش�هد الواق�ع اإلفريقي الراه�ن تنوعًا وتع�ّددًا في األديان 
والمعتق�دات، وه�و م�ا يضفي عل�ى دراس�ة الظاه�رة الدينية، 
وارتباطه�ا بالتح�والت السياس�ية واالجتماعي�ة التي تش�هدها 

القارة، أهميًة خاّصًة))(.                      
عَلى أننا نودُّ الحديَث عن بقعة من هذا العالم اإلس�المي، 
ف�ي إفريقي�ا، تق�ع تحدي�دًا في أقص�ى الغرب م�ن الق�ارة، إنها 
دولة الس�نغال، كيف يعيُش مس�لموها في ظّل دستور علماني، 
ين�ّص في مادته األولى على: أّن )جمهورية الس�نغال: علمانية، 
ديمقراطية، اش�تراكية، تضم�ُن لجميع مواطنيها المس�اواة أمام 
القان�ون، بدون تميي�ز، وتحترم جمي�ع المؤمني�ن)2( )أصحاب 
المعتق�دات( (، م�ع أّن معظ�م س�اكنيه مس�لمون، يتج�اوزون 
الحرك�ة  دور  وم�ا  المتداول�ة؟  اإلحصائي�ات  حس�ب   ،%90
اإلس�المية فيها؟ وكيف تتصرف المؤسس�ات الدينية التقليدية، 
م�ع التطورات الراهن�ة داخلي�ًا وخارجيًا؟ وما اآلف�اق المتاحة 
للحركة اإلسالمية في السنغال مستقباًل؟                                                              

))( د. حمدي عبد الرحمن حسن: تجديد الخطاب اإلسالمي في إفريقيا: 
األنماط والقضايا العامة.

  http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
05_04_2011

)2(  الدستور السنغالي )200م.

 من القرِن 
ُ

ُيعّد العقد األول
الحادي والعشرين من أحرج 
الفتراِت التي مّرت بالعالم 

اإلسالمي، في مختلف أقطاره، 
القاصية منها والدانية
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االستعمارية المظلمة، وما تبعها من حمالت تنصيرية وتغريبية، 
وم�ا كان م�ن جه�ل أبناء المس�لمين بدينه�م الحني�ف، وهو ما 
اس�تلزم قي�ام فئ�ة من المجتم�ع هّب�وا لنصرته على مّر الس�نين، 
فكانت دائمًا تتوالى ح�ركات إصالحية، تكون رّدة فعل للواقع 
والتحدي�ات؛ ومن ثم انبثقت الحركة اإلس�المية في الس�نغال، 
بمالمحه�ا الحالية، من رحم األحداث التي عاش�ت فيها البالد 
ف�ي حقبة الس�تينيات والس�بعينيات م�ن القرن الماض�ي، وكان 

الهدف األساسي لها:
- الذّب عن الدين اإلسالمي، وتنقيته من البدع والخرافات 
التي عّمت البالد، وانتش�رت بين الناس انتشارًا ال يكاد يصدق، 
م�ن حيث كثرته�ا، وتعدده�ا بتعدد المواس�م والش�عائر، حتى 

صارت عند أصحابها جزءًا من المقدسات.
- النهوض بالمجتمع انطالقًا من القيم الدينية، سعيًا منها إلى 
إصالح األوضاع، والتخفيف من حّدة مشكالت الحياة اليومية.                                                                            
م�ن هن�ا انب�رت الحرك�ة اإلس�المية لتنف�ض ع�ن الدي�ن 
الحني�ف ما علق به م�ن غبار التحريف، وأبَع�َد الناس عن روح 
اإلس�الم وحقيقة التدّين، وكل م�ا أدى لتحول الدين إلى مجرد 
طقوس موس�مية، ال يقّدم رؤية شمولية للكون واإلنسان، علمًا 
بأّن اعتناقه وّفر لإلنسان والمجتمع اإلفريقي مدخاًل إلى تكوين 

مجتمع  وحضارة عالمية))(.                                           

الدعوة في السنغال.. فرص وتحديات:
لم تكن الدعوة اإلس�المية بالمهّمة الس�هلة في الس�نغال؛ 
لكث�رة المتربصين بالمّد اإلس�المي، في الداخ�ل والخارج، ما 
أضع�ف من ق�وى أبناء الحرك�ة اإلس�المية، وبالبرغم من ذلك 
فقد ظلت الدعوة صامدة، تقاوم األمواج المتالطمة كي توصل 
الس�فينة إلى َبرِّ األمان، ولعل الجهود التي قامت وتقوم بها خير 

دليل على ما يقال –  وستأتي أمثلة لذلك -.
تمثل الحركة اإلس�المية في السنغال، بما تمتلكه من رؤيٍة 
ش�مولية عن اإلس�الم - ال�ذي يالئم ويس�اير ال�روح اإلفريقية 
المتعطش�ة للدي�ن -، ومعرف�ٍة بالواق�ع اإلفريق�ي - بعي�دًا ع�ن 

))(   وليام مونتغمري وات: اإلسالم واندماج المجتمع، ترجمة: د. علي 
والتوزيع،  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  مجد  مراد،  عباس 

بيروت لبنان، الطبعة األولى 430)ه� / 2009م، ص 64).

األم�ان  -، صم�ام  الس�طحية  والتحلي�الت  الغربي�ة  المناه�ج 
للمجتم�ع الس�نغالي، الذي يئّن تح�ت وطأة الفس�اد بمختلف 
أنواعه وأصناف�ه؛ ابتداًء من اختالل التأصيل المنهجي المعرفي 
وتطبيقاته التي فّرخت الفس�اد السياس�ي، م�رورًا باالقتصادي، 
وانته�اء باالجتماعي، مدعومًا من بعض القوى الدينية التقليدية 
المتواطئ�ة م�ع الّنخب�ة العلماني�ة الت�ي أش�ربت مب�ادئ الغرب 
وأفكار المستعمر، والتي خّلفها لتحكم من بعده.                                                
ويبقى المجال األرحُب لنشاط الحركة اإلسالمية بالسنغال 
- بش�كل ع�ام - ه�و المج�ال الثقاف�ي، واالجتماع�ي، عبر فتح 
معاهد ومدارس لتعليم العلوم العربية واإلسالمية، ومن خاللها 
ت�ؤدي الواجب الدعوي الذي حّددته هدف�ًا لها، وباإلضافة إلى 
العمل الثقافي؛ فإنها تقوم كذلك بأعمال اجتماعية، كفتح مراكز 
صحية، ومستشفيات، وتعاونيات.. إلخ.                                                                        

ومن�ذ أحداث الحادي عش�ر م�ن س�بتمبر )200م، وقيام 
الدول الغربية بمنع وصول المساعدات إلى الهيئات اإلسالمية، 
في إطار سياسة )تجفيف المنابع(، تقّلص الدعم والعون لبعض 
المناطق، وتضررت بسبب ذلك بعض الجمعيات، وهو ما يحتم 
التخطيط الواعي تحسبًا للعوائق التي تحدق بالحركة اإلسالمية 
في السنغال، حتى يكتب لها النجاح في جميع األحوال.                                                   
وتش�ير الوقائع إلى أنَّ المس�تقبل يدعو للتفاؤل، لكْن 
م�ع العم�ل ال�دؤوب، للوص�ول إل�ى المبتغ�ى، برغم أن 
الواق�ع غير مش�جع، لك�ن المتتبع للتط�ورات االجتماعية 
والسياسية يدرك أّن المجتمَع السنغالي يمرُّ بفترة مخاض، 
قد تس�فر ع�ن غ�ٍد أفض�ل، إذ إّن وع�ي الن�اس بقضاياهم 
وهمومه�م ف�ي ازدي�اد واس�تمرار، م�ا يوح�ي ب�أن انهيار 

األقطاب التي تتحكم في مصائرهم بات وشيكًا.
الثقاف�ي للس�نغاليين يتحس�ن بس�رعة  المس�توى  إنَّ 
عجيبة؛ بس�بب كث�رة المؤسس�ات التعليمية المنتش�رة في 
جمي�ع أنح�اء البالد، وق�وة العالقات بين القري�ة والمدينة 
الت�ي  المس�تمرة  الريفي�ة، واالتص�االت  الهج�رة  بس�بب 
يفرضه�ا النظ�ام االجتماعي المنبثق م�ن التقاليد اإلفريقية 
والتعاليم اإلس�المية، ومساهمة وسائل اإلعالم، وبخاصة 
اإلذاعة والتلفزيون، في التوعية الشعبية، وقد تمثلت نتيجة 
هذا التطور الثقافي في نشأة روح النقد عند الجماهير؛ فلم 
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ُم بكّل شيء))(.                                                                        يعد كّل أحد ُيَسلِّ
 وعلي�ه؛ فإنَّ على أبناء الحركة اإلس�المية في الس�نغال أْن 
يدرك�وا حجم الموق�ف، ويقّدروا له حس�اباته المناس�بة، حتى 
تتمك�ن الحركة من التعام�ل مع األحداث وفق خطة مدروس�ة 
س�لفًا، وهو ما يس�تدعي إعداد جيل من الش�باب يع�ي اللحظة 
التاريخي�ة الت�ي يعي�ش فيه�ا، ويك�ون ُم�زودًا بوس�ائل العص�ر 
وأدوات�ه الت�ي تفت�ح له آفاق المس�تقبل، أي أن يك�ون على قدر 
كبير م�ن التكوين الترب�وي: الروحي والفك�ري والدعوي، مع 
اغتن�ام القدر المتاح حاليًا من الحري�ة، مقارنة ببعض الدول في 
العالم اإلس�المي، وتوظيِف التكنولوجيا، خصوصًا في أوساط 
الطلبة والمثقفين، داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، وبناء 
الجسور مع الذين يتبنون قضايا شعوب العالم الثالث، كّل ذلك 
ق�د تنت�ج عنه آث�اٌر محمودة، على الم�دى المتوس�ط أو البعيد، 
وَحْس�ُب الحرك�ِة اإلس�الميِة أْن ُتعبِّ�د الطريق لمن يأت�ي خلفًا 
بعدها، وليس عليها أن تجني ثمار ما زرعته في الوقت الراهن.                                                                                       
َبْي�َد أنَّ ما قيل ال يصح أْن ُيعمي المتتبع للش�أن الديني في 
الس�نغال عّما تعانيه الحركة من صعوب�ات وتحديات قد تكون 
عقبة أمامها في س�بيل تحقيق الغاية المطلوبة، مثل قّلة التنظيم، 
وتش�تت الجه�ود وتبعثره�ا، وقل�ة الم�وارد المالية والبش�رية، 
وأحيان�ًا تركزها في مناطق دون أخ�رى، كما أّن هناك تحديًا في 
غاي�ة الخطورة، وه�و: طغيان الثقافة الفرنس�ية في ش�تى أنحاء 
البالد، فهذه الثقافة مطّية لنشر القيم الغربية المادية المنافية لقيم 

الشعب السنغالي ذي األغلبية المسلمة.                
وعلي�ه؛ يتضح أّن الحركة اإلس�المية في الس�نغال عليها أن 
تعّد نفسها للعمل في جبهات ثالث - في الوقت الحالي -، وهي:

األول�ى: جبه�ة العلماني�ة: التي تري�د س�لخ المجتمع من 
اإلس�الم،  وجعل�ه تابع�ًا للغرب، ُيح�ّرك من الخ�ارج، ويتلقى 
من أس�ياده األوامر في كّل صغي�رة وكبيرة، بعد إذالله، وإحكاِم 
اء التبعيِة العمياِء التي دامت لقرون، ومما يؤكد  القبضِة عليه، َجرَّ
ذلك عالقة الرئيس�ين الس�ابقين )س�نغور، وعب�دو ضيوف()2( 

))(   خديم محمد سعيد امباكي: التصوف والطرق الصوفية في السنغال، منشورات 
معهد الدراسات اإلفريقية 2002م، مطبعة كوثر - الرباط، ص 74).

 – 960)م  للسنغال:  رئيس  )أول  )200م(  )ت  سنغور  استقر     )2(

بفرنس�ا عق�ب انتهائهم�ا م�ن رئاس�ة الس�نغال، فق�د آن األوان 
للتخل�ص م�ن تل�ك التبعي�ة، والعمل على إرس�اء اس�تراتيجية 
واضح�ة المعال�م، تعي�د للب�الد األم�ل المنش�ود في اس�تعادة 
صبغتها اإلس�المية اإلفريقية، حتى يضمَن الشعب المضي قدمًا 
نحو التقّدم واالزدهار.                                                                               

 والجبه�ة الثانية: بعض المؤسس�ات الديني�ة التقليدية: التي 
تجع�ل م�ن الدين مجرد قوال�ب جامدة، بعيدة عن روح اإلس�الم 
وتعاليم�ه الس�امية، وتك�ون مواجهته�ا بتقدي�م الَفْه�م الصحي�ح 
لإلس�الم، وال�ذي يس�اير العص�ر، ويواك�ب التط�ورات، وبغي�ر 
ذل�ك س�يبقى الديُن في عزل�ة تاّمة عن هموم الناس ومش�كالتهم 
وقضاياه�م، علم�ًا ب�أّن الَفْهم القاص�ر للدين يغلب على ش�رائح 
واسعة من المجتمع؛ بفعل تلك العوامل التي سبقت اإلشارة لها.                                                                     
والجبه�ة الثالث�ة: هموم المجتمع: العمل ف�ي هذه الجبهة 
يكون بالمس�اهمة ف�ي البحث عن حلول لمش�كالت البالد في 
مختلف تجلياتها، ما يضمن لها شرعيًة تتأسُس على اإلنجازات 

الفعلية، وليس على مجرد االنتقادات الالذعة.
بهذا تتحقق للحركة اإلس�المية مس�يرٌة ناجحٌة، في َظرفيٍة 
تتش�كل فيه�ا قيم البالد على نحٍو لم تعرف�ه من قبل؛ بفعل ثورة 
االتصال واإلعالم المفتوح التي لم ينج منها قطر.                                    

فيها،  مات  حتى  فرنسا  في  السنغال  رئاسة  من  انتهائه  بعد  980)م( 
أما عبدو ضيوف )أول رئيس  فيه،  ليوارى  إلى وطنه  وحمل جثمانه 
عن  رئاسته  انتهاء  بعد  ورحل  سبقه،  من  آثار  فاقتفى  لبالده(؛  مسلم 
الرئيس  وهو  إليزابث،  الفرنسية  زوجته  مع  فرنسا  في  ليقيم  البالد، 

الحالي للمنظمة الفرانكفونية الدولية.

 الجماعات اإلسالمية 
المعاصرة ترى في نفسها 

استمرارًا للحركات اإلصالحية 
التجديدية السالفة في 

المنطقة
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وتش�كل هذه الثالثية العقبة التي ينبغ�ي تجاوزها ودفعها، 
ولن يتم ذلك إال بتخطيط يناسب مستوى خطورتها وقوتها.                                                                                         
 بالنس�بة للعلمانية؛ ينبغي بياُن أّن العلمانيَة ليس�ت من قيم 
األفارقة، فهم ال يعرفون - في تاريخهم االجتماعي والسياس�ي 
- فص�َل القي�ِم عن الحياة، برغ�م قبولهم باخت�الف الدين؛ كما 
ُيالح�ظ ذلك في تاريخ ثقافة المجتمع�ات اإلفريقية، فالفرد إّما 
أن يكون مسلمًا، وإّما نصرانيًا، وإّما وثنيًا، حتى زمن االستقالل، 
فلم يكن في القاموس اإلفريقي السياس�ي، الممتد في التاريخ، 
م�ا يمكن أن ُيوِحي بوج�وِد العلمانيِة )فصُل المعتقِد عن الواقِع 
العمل�ي( ف�ي القي�م اإلفريقية، فاألصل ف�ي القي�م اإلفريقية أّن 
ٌر بالمعتقد، منس�اٌق معه في االتجاه نفس�ه؛  الواق�ع العملي ُمَؤطَّ
فالعالقة بينهما عالقة تاب�ٍع بمتبوع، كما يحدثنا عن ذلك تاريُخ 
األدي�اِن في إفريقي�ا، وكما أوض�ح األنثروبولوجي�ون ذلك في 
اختراق الدين للفضاء السياسي واالقتصادي والثقافي، وارتباط 
الحياة اليومية باإلل�ه، وقد أدى ذلك إلى عدم االعتراف بعلمنة 

الحياة))(، هذا من جهة.                                                              
 وم�ن جه�ة أخ�رى؛ ف�إّن كّل نظ�ام سياس�ي لدي�ه مرجعي�ة، 
ماٌت ال  يتأس�س عليها مش�روعه السياس�ي الحضاري، ولديه مَسلَّ
تقبُل النقاَش من ِقبل الذين يتبنونه، فال يوجد فصٌل في واقع األمر، 
ولكنه اختالٌف في طبيعة المرجعية التي يتبناها كّل نظام سياسي.                       
ث�م إّن االنض�واء تح�ت مظل�ة العلماني�ة ل�م يحص�ْد منه 
األفارق�ُة إال ضي�اع هويته�م باس�م الحداثة والعصرن�ة؛ باعتبار 
أَن م�ا لديهم ينتمي إلى الماضي، ولي�س أمامهم لركوب قاطرة 
الحداثة إال االنس�الخ من عباءة الزمن الغاب�ر، وكانت النتيجة، 
من كّل ذل�ك، أّن إفريقيا ال تزال تتخبط في ظلمات الحيرة، مع 
أّن أكب�ر عواملها: تخّليه�ا - طوعًا أو كرهًا - ع�ن تراثها الديني 
والحضاري الذي تراكم لديها عبر الزمان، وهو أصلح ما يكون 

لها في إدارة دفتي الحكم والتدبير السياسي.          
أم�ا بع�ض المؤسس�ات الديني�ة التقليدي�ة؛ ف�إّن واج�ب 
الحرك�ة أْن تعم�ل على بيان اإلس�الم عل�ى حقيقت�ه، وأن لديه 

 Coordination Fatima HARRK , RELIGION )((
ET SOCIETE EN AFRIQUE : LE DEBAT .
 Publication de l’institut des Etudes

.Africaines,2009. page 41

م�ن المقومات للنهوض ما يجع�ُل القارَة اإلفريقيَة فوق مصافِّ 
بقي�ِة العال�م، م�ن احترام�ه لكرامة اإلنس�ان، والدع�وِة للعدل، 
والمس�اواِة بين البش�ر، ونب�ِذ الظلم واالس�تكباِر ف�ي األرض، 
واألخ�ِذ بيد المس�تضعفين، كما أن�ه ديٌن يحّرُر العقل البش�ري 
م�ن الخرافات واألوهام التي تعيق كّل تفكيٍر س�ليم، وال توجد 
س�لطة مطلقة أو وصاية مطلقة ألحد؛ فالَحَكُم كتاُب الله وس�نُة 
رس�وله صل�ى الله علي�ه وس�لم الصحيح�ة، وما عداهم�ا فهو 
اجته�اد يقب�ل الصواب والخط�أ، ما يعني أّن الدي�ن ليس مجرد 
طق�وس، أو ارتب�اط بأن�اٍس ال حول لهم وال ق�وة، بل هو منهج 

حياة إلس�عاد البش�رية في المعاش والمع�اد، ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ ڇ ]طه : ) ، 2[.                                                                                                                                  
كما ينبغي للدعوة أن تنزل بكّل قواها إلى فئات المجتمع، 
وتتبن�ى قضاياه، وقضايا اإلنس�انية العادلة في كّل بقاع األرض، 
فه�ذه ورقتها الرابح�ة التي ينبغي له�ا أال ُتفّرط فيه�ا، وهذا من 
أرح�ب المج�االت التي يمكن االش�تغال فيه�ا دون مضايقات 
كبي�رة تح�ول دون أدائه�ا لرس�التها، والدعوة في ه�ذا المجال 

يعود نفعها عليها، وعلى المجتمع بأكمله.
ولعل م�ن أكثر مش�كالت المجتمع وقضاي�اه إلحاحًا في 

السنغال:
سياس�يًا: ع�دم وج�ود مش�روع سياس�ي واض�ح، ينتش�ل 
األفارق�ة مما ه�م فيه، على الم�دى المتوس�ط، أو البعيد، وهنا 
ُيطرح التس�اؤل حول مس�اهمات الحركة اإلس�المية ف�ي الهّم 
السياسي؛ على الرغم من وجود أولويات لها.                                                     

اقتصادي�ًا: رف�ع مطال�ب مث�ل: توزي�ع الث�روات توزيع�ًا 
ع�اداًل، الرقابة االقتصادية على ثروات الوطن، وضمان حفظها 
لألجي�ال القادم�ة، الح�ّد م�ن الس�يطرة األجنبي�ة عل�ى اقتصاد 
البالد، والتي تؤدي إلى االختالل في بنية االقتصاد الوطني.                                                                   
اجتماعي�ًا: الحف�اظ عل�ى النم�ط االجتماع�ي اإلفريق�ي 
المبن�ي عل�ى روح الجماعة، دون التعصب القبل�ي، ونبذ القيم 
الليبرالي�ة، والحف�اظ على نواة الجماعة، وهي األس�رة، بتوثيق 

العرى بين أفرادها.
ثقافي�ًا: الوق�وف أم�ام هيمن�ة ثقاف�ة الغ�رب االنحاللي�ة 

واإللحادية.
الش�عوَب  يس�انُد  م�ْن  كّل  إل�ى  اإلخ�اء  ي�د  م�ّد  دولي�ًا: 
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المس�تضعفة في العال�م، على تباع�ِد أقطارها، وتنائ�ي ديارها، 
وهنا تأتي قضيُة فلس�طين عل�ى رأس القائمة، لكونها ترمز لكّل 
قضية عادلة يدافع عنها أي شعب في العالم.                                                                                              
من خالل ه�ذا العرض المقتضب للحراك اإلس�المي في 

السنغال؛ يمكن التوصل إلى نتائج منها:          
- أّن تأثير الحركة اإلس�المية في الس�نغال، وإْن كان بطيئًا 
بفعل ما يالقيِه مْن عراقيَل ماديٍة ومعنويٍة، فإنه ينفُذ ش�يئًا فش�يئًا 
ف�ي روح المجتمع، م�ا يجعل المتتبع يالحظ آث�اره وهي تلوُح 

في األفق.           
- أّن الدع�وُة للع�ودة إل�ى الهوي�ة الديني�ة تنش�ط في دول 
غ�رب إفريقي�ا - بص�ورة عاّم�ة -، وبخاصٍة الدول اإلس�المية، 
وكمث�اٍل عل�ى ذلك: وج�وُد وزارة للش�ؤون الديني�ة في بعض 
الدول العلمانية - غينيا كوناكري -، أو اس�تحداُث منصب وزير 
دول�ة معني بالش�ؤون الدينية - كما في الس�نغال -، أو مؤسس�ة 
عليا ُيعهد إليها النظُر في قضايا المس�لمين بالبلد المعني، تكوُن 
الناطق الرسمي باسم المسلمين لدى الحكومات المعنية.                                                                    
- أّن الحرك�ة اإلس�المية في الس�نغال ال تعمل بمعزل عن 
فضائها الرحب، أال وهو العالم اإلس�المي، أْي أنها تتفاعل مع 
بقي�ة البلدان اإلس�المية، وتبرز عوامُل أخ�رى مؤثرة، من قبيل: 
الثقافة اإلس�المية، والحرية المتاحة، وتنظيم الحركة، في زيادة 

الوعي أو نقصانه.                                         
وأخيرًا.. إّن نس�يج المجتمع السنغالي بإمكانه أْن يؤّثر في 
التداف�ع الحضاري الدائر بين المس�تضعفين وجبهة االس�تكبار 

المدعومة من قبل القوى اإلمبريالية الغربية لفرض العولمة. 
نبذة عن العمل اإلسالمي في السنغال:

 يمكن القوُل بأّن الجماعات اإلسالمية المعاصرة ترى في 
نفس�ها اس�تمرارًا للحركات اإلصالحية التجديدية الس�الفة في 

المنطقة، وتتميز ب�:
- َتبّني المرجعية اإلسالمية في ُكليتها وشموليتها.

- نبذ اتخاذ العنف وسيلة للتغيير.
- الوس�طية في معالجة القضايا المطروحة على المجتمع، 

انطالقًا من المرجعية اإلسالمية.
ويختلف اتصاف الحركات بما ذكر من حركة وأخرى. 

وتتوزع أنش�طة الحركات على مختلف فعاليات المجتمع 
من: الش�أن الدع�وي الترب�وي، والعمل االجتماع�ي الخيري، 
واله�ّم الحض�اري السياس�ي؛ وت�زداد توغ�اًل في تدبير الش�أن 
العام، س�نة تل�و األخرى، بع�د أن انحص�ر ُج�ّل اهتمامها على 

الدعوة والتربية، وهو متغير بارز في مسيرتها الحركية.
وس�نقتصر ف�ي ه�ذه الُعجالة على أه�م حركتي�ن اقتحمتا 
العمل اإلس�المي، في القطر الس�نغالي، منذ فترة مبكرة، شقت 
كٌل منهما طريقها بنفس�ها، في وس�ٍط كثر فيه المزاحمون، وقّل 
المناصرون، وس�ارت عل�ى خطاه�ا تنظيمات مش�ابهة، لكنها 
ل�م تدانيه�ا خب�رة وتجربة، وم�ن مجم�وع تلك الجه�ود - من 
ش�ّتى األطياف - غَدا العمل اإلس�المي حقيقًة قائمًة بالبالد، ال 

تخطئها العين. 
وهاتان الحركتان هما: 

- حركة الفالح للثقافة اإلسالمية السلفية.
- جماعة عباد الرحمن.

أس�همت الدول العربية اإلس�المية في المشرق والمغرب 
بمّد العمِل اإلس�المي السنغالي باألفكار البناءة، والرَؤى النّيرة 
عب�ر البعث�ات الطالبي�ة، والرحالت العلمي�ة، ولق�اءاِت الحّج 
الموس�مية، من اس�تنهاض ِهَمِم الغيورين على الدين من جهة، 
وم�ن جهة أخرى أدى ضغط الحض�ارة الغربية بقوتها وهيمنتها 
إل�ى تفكي�ر ح�ّراَس الهوية ف�ي إنهاء ذل�ك الجب�روت الغربي، 
والس�عي إلى تحقيق االستقالِل الذاتي، والبحِث عن بديٍل وفق 

رؤية إسالمية.    
وبحك�م تع�دِد المناه�ِل الفكري�ِة لحامل�ي مش�روع الح�ّل 
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اإلس�المي المتأثرين بمش�ايخهم في المش�رق، كما في المغرب، 
تنوع�ت رؤاه�م لطبيع�ة تنزي�ل المش�اريع اإلصالحي�ة، فانح�از 
بعضه�م للنه�ج الس�لفي، كحرك�ة الف�الح، وآخرون لألس�لوب 
اإلخوان�ي، كجماع�ة عب�اد الرحمن، ذل�َك أّن أغلبَّ المؤسس�ين 
لجماع�ة عب�اِد الرحم�ن اس�تلهموا العم�ل الدعوي اإلس�المي، 
والفك�ر الحرك�ي، والجانب التنظيمي، ِمن خ�الل اّطالعهم على 
إنتاج�ات اإلخوان المس�لمين في مصر، وهذه ه�ي طبيعة العالقة 
به�م إلى يومنا هذا، كما يؤكد األس�تاذ س�يرين باب�و أمير الجماعة 

الحالي))(.
وبي�ن هذي�ن التيارْين يت�راوُح معظ�ُم العمِل اإلس�المي في 
الس�نغال، وتوجُد نس�بٌة  قليلة ِمّمن يسلكون س�بيَل جماعِة التبليِغ 
ف�ي الدع�وة، م�ن الح�رص عل�ى تزكي�ة النف�س وإص�الح الفرد 
والمجتم�ع، والنأي عن المعركة السياس�ية مع القوى المناوئة، أو 

ما يرون فيه إثارة للفرقة. 
وقد كان له�ذه األطياف الدعوية )َحَملُة مش�روِع التغيير( ما 
سّوغ لكلٍّ االرتكاز على المحور الذي اختاره، ورأَى فيه األولويَة 
عل�َى غي�ره من القضاي�ا األخرى، ليص�ّب فيه مجه�وَده الدعوي، 
ويس�ّخر له وقت�ه وطاقته، وبفضل تلك المب�ادرات صار الخطاب 
اإلس�المي مألوف�ًا ومتقب�اًل بين أوس�اط الش�عب، إال أن�ه يحتاج 
إل�ى أن يك�ون أكث�ر التصاقًا بالواق�ع وبالغة في األس�لوب، حتى 
يص�َل إلى أعماق النف�س، إْذ إّن خطاب التغيي�ر موجٌه إلى النفس 

اإلنسانية أواًل وقبل كّل شيء. 
أواًل: حركة الفالح للثقافة اإلسالمية السلفية:

تأسس�ت ه�ذه الحركة علَى ي�ِد َعَلم من أع�الم الصحوة في 
الس�نغال، هو الحاج محمود ب�اه ))94)م(، بعد عودته من رحلة 

طلِب العلم من المملكة العربية السعودية - أيام االستعمار -.
عندما رجع الشيخ محمود باه من بالد الحرمين نشر المنهج 
المدرس�ي الحديث في حوض نهر الس�نغال، وأحدث بذلك نقلة 
نوعي�ة ف�ي التعليم في الس�نغال وما جاورها، حي�ث كان )المنهج 
التقلي�دي( للدراس�ة ه�و الس�ائد والوحيد المع�روف في حوض 

في  اإلسالمية  الحركة  حول  الرحمن،  عباد  جماعة  أمير  مع  حوار    )((
السنغال، الرابط: 

31-27-12-13-11-http://www.alislah.ma/2012

نهر الس�نغال إلى نهاية الثالثينيات وبداي�ة األربعينيات،)2(، حيث 
رأى – كغي�ره من المصلحي�ن في القديم والحدي�ث - أّن التعليم 

مفتاح اإلصالح.
وحّددت حركة الفالح في قانونها األساسي كونها: )جمعية 
إس�المية، س�ّنية، تربوية، غير سياس�ية(؛ ما جعل من أف�ِق عمِلها: 
الدع�وُة والتربيُة بالرجوع إلى العقي�دة الصحيحة، ومحاربة البدع 
والخرافات المعشش�ة في أذهان كثير من أبناء المس�لمين، وتبّنت 
ف�ي ذل�ك منهَج الس�لف الصالح، ويتض�ح ذلك جليًا من االس�م 

المختار للجمعية: )حركة الفالح للثقافة اإلسالمية السلفية(.
للحركة هيئ�اٌت إداريٌة لتس�يير أعمالها الميداني�ة وتنظيمها، 
ولضماِن االنضباط وحس�نِ سيِر األش�غال)3(، وعلى رأسها حاليًا 

األستاذ/ أحمد محمود صو. 
األهل�ي  التعلي�م  ف�ي مج�ال  مه�مٌّ  ب�دور  الحرك�ة  وتق�وم 
والدعوي، خصوصًا في منطقة داكار، وللعاصمة الحظ األوفر من 
العمل اإلس�المي، ومرّد ذلك إلى التقس�يم اإلداري الذي وضعه 
االس�تعمار، ف� )داكار( وحدها تضم 80% م�ن المصالح اإلدارية 
للب�الد، و 75% من المصانع منذ االس�تقالل، ولم تس�تطْع الدولُة 
الوليدُة إع�ادَة تهيئِة الفضاِء الجغرافي للم�دن بما يتواءم وظروف 
العم�ل، وهو م�ا جعله�ا )داكار( الوجهَة المفضلَة لدى الش�عب، 
لضماِن كسِب قوتِه، وتحقيِق مصالحه، وتركزت الكثافة السكانية 
به�ا أكث�ر م�ن غيرها، وقصده�ا أصح�اُب المصالح م�ن مختلف 

الفئات؛ بما فيهم دعاة اإلصالح حملة مشاريع التغيير.  
وِم�ْن نقِل التجربِة مع الش�يخ محمود باه، إلى توطين التعليم 
العال�ي اإلس�المي األهل�ي - ف�ي الس�نغال - مع الدكت�ور محمد 

غرب  في  اإلسالمية  العربية  الثقافة  الفالني:  صالح  محمد  عمر  د.    )2(
لبنان،   - بيروت  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  إفريقيا، 

الطبعة األولى 427)ه / 2006م، ص 628. 

الوطني،  المجلس  التنفيذي،  الوطني  المكتب  الثانوي،  الفرع  مثل:    )3(
المؤتمر الوطني. 
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أحمد لوح؛ بافتتاح الكلية اإلفريقية للدراس�ات اإلسالمية، يكون 
م  التوّجه الس�لفي قد قطع أش�واطًا ف�ي حقل التعلي�م الديني، وقدَّ
خبرة ميدانية، تراكمت عبَر س�نين م�ن التفكير والتخطيط، وهو ما 

يوحي بقدرته على التفاعل والتجدد وفق متغيرات العصر.
ثانيًا: جماعة عباد الرحمن:

نش�أت جماعة عباد الرحمن في نهاية الس�بعينيات، وتحديدًا 
ف�ي ع�ام 978)م، بع�د اخت�الٍف بي�ن أعض�اِء )االتح�اد الثقاف�ي 
اإلس�المي( ال�ذي ب�رز إل�ى الس�احة اإلس�المية االجتماعي�ة منذ 
953)م على يد ش�يخ توري، خريج المدرس�ة الجزائرية ثم معهد 
ابن باديس))(، وكان يضم المنشقين، وعلى إثر االختالف تأسست 
الجماع�ُة بإدارته�ا المنف�ردة، لترس�َم معالمه�ا الدعوي�ة والتربوية 
والفكرية المس�تقبلية في الس�نغال، على ضوء رؤية شاملة للوجود 
والحياة واإلنسان، في وسط يموج بالتيارات واألفكار المتالطمة. 
ومن�ذ تل�ك اللحظة، وإل�ى يومنا هذا، يزداد ش�أنها، وَيش�تدُّ 
عوُدها، وتنضُج خبرتها، ويس�توي ساُقها رويدًا رويدًا، بما تراكمه 
من خبرات، وما تواجهه من محن وابتالءاِت في الساحة الدعوية.
وق�د ُعنَِيُت الجماعة منذ نش�أتها بالتربية والتعليم؛ فأسس�ت 
مدارَس�ها األهلية التي اس�تطاعت تطويَر نموذجها في الجمع بين 
المرجعي�ة الديني�ة ومواكب�ة روح العص�ر، وم�ن األم�ور المهمة، 
في ش�أن ه�ذه الجماع�ة، قدرته�ا على صه�ر النخبة اإلس�المية، 
المس�تعربين منهم والمتفرنس�ين، وما من ش�ك أّن هذا مما يقوي 

ملكة االبتكار واإلبداع لديها لمواجهة المشكالت المطروحة.
وتقوم الجماعة بأنش�طة دعوية في طول البالد وعرضها، مع 

مختلف شرائح المجتمع، ولديها قطاعات متخصصة، مثل:
القط�اع الطالب�ي: يختص باألنش�طة التعليمي�ة داخل البالد 
وخارجها، ويح�رص على تميز أعضائه ف�ي التحصيل، كما يقوم 
بتقدي�م وجهات نظره في إصالح التعليم، وقد نادى في الموس�م 
الدراس�ي )))20م / 2)20م( إل�ى إنه�اء اإلض�راب الذي أتَى 
�َنِة الدراس�يِة، وهنا نذك�ر أّن جامعة )ش�يخ أنت  عل�ى أغل�ب السَّ
ج�وب( بداكار تش�هد إقبااًل كبيرًا عل�ى التدين واألنش�طة الدينية 

 Moriba Magassouba, L’islam au Sénégal )((
 Demain les mollahs? Editions Karthala,Paris

. 1985 .P : 59

ومظاهر االلتزام بين طالبها.
القط�اع النس�وي: يقوم بالدعوة في أوس�اط النس�اء، والقياِم 
بأعم�ال اجتماعي�ة وتربوي�ة، فض�اًل ع�ن انش�غاله بقضاي�ا المرأة 
السنغالية المعاصرة، وتقديم حلول لها وفق مرجعيتها اإلسالمية. 
القط�اع الش�بابي: يتج�ه نش�اطه إلى تل�ك الفئ�ة العمرية من 
المجتم�ع، عبر إقامة محاض�رات ومؤتمرات ومخيمات، تتناوب 
على األقاليم، ويش�ارك فيها الش�باب على وج�ه الخصوص، كما 

ُيعَنى أساسًا بمشكالت الشباب، وكيفية تحسين أوضاعهم. 
وانطالق�ًا م�ن موقف الجماعة الش�مولي؛ فقد ارت�أت َطْرَق 
جميِع مداخ�ِل اإلصالح والتغيي�ِر االجتماعي، ول�م تقتصر على 
جان�ب دون غي�ره، وإْن أَت�ى ذلك بص�ورة متدرجة، وهن�ا يمكُن 
�سُ موق�َف الجماع�ِة م�ن العمل السياس�ي، فف�ي بداية األمر  تَلمُّ
ل�م تدخل إلى المعترك السياس�ي، بل اكتفْت بالنص�ح والتوجيه، 
ث�م انتقلْت إل�ى مرحلة المش�اركة الجزئية بالتحال�ف مع أحزاب 
سياس�ية، ت�رى أنها تق�ّدم األصلح للب�الد، وأخيرًا - بن�اًء على ما 
تمخ�ض ع�ن المؤتمر العاش�ر – ب�دأ التفكي�ُر الجاد في اس�تلهاِم 
التجرب�ِة المغربي�ِة، ف�ي التميي�ز بي�ن النش�اط الدع�وي والنش�اط 
السياسي، بإنشاء حزب سياسي مستقل عن الجماعة، وهذا القرار 
ال�ذي وص�ف باالس�تراتيجي يتوقع له أن ي�رى النور قب�ل انعقاد 

المؤتمر القادم، أي سنة 5)20م، بمشيئة الله.

خاتمة:
ميدانيًا؛ يوجد بالس�احة السياسية الس�نغالية حزب بمرجعية 
إس�المية، وهو )حركة اإلصالح للتنمية االجتماعية(، وقد تأسس 
منذ عام 2000م، وخاض غمار االنتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
فضاًل عن البلديات، ويحظى بس�معة طيبة، وله مس�تقبل سياس�ي 
بفضل مش�روعه السياسي اإلصالحي الشمولي، وإْن كان ال يزال 
ثقي�ل الخط�ى، والتط�ورات الداخلية والخارجية توح�ي بأّن هذه 

األحزاب سيكون لها شعبية أكثر في المستقبل القريب.
وهن�اك مس�اٍع دعوي�ة متخصص�ة للجمعي�ات اإلس�المية، 
لي�س هنا محل تفصيله�ا، وإنما القصد اإلش�ارة إلى بعض وجوه 
العم�ل اإلس�المي الصاعد، وبي�ان دور الح�ركات التجديدية في 
إيقاِظ المجتمِع من ُس�باته الروحي، ودفِع حركِة التدين من جديد 

لمواجهة ابتالءات العصر �
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مكانة اإلسالم في 
مملكة سنغاي

خالل القرن 16م

�أ. عبد�هلل عي�صى 
ق�ص�م �لتاريخ و�لح�ص�ارة، كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�صانية - بنم�صيك - 

�لد�ر �لبي�صاء / �لمملكة �لمغربية

ه من �ل�صعب �إذ�  كان من �ل�ص�هل �لحديث عن تاريخ بد�ية ن�ص�اأة �لإ�ص�الم في �إفريقيا؛ فاإنَّ

�لق�ول باأنَّ تلك �لن�ص�اأة قد �نتهت خ�الل مرحلة تاريخية معين�ة، �أو �أنَّ حركة �لدعوة 

�إلى هذ� �لدين قد ر�صت و�أكملت دورها؛ ذلك �أنَّ �لإ�صالم ما ز�ل و�صيظل ينت�صُر يومًا بعد يوم، 

و�صنة بعد �صنة، وقرنًا بعد قرن، وهكذ� �إلى �أن تقوم �ل�صاعة. 

َر طيلَة �لقرون  َد ويتَج�ذَّ وما كان – �أي�ص�ًا - لهذ� �لدين �لحنيف �أن ي�ص�تمرَّ وي�ص�ُمَد، ويتوطَّ

هم - بعد توفيق �هلل تعالى- على �ختالف �أعر�قهم وقومياتهم،  �لما�صية، لول �أنَّ �لأفارقة �أنف�صَ

روه ب�صيوفهم، و�أ�صَكُنوه في  هم، وَن�صَ قد �أقبلو� عليه بمح�ض �إر�دتهم ورغبتهم، و�أحاطوه بحبِّ

�أعماق قلوبهم وجو�رحهم، حتى �أ�صبح مرجعية وقدوة لهم في جميع �أعمالهم و�صلوكهم.
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اإلس�الم، ف�ي ه�ذه الق�ارة، ه�و إنج�اٌز بح�ّد ذات�ه، عل�ى 
الرغ�م من الصعوبات التي تواج�ه الباحث من قلة الوثائق 

والدراسات. 

المح�ور األول: التعري�ف بمملكة س�نغاي 
اإلسالمية:

ل�ن نناق�َش هن�ا - بالتفصي�ل - تط�وراِت األوض�اِع 
السياس�ية لمملك�ة س�نغاي، فق�د س�َب�َق�نا إلى ذل�ك كثير 
م�ن الباحثي�ن، وكّل ما نرم�ي إليه هو إط�الع القارئ على 

الخطوط العريضة للمملكة.
أنَّ  يتبّي�ن  التاريخي�ة  المص�ادر  م�ن خ�الل اس�تقراء 
)مملكة س�نغاي( ُتش�ّكل ثالَث أكبِر تنظيٍم سياس�ي عرفْتُه 
المنطق�ة إلى حدود القرن العاش�ر الهجري )6)م(؛ حيث 
كان�ت في ب�دء أمرها مملك�ًة صغيرة، تابع�ة لحكم مملكة 
مالي، قبل أن تس�تقل عنها على يد أح�د زعمائها، المدعو 
»س�ني علي« )464)م – 493)م()2(، ووصلت سنغاي - 
في عهده - إلى أوجها، فتحولت في وقت قصير من مملكة 

صغيرة إلى إمبراطورية مترامية األطراف)3(.
وبم�ا أنَّ المجال ال يس�مح باإلس�هاب في توس�عات 
»سني علي« الحربية؛ فإنَّه يتعّين علينا إبراز المشكالت التي 
واجهت�ه خالل فت�رة حكمه، فعلى الرغم م�ن الدور الكبير 
الذي بذله في تأسيس مملكة سنغاي؛ فإنَّه كان مكروهًا من 
شعوب المملكة لقسوته وشراس�ته، وخصوصًا مع علماء 
تنبكت، ولهذا ما يس�ّوغه؛ إذ أنَّ الس�عدّي يصف استيالءه 
على تنبكت بأنه: »عمل فيها فس�ادًا عظيمًا، فحرقها، وقتل 
فيها خلقًا كثيرًا«)4(، أما محمود كعت فيش�ّبهه بالحجاج بن 
يوس�ف الثقفي، حاكم العراق األموي )ت 4)7م( السّيئ 

)2(  ال نعرف الشيء الكثير عن فترة حكم آل سني؛ إال الئحتين لملوكها، 
األولى مطّولة جاءت عند المؤرخ عبد الرحمن السعدي )تضم 9) 

ملكًا(، والثانية مختصرة أتت عند كعت )7 ملوك(. 

ترجمة  السودان،  تاريخ   :- )98)م   – الرحمن  عبد  السعدي،    )3(
أوكتاف، هوداس، ميزونوف - باريس، ص 64.

)4(  المصدر نفسه، ص 65.

أهداف الدراسة:
للدراسة ثالثة أهداف رئيسة، هي:

) - التع�رف عل�ى مراح�ل نش�وء مملك�ة س�نغاي، 
وكيف تحولت من مملك�ة صغيرة إلى إمبراطورية مترامية 

األطراف. 
2 - إلق�اء الض�وء على أه�م الوس�ائل والعوامل التي 
س�اعدت على انتشار اإلسالم في منطقة غرب إفريقيا التي 

ازدهرت فيها مملكة سنغاي.
3 - معرف�ة مظاه�ر تفاع�ل أهالي مملكة س�نغاي مع 

اإلسالم.
أهمية الدراسة: 

تكم�ن أهمية هذه الدراس�ة في كونه�ا رّدًا على بعض 
الدراس�ات الغربي�ة، المتحامل�ة - أص�اًل - على اإلس�الم 
ف�ي إفريقي�ا، والتي تحاول دائم�ًا قلب الحقائ�ق التاريخية 
وتزييفها، بل يمكن وصف كتابات بعضهم باالس�تفزازية، 

ومن شواهد هذه االستفزازية ما يأتي:
- تحميلهم اإلسالم مسؤولية اندثار فنون إفريقيا.

- تش�بيههم اندم�اج إفريقي�ا الغربي�ِة في دار اإلس�الم 
باالستعمار األوروبي ألمريكا.

- ادعاؤهم أّن اإلس�الم لم ينتش�ر بين األهالي إال عن 
طريق العنف والغزوات، ولم يش�مل - بش�كل ِجّدي - إال 

علية القوم من موظفين وأمراء))(.
أم�ام هذه األح�كام القيمية، وجدت نفس�ي - وبدافع 
علم�ي - أبحث في مت�ون الكتب عن حقيقِة األمر وواقعه، 
فتوصل�ُت إل�ى خالص�ٍة مفاُده�ا: أنَّ كثيرًا من الدراس�ات 
�ر والنظ�رة الفوقي�ة ض�د  الغربي�ة غل�ب علي�ه طاب�ع التكبُّ
اإلنس�ان اإلفريق�ي، فصّورته تلك الدراس�ات بأنه إنس�ان 
متخّل�ف، ال تاريخ ل�ه، وربطت تاريخ الش�عوب اإلفريقية 
بوص�ول األوروبيين إليها عن طريق الكش�وف الجغرافية، 

متناسين تاريخ تلك الشعوب وهويتها.
ل�ذا أرى أنَّ كّل دراس�ة تص�بُّ ف�ي اتج�اه الدفاع عن 

 Delafosse, M. 1941. Les noirs de l’Afrique )((
 .Payot, Paris, pp. 48 - 50
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الس�معة))(، كم�ا ال يت�ردد المغيل�ي ف�ي الحكم علي�ه بأّنه 
وثني)2(.

ولي�س لنا في ه�ذا الجانب إال أْن نتس�اءَل بدورنا عن 
األس�باب التي جعلت كالًّ من الس�عدّي وغي�ره يتحاملون 
على »س�ني عل�ي«، وينعتونه بنع�وت ذميمة؟ ه�ل يمكننا 
أن نأخ�ذ به�ذه األق�وال، ونعتب�ر »س�ني علي« كاف�رًا يعبد 
األصنام، وال يعرف الصالة وال مبادئ اإلسالم؟ أو نبحث 
ع�ن األس�باب التي دفع�ت ه�ؤالء المؤّرخي�ن لنعته بتلك 

الصفات؟ 
ف�ي الحقيقة؛ إنَّ »س�ني عل�ي« كان يغل�ب عليه طابع 
الب�داوة، ول�م يكن متفقه�ًا بالدين، كما هو الحال بالنس�بة 
لألس�كيا محم�د، ولم يع�رف االس�تقرار، ب�ل كان غازيًا، 
متنقاًل بجيوش�ه من معركة إل�ى أخرى، على الدوام؛ حيث 
كان هّمه األكبر أال ينازعه أحد في السلطة، وأال يكون ثّمة 
والء لشخص آخر سواه، ولذلك خشي من علماء تنبكت، 
ومن طوارق مس�وفة، أْن يهددوا نفوذه باس�م الدين، األمر 

الذي جعله يتعرض لهم ويعاملهم بقسوة)3(.
ومهم�ا قي�ل ع�ن تصرفات »س�ني عل�ي« المتش�ّددة 
والصارمة؛ فإنَّ ما ُذكر حول التش�كيك في إس�المه يحتاُج 
إل�ى إعادة النظ�ر؛ ذلك ألنه لم يع�ِط أحدًا الدلي�َل القاطع 
على صحة ه�ذا االتهام، على العكس من ذلك؛ فقد أفادنا 
الم�ؤرخ عب�د الرحمن الس�عدّي بميله لبع�ض العلماء)4(، 
ف�ي ش�هر رمض�ان  الص�الة  وتخصيص�ه س�احات ألداء 
المب�ارك)5(، بل يؤكد لنا صاحب )تاري�خ الفتاش( أنَّه كان 

البلدان  أخبار  في  الفتاش  تاريخ   :- )98)م   – محمود  كعت،    )((
ص  باريس،   - ميزونوف  األولى،  الطبعة  الناس،  وأكابر  والجيوش 
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)2(  المغيلي، محمد بن عبد الكريم – 974)م -: أسئلة األسكيا وأجوبة 
والتوزيع  للنشر  الوطنية  الشركة  زبادية،  القادر  المغيلي، تحقيق عبد 

- الجزائر، ص 39.

 Trimingham, J.S., 1962, A History of Islam in  )3(
 .West Africa, Oxford, p. 93

)4(  السعدي، عبد الرحمن: تاريخ السودان، مصدر سابق، ص 66. 

 Elias, N.,1983, History of Timbuktu: the Role  )5(
 of Muslim scholors and notables 1400 -1900,

ينط�ق الش�هادتين)6(، وهذا يكف�ي لدحض تل�ك المزاعم 
التي ُأشيعت حول شخصية الرجل.

ربم�ا ُيؤخ�ذ عليه التناق�ُض ال�ذي أظهره عن�د إدارته 
لدّف�ة حكمه، حيث ح�اول التوفيق بين األنم�اط اإلفريقية 
المرتك�زة عل�ى الس�حر والش�عوذة، وبي�ن م�ا ج�اءت به 
الش�ريعة اإلس�المية، فق�د كان ف�ي ه�ذا التناق�ض زعزعة 
لس�لطته، خصوص�ًا أنَّ الم�ّد اإلس�المي ف�ي ه�ذه الحقبة 

تغلغل بصورة فّعالة بين أهالي سنغاي)7(.
على أية حال؛ توفي »س�ني عل�ي« في ظروف غامضة 
ع�ام )878ه� / 493)م( في أثن�اء عودته من حملته ضد 
ب�الد كورما )Kourma()8(، والجدي�ر بالذكر أنَّه بقي في 
الحكم قرابة س�بعة وعش�رين س�نة وأربعة أش�هر وخمسة 

وعشرين يومًا؛ حسب رواية صاحب الفتاش)9(.
وبع�د وفات�ه خلفه ابنه »س�ني ب�ار«، لكن ل�م يتجاوز 
حكمه سنة واحدة على العرش، إذ سرعان ما قام عليه أحد 
الق�واد العس�كريين الكب�ار وأزاحه عن الحكم واس�تحوذ 
علي�ه، وُل�ّقَب ب�� »أس�كيا«)0)(، وهو محمد ت�وري، الذي 
أعل�ن ع�ن تأس�يس أس�رة جدي�دة، ُعرفت باس�م )أس�رة 
أسكيا(، ودام عهدها قرابة قرن من الزمن، شهدت خاللها 
مملك�ة س�نغاي فترة من الرخ�اء واالزدهار ق�ّل نظيرهما، 
غير أّن المملكة دخلت مباش�رة، بعد وفاة الس�لطان أسكيا 

  .Cambridge, p. 11

)6(  كعت، محمود: تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص 43. 

يمت  ال  وهو  واقتصاديًا،  سياسيًا  كان  المعارضة  أصل  أّن  نعتقد    )7(
سني  لضرب  محمد  الحاج  أسكيا  استعمله  الذي  الدين  إلى  بصلة 
عليها  يتوفر  كان  التي  الكبرى  العسكرية  القوة  أنَّ  خصوصًا  علي، 
لم  الصراع  أنَّ  كما  تنبكت،  أهل  معارضة  نجاح  دون  تحول  كانت 
تنازعتا  فئتين  بين  صراع  هو  بل  واإلسالم؛  الوثنية  بين  صراعًا  يكن 
على السلطة، مع العلم أنَّ الهيئات العلمية لم تكن تنزع إلى الزعامة 
السياسية والرئاسة بمفهومها وصورتها اإلجرائية، بل كانت توّد تسيير 
العملية  عن  والتعالي  اإلرشادي،  الخطاب  إطار  في  القائمة  السلطة 

.)Despotique( التسلطية

)8(  السعدي، عبد الرحمن، المصدر نفسه، ص )7.

)9(  كعت، محمود، المصدر نفسه، ص 52. 

)0)(  أسكيا: تعني الملك أو السلطان. 
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داوود عام 582)م، في مرحلة اتس�مت بالضعف والوهن 
بس�بب هجوم�ات: )الفوالنيي�ن، والبمب�ارا، والط�وارق( 
عليها، ما ساعد بعض األقاليم على االستقالل عن الحكم 

.)(()Gao( المركزي في جاو
وف�ي ظ�ّل تلك األوض�اع المتده�ورة وصلت طالئع 
الحملة الس�عدية، التي أرس�لها أحمد المنصور الس�عدّي 
ع�ام )999ه /)59)م(، فانه�ارت عل�ى إثره�ا مملك�ة 
س�نغاي، ون�زح م�ا تبّقى من أم�راء األس�كيين إل�ى مدينة 

)دندي( في أقصى جنوب شرق المملكة المتهاوية)2(.

بين  ما  المتبادلة  الثقافية  التأثيرات   :- 2004م   – أحمد  الشكري،    )((
العربية(،  واللغة  )اإلسالم  الصحراء  جنوبي  إفريقيا  ودول  المغرب 
ضمن ندوة التواصل الثقافي بين ضفتي الصحراء الكبرى في إفريقيا، 

الطبعة األولى، دار الوليد للنشر والتوزيع - ليبيا، ص 272. 

قبل  سنغاي  مملكة  فيها  عاشت  التي  واألحداث  الوقائع  بتحليل    )2(
السعدية  الحملة  أو  المغربي،  الوجود  أنَّ  لنا  يتبين  المغاربة؛  وصول 
لزوال  المباشر  السبب  تكن  لم   ،- الباحثين  بعض  يسميها  كما   -
اقتصاديًا، كما كانت  المملكة  إذ تدهورت قدرات  حكم األسكيين؛ 
منها:  كثيرة  عوامل  فيها  تسببت  واجتماعية،  سياسية  أزمة  في  تعيش 
التي انفجرت مباشرة في نهاية حكم  الدامية بين األمراء  الصراعات 
أسكيا الحاج محمد، والتي أسفرت في حصيلتها النهائية عن تصدع 
الكيان السياسي للبالد بظهور مملكتين متجاورتين، تنازعتا السلطة 
فيما بينها ألمٍد غير قصير، األولى بالعاصمة جاو، والثانية في تنبكت. 
الحياة االقتصادية  المتأزم عرفت  السياسي  الوضع  وإلى جانب هذا 
وضعف  والجفاف،  القحط  من  سنوات  توالي  بسبب  خطيرة،  أزمة 
التقنيات الزراعية، وتحويل األوروبيين لجزء كبير من تجارة الذهب 
أرض  تعبر  كانت  أن  بعد  للسينغامبيا،  الغربية  السواحل  إلى  والعبيد 
االجتماعية؛  األوضاع  تأزم  إلى  أدى  ما  وهو  الخارج،  إلى  سنغاي 

خريطة إمبراطورية السنغاي وامتداداتها

/http://ar.wikipedia.org/wiki :المصدر

المح�ور الثاني: أهم الوس�ائل التي س�اعدت 
على انتشار اإلسالم في مملكة سنغاي:

لقد انتش�ر اإلس�الم في مملكة س�نغاي، حس�بما تشهد 
مصادرنا التاريخية)3(، بفضل ثالثة عوامل رئيسة:

أولها: كثرة ُطُرُق القوافل التجارية.
ثانيها: انتش�ار التجار العرب المنتمين لشمال إفريقيا 

ومصر.
ثالثها: نشاط الدعاة اإلفريقيين.

غير أنَّ العامل األهم - في نظرنا - هو الدين اإلس�المي 
نفس�ه؛ فه�و ذو نظام اجتماعي راق، يدعو إلى المس�اواة بين 
الناس، وال ُيقي�م وزنًا لفوارق اللون أو الطبقة، وإنما الفارق 
ه�و م�ا يفعل�ه العبد م�ن أعم�ال صالح�ة، لذلك ف�إنَّ الدين 

اإلسالمي كثيرًا ما يوصف بأنه أكثر األديان )ديمقراطية(. 

اإلنتاج،  قوى  المفروضة على مختلف  الضرائب  ازداد حجم  حيث 
بعد أن كانت هذه القوى - في السابق - ال تؤدي سوى ضرائب خفيفة 

تحت إشراف القاضي نفسه. 
كما تجرأت السلطة األسكية على مصادرة أموال كبار قواد الجيش، 
من  العديد  مصالح  تضرر  عنه  نتج  الذي  الشيء  لخزينتهم،  وضّمها 

الفئات، ودخولها في صراعات ضد األسرة الحاكمة.
السلطة،  آل أسكيا عن  بزوال حكم  فكل هذه األسباب كانت كفيلة 
والتفكك  التمزق  صفحات  من  جديدة  صفحة  ذلك  بعد  لتبدأ 
عشر  الثامن  القرن  حتى  المنطقة  تعانيه  أصبحت  الذي  السياسي، 

الميالدي.

)3(  انظر على سبيل المثال: المسعودي، أبو الحسن علي - 982)م -: 
مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الكتاب اللبناني �� بيروت، الجزء 

األول، ص 339. 
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�لعدد ) 23 (   محرم  -  ربيع �أول  1436هـ  /   يناير -  مار�س  2015 م

ومنذ اكتمال مراحل التعريب، وسيادِة الدين اإلسالمي 
ف�ي مناطق المغرب العربي، في القرن الثاني الهجري )8م(، 
ب�دأت القبائ�ل العربية تتوغ�ل نحو الجن�وب، حتى وصلت 
إلى الس�ودان الغربي، ولم تقف الصحراء عائقًا دون تواصل 
الرواب�ط والص�الت المتع�ددة، فق�د كان�ت ط�رق م�ا وراء 
الصح�راء ومس�الكها ومنافذه�ا م�ن العوام�ل المهم�ة التي 
س�اعدت على تدفق المؤثرات العربية اإلسالمية إلى مملكة 

سنغاي.
وب�دأت رقع�ة اإلس�الم في حالة انتش�ار مس�تمر، حتى 
ش�ّبهها بعض المؤرخين ببقعة الزيت، خصوصًا بعد س�قوط 
)غانة الوثنية( عام 076)م على أيدي المرابطين، ونَجَم عن 
ه�ذا المّد القادم من الش�مال قي�ام ممالك إفريقية إس�المية، 

بلغت تقّدمًا حضاريًا بارزًا نتيجة اعتناقها اإلسالم. 
ومثلما كانت طرق القوافل التجارية شريانًا للمعامالت 
االقتصادي�ة، بي�ن مراك�ز الش�مال اإلفريق�ي وبي�ن الغ�رب 
اإلفريقي، فقد ظّلت - في الوقت نفس�ه - إشعاعًا للمؤثرات 
الثقافية؛ حيث أصبحت المحطات المنتشرة على طول طرق 
القواف�ل التجاري�ة عب�ر الصح�راء الكبرى أماك�ن الحتكاك 
األفكار، تأثيرًا وتأّثرًا، وذلك بفضل ما تقّدمه للمسافرين من 

مأوى، وسبل الراحة، واالستجمام.
كم�ا ازده�رت المراك�ز التجاري�ة المهم�ة ف�ي مملك�ة 
سنغاي من الناحيتين االقتصادية والثقافية، وأشهرها: )جاو، 
جني، تنبكت(، وإل�ى جانب إنعاش المجاالت االقتصادية؛ 
فقد أدت بعض المراكز في الش�مال اإلفريقي، مثل طرابلس 
وتلمس�ان ومراك�ش والقاهرة، دورًا بارزًا في نش�ر اإلس�الم 

والثقافة العربية اإلسالمية في تلك المناطق))(.
ومما ال ش�ك فيه؛ أنَّ مملكتي مالي وس�نغاي لم تصال 
إلى ما وصلتا إليه من عظمة وقوة إال بعد أن أضحى اإلسالم 
عص�َب قوتهما الروحية والمادية، وصارت اللغة العربية لغة 

الكتابة الرسمية. 

))(  إمحمد التكيتك، جميلة – 998)م -: مملكة سنغاي اإلسالمية، في 
األولى،  الطبعة  528)م(،   - )493)م  الكبير  محمد  األسكيا  عهد 
منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية - طرابلس،  ص 

 .(57

وق�د كان التاجر المس�لم داعي�ة لدينه، يجمع بين نش�ر 
الدع�وة اإلس�المية وبي�ع س�لعته، فالتج�ارة م�ن طبيعتها أن 
تص�ل التاجر بصل�ة وثيقة بم�ن يتعامل معه�م، خصوصًا إْن 
كان يتحّل�ى بالصدق واألمانة والخلق الحس�ن، وهذه المثل 
األخالقية الس�امية كثيرًا ما تتوفر لدى التاجر المس�لم، الذي 
س�رعان ما يلفت إليه األنظار عند دخوله لقرية وثنية، وذلك 
نظرًا لكثرة وضوئه ونظافته، وانتظام أوقات صالته وعبادته، 
وقد جعلته هذه الصفات الحميدة، باإلضافة إلى نظافة البدن 
والملبس، أهاًل لثقة األهالي الوثنيين، وقدوة حسنة لالقتداء 

به وتقليده.
والجدير بالذك�ر؛ أنَّ دور التجار العرب لم يقتصر على 
مجاالت التجارة واألنش�طة االقتصادية فحسب، بل تعداها 
إلى الدعوة لإلس�الم، وتعميق الصالت الثقافية؛ بنش�ر اللغة 
العربية، وبناء المس�اجد والمدارس لتعليم القرآن، وهكذا.. 
أضحى التجار العرب يقومون بمهمة الدعاة المس�لمين إلى 
جانب نش�اطهم التجاري، فحملوا معهم العقيدة اإلس�المية 

والحضارة العربية.
وكان م�ن نتائ�ج احتكاكه�م واختالطه�م باألفارق�ة أن 
ح�دث بينهم ت�زاوج ومصاه�رة، فانتش�ر اإلس�الم تدريجيًا 
وس�لميًا في تل�ك البق�اع، فالدعاة، س�واء كانوا م�ن العرب 
أو م�ن الس�كان المحليي�ن، كانوا وس�يلة من الوس�ائل التي 
س�اعدت على ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية، فقد كانوا 
يدع�ون الن�اس إل�ى اإلس�الم، ويفقهونهم في أم�ور دينهم، 
وذلك إللمامهم بأصول الدين والشريعة اإلسالمية ومبادئها 
الس�امية، ل�ذا حِظَي ه�ؤالء الدع�اة بتقدير األهال�ي لهم، إذ 
أصبح�ت كثي�ٌر م�ن قرى س�نغاي، في أي�ام األس�كيا محمد 
الكبير، تضّم دارًا الس�تقبال ه�ؤالء المعلمين الفقهاء، الذين 
كان�وا يعاَملون بأعظم مظاهر االحترام)2(، وُيالحظ أنَّ معظم 
أولئك المعلمين قد درس�وا في المراكز الثقافية في الش�مال 
اإلفريق�ي ومص�ر، وتأهلوا للدعوة اإلس�المية بي�ن األهالي 

والتأثير فيهم. 

القارة  في  اإلسالم  انتشار   :- 963)م   – حسن  إبراهيم،  حسن    )2(
اإلفريقية، الطبعة الثانية، مكتبة النهضة المصرية - القاهرة، ص 3)2.
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وتخبرنا المصادر التاريخية بأنَّ السلطان األسكيا الحاج 
محم�د كان حريصًا على االقتداء بالدعاة المس�لمين، وعلى 
إرسال طالب العلم إلى تلك المنارات العربية اإلسالمية في 
الشمال اإلفريقي، مثل فاس والقاهرة وطرابلس، لينهلوا من 
منابعه�ا، ويعودوا إلى أوطانهم ليس�اهموا، بش�كل أو بآخر، 

في نشر اإلسالم بين ربوعها.
وق�د وج�د الدع�اة تش�جيعًا كبيرًا م�ن األس�كيا الحاج 
محم�د، وم�ن جهاته الرس�مية، وفي ظ�ّل هذا التش�جيع بدأ 
الدع�اة والفقه�اء والمحس�نون في تأس�يس الم�دارس التي 
كانت قبلة ألبناء المس�لمين والوثنيين، على حدٍّ س�واء دون 
تمييز، األمُر الذي أدى إلى انتش�ار اإلس�الم والثقافة العربية 
اإلس�المية بنج�اح باهر بي�ن أهالي س�نغاي، وأصبحت هذه 
الم�دارس تتكاث�ر وتزده�ر، حت�ى إنَّ بعضها أضح�ى مركز 
إشعاع حضاري، يستقطب أبناء مملكة سنغاي بصفة خاصة، 
وأبناء إفريقيا الغربية بصفة عامة؛ دون اعتبار لفارق الدين أو 

اللون))(.
وتجّلت مظاهر الحضارة العربية اإلس�المية في سنغاي 
ف�ي عه�د األس�كيا محم�د وخلفائه، وترت�ب عليه�ا تكوين 

))(  إمحمد التكيتك، جميلة: مملكة سنغاي اإلسالمية في عهد األسكيا 
محمد الكبير )493)م - 528)م(، مرجع سابق، ص 59). 

حكوم�ة ونظ�م إداري�ة متقدم�ة، بحي�ث انتقل�ت منه�ا حياة 
المجتمعات القبلية المتفكك�ة إلى مجتمع الدولة المركزية، 
وح�دث االمتزاج الكامل بين النظم العربية اإلس�المية وبين 
األنماط اإلفريقي�ة المحلية، وتكّون عنص�رٌ جديد يوائم بين 
ما غرس�ه اإلس�الم من ثقافة عربية وبين بعض الموروث من 
التقالي�د واألنماط اإلفريقية؛ أي برزت الش�خصية اإلفريقية 

في إطار إسالمي. 
والمع�روف أنَّ مل�وك الممال�ك اإلفريقية وس�الطينها 
ق�د َدَرجوا على الخروج إل�ى الحّج في مواكَب حافلٍة، تضم 
أعدادًا كبيرة من اإلفريقيين؛ لذا أسهمت رحالتهم للحّج في 
توطي�د العالق�ات التجارية والثقافية بي�ن الممالك اإلفريقية 
وبين أقطار المغرب العربي ومصر والحجاز، كما س�اعدت 
في التعريف بتلك الممالك؛ ونتيجًة لذلك توافد إليها التجار 
والعلماء والفقهاء من شتى أرجاء العالم العربي واإلسالمي.
المحور الثالث: مظاهر تفاعل أهالي س�نغاي مع الدين 

اإلسالمي:
تتفق ُجّل المصادر السودانية والمغربية على أنَّ اإلسالم 

عرف ازدهارًا واضحًا خالل فترة حكم األسكيين.
ويمكننا تلخيص أهم مظاهر هذا االزدهار في خمسة:

1 - التقرب من العلماء )إطار التحالف(:
تش�مل كلم�ة )علم�اء( كّل الفعالي�ات الت�ي س�اهمت 
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إلى جانب األس�كيين في التس�يير الديني واالجتماعي لبالد 
الس�ودان، والت�ي توّل�ت الخط�ط الديني�ة والتعليمي�ة، مث�ل 
القض�اء واإلمام�ة والتدري�س.. وغيرها، والت�ي كانت توّفر 
�َنَد الثقافي له�م، وحكموا البالد وف�ق توجيهاتها الدينية  السَّ

والسياسية. 
كان�ت عالق�ة الطرفي�ن تتمي�ز بالتحال�ف والمصال�ح 
المش�تركة، ويبدو أنَّ السياق العام الذي ُيفّسر هذا التحالف، 
وال�ذي وص�ل إل�ى درجة ال�والء، ه�و الع�داوة المش�تركة 
للفترة الس�ابقة لحكم األس�كيين للس�ودان؛ أي فترة »س�ني 
عل�ي الكبير«، هذا األخير الذي تس�لط عل�ى العلماء بالقتل 

واإلهانة واإلذالل؛ حسب شهادة مؤرخي تنبكت))(.
ونظ�رًا لدور ه�ذه الفئة ف�ي المجتمع حرص س�الطين 
آل أس�كيا على التقرب منها بكل الوس�ائل، إذ أغدقوا عليها 
أش�كااًل مختلف�ة م�ن العط�اءات، تش�مل ضيعاٍت شاس�عًة 
وأفواجًا من العبيد، ه�ذا باإلضافة إلى مصاحبتهم في الحج 

والجهاد وفي أمور شتى)2(.
لقد كان أس�كيا الح�اج محمد صاحَب الري�ادِة في هذه 
السياسة، يقول كعت: »ال يقوم ألحد إال للعالم، أو الحجاج 
إذا قدم�وا م�ن مك�ة«)3(، كم�ا كان آل أس�كيا يجزل�ون له�م 
العط�اء، وكان أهمها وأكبرها ما أعطاه أس�كيا الحاج محمد 
للعالِ�م أحم�د الصقل�ي، بع�د وصول�ه إل�ى كلٍّ م�ن تنبكت 
وج�او؛ حيث أغدق علي�ه العطايا الكثيرة، منه�ا: »مائة ألف 
دينار، وخمس�مائة من الخدم، ومائة إبل ضيافة له«)4(، وكما 
ه�و الش�أن بالنس�بة للفقي�ه محمد ت�ل، حيث أعط�اه مزرعة 

واسعة يفوق طولها مرحلتين من السير)5(.
آل  عن�د  الديني�ة  للق�وى  المعتب�رة  المكان�ة  وتتجّل�ى 
أس�كيا - أيض�ًا - من خالل التقدير واالحت�رام الذي حظيت 
ب�ه داخل بالطهم، وفي حكمهم لس�نغاي، وف�ق توجيهاتها، 

))(  السعدي، عبد الرحمن: تاريخ السودان، مصدر سابق، ص 64. 

)2(  تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص 39. 

)3(  تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص )). 

)4(  تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص 8).

)5(  المصدر نفسه، ص 35.

وم�ن أمثل�ة العلم�اء الذي�ن كانت مكانته�م كبي�رة وكلمتهم 
مس�موعة ل�دى األس�كيين: العالِم صال�ح جور، ال�ذي أمر 
أس�كيا الحاج محمد بجعل غزواته في بالد الس�ودان جهادًا 
في س�بيل الله، ثم العالِم الفع كعت الذي أرغم أسكيا داوود 
على تقبيل يد أحد عبيده، رّدًا على احتقاره له بعد عودته من 
الح�ج، والعالِم محم�ود بن عمر أقي�ت الصنهاجي التنبكتي 
)463)ه� - 550)م(، الذي وصفه محمود كعت بأنه: »من 
خيار عباد الله الصالحين، ذا تشبٍث عظيم في األمور، وُهًدى 
تام، وس�كون، ووقار، وجاللة، ال يخاف في الله لومة الئم، 
هابه الخلق كلهم، الس�لطان فمن دونه، فصاروا تحت أمره، 

يزورونه في داره متبركين به«)6(.
خالص�ة الق�ول: لقد أفَض�ى ذل�ك الجهُد، ال�ذي بذله 
السلطان أس�كيا الحاج محمد في تقريب العلماء، إلى نتائج 
مهم�ة؛ إذ كت�ب علماء عصره في مختلف العلوم اإلس�المية 
)النقلي�ة، والعقلية(، كما الحال في العالم اإلس�المي وقتئذ، 

إضافة إلنتاجات ذات طابع تاريخي.
2 - حركة الجهاد اإلس�المي، ودوره في اتس�اع رقعة 

الدولة:
إنَّ اإلسالم - كما هو معروف - قد شّق طريقه في إفريقيا 
بجهود بسيطة وسهلة، اعتمدت على التجار المسلمين الذين 
أحوجتهم ظروف العيش إلى دخول هذه البالد، وإلى جانب 
ال  ه�ؤالء التجار كان هن�اك الدعاة الذين أس�هموا ب�دور فعَّ
في نش�ر الدين اإلس�المي، وقد رأى اإلفريق�ي في تصرفات 
هؤالء التجار والدعاة، وسلوكهم الشخصي، القدوَة الحسنة 
التي أقنعته بصدق رس�الة اإلس�الم التي ال ُتقيم وزنًا للون أو 
جنس أو جاه؛ بقدر ما ُتقيم وزنًا لطاعة الله وتوحيده وُحسن 

معاملة اآلخرين، امتثااًل لقوله تعالى: ڇ ڄ ڃ ڃ   ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ ]الحج�رات : 3)[، ولذلك تقّبل 

األفارقة اإلسالم، وقاموا بنشره بين ظهرانيهم.
إنَّ فتوحات أس�كيا الحاج محمد في بالد )الهوسا( تعد 
م�ن أه�م فتوحات�ه وأعظمها، وذل�ك لما حققه م�ن إخضاٍع 

)6(  السعدي، عبد الرحمن: تاريخ السودان، مصدر سابق، ص 34. 
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ألهم م�دن هذه المنطق�ة الحصينة، الواحدة تل�وة األخرى: 
)جوير، وكانو، وزاريا، وكاتس�ينا(، وبذلك أصبحت مساحة 
هذه البالد شاسعة، تمتد من شرقي النيجر، حتى بحيرة تشاد.

ولكْن يبقى السؤاُل المطروُح هنا: هل ما قام به األسكيا 
الحاج محمد يأخذ طابعًا جهاديًا؟ أو كان له أغراض أخرى، 

تسّتر باسم الجهاد والدين لكي يحققها؟ 
المستش�رقون  س�يما  وال  المؤرخي�ن،  بع�ض  إنَّ 
األوروبي�ون، اعتب�روا أنَّ ه�دف األفارق�ة المس�لمين م�ن 
االس�تعباد  ه�و  األرواحي�ة  المجتمع�ات  ض�د  حروبه�م 
واالس�ترقاق، وق�د ح�اول ه�ؤالء الُكّت�اب النيل م�ن حركة 
الجهاد اإلس�المي، والتقليَل من ش�أن العالق�ات الحضارية 
التي كانت تربط العرب واألفارقة، ومن هؤالء المستش�رقين 
»جي. سبنس�ر ترمنجهام« الذي ألف ِس�تة كتٍب عن اإلسالم 
في إفريقيا، والم�ؤرخ »أي.م لويس« صاحب كتاب )إفريقيا 

جنوب الصحراء(، وغيرهم. 
ف�ي الحقيقة؛ أغف�ل هؤالء المستش�رقون حقيقًة مهمة، 
مفاُده�ا: أنَّ حركة الجهاد التي تبّناها األس�كيا الحاج محمد 
ج�اءت م�ن منطل�ق الغلب�ة السياس�ية للمس�لمين ف�ي ب�الد 
الس�ودان، وفي نط�اق الدفاع ع�ن النفس، ومم�ا يؤكد ذلك 
مش�اركُة األرواحيي�ن للجماع�ات اإلس�المية ف�ي الوط�ن 

الواحد وقتًا طوياًل؛ في جوٍّ من التسامح الديني))(.
وف�ي المقاب�ل؛ يمكننا القول ب�أنَّ حركة التوس�ع، التي 
اتخذها األس�كيا تحت س�تار الدي�ن، لم يكن الدي�ن النقطة 
الرئيس�ة فيها، بل كان المخطط السياس�ي هو األهم في هذه 
العملي�ة، وعل�ى الرغ�م من ه�ذا وذاك؛ فإنه ال يمك�ن إنكار 
تحّم�س األس�كيا لإلس�الم، وبذله في س�بيل نش�ره الكثير، 
واأله�م م�ن ذلك أنَّ�ه لم ُيكِره أح�دًا على اإلس�الم، بل كان 
متس�امحًا مع رعاي�اه األرواحيين، ومهما تعّددت األس�باب 
م�ن وراء ه�ذه الفتوح�ات؛ فإنَّ الغرض األساس�ي هو نش�ر 

اإلسالم دون إكراه والدفاع عنه.
وم�ن خ�الل تتبع حرك�ة الفتوح�ات في بالد الس�ودان 

))(  إمحمد التكيتك، جميلة: مملكة سنغاي اإلسالمية في عهد األسكيا 
محمد الكبير، مرجع سابق، ص 64. 

ُيالح�ظ أنَّ معظم األقالي�م كانت ُتفتح أكثر م�ن مرة، وذلك 
بس�بب تمردها؛ لذلك وج�ب فتحها من جدي�د وإخضاعها 

بقوة السيف)2(.
وأخي�رًا: يمك�ن الق�ول ب�أنَّ حرك�ة الجهاد اإلس�المي 
أس�همت في اتس�اع رقع�ة الدولة؛ فف�ي حين كان�ت مملكة 
س�نغاي ل�م تتجاوز ف�ي الحقب الس�ابقة المناط�َق المحيطة 
بالنيجر األوس�ط، ومنحناه األعلى؛ فإّنه�ا قد بلغت في عهد 
األسكيا الحاج محمد أوج اتساعها، بحيث تجاوزت حدوَد 
مملكة مالي التي سبقتها، وضّمت مناجم الملح في )تغازة(، 
وش�ملت ش�رقًا بع�َض إم�ارات الهوس�ا، وتاخم�ت دول�ة 

)البورنو(، وامتدت شمااًل إلى حدود المغرب األقصى.
3 - ازدهار الحركة الثقافية: 

ش�هدت مملكة س�نغاي خ�الل القرن العاش�ر الهجري 
)6)م( حركة فكرية عربية إسالمية عظيمة االزدهار، وسادت 
فيها نزعة إنس�انية، ارتكزت على اإلسالم بوصفه دينًا عالميًا، 
وكان�ت العديد الم�دن مراكز لهذه الحرك�ة الفكرية، فبعد أْن 
تلّق�ت صفوة م�ن أبناء الس�ودان علومها في جام�ع القرويين 
في المغرب، أو في جامع األزهر في مصر، وتحررت فكريًا، 
اجته�دت حت�ى بلغت القّم�ة في العل�وم الدينية واإلنس�انية، 
وانكب�ت عل�ى خدم�ة الدي�ن والعل�م ف�ي ب�الد الس�ودان، 
واجتذبه�ا الرخاء العام إلى مدن النيجر، مثل: )تنبكت وجني 
وغ�او(، فوف�د إل�ى تنبك�ت علماء من ش�تى أقاليم الس�ودان 
وش�مال إفريقي�ا واألندل�س، تركوا آث�ارًا علمي�ة واضحة في 
الحي�اة الفكرية والثقافية والسياس�ية، ويعتبر الفقيه محمد بن 
عب�د الكريم المغيل�ي من المثقفين في عصر األس�كيا الحاج 
محم�د، اس�تطاع بفكره أْن يؤّثر في الناس في بالد الس�ودان، 

وتجاوز تأثير األسكيا الحاج محمد الثقافي عصره)3(.
 وم�ع م�روز الزم�ن؛ أصبح�ت مدين�ة تنبك�ت مرك�زًا 
مهّم�ًا من مراك�ز التحصيل العلمي ونش�ر المعرفة في العالم 
اإلفريق�ي، فقد كانت تضّم عددًا كبيرًا م�ن المدارس الُحّرة، 

)2(  المرجع نفسه، ص. 65.

المغيلي،  وأجوبة  األسكيا  أسئلة  الكريم:  عبد  بن  محمد  المغيلي،    )3(
مصدر سابق، ص 9.
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وال س�يما )جامعة س�نكري( التي أصبحت مركزًا من مراكز 
التعليم العالي في العالم اإلسالمي))(.

ففي القرن الس�ادس عشر ازداد عدد المدارس القرآنية، 
والت�ي كانت فيها الدراس�ة على مس�تويين: التعلي�م األولّي، 
وتتواله المدارس القرآنية التي تقوم بتعليم القرآن وتحفيظه، 
والتعليم العالي، ويتلقى فيها طالب العلم العلوم اإلسالمية، 
وكانت جامعة تنبكت، مثل الجامعات اإلس�المية األخرى، 
المعاصرة لها، ُتدرس العلوم اإلس�المية التقليدية؛ أي علوم 
التوحيد، والتفس�ير، والحديث، والفقه المالكي، إضافة إلى 

البالغة، والمنطق، والحساب، وعلم الفلك)2(.
وبن�اًء عل�ى ما تق�دم؛ يمك�ُن القوَل ب�أنَّ )تنبك�ُت( هي 
أهم مدينة حضاري�ة وعلمية وثقافية في منعطف نهر النيجر، 
واس�تمر مركزه�ا بالتعاظ�م ط�وال الق�رن الس�ادس عش�ر، 
حت�ى أصبحت حاضرَة العلماء المس�لمين ف�ي فنون العلوم 
اإلس�المية خاصًة، وعلوم الرياضيات والحس�اب والفلك، 
وأس�همت م�ع ش�قيقتيها )جن�ي، وجاو( ف�ي إث�راء الحركة 
الفكري�ة والعلمية ف�ي إفريقيا والعالم اإلس�المي، ولكْن في 
الوقت نفس�ه لم تستطع هذه الطفرة الفكرية أن تقضي بشكل 
ُكّلي على التقاليد األرواحية الموروثة؛ فنجد أنَّ بعض الناس 
يمزج�ون ما بين التعاليم اإلس�المية والتقالي�د األرواحية في 

حياتهم اليومية.
4 - إخضاع المعامالت االقتصادية للشرع اإلسالمي:
س�عى الس�لطان أس�كيا الح�اج محم�د إل�ى إخض�اع 
المعامالت التجارية للش�رع اإلس�المي؛ حيث ق�ام باختيار 
أمناَء نزهاَء لجمع الزكاة وتحصيل الضرائب، وتوزيعها على 
مس�تحقيها، كما أم�ر بمعاقب�ة كّل رافض لتأديته�ا، وأخضع 
تحصيلها إلش�راف القاض�ي الذي اكتفى بف�رض الضرائب 
الشرعية دون غيرها، كما عّين محاسبين في األسواق لضبط 
المعامالت التجارية في المدن، واختار مترجمين يجلس�ون 

مع السماسرة في األسواق لتسهيل التعامل بين التجار. 

))(  السعدي، عبد الرحمن: تاريخ السودان، مصدر سابق، ص 9). 

والمعاصر،  الحديث  إفريقية  تاريخ   :- 2004م   – صباح  كعدان،    )2(
الطبعة الثانية، منشورات جامعة دمشق - دمشق، ص 27. 

باإلضاف�ة إل�ى ذل�ك؛ ق�ام األس�كيا بتوحي�د المكاييل 
والموازي�ن، وحارب الغ�ش والتدليس في البي�وع، وأصدر 
أم�ره بط�رد التج�ار الذي�ن يطففون ف�ي المكي�ال والميزان، 
والذي�ن يغّش�ون في تج�ارة الذه�ب والفض�ة والنحاس، أو 
يخلطون اللبن بالماء، أو ال يؤدون ثمن السلع ألصحابها)3(.

إلى جانب المعامالت التجارية؛ تزخر المصادر المحلية 
بإش�ارات كثيرة ح�ول ما كان يعطي�ه هذا الس�لطان من الزكاة 
واألعش�ار لمن يستحقها، فحس�بما يشير السعدّي فقد تصّدق 
أس�كيا الح�اج محمد بألف مثق�ال ذهبًا على يد الش�يخ الفقيه 
أب�ي عبدالله القاض�ي مؤدب محمد الكاب�رّي)4(، حيث وزعه 
عل�ى المس�اكين الواقفي�ن على باب مس�جد س�نكري، وحذا 
ح�ذوه كثير م�ن العلم�اء، مثل عبدالل�ه بن محم�د، فكان من 
عب�اد الله الصالحين زاهدًا س�خيًا، أخرج م�ن ماله كله صدقة 
لل�ه، وكانت تأتيه الن�ذور وأموال الفتوحات فال يمس�ك منها 
ش�يئًا، بل يتصدق بها على الفقراء والمس�اكين، واشترى كثيرًا 

من العبيد وأعتقهم لوجه الله تعالى وابتغاء الدار اآلخرة)5(.
5 - محاربة البدع، والمنكرات، والظواهر المنافية للشرع:
كان أسكيا الحاج محمد شديد التمسك بمحاربة البدع 
المخالفة للش�رع داخل بالده، مثل اختالط الرجال بالنس�اء 
في األس�واق، وظاهرة التعري؛ حيث طالب األهالي بارتداء 
مالبس تس�تر عوراتهم، بعد أن كانت هذه الظاهرة شائعة في 
المجتمع�ات اإلفريقية، حتى المس�لمة منه�ا)6(، كما أخضع 

)3(  عدي، مبارك – 2002م -:  حملة أحمد المنصور الذهبي إلى بالد 
جامعة   - اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  دكتوراه،  رسالة  السودان، 

محمد الخامس - الرباط، ص 06).

كثيرًا من األشياخ،  فيها  بتنبكت، عاصر  متوطنًا   - الله  )4(  كان - رحمه 
كالفقيه اندغ محمد الكبير جدُّ القاضي محمود بن عمر، والفقيه عمر 

بن محمد أقيت، وسيدي يحيى. 

)5(  السعدي، عبد الرحمن: تاريخ السودان، مصدر سابق، ص 47. 

)6(  انطالقًا من ِحرصنا وغيرتنا على ديننا الحنيف، نحاول – دائمًا - الربط 
عند  نقف  أن  المستطاع  قدر  ونسعى  والحاضر،  الماضي  الزمنين  بين 
العورة  ستر  أو  الحشمة  فقضية  الزمنين،  بين  واالختالف  التشابه  أوجه 
بها،  بااللتزام  وأمرنا  اإلسالم،  عليها  حّض  التي  القضايا  أهم  من  تعتبر 
في  نرى   - الشديد!  – ويا لألسف  اليوم من ذلك؟ أصبحنا  نحن  فأين 
أهمها:  من  ُتحصى،  وال  ُتعد  ال  سلبية  مظاهر  والعشرين  الحادي  قرننا 
الرجال  التقليد، سواء عند  المرأة، وطغيان ظاهرة  الحشمة، وتبرج  قلة 
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اإلرث للنظام اإلس�المي؛ أي الكتاب والس�ّنة، وتتضح هذه 
التح�والت، التي ش�هدها نظ�ام اإلرث والمعامالت اليومية 
في عهده، من خالل األسئلة التي وجهها للعالم المغيلي))(.

إل�ى جان�ب المظاه�ر الس�الفة الذكر كثرت مؤش�رات 
ازده�ار اإلس�الم في عهد هذا الس�لطان، وتتجل�ى في تعدد 
األس�ر العلمي�ة، خصوصًا في تنبكت، كما هو األمر بالنس�بة 
أُلسر: )أقيت، وأندغ، وبغيغ(؛ حيث الحظ الرحالة الحسن 
ال�وزان أنَّ تنبكت يوجد به�ا عدد كبير من القضاة، والفقهاء، 

واألئمة، يدفع السلطان إليهم جميعًا مرتبًا حسنًا)2(.
وخالص�ة قول الصفح�ات الس�ابقة: أنَّ أس�كيا الحاج 
محم�د ب�ذل جه�دًا كبي�رًا م�ن أج�ل ازده�ار اإلس�الم ف�ي 
ر العلماء، واحترمه�م، وزارهم في بيوتهم،  عه�ده، حيث قدَّ
واستشارهم في أمور الشرع، كما حارب البدع، والخرافات، 
وأخضع الحياة االقتصادية واالجتماعية للشريعة اإلسالمية.

خاتمة:
يّتض�ح جلّيًا م�ن النماذج الت�ي اس�تعرضناها أنَّ وضعية 
اإلس�الم والثقافة العربية اإلس�المية، في عهد مملكة سنغاي، 
تمّثل�ت في آفاق رحب�ة وعصر مزدهر، حيث أصبح اإلس�الم 
مرجعيًة دينيًة لهذه المملكة، س�واًء على المستوى الرسمي أو 
الشعبي، فأحدث اإلسالم تغّيرًا مهّمًا في حياة الفرد اإلفريقي، 

عند  أصبحت  التي  األمور  من  ذلك  وغير  االختالط،  وكثرة  النساء،  أو 
)غير  والحرية  والموضة  العصر  مواكبة  بحّجة  عادية؛  جّد  أمورًا  أغلبنا 
المنضبطة(، وغير ذلك من مفهومات غريبة عن مجتمعاتنا؛ فيا ُترى ما 
سبب ذلك؟ نعتقد أنَّ األمر متعلق بابتعادنا عن جادة الصواب، والمنهج 
اإلسالمي، وقّلة الوعي بأمور ديننا، أو باألحرى تجاهلنا لها، والتخلي 
عن المسؤولية، فالرسول الكريم - عليه أفضل الصالة والسالم - يقول: 
على  أواًل  تقع  فالمسؤولية  رعيته(،  عن  مسؤول  وكلكم  راع  )كلكم 
الوالدين؛ ألنَّ إصالح الفرد يعني إصالح المجتمع، فعلينا جميعًا، إذًا، 
أن نأخذ هذه األسباب وغيرها على محمل الجّد، ونعمل قدر المستطاع 
على تجاوز هذه القضايا، حتى تبقى أمتنا خير ُأمة، فالمحافظة على ديننا 

يعني المحافظة على هويتنا العربية واإلسالمية. 

))(  - المغيلي، محمد بن عبد الكريم: أسئلة األسكيا وأجوبة المغيلي، 
مصدر سابق، ص 57. 

)2(  - الوزان، الحسن: وصف إفريقيا، ترجمة حجي، محمد وآخرون - 
983)م، الطبعة الثانية، دار الغرب اإلسالمي - بيروت، ص 67). 

وه�ذا التحول لم يكن ليح�دث والثقافة األرواحية)3( ما زالت 
منتش�رة انتش�ارًا كبيرًا، فقد تخّلت ش�عوٌب إفريقي�ة كثيرة عن 
دياناتها القديمة منذ منتصف القرن الخامس الهجري )))م(، 
وأصبح�ت تقاليده�ا تتف�كك بمرور الس�نوات، حت�ى لم تعد 

تقتصر إال على بعض العادات القليلة.
ويمكننا القول وبكل اطمئنان: بأّن اإلسالم قد أدخل إلى 
حوزته الثقافية مجااًل جغرافيًا جديدًا، تمّثل في مملكة سنغاي 
الت�ي أصبح�ت جزءًا من الدولة اإلس�المية الوس�يطية القوية، 
خصوص�ًا أّنه�ا قد أمدته�ا ببعض مص�ادر الق�وة االقتصادية، 
وبذل�ك لم تنعزل س�نغاي عن تطورات العالم اإلس�المي في 
العصر الوس�يط ومطلع الحديث، بل س�اهمت في�ه، وتأّثرت 
بأحداثه، فعاش�ت ف�ي مرحلة قوته، وتأث�رت بضعفه، ما يعني 
أنَّ تش�كيل تاريخ س�نغاي لم يتم خارج التاريخ اإلس�المي أو  

كان على هامشه،  بل كان جزءًا مهّمًا من التاريخ اإلسالمي.
لقد انتظم اإلسالم - في عهد مملكة سنغاي - المجتمع 
اإلفريق�ي فكري�ًا وديني�ًا وسياس�يًا واقتصاديًا؛ وفق�ًا للتصور 
اإلس�المي الذي قض�ى بالتدري�ج على المنظ�ور األرواحي 
ال�ذي كان س�ائدًا بالمنطق�ة، فأصب�ح مجتمع�ًا إس�الميًا، ال 
يختلف عن باقي مجتمعات العالم اإلس�المي، بل ربما فاق 
بعضه�ا في كثير م�ن األحيان، وذلك بالنظ�ر إلى الصعوبات 
والعراقي�ل الجّم�ة الت�ي واجه�ت مس�يرة اإلس�الم بإفريقيا 

الغربية)4( �

)3(  األرواحية: مصطلح حديث، يستعمله الباحثون في الدراسات اإلفريقية، 
للداللة على المعتقدات الوثنية القديمة في إفريقيا جنوبي الصحراء. 

السوداني،  والمجتمع  اإلسالم   :- 999)م   – أحمد  الشكري،   - )4(
الطبعة األولى، المجمع الثقافي - أبو ظبي، ص ))2.
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السياسة األمريكية تجاه إفريقيا جنوب 
الصحراء )1957م – 1961م(

دراسة وثائقية
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م�ن �صهدت  �لعدي�د  �لإفريقي�ة  �لق�ارة 
�لح�رب  �أعق�اب  ف�ي  �لمتغّي�ر�ت 
�لعالمي�ة �لثاني�ة، فب�دت موحية بالثقة ف�ي �أعين 
كثير من المراقبين، خ�صو�ص�ًا في اأعقاب انخراط 
�لكثير من �أبنائها في �لحرب تحت ر�ية �لحلفاء))(، 
كم�ا ت�ص�ارعت وتي�رة خط�ى ح�ركات �لتح�رر 
�لوطن�ي و�لم�ص�ي ُقدم�ًا في ت�ص�فية �ل�ص�تعمار، 
فح�صلت غانا على ��صتقاللها في مار�ض 1957م)2(، 
ث�م �ص�هد مطل�ع 1960م �لذي ُع�رف با�ص�م )عام 
�إفريقيا( �ن�ص�مام �ثنتين وع�ص�رين دول�ة �إفريقية 

لالأمم �لمتحدة)3(.

وق�د ب�دا واضح�ًا للعي�ان األهمي�ة االس�تراتيجية 
موارده�ا  ع�ن  فض�اًل  الجغراف�ي،  لموقعه�ا  إلفريقي�ا 
الوالي�ات  منطقي�ًا س�عي  كان  ث�ّم  االقتصادي�ة، وم�ن 
المتحدة لصياغة رؤية سياس�ية ألهدافها ومصالحها في 

 Medeiros Jennifer Anne. The Challenge   )((
 Of Addressing The Congo As Nation State:
 American Approaches To Sub-Saharan
 Saint Louis   .1961-Africa Policy 1957

.University. 2009. p. 4

 Richard Yidana, Socio-nationalism In   )2(
 Ghana: History Insight Lessons For Africa,
 Journal of Third World Studies, Spring,

.109-2012, 29, pp, 108

)3(  أطلق رالف جونسون Ralph Johnson بالخارجية األمريكية 
التاريخ   بقسم  له  خطاب  في  إفريقيا(؛  )عام  960)م  عام  على 
الدول  بين  من  وكان  960)م،  فبراير  في   Wellesley بكلية 
 - – مالي  – نيجيريا  السنغال   - – توجو  )الكاميرون  المستقلة: 

الصومال – زائير(.

إفريقيا جنوب الصح�راء؛ في ظّل متغيرات إقليمية ودولية 
مهّم�ة ألق�ت بظالله�ا عل�ى الجمي�ع، ف�ي مقدمته�ا مناخ 

الحرب الباردة، والمّد المتصاعد للحركة القومية.
وتس�عى ه�ذه الدراس�ة إللق�اء الض�وء عل�ى جمل�ة 
السياس�ات الت�ي تبّنته�ا اإلدارة األمريكية في ظ�ّل اإلدارة 
الثانية للرئيس أيزنهاور )957)م – )96)م( تجاه إفريقيا 
جنوب الصحراء، في محاولٍة لتفسير إشكالية المّد والجزر 

التي انتابت السياسة األمريكية خالل تلك الفترة.
تس�تخدم  الدراس�ة  ه�ذه  أّن  إل�ى  اإلش�ارة  وتج�در 
مصطل�ح )إفريقي�ا جنوب الصح�راء()4( في إط�ار وظيفي 
ف�ي المق�ام األول؛ بحس�ب رؤي�ة الدبلوماس�ية األمريكية 

الرسمية كما تجّلت في وثائقها آنذاك.
وق�د أف�ادت الدراس�ة م�ن جمل�ة الوثائ�ق األمريكية 
المتاح�ة عل�ى تنّوعها، مث�ل: وثائق الخارجي�ة األمريكية، 
ومجل�س األم�ن القوم�ي، والبي�ت األبي�ض، إضاف�ة إلى 

الدراسات التي تعرضت لفترة الدراسة من زوايا مختلفة.
في البحث عن إطار سياسي:

يمكن القول ب�أّن توجهات الواليات المتحدة صوب 
إفريقيا جنوب الصحراء كانت محكومة بأمرين:

) - اعتب�ارات حماي�ة األمن القوم�ي األمريكي الذي 
اتسع مفهومه بعد الحرب العالمية الثانية.

2 - مراع�اة المصال�ح االقتصادية، وال س�يما ضمان 
السيطرة على الموارد األولية، وكسب أسواق جديدة.

وقد الح�ظ البعض أّن اهتمام�ات الواليات المتحدة 

)4(  تجب اإلشارة إلى أّن استخدام مصطلح )إفريقيا جنوب الصحراء( 
األعّم  األغلب  وفي  األحيان،  من  كثير  في  للجدل  مثيرًا   يكون  قد 
جنوب  الواقعة  المنطقة  إلى  جغرافيًا  يشير  العادة  في  المصطلح  فإّن 
السوداء(،  )إفريقيا  األحيان  بعض  في  عليها  ُيطلق  كما  الصحراء، 
المستعمرين  بعض  قد شاع من خالل  المصطلح  أّن  البعض  واعتبر 
األوائل ومن حذا حذوهم من الرحالة والجغرافيين، كما تلقفه بعض 
الدارسين في أوروبا وأمريكا من خالل نظرة عنصرية قّسموا إفريقيا 
من خاللها إلى قسمين محاولين )بلقنة( إفريقيا، كما تجدر اإلشارة 
إلى إطالق الكتاب والرحالة العرب في العصور الوسطى على هذا 
للمزيد  السودان(،  )بالد  اسم  الصحراء  جنوب  القارة  من  الجزء 
 Davidson, Basil, The Africa Genius, An راجع: 
 Introduction to African ,Social and Cultural

.170-History, Boston.1969. pp. 168

�أ. د. زكريا �صادق �لرفاعي
�أ�ص�تاذ �لتاريخ �لحديث �لم�صارك - كلية 

�لتربية / جامعة �لمن�صورة
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بإفريقي�ا أخ�ذ ينمو تدريجي�ًا منذ اجتي�اح ألماني�ا لبلجيكا 
ف�ي ماي�و 940)م، حي�ث ص�ارت )مس�تعمرة الكونغ�و( 
بالتبعي�ة ج�زءًا من مس�رح الح�رب العالمي�ة الثاني�ة، وقد 
 The س�ارع الرئي�س األمريكي في غضون ذلك بتأس�يس
State Department Africa Desk لمراقب�ة األمور 

في إفريقيا عن قرب))(.
م�ن  العدي�د  أفاض�ت  وجي�زة  زمني�ة  فت�رة  وخ�الل 
الوكاالت الحكومية، ورئاس�ة األركان، ف�ي إبراز األهمية 
االقتصادي�ة واالس�تراتيجية إلفريقي�ا، وبخاص�ة الثروات 
المعدنية المهّمة كاليورانيوم، وحرصت اإلدارة األمريكية 
من�ذ وقت مبك�ر - وه�ي تخ�وض معركة كس�ب القلوب 
والعق�ول - عل�ى أن تك�ون إح�دى رس�ائلها المهّم�ة ف�ي 
مختلف وس�ائل اإلع�الم: »إّن الواليات المتح�دة تمّد يد 

الصداقة إلفريقيا«)2(.
إفريقيا خالل الفترة األولى من عهد أيزنهاور:

في 953)م قام البيت األبيض بإجراء دراس�ات لتبّني 
االستراتيجية األكثر فعالية إلدارة الحرب الباردة في مطلع 
الخمسينيات، ومنها )Project Solarium(، وقد أسفر 
ه�ذا المش�روع عن تبّن�ي إدارة أيزنه�اور: )النه�ج الجديد 
New Look(؛ على نحو ما بدا في وثيقة مجلس األمن 
القومي رق�م )NSC 62)/2( التي مّثلت في جانٍب منها 
رؤي�ة أيزنه�اور تج�اه إفريقي�ا، وكان قوامها تبّن�ي االتجاه 
المحاف�ظ مع االس�تمرار ف�ي التقارب الوثيق م�ع الحلفاء 
وبلجي�كا(،  وفرنس�ا  )بريطاني�ا  وبخاص�ة:  األوروبيي�ن، 
ومواجه�ة االتحاد الس�وفييتي بأس�لحة غي�ر تقليدية؛ دون 
إضع�اٍف لالقتص�اد األمريك�ي والقي�م المؤسس�ية ونه�ج 

الحياة األمريكي.
كم�ا اعترفت وثيقة األمن القومي – الس�ابقة - بأهمية 

 Dived N.Gibbs, Poltical Economy of Third   )((
 World: Intervention,Mines,Money,and U.S
.152-Policy in The Congo Crisis.1991. pp. 149

 Jamie Elizabeth Hickner, History Will One   )2(
 Day Have its Say: Patrice Lumumba and
 The Black Freedom Movement ,Purdue

.130-University ,2011. pp.129

العال�م الثال�ث ودوره في ظ�ّل متغيرات الح�رب الباردة، 
كم�ا تطّرقت إلى مش�كالت الوجود االس�تعماري الكبيرة 
ف�ي الق�ارة، والذي صار في رأيها عبئًا عل�ى الطرفين، وقد 
عّب�ر وزير الخارجي�ة )داالس( عن ذلك بقوله: إننا »نس�ير 
عل�ى حب�ل مش�دود بي�ن حلفائن�ا األوروبيين م�ن ناحية، 
والمس�تعمرات اإلفريقي�ة التي في طريقها إلى االس�تقالل 
من ناحية أخرى، ونس�عى لم�ّد يد الصداق�ة للطرفين«)3(، 
وم�ن ث�م أي�دت المس�تعمرات ف�ي تطلعه�ا لالس�تقالل 

ومصالح القوى االستعمارية معًا)4(.
وف�ي 954)م، ومن خ�الل أوراق عمل ُقّدمت إليها، 
أك�دت وزارة الدف�اع األمريكي�ة النهج الس�ابق؛ معتبرة أّن 
األهداف الرئيس�ة للواليات المتحدة في إفريقيا تتمّثل في 

نقاط ثالث:
أوله�ا: اس�تمرار حال�ة االس�تقرار؛ م�ع دم�ج الدول 

الجديدة ضمن منظومة العالم الحّر في المستقبل.
وثاني�ًا: تأكيد ضمان اس�تمرار وصول الم�واد األولية 
والس�لع االس�تراتيجية إل�ى أمري�كا وأوروب�ا؛ وحرم�ان 
االتح�اد الس�وفييتي ف�ي الوق�ت نفس�ه منه�ا، مع الس�عي 
لتقليل اآلثار االس�تعمارية من خالل آليات األمم المتحدة 

وشراكتها في حلف الناتو.
وأخيرًا: بّث الثقة لدى الشعوب اإلفريقية بالسياسات 

األمريكية، ودعمها لحركة االستقالل الذاتي)5(.
أشار البعض إلى أّن الرئيس أيزنهاور قد تأّثر في نظرته 

إدارة ترومان قد حّثت مبكرًا على ضرورة  أّن  بالذكر  Ibid، والجدير    )3(
صوب  إفريقيا  به  تمر  الذي  للتحّول  مسبقًا  والتخطيط  اإلع��داد 
االستقالل، وحذرت من التداعيات في غياب ذلك ال سيما االختراق 
 Borstelmann, :الروسي للدول حديثة العهد باالستقالل، راجع
 Thomas, The Cold War and The Color Line,

  .68-Harvard University Press, 2001, pp, 67

 McNeil, Brian Edward. A new Look For   )4(
 Ghana: United States Diplomacy Toward
 Mississippi State  ,1961-West Africa 1953

.44-University. 2007. pp. 41

 Muehlenbeck.Phiplip.Emil, Betting On The )5(
 Dark Horses :Join Kennedy›s Courting Of
 Africa Nationalist Leaders. The George

.20-Washington  University. 2007. pp. 19
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للحرك�ة القومية ف�ي إفريقيا برؤي�ة وزي�ر خارجيته )جون 
ال�ذي اعتق�د   )John Foster Dulles فوس�تر داالس 
أّن حرك�ة االس�تقالل اإلفريقية لم تكن ف�ي نهاية المطاف 
س�وى ذيٍل تابٍع لموس�كو، وليس�ت نتاج�ًا طبيعي�ًا للرغبة 
ف�ي التخّل�ص من االس�تعمار، وافت�رض داالس أّن ت�أييد 
االتحاد الس�وفييتي للحركة القومي�ة في إفريقيا كان بهدف 
أن يح�ّل محّل الق�وى األوروبية في الق�ارة عقب رحيلها، 
وم�ن ثم فّضل�ت الوالي�ات المتح�دة تعزي�ز عالقاتها مع 
حلفائها، وصارت سياستها الخارجية تجاه إفريقيا مرهونة 
ببوصلة العواصم األوروبية، وعلى رأسها: )لندن وباريس 

وبروكسل())(. 
وباتت هناك قناعة راس�خة لدى اإلدارة األمريكية بأّن 
إفريقيا غير مؤهلة بعُد للحكم الذاتي، ومن ثّم فهي بحاجة 
إل�ى أوروب�ا لألخذ بيده�ا إلى طري�ق التنمي�ة)2(، وقد عّبر 
مس�اعد وزير الخارجية األمريكي للشرق األدنى وجنوب 
 Henry A آس�يا والش�ؤون اإلفريقي�ة )هن�ري أ باي�رود
Byroade ( بوضوح عن عدم ارتياح الواليات المتحدة 
الرتفاع وتيرة االس�تقالل ف�ي إفريقيا، معتبرًا أّن اس�تقالل 
ال�دول اإلفريقية قب�ل أن تكون مهيأة لذل�ك يمّثل خطورة 
كبيرة؛ ربما أدت إلى وقوعها في الفضاء الس�وفييتي، ومن 

.19-Ibid, pp, 18 )((

.Ibid, p,24  )2(

ثّم يجب إعط�اء األولوية للتطور االقتصادي واالجتماعي 
قب�ل أي نق�اش ح�ول االس�تقالل، مقترح�ًا أّن الح�ّل هو 
الق�ارة،  داخ�ل  الوطن�ي  التح�رر  كب�ح جم�اح ح�ركات 
م�ع ح�ّث العواص�م األوروبي�ة على إيج�اد ارتب�اط أوثق 

بمستعمراتها)3(.
وق�د حّذر مجلس األم�ن القومي في نقاش�ه - لتقدير 
موق�ف رقم )NIE 83(- عن العقب�ات المحتملة التي قد 
تواجه السياس�ة الخارجية، وقد اهتم ف�ي تقريره على نحو 
خ�اص بتأثي�ر الحرك�ة القومية ف�ي غانا )س�احل الذهب( 
باعتبارها عقبة رئيسة ونموذجًا مشّجعًا لغيرها على السعي 

لالستقالل.
وأب�رز التقري�ر أس�باب التخوف من تل�ك الحركات، 

هي:
- ع�دم تدف�ق الس�لع والم�واد الخ�ام إل�ى األس�واق 

الدولية.
- وفقدان السيطرة على حركة التجارة.

- وما سينجم عن ذلك من تداعيات سلبية على حلفاء 
الواليات المتحدة في أوروبا على المستوى االقتصادي.

كما أش�ار التقرير - مج�ّددًا - إل�ى أّن الحاجة متبادلة 
بي�ن أوروبا وإفريقيا، وعل�ى الواليات المتحدة أن تمارس 

دور الوسيط بينهما)4(.
اإلدارة  أّن  إل�ى  اإلش�ارة  بم�كان  األهمي�ة  وم�ن 
ًا  األمريكي�ة خالل فت�رة أيزنهاور األولى كانت تعاني ش�حّ
ف�ي المعلومات ع�ن إفريقيا، وعلى حّد ق�ول البعض: فإّن 
أيزنه�اور ووزي�ر خارجيته )جون فوس�تر داالس( كانا من 
رج�ال أوروبا وال يعرفان س�وى القليل ع�ن العالم الثالث 
والحركات القومية بداخله، وكان منطقيًا - عشية وصولهم 
إل�ى البيت األبيض- أن تك�ون الحرب الب�اردة في أوروبا 

 Address By The Assistant Secretary Of State  )3(
 For Near Eastern And South Asian And
-African Affairs, October 31,1953, FRUS,1952
.57-Vol XI Africa And south Asia, pp, 54 ,1954

 National Intelligence Estimate, 83. December  )4(
 Vol, XI Africa  ,1954-22,1953, FRUS, 1952

.And South Asia, p, 78

الحظ البعض أّن اهتمامات 
الواليات المتحدة بإفريقيا 

أخذ ينمو تدريجيًا منذ 
اجتياح ألمانيا لبلجيكا في مايو 

1940م
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وآس�يا هي مح�ور اهتمامهم ف�ي المق�ام األول، ولم يكن 
إلفريقي�ا نصي�ب م�ن االهتم�ام، كم�ا أّن )إدارة الش�ؤون 
اإلفريقي�ة( بالخارجي�ة األمريكي�ة لم تكن قد أسس�ت بعُد 
حت�ى ع�ام 958)م، ومن ثّم ل�م يكن متاحًا أمامها س�وى 
المص�ادر والدراس�ات األوروبي�ة، والت�ى كان�ت بدورها 

منحازة))(.
وم�ن بي�ن المفارق�ات المثيرة خط�أ وزي�ر الخارجية 
)داالس( وخلط�ه بي�ن تون�س وإندونيس�يا! كما ل�م تفّرق 
الخارجي�ة األمريكي�ة بين النيج�ر ونيجيريا! وفي مناقش�ة 
لمجل�س األمن القومي حول بحث تس�ليح إثيوبيا؛ أش�ار 
وزي�ر الدف�اع األمريك�ي متهكمًا إل�ى أنه يفضل ش�خصيًا 

تزويدها بالرماح)2(!
وقد س�عت بعض المؤسسات األمريكية الخاصة إلى 
تقديم صورة أقرب إلى الواقع في إفريقيا، ومن بينها )لجنة 
أمري�كا في إفريقي�ا( التي ظه�رت ع�ام 953)م، وضّمت 
الكثي�ر من دع�اة حقوق اإلنس�ان واألكاديميي�ن البارزين، 
وعق�دت عديدًا من الن�دوات والمؤتمرات، كما أصدرت 
مجل�ة )إفريقيا اآلن()3(، وقّدمت لل�رأي العام األمريكي - 
الذي ش�اع بينه اس�م )القارة المظلمة( - صورة تصحيحية 

عبر المقاالت واألفالم الوثائقية)4(.
إفريقيا خالل الفترة الثانية أليزنهاور:

خالل الفت�رة الثانية أليزنهاور )957)م – )96)م(، 
وم�ع تنام�ي المصال�ح األمريكي�ة، ب�رز دور ال�رأي العام 
األمريكي، وبخاص�ة الصحافة واإلعالم، لمتابعة حركات 
التح�رر الوطن�ي في إفريقيا، وُأرس�ل العديد م�ن الباحثين 
ق�ام  كم�ا  التاريخي�ة،  األح�داث  لتوثي�ق  والصحافيي�ن 
األمريكي�ون م�ن األص�ول اإلفريقية بدوٍر مه�م، وبخاصة 

7-Medeiros, Op, Cit. pp, 6  )((

 Yiesha.L, Thompson,African American And )2(
 United States Policy Toward African :An
 Analysis Of The Influence Of Trans Africa,

.23-Howard University. 2009, pp, 12

.Medeiros. Op. Cit, p. 163  )3(

.170-Ibid, pp, 169  )4(

العامل�ون منه�م ف�ي الجامع�ات والمراكز البحثي�ة، وكان 
حصاد ذل�ك ظهور العديد م�ن التقارير والدراس�ات التي 
حملت ف�ي طياتها كثيرًا من التوصيات ل�إلدارة األمريكية 

للتعامل مع إفريقيا مستقباًل)5(.
وكان النعق�اد )مؤتم�ر باندون�ج( في أبري�ل 955)م 
أث�ٌر واضٌح في مب�ادرة إدارة أيزنه�اور لتجديد رؤيتها تجاه 
إفريقيا خش�يًة من توّس�ع النف�وذ الس�وفييتي، خصوصًا أّن 
الخارجي�ة األمريكي�ة رأت ف�ي دع�وة )باندون�ج( للحياد 

قناعًا تتخفى وراءه الشيوعية.
وقص�ارى الق�ول: أًن اإلط�ار الع�ام الذي تبّنت�ه إدارة 
أيزنه�اور تمّثل في التأييد الحذر لفكرة االس�تقالل الذاتي 
بإفريقيا؛ مع تحاش�ي االنغماس السياس�ي المباش�ر وإثارة 
ريب�ة الحلف�اء األوروبيي�ن، وممارس�ة دور الوس�يط بي�ن 

الطرفين، وااللتزام بتقديم الدعم االقتصادي المتاح.
الرحالت الدبلوماسية والرؤية عن قرب:

كان�ت الرح�الت الدبلوماس�ية إحدى الوس�ائل التي 
اعتمدته�ا إدارة أيزنه�اور لرؤي�ة إفريقيا جن�وب الصحراء 

عن قرب.
1 - رحل�ة مس�اعد وزي�ر الخارجي�ة )هولم�ز( عام 

1957م:
في 957)م أرس�ل وزير الخارجية )داالس( مساعده 
الخ�اص )هولمز( للقي�ام بجول�ة إفريقية لبضعة أس�ابيع، 

 George, Houser, Metting Africa›s Challenge:   )5(
 The Story of The American Committee on

.Africa, journal of Opinion. N.6.1976
وأحد  المجال،  هذا  في  أسهمت  التي  الشخصيات  بين  من  وكان 
قد  وكان   ،  Chester bowels الثالث  والعالم  إفريقيا  في  الخبراء 
إدارة  في  سفيرًا  وصار  اإلعالنات،  مجال  في  العمل  من  ثروة  حّقق 
العالقات  مجال  في  واسعة  خبرة  ذلك  وأكسبه  الهند،  في  ترومان 
 Africa›s challenge to الدولية، وأصدر في عام 956)م كتاب
بالكونجرس  الخارجية  الشؤون  بلجنة  America، كما كان عضوًا 
ما بين )959)م -)96)م(، وصار مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون 
آليات  إلطالق  المتحدة  الواليات  ودعا  كيندي،  إدارة  في  اإلفريقية 
الفلبين  استقالل  تجربة  أّن  واعتقد  االقتصادية،  األوضاع  لتطوير 
حينما  إفريقيا  في  نموذجًا  تكون  أن  يمكن  المتحدة  الواليات  عن 
أعلنت الواليات المتحدة خروجها من الفلبين عام 934)م بعد عشر 

سنوات، وتّم ذلك واستقرت األوضاع بها.
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وق�ّدم هولم�ز تقريرًا أولّيًا؛ أش�ار في�ه إلى التن�ّوع والتباين 
الذي تمتاز به القارة اإلفريقية، فضاًل عن اتس�اع مساحتها، 
وتباي�ن أوضاع دولها، ومن ثّم فليس هناك سياس�ة واحدة 
يمكن اتباعها، أما القضية الرئيسة التي وضعها في االعتبار 

ورآها ماثلة في  كّل مكان فهي الرفض لبقاء االستعمار.
وكشأن معظم القائمين على اإلدارة األمريكية آنذاك؛ 
أوص�ى هولم�ز بالتعامل عن ق�رب مع الق�وى األوروبية، 
مضيف�ًا أّن ذل�ك ربما لي�س التوّجه األفضل، لكن�ه الخيار 
المت�اح ف�ي الوق�ت الراه�ن، كما أوص�ى بس�رعة إطالق 
تأس�يس  وض�رورة  وتطويره�ا،  س�لفًا  المع�دة  البرام�ج 
س�فارات جدي�دة، وتعزي�ز عم�ل البعث�ات الدبلوماس�ية، 
وف�ي خت�ام التقرير أش�ار إل�ى أّن »األم�ور تتحرك س�ريعًا 
ف�ي إفريقي�ا، ومن ثّم يج�ب المضي قدمًا ف�ي خططنا دون 

مخاطرة غير محسوبة، مع تجّنب أية معوقات«))(.
2 - زي�ارة نائ�ب الرئيس األمريكي )نيكس�ون( عام 

1957م:
الرئي�س  نائ�ب  زي�ارة  ج�اءت  نفس�ه  الس�ياق  وف�ي 
األمريك�ي )نيكس�ون( إلى إفريقيا )م�ن 28 فبراير إلى )2 
م�ارس 957)م( لتمّث�ل محط�ة مهم�ة، حي�ث ش�ارك في 
احتف�االت غان�ا باالس�تقالل باعتب�اره الح�دث األبرز في 
إفريقي�ا جن�وب الصحراء من�ذ 950)م، ثم زار ع�ددًا من 

 Memorandum From The Secretary of State›s )((
 Special Assistant (Holmes) To Secretary of
 State Dulles February 6,1958. Department of

.658-2/State.Central Files. 770.00

الدول: )مراكش – غانا - ليبيريا - تونس - السودان - ليبيا 
- إثيوبيا - أوغندا(.

وبطبيع�ة الح�ال؛ كان�ت زي�ارة نيكس�ون ولقاءاته في 
جوهرها استكشافية)2(، وكان حذرًا في ردوده حول طلب 
المس�اعدات االقتصادي�ة، وكان أبرز الق�ادة الذين قابلهم 
)كوام�ي نكروما( رئيس وزراء غانا، الذي بدأت الواليات 
المتح�دة تنظ�ر إليه باعتب�اره نقطة ارتكاز له�ا داخل القارة 

اإلفريقية)3(.
وق�د ناقش نيكس�ون م�ع نكروما مش�كالت غانا بعد 
االس�تقالل، وال س�يما اعتماده�ا عل�ى محص�ول واحد، 
وه�و الك�وكا ال�ذي انح�درت أس�عاره، كم�ا تس�اءل عن 
م�دى االلت�زام بحري�ة العقيدة وال�رأي والصحاف�ة واتباع 
سياس�ة التس�امح، فأكد نكروما أّن بالده تس�ير على النهج 
الديمقراط�ي، وق�د أثار نكروم�ا حاجة ب�الده للتمويل في 
تنفيذ مش�روع نهر الفولتا، وكان رّد نيكس�ون أّن المشروع 
بحاج�ة لمزيد م�ن البحث من جانب الش�ركات البريطانية 
والكندي�ة، وأّن اإلدارة األمريكي�ة س�تظل تراق�ب الوضع 

بعناية)4(.
والواقع أّن نكروما كان مقتنعًا بفكرة مش�روع س�ّد 
نه�ر الفولت�ا من�ذ دراس�ته بأمري�كا خ�الل الثالثينيات، 
»ولي�ده«،  بمثاب�ة  بأن�ه  المش�روع  وص�ف  م�ا  وكثي�رًا 
وم�ن جه�ة أخرى فقد ب�دا مش�روع نهر الفولتا مؤش�رًا 

رقم  القومي  األمن  وثيقة  من  جزءًا  نيكسون  توصيات  صارت    )2(
جنوب  إفريقيا  صوب  المتحدة  الواليات  سياسة  حول   )57(9(

Mediros, Op, Cit, p, 212 :الصحراء، راجع

المؤيدين  أبرز  من  نكروما  وكان   ،86  .Mcneil. Op. Cit. p   )3(
أحد  كان  كما   ،  Pan Africanism اإلفريقية  الجامعة  لفكرة 
راجع:   ب��ارزة،  دولية  مكانة  لهم  كانت  اللذين  القالئل  الزعماء 
 David,Rooney,Kwame Nkrumah: The Political
.Kingdom in The Third World , New York, 1988

 Memorandum of a Conversation, Accra, )4(
 Vol, XVIII,  1957-March 4,1957 FRUS  1955

.Africa, Washington, 1989, p, 375
أّن  الواعدة، وقد قّدر نيكسون في تقريره  المشروعات  المشروع من  كان 
تكلفة المشروع تقارب المليار دوالر، وقد سعى نكروما لتمويل المشروع 
إسترليني،  جنيه  مليون   23(.3 بنحو  تكلفته  قدرت  التي  بريطانيا  من 
واعتبرتها باهظة، واقترحت تمويله من الواليات المتحدة والبنك الدولي.
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لالعتب�ارات  المتح�دة  الوالي�ات  تقدي�ر  عل�ى  مهّم�ًا 
الجيوبوليتكي�ة إلفريقي�ا، فخش�ية اإلدارة األمريكية من 
الق�روض والمس�اعدات الس�وفييتية لغانا، وانس�حابها 
من تمويل مش�روع الس�ّد العالى في مصر سابقًا، جعال 
اإلدارة تس�ارع في تأييدها لمش�روع نه�ر الفولتا، ودعا 
نيكس�ون الواليات المتحدة إلقامة عالقات دبلوماسية 
من خالل سفارة لها بغانا، مشّددًا على أهمية العالقات 
والمس�اعدات الفنية والتكنولوجية، معتبرًا »أّن النجاح 
أو الفشل س�يكون له آثاره في هذا الجزء من إفريقيا في 

المستقبل«))(.
وتط�ّرق )تقري�ر نيكس�ون( إلى ضرورة إس�هام وزارة 
الدف�اع ووكاالت التع�اون الدولي بص�ورة أكبر في مجال 
المس�اعدات، كما أشار إلى أهمية إرسال موظفين وخبراء 
على مس�توى ع�اٍل، ألّن الروس يرس�لون أفضل ما لديهم 
من كف�اءات إلى إفريقيا، كما دعا إل�ى موافقة الكونجرس 
عل�ى إق�رار الدعم المال�ي الكافي، مش�ّددًا عل�ى وجوب 
إع�ادة الواليات المتحدة النظر ف�ي معلوماتها عن إفريقيا، 
وأال تظّل أسيرة التعامل بهواجس الحرب الباردة ومحاربة 
الش�يوعية)2(، وطالب في ختام تقريره بأن تس�عى واشنطن 
للتع�رف عن ق�رب على الق�ادة األفارقة لمعرف�ة أهدافهم 
وبرامجه�م بص�ورة أفضل، مش�يرًا إل�ى إمكاني�ة االعتماد 
للتحالف�ات  بدي�اًل  والثقافي�ة  التعليمي�ة  الجوان�ب  عل�ى 
العس�كرية)3(، كم�ا أوص�ى نائ�ب الرئيس بوجوب إنش�اء 

إدارة مستقلة إلفريقيا في وزارة الخارجية)4(.

.214-Medeiros, Op, Cit. pp,213  )((

.ibid, p, 214  )2(

 Vol, xiv, Africa, Washington, ,1960-FRUS 1958 )3(
1992, p, 23

إدارة  إنشاء  عن  األمريكية  الخارجية  أعلنت  أغسطس  من   20 في    )4(
وجنوبها،  ووسطها  إفريقيا  بشمال  معنية  وكانت  اإلفريقية،  للشؤون 
وجنوب  األدنى  الشرق  إلدارة  تابعتان  والسودان  مصر  ظلت  بينما 
تعيين  الشؤون األوروبية، وتم  إدارة  الجزائر فظّلت ضمن  أما  آسيا، 
Joseph.C.satterthwaite مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون 
اإلفريقية في 23  أغسطس 958)م، كما ُأنشئت لجنة فرعية خاصة 

بإفريقيا عن لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس عام 959)م.

3 - رحل�ة المس�اعد الخ�اص للرئي�س أيزنه�اور 
)كالرنس رندال( عام 1958م:

ولم تفتر هّمة اإلدارة األمريكية، بل أخذت دبلوماسية 
الرح�الت دفعة كبي�رة من خ�الل رحلة )كالرن�س رندال 
دول  خم�س  خالله�ا  زار   ،)Clarence Randall
إفريقية ما بين ش�هري مارس وأبري�ل 958)م، وقد نبعت 
أهميته�ا من أنه كان مس�اعدًا خاص�ًا أليزنه�اور، كما كان 
ف�ي الوقت نفس�ه رئيس�ًا لمجل�س السياس�ات االقتصادية 
ب�وزارة الخارجي�ة، وقد التقى في رحلت�ه العديد من القادة 
والدبلوماس�يين، وعل�ى غ�رار )تقري�ر نيكس�ون( الس�ابق 
ص�ارت )توصيات رن�دال( جزءًا من وثيق�ة األمن القومي 
رقم )9)57(، كما حظي تقريره بتقدير الرئيس، ومناقش�ة 

موّسعة من مجلس األمن القومي)5(.
ف�ي بداي�ة تقري�ره؛ كّرر رن�دال صعوب�ة تبّني سياس�ة 
موّح�دة ب�إزاء إفريقيا على وج�ه اإلجم�ال، ودعا مجلس 
العملي�ات والتعاون االقتصادي إلى إعداد خطة لكّل دولة 
عل�ى ح�دة؛ لتغّير األوض�اع من دولة ألخ�رى، وكان تبّني 
رن�دال مدخ�اًل إقليمّي�ًا - ف�ي رأي البعض - بداي�ة جديدة 
للسياس�ة األمريكية ف�ي إفريقيا، أخذت دفعته�ا على نحو 

فّعال في إدارة كيندي الحقًا)6(. 
وم�ن جهت�ه؛ رأى رن�دال أّن المدخل المالئ�م الذي 
يج�ب أن تتبن�اه اإلدارة األمريكي�ة ينطل�ق أواًل م�ن البع�د 
االقتصادي، ثم تليه الترتيبات العسكرية، كما حّدد بوضوح 
جوانب الضعف االقتصادي ف�ي القارة، وبخاصة الملكية 
الزراعي�ة التي »غلب عليها غياب الملكية الفردية وس�يادة 
النظ�ام المش�اعي، واالعتم�اد على محص�ول واحد، كما 
ه�و الحال في غانا ونيجيريا، مطالب�ًا بتقديم الدعم لصغار 

المزارعين، خاصة الجوانب الفنية والتكنولوجية«)7(.
كما تطّرق إلى الثروات الطبيعية الضخمة التي تحظى 

Department of State Central Files ,770.5- )5(
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.224-Medeiros, Op, Cit, pp, 223  )6(

 Vol,xiv,Africa, Washington,1992, ,1960-FRUS 1958 )7(
.p,14
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بها إفريقيا جنوب الصحراء، ومع ذلك فهي معدمة وفقيرة، 
وق�ّدم التقرير عرضًا وافيًا للمش�روعات الواعدة في مجال 
الطاق�ة، كم�ا تضّم�ن قائم�ة بالس�دود التي في ط�ور البناء 
والتخطي�ط، داعي�ًا القطاع الخاص ف�ي الواليات المتحدة 
إل�ى المش�اركة والتحالف م�ع الرأس�مالية المحلي�ة التي 
س�توفر له غطاًء سياس�ّيًا من دعاة القومية في المستقبل))(، 
وفيم�ا يب�دو أّن الدع�وة للش�راكة الت�ي أش�ار إليه�ا رندال 
كانت إحدى اآللي�ات التي اعتمدته�ا اإلدارات األمريكية 
المتعاقب�ة، وبالطبع فإّن نمّو الرأس�مالية اإلفريقية المحلية 
وتضّخمه�ا تح�ت مظّل�ة رأس الم�ال األمريكي س�يؤدي 
ف�ي المدى البعي�د إلى التبعية االقتصادي�ة بما يصحبها من 

تداعيات سلبية.
الوالي�ات  تواج�ه  الت�ي  العقب�ة  أّن  وأوض�ح رن�دال 
المتحدة في الوقت الراهن تتمّثل في »نظرة الش�ك والريبة 
من جانب الدول األوروبية الرافضة لتقديم أية مس�اعدات 
اقتصادية للمس�تعمرات التابعة لها، وم�ن جهة أخرى فإّن 
الدول اإلفريقية المتطلعة لالستقالل تصّر في الوقت نفسه 
عل�ى معرفة موق�ف الواليات المتح�دة بوضوح من قضية 

االستعمار«)2(.
وق�د ذهب البع�ض إلى أّن جزءًا من معضلة السياس�ة 
األمريكي�ة في إفريقيا جنوب الصحراء ق�د نبعت من نظرة 
اإلدارة األمريكية للحركة القومية في إفريقيا بصورة سلبية، 
ودّلل على ذلك بحديث نيكسون نائب الرنيس بقوله: »إّن 
معظم الدول اإلفريقية المستقلة حديثًا ال تعرف كيف تدير 

أمورها«)3(. 
األهداف األمريكية في إفريقيا:

نجحت الرحالت الدبلوماس�ية المتتالية التي أوفدتها 
اإلدارة األمريكي�ة ف�ي مالمس�ة الواق�ع اإلفريق�ي إلى حدٍّ 

.15-Ibid, pp, 14  )((

الفصل  ممارسات  إلى  رندال  تطرق  كما   ،  .16-Ibid, pp, 15   )2(
العنصري باعتبارها إحدى العقبات، وضرب مثااًل بممارسات بعض 

الشركات األمريكية في ليبيريا، مثل شركة فايرستون.

.116-Mcneil, Op, Cit, pp,115  )3(

كبي�ر، ومن جهته�ا انخرطت دوائ�ر صنع الق�رار في إدارة 
ومجل�س  القوم�ي  األم�ن  وبخاص�ة مجل�س  أيزنه�اور، 
التخطيط بوزارة الخارجية، في مناقش�ات مكثفة لالقتراب 

من تحديد األهداف األمريكية وصياغتها.
اجتماع مجلس األمن القومي عام 1958م بحضور 

الرئيس:
ف�ي 7 أغس�طس 958)م عقد مجل�س األمن القومي 
اجتماع�ًا بحض�ور الرئي�س، وكان�ت قضي�ة المس�اعدات 
الت�ي طال�ب به�ا مجل�س التخطي�ط االقتص�ادي حاضرة 
بق�وة، فتس�اءل الرئيس ف�ي البداية عن »الس�بب في توجيه 
مس�اعدات أكث�ر للمس�تعمرات البريطانية والفرنس�ية عن 
نظيرته�ا البرتغالي�ة والبلجيكي�ة؟«، وأجاب رن�دال رئيس 
مجلس التخطيط بأّن »تلك المس�تعمرات على وش�ك أن 
تنال اس�تقاللها وتصبح دواًل جديدة، ونحن بحاجة إلى أن 
تك�ون وجهتها الجديدة إلى الوالي�ات المتحدة«، والواقع 
أّن رندال بحك�م تبّنيه المدخل االقتصادي كان على قناعة 
تاّمة بأهمية ربط اقتصاديات إفريقيا بالواليات المتحدة في 

المستقبل المنظور.
وق�د تح�ّدث الجنرال واي�تWhite  رئيس األركان 
عن مالم�ح االس�تراتيجية العس�كرية للوالي�ات المتحدة 
ف�ي إفريقيا، فقّدم عرض�ًا حول مخاطر التوّجه الس�وفييتي 
ف�ي الش�رق األدنى وإفريقي�ا، وأضاف أنه »ف�ي حال إقرار 
ترتيبات عس�كرية؛ فس�يكون مفيدًا وجود قواعد عس�كرية 
بحري�ة وجوي�ة خاصة ف�ي إفريقيا جنوب الصح�راء؛ رغم 
تكلفته�ا المادي�ة الباهظة«، وأوضح الرئي�س موافقته على 
الرؤية العاّمة التي طرحها وايت، إال أنه رأى أّن »الترتيبات 
العس�كرية يجب أن تظّل خطوة تالي�ة، ويجب بذل الجهد 
أواًل في المجاالت الثقافي�ة والتعليمية، وعندها قد تطلب 
الدول اإلفريقية مّنا المساعدات العسكرية«، وأوجز: »إننا 
يج�ب أن نف�وز بإفريقي�ا، ولكن لي�س بالعمل العس�كري 

وحده؛ وإنما برضا الشعوب«.
وذه�ب نائ�ب الرئيس )نيكس�ون( إلى وج�وب دعم 
ما أس�ماه )االس�تقالل المحاي�د(، واس�تقطاب الحركات 
الوطنية للس�ير على نهج هذا الحي�اد، محبذًا دعم الروابط 
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الثقافي�ة والتعليمي�ة إلفريقي�ا جنوب الصح�راء مع الدول 
األوروبية))(. 

الجلسة التالية لمجلس األمن القومي:
وف�ي جلس�ة تالي�ة لمجل�س األم�ن القوم�ي تّم�ت 
بل�ورة األهداف األمريكي�ة وصياغتها، فأق�ّر الحضوُر بأّن 
مش�كالت إفريقيا جنوب الصحراء تحتاج إلى مدى زمني 
كبي�ر، ربما أكثر من جيل لمواجهته�ا، وهناك وعي عالمي 
متزاي�د بأهمي�ة الق�ارة اإلفريقي�ة وتأثيره�ا ف�ي األحداث 
الدولي�ة، وبخاص�ة ال�دول التي ف�ي طريقها لالس�تقالل، 
وذك�ر أّن موقف الوالي�ات المتحدة ه�و »تجّنب الدخول 
في ع�داء م�ع الح�ركات القومية واالس�تقاللية، ال س�يما 
وأنها تضّم عناصر ش�يوعية، كما تسعى أيضًا لعدم حرمان 

أسواقها من الموارد اإلفريقية المهّمة«.
وعل�ى الصعي�د االقتص�ادي؛ ذه�ب تقري�ر المجلس 
إل�ى أّن »المصال�ح األمريكية ف�ي إفريقيا هاّم�ة وإن كانت 
ال ُتق�ارن بمناطق أخرى في العالم... ويصل حجم التبادل 
التج�اري بين الواليات المتحدة وإفريقيا جنوب الصحراء 
لنح�و بليون دوالر س�نوّيًا، واألمل معق�ود على تعزيز هذا 

التعاون االقتصادي في المستقبل«.
وم�ن منظ�ور الح�رب الب�اردة؛ عّب�ر الحض�ور ع�ن 
خشيتهم من إمكانية سيطرة الش�يوعية على إفريقيا جنوب 
الصح�راء من خالل قواعد عس�كرية، وهو ما يمّثل تهديدًا 
للمالحة في األطلنطي والمحيط الهندي والبحر األحمر، 
وخط�رًا عل�ى االس�تراتيجية األمريكي�ة في ش�مال إفريقيا 
والبحر المتوس�ط، ومن ثّم ف�إّن األولوية القصوى في هذا 

الشأن هو إبعاد النفوذ الشيوعي عن القارة.
كم�ا لف�ت التقرير االنتب�اه إل�ى أّن »الكثير م�ن القادة 
والزعماء في إفريقيا يتطلعون إلينا لدعم حكمهم الداخلي، 
وفي الوقت نفسه فإّن الدول المستعمرة ترغب في أن نؤيد 
سياس�اتها، وفي النهاية فإّن لدينا مصال�ح حقيقية، ويجب 

تقييم األوضاع السياسية بواقعية«)2(.

.Ibid  )((

 National Security Council Report.Department )2(

وق�د أجمل التقري�ر حزمة م�ن التوصي�ات وآليات 
تنفيذها على النحو اآلتي:

أواًل: الترحي�ب والدع�م السياس�ي للدول المس�تقلة 
حديثًا، مثل غانا، بحسب ظهورها.

ثانيًا: تقديم الدعم االقتصادي والتكنولوجي.
ثالث�ًا: العم�ل بش�كل مباش�ر م�ع الق�وى االجتماعية 
الناف�ذة؛ من خ�الل تقديم الق�روض لتنفيذ المش�روعات 
داخل إفريقيا، والمش�اركة في المؤتم�رات الدولية لبحث 

أية قضايا، وتبادل وجهات النظر بصورة دورية.
رابع�ًا: العم�ل م�ن خ�الل المنظم�ات التابع�ة لألمم 

المتحدة باعتبارها محّل ثقة.
والدع�اوى  االس�تقالل  ح�ركات  دع�م  خامس�ًا: 
وإع�داد  وتش�جيعها،  المس�تعمرات  داخ�ل  اإلصالحي�ة 
زيارات لبع�ض الش�خصيات األمريكية الب�ارزة إلفريقيا، 
وإظهار عطف الواليات المتحدة على استقالل الشعوب.

سادس�ًا: فت�ح المزي�د م�ن الس�فارات والقنصلي�ات 
وزيادة التعاون في البرامج التعليمية والتبادل الثقافي.

سابعًا: تأكيد أّن سياسة الواليات المتحدة تجاه إفريقيا 
جن�وب الصح�راء تعتمد عل�ى مدى زمني طوي�ل، كما أّن 
االتجاهات السياس�ية للقارة س�وف تتوقف – ربما - على 
القادة والش�عوب، وم�دى قناعتهم بما يخ�دم مصالحهم، 
ويج�ب أن تك�ون سياس�تنا مبنية عل�ى إقناع األفارق�ة بأّن 

.Of State›s/P -NSC Files
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الواليات المتحدة ترغب في مساعدتهم وتحقيق أهدافهم 
دون سعي منها للدخول في صراع الشرق والغرب))(.

كم�ا عرض التقري�ر للقضايا اآلنية الرئيس�ة من وجهة 
نظره، وكيفية التعامل معها، وهي:

أواًل: القومية:
اعتبره�ا التقرير قضي�ة اللحظة الحالي�ة التي ال يمكن 
تجاهله�ا، كم�ا أنها قضية معق�دة وال توج�د إجابة جاهزة 
له�ا، فالدول االس�تعمارية تتبع سياس�ات متباين�ة، كما أّن 
الش�عوب المس�تعَمرة بدوره�ا متباين�ة التاري�خ والثقاف�ة 
والتط�ور، وهن�اك ضغ�وط ف�ي كّل م�كان إليج�اد حك�م 
ذات�ي مس�تقل، و »ارتف�اع مؤّش�ر النزع�ة االس�تقاللية قد 
يك�ون مؤذيًا لمصالحنا في المس�تقبل، ومن ثّم يجب على 
السياس�ة األمريكية إعالن تأييدها من حيث المبدأ للحكم 
الذاتي، حتى يمكن الحكم على أهدافها في المستقبل، مع 
التأكيد على أّن الحكم الذاتي يتضمن مسؤوليات يجب أن 
تكون الش�عوب مهيأة لها، إضافة إل�ى دعم القوى صاحبة 
التأثي�ر، والتي تقود دعوة الحكم الذات�ي«، ودعا التقرير - 
على المس�توى الدعائي- إل�ى التحذير في جميع وس�ائل 
اإلعالم من الدور االس�تعماري لإلمبراطورية السوفييتية، 

وسعيها ألن تحّل محّل القوى الغربية في إفريقيا)2(.
ثانيًا: العنصرية:

أش�ار التقري�ر إل�ى أنها واحدة م�ن القضاي�ا المرتبطة 
بالوج�ود االس�تعماري، وأّن تأثير الوالي�ات المتحدة في 
ه�ذه القضية يبدو محدودًا؛ نظرًا لصورتها الس�لبية في نظر 
األفارق�ة في معالجة تلك القضية داخل الواليات المتحدة 
نفس�ها، ومن ثّم يجب إبراز التقّدم الذي أحرزته الحكومة 
ف�ي ه�ذا المجال بوس�ائل اإلعالم، وتش�جيع ممارس�ات 

النهج الليبرالي داخل القارة.
ثالثًا: الشيوعية: 

أوضح التقرير أّن الش�يوعية ال تشّكل مشكلة جوهرية 

.Ibid  )((

.Ibid  )2(

ف�ي إفريقيا جن�وب الصحراء حت�ى اآلن، إال أّن نفوذها قد 
يتنام�ى في المس�تقبل، ومص�در هذا النف�وذ المجموعات 
السياس�ية ذات األصول الهندية في اتح�اد جنوب إفريقيا، 
واتح�ادات العم�ال ف�ي غ�رب إفريقي�ا، والطلب�ة األفارقة 
ف�ي أوروبا، وتعزف الدعاية الس�وفييتية عل�ى وتر الترويج 
بأّن االتحاد الس�وفييتي مناهض للسياس�ات االس�تعمارية 
الغربي�ة، وكان لذل�ك ص�داه ف�ي غان�ا وليبيري�ا، وم�ن ثّم 
يج�ب دعم الجماع�ات والمنظم�ات المحلي�ة المناهضة 
للش�يوعية، ومقاوم�ة ال�دول التي ق�د تكون ممثل�ة للكتلة 
الس�وفييتية، وتعزيز التع�اون مع حلفائنا ف�ي حلف الناتو، 
والدعوة لتبّني النمط الرأسمالي الغربي وحرية التجارة)3(.

وواض�ح من الس�ياق الس�ابق أّن التغيير في السياس�ة 
األمريكية ربما ب�دا محدودًا، فأجه�دت اإلدارة األمريكية 
نفس�ها إلقن�اع حلفائه�ا األوروبيين بأنها ال تنافس�هم على 
إفريقيا، بل معنية بتقديم المس�اعدات، وراغبة في أن يقوم 
األوروبي�ون بدورهم األساس�ي تجاه مس�تعمراتهم، ومن 
ث�ّم فخالصة رؤية أيزنهاور هي: )قيام ش�ركاء حلف الناتو 

بواجباتهم()4(. 
وفيما يتعلق بالوجود الروس�ي في القارة؛ ذكر مساعد 
وزير الخارجية للشؤون اإلفريقية بواقعية: »إننا غير قادرين 
عل�ى مقاومة التغلغ�ل االقتصادي لالتحاد الس�وفييتي في 
أرجاء القارة، ولكن مهمتنا جعل ذلك النفوذ محصورًا في 

حدود معقولة«)5(.
وذك�ر البع�ض أّن البيروقراطي�ة التنفيذية ف�ي اإلدارة 
األمريكي�ة، وبخاص�ة وزارة الخارجي�ة، تأّث�رت إل�ى حدٍّ 
كبي�ر، وتبّن�ت النه�ج ال�ذي أوص�ى به رن�دال، وه�و نهج 
التطوي�ر التدريج�ي واالس�تقرار ال التغيي�ر الج�ذري)6(، 

.Ibid  )3(

.McNeil. Op. Cit. p.117  )4(

 Memorandum From The Assistant of State   )5(
 for African Affairs (Satterwhaite) to The
 Deputy Coordinator for Mutual Security

.(Bell) June 30. 1960

27-Mederios, Op, cit, pp, 26  )6(
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وم�ن جه�ة ثاني�ة ف�إّن دوائ�ر صن�ع الق�رار األمريكي�ة ق�د 
صّمت أذنيه�ا عن الرؤى والمطالب اإلفريقية، فقد س�عى 
رئي�س وزراء غانا )كوامي نكروم�ا( المقّرب من الواليات 
المتحدة جاهدًا إلقناعها بتبّني سياس�ة مس�تقلة عن أوروبا 
 ،)American approach باس�م )المدخل األمريك�ي
ُتراع�ى فيه�ا مصالح الطرفي�ن بعيدًا عن لعبة االس�تقطاب 
ومناخ الحرب الباردة، وكان نكروما يأمل أن تتفهم اإلدارة 
األمريكي�ة أّن ع�دم انحياز الدول اإلفريقي�ة ال يعني العداء 

مع الغرب - دون جدوى-))(.
توصيات اللجنة الرئاسية للمعلومات: 

كان عم�ل تل�ك اللجنة وتوصياتها حلق�ة من حلقات 
اهتم�ام إدارة أيزنه�اور الثاني�ة بمراجع�ة سياس�تها صوب 
)اللجن�ة  وكان�ت  وتقييمه�ا،  الصح�راء  جن�وب  إفريقي�ا 
الرئاس�ية للمعلومات( قد ظهرت في 953)م، وهي معنية 
بالجوان�ب الدعائي�ة والحرب النفس�ية بالدرج�ة األولى، 
وكان�ت برئاس�ة ولي�م جاكس�ون، وس�اهمت بنصيب في 
السياس�ة الخارجي�ة إلدارة أيزنه�اور، فكانت وراء إنش�اء 
بعض ال�وكاالت المهّمة الحقًا، مث�ل: مجلس العمليات، 

والوكالة األمريكية للمعلومات)2(.
وف�ي 959)م طل�ب أيزنهاور م�ن اللجنة اس�تكمال 
مهامه�ا بع�د إع�ادة هيكلته�ا، وعل�ى م�دار تس�عة أش�هر 
انخرطت في إع�داد )تقريٍر مفّصل( للرئيس، ونظرًا لقرب 
االنتخابات الرئاس�ية لم يخرج تقري�ر اللجنة إلى العالنية، 
ب�ل ظهرت بع�ض مقتطف�ات منه، وظ�ّل قيد الس�رّية نحو 

أربعين عامًا)3(.
وفرعي�ة  منفصل�ة  تقاري�ر  الع�ام(  )التقري�ر  تضّم�ن 
لرص�د مع�دالت النج�اح واإلخف�اق الذي راف�ق البرامج 

.119-Ibid. pp.118  )((

 Scope and Content Note, US. President›s Committee  )2(
 on Information Activities Abroad (Sprague

.DDE Library .1961-Committee) Records.1959

 Shawn Parry, Giles The Rhetorical Presidency )3(
 .1955-Propaganda and The Cold War, 1945

.New York. 2002. p. 181

وال�وكاالت  المنظم�ات  مارس�تها  الت�ي  والسياس�ات 
الحكومي�ة والخاصة في مناطق عديدة من العالم، وبحكم 
نش�أتها كان االهتمام منصّبًا على فح�ص البرامج المتعلقة 
بالتب�ادل الطالبي، وتعليم اإلنجليزي�ة بالخارج، والبرامج 
الدعائي�ة ف�ي الش�بكات اإلذاعية، كصوت أمري�كا وراديو 
أوروب�ا الح�ّرة، للوقوف عل�ى مدى فاعلية تل�ك البرامج، 

ومدى ما حّققته من أهداف)4(.
التقرير الذي حمل عنوان )إفريقيا(:

 كان م�ن بي�ن تل�ك التقارير تقري�ٌر بعن�وان )إفريقيا(، 
ل�م ُيضف التقرير جديدًا بش�أن األه�داف األمريكية، لكنه 
اهتم برصد نش�اط البعثات الس�وفييتية والصينية المتزايد، 
خصوص�ًا ف�ي: )غان�ا وغيني�ا والس�ودان(، م�ن ع�روض 
للتس�ليح وقروض ائتمانية بش�روط مّيسرة)5(، ومن حصاد 
هذا النشاط تشكيل هيئتي الصداقة: السوفييتية - اإلفريقية، 
والصينية - اإلفريقية، إضافة إلى الترتيبات لإلعداد للزيارة 
المرتقبة التي س�يقوم بها الزعيم الس�وفييتي خرشوف إلى 

إفريقيا في أكتوبر عام 960)م)6(.
وتتبع التقرير الطالب األفارقة بأوروبا، وقّدرهم بنحو 
9000 طال�ب، وأش�ار إلى أنهم معّرض�ون للتأّثر بالدعاية 
الش�يوعية، ولس�وء الحظ فإّن المعطيات تشير إلى تفضيل 
الشيوعية، فاالتحاد العالمي للشباب الديمقراطي )الذراع 
التنفي�ذي لمجل�س الش�باب الش�يوعي( ص�ار ل�ه مقر في 
)أك�را( بغانا، كم�ا كان من المقرر أن ُيعق�د المؤتمر الثاني 
التحاد الش�عوب األفرو-آسيوية في )كوناكري( في أبريل 

960)م.

 Scope and Content Note, US.President›s   )4(
 Committee on Information Activities Abroad
 .1961-(Sprague Committee) Records.1959

.DDE Library

)5(  وصل إجمالى التصدير السوفييتي لغانا إلى 7.4) مليون دوالر في عام 
957)م، بمقدار 4.))%؛ مقابل 2.4% عام 956)م، كما نشطت 
والصين،  السوفييتي  االتحاد  مع  لغانا  االقتصادية  الوفود  زيارات 
 Report By The Operations Coordinating :راجع
 Board. April 23.1958 Eisenhower Library.

1/Whitman File. NSC. 5719

.Mederios, Op. Cit. p. 241  )6(
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وح�ّث التقري�ر على زيادة الموازن�ة لبعض الوكاالت 
لزي�ادة   ،)USIA( االس�تعالمات  وكال�ة  مث�ل  العامل�ة، 
تغطيته�ا للبرام�ج اإلذاعي�ة، مث�ل ص�وت أمري�كا في كل 
ال�دول اإلفريقية، وكان�ت ميزانية وكالة االس�تعالمات قد 
بلغ�ت 3.8 ماليي�ن دوالر ع�ام 960)م، وكان�ت معني�ة 
بإقامة جس�ور التق�ارب بين القي�ادات اإلفريقي�ة الصاعدة 
واإلدارة األمريكي�ة، واعتم�دت عل�ى: األف�الم الوثائقي�ة 
والشبكات اإلعالمية والمراكز الثقافية والمعارض الفنية، 
كم�ا أدى العاملون بها دورًا مهّمًا ف�ي إقامة عالقات وثيقة 
وش�خصية م�ع الصحاف�ة واإلع�الم اإلفريق�ي المحل�ي، 
وطال�ب التقري�ر بالمزي�د من الدع�م لقطاع�ات التدريب 
ف�ي مج�ال اإلدارة والصحة والتعليم، والتنس�يق مع وكالة 

المخابرات المركزية ووزارة الدفاع والخارجية))(. 
خصوص�ًا  البيروقراطي�ة،  المعوق�ات  إل�ى  وأش�ار 
ف�ي قطاع�ات الموازن�ة، وألم�ح إل�ى حتمي�ة االس�تعانة 
لجم�ع  الخيري�ة  الخاص�ة  والجمعي�ات  بالمؤسس�ات 
التبرع�ات، مث�ل )مؤسس�ة ف�ورد( التي س�يكون له�ا وقٌع 
أفض�ل ف�ي إب�راز مزاي�ا االرتباط والش�راكة م�ع الواليات 

المتحدة.
ويمك�ن الق�ول ب�أّن أهم توصي�ات اللجنة الرئاس�ية: 
ومراجع�ة  المعلوم�ات،  جم�ع  ط�رق  ف�ي  النظ�ر  إع�ادة 
التقدي�رات والخطط المتعلق�ة بإفريقي�ا، وبخاصة القطاع 

التعليمي والثقافي.
لك�ن ل�م يكن أم�ام الرئي�س أيزنهاور الوق�ت الكافي 
لتطبي�ق توصي�ات اللجن�ة الرئاس�ية، وس�رعان م�ا قام�ت 
إدارة كين�دي بتطبي�ق جان�ب منه�ا، وبخاص�ة ما ُس�ّمي ب� 

)الدبلوماسية الثقافية()2(.
وظّل التوّجه العملي للسياس�ة الخارجية األمريكية - 
بالرغم من إجراءات التقييم والمراجعة - أس�يرًا لهاجسها 

 Scope and Content Note, US.President›s )((
 Committee on Information Activities Abroad
 .1961-(Sprague Committee) Records.1959

DDE Library

.Ibid  )2(

الرئي�س، وه�و: التعام�ل م�ع إفريقي�ا بحس�ابات الحرب 
الباردة ومنطقها.

وقبي�ل نهاي�ة الفترة الثاني�ة أليزنه�اور؛ ناقش مجلس 
األم�ن القوم�ي ف�ي 4) أبري�ل 960)م ورق�ة ُقّدم�ت من 
مجل�س التخطيط، وقد أعلن نائب الرئيس )نيكس�ون( أّن 
الفترة القصيرة المتبقية لإلدارة األمريكية ال تس�مح برس�م 
سياس�ة جديدة، وأنه من األوفق ت�رك المجال أمام اإلدارة 

القادمة)3(.  
م�ن خ�الل ما س�بق؛ يمكن الق�ول ب�أّن الفت�رة الثانية 
إلدارة أيزنه�اور قد ش�هدت حراكًا واس�عًا، وعبر وس�ائل 
عدي�دة، ف�ي محاول�ٍة لفه�م حقيق�ة األوضاع ف�ي إفريقيا، 

وكيفية التعامل معها بما يحّقق أهدافها.
برجماتية سياسة اإلدارة األمريكية في إفريقيا:

ص�اغ  ال�ذي  الع�ام  )اإلط�ار  ح�ول  اآلراء  تع�ددت 
توجه�ات السياس�ة األمريكية ف�ي إفريقيا(، ف�رأى البعض 
أّن الح�رب الب�اردة ل�م تك�ن ه�ي العام�ل الحاس�م ف�ي 
العالق�ات األمريكي�ة اإلفريقي�ة، ب�ل كان�ت عملي�ة إنه�اء 
االس�تعمار )Decolonization)4 ه�ي المحرك األول، 
كم�ا أّن السياس�ة الخارجي�ة األمريكي�ة ل�م تفع�ل الكثي�ر 

 Memorandum of Conversation of The   )3(
 National Security Council April, 14,1960,

.127-pp, 126 ,1960-FRUS,1958

اآلسيوية(  اإلفريقية  الشعوب  )مؤتمر  عقب  ذائعًا  المصطلح  صار    )4(
الذي ُعقد بالقاهرة عام )96)م.

هناك قناعة راسخة لدى 
اإلدارة األمريكية بأّن إفريقيا 

غير مؤهلة بعُد للحكم 
الذاتي، ومن ثّم فهي بحاجة 
إلى أوروبا لألخذ بيدها إلى 

طريق التنمية
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لمواجهة انتش�ار الشيوعية، بل كانت حريصة على تأسيس 
)االس�تعمار الجديد( وتكريسه، وصارت الدول اإلفريقية 
وأّن  الهيمن�ة،  أش�كال  ل�كّل  االس�تقالل ضحي�ة  حديث�ة 
الوالي�ات المتح�دة اتخ�ذت م�ن عالقاتها مع غان�ا منّصة 

لحماية الهيمنة الغربية في القارة))(.
وعلى نقيض الرؤية الس�ابقة؛ رأى آخرون أّن الحرب 
الب�اردة كان�ت حج�ر الزاوي�ة ف�ي العالق�ات األمريكي�ة 

اإلفريقية)2(.
بينم�ا ذهب نفٌر ثالث إل�ى أّن مفهوم )الِعرق األبيض( 
كان وراء سياس�ات إدارة أيزنهاور، فبع�د الحرب العالمية 
الثاني�ة كان الع�رق األبيض مس�يطرًا عل�ى النصيب األكبر 
م�ن ث�روة العالم، وق�د رأى في دع�اوى إلغاء االس�تعمار 
واس�تقالل إفريقي�ا تهدي�دًا له�ذا الوض�ع، وف�ي الح�رب 
الباردة عمل جاهدًا للحفاظ على اس�تمرار تفّوق )العنصر 
األبيض( خالل س�نوات التح�ّول الحرجة ف�ي العالم منذ 

بداية الخمسينيات)3(.
والواق�ع أّن االعتبارات الس�ابقة ال تخل�و من الصحة 
عل�ى  قام�ت  األمريكي�ة  فاالس�تراتيجية  مجمله�ا،  ف�ي 
أس�اس حس�ابات المصالح، وكان جزءًا منها مراعاة البعد 
االس�تراتيجي إلفريقيا في مواجهتها للش�يوعية، فضاًل عن 
مصالحه�ا االقتصادي�ة المتنامي�ة، ويمك�ن الق�ول بإيجاز 
أّن السياس�ة األمريكية قد اتس�ّمت بالمرون�ة والبرجماتية، 

وكّيفت نفسها دومًا مع ما يحّقق أهدافها.
وقد تجس�دت برجماتية السياسة األمريكية على نحو 
واضح في )أزمة الكونغو(، فقد مّثلت الكونغو أهمية كبيرة 
في االس�تراتيجية األمريكية لمس�احتها الكبي�رة ومواردها 

 Ebere Nwaubani,Decolonization In West   )((
 New York University  .1960-Africa.1950

.23-Press. 2001. pp.22

 Mary E. Montgomery, The Eyes Of The World  )2(
 Were Watching Ghana ,Great Britain And
 University Of.1966-The United States.1957

232-Maryland.2004. pp. 231

 George White, Holding The Line :Race, Racism  )3(
 And American Foreign Policy Towards Africa

New York.2005. p.5 .1961-,1953

المهّمة، وبخاصة اليورنيوام)4(.
ولجأت الواليات المتحدة إلى كوامي نكروما للتوسط 
بين صديقه الشخصي لومومبا والغرب)5(، ومن جهته كان 
نكروما على قناعة بأّن لومومبا يريد الحفاظ على بالده من 
هيمنة الغرب ولم يكن متأثرًا بأجواء الحرب الباردة، بينما 
رأت أمريكا أنه قام باالنحياز للكتلة السوفييتية)6(، وعندما 
طالب نكروما بخروج القوات البلجيكية أواًل حتى تس�تقر 
األمور؛ أدركت أمريكا وحلفاؤها أّن الوس�اطة قد وصلت 

لطريق مسدود)7(. 
وكم�ا هو مع�روف؛ ضغط�ت الوالي�ات المتحدة 
عل�ى كب�ار المس�ؤولين الكنغوليي�ن إلبع�اد لومومب�ا، 
  kasavubu    Joseph واس�تجاب الرئيس الكنغولي
ف�ي 5  لومومب�ا  للضغ�وط، وع�زل  للغ�رب  الموال�ي 

.NSC 6001. January 19, 1960  )4(

 Telegram From The Department of State to  )5(
.The Embassy in Ghana April 28,1960

بالثقة  تتسم  كانت  ولومومبا  نكروما  بين  العالقة  أّن  المعروف  ومن 
على  سّرًا  اتفقا  وقد  الشخصين،  بين  المتبادل  واإلعجاب  والوّد 
وظّل  اإلفريقية،  المتحدة  للواليات  نواًة  ليكونا  معًا  بلديهما  اتحاد 
انقالب عسكري  إلى عام 966)م عقب حدوث  االتفاق سّرًا  ذلك 
 Thomas,Kanza,The Rise and راجع:   نكروما،  ضد 
 Fall of Patrice Lumumba:Coflict in The

.Congo,Cambridge, 979, p,252

.McNeil, Brian Edward, Op, Cit,p.128  )6(

 Telegram From The Embassy in Ghana to   )7(
.The Department of State, August 6,1960

نجحت الرحالت الدبلوماسية 
المتتالية التي أوفدتها اإلدارة 
األمريكية في مالمسة الواقع 

اإلفريقي إلى حدٍّ كبير
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س�بتمبر 960)م))(، واس�تغل جوزي�ف موبوت�و الذي 
كان يش�غل منصب رئيس األركان – آن�ذاك - الفوضى 
الس�ائدة، واستولى على الس�لطة بإيعاز من CIA، وتّم 
إلق�اء القب�ض عل�ى لومومبا واثني�ن من رفاق�ه، وتّمت 
تصفيته�م، والمهم في هذا الصدد ه�و موافقة أيزنهاور 
قب�ل مغادرته البي�ت األبيض على اغتي�ال رئيس وزراء 
م�ع  والتنس�يق  بالتع�اون  لومومب�ا  باتري�س  الكونغ�و 

الحكومة البلجيكية)2(. 
وكان م�ن بي�ن النتائ�ج المهّمة ألزمة الكنغ�و: توصية 
دوائ�ر الخارجي�ة األمريكي�ة بالعم�ل عل�ى بن�اء نيجيري�ا، 
وتصعيده�ا لتك�ون قوًة منافس�ًة بدياًل عن غان�ا - نكروما؛ 
للتع�اون في إنجاز ما تق�ّرره اإلدارة األمريكية من ترتيبات 
إقليمية، وقد اس�تقبل أيزنهاور رئيس الوزراء النيجيري في 

البيت األبيض في 8 أكتوبر 960)م)3(.
وم�رة أخ�رى؛ س�ّجلت الوثائ�ق المتاح�ة ب�روز هذا 
النهج العملي وإقراره كآلية عمل اعتمدتها إدارة أيزنهاور، 
وت�وارت - ف�ي كثير م�ن األحي�ان- دع�وات الديمقراطية 
وش�عاراتها التي تحّث الدول اإلفريقية حديثة االس�تقالل 
عل�ى تبنيها، فف�ي اجتم�اع لمجل�س األمن القومي أش�ار 
)نيكسون( نائب الرئيس بوضوٍح تامٍّ إلى أنه »يجب اإلقرار 
- وإن كّن�ا ال نش�ير لذلك علن�ًا - بأننا بحاج�ة إلى الرجال 
األقوي�اء في إفريقيا ليكون�وا في صّفنا على غ�رار النماذج 
الدكتاتوري�ة القائمة ف�ي أمريكا الجنوبي�ة، وعّلق أيزنهاور 
موافقًا على ذلك بأنه من المرغوب فيه البحث عن الرجال 

األقوياء في إفريقيا)4(. 
وفيم�ا بع�د ص�ار )التكيف م�ع النُّظ�م االس�تبدادية( 

.123-McNeil. Brian Edward.Op.Cit.pp.121  )((

)Ibid.p132  )2.، وأضاف أّن هناك اعتقادًا أّن تصفية لومومبا قد تّمت 
البيت  إلى  كيندي  وصول  من  أيام  ثالثة  قبل  )96)م  يناير   (7 في 

األبيض.

 Telegram From The Department of State to  )3(
.The Embassy in Ghana, October, 13,1960

 Memorandum Of Discussion At 432nd Meeting  )4(
Of The  National Security Council, Jan.14,1960

سياسة رس�مية)5(، كما بدا في وثيقة مجلس األمن القومي 
رق�م )NSC 6005(، والتي أق�رت أّن الواليات المتحدة 
تتبّن�ى سياس�ة التس�امح م�ع الحكوم�ات االس�تبدادية في 

إفريقيا ما دامت تحافظ على االستقرار)6(!
ويمك�ن القول ب�أّن اإلدارة الثاني�ة أليزنهاور حافظت 
على األهداف الرئيسة للواليات المتحدة، واعتبر أيزنهاور 
أّن الحرك�ة القومي�ة ف�ي إفريقيا أمر مرغوب في�ه؛ لكن بما 
ل تهديدًا لعالقته مع حلفائه األوروبيين)7(، وبرغم  ال يش�كّ
مالمس�ة اإلدارة للمعضالت الرئيسة التي عانتها القارة)8(؛ 
فإنه�ا ل�م ُتص�ِغ إل�ى الرؤي�ة المحلي�ة للزعم�اء األفارقة، 
وبخاصة كوامي نكروما، وغّلبت اإلدارة األمريكية العامل 
االس�تراتيجي، ربم�ا بحك�م الخلفي�ة العس�كرية للرئيس 
أيزنه�اور، فظّلت الكثير من البرامج والسياس�ات حبيس�ة 
اإلط�ار النظ�ري والتعقيد البيروقراط�ي دون فاعلية كبيرة، 
وظّلت النظرة السائدة هي: اعتبار القارة جزءًا من ساحات 

الحرب الباردة �

للنُّظم االستبدادية  المتحدة  الواليات  تأييد  الشائعة على  )5(  من األمثلة 
استبدالها بالزعماء الوطنيين كمانديال ونكروما أمثال موبوتو.

 Yiesha.L,Thompson,African American And
 United States Policy Toward African :An
 Analysis Of The Influence Of Trans Africa,

Howard University.2009,p,23

.April,9,1960 ,1/NSC, 6005  )6(

)7(  بينما كان كيندي ينظر إلى البعد القومي في العالم الثالث كعنصر مهم 
في الحرب الباردة، راجع: 

 Muehlenbeck.Phiplip.Emil, Betting On The
 Dark Horses :Join Kennedy›s Courting Of
 Africa Nationalist Leaders. The George

.5-Washington University. 2007. PP. 4
وانظر أيضًا:

 Steven,Metz, American Attitudes Toward
 Decolonization In Africa, Political Science

.Quarterly.99.3.1984. p. 515

ظل  في  األّمة  قبل  الدولة  وجود  إفريقيا:  في  المعضالت  أهم  من    )8(
الحدود التي رسمها االستعمار، وأيضًا تعدد والء الفرد لمؤسسات 

أخرى؛ منها األسرة والقبيلة، راجع:
Thomas,Darry&Mazrui,Ali, Africa›s Post-
 Cold War Demilitarization: Domestic And
 Global causes, Journal of International

.160-Affairs, 46,1,1992, pp,159
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السدود المائية في حوض النيل بين 
دواعي التنمية وأدوات الضغط السياسي

د. �صبحي رم�صان فرج
مدر�ض جغر�فية �لبيئ�ة - كلية �لآد�ب / جامعة 

�لمنوفية - م�صر

ُل  كِّ �ل�ص�دوُد �أح�َد �أه�ّم مظاهر �لتدّخِل �لب�ص�ري ف�ي �لبيئة ُت�صَ

�لنهري�ة؛ �إل �أنه�ا - برغ�م ذل�ك - ُتَع�ُد �ص�رورة حياتي�ة 

وتنموي�ة للكثير من �ص�كان هذه �لبيئات؛ فوفقاً لبيان�اتِ )�للجنة �لعالمية 

لل�ص�دود W.C.D( َيعتم�ُد م�ا يت�ر�وُح بي�ن 30-40 % م�ن �لأر��ص�ي 

�لزر�عية بالعالم على �ل�صدود.



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

روِع 
ُ

ُم ش هُّ
َ
ــف

َ
من الصعوبة ت

الجانِب اإلثيوبي في إنشاء 
ق 

ّ
السّد بينما توجد بدائل تحق

 ضررًا 
ّ

غايته التنموية أخف
 خطورة منه

ّ
وأقل

ه�ذا باإلضاف�ة إلى ما تس�هُم ب�ه تلك الس�دود )قرابة 
50 ألف س�دٍّ كبير بالعالم( في مج�ال الطاقة الكهرومائية؛ 
حيث ُتس�هم بنحو 9) % من جملة اإلنتاج العالمي للطاقة 
)2.650 تيراوات/الس�نة(، فض�اًل ع�ن توفيره�ا مصدرًا 

منتظمًا لمياه الشرب النقية))(.  
وال ش�كَّ أنَّ الس�دوَد الكبيرة له�ا دوٌر كبيٌر في تعديل 
هيدرولوج�ي�ة األنه�ار الم��قام�ة عليها، كذلك للس�دود 
أثُره��ا ف�ي جيومورفولوجي����ِة النهر، حيُث َتْح�ِرُم قطاَع 
المجرَى األدنَى للن���هر من حمولة الط���مي التي يرّسُبها 
الس���دُّ أمامه؛ وهو ما يتسّبب في رفع ق���درة النهر - بهذا 
القط���اع - على َنْحِر قاِعِه وجوانبه؛ لت��عويض ما فق���ده 

من رواسب. 
ه�ذا، إلى جانب أنها ُتح�دث تغييرات عظيمة بالحالة 
البي��ولوجي�ة للنهر؛ إذ تش�هد البحيرة الناش�ئة أمام الس��ّد 
ُنم�وَّ كائن����اٍت جدي�دٍة، وف����ي مصَر كان للس�ّد العالي 
تأثيراته البيولوجية بمصّب النهر والنظام البي�ئي الساحلي؛ 
فقد تناقصْت كمياُت الصيد من الس�ردين بنس�بة 95 %)2(، 
كم�ا تناقص العدد اإلجمالي لألنواع إلى 25 نوعًا بعد بناء 

الس�ّد مق�ارنة ب�� 72 نوعًا قبل بنائه)3(.   
كم�ا أّن ه�ن�اك العدي�د م�ن التداعي�ات االجتماعي�ة 
ت�راوح ع�دُد  التهجي�ر، وق��د  أبرزه�ا  الس�دود،  إلنش�اء 
النازحي�ن نتيج�ًة إنش�اِء الس�دود بالعالم ما بي�ن 40 - 80 
ملي���ون نس�مة)4(، وق�د تس�ّبب إنش�اُء الس�دِّ العال�ي في 

 UNEP, Dams and Development Project, Dams and )((
 Development-Relevant practices for improved
 decision-making, A compendium of Relevant
 Practices  for Improved  Decision-Making on

.Dams and their Alternatives, 2007, p. 10

 Chakrapani, G.J.Factors Controlling )2(
 Variations in River Sediment Loads Current
.Science,Vol.88, No.4,25 February 2005, p. 573

 Craig, J.F, Large Dams and Freshwater Fish  )3(
 Biodiversity, Contributed Paper, Prepared
 for Thematic ReviewII.1: Dams, Ecosystem
 Functions and Environmental Restoration,

.(p.14. URL: (http://www.dams .org

 The World Commission of Dams, Dams and   )4(

تهجير 00) أل���ف نس�مة من س�كان النوب�ة خالل الفترة 
)963)م - 969)م()5(، باإلضاف�ة إلى التأثيرات الصحية 
نتيج�ة األم�راض الُمَولَّ�دة والمنقول�ة عن طري�ق وس�ائط 

ترتبط ببيئة المياه الواقعة تحت تأثير مشروعات التنمية.

أواًل: المشروعات المائية ومتطلبات التنمية 
بدول حوض النيل:

تش�ترك ف�ي مي�اه الحوض إحدى عش�رة دول�ة، هي: 
)إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو 
الديموقراطية، إريتريا، السودان، جنوب السودان، مصر(.
أ - حالة التساقط )المطر( بقطاعات حوض النيل:

يمت�د ح���وض النيل م�ن الج�نوب إلى الش����مال، 
عبَر ما يزيد على 35 درجًة َعْرض���يًة؛ وهو ما أس��َهَم في 
ِد الن����هِر وحوِض�ِه من الناحي�ة اإليك���ولوجية؛ لَِما  تف�رِّ
اش���تمله من أنم���اٍط بيئيٍة مت���نوعٍة، ومناطق مناخ���ية 

ونباتية متعّددة. 

 Development A New Framework for Decision
 Making, Earthscan Publication LTD, London

.and Sterling, 2000, VA

 Chris de Wet, The Experience with Dams and  )5(
 Resettlement in Africa, World Commission
 on Dams: Displacement, Resettlement,
 rehabilitation, reparation and Development,
 Prepared for Thematic Review I.3:
 :Displacement, Resettlement, rehabilitation,

.reparation and development, p. 6
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شكل )1(
معدالت سقوط المطر بحوض النيل )مم/ 

.) 2009.Camberlin, P : سنة، عن

وقد بلغ المتوسط العام للتساقط داخل الحوض 
)5)6( ملليمترًا/س�نويًا، يرتفع ف�ي كينيا والكونغو 
إلى )260) و 245)( ملليمترًا، ويصل إلى )40)) 
وإل�ى  وإثيوبي�ا،  أوغن�دا  ف�ي  ملليمت�رًا   )((25 و 
)0))) و 05)) و 5)0)( ملليمت�رًا ف�ي بوروندي 
وروان�دا وتنزانيا - على التوالي - )انظر: ش�كل )(، 
بينم�ا ينخفض إلى 520 ملليمترًا في إريتريا، ويتدنى 
شمااًل إلى 500 ملليمتٍر في السودان، و 5) ملليمترًا 

فقط في مصر))(.

ب - السدود والخزانات المائية القائمة: 
ُأنش�ئت العدي�د م�ن المش�روعات المائي�ة على 
النه�ر، لتخزين المياه أو لتلبي�ة االحتياجات المائية، 
األولي�اء،  جب�ل  أوي�ن،  )س�ّد  أهمه�ا:  م�ن  وكان 
الروصيرص، سنار، خشم القربة( )انظر: جدول )(.

وفي مصر تعددت مشروعات الضبط والتخزين 
)خ�زان  اإلط�الق:  عل�ى  أهمه�ا  وكان  المائ�ي، 
أس�وان، والس�ّد العال�ي(، ُبني األول ع�ام 902)م، 
بس�عٍة تخزينيٍة ملي�ار م3، وتمت تعليت�ه مرتين: عام 
))9)م، وعام 926)م، لترتفع س�عته التخزينية إلى 

5.5 مليارات م3.
أما الس�ّد العالي)2(؛ فُيعّد أكبر مشروع مائي على 
النه�ر، افُتتح عام )97)م، وهو م�ن النوع الركامي، 
وأقصى منس�وب للمياه المحج�وزة أمامه في بحيرة 
ناصر 83) مترًا، حيث تبلغ سعُة البحيرِة التخزينية - 
عند هذا المنس�وب - 69) مليار م3، وتنتج المحطة 

طاقة كهربائية تصل إلى 00)2 ميجاوات.

جدول )1(
السدود والقناطر الرئيسة: )المكتملة، 

والجاري إنشاؤها، والمخطط لها(، بحوض النيل

تاريخ بدء النهرالسدالدولة
التشغيل

الطاقة:
ميجاوات

من 900)م حتى 970)م

قناطر مصر
أسيوط

المجرى 
الري902)مالرئيس

المجرى قناطر إسنامصر
الري908)مالرئيس

.)FAO( منظمة األغذية والزراعة العالمية  )((

بين  مترًا   520 منها  مترًا،   3830 القمة  عند  العالي  السّد  طول  يبلغ    )2(
ضفتي النيل، ويمتد الباقي على جانبي النهر، ويبلغ ارتفاع السّد ))) 

مترًا فوق منسوب قاع نهر النيل، وعرضه عند القمة 40 مترًا.
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قناطر نجع مصر
حمادي

المجرى 
الري930)مالرئيس

سّد أسوان مصر
القديم

المجرى 
-933)مالرئيس

السّد مصر
العالي

المجرى 
00)9702)مالرئيس

بحيرة تيس آبايإثيوبيا
2)953)متانا

النيل سنارالسودان
92548)ماألزرق

جبل السودان
األولياء

النيل 
8)937)ماألبيض

خشم السودان
96435)مالعطبرةالقربة

النيل الروصيرصالسودان
96660)ماألزرق

النيل أوينأوغندا
80)954)ماألبيض

من 970)م حتى اآلن

2009م - تكزيتكزي 5إثيوبيا
0300)20م

المجرى مرويالسودان
الرئيس

2009م - 
250)0)20م

)97)م - فنشافنشاإثيوبيا
34)3)20م

تشارا إثيوبيا
تشارا

النيل 
200084ماألزرق

النيل كوجاإثيوبيا
الري2008ماألزرق

النيل تانا بليزإثيوبيا
460))20ماألزرق

سونحت كينيا
200760مفيكتورياديو ميريو

النيل كييراأوغندا
األبيض

993)م - 
2000200م

تحت اإلنشاء

تعلية السودان
الروصيرص

النيل 
-3)20ماألزرق

35)-العطبرةبيرداناالسودان

35)-العطبرةريوميالالسودان

المجرى الشيريكالسودان
300-الرئيس

فان إثيوبيا
)FAN(20مفنشا((-

تكزي إثيوبيا
)II(2020متكزي-

الري-أبايميجيشإثيوبيا

-))20مأبايريبإثيوبيا

إثيوبيا
سّد 

النهضة 
)األلفية(

النيل 
76000)20ماألزرق

27.5))20منيابارونجونيابارونجورواندا

النيل بيوجاجليأوغندا
250))20ماألبيض

السدود المقترحة

--سميليكيسميليكيالكونغو

--جيماجيماإثيوبيا

النيل كارادوبيإثيوبيا
600)2023ماألزرق

النيل بوردرإثيوبيا
400)2026ماألزرق

النيل مابيلإثيوبيا
-)202ماألزرق

النيل بيكو أبوإثيوبيا
2000-األزرق

النيل منداياإثيوبيا
700)2030ماألزرق

شيمودا/ إثيوبيا
5278)20مشيموجاييدا

بارو إثيوبيا
I&II

--السوباط

--النيلنيماليالسودان

400-النيلدال-)السودان

300-النيلكاجبارالسودان

جنوب 
بحر بيدينالسودان

--الجبل
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جنوب 
بحر شكوليالسودان

--الجبل

جنوب 
بحر الكيالسودان

--الجبل

جنوب 
بحر فيوالالسودان

--الجبل

النيل اسمباأوغندا
587)20ماألبيض

النيل كالجاالأوغندا
300))20ماألبيض

النيل كاروماأوغندا
7200)20ماألبيض

النيل مرتشيزونأوغندا
600-األبيض

أياجو أوغندا
الشمالي

النيل 
8304)20ماألبيض

أياجو أوغندا
الجنوبي

النيل 
234-األبيض

0)6)20مكاجيراكيكاجيترواندا

227)20مكاجيرانيابارونجورواندا

رواندا - 
تنزانيا - 
بوروندي

ريسيمو 
I&II

260)20مكاجيرا

كينيا
جورونجا- 
ماشوفي- 
كيلجورس

--مارا

80)2)20مماراإيواسونجيروكينيا

 :Source
 et al., Nile water and agriculture ,.K ,Conniff

 ,.S.B ,Past, present and future, In: Awulachew
 et al., The River Nile Basin-Water, Agriculture,

 Governance and Livelihoods, Routledge, London
(With Modification) .23-and New York,2012, pp.22

وم�ن أح�دث المنش�آت الهيدروليكي�ة الت�ي اكتمل 
إنشاؤها على نهر النيل:

الشمالية للس�ودان  ِمْرِوي(: بالوالي�ة  )س�ّد   -
ع�ام 2009م،  اكتم�ل  الخرط�وم(،  )350 كم م�ن 
ويوّلد طاق��ة كهربائي���ة قدره�ا 250) ميجاوات، 

ويساهم في زراعة حوالي 300 ألف هك�تار.
- ومش�روع )نف�ق تان�ا – بلي�ز(: بوالي�ة أمه�رة 
اإلثيوبي�ة )500 ك�م ش�مال أدي�س أبابا(، على أحد 
ماي�و 0)20م،  ف�ي  اكتم�ل  األزرق،  الني�ل  رواف�د 
ويستمد مياَهه من بحيرة تانا، ويهدف إلى إنتاج طاقٍة 
كهربي�ٍة بقدرة 460 ميج�اوات، ويس�اهم في زراعة 

250 ألف فدان.
- و )س�ّد تكّزي(: س�دٌّ ضخم على نهر العطبرة، 
ارتفاعه 88) مت�رًا، وافُتتَِح في 4) نوفمبر 2009م، 

ويوّلد نحو 300 ميجاوات من الطاقة.

شكل )2(
السدود والقناطر الرئيسة بحوض النيل 

)2010،Waterwiki :شراقي 2010م،  عن(
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وبلغ عدد المش�روعات الهيدروليكية المقترحة 
 8 بواق�ع  تت�وزُع  مش�روعًا،   27 النه�ر  بح�وض 
مش�روعات في إثيوبيا، و 7 مش�روعات في السودان 
وجنوب الس�ودان، و 6 مش�روعات في أوغندا، و 4 
مشروعات في كينيا ورواندا، ومشروع في الكونغو، 

وآخر لصالح رواندا وتنزانيا وبوروندي.
ج - حالة التنمية وبعض مؤشراتها بدول الحوض:
ج�اءت دوُل حوِض النيل في ترتي�ٍب متأخٍر في )دليل 
التنمي�ة البش�رية العالم�ي / ع�ام 2)20م(: مصر )2))(، 

جدول )2(
األبعاد المكانية  لمؤشرات الحجم، ومعدل النمو، والحالة االقتصادية، لسكان دول حوض النيل

الدولة
عدد السكان: 

مليون نسمة
)2)20م())(

معدل النمو 
السكاني

2/2000)20م
) % سنويًا()2(

الدخل القومي اإلجمالي
بمعادلة القوة الشرائية للدوالر)2(

نسبة السكان 
دون خط الفقر 

الدولي
)25.) دوالر/

يوم()3(

نسبة السكان 
دون خط الفقر 

الوطني)3( اإلجمالي
)بليون دوالر(

نصيب الفرد 
)دوالر/ نسمة(

722.)8536.36.640.)83.958مصر

****082.475.32.030).36السودان

جنوب 
**0.)5 )*(****2.8 )*(5)9.6السودان

403938.9).)04.2)86.5382.7إثيوبيا

****3.73.4560)5.58إريتريا

366.9.)8.7493.25.55608بوروندي

76043.445.9.)).42.7492.776كينيا

الكونغو 
3.)69.5752.824.537087.77الديموقراطية 

25063.244.9.)3.9)2722.6.))رواندا

59067.933.4.)47.5652.873.6تنزانيا

).)53.)405).)4.)3.44)35.62أوغندا

---954.2-)437.33اإلجمالي

:Source
.Nile Basin Initiative (NBI), State of the River Nile Basin, 2012 )((

   .The World Bank, World Development Report, 2014 )2(
.UNDP, Human Development Report, 2013 )3(

.)20(2 NBI( نسبة السكان دون خط الفقر الدولي ،)3)20 - UNDP( )( معدالت النمو للفترة )2000م - 2005م*(
)**( بدون بيانات. 

روان�دا   ،)(6(( أوغن�دا   ،)(52( تنزاني�ا   ،)(45( كيني�ا 
بورون�دي   ،)(73( إثيوبي�ا   ،)(7(( الس�ودان   ،)(67(
)78)(، إريتريا ))8)(، وجمهورية الكونغو الديموقراطية 

التي جاءت في المرتبة األخيرة عالميًا )86)(.
وبذل�ك تقع س�تٌّ من دول الح�وض ضمن أقّل 

عشريَن دولٍة بالعالم في )دليل التنمية البشرية(. 
) - مع�دل النم�و والحال�ة االقتصادي�ة لس�كان 

حوض النيل:
يعرض ذلك الجدول )2(:
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ويتضح من تحليل جدول )2( ما يأتي:
■ بلغ إجمالي حجم السكان بدول حوض النيل 
437.3 مليون نسمة عام 2)20م، يعيش نحو 55 % 
منهم في إثيوبيا ومصر والكونغو الديموقراطية، وفي 
ظّل متوس�ط معدل النمو الس�كاني الس�نوي الحالي 
بالحوض ))2.8 %( س�وف يبلغ الحجم الس�كاني 

قرابة 597 مليون نسمة بحلول عام 2025م.
■ ارتفعْت نس�بُة سكاِن الحوض الذين يعيشون 
دون خ�ط الفقر الدولي )25.) دوالر يوميًا(، حيث 
زادت عل�ى 80 % ف�ي كلٍّ من: بورون�دي والكونغو 
اللتين ارتفعت فيهما كذلك نسبُة السكان - دوَن خّط 
الفقر الوطني - إلى ما يزيد على ثلثي جملة السكان، 
وتجاوزت النس�بة 60 % في كلٍّ من: رواندا وتنزانيا، 

جدول )3(
موارد المياه العذبة المتجددة، ومتوسط نصيب الفرد منها، بدول حوض النيل  

إجمالي موارد المياه العذبة الدولة
المتجددة )3)20())(

متوسط نصيب الفرد  )م3/
سنة()2(

نسبة االعتماد على الموارد المائية 
الخارجية ) %()3(

57.3682.4896.9مصر

0.6776.9)4)64.5السودان

409.790)22.0)إثيوبيا

28.8355.6))6.3إريتريا

428.730)2.5)بوروندي

).533).8)30.77كينيا

8440.5329.9)283.0)الكونغو الديموقراطية

9.5842.800رواندا

96.32024.609.9تنزانيا

852.8440.9)66.0أوغندا

-3997.20).748)الجملة

:Source
(The World’s Water, Volume 8, Available at :(http://worldwater.org )((

)2( من حساب الباحث، اعتمادًا على أحجام السكان عام 2)20م.
.FAO, Review of World Water Resources by Country, 2003 )3(

وتعدت 50 % في أوغندا وجنوب السودان. 
2 - م�وارد المي�اه بأقطار الحوض، ومس�تويات 

العجز والفائض بها:
يعرض تفاصيل ذلك الجدول )3(:

يتضح من الجدول )3( ما يأتي:
■ َبَل�َغ حج�م م�وارد المي�اه العذب�ة المتج�ددة 
س�نويًا ب�دول ح�وض الني�ل ).748) ملي�ار م3، 
وارتفع المتوس�ط االفتراضي لنصيب الفرد منها إلى 

3997.2 م3/سنويًا.
المي�اه  لم�وارد  الجغراف�ي  التوزي�ِع  تباُي�ُن   ■
َرت:  العذب�ة المتجددة ب�دول الحوض، حي�ث تصدَّ
)الكونغ�و وإثيوبيا وتنزاني�ا( دوَل الحوض؛ فبلغت: 
)283) و 22) و 96.3 ملي�ار م3/س�نويًا( عل�ى 
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التوال�ي، وهو يمّث�ل 85.9 % من إجمال�ي الموارِد 
المائية المتجددة.

■ تباُيُن متوسِط نصيب الفرِد من الموارد بدول 
الحوض بشكل كبير، فبينما وصل إلى 8.44) ألف 
م3/فرٍد في الكونغو؛ انخفض إلى ما دون خط الفقر 
المائ�ي )000) م3/ فرد/س�نة( في )رون�دا وكينيا 
ومص�ر(، حي�ث بل�غ فيه�ا )842.8 و 8.2)7 و 
682.5 م3/فرٍد( على التوالي، في حين تراَوَح بين 

)000) و 2000م3/ فرٍد( في بقية دول الحوض.
دول  مقدم�ة  ف�ي  والس�ودان  مص�ر  ج�اءت   ■
الح�وض من حي�ث االعتماد عل�ى الم�وارد المائية 
الخارجية )من خارج الُقط�ر(، حيث بلغت )96.9  
% و 76.9 %( ب�كلٍّ منهم�ا - على التوالي -، )انظر: 

شكل 3(.
3 - نصيب الفرد من الموارد المائية الكلية بدول 

حوض النيل:
           شكل )3(

نصيب الفرد من الموارد المائية الكلية المتجددة 
المائي�ة  الم�وارد  عل�ى  االعتم�اد  ونس�بة  س�نويًا، 

الخارجية، بدول حوض النيل
يالح�ظ انخف�اض متوس�ط نصي�ب الف�رد م�ن 
الطاق�ة الكهربائية بدول حوض النيل بش�كٍل واضٍح 

في أغلبها، كما يأتي:
■ انخفض�ت بوض�وٍح نَِس�ُب اتص�اِل الس�كان 
ف�ي ري�ف دول حوض الني�ل بش�بكات الكهرباء؛ إذ 
ل�م تتجاوز 0) % من إجمالي الس�كان، س�وى كينيا 
)2) %( ومص�ر )99 %(، وارتفع�ت – نس�بيًا - ف�ي 
القط�اع الحض�ري؛ فتراوح�ت بي�ن )40 و 60 %( 
في: )أوغندا، وتنزانيا، والكونغو، وكينيا، وإريتريا(، 
وإثيوبي�ا،  )الس�ودان،  ف�ي:   )%  60( وتج�اوزت 
ومصر(، بينما تخلف�ت بوروندي )26 %(، وجنوب 

السودان )7) %(، ورواندا )2) %(.
■ بينما ُيقّدُر متوسُط استهالِك الفرد الذي يعيش 
في مس�توًى متوس�ط بنح�و 500 كيلووات س�اعة/

س�نة))(؛ ج�اءت جمي�ع دول الح�وض دون ذل�ك، 
وبخاص�ة إثيوبي�ا )25.3 كيلووات/س�اعة(، ول�م 
يتجاوزه من دول الحوض سوى مصر )072.5.) 

كيلووات ساعٍة/سنٍة(، )انظر: جدول 4(.

جدول )4(
متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية في 

بعض دول حوض النيل )2001م(

الدولة

نسبة اتصال 
الريف 
بشبكة 

الكهرباء-
0)20م %

نسبة اتصال 
الحضر 
بشبكة 

الكهرباء-
0)20م %

متوسط استهالك  
الفرد السنوي 

من الكهرباء
)كيلووات 

ساعة/نسمة(

072.5.)00)99مصر

76074.2السودان

جنوب 
*7))السودان

28625.3إثيوبيا

*357إريتريا

*326بوروندي

20.3))25)كينيا

الكونغو 
04582.3الديموقراطية

).262)2رواندا

*240تنزانيا

*640أوغندا

:Source
 Nile Basin Initiative (NBI), State of the River (1)

.Nile Basin, 2012
 Ofid, Energy Poverty in Africa, Proceedings of a (2)

.2008 ,10-Workshop held by OFID in Abuja, Nigeria, June 8
)*( بدون بيانات.

وبذل�ك؛ فإنه على الرغ�م من وفرة الم�وارد المائية 

على  وآثارها  إثيوبيا  في  المائية  المشروعات  شراقي:  محمد  عباس    )((
التعاون والتكامل بين دول حوض  النيل، مؤتمر )آفاق  مستقبل مياه 

النيل: الفرص، والتحديات(، 25-26 مايو/0)20م، ص 77).
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المتج�ددة بح�وض النهر؛ فإن�ه ُيعِوُزها اإلدارة وحس�ن 
االس�تغالل، س�واء المباش�ر )بالتخزين وتقلي�ل الفاقد( 
أو غير المباش�ر )عبر توليد الطاقة(، فعلى س�بيل المثال: 
ُتق�ّدر إمكاني�ات تولي�د الطاق�ة الكهرومائي�ة ف�ي دول�ة 
الكونغ�و الديموقراطي�ة بنحو 550 تيراوات/س�اعة))(، 
وه�و ما يزي�د على احتياجات دول الح�وض – جميعًا - 

من الطاقة الكهربائية!

والضغ�وط  المائ�ي  االس�تغالل  ثاني�ًا: 
الهيدروبوليتيكية:

أ – االستغالل المائي: 
تتف�اوت معدالت الس�حب واالس�تهالك الس�نوي 
للموارد المائي�ة بين دول حوض نهر النيل، َفَتِصُل جملُة 
الس�حب الس�نوي للمي�اه بالحوض إل�ى 05.)8 مليار 
م3، أغلُبها من مصر والسودان بنسبة 5.)9 %، ويستأثر 
القط�اع الزراعي بالنس�بة األكبر من معدالت الس�حب، 
فمتوسط سحب األنشطة الزراعية 74.6 %، والمعيشية 
20.4 %، وينخفض إلى 5 % في النشاط الصناعي)2(.   

وتتمي�ز الزراع�ة بأنها )مطري�ة( مطلقة ف�ي المنابع، 
( مطلقة في  وه�ي - عل�ى النقي�ض تمام�ًا – زراع�ُة )ريٍّ
المص�ب، وبي�ن هذا وذل�ك نجُدها تجمع بي�ن النمطين 
ف�ي وس�ط الس�ودان، وبذل�ك؛ تج�د الزراعة ف�ي نطاق 
المنابع كفايَتها م�ن الماء دون أدنى حاجٍة إلى ماء الري، 
بل تصبح المش�كلة في بعض األحيان هي إفراُط المطر، 
وإذا كانت هناك جيوٌب تعاني الجفاف بهذا النطاق؛ فهي 

مناطُق المرتفعات العالية)3(. 

االقتصادية  الموارد  محمد:  الكريم  عبد  وفاء  محمد،  عزت  منار    )((
التعاون  إمكانية  ومدى  النيل  حوض  دول  في  االقتصادية  للتنمية 
 ،58 العدد  اإلسكندرية،  الزراعية،  البحوث  مجلة  بينهم،  المشترك 

3)20م.

 African Development Bank(A.D.B),African )2(
 Development Fund,Policy for Integrated
 Water Resources Managemen, OCOD,April

.26,2000

الجزء  المكان،  عبقرية  في  دراسة  مصر:  شخصية  حمدان:  جمال    )3(

إال أنَّ هناك ميزًة حاس�مًة بنط�اق المنابع يتفوق فيها 
خ�ارج كّل مقارن�ة، فبحك�م تركيبه الجغراف�ي كهضاب 
شاهقة؛ فإنَّ توليد الكهرباء يصبح الشكل األمثل، وربما 

األوحد، الستغالل مياه النهر)4(. 
ب – الضغوط الهيدروبوليتيكية:

ش�هدت العقود األخيرة – بعد االس�تعمار - دخوَل 
)المس�ألة المائي�ة لنه�ر الني�ل( بوصفه�ا قضي�ة ضم�ن 
سياس�ات دول ح�وض الني�ل االقتصادي�ة، وأصبح�ت 
المش�روعات التنموي�ة الت�ي تتبناه�ا دول ح�وض النيل 
مج�ااًل للتأوي�ل السياس�ي، ب�ل اس�ُتخدمْت - وال ت�زال 
المعارض�ة م�ع  ف�ي ص�راع  - س�الحًا سياس�ّيًا، حت�ى 
حكوماته�ا، في كّل بلد ف�ي حوض النهر، ولم يكن ذلك 
- ف�ي الحقيقة - م�ن فعِل دول حوض الني�ل، وإنما كان 
م�ن إيع�از االس�تعمار الخارج�ي، وبخاصة ف�ي العصر 

الحديث.
لق�د كان المس�تعمُر على وعي ت�امٍّ بأهمي�ة المنابع 
كورقة للضغط والمساومة السياسية، يذكر )ويلكوكس( 
- المهندس اإلنجليزي الشهير في مصر - إلى القول بأّن 
»كّل حاكم يسيطر على بحيرة فيكتوريا؛ يملك بيده زمام 
الحياة لمصر«، ومن آراء )صاموئيل بيكر( - الذي كانت 
معارف�ه عن النيل ُحّجًة ف�ي أواخر القرن 9)، وكان ُيِصرُّ 
على الخطر الُمْحِدِق بمصَر لو َتَرَكت الس�ودان – أنه »لو 
اس�تولى ع�دوٌّ متمدن، أو ش�به متمدن، عل�ى الخرطوم؛ 
َل مجرى مياه الرهد، والدندر، والنيل  فإن�ه يمكنه أن ُيَحوِّ
األزرق، والعطب�رة، ويبعثر مياهها في الصحراوات، مما 

يؤدي إلى الهالك المحّق�ق«)5(. 
وم�ارس االس�تعماُر البريطان�يُّ دورًا مزدوج�ًا بالَغ 
الخب�ِث؛ فق�د كان ُيوِعُز إلى اآلخري�ن بفكرة االدعاءات 

الثاني، دار الهالل، القاهرة، 983)م، ص 934.

)4(  المرجع السابق، ص 935.

)882)م  مصر  في  الري  تطور  تاريخ  سعودي:  محمد  العظيم  عبد    )5(
القاهرة، 2007م، ص  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  - 4)9)م(، 

.((8
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بالحق�وق المائي�ة، أو التلمي�ح إليها، وفي الوقت نفس�ه 
كان يتقّدم إلى مصر – نفسها - في ثوب المدافع الصلب 
عن )حقوقها المش�روعة( ضّد هذه االدعاءات المزجاة، 

لينال امتنانها ويكسب تمسكها بحمايته))(.
وع�اَوَد ممارس�ة اللعب�ة ف�ي ص�ورة مختلف�ة فيم�ا 
بع�د في الس�ودان وش�رق إفريقيا، حيث كانت السياس�ة 
البريطانية المخططة هي: اإلكثار من السدود والخزانات 
والمشروعات المائية والزراعية في السودان؛ بما ُيفِضي 
إل�ى تخفي�ض مس�توى الني�ل بش�كل يتع�ّذر مع�ه َم�لء 
الحياض، وُيفاِقُم من خطر الجفاف في ِسني الفيضانات 
الش�حيحة، ولعل مثل ه�ذه الحال هي إح�دى البواعث 

على تشييد قناطر نجع حمادي)2(.  
وتطبيقًا لهذه السياسة؛ َتمَّ - تحت السيطرة البريطانية 
- إنشاُء خزانْيِن للمياه في السودان، وهما: )خزان سنار( 
على النيل األزرق لصالح السودان، واآلخر )خزان جبل 

األولياء( على النيل األبيض لصالح مصر.
وَتقنِينًا لذل�ك؛ فرضت بريطانيا عل�ى مصر )اتفاقية 
مياه النيل( سنة 929)م، والتي كان فيها إجحاٌف واضٌح 
بمصالح مصر، وضغٌط ح�ادٌّ عليها، وقد أعطت بريطانيا 

مزيدًا من التحكم في مياه النيل)3(.  
وامت�دادًا لذلك؛ َعَمَدت بريطانيا قبل تركها )أوغندا 
– كيني�ا - تنزانيا( إل�ى تأليبها على مصر مائيًا، للمطالبة 
بحص�ٍص في مي�اه الني�ل، وهو ما ظه�ر جلّيًا ف�ي عملية 
تموي�ل الس�ّد العال�ي، فق�د كانت إح�دى الذرائ�ع التي 
َتَعّلَل بها الغرُب )الواليات المتحدة وبريطانيا( لس�حب 
َعْرِض�ِه َق�ْرض تمويِل الس�دِّ - بعد أن كان ق�د وافق عليه 
فنّيًا وهندس�ّيًا - ه�ي ما َزَعَمُه من أنه يض�رُّ ببعض الدول 

الواقعة في حوض النيل)4(!

))(  جمال حمدان، المرجع السابق، ص )926 – 927(.

للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  النيل،  نهر  محمد:  عوض  محمد    )2(
القاهرة، )200م، ص 288.

)3(  جمال حمدان، المرجع السابق، ص 928.

)4(  المرجع السابق، ص 930.

إالَّ أنَّ تأجي�ج الص�راع عل�ى مي�اه الني�ل بي�ن دول 
الح�وض ل�م ينت�ِه بانته�اء االس�تعمار، أو يتوق�ف عن�د 
المصال�ح الغربي�ة بالمنطقة، وإنم�ا واصلته )إس�رائيل( 
كوكي�ل اس�تعماري؛ بتوس�يع تحالفاتها بمنطق�ة المنابع 

للضغط على مصر منذ بداية السبعينيات. 
وتحاول )إس�رائيل( من خ�الل تهديد األمن المائي 
لمص�ر والس�ودان توس�يَع معركتها م�ع العال�م العربي؛ 
للتخفي�ف م�ن ع�بء جبه�ة المواجه�ة المباش�رة م�ع 
)إس�رائيل(، وإلضع�اف ال�دول العربي�ة الكب�رى، مث�ل 

مصر، بشكل غير مباشر.    
وتعتمد )إس�رائيل( لتحقيق ذلك على سياس�ة إثارة 
الخالف�ات السياس�ية بين األقط�ار العربي�ة النيلية )مصر 
البع�د  واس�تغالل  اإلفريقي�ة،  ونظيراته�ا  والس�ودان( 
االقتص�ادي، وذل�ك لتأمين س�يطرتها على مش�روعات 
ال�رّي والمياه في دول الحوض، وقد نجحت بمس�اعدة 
الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة في تأمين س�يطرتها على 
بع�ض مش�روعات ال�رّي ف�ي منطق�ة البحي�رات، م�ن 
خ�الل تقدي�م الش�ركات )اإلس�رائيلية( الدع�م الفن�ي 
والتكنولوجي والهندسي لها، وتنمية العالقات التجارية 

بين )إسرائيل( ودول الحوض)5(.

ثالثًا: س�ّد النهضة )األلفي�ة( اإلثيوبي - 
الدوافع والتداعيات: 

َتش�َغُل إثيوبيا المكانة األكثر أهمية بالنس�بة لكلٍّ من 
مصر والسودان، إذ أنَّ أكثر من 85 % من إجمالي اإليراد 
الس�نوي لنهر النيل عند أسوان يأتي من الهضبة اإلثيوبية 

)النيل األزرق – العطبرة – السوباط(. 
وق�د أعلن�ت إثيوبي�ا )رفضه�ا المطل�ق( التفاقيات 
اتفاقي�ة 959)م  األخ�ّص  النه�ر، وعل�ى  مي�اه  تقس�يم 
بي�ن مصر والس�ودان التي تن�ّص على )الح�ّق التاريخي 
المكتس�ب( في مياه النيل، وأعلنت أنها سوف تحتفظ - 

)5(  وعلى سبيل المثال: تضاعفت الواردات )اإلسرائيلية( من إثيوبيا أكثر 
من ثالثين مرة خالل السنوات القليلة الماضية.
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الستعمالها الخاص مس�تقباًل - بموارد النيل وتصريفاته 
في اإلقليم اإلثيوبي، بينما قد وّقعت مع مصر - في يوليو 
993)م - إط�ارًا للتع�اون واالتفاق على اس�تخدام مياه 
النيل على أس�اس مبادئ القان�ون الدولي، واالمتناع عن 
أي نش�اط يؤدي إل�ى ضرر بمصالح الط�رف اآلخر فيما 
يخّص النيل، وأن يلتزما بالتشاور والتعاون في المشاريع 

ذات الفائدة المشتركة))(! 
وكان�ت جامع�ة أدي�س أباب�ا ق�د نش�رت ف�ي ع�ام 
984)م دراس�ًة؛ َأْوَضَح فيها صاحُبها أّن »إثيوبيا تتحكم 
تمام�ًا، بفض�ل النيل، ف�ي كلٍّ من مصر والس�ودان، وأنه 
يكف�ي التص�رف في 0) % م�ن المي�اه المخّصصة للرّي 
ف�ي البلدين؛ لكي يصبح ذلك مس�ألة حياة أو موت«)2(، 
وبدأت إثيوبيا في ترجمة ذلك من خالل سلسلة السدود 
الت�ي ش�رعت في إنش�ائها عل�ى مناب�ع الني�ل بأراضيها، 
وباألخ�صّ على النيل األزرق الذي يتدفق عبره نحو 48 
مليار م3 من المياه س�نويًا باتجاه الس�ودان ومصر، وُيعّد 
س�ّد النهضة اإلثيوبي الكبير)GERD( )3( أو سّد األلفية 
)MD( أحَد أكبِر هذه الس�دود، ويس�تهدف السدُّ توليَد 

الطاقة الكهربائية بقدرة 6 آالف ميجاوات سنويًا. 
وال ش�ك أّن إلثيوبي�ا - كم�ا لس�ائر دول الح�وض 
األخ�رى - الحّق في التنمي�ة وتحقيق وفورات في مجال 

واالستجابة،  التحدي  العربية..  المياه  التميمي:  خلف  المالك  عبد    )((
999)م،  بيروت،  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  األولى،  الطبعة 

ص 66).

السياسية  الجغرافيا  األوس��ط..  الشرق  في  المياه  عائب:  حبيب    )2(
القاهرة،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  والنزاعات،  للموارد 

2009م، ص 50).

)3(  يقع سّد النهضة اإلثيوبي بمساِر النيل األزرق، على مسافة تقارب 40 
كم من الحدود اإلثيوبية – السودانية، ويصل ارتفاع السّد 45) مترًا، 
ويبلغ طوله 708) أمتار، وتزيد السعة التخزينية للسّد على 70 مليار 
م3، ويتطلب إنشاؤه إزالة نحو 680) كم2 من غابات شمال غرب 
تبلَغ  أن  المقّدر  ومن  السكان،  من  نسمة   20.000 وتهجير  إثيوبيا، 
التكلفُة اإلجمالية للمشروع 4.8 مليارات دوالر )ما يعادل 5)  % 
من الناتج المحلي اإلجمالي إلثيوبيا عام 2)20م، ونحو 60  % من 

الميزانية السنوية للدولة(، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله عام 7)20م.
Available at:(http://www.internationalrivers.

.(org

ُم ُش�روِع  الطاق�ة الكهربائي�ة، ولك�ن من الصعوب�ة َت��َفهُّ
الجانِب اإلثيوبي في إنشاء السّد بينما توجد بدائل تحّقق 

غايته التنموية أخّف ضررًا وأقّل خطورة منه. 
وق�د أظه�رت دراس�ٌة، أجراه�ا )مكتب اس�تصالح 
األراضي األمريكي( فيما بين عامي 959)م و 964)م، 
أن�ه ال توج�د أراض ف�ي ح�وض الني�ل األزرق يمك�ن 
زراعتها، وإنما توجد أراض في الهضاب المحيطة يمكن 
توصيل الماء إليها وزراعتها، وعلى األخص حول بحيرة 
تان�ا، وح�ول رافدي االنج�ار والفنش�ا، وعل�ى الحدود 
اإلثيوبية - الس�ودانية، وتبلغ مس�احة هذه األراضي نحو 
ه�ا حوال�ي 6 ملي�اراِت م3/ ملي�ون ف�دان، ويتطل�ب َريُّ
�َز التقرير ف�ي إمكانيات اس�تخدام مياه النيل  الس�نة، وَركَّ
األزرق لتولي�د الكهرباء، واقترح بناء أربعة س�دود كبيرة 
بقط�اع المجرى األدنى م�ن النيل األزرق ف�ي األراضي 
اإلثيوبي�ة، وه�ي: س�دود )كارادوبي، ومابي�ل، ومندايا، 
والحدود(، وتبلغ سعُتها التخزينية مجتمعًة)4( 04).73 
ملي�ار م3، كما يبلغ إجمالي الطاقة التي يمكن توليدها - 

من خاللها - إلى حوالي 5500 ميجاوات.
كذل�ك؛ تقّدمت الحكومت�ان المصرية والس�ودانية 
بمقت�رح آخر، يتضّمن إنش�اء خزان قبل موقع ش�الالت 
)تسيس�ات( على النيل األزرق، يرفع منس�وب التخزين 
ف�ي بحيرة تانا 0) أمت�ار كاملة، وتتجل�ى وجاهة الفكرة 
في توفيرها نحو 0) مليارات م3 من المياه، ُتفقد بالتبخر 
سنويًا في بحيرة ناصر عند أعلى منسوب للتخزين، وهو 
أعلى بكثي�ر من الفاقد بالتبخر في قط�اع بحيرة تانا، كما 
ُتع�ّد ش�الالت تسيس�ات )25 كم من مخ�رج النهر، من 
بحيرة تانا( موقعًا مثاليًا إلقامة محطة لتوليد الكهرباء)5(.

وأيضًا اقترح الجانب المصرى - عبر اللجنة الدولية 
للخبراء - الرجوَع إلى األبعاد الخاصة ب� )س�دّ الحدود( 

الماضي  في  مياهه  واستخدام  نشأته  النيل:  نهر  سعيد:  رشدي    )4(
ص  993)م،  القاهرة،  الهالل،  دار  األولى،  الطبعة  والمستقبل، 

.)305 – 303(

للترجمة  األهرام  مركز  والمستقبل،  النيل  الحي:  عبد  التواب  عبد    )5(
والنشر، القاهرة، 988)م، ص ص50)-52).
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ذي الس�عة التصميمية 4.5) مليار م3 وارتفاع 90 مترًا، 
والسابق دراسُتُه في مشروع تجارة الطاقة بالنيل الشرقي، 
مع االتفاق على شروط الَملء التي تمنع حدوث أي آثار 
س�لبية عل�ى مص�ر، إال أنَّ إثيوبي�ا قد اس�تغلت انش�غال 
المصريي�ن بالش�أن الداخلي وغي�رت مواصفاته ليصبح 
ارتفاع�ه 45) مترًا، وزادت س�عته التخزيني�ة لتصل إلى 

74 مليار م3، ثم شرعت في بنائه. 
وي�رى العدي�د م�ن الخب�راء أّن المش�روع ينبغي أن 
يك�ون أصغ�ر حجم�ًا لتحقيق الكف�اءة وتقلي�ل التكلفة، 
عل�ى النح�و المقت�رح من الجان�ب المص�ري، وقد ذكر 
الميكانيكي�ة  الهندس�ة  ))( - أس�تاذ   Asfaw Beyene
في جامعة والية س�ان دييجو )كاليفورنيا( - أنَّ الس�دَّ قد 
ِزيَد في حجمه بنس�بة 300 % عّم�ا ينبغي أن يكون عليه؛ 
ومن ثّم فأكثر من نصف التوربينات نادرًا ما سُتس�تخدم! 
ووفق�ًا لمتوس�ط التدفق المائي الس�نوي بالنه�ر وارتفاع 
الس�ّد؛ ف�إّن القدرة اإلنتاجية للس�ّد على تولي�د الكهرباء 
تبل�غ 2000 ميج�اوات، ولي�س 6000 ميج�اوات، إال 
أّن النظ�ام ق�د ت�م تصميم�ه لمع�دل تدفق ال�ذروة، وهو 
م�ا يحدث خالل موس�م س�قوط األمطار ال�ذي يتراوح 
بي�ن ش�هرين وثالث�ة أش�هر فقط! كما تش�ير الدراس�ات 
الهيدرولوجي�ة إلى أّن الفاقد المائي بخزان س�ّد النهضة 
ُيق�ّدر بحوالي 3 ملي�ارات م3؛ بما يع�ادل كمية األمطار 

التي تسقط بمصر ثالث مرات)2(.
بناًء على ما سبق؛ فما دواعي توليد الطاقة عبر تشييد 
سّد النهضة بسعته التخزينية الضخمة غير المبررة؛ مع ما 
تشير إليه الدراسات من انخفاض الكفاءة اإلنتاجية للسّد 
م�ن الطاقة )حوالي 30 %(، ووجود بدائل أكثر أمانًا، لها 

القدرة على توليد الطاقة الالزمة؟!

 Asfaw Beyene, Why is the hydroelectric   )((
 dam on the Blue Nile, the Grand Ethiopian
 Renaissance Dam (GERD), sized for 6000
MW?, June 19, 2013. Available at: (http://

.(www.Gadaa.com

Available at:(http://www.internationalrivers. )2(
.(org

شكل )4(
حوض النيل األزرق، والسدود على مجاريه، 
والموقع الجغرافي لمشروع سّد النهضة اإلثيوبي، 

والسدود المخطط لها أمامه

0)20م-   ش�راقي،  محم�د  عب�اس  )ع�ن:   
)2008 ,Awulachew,S.B,et al

وتؤكد المصادر أّن س�ّد النهضة لن يكون بدياًل عن 
مجموعة سدود المجرى األدنى للنيل األزرق باألراضي 
اإلثيوبي�ة، ولكن�ه س�يكون واح�دًا منه�ا، بدياًل عن س�ّد 
الح�دود )أو بوردر(، وأّن الس�دود الثالث�ة األخرى التي 
األمريك�ي(:  األراض�ي  اس�تصالح  )مكت�ب  اقترحه�ا 
)كارادوب�ي، ومابي�ل)3(، منداي�ا( س�تكون مكمل�ة ل�ه، 
وسيجري إنش�اؤها وفق اإلطار الزمني المحدد )راجع: 
الج�دول ) - وش�كل 4(، وم�ن المتوقع أن ترتفع س�عة 
التخزي�ن الكلية بقط�اع المجرى األدن�ى للنيل األزرق، 
والمخط�ط  )الج�اري  النهض�ة  س�دود  سلس�لة  عب�ر 
إنش�اؤها(، لتصَل إلى قرابة 50) مليار م3، أي ما يقرب 
م�ن ثالثة أضع�اف إيراد الني�ل األزرق؛ وهو ما يضاعف 

من كمية المياه المطلوب حجزها لملء خزاناتها.
ويص�ل اإلنتاج اإلثيوب�ي من الطاق�ة الكهربائية إلى 
28).2 ميج�اوات )ع�ام ))20م(، وس�وف يزي�د مع 
 Omo إضاف�ة الطاق�ة المول�دة عب�ر س�دود نه�ر أوم�و

)3(  ألغت بعض الدراسات الحديثة سّد )مابيل(، واقترحت بداًل منه سّد 
)بيكو أبو(.
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المتج�ه نحو بحيرة توركان�ا )كينيا(؛ حيث يجري العمل 
في السّد الثالث )Gibe-III( لتوليد 870) ميجاوات، 

وينتهي العمل به مع نهاية العام الجاري.
وقد أعلن�ت المؤسس�ة اإلثيوبية للطاق�ة الكهربائية 
أن�ه بنهاية عام 5)20م س�يكتمل بناُء ثمانية مش�روعات 
لتوليد الطاقة الكهربائية، وأّن هذه المش�روعات س�تولِّد 
تزي�د عل�ى  تقريب�ًا،  – مجتمع�ة - 5.000 ميج�اوات 
0.000) ميج�اوات بحل�ول 7)20م م�ع اكتمال س�ّد 

النهضة. 
الجان�ب اإلثيوب�ي ع�ن  المفارق�ات إع�الن  وم�ن 
مشروع لتصدير الطاقة إلى دول الجوار )داخل الحوض 
وخارج�ه(؛ بينم�ا تعان�ي الدول�ة فق�رًا مدقعًا ف�ي الطاقة 
- كم�ا س�بق -، وبخاص�ٍة م�ع حجمها الس�كاني الكبير، 
ومع�دالت نمّوه�ا المرتفع�ة، وافتقاره�ا إلى الش�بكات 
الالزم�ة لتوصيل الكهرب�اء إلى المدن والق�رى اإلثيوبية 
المتناث�رة عب�ر مس�افات شاس�عة ف�ي تضاري�س وع�رة، 

وظروف مناخية معقدة! 
وبينم�ا يفتقر مش�روع به�ذا الحجم إل�ى العديد من 
الدراس�ات األساس�ية - بحس�ب تقري�ر لجن�ة الخبراء - 
يتش�بث الجانب اإلثيوب�ي بالمضي قدمًا في اس�تكماله، 
فلم ينتظ�ر نتائج تقري�ر اللجنة الثالثي�ة )3)20م(، ولن 
ينتظ�ر تقري�ر اللجن�ة الثالثي�ة )الوطنية( وق�رار المكتب 

االستشاري )سبتمبر 4)20م - مارس 5)20م(! 
الش�ديد،  للقل�ق  باعث�ًا  ي�زال  المش�روع وال  وكان 
ف�ي دولَت�ْي المصّب – ال س�يما مصر - بش�أن حقوقهما 
التاريخي�ة المكتس�بة، الت�ي ال تزي�د ع�ن 74 ملي�ار م3، 
بنسبة 4.2 % فقط من إجمالي الموارد المائية المتجددة 
س�نويًا بدول الحوض، فضاًل ع�ن األخطار والتهديدات 

الناشئة عنه))(.
أه�م األخط�ار والتهدي�دات الناش�ئة ع�ن بناء س�ّد 

النهضة اإلثيوبي:

اإلثيوبي:  النهضة  سّد  لمشروع  الرسمي  اإللكتروني  الموقع    )((
. )http://grandmillenniumdam.net(

■ ُيعط�ي الس�ّد س�يطرة أكب�ر إلثيوبي�ا عل�ى تدف�ق 
إمدادات النهر، خصوصًا في ظل ُمعاِمل اس�تيعاب السّد 
ال�ذي يصل إلى )2(3.)، كما أنه لن يكون الس�ّد األخير 

على النيل األزرق أو على غيره)3(.
■ تتمي�ز أنه�ار الحبش�ة - أثن�اء موس�م الفيضان - 
بغ�زارة المي�اه، وتس�هم س�رعة اندفاعه�ا وحمولتها من 
المفتت�ات كبي�رة الحج�م واصطدامه�ا المتكرر بجس�م 
الس�ّد إلى تقليل عم�ره االفتراضي، وتهدي�ده باالنهيار، 
 ، ِة كفيلٌة بإطماء أي س�دّ كما أنَّ كثافَة اإلرس�ابات الطمْييِّ
ليفق�د بعده�ا س�عته التخزيني�ة، ويحي�ل الم�اء عليه إلى 

طوفان مهلك. 
■ تمّثل عملية ملء الخزان الضخم المرتبط بالس�ّد 
أمرًا مثيرًا للجدل، له تداعياته الخطيرة على األمن المائي 
في مصر، التي تعتمد بش�كل كل�يٍّ – تقريبًا - على النهر، 
ف�إذا ما اس�تغرقت فترة الملء من )5 - 7( س�نوات؛ فإّن 
َم�لء الخ�زان بس�عته اإلجمالي�ة )74 ملي�ار م3( يعن�ي 
خفض تدفقات المياه القادمة من النيل األزرق إلى مصر 
من 0.6) مليارات م3 إلى 4).8 مليار م3، بنس�بة بين 
)9)% - 27%( من الحصة المائية الس�نوية لمصر خالل 
تلك الفترة، ووفقًا لحص�ة الزراعة - في الميزانية المائية 
المصري�ة، والمس�احات الزراعية القائمة - فإّن كلُّ س�تة 
ملي�ارات م3 من المياه َتْنُقُصه�ا الحصُة تعني بوار مليون 
ف�دان، إْن ل�ْم يت�م تعويضه�ا م�ن الم�وارد االحتياطي�ة، 
ه�ذا ف�ي الوقت الذي تش�هد فيه مص�ر عج�زًا بالميزانية 
المائي�ة العام�ة )يصل إل�ى 29.2 ملي�ار م3 بحلول عام 
2025م()4(، وانخفاضًا – متواصاًل - في متوسط نصيب 

حجم  إجمالي  على  للسّد؛  الحية  التخزينية  السعة  قسمة  ناتج    )2(
التصريف )اإليراد( المائي السنوي للمجرى.

)3(  من الشواهد الدالة على ذلك: انتهاء إثيوبيا - في أبريل الماضي - من 
إجراء الدراسات الالزمة، إلنشاء سّد )بارو أكوبو( الجديد على نهر 
السوباط، والذي سيتسّبب في حجز نحو 6 مليارات م3 من تدفقات 

مياه النيل المتجهة إلى النيل األبيض شمااًل.

 - العربية  المنطقة  في  المياه  أزمة  حجازي:  وخالد  مخيمر  سامر    )4(
 ،209 العدد  المعرفة،  عالم  سلسلة  الممكنة،  والبدائل  الحقائق 

الكويت، ذو الحجة 6)4)ه� / مايو 996)م، ص 2)2.
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الفرد من المياه إلى ما دون خط الفقر المائي.
■ َدَأَب�ت وزارُة ال�رّي المصري�ة عل�ى تش�غيل الس�ّد 
العال�ي عن�د مناس�يب مرتفعة نس�بيًا؛ لزي�ادة األمان ضد 
الجف�اف، ولك�ن مع بناء س�ّد النهضة قد تضطر لتش�غيله 
على مناس�يب أقّل؛ لتعويض فاقد البخر في سّد النهضة، 
بتقلي�ل البخ�ر من بحيرة ناصر؛ مما يقل�ل من األمان ضّد 
الس�نوات الش�حيحة، والت�ي يمك�ن أن ت�زداد حدتها مع 
إمكاني�ة التخزين بنطاق المنابع. وفي الوقت نفس�ه - كما 
أف�اد التقري�ر النهائ�ي ألعمال اللجن�ة الدولي�ة للخبراء - 
تش�ير الدراس�ات اإلثيوبية إلى أنَّ َمْلَء الخزان في فترات 
الفيضان العالية والمتوس�طة سيكون له تأثير في الكهرباء 
الموّل�دة م�ن الس�ّد العال�ي. وفي حال�ة ملء الخ�زان في 
فترات الجفاف س�يصل منس�وب الس�ّد العال�ي إلى أقّل 
منسوب له لمدة أربع سنوات متتالية؛ مما سيكون له تأثير 
بال�غ في توفي�ر المياه الالزم�ة للري، وع�دم القدرة على 
ر أن ُتواجه  تولي�د الكهرباء لفت�رات طويلة، وم�ن الُمَق�دَّ
الطاقُة المولدة من السّد العالي خفضًا تبلغ نسبته %6))(.

■ س�يكون للس�ّد تأثير س�لبّي ف�ي الس�ودان، الذي 
س�وف ُيح�رم من الطم�ي - مثلما هي الح�ال في مصر - 
وانع�كاس ذلك عل�ى تده�ور التربة، وصناع�ة الطوب. 
م�ن األخ�دود  بالق�رب  الحال�ي  الس�ّد  أّن موق�ع  كم�ا 
اإلفريقي العظيم النش�ط تكتونيًا، وفي مناطق تتميز بشدة 
االنهيارات الصخرية، وزحف التربة، وتدفق الطمي؛ قد 
يسّبب فشاًل للمشروعات المائية، كاالنهيار الذي حدث 
لنف�ق مش�روع جيب�ي الثاني. كم�ا أّن َم�لء بحيرة الس�ّد 
بس�عتها الضخم�ة التي تبلغ 74 مليار م3 س�وف ُيحدث 
ضغط�ًا عظيم�ًا عل�ى الق�اع؛ مم�ا ُين�ذر بحدوث نش�اط 
زلزال�ي في محي�ط البحيرة، ويه�ّدد أيضًا بانهيار الس�ّد، 
ي الروصيرص وس�نار الس�ودانيين، وغرق  وتدمير س�دَّ

المناطق الواقعة في مسار النهر)2(.

))(  التقرير النهائي ألعمال اللجنة الدولية للخبراء المعنية بدراسة وتقييم 
دراسات سّد النهضة اإلثيوبي، 3)20م.

كيانج  فينج  هسينج  سّد  بحيرة  زلزال  ذلك:  على  األمثلة  ومن    )2(

رابع�ًا: ف�رص التعاون والعمل المش�ترك بين دول 
حوض النيل:

■ إدارُة مي�اِه الني�ِل إدارًة فعال�ًة، لتعظي�م االس�تفادة من 
المياه بدول الحوض، عبر مشروعات حصاد األمطار، وتقليل 

الفاقد المائي )الذي يصل إلى 92 % من إجمالي إيراده(.
مقبول�ة  تس�وية  إيج�اد  إل�ى  الس�عُي  ض�رورُة   ■
للمش�كالت العالق�ة، على أن تج�ري المفاوضات على 

مستوى رؤساء الدول والحكومات. 
فت�رة م�لء خ�زان س�ّد  بش�أِن  الج�اُد  ■ التف�اوُض 
النهض�ة، وتمديد هذه الفترة ألطول م�ّدة ممكنة؛ لتقليل 
األثر السلبي الناشئ عنها على الميزانية المائية المصرية، 
م�ع ضرورة إعداد اس�تراتيجية داخلية للمياه في كّل بلد، 

وفي مصر والسودان على وجه الخصوص.
■ ض�رورُة إيج�اِد مصال�ح اقتصادي�ة مش�تركة بين 
دول الحوض؛ بما ينعكس على دعم السياسة المصرية، 
ومصالحها مع دول الحوض، فالصادرات المصرية إلى 
دول الحوض – مثاًل - ال تش�كل سوى 3.6 % فقط من 
إجمالي الصادرات، وال�واردات منها ال تزيد على 0.5 
% من إجمال�ي ال�واردات )0)20م()3(، على الرغم من 
انضم�ام دول الح�وض - ع�دا تنزانيا - التفاقية الس�وق 

المشتركة )الكوميسا(. 
■ على مصر تحس�ين عالقتها االس�تراتيجية بدول 
الق�رن اإلفريقي المحيطة بإثيوبي�ا، وبخاصة العربية منها 
)الصوم�ال، وجيبوت�ي(؛ إلحداث نوٍع م�ن التوازن ضد 
النف�وذ الغرب�ي واإلس�رائيلي ف�ي إثيوبي�ا، وكذلك على 
مصر أن تقوم بدور الوس�يط بين دولتي ش�مال الس�ودان 
وجنوب�ه، للتصال�ح بينهم�ا، م�ن أج�ل اس�تقرار الوضع 

األمني؛ لتنفيذ مشروعات أعالي النيل �

في  كونيا  سّد  بحيرة  زل��زال  962)م،  في جنوب الصين عام 
أورفيل  سّد  بحيرة  زلزال  967)م،  عام  غرب الهند جنوب بومباي 

بوالية كاليفورنيا عام 975)م.

القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  مركز  العالمي،  األغذية  برنامج    )3(
)مجلس الوزراء المصري(، مرصد الغذاء المصري، اإلصدارة رقم 

3، نوفمبر ))20م، ص 6).
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مشكالُت القارة اإلفريقية أكثر من أن ُتحصى، والمعاناة دائمًا ما تكون هي سّيدة 
الموق�ف، حيث تكث�ر النزاعات والح�روب، وتنتش�ر األمراض واألوبئ�ة، والمرأة 
اإلفريقية ليس�ت معزولة عن مأس�اة القارة، فواقعها يمّثل مش�كلة كبيرة في حّد ذاته؛ 

حيث تعاني أوضاعًا سيئة، وتشهد تدّنيًا في مجاالت التعليم والصحة واالقتصاد.
حت�ى عل�ى مس�توى الدراس�ات والبح�ث العلم�ي واألكاديم�ي نجد تهميش�ًا 
وتجاهاًل كبيرًا ألوضاعها، حتى الدراسات الموجودة - على قّلتها - ُأجري معظمها 
خ�الل فترات االحتالل وألهداف اس�تعمارية، وبعد رحيل المس�تعمر ظّلت معظم 
الدراسات التالية تتناول المرأة اإلفريقية وترسم صورتها من منطلقات ثقافية مغايرة 
لُهويِّتِه�ا وواقعه�ا، وتعتمد في تقييمه�ا لواقع المرأة اإلفريقية عل�ى ِقَيٍم نفعية ولي�دة 
فلس�فِة مجتم�ٍع وحضارٍة مغاي�رة تمامًا للمجتم�ع اإلفريقي وحضارت�ه، وأصبحت 
هذه الِقَيم المستوردة هي اإلطار المعيارّي الذي يتّم التحاكم إليه لتقييم واقع المرأة 

اإلفريقية.
وكان م�ن نت�اج ذل�ك أن اتجه�ت ه�ذه الدراس�ات لالهتمام بمش�كالت بعيدة 
كّل البعد عن حقيقة المش�كالت التي تعانيها النس�اء في القارة الس�مراء، على نحو 
مش�كالت: )زواج الصغي�رات(، و)التمكي�ن السياس�ي(، و)حق�وق الممارس�ات 
الجنس�ية(، واتجه�ت الجهود الدولية والمحلية ودعم المنظم�ات اإلقليمية في هذا 
اإلط�ار! في حي�ن أّن المرأة اإلفريقية في كثير من البلدان تم�وت من الجوع والبرد، 
وتتع�رض لالنتهاك واالغتصاب جّراء الحروب، وتعيش في حياة قاس�ية بال مأوى؛ 

دون أن تجد َمن يدافع عنها ويمّد يد العون لها.
ومحاول�ة مّن�ا للتنبي�ه على ه�ذا الواق�ع المؤلم، وعل�ى األخط�اء المنهجية في 
التن�اول األممّي لهذا الواقع، قمنا في )قراءات إفريقية( بعمل ملف متكامل، ش�ارك 
فيه عدد من المتخّصصين والباحثين في الش�أن اإلفريقي، يعرض جوانَب من معاناة 
المرأة اإلفريقية، ويقّدم رؤيًة تقييميًة للجهود الدولية في معالجة مش�كالتها، ويلقي 
الضوَء على دور المنظمات الّنس�وّية في تجريف مقّومات المرأة اإلفريقية وقضاياها 

الحقيقية �
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هل تحمل الحركة النسوية مشعل 
الحضارة للمرأة اإلفريقية جنوب الصحراء؟

�أ. �صيدة محمود محمد
م�صوؤول ق�صم �لبحوث باللجنة �لإ�صالمية �لعالمية للمر�أة و�لطفل

الملف

)�لحرك�ة �لن�ص�وية( �إل�ى �لمجتمع�ات  �لعربي�ة و�لإ�ص�المية نفذت 

و�ص�ارت و�قعًا مّرً�، وبد�أ �لعالم �لإ�ص�المي يدخل طورً� جديدً� 

من �أط�و�ر �لتحّول �لجتماعي، توؤدي فيه تلك �لحركة دورً� بارزً� في �لتاأثير 

في �لقيم �لأ�صا�صية له؛ �إلى حّد تقنين مطالباتها  د�صتورّيًا.
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والبال�غ عدده�م حوالي 29) مليون نس�مة))(، وهم 
يشّكلون أغلبية السكان في 9 دول، فإذا كانت النساء 
يش�ّكلن نص�ف مجم�وع الس�كان وفق�ًا للتقديرات 
المحافظة؛ فإّن عدد النس�اء المسلمات الالتي يعشن 
ف�ي هذه البل�دان يبلغ حوال�ي 65 مليون إم�رأة«)2(، 
وعل�ى الرغ�م م�ن ذل�ك؛ ف�إّن مس�تويات التعلي�م 
وتوّقعات الحياة ومس�تويات الدخل في هذه البلدان 

من أقّل المستويات في العالم عمومًا.

دول جنوب الصحراء:
إفريقي�ا جن�وب الصح�راء الكب�رى، أو( إفريقيا 
الس�وداء( وه�و المصطلح المس�تخدم لوصف تلك 
المنطق�ة م�ن الق�ارة اإلفريقي�ة، ُتع�ّد جغرافّي�ًا الحّد 
الفاص�ل من الحافة الجنوبية م�ن الصحراء الكبرى، 
حي�ث تتك�ون م�ن 42 بل�دًا تقع عل�ى الب�ّر الرئيس 

للقارة، باإلضافة إلى ستٍّ من الدول الجزرية.
 ش�رق إفريقي�ا: إثيوبيا، جيبوت�ي، إريتريا، كينيا، 

الصومال، جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا.
بني�ن،  االس�توائية،  غيني�ا  إفريقي�ا:  غ�رب 
بوركينافاس�و، الغاب�ون، غامبي�ا، غان�ا، غيني�ا، غينيا 
النيج�ر،  موريتاني�ا،  ليبيري�ا،  الكامي�رون،  بيس�او، 
نيجيريا، الس�نغال، س�يراليون، توغو، تشاد، الكوت 

ديفوار )ساحل العاج قديمًا(.
إفريقيا الوسطى: جمهورية الكنغو الديمقراطية، 
الكونغو )زائير قديمًا(، جمهورية إفريقيا، بوروندي، 

رواندا.
إفريقيا الجنوبية: أنجوال، بتسوانا، ليسوتو، مالوي، 

موزمبيق، زيمبابوي، جنوب إفريقيا، سوازيالند.

))(  هناك إحصائية أخرى لوكالة )فيدس بروما( تذكر أّن عدد المسلمين 
0)20م.  في  نسمة  مليون   234 بلغ  الصحراء  جنوب  إفريقيا  في 

http://www.fides.org

الكبرى  الصحراء  جنوب  الواقعة  اإلفريقية  البلدان  موسى:  إبراهيم    )2(
السالم،  عبد  سهام  ترجمة  اآلن،  حتى  العشرين  القرن  بدايات  منذ 

sjoseph.ucdavis.edu/ewic/ewic

م�ن  تمّكنه�ا  م�دى  ف�ي  نبح�ث  أن  لن�ا  وآن 
المجتمع�ات اإلفريقي�ة، وتحدي�دًا إفريقي�ا جن�وب 
الصح�راء، خصوص�ًا أّن ه�ذه المنطقة ُهض�م حّقها 
كثيرًا في البحث والدراس�ة بوجٍه ع�ام، والمرأة فيها 
بوج�ٍه خ�اص، كم�ا أنه�ا تفتق�ر إل�ى اهتم�ام العالم 
العربي واإلس�المي، األمر الذي جعلها فريسة سهلة 
ولقم�ة س�ائغة لألف�كار والتي�ارات، وال س�يما َم�ن 
تسربل بلباس اإلسالم مؤّخرًا ليسهل له النفاذ إليها.

»المسلمون يشّكلون حوالي 27% من بين سكان 
البل�دان اإلفريقية الواقعة جن�وب الصحراء الكبرى، 
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دول جزري�ة إفريقي�ة: ال�رأس األخض�ر، ج�زر 
القمر، مدغشقر، موريشيوس، ساوتوميه وبرينسيب، 

سيشل))(.

الحركة النسوية بوجٍه عام: 
يعّرف معجم ويبستر )النسوية( فيقول: »النسوية 
ه�ي النظرية التي تنادي بمس�اواة الجنس�ين سياس�ّيًا 
واقتصادّي�ًا واجتماعّي�ًا، وتس�عى - بصفته�ا حرك�ة 
سياس�ية - إل�ى تحقيق حق�وق الم�رأة واهتماماتها، 
وإلى إزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه المرأة«)2(.
وتقول س�ارة جامبل: يش�ير مصطلح )النسوية( 
إل�ى: »أي محاول�ة لتح�دي النظ�ام األب�وي ف�ي أي 
فك�رة:  م�ن  )النس�وية(  تنطل�ق  حي�ث  ص�َوره«)3(، 
)اضطه�اد المرأة، والعداء للرجل؛ بوصفه مس�ؤواًل 

عن كّل معاناتها(.
َم�ن  أول  أوكلي�ر(  )هوبرتي�ن  الفرنس�ية  وُتَع�ّد 
 )Feminist أطلقت على نفس�ها مصطلح: )نسوية
ع�ام 882)م، في نش�رتها الدوري�ة، حينما تحدثت 
La Citoy- الم�رأة  )المواط�ن  مصطل�ح:  ع�ن 

enne(؛ واصفًة به نفسها وشريكتها)4(.
 وزعم�ت )النس�وية( أّن الرج�ل اختل�ق فك�رة: 
)األدوار الطبيعية( – أطلقوا عليها مسّمى: )النمطية( 
- ك�ي يزّي�ف وع�ي الم�رأة، ويقنعه�ا ب�أّن دوره�ا 
ه�و: )إع�ادة إنت�اج العنص�ر البش�ري(؛ أي الحم�ل 
واإلنج�اب؛ ك�ي تقن�ع بالمج�ال الخ�اص؛ بدعوى 
أنه�ا مؤهل�ة له؛ ألن�ه يتفق م�ع تكوينه�ا البيولوجي، 
وينطلق هو للعمل في الخارج بما ضمن له الس�يطرة 

http://ar.wikipedia.org  )((

http://www.merriam-webster.com/dictionary/   )2(
feminism?show=0&t=1287389553

للثقافة،  األعلى  المجلس  النسوية،  بعد  وما  النسوية  جامبل:  سارة    )3(
مصر، سنة 2000م، ص 22.

)4(  ريان فوت: النسوية والمواطنة، ترجمة أيمن بكر، سمر الشيشكلي، 
مكتبة األسرة، 2005م، ص 29.

على المجال الع�ام )التحّكم في الموارد االقتصادية 
بالخ�ارج(، وعلى المجال الخاص )األس�رة( نتيجة 
إنفاق�ه عليه�ا، األم�ر ال�ذي نتج عن�ه – ف�ي زعمهّن 
- إبق�اء الم�رأة ف�ي مكان�ٍة غير متس�اوية م�ع الرجل 
سياس�ّيًا واقتصادّيًا واجتماعّيًا، حيث سحبوا المكانة 
االجتماعي�ة إلى الدور الع�ام، فالرجل – في ظنهم- 
يحظ�ى بمكان�ٍة عالية ألن�ه يعمل في الخ�ارج، بينما 
المرأة مهّمش�ة، وفي وضع دوني الرتباطها الخاص 

ب� )األسرة(.
النس�وي( وانتق�ل م�ن عدائ�ه  وتط�ّرف )الفك�ر 
للرجل إلى عدائه لألديان، وأطلقوا عليها اسم: )أديان 
ذكورية(؛ ألّن األديان - وفقًا لمقوالتهم- رّسخت هذا 
التقسيم، ورأوا أّن األنظمة الحاكمة هي أيضًا ذكورية، 

والتاريخ ذكوري، واللغة ذكورية، و...)5(
له�ذا يطال�ب )الفك�ر النس�وي( بض�رورة إلغاء 
)الذك�ورة، واألنوث�ة(؛ ألنهم�ا يعكس�ان  مفهوم�ي 
اختالف�ًا بيولوجّي�ًا قائم�ًا عل�ى الجنس، أم�ا الكائن 
هوي�ة  تح�دده  ف�ال  )الجن�در(  الجدي�د  الهالم�ي 
م�ا  يوج�د  ال  »إن�ه  إحداه�ّن:  فتص�رح  بيولوجي�ة، 
ُيس�ّمى بالكائن المذكر أو المؤن�ث، فبعد التطورات 
التكنولوجي�ة الكبي�رة ف�ي عص�ر م�ا بع�د الحداث�ة 
أصب�ح من الض�روري إع�ادة النظر في هوي�ة الذات 
اإلنس�انية، وع�دم اللج�وء إل�ى التقس�يمات الثنائية 
)مذك�ر / مؤنث، رجل / ام�رأة، ذكر / أنثى(، بل ال 
ب�د من اللجوء إلى كائن يمّزق هذه الثنائية التي تمّثل 
حواجز إنس�انية تقليدية، ومح�و االختالفات القائمة 

على الجنس«)6(.

الفكر  رائدات  ترددها  التي  المقوالت  حول  التفاصيل  من  لمزيد    )5(
النسوي الغربي انظر:

إمام  ترجمة  النسوية،  الحركة  بعد  ما  رايت،  ريبيكا  فوكا:  صوفيا   -
عبدالفتاح إمام، المركز القومي للترجمة، ط)، 0)20م.

- سوزان مولر أوكين: النساء في الفكر السياسي الغربي، ترجمة إمام 
عبدالفتاح إمام، مكتبة األسرة، 2009م.

 Haraway.D. «Mainfsto For CYBORGS   )6(
 :Scie, Technology,and Socialist Feminism In
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ويخط�ئ َمن يظ�ن أّن )األنثوية( نظرية واحدة أو 
حرك�ة واحدة، فهي ع�دة تيارات، كلٌّ منه�ا له رؤيته 
لقضاي�ا اضطهاد المرأة؛ محّلاًل بها أس�بابها ومحّددًا 

نتائجها، فمنها))(:
:liberal feminism 1 - النسوية الليبرالية
وُتَعّد أول صيحة للمناداة بحقوق المرأة، طالبت 
بتحسين وضع المرأة، وتوسيع فرصها، دون الحديث 
عن تغيي�رات جذرية ف�ي بنية المجتم�ع، واقتصرت 
على قضايا الحقوق السياسية واالقتصادية والمدنية، 
وال تستخدم في أدبياتها مصطلحات مثل االضطهاد 
الذك�وري  التحي�ز   ،exploitation النس�وي 

.subordination التبعية   ،malebias

:Marxist feminism 2 - النسوية الماركسية
يرى هذا االتجاه أنه من المستحيل أليٍّ كان – ال 
سيما النساء- أن يحصلوا على فرص متعادلة حقيقية 
في مجتمع طبقي، حيث توّف�ر الموارد من ِقَبل الكّم 
المستضعف وتنتهي إلى يد القلة القوية، ولذلك يرى 
ه�ذا االتجاه أّن اضطه�اد المرأة ممّث�ل ومتأصل في 

-The1980›s Socialist Review :80, 1995 pp. 65
  .108

انظر:  النسوية،  التفاصيل حول تيارات وموجات الحركة  ))(  لمزيد من 
إلى  المساواة  من  المرأة  تحرير  حركات  الكردستاني:  أمين  مثنى 

الجندر، دار القلم، القاهرة، 2004م.

)قانون الملكية الفردية(، تلك المؤسسة التي تطمس 
أّي نوع من المساواة حّق�قها المجتمع اإلنساني.

: Radical feminism 3 - النسوية الراديكالية
األنثوي�ات  أّن  الراديكالي�ات  األنثوي�ات  ت�رى 
الليبرالي�ات والماركس�يات ل�م يصلن ف�ي تنظيرهّن 
إل�ى م�ا في�ه الكفاي�ة، فالنظ�ام األب�وي ال�ذي يقمع 
الم�رأة نظام ال يمكن تعديله؛ ب�ل يجب القضاء عليه 
م�ن جذوره، فال يكفي – حس�ب رأيهّن- قلب أبوية 
النظ�ام القانون�ي أو المؤسس�ات السياس�ية، ولك�ن 
أيضًا قلب أبوية المؤسس�ات االجتماعي�ة والثقافية، 

وبخاصة األسرة التي يجب القضاء عليها كذلك. 
:socialist feminism 4 - النسوية االشتراكية
يرون أّن ما تعانيه النس�اء عل�ى أيدي الرجال ال 
ُيق�ارن بما تعانيه الطبقة العاملة على أيدي أصحاب 
األعم�ال، وأن�ه على الرغم م�ن دخول النس�اء إلى 
س�وق العم�ل ف�ي الكثي�ر م�ن ال�دول الش�يوعية، 
كالصي�ن وكوب�ا واالتحاد الس�وفييتي قب�ل انهياره، 
ظل�ت النس�اء في ه�ذه المجتمع�ات تمام�ًا كما هو 
الح�ال ف�ي المجتمع�ات الرأس�مالية تح�ت قبضة 
البطرياركية، وهذا االتج�اه اختزل قضايا المرأة في 

عمل وعامل.
 :existialist feminism 5 - النسوية الوجودية
 ُتَع�ّد )س�يمون ديبوف�وار( ممثلة التي�ار األنثوي 
الوج�ودي، وه�ي ت�رى أّن الرج�ل منذ القدم س�ّمى 
نفسه باسم )الذات( والمرأة ب� )اآلخر(، فالمرأة هي 
اآلخر ألنها ليست رجاًل، كما أنها اآلخر الذي يتقرر 
مصيره من ِقَبل غيره )اآلخر(، وإذا أرادت أن تتجاوز 
وجودها بصفتها آخر لتصبح ذاتًا )موجودًا لذاته( فال 
ب�د لها من تج�اوز الحدود والصف�ات واألدوار التي 
تقّيد وجودها من ِقَبل اآلخر، وقد كانت هذه األفكار 
مقّدم�ة ل� )النس�وية الجندري�ة(، والت�ي انطلقت من 
مقول�ة الجن�در التي تق�ول: )ال تول�د الم�رأة امرأة، 

ولكن المجتمع هو الذي يعلمها أن تكون امرأة(.
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:)((Black feminism 6 - النسوية السوداء
 »نش�أ هذا التيار في أوس�اط المناضلين الس�ود، 
م�ا أض�اف البع�د العنصري إل�ى معادلة )الجنس�ي، 
والطبق�ي(، ووض�ع التش�ابهات بي�ن آلي�ات التمييز 
العنص�ري وآلي�ات التميي�ز الجنس�ي، فبالنس�بة إلى 
النس�ويات الس�وداوات؛ وص�ل التمييز )الجنس�ي( 
إلى ذروته مع دخول النس�اء الحّيز العام ومشاركتهّن 
الرجل في العمل، فقد انتقلن عندها من نظام سيطرة 
ذكورية واس�تغالل تقليدي إلى كائن�ات لها حقوقها 
ومس�ؤولياتها المدنية، تنافس الرجال وتوّلد عندهم 
العدائي�ة والتمييز الجنس�ي العنيف، على نحو يش�به 
تمام�ًا التمييز العنصري الذي تعّرض له الس�ود ُبعيد 

تحّررهم«)2(.
:Islamic feminism 7 - النسوية اإلسالمية

ظه�ر مؤّخرًا ما يس�ّمى: )النس�وية اإلس�المية(، 
تحديدًا في أوائل التس�عينيات، في العالم اإلسالمي 
)الحداث�ة  غ�ول  نوليفي�ر  كت�اب  م�ع  تركي�ا،  ف�ي 
ى  الممنوعة( عام )99)م، ثم ظهرت بوصفها مس�مًّ
عل�ى يد كاتبات إس�الميات في إي�ران عام 992)م؛ 
م�ن خالل صحيفة إيرانية تصدر ف�ي طهران بعنوان: 

.)3()Zanan زانان(
وف�ي حين تعلن النس�وية الغربي�ة عداءها للدين 
قًا وقي�دًا عل�ى المرأة،  بش�كل مباش�ر، وتعتب�ره معوِّ
نجد أّن )النس�وية اإلسالمية( ال ترفض الدين بشكل 
مباش�ر، وإنما تطالب بإعادة قراءته وتفسيره »تفسيرًا 
»التفس�ير  – م�ا أطلق�ت علي�ه -:  نس�وّيًا«! مقاب�ل 

التفاصيل حول )النسوية السوداء( انظر: ستيوارت سيم،  ))(  لمزيد من 
بورين فان لوون: النظرية النقدية، ترجمة جمال الجزيري، المشروع 

القومي للترجمة، المجلس األعلى للثقافة، مصر، 2005م.

http://www. الغربي،  النسوي  الفكر  في  النسوية  الموجات    )2(
/startimes.com

 Margo Badran, “Islamic Feminism: What Is   )3(
In a Name”? Al Ahram Weekly, Cairo, Iusse.

.2002/1/No. 569, 17

الذكوري« الذي ترى أنه ساد لقرون طويلة!
وأّي�ًا كان االخت�الف بي�ن تل�ك التي�ارات؛ ف�ال 
يس�تطيع مج�ادٌل أن ينكر امتداد تأثيره�ا إلى ما وراء 
العال�م الغربي؛ ليصل إلى مختلف بق�اع العالم التي 
تتفاوت في درجة فهمها واستيعابها لألفكار النسوية.

الحركة النسوية في إفريقيا جنوب الصحراء:
تضي�ق الفروق التي تفصل بين التيارات الس�ابق 
ذكرها في النس�وية الغربية؛ لتش�ّكل كله�ا في إفريقيا 

جنوب الصحراء: 
)النس�وية العلماني�ة(: وه�ي ترفض الدي�ن قلبًا 

وقالبًا.
وتضاف إليها )نسوية( ُيطلق عليها:

)النس�وية التبش�يرية(: وه�ي تمّثل نوع�ًا جديدًا 
من المش�اركة في المشروع االس�تعماري الذي كان 
– تقليدّي�ًا- مجااًل حك�رًا على الرجال، وعن طريق 
اس�تخدام جنس�هّن - أي كونهّن نس�اء؛ كاستراتيجية 
لوضعه�ّن الفري�د- حمل�ت النس�اء الغربي�ات على 
أكتافهّن »عبء المرأة البيضاء« الخاص بهّن، وذلك 
طبق�ًا للتعبير الذي اس�تخدمته )أنطواني�ت بيرتون(، 
وذلك بمحاولتهّن إحضار )نور المسيح( إلى النساء 
ف�ي العال�م المس�لم الالت�ي رأي�ن أنه�ّن خاضعات 

لطغيان اإلسالم)4(!
النساء المسلمات في إفريقيا جنوب الصحراء: 
ذوات  المنطق�ة  ه�ذه  ف�ي  المس�لمات  النس�اء 
خلفي�ات متع�ددة كقريناته�ّن ف�ي أي م�كاٍن آخ�ر، 
وتتجّل�ى في الخالفات األيديولوجية وس�ط الحركة 

النسائية هناك.
وينبغي لنا أن نميز بين ثالث فئات:

:Womanism Muslim 1 - النسائية المسلمة
)النس�وية  بمصطل�ح  ترّح�ب  ال  فئ�ة  وه�ي 

دراسات   / النسائية  الدراسات   :)Nima Naghibi( ناغيبي  نيما    )4(
sjoseph.ucdavis.edu/ewic/ .الجندر، ترجمة: هالة كمال

ewic-arabic
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بع�ض  س�وى  له�ّن،  وصف�ًا  باعتب�اره  اإلس�المية( 
الجماع�ات النس�ائية ف�ي جن�وب إفريقي�ا ونيجيريا 
والس�نغال، حي�ث انتقل�ت التأثيرات اإلس�المية من 
شمال إفريقيا إلى هذه البلدان بشكل أكبر من غيرها، 
م�ا ت�رك أث�رًا فيه�ا، وه�ي تطال�ب بتحس�ين وضعية 
النس�اء كما الرجال، فال�كّل يعاني الفق�ر والتهميش 
في مواجهة فس�اٍد واس�تبداٍد في الداخ�ل، ورغبًة في 

استعادة الهيمنة من ِقَبل الخارج.
:Muslim feminism 2 - النسوية المسلمة

وه�ي التي تتبّن�ى لغة علماني�ة، ولكنه�ا تقّدر ما 
للدين من أثر في تش�كيل حياة الن�اس، لكنهّن يرونه 
غير قادر على مس�ايرة التح�والت االجتماعية، وفي 
أحس�ن األحوال يرون أن يظّل منتج�ًا ثقافّيًا يقبع في 

المجال الخاّص ال العاّم.
وفي رأيي الشخصي أرى أّن هذه مجرد مرحلة؛ 
ألّن )النس�وية( في ش�مال إفريقيا بدأت بهذا النهج؛ 
ب�أن دعت إلى: »ما لقيص�ر لقيصر، ومالل�ه لله«، ثم 
انتهى بها األمر إلى سحب كّل ما كان »لله« ووضعوه 
تحت ي�د »القيصر«، فاآلن يطلقون حمالت ش�عواء 
لتغيي�ر قوانين األس�رة؛ بما يقضي على النزر اليس�ير 

مما تبّقى من أحكام الشريعة. 
:Islamic feminism 3 - النسوية اإلسالمية

وه�ي تح�رص عل�ى اس�تمداد كّل مقوالتها من 
الرواي�ات اإلس�المية، لك�ن يعتقدّن ف�ي أّن »عليهّن 
أن يناضلن الس�ترداد حقوق النس�اء التي كفلها لهّن 
اإلسالم من قبضة التفسيرات السائدة للعقيدة، وهي 

تفسيرات متحّيزة للرجال«))(.
هذه الحركة إذن ال ترفض الدين بش�كل مباشر، 
وإنم�ا تطالب – عل�ى أنهجزء م�ن النض�ال- بإعادة 
قراءته وتفس�يره »تفسيرًا نسويًا«؛ مقابل – ما أطلقت 

))(  وردت هذه التصنيفات الثالثة في: إبراهيم موسى: البلدان اإلفريقية 
حتى  العشرين  القرن  بدايات  منذ  الكبرى  الصحراء  جنوب  الواقعة 

اآلن، مرجع سبق ذكره.

علي�ه -: »التفس�ير الذك�وري« ال�ذي ت�رى أنه س�اد 
لقرون طويلة.

كما تحرص على االستعانة بالروايات اإلسالمية 
والتاريخي�ة، وإدماج الدين في خطابه�ا، لتتمايز عن 
)النس�وية الراديكالي�ة( الرافض�ة للدي�ن، ومحاول�ة 
االلتفاف حول بعض األحكام اإلس�المية الصريحة، 
وإعادة تفس�يرها بما ُيطَلق عليه: »التفسير الَحَداثّي«، 
واالدعاء بأّن التفس�ير - الحالي- الذي وضعه علماء 
التفس�ير الش�رعيون- ما هو إال نتاج م�ا أطلقوا عليه: 

»النظام الذكوري األبوي«.
وتثير تلك الدعوات الهّدامة - إلعادة التفس�ير- 
الكثير من المخ�اوف، وذلك من حيث »الخوف من 
عواقب انقس�ام التفسير للقرآن الكريم إلى تفسيرين؛ 
أحدهما تفس�ير رجالي، واآلخر نس�ائي، فقد تقتحم 
هذا المج�ال غير الجدي�رة بهذا العم�ل العظيم؛ لما 
ق�د تحمله بعض الُمفّس�رات م�ن االنحي�از للمرأة؛ 
فيفس�رن الق�رآن باتب�اع أهوائه�ّن، فلم�اذا نفت�رض 
االنحي�از ف�ي الرج�ل وال نفترضه في النس�اء؟! كما 
وبالتال�ي  المصطلح�ات،  تحوي�ر  يحاول�ن  أنه�ن 
تحري�ف الواق�ع، حينم�ا س�عين الس�تبدال مفه�وم 
)قوام�ة الرجل( بس�يطرة الرج�ل على الم�رأة - كما 
ذكرن-؛ األمر الذي يستميل حفيظة الكثير، ويدفعهم 

للتعاون مع قضيتهّن على اعتبار أنها حّق«)2(.
باإلضافة إلى »عدم جواز انقس�ام الفقه إلى »فقه 
ذكوري« وآخر »أنثوي«، فهما ال يصلحان نموذجين 
للتفس�ير والمعرفة في س�ياق العلوم الشرعية، وإنما 
ذلك ناتج عن إس�قاط لفكرة: )الن�وع( على التاريخ 

اإلسالمي«)3(.
وقد ن�ّددت ه�ذه الحركة بقان�ون األس�رة وأحكام 

للفكر  التربوية  التطبيقات  عبدالاله:  محمد  الرحمن  عبد  إيمان    )2(
كلية  دكتوراه،  رسالة  تقويمية،  دراسة  مصر:  في  المعاصر  النسوي 

التربية، جامعة سوهاج، 2008م، ص 96.

الحياة،  الذكورية،  والتحيزات  اإلسالمية  النسوية  الخطيب:  معتز    )3(
العدد )542)، بتاريخ )2005/6/2م. 
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القض�اء فقال�ت: »حال�ة األح�وال القضائي�ة فظيع�ة في 
بل�دان، مث�ل تنزاني�ا وأوغن�دا وأج�زاء معينة من وس�ط 
إفريقي�ا وأرياف موزمبيق، فكثيرًا ما يطّبق قانون األس�رة 
للمسلمين.. وفي محافظات شمال نيجيريا ذات األغلبية 
من المسلمين بالغت حكومات الدولة في األخذ بقانون 
األسرة، وشرعت عقوبات إسالمية لذنوب جنائية، مثل: 
الس�رقة، وتعاطي الكحوليات، وممارسة الجنس خارج 
نط�اق ال�زواج، وحيث إّن المس�لمين يطّبقون الش�ريعة 
دون تعديالت - حس�ب النظ�ام األبوي-، فال عجب إذا 
صارت النس�اء المس�لمات في نيجيريا ضحايا للقوانين 
الجنائية المعتمدة على الش�ريعة، مثلما ُحكم على امرأة 

بالرجم حتى الموت بتهمة الخيانة الزوجية«))(.
كم�ا ترف�ض تلك )النس�ويات( ما ه�و ثابت من 
الدين بالضرورة؛ اس�تنادًا إلى خلفية فلس�فية غربية، 
فه�ّن يعتبرن الحجاب اختياريًا، وفرضه على النس�اء 
هو ش�كل من أش�كال التمييز ضدهّن، وعلى النساء 

وحدهّن اختيار ارتدائه أو ال. 
وف�ي مؤتم�ر أوروبي ُعقد للنس�اء المس�لمات، 
والحكوم�ة  البريطان�ي  الثقاف�ي  المجل�س  برعاي�ة 
اإلس�بانية والمعه�د األوروب�ي لحوض المتوس�ط، 
تق�ول )فات�و س�و( - وه�ي مناص�رة لحق�وق المرأة 
م�ن الس�نغال-: إّن أي نقاش مهمٍّ ح�ول إبطال تعّدد 
الزوج�ات يحبط�ه التأثي�ر السياس�ي للمجموع�ات 

الدينية المتطرفة والتقاليد المحلية القوية)2(.
إطالل�ة عل�ى بع�ض المنظم�ات النس�ائية في 

إفريقيا جنوب الصحراء:
ح�اول الغ�رب التعتيم عل�ى أي حضارة س�ابقة 
ف�ي إفريقيا جن�وب الصحراء؛ برغ�م أّن هناك بعض 
الدراس�ات المتناث�رة - والت�ي بدأ األفارقة بأنفس�هم 
تدوينه�ا- توضح س�يرًا ذاتي�ة لبعض النس�اء اللواتي 

))(  إبراهيم موسى، مرجع سبق ذكره.

http://www.awomensenews.org/article.  )2 (
cfm?aid=3268

قّدم�ن أدوارًا مهّم�ة ف�ي التعلي�م والحي�اة العاّمة في 
نهاي�ات القرن التاس�ع عش�ر، وه�ذه األدوار امتدت 

بشكٍل أو بآخر إلى القرن العشرين.
وأهّم األدوار التي قامت النساء بها: المعلمات، 
والقائدات في الجمعيات األخوية الروحية المعروفة 
في غرب إفريقيا باسم )الطريقات(، واللواتي نشطن 
ف�ي عمل جمعي�ات لها تأثيره�ا؛ وإن كان�ت خاصة 

بتعليم الدين فقط.
وف�ي ش�رق إفريقيا – مث�اًل - كانت هن�اك: بيبي 
زوادي بنت حمد بن س�عيد، والتي كان لها دور بارز 
في تعليم عبدالله صالح الفارسي؛ المشهور بترجمته 

للقرآن إلى اللغة السواحلية 
خ�الل  م�ن  اس�تطعن  نيجيري�ا  ش�مال  ونس�اء 
االلتحاق بالط�رق الصوفية، مث�ل )الطريقة الصوفية 
التيجانية( و )الطريقة الصوفية القادرية()3(، الوصول 
إلى رتبة اإلجازة التي تمنح صاحبها صالحية إدخال 
اآلخري�ن ف�ي الطريقة، كما اس�تمرت األخريات في 

عقد حلقات الدرس في المنازل)4(.
 وم�ن التقالي�د الموج�ودة ف�ي الج�زء الجنوبي 
م�ن قارة إفريقيا، ال س�يما جنوب إفريقي�ا، أن تعطي 
النس�اء غيره�ّن م�ن النس�اء دروس�ًا خصوصي�ة في 
التاريخي�ة  الحقائ�ق  وم�ن  الديني�ة،  الموضوع�ات 
المهم�ة أّن أول مس�جد ُبن�ي في مدين�ة )كيب تاون( 

بجنوب إفريقيا كان منحًة من امرأة.
وف�ي منتصف الق�رن العش�رين، واجتي�اح المّد 
التح�ّرري ف�ي الب�الد، ظهر ش�كٌل جديد لمش�اركة 
النس�اء في العمل العام، وحيث صار للنس�اء أجنحة 
داخل األحزاب السياس�ية، وهذه األجنحة النس�ائية 
اندمجت عب�ر الزمن في األحزاب، أو اس�تمرت في 

الصوفية  الطرق  من  وغيرها  الطرق  هذه  حول  التفاصيل  من  لمزيد    )3(
جنوب  إفريقيا  في  المسلمين  أوضاع  مؤلفين:  مجموعة  انظر: 

الصحراء، معهد مبارك قسم الله للبحوث والتدريب، 0)20م.

)4(  إبراهيم موسى، مرجع سبق ذكره.
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الضغط بوصفها )منظمات نس�ائية( علمانية؛ تطالب 
بالمس�اواة بين الرجال والنساء، مثل: )جمعية النساء 
النيجيري�ات( الت�ي ُأنش�ئت ع�ام 975)م بالنيج�ر، 
وه�ذه الهيئ�ة ه�ي الت�ي دع�ت إل�ى إص�الح قوانين 

األسرة للمسلمين.
اإلحي�اء  نش�اط  الت�ي ش�هدت  المناط�ق  وف�ي 
اإلس�المي والتمس�ك بالهوي�ة، والت�ي كان�ت تميل 
بحك�م تقاليده�ا إلى ُط�رق اإلخ�وان الصوفيين، تّم 
إدخال النساء في رتب )اتحاد الجمعيات اإلسالمية( 

الموالي لإلصالح الذي نهض في السنغال.
مول�د  نيجيري�ا  ش�هدت  985)م  ع�ام  وف�ي 
)اتحاد جمعيات النس�اء المس�لمات(، وهي تطالب 
بتحكيم الش�ريعة اإلس�المية، ما أوجد توّترًا واضحًا 
ح�ول قضاي�ا اإلرث بينه�ا وبي�ن المجل�س القومي 
علمان�ي-،  مجل�س  وه�و   - النس�ائية  للجمعي�ات 
حيث عارض )اتحاد جمعيات النس�اء المس�لمات( 
التش�ريعات الت�ي ال تتماش�ى م�ع الش�ريعة، وق�ّدم 
لبعض المش�كالت االجتماعية المزمنة حلواًل قائمة 
عل�ى تعاليم اإلس�الم، ودعا ه�ذا االتح�اد بقوة إلى 
إنش�اء محاكم ش�رعية في الواليات الجنوبية لخدمة 

المسلمين الذين يعيشون هناك))(.
مأسس�ة الفك�ر النس�وي ف�ي إفريقي�ا جن�وب 

الصحراء: 
المقصود بذلك إدماج )الفكر النس�وي( في كّل 

))(  إبراهيم موسى، مرجع سبق ذكره.

األنش�طة، والسياس�ات، والبرامج، والمش�روعات، 
والتشريعات على المستويات كافة.

إفريقي�ا  ف�ي  النس�وية(  )الحرك�ة  وق�د س�ارت 
جنوب الصحراء بخطى ثابتة نحو اس�تقواء )تمكين( 
وم�ا   ،Woman Empowerment الم�رأة 
كان عق�د مؤتمر المرأة العالمي بش�عار: )المس�اواة 
والتنمي�ة والس�لم( ف�ي نيروبي / كينيا ع�ام 985)م 
عبث�ًا، حي�ث لع�ب عل�ى وت�ر إظه�ار معاناة النس�اء 
اإلفريقي�ات ونضالهّن، ورفع الوع�ي باحتياجاتهّن، 
وضرورة اس�تهداف النس�اء ف�ي المعون�ات الدولية 
من خ�الل زيادة تموي�ل البرامج التنموي�ة التي تقوم 
به�ا المنظمات غي�ر الحكومية، والجمعي�ات الدينية 

الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني.
كما وضع سلس�لة م�ن الج�داول الزمنية للدول 
األعض�اء، يتم بموجبها حذف التمييز بين الجنس�ين 

من القوانين المحلية بحلول عام 2000م.
وجاء الميثاق اإلفريقي لينّص على مبدأ المساواة 
التاّم�ة بين الرجل والمرأة ف�ي كّل الميادين، وكذلك 
عند صياغة بروتوكول المرأة اإلفريقية، وكذلك على 

مستوى الدساتير الوطنية.
أواًل: الوثائق العالمية:

حصلت أغلب الدول اإلفريقية جنوب الصحراء 
على استقاللها في وقت متأّخر نسبيًا، فلم تشارك في 
كتابة الوثائق العالمية لما ُيطلق عليه )حقوق إنسان(، 
واتفاقي�ة  اإلنس�ان،  لحق�وق  العالم�ي  كاإلع�الن 
الحق�وق  واتفاقي�ة  والسياس�ية،  المدني�ة  الحق�وق 
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االقتصادية واالجتماعية.
وي�رى الكثيرون من األفارقة أّن ه�ذه الوثائق ال 
تمّث�ل ه�ذا الجزء م�ن العال�م، وأنها تعال�ج القضايا 
الت�ي تهم الش�مال فقط، فهي تص�ّور األفارقة بأنهم: 
)منتهك�و حق�وق اإلنس�ان( )المتوحش�ون( )الذين 
يحتاج�ون لإلرش�اد الغربي(، بينم�ا تتجاهل الوثائق 
تمامًا االنتهاكات الشنيعة التي تقوم بها الدول الغربية 
نفس�ها، س�واء في حّق نس�ائها أو في ح�ّق اآلخرين، 
والمش�كلة ال تكم�ن هن�ا ف�ي ازدواج المعايي�ر ف�ي 
الثقاف�ة الغربية، بل في كون ه�ذه الثقافة هي المرجع 

الرئيس لتلك الوثائق أيضًا))(.
وبالرغ�م من ه�ذه االعتراض�ات وصدقها؛ فإنه 
عل�ى الصعي�د العمل�ي س�ارعت الغالبي�ة العظم�ى 
م�ن دول إفريقيا جن�وب الصحراء ف�ي اإلقرار بتلك 
الوثائ�ق، ما عدا ليس�وتو، فهي الدول�ة الوحيدة التي 
أب�دت تحفظ�ات بش�أن اتفاقي�ة القضاء عل�ى جميع 
أش�كال التمييز ض�د المرأة )س�يداو(، تل�ك الوثيقة 

التي تجّسد الفكر النسوي الراديكالي بحذافيره.
وتفس�ير ه�ذا التناق�ض بي�ن الق�ول والفع�ل أّن 
التصديق عل�ى هذه االتفاقيات يكون أحد الش�روط 
األساس�ية لتلّق�ي دول�ة معين�ة للمعونات؛ ل�ذا تقوم 
العديد من الدول بالتصديق ألجل هذا وليس بس�بب 

قناعتها بالمبادئ التي تنّص عليها.
ثانيًا: الميثاق اإلفريقي:

برغ�م أّن الوثائ�ق الص�ادرة ف�ي إفريقي�ا تجع�ل 
الثقاف�ة اإلفريقي�ة نقطة االنطالق؛ ف�إّن المبادئ التي 
تن�ّص عليه�ا هذه الوثائ�ق ال تختلف كثي�رًا عن تلك 

التي صدرت من األمم المتحدة.
وتفس�ير ذل�ك أّن كتاب�ة ه�ذه الوثائ�ق ص�درت 
متأخرة نس�بيًا بع�د الوثائق العالمية، فق�د تّمت كتابة 

))(  فريدا باندا: النساء والقانون وحقوق اإلنسان في الجنوب اإلفريقي، 
ترجمة سونيا فريد، مجلة طيبة، مركز دراسات المرأة الجديدة العدد 

السابع عشر، يناير 3)20م.

الميث�اق اإلفريقي بع�د صدور )اتفاقية س�يداو( التي 
صّدق�ت عليه�ا جمي�ع ال�دول اإلفريقي�ة؛ فيم�ا عدا 
اثنتين )الس�ودان والصومال(، بما انعكس على بنود 
الميث�اق، فج�اء )بن�د 8/3)( لينّص عل�ى: »تضمن 
الدولة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
وحص�ول المرأة والطف�ل على كام�ل حقوقهما كما 

وردت في االتفاقيات والمواثيق الدولية«)2(.
سة لالتحاد اإلفريقي؛ يطالب  وفي الوثيقة المؤسِّ
االتح�اد بتمكي�ن الم�رأة من المش�اركة عل�ى جميع 
المس�تويات، وبأع�داد الرج�ال نفس�ها ف�ي أعم�ال 

االتحاد ومنظماته المختلفة. 
وُعين�ت )جرت�رود مونجي�ال( م�ن تنزاني�ا أول 

رئيسة التحاد المجالس النيابية باالتحاد اإلفريقي.
ثالثًا: بروتوكول المرأة اإلفريقية)3(:

الم�رأة  )بروتوك�ول  اإلفريق�ي  االتح�اد  تبّن�ى 
اإلفريقية( في يولي�و 2003م بالعاصمة الموزمبيقية 
)مابوت�و(، وُيَع�ّد ه�ذا البروتوك�ول أخط�ر الوثائ�ق 
جميعه�ا، فهو ُيحدث تغييرًا أكبر من ذلك الناتج عن 
)اتفاقي�ة س�يداو(، وهو يحوي ديباجة تش�به إلى حدٍّ 
كبي�ر ديباجة )اتفاقية س�يداو( والتي تمحورت حول 
ع�دم االكتف�اء بمواثي�ق حق�وق اإلنس�ان، وضرورة 

تخصيص وثيقة منفصلة للمرأة.
وبالرغم من أّن بروتوكول المرأة اإلفريقية اتخذ 
من )الس�يداو( مرجعية له فإنه فاقها؛ إذ ُأضيفت بنود 
أخ�رى؛ بما فيه�ا تعريف العنف ض�د المرأة، والذي 
أصبح يش�مل: »الحرمان من الحريات األساسية في 
الحي�اة العاّم�ة والخاّص�ة؛ في كلٍّ من أوقات الس�لم 

والحرب«.
كم�ا تضّم�ن - ضم�ن الحقوق اإلنجابي�ة - أول 

WWW.africa.unioon.org  )2(

 Protocol to the African on Human and   )3(
 People`s Rights on the Rights of Women in

.(Africa (2003
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يس�اوي  كم�ا  )اإلجه�اض(،  ف�ي  بالح�ّق  اعت�راف 
البروتوك�ول أيضًا في الميراث بي�ن األطفال الذكور 

واإلناث!
بن�ود  عل�ى  أيض�ًا  البروتوك�ول  يحت�وي  كم�ا 
م�ن ش�أنها إح�داث تغيي�رات مباش�رة ف�ي الثقاف�ة، 
كم�ا ورد ف�ي )بن�د 2/2(: »تلت�زم ال�دول الموّقع�ة 
بتعدي�ل الس�لوكيات االجتماعي�ة والثقافي�ة للرجال 
والنس�اء، من خالل التعلي�م الحكومي والمعلومات 
واس�تراتيجيات التعلي�م واالتص�ال، به�دف القضاء 
عل�ى جمي�ع الممارس�ات التقليدي�ة الت�ي تمّي�ز بين 

الجنسين أو تقولب دور كلٍّ منهما«.
رابعًا: )إعالن الجندر واإلنماء(:

ص�در )إع�الن الجن�در واإلنماء( ع�ام 997)م 
ع�ن )الجماع�ة اإلنمائي�ة للجن�وب إفريق�ي(، وهي 
مجموعة تتضّمن 3) دولة، هي: )أنجوال، بتس�وانا، 
جمهوري�ة الكونغو الديمقراطية، ليس�وتو، ماالوي، 
ناميبي�ا، جن�وب إفريقي�ا،  موريش�يوس، موزمبي�ق، 

سوازيالند، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي(. 
وقد ش�ّدد هذا اإلعالن على أهمية تدّخل الدولة 
لمنع العنف ضّد النس�اء، وقد ت�اله ملحق صدر عام 
998)م، ج�اء أكثر ش�مواًل م�ن )اتفاقية الس�يداو(، 
أن�واع  إل�ى  االقتص�ادي(  )العن�ف  أض�اف  حي�ث 
العنف المذكورة س�ابقًا، وهي: )العنف: الجس�دي، 

والنفسي، والجنسي())(.
خامسًا: الدساتير الوطنية: 

تّم�ت كتاب�ة معظ�م الدس�اتير ف�ي ب�الد إفريقي�ا 
وج�اء  990)م،  ع�ام  بع�د  الصح�راء  جن�وب 
محتواه�ا نتاج�ًا لسلس�لة م�ن المفاوض�ات قام�ت 
فيه�ا )النس�ويات( ب�دوٍر أساس�يٍّ بمس�اندٍة وضغٍط 
دوليين، فحرصت أغلب الدس�اتير عل�ى ذكر المرأة 
ف�ي الديباج�ة، واالعت�راف بدورها ف�ي النضال ضّد 

))(  فريدا باندا: النساء والقانون وحقوق اإلنسان في الجنوب اإلفريقي، 
مرجع سبق ذكره.

االس�تعمار والحص�ول عل�ى االس�تقالل، فدس�تور 
موزمبيق - على س�بيل المثال- يذك�ر دور المرأة في 

الصراع ضّد االحتالل البرتغالي.
 وقد حظرت معظم هذه الدساتير التمييز:

وأوض�ح بعضه�ا: أنه ف�ي حالة وج�ود تعارض 
بين بعض قوانين األحوال الشخصية ومبدأ المساواة 
بي�ن الرجل والمرأة تكون األولوية للمس�اواة وليس 
لألع�راف، مثل دس�تور كلٍّ م�ن: )ناميبي�ا، مالوي، 

جنوب إفريقيا(.
الن�وع الثاني من الدس�اتير، مثل دس�تور تنزانيا، 
يتضّمن بندًا عن المساواة؛ لكنه ال يحّدد اإلجراءات 
التي يجب اتباعها في حالة تعارض هذه القوانين مع 

الحقوق التي يكفلها الدستور.
النوع الثالث دساتير كلٍّ من: )بوتسوانا، ليسوتو، 
زامبي�ا، زيمبابوي(، ال تخضع القوانين المش�تقة من 

األعراف لرقابة الدستور)2(.
الس�ؤال اآلن: ما مستقبل )النسوية( في إفريقيا 

جنوب الصحراء؟
هل س�تتمكن )الحركات النس�وية( من التغلغل 
ف�ي النس�يج اإلفريق�ي، أو أنه�ا - كما تذك�ر التقارير 
الرس�مية الت�ي تقّدمه�ا حكوم�ات ال�دول اإلفريقية 
للجن�ة الس�يداو - أّن )المقاوم�ة الثقافي�ة( ه�ي أحد 
أس�باب عدم تطبيق اتفاقية جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة. 
األم�ر ال�ذي ال مراء في�ه أّن هن�اك مّدًا إس�المّيًا 
واضح�ًا في إفريقيا جنوب الصح�راء، خصوصًا بين 
النس�اء، لكن ف�ي المقابل هناك حش�د رهي�ب أيضًا 
لكّل القوى التي اتفقت مصالحها من أجل اس�تمرار 
مسلس�ل اس�تنزاف القارة، وأقواها الحركة النس�وية 
الغربي�ة، والت�ي تح�اول إيهامن�ا بش�عار )المجتم�ع 
المدن�ي عابر القومي�ات(، بينما هو ف�ي حقيقة األمر 
عب�ارة ع�ن منظم�ات غربية باألس�اس، وج�دت لها 

)2(  المرجع السابق.
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وكالء محليي�ن، ارتضوا أن يقوموا بهذا الدور مقابل 
مصالح شخصية.

ف�ي ظن�ي، وأجد من التف�اؤل ما يدفعن�ي للقول 
بهذا، أنها لن تفلح؛ ألسباب عديدة:

أواًل: مح�اوالت )النس�وية( المحلية واإلقليمية 
والعالمية، وإن تكالبت على المرأة اإلفريقية، ليست 
قوية، فإّن ما يطفو على الس�طح م�ن مؤيديهم مجرد 
قّل�ة وإن كان بيده�ا صن�ع الق�رار، كم�ا أّن )الحركة 
النس�وية( ما زالت ظاهرة تنحصر في المدن إلى حدٍّ 
بعيد، أما في المناطق الريفية، فما زالت قواعد عرف 

البناء االجتماعي اإلسالمي سائدة.
كنُت مؤّخرًا ف�ي زيارة إلى جمهورية جزر القمر 
المتح�دة، وعاين�ت جمه�ور اإلفريقيات ف�ي الواقع 
المعيش�ي، فوجدتهن ال يعبأن بالصراع ضد الرجل، 
وإنما على العكس تمامًا يقفن جنبًا إلى جنب الرجل 
في صراعه مع الظروف المعيشية الصعبة الناجمة عن 
استغالل الرأسماليين القدامى والجدد، واالنقالبات 
العس�كرية، وما ينتج عنها من تشّرد، وال يفهمون من 
التميي�ز إال التميي�ز العنصري، ومن ثّم ف�إّن عَداءهن 
باألس�اس ليس للرجل األس�ود، فهو يتحّد معها في 
ل�ون البش�رة، وإنم�ا عَداءه�ن للم�رأة البيض�اء التي 

تعامل اإلفريقيات بصلف واستعالء.
ثانيًا: فش�ل الدولة الوطنية التي نش�أت بعد رحيل 
االس�تعمار فش�اًل ذريع�ًا في إع�ادة الحرية للش�عوب 
اإلفريقي�ة، لتحال�ف الّنخ�ب الحاكمة مع االس�تعمار 
بصورتي�ه )التقليدية، والحديثة( على حس�اب الفقراء 
الذي�ن ازدادوا فق�رًا، بما يش�ّكك العموم ف�ي األفكار 
الجديدة ذات األصل الغربي، بل اعتبر معظم األفارقة 
)النسائية، والنسوية( جزءًا من المكائد التي تستخدمها 

القوى الغربية للتحكم في المجتمعات اإلفريقية.
ثالث�ًا: ترك�ت ذكرى االس�تعمار ظناًّ قوّي�ًا في أّن 
الحركة العلماني�ة المتحالفة مع الحركة الرأس�مالية 
الليبرالية ما زالت تخّطط لترس�يخ سلطتها وتحّكمها 
في المجتمعات اإلفريقية، وأّن األمر ال يعدو منافسة 

بين القوى االستعمارية الجديدة واالستعمار القديم، 
والذي يحاول بدوره أن يستعيد نفوذه. 

رابعًا: الحرب التي أعلنتها أمريكا لتأديب َمن يرفض 
الدوران في فلكها تحت مس�ّمى الحرب على اإلرهاب، 
والت�ي »اس�تهدفت فيه�ا المؤسس�ات الخيري�ة بأعمالها 
اإلغاثي�ة، وبرامجه�ا الدعوية، بالرغم م�ن حداثة عهدها 
ومحدودي�ة موارده�ا وأعمالها، بالنس�بة لواق�ع التنصير 
الذي استغل الحرب إلزالة المعوقات، وفتح الطرق أمام 
برامجه ومنّصريه«))(، غلق هذه المؤسس�ات مع ما كانت 
تقّدم�ه م�ن مش�روعات إغاثية لمناط�ق تفتقر إلى أبس�ط 
مقومات الحياة من حفر آبار وبناء أكواخ... إلخ؛ ش�ّكك 

شعوب هذه المجتمعات في كّل ما يأتي من الغرب. 
خامس�ًا: اإلكثار في الدراس�ات الغربي�ة من ترديد 
األس�طورة الش�ائعة التي تق�ول بأّن األفارق�ة ليس لهم 
تاري�خ س�ابق عل�ى االس�تعمار األوروب�ي، والترويج 
لنموذج »)النسوية المخّلصة( الذي تتقدم به الغربيات، 
والذي يرس�ل إش�ارة مفاده�ا أّن هنال�ك مجموعة من 
النس�اء أكثر تقّدمًا واس�تنارة على ال�دوام من مجموعة 
أخ�رى، وال�ذي يزع�م أّن قه�ر النس�اء مس�ألة عالمية؛ 
ف�ي الوق�ت الذي يض�ع اختالف�ات تراتبية بين النس�اء 
المنتميات إلى أمم وديانات مختلفة«)2(؛ يناقض نفسه.

ح�ّل  ف�ي  النس�وي(  )الفك�ر  إخف�اق  سادس�ًا: 
مش�كالت النس�اء في بيئته األّم، أي في الغرب ومن 
دار ف�ي فلك�ه، بل جلب لهن مزيدًا من الش�قاء برغم 
م�رور م�ا يربو عل�ى قرن عل�ى تبّني ه�ذا الفكر دون 
إحراز نج�اح ملموس، بل زادت معان�اة المرأة على 
الصعيدين األس�ري والعاّم، ووجدت نفس�ها تسعى 
إل�ى س�راب دفعت ثمن�ه غاليًا م�ن صحتها النفس�ية 

والجسدية واستقرارها األسري.

http:/www.akhbar-libya.com/modules.  )( (
php?name=news file=article sid=1943

سبق  مرجع  الجندر،  دراسات   / النسائية  الدراسات  ناغيبي:  نيما    )2(
ذكره.
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س�ابعًا: أّن الوثائ�ق الت�ي ُتع�رض عل�ى الم�رأة 
اإلفريقية، وتس�عى النس�ويات س�عيًا حثيث�ًا من أجل 
تبّني نس�اء العالم لها، غير منصفة، سواء في المعايير 
التي تس�تند إليها ف�ي تقويم الظواه�ر، أو في نموذج 
المعالجة الذي تطلب من شعوب العالم تبّنيه، فنظرة 
س�ريعة ألي وثيقة أو تقرير صادر عن الهيئة الدولية، 
أو واح�دة م�ن وكاالته�ا ع�ن أوض�اع الم�رأة، تبّين 
أن�ه يجع�ل من إفريقيا مهد الش�ّر في العال�م كّله، من 
العن�ف، واالغتصاب، وبتر األعض�اء، واالنتهاكات 
ضد المرأة، وتهميش�ها، وانتش�ار التقاليد الفاس�دة، 

والخرافة، وتفشي الجهل واألّمية، وشدة الفقر))(. 
واإلش�كالية أن�ه ال يش�ير إلى تس�ّبب الغرب في 
ذلك عبر اس�تنزاف ثرواته بس�بب االحت�الل، بل إّن 
الوثائق تس�عى ف�ي اتجاهين: إلى مزي�د من تكريس 
هذا االستنزاف من الجنوب لصالح الشمال، واتجاه 
آخر ب�أن تضرب ف�ي قل�ب المنظومة الثقافي�ة البقية 
الباقي�ة التي م�ا زالت تحمي هذا الجن�وب، فالفقر - 

تقرير  انظر:  إلفريقيا،  المسيئة  الصورة  حول  التفاصيل  من  لمزيد    )((
الغالف  من  بدءًا  0)20م؛  لعام  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق 
من  العالم  سكان  حالة  بعنوان:  جاء  والذي  للتقرير،  الخارجي 
المتحدة  األمم  صندوق  التجديد،   مرحلة  إلى  واألزمات  النزاعات 

للسكان 0)20م.

وفقًا للوثائق -  مرجعه إلى األّمية والجهل عند المرأة 
اللذي�ن يصرفانه�ا عن العم�ل واإلنتاج، ويش�غالنها 
باإلنجاب واالهتمام بأمور البيت والزوج واألوالد، 
والظل�م االجتماعي – وفقًا للوثائ�ق- يعود إلى عدم 
مس�اواة الم�رأة ف�ي الحق�وق، والتميي�ز بينه�ا وبين 

الرجل في األعراف والتقاليد والتشريعات الدينية.
ثامن�ًا: أّن الوثائق الدولية - فض�اًل عن تحّيزها - 
ال تعبأ بالجنوب أساس�ًا، ومنه الجنوب إفريقي، ففي 
أول مؤتمر عالمي برعاية األمم المتحدة عن النس�اء 
ف�ي ع�ام 975)م، والذي ُعق�د في مدينة مكس�يكو 
س�يتي، كان هن�اك تباي�ٌن شاس�ع ف�ي المطالب�ات، 
حي�ث طالب�ت نس�اء الش�مال بالمس�اواة القانوني�ة 
المس�ائل  احتل�ت  بينم�ا  الجنس�ي،  واالس�تقالل 
االقتصادية واالس�تعمار واإلمبريالي�ة األولوية لدى 

نساء الجنوب.

في النهاية:
ال يكفي أن نعترض على األيديولوجية النس�وية 
الجديدة، والتي ُي�راد للعالم أن يتوحد خلفها ويدين 
بها، لكن ينبغي لنا أن نكش�ف زيف تلك االدعاءات 
الت�ي تنش�رها تلك الحركات النس�وية باس�م حقوق 

النساء وواجباتهن �

سارت )الحركة النسوية( 
في إفريقيا جنوب الصحراء 
بخطى ثابتة نحو استقواء 

)تمكين( المرأة
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ريب
َّ
المرأة اإلفريقية في مصيدة التغ

ثّم�َة فرق�ًا ينبغي  �أّن  �إفريق�ي  �أْن يع�رَف كّل 

قافِة، فمرحب�ًا بكّل علٍم  بين �لعل�ِم و�لثَّ

قافة �لو�فدة  �مر�ء، ول  مرحب�ًا بالثَّ و�ف�ٍد �إل�ى �لقارة �ل�صَّ

قافُة �لو�ف�دُة تعني �حتالل �لعقول؛  �إل م�ا كان حقًا، فالثَّ

�لوِك و�ختاللِه، ما  فاحت�الُل �لعقوِل يتبعه �حت�الُل �ل�صُّ

يعن�ي �أّن �لأفارق�َة يوّدُع�ون تر�َثه�ا وثقافَتها ليتقّم�ص�و� 

ي�ار�ِت  �ٍة �أخ�رى، وه�ذ� ه�و ما ته�دف �إلي�ه �لتَّ طب�اَع �أمَّ

ِة؛ �إنها ت�صعى لطم�ض هوية �ل�صعوب. �ل�صتغر�بيَّ

د �لأمين �صو�دغو محمَّ
كاتب وباحث - بوركينافا�صو
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التَّغريب بالغزو الفكرّي.
أم�ا عن�د س�يرج الت�وش)4( ف�إّن تغري�ب العالم 
، أي تدمير  الثَّال�ث - ف�ي نظره - ه�و: »اقتالٌع ثقاف�يٌّ
حقيق�ّي للبن�ى االقتصادي�ة واالجتماعّي�ة والعقلّي�ة 

التَّقليديَّة«)5(.
وهن�اك م�ن العلم�اء والباحثين من رب�ط مفهوم 
التَّغريب بعملية التَّحديث، والتَّبعيَّة الثَّقافية، فالتَّقليد 
األعمى للغرب، وذلك عن طريق »األخذ بأس�اليب 
الحض�ارة الغربَّية في كّل ش�يء؛ لينتقل المجتمع من 
المرحل�ة التَّقليديَّة إل�ى المرحلة الت�ي وصلت إليها 
المجتمعات الغربيَّة، سواء في مجال الّتقنية أو الفكر 

واألدب«)6(.
ومهما يك�ن من أمر؛ فإّن مصطل�ح الّتغريب في 
مجم�وع تعاري�ف المفّكري�ن ل�ه ال يخلو م�ن كونه: 
حركة موّجهة لصبغ الّثقافات المحلية بصبغة غربّية، 
وإخراجها عن طابعها األصلّي الخالص، ثّم احتوائها 
عل�ى النَّح�و الَّ�ذي يجعله�ا تفق�د ذاتيته�ا وكيانه�ا، 
وت�ذوب في الثَّقاف�ة الغربيَّة والفكر الغرب�ّي، أو فيما 

ُيطلق عليه: الثَّقافة العالمية والفكر األممي)7(.
م�ن خالل ما س�بق يتبيَّن لن�ا أّن معن�ى التَّغريب 

يتمّثل في أمرين:
االحت�ذاء  أو  الغربّي�ة،  الّنزع�ة  س�يادة  األّول:   

وأستاذ  فرنسّي،  كاتب  هو   :)Serge Latouche( التوش  سيرج    )4(
الّتنمية  دراسات  معهد  وفي  الفرنسية،  ليل  بمدينة  القانون  كلية  في 
االقتصادّية واالجتماعّية بباريس، له مؤلفات كثيرة، من بينها: كتاب 
رفض  ينبغي  )هل  وكتاب  979)م،  عام  في  ُنشر  اإلمبريالية(،  )نقد 
العالم(، وكان  )تغريب  كتاب  ثم   في سنة: 986)م،  نشر  التنمية؟( 

نشره في عام 989)م.

المؤسسة  صالح،  هاشم  ترجمة:  التوش،  سيرج  العالم،  تغريب    )5(
العربّية، الّدار البيضاء، ط)، 4)4)ه� / 993)م، ص 8)).

العالمية، محمود حمدي زقزوق، مجلد 7، ص  العربّية  الموسوعة    )6(
.46

للصحراء..  المتاخمة  الّدول  على  والصهيونّية  الّتنصير  خطر  ينظر:    )7(
حما  2000م،  إلى  عام930)م  من  ابتداًء  نموذجًا،  ومالي  النيجر 
الّدراسات  قسم  اإلسالمّية،  الّدعوة  كلية  القدالي،  ومحّمد  جبي، 
العليا، شعبة الّدعوة والحضارة، طرابلس، العام الجامعي، ج)، ط)، 

2003م - 2004م، ص 345.

فالثَّقافُة الَغربيُة تغزو قارَة إفريقيا باسم اإلنسانيِة، 
مس�تغلًة ما تتعرض له المرأة من ظلم بس�بب الجهل 
في بع�ض المجتمعات اإلفريقية، وفق�ر أبناء القارة، 
وم�ا يعانونه م�ن أمراض وجه�ل، والخطي�ر أّن هذا 
اإلعصار الغربّي أصاَب كثيرًا من أصحاِب الَكياس�ِة 
ياس�ِة، خصوص�ًا من هم ف�ي مواقع أو  والثَّقاف�ِة والرَّ
مناص�ب مهّم�ة، ومن ث�م كان ال بد م�ن إلقاء الضوء 
على الحركة التغريبية في إفريقيا، وبخاصة تلك التي 

تستهدف المرأة اإلفريقية.

المقصود بالتغريب:
التَّغري�ب ظاهرٌة حديثٌة، ب�دأت في أوائل الحقبة 
االس�تعماريَّة األوروبيَّ�ة))(، ومصطل�ح )التَّغري�ب( 
غة العربيَّة،  ُيعدُّ من المصطلحات المس�تحدثة في اللُّ
صاَغ�ُه الُكتَّاب والمفّكرون ف�ي العصر الحديث بعد 
ق  الَغ�رب)2(، وتأّث�ر الكثيرين  ش�عور بعضه�م بتف�وِّ
بحض�ارة الغ�رب وثقافته، وله�ذا نج�د أنَّ مصطلح 

)التَّغريب( قد ورد في مفهومه تعاريف كثيرة.
مفه�وم  ف�ي)  وردت  الت�ي  التَّعريف�ات  فم�ن 
التَّغري�ب( ما جاء عن األس�تاذ أن�ور الجندي، حيث 
ق�ال: إنَّ التَّغري�ب عب�ارٌة ع�ن »َخْلِق عقلي�ٍة جديدة؛ 
تعتم�د عل�ى تصّورات الفك�ر الغربّي ومقاييس�ه، ثم 
تحاك�م الفك�ر اإلس�المي والمجتم�ع م�ن خاللها؛ 
الغربّي�ة وتس�ييدها عل�ى  به�دف س�يادة الحض�ارة 
حضارات األمم«)3(، وهو بهذا التَّعريف يربط مفهوم 

عشر  الخامس  القرن  في  األوروبية  االستعمارّية  الحقبة  بدأت    )((
حيث  العشرين،  القرن  في  قمتها  إلى  ووصلت  تقريبًا،  الميالدي 
المستعمرين.  بين  األوروبّية  غير  المستقلة  األقاليم  آخر  ُقسمت 
ينظر: تحرير االستعمار، شوقي أبو خليل، جمعية الّدعوة اإلسالمية، 

طرابلس، ط)، )99)م، ص 42.

زقزوق،  حمدي  محمود  العالمية،  اإلسالمّية  الموسوعة  ينظر:    )2(
 / 422)ه�  ط)،  القاهرة،  اإلسالمية-  للشؤون  األعلى  المجلس 

)200م، ص 46. 

المكتب  الجندي،  أنور  الفكر اإلسالمّي،  التَّغريب في غزو  )3(  شبهات 
اإلسالمّي، دمشق، 398)ه� / 978)م، ص 3).
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بالغرب )أوروبا والواليات المتحّدة(. 
والّثانّي: اس�تالب أو تغري�ب؛ أي خلق هّوة بين 
الم�رء وواقع�ه، فُتغل�ف ذاته بح�ّب ما عن�د الغربّي؛ 
حتَّ�ى تضع�ف في�ه روح االنتم�اء إل�ى دين�ه ووطن�ه 

وثقافته وعاداته وتقاليده.
ولق�د نجح�ت ح�ركات التَّغري�ب ف�ي اختراق 
ياس�ية والّثقافية ف�ي إفريقيا بش�كل كبير،  الحي�اة السِّ
وكذل�ك في اخت�راق النس�يج االجتماع�ّي اإلفريقي 
أثي�ر ف�ي أه�م عنصر م�ن عناصر  عب�ر الّس�يطرة والتَّ
المجتمع، أال وهو: )الم�رأة(، وكذلك نجحت هذه 
ينية عن  المؤسس�ات؛ في ظّل غياب المؤسس�ات الدِّ
أداء دوره�ا ف�ي ردع بع�ض الُمعتق�دات الباطلة في 
مجتمعن�ا اإلفريقي، واتخذت عدة أش�كال بحس�ب 
ن�وع االحتالل؛ ما جعل إفريقي�ا خليطًا غير متجانس 

من اللغات والثقافات.

الق�ارة  ف�ي  التَّغريبيَّ�ة  فرنس�ا  بواب�ات 
مراء: السَّ

ول االس�تعماريَّة   اختّط�ت كلٌّ من حكومات الدُّ
سياس�ة خاّص�ة تمي�زت به�ا ع�ن غيره�ا ف�ي عملية 
تغري�ب س�كان المنطق�ة))(، وعلي�ه ف�إنَّ الح�ركات 
التَّغريبية قد نش�أ بعُضها في مستعمرات غرب إفريقيا 
ة، وكشأن معظم البلدان اإلفريقية  الفرنسية بصفة عامَّ
ف�ي مس�تعمراتها اإلنجليزيَّ�ة أو البرتغالّي�ة؛ نالح�ظ 
�لطات الفرنسية طّبقت سياس�َة التَّغريب على  أنَّ السُّ
مختلف ش�رائح المجتمع اإلفريقي على مس�تويات 

ثالثة، نوضحها فيما يأتي:

واإلنجليزّي  الفرنسّي  التَّغريب  سياسة  أسلوب  بين  التَّمييز  يمكن    )((
لسكان المنطقة، باعتبار أّن األّول يتسم أسلوبه باالتحاد واالستيعاب، 
 ،)Association et Assimilation( الفرنسي لكلمتي بالمعنى 
اإلنجليزي  بالمعنى  الحكم واالندماج،  األبوّي في  بالمنهج  والّثانّي 
للفظي )Identity and paternalism(، ينظر: إفريقيا في عصر 
مجلة  جالل،  شوقي  ترجمة:  لويد،  ب.س.  االجتماعّي،  التَّحول 
عالم المعرفة، العدد: 28 جمادى األّول - جمادى اآلخرة المجلس 
أبريل   / 400)ه�  الكويت،   - واآلداب  والفنون  للثَّقافة  الوطني 

)نيسان( 980)م، ص 62.

1 - التَّغريُب الجماعّي: 
م�اغ وف�رض سياس�ة  الدِّ فك�رة غس�يل  لتنفي�ذ 
التَّغري�ب الجماع�ي عل�ى واق�ع الحياة ف�ي إفريقيا؛ 
نجد أنَّ فرنس�ا قد استخدمت وسائل متعّددة، تجسد 
أهّمه�ا ف�ي عملي�ات تثقي�ف وتربيَّ�ة وتعلي�م طويلة 
األم�د، من أجل إدماج س�كان المنطقة في المجتمع 
الفرنس�ّي، فمث�اًل: طّبق�ت فرنس�ا قان�ون األح�وال 
خصية، والقانون المدنّي والجنائّي الفرنسّي على  الشَّ
األفارق�ة، وق�د اعتبر الفرنس�يون أنَّ قب�ول اإلفريقي 
الخض�وع له�ذه القواني�ن إنِّما ه�و فارق كبي�ر يميِّزه 
ع�ن اإلفريقي الَّ�ذي يرفض الخضوع لها ويتمس�ك 
بقوانين�ه المحلي�ة)2(؛ ف�كّل َم�ن ُيظه�ر م�ن األفارقة 
�ق نصيبًا كبيرًا من اس�تيعاب  نجاح�ًا واضح�ًا، ويحقَّ
ة، يقبلونه بين صفوفهم عضوًا، له كّل  الثَّقافة الفرنس�يَّ
الحقوق االجتماعيَّة مثل الفرنسيين سواء بسواء)3(.   
ياس�ات التَّغريبي�ة الجماعّي�ة قّدم�ْت ُأْكلها  والسِّ
�ديد لسكان المنطقة، فظهر ما ُيسّمى  مع األسف الشَّ
وبه�ذا   ،)4()indigenant )األنديجين�ا  بقان�ون 
لطات القضائيَّة التي كانت في يد  القانون تّم إلغاء السُّ
الّزعماء المحليين، وُأتيح للفرنسيين الُحكم المباشر 
في النَّواحي القضائية عن طريق الضباط العس�كريين 
الفرنسيين الذين كان من حّقهم إلقاء القبض على أي 

إفريقي وحبسه دون محاكمة)5(.
ياس�ة  وكان أه�ّم األهداف الت�ي ُبنيْت عليها السِّ

االستعمار  ضّد  إفريقيا  غرب  في  اإلسالمّية  الممالك  جهاد  ينظر:    )2(
الفرنسي )885)م - 4)9)م(، إلهام محّمد علي ذهني، ص 6)2.

)3(  وقد صدرت في ذلك مراسيم تنادي: بأّن »كّل سكان المستعمرات 
الفرنسية، دون تمييز بينهم من حيث اللون، هم مواطنون فرنسيون، 
يتمتعون بكّل الحقوق التي كفلها الدستور«، ينظر: إفريقيا في عصر 

التحول االجتماعي،  ب.س. لويد، ترجمة: شوقي جالل، ص 63.

الضباط  يطبقها  التي  والعرفية  اإلدارية  األوامر  من  مجموعة  وهو    )4(
والحكام العسكريون والمدنيون على الرعايا األفارقة الَّذين لم يرتقوا 
الممالك  ينظر: جهاد  الفرنسّية.  البيئة  في  فرنسا  إلى مستوى سياسة 
محّمد  إلهام  الفرنسّي،  االستعمار  ضد  إفريقيا  غرب  في  اإلسالمّية 

علي ذهني، ص 7)2.

)5(  ينظر: المصدر الّسابق، ص 7)2.
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غب�ة ف�ي تعلي�م  الفرنس�يَّة ف�ي ه�ذا الخص�وص: الرَّ
األفارق�ة مآث�ر النَّظم والثَّقافة الفرنس�ّية ومحاس�نها، 
وتعريفه�م ب�أنَّ كّل تقّدم ورقي يمك�ن أن يصيبهم ال 
غة الفرنسيَّة،  يأتي أو يتحّقق إاّل عن طريق الّثقافة واللُّ
وحية والحياتيَّة التي أتت بها  وكذلك الُمس�تويات الرُّ

الثَّورة الفرنسيَّة))(.
وق�د ترك�ت الحرك�ة التَّغريبيَّ�ة الجماعّي�ة تأثيرًا 
المنطق�ة وتوجهاته�م،  نف�وس س�كان  ف�ي  عميق�ًا 
ت  وبخاّص�ة عالقته�م ببيئته�م وأوطانه�م، فق�د أدَّ
إل�ى »ظه�ور جماع�ات نس�يت أصوله�ا اإلفريقي�ة، 
وأصبح�ت فرنس�ية خالص�ة، وإن كان عددها قلياًل، 
وبع�ض الجماع�ات تاه�ت بي�ن فرنس�ا وإفريقي�ا، 

وبعضها انتكس وارتّد ليصبح إفريقيًا خالصًا«)2(.
2 - تغريُب النُّخبة اإلفريقية وفرَنستها:  

لّما أدرَك الُكّتاب الفرنس�يون أنَّ سياس�َة ّتغريب 
كّل س�كان إفريقي�ا لن ُتؤدي إل�ى الّنتيج�ة المتوخاة 
ة)3(،  منها، وإنَّما خلقت جماعات إفريقية محلية خاصَّ
نادوا بضرورة اتباع سياس�ة جديدة في مستعمراتهم، 
م�ة ه�ؤالء الكّت�اب )ج�ول هارم�ون  وكان ف�ي مقدِّ
Jules Harmonde( )4(اّل�ذي دع�ا إل�ى ما ُعرف 
س�الة الفرنس�يَّة  بسياس�ة المش�اركة)5(، وتمّثل�ت الرِّ

د صالح  ))(  ينظر: جماعات التَّحديث االجتماعّي في وسط إفريقيا، محمَّ
ط)،  ليبيا،  طرابلس،  للّدراسات،  العالمي  المركز  أيوب،  محمد 
إفريقيا،  غرب  في  اإلسالمّية  الممالك  وجهاد   .(36 ص  )99)م، 

إلهام محّمد علي ذهني، ص 5)2.

صالح  د  محمَّ إفريقيا،  وسط  في  االجتماعي  التحديث  جماعات    )2(
محمد أيوب، ص 38).

)3(  لم تكن هذه الجماعات بمثابة الجسر أو المعبر الواصل بين فرنسا 
وبين سكان المنطقة.

)4(  لم أقف على ترجمة له.

الحكومية  اإلدارة  بين  التعاون  يتم  أن  تعني:  المشاركة  سياسة    )5(
إفريقية  زعامات  تكوين  أجل  من  المحليين؛  األفراد  وبين  الفرنسية 
تقود الشعوب والمجتمعات إلى طريق الحضارة والمدنية األوروبية، 
والقيادات،  الزعامات  فرنسة هذه  السياسة  أهداف هذه  ويكون  من 
أو فرنسة النخبة )Elite( بداًل من الفرنسة الجماعية للشعب. ينظر: 
جهاد الممالك اإلسالمية في غرب إفريقيا، إلهام محّمد علي ذهني، 

بالنِّس�بة لهذا المس�توى من التَّغريب في »َخلق ُنخبة 
راث الفرنس�ّي، وتمّثل جسرًا أو وسيطًا  تس�توعب التُّ

عب اإلفريقي«)6(. سالة الفرنسية والشَّ بين الرِّ
ياس�ات طم�س الهوي�ة اإلفريقية تّم  وتنفي�ذًا لسِّ
تنظي�م المس�تعمرات الفرنس�ية ف�ي أش�كال إدارية، 
تق�وم على المركزيَّة الت�ي ال تختلف كثيرًا عن النَّمط 
�ابق ف�ي الحكم اإلدارّي الفرنس�ّي المباش�ر، إالَّ  السَّ
أنَّ�ه أعطى فرصة للحكام الفرنس�يين ف�ي أن يختاروا 
م�ن بي�ن األفارق�ة المحليي�ن َم�ن يرون�ه مناس�بًا في 
مس�اعدتهم لحك�م المقاطع�ات)7(، واس�تلزم ذلك 
�ابقة،  السَّ التَّش�ريعات  م�ن  بالتَّخفي�ف  يقوم�وا  أْن 
�ائدة في  واالعت�راف بالنُّظ�م والعادات والتَّقاليد السَّ

كّل المقاطعات على حدة.
ياسّي الجديد قامت اإلدارة  وفي إطار هذا التوّجه السِّ
ام المحليين إليها، وبخاّصة الذين  الفرنسية بَجذِب الُحكَّ
ال يزالون يتمتعون بسلطان قوّي على ممالكهم القديمة، 
فاس�توعبتهم، واعتبرته�م ف�ي مس�توى الرؤس�اء الكبار 
ذوي المقام الرفيع)8(، على أنَّ األولويَة في اختيار هؤالء 
رطة)9(،  ؤساء، في الوظائف الحكومية والجيش والشُّ الرُّ

ل على الوالء لفرنسا. تعتمد في المقام األوَّ
يت�ّم  ف�كان  المثقف�ة،  الّصف�وة  أو  النُّخب�ة،  أّم�ا 
اختياره�م م�ن أكبر الط�الب تفّوقًا إلتم�ام تعليمهم 
ف�ي أرق�ى الم�دارس الفرنس�ية، لتهيئت�م للعمل في 
الحكوم�ة مس�تقباًل، وتقّل�د المناص�ب المهّم�ة في 

الدولة أو إفريقيا)0)(.

ص )7)2 – 8)2(.

صالح  د  محمَّ إفريقيا،  وسط  في  االجتماعي  التحديث  جماعات    )6(
محمد أيوب، ص )38) - 39)(.

)7(  ينظر: المصدر السابق والصفحة نفسها.

د صالح  )8(  ينظر: جماعات التحديث االجتماعي في وسط إفريقيا، محمَّ
محمد أيوب، ص 39).

)9(  ينظر: المصدر السابق، ص 40).

)0)(  ينظر: جهاد الممالك اإلسالمية في غرب إفريقيا، إلهام محّمد علي 
ذهني، ص 8)2.
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وكان تغري�ب النُّخب�ة ف�ي الق�ارة مطلبًا كبي�رًا لدى 
ل، فس�عوا لتكوين شخصيات  الفرنس�يين في المقام األوَّ
عوب  مسيحية إفريقية، يكون بإمكانها أن تتولى قيادَة الشُّ
�ة الكنيس�ة في  ي�ن مهمَّ مس�تقباًل، وق�د أدرك رج�ال الدِّ
تكوين ُنخبة مس�يحية في مختلف بل�دان إفريقيا، تتكفل 
ولة، فمث�اًل لو أخذنا حالة )س�احل  بمس�ؤولية قي�ادة الدَّ
نة لنفوذ  الع�اج( بوصفها إحدى ُكبريات األماك�ن الممكِّ
ئيس العام في  الفرنس�يين في غرب إفريقيا؛ فق�د كتب الرَّ
جمهورية )كوت ديفوار( للَبعثات الَكنسية اإلفريقية عام 
948)م رس�الَة برنام�ج واضح�ة إل�ى النائب الرس�ولي 
ألبيدج�ان؛ ُمبيِّن�ًا له أنَّ�ه »ال ب�دّ أن يك�ون الكاثوليكيون 
قادري�ن عل�ى أن يلعب�وا دورًا ريادي�ًا في جمي�ع القضايا 
عوب أو بالدول... فأقلية  والمسائل التي تتعلق بحياة الشُّ
منظمة ونشيطة )من الكاثوليكيين( تستطيع أن تقوم بهذا 
ور، كم�ا يق�وم بذل�ك اآلن الكنيس�ة الكاثوليكية في  ال�دَّ
أمري�كا وهولن�دا، وف�ي دول أخ�رى كثيرة، وكم�ا يفعله 
�يوعيون ف�ي أماكن أخ�رى مع األس�ف... يوجد هنا  الشُّ
أثير الكاثوليكي، وهذا يعني  )في إفريقيا( مجال فسيح للتَّ
�كان األصليين ال بّد م�ن تكوينهم وتهيئتهم بدّقة؛  أنَّ السُّ

من أجل أن يلعبوا دورًا قياديًا في جميع المجاالت«))(.
ياس�ة التَّغريبي�ة قامت بعض  وتمش�يًا مع هذه السِّ
الُحكوم�ات في إفريقيا وف�ي جميع المناطق بإنش�اء 
مدارس فرنسية لتعليم النَّاشئة من األفارقة، تقوم على 
مناهج دراسية مماثلة للمناهج الفرنسيَّة في فرنسا)2(.

س�اتير والُمؤسسات الحكومية  3 - تغريُب الدَّ
والمدنية اإلفريقية: 

أدرك�ْت فرنس�ا أّن نج�اح التغريب لم�ّدة طويلة 
س�اتير ومختلف المؤسس�ات  يعتمد على تغريب الدَّ
الحكومي�ة، فم�ا ُش�ِرع قانوني�ًا يصع�ب إزالت�ه، كما 

 Les premiers pas d›une Eglise\Trichet,P )((
 (Vol.3 partie:A)\ centre de Documentation
                                                                 missionnaire\ Abidjan.1996. 41 et 130

لويد، ترجمة:  التحول االجتماعي، ب.س.  إفريقيا في عصر  ينظر:    )2(
شوقي جالل، ص 64.

أدرك�ت أنَّ تالميذها من المس�تغربين األفارقة الذين 
ينّفذون أجنداتهم لن يس�تمر حالهم؛ ألنَّ الوضع في 
عماء والقادة  إفريقيا مهما طال لن يس�تقر له�ؤالء الزُّ
الج�ّدد المحليي�ن، وتوقع�ًا منه�ا لتصاع�د الغضب 
�خط من الس�كان على الق�ادة المتحالفين حتَّى  والسُّ
النَّع�ل بالنَّعل م�ع الغرب؛ من ناحي�ة، وزيادة الوعي 
االجتماع�يّ ل�دى جماع�ات أخ�رى داخ�ل القارة؛ 
م�ن ناحية أخ�رى، فّكرت فرنس�ا في تطبيق سياس�ة 
وصيانته�ا،  وتعميره�ا  أفكاره�ا  لس�يرورة  جدي�دة 
تتج�اوز االعتماد على األش�خاص لتصل إلى النِّظام 
المؤسس�ي لل�دول اإلفريقي�ة الجدي�دة النَّاش�ئة في 
المستقبل، فاختارت التَّغريب الّدستوري والفكرّي؛ 
م�ن أجل رب�ط ه�ذه الجماعات )الت�ي ت�ّم تغريبها( 
ول اإلفريقية نفس�ها؛ على  بقنوات متصلة بجذور الدَّ

أمل أن تجعل الجماعات الجديدة مرتبطة بها)3(. 
ل خط�وة عملي�ة لتطبي�ق سياس�ة  وق�د ج�اءت أوَّ
االرتباط الُدستوري بفرنسا في ظّل )االتحاد الفرنسي( 
الَّذي حّقق الهدف العام بالنس�بة لفرنسا؛ فقد أدى إلى 

اعتراف بعض األفارقة المتغربين بأنَّهم فرنسيون)4(.

لويد، ترجمة:  التحول االجتماعي، ب.س.  إفريقيا في عصر  ينظر:    )3(
شوقي جالل، ص )4).

)4(  ينظر: المصدر السابق، ص 43).
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الدس�توري  االس�تيعاب  سياس�ة  إط�ار  وف�ي 
 )Loi de code( ظه�رت فك�رة القان�ون اإلط�اري
الَّذي أص�دره غي مولي�ن )Guy Moulin())(عام 
956)م، وق�د أعط�ى ه�ذا القانون الحري�ة المطلقة 
لألقاليم اإلفريقية في اختيار ممثليها لدى: )الجمعية 
الوطني�ة الفرنس�ية، ومجل�س الجمهوري�ة، وجمعية 
االتحاد الفرنس�ي(، إالَّ أنَّ األفارقة الَّذين ُس�مح لهم 
- بحكم هذا القانون - أْن يمّثلوا ش�عوبهم في باريس 
كان�وا م�ن الذين تش�ّبعوا بثقاف�ة الغ�رب وحضارته، 
التَّغري�ب  اس�تيعاب  ف�ي  كبي�رًا  ش�وطًا  وقطع�وا 
الفرنسي بمس�توياته الثَّالثة: )الجماعي، والنُّخَبوي، 

والدستوري()2(.
وجاء بعد القانون اإلطاري قانون دس�توري آخر 
لربط دول المس�تعمرات الفرنس�ية بفرنس�ا، أالَّ وهو 
)دس�تور ش�ارل ديغول()3( الصادر ع�ام 958)م في 

))(   لم أقف على ترجمة له.

لويد، ترجمة:  التحول االجتماعي، ب.س.  إفريقيا في عصر  ينظر:    )2(
شوقي جالل، ص 44).

)3(  )شارل ديغول( )Degaule( )890)م - 970)م(:  رجل عسكري 
ضّد  الفرنسية  المقاومة  قاد  العشرين،  القرن  في  فرنسي  وسياسي 
الجمهورية  تشكيل  وراء  وكان  الثانية،  العالمية  الحرب  في  ألمانيا 
الخامسة عام 958)م، وعمل رئيسًا لها لمدة أحد عشر عامًا إلى حين 
استقالته عام 969)م، وتوفي في التاسع من نوفمبر عام 970)م على 

ستور على فكرة تأسيس دول  فرنسا، وقد قام هذا الدُّ
إفريقية مرتبطة بفرنس�ا سياس�ّيًا واقتصادّيًا وعسكرّيًا 
الجماع�ة  ف�ي  الفك�رة  ه�ذه  وتمّثل�ت  وثقافّي�ًا)4(، 
الفرنس�ية – اإلفريقي�ة )C.F.A.( التي جاءت لتعّبر 
بش�كل واض�ح ع�ن اس�تجابة فرنس�ا لل�رأي الع�ام 
اإلفريقي، واضطرت أن تطرح عليه االس�تفتاء الذي 
أعط�ى لألقالي�م اإلفريقية حري�ة االختي�ار بين قبول 
س�تور )االرتباط بفرنس�ا( أو رفضه، لكن س�كان  الدُّ
المستعمرات الفرنس�ية بغربي إفريقيا قبلوا أجمعهم 

ستوري بفرنسا ما عدا مقاطعة غينيا)5(. االرتباط الدُّ
وقد جاء هذا الَقبول الجماعي استجابًة لمصلحة 
فرنس�ا في أن ُتبق�ي دول المنطقة تابع�ة لها حّتى بعد 
االس�تقالل، فكان لهذا االتفاق العام على استمرارية 
التَّبعية دالالته بالنس�بة لعالقات فرنسا بمستعمراتها 
خ�الل م�ا تبقى م�ن الق�رن العش�رين؛ حت�ى بعد أن 
�ابقة مس�تقلًة اسميًا  أصبحت هذه المس�تعمرات السَّ

بدءًا من عام 960)م)6(.

م�ن  التَّغريبي�ة  للح�ركات  اعم�ون  الدَّ
األفارقة:

إنَّ المالحظ في هوّية )الحركات التَّغريبية( التي 
عاش�ت في كن�ف االس�تعمار األوروب�ي، وفي ظّل 
االستقالل تحت قيادة  الُحّكام األفارقة وحكوماتهم، 

إثر نوبة قلبية. ينظر: الموسوعة العربية العالمية، ج 0)، ص )553 
.)554 –

أنه يحّق لكّل عضو أن ينفصل مستقاًل  )4(  فقد نص بنود الدستور على 
أما  الداخلي.  باالستقالل  يتمتعون  األعضاء  وأن  الجماعة،  عن 
والعملة  والّدفاع  والّشرطة  بالخارجية  المتعلقة  المهمة  المواضيع 
والّشؤون االقتصادّية والمواد االستراتيجّية والقضاء والتَّعليم العالي 

والمواصالت، فكّل هذه من اختصاص فرنسا وحدها!

شوقي  ترجمة:  لويد،  ب.س  االجتماعي،  التحول  عصر  في  ينظر:    )5(
جالل، ص )44) - 45)(.

مزروعي،  علي  والغرب،  واإلسالم  إفريقيا  فكرية..  قضايا  ينظر:    )6(
مركز  إفريقية،  دراسات  سلسلة  وغيره،  قنصوه  صبحي  ترجمة: 
دراسات المستقبل اإلفريقي، العدد 4، القاهرة، ط)، 998)م، ص 
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�امها بشيء من التَّوّحد، وقد نجم هذا التَّوّحد  هو اتسَّ
عن تجانس أعضائها الثَّقافي االجتماعي.

فمن النَّاحية الثَّقافية الفكريَّة؛ نجد أّن الخصائص 
�ريحة تتمّث�ل ف�ي أنه�ا تتك�ون  األساس�ية له�ذه الشَّ
مم�ن تلّقوا قس�طًا وافرًا من ثقاف�ة غربية؛ تختلف في 
جوهرها وفي ش�كلها عن ثقافة بقي�ة أفراد المجتمع 
المحل�ي التَّقليدّي، بحي�ث لم يتم تكوينه�م الّثقافي 
والّترب�وّي في م�دارس القري�ة التَّقليديَّ�ة، ولكن في 
المؤسس�ات التَّعليمية األوروبيَّ�ة التي أصبحت فيما 
بعد »مدارس عمومية  أهلية«))(، فقد استوعبوا بذلك 
ت�راث الغرب، وتش�ّكلت أفكاره�م وثقافتهم بالقيم 
والثَّقافة الغربيَّة)2(؛ ال يؤمنون إال بأيديولوجيَّة غربيَّة، 
تل�ك األيديولوجيَّ�ة الت�ي تجّس�د النَّم�اذج المعرفيَّة 
واألخالقيَّة المس�توردة والمتحّيزة ضد واقعهم، هذا 

من ناحية الثَّقافة والقيَّم.  
وأم�ا م�ن ناحي�ة العقي�دة؛ فق�د كان�وا جميع�ًا 
ًة من  كاثوليكيي�ن في ال�دم، أو ممن تلقوا ثقاف�ًة غربيَّ
ج�ذور مس�يحية كاثوليكي�ة، فنالح�ظ أنَّ األغلبي�ة 
يار تنتمي إل�ى الثَّقافة والعادات  المس�لمة من هذا التَّ
والتَّقالي�د المس�يحية أكث�ر م�ن انتمائه�ا إل�ى الثَّقافة 
والعادات والتَّقاليد اإلسالمية؛ فأغلبيتهم علمانيون، 
لم يكن لهم صلة بدينهم اإلسالمّي؛ فمجرى حياتهم 
يني، وهذا ما  كان منفصاًل بشكل تامٍّ عن انتمائهم الدِّ
كان له دوٌر كبيٌر في أن تتبنى كّل بلدان إفريقيا جنوب 
الصحراء القيم المس�يحية، بما فيها تلك البلدان التي 
�احقة من س�كانها،  يش�ّكل المس�لمون األغلبية السَّ
مث�ل: بوركينافاس�و، ومال�ي، والس�نغال، والنيج�ر، 

 L› Islam en megapole:Itineraire et ))( ينظر: 
 strategies des communautés Musulmanes
 thès)   93-d› Abidjan en   Côte- d›Ivoire 1960
 de Doctorat  ) / Marie Miran  / S.O.A.S.

     Université de London 2001 / Page  173

 L› occidentalisation des (75 2(   المصدر نفسه، ص 75) و(
:pays du Tirs-Monde / Page

ونيجيريا، وكوتديفوار، وغيرها)3(. 
�ا الحي�اة االجتماعي�ة التي يتمت�ع بها هؤالء؛  وأمَّ
فقد تمّثلت في الفوارق الطبقية التي يتمتعون بها دون 
خل، وما يتبعه من مظاهر  غيرهم، من حيث ارتفاع  الدَّ
اس�تهالكية ذاَت طابع أوروبي غربي في األساس)4(، 
فهم  يعيش�ون منعزلين عن المجتم�ع المحلي، وغير 
ري�ن في�ه، كما أنَّه�م يعيش�ون أيض�ًا غرباء عن  متجذِّ
المجتم�ع وال ينتم�ون في أي حال م�ن األحوال إلى 
بلدانهم، كما أنهم ينظرون إلى المجتمعات التَّقليدية 
اإلفريقي�ة نظ�رة دوني�ة؛ فالتَّقاليد والع�ادات المحلية 
ينظ�رون إليه�ا بوصفها عبئًا ال بد م�ن التَّخلص منها، 
غم م�ن أنهم يتحدث�ون بلغ�ة بلدانهم؛ فإنَّ  وعل�ى الرُّ
خطابه�م الثَّقاف�ي يبدو في نطاق التَّحوي�ل التَّدريجي 
للمجتمع، وال يكاد يفهمه سواهم من أفراد المجتمع  
ل – أحيانًا - أداة للعزلة  التَّقليدي؛ ألّن خطابهم يش�كّ
ع�ن الجماهير ال للتواص�ل معها؛ لغربت�ه عن الواقع 

الثَّقافي للمجتمع المحلي)5(.

تغريب المرأة اإلفريقية:
لقد بدأت الح�ركات التَّغريبيَّة للم�رأة اإلفريقية 
ف�ي إفريقيا م�ع بداي�ة الم�ّد »التَّنصيري« ف�ي الدول 
اإلفريقية، فرفعوا ش�عار )قضي�ة تحرير المرأة(، التي 
تمّث�ل ُنقطة ضع�ف لألفارقة، واس�تغلوا الظلم الذي 
كان يمارس ضّد المرأة في إفريقيا في بعض المزارع 
والبي�وت من ِقبل الذكور نتيجة الجهل واالبتعاد عن 
بعض العادات القيِّمة؛ فضاًل عن االبتعاد عن العقيدة 
اإلسالميَّة، فهم يعلمون أّن المرأة هي القاعدة الصلبة 
ألي مجتمع في العالم، فهي أساس تكوين المجتمع 
وتربيته وتنشئته، وفي المقابل هي المفتاح للتأثير في 

page 175 / L› Islam en megapole :3( ينظر(

العربية،  النهضة  دار  الدين،  محيي  عمرو  والتنمية،  التخلف  )4( ينظر: 
بيروت 975)م، ص 43).

 La Civilisation quotidienne en  Côte-d›    :5(  ينظر(
 .Ivoire/ Abdou Toure P:37
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المجتمع، وهذا س�ر اهتمامهم بالم�رأة دون غيرها، 
فعملوا على التأثير في عقول الفتيات والنِّساء في ظّل 
انبهارهّن بالغرب المتط�ور في التَّقنية والمعلومات؛ 
وش�عورهّن بم�ا علي�ه بلدانهّن من التخل�ف والفقر، 
ين�ي لدولهّن، وبداًل م�ن التَّركيز  حّت�ى في الواقع الدِّ
على جلب حضارة الغ�رب الِعلمّية لمجتمعاتهن تم 

جلبهّن نحو قيم الغرب الالأخالقية!
تعي�ش الم�رأة ف�ي المجتم�ع اإلفريق�ي عزي�زة 
جل صاغ�رًا يطلب يدها،  ف�ي منزل والده�ا، يأتي الرَّ
ولألب أن يرضى أو يرفض، فيدفع الرجل مهرها، ثم 
تنتقل معه إلى منزله عزي�زًة كريمًة، لتكون رّبة البيت 
الت�ي مهمُتها أن ترب�ي أطفالها، ول�كّل قبيلة طريقتها 
ف�ي التَّعامل معه�ا، لكن معظ�م القبائل تق�ّدر مكانة 
الم�رأة، وتحف�ظ الم�رأة في الوق�ت نفس�ه كرامتها، 
وتص�ون عفته�ا، حرصًا على طهارة نس�ب أوالدها، 
ومن المس�تحيل أْن تكون لها عالقات جنسية خارج 
الحي�اة الزوجية عند معظ�م القبائ�ل اإلفريقية رعاية 
لش�رفها، وف�ي بع�ض القبائل ف�ي إفريقي�ا إذا فقدت 
الفت�اة َبكارتها ال تجد َمن يت�زوج بها، كما في بعض 
األرياف والقرى في بعض بل�دان إفريقيا حتَّى اآلن، 
خصوصًا عند بعض القبائل التي ال تزال أفضل حااًل 
من المدن الكبيرة في التَّرابط األسري المتمّيز، وعّفة 
هامة والِغيرة في صدور الرجال،  ة والشَّ النِّساء، والعزَّ

ولهذا تندر لديهم حاالت الطالق.

التَّغريبي�ة رأت أّن ه�ذا ُظل�ٌم  التَّي�ارات  ولك�ن 
جن - كما  للمرأة! فنادت بقّوة بتحريرها من ذلك السِّ
يزعمون!- لكي تتمتع بحريتها كالمرأة الغربيَّة، لكن 

ما طبيعة الحرية التي يرّوجون لها، وما نتيجتها؟
)التحرير!( ال�ذي يقصده دع�اة التغريب للمرأة 
اإلفريقي�ة ه�و تحريره�ا م�ن أنوثتها لتصب�ح ِديكورًا 
جمياًل ف�ي االحتف�االت، وس�لعة رخيص�ة للمتعة، 
وفت�اة إعالن، وبطلة ألفالم الجن�س.. وغيرها، ربما 
�ارع أو من الماله�ي، وربما  أخذه�ا زوجه�ا من الشَّ
حمل�ت منه قبل الزواج، و )التحرير!( الذي يريدونه 
للمرأة هو أن ترّبي ابنها وابنتها على يد خادمة؛ فيفقد 
أطفالها الش�عور بحنان األم وقربه�ا، فهي الهية بين 
زق والَحفالت والمجون، حتى تأتيها س�ّنة  طلب الرِّ
الحياة لتجد نفس�ها كبيرة هرم�ة ال تصلح لهذا النوع 
م�ن الحرية، وتكون محظوظ�ة إْن زارها أوالدها في 

دار العجزة.
وهك�ذا س�عى المس�تعمر إلى نق�ل األفارقة إلى 
دين المس�يحية عب�ر خدع�ة )التحرير!(، وأس�لوب 
اس�ترقاق  الحقيقي�ة  ف�ي  وه�و  والتَّنصي�ر،  التَّبش�ير 
وتضلي�ل، اله�دف من�ه إبق�اء اإلفريقي في اس�تعباد 
دائ�م، وليكون دائم�ًا تابعًا لهم، لق�د »مضت أعمال 
التَّنصير في الماضي، كما هي في الحاضر، بأساليب 
ال تحت�رم آدمي�ة اإلنس�ان، وال تحس�ب لعقل�ه أي 
حس�اب، وم�ن يمعن في أعم�ال المنّصري�ن يجدها 
عاريًة من أي ثوب إنس�انّي، وتتداعى إلى ذهنه صور 
الجبابرة والُطغ�اة من أمثال نيرون وهوالكو وكرومر 
وهتلر ونابيلون وغيره�م، وهؤالء المنّصرون الذين 
يضع�ون أنفس�هم أحيانًا في ثياب بي�ض ال يختلفون 
كثي�رًا ع�ن النَّازيي�ن والَمغ�ول والتتَّار ف�ي غزواتهم 
األول�ى التي حركته�ا الّدوافع العرقي�ة والبيولوجّية، 
وبع�ض هؤالء المنّصرين فاَق في وحش�يته وقس�وته 

التّتار والرومان والجرمان«))(.

))(  التنصير واالستعمار في إفريقيا السوداء، عبد العزيز الكحلون، ص 35.

، بدأت 
ٌ
 حديثة
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غريب ظاهرة التَّ

ة  في أوائل الحقبة االستعماريَّ
ر الكثيرين 

ّ
ة، وتأث األوروبيَّ

بحضارة الغرب وثقافته.
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وسائل تغريب المرأة اإلفريقية:
إنَّ التَّبعية االجتماعية تعّد من أكبر مظاهر التَّبعية 
وأبرزها، انتش�رت التَّبعية االجتماعية في مجتمعات 
غرب�ي إفريقي�ا قبل االس�تقالل وبعده، فقد اتس�مت 
عالقة ال�دول الغربيَّة، وبخاصة فرنس�ا، بمجتمعات 
إفريقيا بالتح�دي والقهرية للنظ�م المحلية اإلفريقية 
األصيلة، م�ا أدى بالمجتمعات اإلفريقية إلى اعتناق 
أس�اليب الحي�اة الغربي�ة))(، فق�د حاولت س�لطات 
البلدان اإلفريقية تقلي�د الغرب حذو القذة بالقذة في 

تحديثها للحياة والعالقات األسرية الزوجية.
م�ن أه�م العوام�ل التي س�اعدت عل�ى تغريب 
الم�رأة اإلفريقي�ة تأّثره�ا بالتَّي�ارات التَّغريبي�ة الت�ي 
تمّكن�ت م�ن النف�وذ داخ�ل المجتمع خ�الل الحقبة 
االس�تعمارية عبر بوابات اقتصادي�ة وفكريَّة وثقافية، 
ف�كّل ما تعاني�ه إفريقيا اليوم م�ن الفوضى األخالقية 

واالجتماعية سببه الحقبة االستعمارية.
وم�ن أه�ّم وس�ائل تغري�ب الم�رأة اإلفريقي�ة 

المسلمة: 
1 - األفالم والمسلسالت الغربيَّة المتنوعة:

م�ن  والس�ينما  والمس�رح  للف�ن  التَّروي�ج  إنَّ 
وس�ائل تغري�ب المرأة ف�ي إفريقيا، وه�ذا من أخطر 
األس�اليب العلمانية التي نج�ح العلمانيون في إغواء 
المرأة المس�لمة من خاللها، فهم قد ينشرون قصصًا 
لبع�ض الكاتب�ات ويقول�ون: بقل�م القاّص�ة فالن�ة، 
وكذل�ك ينش�رون دعاية لمع�ارض تش�كيلية تقيمها 
الفنان�ة فالنة، وق�د يدعونها للمش�اركة ف�ي التمثيل 
أو في المس�رح أو غي�ر ذلك، ما يؤدي إل�ى أن تنبهر 
ه�ذه الفتاة بهم وتغّير أفكارها، وم�ن ثّم تكون داعية 

للتغريب والعلمنة وتحّلل المرأة اإلفريقية.
وتب�رز خطورة ه�ذه التبعي�ة اإلعالمي�ة جليًا في 
االعتم�اد الواس�ع للنم�اذج واألس�اليب الغربية في 

L› Occidentalisation des pays du Tiers-   )((
.monde/P 171

الوطني�ة  اإلعالمي�ة  المؤسس�ات  اس�تخدام  ط�رق 
وإدارته�ا، ويرجع ذل�ك – ربما - إل�ى »أنَّ محطات 
اإلذاع�ة والتَّلفزي�ون [في ه�ذه ال�دول اإلفريقية] قد 
ت�ّم بناؤه�ا عن طري�ق ش�ركات اإلع�الم اإلنجليزية 
أو الفرنس�ية أو األمريكي�ة، وق�د وص�ل األم�ر بهذه 
والتعليم�ات  التوجيه�ات  إص�دار  إل�ى  �ركات  الشَّ
إل�ى موظف�ي ه�ذه المحط�ات، وذل�ك لك�ي يّتبعوا 
األس�اليب الغربيَّ�ة ف�ي اس�تعمال أو إدارة المعدات 
الخاص�ة بهذه المحط�ات، وذلك جري�ًا على النمط 

الغربي في التَّنظيم واإلدارة«)2(.  
إّن المتتب�ع للبرام�ج التَّلفزيونية في غرب إفريقيا 
– مث�اًل - يكتش�ف برام�ج مخيف�ة ج�ّدًا، تتجاه�ل 
التَّاري�خ الحض�ارّي اإلفريق�ي، وع�ادات الش�عوب 
اإلفريقي�ة وتقاليدها، حيث تعرض تل�ك البرامج أو 
األفالم التَّاريخ الغربّي )األوروبّي واألمريكي( دون 
سواه، ما أدخل في ثقافة األطفال اإلفريقية مفهومات 

خاطئة عن إفريقيا.
وعلى سبيل المثال ال تجد طفاًل يحب الصناعات 
المحلية فضاًل عن اإلفريقية، بل يفّضل الغربيَّة منها، 
كم�ا أّن تأثير األف�الم الالتينية المتنوعة ق�د بلغ حّدًا 
خطي�رًا، إلى درجة وقوع حاالت طالق نتيجة إهمال 
الزوجة ألطفالها بس�بب انش�غالها بمشاهدة األفالم 
المكسيكية، كمسلسل )ماريمار وسرجو( و )بنزا( و 
)مادمازيل(، وإلى درجة اإلعجاب بشخصيات تلك 
المسلس�الت، فكثير من الفتيات اإلفريقيات يحملن 
اس�م )ماريم�ار(، حت�ى س�ّمت بعضه�ّن أطفاله�ّن 
�خصيات الموجودة ف�ي األفالم،  بأس�ماء تل�ك الشَّ
وكذل�ك المصنوعات المحلي�ة اإلفريقية، وهذه هي 

المشكلة بعينها. 
م�ن  المس�توردة  البرام�ج  أصن�اف  وتتمث�ل 
ال�دول الغربيَّ�ة، في: البرام�ج الثَّقافي�ة، واإلخبارية، 
والبرام�ج الوثائقي�ة التَّاريخي�ة، والبرام�ج التَّرفيهي�ة 

)2(  االستعمار والفراغ، منشورات جامعة قاريونس، ص 499.
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بش�كل  أو  واح�دة،  حلق�ة  ذات  المسلس�الت  م�ن 
سلس�لة تمت�د إلى ع�دة حلق�ات، ويبل�غ تأثي�ر هذه 
الم�واد اإلعالمي�ة الغربي�ة إل�ى درج�ة أن�ك تج�د 
ش�وارع بعض الم�دن الكب�رى خالية - أحيان�ًا - في 
اش�ات اإلفريقية المحلية،  س�اعات عرضها على الشَّ
واي�ات  أف�الم الخالع�ة والمج�ون، والرِّ وبخاص�ة 
المفس�دة للقي�م، والمدمرة لألخالق، والتي تش�مل 
غة الفرنسية  العروض الموسيقية، وموائد الحوار باللُّ
أو اإلنجليزية، مباش�رة أو غير مباش�رة، والتي تناقش 

القضايا العامة من خالل الثَّقافة الغربيَّة))(.
يرى المتغربون أّن إدخال وسائل إعالم جديدة، 
وبخاص�ة التلفزيون، خط�وة مهمة ف�ي المجتمعات 
زعزع�ة  إل�ى  س�تؤدي  ألنه�ا  اإلفريقي�ة،  التَّقليدي�ة 
العقي�دة والع�ادات اإلس�الميَّة، فترج�ع إفريقي�ا إلى 
الوراء مئات الس�نين، وق�د بّينت إحدى الدراس�ات 
التي أجريت على خمس�مائة فيلم طويل أّن موضوع 
الح�ّب والجريمة والجنس يش�ّكل 72% منها، يعني 
تقريب�ًا ثالث�ة أرب�اع األفالم كّله�ا للح�ّب والجريمة 
والجن�س، وبّين�ت دراس�ة أخ�رى ح�ول الجريم�ة 
والعنف في مائة فيلم أّن مش�اهد الجريمة أو محاولة 
القت�ل تمّث�ل 68% منه�ا، فف�ي 3) فيلم�ًا فق�ط منها 
وج�د 73 مش�هدًا للجريم�ة، ولذلك ق�د يالحظ في 
عدد م�ن ال�دول اإلفريقية كث�رة عصاب�ات الجريمة 
المكون�ة م�ن األح�داث والصغ�ار؛ ألّنه�م تأث�روا 
بتل�ك األفالم التي يش�اهدونها، وغالبية األفالم التي 
ُتعرض على الشاشات في هذه الدول اإلفريقية كلها 
من المنتجات الغربية، ما أدى بالبعض إلى القول بأن 

إفريقيا،  غرب  في  اإلسالمي  التوجه  في  الفرنكوفونية  تأثير  ينظر:    )((
عبدالله إسحاق ميغا، رسالة ماجستير، قسم الدراسات العليا – شعبة 
الدعوة والحضارة، كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس 373)-374) 

و.ر. الموافق 2005م - 2006م، ص 242. وينظر:
 Les Jeunes filles et les accidents de grossesses:
  à qui la faute? Fatou Fany- Cissé / GO,
 Magazine, No:21 du 19 au 25 Janvier2005/

P.10

الشاش�ة اإلفريقية م�ا زالت ملكًا للرأس�مال الغربي، 
وأنها مكرسة للتجارة الغربية)2(. 

لق�د أصبح�ت النِّس�اء اإلفريقي�ات ف�ي إفريقيا، 
وبخاصة الفتيات، ال يتابعن إاّل جديد الموضة، وآخر 
فيدي�و كلي�ب، وآخر أخب�ار الس�ينما، والتحضيرات 
النهائي�ة لمباري�ات كأس العال�م، ويندمج�ن تمام�ًا 
مسلس�الت  أم�ام  جلوس�هّن  عن�د  المش�اهدة  ف�ي 
بعض بل�دان أمريكا الالتينية وأفالمها، كالمكس�يك 
والبرازيل وفنزويال وغيرها، وكذلك اإلس�بانية، مما 
تبّثه الفضائيات الحكومية، ويحفظ الفتيات والنس�اء 

أوقات عرضها.
ويمك�ن الق�ول ب�أّن أث�ر األف�الم األمريكية في 
�باب أكثر من الفتيات لقّلة العاطفة فيما  األوالد والشَّ
ركية  يعرض منه�ا إال القليل ج�ّدًا، وأما الهنديَّ�ة والتُّ
فتأثيره�ا ف�ي الفتي�ات أكث�ر وأكب�ر حالّي�ًا، فك�م أثر 
مسلس�ل )ن�ور ومهند( ف�ي العال�م العرب�ّي وكذلك 

العالم اإلفريقي!
2 - األف�الم والمسلس�الت المحلي�ة بالطاب�ع 

الغربّي: 
منه�ا  الس�ينمائية  اإلفريقي�ة،  األف�الم  إنَّ 
والتلفزيوني�ة، م�ا زال إنتاجها – كله�ا - يتم بالطريقة 
الغربية وبلغات الدول الغربية التي استعمرت الدول 
اإلفريقية سابقًا)3(، لقد تركت تلك القنوات بصمات 
خطي�رة على الم�رأة اإلفريقية البس�يطة والمتواضعة 
والصافي�ة والخاضع�ة ألقوال أبيها وقبيلته�ا وأّمتها، 
فغّرب�ت تل�ك القن�وات كثيرًا م�ن النس�اء، فصار من 
المناظر المألوفة: مشاهدة الفتاة وقد أصبحت غربية 
من قمة رأس�ها إلى أخمص قدميها، والمنهج الغربّي 
يطغ�ى عل�ى جمي�ع تصرفاته�ا، وأس�لوب حياته�ا، 

وتعاملها مع اآلخرين.

 Le cinema et l›Afrique/ Paulin Soumanou )2(
 .Vierra/ Presences fricaine  1969- P. 115

)3(   ينظر: االستعمار والفراغ، منشورات جامعة قاريونس، ص 98).
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ب�ات واضحًا مدى تأّثر األفارقة بالغرب، ومدى 
جه�د المتغربين لغزو أفكار أبن�اء القارة ومحاولتهم 
طمس األفالم المحلية التي يكشف بعضها ما يجري 
من عمليات تغريب اإلنس�ان اإلفريقي ومحو لهويته 
ورضوخ�ه للغرب كلي�ًا، بعض ه�ذه األفالم يعكس 
واق�ع حي�اة اإلنس�ان اإلفريق�ي بطريقة تهكمي�ة بغية 
تغييره�ا، فيختارون الجوانب الس�لبية لك�ي يتجنبها 
أبن�اء الق�ارة، لك�ن هن�اك مح�اوالت لطم�س ه�ذه 
األف�الم ونجومي�ة الممثلين فيها، إضاف�ة إلى إهمال 
المس�ؤولين الحكوميي�ن دعمه�م متأثري�ن بالغرب 
ومنتجاته�م، فتش�تت بعضهم وأصبح مس�تقبل تلك 
األف�الم عل�ى المحك، ف�ي حين نرى أفالم�ًا أخرى 
محلي�ة ترجم�ت الثَّقاف�ة الغربيَّة ونقلتها إل�ى إفريقيا 
تقلي�دًا ألف�الم الغرب تجد دعم�ًا دولي�ًا ومحليًا من 

الحكومات وبعض الجمعيات الغربية. 
وم�ا يق�ال عن األف�الم يمكن أن يق�ال أيضًا عن 
البرام�ج التَّلفزيوني�ة؛ فهن�اك مجموع�ة م�ن البرامج 
اإلذاعية والتَّلفزيونية، ليس�ت في حقيقتها إالَّ نس�خة 
طب�ق األصل لبع�ض البرام�ج اإلذاعي�ة والتَّلفزيونية 
الغربَي�ة، ال توج�د برام�ج س�معية بصري�ة إفريقي�ة 
حقيقي�ة، كم�ا ال توج�د أي�ة حيوي�ة إفريقي�ة، فكلها 
ات أو  تحمل س�مات غربيَّة، وتؤدي إلى استالب الذَّ

ات اإلفريقية لذاتها. فقدان الذَّ
لإلع�الم المغ�رض )اإلفريقي بالطاب�ع الغربّي( 
دوٌر كبي�ٌر في تغريب الم�رأة اإلفريقية، وازداد خطره 
بظهور القنوات الفضائي�ة في عام 409)ه� الموافق 
سنة 989)م، حيث بدأ البّث التَّلفزيونّي المباشر عبر 
األقمار الصناعي�ة الدولية من إفريقيا، وكانت البداية 
للقن�وات الفضائّي�ة األجنبّي�ة، ث�م تبعته�ا القن�وات 
الفضائي�ة العربّية، ث�م بعض القن�وات اإلفريقية التي 
كان الغرب يتّخوف من ظهورها، فحاولوا الس�يطرة 
عليه�ا بطريق�ة التَّوجي�ه والتَّرش�يد والب�ّث المباش�ر 
والجماع�ّي وحري�ة التَّعبي�ر م�ع تقيي�د حرية النش�ر 
والب�ّث في بلدانن�ا، إّن القن�وات الفضائي�ة اإلفريقية 

والعربيَّ�ة واإلس�الميَّة أصبح�ت اآلن م�رآة عاكس�ة 
ب وال تقّرب، تهدم وال  للوج�ه الغربّي القبيح.. ُتغ�رِّ

تبني إالَّ قلياًل منها))(.
لق�د أصبحت ُج�لُّ القنوات في إفريقيا من أش�ّد 
الوسائل فتكًا وتدميرًا لثوابت األّمة اإلفريقية العقديَّة 
واألخالقّي�ة واالجتماعّية والفكرية والس�لوكية، من 
خ�الل م�ا تعرضه من عقائ�د باطلة، وأخالق س�يئة، 

وأفكار هّدامة، وسلوكيات مدّمرة
لقد مارس�ت هذه القنوات )اإلفريقية اللس�ان.. 
الغربّي�ة اله�وى( - وال ت�زال تم�ارس - هوايته�ا في 
تمرير المش�روع التَّغريبّي عل�ى األفارقة، في دروس 
تقّدمه�ا للم�رأة اإلفريقي�ة عل�ى النم�ط الغرب�ّي ف�ي 
كّل ش�يء ف�ي الحي�اة؛ وفي تقدي�م الس�فور بوصفه 
حري�ة ش�خصية، والتب�رج والع�ري بوصف�ه جم�ااًل 

العمر،  سليمان  بن  ناصر  للشيخ:  وأرقام  حقائق  المباشر  البث  ينظر:    )((
مجلة الجندي المسلم، وزارة الدفاع السعودية، العدد: 02)، ص 7).
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وأناق�ة، صّوروا اللقاءات المحّرمة عالقات ش�ريفة، 
والخل�وات الش�يطانية حّب�ًا بريئ�ًا، وطريق�ًا لل�زواج 
الناجح، وس�ّوغوا رفض قوامة ال�زوج ووالية الولي 
بالمطالب�ة بالحق�وق المس�لوبة، وس�ّموا الخالع�ة 
تط�ّورًا وتحّض�رًا، وق�رار الم�رأة ف�ي البي�ت تخّلف�ًا 

ورجعيًة.
أّدت التبعي�ة اإلعالمية المتمثلة في تبّني البرامج 
اإلعالمي�ة، وع�رض األف�الم  الغربي�ة، إل�ى التأثي�ر 
وأس�اليبها؛  المحلي�ة  الحي�اة  أنم�اط   ف�ي  الس�لبي 
فق�د تس�ّببت ف�ي مس�خ الش�عور الوطن�ي والقبلي، 
وتخّل�ي الش�باب ع�ن الع�رف وعادات األس�الف، 
كما س�اهمت أيضًا بشكل واس�ع في المحافظة على 
الطاب�ع االجتماع�ي االس�تعماري، وإرس�اء قواع�د 

االستعمار الجديد المتمّثل في االستعمار الثقافي.
3 - الصح�ف والمج�الت ودورها في تغريب 

األفارقة:
وم�ن وس�ائل تغريب الم�رأة اإلفريقي�ة اإلعالم 
المطب�وع، م�ن صح�ف ومج�الت، م�ع العل�م بأّن 
اإلقبال عليها لم يعد كبيرًا كما كان قبل بروز وس�ائل 
اإلع�الم الحديثة، إال أنها على م�ّر تاريخها قد أثرت 
في شخصية المرأة، وشّكلت ثقافتها واهتماماتها بما 
يخدم مخطط التَّغريب، ومن جهة أخرى فما زال لها 
متابعوها وقراؤها، والذين يتأثرون بموادها الخبيثة.

وغالب�ًا م�ا تتن�اول ه�ذه الصح�ف والمج�الت 

قضاي�ا المرأة م�ن منظور غربّي، فتضع صور النس�اء 
عل�ى غالفه�ا، وتتخذ من قضاي�ا الخت�ان، والتعدد، 
وال�زواج المبك�ر، وحق�وق الم�رأة، معب�رًا إلث�ارة 
الصخ�ب، وتنمي�ة نزع�ة التم�ّرد النس�وي، كم�ا ال 
تغفل عن التركيز في نش�ر االختالط بوصفه ضرورة 
حضاري�ة – بزعمهم -، وت�رّوج للعري والتَّحلل من 

أي قيود تحت مسّمى الحرية.
4 - الصحاف�ة اإللكتروني�ة ومواق�ع اإلنترنت 

لبي في التَّغريب: وتوظيفها السَّ
 كان للصحاف�ة اإللكتروني�ة ومواق�ع اإلنترن�ت 
دوٌر في تغريب المرأة في إفريقيا، فبالرغم من وجود 
مواق�ع نس�ائية راقي�ة تخدم قضاي�ا مختلف�ة، وبرغم 
أوج�ه االس�تفادة المتحّقق�ة للمرأة، من حي�ث إثراء 
الجان�ب المعرف�ي، وتخّطيها حاج�ز الجهل بالواقع 
واألح�داث الجاري�ة، ف�إّن هناك الكثير م�ن المواقع 
والصح�ف اإللكتروني�ة تمّثل عامل هدم لش�خصية 
المرأة اإلفريقي�ة، بجذبها إلى محاكاة المرأة الغربية، 
وإث�ارة الم�رأة نح�و التمرد عل�ى أوض�اع المجتمع 

وقيمه.
5 - المؤتم�رات النس�ائية الدولي�ة والمحلي�ة 

بقيادة الغرب باسم حرية المرأة:
فم�ن وس�ائل تغري�ب الم�رأة ف�ي إفريقي�ا تلك 
المؤتم�رات النس�ائية ذات الطاب�ع الدول�ي، والت�ي 
تزعم قيامها بعالج قضايا المرأة اإلفريقية المضطهدة 
والمظلوم�ة، أو إقام�ة لق�اءات تعال�ج موضوعًا من 
المواضي�ع الت�ي ته�م الم�رأة، س�واء كان تعليميًا أو 
تربوي�ًا أو غير ذلك، ففي هذه المؤتمرات واللقاءات 
ُتطرح دراس�ات وأف�كار ومقترح�ات تغريبية تهدف 
لتغري�ب الم�رأة المس�لمة، وبخاّصة الت�ي تركز فيما 

يسّمى )قضية تحرير المرأة( �

ة  غريبيَّ بدأت الحركات التَّ
للمرأة اإلفريقية في إفريقيا 
نصيري«  مع بداية المّد »التَّ
في الدول اإلفريقية، فرفعوا 
شعار )قضية تحرير المرأة(
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تحديات تواجه المرأة اإلفريقية في 
بلدان وسط إفريقيا )بوروندي نموذجًا(

د. ند� موز�ني ماجوتو
باحث في تاريخ �لدعوة �لإ�صالمية - بوروندي

�لرغم من محاولت �لختر�ق �لتي تهدف �إلى �لت�صوي�ض على عقل �لمر�أة على 

�لإفريقي�ة، من خالل فر�ض ثقافات قوى �ل�ص�تعمار على �لدول �لإفريقية 

، فاإنه�ا لم تلق قبوًل ف�ي كثير من  ، ودول و�ص�ط �إفريقيا ب�ص�كل خا�ضٍّ ب�ص�كل ع�امٍّ

اأو�صاط المجتمعات الن�صائية، وهذا يعود اإلى �صعور المراأة الإفريقية باأهمية الخروج 

من �لتبعية، و�لحفاظ على هويتها، و�لتي يمّثل �لإ�صالم م�صدرها �لرئي�ض.
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ل�م تنل الم�رأة قبل دخ�ول اإلس�الم القارة 
اإلفريقية عناية إنس�انية رش�يدة، وحقوقًا قانونيًة 
منصف�ة، ومكان�ة اجتماعية مرموق�ة تمّكنها من 
أداء رس�التها ف�ي الحي�اة، كان�ت قبل اإلس�الم 
ُتَعّد من َس�َقط المتاع، ومنهم َم�ن كان ينظر إلى 
المرأة بوصفها سلعة ُتباع وُتشترى، وال حّق لها 
ف�ي المي�راث، وال حرية لها في اختي�ار الزوج، 
الجس�دّي  أنواع�ه  بجمي�ع  للعن�ف  وتتع�رض 

وغيره.
ومع دخول اإلس�الم إفريقيا؛ عم�ل هذا الدين 
الجدي�د على إنص�اف المرأة واحترامه�ا وإعطائها 
حقوقه�ا كاملة، فتعّلقت المرأة اإلفريقية باإلس�الم 
واستمس�كت بتعاليم�ه، وكان له�ذا أكب�ر األثر في 
حال�ة المناع�ة التي تتمت�ع بها أم�ام الهجمات التي 
تس�تهدفها، وبقي�ت متصدي�ة للتي�ارات واألف�كار 
والثقاف�ات الت�ي ترد إليه�ا لحج�ب الحقائق عنها، 
وله�دف جعلها نس�خة لمعتق�دات تل�ك الثقافات 

وأخالقياتها.
الس�مراء  للق�ارة  زائ�ٍر  أو  متاب�ٍع  ألي  ويمك�ن 
مالحظة هذا الموقف الّصلب للمرأة اإلفريقية الدال 
عل�ى مدى وعيها، ومالحظة التطور في ش�خصيتها، 
وف�ي أدائه�ا المتقن في مجاالت كثي�رة؛ االجتماعية 

منها والسياسية.
وبالرغ�م من ه�ذه المقدم�ة الت�ي ظاهرها 
الم�رأة  ع�ن  والصعوب�ات  المش�كالت  زوال 
المسلمة اإلفريقية؛ فإّن الواقع يعطينا مؤشرات 
على تجّدد المشكالت والمعوقات، المقصودة 
وغير المقصودة، ما جعل المنظمات الحقوقية 
تتخب�ط ف�ي قضاي�ا الم�رأة، وتض�ع القواني�ن 
واألنظم�ة المتعّلقة بحقوق الم�رأة، والتي فيها 
الغّث والسمين لفقدها الشمولية والمصداقية.

لذلك من األهمية بمكان أن نعرض لمش�كالت 
المرأة والقضاي�ا التي تواجهها، مع اقتراح معالجات 

لها. 

أواًل: صعوب�ات في حياة المرأة بوس�ط 
إفريقيا وجنوبها:

1 - العنف ضد المرأة:
العنف ضد المرأة من المشكالت المتفاقمة التي 
تعانيه�ا الم�رأة عمومًا، والمرأة المس�لمة خصوصًا، 
فف�ي التقرير الصادر م�ن كلية لندن لش�ؤون الصحة 
وط�ّب المناطق االس�توائية ومجلس جن�وب إفريقيا 
للبح�وث الطبي�ة لع�ام 3)20م، يرصد ه�ذا التقرير 
التقدي�رات العالمية واإلقليمي�ة للعنف الموّجه نحو 
الم�رأة، وهو أول دراس�ة منهجية للبيان�ات العالمية 
ع�ن مع�دالت انتش�ار العن�ف ض�د الم�رأة - س�واء 
الُممارس عليها من الشركاء أو من غيرهم - أّن %35 
تقريب�ًا م�ن جمي�ع النس�اء يتعرضن للعن�ف، ويدعو 
التقري�ر إلى مس�اعدة البلدان في تعزي�ز قدرتها على 

التصدي للعنف ضّد المرأة))(.
ونتيج�ة لتفاقم هذه المش�كلة؛ فق�د وّقعت دولة 
أش�كال  جمي�ع  عل�ى  )القض�اء  اتفاقي�ة  بورون�دي 
التمييز ضّد المرأة(، وقد اس�تفادت المرأة المس�لمة 
البوروندي�ة م�ن ه�ذه االتفاقي�ة ف�ي بع�ض جوانبها 
بالرغم من المواد الس�لبية التي تتضّمنها، ففي مجال 
التخفي�ف م�ن العن�ف األس�ري أنش�أت منظمة غير 
حكومي�ة معت�رف بها ل�دى الحكومة ُتعن�ى بحقوق 
الم�رأة البوروندية، بحيث تتلقى المنظمة الش�كاوى 

والبالغات التي ُتماَرس ضّد المرأة. 
وجاء في م�ادة رقم: )0)( م�ن االتفاقية: )على 
الم�رأة اإلبالغ عن العنف الذي ُيم�اَرس ضّدها()2(، 
وق�د أعط�ت هذه الم�ادة دفعة قوية للمرأة المس�لمة 
البوروندي�ة، وخّفف�ت كثي�رًا م�ن العنف ال�ذي كان 
ُيماَرس ضدها، ولم يقتصر العمل على وقف العنف 
ض�ّد المرأة على دول�ة بوروندي فحس�ب، بل هناك 

ضد  العنف  حول  العالمية  الصحة  منظمة  عن  صادر  تقرير  انظر:    )((
المرأة، يونيو 3)20م.

)2(  انظر: التقرير األممي حول العنف ضد المرأة، لعام 3)20م.
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دول م�ن وس�ط إفريقي�ا وجنوبه�ا فّعل�ت إجراءاتها 
للح�ّد من العنف ض�ّد المرأة، فأنش�أت دولة رواندا 
هيئة مس�تقلة ُتعنى بالدفاع عن المرأة الرواندية، وفي 

جنوب إفريقيا كذلك.
ولك�ن م�ن األم�ور المؤس�فة اس�تغالل بع�ض 
النساء لهذه االتفاقيات والمنظمات لإلضرار بالحياة 
الزوجي�ة والخ�روج عن الفط�رة التي ُخلق�ت عليها 
الم�رأة، حتى ب�ات الكثير م�ن األزواج يش�كون من 

هذه الممارسات.
وهن�ا تأت�ي أهمي�ة تثقي�ف المجتم�ع المس�لم، 
وبخاصة المرأة المسلمة، والعمل على زيادة الوعي 
لديهم لالس�تفادة من اإليجابيات التي تتضمنها هذه 
االتفاقي�ات، أو تقّدمها ه�ذه الهيئ�ات والمنظمات، 
والح�ذر من س�لبياتها التي قد تهّدد الكيان األس�ري 

بل المجتمع بأسره.
ولك�ي تتجن�ب الم�رأة المس�لمة س�لبيات هذه 

االتفاقيات، ينبغي لها أن تراعي األمور اآلتية: 
- تغيير العادات السيئة عن طريق التعليم، وزيادة 

الوازع الديني، ونبذ الجهل.
- عدم االنخداع بالش�عارات الزائفة التي يطلقها 

الغرب عن حرية المرأة. 
- االس�تمرار ف�ي الدع�وة إل�ى الل�ه تعال�ى؛ من 

خالل العمل العاّم أو الخاّص. 
- تف�ّوق المرأة ف�ي مجال العمل الع�اّم كي ُتتاح 

لها المراكز المرموقة القيادية. 
- تعميق األخوة اإليمانية.

- تنظي�م حم�الت المناص�رة للمرأة المس�لمة، 
ومس�اعدة المرأة غير المس�لمة المظلومة في مناطق 

النزاع وغيرها.
- بناء القدرات لدى المرأة المسلمة.

- توفي�ر الم�وارد الالزم�ة لناجحها ف�ي مهامها، 
والبح�ث ع�ن مص�ادر التموي�ل، وتعمي�ق مفه�وم 

اإلنفاق الخيرّي. 
- توظي�ف التقني�ة اإلعالمية الحديث�ة في خدمة 

قضايا المرأة المسلمة.
- التع�اون والتضام�ن بين النس�اء ونب�ذ الطائفية 

والمذهبية.
- قيام المرأة بأدوار سياسية مؤّثرة.

- التواصل مع غير المسلمات في المنطقة))(. 
كما تجدر اإلشارة إلى المشكالت التي تتعرض 
له�ا الم�رأة المس�لمة في مناط�ق الن�زاع، فالنزاعات 
خّلف�ت الكثي�ر م�ن التخّل�ف والتده�ور الصح�ي، 
وغيره في أوس�اط كثيٍر من النس�اء، واألمن مسؤولية 
الجمي�ع، ونصرة الم�رأة جزء من تلكم المس�ؤولية، 
وللقي�ام بهذه المس�ؤولية يج�ب العمل عل�ى تعزيز 
العالق�ات التنس�يقية للتخفيف من هذه المش�كلة أو 
إزالتها ما أمكن، ومن اإلجراءات التي يمكن تطبيقها 

في هذا المجال: 
- العمل على بناء القدرات واإللمام بقضايا المرأة. 

- إعالء قضايا المرأة المسلمة.
- التركيز في التعليم.

- نبذ العادات الضارة والنهوض بالمرأة.
- الزيارات الميدانية لمناطق النزاع.

- وم�ن األم�ور ذات األهمي�ة الكب�رى ف�ي هذا 
المجال إلمام المرأة المسلمة بتعاليم دينها.

)ش�كاًل  اإلفريقي�ة  الم�رأة  هوي�ة  طم�س   -  2
ومضمونًا(: 

عندم�ا وطئت أق�دام االس�تعمار الغرب�ي القارة 
المجتمع�ات  هوي�ة  تغيي�ر  عل�ى  عم�ل  اإلفريقي�ة 
والب�الد التي احتله�ا، وكانت إح�دى أدواته في هذا 
الس�بيل تغريب المرأة اإلفريقية، وس�لخها من قيمها 

وعقيدتها ظاهرًا وباطنًا.
أم�ا الظاهر؛ فق�د أدخل االس�تعمار الغربي على 
المجتمع�ات ص�ورًا دخيل�ة م�ن اللب�اس واألزي�اء، 

))(  من توصيات الملتقى الثقافي النسائي حول مشكلة المرأة في إفريقيا 
لعام  السودان،  بالخرطوم  العالمية  إفريقيا  جامعة  النزاع،  مناطق  في 

435)ه� / 4)20م.
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ورّوج لها في األوس�اط النس�ائية بوصفها من مظاهر 
الرق�ي والتق�ّدم، وأش�اع أّن خ�الف ه�ذه المظاه�ر 
الغربية ه�و التخّلف؛ وقد حملت ه�ذه األزياء ثقافة 
الحي�اة الغربي�ة ونمطها وقيمه�ا وس�لوكيات المرأة 
األوروبي�ة، حي�ث كان�ت تعتم�د على إبراز الجس�د 
وإظه�ار مفاتن�ه، وقد رفض�ت الكثير من النس�اء في 
مجتمعات وسط إفريقيا االستجابة لهذه السلوكيات 
والعادات الغربية، وح�ّذر العقالء من االنجرار وراء 
الثقاف�ة الغربي�ة؛ لكونه�ا تق�ّوض قي�م المجتمع�ات 
الت�ي  خصوصيته�ا  وتس�لبها  ومبادئه�ا،  اإلفريقي�ة 

تشّكلت عبر مئات السنين. 
وق�د احتفظ�ت الم�رأة المس�لمة بزيه�ا المميز، 
والتزم�ت بارت�داء الحجاب، واعتبرته رم�زًا لهويتها 
م�ن الصعوب�ة أن تفرط في�ه، والحدي�ث عن حرص 
الم�رأة المس�لمة عل�ى حف�ظ هويته�ا ال يعن�ي عدم 
وجود بعض الس�لبيات؛ كما أّن هن�اك قضايا تحتاج 
إل�ى بذل جهود علمية لرفع مس�توى الفهم الصحيح 
لإلسالم ومقاصد الش�ريعة لدى المرأة، وتقع بعض 
اإلش�كاالت ف�ي هذه القضايا بس�بب ضع�ف إيمان 

المرأة، أو لجهلها بأحكام الشريعة.
أم�ا عل�ى مس�توى الفك�ر والمضم�ون؛ فكانت 
هن�اك مح�اوالت مس�تميتة إلع�ادة تش�كيل العق�ل 
الجمع�ي وصياغت�ه ف�ي المجتمع�ات اإلفريقية؛ من 
خالل وس�ائل اإلعالم، وتغيير مناهج التعليم، ونشر 
ثقاف�ة القوى االس�تعمارية وقيمها، وإرس�ال الّنخب 
والمتميزين من األفارقة إلى بلدان هذه القوى للتعّلم 
فيها، ولتربيتها وتنش�ئتها نشأة بعيدة عن مجتمعاتها، 
فتتأث�ر بما تعايش�ه وتراه، وتعود إل�ى أوطانها تحمل 
ثقاف�ة المس�تعمر وتس�عى للتروي�ج لها، كم�ا تتولى 
مناص�ب القيادة ف�ي مجتمعاته�ا لتدير دّف�ة األمور، 
وتوّج�ه بوصل�ة المجتم�ع ف�ي االتجاه ال�ذي يريده 
المحت�ل، وكانت قضايا الم�رأة من أهم القضايا التي 
عملت هذه الّنخب على تغييرها، واستلهام النموذج 

الغربي في عملية التغيير. 

ثانيًا: من مشكالت المرأة في بوروندي:
قبل الحديث عن أهم قضايا األوس�اط النس�ائية 
المس�لمة ومش�كالتها؛ نش�ير بوج�ه ع�امٍّ إلى نس�بة 
الم�رأة البوروندي�ة م�ن الس�كان، يبل�غ عدد س�ّكان 
بورون�دي )0.888.32) نس�مة طبق�ًا لتقديرات 
يوليو 3)20م، وتزيد نس�بة اإلن�اث عن 52% تقريبًا 

من هذا التعداد، انظر: الجدول رقم ))(.
الجدول رقم )1(

التركيب العمري للسكان في بوروندي، 
وأعداد الذكور واإلناث، لكّل مرحلة ُعمرية، طبقًا 

لتقديرات يوليو 2013م 

النسبة مراِحل الُعمر
عدد اإلناثعدد الذكورالمئوية

أصغر من 5) 
45.62.497.9992.469.564%سنة

074.763.)35).)07.)9.7)%5) - 24 سنة

)559.66.))9).533.)28.4%25 - 54 سنة

86.706225.467)3.8%55 - 64 سنة

592.)6)08.243)2.5%65 سنة فأكبر

وتعاني المرأة البوروندية بش�كٍل عامٍّ العديد من 
المشكالت؛ وأخطرها:

 1 - العنف ضّد المرأة: 
ينتش�ر العن�ف ض�د الم�رأة بجميع أش�كاله في 
بورون�دي - س�بقت اإلش�ارة لذل�ك-، وه�و واق�ع 
تعت�رف به الحكوم�ة والمجتمع وجمي�ع المنظمات 
العامل�ة ف�ي مج�ال مكافح�ة ه�ذه الظاه�رة، وعلى 
الرغ�م من توقي�ع الحكومة البوروندي�ة على العديد 
م�ن االتفاقي�ات الدولي�ة الت�ي تمن�ع ه�ذه الظاهرة، 
واتخاذه�ا العدي�د من اإلج�راءات القانوني�ة في هذا 
اإلطار؛ فإّن هذه الظاهرة ما تزال تتزايد في المجتمع 
البورون�دي، وقد ح�ّذرت منظمة العف�و الدولية في 
تقري�ر لها حول بوروندي عام 0)20م من اس�تمرار 
االرتفاع في معدالت االغتصاب وغيره من أش�كال 
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العنف الجنس�ي ضّد النس�اء والفتيات، وكان معظم 
ر))(. ضحايا حوادث االغتصاب من الُقصَّ

2 - اإليدز: 
على الرغم من سعي الحكومة والمنظمات المدنية 
للتخفيف من انتش�ار مرض اإليدز في بوروندي، حيث 
ُيَعّد هذا من أولويات وزارة الصحة العاّمة، فإّن المرض 
ال يزال يشّكل خطورة كبيرة على المجتمع البوروندي، 
وبخاص�ة النس�اء، فمع�دالت انتش�اره بين النس�اء أكبر 
من الرجال، فحس�ب تقرير هيئة األم�م المتحدة للمرأة 
ع�ن جمهوري�ة بورون�دي يبلغ مع�دل انتش�ار المرض 
بين النس�اء )7.)% للنس�اء(، و )0.)% للرجال(، أي 

ُتصاب )70) امرأة؛ مقابل 00) رجل()2(.
3 - الفقر: 

ُتَع�ّد الم�رأة البوروندي�ة القوة البش�رية الرئيس�ة 
العامل�ة ف�ي مج�ال الزراع�ة، حي�ث يعمل ف�ي هذا 
المج�ال )07) م�ن النس�اء؛ مقاب�ل 00) رج�ل من 
س�كان الريف(، هذا باإلضافة إلى أعمالها المنزلية؛ 
مم�ا يش�ّكل عبئ�ًا إضافّيًا عل�ى الم�رأة، خصوصًا أّن 
تقنيات الزراعة في بوروندي منخفضة، كما أّن البالد 
تتعرض لمتغّيرات مناخية، أما في المناطق الحضرية؛ 
فنس�بة مش�اركة المرأة ف�ي األنش�طة االقتصادية أقّل 
م�ن الرج�ل، حي�ث يبل�غ مع�دل مش�اركة الرج�ال 
ف�ي المناط�ق الحضري�ة مقارن�ة بالم�رأة: )%50.8 

للرجال؛ مقابل 35.6% للنساء()3(.
4 - التعليم: 

عل�ى الرغ�م م�ن تق�ّدم الم�رأة البوروندي�ة ف�ي 

في  العنف  عن  الدولية  العفو  منظمة  تقرير  على  االطالع  يمكنك    )((
http://www.amnesty. الرابط:  هذا  خالل  من  بوروندي 

org/ar/region/burundi/report-2010

على  بوروندي  حول  للمرأة   – المتحدة  األمم  هيئة  التقرير  انظر:    )2(
http://www.unwomen.org/~/media/ التالي:  الرابط 
headquarters/attachments/sections/csw/59/
national_reviews/burundi_review_beijing20.

ashx

)3(  المرجع السابق.

مج�ال التعلي�م مقارن�ة بالماض�ي، كما ه�و موضح 
ف�ي الجدول رق�م )2(، فإّن العملية التعليمية تش�هد 
صعوب�ات وتحدي�ات كبي�رة، أبرزه�ا طبيع�ة الثقافة 
الخاطئة الس�ائدة ف�ي المجتمع حول تعلي�م المرأة، 
والفق�ر الم�ادي لألس�ر البوروندي�ة، فالمعان�اة ف�ي 
المعيش�ة تمنع األسرة من إرس�ال بناتها وأبنائها إلى 
المدارس، هذا باإلضافة إلى عدم كفاية البنية التحتية 

المدرسية، والنقص في عدد المدرسين.
ه�ذه التحديات انعكس�ت بالس�لب عل�ى تعليم 
المرأة، وعلى المخ�رج الناتج من العملية التعليمية، 
وم�ن ث�ّم كان له�ا أثرها الس�لبّي عل�ى قضاي�ا تنمية 

المجتمع ونهضته. 
جدول رقم )2(

عدد الطالب اإلناث وعدد الطالب الذكور 
في المرحلة الثانوية، في الفترة )2005م – 

2011م()4(

السنة 
الدراسية 

عدد 
المدارس

عدد 
اإلناث

عدد 
الذكور

نسبة تعلم 
اإلناث 
مقارنة 
بالذكور

2006/200548670024(0(632%68

2007/20065207883(((6774%67

2008/200752787705(33074%65

2009/2008687(05487(53228%68

20(0/2009858(25555(82299%68

20((/20(0970(42082203906%70

5 - الصراعات والحروب:
بورون�دي دولة ذاقت مرارة الصراعات العرقية، 
ف�ي حرب طويل�ة اندلعت عام 993)م، واس�تمرت 
2) عام�ًا، وكان�ت الم�رأة البوروندي�ة ه�ي إح�دى 
ضحاي�ا ه�ذه الصراع�ات الممتدة، فق�د مات خالل 

)4(  تقرير هيئة األمم المتحدة للمرأة، مرجع سابق.
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عش�رات  وخّلف�ت  اآلالف،  مئ�ات  الح�رب  ه�ذه 
اآلالف من النس�اء المش�ردات؛ بال عائل وال مأوى، 
وحتى اآلن ال تزال المرأة البوروندية في معاناة جراء 

هذه الحروب.

ثالث�ًا: م�ن قضاي�ا الم�رأة المس�لمة في 
بوروندي:

1 - قضية المساواة بين الرجل والمرأة:
قضي�ة المس�اواة بين الرج�ل والمرأة م�ن البنود 
الت�ي تضّمنتها اتفاقي�ة األمم المتح�دة )القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة( لعام 2008م، وقد 
وافق�ت بوروندي على بن�ود هذه االتفاقي�ة ووّقعت 

عليها.
ه�ذه االتفاقي�ة هي دع�وة صريحة لتطبي�ق القيم 
الغربي�ة ف�ي مجتم�ع الم�رأة البوروندي�ة؛ فق�د ج�اء 
ف�ي ه�ذه االتفاقية م�ا نّص�ه: »على الرغم م�ن نجاح 
الديمقراطية الجديدة ف�ي بوروندي.. فقد واجه هذا 
البل�د صعوب�ات جّمة، وف�ي الواقع ل�دى بوروندي 
وزير ونائب وزير لحقوق اإلنس�ان وقضايا المساواة 
بين الجنس�ين؛ األمر الذي يثبت تزاي�د إدراك المرأة 

ألهمية المساواة بين الجنسين«))(.
وغني عن البيان أّن هناك مجاالت تتس�اوى فيها 

))(  انظر: االتفاقية األممية حول بوروندي لعام 2008م، ص 3.

المرأة مع الرجل، كما جاء في الش�ريعة اإلس�المية، 
فل�م تف�ّرق الش�ريعة بي�ن الرج�ل والمرأة ف�ي أصل 
الخلقة، أو القيمة اإلنس�انية، فال يوج�د بينهما تمايز 
أو تناف�ر في ذلك، بل إنهما يرجعان إلى أصٍل واحٍد، 

كم�ا ق�ال تعال�ى: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پڇ ]النس�اء : )[، )َنْفس واحدة: هو آدم عليه 

السالم(.
والش�رعية  والمعنوي�ة  الجس�دية  الف�وارق  أم�ا 
بين الرجل والمرأة؛ فهي ثابتة َقَدرًا وش�رعًا، وحّس�ًا 
وعق�اًل، وه�ذا االخت�الف ينبن�ي علي�ه جمل�ة م�ن 
األحكام الشرعية في اإلس�الم، فالشريعة اإلسالمية 
تقرر أّن الله س�بحانه وتعالى قد أوجب ببالغ حكمته 
الرج�ل  بي�ن  والتفاض�ل  والتف�اوت،  االخت�الف، 
والمرأة، ف�ي بعض أحكام التش�ريع، وفي المهمات 
والوظائ�ف الت�ي تالئ�م كّل واح�ٍد منهما ف�ي ِخلقته 

وتكوينه، وفي قدراته وأدائه، وفي اختصاصه.
وهذا هو ما استقرت عليه المجتمعات اإلفريقية 
الدراس�ات  حس�ب  اإلس�الم؛  دخ�ول  قب�ل  حت�ى 
التاريخي�ة واألنثربولوجية، وهو م�ا يتوافق والطبيعة 

البشرية والفطرة اإلنسانية. 
2 - قضية الميراث:

م�ن القضاي�ا التي تش�غل المجتمع المس�لم في 
بورون�دي قضي�ة ميراث الم�رأة المس�لمة، وقد جاء 
ف�ي اتفاقي�ة األم�م المتح�دة )القض�اء عل�ى جمي�ع 
أش�كال التميي�ز ض�د الم�رأة( لع�ام 2008م، الت�ي 
وافق�ت بورون�دي على بنوده�ا ووّقع�ت عليها، في 
فق�رة )35(: »عل�ى الرغم من إقامة مش�اريع متنوعة 
لفائ�دة النس�اء ف�ي بورون�دي؛ إال أّن الحاج�ة قائمة 
لوض�ع خط�ة ش�املة لمواجهة مش�اكل الم�رأة إزاء 
مسألة الملكية وحقوق الميراث؛ بما في ذلك تقسيم 

الملكية بعد وفاة الزوج«)2(!
وكان م�ن نت�اج ذل�ك أن ظه�رت ف�ي بوروندي 

)2(  انظر: االتفاقية األممية حول بوروندي لعام 2008م، ص 7.

مع دخول اإلسالم إفريقيا؛ عمل 
هذا الدين الجديد على إنصاف 
المرأة واحترامها وإعطائها 

قت المرأة 
ّ
حقوقها كاملة، فتعل

اإلفريقية باإلسالم واستمسكت 
بتعاليمه
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منظم�ات حق�وق اإلنس�ان، بعضه�ا متخّص�ص في 
ش�ؤون الم�رأة، عمل�ت عل�ى التمكي�ن له�ذا البن�د 
األممي في أوس�اط المجتمعات النس�ائية المس�لمة 
في بوروندي، وقد تأثرت عدد من النساء المسلمات 
به�ذه المطال�ب، حت�ى أصبح�ت )قضي�ة الميراث( 
تش�غل حّي�زًا كبي�رًا من الح�وارات والج�دال داخل 

المجتمع اإلسالمي في بوروندي. 
ونوضح ف�ي هذا الصدد، بعيدًا عن الس�جاالت 
االنفعالي�ة العاطفي�ة، أّن اإلس�الم ق�ّرر ح�ّق الم�رأة 
المس�لمة في الميراث، وأّن هن�اك )4( حاالت فقط 
ت�رث فيه�ا الم�رأة نص�ف الرج�ل، وأضع�اف ه�ذه 
الح�االت ت�رث مث�ل الرج�ل تمام�ًا، كم�ا أّن هناك 
)0)( ح�االت أو تزي�د ت�رث فيه�ا الم�رأة أكث�ر من 
الرج�ل، وحاالت ترث فيها الم�رأة وال يرث نظيرها 
من الرج�ال، أي أّن هناك أكثر م�ن )30( حالة تأخذ 
فيه�ا المرأة مثل الرج�ل أو أكثر منه، أو ترث هي وال 
ي�رث نظيره�ا م�ن الرجال، ف�ي مقاب�ل )4( حاالت 
مح�ّددة ت�رث فيها الم�رأة نص�ف الرج�ل، فالجهل 
به�ذه الحقائ�ق والحكمة الش�رعية من هذا التقس�يم 
هو الذي أوقع بعض المسلمات في التأثر بما ترّوجه 
تل�ك المنظم�ات؛ ف�ي المقابل هناك جه�د ملموس 
ل� )اتحاد النس�اء المس�لمات( ف�ي التوعية بذلك في 
أوس�اط المس�لمات في بورون�دي، وبي�ان الحكمة 

اإللهية من هذه التشريعات.
3 - تحديد النسل:

بّكي�ن( جمي�ع  البن�د )ك( م�ن )وثيق�ة  طال�ب 
الدولي�ة  الحكومي�ة  والمنظم�ات  الحكوم�ات 
والمنظم�ات غي�ر الحكومية ذات الصلة ب�� »التقليل 
م�ن اللج�وء إلى اإلجه�اض؛ من خالل التوس�ع في 
خدم�ات تنظي�م األس�رة، وإعط�اء األولوي�ة لمن�ع 
حاالت الحمل غير المرغوب فيه، أما النس�اء الالتي 
يحملن حماًل غير مرغوب فيه؛ فينبغي أن يتّيسر لهّن 

فرص الحصول على المعلومات الموثوقة«.

وبورون�دي م�ن ال�دول الت�ي أعلن�ت التزامه�ا 
ب�� )وثيق�ة بّكي�ن(، أو )إع�الن بكي�ن(، حتى خالل 
الت�ي ش�هدت فيه�ا صراع�ات وحروب�ًا؛  الفت�رات 
وبالتال�ي فإنه�ا ملتزم�ة بم�ا ج�اء فيه�ا م�ن حري�ة 
الممارس�ات الجنس�ية، وحري�ة اإلجه�اض، وح�ّق 
المرأة في عدم الحمل، واس�تخدم الوسائل المناسبة 
لمن�ع الحمل، وق�د خّصصت وزارة الصحة أقس�امًا 
خاّص�ة في بع�ض المستش�فيات لتوفير وس�ائل منع 
الحمل، وتقّدم الخدمات مجانًا، وبإجراءات مّيسرة، 
ويوضح الش�كل اآلتي تطور اس�تخدام وس�ائل منع 
الحم�ل ف�ي بوروندي خ�الل األع�وام الماضية، في 

الفترة )2000م - 3)20م(.

تطور استخدام وسائل منع الحمل في المجتمع 
البوروندي في الفترة )2000م – 2013م())(.

وق�د تبّن ع�دد م�ن المس�لمات الغاف�الت هذه 
الدع�وة، وب�دأن يرّوج�ن لها في األوس�اط النس�ائية 
المس�لمة، وقضية تحديد النس�ل لها خصوصية عند 
المسلمين؛ فالمجامع الفقهية قد أفتت بحرمة تحديد 
النس�ل، لذلك يبدي علماء المسلمين تحّفظهم على 
ما ج�اء في )وثيق�ة بّكين( فيما يخ�ّص قضية تحديد 
النس�ل، بل يرون أّن ه�ذه الوثيقة تحم�ل العديد من 

المغالطات، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا األسرة.
فه�ذه المواثيق الدولية لم تعط االهتمام الالئق 

))(  تقرير هيئة األمم المتحدة للمرأة، مرجع سابق.
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بقضي�ة تكوي�ن األس�رة وبنائها، بل خل�ت كثير من 
بنوده�ا تمام�ًا م�ن أي�ة إش�ارة لمصطلح األس�رة، 
برغم تناوله�ا لموضوعات الم�رأة، ولكن تناولتها 
بوصفها عنصرًا تّم اجتزاؤه من س�ياقه االجتماعي، 
وف�ي حي�ن آخ�ر اعترف�ت بع�ض المواثي�ق به�ذا 
المصطلح إال أنها هّمش�ته إلى أقصى حّد، إلى حّد 
ذك�ره ثالث مرات فق�ط ضمن بن�ود اتفاقية تحوي 
تس�عين بندًا، وحينم�ا تذكره يكون في س�ياق تلبية 
االحتياج�ات المتعلق�ة بتنظي�م األس�رة وتحدي�د 
النس�ل، أو أن ي�رد ذكر المفه�وم لَغّل ي�د الوالدين 
ف�ي تربية أبنائهما فيما أطلقت عليه الوثائق )العنف 
ف�ي نطاق األس�رة(، أو أن يأتي المفهوم في س�ياق 
ه�و أخطره�م جميع�ًا بض�رورة االعت�راف بوجود 
)أش�كال أخرى لألس�رة(! وهذا يعن�ي، ليس فقط 
االعت�راف بالش�ذوذ وتقنين�ه، وإنما يعن�ي ضرورة 
أن يتس�ع معنى األسرة كي يش�مل جميع العالقات 
الس�وية والش�اذة! وإعطاء الجميع الحقوق نفس�ها 
م�ن الضمان�ات االجتماعي�ة واإلرث و... س�واء 

بسواء!
وف�ي إط�ار ه�ذه التحديات الت�ي تواج�ه المرأة 
المس�لمة في بوروندي؛ شّكلت مجموعة من النساء 
المس�لمات منظم�ة نس�ائية تح�ت مس�ّمى: )اتح�اد 

النساء المسلمات(.

رابع�ًا: اتح�اد النس�اء المس�لمات ف�ي 
بوروندي:

يهدف )اتحاد النس�اء المس�لمات( إلى مواجهة 
تل�ك التحدي�ات الت�ي تواج�ه الم�رأة المس�لمة في 
المجتم�ع، وللنه�وض بدوره�ا، وق�د نقل�ت تجربة 

االتحاد إلى بلدان أخرى في وسط إفريقيا.
ويهدف االتحاد إلى:

- تحس�ين الوض�ع االجتماع�ي والثقافي للمرأة 
داخل األسرة.

- إكس�اب المرأة المسلمة المعارف والمهارات 
الضرورية للنهوض بدورها المنوط بها.

- تحصين المرأة المس�لمة بالمناعة الالزمة التي 
تمّكنها من مواجهة التحديات.

ويقوم االتحاد بأنشطة عديدة، ومن هذه األنشطة: 
إقام�ة ندوات ومحاضرات تخّص النس�اء، ومن 
أب�رز الن�دوات الت�ي أقامه�ا االتح�اد ن�دوة بعنوان: 
الدعوي�ة(،  مهاراته�ن  وتعزي�ز  الداعي�ات  )تأهي�ل 

أقيمت في الفترة 28-)2005/7/3م.
وكان م�ن أه�داف الن�دوة؛ حس�ب تقرير نش�ره 

االتحاد: 
) - تزوي�د الداعي�ات المس�لمات بالمه�ارات 
الالزم�ة للقي�ام بدع�وة هادف�ة، م�ن جمي�ع جوانب 

الحياة، وكيفية تزكية النفس. 
2 - تش�خيص دور الم�رأة المس�لمة ف�ي نش�ر 

اإلسالم في بوروندي. 
3 - تحديد أبرز المش�كالت التي تواجه الداعية 

المسلمة، والحلول المناسبة لها. 
4 - تقوي�م نش�اط المرأة الدعوي على مس�توى 

الوطن. 
5 - تحدي�د معال�م منهج برنامج الدع�وة القابل 

للتطبيق في مناطق معينة))( �

))(  اتحاد النساء المسلمات في بوروندي: ندوة )تأهيل الداعيات وتعزيز 
مهاراتهن الدعوية(، في الفترة  من: 28-)3 من يوليو 2005م، ص 2.
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المرأة في إفريقيا ..

قراءة في العادات
والتقاليد المحيطة بها

د. �آدم بمبا
ة، جامعة  �أكاديمية �لدر��ص�ات �لإ�صالميَّ

ماليا، ماليزيا

�لمر�أة من مو�صوع 

�لمو�صوعات

ر��ص�ات �لإفريقية،  ة في �لدِّ  �لحَيويَّ

وه�و م�ن �لمد�خ�ل �لت�ي ينتهزه�ا 

فوذ �إلى  �ويِّ للنُّ �صَ �أ�صحاُب �لفكر �لنِّ

عم�ق �لفك�ر �لإفريقي، و�لإ�ص�الميِّ 

�أي�ص�ًا، م�ن �أج�ل تقوي�ص�ه وفر��ض 

ين  به�م، م�ص�تخفِّ �ة  �لخا�صَّ وؤى  �ل�رُّ

ف�ي ذل�ك بالم�وروث �لإفريق�ي من 

معتقد�ٍت وثقافٍة وعاد�ٍت وتقاليد.

وبالعك��ض؛ يق�ف �لباح�ث �لم�ص�لم 

قافات  ة و�لثَّ عند �لمظاهر �لجتماعيَّ

�ة بكلِّ �ص�عب وقفًة  و�لعاد�ت �لخا�صَّ

�لحك�م  قب�ل  من�ص�فة  ة  مو�ص�وعيَّ

ب،  عليها، ومن َث�مَّ ينتقي منها، وُيهذِّ

ويطرح.. وهذ� ما حاولنا �للتز�م به 

في در��صتنا هذه.

وه�ذه �لدر��ص�ة محاولٌة متو��ص�عٌة،  

تنحو منًحى �جتماعّيًا �أنثروبولوجّيًا، 

قاليد  لعر�ض طائف�ٍة من �لع�اد�ت و�لتَّ

�رة لحي�اة �لم�ر�أة ف�ي �إفريقيا  �لموؤطِّ

ه�ا  غربيِّ وف�ي  �حر�ء،  �ل�صَّ جن�وب 

قاليد  بالأخ�ض، وما لتلك �لعاد�ت و�لتَّ

ة �لم�ر�أة وكر�متها  م�ن عالق�ٍة ِبُحريَّ

عها في �لمجتمع �لإفريقي، في  وو�صْ

�إطاٍر �إ�صالميٍّ عاّم.
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ف�ي أس�طورة الَخْلق عن�د الماندينغ نج�د التَّوأمي�ن )َفارو ، 
 Pemba( )(، و )بِيْمبا ، ُموُس�وكرونيFaro & Koni( )ُكون�ي
 Ogo( )غوْن نجد )ُأُغ�و ، ُنومو Musokoroni &(، وعن�د الدُّ

Nommo &(، وغيرها))(.
كر  وال وج�ود للفص�ام في المنظور اإلفريق�ي القديم بين الذَّ
راع بينهما على اإلطالق، وإنَّما ُيحدث  واألنثى، وال مس�احة للصِّ
انفصالهم�ا اضطرابًا ف�ي نظام الكون؛ كما في أس�طورة الماندينغ 

غوْن)2(. والدُّ
ؤية الجنَسويَّة بإفريقيا: غة والرُّ ثانيًا: اللُّ

�غ�ة والفك�ر َتالزميَّ�ة؛ فلغ�ة المجتم�ع ُتعدُّ  العالق�ة بي�ن اللُّ
معي�ارًا دقيق�ًا لقي�اس رؤيت�ه ع�ن العاَل�م)3(، وُتب�رز معظ�م لغات 
 )Mba( كر واألنثى، ففي دراس�ة للباحثة إفريقي�ا التَّكاُمل بين الذَّ
�دت أنَّ معظ�م لغ�ات إفريقيا يمكن وصفه�ا بحيادية جْنَس�ويَّة  أكَّ
فات فيها ال تميِّز بين  مائر والصِّ )gender-neutral(؛ ألنَّ الضَّ
ة، وبخاصة  غات الكبرى الوافدة إل�ى القارَّ أنثى وذك�ر؛ بعكس اللُّ
الغربيَّ�ة، ففي الفرنس�يَّة نجد ضمي�َرْي )il elle(، وأداَتي التَّعريف 

.)he she( وفي اإلنجليزيَّة نجد ضميَرْي ،)le la(
غات  �ر والمؤنَّث في اللُّ وق�د ُترِجَم غي�اب التَّمييز بين المذكَّ
جل  اإلفريقية عملّيًا بوجود كثير من المس�ؤوليَّات المتبادلة بين الرَّ
والمرأة؛ دون أن يشعر األفارقة بحرج نفسيٍّ حيال هذه التَّسوية)4(.

ؤية عن المرأة: ثالثًا: الِحَكم واألمثال والرُّ
لة لهويَّ�ات كلِّ  ؤى المش�كِّ ُتع�دُّ األمث�ال وع�اًء حاضنًا لل�رُّ
ؤي�ة اإلفريقية عن  مجتم�ع، واألمث�ال عن الم�رأة خير مترج�ٍم للرُّ
ر األنثى وتجعلها صْنوًا  المرأة، وهي رؤية منصفة في الغالب، تقدِّ

كر. حقيقّيًا للذَّ
فف�ي مجتمع الماندينغ ُيقال ف�ي المَثل: )المرء َمديٌن في كلِّ 

.African Mythology A to Z, p 128  )((

 Yves Bonnefoy. American African and old )2(
.European Mythologies, p125

)3(  شتا السيد علي: علم االجتماع اللغوي، اإلسكندرية: مؤسسة شباب 
الجامعة، ط)، 996)م، ص )8).

 BenedictaEgbo. Gender, Literacy and Life )4(
 Chances in Sub Saharan Africa, (Multilingual

.Matters, 2000), p 3

ل: الفك�ر الِجْنَس�وي ف�ي المنظور  المبح�ث األوَّ
اإلفريقي:

كر واألنثى ال بدَّ أن ينطلق  ؤي�ة اإلفريقية للذَّ الحدي�ث عن الرُّ
ؤية اإلفريقية، وهذا ما  لة للرُّ نات المشكِّ �بر الحقيقيِّ للمكوِّ من السَّ

سأحاوله في الفقرات اآلتية.
:)creation myths( اًل: أساطير خلق اإلنسان أوَّ

كر  يت�وارد في معظم أس�اطير الخلق في إفريقيا تَّأكي�ُد أنَّ الذَّ
واألنث�ى ِصْنوان توأم�ان، ال يكتمُل أحُدهم�ا إالَّ باآلخر، خلقهما 
َجا في معظم األس�اطير، والبش�ر  اإلله الخالق في وعاٍء واحد، تزوَّ

من نسلهما.
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 :)b b’iba bolo( :ويقولون ،)ه تين ألمِّ ة، ومرَّ م�ا يملك ألبيه مرَّ
ه  ه(، أي كلَّ إنس�ان رهٌن في النَّج�اح بما كانت عليه أمُّ )كلٌّ بي�د أمِّ
هاتهم،  ج�ال يتفاَضلون فيم�ا بينهم بفض�ل أمَّ م�ن ص�الح))(، فالرِّ
�ونا )Shona( عن  �ه، وتقول الشُّ وبم�دى ب�رِّ كلِّ واح�ٍد منهم بأمِّ
مكانة الم�رأة: )mushamukadzi(: )إنَّم�ا البيت المرأة(، أي 

أنَّ نجاح األسرة وصالحها قائٌم على المرأة)2(.
وترس�م بع�ض األمثال صورة س�لبيَّة للمرأة، كم�ا في معظم 
ل في  ثقاف�ات العاَل�م، كاألمث�ال الت�ي تفت�رض أنَّ النَّق�ص مؤصَّ
ارة أو ليس�ت مح�الًّ  الم�رأة، فالحس�ناء غبيَّ�ة أو س�احرة أو غ�دَّ
واج مثل أن  واج: )الزَّ لألس�رار، ومن أمثال إثنيَّة )Luba( ع�ن الزَّ
ح هذا المَثل بالمرأة، ولكنَّ  تحم�ل حيَّة في جعبت�ك()3(، وال ُيصرِّ
ج�ال يوحي بأنَّ )الحيَّ�ة( هنا هي  �ياق واس�تعماُله م�ن ِقَبل الرِّ السِّ

المرأة.
ما أردَت  ، كلَّ ومن أمثال كونغو زائير قولهم: )المرأة مثل ظلٍّ
اإلمس�اك به أفلت، وإذا تركته َتبَِعك()4(، وه�ذا مَثٌل محايٌد يعطي 

بق مع المرأة. جل مفاتيح للتَّعامل اللَّ الرَّ

رابعًا: األديان والمعتقدات:
تمثِّ�ل األدي�اُن والمعتق�دات القَبليَّة ف�ي إفريقيا معي�ارًا أمينًا 
يني  ؤية اإلفريقية عن المرأة ومكانته�ا؛ ألنَّ التصّور الدِّ لقي�اس الرُّ
فيه�ا ه�و أقص�ى مظاهر التَّعبي�ر اإلنس�اني عن المجتم�ع والكون 

والحياة.
ينيَّة، وقيامها  ق�وس الدِّ وبناًء عليه؛ فإنَّ إش�راك المرأة في الطُّ
بمس�ؤوليَّات دينيَّة عظيمة، ووجود معتقداٍت دينيَّ�ة إيجابيَّة عنها، 
ي�دلُّ على مكانة الم�رأة العالية في الوس�ط اإلفريق�ي، ومن أمثلة 

 Mary Saracino. She is Everywhere!: An )((
 Anthropology of Writing in Womanist/Feminist

.Spirituality, (iUiniverse, 2012), V1, p 26

 Elias KifonBongmba. The Wiley Blackwell )2(
 Companion to African Religions, (African

.World Press, 1997), p 108

 John C. Raines and Daniel C. Maguire, What  )3(
 Men Owe to Women, (State University of NY

.Press, 2001), p 75

 Mary EgunModupeKolawole. Womanism and  )4(
.Africqn Consciousness, p 64

ذلك وجود جماعاٍت نَسويَّة سريَّة)5( في معظم مجتمعات إفريقيا، 
 )Kpelle( عن�د الماندينغ، و )Sande( و )Poro( مث�ل جماعة

في سيراليون)6(.
ينيَّ�ة واالجتماعيَّة ش�اركت  ع�ات الدِّ وف�ي ظ�لِّ تل�ك التَّجمُّ
�عور  الم�رأة اإلفريقي�ة في نش�اط المجتمع باس�تقالليَّة وعدم الشُّ
ق�وس الوثنيَّ�ة  بوصاي�ة بطريركيَّ�ة عليه�ا؛ فمارس�ت بنفس�ها الطُّ
جال، فيما  ينيَّ�ة، م�ن كهانة ورقصات س�ريَّة محظورة عل�ى الرِّ الدِّ
�ق بمراح�ل حياته�ا، كالبلوغ وال�زواج.. إل�خ، باإلضافة إلى  يتعلَّ
ور االجتماعيِّ الذي كانت تقوم به تلك الجماعات النِّس�ويَّة،  ال�دَّ
�الم ف�ي المجتمع، وف�ّض النِّزاعات  كالحف�اظ عل�ى األمن والسَّ

اخليَّة بين األفراد والمجموعات، وتغريم َمْن ُيدان.  الدَّ
دة من  وتتألَّ�ف بع�ض التَّجمع�ات النِّس�ويَّة م�ن ش�بكة معقَّ
 )Ikporo-Ani( :التَّقس�يمات، فمنه�ا عن�د اإليبو ف�ي نيجيري�ا
جات دون األرامل أو  للنِّس�اء البالغات، و )Inyemedi( للمتزوِّ
ق�ات، و )Umuada( لنس�اء اإليبو بصرف النَّظر عن حالة  المطلَّ
ا قامت به  ة هذا التَّنظي�م ممَّ الم�رأة االجتماعيَّ�ة، وال أدلَّ على ق�وَّ
 )Kalabar & Oweri( )الم�رأة في والَيَت�ي: )كالباْر و أوي�ري
عم�اء المتواطئين  م ضدَّ المس�تعمر البريطاني والزُّ من نض�اٍل منظَّ
 Aba riots/( أو   )OguUmunwanyi( ب��  وُع�رف  مع�ه، 

.)7()Igbo women war
�أن  �ال ف�ي الشَّ وم�ن النَّم�اذج النِّس�ويَّة ذات الحض�ور الفعَّ
االجتماعيِّ ش�خصيَّة )Omu( عن�د اإليبو، و )Ohemaa( عند 
األكاْن في غان�ة، و )Iyalode( عند اليوربا، ف� )األوُمو( توصف 
بأنَّها )أمُّ المجتم�ع(، تتميَّز بالحكمة والحصافة، ومعرفة العادات 
ه�ا مراقبة  �ع ف�ي تاري�خ المجتم�ع، ومن مهامِّ والتَّقالي�د، وبالتَّضلُّ
�وق، وضبط األسعار، وفضِّ النِّزاعات بين النِّساء، واإلشراف  السُّ

أنَّها  )5(  الجماعات السريَّة )Secret Societies(: ال تعني السرية هنا 
ة؛ إلضفاء طابع  ليست مشروعة في المجتمع، وإنَّما تحاط بسريَّة تامَّ

المهابة والتقدير عليها.

 CherisKramarae and Dale Spender (ed),   )6(
 Routledge International Encyclopedia of Women

.Education: Health to Hypertension, p 690

 Nancy, J. Hafkin& Edna, G. Bay. Women in )7(
 Africa: Studies in Social and Economic Change,

.(Stanford University Press, 1991), p 59
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س�ميَّة  قوس التي تضمن وئام المجتمع، وهي النَّاطقة الرَّ عل�ى الطُّ
باسم النِّساء في المجموعة.

ؤية اإلفريقية نحو المرأة منصفٌة  م ذكره أّن الرُّ وال يعني ما تقدَّ
مطلقًا، فهناك جملٌة من المعتقدات المجحفة في حقِّ المرأة، منها 
في غرب إفريقيا: التَّشاؤم بالمرأة والعالقة الجنسيَّة معها في حال 
س من  ة؛ كالخروج لس�فر، ويعلو هذا التَّوجُّ ب لألمور المهمَّ التَّأهُّ
الم�رأة إذا كانت في حي�ض أو نفاٍس))(، فف�ي بعض المجتمعات 
ُتمن�ع المرأة من األعم�ال المنزليَّة إذا حاضت، وتس�كن في كوٍخ 

حتى ينقطع عنها الحيض)2(.

خامسًا: العادات والتَّقاليد:
ة  لقد انبثقت عاداٌت وتقاليد لدى كلُّ إثنية عن رؤيتها الخاصَّ
، ولكنَّها في الغالب ال تستهدف  للمرأة، منها ما يؤخذ ومنها ما ُيردُّ
تقيي�د حريَّة الم�رأة أو الحطَّ من قدره�ا، وتَتَمْظَهر تل�ك العاداُت 
والتَّقالي�د في مختلف مراحل حياة الم�رأة، ويصعب اإلحاطة بها 

ٍة واحدة. ولو في إطار مجتمٍع أو إثنيَّ
وإجم�ااًل تحظ�ى المرأة ف�ي ثقافات غ�رب إفريقي�ا باحتراٍم 
lambe/( جل أنَّ م�ن واجبه وكم�ال مروءت�ه ، في�رى الرَّ نس�بيٍّ

pulaaku/mutuminkirki( حمايتها ورعايتها.. فِمَن العار 
جل ف�ي حماية زوجت�ه؛ لذلك  �ديد عن�د اليورب�ا أن يف�رط الرَّ الشَّ
ج�ل؛ فيحميها إذا طرأ طارئ،  م الرَّ عندما يمش�يان فإنَّ المرأة تتقدَّ
)3(، وعند الماندنيغ أو السوننكي  ن من الهرب إذا جدَّ الجدُّ ولتتمكَّ
جل ومروءته عنايته بنس�ائه؛ وإالَّ  أو الفوالن�ي م�ن كمال كرامة الرَّ

.)4()faden( ُعيِّر بذلك من أعدائه أو أبناء عمومته
جل والمرأة في المجتمعات  ا ُصَور التَّمييز القليل�ة بين الرَّ أمَّ
 )Nsaw( التَّقليديَّ�ة، فمثل حظر أكل لحوم المعز على نس�اء إثنيَّة
ف�ي الكونغو، وحظ�ر لح�وم الغن�م وأكل الَبْيض على نس�اء إثنيَّة 

 John C. Raines and Daniel C. Maguire, What  )((
.Men Owe to Women, p 75

 Robert Staples. Exploring Black Sexuality,   )2(
.(US: Rowman, 2006), p 9

.O. O. Familusi, march 2012  )3(

 The Journal of Pan African Studies, V.5,   )4(
.No.1, p 307

)Busoga( ف�ي يوغن�دا)5(، والمحظ�ورات االجتماعيَّ�ة حي�ن 
تس�تهدف طائفة معيَّنة دون تفس�ير واضح؛ فإنَّ المحظور يصُعب 

قبوله في تلك الحال.
وقد يك�ون المحظور االجتماع�يُّ جيِّدًا ف�ي مضمونه؛ لكنَّه 
ق المرأة األش�جار، وتعليل ذلك  غير الئٍق في تعليله، كحظر تس�لُّ
قتها  �جرة تيب�س وتم�وت أو تنقط�ع عن اإلثم�ار إذا تس�لَّ ب�أنَّ الشَّ
امرأة؛ فال ش�كَّ أنَّ هذا المحظور يحرص على ستر المرأة وتعزيز 
ق األش�جار من مظنة كش�ف العورات؛ لكنَّ  كرامتها؛ لما في تس�لُّ
�ر بأنَّه تش�اُؤٌم بالم�رأة، وهذا ما انته�ى إليه بعض  التَّعلي�ل ق�د ُيفسَّ

الباحثين)6(.

فولة والمراهقة  المبح�ث الثاني: المرأة وفت�رة الطُّ
بإفريقيا:

كور واإلناث في غرب  ال يوج�د تمييز بارز بين األطف�ال الذُّ
إفريقيا، وكلُّ ظاهرة اجتماعيَّة اختص بها أحدهما لها مقابلها عند 

اآلخر تقريبًا.
معظ�م  عن�د  دقي�ٌق  نظ�اٌم   - – مث�اًل  الموالي�د  تس�مية  ف�ي 
ى المول�ود – ذكرًا أم  المجموع�ات اإلثنيَّة بغ�رب إفريقيا، فُيس�مَّ
أنث�ى- طبقًا ليوم والدته، أو لتراُتبه في األس�رة، أو لظرف والدته، 
 ،)Nyele( :فُيطلق على البنت األولى في األس�رة عن�د الماندينغ
غون:  انية: )Nya(، وعند مجموعات َبساري: )Tyra(، والدُّ والثَّ
)Yene( و )Yetima(، وغيرها.. وهذه األس�ماء تحمل رسائل 
)داخليَّة وخارجيَّة(؛ حيث تحظى البنت الكبرى في األس�رة ببالغ 
االحت�رام، ويكون له�ا القول الفصل في ش�ؤون األس�رة بعد ِكَبر 

الوالدين أو وفاتهما.
وحي�ن تدخ�ل البنت فت�رة المراهق�ة والحيض؛ ف�إنَّ بعض 
قوس والمحظورات،  المجموعات الثَّقافيَّة تحيط ذلك ببعض الطُّ
كطق�وس )chiputu( التَّأهيليَّ�ة للبن�ت عن�د بلوغه�ا ورؤيته�ا 
حيضتها األولى عند مجموعة ياْو في الجنوب اإلفريقي، وطقوس 

 John Roscoe. The Northern Bantu: An Account  )5(
 of Some Central African Tribes of the Uganda,

.(Cambridge University Press), p 237

 John C. Raines and Daniel C. Maguire, What  )6(
.Men Owe to Women, p 75
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)unyagowamatengusi())(، وعملّيًا ال تختلف المرأة كثيرًا 
خول  قوس؛ ألنها فترٌة تأهيليَّة للمراهق للدُّ جل في تلك الطُّ عن الرَّ
م�ه من الخب�رات والمهارات  ش�د وال�زواج؛ بما يتعلَّ ف�ي حياة الرُّ

روريَّة. والمعارف الضَّ
وال يكم�ن الفرق بي�ن الجْنَس�ين إالَّ في المه�ام االجتماعيَّة 
المنوط�ة ب�كلٍّ منهما، فالهوس�ا تق�وم بتلقي�ن البنات دروس�ًا في 
اآلداب والعادات االجتماعيَّة، ومهاراٍت في تدبير المنزل والعناية 
باألطفال، من أجل إعداده�نَّ وتخريجهنَّ ربَّات بيوت صالحات 
مثاليَّات )uwagida( أي )أمُّ البيت()2(، وال توجد مجموعة إثنيَّة 

ة ال تمارس نوعًا من هذا التَّدريب التَّأهيلي. بغرب إفريقيا خاصَّ
اًل: الختان والخفاض)3( والتَّربية التَّأهيليَّة: أوَّ

ؤي�ة اإلفريقية - تطهيٌر للف�رد يزيل عنه  الخت�ان – حس�ب الرُّ
يه  يس�مِّ كم�ا   )wanzo nyama kono( أو الجهال�ة  غش�اوة 
ذيلة،  �ريرة التي تجرُّ اإلنس�ان نح�و الرَّ ة الشِّ الماندين�غ، وهي القوَّ
وتح�ول بين�ه وبين القَيم اإلنس�انيَّة الت�ي يؤمن به�ا الماندينغ، فال 
فاته محاسبًة حقيقيَّة، وال ُيكلَّف  ُيحاسب الفرد على أخطائه وتصرُّ

تكليفًا ملزمًا إال بعد اجتيازه هذه المرحلة)4(. 
، يت�مُّ بش�كٍل دوريٍّ  والخت�ان به�ذا المفه�وم ش�أٌن جماع�يٌّ
لجمي�ع أطفال القرية أو العش�يرة، وتصاحبه مظاه�ر كثيرة، وُيعنى 

 Klaus Fiedler. Christianity and African )((
 Culture: conservative German Protestant,

.(BRILL, 1996), p 180

 Frank A. Salamone. The Hausa of Nigeria, )2(
.(University Press of America, 2010), p 124

)3(  تفيد اإلحصاءات أنَّ إفريقيا تمثِّل أعلى نسبة في خفاض اإلناث في 
العاَلم، وبلغ التِّعداد التَّقريبي للنِّساء المختونات بإفريقيا قرابة ثمانين 

مليون امرأة )عام 2003م(، انظر:
 Alamin M. Mazrui and Willy Mtunga.
 Debating the African Condition; Race Gender
 and Cultural Conflict, (Africa World Press,

.2004), p 22
ن  ممَّ المختونات  النِّساء  نسبة  أنَّ  ُوجد  بكينيا  ميدانيَّة  دراسة  وفي 
 Daniel انظر:    ،)%(00( هي:  العمر  من  الخمسين  بلغن 
 NjrogeKaranja. Female Genital Mutilation in

.Africa, p 92

 Mande Music: Traditional and Modern Music  )4(
 of the Maninka and Mandinka of Western
 Africa, (University of Chicago Press, 2000), p

.204-203

بالمختونين في تلك الفترة طبيب شعبيٌّ مقنَّع ُيدعى عند الماندينغ 
 ،)seman( علي�ه  ُيطل�ق  اجتماع�يٌّ  �م  ومعلِّ  ،)kankurang(
ن  وتنش�د فيها أغاٍن تعليميَّ�ة )damadian/siminkan(، وُيلقِّ
الناش�ئة كثي�رًا من المع�ارف الَقَبليَّة والع�ادات والتَّقاليد، وأس�رار 
وجي�ة، وبعد ع�ودة المختونين إل�ى القرية واس�تقبالهم  الحي�اة الزَّ
كور:  برقصاٍت شعبيَّة )bolokodenu don bo(، ُيطلق على الذُّ
راش�دون؛  أي   )mpogotigiw( واإلن�اث:   ،)kamalenw(
 )bilakorow( ب�ا ش�د وحياة الصِّ إش�ارًة إلى الفصل بين حياة الرُّ

عند الماندينغ، أو )waxambaane( عند الولوف.
ؤي�ة اإلفريقي�ة للختان ه�و تأهيل  فالهدف األس�اس ف�ي الرُّ
خول في الحياة االجتماعيَّة، وقد عّد بعض الباحثين فترة  الفرد للدُّ
الخت�ان مرحل�ًة للتَّعليم الع�اّم أو األساس�ي؛ إْذ كان يحظى به كلُّ 
ف�رٍد، ويرّكز فيه عل�ى المهارات األساس�يَّة واالجتماعيَّة والثَّقافيَّة 
نة الواحدة. هر والسَّ عند كلِّ مجموعة ثقافيَّة، ويستغرق ما بين الشَّ
�ائدة أنَّ الم�رأة المْتكاء )غير المختونة(  ومن المعتقدات السَّ
ام�رأٌة غي�ر كاملة، وأنَّها يعُس�ر عليها المخ�اض والوضع ويموت 
أطفاُلها! بل إنَّ تلك المرأة ال تحظى بعد موتها بالمراسم التَّقليديَّة 

عند مجموعات موشي )Mossi Yatenga( في بوركينا)5(.
ك�ور وخفاض اإلن�اث حلقٌة في  فم�ن الواض�ح أنَّ ختان الذُّ
نظ�اٍم اجتماعيٍّ دين�يٍّ ُمحَكم في إفريقيا، وإذا م�ا انُتزع الختان من 

هذا النِّظام فإنَّه َيتَهْلَهل.
وُيع�دُّ الختان ب�ؤرة المآخذ والع�ادات الت�ي ينتقدها الغرب 

على المجتمعات اإلفريقية، وبخاصة خفاض األنثى)6(.
وإذا م�ا أردن�ا تقويم خف�اض األنثى في المجتم�ع اإلفريقي 
انطالق�ًا من رؤيٍة إس�الميَّة؛ فإنَّ الموقف اإلس�الميَّ يتطلَّب تفّهم 
قة بهذه الممارسة،  الجذور العَقديَّة واالجتماعيَّة والصحية المتعلِّ
ومن َثمَّ إعادة تشكيلها حسب ضوابط الشريعة اإلسالميَّة، وعليه؛ 
يكون المس�لم قد صّحح وأضاف وأكَمل، ولم يكن كالمْس�تعلي 

 Towards Gender Equality in Burkina Faso”,”  )5(
.SIDA, March 2004

الشرطة  اعتقال  لحادثة  اإلعالم  وسائل  نشر  المقال  هذا  كتابة  )6( وافق 
البالغات،  بناتهما  بختان  هما  اتُّ إفريقيين  لزوجين  بباريس  الفرنسية 
وعلى الرغم من أّن البنات قد أنكرن تعرضهّن لخفاض؛ فإن الوالدين 

معرضان لعقوبة سجن قد تبلغ عشرين سنة؛ طبقًا للقانون الفرنسي!
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�عوب وف�ق رؤيته هو؛  الغرب�يِّ الذي يريد إعادة تش�كيل حياة الشُّ
مستخّفًا بالخصوصيَّات المميِّزة لكلِّ شعب.

ثانيًا: تسمين البنات:
 )mbobpo( )التَّسمين، أو ما ُيعرف ب�اسم )كوخ التَّسمين
أو )mbobo(، عبارٌة عن فترٍة من الُعزلة في كوخ قد تطول لس�تَّة 
واج، بهدف تس�مينها،  أش�ُهر، تخضع لها البنت إذا بلغت س�نَّ الزَّ
�م فيها مب�ادئ الحياة  واج، تتعلَّ وإعداده�ا اجتماعّي�ًا ونفس�ّيًا لل�زَّ
وجية، ومه�ارات التَّدبير المنزلي، والعناية باألطفال، واآلداب  الزَّ

ة))(. االجتماعيَّة العامَّ
وتنته�ي فت�رة التَّس�مين بطق�وٍس وثنيَّ�ة ورقص�اٍت ش�عبيَّة 
اس�تعراضيَّة، يحوم�ون فيه�ا بالبنت ف�ي القرية وهي ش�به عارية؛ 
�منة من المعايير  حت�ى يالحظ الجميع مدى س�منتها، وبما أنَّ السِّ
م�ا كانت البنت  الجماليَّ�ة إلثنيَّ�ة اإليبو فإنَّ له�ا تعلقًا بالمهر، فكلَّ

سمينًة كان مهُرها أغلى)2(.
 )Ibibio( وتم�اَرُس هذه العادة في نطاٍق ضيِّ�ق بين فصائل
�رقي لنيجيريا، وقد ت�مَّ حظرها قانونّيًا  م�ن اإليبو في الجنوب الشَّ

عبيَّة لها قائمة. في نيجيريا؛ لكن الممارسة الشَّ
لبيَّات الكثيرة في هذه العادة؛ فإنَّها – في  غم من السِّ وعلى الرُّ
س�ياقها االجتماعيِّ - تحوي بعض اإليجابيَّات، منها: الكشوفات 
�عبيَّة التي ُتج�رى للتَّأكد من خلو البنت م�ن أيِّ مرٍض  بي�ة الشَّ الطِّ
يعوق خصوبتها وإنجابها، وإالَّ اسُتدرك ذلك بالعالج، وأيضًا أنَّها 
، فإنَّ  كانت وس�يلًة لحمل البنات على حف�ظ بكارتهن؛ وعلى كلٍّ

 Emma UmanaClassberry. African Culture )((
 through Proverbs, (Xlibris Corporation,

.(2010), p

 I. De garine. Social Aspects of Obesity, )2(
.(Routledge, 1995), p 77

هذه العادة في اضمحالٍل واضح.
ثالثًا: الوشم ورؤية الجمال:

ك�ور واإلن�اث في الوش�م بإفريقي�ا بوصفه  ال تميي�ز بي�ن الذُّ
وس�يلًة لتأكي�د هويَّ�ة المجموع�ات القبليَّ�ة، وتميي�ز بعضه�ا عن 
بع�ض، وتعزيز االنتماء، والوش�م – بالتَّأكيد - ظاه�رٌة مندثرٌة في 

حراء.  معظم مناطق إفريقيا جنوب الصَّ
قة من  ائ�دة عن الوش�م القَبلي، في أج�زاء متفرِّ واألش�كال الزَّ
ه�ر، تك�ون تعبي�رًا عن مراح�ل النُّضج  جس�م الم�رأة كالبط�ن والظَّ
المختلفة عند المرأة، أو رغبًة في تجميلها؛ حيث ُتعدُّ تلك األشكال 
دًا جمالّيًا في المرأة عن�د المجموعات التي تفعل ذلك، ومنها  مح�دِّ

.)3()ngole( ى عند الباْولي )Baule( في كوت ديفوار، ويسمَّ
كور أو لإلناث، منهيٌّ عنه في اإلس�الم،  والوش�م، س�واء للذُّ

ه الوجه والبدن. ا ُيشوِّ فهو ممَّ
رابعًا: المرأة والتَّربية والتَّعليم:

قضي�ة تعلي�م الم�رأة مش�كلًة مزَدَوج�ة ف�ي إفريقي�ا جنوب 
حراء، وذلك من ُبعَدين: الصَّ

ة  لهم�ا: أّن الجه�ل م�ن اآلفات الثَّ�الث الكبرى ف�ي القارَّ أوَّ
�ر األميَّ�ة بإفريقيا  )الم�رض، والفق�ر، والجه�ل(؛ حي�ث إنَّ مؤشِّ
حراء هو األعلى في العاَلم؛ ففي إفريقيا وحدها ثالثة  جن�وب الصَّ

أرباع األميِّين في العاَلم.
واآلخر: أّن المرأة تمثِّل قرابة ُثلَثي األميِّين بإفريقيا)4(.

اهرة )مشكلة تعليم المرأة بإفريقيا(  ومن أول أسباب هذه الظَّ

 Margo DeMello. Encyclopedia of Body )3(
.Adornment, (ABC-CLIO, 2007), p 165

 United Nations, The World’s Women 2010:   )4(
.Trends and Statics, p 45
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تغيي�ر النِّظ�ام التَّعليم�ي التَّقلي�دي بإفريقي�ا إل�ى النَّظ�ام الغرب�ي، 
ويذه�ب الباحث�ون إلى أنَّ الثَّقاف�ة الغربية التي رافقت المس�تعِمر 
إل�ى إفريقيا هي الت�ي تولَّت ورَعْت كْبر العملي�ة اإلقصائيَّة للمرأة 

كوريَّة. ؤية الغربيَّة الذُّ عن التعليم، في ظلِّ الرُّ
وم�ن إجحاف االس�تعمار بالمجتمعات اإلفريقي�ة التَّقليديَّة 
مة، ثم حمله�ا على نظاٍم  وصفه�ا بأنَّها مجتمع�اٍت أميَّة غي�ر متعلَّ
غرب�يٍّ غريٍب عليها، فقبل الغزو االس�تعماريِّ كانت المجتمعات 
اإلفريقي�ة تنتهج تعليمًا عملّي�ًا مهنّيًا مباش�رًا، وكان كلُّ فرد - ذكر 
�ق له االندماج في المجتمع،  أو أنث�ى - يحّصل من التَّعليم ما يحقِّ
حت�ى ال يك�ون التَّعلي�م تَرفًا وعبئًا عل�ى المجتمع، وف�ي ظلِّ هذا 
النِّظ�ام؛ كان التَّفريق بين الجنَس�ين في العمليَّة التَّعليميَّة منس�جمًا 
مع الحاجات االجتماعيَّة والمسؤوليَّات المنوطة بكلٍّ من الرجل 
والم�رأة، وقب�ل االس�تعمار أيض�ًا كان التَّعليم اإلس�الميُّ س�ائدًا 
ح�راء، وباألخ�صِّ في غ�رب إفريقي�ا، وهو  بإفريقي�ا جن�وب الصَّ

ة))(. تعليٌم منسجٌم مع الخصائص االجتماعيَّة للقارَّ

واج: المبحث الثَّالث: المرأة اإلفريقية ومرحلة الزَّ
تغ�دو الع�ادات والتَّقالي�د ع�ن الم�رأة بإفريقي�ا أكث�ر تمييزًا 
واج، فهو أخصب الفترات لدراس�ة  ّدًا في فترة الزَّ ووضوح�ًا وتعدُّ

مكانة المرأة في المجتمع اإلفريقي.
واج من منظوٍر إفريقي: اًل: الزَّ أوَّ

ق  واج مكانة كبيرة ف�ي المجتمعات اإلفريقي�ة، فهو يحقِّ لل�زَّ
، ويضفي عليهما مزيدًا من  وجين نوعًا من التَّكامل االجتماعيِّ للزَّ
االعت�راف في المجتمع، فه�و ظاهرٌة مرغوب فيه�ا بالمجتمعات 

حالة غاسبار  ح المكتشف الرَّ ))(  ففي القرن 9) الميالدي - مثاًل - صرَّ
 Gaspard Thodore Mollien & مونغو  وزميله  دتيودور 
األقلِّ  على  فوتا-غينيا  بمنطقة  قريٍة  كلِّ  في  أنَّ   Mungo Park
القرآن  تعليم  على  موقوفًا  فيها  التَّعليم  يكن  لم  إسالميَّة  مدرسة 
يد  السَّ المستعمرات  في  للتَّعليم  العاّم  المفتِّش  وزاد  فحسب. 
ولكْن  وحدها،  فوتا  في  ليس  ذلك  أنَّ  ))9)م(،  )عام   Mariani
غة  ثون اللُّ فلى، حيث وجد علماء يكتبون ويتحدَّ في مناطق غينيا السُّ
أنَّ  التَّأكيد  إلى  باري  ُبوبكر  بالباحث  ذلك  بطالقة. وقد حدا  العربية 
نسبة التَّعليم في قرى بالد الولوف الغربي في تلك الفترة كانت أعلى 

منها في قرى فرنسا آنذاك، انظر:
 LamineSannneh, 1972, Royaume du Waalo,
 (Paris:), p. 264, in: NehemiaLevtzion, Rural

 .and Urban Islam in West Africa,  p. 7

اإلفريقية على اختالف ثقافاتها ومعتقداتها.
ُيضاف إلى ذلك المكان�ة الكبيرة التي توليها الثَّقافة المحليَّة 
بغ�رب إفريقيا لإلنجاب، فُيش�ار مثاًل عند الماندين�غ إلى َمْن مات 
ا من مات ولم يخّلف  وقد خلَّف أوالدًا وذريَّة بأنَّه )قد اختفى(، أمَّ
فيش�ار إلي�ه بأنَّه )قد انته�ى( )a bana(، ويقولون في المَثل: )ال 
دواء للم�وت إال إنج�اب األوالد()2(، ويش�ير اليورب�ا إل�ى الذي 

.)3()ahamefula( )أنجب بأنَّه: )لم يِضع اسمه
واج واإلنجاب تتمْظَهُر وُتترجم  ؤية التَّبجيليَّة للزَّ ولعلَّ هذه الرُّ
في بعض العادات والمظاهر االجتماعيَّة، ومنها على سبيل المثال:

أ - ش�يوع التَّزاوج بي�ن المجموعات اإلثنيَّ�ة: فال وجود لما 
ُيعرف بضوابط الكفاءة بين المجموعات.

واج: ففي دراس�ة حديثة بمالي شملت  ب - ارتفاع نس�بة الزَّ
مجموعات: )الصونغاي، والتَّماش�ق، والبمبارا، والفوالني( عام 
واج بين النِّس�اء بلغت  2008م؛ أف�ادت اإلحصاءات أنَّ نس�بة الزَّ
ج�ات، و )2)%( من هذا  )59%(؛ مقاب�ل )25%( م�ن غير المتزوِّ

قات)4(. ، و )4%( من المطلَّ ى عنهن أزواجهنَّ العدد من المتوفَّ
واج والمه�ور: فالمهور ف�ي إفريقيا  ج - ُرْخ�ص نفقات ال�زَّ
ارئة عليها  حراء يغلب عليها البس�اطة، أما المغاالة الطَّ جنوب الصَّ

أسماليَّة في القارة)5(. فهي بتأثير األنظمة الرَّ

 Norbert Roland. Legal Anthropology, (Continuum )2(
.International Publishing Group, 1994), p 213

.O. O. Familusi, p 301  )3(
عليها  إطالقهم  جة  المتزوِّ غير  للمرأة  لبيَّة  السِّ ؤية  الرُّ مظاهر  ومن 
)موسو(:  األولى  فالكلمة   ،)musogana( غانا(  )ُموسو  مصطلح: 
للقوانين،  المنصاعين  غير  المجرمين  إلى  بها  يشار  )غانا(:  و  امرأة، 
بالد  لملوك  قيل  ومنها  كيمة،  والشَّ ة  القوَّ وأصحاب  رق،  الطُّ وقّطاع 
تهم وقهرهم َمن دونهم، وهي كلمة ُتطلق  ودان القديمة )غانة(؛ لقوَّ السُّ
muru-( فيقال:  له،  ِغْمد  ال  الذي  يف  السَّ أو  كين  للسِّ وصفًا  أيضًا 

أس إذا ُحلق. والجامع بين وصف المرأة البالغة غير  gana(، ومثله للرَّ
المجرمين:  أو  له  الذي ال غمد  كين  السِّ الوصف وبين  بهذا  جة  المتزوِّ
كين الذي ال غمد له هو محلٌّ للخطر. تر واالنضباط، فالسِّ هو عدم السِّ

الٍت اجتماعيَّة  )4(  هذه اإلحصاءات، على حداثتها وكونها في ظلِّ تحوُّ
واج في المجتمع اإلفريقي، انظر: جذريَّة، تعكس مكانة الزَّ

 IbrahimaCisse and Akory Ag Ikane. “Study
 on early marriage reproductive health and
human rights”, www.norad.no/en/tools-and-

.publication, accessed on: 05 June 2010

 Jack Goody. Bridewealth and Dowry, (CUP )5(
.Archive, 1973), p 4
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واج في بالد غ�رب إفريقيا: حيث  �ط س�نِّ الزَّ د - تدنِّي متوسِّ
جن في  تبيَّ�ن ف�ي اإلحص�اءات أنَّ ما فوق 50% م�ن البن�ات يتزوَّ
حراء  حدود 8) من العمر، بينما في بقيَّة أجزاء إفريقيا جنوب الصَّ
اهرة  جات، ولهذه الظَّ تنخفض النِّس�بة إلى 30% من البنات المتزوِّ
ذيلة،  ة، منها: الخوف من سقوط البنت في الرَّ اإليجابيَّة أسباٌب عدَّ
ب، ومنها أيضًا  ص من أعباء األطفال، ووسيلًة أيضًا للتَّكسُّ وللتَّخلُّ
ضعف اس�تقطاب البنات في التَّربية والتَّعليم، وهو العامل الوحيد 

ر زواج البنات في المجتمعات النَّامية))(.  الذي قد ُيؤخِّ
ثانيًا: الخطبة والمهر وحقوق المرأة:

خطبة المرأة ومهرها تصاحبهما عادات وإجراءات لها عالقٌة 
مباشرة بمفهوم الزواج في المجتمعات اإلفريقية، وبمدى حريَّتها 

خصي في االقتران بزوج المستقبل. في التَّعبير عن رأيها الشَّ
ومن تلك اإلجراءات والعادات:

�روف التي تت�مُّ فيها خطبة  �ل بعض الظُّ أ – ف�ي الخطب�ة: تقلِّ
الم�رأة م�ن حريَّته�ا ف�ي التَّعبير ع�ن رأيها، منه�ا أنَّ خطب�ة المرأة 
رة ف�ي المجتمعات  – ع�ادًة - تت�مُّ قب�ل بلوغه�ا، والخطبة المبكِّ
اإلفريقية هي نتيجة طبيعيَّة لكون المهر عبارًة عن عالقات إنسانيَّة 

- كما سيأتي-.
فف�ي بع�ض الحاالت تأتي ام�رأٌة جارته�ا أو قريبتها الحامل 
عند مخاضها لتعتني بها، فإذا كان المولود بنتًا ربطت في معصمها 
خيط�ًا داللًة عل�ى الخطبة)2(، وأحيانًا تس�بق الخطب�ُة والَدَة البنت 
ة بين ش�خَصين؛ َيعُد أحُدهما اآلخ�ر بتزويجه إذا  لعالق�اٍت خاصَّ
جل بالخطبة لنفس�ه أو لغيره قبل وضع  م الرَّ ُرِزق ببن�ت، وقد يتقدَّ
الحم�ل، فإذا وضع�ت الحامُل بنتًا فإنَّ الخاط�ب ينفق عليها حتى 
وج  تكب�ر؛ فتك�ون – تلقائّيًا - من نصيبه، وال س�بيل للبن�ت أو للزَّ

المخطوب له لالعتراض على هذا االتِّفاق.
ب – ف�ي المه�ر: إذا كان مفهوم المهر هو المال الذي يدفعه 
الخاط�ب لوليِّ أمر المرأة؛ إلضفاء ش�رعيَّة على العالقة بينه وبين 

 Claudia ZuBentheim. Forced Marriage in   )((
 Africa: Examining the Distrubing Reality,

.Consultancy African Intelligence, Nov. 2009

 Phillippe Antoine. Le Marrage: Droit )2(
 Canonique et Coutumes Africaines, (Editions

.Beauchesne, 1992), p 525

�ياق اإلفريقي يختل�ف قلياًل،  الم�رأة، ف�إنَّ مفه�وم المهر ف�ي السِّ
�عًة تش�مل مجموعًة من العالقات اإلنسانيَّة  ويكتس�ب داللًة موسَّ
م�ن بالخدمات  يها عبر الزَّ الت�ي يبنيه�ا الخاطب مع أحمائ�ه، وينمِّ
اإلنس�انيَّة، والتَّواص�ل االجتماع�يِّ ف�ي المناس�بات المختلف�ة، 
والهداي�ا العينيَّ�ة المح�دودة، ففي مجتمع )Bwa( ف�ي بوركينا – 
مث�اًل - يعم�ل الخاطب أو بعض أفراد عش�يرته في مزارع أحمائه، 
ة س�نوات)3(، وعند الماندينغ مثله، ومن ذلك  وقد يطول ذلك لعدَّ

ه تنبثق عالقة المصاهرة بين العشيَرَتين. كلِّ
واج به�ذا المفهوم عالقٌة بين عش�يرَتين ُتترج�م ظاهرّيًا  فال�زَّ
داق به�ذا المفهوم  باالقت�ران بين ش�خَصين: زوج وزوجة، والصَّ
وجيَّ�ة، ويحّد من الط�الق؛ ألنَّ  االجتماع�يَّ يع�زز العالق�ات الزَّ
واج يصُعب أن تنفصم  واب�ط االجتماعيَّ�ة الت�ي ُأْبِرَمْت قبل ال�زَّ الرَّ

بخالفاٍت فرديَّة.
ز المستعِمُر  أس�مالي هذا المفهوم، وعزَّ وقد أفس�د النِّظام الرَّ
عم�اء القَبليِّين،  ت من نف�وذ الزُّ ه�ذا بالقواني�ن الوضعيَّ�ة التي حدَّ
واج بوصفه أم�رًا ش�خصّيًا بين فرَدي�ن، وهكذا تمَّ  باعترافه�ا بال�زَّ
تقليص مفهوم الزواج، من االرتباط بين أسرَتْين أو عشيَرَتْين؛ إلى 

أضَيق مفهوم، وهو االرتباط بين شخَصين)4(.
واج بوصفه ش�أنًا جماعّي�ًا فإنَّ صداق  وبن�اًء عل�ى مفهوم الزَّ
�داق تكون أيضًا  الم�رأة تقوم به العش�يرة، كما أنَّ االس�تفادة بالصَّ
م إلى ش�خٍص معيَّن،  ش�أنًا جماعّيًا تس�تفيد منه العش�يرة، وال ُيقدَّ
فف�ي مجتمعات )Nsaw( ف�ي محافظ�ة )Bamenda( بكونغو 
كينشاسا ُيعطى المهر لزعيم العشيرة دون تعيين أيَّة بنٍت، حيث يتمُّ 
التَّعيين بعد ذلك من ِقَبل مش�ايخ العش�يرة، وفي حال توانيهم في 
التَّعيين فمن حقِّ الخاطب الهروب بأيَّة بنٍت من تلك العش�يرة)5(، 

واج القسري(. ي في معظم األحيان إلى )الزَّ وهذا التَّقليد يؤدِّ
غ�م م�ن أنَّ الم�رأة ال ُتعط�ى صداقه�ا ف�ي معظم  وعل�ى الرُّ

 Towards a Gender Equality in Burkina Faso,  )3(
.p 16

Gary Wilder. The French Imperial Nation-   )4(
 State: Negritude & Colonial Humanism
 Between The Two World Wars, (University of

.Chicago Press, 2005), p 73

 Lucy Philip Mair. African Marriage and Social )5(
.Change, (Routledge, 1969), p 123
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مجتمع�ات غرب إفريقيا؛ فإنَّ بعض العادات تضمن لها الحصول 
عل�ى بع�ض األش�ياء العينيَّ�ة بمناس�بة زواجه�ا، وم�ن ذل�ك عند 
ها؛  الماندين�غ أن تع�ود المرأة بعد أس�بوع م�ن زفافها إلى بي�ت أمِّ
فتحص�ل عل�ى حاجّي�اٍت وأواٍن منزليَّ�ة ومالب�س ُيطل�ق عليه�ا 
�داق عن�د الفوالن�ي ف�ي بوركينافاس�و  )minkolon())(، والصَّ
يك�ون من البقر، ويق�وم ذوو البن�ت بتقديم أمواٍل له�ا، وقد يقوم 

بعض األزواج الموسرين بتقديم االثنين معًا)2(.
�يخ  داق عن المرأة الشَّ وم�ن أبرز َم�ن انتقَد ع�ادات منع الصَّ
الع�ادات  م�ن  ذل�ك  ع�دَّ  إذ  فودي�و )ت 7)8)م(؛  دان  عثم�ان 
�يطانيَّة، فقال: »ومن طري�ق والياتهم أكل صداق النِّس�اء التي  الشَّ

كنَّ تحت ُحكمهم«)3(.
مت اإلش�ارة إلى ُرْخ�ص المهور ف�ي إفريقيا، فهي  وق�د تقدَّ
لم تك�ن تتج�اوز )350( وَدَعة عن�د مجموع�ات )لو-ِويلي( في 
واج ف�ي أيِّ وقت)4(،  ش�مال غان�ا، وث�الث بقراٍت ُتدف�ع بعد ال�زَّ
واألمر نفس�ه عند الهوس�ا ف�ي نيجيريا والنيج�ر؛ حيث يحرصون 
على البس�اطة والُيْسر)5(، بالمقابل تش�هد مجتمعات غرب إفريقيا 
واج التِّجاري(  اآلن ظاه�رة غالء المهور، أو ما ُيعرف ب�اس�م )الزَّ
الحي�اة  إف�رازات  م�ن  وه�و   ،)Commercial Marriage(

أسمالي. ي القَيم، وطغيان النَّظام الرَّ الماديَّة، وتردِّ
ثالثًا: البكارة من منظور إفريقي:

ا رس�مته الكتابات التَّاريخيَّة م�ن صورٍة غير  غم ممَّ عل�ى الرُّ
�خ الجنس�يِّ ف�ي إفريقيا؛ فإنَّ تل�ك المجتمعات  واقعيَّ�ة عن التَّفسُّ

 John William Johnson. Son-Jara: The Mande  )((
.Epic, (Indiana University Press, 1992), p 55

 Towards a Gender Equality in Burkina Faso,  )2(
.p 16

 M. Hiskett. “Kitab al-Farq”  A Work on the   )3(
 Habe Kingdoms attributed to Uthman Dan
 Fodio, BSOAS, University of London, V.23,

.579-No3. 1960, pp 558

 IbrahimaCisse and Akory Ag Ikane. “Study   )4(
 on early marriage reproductive health and
human rights”, www.norad.no/en/tools-and-

.publication, accessed on: 05 June 2010

 Frank A. Salamone. The Hausa of Nigeria, p )5(
.124

تح�وي مظاه�ر اجتماعيَّ�ة ج�دُّ صارم�ة ع�ن االنحالل الجنس�يِّ 
�ة، على امت�داد المجموعات اإلثنيَّة ف�ي إفريقيا  عن�د المرأة خاصَّ
م�ن غربه�ا إلى جنوبه�ا، بي�ن المالينك�ي، والفوالني، والهوس�ا، 

ولو، والماساْي. واألشانتي، وتسوانا والزُّ
البن�ت  ات فع�ل المجموع�ات حي�ال فق�دان  وتت�راَوُح ردَّ
للعذري�ة؛ من تقديم ذوي البن�ت تعويضًا رمزّيًا واعتذارًا لعش�يرة 
وج، إلى طالٍق مباش�ٍر، أو تهدي�د البنت بالقت�ل)6(؛ ألنَّ العار  ال�زَّ

يلحق العشيرة جمعاء.
خلة  ف�ي المقابل؛ ف�إنَّ الم�رأة إذا ُوجدت بك�رًا في ليل�ة الدَّ
كان�ت المجموع�ات اإلثنيَّ�ة اإلفريقي�ة التَّقليديَّ�ة تحتف�ل به�ذه 
م البنت ووالدُتها وخالُتها التي تعدُّ بمثابة والدتها  المناس�بة، وُتكرَّ
الحقيقيَّة عن�د الماندينغ، ومن ُصَور االحتف�اء بالعروس البكر أنَّ 
خة  النِّس�اء يطفن في البلد في رقصة استعراضيَّة بقطعة قماش ملطَّ
بدم العذريَّة، وينش�دن األغاني تمجي�دًا للبنت وذويها)7(، وُتدعى 
ه�ذه المناس�بة اإلعالنيَّة للعذريَّة عن�د الول�وف: )laban(، وإذا 
قيل عند الفوالني: )O yaripulakumao(؛ أي: لقد حافظت 
فة للبنت ولعشيرتها، وعند  البنت على بكارتها! فتلك جملٌة مش�رِّ
هب الخالص  الماندين�غ والولوف تهدي األمُّ ابنتها س�بيكًة من الذَّ
وجيَّة إذا ُوجدت عذراء، وتنتقل تلك  صبيح�ة دخولها في بيت الزَّ

بيكة من أمٍّ لبنت، وتتباهى البنت بها في المناسبات. السَّ
وإذا أصيبت بقرة أو فرس بداٍء معيَّن وأشرفت على الموت؛ 
�ائد بي�ن الماندينغ أن تأتي ام�رأٌة لم تعرف رجاًل  فإنَّ االعتقاد السَّ
آخ�ر غي�ر زوجه�ا فتم�سَّ البق�رة المريض�ة؛ فتق�وم صحيحة في 
قوس�يَّة التي ُيعتق�د أنَّ المرأة  قصات الطُّ الح�ال! وهن�اك بعض الرَّ
الخائن�ة لزوجه�ا تعرض نفس�ها لنقمة األرواح إذا ش�اهدت تلك 

قصات! الرَّ
حتى ف�ي مجتمعاٍت بعيدٍة ع�ن غرب إفريقيا، أق�لَّ احتكاكًا 
ين�ي اإلس�الميِّ أو المس�يحي، ف�إنَّ االهتمام بمس�ألة  أثي�ر الدِّ بالتَّ

 Boris de Rachewitz. Black Eros: Sexual )6(
 customs of Africa, (University of California,

.1964), p 266

 Patricia Tang. Masters of the Sabar: Wolof   )7(
 Griot Percussionists of Senegal, (Temple

.University Press, 2007), p 176
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ونا )Shona( بزيمبابوي يهدي  ، ففي مجتمعات الشُّ البكارة أشدُّ
خلة إذا وجدها عذراء))(،  وجة بعد ليلة الدَّ وج بقرًة إلى أسرة الزَّ الزَّ
aikàràgbà/( الع�ذراء  غي�ر  الع�روس  ُتعط�ى  اليورب�ا  وعن�د 
ًة مكس�ورًة؛ لتذهب بها  خلة جرَّ alagbèrè( ف�ي صبيحة ليلة الدَّ
إلى النَّهر لجلب الماء حتى يراها النَّاس، ومن ثمَّ ُترَسل إلى أهلها 

ن عبث بها)2(. لمعاقبتها ومساءلتها عمَّ
ويمكن الحكم على ممارسات العذريَّة المذكورة من منظوٍر 
دة، مثل: حفظ األعراض،  إسالميٍّ عبر أبواب وقواعد شرعيَّة متعدِّ
وس�تر العورات، وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وإذا 
م�ا أخف�ق الوالدان أو المجتمع في غرس األخ�الق في المرأة، أو 
يطان، فمن الواجب الّستر عليها حتى  وقعت ضحيَّة لإلغواء وللشَّ
ال تش�يع الفاحش�ة ف�ي المجتم�ع، وال يلحقها وذويها ع�اٌر الزٌم، 

خصوصًا عند وجود مظنَّة زوال العذريَّة بأسباب غير جنسيَّة.
واج القسريُّ ومداخله: رابعًا: الزَّ

واج  هن�اك خالٌف قائٌم بي�ن الباحثين في تحديد مفه�وم )الزَّ
ًة؛ حيث إنَّ ما َيراه بعُضهم زواجًا قسرّيًا  القسري( في إفريقيا خاصَّ

يراه آخرون زواجًا ُعرفّيًا.
واج  وأع�رض هن�ا بع�ض العادات الت�ي قد تك�ون س�ببًا للزَّ

القسري:
أ - زواج الخؤول�ة: يحظ�ى الف�رد في معظم ثقاف�ات إفريقيا 
بالح�بِّ والمس�اندة المطلقة من ل�ُدن أخواله، ونتيج�ة لهذا؛ فإنَّ 
م�ن حقِّ الخ�ال تزويج ابن أخت�ه البنته، أو لبنٍت أخ�رى يختارها 
جها  )الخ�ال( ل�ه، وكذلك من حقِّ الخالة تزويج ابن�ة أخيها؛ فتزوِّ

َمن شاءت.
ب - زواج التَّوائ�م: يحظ�ى التَّوائ�م بتقدي�س ف�ي ثقاف�ات 
ة  إفريقيا، نش�أ عن أس�اطير َخْلق الَكْون، ومن الممارسات الخاصَّ
له الباح�ث بي�وْط )Piot, )99)( بي�ن  ب�زواج التَّوائ�م م�ا س�جَّ
مجموع�ات )كاْي�ري( ش�ماليَّ توغ�و، وه�ي إثنيَّ�ة تغل�ب عليها 

 MareenKambarami. Feminity, Sexuality and  )((
 Culture: Patriarchy and female Subordination

.in Zimbabwe, ARSRC, 2007

 Elisha P. Renne. Population and Progress in  )2(
 a Yoruba Town, (Edinburgh University Press,

.2003), 75

الوثنيَّ�ة، م�ن تزوي�ج األخَتْي�ن )التَّ�وأم( ألَخَوي�ن ش�قيَقين، وقد 
واج  ل الباح�ث )vinel, 2000( التَّحري�م القطع�يَّ له�ذ الزَّ س�جَّ
ا في  �اُمو( )Samo( في بوركينافاسو)3(، أمَّ بين )الموصي( و )السَّ
عيم أو  مجتمع )األش�اْنتي( فإنَّ البن�ات التَّوائم يكّن من نصيب الزَّ
المل�ك)4(، العتقادهم بأنَّ للتَّوائم ق�ًوى خارقة، ويحظون بحماية 

األرواح، وأنَّ وجودهم سبب للبركة والنَّجاح. 
ف�ي   )Mossi( إثنيَّ�ات  أنَّ  ذل�ك  م�ن  الهديَّ�ة:  زواج   - ج 
جهن لمن  عي�م )َناب�ا(؛ فُيزوِّ بوركينافاس�و يه�دون بناتهم إل�ى الزَّ
ش�اء من أتباعه، ومن ثّم تعدُّ البن�ت األولى التي تولد في مثل هذا 
ق للملك ولألتباع رباطًا  واج يحقِّ واج )ابنة( للملك، وهذا ال�زَّ الزَّ

سياسّيًا قوّيًا؛ لكن على حساب رأي البنت وابنته األولى)5(.
واج بالتَّوريث: تنتشر في مجتمعات غرب إفريقيا عادُة  د - الزَّ
تزوي�ج المرأة التي توفي زوجها لرجٍل آخر قريب له في العش�يرة 
واج القسري(، وهي  )مع ش�روٍط تفصيليَّة(، وهو من مداخل )الزَّ
ه�ا انحدرت منهم إل�ى إفريقيا، أو أنَّها  ع�ادٌة يهوديَّة قديمة)6(، لعلَّ
�رق والغ�رب، وهي منتش�رٌة أيضًا  من المش�ترك بين ش�عوب الشَّ
ح�راء؛ ففي مجتمع  ف�ي معظ�م المجموعات اإلثنيَّ�ة بجنوب الصَّ
ة، وُتعّد ه�ذه الحالة  )Shona( بزيمباب�وي نج�د هذه الع�ادة بقوَّ
)توريث�ًا( للم�رأة؛ ألنَّها تتمُّ دون عقد ن�كاٍح جديٍد في الغالب؛ إالَّ 

عند المسلمين. 
�ر: فعند الفوالني ُترس�ل البنت، في حدود  واج المبكِّ ه - ال�زَّ
انية عش�رة من عمره�ا، للعيش  الس�نة التَّاس�عة والعاش�رة إل�ى الثَّ
م�ع حماته�ا، لتدريبها عل�ى األعم�ال المنزلية، والتَّأقُل�م مع بيت 
وجيَّ�ة قب�ل أن تبل�غ)7(، وال ش�كَّ ف�ي أنَّ ه�ذا يؤثِّ�ر ف�ي حريَّة  الزَّ

 Wari Matters: Ethnographic Explorations   )3(
 of Money in the Mande World, (LIT

.VerlagMünster, 2005), p 58

 KwabenaAmponsa. Topics on West African   )4(
 Traditional Relgions, (Adwinsa Publications

.(Ghana), 1977), p 75

 Towards Gender Equality in Burkina Faso”,”  )5(
.p 16

 KumbaFemusuSolleh. The Damby Tradition   )6(
 of the Kono People of Sierra Leone,

.(AuthorHouse, 2010), p 34

 Carol R. Ember. Encyclopedia of Medical )7(
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واج. وجين في اتِّخاذ قراٍر حقيقيٍّ في أمر الزَّ الزَّ
واج القسري(،  يتبيَّن مما سبق اإلشكال في تحديد مفهوم )الزَّ
فلي�س من المألوف أن تأن�ف بنٌت من االقتران بأبناء أخوالها، وال 
من االقتران بأس�رة ملكيَّ�ة، وزواج التَّوأمَتين من أخَوين ش�قيَقين 
يحميهم�ا م�ن االنفص�ال ال�ذي ق�د ُيحدث لهم�ا صدمًة نفس�يَّة؛ 
واج القس�ري( مس�ألًة ش�خصيَّة نسبيَّة، ال  لذلك تبقى مس�ألة )الزَّ
يجوز إخضاعها لمعايير وإسقاطاٍت خارجيَّة عن الواقع اإلفريقي 

والمواقف الفرديَّة ألصحابها.
وجات: د الزَّ خامسًا: تعدُّ

�ردٌة ف�ي إفريقي�ا، وال أدلَّ عل�ى  وج�ات ع�ادٌة مطَّ د الزَّ تع�دُّ
ذلك من أنَّ الكنيس�ة المس�يحيَّة نفس�ها لم ُتفلح في منعه بإفريقيا؛ 
ت إلى تحليله، وفي دراسٍة إحصائيَّة للمسيحيِّين بالغوس  فاضطرَّ
ونس�بة  الكاثولي�ك،  م�ن   )%(7.3( نس�بة  أنَّ  تبيَّ�ن  نيجيري�ا   /
د  ل التَّعدُّ دون زوجّيًا، ومع�دَّ )23.3%( م�ن البروتس�تاْنت، متع�دِّ

حراء )%78())(. وجي في إفريقيا جنوب الصَّ الزَّ
عم�اء األفارقة يلتزمون بعدٍد معيَّن من النِّس�اء،  ول�م يكن الزُّ
�يخ دان فوديو بقوله: »يأخذون من النِّس�اء  وق�د اس�تنكر ذلك الشَّ
ما يش�اؤون من غير نكاح... ومن طريق والياتهم تكثير النِّساء في 

البيوت؛ حتى يبلغ عدد نساء بعضهم ألفًا وما فوق ذلك«)2(.
وج�ة األولى تحظ�ى بمكانٍة مرموقة ف�ي البيت؛  وكان�ت الزَّ
ى ل�دى  وج�ات، وُتس�مَّ فتك�ون المس�ؤولة األول�ى ع�ن بقيَّ�ة الزَّ
ف�ي  الباس�ا  ول�دى   ،)dada-sare( )داداس�اري(  الفوالن�ي: 
الكامي�رون: )كيْن�داغ( )kindag(، وتحظ�ى باحت�رام الجمي�ع، 
عامة - إذا كانت زوجة  وج، بل ُتسند إليها الزِّ وسلطة نافذة على الزَّ

ة أربعين يومًا بعد وفاة زوجها الملك)3(. ملك - لمدَّ

.Enthropology, p 662

 Martin E. Marty. Fundamentalisms and )((
.Society, p 274

.579-M. Hiskett. “Kitab al-Farq” pp 558  )2(

 Mbede, ValerieNgongo. “Le Rôle de la Femme:  )3(
 Mediation Traditionnelle des conflits par
 les femmes au Cameroun”, in: Les Femmes
 et la Paix en Afrique: Etudes de cas sur les
 pratiques traditionnelles de résolution des

.conflits, (Paris: UNESCO, 2003), p .31

�يخ عثم�ان دان فودي�و ه�ذه الع�ادة أيضًا،  وق�د ش�جب الشَّ
وجعله�ا ضم�ن الممارس�ات الجاهليَّ�ة بب�الد الهوس�ا، فق�ال: 
»وم�ن طري�ق والياتهم جع�ُل جميع أمور نس�ائه في ي�د القديمة، 
�يخ عارض  اهر أنَّ الشَّ وكلُّ واح�دٍة منه�نَّ كاألَمة تحتها«)4(، والظَّ
ق الوئام  اإلفراط في هذا؛ بدليل قوله )جميع(، ألنَّ هذه العادة تحقِّ

وجات. في األسرة، وتقضي على الخالفات بين الزَّ

الق: سادسًا: الطَّ
ر  الق ف�ي المجتمعات اإلفريقية ممق�وت؛ ألنَّه يعني توتُّ الطَّ
العالق�ة بي�ن العش�يَرَتْين، وقد تغال�ي بعض المجموع�ات اإلثنيَّة 
�الق، كإثنيَّة )Nandi( في ش�رق إفريقيا، فال تعترف  ف�ي منع الطَّ
ج اآلخر  وجين ال يت�زوَّ �الق مطلق�ًا، حتَّى بع�د وفاة أح�د الزَّ بالطَّ

أبدًا)5(.
رجة، ولكنَّهم يقللون  الق لهذه الدَّ وال يس�تنكر الماندينغ الطَّ
 ،)KurukanFugaGbara( ع ُف�َرص وقوعه، ففي قوانين تجمُّ
الق في الماندينغ ال يقع إالَّ في  ف�ي مادتها الثَّالثي�ن)6(، ُذِكر أنَّ الطَّ
وجي�ن. وال يكون  وج، أو اخت�الل عقل أحد الزَّ حاَلَتي�ن: ُعنَّ�ة الزَّ
واج إال خارج البل�دة، وفي طقوٍس اس�ترضائيَّة ألرواح  فس�ُخ الزَّ

.Ibid  )4(

 Byson Arthur. Theology of Sexuality and )5(
.Marriage, p 47

الماندينغ )عام 236)م( بعد تحرير  القانون الذي وضعه ملوك  )6(  هو 
من  واحدًا  الميثاق  هذا  ويعد  صونجاتاكايتا،  بقيادة  مالي  مملكة 

المواثيق العالمية المهمة في حقوق اإلنسان وتقرير كرامته.
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الق عن المجتمع))(، ومن المعتقدات  األس�الف؛ إلبعاد ش�رِّ الطَّ
الق أنَّ أيَّ رجٍل يطّلق زوجته  التَّقليديَّ�ة التي تحدُّ من ح�االت الطَّ
ة ابنه وهو يعلم أنَّه م�ن ُصلبه، فإنَّه ُيصاب  بال مس�ّوغ، أو ينك�ر بنوَّ

بالُعنَّة)2(.
غم م�ن النَّظرة اإلفريقي�ة التَّقليديَّة المتش�ائمة من  وعل�ى الرُّ
�ردًا لظاهرة  �الق؛ ف�إنَّ المجتمع�ات الحديثة تش�هد تزاُيدًا مطَّ الطَّ
�د الباح�ث عبدالله أحم�د نعيم هذه  �الق ف�ي إفريقيا، وقد أكَّ الطَّ
اهرة في دراس�ة ميدانيَّة، وأش�ار إلى انتش�ارها بين الهوس�ا في  الظَّ
 )(974 Riesman( ل الباح�ث ريس�مان نيجيري�ا، كذلك س�جَّ
ل، فِمْن بين )69(  حَّ الق في أوساط الفوالني الرُّ ر الطَّ ارتفاع مؤشِّ

قوا)3(. رجاًل ُوجد أنَّ )39( منهم، بنسبة )43%(، قد طلَّ
�الق ف�ي المجتمع�ات اإلفريقية  �ر الطَّ ويرج�ع ارتف�اع مؤشِّ
الحديث�ة إل�ى ظواه�ر اقتصاديَّة واجتماعيَّ�ة وثقافيَّ�ة طارئة، وإلى 
ؤى الجدي�دة واألنظم�ة االجتماعيَّ�ة الحديث�ة الت�ي أس�قطها  ال�رُّ
رف االس�تعماريُّ على القارة؛ لذلك ظهر في دراس�ة َمْس�حيَّة  الظَّ
بمنطقة )Gagnoa( في كوت ديفوار أنَّ نس�بة )95%( من النساء 
يبدي�ن رغبتهنَّ ف�ي تبنِّي األس�س واإلجراءات المحليَّ�ة المتعلقة 
�الق، ولي�س االحت�كام إل�ى قواني�ن األس�رة التي  واج والطَّ بال�زَّ

شرعتها الحكومة)4(.
؛ فإنَّ  واج ف�ي المجتمعات اإلفريقية ش�أٌن جماعيٌّ وألّن ال�زَّ
المرأة تحظى غالبًا بحماية من أسرة زوجها؛ ألنَّ الذين أبرموا هذا 
ابطة، ثم  �ن، فهم يس�هرون على نجاح ه�ذه الرَّ األم�ر هم كبار السِّ

 Niang, Mangone. “La Charte de )((
 KurukanFuga: un exemple de mécanisme de
 gouvernance endogène pour la prévention des
 conflits”, Forum Intergenerationnel sur la
 Gouvernance indogene en Afrique de l’Ouest,
 Sahel and West African Club, Ouagadougou,

.((Juin 2006

 Gwen J. Broude. Marriage, family and   )2(
 relationships: A Cross-cultural Encyclopedia,

.(University of Michigan Press, 1994), p148
)الُعّنة(: العجز عن الجماع.

 Yaa P. A. Oppong. Moving Through and )3(
.Passing on: Fulani Mobility, p 95

 Osterreichische Leo-Gesellschft, Anthropos,   )4(
.1985

بيعي أنَّ قرار  داق، فم�ن الطَّ إنَّ العش�يرة ه�ي التي قامت بدفع الصَّ
وَجْين. وضع حدٍّ للزواج ليس شأنًا شخصّيًا بيد الزَّ

يجات هي زيجاٌت قراب�ة – عند الماندينغ  كم�ا أنَّ معظ�م الزِّ
وج أخ�وااًل للبن�ت، وفي تلك  �ة -، حي�ث تكون أس�رة ال�زَّ خاصَّ
الح�ال؛ فإنَّ البن�ت تحظى بحريَّة مطلقة بي�ن أخوالها، وهذا يقلِّل 
وجة  الق ق�د وقع؛ فإنَّ الزَّ الق، فإذا افترضنا أنَّ الطَّ من ُف�َرص الطَّ
وجيَّ�ة ه�و عيُنه بيت  وجي�ة؛ ألنَّ بي�ت الزَّ ل�ن تخ�رج من بي�ت الزَّ

عائلتها.
والطالق الش�رعي اإلس�الميِّ ش�به معدوٌم في المجتمعات 
اإلفريقي�ة الحديثة، وقد ذكر عبدالله أحم�د نعيم أنَّ )طرد المرأة( 
وجيَّ�ة  ولي�س )طالقه�ا( ه�و أكث�ر أش�كال فص�م العالق�ات الزَّ

شيوعًا)5(. 
الق حقوٌق واضحٌة س�وى  وليس للم�رأة في حال وقوع الطَّ

اللِّحاق بأهلها كما جاءت.
سابعًا: المرأة والميراث:

يخض�ع نظ�ام المي�راث في إفريقي�ا – حتَّى بين المس�لمين- 
�ع القائم على نوٍع من (االش�تراكيَّة) في  للنِّظام االجتماعي الموسَّ
األس�رة، وفيه يتالش�ى الفرد في الجماعة، وال توجد ملكيَّة فرديَّة 
عيم  معتبرة ألحد، فرأس المال توفره األسرة، وعميد األسرة أو الزَّ
هو المسؤول األول عن اإلنفاق على الجميع، في مثل هذا النِّظام 
هم إالَّ ما  ع أن تكون ل�ه َتركٌة ُتذَك�ر، اللَّ إذا مات ش�خٌص ف�ال ُيتوقَّ
روريَّة من ملبس وغيره، وال يحدث  اته الضَّ كان يستعمله من حاجيَّ

تغيير واضح في الجانب الماديِّ لمن خلفه من زوجة وأوالد.
فحصول الم�رأة على نصيٍب من الميراث في هذا النِّظام أمٌر 
غير وارد، وال يش�ير ذلك إلى هضٍم لحقوقها أو حطٍّ من مكانتها؛ 

ألنَّها في ذلك مثل الّرجل في العشيرة.
�ف عن�ده ف�ي ب�اب المي�راث، ويمّثل  ومم�ا ينبغ�ي التَّوقُّ
تهدي�دًا لكرام�ة الم�رأة وحقوقه�ا، ما ُيس�ّمى ف�ي اإلنجليزيَّة: 
)Levirate(، وه�و ع�ّد الم�رأة ج�زءًا من المي�راث - راجع: 

)الزواج بالتوريث( - �

 A. A. Naem, Islamic Family Law in a )5(
 Changing World: A Global resource Book,

.(Zed Books, 2002 ), p 289
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انتقالّيًا  ■ تعيين ميش�ال كافاندو رئيس�ًا 
لبوركينافاسو:

انتخب�ت لجن�ة مكّونة من عس�كريين ومدنيين 
ف�ي بوركينافاس�و وزير الخارجية الس�ابق ميش�ال 
كافاندو رئيسًا للمرحلة االنتقالية، بعد ساعاٍت من 
إعالن الحاكم العس�كري إس�حاق زيدا اس�تئناف 
العمل بالدس�تور الذي ُعّلق عقب اإلطاحة في )3 
أكتوبر بالرئيس بلي�ز كومباوري جّراء احتجاجات 

شعبية.
واختي�ر كافاندو في إطار اتف�اٍق تّم التوصل 
إلي�ه بع�د اإلطاح�ة بكومب�اروي ال�ذي حك�م 
بوركينافاس�و لفت�رة طويل�ة، وس�يعّين كافان�دو 
رئيس�ًا لل�وزراء لتعيي�ن حكوم�ة مؤلف�ة من 25 
عض�وًا، ولكن س�ُيحظر عليه ترش�يح نفس�ه في 
االنتخاب�ات المزم�ع إجراؤها في أواخ�ر العام 

المقبل.
وكالة رويترز – 7)/))/4)20م

■ الش�رطة الكينية تقت�ل رجاًل بالرصاص 
وتعتقل 250 خالل مداهمة مسجَدْين:

ق�ال مس�ؤولون كب�ار: إّن الش�رطة الكيني�ة قتل�ت 
بالرص�اص رجاًل، واعتقلت نح�و 250 آخرين، خالل 
عمليات تفتيش ش�ملت مس�جدي موس�ى وسكينة في 
مومباس�ا، وق�ال قائد الش�رطة جفري ماي�ك: »وصلتنا 
معلوم�ات ب�أّن مجموع�ة كان�ت تخّطط لش�ّن هجوم، 

وعلى إثر ذلك قمنا بعملية المداهمة«.
وُقت�ل العديد م�ن الدعاة المس�لمين في مومباس�ا 
في الس�نوات األخيرة؛ في عملي�ات قتل خارج القانون 

قامت بها قوات األمن.
به�ذه  اإلنس�ان  حق�وق  جماع�ات  ون�ّددت 
يس�تهدفون  األم�ن  ضب�اط  إّن  قائل�ة:  المداهم�ات؛ 
، وهو م�ا يعّمق انع�دام الثقة لدى  المس�لمين دون ح�قٍّ
الطائف�ة المس�لمة الت�ي تته�م الحكومة بتهميش�هم في 
مناط�ق األغلبية المس�يحية، كما أدان حس�ين خالد من 
مجموعة )هاكي أفريكا( الحقوقية مداهمات الش�رطة، 

إفريقيا 
باألرقام

■ الوكالة الوطنية لإلحصاء: عدد سكان 
السنغال يبلغ 13.508.715 نسمة:

أعلن�ت الوكالة الوطنية لإلحص�اء والديموجرافيا 
بالسنغال أّن عدد سكان السنغال بلغ 5)3.508.7) 
نس�مة؛ ف�ي تقريره�ا النهائ�ي ح�ول اإلحص�اء الع�ام 
للسكان، والمساكن، والثروة الحيوانية، لسنة 3)20م.

وأظهر التقرير أّن س�كان الس�نغال ينقسمون إلى 
49.9% م�ن الذك�ور، و ).50% م�ن اإلن�اث، وأّن 
»الس�نغاليين يتس�مون بطغي�ان الش�باب؛ م�ن خ�الل 
متوسط عمر يبلغ 22.4 عامًا، ويبدو أّن سكان الريف 
أكثر ش�بابًا بمتوسط يبلغ 6) عامًا؛ مقابل )2 عامًا في 

أهم األحداث
ديسمبر 2014م / ذو الحجة 1435هـ – صفر 1436هـ
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وحّذر من أّن »القوة لن ينتج عنها سوى زيادة التوتر في 
الوضع المتفجر أصاًل«.

وكالة رويترز - 8)/))/4)20م

■ جن�وب الس�ودان تح�ّذر مجلس األمن 
من معاقبة قادتها: 

ح�ّذرت دول�ة جن�وب الس�ودان مجل�َس األم�ن 
الدول�ي من فرض عقوباٍت عل�ى قادتها، معتبرة أّنها لن 
تجلب حاّلً دائمًا، وس�تؤّجج التوترات في بالد تمّزقها 

الصراعات.
ويبح�ث مجلس األمن ف�رض العقوبات في وقٍت 
يتصاع�د فيه الص�راع بين فصائل يقوده�ا رئيس جنوب 
الس�ودان س�لفاكير مياردي�ت وزعي�م المتمردين رياك 

مشار؛ برغم وجود اتفاقات لوقف إطالق النار.
وفرض�ت الوالي�ات المتحدة واالتح�اد األوروبي 
بالفعل عقوبات ثنائية؛ بس�بب انتهاكات متكررة التفاق 
أوٍل للس�الم ُوّقع ف�ي يناير/كانون الثاني الماضي، ولم 
تفل�ح محادث�ات جارية في أديس أبابا بوس�اطة )إيغاد( 

في التوصل التفاٍق دائٍم حتى اآلن.
وق�ال غ�اري كوين�الن الس�فير األس�ترالي باألمم 

المتح�دة الرئيس الحالي لمجل�س األمن: إّن المجلس 
مس�تعد التخ�اذ »تدابي�ر مناس�بة«؛ بما ف�ي ذلك فرض 

عقوبات مستهدفة وحظر للسالح.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( - 26/))/4)20م

األم�م  بعثت�ي  م�ن  تطل�ب  الخرط�وم   ■
المتحدة واالتحاد اإلفريقي مغادرة البالد: 

في سياق التوترات المستمرة بين البعثة والخرطوم؛ طلب 
الرئيس الس�وداني عمر البش�ير من البعثة المش�تركة بين األمم 
المتح�دة واالتحاد اإلفريقي في دارفور مغادرة البالد؛ بس�بب 
 : ما أس�ماه »فش�لها ف�ي أداء مهمته�ا«، وقال في خط�اٍب علنيٍّ
»إّن تواج�د بعث�ة الس�الم أصب�ح عبئًا عل�ى القوات المس�لحة 
الس�ودانية«؛ متهم�ًا إياه�ا بدع�م ح�ركات التم�رد، وتغذية نية 
عرقلة االستقرار في المنطقة، وإعاقة مشاريع التنمية بعد تمّكن 

القوات السودانية من هزيمة الحركات المتمردة.
وأض�اف الرئيس أنه ال بد من اس�تراتيجية واضحة 
لعم�ل البعثة ف�ي )دارف�ور(؛ مؤكدًا أنه ق�د كّلف وزارة 
الخارجي�ة للعم�ل مع األم�م المتح�دة من أج�ل إنهاء 

وجودها في اإلقليم في حالة عدم وجود نية بذلك.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( - 2/2)/4)20م

المعدل، الذي تستعد الحكومة المالية لتقديمه للبرلمان، 
يتضّم�ن خفض عج�ز الدول�ة لس�نة 4)20م من 464) 

مليار فرنك إفريقي إلى 406)؛ بنسبة انخفاض %4.
وأوض�ح المص�در أّن العجز س�يمول عبر تعبئة 
االدخار من خالل سندات اقتراض تصدرها الخزينة 
العاّمة؛ حس�ب تقرير وزارة االقتص�اد والمالية تّمت 
المصادقة عليه بمجلس الوزراء 6) أكتوبر الماضي.

وخ�الل هذا االجتم�اع تّم خفض م�وارد الدولة 
لسنة 4)20م، وتحديدها بمبلغ 682.) مليار فرنك 
إفريقي، مقابل نفقات في حدود 823.) مليار فرنك 

إفريقي؛ بزيادة )09% مقارنة بالميزانية الماضية.

الوسط الحضري، وهي وضعية تعكس حجم النزوح 
من الريف، الذي يشمل – عادة - البالغين الشباب«.

وبخص�وص أهداف األلفي�ة اإلنمائية في مجال 
وفي�ات األطف�ال؛ بّين اإلحص�اء أّن الس�نغال بعيدة 
م�ن بلوغها، حيث يموت 53 طفاًل من كّل ألف قبل 

بلوغ سنة واحدة من العمر.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 4/9/25)20م

■ مال�ي: انخف�اض العج�ز ف�ي ميزاني�ة 
الدولة بنسبة %4:

ذك�ر مص�در رس�مي ف�ي باماك�و أّن قان�ون المالي�ة 
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ماندي�را  مدين�ة  ف�ي  العش�رات  مقت�ل   ■
الكينية، والشباب الصومالية تتبّنى الهجوم: 

قالت مصادر أمنية وطبية كينية: إّن مس�لحين قتلوا 36 
عاماًل؛ في هجوم على محجر بمقاطعة مانديرا بشمال شرقي 
الب�الد على الحدود مع الصوم�ال، وأعلن الصليب األحمر 
والش�رطة الكينية أّن مسلحين شّنوا هجومًا جديدًا على بعد 
5) كم من مدينة مانديرا، أدى إلى مقتل 36 عاماًل، وذكرت 
وسائل اإلعالم الكينية أّن المهاجمين فتحوا النار على خيام 

ينام فيها العمال في الساعات األولى لصباح الثالثاء.
وتبّنت حركة الشباب الصومالية المسلحة الهجوم، 
وقال�ت في بي�ان: إّن الهجوم يهدف لمعاقب�ة كينيا على 
إرس�ال قوات إلى الصومال؛ مضيفة أّن عدد القتلى في 

هذا الهجوم 40 قتياًل.
ويقول معارض�و الحكومة: الق�وات الكينية يجب 
س�حبها، وقال دني�س أويانجو المتحدث باس�م رئيس 
ال�وزراء الس�ابق والمعارض السياس�ي راي�ال أودينجا: 
»كان م�ن المفترض أّن تش�ّكل )القوات الكينية( منطقة 
عازل�ة بي�ن البلدي�ن والفوض�ى عل�ى الجان�ب اآلخر، 

ولكن لم تفعل ذلك، ومن ثّم نقول: انسحبوا«.
وكالة رويترز - 2/2)/4)20م

الزيمباب�وي روب�رت موغابي  ■ الرئي�س 
يتهم نائبه بالتآمر ضّده:

وّجه الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي انتقادات 
الذع�ة ف�ي )هي�راري( لنائب�ه جويس �موج�ورو، على 
هام�ش مناقش�ة م�ع رؤس�اء األجه�زة األمني�ة وممثلي 
إزاء  المنح�ازة  مواقف�ه  بس�بب  المحاربي�ن،  قدم�اء 
الضغ�ط ال�ذي يتعرض ل�ه الرئي�س، واتهم�ه بالتواطؤ 
م�ع المعارضة والواليات المتح�دة وبريطانيا لإلطاحة 
بالنظ�ام الديمقراطي؛ مؤكدًا أنه على علم بالمناقش�ات 
الت�ي جرت م�ع )حركة التغيير الديمقراط�ي( بدعٍم من 

قوى أجنبية.
ال�ذي  المخض�رم  الزيمباب�وي  الزعي�م  أّن  ُيذك�ر 
يتزع�م حزب )االتح�اد الوطني اإلفريق�ي الزيمبابوي( 
ق�د دخل في ح�رب لتحدي�د موقعه داخ�ل الكونغرس 
الذي يتوقع افتتاح جلساته الخميس في )هيراري(، في 
مواجه�ة موجورو وعدد م�ن قادة ح�زب )زانو( الذين 
تلقوا انتقادات الذعة خالل الش�هرين الماضيين بسبب 
المناورات السياسية الهادفة إلى اإلطاحة بنظام الرئيس 

موغابي.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( –  2/3)/4)20م

وجاءت هذه الزيادة في النفقات – أساس�ًا - بفعل 
الدعم اإلضافي للشركة الوطنية للكهرباء، والتجهيزات 
العس�كرية الت�ي تّم اس�تالمها س�نة 4)20م، وتس�ديد 

أشغال الميناء الجاف للجيش في غينيا كوناكري.
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( – 0/20)/4)20م

■ 3356 مليون دوالر من البنك اإلسالمي 
للتنمية لمشاريع في خمس دول إفريقية:

أقّر البنك اإلسالمي للتنمية تموياًل بنحو 3356 
مليون دوالر )678) مليار فرنك إفريقي(؛ مخّصصًا 
لدعم مش�اريع استراتيجية للتنمية في مجاالت البنية 

التحتية والتنمية البشرية في خمس دول إفريقية.
ويخّصص مبلغ 803 ملي�ون دوالر لترميم طريق 
)كانتشاري - ديابانغا - الحدود البنينية ببوركينافاسو(؛ 
و 385 ملي�ون دوالر لبناء طريق )س�انام – تيبارا( في 
النيج�ر، و 525) مليون دوالر لبن�اء المرحلة األولى 

من مشروع محطة )ماريا غليتا( الكهربائية في بنين.
وفي مجال التنمية البش�رية؛ تمّ تخصيص 327 
ملي�ون دوالر لتعزيز النظام الصّح�ي في غينيا؛ بينما 
تس�تفيد المرحلة الثانية من مشروع التنمية الجماعية 

بسيراليون من 6)3 مليون دوالر.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 0/22)/4)20م
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■ »س�أقّدم اقتراح�ًا إل�ى الجلس�ة القادم�ة لالتحاد اإلفريق�ي، أريد أن 
ننس�حب جميعًا من تلك المحكمة التي تمّثل الغرب، دعوا الغربيين يبقون 

في محكمتهم.. هذه المحكمة تستهدف األفارقة بشكل غير عادل«.
الرئيس األوغندي يوري موس�يفيني، ف�ي كلمته خالل االحتفال بمرور 

)5 عامًا على استقالل كينيا، 2)/2)/4)20م
■ »عل�ى ال�دول اإلفريقي�ة أن تتعاون فيم�ا بينها لحفظ أمنها بنفس�ها، 
الدول اإلفريقية تحتاج إلى ردٍّ إقليمي منّس�ق ومش�ترك ضّد اإلرهاب الذي 
يتهدده�ا، اهتم�ام إفريقي�ا برهاناتها األمنية ليس ش�عارًا، إن�ه واقع يجب أن 
تلت�زم به جميع الدول، وقد ش�اركت عدد من ال�دول اإلفريقية في  مهمات 

حفظ السالم في القارة«.
وزي�ر الدفاع الفرنس�ي جان إيف لودريان، خالل كلمت�ه في افتتاح أول 
منتدى دولي حول )السالم واألمن في إفريقيا( بالعاصمة السنغالية )دكار(، 

6)/2)/4)20م
■ »إّن القضايا السياسية والتنموية األساسية في إفريقيا يجب أن تعتمد 
في األساس على السيادة؛ ال بد من وضع حدٍّ فوري الستخدام الفرنسية لغة 
رس�مية ووحيدة، وإقامة وزن للغات اإلفريقية كلغات معترف بها دس�تورّيًا 
ورسمّيًا، اللغة الفرنسية تخلق فجوة ال يمكن التغلب عليها؛ حيث تتحدثها 
األغلبي�ة الحاكمة فقط؛ حيث ال يوجود بلد متقّدم في تاريخ البش�رية يعتمد 

لغة غير معروفة لغالبية سكانه«.
الدكت�ور ديال�و دي�وب ، المتح�دث باس�م الجبه�ة الوطني�ة للخالص 
)FPS( ،  المطالب�ة بأفرقة الق�ارة اإلفريقية خالل مؤتمر صحافي ، في إطار 

األنشطة المناهضة للقمة الفرانكوفونية في )داكار( -2/2)/4)20م

قالو عن...
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■ األمم المتحدة تنّدد بأعمال )جيش الرّب( األوغندي الوحش�ية في إفريقيا 
الوسطى:

أدان مجل�س األم�ن الدولي بش�دة الهجمات اإلرهابي�ة الرهيبة التي يرتكبه�ا )جيش الرّب( 
األوغندي ضد اآلمنين والمدنيين المسلمين في إفريقيا الوسطى؛ معربًا عن قلقه إزاء تصاعد هذا 

الخطر المستمر.
وأش�ار المجلس في بياٍن إلى أّن من بين انتهاكات القانون اإلنس�اني الدولي وحقوق اإلنسان 
الت�ي تقترفه�ا حرك�ة )جي�ش ال�رّب(: تجني�د األطف�ال واس�تخدامهم ف�ي النزاعات المس�لحة، 
والقتل، وبتر األعضاء، واالغتصابات، واالس�تعباد الجنس�ي، وغيره من أش�كال العنف الجنسي 

واالختطافات.
وطال�ب البي�ان بوقٍف ف�وريٍّ لهجم�ات )جيش ال�رّب(؛ داعي�ًا الجماعة لتحري�ر جميع َمن 

اختطفتهم، وإلقاء السالح، وتسريح عناصرها.
ُيش�ار إل�ى أّن )جيش ال�رّب( يضّم مجموعة م�ن المتطرفي�ن المس�يحيين، ويتزعمهم القّس 

جوزيف كوني، الذي أصبح من أكثر زعماء العالم دموية في األعوام العشرين الماضية.
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( – ))/2)/4)20م

■ اتح�اد الجمعي�ات المس�لمات ف�ي مالي ينّظ�م مؤتمرًا ح�ول )دور المرأة 
المسلمة في السلم والمصالحة(:

تح�ت ش�عار )دور المرأة المس�لمة في الس�لم والمصالح�ة الوطنية( نّظم )االتح�اد الوطني 
لجمعيات النساء المسلمات - في مالي( مؤتمره الثالث، في مركز )باماكو( الدولي للمؤتمرات، 
لمدة يومين، برئاس�ة رئيس الوزراء موسى مارا، تبادل المؤتمرون دور المرأة المسلمة في السالم 

والمصالحة، والعمل على بلورة خطة عمل المنظمة للسنوات الخمس المقبلة وتطويرها.
ورّح�ب رئي�س الوزراء المالي موس�ى م�ارا بحضور ممثلي الكنيس�ة الكاثوليكية والكنيس�ة 
البروتس�تانتية لفعالي�ات المؤتم�ر؛ داعي�ًا المش�اركين في المؤتمر إل�ى مضاعفة الجه�د والعمل 
والدعاء الستقرار البالد، ونجاح المفاوضات التي تجري مع األطراف المتصارعة، ووقايتها من 

وباء اإليبوال.
ُيذك�ر أّن )االتح�اد الوطني لجمعيات النس�اء المس�لمات - في مالي( تأّس�س عام 996)م، 

ويضّم 80) جمعية ومنظمة.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 6)/2)/4)20م

فرق وأديان
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■ السلطان )أومي جلمي(.. أول السالطين المسلمين في )مملكة كانم(:

كان لس�الطين )كانم( دوٌر بارز في نش�ر اإلس�الم بين أمم الس�ودان الغربي واألوس�ط، 
ويأتي في مقدمتهم الس�لطان )أومي جلمي(، الذي كان أول َمن اعتنق اإلس�الم من سالطين 
)كان�م(، وإليه يعود الفضل في إقامة الدولة على ُأس�س متينة م�ن القيم األخالقية، والقوانين 

المستمدة من القرآن الكريم والسّنة الشريفة على صاحبها أفضل الصالة والتسليم.
دخ�ل اإلسالم )كانم( على يد الداعية المسل�م الفقيه محمد بن مافي، وكان معّمرًا عاش 
مائة وعشرين سنة تقريبًا، وعاصر خمسة مايات؛ أوله�م الماي )بول�و( ال�ذي كان يحكم عام 

1020م تقريبًا، وآخرهم الملك )أومي جلمي(.
عقب اعتناق الس�لطان )أومي جلمي( اإلس�الم قام من تّوه بمهمة عظيمة، حيث استطاع 
أن ينقل رعيته من دوائر الجاهلية المغلقة إلى فضاء اإلس�الم الواسع؛ لينعموا بنسيم اإلسالم 

الذي ينقدح في الفطرة السليمة كما تنقدح رائحة المسك في األذواق السليمة. 
إّن نْقَل مجتمٍع مش�ّبٍع بخرافات وتقاليد ورثها إلى ديٍن آخر أمٌر شديد الصعوبة، ويحتاج 
إلى حس�ابات في تسيير سياسة الدولة، والمحافظة على أمنها ونظامها، وعلى الرغم من هذه 
المهمة الصعبة اس�تطاع الس�لطان )جلمي(، بحكم ثقافته وسياس�ته الحكيمة، أن يرفع رعيته 

إلى أرقى درجات الحضارة اإلسالمية.
وقد ساعد السلطان )جلمي( في مهمته هذه أمور عديدة؛ منها: العدل الذي كان يتمتع به 
من قبل، والصدق في النية، وسماحة الطبع ونبل الخاطر.. فضاًل عن توفيقه في حسن اختيار 

أعوانه ومستشاريه.
قضى الس�لطان )جلمي( نحبه في عام 098)م؛ تاركًا وراءه خلقًا كثيرًا اعتنقوا اإلسالم، 
وآخري�ن يتفك�رون فيه ويتدبرون أمره، وقد وافته المنية في أثناء عودته من أداء فريضة الحج، 
حيث توفي بمصر، فُدِفَن بها، ومنذ عهده لم يتول حكم )كانم( ملٌك وثنّي، وأصبحت )كانم( 

منذ ذلك التاريخ دولة إسالمية.
خل�ف )دونم�ة بن أوم�ي( والده فى الحك�م لفترة طويل�ة ))49 - 546ه�� = 097) - 
)5))م(، وبلغت )كانم( في عهده درجة كبيرة من القوة واالتس�اع، وطبقت ش�هرته اآلفاق، 
وحّج ثالث مرات، وعّمق جذور العقيدة اإلسالمية في المنطقة، ووّسع دعوته خارج البالد، 

حتى وصلت إلى بالد الهوسا وجنوب بحيرة تشاد.
المراج�ع: انتش�ار الدع�وة اإلس�المية ف�ي ب�الد الس�ودان اإلس�المي / موق�ع األلوكة، 

والموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي.

ذاكرة التاريخ
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آراء ورؤى

■ لماذا أغلقت الخرطوم المراكز الثقافية اإليرانية في السودان؟
أحدث قرار الس�لطات الس�ودانية )إغالق المراك�ز الثقافية اإليرانية وطرد المستش�ار الثقافي اإليراني( 
ردود أفعال واس�عة في المجتمع الس�وداني، خصوصًا بعد تنامي النشاط اإليراني في البالد، فقد عّبرت عدد 

من الجمعيات والهيئات الدينية السودانية عن ارتياحها لهذا القرار.
كان�ت الخارجي�ة الس�ودانية قد أصدرت بيان�ًا أوضحت فيه مالبس�ات القرار الذي ُأغل�ق بموجبه أكثر 
من 26 مركزًا ومكتبة ومدرس�ة ورابطة تابعة إليران، وأرجع البيان س�بب إغالق المركز الثقافي اإليراني في 
الخرط�وم وفروع�ه في واليات البالد؛ إلى تجاوزه للتفويض الممنوح ل�ه واالختصاصات التي تحّدد عمله، 

واعتبرت أنه بذلك يشّكل تهديدًا لألمن الفكري واألمن االجتماعي.
وقال الناطق باس�م وزارة الخارجية الس�ودانية يوس�ف كردفاني إّن القرار جاء نتيج�ة لتجاوز الملحقية 
الثقافية والمراكز دورها الثقافي والدبلوماسي، واستجابة لنداءات عدد من علماء الدين اإلسالمي في البالد، 

وتحذيرهم من إمكانية حدوث فتنة مذهبية.
ال مكان للنفوذ اإليراني:  

عضو )المجمع الصوفي العام( الش�يخ صالح البدوي اعتبر الق�رار الحكومي من أنجح القرارات التي 
اتخذت لمصلحة الش�عب الس�وداني عبر إعالن: »ال مكان للتش�يع ف�ي البالد«، لكنه رأى أّن القرار س�يبقى 
ناقص�ًا »ما لم تغلق كاّفة الحس�ينيات في البالد«، وتابع: »ألنها من المه�ددات األمنية والعقدية واالجتماعية 
والسياسية«، وطالب بخطوات أشمل وأمنع لحماية العقيدة والدين؛ مبديًا قلق المجمع من رّدة فعل قد تقود 

البالد إلى ما وصلت إليه العراق وسوريا إذا واصل المّد الشيعي تزايده وانتشاره - كما قال -.
ووصف الداعية اإلس�المي الشيخ عبدالحي يوسف القرار بالموّفق؛ لمجابهة ما يواجه الوحدة الفكرية 
والعقائدية في البالد؛ مشيرًا إلى أّن القرار متأخٌر »لكنه في االتجاه الصحيح«؛ معتبرًا أنه »مصالحة مع القاعدة 

اإلسالمية العريضة في السودان«.
كما أش�ادت هيئة علماء الس�ودان في بياٍن لها بالقرار؛ منتقدة قيام الملحقية بأنش�طة مذهبية في البالد، 

ومؤكدة أّن القرار جاء في وقته؛ حتى يجّنب السودان ما تعانيه بالد أخرى من هؤالء؛ مثل سوريا والعراق.
أنشطة المركز اإليراني:

افُتت�ح أول مرك�ز ثقاف�ي إيراني في الس�ودان ع�ام 988)م، ف�ي عهد حكوم�ة رئيس ال�وزراء الصادق 
المهدي، وبعد وصول الرئيس عمر البشير إلى السلطة عام 989)م تزايد نشاط المراكز وكثرت أعدادها.

وتترك�ز أنش�طة المراكز الثقافي�ة اإليرانية في تنظي�م دورات تعليم اللغة الفارس�ية، وإنش�اء مكتبة عاّمة 
مفتوحة للجمهور بكّل مركز، ورحالت سنوية إليران للصحافيين، ومسابقات في القصة القصيرة والرواية.

وكان المركز اإلقليمي للدراس�ات االستراتيجية بالقاهرة قّدر في تقريٍر مطلع العام الجاري الحسينيات 
الشيعية في السودان ب� )5)( حسينية؛ بالعاصمة الخرطوم وواليات كردفان والنيل األبيض ونهر النيل.

وكان أول ظهور علني حاشد للشيعة في السودان عام 2009م، في احتفالية )مولد اإلمام المهدي( أحد 
أبرز أئمة الشيعة في ضاحية )جبل أولياء( الشعبية بأقصى جنوبي العاصمة.

تحذيرات من التمدد اإليراني:
ويدور منذ مدة جدل في الس�احة الس�ودانية حول تنامي الوجود والفكر الش�يعي تحت الفتة )المراكز 

الثقافية(، وحّذرت منابر خطابية عديدة السلطات من ذلك، وعّدته تطّورًا خطيرًا ينبغي حسمه.
وتتهم هيئاٌت دينية المركز الثقافي اإليراني بالعمل على نشر التشيع بين أبناء السودان، ونشر الخالفات 

المذهبية والطائفية في البالد؛ مما يهدد األمن والسلم االجتماعي.
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■ برغ�م اإليبوال؛ )إكواس( تظل المجموع�ة اإلقليمية األكثر ديناميكية 
في إفريقيا:

ق�ال رئي�س مفوضي�ة )المجموع�ة االقتصادي�ة ل�دول غ�رب إفريقي�ا: إك�واس( كادري دزي�ري 
ودراوغو: إّن منطقة )إكواس( ما زالت المنطقة االقتصادية اإلقليمية األكثر ديناميكية بإفريقيا؛ برغم األضرار 

البالغة التي لحقت بها جّراء تفّشي فيروس اإليبوال في بعض بلدانها.
وف�ي ع�رٍض أمام مجلس وزراء )إكواس( في العاصمة النيجيرية )أبوجا(؛ أوضح رئيس المفوضية أّن كوت ديفوار 
يتوقع أن تسّجل معدل النمو األعلى في اإلقليم ))9%(، وأعلن أّن أربعة بلدان أخرى )غامبيا 75%، وغانا 69%، والنيجر 
63%( تتوقع تسجيل نسب مماثلة أو تفوق معدل النمو المتوسط اإلقليمي )63%(، وأشار إلى أّن »المصادر الرئيسة للنمو 

هي الطلب القوي على المواد األولية في اإلقليم، واإلنتاج الزراعي الجيد، وزيادة نفقات البنية التحتية العمومية«.
غي�ر أّن البل�دان المتض�ررة الثالثة في )إكواس( من اإليب�وال )الذي أودى بحياة أكثر من 6 آالف ش�خص( لن تكون 
مش�مولة بتوقعات النمو االقتصادي؛ ألّن الوباء ضرب اقتصاداتها بش�كٍل قوّي، وحس�ب رئيس المفوضية؛ فإّن آفاق النمو 
لل�دول الث�الث )غينيا، وليبيريا، وس�يراليون( ُخّفضت من )45%( إل�ى )50%( لغينيا، ومن )59%( إل�ى )22%( لليبيريا، 
ومن ))))%( إلى )40%( لس�يراليون، وأضاف أّن »القطاعات األكثر تضّررًا من الوباء هي: الصحة، والزراعة، واستغالل 

المعادن، والخدمات، والتعليم«.
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( – 2)/2)/4)20م

■ أربعة ماليين يورو من صندوق األمم المتحدة لمحاربة اإليدز في الرأس األخضر:
َمَنَح صندوق األمم المتحدة لمحاربة اإليدز مبلغ 4 ماليين يورو للرأس األخضر الحتواء انتشار وباء اإليدز والحّمى 
الصفراء والمالريا، بعد لقاء بين مس�ؤولي الصندوق والس�لطات المحلية في برايا، تمحور حول حاجيات البلد في مجال 

الدعم الصحي.
وصّرح�ت وزي�رة الصحة في الرأس األخضر )كريس�تينا فونتيس الم�ا( أّن بعثة التقويم والتتب�ع التابعة ل� )الصندوق 
األمم�ي لمحارب�ة اإليدز والس�ّل والمالريا( اعتبرت أّن تنفيذ ال�رأس األخضر لبرنامجها الصح�ي لمحاربة األوبئة الثالثة 
»جيدة«، وحسب مسؤولي الصندوق؛ ففي إطار المخطط الوطني لمحاربة اإليدز في الرأس األخضر ))20م و 5)20م؛ 

ساهم الصندوق ب� 89 ماليين يورو. ُيذكر أّن نسبة انتشار اإليدز في الرأس األخضر تقارب 0.8% من السكان. 
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( – 2/9)/4)20م

■ بوركينافاسو: 14 مليار فرنك إفريقي من البنك الدولي لصالح )قطب النمو( في الساحل:
قّرر البنك الدولي منح بوركينافاس�و غالفًا بمبلغ 4) مليار فرنك إفريقي؛ لتحضير )قطب الس�احل للنمو( المقرر أن 
ينطلق س�نة 5)20م؛ حسب مصادر وزارة االقتصاد والمالية البوركينابية، وسيمّكن هذا الدعم للفاعلين المؤسسين إعداد 

المشروع؛ بما يتيح القيام باألنشطة ذات األولوية الضرورية للمشروع في يونيو 5)20م.
ويه�دف المحور األول من اس�تراتيجية )النمو المتس�ارع والتنمية المس�تدامة( الذي يش�مل »تطوير ركائ�ز النمو«؛ إلى 
النه�وض بأقط�اب النمو، وترقية الش�ركات المتخصصة، ومراكز األعم�ال، وتطوير القطاعات اإلنتاجية، وهكذا تّم في س�نة 
))20م إطالق )قطب باغري للنمو( بشرق بوركينافاسو؛ وذلك نتيجة للدعم بمبلغ 57 مليار فرنك إفريقي من البنك الدولي.
وكالة األنباء اإلفريقية )آبا( – 0/23)/4)20م

إفريقيا
والتنمية
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بوركينافاسو:
االسم الرسمي: بوركينافاسو.

االسم السابق: فولتا العليا، وجمهورية فولتا العليا.
.Ouagadougou العاصمة: واجادوجو

التقسيمات اإلدارية: 3) منطقة إدارية. 
االستقالل: عن فرنسا في 5 أغسطس 960)م. 

الموقع الجغرافي: 
تق�ع بوركينافاس�و بغ�رب إفريقي�ا، وتحيط بها س�ت 
دول؛ هي: مالي من الش�مال والغرب، النيجر ش�رقًا، بنين 
من الجنوب الش�رقي، توغو وغانا جنوبًا، ساحل العاج من 

الجنوب الغربي.
الياب�س:  ك�م2،   274.200 الكلّي�ة:  المس�احة 

273.800 كم2، المياه: 400 كم2.
الحدود البرية: 3193 كم.

المناخ: ج�اّف معتدل البرودة من نوفمب�ر إلى فبراير، 
وجاّف حاّر من مارس إلى أبريل، وحاّر ممطر من مايو إلى 

أكتوبر.
تض�ّم  شاس�عة،  هضب�ة  بوركينافاس�و  التضاري�س: 
س�هواًل معظمها منبس�ط ومتدرج في االرتف�اع بين 200م 

و 749م، ومعظم البالد تغطيها األعش�اب الغابية، وتوجد 
مس�تنقعات في الجنوب الش�رقي، وت�الل تغطيها الغابات 
ف�ي الغ�رب والجن�وب الش�رقي، وتش�ق األنه�ار وديان�ًا 
عديدة في الهضب�ة، حيث تجري إلى الجنوب أنهار: فولتا 
األس�ود، وفولتا األحمر، وفولتا األبيض، نحو بحيرة فولتا 
الغاني�ة، وغالبي�ة األراضي صخرية جاّف�ة، وتربتها خفيفة، 
وال تحتف�ظ بالمياه، وس�رعان ما تفقد م�ا تحصل عليه من 

األمطار.
الجي�ري،  الحج�ر  المنجني�ز،  الطبيعي�ة:  المص�ادر 

الرخام، الذهب، الفوسفات، الملح.
الس�ّكان: )2.96)7.8) نس�مة؛ تقدي�رات يولي�و 

3)20م.
التقس�يمات العرقي�ة: الموس�اي Mossi المجموعة 
العرقية الرئيسة؛ تشكل أكثر من 40% من السكان، وتوجد 
مجموع�ات أخ�رى بنس�بة 60%، تتضمن: )الجورونس�ي 
 ،Lobi واللوب�ي   ،Senufo والس�نوفو   ،Gurunsi
والفوالن�ي   ،Mande والمان�دي   ،Bobo والبوب�و 

.)Fulani
الكاثولي�ك   ،%60.5 المس�لمين  نس�بة  الديان�ات: 
9)%، الوثنيين 5.3)%، البروتس�تانت 4.2%، أصحاب 

المعتقدات األخرى 0.6%، من ال ديانة لهم %0.4.

بنك 
المعلومات
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محلي�ة  لغ�ات  وهن�اك  الفرنس�ية،  الرس�مية:  اللغ�ة 
 ،Sudanic Family تنتم�ي إلى عائل�ة لغات س�ودانيك

يستخدمها نحو 90% من السكان.
بوركينافاس�و )فولت�ا العليا( كانت قس�مًا م�ن مملكة 
)صنغ�اي(  لمملك�ة  خضع�ت  ث�م  اإلس�المية،  )مال�ي( 
اإلس�المية، وبعد تفتيت المملكتين تكونت مملكة بفولتا، 
واتخ�دت مدين�ة )وجادوج�و( عاصم�ة له�ا، وخضع�ت 
لالس�تعمار الفرنس�ي أي�ام تقّدم�ه ف�ي إفريقيا عندم�ا وّقع 
م�ع مملك�ة الفولت�ا معاهدة ف�ي )4)3)ه�� / 896)م(، 
وضّمت لمس�تعمرة السنغال العليا، ثم أصبحت مستعمرة 
منفردة في )335)ه� / 6)9)م(، وُعرفت باس�م )فولتا 

العليا(.
وعندما قام المس�لمون في فولت�ا العليا بمحاوالت 
لنيل اس�تقاللهم )فتتوا( أرضهم، فوزعت على: ساحل 
الع�اج ومال�ي والنيجر، وف�ي )385)ه�� / 947)م( 
اس�تعادت فولت�ا العلي�ا وح�دة أرضه�ا ف�ي مس�تعمرة 

واح�دة، ثم نالت اس�تقاللها عن فرنس�ا ف�ي )380)ه�  / 
960)م(.

وم�ّرت بوركينافاس�و بعد االس�تقالل بمرحلٍة ش�ابها 
ع�دم االس�تقرار السياس�ي وتغيير الحكومات، اس�تمرت 
طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، 
وم�ا أعقبها م�ن إجراء انتخاب�ات تعددية ش�كلية في بداية 
التس�عينيات، حت�ى قيام ث�ورة 30 أكتوب�ر الماضي، حيث 
ُعّين وزير الخارجية السابق ميشال كافاندو رئيسًا للمرحلة 

االنتقالية.
جمهوري�ة بوركينافاس�و م�ن أفق�ر بل�دان العال�م، ال 
تملك منافذ بحرية، وتعتمد مواردها المالية على صادرات 
القط�ن والذه�ب، وتعاني ندرة ف�ي الث�روة الطبيعية، فيها 
قاع�دة صناعية ضعيف�ة، يعمل بها نحو 90% من الس�كان 
ف�ي قطاع زراع�ة الكفاف، وتتأثر الزراعة تأث�رًا كبيرًا بتنّوع 
المن�اخ واألمط�ار والجف�اف، والقط�ن ه�و المحص�ول 

الرئيس النقدي للبالد.
نح�و  تدريجي�ًا  بوركينافاس�و  تس�ير  998)م  من�ذ 
خصخصة ش�ركات الدول�ة، ولجذب المس�تثمر األجنبي 

ل�ت  عّد
بوركينافاس�و قانون االستثمار 

ه�ذا  وبفض�ل  2004م،  ف�ي 
والتش�ريعات  الجدي�د،  القان�ون 
األخ�رى لدع�م قط�اع التعدي�ن، 
ش�هدت الب�الد تحس�نًا مالحظًا 
الذه�ب  تنقي�ب  عملي�ات  ف�ي 
0)20م  وبحل�ول  وإنتاج�ه، 
المص�در  الذه�ب  أصب�ح 
الرئي�س لعائ�دات التصدي�ر، 
وتضاعف إنتاجه بين 2009م 
و 0)20م، وفي الربع الثالث 

من ))20م تم إنشاء مشروعي تعدين جديدين. 
اس�تمر النزاع بين الجماعات المحلي�ة داخل قطاعي 
التعدي�ن وزراعة القطن، وب�ذل رئيس الوزراء جهودًا لنزع 
فتي�ل األزم�ة عن بع�ض األس�باب االقتصادي�ة التي أدت 
إل�ى س�خط الناس، مث�ل: تخفيض ضريب�ة الدخل، ومنح 
تعويض�ات لضحايا النهب، ومنح إعانات للس�لع الغذائية 

األساسية واألسمدة.
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وف�ي ))20م ش�هدت بوركينافاس�و موج�ة جف�اف 
شديدة، أهلكت المراعي، وس�ّببت نقصًا في المحاصيل، 
وخّلف�ت حال�ة انعدام أم�ن غذائي، كما أض�رت بالقاعدة 

الزراعية في البالد.
�ط دخ�ل الف�رد م�ن إجمال�ي النات�ج المحلي:  متوسِّ

400) دوالر. 
مص�ادر إجمالي الناتج المحل�ي؛ تقديرات 2)20م: 
الزراع�ة: 33%، الصناع�ة: 22.2%، الخدم�ات:  قط�اع 

 .%44.9
بتقدي�رات  عام�ل؛  ماليي�ن   6.668 العم�ل:  ق�وة 
2007م، يهاج�ر قط�اع كبير من القوى العامل�ة البوركينية 
م�ن الذك�ور – س�نويًا - بحثًا ع�ن األعمال الموس�مية في 

الدول المجاورة.
الس�وداني،  الف�ول  القط�ن،  الزراعي�ة:  المنتج�ات 
السمسم، الذرة الصفراء، الدخن، والذرة، األرز، الماشية.

الصناع�ات: الكتان، المش�روبات، تجهيز المنتجات 
الزراعية، الصابون، السجائر، المنسوجات، الذهب.

النظام الّسياسي:
نظام الُحكم: جمهوري برلماني.

الدستور: اعُتمد الدستور في الثاني من يونيو )99)م 
في اس�تفتاٍء ش�عبّي، وُأِقر رس�مّيًا في )) يوني�و )99)م، 

وآخر تعديل كان في يناير 2002م.
العطلة الوطنية: يوم الجمهورية، ))/2)/958)م، 
ذك�رى الي�وم ال�ذي أصبح�ت فولتا العلي�ا في�ه جمهورية 

بحكم ذاتي ضمن الجماعة الفرنسية.

النظام القانوني:
مستمد من القانون المدني الفرنسي والقانون العرفي.

ال تقبل بوركينافاس�و بس�لطة محكمة الع�دل الدولية 
اإللزامية، وتقبل بسلطة المحكمة الجنائية الدولية.

سّن االنتخاب القانوني: 8) عامًا؛ للذكور واإلناث.
الهيئة التنفيذية: 

أ - رئي�س الدولة: رئيس الجمهورية ميش�ال كفاندو، 
انتخب رئيسًا انتقاليًا منذ 7) نوفمبر الماضي.

ب - رئيس الحكومة. 
رئي�س  يعين�ه  لل�وزراء،  مجل�س  الحكوم�ة:   - ج 

الجمهورية بناًء على توصية من رئيس الوزراء.
االنتخابات: ُينتخب الرئيس في استفتاء شعبّي مباشر، 
لفت�رة مدته�ا 5 س�نوات )له الحق ف�ي مدة ثاني�ة(، جرت 
االنتخابات األخيرة في )2 نوفمبر 0)20م، واالنتخابات 
التالية ستكون في 5)20م، أما رئيس الوزراء فيعينه رئيس 

الجمهورية بموافقة الهيئة التشريعية.
الهيئة التشريعّية:

المجل�س الوطن�ي )27) مقعدًا(، ُينتخ�ب األعضاء 
عن طريق التمثيل النس�بي، حيث يخّصص 6) مقعدًا لكّل 
دائ�رة انتخابية، إضاف�ة إلى 45 دائرة انتخابية يترش�ح فيها 
أعضاء متعددون، حيث يفوز عن كّل دائرة ما بين عضوين 

إلى 9 أعضاء؛ ومدة خدمتهم خمس سنوات.
المراج�ع: موس�وعة مقات�ل الصح�راء، الموس�وعة 
آف�ران  مؤسس�ة  ويكيبيدي�ا،  موق�ع  العالمي�ة،  العربي�ة 

للدراسات والبحوث.
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فعاليات

■ المنتدى اإلسالمي يدخل السرور على )31( أسرة في بنجالديش:

يواص�ل المنتدى اإلس�المي مس�يرة عطائه وتفاعله م�ع آالم األّم�ة ويكمل حلقة 
جدي�دة في إنقاذ القلوب الصغيرة حيث اختتم حملت�ه الطبية الثامنة )القلوب الصغيرة 
لجراحة وقس�طرة قل�ب األطفال( في العاصم�ة البنغالديش�ية )دكا( بحضور عدد من 

المسؤولين بوزارة الصحة البنغالديشية ووزارة الدفاع.
بدأت الحملة يوم األحد 2/)/436)ه� الموافق 0/26)/4)20م، واستمرت 
إلى السبت 8/)/436)ه� الموافق )/))/4)20م، وكان مقّر الحملة بالمستشفى 

العسكري بالعاصمة )دكا( وقد تّم توفير جميع األدوات الطبية الالزمة للعمليات.
ش�ارك في الحملة فريٌق طبيٌّ عالميٌّ متطوٌع ومتخّصٌص في جراحة وقسطرة قلب 
األطف�ال برئاس�ة الدكتور: جمي�ل العطا استش�اري أمراض قلب األطفال بمستش�فى 
الملك فيصل التخّصصي بجدة، وضّم الفريق الطبي )8)( مشاركًا من عدة مستشفيات 
في المملكة العربية الس�عودية، م�ن: )الرياض جدة القصيم المدين�ة المنورة( وهم ما 

بين استشاريين وجراحين وأخصائي العناية المركزة والتخدير وفنيين وممرضين.
وبتوفي�ق الل�ه؛ أجرى الفريق الطب�ي: ))3( عملي�ة؛ منها )0)( عمليات قس�طرة 
للقل�ب و ))2( عملي�ة جراحي�ة للقل�ب المفت�وح، وبذل�ك يصب�ح إجمالي م�ا نّفذه 
المنت�دى خ�الل ثماني حمالت: )393( عملي�ة؛ منها ))24( عملية قس�طرة للقلب، 

و)52)( عملية جراحية للقلب المفتوح، تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وق�د عّبر الش�يخ خالد بن عبدالل�ه الفواز أمين عام المنتدى اإلس�المي عن أهمية 
مث�ل هذه الحم�الت في الدول الفقيرة والت�ي هي بأمّس الحاجة لمثل هذه المش�اريع 
النوعية وهي أحد أبرز مشروعات المنتدى الطبية، حيث يخدم بها المنتدى اإلسالمي 
ش�ريحة من ش�رائح المجتمع اإلنس�اني ويس�اهم ف�ي إنق�اذ أرواح األطف�ال، وإعادة 
األم�ل والفرح�ة لهم ولذويهم واختتم كلمته س�ائاًل المولى عز وج�ل أن يلبس أطفال 

المسلمين لباس الصحة والعافية.
واخُتتمت الحملة ببرنامج تدريبّي، قّدمه فريق الحملة االستش�اري ألطباء القلب 

وفنيي العناية المركزة بالمستشفى العسكري.
وق�د ُأقيم حف�ل تكريمّي ألعض�اء الحملة؛ بحض�ور رئيس الخدم�ات الطبية في 
القوات المسلحة البنغالديشية حيث وّزعت الدروع وشهادات التكريم لفريق الحملة، 
وف�ي ختام الحملة وّزعت الهدايا على األطفال، وقد ارتس�مت على محياهم البس�مة 

وبدا على ذويهم السرور؛ مقدمين الدعاء لكّل من ساهم في هذه الحملة المباركة.
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ميراث علي مزروعي:

إفريقيا واإلسالم

د. �أحمد علي �صالم
�أ�صتاذ م�صارك  -  جامعة ز�يد - دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

 دكتور�ه �لعلوم �ل�صيا�صية – جامعة �إلينوي – �لوليات �لمتحدة �لأمريكية
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�أن يتح�ّدث �لم�رء ع�ن عل�م ما �أجمل 

�أ�صتاذه وف�صله، وما �أق�صى �أن 

ينع�يه! رحل �لدكتور علي مزروعي عن دنيانا 

يوم �لأحد 12 �أكتوبر �لما�صي 2014م، وترك 

لنا علمًا ينتفع به))(، مئات �لموؤلفات كتبها عالم 

�ل�صيا�ص�ة �لم�ص�لم �لإفريقي �لذي عمل �أ�ص�تاذً� 

ف�ي جامع�ات ع�دة، كان �آخره�ا جامع�ة ولية 

نيويورك بمدينة بنجهامتن، حيث �أ�ّص��ض معهد 

�لدر��ص�ات �لثقافي�ة �لعالمي�ة، وظ�ّل مدي�رً� له 

حتى قبل وفاته ب�صتة �أ�صابيع)2(.

مقدمة:
ُولد علي األمين مزروعي في 24 فبراير/933)م 
أص�ول  ذات  ألس�رة  الكيني�ة؛  ممباس�ا  مدين�ة  ف�ي 
عربية عمانية، اس�تقرت في س�احل إفريقيا الشرقي، 
وحكم�ت كبرى ُمدنه )ممباس�ا( ألكثر م�ن قرن من 

الزمان قبل االستعمار البريطاني.
 كان والده الش�يخ األمين مزروعي قاضي قضاة 
كينيا، فنش�أ على حّب العلم، وكان�ت له دراية باللغة 
العربي�ة، فض�اًل ع�ن لغ�ة قوم�ه الس�واحلية، واللغة 
اإلنجليزي�ة الت�ي هيمنت على التعلي�م في المدارس 

في فترة االستعمار البريطاني.
انتق�ل عل�ي مزروع�ي إل�ى الغ�رب لمواصل�ة 
تعليم�ه العالي، حيث حصل عل�ى الدرجة الجامعية 

))(  انظر: مسحًا شاماًل بمؤلفات الدكتور علي مزروعي حتى عام 997) 
 Abdul Samed Bemath, The Mazruiana في: 
 Collection; A Comprehensive Annotated
 Bibliography of the Published Works of Ali
 New Delhi: Sterling)  1997-A. Mazrui, 1962

.(Publishers Private Limited, 1998

)2(  انظر: سيرته في النعي المطّول الذي كتبته عائلته على صفحته على 
https://www.facebook.com/pages/ فيسبوك:   موقع 

Dr-Ali-Mazrui/28889396430

األولى من جامعة مانشس�تر بإنجلت�را عام 960)م، 
جامع�ة  م�ن  )الماجس�تير(  التخّص�ص  درج�ة  ث�م 
ث�م  )96)م،  ع�ام  المتح�دة  بالوالي�ات  كولومبي�ا 
درج�ة العالمي�ة )الدكت�وراه( م�ن جامعة أكس�فورد 
بإنجلت�را ع�ام 966)م، وخ�الل فترة دراس�ته العليا 
أثب�ت مزروع�ي قدراته العلمية بالنش�ر ف�ي دوريات 
العلوم السياسية الكبرى، مثل مجلة )مراجعة العلوم 
السياس�ية األمريكية(، ومجلة )الدراسات السياسية( 

البريطانية.
عاد د. مزروعي إلى إفريقيا؛ حيث توّلى تدريس 
العل�وم السياس�ية في جامعة مكري�ري بأوغندا لنحو 
عق�د م�ن الزمن، وأصب�ح فيها رئيس�ًا لقس�م العلوم 
السياسية، وعميدًا لكلية العلوم االجتماعية، وعميدًا 

لكلية الحقوق.
بدأ د. علي مزروعي حياته المهنية بقوة حين نشر 
ع�ام 967)م ثالث�ة كتب دفعة واح�دة، وهي: )نحو 
سالم إفريقي: دراس�ة في األيديولوجية والطموح(، 
و )ع�ن األبطال وعبادة الحري�ة: مقاالت عن إفريقيا 
المس�تقلة(، و )الكومنول�ث اإلنجليزي-اإلفريق�ي: 

االنقسام السياسي والتداخل الثقافي(.
ول�م يغ�ادر مزروعي موقع�ه إال عندما أصبحت 
حيات�ه مه�ددة خ�الل حك�م عي�دي أمي�ن، إذ أص�ر 
مزروع�ي على الصدع بالحّق ف�ي وجه ذلك الحاكم 
المس�تبد، فعندما طرد عيدي أمين س�كان أوغندا من 
ذوي األص�ول اآلس�يوية؛ نش�ر مزروعي مق�ااًل ذاع 
صيته، انتقد فيه اإلسبان لطردهم المسلمين واليهود، 
ث�م ألقى ع�دة محاض�رات عاّم�ة؛ انتقد فيه�ا عيدي 
أمين وس�ابقه ميلتون أوبوت�ي النتهاكاتهما في مجال 

حقوق اإلنسان وحكم القانون.
ف�ي الواليات المتحدة عمل د. مزروعي أس�تاذًا 
زائ�رًا ف�ي جامع�ة س�تانفورد بي�ن عام�ي 972)م و 
974)م، ثم أستاذًا في قسم العلوم السياسية بجامعة 
ميتش�جن لسبعة عش�رة عامًا، أي حتى عام )99)م، 
وف�ي تل�ك الجامع�ة ش�غل مزروع�ي منص�ب مدير 
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مركز الدراسات األفروأمريكية واإلفريقية بين عامي 
978)م و )98)م.

كم�ا ب�دأ العم�ل أس�تاذًا غي�ر متفرغ ف�ي جامعة 
كورني�ل، ولم�ا قبل مزروعي منصب أس�تاذ كرس�ي 
ألبرت ش�ويتزر في الدراس�ات اإلنس�انية في جامعة 
بنجهامت�ن ع�ام )99)م؛  بمدين�ة  نيوي�ورك  والي�ة 
س�ّوغ هذا االنتقال فقال ألبنائه وتالمذته: إنني بذلك 
أواصل العمل بقاعدة أرس�يتها من�ذ زمن بعيد، وهي 

االنتقال من موطن قوة إلى موطن قوة آخر.
وق�د عم�ل د. مزروع�ي أس�تاذًا زائرًا ف�ي اثنتين 
وعش�رين جامع�ة ف�ي ق�ارات العالم الس�ت، ومنها 
في العالَمْي�ن العربي واإلفريق�ي: جامعات: القاهرة 
وبغ�داد ونيروب�ي، كم�ا حص�ل عل�ى العدي�د م�ن 
ش�هادات الدكت�واره الفخري�ة، وتوّل�ى قي�ادة ع�ّدة 
ت�رّأس جمعي�ة  إذ  فت�رات مختلف�ة؛  منظم�ات ف�ي 
أمري�كا  ف�ي  المس�لمين(  االجتماعيي�ن  )العلم�اء 
ف�ي  اإلفريقي�ة(  )الدراس�ات  وجمعي�ة  الش�مالية، 
الوالي�ات المتح�دة، ومجل�س أمن�اء )مركز دراس�ة 
اإلس�الم والديمقراطي�ة(، وعم�ل مستش�ارًا خاص�ًا 
ف�ي البن�ك الدول�ي، وس�اهم مزروع�ي ف�ي العديد 
من مش�روعات األم�م المتحدة، وم�ن أهمها تحرير 
المجل�د الثامن م�ن )التاري�خ العام إلفريقي�ا( الذي 

أصدرته اليونيسكو عام 993)م.
وظه�رت ش�جاعة مزروع�ي في ق�ول الحّق في 
الوالي�ات المتحدة كما ظه�رت في أوغندا، فقد كان 
نّق��ادًا لس�وء اس�تخدام القوة والس�لطة، س�واء على 
ي�د دول االس�تعمار أو اإلمبريالية )ومنه�ا الواليات 
المتح�دة(، أو ق�ادة ال�دول النامي�ة )ومنه�ا ال�دول 
اإلفريقي�ة(، فعارض فت�وى الخوميني بقتل س�لمان 
رش�دي عقوبة له عل�ى روايته )آيات ش�يطانية( التي 

انتقدها مزروعي كذلك.
وغاَمر بس�معته، ب�ل بحياته، إلص�راره على موقفه 
المعارض إلس�رائيل لس�وء معاملتها للفلسطينيين، فلم 
يكترث بمحاوالت إلصاق تهمة معاداة الس�امية به، وال 

بالمطالب�ة بإنه�اء عقده مع الجامعة، ودع�ا صراحة إلى 
االنتشار النووي؛ بحيث يمكن لجميع الدول الحصول 
عل�ى الس�الح الن�ووي بصفت�ه وس�يلة إلقن�اع أعض�اء 
النادي النووي الحاليين بالتوقف عن تسّلحهم النووي.

وبينم�ا انتقده بع�ض أعضاء الكونج�رس األمريكي 
لعدائ�ه للغ�رب عل�ى حّد وصفه�م؛ منع�ت حكومة بلده 
كينيا بعض أعماله البارزة لعدائه إلفريقيا على حّد زعمها، 
ويبدو أّن الجدل حول أعماله كان يسعده أكثر مما يؤلمه، 
إذ كان ي�رى أّن حيات�ه كلها عبارة عن ج�دال طويل، وقد 
ُأعيد نش�ر بعض محاوراته مع مخالفيه في سلس�لة من 3 

مجلدات، ُنشرت بين عامي 2003م و 3)20م.

مزروع�ي  عل�ي  أجن�دة  ف�ي  اإلس�الم 
اإلفريقية:

اش�تهر مزروع�ي بكتاباته ع�ن السياس�ة والثقافة، 
وخصوصًا في إفريقيا))(، حتى طغت هذه السمعة على 
إس�هاماته في مج�االت أخ�رى، وبخاص�ة كتاباته عن 
قضايا اإلس�الم والمسلمين، برغم غزارة مؤلفاته فيها، 
والت�ي ُترجمت إلى ع�دة لغات؛ منه�ا العربية)2(، فقبل 
فًا من مؤلفاته  خمس�ة عش�ر عامًا أحصيُت س�بعين مؤلَّ
الت�ي ناق�ش فيها قضاي�ا إس�المية متنوع�ة)3(، وبالرغم 

– أساسًا  ))(  انظر مثاًل: إحدى الدراسات التي تصّور د. علي مزروعي 
 Omari H. Kokole في:   اإلفريقية  الدراسات  في  عالمًا   -
 (ed.), The Global African: A Portrait of Ali A.
 Mazrui (Trenton, NJ and Asmara, Eritrea:

.(Africa World Press, Inc., 1988

اللغة  إلى  المترجمة  دراساته  من  مجموعة  المثال:  سبيل  على  انظر    )2(
العربية في:

قضايا فكرية: إفريقيا واإلسالم والغرب، تقديم إبراهيم نصر الدين، ترجمة 
علي  وأحمد  عاشور  محمد  الحميد،  عبد  ومحمد  قنصوه  صبحي 

سالم )القاهرة: مركز دراسات المستقبل اإلفريقي، 998)م(.

 Ahmed Ali Salem, “The Islamic Heritage of )3(
 Mazruiana”, in: Parviz Morewedge (ed.), The
 Scholar between Thought and Experience: A
 Bibliographical Festschrift in Honor of Ali
 Mazrui (Binghamton, NY: Institute of Global

.101-Cultural Studies, 2001) pp. 63
هذه  في  والمصادر  للمعلومات  األساسي  المصدر  هو  الفصل  هذا 

الدراسة.
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من ازدياد اهتمامه بهذه القضايا منذ بداية التس�عينيات؛ 
فإن هذا االهتمام يعود إلى منتصف الس�تينيات، حيث 
ارتبط بدراسته ألحوال إفريقيا بعد االستقالل، وجاءت 
أولى كتاباته المنشورة في هذا المجال في إطار تحليله 

لموقع إفريقيا في سياسة مصر الخارجية))(.
وقد ناقش مزروعي قضايا اإلس�الم والمسلمين 
في أمريكا الشمالية، وجزر الكاريبي، وإفريقيا عاّمة، 
وف�ي ع�دة دول وأقاليم إفريقية؛ كالس�ودان وأوغندا 
وكيني�ا والصومال، وجن�وب إفريقيا وش�رق إفريقيا 
وغربه�ا، وألكث�ر من عقد م�ن الزمن ظ�ّل مزروعي 
ُيبرز إمكانية االس�تفادة من قيم اإلس�الم في تحسين 
ظ�روف المجتمع�ات اإلفريقي�ة؛ بإقام�ة ديمقراطية 
مس�تقرة ف�ي الس�ودان)2(، وتحقيق ت�وازن ثقافي في 

أوغندا)3( على سبيل المثال.

 Ali Mazrui, 1964, “Africa and the Egyptian’s )((
.four circles”, quoted in: Ahmed Ali Salem, Ibid

 Ali Mazrui, “Religion and Democracy in the )2(
 First Republic of the Sudan”, Makerere

.Journal (Kampala), no.11, December 1965

 Ali Mazrui, “Religious Strangers in Uganda: )3(

كم�ا رأى اإلس�الم حليف�ًا للق�وى الثوري�ة ف�ي 
صراعه�ا ضد االس�تعمار، فهو قادر عل�ى إفراز قادة 
متمردي�ن وأتباع�ًا طائعي�ن في الوقت نفس�ه، واعتبر 
اإلس�الم حاف�زًا للتح�ّول إلى ُنظ�م اقتصادي�ة بديلة 
للرأس�مالية نظ�رًا لم�ا يّتس�م ب�ه م�ن روح مجتمعية 
غي�ر فردية)4(، ودعا دول ش�رق إفريقي�ا – تحديدًا - 
لالستفادة من طابع اإلس�الم المحافظ اجتماعّيًا من 
جهة، والثوري سياسّيًا من جهة أخرى)5(، مبّينًا كيف 
حافظ مس�لمو ش�رق إفريقيا على لغتهم الس�واحلية 
ف�ي وج�ه انتش�ار اللغ�ة اإلنجليزية)6(، برغ�م تراجع 

ارتباطها باإلسالم بوصفه ديانة)7(.
َدْور  دراس�ة  أيض�ًا  البحثي�ة  أجندت�ه  وش�ملت 
اإلس�الم في تش�كيل الثقاف�ة السياس�ية اإلفريقية)8(، 
وأث�ر المهاجري�ن الع�رب المس�لمين األوائ�ل ف�ي 
بوصف�ه  اإلس�المي  والتعلي�م  الس�مراء)9(،  إفريقي�ا 

 from Emin Pasha to Amin Dada”, African
.Affairs (London), vol.76, no.302, 1977

 Ali Mazrui, “Islam, Political Leadership and )4(
 Economic Radicalism in Africa”, Comparative
 Studies in Society and History (The Hague),

.vol.9, no.3, April 1967

 Ali Mazrui, “The Sacred and the Secular in )5(
 East African Politics”, Cahiers D’ Etudes

.Africaines, vol.13, no.4, 1973

 Ali Mazrui, “Islam and the English Language  )6(
 in East and West Africa”, in: W. H. Whilteley
 (ed.), Language Use and Social Change:
 Problems of Multilingualism with Special
 Reference to Eastern Africa (London: Oxford

.(University Press, 1971

 Ali Mazrui and Pio Zirimu, “The   )7(
 Secularisation of an Afro-Islamic Language:
 Church, State, and Marketplace in the spread
 of Kiswahili”, Journal of Islamic Studies

.(Oxford), vol.1, no.1, 1990

 Ali Mazrui, “Religion and Political Culture in  )8(
 Africa”, Journal of the American Academy of

.Religion, vol.53, no.4, 1985

 Ali Mazrui, “The Semitic Impact on Black   )9(
 Africa: Arab and Jewish Cultural Influences”,
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مخّلصًا لشرق إفريقيا من االستعمار))(.
وبدأ مزروعي في دراس�ة ظاهرة اإلحياء اإلسالمي 
المقاوم�ة  اش�تداد  بع�د  إفريقي�ا خاّص�ة،  عاّم�ة، وف�ي 
الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي، ثم حرب رمضان عام 
973)م، وما أعقبها من حظر البترول العربي عن الدول 
الغربية المؤيدة إلسرائيل)2(، فدعا العرب النتهاز فرصة 
الوفرة المالية لالقتراب من األفارقة، وتحقيق المصالح 
المش�تركة للعرب واألفارقة، خصوص�ًا في نظام ما بعد 
الح�رب الب�اردة ال�ذي رأى مزروع�ي أّن الع�رب ه�م 

ضحاياه عسكرّيًا، واألفارقة هم ضحاياه اقتصادّيًا.
ناق�ش  979)م؛  ع�ام  اإليراني�ة  الث�ورة  وبع�د 
مزروع�ي آراَء المفك�ر اإليراني )علي ش�ريعتي( في 
التبعي�ة الثقافي�ة، والصراع�ات الثقافي�ة، واألس�اس 

الثقافي الغربي لنظرية كارل ماركس في الشيوعية.
وف�ي الس�ياق اإلفريقي؛ ناق�ش مزروعي ظاهرة 
جان�ب  م�ن  تحدي�ًا  بوصفه�ا  اإلس�المي  اإلحي�اء 
المس�لمين لهيمن�ة الق�وى المس�يحية عل�ى الحي�اة 
العاّم�ة، وبرغم تقدي�ره أّن هذا التحدي ل�م يبلغ بعد 
ح�ّد حصار المس�يحية بوصفه�ا ديانة؛ فإن�ه رأى أّن 
المس�يحية ما زالت تدف�ع ثمن اس�تفادتها من هيمنة 

األوروبيين واستعمارهم في القارة)3(.
ولعّل أب�رز أعمال مزروعي هي سلس�لة األفالم 

.Issue, vol.13, 1984

 Ali Mazrui and Teshome Wagaw, “Towards )((
 Decolonising Modernity: Education and
 Culture Conflict in Eastern Africa”, in: The
 Educational Process and Historiography in

.(Africa (Paris: UNESCO, 1985

 Ali Mazrui, “Oil Power, Palestine and )2(
 the Political Resurrection of Islam”, Paper
 presented at the 18th Annual Meeting of the
 African Studies Association, San Francisco,
 29 October – 1 November, 1975; Ali Mazrui,
 “Oil Power and the Steady Rise of Islam”,

.Sunday Nation (Nairobi), April 23, 1978

 Ali Mazrui, “Christian Power and Muslim )3(
 Challenge in Africa’s Experience”, Indian
.Journal of Politics, vol.12, no.3, December 1978

الوثائقية التي تحمل عنوان: )األفارقة: ميراث ثالثي( 
الت�ي ص�درت ع�ام 986)م)4(، ويجم�ع المي�راث 
الثالث�ي بين الثقاف�ات التقليدية واإلس�الم والغرب، 
حيث كان لكلٍّ منها َدْور في تشكيل الواقع اإلفريقي، 
وقد نجح مزروعي في بناء تقاليد مدرس�ة جديدة في 
الدراس�ات اإلفريقي�ة تق�وم على فكرة ه�ذا الميراث 
الثالثي، واس�تمر في اإلس�هام فيه�ا، حيث كتب عن 
أث�ر هذا المي�راث ف�ي كّل جوانب الواق�ع اإلفريقي، 
بم�ا فيه: الدي�ن)5(، واللغة)6(، والف�ن)7(، واللعب)8(، 
وبني�ة الدولة)9(، حت�ى تجارة الرقي�ق)0)(، ومعدالت 

 Ali Mazrui, The Africans: A Triple Heritage, )4(
a co-production of WETA-TV and BBC-
TV (Santa Barbara, CA: the Annenberg/
 CPB Projects, 1986). Publication Type:

.Audiovisual. Format: 9 Videocassettes
وقد صدر في العام التالي ملخصًا لهذا العمل:

 Ali A. Mazrui on ‘The Africans: A Triple
 Heritage’ (Ann Arbor: Ann Arbor Public
 Library, 1987). Publication Type: Audiovisual.

.Format: 1 Videocassette

 Ali Mazrui, “The Split Soul of a Continent”, )5(
 Michigan Alumnus (Ann Arbor, MI),

.September-October 1986

 Ali Mazrui and Alamin M. Mazrui, “Language )6(
 in a Multi-Cultural Context: The African
 Experience”, An International Journal
 (special issue on Language and Education),

1992 ,4-vol.6, no. 2

 Ali Mazrui, “Islam and African Art: Stimulus )7(
 or Stumbling Block?”, African Arts, vol.27, no.

1, January 1994

 Ali Mazrui, “Africa’s Triple Heritage of Play: )8(
 Reflections on the Gender Gap”, in: W. J.
 Baker and J. A. Mangan (eds.), Sport in Africa:
 Essays in Social History (New York and

(London: Africana Publishing Company, 1987

 Ali Mazrui, “The Triple Heritage of the State )9(
 in Africa”, in: Ali Kazancigil (ed.), The State in
(Global Perspective (Aldershot, UK: Gower, 1986

 Ali Mazrui, “Comparative Slavery and )(0(
 Africa’s Triple Heritage: Indigenous, Islamic
 and Western Systems”, Keynote address at
 the World Conference on ‘Slavery and Society
in History’, Kaduna, Nigeria, March 26, 1990
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اإلنجاب))(، بل على المستوى الشخصي أيضًا)2(.
وكم�ا س�ّلط مزروع�ي الض�وء عل�ى الجان�ب 
اإلس�المي ف�ي إفريقي�ا)3(؛ فإنه أب�رز أيض�ًا الجانب 
اإلفريقي لإلس�الم الذي كثيرًا ما يغيب عن األذهان، 
فبرغ�م أّن اإلس�الم دي�ن آس�يوي-إفريقي؛ فإنه دين 
غالبية الس�كان في إفريقيا، مذّكرًا بأّن عدد المسلمين 
ف�ي نيجيري�ا يزيد عن عدده�م في أكبر دول�ة عربية، 

وهي مصر)4(.
– يّبش�ر بمس�تقبٍل واع�ٍد  – رحم�ه الل�ه  وكان 
لإلس�الم في عالم األفارقة، س�واء على أرض القارة 
أو في المهجر، فهو ينتش�ر جنوب الصحراء الكبرى 
أكث�ر م�ن أي دي�ن آخ�ر، خصوص�ًا أّن المس�يحية 
م�ا زال�ت تدفع ثم�ن ارتباطه�ا ف�ي أذه�ان األفارقة 

بالماضي االستعماري)5(.
المس�لمون  يس�تفيد  أن  مزروع�ي  د.  ويقت�رح 
م�ن دينه�م للقي�ام ب�أدوار مهمة ف�ي حي�اة األفارقة، 

 Ali Mazrui, “Islamic Doctrine and the Politics )((
 of induced Fertility Change: An African
 Perspective”, in: Jason L. Finkle and C.
 Alison McIntosh (eds.), The New Politics of
 Population: Conflict and Consensus in Family
 Planning (New York: The Population Council,

(1994

 Ali Mazrui, “Africa’s Triple Heritage and I”,  )2(
July-  ,8-Africa Events (London), vol.2, no. 7
 August 1986; Ali Mazrui, “The Legacy of
 Life and Death: Africa’s Triple Heritage in
 a Personal Context”, Africa Notes (Cornell

.University), February 1997

 Ali Mazrui, “Islam in Sub-Saharan Africa”,   )3(
 The Oxford Encyclopedia of the Modern
 Islamic World, vol.2 (New York and Oxford:

.(Oxford University Press, 1995

 Ali Mazrui, “The World of Islam: A Political   )4(
 Overview”, Journal Institute of Muslim

.Minority Affairs, vol.11, no.2, July 1990

 Ali Mazrui, “African Islam and Competitive   )5(
 Religion: Between Revivalism and
 Expansion”, Third World Quarterly, vol. 10,

.April 1988

كحمايته�م م�ن م�رض اإلي�دز)6(، وتمكي�ن الس�ود 
ف�ي جمهوري�ة جن�وب إفريقي�ا بع�د زوال الحك�م 
العنص�ري)7(، وتحقيق االس�تقرار ف�ي الصومال)8(، 
والديمقراطي�ة في كيني�ا)9(، واالندماج اإلقليمي عبر 
الحدود السياس�ية والثقافية في ش�رق إفريقيا)0)(، بل 

 Ali Mazrui, Christianity and Islam in   )6(
 Africa’s Political Experience: Piety, Passion
 and Power (Washington, D.C.: Georgetown
 University, Center for Muslim-Christian
 Understanding, Occasional Paper Series:

.(History and International Affairs, 1996

 Ali Mazrui, “Towards Re-Africanising South )7(
 Africa: an Islamic Perspective”, Extracts from
 a presentation made at the international
 conference entitled: ‘Islam and Civil Society
 in South Africa’, sponsored by the University
 of South Africa and the United States
 Institute of Peace, held in Pretoria, South

.Africa, August 1994

 Ali Mazrui, “Crisis in Somalia: from Tyranny )8(
 to Anarchy”, in: Hussein M. Adam and
 Richard Ford (eds.), Mending Rips in the
 Sky: Options for Somali Communities in the
 21st Century (Lawrenceville, NJ, USA, and

.Asmara, Eritrea: The Red Sea Press, 1997

 Ali Mazrui, “The Black Intifada?: Religion )9(
 and Rage at the Kenya Coast”, Journal of

.Asian and African Studies, vol.4, no.2, 1993

 Ali Mazrui and Alamin M. Mazrui, The   )(0(
 Power of Babel: Language and Governance
 in the African Experience (Oxford, U.K.:
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عب�ر البحر األحمر ال�ذي فصل القارة ع�ن امتدادها 
الطبيعي في الجزيرة العربية، فأفقد العرب المشارقة 

الهوية اإلفريقية))(.
بي�ن  حاض�رًا  اإلس�الم  مزروع�ي  رأى  كذل�ك 
ذوي األص�ول اإلفريقي�ة في أمريكا الش�مالية وجزر 
الكاريب�ي، وإن بدرج�ات متفاوتة، فه�و عنصر مهم 
ف�ي مجتمع�ات األمريكيي�ن األفارق�ة ومنظماته�م 
ذات التأثي�ر ف�ي السياس�تين الداخلي�ة والخارجي�ة، 
مث�ل جماعة )أّمة اإلس�الم()2(، كما أّن اإلس�الم هو 
الدين المفّضل لألمريكيين األفارقة الس�اعين إلبراز 
انتمائه�م اإلفريقي، ففي�ه تتكامل حركت�ا العودة إلى 
اإلس�الم والع�ودة إلى الج�ذور اإلفريقية ف�ي العالم 

الجديد)3(.
غي�ر أّن م�ا ال يدرك�ه كثي�ر م�ن ق�ّراء مزروع�ي 

 James Currey; Nairobi, Kenya: East African
 Educational Publishers; Kampala, Uganda:
 Fountain Publishers; Cape Town, South
 Africa: David Philip Publishers; Chicago,
 U.S.A.: the University of Chicago Press,

.(1998

 Ali Mazrui, “Afrabia: Africa and the Arabs )((
 in the New World Order”, Ufahamu (Los

.Angeles), vol.20, no.3, 1992

 Ali Mazrui, “African Factor in the U.S. (Part )2(
 One)”, Africa Events (London), vol.9, no.
 7, July 1993; Ali Mazrui, “North American
 Muslims: Rising to the Challenge of a Dual
 Identity”, Islamic Studies (Pakistan), vol.34,
 no. 4, winter 1995; Ali Mazrui, “Between
 the Crescent and the Star-Spangled Banner:
 American Muslims and US Foreign Policy”,
 International Affairs (London), vol.72, no.3,

.July 1996

 Ali Mazrui, “Religious Alternatives in Black )3(
 Diaspora: from Malcolm X to the Rastafari”,
Caribbean Affairs, vol.3, no. 1, January-

 March 1990; Ali Mazrui, “Global Africa in
 Flux: the Dialectic of Diversity in Black
 World”, in: Carlos Moore, Tanya R. Saunders
 and Shawna Moore (eds.), African Presence
 in the Americas (Trenton, New Jersey: Africa

.(World Press, 1995

ومحبي�ه ه�و أّن اإلس�الم ل�م يك�ن ف�ي أجن�دة علي 
مزروعي اإلفريقية فقط، وإنما تطّور تدريجيًا ليصبح 
عنده اهتمامًا بحثّيًا وحياتّيًا مستقاًل، وقد أرفقت بهذه 
الدراس�ة قائم�ة بأهم أعمال�ه ذات الصلة باإلس�الم 
وقضاي�اه، ولعلن�ا نفّص�ل في ه�ذا األمر في دراس�ة 

الحقة إن شاء الله.

ميراث علي مزروعي والكاتب:
لق�د ذكر عل�ي مزروعي أّن والده الش�يخ األمين 
مزروع�ي كان يتمّن�ى أن ي�درس ابن�ه اإلس�الم ف�ي 
جامع�ة األزه�ر ليصب�ح عالم�ًا ف�ي الش�ريعة، لك�ن 
االبن انتقل من المعه�د الديني المحلي إلى الغرب، 
حيث درس علم السياس�ة، فأفاد أّمته فكرًا ونش�اطًا، 
وبالرغ�م من أنه ل�م يتول حكمًا كأج�داده، وال إفتاًء 
كأبيه، فإن�ه ترّبع على عرش مدرس�ة فكرية؛ كان لها 
من التأثير في عالمي إفريقيا والمس�لمين ما لم يحلم 

به حاكٌم أو مفٍت محلٌي في إفريقيا.
وكن�ُت مم�ن أنع�م الل�ه عليه�م بالتتلم�ذ عل�ى 
يديه ف�ي مرحلة التخّصص )الماجس�تير( في جامعة 
قرطب�ة  )جامع�ة  واالجتماعي�ة  اإلس�المية  العل�وم 
حالي�ًا( ف�ي الواليات المتحدة بي�ن عامي 997)م و 
999)م، واس�تمرت العالق�ة بينن�ا بعد ذلك، س�واء 
ف�ي المؤتم�رات العدي�دة الت�ي حضرته�ا مع�ه، أو 

المراسالت التي لم تنقطع.
وق�د اعت�اد الدكت�ور عل�ي مزروعي كتابة نش�رة 
س�نوية عن إنجازات�ه وإخفاقاته، وأفراح�ه وأتراحه، 
وأفكاره ومش�اعره، وكنُت - لفترة ليس�ت بالقصيرة 
- من القالئل الذين يواظب على إرس�ال هذه النشرة 

إليهم مطلع كّل عام.
رح�م الله عل�ي مزروعي، وأع�ان تالمذته على 

الوفاء لميراثه وإكمال رسالته �
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أواًل: الكتب:
بيانات النشرالعنوانم

1.Cultural Forces in World Politics
 London: James Currey; Portsmouth, NH:
.Heinemann; Nairobi, Kenya: Heinemann, 1990

2
 Ali Mazrui and Alamin M. Mazrui, The
 Power of Babel: Language and Governance
.in the African Experience

 Oxford, U.K.: James Currey; Nairobi, Kenya:
 East African Educational Publishers; Kampala,
 Uganda: Fountain Publishers; Cape Town,
 South Africa: David Philip Publishers; Chicago,
.U.S.A.: the University of Chicago Press, 1998

ثانيًا: الكتيبات:
بيانات النشرالعنوانم

1 Islam, Western Democracy and the Third
.Industrial Revolution

 Abu Dhabi, United Arab Emirates: The
 Emirates Center for Strategic Studies and
.Research, Emirates Lecture no. 17, 1998

2
 Islam and Afrocentricity: The Triple
.Heritage School

 Binghamton, New York: Institute of Global
 Cultural Studies, State University of New York
.at Binghamton, 1995

ثالثًا: التسجيالت المصورة:
بيانات النشرالعنوانم

1.New Conflicts/Search for Stability Chicago, IL: Films Incorporated, 1986. Publication
.Type: Audiovisual. Format: 1 Videocassette

2 A Garden of Eden in Decay? / a Clash
.of Cultures

 Chicago, IL: Film Incorporated, 1986). Publication)
.Type: Audiovisual. Format: 1 Videocassette

3 The Africans; a co-production
.of WETA-TV and BBC-TV

 Santa Barbara, CA: the Annenberg/CPB Projects,
 1986. Publication Type: Audiovisual. Format: 9
.Videocassette

4 Ali A. Mazrui on ‘The Africans: A Triple
.‘Heritage

 Ann Arbor: Ann Arbor Public Library, 1987).)
 Publication Type: Audiovisual. Format: 1
.Videocassette

5 The Moving Frontiers of World Culture,
 Keynote address at The Wits Spring
 Festival, held at the University of the
.Witwatersrand, September 1991

 Lenasia, South Africa: Trans Media, 1991.
 Publication Type: Audiovisual. Format: 1
.videocassette

الملحق: قائمة بأهم أعمال الدكتور علي مزروعي ذات الصلة باإلسالم وقضاياه:
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رابعًا: منشوراته في المجالت العلمية:
المجالت العلميةم

1 Religion and Democracy in the First Republic of the Sudan, Makerere Journal (Kampala),
.no.11, December 1965

2 Islam, Political Leadership and Economic Radicalism in Africa, Comparative Studies in
.Society and History (The Hague), vol.9, no.3, April 1967

3
 Islam and the English Language in East and West Africa, in: W. H. Whilteley (ed.), Language
 Use and Social Change: Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern
.(Africa (London: Oxford University Press, 1971

4 The Sacred and the Secular in East African Politics, Cahiers D’Etudes Africaines, vol.13, no.4,
.1973

5
 Oil Power, Palestine and the Political Resurrection of Islam, Paper presented at the 18th
 Annual Meeting of the African Studies Association, San Francisco, October 29-November 1,
.1975

6 Religious Strangers in Uganda: from Emin Pasha to Amin Dada, African Affairs (London),
.vol.76, no.302, 1977

7 Christian Power and Muslim Challenge in Africa’s Experience, Indian Journal of Politics,
.vol.12, no.3, December 1978

8.Oil Power and the Steady Rise of Islam, Sunday Nation (Nairobi), April 23, 1978

9 Changing the Guards from Hindus to Muslims: Collective Third World Security in a Cultural
.81-Perspective, International Affairs (London), vol.57, no.1, Winter 1980

10
 Entre La Partition et Le Petrole: Les Facteurs Energetiques et Territoiaux de la Renaissance
 de L’Islam (Between Partition and Petroleum: energy-related factors in the Emergence of
.Islam), Revue Etudes Internationales, vol.12, no.2, June 1981

11 The Moving Cultural Frontier of World Order: from Monotheism to North-South Relations,
.Alternatives, no.7, 1981

12.The Semitic Impact on Black Africa: Arab and Jewish Cultural Influences, Issue, vol.13, 1984

13 Religion and Political Culture in Africa, Journal of the American Academy of Religion, vol.53,
.no.4, 1985

14
Towards Decolonising Modernity: Education and Culture Conflict in Eastern Africa (co-

 author: Teshome Wagaw), The Educational Process and Historiography in Africa (Paris:
.(UNESCO, 1985

15
 New Nuclear Weapon States and Their Impact on Third World Regional Conflicts, in:
 Sadruddin Aga Khan (ed.), Nuclear Proliferation and Their Consequences (Oxford:
.(Clarendon Press, 1986
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16 From the Semites to the Anglo-Saxons: Culture and Civilisation in Changing Comunication,
.Alternatives, vol.11, no.1, January 1986

17 Human Rights and the Moving Frontier of World Culture, Philosophical Foundations of
.(Human Rights (Paris: UNESCO, 1986

18 The Triple Heritage of the State in Africa, in: Ali Kazancigil (ed.), The State in Global
.(Perspective (Aldershot, UK: Gower, 1986

19.July-August 1986 ,8-Africa’s Triple Heritage and I, Africa Events (London), vol.2, no.7

20 Ideological Encounters of the Third World, Third World Book Review (London), vol.1, no.6,
.1986

21.The Split Soul of a Continent, Michigan Alumnus (Ann Arbor, MI), September-October 1986

22
 Africa’s Triple Heritage of Play: Reflections on the Gender Gap, in: W. J. Baker and J. A.
 Mangan (eds.), Sport in Africa: Essays in Social History (New York and London: Africana
.(Publishing Company, 1987

23 African Islam and Competitive Religion: Between Revivalism and Expansion, Third World
.Quarterly, vol.10, no., April 1988

24.OAU: Identity in Search of Unity, Africa Events (London), June-July 1988

25 May 7-Poetic Hatred – is The Satanic Verses a Racial Novel?, West Africa (London), no.3741, 1
.1989

26 Witness for the Prosecution: A Cross-Examination on The Satanic Verses, Third Text (London)
.(Special Issue), no.11, summer 1990

27 Satanic Verses or a Satanic Novel?: Moral Dilemmas of the Rushdie Affairs, Third World
.Quarterly, vol.12, no.1, January 1990

28
 The Secularisation of an Afro-Islamic Language: Church, State, and Marketplace in the
 spread of Kiswahili (co-author: Pio Zirimu),  Journal of Islamic Studies (Oxford), vol.1, no.1,
.1990

29 Religious Alternatives in the Black Diaspora: from Malcolm X to the Rastafari, Caribbean
.Affairs, vol.3, no. 1, January-March 1990

30 The World of Islam: A Political Overview, Journal Institute of Muslim Minority Affairs, vol.11,
.no. 2, July 1990

31
 Comparative Slavery and Africa’s Triple Heritage: Indigenous, Islamic and Western Systems,
 Keynote address at the World Conference on ‘Slavery and Society in History’, Kaduna,
.Nigeria, March 26, 1990
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32 Afrabia: Africa and the Arabs in the New World Order, Ufahamu (Los Angeles), vol.20, no.3,
.1992

33 Language in a Multi-Cultural Context: The African Experience (co-author: Alamin M. Mazrui),
.1992 ,4-An International Journal (special issue on Language and Education), vol.6, no.2

34 The Black Intifada?: Religion and Rage at the Kenya Coast, Journal of Asian and African
.Studies, vol.4, no.2, 1993

35 Islam and the End of History, The American Journal of Islamic and Social Sciences, vol.10,
.no.4, winter 1993

36.African Factor in the U.S. (Part One), Africa Events (London), vol.9, no.7,  July 1993

37
 Islam at War and Communism in Retreat: What is the Connection?,  in: T. Y. and J. S. Ismael
 (eds.), The Gulf War and the New World Order: International Relations of the Middle East
.((Gainesville, FL: University Press of Florida, 1994

38
 Global Apartheid?: Race and Religion in the New World Order, in: T. Y. and J. S. Ismael
 (eds.), The Gulf War and the New World Order: International Relations of the Middle East
.((Gainesville, FL: University Press of Florida, 1994

39
  Islamic Doctrine and the Politics of induced Fertility Change: An African Perspective, in:
 Jason L. Finkle and C. Alison McIntosh (eds.), The New Politics of Population: Conflict and
.(Consensus in Family Planning (New York: The Population Council, 1994

40

 Towards Re-Africanising South Africa: an Islamic Perspective, Extracts from a presentation
  made at the international conference entitled:  ‘Islam and Civil Society in South Africa’,
 sponsored by the University of South Africa and the United States Institute of Peace, held in
.Pretoria, South Africa, August 1994

41 The Bondage of Boundaries, Boundary and Security Bulletin (Durham University, UK), vol.2,
.no.1, April 1994

42.Islam and African Art: Stimulus or Stumbling Block?, African Arts, vol.27, no.1, January 1994

43
 Africa and Other Civilisations: Conquest and Counterconquest, in: John W. Harbeson and
 Donald Rothchild (eds.), Africa in World Politics; Post-Cold War Challenges (Boulder, CO:
.(Westview Press, 1995

44 Islam in Sub-Saharan Africa, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, vol.2
.(9New York and Oxford: Oxford University Press, 1995

45
 Global Africa in Flux: the Dialectic of Diversity in Black World, in: Carlos Moore, Tanya R.
 Saunders and Shawna Moore (eds.), African Presence in the Americas (Trenton, New Jersey:
.(Africa World Press, 1995

46 North American Muslims: Rising to the Challenge of a Dual Identity, Islamic Studies
.(Pakistan), vol.34, no.4, winter 1995
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47 Islam in a More Conservative Western World, The American Journal of Islamic Social
.Sciences, vol.13, no.2,  summer 1996

48 Between the Crescent and the Star-Spangled Banner: American Muslims and US Foreign
.Policy, International Affairs (London), vol.72, no.3, July 1996

49

 Africa in the Twenty-First Century: Problems and Prospects, Text of lecture at the First
 Distinguished Lecture of the Institute of Governance and Social Research (IGSR), Jos,
 Nigeria, held at the State House Assembly, July 17, 1996 (Jos, Nigeria: the Institute of
.(Governance and Social Research, Annual Distinguished Lecture Series, 1996

50
 Christianity and Islam in Africa’s Political Experience: Piety, Passion and Power (Washington,
 D.C.: Georgetown University, Center for Muslim-Christian Understanding, Occasional Paper
.(Series: History and International Affairs, 1996

51
 The Nuclear Option and International Justice: Islamic Perspective, in: Nimat Hafez
 Barazangi, M. Raquibuz Zaman and Omar Afzal (eds.), Islamic Identity and the Struggle for
.(Justice (Gainesville, FL: University Press of Florida, 1996

52
 The Imperial Culture of North-South Relations, in:  Bruce Parrott and Karen Dawisha (eds.),
 The End of Empire?: The Transformation of the USSR in Comparative Perspective, The
.(International Politics of Eurasia, vol.9 (New York: M.E.Sharpe, 1996

53 The Day I Stopped Rajat Neogy from becoming a Muslim, Transition, Issue 69, New Series,
.vol.6, no.1, Spring 1996

54 Islam and the West: the Tensions of Cultural Globalisation, Current Affairs Bulletin
.(Australia), vol.72, no. 5, February-March 1996

55
 Crisis in Somalia: from Tyranny to Anarchy, in: Hussein M. Adam and Richard Ford
 (eds.), Mending Rips in the Sky: Options for Somali Communities in the 21st Century
.(Lawrenceville, NJ, USA, and Asmara, Eritrea: The Red Sea Press, 1997

56

 Islam and Islamophobia: Conflicting Images in a Eurocentric World, in Masudul A. Choudhury,
Abdad M. Z. and Muhammad S. Salleh (eds.), Islamic Political Economy in Capitalist-

 globalisation: An Agenda for Change (Kuala Lumpur, Malaysia: Utusan Publications and Penang:
.(International Project on Islamic Political Economy (IPIPE), Universiti Sains Malaysia, 1997

57 The Legacy of Life and Death: Africa’s Triple Heritage in a Personal Context, Africa Notes
.(Cornell University), February 1997

58.Are there Seeds of Harmony in Diana’s Death? Press and Sun-Bulletin, 7 September 1997

59 Paradise is the Supreme Classless Society, says Dr. Ali Mazrui, The Minaret (Los Angeles),
.vol.9, no.5, May 1997, Muharram 1418

60.Islamic and Western Values, Foreign Affairs, vol.76, no.5, September-October 1997

61 Globalization, Islam, and the West: Between Homogenization and Hegemonization, The
.American Journal of Islamic and Social Sciences, vol.15, no.3, fall 1998
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الفيروس القاتل.. 
اإليبوال يهّدد أمن 

القارة السمراء
ترجمة : قر�ء�ت �إفريقية

فقد نش�رت مجل�ة اإليكونوميس�ت البريطانية 
تقري�رًا ))( س�ّلط الضوء عل�ى خط�ورة الفيروس، 
وأماك�ن انتش�اره، وأماكن تمركزه ف�ي دول غرب 
الق�ارة الث�الث: )ليبيري�ا، وس�يراليون، وغيني�ا(، 
والمس�افة بين�ه وبي�ن أه�م الحواض�ر ف�ي الق�ارة 
السمراء وأوروبا، وهو ما توضحه الخريطة اآلتية:

))(  وباء الجهل: الفيرس يبحث عن ضحايا جدد - كرة القدم والسياحة 
على  4)20م،  نوفمبر   (5 البريطانية،  اإليكونوميست  اإلفريقية، 
http://www.economist.com/news/ اآلتي:  الرابط 
middle-east-and-africa/21632641-virus-
claiming-new-victimsafrican-tourism-and-

football-ignorance

)فيرو��ض �إيب�ول �لقات�ل( �صرب 

وبخا�صة  �ل�صمر�ء،  �لقارة 

�لأج�ز�ء �لغربية منها، مما ه�ّدد �لحياة في 

تل�ك �لبل�د�ن بال�ص�لل، فاأوق�ف �لقطاع�ات 

�ل�ص�ياحية و�لتنموي�ة، و�ألغ�ى �لتجمع�ات 

و�لفاعلي�ات  �لأعر���ض،  حت�ى  �لب�ص�رية، 

حي�ث  �لأخ�رى؛  �ل�دول  ف�ي  �لريا�ص�ية 

�عت�ذرت �لمملكة �لمغربية عن ��صت�ص�افة 

)كاأ�ض �أم�م �إفريقيا لكرة �لق�دم( خوفًا من 

و�صول �لفيرو�ض �لوبائي �إلى �أر��صيها.
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وذك�ر التقري�ر أنه يب�دو أّن الوقت ل�م يحن بعد 
لالس�تمتاع بالس�فاري، ف�ال ت�زال الخي�ام مطوي�ة، 
وحمام�ات الس�باحة بالفن�ادق فارغ�ة، بينم�ا ُيضّيع 
المرشدون الس�ياحيون أوقاتهم بين األسود والفيلة، 
وبذلك يضع منظمو الرحالت الس�ياحية - في أنحاء 
إفريقي�ا كافة - في الذاكرة الحية أكبر نس�بة انخفاض 
ف�ي المجال الس�ياحي، وهذا ما أش�ارت إليه إحدى 
SafariBookings. وكاالت الس�فر المتخّصص�ة

com في مس�ٍح أجرته في سبتمبر 4)20م، تبّين فيه 
أّن )500( م�ن منظمي الرح�الت قد عانوا انخفاضًا 
ف�ي الحجز بنس�بة تت�رواح بي�ن 20% و 70%، ومنذ 
ذل�ك الحي�ن ب�دأت نس�بة االنخف�اض ف�ي التزايد، 
خصوص�ًا ف�ي: )بتس�وانا، وكينيا، وجن�وب إفريقيا، 
وتنزاني�ا(، كما توقف العديد من الوكالء األمريكيين 
واألوروبيي�ن ع�ن ع�رض رح�الت إل�ى إفريقيا في 

الوقت الحالي.
والس�بب ف�ي ذلك هو انتش�ار )في�روس إيبوال( 
ف�ي غرب إفريقي�ا، وال�ذي أودى بحياة م�ا يزيد عن 
)5.000( نس�مة))(، حي�ث اس�توطن الفيروس في 
م�كان بعي�د ع�ن أماك�ن الس�فاري المخصوصة في 
شرق إفريقيا وجنوبها، وهو مكان أبعد ما يكون أيضًا 
ع�ن بي�وت الس�ياح األوروبيي�ن )انظ�ر: الخريطة(، 
بينم�ا يوجد المزيد من الخط�وط الجوية الرابطة بين 
غرب إفريقيا وأوروبا بنس�بٍة تف�وق الخطوط الرابطة 
بين غ�رب إفريقيا وباقي الق�ارة، إال أنه قد تم تأجيل 

العديد من رحالت الطيران بدرجٍة كبيرٍة.
وم�ع أّن )إيبوال( ال يع�دّ الم�رض القاتل األول 
ف�ي إفريقي�ا )يس�بقه مرض�ا: اإلي�دز، والمالري�ا(، 
لك�ن يرس�خ داخل ذه�ن العديد م�ن ال�زوار أّن كّل 

))( أعلنت منظمة الصحة العالمية في آخر تقرير صادر عنها الجمعة 26 
في  إيبوال  فيروس  عن  الناتجة  الوفّيات  عدد  أن  4)20م،  ديسمبر 
غرب إفريقيا ارتفع إلى )7693( من أصل )9695)(إصابة، وقضى 
الفيروس باإلجمال على ما ال يقل عن )7708( شخص في العالم. 

)قراءات إفريقية(

ق�ارة إفريقي�ا عب�ارة ع�ن دول�ة واح�دة؛ فيم�ا أطلق 
ال�ج »وب�اء  الس�ياحيين:  المرش�دين  أح�د  علي�ه 
هل«.                                                                                                                                                                          
وم�ع ذل�ك؛ ف�إّن قط�اع الس�ياحة يمّث�ل بطريقٍة 
مباش�رٍة وغير مباش�رٍة نحو 0)% تقريب�ًا من إجمالي 
النات�ج المحل�ي ل�دول إفريقيا في جن�وب الصحراء 
الكب�رى، ويتّم من خاللها دف�ع رواتب الماليين من 
الن�اس، فه�ي صناع�ة إذًا تس�اهم بنح�و 70) مليار 
دوالر س�نويًا، فف�ي ع�ام 3)20م زار إفريقيا حوالي 
36 ملي�ون نس�مة، وقد تزايد هذا المعدل بنس�بة %6 
س�نويًا، ولك�ن العديد من مكاتب الس�فاري اآلن قد 
أوش�كت على االنق�راض بصورٍة أكبر م�ن انقراض 
العّم�ال  يتح�ول  المحيط�ة به�م، وق�د  الحيوان�ات 
العاطل�ون ف�ي نهاي�ة المط�اف إل�ى صائدي�ن بّريين 

خارجين عن القانون. 
 

كم�ا أّن المخ�اوف م�ن ش�يوع وب�اء اإليب�وال 
ق�د انتش�رت حتى بي�ن األفارقة أنفس�هم، ومن ثم 
قال�ت المغ�رب إنه�ا ل�ن تس�تضيف )كأس األمم 
ُيع�ّد الح�دث األب�رز لك�رة  اإلفريقي�ة(، وال�ذي 
الق�دم في الق�ارة، والمق�رر أن يبدأ ف�ي 7) يناير، 
وإن كان�ت المغ�رب ق�د س�عت لتأجي�ل الحدث 
لمدة عام بس�بب انتش�ار الوباء بصورٍة مزعجٍة بين 
التجمعات، إال أّن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم قد 
منع المغرب من تنظي�م البطولة، وهي الدولة التي 
ل�م تس�ّجل حالة إصاب�ة واحدة حت�ى اآلن، وتأتي 
)ليبيري�ا، وس�يراليون، وغيني�ا( في مقدم�ة الدول 
األكث�ر تضّررًا أو غي�ر المؤهل�ة لمواجهة المرض 
حتى اآلن، وهنا س�عى المنّظم�ون للكأس إليجاد 
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دول�ة أخ�رى ُمضيف�ة حت�ى ال تك�ون ك�رة الق�دم 
اإلفريقية هي الضحية القادمة لإليبوال.

كم�ا نش�رت الواش�نطن بوس�ت تقري�رًا ع�ن 
)اإليب�وال(  إّن  في�ه  قال�ت  وانتش�اره))(،  الم�رض 
يُع�ّد أحد األوبئ�ة المخيفة، والت�ي ال يمكن التنبؤ 
به�ا، حي�ث راح ضحيته حوالي )5.000( نس�مة 
من س�كان غ�رب إفريقيا بس�بب انتش�اره الحالي، 
باإلضاف�ة إلى م�ا يزيد ع�ن )3.000)( مصاب، 
ولك�ن األم�ر ال ي�زال مقص�ورًا حت�ى اآلن عل�ى 
)ليبيريا، وس�يراليون، وغينيا(، فيما س�جلت دولتا 
)نيجيري�ا، والس�نغال( بع�ض ح�االت اإلصاب�ة، 
الم�رض،  نظيفتي�ن اآلن م�ن  أنهم�ا أصبحت�ا  إال 
كما ش�هدت جمهورية الكونغ�و الديمقراطية نمّو 
س�اللة مختلفة من )إيبوال(، ولك�ن يبدو أنه قد تّم 
احتواؤه�ا، فيم�ا توفي الُمص�اب الوحيد باإليبوال 
ف�ي مالي، ول�م ُتس�ّجل أي ح�االت إصابة أخرى 
حتى وقت كتابة هذا المقال، وقد تتغير هذه النتائج 

أيضًا.
وعل�ى الرغم من االنتش�ار الجغراف�ي المحدود 
يب�دون  األمريكيي�ن  بع�ض  ف�إّن  اإليب�وال؛  لوب�اء 
مذعوري�ن، فكي�ف تفّس�ر إذًا منع طفلي�ن انتقلوا من 
روان�دا إلى نيو جيرس�ي من الذهاب إل�ى المدارس؛ 
عل�ى الرغ�م من عدم وج�ود أي إصاب�ة باإليبوال في 
دول شرق إفريقيا )وما أبعد المسافة بين غرب إفريقيا 
ونيو جيرس�ي وتكساس(؟ بل بَِم تفّس�ر إقالة ُمدّرسة 
ف�ي والي�ة كنتاكي بصفته رّد فعل عنيف على س�فرها 
إلى كينيا؟ وكذلك إلغاء الرحالت السياحية إلى كينيا 
وزيمبابوي وجنوب إفريقيا؟ إّن هذه الدول ُتعد قريبة 

نسبيًا من دول غرب إفريقيا الُمصابة باإليبوال.

الواشنطن  تايلور،  آدم  اإلي��ب��وال،  ب��دون  إفريقيا  ))( الخريطة: 
http://www. الرابط:  على  4)20م،  نوفمبر   3 بوست، 
washingtonpost.com/blogs/worldviews/
map-the-africa-without- /03 /11 /wp/2014

ebola/?tid=sm_fb

وه�ذا م�ا جع�ل أنطون�ي إنجالن�د يش�عر بخيبة 
أمل، وهو الكميائي البريطاني الحاصل على ش�هادة 
الدكت�وراه م�ن معه�د ماساتشوس�تس للتكنولوجيا، 
وقض�ى وقت�ًا طوي�اًل في دول غ�رب إفريقي�ا جنوب 
الصح�راء الكب�رى، وق�ّرر تصميم خريط�ة يبّين فيها 
الدول المصابة حالّيًا باإليبوال والدول غير المصابة، 
وه�و يتمتع بخلفية تاريخي�ة وحضوٍر علمي في دول 
غ�رب إفريقيا حس�بما ذك�ره ف�ي رس�الة إلكترونية: 
»اعت�دت أن أحضر مؤتمرات علمي�ة في دول غرب 
إفريقيا لتأهيل باحثين علميين رائدين، وإعداد حلول 
، حيث ُيعّد المجتمع الغربي  للمش�كالت بشكٍل عامٍّ
عل�ى دراي�ة أكب�ر بالمخ�اوف الُملّح�ة الت�ي ُتصيب 
العالم النامي«، وإن كانت ش�ركته )مانغوس�تين( قد 
مض�ت ُقدمًا في الدراس�ة لمدة عش�ر س�نوات؛ فإنه 
يعتبر انتشار اإليبوال اآلن دلياًل واضحًا على ضرورة 

اهتمام الغرب بصورٍة أكبر بما يحدث في إفريقيا.
ومم�ا كتبه أنطون�ي: »إّن حالة انتش�ار اإليبوال - 
وال�ذي ُيعّد مش�كلة - لم يوجد لها ح�لٌّ علمّي حتى 
اآلن؛ بسبب وجودها في قرية من قرى العالم النامي، 
م�ن الممك�ن أن ت�زور مدين�ة نيوي�ورك أو المجتمع 
الغربي، وس�يدرك المجتمع الغربي الغني في النهاية 
أن�ه ال فائ�دة من ترك ج�زء فقير م�ن العال�م ذي بنية 
تحتية منهكة يواجه الفقر بمفرده، فانتشار اإليبوال إذًا 

يعّلم الغرب كّل ذلك«.

ضرب )فيروس إيبوال القاتل( 
القارة السمراء، وبخاصة 

األجزاء الغربية منها، مما هّدد 
الحياة في تلك البلدان بالشلل
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وكان�ت خيب�ة األم�ل ف�ي النهاي�ة ه�ي الداف�ع 
إلنجالند وراء تصميم خريطة ونش�رها على حس�ابه 
عل�ى تويتر، كم�ا اعتاد نش�ر معلومات ع�ن اإليبوال 
على حس�ابه، ثم انتش�رت الخريطة بعد ذلك بشكٍل 
كبي�ٍر من خ�الل ش�بكة اإلنترنت، وتم نش�رها مئات 

المرات من خالل تويتر.
وأض�اف إنجالند في كتاباته أّن: »الجهل والفقر 
المعلومات�ي حول اإليب�وال ُيعد مش�كلة كبيرة، ولذا 
ف�إّن إقالة ُمدّرس�ة ف�ي كنتاكي بس�بب قضائها بعض 
الوقت في كينيا هو أمٌر يوصف بالحماقة، كما يؤدي 
هذا الغباء إلى مخاوف تجعل أشخاصًا أمثال كريس 
كريس�تي يطّبق�ون قيودًا ال معنى له�ا كحجر صحي، 
ومن ث�ّم أصبحت  مخ�اوف الوالي�ات المتحدة من 

اإليبوال مجرد مهزلة«.
كم�ا أّن هن�اك بعض التحذيرات عل�ى الخريطة 
م�ن بع�ض ال�دول، ولك�ن إنجالن�د قّرر ع�دم ضّم 
)مال�ي وجمهورية الكونغ�و الديمقراطية( باعتبارها 
دواًل مصاب�ة عل�ى الرغم من عدم ص�دور إعالنات 
بخلوهما تمامًا من وباء اإليبوال، وهذا س�ّبب توجيه 
بع�ض االنتق�ادات للخريط�ة، وكت�ب إنجالن�د أنه 
يتفّه�م االنتق�ادات جيدًا، ولك�ن تحذيرات�ه ال تزال 
قائمة: »هناك ث�الث دول مصابة فقط، وعلى العالم 

أن يعرف ذلك«.
البريطاني�ة  لإليكونوميس�ت  آخ�ر  تقري�ر  وف�ي 
بعنوان )مأساة اإليبوال())(، ورد فيه أنه قد تّم اإلعالن 
ع�ن ظه�ور أول حالة لإليب�وال في غ�رب إفريقيا في 
ديس�مبر 3)20م في )غوكيدو(، وهي منطقة غابات 
ف�ي غينيا قرب الح�دود م�ع )ليبيريا، وس�يراليون(، 
ويبدو أّن المسافرين قد نقلوا الفيروس عبر الحدود، 
فف�ي أواخر م�ارس ذك�رت ليبيريا االش�تباه في )8( 

4)20م،  نوفمبر   (4 البريطانية،  اإليكونوميست  اإليبوال،  مأساة     )((
http://www.economist.com/blogs/ :على الرابط اآلتي
ebola-graphics?fsrc=s/11/graphicdetail/2014

cn%2Ftw%2Fte%2Fbl%2Fed%2Febolachart

حاالت، بينما اشتبهت س�يراليون في )6(، وبحلول 
نهاية يونيو أصيب حوالي 759 شخصًا، ولقي 467 
حتفهم بس�بب الم�رض، ما يجعل هذا االنتش�ار هو 
األس�وأ لمرض اإليب�وال ف�ي المنطق�ة؛ ألّن األرقام 

تواصل الصعود.
ع�ن  اإلب�الغ  ت�م  ق�د  كان  نوفمب�ر   (( وف�ي 
)3)4.4)( حال�ة إصاب�ة، و )77).5( حال�ة وفاة 
في مختل�ف أنحاء العالم، معظمهم م�ن هذه الدول 
الثالث الس�ابق ذكرها، فيما يش�ّكك البعض في دّقة 

هذه األعداد.
وقد ُوضعت خريطة تفاعلي�ة لوصول الفيروس 

إلى دول العالم.

وفي النقطة التي يسّجل عندها إصابات متالحقة 

إّن )اإليبوال( ُيعّد أحد األوبئة 
المخيفة، والتي ال يمكن التنبؤ 
بها، حيث راح ضحيته اآلالف 

من سكان غرب إفريقيا 
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يسميها علماء األوبئة: )R0( معدل التكاثر واالنتشار 
األساس�ي للفي�روس، وف�ي المناطق عالي�ة اإلصابة 
يك�ون المع�دل )R0( مرتفع�ًا، مع�دل الحصب�ة هو 
8)، لك�ن مع�دل اإليبوال صعب التقدي�ر، ويختلف 
م�ن منطقة ألخ�رى، ويتراوح المع�دل من 5.) إلى 
2.2، وعلى الرغم من وجود إش�ارات عن السيطرة 
التدريجي�ة على اإليب�وال في )غينين�ا، وليبيريا(؛ فإّن 
تس�جيل المعدل )R0( فوق ) هي نتيجة سيئة، فيما 
س�ّجل أعل�ى مؤش�ر لإليب�وال إصاب�ة ُتقدر ب�� %70 
ف�ي هذا االنتش�ار؛ ما يعني أّن اإليب�وال يمكنه حصد 
المزيد من األرواح بس�رعة أكبر م�ن غيره، فهو قاتل 

راسخ القدمين!

كم�ا ُيعد التقصير في ُنُظ�م الرعاية الصحية في 
)ال�دول الث�الث األكثر تض�ّررًا( أحد التفس�يرات 
لتفّش�ي المرض بص�ورٍة كبيرٍة، كما أّن إس�بانيا قد 
اس�تمرت لم�دة )2 يوم�ًا دون تس�جيل أي إصابة 
جدي�دة بع�د أول إصابة وقع�ت في أكتوب�ر، وهي 
للف�رد  أكث�ر م�ن )3.000( دوالر س�نويًا  تنف�ق 
مصاريف رعاية صحية؛ مقارنًة ب� )سيراليون( التي 
تنفق أق�ّل من ذل�ك بكثير: حوال�ي )300( دوالر 

سنويًا للفرد. 
كم�ا أّن الوالي�ات المتحدة، التي س�ّجلت أولى 
حاالت الوفيات بس�بب اإليبوال في 8 أكتوبر، لديها 
بينم�ا  ل�كّل )00.000)( مري�ض؛  )245( طبيب�ًا 
تمتلك )غينيا( عش�رة أطباء للنس�بة نفس�ها، ومن ثّم 
فإّن َضْعف نس�بة العاملين في مجال الرعاية الصحية 
ض�د إيب�وال هو أم�ر مأس�اوي، حي�ث تّم�ت إصابة 

)570( حالة من بي�ن العاملين في مجال الصحة في 
)) نوفمبر، ولقي )324( حتفهم في )الدول الثالث 

األكثر تضّررًا( في غرب إفريقيا.

إّن وب�اء اإليب�وال ال ُيعّد طارئة صحي�ة فقط؛ بل 
ُيعّد أيضًا أزمة اقتصادية؛ ألّن المرضى ال يستطيعون 
العم�ل، والخوف من المرض يدف�ع اآلخرين للبعد 
ع�ن العم�ل، ومن ث�ّم تعّطل�ت حرك�ة المواصالت 
والس�فر، األمر الذي دفع البن�ك الدولي إلى إصدار 
تقييم - ف�ي 8 أكتوبر - ُيقّدر فيه اآلثار قصيرة المدى 
النتش�ار اإليب�وال عل�ى اقتص�اد: )غيني�ا، وليبيري�ا، 
وس�يراليون(؛ من حيث نسبة إجمالي الناتج المحلي 
الضائعة، والتي بلغت 359 مليون دوالر، وس�يرتفع 
مؤش�ر الخس�ارة ويهب�ط طبقًا لس�رعة انتش�ار إيبوال 
وبطئه في العام القادم، وفي ظّل تقدير البنك الدولي 
األكثر تشاؤمًا؛ فإّن سيناريو »انتشار اإليبوال المرتفع« 
س�يصيب اقتصاد )ليبيريا( في عام 5)20م بخس�ارة 

ُتقّدر بنحو 2)% من إجمالي الناتج المحلي. 
عل�ى غي�ر المعت�اد هن�ا في ش�رق )س�يراليون(: 
الط�رق هادئة، ونقاط تفتيش يحرس�ها جنود حاملين 
الس�الح، واالنتق�االت ممنوع�ة م�ن وإل�ى منطقتي 
)كايالهون، وكينيما(، كما يتم الس�فر إلى )فريتاون( 
العاصم�ة من خ�الل عدد قلي�ل جّدًا م�ن الدراجات 
البخاري�ة والس�يارات الت�ي تحمل اإلم�دادات، وفي 
)كينيم�ا تج�د الس�يارات مرتفعة األج�رة معطلة، فال 
يوجد مكان تذهب إليه اآلن، لقد أصاب وباء اإليبوال 
ه�ذا اإلقليم بقس�وة، ليس فقط بس�بب م�ا أحدثه من 
وفي�ات، فبالرغ�م مم�ا اتخذت�ه الحكوم�ة االتحادية 
م�ن إج�راءات الحجر الصحي الخاصة، فالش�ركات 
ورج�ال األعم�ال وكذل�ك القروي�ون يعان�ون نقص 
اإلم�دادت، حت�ى بع�د إع�الن حال�ة الط�وارئ ف�إّن 
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اإلج�راءات الوقائية للحكوم�ة ال تزال ناقصة، وتجد 
هن�ا ف�ي المستش�فى الع�ام الت�ي تعالج الم�رض في 
)كينيم�ا( الزائرين يغ�دون ويروحون كم�ا يحلو لهم 

دون أي قيود وقائية عليهم لمنع انتشار المرض!
لقد مّر ما يزيد عن تسعة أشهر بعد وفاة طفل يبلغ 
من العمر عامين بس�بب إصابت�ه باإليبوال في إحدى 
قرى غينيا - »المريض صفر« - في غضون االنتش�ار 
الحال�ي للم�رض، وعل�ى العكس ب�دأ الفيروس في 
التفّش�ي ب�داًل م�ن االنته�اء، حيث أصاب م�ا يقرب 
م�ن )2000( ش�خص ف�ي غ�رب إفريقي�ا، ولقي ما 
يزيد عن )000.)( شخص حتفهم طبقًا لما أوردته 
منظم�ة الصحة العالمي�ة )WHO(، وعلى األرجح 
أّن ه�ذه النس�ب أق�ّل من الواق�ع؛ ألّن بعض األس�ر 
ُيخف�ون أخبار أقاربهم المرضى خوفًا من الس�لطات 

ومن الزائرين األجانب.
كم�ا ب�دأ الفي�روس ف�ي االنتش�ار خ�ارج الق�رى 
إل�ى المدن، مثل مدين�ة )الج�وس( المزدحمة، وهي 
العاصم�ة التجاري�ة لنيجيري�ا، والت�ي م�ن الممكن أن 
تصبح نقطة انتش�ار نش�طة للفيروس، ففي 8 أغسطس 
وللمرة الثالث�ة أعلنت منظمة الصح�ة العالمية: »حالة 
ط�وارئ صحية عاّم�ة ُتثير قلق�ًا دوليًا«، وعل�ى الرغم 
من ش�دة التحذيرات إال أّن م�رض اإليبوال ال يبدو أنه 
س�يصبح وب�اًء عالمي�ًا؛ ألّن الفي�روس ال ينتقل إال من 
خالل المالمس�ة المباشرة لس�وائل الجسم فقط، مثل 

ال�دم والقيء، فهو أق�ّل في االنتش�ار إذًا من األمراض 
المحمول�ة ج�ّوًا مث�ل األنفلونزا، فمري�ض اإليبوال ال 
ُيع�دي إال واح�دًا أو اثني�ن ع�ادًة، عل�ى العك�س م�ن 
االلتهاب الرئوي الحاد )س�ارس( الذي ظهر أول مرة 
في 2003م بقارة آس�يا، والذي يصيب ثالثًة فما فوق، 
ومن ثّم فإّن مرض اإليبوال ُيعّد قاتاًل صغيرًا في إفريقيا 
مقارن�ًة باألمراض األخ�رى الُمعدية )انظر: الرس�م(، 

ولكنه يظّل فيروسًا قاتاًل ومهّددًا للمنطقة بال شك.

تس�ّبب:  الت�ي  للم�رض  المخيف�ة  الطبيع�ة  إّن 
يمك�ن  ال  ال�ذي  والنزي�ف  واإلس�هال،  )التقي�ؤ، 
الس�يطرة علي�ه(، وكذل�ك ع�دم وج�ود ع�الج، قد 
تس�ّببت ف�ي حال�ة م�ن الذع�ر والرعب بي�ن مرضى 
اإليب�وال والمرض�ى اآلخري�ن، ما أضع�ف من قدرة 

ي وباء اإليبوال بهذه 
ّ

تفش
ر بمقدار 

ّ
الصورة المروعة يذك

العمل الواجب فعله لوقف 
القاتل
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المستشفيات على عالج الحاالت المرضية العادية، 
فالمحاج�ر الصحية ضرورية في هذه الحالة، ولكنها 
تهّدد االقتصاد المحلي، فإّن الفيروس قد أظهر مدى 
صعوبة السيطرة عليه، وكيف يقف العالم غير مستعد 

لمواجهة المرض، وإن كان هناك بعض التقّدم.
وع�الوًة عل�ى ذلك؛ ف�إّن وب�اء اإليب�وال ال ُيعتبر 
الم�رض األول ال�ذي يصي�ب العالم على غ�ّرة؛ ألّن 
التق�ّدم المتواص�ل في مجال اللقاح�ات والمضادات 
الحيوي�ة ف�ي الق�رن العش�رين جع�ل خب�راء الصح�ة 
يس�تبعدون اإلصاب�ات بأم�راض معدي�ة بع�د ذل�ك، 
لكن الوص�ول المدمر ألم�راض: اإليدز، وس�ارس، 
وفيروس ))H5N( )إحدى ساللة أنفلونزا الطيور(، 
وفي�روس ))H(N( )الذي ُعرف بعد ذلك بأنفلونزا 
الخنازي�ر(؛ كش�ف أّن توقعات خب�راء الصحة ما هي 
إال آم�ال، فعلى مدار العامي�ن الماضيين ظهر نوع من 
األنفلون�زا يس�ّمى )H7N9(؛ ليس�جل أول ظهور له 
في تاريخ البشرية، ثم ظهرت أمراض فيروسية أخرى 
من ساللة )سارس( نفسها، ومتالزمة الجهاز التنفسي 
ف�ي الش�رق األوس�ط )MERS(، داخ�ل المملك�ة 

العربية السعودية، واستمرت أزمتها في التفاقم.
وفي محاولٍة منه للتج�اوب مع الوضع الحالي؛ 
قام المجتمع الدولي باكتش�اف طرق أفضل للتعامل 
 )H5N(( و ،)مع الفيروسات المقلقة، مثل )سارس
عل�ى وج�ه الخصوص ال�ذي وّح�د جه�ود العلماء 
والش�ركات والحكوم�ات ف�ي العم�ل، فت�م اختراع 
 ProMED and( )برنام�ج )برومي�د و هيلثم�اب
HealthMap(، وه�ي برام�ج لرص�د )األم�راض 
الناش�ئة( عل�ى اإلنترن�ت، تدي�ره الجمعي�ة الدولي�ة 
لألم�راض المعدي�ة ومستش�فى بوس�طن  لألطفال، 
وتم اس�تخدام مجموعة متنوعة م�ن المصادر لتوفير 

معلومات سريعة عن أي تفٍش ممكن لألمراض.
أخط�ر  أّن  اآلن  األوبئ�ة  علم�اء  تفّه�م  فيم�ا 
الفيروس�ات تقف�ز م�ن الحيوانات لإلنس�ان، وتقوم 
بالتفاعل والتغّير باس�تمرار، ومن ثّم قامت الحكومة 

األمريكي�ة بتش�كيل جماعات مس�تقلة، مثل تحالف 
EcoHealth Alliance، للبح�ث ع�ن مس�ببات 
األمراض في الدول محتملة اإلصابة، وهي المناطق 
الت�ي يصي�ب التط�ور الس�ريع للفي�روس فيه�ا البيئة 
الطبيعي�ة للحيوان�ات، ومن ثّم تّم اكتش�اف وس�ائل 
جديدة لدراس�ة جينات الفيروس�ات لجع�ل تحديد 

السالالت المختلفة أسهل مما سبق. 
وكان اله�دف م�ن إنش�اء مث�ل ه�ذه البرامج هو 
اكتش�اف الفيروس مبكرًا واحتواء األضرار، ومن ثّم 
ف�َرض أعضاء منظم�ة الصحة العالمي�ة في 2005م 
أحكامًا جديدة بغرض إعداد التقارير ومنع انتشار أي 
 )H7N9( م�رض، وكان تعامل الصين م�ع فيروس
عالم�ة صريحة على التقّدم، فقد أخفى المس�ؤولون 
الصينيون قبل ذلك - منذ عشر سنوات - المعلومات 
ح�ول )س�ارس(، مم�ا س�مح ل�ه بالتفّش�ي، ولك�ن 
الحكوم�ة الصيني�ة قامت في العام الماضي بإرس�ال 
عين�ات مش�تركة م�ن )H7N9( ل�كّل المختب�رات 
ح�ول العالم، ونش�رت نتائ�ج هذه العين�ات في )نيو 

إنغالند جورنال أوف ميديسين(.

كيف سيتوقف القاتل:
إّن تفّش�ي وب�اء اإليب�وال بهذه الص�ورة المروعة 
يذّك�ر بمق�دار العم�ل الواج�ب فعل�ه، حي�ث ظه�ر 
الفي�روس ألول م�رة ف�ي 976)م ف�ي منطق�ة نائي�ة 
من الس�ودان وفي جمهوري�ة الكونغ�و الديمقراطية 
بالق�رب من نهر اإليب�وال، وعلى الرغم من أّن علماء 
األوبئة كانوا على دراية بكّل األمراض؛ فإّن الفيروس 
استطاع قتل مواطنين في غينيا بدءًا من شهر ديسمبر، 
واس�تمر لم�دة أربع�ة أش�هر، وألّن أعراض�ه تش�به 
أع�راض األوبئ�ة األخ�رى، مث�ل المالري�ا، كان من 
الصع�ب تحدي�ده عند ظه�وره، فيما ظهر له انتش�ار 
محدود ف�ي كوت ديف�وار، وهذه هي الم�رة األولى 

التي ظهر فيها اإليبوال في غرب إفريقيا.
وبعد اكتش�اف القصور في مراقب�ة الفيروس؛ فإّن 
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اإليب�وال اآلن يكش�ف عن مدى صعوبة منع انتش�اره، 
خصوصًا في المناط�ق الفقيرة، فيجب أن يكون وقف 
انتش�ار اإليبوال واضح�ًا حتى على الجان�ب النظري، 
فلي�س هناك ع�الج محّدد ل�ه، ولكن هن�اك إجراءات 
وقائية للتعامل مع الضحايا، وزيادة فرصتهم في البقاء 
عل�ى قيد الحياة، ومنع انتق�ال العدوى، ومن ثّم يجب 
أن يظ�ّل المرض�ى بمعزل ع�ن اآلخري�ن، والمحافظة 
على مستوى معّين من رطوبة أجسامهم، ويجب متابعة 
ضغ�ط الدم، ومراقبة العدوى الثانوية وكيفية عالجها، 
كم�ا يجب أيض�ًا أن يخض�ع األش�خاص المعالِجون 
وَم�ن هم بالقرب من المرض�ى للفحص الكامل، وإذا 
ل�م تظهر عليهم أعراض الم�رض في غضون )2 يومًا 

فإّن الشخص ُيعّد حينئٍذ خاليًا من الفيروس.
وال يتأّت�ى تنفي�ذ ذلك إال من خ�الل عمالة كثيفة؛ 
كم�ا بّين إيان ليبكين - من جامع�ة كولومبيا -: »يجب 
أن يك�ون لديك كوادر قادرة على الذهاب إلى هناك«، 
وال يتأّت�ى ذلك أيضًا إال من خ�الل أنظمة صحية قوية 
أو مس�اعدات دولي�ة بديلة، وال يوج�د أيٌّ منهما، ألّن 
الوباء انتش�ر ف�ي أفقر ث�الث دول، فغيني�ا تنفق )62( 
دوالرًا س�نويًا مصاري�ف صحية ل�كّل ف�رد؛ مقارنًة ب� 
)3.364( دوالرًا سنويًا في بريطانيا، كما أّن سيراليون 
يتوف�ر لديها طبيبان لكّل )00.000)( نس�مة؛ مقارنًة 

ب� )245( في أمريكا )انظر: الرسم البياني(.

وهك�ذا يقع العاملون في مج�ال الصحة بالدول 
المصاب�ة باإليب�وال تحت ضغط ش�ديد، فم�ن بينهم 

)50)( حال�ة عدوى باإليب�وال، و )80( حالة وفاة؛ 
طبق�ًا لم�ا أوردت�ه منظم�ة الصح�ة العالمي�ة ف�ي 8 
أغس�طس، وق�د أف�ادت )منظم�ة أطباء ب�ال حدود( 
- منظم�ة غي�ر ربحي�ة - أّن لديه�ا فريق عم�ٍل مكّون 
م�ن )680( ش�خصًا في اإلقليم المص�اب، وأّن هذا 

الفريق: »ال يستطيع أن يقّدم أكثر من ذلك«.
جعل�ت  الت�ي  األهلي�ة  الح�روب  عق�ود  إنه�ا 
أح�وال هذه ال�دول أكثر س�وءًا، فالس�كان ال يثقون 
ف�ي حكوماته�م، وال ف�ي عّم�ال الصح�ة األجان�ب 
عنه�م مخاف�ة أن يكون ه�ؤالء األجانب م�ن دكاترة 
وممرضين من حامل�ي الفيروس، األمر الذي قّوض 

محاوالت عزل المصابين وَوْقف سلسلة التفّشي.
وال يخف�ى أيضًا ك�ون التعلي�م أم�رًا حيوّيًا، فال 
تريد أّي أس�رة ترك مصابها الحبي�ب إليها، أو وضعه 
ف�ي مداف�ن جماعي�ة تقليدي�ة، وإن كان�ت كّل ه�ذه 

وسائل واجبة التنفيذ لمنع انتشار المرض.
ث�م تأتي منظمة الصحة العالمية لتظهر محدودية 
قوته�ا ف�ي مواجه�ة مث�ل ه�ذه المش�كالت، حي�ث 
وضعت خطوات واجب�ة التنفيذ من ِقَبل الحكومات 
لضم�ان أم�ن العاملي�ن في مج�ال الصح�ة، ولكنها 
ل�م تدخ�ل حّيز التنفي�ذ، فهي مج�رد توصيات فقط، 
فالمنظمة ُمرهقة بالفعل بسبب ما تواجهه من أزماٍت 
إنس�انية في: )جمهوري�ة إفريقيا الوس�طى، وجنوب 
السودان، وس�وريا، والتحديات المستمرة لفيروسي 
)H7N9 و MERS((، لق�د انخفض�ت ميزانيته�ا 
لمنع انتشار األزمات بمعدل 35% منذ 0)20م، وإن 
كان بإمكانه�ا طل�ب المزيد في ح�االت الطوارىء، 
فيما أوردت المنظمة أنها بحاجٍة إلى )03)( ماليين 
دوالر لالس�تمرار ف�ي مقاتلة )اإليب�وال(؛ ولذا فهي 

تواجه عجزًا بمقدار )79( مليون دوالر.
هناك مجموعات أخرى تحاول بذل المساعدة؛ 
فق�د أورد البنك الدولي أنه س�ُيكّرس )200( مليون 
دوالر لقتال اإليبوال، حي�ث تّم تخصيص أجزاء من 
ه�ذا المبلغ للدول المتضررة فعلّي�ًا، كما أّن المراكز 
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األمريكي�ة لمكافحة األم�راض والوقاي�ة منها لديها 
اآلن ما يزيد عن )50( خبيرًا صحيًا في غرب إفريقيا.

ولك�ن إل�ى أي م�دى تتحس�ن األم�ور؟ لي�س 
واضحًا اآلن! وتستمر الحاجة إلى المزيد من األطباء 
والممرضين أيضًا، وإن كانت هناك إجراءات عديدة 
يج�ب أن ُتؤخذ على المس�توى الطوي�ل لمنع تكرار 
مث�ل ه�ذه الفوض�ى، حي�ث س�يقوم البن�ك الدولي 
بتوجي�ه بع�ض التموي�ل لتحس�ين النُّظ�م الصحي�ة 
المترنح�ة ف�ي غرب إفريقي�ا، وكلما تحّس�ن اقتصاد 
أّي دول�ة إفريقي�ة تعّي�ن عليه�ا بذل المزيد لتحس�ين 
أنظمتها الصحية أيضًا، فالعي�ادات الطبية التي تتمتع 
بف�رق عمٍل عالي�ة الخبرة ومزّودة بأح�دث األجهزة 
لن تس�اعد في منع انتشار المرض فقط، بل ستساعد 
ف�ي إيجاد عالج ل�ه أيضًا، مثل اإليب�وال، والمالريا، 

ونقص المناعة المكتسبة.
ومن الصعب أن ُتعتبر أنظمة الصحة في نيجيريا 
نموذج�ًا لما س�بق؛ ألّن اس�تجابتها لم�رض اإليبوال 
ق�د تعرقل بس�بب إض�راب العاملين بقط�اع الصحة 
الحكوم�ي، وإن كان�ت نيجيري�ا قد ألمح�ت لكيفية 
تعامل الدول تجاه انتش�ار أي مرض في المس�تقبل، 
حي�ث قام�ت وزارة الصح�ة بإرس�ال رس�ائل نصية 
مش�اهدتها،  به�دف  الم�رض؛  بأع�راض  تفصيلي�ة 
والتع�رف عليه�ا، وكيفية تنفيذ اإلج�راءات الوقائية، 

وأرقام الخطوط الساخنة لطلب اإلغاثة والعالج.
وم�ع ذل�ك؛ ف�إّن )اإليب�وال( يتطل�ب لقاح�ات 

وعقاقي�ر جدي�دة، منه�ا ما ت�ّم تطوي�ره بالفع�ل، مثل 
عقار )الزيم�اب ZMapp( الذي ت�م إعطاؤه الثنين 
م�ن العاملين األمريكيين الُمصابي�ن، وقد ظهر الكثير 
من ه�ذه األدوي�ة التجريبية، ولكن لم ُتع�رف تأثيراته 
على البش�ر حتى اآلن، ومع ذلك أوصت لجنة منظمة 
الصح�ة العالمية )المكونة م�ن العلماء واألخالقيين( 
في 2) أغس�طس ب�أّن األدوية س�يتم اس�تخدامها في 
غ�رب إفريقي�ا بش�روط وتحت ظ�روف معين�ة، وفي 
الي�وم نفس�ه أعلن�ت الحكوم�ة الكندي�ة أنها س�تتبرع 
لمنظم�ة الصحة العالمية ب�� )000)( جرعة من لقاح 
ع�الج اإليب�وال الجديد، وال ي�زال من المبه�م نتيجة 
ه�ذه اللقاح�ات، وكيفية اس�تخدامها وتوزيعها، ومن 
بي�ن األدوية التجريبية اجتذب عقار )الزيماب( معظم 
االهتم�ام، ولك�ن ألّن ه�ذه المرحل�ة ه�ي المرحل�ة 
األول�ى للعق�ار؛ فلم ُيع�رف حتى اآلن كيفي�ة تصنيعه 
بكميات كبيرة، حتى إن كانت فعاليته قد ثبتت بالفعل. 
يب�دو أّن هن�اك ضحاي�ا ستس�قط بالفعل بس�بب 
انتش�ار الوب�اء، ولك�ن عل�ى األق�ل ق�د ت�ّم التعرف 
على ح�ّدة المرض وخطورته، فعل�ى إحدى مقاهي 
)كينيم�ا( المصنوع�ة م�ن الحديد المم�ّوج؛ يجلس 
أحد الزبائن ليق�ول بلغته المحلية: إّن »اإليبوال ليس 
موجودًا«، ويشكك في وجود الفيروس أصاًل، فيبدو 
أّن المزاج قد تغّير اآلن، حيث أعلن أحد الجالس�ين 
م�ن كب�ار الس�ّن وه�و يحتس�ي الش�اي أّن »اإليبوال 

موجود، إنه أسوأ من الحرب«! �
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The Deadly Virus... 
Ebola Threatens African 
Security

Translated by:

Qiraat Afriqiyah

THE first reported case in the Ebola outbreak ravaging 
west Africa dates back to December 2013, in Guéckédou, 
a forested area of Guinea near the border with Liberia and 
Sierra Leone. Travellers took it across the border: by late 
March, Liberia had reported eight suspected cases and Sierra 
Leone six. By the end of June 759 people had been infected 
and 467 people had died from the disease, making this the 
worst ever Ebola outbreak. The numbers keep climbing. As 
of November 11th, 14,413 cases and 5,177 deaths had been 
reported worldwide, the vast majority of them in these same 
three countries. Many suspect these estimates are badly 
undercooked.

The rate at which cases give rise to subsequent cases, 
which epidemiologists call R0, is the key variable in the 
spread of Ebola. For easily transmitted diseases R0 can be 
high; for measles it is 18. Ebola is much harder to catch: 
estimates of R0 in different parts of the outbreak range from 
1.5 to 2.2. Although there are some signs that the virus is 
gradually being brought under control in Guinea and Liberia, 
any R0 above 1 is bad news. The very high mortality rate 
of the disease, estimated at 70% in this outbreak, means 
that Ebola can quickly claim more lives than other, more 
established killers �
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Ali Mazrou’i heritage:
Africa and Islam

Ahmed Ali Salem , PhD
Participant Professor – Zayd University – UAE, Political Sciences Doctorate 
– Illinois University – The USA

Doctor Ali Mazrou’I passed away on the 12th of October 
2014 and left us with great knowekdge to benefit from, 
hundreds of books have been written by the muslim African 
political scientist who worked as a lecturer in many universities, 
the last one was New York University in Binghamton city where 
he founded the International Institute of Cultural Studies and 
directed it till he died six weeks before. 

Mazrou’i was very famous by his writings in politics and 
culture, and especially in Africa, till this reputation influenced 
his contributions in many other fields. Mazrou’I has discussed 
issues of Islam and Muslims in North America and Caribbean 
Islands and Africa in general. For more than a decade, Mazrou’I 
has tried to show the possibility of benefiting from the Islamic 
principles in the improvement of the situations of African 
societies. 

His research agendas included also a study on the role 
of Islam in the formation of an African political culture, and 
the influence of the first Arab Muslim immigrants in the black 
Africa, and the Islamic preaching as a liberating force against 
colonization in the East of Africa. Mazrou’I also discussed the 
phenomenon of the Islamic reviving as a challenge from the 
Muslims for the dominance of the Christian authority on the 
public life �
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The subject of women is one of the vital topics in African Studies. 
It is one of the entrances that are seized by the advocates of feminist 
thought to influence the depth of African thought, and Muslim as well, 
in order to undermine it and impose their own visions, undermining 
the African heritage; the beliefs and culture, customs and traditions.

In the contrary; the Muslim researcher pauses at the Muslim 
social aspects, cultures and customs of each people objectively and 
fairly before judging them, and then select from them, styling, and 
presents .. And this is what we have tried to abide by it in this study.

This study is a modest attempt, stepped-oriented towards social 
and anthropological dimension, to display a range of customs and 
traditions framing the life of women in sub-Saharan Africa, and in the 
west in particular, and what relationship with freedom and dignity 
of women those customs and traditions have and put them in the 
African community, in a general Islamic framework.

The article is talking about human creation myths (creation 
myths), language and sexist vision in Africa, then tackles the issue of 
Wisdoms, Proverbs and vision for women, and religions and beliefs, 
and also customs and traditions, women and the period of childhood 
and adolescence in Africa, circumcision and female genital mutilation 
and qualifying education, and the problem of fattening girls, and also 
tattoos and the seeing of beauty, Women and Education, marriage 
from an African perspective, the engagement, dowry and women’s 
rights. It also talks about virginity from an African perspective, forced 
marriages and its introductions, polygamy, Divorce, Women and 
inheritance, and other important issues about women in Africa �

Women in Africa:
a reading in the customs and 
traditions surrounding them

Adam bamba, PhD
Islamic studies Academy, Malaya University, Malaysia,
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Challenges facing the African 
woman in Middle African 
countries (Burundi as an example)

Nada Mouzani Majotu, PhD
Researcher in the history of Islamic Preaching, Burundi

The woman in middle Africa is exposed to many problems 
and difficulties like violence that is carried against her in many 
aspects, breakdown because of wars and conflicts, and the 
attempts to alienate her and efface her identity. 

In Burundi specifically, the woman faces several problems 
like violence, AIDS, poverty, education problems, and domestic 
conflicts. 

Also, the Muslim woman in Burundi faces various important 
issues, which occupies a large part in debating and discussion 
in the society. These are stirred by the alienating tendencies, 
or imposed on the Muslim community by international 
conventions and agreements, for instance equality between 
men and women, changing the inheritance share for the 
Muslim woman, birth control, and the encouragement of gays.

In Burundi, a (Union for Muslim Women) was established 
with the aim of facing those challenges that the Muslim 
woman faces in the community, and also with the aim to 
empower her role. This experience of the union has been 
moved to other countries in the middle Africa �
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The African woman in the 
trap of westernization  

Mohamed Amine Souadagho 
Department of History and Civilization, School of Arts and Humanities – 
Ben Msik – Casablanca / Kingdom of Morocco

Westernization is a new phenomenon that started during 
the beginnings of the European colonization era. Westernization 
is represented in two things: first, following the west (Europe 
and the USA), and second creating a gap between the individual 
and his/her reality so that his/her self is defeated by loving what 
the western owns till s/he gets weakened in his/her sense of 
belonging to his religion, homeland and culture. The French 
authorities implemented a policy of westernization on the 
different African social classes on three levels: westernization 
(group, elite and constitutional).

Also, the westernization movements succeeded in invading 
the African social fabric through affecting the most important 
element in society, that is, (the woman); they adopted the 
slogan (the issue of women liberation), and (liberation!) that 
the advocates of westernizing the African woman refer to is 
liberating her in her femininity in order to become a pretty décor 
in ceremonies and a cheap product for enjoyment, and a girl 
for advertising, and a hero in pornographic movies and so on…

Among the important means of westernizing the African 
Muslim woman: the variety of Western movies and soap-operas, 
and films with local Western style, newspapers, magazines, 
websites that tackle women issues from a western perspective, 
and which call for simulating the western woman, influencing 
women towards revolt against society and its values, and finally 
the international and local women conferences led by the West 
in the name of women liberation � 
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Does the feminist movement hold 
the torch of civilization for the 
African sub-Saharan woman?

Sayida Mahmoud Mohamed
 In charge of research department in the international Islamic committee 
for woman and children

(Feminism) in Webster dictionary: “is a theory that calls for 
equality between the two genders politically, economically 
and socially, and it seeks – as a political movement – to achieve 
women rights and their interests, in addition to the elimination 
of gender bias that the woman suffers from”, but (feminist 
thinking) got extremist and moved from its opposition against 
men to its opposition against religions, and they call it (male 
religions); they also saw that the governing systems, history and 
language… are male based; that is why they ask for eliminating 
the two concepts of (male based and female based).

The western feminist movement has got tendencies; 
among them: the liberal, the Marxist, the existential etc…, the 
differences between them are limited; all these would shape in 
the sub-Saharan Africa what is called (the secularist feminism) 
that rejects religion entirely, added to it the (evangelist 
feminism).

While the western feminism expresses its opposition 
against religion plainly; (the Islamic feminism) does not 
do directly, but women ask for reinterpreting it a “feminist 
interpretation” as it is opposed to “masculine interpretation”. 

(The feminist movement) in the sub-Saharan Africa has 
geared towards the (empowerment) of women; the African 
charter came to stress on the complete equality between men 
and women in all domains, and also during the formulation of the 
African woman protocol, also at the level of national constitutions, 
and most of them banned bias and discrimination �
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Water dams in the Nile between 
Development causes and 
political pressure mechanisms

Sobhi Ramadan Farag Saad, PhD
Professor of Geography of Environment – School of Arts / Manoufiya 
University – Egypt

Many water projects have been built along the Nile River. 
Also, the number of suggested hydraulic projects on the Nile 
River reached 27 projects. However, despite of the availability 
of renewable water resources on the river basin, still there is a 
lack of management and good manipulation. 

These developmental projects that are adopted by the 
countries of the Nile River basin were used as a political 
weapon – like what the colonization did before -; and so (Israel) 
succeeded, with the help of America, in the domination of 
some irrigation projects in a number of countries of the lakes 
region, and that is through the (Israeli’s) companies offering 
of technical and technological help and developing trade 
relationships with them. 

On top of these controversial projects (the Ethiopian 
Nahda dam project); there are alternatives that achieve its 
developmental aim with less harm and danger. Many experts 
see that the project should be smaller in order to achieve 
efficiency and lessening costs.

In spite of all that, there are opportunities for cooperation 
and common work between the countries of the Nile basin, 
among them: managing the Nile waters effectively, seeking 
acceptable conciliation for present problems, finding common 
economic interests. Also, Egypt should improve its strategic 
relations with the countries of the Horn of Africa surrounding 
Ethiopia in order to make a kind of balance against the West 
and Israeli invasion in Ethiopia � 
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American politics towards 
sub-Saharan Africa (1957 – 
1961): a documentary study

Zakaria Sadiq Errifai, PhD
Participant lecturer, Modern History – Education College / Al Mansoura 
University

The strategic importance of Africa as well as its economic 
sources has been clear to all. Hence, it is logical that the US seeks to 
form a political vision for its objectives and goals in the sub Saharan 
Africa upon the regional and global changes, and on top of them 
the cold war and the increasing spread of nationalism movement. 

One can say that the second period of Eisenhower 
administration has seen a wide mobilization, and through several 
tools, in an attempt to understand the situations reality in Africa, 
and how to deal with them in a way to achieve its goals. 

The second administration of Eisenhower kept the major 
objectives of the USA and among them the protection of 
continuing bringing first materials and strategic goods from Africa 
to America and Europe, and at the same time preventing the Soviet 
Union and limiting the spread of communism. 

The second administration of Eisenhower saw the nationalism 
movement in Africa as something good; but as that does not create 
any threat to its relations with its European allies. Although the 
administration touched the principal problems that Africa suffered 
from, it did not listen to the local vision of the African leaders, 
especially Kwame Nkrumah. The American administration favored 
the strategic factor and pragmatic politics in its dealing with the 
African countries, as in the Congo crisis. So, a lot of programs and 
policies remained limited to the theoretical frame without any 
big effect. Hence, the popular view stayed as: considering the 
continent a part of the cold war areas �
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Characteristics of Islam 
during the era of Songhay 
Kingdom in the 16th C

(The Kingdom of Songhay) is the third largest political 
system in the West of Africa till the 10th Hidjri/the 16th 
century. The kingdom of Songhay has reached its peak 
during the time of “Sunni Ali”. And during the time of (Askya 
family) that lasted nearly a century, the kingdom of Songhay 
had seen a period of good days and prosperity. 

Islam spread out in the kingdom of Songhay because of 
three principal factors: the ways of caravans, the Arab traders 
who performed Daoua to Islam and built Masjids and schools 
of learning the Holy Qur’an, in addition to African preachers. 
However, the important factor is the Islamic religion itself; it 
is characterized by a high social system that calls for equality 
between all people. 

The Arabian Islamic civilization manifested itself in 
Songhay during the times of Askya Mohamed and his 
successors in many aspects. Among these aspects, sending 
knowledge scholars to the Islamic institutions of science in 
the Northern Africa, also forming a government and some 
advanced administrative systems, missing between Arabian 
Islamic systems and local African styles. And so the African 
society in the time of Songhay kingdom became an Islamic 
society not different from the rest of the other societies in 
the Islamic world, however, it perhaps exceeds some of them 
in many occasions � 

Abdallah Aissa
Department of History and Civilization, School of Arts and Humanities – 
Ben Msik – Casablanca / Kingdom of Morocco



مة متخ�ش�شة في �ش�ؤون القارة الإفريقية 141ثقافية ف�شلية محكَّ

The Islamic movement in Senegal started during the sixties and 
seventies in the last century. Its principal objective was: protecting the 
Islamic religion, clearing it from the heresies and myths that spread 
over the country, and the advancement of society through religious 
principles. The Islamic movement with what it has as a comprehensive 
vision about Islam represents the source of peace for the Senegalese 
society that suffers from corruption and its various aspects.

The Islamic movement in Senegal needs to work on three fronts: 
the front of secularism that wants to draw the society from Islam, some 
conventional religious institutions that make of religion just static 
formulas, and the third front concerned with the society problems. 

The major movements that took part in Islamic work in Senegal 
since an early period are: (the movement of Falah for the Salafist 
Islamic Culture); this was founded in 1941, and the second is (Ibad 
Rahman Group) that was set up in 1978. In addition, in the political 
arena there is a political party with an Islamic background. This party 
is (Reconciliation Movement for Social Development); it was founded 
since 2000 and knows a good reputation. It has also a political future 
thanks to its political agenda that is based on reconciliation and 
inclusiveness. 

The Islamic movement also suffers from some difficulties and 
challenges in Senegal like the lack of organization, the dispersion of 
efforts, the lack of resources and their concentration in some regions 
without others and the dominance of the French culture in many 
aspects of the country �

Haroun Bah
Researcher in Political Science, Muhammad V University, Salé

The movement of revival of piety in 
western Africa:
Senegal as an example



�لعدد ) 23 (   محرم  -  ربيع �أول  1436هـ  /   يناير -  مار�س  2015 م142

of summaries of the rest of the articles), 
and this is the belief in the importance of 
the arrival of the magazine to the largest 
number of readers, and by expanding the 
target population to include the English 
reader who does not master Arabic.

Editions of the magazine “African Qiraat”:
The magazine will continue in the 

new phase to follow its own editions, and 
in which the reader will find it deepens and 
strengthens the idea to understand the 
continent’s issues, according to a scientific 
committed vision, that is a set of a strategic 
periodical series, concerned with providing 
prospective and intellectual insights of 
decision-makers and intellectuals in the 
Muslim world, focusing its intereston 
the intellectual, strategic and political 
challenges facing Muslims in the African 
continent, both at the local level, or in the 
continent’s relations with the nations and 
peoples non-Muslims, or at the level of 
intellectual and cultural perspectives for 
the future of Muslims in the continent.

Editions of the magazine “African qiraat”:
First Edition: an index of books and 

scientific papers on Africa
Second Edition: Arabic and Islamic 

education in Africa: Reality and Future
Third Edition: Christianity in Africa:its 

methods and means and its social effects.
Fourth Edition: (Encyclopedia of the 

electronic magazine African Qiraat), and it 
includes a number of twenty issues of the 
magazine; put in order and indexed and 
ready forresearch

Additional languages for the electronic 
website African Qiraat:

In addition to the printed magazine 

there is the (the electronic website African 
Qiraat) which communicates with a larger 
number of readers, and reaches many of 
readers whocannot have a paper magazine. 
It is published in English and Arabic, and will 
soon launch a page in French, as we hope 
to follow it with - Insha Allah Almighty –a 
local bilingual publishing, namely: (Swahili 
and Hausa), and increasing the demand for 
browsing the site daily; making itpromoted 
in the world rankings as a distinct and 
specialist website in African issues.)1(

Hopes and aspirations:
Ten years have passed on the edition 

of the magazine... we started and we were 
bogged down, and then we started again, 
there have been successes, there were 
also mistakes that we cannot hide, and 
two of humans’ instincts are committing 
mistakes and forgetfulness. We do not 
want to live in the role of idealism, which 
affects some people by arrogance hiding 
behind our mistakes, but we are seeking 
hard to reconsider mistakes and make up 
the shortfall.

Th at  i s  w hy  we  h o p e  to  fi n d 
communication and attention from 
specialists ; because the  best  ones who  can 
voice the continent issues are its sons living 
in its depths,  and bear the fire conflicts and 
are aware of its suffering and failures,  as 
well as taking part in the renaissance and 
construction of the new Africa. 

(African Qiraat) seeks to achieve its 
objectives, and will not deviate from this 
end, and it needs all to meet with it; not only 
for sympathy; but for effective participation 
and cooperation �

.http://www.qiraatafrican.com )((

Editorial
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When we specified an objective and 
goal for the magazine, which is ‘sharing 
correct knowledge about the African reality 
in its different dimensions; developing this 
knowledge by scientific specialized reading 
that advances thinking; bearing in mind 
these local historical and environmental 
dimensions, and enlightening the minds 
for the present and looks for the future’, 
we were not looking for formulating words 
sprung from its reality, but we lived the 
continent issues in our hearts and souls, 
and we were integrated in its ordeals, and 
we felt the miserable injustice that existed, 
and still exist. 

For us, Africa is our extension, its 
future is our future, and the way to its 
development is our way… so we try our 
best to present its issues to the world and 
to the people of the continent and to all 
interested ones in its issues, and in order 
for all to interact with it… we work on 
deepening the vision of those interested 
in the African affairs through varied 
media publications, professional objective 
writings in accordance with commitment 
based on values and professionalism. 

Also, we concentrated – and we will 
do so – on delivering suggested solutions 
for African problems and complicated 
issues, with the opening of development 
and advancement prospects for the 
stolen Africa. The magazine has come to 
contribute in reading the African reality 
with its different aspects and dimensions; 

a scientific realistic reading, and to look for 
a future with founding studies investing 
in it all specialists’ competencies and their 
expertise in this field. 

Towards a new stage
(African Qiraat), after ten years of its 

issuing, and in the beginning of its second 
ten years, inaugurates a new stage of 
serious work and beneficial change so as 
to be able to achieve a great share of its 
vision and objectives, and a high level of 
development and the wished renewal. 

Those closed to the magazine 
administration know that for years, we have 
put in our interests plan the gathering of 
feedback notes and modifications wanted 
from the specialists and interested people. 
We did not reject any advice; however, we 
took care of everything to promote the 
level of the magazine as we hoped. 

This change included the form of the 
cover, the pages, the margin, trousts, pictures, 
maps, fonts, and it is within the framework 
of direct or indirect connection to balance 
between the content and the artistic aspect 
in order to present the ideal picture about the 
continent situation and its issues; for example 
we dealt with the artistic picture with all that 
can help largely to understand the article. 

The reader will find - for the first time 
– translated texts into English language 
(the magazine of African Qiraat), there will 
be a translation of: (the editorial, and the 
editing word, essay cover, with translation 

African Qiraat..
    a new beginning



�لعدد ) 23 (   محرم  -  ربيع �أول  1436هـ  /   يناير -  مار�س  2015 م144

The African woman 
still remains facing 

suffering after suffering. She 
is the most affected one by 
the fires of military conflicts 
and their destructions, and 
the effects of political crises 
and their results. She is the 
one that bears the burden of 
the down economic situation 
in the continent. And at the 
same time, she bears the 
results of the bad economic 
situation, violence and family 
breakdown. Also, she is the 
one who suffers from the lack 
of health possibilities, diseases 
a n d  e p i d e m i c s  s p re a d, 
especially AIDS, and recently 
Ebola that plagued some 
countries in the continent. 

The woman in Africa does 
not only suffer from this, she 
is also exposed to alienation 
and profligacy attacks run 
by feminist movements and 

others. The latter tend to draw 
the African woman to ethical 
and behavioral following of 
the western woman. And this 
aims to destroy the ethics 
system and African societies’ 
values. 

The African advancement 
that all look for, in every 
Afr ican countr y,  should 
star t  by  improving the 
women situation politically, 
economically,  culturally, 
socially and ethically, also, 
helping her to overcome 
h e r  s u ffe r i n g s .  O n  t o p 
of these priorities for the 
improvement of her situations 
in Africa: education, health, 
improving the economic 
situations, and integrating 
her in jobs appropriate to 
her... for a complete African 
advancement �

From The editor

The African woman
                      suffering


