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التحوالت السياسية في القارة اإلفريقية..
ّ
وتأثيراتها السلبية

2

شهدت إفريقيا في األشهر القليلة الماضية
مجموعة من التح ّوالت السياس���ية والعسكرية
التي ألق���ت بظاللها الغامضة على مس���تقبل
القارة ،ومن هذه التح ّوالت االنقالب العسكري
في مالي ،واحت�ل�ال قرية «هجلي���ج» من قِ َبل
قوات جنوب السودان ،وما تبعها من حرب بين
شمال السودان وجنوبها ،وانقالب غينيا بيساو،
وغيرها.
تم ّثل هذه التح ّوالت حلقة في سلسلة عدم
االستقرار في القارة الطامحة للنهضة ،واالنعتاق
من ماضي التخلّف ،والدمار ،والحروب بالوكالة.
أصل المشكلة يبدأ من التقسيم االستعماري
للقارة ،والذي جرى ف���ي مؤتمر برلين 1884م
 1885م ،حي���ث ج���اء متناغماً م���ع مصالحالمستعمرين ونهمهم ،وسعيهم الستغالل موارد
الق���ارة ،بينما جاء هذا التقس���يم متناقضاً مع
الواقع االجتماعي اإلثني للمجتمعات اإلفريقية،
حيث أف���رز هذا التقس���يم الصناعي وضعين،
ش��� َّكال فيما بعد األس���اس للبُع���د اإلثني في
الح���روب األهلية اإلفريقية ،فمن ناحية جمعت
الخريطة االس���تعمارية داخ���ل الدولة الواحدة
جماعات لم يس���بق لها العيش معاً ،ولم يسبق
ٍ
واحد؛
لها التفاعل بعضها م���ع بعض في إطار
مثلما هو الحال في أنجوال.
ومن ناحية أخرى؛ فصلت الحدود السياسية
المصطنعة « ُعرى» التواصل بين جماعات عرقية
واحدة ،وجدت نفس���ها فجأة تابع���ة لكيانات
سياسية مختلفة ،وهو وضع شائع الحدوث في

العديد من أنحاء القارة اإلفريقية(((.
ثم م���ارس االحتالل بعده���ا دوره الخبيث
ف���ي الوقيعة بين الكيانات العرقية واإلثنية غير
المتجانسة؛ لضمان سيطرته وهيمنته ،ترسيخاً
لمبدأ «ف ِّرق تس���د» والذي خلّف مواريث سلبية
األثر في عالقات الجماعات اإلفريقية بعضها
مع بعض ،أسفرت بدورها عن ظاهرتين أُخريين
عرفتهم���ا دول القارة في مرحلة االس���تقالل،
هما :االنقالبات ،والحروب األهلية.

تظهر تداعيات االنقالبات والحروب
األهلية سريع ًا ،من فقدان األمن
وانتشار النهب والسلب والقتل
في مرحلة التحرير ،وبرغم ما صاحبها من
آمال ،لم تحقّق إفريقيا االس���تقرار المنش���ود،
وإنما ابتليت بنوع آخر من الصراع ال يقل وطأة
عن ص���ور الصراع األخرى ،أال وهو االنقالبات
العسكرية التي أصبحت السمة الرئيسة للواقع
السياس���ي في إفريقيا بعد االس���تقالل ،حتى
أُطلق عليها «قارة االنقالبات العس���كرية» ،فقد
ش���هدت القارة منذ االس���تقالل في منتصف
القرن العش���رين الماضي ما يق���ارب من 83
انقالباً عسكرياً ًً ،شهدت على إثره نحو20 دولة
( 	)1رانيا حسين :خلفيات الحروب األهلية في إفريقيا ،مجلة البيان
 العدد  ،81رمضان 1423ه��ـ  /ديسمبر 2002م ،ص ،60http://www.meshkat.net/node/14338
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عدة انقالبات عس���كرية ،بلغت في بعضها ستة
انقالب���ات ،مثلما حدث ف���ي نيجيريا ،أوغندا،
غانا ،بوركينافاس���و ،وبينين ،وموريتانيا ،فيما
ش���هدت نحو 13 دولة انقالباً عسكرياً واحداً
تصدرت إفريقيا قائمة القارات
فقط((( ،وبذلك
ّ
األكثر عرضة لالنقالبات العسكرية ،وهو األمر
الذي أ ّثر س���لباً في مخططات التنمية في هذه
القارة.
ووفق���اً لدراس���ة أجراها معه���د األبحاث
الدولية التابع لجامع���ة «هيدلبيرج» األلمانية؛
فإن عدد االنقالبات في الع���ام الواحد تجاوز
 20انقالب���اً في دول العال���م ،خالل الفترة من
ستينيات القرن الماضي (تاريخ استقالل معظم
دول العالم الثالث) ،وحتى منتصف الثمانينيات،
لكن ه���ذا الرقم تراجع إل���ى الربع فقط (أي
خمسة انقالبات فقط) خالل القرن الجديد.
وبالتطبيق على الش���أن اإلفريقي؛ فإن دول
القارة شهدت تراجعاً في مع ّدل االنقالبات في
حقبة الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن
معدالت الحروب
العش���رين ،في مقابل ارتفاع ّ
األهلية الت���ي وصلت مداها خ�ل�ال منتصف
التسعينيات من القرن العشرين ،حيث بلغ عدد
الحروب والصراع���ات األهلية بالقارة نحو 15
حرباً.
ومع مطلع األلفية الجديدة والقرن الحادي
والعش���رين خفتت ح ّدة الحروب األهلية ،لكن
سرعان ما عاودت ظاهرة االنقالبات العسكرية
البروز م���ن جديد ،حي���ث ش���هدت القارة 3
انقالبات خالل عامي 2008م و 2009م ،في ٍّ
كل

من موريتانيا ،وغينيا بيساو ،ومدغشقر ،عالوة
عل���ى انقالب مال���ي األخير((( ف���ي  22مارس
2012م ،وتبعه انقالب غينيا بيس���او الذي وقع
وكأن قدر القارة التقلّب
يوم  12أبريل 2012م،
ّ
بين الحروب األهلية واالنقالبات.
وغالباً ما تظه���ر تداعيات هذه االنقالبات
والحروب األهلية س���ريعاً ،م���ن فقدان األمن
وانتش���ار النه���ب والس���لب والقت���ل ،والدول
اإلفريقية بطبيعة الح���ال تعاني وضعية أمنية
متردية ،فإذا أضيف له���ا الهرج والمرج الناتج
عن االنقالبات وما يتبعها من اقتتال س���ندرك
مدى تفاقم األمور.
ومن ذلك على س���بيل المث���ال زيادة عدد
الالجئين ،حيث تضم إفريقيا النسبة األكبر من
الالجئين في العال���م ،فهي تحتوي على حوالي
ثلث ع���دد الالجئين على مس���توى العالم ،ثم
م���ا يترتب على ك ّل ذلك م���ن انهيار االقتصاد،
وتد ِّني مع ّدالت النمو االقتصادي ،والمستويات
العالية للفقر ،وتفاقم الديون ،حيث ذكر عاملون
ف���ي مجال مكافح���ة الفقر أن حج���م الديون
المستحقة على الدول اإلفريقية الواقعة جنوب
الصحراء الكبرى يُق ّدر بنحو  230مليار دوالر،
وتدف���ع الدول اإلفريقية نح���و 39مليار دوالر
س���نوياً فوائد على تلك الديون ،كما يترتب على
ذلك تد ِّني متوس���طات دخ���ول األفراد ،وتد ِّني
مس���توى البنية التحتية ،وتف ّكك األُ َس���ر نتيجة
للقتل والتشريد ،وخطف األطفال وتجنيدهم..
ومن ثم الرجوع إلى الخلف في مشاريع التنمية.
ويق ّدم انقالب مالي األخير وما يترتب عليه
من نتائج كارثية نموذجاً لما سبق ،سواء لدولة

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجيةhttp:// .
acpss . ahramdigital . org . eg / Review .
.aspx?Serial=67

( 	)2د .بدر حسن شافعي :هل يفتح انقالب مالي الطريق أمام
«الربيع اإلفريقي»؟ ،مجلة السياسة الدوليةhttp://www. ،
2287/100/siyassa.org.eg/NewsContent/2

( 	)1أميرة محمد عبد الحليم :مالي بين مخاطر االنقالب والتقسيم،
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مالي التي تع ّرضت لمخاطر التقس���يم ،وتواجه
احتماالت نش���وب حرب أهلية ،وتنتظر تدخّ ً
ال
عس���كرياً م���ن دول خارجية بدعوى اس���تعادة
االستقرار ،ومنع انفصال شمال مالي ،ومواجهة
القاعدة ،أو على مس���توى إقليم غرب إفريقيا
ال���ذي أصبحت دوله تترق���ب صعود جماعات
جديدة مطالب���ة باالنفصال عل���ى غرار حالة
الط���وارق ،أو تدخ ً
ال عس���كرياً دولياً لمطاردة
عناصر القاعدة في اإلقليم.

إعالن انفصال الشمال غير
المدروس سيقود المنطقة
إلى «صوملة» جديدة ،سيكون
المسلمون أول (لكنهم لن يكونوا
آخر) َمن يصطلي بنارها

4

ومما يزيد األمر تعقيداً وجود أيد ومصالح
 ليست بخفية  -تح ّرك هذه الصراعات إلحكامالسيطرة على هذه الدول ،وبصورة أوضح هناك
تنافس بين أمريكا وفرنس���ا للسيطرة على هذه
المنطق���ة الحيوية والغنية بالث���روات الطبيعية
(النفط ،واليورانيوم) ،إذ هي في األساس تابعة
للنفوذ الفرنس���ي ،لكن دخلت أمريكا فيها بقوة
تحت دعوى مكافحة اإلرهاب.
ولنا أن نتس���اءل حينما نالحظ أن النقيب
«أمادو سانوغو» منفّذ االنقالب قد حصل على
تدريبات عس���كرية بالواليات المتحدة ،وشارك
في عدة دورات تدريبية عسكرية ترعاها أمريكا،
كما أن هذه المنطقة منذ مدة وهي مسرح لعمل
المخابرات األجنبي���ة عامة واألمريكية خاصة،
مع تزايد نم ّو القاعدة ،هل حدث هذا االنقالب
دون علم أجهزة هذه القوى المتنافس���ة؟! أليس

هذا مما يثير الريبة!
ويعزّز م���ن هذا الرأي س���عي أمريكا منذ
2007م ليكون لها موطن قدم في هذه المنطقة؛
لتنفيذ مشروعها إلقامة مقر القيادة العسكرية
األمريكي���ة بإفريقيا (أفريك���وم )AFRICOM
التي يفضله���ا البنتاغون ،لكن وقف رفض هذه
ال���دول حجر عثرة أمام طموح أمريكا بإنش���اء
أكبر قاعدة عس���كرية لها في إفريقيا ،ولم يعد
من خيار أمام الحكومة األمريكية س���وى إدارة
هذه القيادة ،وقد كان مخططاً لها أن تضم في
حدود  3000جندي وضابط من قاعدة عسكرية
أمريكية في مدينة شتوتغارت األلمانية.
فهذه األح���داث واالضطرابات تم ّثل التربة
الخصبة للتدخل األمريكي؛ تحت ذريعة مواجهة
إره���اب القاع���دة ،وإعادة األمن واالس���تقرار
للمنطقة.
وهكذا ،يتضح مما سبق أن المشهد الراهن
في إفريقيا يتس���م بحالة من الضبابية ،وأن ك ّل
الس���يناريوهات محتملة ،والصورة المستقبلية
مرشحة لتكون مسرحاً
لهذه المنطقة توحي بأنها َّ
ٍ
لصراع���ات ل���ن تنتهي ،خصوصاً بعد تس��� ّرع
القاعدة والطوارق بإعالن انفصال الشمال غير
المدروس ،والذي سيقود المنطقة إلى «صوملة»
جديدة ،سيكون المسلمون أول (لكنهم لن يكونوا
وكأن األمر يتكرر
آخ���ر) َمن يصطلي بناره���ا،
ّ
ّ
ومخطط م���دروس ،وخطوات
بعناية فائق���ة،
مرس���ومة ،وهو ما يترجم مشروع أمريكا التي
ّ
بشرت به العالم ،وهو انتشار الفوضى َ
الخالقة
في العالم اإلسالمي(((.

( 	)1رأف��ت ص�لاح ال��دي��ن :مستقبل مالي سيشهد ص��راع��ات لن
تنتهي ،ح��وار مع موقع رسالة اإلس�لامhttp://main. ،
islammessage.com/newspage.aspx?id=12648
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إسالمية

الدعوة اإلسالمية في إفريقيا..
نجاحات بالرغم من التحديات
د .بدر حسن شافعي

(*)

تُوصف قارة إفريقيا  -وال
تزال  -بأنها قارة اإلس�ل�ام؛
نظراً النتش���اره بصورة كبيرة
في كل أنحاء القارة على هيئة
دائرة كبيرة تشمل مناطق القارة الخمس.
تبدأ أول���ى الحلقات بجنوب إفريقيا ،حيث
توجد أقلية مس���لمة ال يس���تهان بها ،وهي من
أصول آس���يوية ،ثم تمتد خي���وط هذه الدائرة
جهة الشمال الشرقي لتشمل موزمبيق وتنزانيا
وأوغندا وكينيا والصومال وإريتريا ،وتس���تمر
حلقات ه���ذه الدائرة لتصل الش���مال بالغرب
اإلفريق���ي متضمنة الس���ودان ومص���ر وليبيا
وتونس والجزائر والمغرب ،بعدئذ تنحدر جنوباً
صوب غرب إفريقيا لتش���مل دوالً ذات أغلبية
مسلمة ،وهي :موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد
ونيجيريا والس���نغال وغيني���ا كوناكري وغينيا
حد ما كوت ديفوار،
بيساو وس���يراليون ،وإلى ٍّ
أما دول غانا وبنين وتوجو وليبيريا فهي تشهد
وجود أقليات مسلمة مهمة(((.
وإذا نظرنا إلى نس���بة توزيع المسلمين في
هذه المناطق الخمس فسنجد أن مناطق الشرق
(*)	 خبير الشؤون اإلفريقية – جامعة القاهرة.
( 	)1حمدي عبدالرحمن حسن :اإلسالم في إفريقيا ..تاريخ مح ّرف
وواقع مجهول ،إسالم أون الين 20 ،مايو 2008م ،في:
=http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c
ArticleA_C&cid=1209357755904&pagename=Z
one-Arabic-News%2FNWALayout

والش���مال والغرب هي األكثر كثافة من منطقتي
الجنوب والوس���ط ،وربما يرجع هذا إلى التأثر
بحركات انتشار اإلسالم من المناطق المجاورة،
فمن البديهي أن تحتل منطقة الشمال اإلفريقي
أكبر نسبة من عدد المسلمين قياساً إلى هويتها
العربية اإلسالمية ،واالنتشار المبكر للفتوحات
اإلسالمية بها ،بحيث يسجل عدد المسلمين بها
وفق إحصاءات 2000م – 2003م قرابة .%90.9
تليها منطقة التماس لها ،ونقصد بها منطقة
الغرب اإلفريقي ،حيث تبلغ النسبة .%62.7
أما المنطقة الثالثة ،وهي منطقة الش���رق
اإلفريقي ،فقد بلغت نسبة المسلمين بها قرابة
النصف (.)%49.7
أما منطقتا الوس���ط والجنوب فهما األقل
م���ن حيث عدد المس���لمين ،حيث تبلغ نس���بة
المس���لمين في هذه المنطق���ة  %10.2مقابل
 %15،4في الوسط.
أوالً :مجموعة شمال إفريقيا:
الرقم

إحصائية عام

الدولة

عدد السكان

عدد المسلمين

1

2000م

المغرب

10.074.951

9.873.451

2

2003م

تونس

9.019.687

8.839.293

3

2002م

الجزائر

32.818.500

32.490.315

4

2003م

السودان

38.114.160

27.823.336

5

1993م

ليبيا

5.882.676

5.882.676

6

2005م

مصر

74.000000

69.560.000

المجموع

154.469.071 169.910.635

نسبة المسلمين في شمال إفريقيا %90.9
ثقافية فصلية َّ
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ثانياً :مجموعة غرب إفريقيا:
الدولة

عدد السكان عدد المسلمين

الرقم إحصائية عام

1

2005م

النيجر

9.332.749 11.665.937

2

1977م

أنغوال

3

2004م

بوركينافاسو 3.529.453 13.574.820

4

2003م

بنين

5.709.529

2.569.288

5

2003م

توغو

4.570.530

2.285.265

6

2002م

10.978.552

109.785

8

2003م

رواندا

6.853.359

1.028.003

9

2005م

بورندي

7.700.000

1.925.000

10

2005م

سيشل

81.188

894

7

2003م

سيراليون

1.437.936

431.380

8

2003م

ليبيريا

2.109.789

421.957

86.552.967 173.987.803

المجموع

نسبة المسلمين في شرق إفريقيا %49.7
رابعاً :مجموعة وسط إفريقيا:

ساحل العاج 10.177.494 16.962.491

الرقم إحصائية عام

الدولة

1

2003م

الكاميرون

عدد السكان

عدد المسلمين

8.005.464 32.021.856

9

1988م

غانا

4.247.700 14.159.000

2

2003م

غينيا االستوائية

523.051

400.000

10

2002م

غينيا

7.466.200

7.092.890

3

2003م

الكونغو

2.954.258

472.681

11

2003م

السنغال

9.800.100

9.016.000

4

2003م

إفريقيا الوسطى 3.683.538

368.353

12

2002م

مالي

10.206.432 11.340.480

5

2003م

الكونغو الديمقراطية 6.008.500 60.085.004

13

2004م

نيجيريا

91.039.556 133.881.703

14

1982م

تشاد

15

2002م

غينيا بيساو 1.345.479

16

1975م

موريتانيا

2.912.584

2.912.584

17

2003م

الرأس األخضر

407.000

40.700

18

2003م

ساوتومي وبرينسب

130.000

13.000

9.253.493

15.254.998 99.267.707

المجموع

نسبة المسلمين في وسط إفريقيا %15.4

7.865.469
403.643

خامساً :مجموعة جنوب قارة إفريقيا:
الدولة

عدد السكان

عدد المسلمين

1

2003م

ناميبيا

1.677.243

134.180

2

2003م

موريشيوس

1.140.256

228051

3

2003م

مالوي

9.452.844

2.363.211

4

2000م

موزمبيق

1.910.469 19.104.696

5

1977م

مدغشقر

2.810.000

0.702.500

الرقم إحصائية عام الدولة

عدد السكان

عدد المسلمين

6

2003م

زيمبابوي

12.271.314

563.566

1

2003م

إريتريا

3.427.883

2.742.306

7

2003م

زامبيا

9.159.072

1.465.458

2

2003م

إثيوبيا 57.171.662

29.043.204

8

2003م

3

2004م

4

2003م

5

2003م

جيبوتي

6

2004م

تنزانيا 36.588.225

161.695.345 257.705.623

المجموع

نسبة المسلمين في غرب إفريقيا %62.7
ثالثاً :مجموعة شرق إفريقيا:

6

7

2003م

أوغندا 20.158.176

6.047.435

كينيا

الرقم إحصائية عام

جنوب إفريقيا 2.504.607 43.347.658

32.021.856

11.207.649

9

2005م

جزر القمر

671.247

577.272

الصومال 9.639.000

9.639.000

10

2003م

ليسوتو

1.867.035

37.340

406.260

11

2003م

بوتسوانا

1.640.110

16.401

427.642

24.514.110

المجموع

10.503.055 103.141.475

نسبة المسلمين في جنوب قارة إفريقيا %10.2
العدد الثالث عشر  /رجب  -رمضان 1433هـ  ،يوليو  -سبتمبر 2012م

وبمعن���ى آخر؛ فإن اإلس�ل�ام يكاد يش��� ّكل
األغلبية في مناطق الش���مال والغرب والشرق
(بناء عل���ى أن النس���بة الباقي���ة موزّعة على
المس���يحية والديانات الطبيعي���ة والتقليدية)،
في حين أنه يش ّكل األقلية في منطقتي الوسط
والجن���وب ،وهو م���ا يجعلهما مح���ط اهتمام
المنظمات الدعوية اإلسالمية الخيرية العاملة
ف���ي القارة بالتنس���يق مع ال���دول والحكومات
المعنية بهذا الش���أن ،خصوص���اً دول الخليج
العربي ،ودول الشمال اإلفريقي ،وفي المقدمة
منها مصر األزهر.
ويُالح���ظ بصفة عام���ة انتش���ار الدعوة
اإلسالمية في إفريقيا وتحقيقها نجاحات كبيرة
في اآلونة األخي���رة بالرغم من الحرب على ما
يوصف باإلرهاب بعد أحداث سبتمبر 2001م،
والتضييق الدولي على عمل المنظمات الخيرية
اإلسالمية ،أضف إلى ذلك الضغط الدولي على
الدول التي تتبعها هذه المنظمات كي تمنع عنها
الدعم المالي.
أق���ول :بالرغم من ه���ذه الصعوبات؛ فإن
الدعوة تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات
التي ترجع في بعضها لعدة أمور ،لعل من أهمها:
 - 1وجود مؤسس���ات إسالمية ذات تراث
كبير وعريق تعمل في مجال الدعوة اإلسالمية،
مث���ل :األزه���ر الش���ريف ،وجام���ع الزيتونة
والقيروان ،وكذا مؤسسات إسالمية فاعلة ،مثل:
الجامعة اإلس�ل�امية بالمدينة المنورة ،وجامعة
اإلمام محمد بن س���عود بالري���اض ،ومنظمة
الدعوة اإلس�ل�امية بالس���ودان ،ولجنة مسلمي
إفريقيا الكويتي���ة ،والندوة العالمية للش���باب
اإلس�ل�امي بالس���عودية ،والمنتدى اإلسالمي،
عالوة على جهود منظمة التعاون اإلس�ل�امي -
المؤتمر اإلسالمي سابقاً -والحركات الصوفية
والجماعات اإلسالمية والمؤسسات اإلسالمية

المحلية داخل كل دولة إسالمية(((.
وبالرغم من أن هذه المؤسسات تعمل بصورة
شبه منفردة ،ودون تنس���يق فيما بينها ،وهو ما
قد يؤثر ف���ي أدائها الذي قد يؤدي إلى التركيز
في بعض المناطق وتجاهل مناطق أخرى ،فإنها
بصفة عامة حققت نجاحات ال بأس بها ،والتي
يمكن أن تتضاعف في حالة وجود هذا التنسيق
من جهة ،والدعم الحكومي الرسمي لها من قبل
الدول التابعة لها من ناحية ثانية.
 - 2يرتبط بما سبق سماحة اإلسالم بوصفه
دين الفطرة ،ومن ثم فهو يلقى قبوالً واسعاً لدى
األفارقة ،على قلة الجهود اإلسالمية المبذولة
في ه���ذا الش���أن مقارنة بالجه���ود الضخمة
للجماعات التبش���يرية التنصيرية ،وهو ما أكده
كثير من العاملي���ن في جمعيات العمل الخيري
اإلسالمي في القارة السمراء ،ومن ذلك ما أكده
السيد /علي السمان المستشار بالندوة العالمية
للش���باب اإلسالمي لشؤون إفريقيا ،حيث أشار
في حوار مع «صحيفة المدينة» الس���عودية إلى
«وجود إقبال من األفارقة على اعتناق اإلسالم
بأعداد كبيرة ،ووصل األمر في جنوب السودان
إلى أن قام أحد القساوس���ة باعتناق اإلسالم،
وتبعه في ذلك المئات من أهل قريته ،وفي جنوب
تش���اد دخل  30ألف شخص في اإلسالم خالل
ستة أش���هر فقط ،وذلك بالرغم من محدودية
الجهود التي تقوم المنظمات اإلسالمية ببذلها
مقارن���ة بالدور الكبير الذي تقوم به المنظمات
التنصيرية»(((.
( 	)1د .محمد عاشور مهدي :الدعوة اإلسالمية في إفريقيا ..تحديات
وعقبات ،إسالم أون الين 25 ،مايو 2008م ،في:
=http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c
ArticleA_C&cid=1209357894004&pagename=Z
one-Arabic-News/NWALayout
( 	)2انظر هذا الحوار على الرابط اآلتي:
http://www.almadinapress.com/index.asp
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ومع صعوبة الحديث عن الدعوة اإلسالمية
ونجاحاتها ف���ي كل ربوع القارة اإلفريقية؛ فقد
يكون من المفيد التركيز على أحد أهم المناطق
التي تنتش���ر فيها الدعوة بصورة كبيرة ،بالرغم
م���ن العقبات الت���ي تواجهها هن���اك ،أال وهي
منطقة الغرب اإلفريقي.

الدعوة الإ�سالمية في غرب �إفريقيا:

يُعد إقليم غرب إفريقيا أكبر كتلة إسالمية
في القارة اإلفريقية ،فاإلس�ل�ام هو دين أغلبية
السكان ،وتُعد تقديرات أعداد السكان  -وأعداد
المس���لمين أيضاً  -غير دقيقة ،إما لصعوبات
فنية ،وإما النحيازات مذهبية ،لكن وفقاً لبعض
التقديرات يتراوح عدد الس���كان في اإلقليم ما
بين مائتي مليون وخمس���ة ماليين نسمة ،بينهم
مائ���ة وأربعة عش���ر مليون مس���لم ،أي قرابة
 ،(((%55وما بين مائتين وواحد وعشرين مليون
نسمة ،يش ّكل المسلمون  %70منهم(((.
ويش���تمل اإلقليم على ست عش���رة دولة،
هي :الس���نغال ،جامبيا ،الرأس األخضر ،غينيا
بيساو ،غينيا (كوناكري) ،س���يراليون ،ليبيريا،
ساحل العاج( ،كوت ديفوار) ،غانا ،توجو ،بنين،
نيجيريا ،بوركينا فاسو ،مالي ،موريتانيا.
ويحد اإلقليم من الشرق تشاد والكاميرون،
ويحده المحيط األطلنطي من الغرب والجنوب،
والجزائر وليبيا من الشمال.
وتتعد المعايير التي يتم االس���تناد إليها في
تعريف الدولة اإلسالمية ،مثل المعيار القانوني
x?Issueid=1917&pubid=1&CatID=3&article
id=198765
( 	)1حول هذا التعداد انظر :علي حسن كمارا :مشكالت الغزو الفكري
في غرب إفريقيا( ،القاهرة :دار النهار للطبع والنشر والتوزيع ،ط
2002 ،1م) ،ص ص .16 - 15

8

( 	)2د .مجدي الداغر :أوضاع األقليات والجاليات اإلسالمية في
العالم( ،القاهرة :دار الوفاء ،ط 2006 ،1م) ص .103

الذي يس���تند إلى دس���تور الدول���ة ،أو معيار
االنضم���ام لمنظمة المؤتمر اإلس�ل�امي ،لكن
معيار العدد اآلتي (عدد الس���كان) ال يزال يُعد
المعيار األكثر قبوالً بين الباحثين.
ووفقاً لهذا المعيار؛ فإن تصنيف دول غرب
إفريقيا يكون على النحو اآلتي:
أوالً :دول إس�ل�امية يزيد عدد المس���لمين
بها عن  %50من إجمالي السكان :ويبلغ عددها
 11دولة ،هي :موريتانيا ،توجو ،السنغال ،مالي،
جامبي���ا ،غينيا كوناكري ،النيجر ،س���يراليون،
ساحل العاج ،نيجيريا ،بوركينا فاسو .ويالحظ
أن هذه المجموعة يمك���ن تصنيفها إلى ثالث
مجموعات فرعية ،فهناك دول يش ّكل المسلمون
 %100من س���كانها ،وهي تحدي���داً موريتانيا،
توجو ،في حين هناك دول يش ّكل المسلمون أكثر
من  %75من إجمالي الس���كان ،وهي بالترتيب:
الس���نغال ( ،)%92مالي وجامبيا ( ،)%90غينيا
كوناك���ري ( ،)%85النيجر ( ،)%80س���يراليون
وس���احل العاج ( ،)%60نيجيريا وبوركينافاسو
(.)%50
ثانياً :دول ذات أقلية إسالمية :وهي خمس،
تتضمن غان���ا وغينيا بيس���او ( ،)%30ليبيريا
( ،)%20بنين ( ،)%15الرأس األخضر (.)%10
غرب إفريقيا وانتشاره
إن دخول اإلس�ل�ام
َّ
َ
بهذه الصورة مرتبط بوصوله إلى شمال القارة؛
ألن اإلس�ل�ام انتقل من ش���مالها إل���ى غربها
َّ
بواس���طة التجار المس���لمين والعلماء والدعاة
وملوك الممالك اإلس�ل�امية الشمالية ،وسبب
هذا االنتقال لإلس�ل�ام من ش���مال القارة إلى
غربها عبر دول الشمال هو وجود صالت تجارية
قديمة بين شمال القارة وغربها ،باإلضافة إلى
الحدود المفتوحة بي���ن دول المنطقـة ،وهو ما
س��� ّهل هجرة بعض المس���لمين الشماليين إلى
المناط���ق الغربية واإلقامة فيها ،ومن ثم حملوا

العدد الثالث عشر  /رجب  -رمضان 1433هـ  ،يوليو  -سبتمبر 2012م

معهم نور اإلسالم وثقافته ونشروه هناك(((.
لكن ال يعني ذلك أن الطريق مفروش بالورد
أمام هذه الدع���وة ،حيث توج���د مجموعة من
التحديات التي ال بد من اإلش���ارة إليها في هذا
الص���دد ،حيث يؤدي التغلب عليها إلى تيس���ير
انتشار اإلسالم ودعوته في هذه المنطقة المهمة.
لكن قبل حديثنا عن هذه التحديات يتعين علينا
أوالً تأكيد بعض األمور المهمة في هذا الشأن:
 - 1أن بع���ض هذه التحديات عامة؛ بمعنى
أنها تواجه المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات
األخرى ،ومن ثم ف���إن مصدرها غالباً ما يكون
النظام السياسي «الحاكم» بغض النظر عن ديانة
القائد السياس���ي ،إذ يمكن أن يكون على رأسه
حاكم مسلم ،لكنه مستبد ،أو غير مسلم؛ بمعنى
آخر العبرة هنا ليست باالعتبارات الدينية.
 - 2أنه ينبغي التمييز بين التحديات العامة
التي تواجه عوام الش���عب (غير المس ّيسيين)،
وبي���ن التحديات الت���ي تواجه قوى اإلس�ل�ام
السياس���ي التي تسعى للمش���اركة في الحكم،
تقدم نفس���ها بدي ً
ال (ش���رعياً) لهذا النظام،
أو ّ
ومن ثم فهي تسعى إلى تطبيق مبادئ الشريعة
اإلسالمية في مناحي الحياة كافة.
 - 3أن بعض القوى السياسية ذات األغلبية
المس����لمة قد تكون أهدافها مصلحية بحتة ،أو
بمعنى آخ����ر قد تكون توجهاتها علمانية ،ومن ثم
فهي تسعى إلى المشاركة في الحكم دون تطبيق
مبادئ الشريعة اإلس��ل�امية ،مثل حزب التجمع
الجمه����وري الذي يقوده الحس����ن واتارا الرئيس
الحال����ي لس����احل العاج ،حيث إن����ه ذو توجهات
( 	)1د .موسى يوسف عيسى :الدعوة اإلسالمية في غرب إفريقيا
الواقع والمأمول ،ملخص ورق��ة مقدمة في مؤتمر الشباب
اإلفريقي المسلم  -جامعة أم درمان اإلسالمية 2008 -م.
http://ccreaa.org/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=66:articlemousa1&catid=4
9:africas&Itemid=27&lang=fr

علمانية ،ويحظى بدعم فرنسا والواليات المتحدة،
بل إن الرئيس هوافييه بوانييه قام بتنصيبه رئيساً
للوزراء في مواجهة رئيس البرلمان المس����يحي
التوجه ال
كونان بيديه ،وهو ما يكش����ف كيف أن
ّ
يخرج عن كونه سياس����ياً باألساس ،كما يكشف
لنا أيضاً أس����باب الدعم الغرب����ي له وتأييده في
الوصول إلى الحكم في البالد.
 - 4س���وف نحاول تناول قضية التحديات
بصفة عام���ة ،وإن كنا سنس���عى لضرب أمثلة
من الصراعات األربعة الش���هيرة التي شهدتها
المنطقة منذ تس���عينيات القرن الماضي ،وهي
الصراع في ليبيريا ،وسيراليون ،وغينيا بيساو،
وساحل العاج ،وذلك ألن بعض هذه الصراعات
كان العام���ل الديني واضحاً فيها بصورة كبيرة،
مث���ل الصراع ف���ي ليبيريا ،وه���ي دولة «غير
إسالمية» ،وكذلك ساحل العاج «دولة إسالمية»،
في حين أن ه���ذا البعد الديني لم يكن واضحاً
– بالصورة نفس���ها  -في الصراعين األخيرين،
ونقصد بهم���ا الصراع في س���يراليون وغينيا
بيس���او ،حيث كان األول اقتصادياً باألساس مع
كونها دولة إسالمية ،والثاني سياسياً باألساس
مع كونها دولة غير إسالمية.
 – 5بالرغم من وجود قواس���م مشتركة بين
التحدي���ات التي تواجه عوام المس���لمين ،وقوى
اإلسالم السياسي ،فإن التحدي الخارجي بالنسبة
حد كبير.
لألخيرة له دور فاعل في تقزيمها إلى ٍّ
أوالً :التحديات الدينية:
هذه التحديات بعضها يأتي من اآلخر غير
المس���لم ،وبخاصة قوى التبشير العالمي ،وفي
المقدمة منها مجل���س الكنائس العالمي ،حيث
تسعى إلى استغالل حالة الفقر الذي يعيش فيه
معظم س���كان اإلقليم من المسلمين ،من أجل
تنصير هؤالء ،وحتماً ت���زداد عمليات التنصير
في الدول التي يقودها مسيحي متعصب ،مثلما
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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ح���دث في ليبيري���ا إبان حكم تش���ارلز تايلور
(1997م 2003 -م) ،ويُالحظ في هذا الش���أن
أنه منذ إعالن قي���ام دولة ليبيريا عام 1847م؛
ت���م ربط الكنائس الليبيرية بالكنيس���ة األم في
الواليات المتحدة ،كما صار كل رؤس���اء البالد
حتى عام 1980م من األساقفة(((.
ولم تتحسن أحوال المسلمين بعض الشيء
إال ف���ي عهد صموي���ل دو (1980م 1990 -م)،
وذلك ألسباب سياسية باألساس.
واألمر نفس���ه تقريباً نجده في ساحل العاج
ذات األغلبية المس���لمة ،إذ يُالحظ أن الرئيس
الراحل هوافييه بوانييه (1960م 1993 -م) عمل
على إرس���اء مبدأ تف ّوق الكاثوليكية على الديانة
اإلسالمية ،وأقسم أمام بابا الفاتيكان على جعل
بالده تحت راية الصليب ،وقام بتس���خير المال
العام لخدمة الكنيسة والمدارس الكاثوليكية(((.
أما المصدر الثاني للتحدي الديني؛ فيأتي
من وجود بعض الع���ادات غير الصحيحة التي
تم خلطها بتعاليم الدين لدى المس���لمين ،وقد
يكون الس���بب في ذلك راجعاً إلى جهل بالدين،
خصوص���اً في المناط���ق النائية مث���ل القرى
والغاب���ات ،أو مخالطة بعض أتب���اع الديانات
التقليدية ،أو بعض ممارسات الطرق الصوفية،
فهناك مزارات يحج إليها الناس في موريتانيا،
وهناك اعتقاد واس���ع في السحر والشعوذة في
مناطق أخرى ،يضاف لهذا اعتقاد بعض الناس
بوجود إله للمطر في بعض المناطق في مالي،
( 	)1صابر عبد اللطيف :مسلمو ليبيريا  ..نابليون إفريقي يبحث عن
العودة ،موقع إسالم أون الين:
/09/www .islahmonline.net/Arabic/arts/2003
article03-html
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( 	)2نجاح شوشة :ساحل العاج إلى ساحل األمان اإلسالمي أم إلى
الغرق ،موقع مفكرة اإلسالم على النت:
www.islammemo.ee/taqrer/onenews.
asp?dnew=27

كم���ا يقومون بأداء رقص���ة «التام تام» من أجل
نزول المطر! وغير ذلك كثير(((.
ثانياً :التحديات الثقافية:
وتتمثل باألساس في وجود تيار ونخبة ثقافية
تغريبية تس���عى إلى علمنة الش���عوب وتغريبها،
ونزعها عن هويتها األساسية ،هذه النخبة تلقت
تعليمها في الدول المستعمرة األم ،وجاءت لتطبيق
ذلك في دولها ،فلقد س���عى المستعمر األوروبي
بعد رحيله عن اإلقليم إلى محاولة السيطرة عليه
من جديد من خالل النخب الحاكمة ،وكان بعض
هذه النخب يس���تجيب وبعضهم اآلخر يرفض،
ف���كان جزاء الرافضين تدبي���ر مؤامرة تخريبية
ضدهم عن طريق االنقالبات العس���كرية ،وذلك
بواسطة ضعاف النفوس ،خصوصاً في المؤسسة
العسكرية ،والهدف الحقيقي من هذه االنقالبات
اس���تمرار حالة الفوضى في هذه الدول حتى ال
تحقق نهضتها في جمي���ع المجاالت ،وتظل في
احتياج إلى الدول األوروبية المنقذة لها.
ويُالح���ظ أن جميع دول غرب إفريقيا التي
طلبت اس���تقاللها التام من التبعية الفرنس���ية
أو البريطاني���ة ق���د تعرضت كله���ا النقالبات
عسكرية ،وهذه س���مة عامة لكل أقاليم القارة،
فخالل الفترة م���ن 1960م (تاريخ اس���تقالل
معظ���م الدول اإلفريقية) وحت���ى عام 1997م،
شهدت دول القارة  47انقالباً عسكرياً(((!
ومن هنا يمكن فهم أس���باب التغريب الذي
تشهده مناهج التعليم المختلفة ،والتضييق على
المدارس اإلسالمية ،بل في بعض الدول تكون
مدارس اإلرساليات فيها هي األفضل من حيث
نوعية التعليم؛ بسبب الدعم الذي تحصل عليه
سواء من الحكومة أو من الجهات الخارجية.
( 	)3د .مجدي الداغر ،م .س .ذ ،ص ص .103 - 102
( 	)4علي حسن كمارا ،م .س .ذ ،ص ص .69 - 68
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ثالثاً :التحديات السياسية:
حيث يعاني المس���لمون في معظم الحاالت
– س���واء كانوا أفراداً أو قوى سياسية – حالة
تهمي���ش سياس���ي ،تماماً كما يح���دث لمعظم
مواطني هذه ال���دول ،خصوصاً في حالة وجود
نظم حكم مس���تبدة تس���عى لتكريس هيمنتها
في مواجه���ة عموم الش���عب بمختلف توجهاته
ً
مث�ل�ا – بالرغم من
وطوائفه ،ففي س���يراليون
أنه���ا دولة ذات أغلبية مس���لمة؛ ف���إن حاكمها
س���تيفنز (1968م 1985 -م) ق���ام باحتكار كل
القوى السياس���ية في يده ،وكان يرى نفسه «أبو
الدولة »!  father of stateومن ثم قام باضطهاد
الجميع ومنهم المسيحيون أنفسهم ،لذا ال غرابة
في أن نجد المعارضة من الطلبة والش���يوعيين
الذين ُعرفوا باسم «البروليتاريا المهمشة» (((.
واألمر نفس���ه نجده في حالة غينيا بيساو،
فقد مارس الرئيس بيرناردو فييرا المس���يحي
االس���تبداد السياس���ي ضد الجميع ،حيث قام
ع���ام 1984م بتعديل الدس���تور ليصبح هناك
حزب واحد فقط ،كم���ا قام بتزوير االنتخابات
التعددي���ة التي جرت في الب�ل�اد عام 1994م،
وم���ن المفارقات ف���ي هذا الش���أن أن النظام
الس���نغالي  -بالرغ���م من أن الس���نغال دولة
إسالمية  -كان يدعمه ،وقامت بالتدخل عندما
تعرض لمحاولة انقالبية قام بها رئيس األركان
انس���وماني ماني عام 1998م((( ،بالرغم من أن
معظم القوى المؤيدة لرئيس األركان المسيحي
كانت من المسلمين ،وهو ما يعني أن االعتبارات
(Ismail Rashaid، Subaltern Reaction: Lumpens، 	)1
Students، and the Left، African development،
.vol. 22، no. 3 - 4، 1997، pp 22 – 24
( 	)2حول هذا الدور انظر :بدر حسن شافعي :دور منظمة اإليكواس
في حل الصراعات في غرب إفريقيا ،رسالة ماجستير غير
منشورة (القاهرة :معهد البحوث اإلفريقية1996 ،م) ص ص
.341 - 339

السياسية تكون هي الغالبة في بعض األحيان.
وإن كان ه���ذا ال يمنع م���ن وجود اضطهاد
سياسي بس���بب الدين ،تماماً كما فعل الرئيس
الس���ابق لس���احل العاج لوران جباجبو ،عندما
قام بتشكيل «كتائب الموت» لتصفية المعارضة
اإلسالمية عام 2000م؛ مما اضطر األخيرة إلى
التحالف مع بعض القوى السياسية المسيحية
المعارضة له في الغرب من أجل إس���قاطه(((،
وكما حدث في ليبيريا ف���ي عهد تايلور ،حيث
عم���ل على تهمي���ش مس���لمي الماندينجو في
الشمال وحرمانهم من حقوقهم السياسية كافة.
رابعاً :التحديات االقتصادية:
وتتمثل في حالة الفقر والتفاوت الطبقي الذي
يعانيه معظم أفراد شعوب هذه المنطقة ،ويُالحظ
أن ه���ذا االضطه���اد قد يكون عام���اً في بعض
الحاالت كحالة ستيفنز وغيره في سيراليون ،وقد
يكون في أحيان أخرى خاصاً  -يعني بالمسلمين
وحدهم – كما هو الحال في ليبيريا.
خامساً :التحدي الخارجي:
ويتمثل هذا التحدي ف���ي الموقف الدولي
– الس���يما األمريك���ي  -م���ن تنام���ي تيارات
اإلسالم السياسي في بعض دول هذه المنطقة،
خصوص���اً أنها تُع���د المنطق���ة الخلفية لدول
الشمال اإلفريقي التي بدأ يبرز فيها تنامي تيار
إسالمي سياسي قوي (س���لفي وإخواني) منذ
تسعينيات القرن الماضي ،وكانت الجزائر هي
النواة األولى لهذه التطورات ،ومنها انتقلت إلى
المغرب ،وبصورة أقل في تونس وموريتانيا.
ومع أوائل هذا القرن  -وتحديداً منذ أحداث
الحادي عشر من سبتمبر  -بدأ يظهر تيار جديد،

( 	)3لمزيد من التفاصيل :عاصم السيد :ساحل العاج أكثرية
مضطهدة ،موقع اإلسالم اليوم على النت:
www .islamtoday.net/articles/show/article/context
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هو التيار السلفي الجهادي الذي أعلن تحالفه مع
تنظي���م القاعدة ،كما برز تنظيم القاعدة في بالد
المغرب العربي ،خصوصاً في الجزائر والمغرب.
كم���ا أدى توافر النفط بكمية كبيرة في منطقة
غرب إفريقيا ،وانخف���اض تكلفة النقل ،إلى تزايد
هذا االهتم���ام األمريكي ،فنفط غرب إفريقيا بات
يش��� ّكل لواشنطن أهمية كبيرة من إجمالي وارداتها
النفطية ،حيث كانت هذه النسبة تقدر بـ  %15فقط
ع���ام 2002م ،ثم ارتفعت إل���ى  %20عام 2007م،
ويتوقع أن تتراوح ما بين  %30 - 25عام 2015م(((.
لذا ج���اء االهتمام األمريك���ي بدول غرب
إفريقيا ،مع التركي���ز في بعض هذه الدول من
أجل مكافحة ما أسمته الواليات المتحدة بخطر
اإلرهاب؛ في إشارة إلى قوى اإلسالم السياسي
وغيرها من القوى الجهادية.

وهذا االهتمام تمثل في عدة �أمور:

 - 1مس����اعدة هذه الدول ف����ي مكافحة ما
يس����مى باإلرهاب ،وتدريب قواتها الوطنية على
سبل مواجهته ،ومن هنا طرحت اإلدارة األمريكية
عام 2002م مبادرة الساحل لمواجهة اإلرهاب (في
إشارة إلى ساحل إفريقيا الغربي) ،والتي تضمنت
في البداية أربع دول تُعد هي دول التماس للدول
العربية في شمال إفريقيا ،هذه الدول األربع هي:
مالي وتشاد والنيجر وموريتانيا ،ويُالحظ أنه تم
تضمين مالي بالرغم من أنها ليست دولة ساحلية
وإنما دولة حبيس����ة ،لكنها تتمت����ع بحدود كبيرة
مع الجزائر ،مما يفس����ر األسباب الحقيقية لهذه
المبادرة ،والتي تم توس����يعها عام 2005م لتضم
عشر دول أخرى من دول اإلقليم.
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( 	)1لمزيد من التفاصيل انظر :د .أحمد إبراهيم محمود :أبعاد تشكيل
قيادة عسكرية أمريكية إلفريقيا ،ملف األهرام االستراتيجي
(القاهرة :مركز الدراسات االستراتيجية باألهرام ،عدد ،147
مارس 2007م) ،ص ص .26 – 25

 - 2القيام بتنفيذ عمليات فعلية من خالل
هذه الدول لمواجهة أنش���طة بعض الجماعات
الجهادية السلفية كما حدث عام 2004م ،عندما
تم ش���ن عملية عسكرية بمساعدة ٍّ
كل من مالي
وتشاد والنيجر والجزائر ضد الجماعة السلفية
للدعوة والجهاد؛ إثر قيامها عام 2003م بخطف
 32سائحاً من الصحراء الجزائرية.
 - 3التفكير في إقامة مقر القيادة العسكرية
الجديدة المعروف باسم «األفريكوم» في إحدى
هذه الدول ،لذا كان العرض أوالً على ليبيا قبل
سقوط القذافي ،ثم نيجيريا ،فليبيريا.
ومعنى هذا أن واش���نطن لن تس���مح ببروز
قوي ألي تيار من تيارات اإلسالم السياسي في
منطقة غرب إفريقيا ،بل إنها س���وف تتخذ من
هذه المنطقة نقطة انطالق لتصفية هذه القوى
(((
في دول الش���مال اإلفريقي ،وآلياتها في ذلك
تقديم المساعدات اإلنس���انية لشعوب الغرب
اإلفريقي لكس���ب و ّدها ،وتقديم المس���اعدات
للنظم العلمانية لمواجهة هذه التيارات ،وأخيراً
– ولي���س آخ���راً  -تقديم التدريب���ات الالزمة
للجي���وش الوطني���ة لمواجهة ه���ذه القوى ،أو
التدخل األمريكي المباشر عند اللزوم ،وإن كان
هذا سيكون في نطاق ضيق.

( 	)2حول هذه اآلليات انظر :المرجع السابق نفسه.
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تارخيية

مملكة ُصنغاي
�أ.د .ح�س��ــين �س��يــد عب��د اهلل
(*)
مـــراد
أسس هذه المملكة شعب
ّ
صنغاي  Songhayالذي يُنسب
ُ
إل����ى قبيلة زنجية ُعرفت بهذا
االسم ،وكان لهذه القبيلة دور بارز واضح المعالم
في تاريخ بالد الس����ودان الغرب����ي ،والتي يُطلق
عليها اآلن «غرب إفريقيا» ،قامت إمارة صنغاي
األولى في إقليم دندي  Dendiالذي يقع على نهر
النيجر ،ويُعد هذا اإلقليم موطن هذا الشعب.
وقد اس���تقبلت مواط���ن الصنغاي هجرات
بربري���ة صنهاجي���ة؛ إذ هاج���ر إليه���ا برب���ر
لمطة والط���وارق الذين انصهروا مع الس���كان
األصليي���ن((( ،كما اس���تقبلت هجرات من قبائل
زنجية من الماندنجو والفوالني ،ويذكر السعدي
وأسس���ت
هجرة يمنية قدمت إلى هذه المنطقة ّ
أس���رة «األزواء» الحاكمة ،وكان أول ح ّكامها «زا
األيمن»((( ،ويُرجع بعض المؤرخين أصولهم إلى
اليم���ن ،ويرى أن (األيم���ن) تحريف لـ (اليمن)،
والنس���بة إلى العرب أمر مألوف ومشهور عند
(*)	 رئيس قسم التاريخ  -معهد البحوث والدراسات اإلفريقية –
جامعة القاهرة.
( 	)1فاي منصور علي :أسكيا الحاج محمد وإحياء دولة السنغاي
اإلسالمية 935 – 889هـ ،منشورات كلية الدعوة اإلسالمية،
طرابلس ،الطبعة األولى ،ص .14 ، 13
( 	)2السعدي :ملوك السودان أهل سنغي وقصصهم وأخبارهم
وسيرهم وغزواتهم وذكر تنبكت ونشأتها ومن ملكها من الملوك،
طبعة هوداس ،مطبعة بردين ،مدينة انجي1898 ،م ،ص .4 ، 3

عدد كثير من الممالك الس���ودانية؛ فقد ا ّدعاها
مل���ك غانة ،كما ا ّدعاها ملوك برنو الذين أقاموا
مملكته���م قرب بحيرة تش���اد((( ،وملوك إمارات
الهوسا في شمال نيجيريا الحالية(((.

�أ�س��رة «الأزواء»((( وت�أ�س��ي�س �إم��ارة ف��ي
�صنغاي:

يرى بعض الباحثي���ن أن أول مملكة منظمة
ظه���رت في منطقة الصنغ���اي ترجع إلى القرن
األول الهجري  /السابع الميالدي ،وقد اتخذت
م���ن مدينة كوكي���ا  Koukyaعاصمة ،وتقع هذه
المدينة على نهر النيجر؛ على بعد مائة كيلو متر
إلى الجنوب من مدينة جاو (((.Gao
وقد حكم هذه المملكة من أس���رة «زا األيمن»
واحد وثالثون ملكاً ،منهم أربعة عش���ر ماتوا على
الوثنية ،والباقون كانوا على اإلسالم ،وأول من أسلم
منهم «زا ُكسي»  ، Za kossoiوذلك في سنة 400هـ
1009 /م ،ويُطلق عليه في لغة صنغاي «مسلم دام»،
وهذا معناه في لغتهم( :أسلم طوعاً بال إكراه)(((.
( 	)3إبراهيم طرخان :إمبراطورية غانة اإلسالمية ،الهيئة المصرية
العامة للتأليف والنشر ،القاهرة1970 ،م ،ص .49
( 	)4حسين مراد :دولة كانو اإلسالمية تطورها السياسي والحضاري،
نشرة دوري��ة محكمة ،يصدرها معهد البحوث وال��دراس��ات
اإلفريقية ،العدد  ،47القاهرة 1997م.
( 	)5لقب «األزواء» ،ومفرده «زا» ،وهو لقب نسبة ألسرة يمنية هاجرت
إلفريقيا ،وأول من حكمها «زا األيمن».
( 	)6جون هونويك :اإلس�لام في إفريقيا االستوائية ،ترجمة عبد
الرحمن الشيخ ،المركز القومي للترجمة ،القاهرة ،الطبعة األولى،
2010م ،ص .370
( 	)7السعدي :مصدر سابق ،ص .3
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عوامل انت�شار الإ�سالم في �صنغاي:

يرجع انتشار اإلسالم في صنغاي إلى العديد
من العوامل؛ منها الصالت التجارية التي ربطت
بين بالد المغرب وبالد الس���ودان الغربي ،تلك
الصالت التي ترجع إلى ما قبل الفتح اإلسالمي
لب�ل�اد المغ���رب ،يؤكدها العديد م���ن النقوش
الصخرية ،وتب ّين ه���ذه النقوش طريقاً يبدأ من
وادي درعة بالمغرب األقصى ،وينتهي عند الدلتا
الداخلية لنهر النيجر(((.

تحول أحد الملوك إلى اإلسالم في
ّ
بداية القرن الخامـس الهجـري،
وبإسالمه أصبح اإلسالم دين ًا رسمي ًا في
صنغاي منذ عام 400هـ 1009 /م
وبانتهاء الفتح اإلسالمي لبالد المغرب بدأت
القوافل التجارية المغربية تتجه إلى الس���ودان
الغربي في أواخر الق���رن األول وبدايات القرن
الثاني للهجرة ،وواجه التجار صعوبات؛ منها قلة
الماء ،وه���ذا ما دفع والي المغرب عبد الرحمن
بن حبيب الفه���ري (138 – 130هـ) إلى القيام
بحفر ثالثة آبار على طريق القوافل الذي يربط
بين مدينة «تامدلت» جن���وب المغرب األقصى،
ومدينة «أودغس���ت» الواقعة اآلن جنوب ش���رق
موريتانيا(((.
وش���ارك التّجار اإلباضيون الذين استقروا
على أطراف الصحراء ف���ي واحات فزان وجبل
نفوس���ة وورجالن ،منذ الق���رن الثاني الهجري،
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في التجارة عبر الصحراء ،واتس���ع نش���اطهم
بقيام الدولة الرس���تمية في تاهرت عام 160هـ
766 /م.
وقد أش���رفت ه���ذه الدولة عل���ى التجارة
الصحراوية ،واهتمت بها ،وحفرت اآلبار للقوافل،
وأرسلت الجنود بصحبة التجار لتأمينهم((( ،وكان
أكثر المسافرين للتجارة من السودان الغربي في
عهد الدولة الرستمية يتجهون إلى مدينة جاو(((،
وقد أسهمت جهود هؤالء التجار اإلباضيين في
نشر اإلسالم في صنغاي وتعريفه لألهالي.
كما ارتبط���ت الدولة الرس���تمية بعالقات
دبلوماسية مع إمارة صنغاي خالل القرن الثاني
الهج���ري ،تذكر المص���ادر اإلباضية أن الحاكم
الثاني للدولة الرس���تمية عب���د الوهاب بن عبد
الرحمن بن رس���تم (208 - 171هـ) قد منع ابنه
«أفلح» من الس���فر إلى مدينة كوكو Kaw Kaw
(جاو  )Gaoعاصمة صنغ���اي((( ،وهذا يعني أن
الصالت الدبلوماسية كانت متزامنة مع الصالت
التجارية ،وترجع إلى القرن الثاني الهجري ،كما
أن طلب «أفلح» الس���فر إلى مدينة كوكو يعني أن
هناك وفوداً رس���مية اتجهت إلى صنغاي وأراد
«أفلح» ابن الحاك���م أن يرأس أحد هذه الوفود،
وحين آل األمر في الدولة الرس���تمية إلى أفلح
بن عبد الوهاب (258 - 208هـ) سعى إلى دعم
العالقة مع مملكة صنغاي ،فأرسل سفارة رسمية
إلى تلك البالد على رأسها محمد بن عرفة الذي
تو ّلى مناصب رفيعة في الدولة الرس���تمية ،وقد

( 	)3محمد ناصر :دور اإلباضية في نشر اإلسالم بغرب إفريقيا،
مكتبة الضامري ،سلطنة عمان ،بدون تاريخ ،ص .8

( 	)1حسين مراد :الصالت بين بالد المغرب والسودان الغربي خالل
القرن 6 – 2هـ ،مؤتمر اإلسالم في إفريقيا ،جامعة إفريقيا
العالمية ،نوفمبر 2006م ،ص .375 ، 374

( 	)4المرجع السابق والصفحة.

( 	)2البكري :المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب ،دار الكتاب
اإلسالمي ،القاهرة ،بدون تاريخ ،ص .157 ،156

( 	)5الوسياني :سير أبي الربيع الوسياني ،مخطوطة بدار الكتب
المصرية ،رقم  9113ح ،ميكروفيلم  ،8452ص .49

العدد الثالث عشر  /رجب  -رمضان 1433هـ  ،يوليو  -سبتمبر 2012م

ُس ّر ملك صنغاي من هذا الوفد وهيئته وهديته(((.
لقد س���اعدت ه���ذه المعام�ل�ات التجارية
والدبلوماسية بين المغاربة وصنغاي ،والتي ترجع
إلى القرن الثاني الهجري ،في انتش���ار اإلسالم
في تلك البالد ،فقد كانت ظاهرة اقتران اإلسالم
بالتجارة ظاه���رة معروفة ف���ي إفريقيا جنوب
الصحراء ،ذكر توماس أرنولد في كتابه (الدعوة
إلى اإلسالم) أن التجارة واإلسالم متالزمان في
القارة اإلفريقية ،فقد اعتنق تجار مملكة صنغاي
اإلسالم باإلضافة إلى بعض سكانها قبل الحكام
ورجال الحاش���ية نتيجة اتصالهم بأقرانهم من
بالد المغ���رب ،وكان التجار يرون في انتش���ار
اإلس�ل�ام جنباً إلى جنب مع نش���اطهم التجاري
تدعيماً لهذا النشاط(((.
واس���تمر االنتش���ار التدريجي لإلسالم بين
رعايا صنغاي ،وحين أصبح المس���لمون يش ّكلون
جماعة كبيرة داخل مجتمع صنغاي؛ تح ّول الملك
زا ُكسي إلى اإلس�ل�ام في بداية القرن الخامس
الهجري  -كما ذكرنا من قبل  ،-وبإس�ل�ام هذا
الملك أصبح اإلس�ل�ام ديناً رسمياً في صنغاي
منذ عام 400هـ 1009 /م.
ثم تأتي شهادة البكري والتي د ّونها في كتابه
عام 460هـ 1068 /م لتؤ ّكد تعمق اإلس�ل�ام بين
الحكام والمحكومين حتى أصبح مرجعاً أساسياً
لنظ���ام الحكم؛ إذ يقول« :إن ملكهم مس���لم ،وال
يملّكون غير المسلم»((( ،ويعني هذا أن ك ّل أفراد
الحكومة الصنغاية وحكام األقاليم والمدن كانوا
م���ن المس���لمين ،وا ّدعى هذا الحاك���م ارتباطه

بالخالفة العباسية؛ مؤكداً أن خليفة بغداد أرسل
إليه س���يفاً ودرعاً ومصحفاً ،وهو ما يعني تو ّليه
الحكم(((.

اعتنق تجار مملكة صنغاي اإلسالم
قبل الحكام ورجال الحاشية نتيجة
اتصالهم بأقرانهم ببالد المغرب
وتؤ ّكد ش���واهد القبور التي اكتُش���فت في
منطقة س���اني  ، Saneyالتي تقع على بعد أربعة
أميال من مدينة جاوِ ،قد َم اإلسالم في صنغاي،
وانفعال س���كانها المسلمين بمظاهر هذا الدين
وشعائره ،وأقدم نقش ُعثر عليه في هذه المنطقة
يعود إلى عام 481هـ 1088 /م لسيدة مسلمة ال
تنتمي إلى األس���رة الحاكم���ة تُدعى «مكية بنت
حس���ن الحاج»((( ،فاس���م صاحبة الشاهد يب ّين
مدى التأثر باإلسالم وشعائره ،فهذا االسم جاء
تيمن���اً بمدينة مكة التي تض���م بيت الله الحرام
قبلة المس���لمين ،ويتضح من اسم أبيها أنه ظفر
بحج بيت الله الحرام بمكة المكرمة ،والراجح أنه
أنج���ب ابنته هذه بعد أداء فريضة الحج ،وأطلق
عليها هذا االس���م تبركاً بمكة ،وعلى هذا يكون
األب قد أدى فريضة الحج في النصف األول من
القرن الخامس الهج���ري تقريباً ،وهذا يؤ ّكد ما
ذهبنا إليه من قِ دم اإلسالم في صنغاي(((.
باعتناق «زا ُكسي» اإلسالم أصبحت صنغاي
( 	)4المصدر السابق والصفحة.

( 	)1ابن الصغير :أخبار األئمة الرستميين ،تحقيق محمد ناصر ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت 1986م ،ص .71
(	)2

Devidson، B: Old Africo،
ان���ظ���ر:
.rediscoverd، London 1959، p.97

( 	)3البكري :مصدر سابق ،ص .183

(	)5

انظرFernando، Paolo: Histore contre :
Memoire Eplgraphic Chroniques،
Publications de L’ institut des etudes
.Africannes، Rabat، 1993، P.18

( 	)6حسين مراد :الصالت ،ص .396
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مملكة إس�ل�امية ،وقد قام هذا الحاكم بتأسيس
أول عاصم���ة لمملكته في مدين���ة «جاو» التي
اش���تهرت بعدة مس��� ّميات ،أهمها :جاو ،وكوكو،
وغاو ،وكاغ ،وتقع هذه المدينة عند بداية الثنية
الثاني���ة لنهر النيجر ،وه���و يبعد عنها بأكثر من
ستة كيلو مترات(((.
ويحيط الغموض بتاريخ صنغاي منذ اعتناق
زا ُكس���ي لإلس�ل�ام ،من أوائل القرن الخامس
الهجري وحتى الربع الثالث من القرن الس���ابع
الهجري ،وقد خضعت صنغ���اي في هذا القرن
لدولة مالي اإلسالمية.

عالقة �صنغاي بدولة مالي:

م���رت عالقة صنغاي بدول���ة مالي بمراحل
مختلفة ،تم ّثلت في الخضوع ،تم التمرد والخروج
عن طاعة مالي ،ثم العودة إلى الخضوع ،وأخيراً
االستقالل.
خضع���ت صنغاي لدول���ة مالي (أسس���ها
سندياتا الذي كان يُس��� ّمى :ماري دياتا أو ماري
جاط���ة)((( في فترة حكم منس���ا((( علي (- 670
685ه���ـ 1270 - 1255 /م) ،وقد ُعرف منس���ا
علي بالتقوى والص�ل�اح ،وزار مصر في طريقه
للحج عام 658هـ 1259 /م زمن الظاهر بيبرس
(678 – 658هـ 1277 - 1260 /م).
ومن أبرز أعمال هذا المنس���ا بَ ْس���ط نفوذ
مال���ي عل���ى دولة صنغ���اي الناش���ئة ،غير أن
العاصمة «جاو» قد امتنعت على مالي ،ولضمان
خضوع صنغاي لمالي أخذ منس���ا علي رهائن؛
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هم���ا علي كولن وأخوه س���لمان ن���ار (ابنا ملك
صنغاي زا ِ
ياس َب ْي)(((.
بعد وفاة منس���ا علي م ّرت دولة مالي بفترة
من االضطراب السياس���ي ،دامت زهاء عقدين،
وانتهت باستيالء ساكورة  Zakouraعلى الحكم،
وهو م���ن موالي األس���رة الحاكم���ة ،ويُعد من
أعظ���م ح ّكام دولة مالي ،حي���ث تم ّكن في فترة
حكم���ه (700 – 684هـ 1300 - 1285 /م) من
اس���ترجاع هيبة الدولة ،فقام بإخضاع صنغاي
التي خرجت عن الطاعة في فترة االضطرابات،
واستولى على العاصمة «جاو» التي امتنعت على
أسالفه(((.
ثم خرج���ت صنغاي مرة أخ���رى عن طاعة
دولة مالي ،بع���د أن خضعت من قبل مرتين في
عهد منسا علي وس���اكورة ،وهذا ما جعل منسا
موسى (738 - 712هـ 1337 - 1312 /م) يقوم
بإخضاعها من جدي���د ،وكان ذلك عقب عودته
حجه عام 725هـ 1325 /م ،ونجح في
من رحلة ّ
االس���تيالء على عاصمة صنغاي مدينة «جاو»،
واستعاد الرهائن وأحكم الرقابة عليهما(((.

«�سنّي» وت�أ�سي�س مملكة �صنغاي:
�أ�سرة ُ

تم ّك���ن الرهينة الصنغاية عل���ي كولن ،بعد
تخلّصه هو وأخوه من األسر ،من تأسيس مملكة
ف���ي صنغاي عام ( 735ه���ـ 1335 /م) ،متخذاً
«س���ـنِّي» ،وقد اس���تمر خلفاؤه
لقباً جديداً هو ُ
والتوس���ع على حساب ممتلكات مالي
في الحكم
ّ
السنِّي
دب فيها الضعف واالنحالل،
التي ّ
ّ
وتوسع ُّ
«سليمان دام» على حس���اب ممتلكات مالي ،بل
دخل عاصمتها وقام بتخريبها.

( 	)1محمد بن عبد المنعم الحميري :ال��روض المعطار في خبر
األقطـار ،مؤسسـة ناصر الثقافيـة ،بيروت  -ط 1980 ،2م ،ص
 .503 ، 502ومحمود كعت :تاريخ الفتاش ،باريس 1913م ،ص
.45

( 	)4السعدي :مصدر سابق ،ص .7 - 6

( 	)2عن «ماري جاطة» انظر :إبراهيم طرخان :دولة مالي اإلسالمية،
الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة 1973م ،ص .44 - 39

( 	)5ابن خلدون :العبر وديوان المبتدأ والخبر ،دار الكتاب اللبناني،
بيروت1961 – 1956 ،م ،ج  ،6ص .414

(« 	)3منسا» :لقب يعني ملك.

( 	)6السعدى :مصدر سابق ،ص .6 ، 5
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«س���نّي» هي األسرة الثانية التي
وتُعد أسرة ُ
(((
حكمت صنغاي بعد أس���رة «زا األيمن»  ،وحكم
صنغاي من هذه األس���رة عش���رون حاكماً لمدة
قرن ونصف القرن ،ومن أهم حكام هذه األسرة
ُس���نّي علي (898 - 869هـ 1498 - 1464 /م)
الذي يُعد األشهر من ملوك صنغاي ،وهو الملك
التاسع عشر في ترتيب ملوك أسرة ُسنّي.
سعى ُسنّي علي منذ أن تو ّلى مقاليد السلطة
إلى إرساء وبناء الدولة ،وقام بإنشاء جيش قوي
ومد ّرب ،ومجهز بالعت���اد والعدة ،باإلضافة إلى
تجهيز أسطول بحري ،وبهذا الجيش واألسطول
انتصر في ك ّل المعارك التي خاضها(((.
وتع���د غ���زوات ُس���نّي عل���ي لألقالي���م
والمقاطعات التي كانت تحت سيادة مملكة مالي
التوس���عية ،حيث استطاع ضم
من أهم غزواته
ّ
(((
معظم ممتلكات مال���ي  ،وامتدت هذه المملكة
غرباً إلى أعالي النيجر والس���نغال ،ووصلت من
التوسع
الشمال الغربي إلى أدرار ،لكنه أخفق في
ّ
جنوباً حي���ن أخفق في االس���تيالء على مملكة
التوس���عات أصبح
موش الوثنية  ،Mossiوبهذه
ّ
س���لطانه نافذاً على إمبراطورية كبيرة محورها
نهر النيجر(((.
كان اإلسالم خالل النصف الثاني من القرن
التاسع الهجري ،أي في فترة حكم ُسنّي علي ،قد
ال في مملكة صنغاي ،خصوصاً
أصبح ديناً متغلغ ً
أن اعتن���اق أول ح ّكام صنغاي لإلس�ل�ام قد م ّر
( 	)1سينيكي مودي سيسكو :الصنغي من القرن الثاني إلى القرن
السادس الهجري ،تاريخ إفريقيا العام ،اليونسكو باريس 1997م،
ج  ،4ص .203
( 	)2محمود كعت :مصدر سابق ،ص .5
( 	)3المصدر السابق ،ص .45
( 	)4سينيكي مودي سيسكو :مرجع سابق ،ص  ،204إبراهيم طرخان:
إمبراطورية صنغي اإلسالمية ،مجلة كلية اآلداب جامعة الرياض،
مجلد 1981 ،8م ،ص .20

عليه أربعة قرون ونصف القرن.
وقد ح���دث صدام قوي بي���ن علماء مدينة
وس���نّي علي ال���ذي كان مخلصاً للديانة
تنبكت ُ
التقليدي���ة الوثنية لصنغاي ،وس���عى إلى عمل
توازن بين اإلس�ل�ام والوثنية ،فقد كان مس���لماً
لكنه لم يحسن إسالمه ،ولم يهجر يوماً التقاليد
الوثنية لصنغاي ،لهذا األمر وصفه الس���عدي :بـ
«الظال���م األكبر» ،ويذكر أيضاً أنه كان «فاس���قاً
متعدياً متسلطاً ،تسلّط على العلماء والصالحين
بالقت���ل واإلهان���ة واإلذالل»((( ،لهذه التصرفات
والسلوكات جعله العلماء في عداد الوثنيين(((.
وفي ظروف غامضة توفي ُسنّي علي ،وبعد
وفات���ه قام األمراء وقادة الجيش بتولية ابنه أبي
بس���نّي بار على عرش المملكة عام
بكر الملقب ُ
898ه���ـ 1491/م ،ولم يرق ه���ذا االختيار أحد
القادة البارزي���ن ،وهو القائد محمد بن أبي بكر
الذي كان يرغب في والية عرش صنغاي ،لذلك
خرج هذا القائد على ُس���نّي بار بعد شهور قليلة
من واليته لعرش صنغاي؛ متذرعاً بضعف إسالم
هذا الملك ودعاه إلى تصحيح عقيدته(((.

«�سنّي» ل�صنغاي وبداية
نهاية حك��م �أ�سرة ُ
حكم �أ�سرة «الأ�ساكي»:

وأمام رفض ُس���نّي بار لدعوة القائد محمد
بن أبي بك���ر اندلعت الحرب بينهم ،و ُهزم جيش
حاك���م صنغاي في موقعة غ���رب مدينة جاو(((،
وبهذا االنتصار استولى محمد بن أبي بكر على
الحكم في صنغاي ،وانتهت حقبة من تاريخ هذه

( 	)5السعدي :مصدر سابق ،ص .64
( 	)6محمود كعت :الفتاش ،ص .44
( 	)7محمود كعت :مصدر سابق ،ص .55
( 	)8محمود كعت :مصدر سابق ،ص  ،53والسعدي :مصدر سابق ،ص
.71
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تارخيية

المملكة ،وبدأت حقبة جدي���دة للمملكة ُعرفت
بحقبة «األساكي» ،حيث حمل محمد بن أبي بكر
هو وخلفاؤه لقب «أسكيا» ،وظلت أسرة األساكي
تحك���م صنغاي لمدة ق���رن (1000 - 898هـ /
1591 - 1492م) حت���ى مجيء الغزو الس���عدي
الذي أنهى حكم هذه األسرة ،وقضى على مملكة
صنغاي نهائياً.
أمضى أسكيا محمد الكبير السنوات األولى
من حكمه في توطيد س���لطانه ،فق���ام بتنظيم
المملكة ،واهتم بالنظام اإلداري ،وأنشأ مقاطعات
ومدناً جديدة ،وع ّين عليها حكاماً ،وأنشأ جيشاً
ونصب قضاة
وأسطوالً دائمين ،واهتم بالقضاء ّ
في المدن الكبرى والمراكز ،واهتم برعاية العلم
وش���جع ازدهار اقتصاد مملكته فاهتم
والعلماء،
ّ
(((
بالتجارةّ ،
ونظم األسواق ،وخفض الضرائب .
وبعد أن ّ
نظم شؤون المملكة ودعم استقرارها
خرج ألداء فريضة الحج عام 902هـ 1496 /م،
واصطحب معه مجموعة م���ن أعيان ك ّل قبيلة،
باإلضافة إلى كب���ار العلماء والقضاة في دولته،
والتق���ى في أثناء حجه علم���اء مصر ،وبخاصة
العالم جالل الدين الس���يوطي الذي نصحه بما
يجب أن يكون عليه الحكم.
وفي مكة المكرمة اش���ترى بساتين أوقفها
الحجاج القادمين من ب�ل�اده((( ،وبعد أداء
على
ّ
الفريضة عاد إل���ى مملكته بالس���ودان الغربي
مز ّوداً بالش���رعية اإلسالمية ،كما أنه حصل من
شريف مكة على لقب «خليفة السودان»(((.
حجه إلى
بعد ع���ودة أس���كيا محمد م���ن ّ
عاصمت���ه جاو ع���ام 903ه���ـ 1497 /م؛ وضع

( 	)1محمود كعت :مصدر سابق ،ص .59
( 	)2السعدي :مصدر سابق ،ص .73 ، 73
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( 	)3المصدر السابق ،ص .73

خطة لتوسيع مملكته وتدعيم ملكه باسم الجهاد
اإلسالمي ،وخرج في عام 904هـ 1498 /م لفتح
مملك���ة موش الوثنية التي ل���م تخضع من قبل،
وعرض اإلس�ل�ام على ملكها ،ولما رفض حاربه
وانتصر عليه ،وعلى إثر هذه الحرب اعتنق كثير
من أهل موش اإلس�ل�ام ،ولم يعودوا خطراً يه ّدد
مملكة صنغ���اي((( ،كما امتدت الحدود الجنوبية
للمملكة.
وامتدت الفتوحات في الغرب حين أضاف ما
بقي من أمالك مالي عام 907هـ ،ووصلت حدود
المملكة إلى س���احل المحيط األطلسي ،ويزعم
بع���ض الباحثين أن مملكته امتدت ش���رقاً حين
نجح في االس���تيالء على إمارات الهوسا (شمال
نيجيريا الحالية) ،لكن من المؤ ّكد أنه لم يستول
عل���ى هذه البالد ،أما في الش���مال فقد امتدت
حدود مملكته إلى مناجم الملح في تغازة(((.

خلف��اء الأ�سكي��ا محم��د الكبي��ر (– 935
1000هـ 1591 - 1529 /م):

اعتلى عرش صنغاي تسعة أساكي من أبناء
أسكيا محمد وأحفاده ،باستثناء األسكيا «محمد
م���ر بنكن» ابن أخيه ،وقد آل الحكم في صنغاي
إلى األس���كيا موسى (937 - 935هـ - 1529 /
1531م) بعد أن عزل أبيه أس���كيا الحاج محمد،
وش���هدت فترة حكم���ه فتن���اً واضطرابات من
المعارضين له ،ولم تش���هد فترة حكمه إنجازات
على صعيد المملك���ة ،وانتهى حكمه على أيدي
إخوته الذين تخلّصوا منه بالقتل(((.
وتو ّلى ع���رش المملكة عقب مقتل أس���كيا
( 	)4محمود كعت :مصدر سابق ،ص  ،70السعدي :مصدر سابق ،ص
.74
( 	)5إبراهيم طرخان :إمبراطورية صنغي ،ص .31 - 29
( 	)6المصدر السابق ،ص  ،86وإبراهيم طرخان :إمبراطورية الصنغي ،مجلة
كلية اآلداب جامعة الرياض ،مجلد  ،8الرياض 1981م ،ص . 34 ، 33
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موس���ى ابن عمه األس���كيا «محمد مر بنكن بن
عمر ُك َمزاغ» (943 - 937هـ 1537 - 1531 /م)،
وقد شهدت صنغاي في عهده تطوراً ونهضة في
عدة مجاالت ،وبخاصة الجيش ،فقد ك ّون جيشاً
كبيراً في العتاد والعدة(((.
وانتهى حكم هذا األس���كيا بالعزل؛ إذ عزله
أسكيا إس���ماعيل بن الحاج محمد الكبير (943
 946هـ 1549 - 1539 /م) ،وال توجد أحداثتُذكر في فترة حكمه ،والتي دامت أقل من ثالث
سنوات(((.
وتو ّلى حكم مملكة صنغاي بعد ذلك أس���كيا
إسحاق (956 - 946هـ 1549 - 1539 /م) أخو
األسكيا الس���ابق ،والذي ُع ّد أكثر األساكي قوة
وشجاعة ،وقد واجه مطامع الدولة السعدية في
المغرب بحزم وقوة(((.
وخلفه في الحكم أخوه األس���كيا داود (956
 990ه���ـ 1582 - 1549 /م) ال���ذي يُعد أكثراألس���اكي ثقافة وعلماً ،فق���د كان يتح ّدث اللغة
العربية ،كما كان عارفاً وحافظاً لكثير من س���ور
القرآن الكريم ،وتذكر المصادر الكثير عن كرمه
وصالحه(((.
بعد رحيل األس���كيا داود تو ّلى ابنه األسكيا
محمد الثالث الحك���م (995 - 990هـ 1582 /
1586م) ،وبداية من فترة حكم هذا األس���كيابدأت صنغاي تعان���ي الضعف واالنحالل وعدم
االستقرار ،ولم تكن لهذا األسكيا أعمال ،لذلك
ُع���زل ،وآلت مقاليد الحكم إلى أخيه األس���كيا

«محمد بان» الذي وافت���ه المنية عام 996هـ /
1588م ،ث���م تو ّلى الحكم أخوه إس���حاق الثاني
(999 - 996هـ 1591-1588 /م) ،وشهدت فترة
حكمه صراعاً على الحكم مع أخيه «بلمع محمد
الصادق» ،وقد كلّف هذا الصراع مملكة صنغاي
كثيراً من الرجال والعدة والعتاد(((.
وفي ظل ه���ذه األوضاع الداخلية الس���يئة
واجه���ت صنغاي الغزو الس���عدي عام 999هـ /
1591م بقي���ادة القائد ج���ودر الذي هزم جيش
األس���كيا ،وبعد الهزيمة عزل األس���كيا إسحاق
الثان���ي ،وتو ّلى مقاليد الحكم األس���كيا «محمد
كاع» ال���ذي اعتقل���ه الجيش الس���عدي في عام
1000ه���ـ 1591 /م((( ،وبهذا س���قطت مملكة
صنغاي اإلسالمية.
ويرجع س���قوط هذه المملكة إلى االنقسام
والصراع الذي نش���ب بين أبناء األسرة الحاكمة
منذ أواخر عهد مؤسس���ها أسكيا محمد الكبير،
وأدى هذا االنقس���ام إلى انضم���ام بعض أبناء
األساكي إلى المراكشيين في أثناء الغزو ،وأخيراً
كان لحس���ن تنظي���م الجيش المغرب���ي ،وتف ّوق
سالحه باستخدام المدافع والبنادق((( ،أثر كبير
في سقوط مملكة صنغاي.
وبذل���ك انتهت مملكة صنغاي اإلس�ل�امية،
والتي تُ َع ّد إح���دى الصفحات الناصعة والزاهرة
في تاريخ غرب إفريقيا اإلسالمي ،بفضل الدور
الحضاري الذي قامت به في غرب إفريقيا.

( 	)1السعدي :مصدر سابق ،ص  ،86وإبراهيم طرخان :إمبراطورية
الصنغي ،ص .34 ، 33
( 	)2السعدي :مصدر سابق ،ص . 91

( 	)5السعدي :مصدر سابق ،ص .125 ، 123

( 	)3المصدر السلبق ،ص .100

( 	)6السعدي :مصدر سابق ،ص  ،152وأبيتول :نهاية إمبراطورية
الصنغي ،تاريخ إفريقيا العام ،اليونسكو 1997م ،ج  ،4ص ، 345
.346

( 	)4المصدر السابق ،ص  ،115واألرواني :السعادة األبدية بالتعريف
بعلماء تنبكت البهية ،تحقيق الهادي الدالي ،جمعية الدعوة
اإلسالمية ،طرابلس 2001م ،ص .66

( 	)7إبراهيم طرخان :إمبراطورية صنغي ،ص .48
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سياسية

تحوالت الفكر السياسي اإلفريقي
وشروط النهضة
�أ .د .محمد عا�شور

(*)

مقدمة:
شهدت قارة إفريقيا ،في
خالل العقدين الماضيين من
الزمان ،سلسلة من التغ ّيرات
السياس���ية والفكرية ،ودع���وات لمزيد احترام
لحقوق األفراد والشعوب وحرياتهم؛ أثمرت بعض
آثارها على األصع���دة االقتصادية واالجتماعية
في صورة مبادرات اتحادية وتكاملية.
وف����ي المقاب����ل؛ أس����فرت – وألول مرة  -عن
الخروج عن مبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة عن
االستعمار ،وذلك بإقرار انفصال جنوب السودان عن
شماله وقيام دولة جنوب السودان ،األمر الذي يشير
من جانب إلى التعارض الذي طالما تح ّدث عنه بعض
المحللين بين مبدأ الحفاظ ع����ن الحدود الموروثة
ويرسخ
ومبادئ حقوق اإلنسان وحق تقرير المصير،
ّ
ازدواجية المعايي����ر الدولية في تطبيق تلك المبادئ
وإق����رار ذلك الحق؛ بما يتوافق  -في غالب األحوال
 ومصالح القوى الكبرى ورؤيتها.ومع اندالع م���ا اُصطلح على تس���ميته إعالمياً:
«ثورات الربيع العربي» في الشمال اإلفريقي ،واإلطاحة
بن ُُظ���م حكم ُظ ّن طوي ً
محصن���ة بفعل عالقاتها
ال أنها
ّ
اإلقليمية والدولية ،بدا أن هناك مناخاً جديداً يتش ّكل
ف���ي المنطقة ،وبالرغم من اخت�ل�اف موقف األفارقة
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(*) أستاذ بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية

(ش���عوباً ،وحكاماً) في تقييم التطورات في الش���مال
اإلفريقي؛ يرى بعض الناس أن القارة ال محالة سائرة
في طريق الخالص من ربقة المواريث االستعمارية.

تعد فكرة الوحدة اإلفريقية أقدم
اإلسهامات الفكرية التي أدت دور ًا
محوري ًا على الساحة اإلفريقية
وإجماالً؛ يمكن القول إن أول المشاريع الفكرية
التي ُطرحت على الس����احة اإلفريقي����ة كانت فكرة
الوحدة اإلفريقية ،وقد نش����أت ه����ذه الفكرة خارج
الق����ارة ،بوصفها أداة لمواجه����ة اآلخر في المهجر
قب����ل أن تكون أداة لمواجهة المس����تعمر ،والمطالبة
باالس����تقالل ووح����دة القارة ،وه����ي المطالب التي
تكس����رت على نصال التمسك بس����يادة الدولة من
ّ
جانب معظم دول القارة بعد االستقالل ،منذ منتصف
الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن العشرين؛
ترس����خ واقع الدولة الوطنية بدأت مشروعات
فمع ّ
نهضة خاص����ة بكل ُق ْطر ،اتفقت ف����ي معظمها في
طابعها االشتراكي واإلنساني ،كان من أبرزها فكرة
الرئيس التنزاني جوليوسنيريري عن «األوجاما».
ومع موجة التح����والت الدولية واإلقليمية منذ
أواخر الثمانينيات من القرن العش����رين ،في أعقاب
تفكك االتحاد الس����وفييتي ،ش����هدت إفريقيا جدالً
فكري����اً كبيراً حول ضرورات التح����ول الديمقراطي
في القارة ،تزامن مع تبنّي كثير من النّظم اإلفريقية
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آلليات النّظم الديمقراطية ،التي باتت الطابع الغالب
لدول الق����ارة في أقل من عقد من الزمان ،ومع تلك
التحوالت عاود خطاب الوحدة اإلفريقية البروز من
جديد في صورة مشروع النهضة اإلفريقية الذي دعا
إليه الرئيس الجنوب إفريقي السابق «ثابوامبيكي»،
والذي تبلور بعد ذلك واقعي����اً في مبادرة «النيباد»،
الت����ي تزامنت معها مب����ادرة التحول م����ن «منظمة
الوحدة اإلفريقية» إلى «االتح����اد اإلفريقي» ،والتي
تزعمها الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
ويسعى هذا المقال إللقاء الضوء على أهم
المبادرات الفكرية التي ُطرحت على الس���احة
اإلفريقية س���عياً للتخلص من ربقة االستعمار
وتحقيق النهضة ،ونصيب ٍّ
كل منها من النجاح ،أو
اإلخفاق ،وأسباب ذلك؛ وصوالً إلى استشراف
مستقبل القارة في ضوء التغ ّيرات الجارية في
القارة بفعل ثورات الشمال ،وتحوالت الجنوب.

ويتناول المقال المحاور اآلتية:

 -فكرة الوحدة اإلفريقية ،ومراحل تطورها.

 -تجليات فكرة الوحدة اإلفريقية ومآالتها

بعد االستقالل.

 من الوحدة إلى االتحاد والنهضة والحكم الرشيد. خاتمة :هل تحررت إفريقيا من فكر االستعمار؟أوالً :فكرة الوحدة اإلفريقية ،ومراحل تطورها(((:

تع���د فك���رة الوح���دة اإلفريقي���ة أق���دم

( 	)1د .محمد عاشور :قمة سرت ومشروع الوحدة اإلفريقية ،في
مجلة آفاق إفريقية (القاهرة :الهيئة العامة لالستعالمات ،عدد
( ،)3خريف 2002م) ،ولمزيد راجع:
 حورية مجاهد :االتجاهات األيديولوجية للوحدة اإلفريقية،مجلة دراس��ات إفريقية ،القاهرة :معهد البحوث والدراسات
اإلفريقية١٩٧٥ ،م ،عدد  ،٤كولينليجوم ،الجامعة اإلفريقية،
ترجمة :أحمد محمود سليمان ،القاهرة :الدار المصرية للتأليف
والترجمة ،د .ت.
أحمد سيكوتورى :الواليات المتحدة اإلفريقية ،القاهرة :مطابعالهيئة العامة للكتاب١٩٨١ ،م ،سلوى لبيب ،دبلوماسية القمة،
القاهرة :دار المعارف١٩٨٠ ،م.
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اإلسهامات الفكرية التي أدت دوراً محورياً على
الس���احة اإلفريقية ،بالرغم من نشأتها خارج
القارة ،وس���اهم في بلورتها كثير من المفكرين
من غي���ر األفارقة ،من الذين جمعهم باألفارقة
وحدة اآلم���ال واآلالم ،وقد م ّرت فكرة الوحدة
اإلفريقية بعدة مراحل ،يمكن إجمالها في ثالث
مراحل على النحو اآلتي:
أ  -مرحلة وحدة اللون والقهر:
نشأت هذه المرحلة  -كما سبقت اإلشارة
 خارج قارة إفريقيا ،وتطورت وسط ما وصفهبعض المحللين بأنه «مثلث األطلنطي للنفوذ»،
وال���ذي تتكون أضالع���ه من العال���م الجديد
(األمريكيتين) وأوروبا وإفريقيا؛ حيث تش��� ّرب
األفارقة أفكار الوحدة في طورها األول – الذي
يمتد من منتصف القرن التاسع عشر إلى قبيل
القرن العش���رين  -من أوضاعهم المزرية في
العالم الغربي بصفة عامة ،والواليات المتحدة
األمريكية بخاصة(((.
وقد اتس���مت تل���ك المرحل���ة بالعاطفية
الناجمة عن شعور األفارقة بفقدانهم أوطانهم،
وما نجم عن ذلك من استعبادهم واضطهادهم
عنصري���اً واحتاللهم ،فكانت التجليات األدبية،
وبخاص���ة الش���عرية المؤكدة لتل���ك المعاني،
والمطالبة باستعادة الكرامة واالعتزاز بالذات
اإلفريقي���ة الس���وداء ،وه���ي المطالب���ة التي
وصلت ذروتها في أش���عار «إيمي سيزار» وتيار
«الزنوج���ة» ،وكذا أعمال «ليوبولد س���نجور»،
وعكس���ها حركياً وتنظيمياً «ماركوس جارفي»
أحد زنوج جامايكا الذي نادى بعنصرية سوداء
في مواجهة العنصرية البيضاء ،ودعا إلى عودة
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( 	)1د .حورية مجاهد ،مرجع سابق ،ص .92 – 87

الزنوج إلى إفريقيا ،وهي الدعوة التي عارضها
«ولي���م دي بوي���س» أحد رواد حرك���ة الوحدة
اإلفريقية ،والذي دع���ا إلى أن يكافح األفارقة
في المهجر للحصول على حقوقهم في البلدان
التي يعيشون فيها(((.
ب  -مرحلة «مؤتمرات الجامعة اإلفريقية»
:Pan –Africanism
والتي بدأت منذ نهاية القرن التاسع عشر
ومطلع القرن العشرين مع أول مؤتمر ُعقد تحت
هذا االسم في لندن استجابة لدعوة محام من
جزر ترينداد ،هو «سيلفستر ويليامز» الذي كان
وانصب
أول من تحدث عن الجامعة اإلفريقية،
ّ
اهتمام المؤتمر في البحث عن س���بل تحسين
أوض���اع األفارقة الس���ود والمطالبة بحس���ن
معاملتهم ،وتوالت مؤتمرات الجامعة حيث ُعقد
المؤتمر الثاني في باريس عام 1919م برئاسة
«دي بوي���س» ،والثال���ث في لندن وبروكس���ل
ع���ام 1921م ،و ُعقد المؤتم���ر الرابع في لندن
ولش���بونة عام 1923م ،وكان المؤتمر الخامس
للجامعة اإلفريقية ع���ام 1927م في نيويورك
هو آخر مؤتمرات الجامعة الذي يُعقد برئاسة
«وليم دي بويس».
ويُالحظ ،بصفة عامة ،أن تلك المؤتمرات
جميعه���ا ركزت مطالبها في البحث عن س���بل
تحس���ين أوض���اع األفارقة ،ول���م تتجاوز في
مطالبها السياسية المطالبة بإقامة حكم ذاتي
محلي للجماعات الوطنية(((.
وقد م ّثل «مؤتمر الوحدة اإلفريقية» ،الذي
ُعقد في «مانشستر» ببريطانيا عام 1945م ،نقلة
( 	)2المرجع السابق ،وكذلك كولين ليجوم ،مرجع سابق.51 – 24 ،
( 	)3المرجع السابق ،وانظر :د .حورية مجاهد ،ص .116 – 103
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كبيرة في طبيع���ة مؤتمرات الوحدة وأهدافها؛
حيث شهد المؤتمر ألول مرة مشاركة فاعلة من
زعماء إفريقيا الش���بان الذين اكتسبوا بسرعة
شهرة وصيتاً ذائعاً في بلدانهم ،وفي مقدمتهم
«كوامي نكروما» من س���احل الذهب (االس���م
القدي���م لغان���ا) ،والذي أصبح بع���د ذلك أول
رئيس لها ،والزعي���م «س.ل .إكينتوال» (أصبح
بعد ذلك رئيس وزراء نيجيريا) ،و «جوموكيناتا»
(أصبح رئيس���اً لكينيا عند استقاللها) ،وممثل
عن الدكتور ايزيكوي (أصبح رئيس���اً لنيجيريا
بعد ذلك) ،كما أن المؤتمر طالب بقوة ووضوح
بالحكم الذاتي واالستقالل إلفريقيا السوداء(((.
وتجدر اإلش���ارة إل���ى أنه من رح���م «مؤتمر
مانشس���تر» ول���دت الس���كرتارية القومية لغرب
إفريقيا ،والتي نظمها الدكت���ور نكروما ،وتعهدت
تلك الس���كرتارية في مؤتمره���ا ،الذي عقدته في
أغسطس 1946م ،بتطوير فكرة اتحاد فيدرالي من
غرب إفريقيا ،حتى يمكن اس���تخدامه في النهاية
في تكوين الواليات المتحدة اإلفريقية ،وهي المرة
األولى – قدر ما هو معروف لدينا – التي يُستخدم
فيها اصطالح «واليات متحدة إفريقية»(((.
ج « -االنتقال إلى إفريقيا»:
ويؤرخ لها بانعقاد «مؤتمر الوحدة اإلفريقية
المستقلة األول» عام 1958م ،في أكرا عاصمة
غانا ،حي���ث اجتمعت دول إفريقيا المس���تقلة
آن���ذاك (باس���تثناء جنوب إفريقي���ا) في أكرا
ف���ي أبريل ع���ام 1958م ،وكانت ث�ل�اث منها
تنتمي إلفريقيا الس���وداء (وهي :إثيوبيا ،غانا،
وليبيريا) ،وخمس دول عربية إس�ل�امية (هي:

مص���ر ،تونس ،ليبي���ا ،الس���ودان ،ومراكش)،
وأكدت أعمال المؤتم���ر زيف الحواجز اللونية
والعقدي���ة واللغوي���ة أو الجغرافية (الصحراء
الكبرى) بي���ن دول القارة((( ،وعند انتقالها إلى
القارة اكتسبت الحركة مالمح وأهدافاً جديدة.
ويمكن إجمال أهم مالمحها فيما يأتي من
شعارات وأهداف؛ رفعتها الحركة ونادت بها(((:
إفريقيا لإلفريقيين :بمعنى االستقالل التام
ونبذ االستعمار في جميع صوره وأشكاله.
العمل على قي���ام واليات متحدة إفريقية:
ومثاله���ا األعلى قارة متحدة اتح���اداً كلياً عن
طريق سلس���لة من االتح���ادات اإلقليمية التي
تربط األقطار بعضها ببعض.
التوفيق بين األصالة والمعاصرة :من خالل
استقصاء الشخصية اإلفريقية ،وإعادة تشكيل
المجتمع اإلفريقي؛ ب���أن يُؤخذ من ماضيه ما
هو ق ّيم ومرغوب فيه ،وربطه باألفكار المدنية
الحديثة.
بل���ورة قومية إفريقية :تح���ل محل النظام
القبلي في الماضي.
النهوض باالقتصاد القومي للدول اإلفريقية:
ليحل محل النّظم االقتصادية االستعمارية.
تضامن الش���عوب الس���وداء في كل مكان،
والتحالف األخوي مع الش���عوب الملونة :على
أس���اس التاريخ المش���ترك ف���ي الكفاح ضد
االستعمار.
وتجدر اإلش����ارة إلى أن انتقال فكرة الوحدة
اإلفريقي����ة إلى ق����ارة إفريقيا تزام����ن مع بروز
تيار ثقافي تزعمه وأس����س له الباحث السنغالي

( 	)1ليجوم ،ص .37

( 	)3انظر :د .سلوى لبيب ،مرجع سابق ،ص .24 – 12

( 	)2المرجع السابق ،ص .39

( 	)4كولين ليجوم ،مرجع سابق.48 - 47 ،
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«أنتاجوب» ،ينادي باألص����ل اإلفريقي للحضارة
المصرية ،مدل ً
ال على ذلك بالعديد من الشواهد
الجيولوجية واللغوية واألنثروبولوجية والتاريخية،
وذل����ك بغي����ة التص����دي لالتهام����ات الغربي����ة
االستعمارية للقارة اإلفريقية واألفارقة بالتخلف
وعدم اإلس����هام الحضاري ،حيث رأى «أنتاجوب»
أن ما أثبته في كتاباته وبحوثه من أصول إفريقية
للحضارة المصرية يم ّثل ركيزة أساسية في حرب
إثبات ال����ذات اإلفريقية؛ في مواجهة مس����اعي
المس����خ والطمس التي مارسها ويمارسها الغرب
في مواجهة األفارقة وكل ما هو أسود(((.
ثاني���اً :تجلي���ات فكرة الوح���دة اإلفريقية
ومآالتها بعد االستقالل:
تكشف تجليات فكرة الوحدة اإلفريقية في
مرحلة ما بعد االستقالل عن ه ّوة واضحة بين
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( 	)1الفكرة الرئيسة في أعمال «أنتاجوب» التاريخية هي :تأكيد أن
الحضارة المصرية حضارة إفريقية زنجية ،حيث يرى «أنتاجوب»
أن تاريخ إفريقيا السوداء سيبقى معلقاً في الهواء وال يمكن
كتابته بصورة صحيحة ما لم يتجرأ المؤرخون على ربطه بالتاريخ
المصري.
وهذه الفكرة القت انتقادات عديدة؛ انطالقاً من أنها جاءت
ردة فعل عنصرية إفريقية في مواجهة العنصرية األوروبية،
وقلة الشواهد التي استند إليها «أنتاجوب» ،خصوصاً فيما
يتصل بدراسة المومياوات القديمة وتحليلها ،فض ً
ال عن تعارض
الشواهد اللغوية والتاريخية التي استند إليها مع (ثوابت)
التاريخ التي تراكمت معرفياً ،واعتماد «أنتاجوب» على تأويل
خاص للشواهد واألدلة التاريخية والجغرافية واألنثروبولوجية
واللغوية للتدليل على صحة نظريته .للمزيد حول مضمون الفكرة
واالنتقادات واالنتقادات المضادة انظر:
شيخ أنتاجوب :األصول الزنجية للحضارة المصرية ،ترجمة حليم
طوسون ،القاهرة :كتاب العالم الثالث1995 ،م.
“Diop: Reply to a Critic” at: http://abagond.
diop-reply-to-a-/11/08/wordpress.com/2011
/critic
انظر :إريكا سايمون ،ترجمة محمد عاشور ،الزنوجة والمشكالت
الثقافية إلفريقيا المعاصرة ،مجلة آفاق إفريقية ،الصادرة عن
الهيئة العامة لالستعالمات ،العدد الثالث2001 ،م.
وحول عالقة أفكار «أنتاجوب» بفكر الوحدة اإلفريقية انظر:
François N. Muyumba، “Sheikh Anta Diop: A
Vision of Africa in The 21st Century”، at: http://
www.odidia.com/uploads/File/muyumba01.
pdf

رغبات الش���عوب اإلفريقية في ترجمة الكفاح
ضد االس���تعمار بالقضاء عل���ى مواريثه ،وفي
مقدمتها واقع التجزئة والتفتت ،ومخاوف بعض
قيادات الدول حديثة االستقالل  -آنذاك  -على
مكاسبهم الشخصية ،وطموحاتهم ضيقة األفق
والنطاق في الزعامة والرئاس���ة ،وهو ما تجلّى
في مواقف ثالثة متمايزة بش���أن فكرة الوحدة
نفصله في السطور اآلتية.
والتنمية ،وهو ما ّ

«النهضة اإلفريقية» حركة فلسـفيـة
وسـياسية إلنهـاء العنف ،والنخبوية،
والفساد والفقر الذي يبدو كالطاعون
في القارة اإلفريقية ،وإقامة نظام
أكثر عد ًال وإنصاف ًا
أ  -فكرة الوحدة لدى التنظيمات الشعبية:
جسدت مؤتمرات الهيئات غير الحكومية -
ّ
مثل منظمة الش���عوب اإلفريقية  -قيم الوحدة
اإلفريقية وأفكارها في صورتها المثالية ،حيث
تواترت قرارات تل���ك المؤتمرات على المناداة
موضحة السبل
بالوحدة اإلفريقية الش���املة،
ّ
واإلج���راءات الالزم القيام به���ا لتوضيح ذلك،
ومن األمثل���ة الدالة على هذا المقام القرارات
التي تواتر صدورها عن مؤتمر شعوب إفريقيا
عبر دوراته الثالث التي ُعقدت في أكرا 1958م،
وتونس 1960م ،والقاهرة 1961م ،فيما يتصل
بالوحدة والتضامن(((.
ففي البي���ان الصادر عن مؤتمر ش���عوب
إفريقيا المنعق���د بالقاهرة في مارس 1961م،
( 	)2ليجوم ،مرجع سابق ،ص .414 - 412
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تم تأكيد ضرورة إنش���اء شركة نقل بين الدول
اإلفريقية لتس���هيل الس���فر وتب���ادل البضائع
بينها ،وإنش���اء بنك إفريقي لالستثمار لتسهيل
تنفيذ خطط التنمية ،وعقد اتفاقات جمركية،
واتفاق���ات دف���اع جماعي���ة لتنمي���ة التبادل
االقتصادي؛ بما يم ّهد إلقامة السوق اإلفريقية
المشتركة.
وفيم���ا يتصل بالوحدة والتضامن؛ أش���ار
البي���ان إلى أن الوحدة يجب أن تكون نابعة من
إرادة ش���عوب إفريقيا المع ّبر عنها تعبيراً حراً،
وأنه من الواجب على جميع الدول والمنظمات
اإلفريقي���ة أن تُظهر إرادة جماعية حقيقية في
الوحدة.
وأش���ار البي���ان إلى أن���ه؛ نظ���راً إلى أن
اإلمبريالية واالستعمار الجديد يعمالن بطريق
مباشر ،وغير مباشر ،لتقسيم الدول اإلفريقية،
وخلق عقبات حقيقية تقف في س���بيل تحقيق
الوحدة وتأكيد الش���خصية اإلفريقية ،يوصي
المؤتم���ر جمي���ع حكومات ال���دول اإلفريقية
بإنشاء(((:
 - 1مجلس استش���اري إفريقي :يتكون من
أعضاء يم ّثل���ون برلمانات الدول المس���تقلة،
وتكوين سكرتارية دائمة ،ويعقد جلسات دورية
بغية وضع سياس���ة مش���تركة تنتهجها الدول
اإلفريقية.
 - 2مجل���س لل���دول اإلفريقي���ة :يُعهد إليه
دراس���ة توصيات المجلس االستشاري وتنفيذها،
خصوصاً فيما يتعلق بمسائل السياسية الخارجية.
 - 3لجن���ة من الخب���راء األفارقة :لوضع
األسس لسياسة اقتصادية مشتركة ،وذلك بغية
( 	)1المرجع السابق.

النهوض بالوحدة السياسية اإلفريقية ودعمها،
وعلى ش���رط أن تقوم أس���س هذه المجموعة
االقتصادية على تنس���يق خطط التنمية في كل
دولة؛ بغية تغيير األنظمة القائمة وتوحيدها.
 - 4لجنة من القادة العس���كريين األفارقة:
يُعه���د إليها دراس���ة دفاع إفريقي مش���ترك
وتحديده وتنظيمه.
 - 5لجنة ثقافية :لوضع سياس���ة إفريقية
لشؤون التعليم والتبادل الثقافي.
ب  -م���آالت فكرة الوح���دة على الصعيد
الرسمي:
وعلى الرغم م���ن تلك الق���رارات ،وبالرغم
من نض���ال الرئيس نكروما م���ن أجل الحصول
على موافقة ال���دول اإلفريقية على تكوين اتحاد
سياس���ي من جميع ال���دول اإلفريقية على غرار
الواليات المتحدة األمريكية ،ودفاعه عن ضرورة
وجود (منظمة سياس���ية مركزي���ة) تضم مجلس
ش���يوخ ومجلس نواب لهما س���لطة وضع سياسة
خارجي���ة مش���تركة ،وتخطيط قاري مش���ترك
للتنمي���ة االقتصادية والصناعي���ة ،وخطة عمل
مشتركة ،ومنطقة نقدية ،ومصرف نقدي ،ونظام
دفاع مش���ترك((( ،فإن مساعي الوحدة اإلفريقية
القاري���ة((( أس���فرت في النهاية فق���ط عن قيام
( 	)2وهي األفكار التي تضمنها الفصل الحادي والعشرين من كتابه
(إفريقيا يجب أن تتحد .)Africa must Unite
( 	)3ال يخفى أنه سبق قيام «منظمة الوحدة اإلفريقية» دخول كثير من
الدول في اتحادات ثنائية وجماعية فرعية ،ومنها محاولة لالتحاد
بين مصر والسودان ،كما حاولت دول إفريقيا الغربية االتحاد،
كذلك فعلت دول إفريقيا الشرقية ،وتبعتها محاولة تكوين اتحاد
جمهوريات إفريقيا الوسطى ،وقد باءت جميع هذه المحاوالت
باإلخفاق.
وقد نجحت دول ساحل العاج وبنين وبوركينا فاسو والنيجر في
إنشاء «مجلس الوفاق» ،كما نشأ «اتحاد الدول اإلفريقية» بين
غانا وغينيا ومالي ،ونشأ «مؤتمر الدار البيضاء» عام 1961م بين
الجمهورية العربية المتحدة وغانا وغينيا ومالي وليبيا والمغرب
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منظمة الوحدة اإلفريقي���ة بوصفها مظلة للعمل
اإلفريقي ،ومحصلة لإلرادات المس���تقلة للدول
اإلفريقي���ة التي حرصت جميعه���ا على الحفاظ
على استقاللها وسيادتها؛ حيث أكد ميثاق الوحدة
اإلفريقية في بنوده احترام سيادة الدول اإلفريقية،
واحترام س�ل�امتها اإلقليمية ،وكذا المساواة بين
جس���د االعتراف بواقع
دول الق���ارة ،األمر الذي ّ
التعدد واالستقالل بين الدول اإلفريقية.
ج  -البدائ���ل القطري���ة لفك���رة الوحدة
اإلفريقية:
ومع إخفاق مساعي قيام الواليات المتحدة
اإلفريقي���ة؛ اجتهد بعض قي���ادات القارة في
تبنّي النّظم الفكرية الغربية والشرقية بوصفها
سب ً
ال للتقدم والتنمية ،وسعى آخرون إلى بلورة
مشاريع فكرية تنموية خاصة؛ من ذلك  -على
س���بيل المثال  -مشروع «األوجاما» الذي بلوره
الرئيس التنزاني األس���بق «جوليو سنيريري»،
والذي يقوم في جوهره على بعث بعض التقاليد
اإلفريقي���ة والتعاونيات الجماعي���ة وإحيائها،
فبع���د التعبير عن معارضت���ه لأليديولوجيات
الغربية والش���رقية وأس���اليب تطورها؛ أوضح
«نيريري» أفكاره الخاص���ة فيما يتعلق بعملية
التنمية والتطور في تنزانيا؛ مؤكداً أن إفريقيا
لم تعد بحاجة إلى االشتراكية ،وال لمن يعلّمها
الديمقراطية؛ ألنهما موجودتان منذ األزل في
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والجزائر ،كما برزت «مجموعة منروفيا» في عام 1961م التي
ض ّمت جميع الدول اإلفريقية المستقلة في ذلك التاريخ ،وهي 21
دولة ،وفي هذا العام أيضاً تك َّون «االتحاد اإلفريقي والملغاشي»
الذي ضم  12دولة إفريقية ناطقة باللغة الفرنسية.
وقد زال��ت جميع هذه االتحادات مع نشوء «منظمة الوحدة
اإلفريقية» ،راجع :كولين ليجوم ،مرجع سابق ،وانظر كذلك حول
أسباب إخفاق مساعي تلك الوحدة :د .محمد عاشور :التكامل
اإلفريقي :الضرورات والمعوقات ،القاهرة :معهد البحوث
والدراسات اإلفريقية ،جامعة القاهرة2007 ،م.

ماضيها ،في مجتمعاتها «التقليدية» ،فبوس���ع
االش���تراكية اإلفريقية الحديث���ة – من وجهة
نظره  -أن تستقي من تقاليدها الموروثة مبدأ
االعت���راف بالمجتمع بوصفه امت���داداً لوحدة
العائلة ،غي���ر أنه لم يعد في مقدورها المضي
في حصر فك���رة المجتمع العائل���ي في إطار
القبيلة ،أو حتى األمة(((.
على أن تلك المس����اعي الفكرية الق ُْطرية لم
تُثبت كثير نجاح بدورها ،إلخفاق النّظم التي تبنتها
ف����ي تحقيق وعودها التنموي����ة في أرض الواقع،
وتزايد نزعات القمع ومصادرة الحريات((( ،األمر
الذي أفسح المجال من جديد لجولة جديدة من
األفكار والمساعي التكاملية والوحدوية بوصفها
س����بي ً
ال لمواجهة التحديات التي واجهتها القارة
من����ذ نهاية الثمانينيات من القرن العش����رين في
أعق����اب انهيار االتحاد الس����وفييتي ،والتحوالت
في أوروبا الشرقية ،وتصاعد نغمة الحديث عن
ازدياد تهميش إفريقيا.
ثالث���اً :من الوحدة إلى االتح���اد والنهضة
والحكم الرشيد:
يكشف رصد حركة الفكر السياسي القاري
في إفريقيا عن قدر من التش���ابه واالختالف
بين مرحلة القطبية الثنائية (الحرب الباردة ،أو
بعبارة أخرى ما قبل سقوط االتحاد السوفييتي
( 	)1حول تلك الرؤية ومضامينها انظر:
Walter Rodney،
 Tanzanian Ujamaa andScientific Socialism، at: http://www.marxists.
org/subject/africa/rodney-walter/works/
ujamaaandscientificsocialism.htm
 Bonny Ibhawoh and J. I. Dibua، DeconstructingUjamaa: The Legacy of Julius Nyerere in the
Quest for Social and Economic Development
in Africa، in African .journal of j . political
.sciencet. Vol 8 No. 1 (2003)، pp.62 - 64
(.Ibid، 65 – 72 	)2
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والتح���والت في النظ���ام العالم���ي الجديد)،
ومرحلة ما بعدها من تحوالت.
وإجماالً؛ يمكن القول إن مالمح التشابه تتمثل
في الخطوط العريضة للفكر السياس����ي ومداخل
اإلصالح ،حيث اس����تمرت الخط����وط المتوازية
الثالثة لمداخل اإلصالح في القارة ،والمتمثلة في:
المدخل القاري (من الوحدة إلى االتحاد).
المدخل اإلقليمي (التكامل الفرعي).
وأخي���راً المدخ���ل الق ُْط���ري (اإلصالح
الداخلي).
وتم ّثل���ت أب���رز مظاه���ر االخت�ل�اف بين
المرحلتين ف���ي بعض المضامين الخاصة بكل
مدخل من تلك المداخل ،فمع بقاء فكرة الدولة
والنظام السياس���ي مركزية في فكر اإلصالح
والوح���دة والنهضة؛ فإنه���ا تنازلت عن بعض
س���طوتها لصالح خطاب الديمقراطية؛ بفعل
انتشار مفاهيم حقوق اإلنسان والحكم الرشيد
بما يتضمنه من مش���اركة ومس���اءلة وشفافية
وحسن إدارة ..والتي م ّثلت استجابة لضغوطات
العولمة ،ونقلة في مضامين الفكر السياس���ي
على الساحة اإلفريقية ،وفيما يلي تفصيل ذلك.
أ  -م���ن الوحدة إلى االتح���اد اإلفريقي..
تفاعل الفكر والواقع:
يم ّث���ل قي���ام «االتحاد اإلفريق���ي» ترجمة
لتفاعل الفكر السياس���ي والواقع على الساحة
اإلفريقي���ة ،فطوال العق���ود التالية إلنش���اء
«منظم���ة الوح���دة اإلفريقية» ل���م يتخل دعاة
الوحدة اإلفريقية من المف ّكرين والساس���ة عن
طموحهم ف���ي إقامة كيان اتح���ادي أكثر قوة
يض���م دول القارة اإلفريقي���ة بأكملها ،ويرعى
مصالحها.

«النهضة اإلفريقية» تمثل «الموجة
الثالثة» من موجات الفكر ومساعي
التحرر اإلفريقي في مرحلة ما بعد
االستعمار
وق���د جرت عدة مح���اوالت لتعديل ميثاق
«منظمة الوحدة اإلفريقي���ة» ،كان من أبرزها
قرارات القمة اإلفريقية عام 1979م بإنش���اء
لجن���ة لمراجع���ة ميث���اق «منظم���ة الوحدة
اإلفريقي���ة» ،ثم في ع���ام 1991م ،وفي خالل
القمة السابعة والعش���رين ،تم توقيع «اتفاقية
المؤسس���ة للجماع���ة االقتصادي���ة
أبوج���ا»
ِّ
اإلفريقي���ة بنيجيريا ،عالوة على المش���روع
ال���ذي طرحه رئي���س نيجيريا الس���ابق «أوبا
سانجو» بإقامة منتدى لمناقشة قضايا التعاون
والتنمية واالس���تقرار ف���ي إفريقيا على غرار
منتدى األمن والتعاون األوروبي ،ثم كانت دعوة
الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى عقد
دورة اس���تثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات
منظمة الوح���دة اإلفريقية ف���ي الجماهيرية
الليبية؛ لمناقش���ة سبل إصالح وتفعيل منظمة
الوحدة اإلفريقية؛ بما يتفق والتحوالت الجارية
على الساحتين اإلقليمية والدولية ،وعلى إثرها
ُعقدت ال���دورة غير العادي���ة الرابعة لمؤتمر
رؤس���اء الدول والحكومات اإلفريقية ،بمدينة
س���رت الليبية ف���ي س���بتمبر 1999م ،وتقرر
خالله إنشاء «منظمة االتحاد اإلفريقي» ليحل
محل «منظمة الوح���دة اإلفريقية» ،وتم إعداد
القانون التأسيس���ي للتنظيم الجديد ،وتوالت
التصديق���ات؛ ليدخل القانون حي���ز التنفيذ
الفعلي في  26مايو 2001م.
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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وفي الدورة العادية السابعة والثالثين لمؤتمر
رؤس����اء الدول والحكومات اإلفريقية في لوساكا
يوليو 2001م ،تم اإلعالن رسمياً عن إنشاء االتحاد
اإلفريقي ليحل محل منظمة الوحدة اإلفريقية(((.
وكم���ا يتبين م���ن مبادئ وأه���داف وآليات
االتح���اد اإلفريق���ي(((؛ فإنه���ا ف���ي معظمها
جاءت اس���تجابة للتحدي���ات الدولية واإلقليمية
والداخلية((( ،وتعبيراً عن التطورات الجارية على
تلك الس���احات ،يتجلى ذلك فيما ورد بالقانون
األساس���ي لالتحاد اإلفريقي من تأكيد مفاهيم
حقوق اإلنس���ان والحكم الرش���يد الذي يعتمد
على المشاركة ،وتكافؤ الفرص ،وحكم القانون،
والمس���اءلة ،والش���فافية ،مع ع���دم االعتراف
بالنعرات االنفصالية أو اإلثنية ،بل أيضاً معارضة
تغيي���ر نُظم الحك���م بالقوة ،وإع�ل�اء األهداف
االقتصادي���ة بتأكيد دور المجل���س االقتصادي
واالجتماعي ،وضرورة تفعيل دور التقنية.
من ناحية أخرى؛ تكشف تلك المبادئ واألهداف
واآلليات عن استمرار محورية دور الدولة في الفكر
السياسي اإلفريقي وفي الممارسة ،يتجلى ذلك في
النص صراحة على الحفاظ على الحدود الموروثة
ّ
( 	)1راجع :د .محمود أبو العينين( ،محرر) :االتحاد اإلفريقي ومستقبل
القارة اإلفريقية ،القاهرة :معهد البحوث والدراسات اإلفريقية،
2001م ،و د .محمد عاشور ،أحمد على سالم (محرران) :دليل
المنظمات اإلفريقية الدولية ،القاهرة :معهد البحوث والدراسات
اإلفريقية2006 ،م.
( 	)2للتعرف على تلك المبادئ واألهداف واآلليات؛ انظر المرجعين
السابقين.
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( 	)3يؤكد ذلك ما جاء في تقرير األمين العام الذي قدّمه إلى المؤتمر
ال��وزاري الرابع والسبعين في لوساكا في يوليو 2001م ،حول
تنفيذ قرار قمة سرت في أوائل العام ،والمتعلق بإنشاء االتحاد
اإلفريقي ،في الفقرة ( )26من أن «الهدف ليس إنشاء منظمة
تكون امتداداً لمنظمة الوحدة اإلفريقية تحت اسم آخر ،وإنما
إنشاء منظمة يكون من شأنها توفير إطار للتعاون ،والتماسك،
والتكامل ،والقدرة على التعامل مع األزمات التي تواجه القارة
اليوم».

عن االستعمار ،ومفاهيم الس���يادة ،وعدم التدخل
في الشؤون الداخلية ،والطابع الرمزي االستشاري
للمؤسسات الشعبية في االتحاد.
على صعيد آخ���ر؛ فإن هناك ملمح���اً إضافياً
للتغيرات في الفكر السياس���ي اإلفريقي ،تعكس���ه
مب���ادئ االتحاد اإلفريقي وأهداف���ه وآلياته ،ويتمثل
في القبول بالتدخل المؤسس���ي القسري في شؤون
الدول األعضاء عند وقوع ظروف خطيرة ،مثل جرائم
الحرب ،واإلبادة الجماعية ،وه���و أمر يم ّثل ترجمة
واستجابة لواقع التجربة اإلفريقية ،وقد ثبتت فاعلية
هذا التدخل اإلفريقي في بع���ض الحاالت ،وهو ما
يحول دون التدخل الخارجي الذي ال تُحمد عقباه(((.
ب  -النهض���ة والحكم الرش���يد في الفكر
اإلفريقي(((:
مفه���وم «النهضة اإلفريقي���ة» هو المفهوم
( 	)4علي مزروعي :إفريقيا والعولمة ،طرابلس :المركز العالمي
لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر2002 ،م ،ص ص .76 – 69
( 	)5راجع في فكرة النهضة ومضامينها:
 Casso .Jose A، Loyola، “Africa Renaissanceand Globalization: A Conceptual Analysis”، in
Ufahamu: A journal of African Studies vol 36
:no، 1، 2009. At
http://escholarship.org/uc/item/8k7472tg
 Col A.H. Louw، “the concept of the Africanrenaissance as a force multiplier to enhance
lasting peace and stability in sub-saharan
:Africa”، at
http://www.africavenir.org/uploads/media/Lo
.uwAfricanRenaissanceForceMultiplier_03.pdf
 Bruce Gillery، “The End of the:AfricanRenaissance” at
_http://www.twq.com/10october/docs/10oct
Gilley.pdf
 José Augusto Cossa، African renaissance andReligion: The Birth of an African renaissance
:Theology، at
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/
AbsByAuth.cfm?per_id=277784
 وحول الحكم الرشيد انظر المصدر اآلتي ومراجعه :راويةتوفيق :الحكم الرشيد والتنمية في إفريقيا ..دراسة تحليلية
لمبادرة النيباد ،القاهرة :مشروع دعم التكامل اإلفريقي2005 ،م.
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المع ّب���ر عن آم���ال تغلّب الش���عوب اإلفريقية
والدول على التحديات الت���ي تواجهها القارة،
وتحقيق نهضة ثقافية وعلمية واقتصادية.
وقد ش���اع ه���ذا المفه���وم ف���ي أعقاب
استخدامه من جانب «ثابوامبيكي» رئيس جنوب
إفريقيا السابق في خطابه الشهير الذي ألقاه
في مايو عام 1996م تحت عنوان «أنا إفريقي»،
وفي أبري���ل 1997م أدرج «مبيك���ي» العناصر
التي من ش���أنها في نهاية المطاف أن تؤسس
للنهضة اإلفريقية ،وهي :التماسك االجتماعي،
الديمقراطية ،إعادة البناء االقتصادي والتنمية،
وبروز إفريقيا كالعب أساس���ي في الش���ؤون
الجغرافية السياسية(((.
وق���د رأى بع���ض المحللي���ن أن «النهضة
اإلفريقية» تمث���ل «الموجة الثالثة» من موجات
الفكر ومساعي التحرر اإلفريقي في مرحلة ما
بعد االس���تعمار؛ حيث تم ّثلت «الموجة األولى»
ف���ي فكر مقاومة االس���تعمار المادي والتحرر
من���ه ،وكانت أفكار التح���ول الديمقراطي منذ
أواخ���ر الثمانينيات ومطلع التس���عينيات من
القرن العش���رين هي «الموجة الثانية» ،لتأتي
أفكار النهضة اإلفريقية لتمثل «الموجة الثالثة»
ف���ي هذا التيار المتواصل لبن���اء قارة إفريقية
قوية.
ولترجم���ة فكرة النهضة إل���ى واقع عملي
تم تنظيم مؤتمر دولي ش���ارك في���ه أكثر من
 470مفكراً وباحثاً لمناقش���ة الفكرة بحضور
«تاب���و أمبيكي» الذي ألقى كلمة االفتتاح ،حيث
تناول���ت مح���اور المؤتمر قضاي���ا «الثقافة،
والتعليم ،والتحول االقتصادي ،والعلم ،والقيم،
(.Casso .Jose A، Loyola، Op.cit 	)1

والتكنولوجي���ا ،والنقل ،والطاق���ة ،والتجديد
األخالق���ي اإلفريق���ي ،ووس���ائل اإلع�ل�ام
واالتصاالت» ،كما تم تأس���يس «معهد النهضة
اإلفريقي���ة ( » )ARIفي أكتوب���ر عام 1999م
لالهتمام بالقضايا سالفة البيان ،والعمل على
بلورة كتلة حرجة من العلماء األفارقة ،ومنحهم
منحاً كبي���رة كافية ومس���تمرة؛ لدعم الفكرة،
فض ً
ال عن إقامة بني���ة تحتية مالئمة للتواصل
بين هؤالء العلماء بعضهم ببعض ،وبينهم وبين
صانعي القرار ف���ي بلدانهم؛ لتمكينهم من حل
المشكالت المهمة في البالد(((.
«النهض���ة اإلفريقية» هي حركة فلس���فية
وسياس���ية إلنهاء العنف ،والنخبوية ،والفساد
والفق���ر ال���ذي يب���دو كالطاعون ف���ي القارة
اإلفريقية ،وإقامة نظام أكثر عدالً وإنصافاً.
للقيام بذلك؛ يقترح «أمبيكي» ،من بين أمور
أخرى ،تشجيع التعليم ،وعكس «هجرة العقول»
من المثقفين األفارق���ة ،ويدعو أيضاً األفارقة
(وعلى رأسهم النخبة) للفخر بتراثهم اإلفريقي،
واتخاذ زمام المبادرة في تنظيم أمورهم.
وقد وجدت أف���كار النهضة اإلفريقية صدى
كبي���راً لدى كثير م���ن الكت���اب األفارقة جنوب
الصحراء ،وقدمت العديد من الرؤى((( التي أكدت
الكثي���ر من الحقائق النظري���ة والعملية؛ لعل من
أهمها :كش���ف تح ّيز كثير من الباحثين الغربيين،
ومن ش���ايعهم من الباحثين ،عن���د الحديث عن
مصطل���ح التنمية والدول النامي���ة ،أو المتخلفة
(.Ibid 	)2
( 	)3راجع في ذلك:
 Col A.H. Louw،op.cit.،Dani W.Nabudere،“Africa Renaissance in the Age of
Globalization”.، in African Journal of Political
.27-Science، vol.6.، no.2، 2011. pp.11
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من ناحي���ة ،والمتقدمة من ناحي���ة أخرى؛ حيث
ق��� ّدم الباحثون والمف ّك���رون األفارقة رؤية نقدية
لمضامين النمو وقيمه في المنظور الغربي ،والتي
تقوم باألس���اس على المعيار المادي متجاهلة ما
عداه من المعايير القيمية واألخالقية اإلنسانية،
وهي المعايير التي تحظى إفريقيا منها بثراء يفوق
كثي���راً ما لدى الغرب ،وخلص ه���ؤالء المف ّكرون
األفارقة إلى أن ذلك الشكل من أشكال االختزال
الذي يُعلي األش���ياء المادية فقط هو مثال على
غطرسة كبيرة من الغرب.
وعلى الصعيد نفسه؛ أكد كثير من المف ّكرين أن
«النهضة اإلفريقية» ال س���بيل لتحقيقها دون تحقيق
الوحدة اإلفريقية ،وال س���بيل لتل���ك الوحدة إال عبر
التغلب على الخالف���ات والنزاع���ات الداخلية التي
تعصف بكثير من دول الق���ارة ،وأن المدخل لتحقيق
ذلك ه���و األخذ بمب���ادئ الحكم الرش���يد وركائزه،
والتي تتمثل في :االعتماد على تكافؤ الفرص ،وحكم
القانون ،والش���فافية ،والمس���اءلة ،والرشد في صنع
القرار ،وعدم تركيز السلطة ،واحترام حقوق اإلنسان،
مع عدم االعتراف بالنعرات االنفصالية أو اإلثنية(((.

لترجمة فكرة النهضة إلى واقع
عملي تم تنظيم مؤتمر دولي شارك
فيه أكثر من  470مفكر ًا وباحث ًا
وقد تعرض���ت فكرة «النهض���ة اإلفريقية
والحكم الرش���يد» النتقادات عديدة ،أبرز تلك
االنتقادات والجامع المش���ترك بينها هو أنها
جاءت سيراً على خطى التاريخ األوروبي ،فكما
عرفت أوروبا عصور نهضة؛ فإن دعاة النهضة
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( 	)1حول الموقف اإلفريقي من فكرة النهضة اإلفريقية انظر  -بكثافة
وتفصيل  :-راوية توفيق ،مرجع سابق ،ص .175 145-

اإلفريقي���ة – من وجهة نظر ه���ؤالء  -حذوا
حذوها في ضرورة أن يكون إلفريقيا نهضتها،
ويرون كذلك أن تأكيد دعاة النهضة اإلفريقية
لفكرة الحكم الرشيد دليل آخر في هذا الشأن،
حيث رأوا أن مضامين الحكم الرش���يد  -كما
تعكس���ها كتابات بعض دعاتها ،وكما عكستها
مب���ادرة النيباد  -تعد اس���تجابة لهيمنة العالم
الغربي السياسية على نُ ُظم القارة ودولها نظير
تقديم المساعدات االقتصادية لتلك النّظم(((.
خاتم���ة :هل تح���ررت إفريقي���ا من فكر
االستعمار؟
يأخذ الكثي���رون على األفكار السياس���ية
اإلفريقية ،وكذلك ما يترتب عليها من سياسات،
أنه���ا في جان���ب كبير منها تأت���ي ردود أفعال
لممارسات أو أفكار من خارج القارة ،فالوحدة
اإلفريقية جاءت نتاج معاناة األفارقة والس���ود
بصفة عامة من الرق والغربة ،ثم من مس���اوئ
االس���تعمار ،وفكرة الزنوجة واألصول الزنجية
للحضارة المصرية يراه���ا بعض المحللين رداً
على دعاوى التفوق العنصري األبيض ،مثلها في
ذلك مثل فكرة النهضة اإلفريقية التي هي  -بما
تضمنته من المناداة بالعودة إلى القيم اإلفريقية
األصيل���ة  -من وجهة نظر هذا الفريق ،رد فعل
تجاه مس���اعي التنمي���ط ،والقولب���ة ،وتذويب
الف���وارق ،فيما يُعرف بالعولم���ة التي هي في
جوهرها غربية المحتوى واألدوات والغايات.
وبالمثل؛ فإن التحول الديمقراطي والحكم
الرشيد يراه آخرون في مجمله نوعاً من اإلذعان
اإلفريقي للشروط الغربية سعياً للحصول على
مزيد من الدعم االقتصادي ،والتغافل السياسي
( 	)2راجع :راوية توفيق ،وكذلك ..Bruce Gillery، Op.cit
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ع ّما ترتكبه كثير من تلك النّظم تحت مظلة تلك
التحوالت الشكلية.
والواق���ع؛ أنه ال يمكن بح���ال فصم عرى
العالقة بين الفكر والواقع؛ وعليه ال يتصور أن
تأتي أفكار – ف���ي أي مجتمع إفريقي أو غير
إفريقي  -خالصة وخالية من أي تأثير خارجي
في ظل عالقات التدافع والتش���ابك بين األمم
والشعوب والدول.
يزيد من وطأة األمر على الساحة اإلفريقية
وما شابهها من س���احات أنها قبعت وما زالت
طوي ً
ال في مركز المتلقي الثقافي والفكري من
العالم الغربي ،وحيل بينها وبين تراثها بس���بل
ووس���ائل شتى ترغيبية وترهيبية في ظل نخب
معظمها يدي���ن للغرب ثقافة وفك���راً ومنصباً
وعم ً
ال ،األم���ر الذي ح���ال دون انتقال أفكار
النهضة الذاتية وإحياء المواريث اإليجابية في

الت���راث اإلفريقي من مرحلة الدفاع ورد الفعل
إلى مرحلة بناء النموذج المحتذى واقعاً وعم ً
ال،
فالعبرة ليس���ت بمدى مثالية األف���كار ،وإنما
المحك الرئيس هو الق���درة على توظيف تلك
األفكار لخدمة الشعوب اإلفريقية.
ولع��� ّل بارقة أمل تلوح مع ما ُعرف بـ «ربيع
الش���مال اإلفريقي» ،وتوال���ي االعتراف بحق
فصيل اإلس�ل�ام السياسي في العمل والوصول
ق���دم القائمون عليه
إل���ى الحكم ،وهو أمر لو
ّ
النم���وذج المبتغى لفكر يأخ���ذ أفضل ما في
التراث من قيم وأفكار دافعة وحافزة ،وأحسن
ما في الواقع من تطبيقات ومؤسس���ات فاعلة،
س���تتغير كثير من المعادالت الفكرية والواقعية
في القارة ،وإن كان دون هذا خرط القتاد ،فهو
يستحق المحاولة والتضحية ،وعدم التعجل في
قطف الثمار.
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قضية الطوارق في مالي
أ .سعد المهدي

(*)

مقدمة:

األحداث األخيرة التي شهدتها مالي ،والتي
تم ُّرد فيها الطوارق في ش���مال مالي وشرقها
أحداث ُم َح ِّيرة لك ّل لبيبَ ،و ُمضحكة ُمبكِ ية في
الوقت نفسهَ ،
وش ُّر البلية ما يُ ٍ
ضحك.
ُم ِ
ضحك���ة لكثير من أبناء الدول المجاورة
يعدون جيش
لمال���ي ،وألعدائها الذين كان���وا ّ
مالي أحد أفضل الجيوش بغرب إفريقيا تد ُّرباً
ّ
و ُع َّد ًة ،فإذا هو ينهار بين عش َّية وضحاها ،وال
عذر له ف���ي االنقالب؛ فاالنقالبيون س��� َّوغو
انقالبهم بتهاون الحكومة السابقة في مواجهة
التم ُّرد.
و ُم ِ
ألن
ضحكة ل���ك ّل ُمراق���ب موضوعي؛ ّ
تسلس���ل األحداث ،منذ اتفاقي���ة 1996م إلى
اآلن ،كانت تشير إلى مجريات الواقع الحالي؛
ألسباب كثيرة ،س���نأتي على ذكر بعضها ،فما
أكثر ما َّ
حذر العقالء في مالي من خطورة ما
يُب َّيت ألقاليمها ولش���عوبها ،وبخاصة السنغاي
المسالمون تد ُّيناً ،وهم الذين يم ّثلون أكبر نسبة
س��� َّكانية في شمال مالي وش���رقها كليهما ،ثم
أن لغة سنغاي
الفالتة ،والطوارق ،والعرب ،كما ّ
ه���ي اللغة الس���ائدة فيهما ،والت���ي يتكلَّم بها
الس َّكان حتى ال تكاد تجد َمن ال يجيدها.
ُ
ّ
وه���ذه األحداث ُمبكِ ية لكل أبناء س���نغاي
بجميع طوائفه���م؛ أل ّنهم المس���ته َدف األ َّول،
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(*)	 باحث ،بماكو ،مالي.

وكذل���ك المنصفون م���ن الجاليتي���ن العرب ّية
والطوارق َّية.

�أين الأزواد؟

يزع���م المتمردون الط���وارق أ َّنهم يريدون
تحرير منطقتهم األزواد ،ومدنها غاو ،وتنبكتو،
وكيدال! لكن باستقراءٍ
سريع للتاريخ ،نجد أ ّنه
ٍ
تسمى
لم يَ ْ
ثبت – يوماً – وجود منطقة طوارقية َّ
ألن هذه المنطقة ومدنها ،حتى أُوباري
األزواد؛ ّ
(بين س���بها وغدامس) في الجن���وب الليبي،
كانت جزءاً ال يتجزَّأ من إمبراطورية س���نغاي
اإلسالمية حتى سقوطها ،وال تزال لغة سنغاي
مس���تعملة بش���كل بارز في أُوب���اري ونحوها،
وكذلك في بعض مدن الجنوب الجزائري.
إن كلم���ة األزواد في الحقيقة اس���م
ث��� َّم ّ
لواحة صغيرة في ش���مال مالي تقع بين تنبكتو
وتَ ْودين���ي ،لم يرد لها وال ألهلها – ال في أ ّيام
اإلمبراطوريات أو االس���تعمار الفرنسي -ذكر،
ومن المس���لَّم به تاريخياً وعلمي���اً أَ ّن َمغارات
المل���ح الطبيعي في تَوديني وفي تغازة ،وكذلك
مناجم الذهب في مملكة س���نغاي اإلسالمية،
هي التي كانت تس ّيل لُعاب منصور الذهبي في
المغرب ،وأ َّد ْت به إلى غزو إمبراطورية سنغاي
في القرن السادس عشر الميالدي.
وه���ذه العب���ارة (أَز َوا ُد )DO AZAWA
ُس���نغاو ّية مر َّكبة م���ن كلمتين ،هم���ا( :أزا َوا
الجفنَة( ،اإلناء
 )AZAWAبمعنى القَصع���ة؛ َ
بضمة ُممالة) بمعنى
جدا) ،و ( ُد DO
الواسع ّ
َّ
عند؛ فهذه المنطقة تَتش َّكل على هيئة االقَصعة
يتجمع فيها
ج���داً ،كاألحواض الت���ي
الكبيرة
ّ
َّ
الماء ،ليس في مالي فحس���ب بل في النيجر
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أيضاً ،وإن كان الخت�ل�اف اللهجـات تأثير في
ُس���مى في النيج���ر ( أزا َوا ُغ
النط���ق ،حيث ت
َّ
 )AZAWA GOها هي القَصعة.
وأ َّول ظهور لهذه الكلمة أدى إلى استعمالها
وانتش���ارها في العصر الحديث؛ كان باقتراح
باحث فرنس���ي وبع���ض النرويجيي���ن الذين
كانوا يعيش���ون بين الطوارق بصفـة باحثين أو
سائحين ،ال س ََّيما في 1993م 1995 -م.

�أهم َّية المنطقة:

اإلسالم وحده هو ديانة أبناء هذه المنطقة
ب���ك ّل طوائفها ،وعل���ى تفاوت في التمس���ك
وااللت���زام ،وقد كان يقال ف���ي مالي إلى عهد
قريب :اإلسالم في ش���رق مالي ،بل كان أهل
الجنوب يُصلُّون عل���ى الميت مطلقاً إذا ُعرِ ف
أ ّنه شمالي من غير أن يسألوا عن دينه.

أهم َم ْعبَر لتهريب
المنطقة َّ
المخدَّ رات من غرب إفريقيا إلى
بق ّية أجزاء العالم
وم���ن ناحي���ة أخ���رى؛ فله���ذه المنطقة
أهمي���ة اس���تراتيج ّية عس���كرياً وأمنياً؛ فهي
جداً ،وبخاصة في تِيس���اليت،
منطقة مرتفعة ّ
وعبْرها نظيفة
واالتصاالت الالس���لكية منها َ
تماماً ،و َمن يُس���يطر على بع���ض أجزائها في
أقصى الشمال ،ويمتلك أدوات مراقبة متط ِّورة،
يمكنه معرفة ك ّل ما يج���ري في حدود الدول
المج���اورة ،كالجزائر ،وموريتاني���ا ،والنيجر،
والمغرب ..إلخ.
وقد حاولت أمريكا استغالل هذا الموقع
ولو عن طريق اإليجار ل ُم َدد طويلة ،كما بذلت
فرنسا – وال تزال  -النفس والنفيس للسيطرة

ففاوضت َّ
كل حكومات
عليها منذ االس���تقالل؛
ْ
مالي لتسمح لها بإقامة قواعد عسكر َّية فيها،
ناهيك عن دعمها المس���تم ّر للمتمردين لعلَّهم
يحققون لها رغبتها؛ وقد أعلن وزير خارجيتها،
وكذلك وزير التع���اون الدولي ،عن لقاء ت َّم في
باريس عام 2011م بي���ن ممثلين من الحكومة
الفرنسية ومتمردي الطوارق ،دار حول قدرتهم
على تحري���ر الرهائن الفرنس���يين من تنظيم
دت
قاعدة المغرب اإلس�ل�امي ،وذل���ك إذا أ َّي ْ
فرنس���ا موقفهم المطالب باالس���تقالل ،وقد
وافق���ت الحكومة الفرنس���ية مبدئياً ،وطلبت
أن
منه���م إثبات ما قالوه ،ومن األد َّلة على ذلك ّ
فرنس���ا هي الدولة الوحي���دة التي فتحت لهم
وس���ائل إعالمها المقروءة والمرئية للتح ُّدث
بك ّل حرية((( ،هذا أ َّوالً.
لما كانت مفتوحة
أ ّما ثاني���اًّ :
فإن المنطقة َّ
على مصراعيه���ا صارت أه��� َّم َم ْع َبر لتهريب
المخدرات من غ���رب إفريقيا إلى بق ّية أجزاء
َّ
العالم ،كأوروبا ،والش���رق األوس���ط واألدنى،
وأمريكا الجنوبي���ة .و َم ْع َبراً – أيضاً  -لتهريب
ُمختلف األسلحة والبضائع وغيرها ،وهذا يُم ِّثل
أرضاً ِخصبة لم���وارد مال َّية واقتصاد َّية َّ
لقطاع
الطرق وبع���ض المتمر ِّدي���ن ،وبعض رجاالت
الحكومات في مالي والدول المجاورة ،وأجنحة
المخدرات واألس���لحة في
التجارة الدولية في
َّ
أمريكا الجنوب ّية.
لذلك يس���تميت تجار تهري���ب المخدرات
َّ
لتظل المنطق���ة مفتوحة أمامهم،
واألس���لحة
أي سيطرة حكوم ّية.
وبعيدة عن ّ
والطرف األه ّم في هذا التهريب:
 – 1بعض المتمردي���ن الذين يركنون إلى
(	)1
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الدعة والكس���ل عن العمل ،مع رغبة ش���ديدة
في الكس���ب الس���هل عن طريق قطع الطريق
بجميع أنواعه ،ومنه اختطاف األجانب وبيعهم
التوسط
للقاعدة في المغرب اإلس�ل�امي ،ث َّم
ُّ
بين القاع���دة ودولهم ومالي لإلف���راج عنهم
ُمقابِ���ل مبال َغ مال ّية طائل���ة ،أو ُمقابل اإلفراج
عن أعضاء تنظيم القاعدة المعتقلين في بعض
دول الساحل.
 – 2بعض المجموعات العربية التي تعمل
دت على الكس���ب الس���ريع
في التجارة ،وتع َّو ْ
السهل؛ حيث تُه ِّرب البضائع بمختلف أنواعها
من الدول المج���اورة (توغو ،بينين ،موريتانيا،
الجزائر) ،إلى المدن الرئيسة في شمال مالي
وشرقها.
أ ّما الس���نغاي؛ فأغلب عملهم في التجارة
والزراع���ة والصيد النهري ،في حين يش���تهر
الفالتة برعي األغنام ،ومنهم من اس���تق َّر في
المدن والقرى كالسنغاي.
وأ َّما ما يتعلَّ���ق بالجانب االقتصادي؛ فقد
المهمة
تم اكتش���اف البترول وبع���ض المعادن
َّ
في المنطقة ،ووس���ارعت عدة ش���ركات إلى
التخطيط لبدء عمل ّيات اس���تغاللها  -قريباً،-
وهي ش���ركات أنغول ّيـة ،وجزائريـة ،وإيطال ّيـة،
وصين ّية ،ولم يكن لفرنسا نصيب كبير فيها.

تم��رد الطوارق
العوام��ل الت��ي �أدت �إل��ى ُّ
و ِتكراره:

34

العام���ل األ َّول :اتفاقي���ة كون���اري م���ع
المتمردين:
عقدت حكومة عمر كون���اري رئيس مالي
السابق اتفاقية مع المتمردين الطوارق والعرب
عام 1996م بوساطة الجزائر وليبيا ،وكان من
بنودها خروج الجيش المالي من منطقة كِ يدال
وما حولها ،وأن يكون الس���يطرة فيها للطوارق

السيما إيفوغاس ،وإيماغاد ،وإدنان ،حتى أمير
المنطقة ت َّم االتفاق معه على إدخال عدد كبير
من ش���باب الطوارق والعرب في جميع إدارات
الحكوم���ة وأماكن النف���وذ ،وبخاصة الجيش،
والش���رطة ،والجمارك ،وال���درك ،والحرس
الرئاسي ،وإدارة الشركات ومشروعات التنمية،
والجمعي���ات الحكومية واألهلي���ة العاملة في
شمال مالي وشرقها.
أضف إلى ذل���ك أن حكومات مالي اتبعت
تقلي���داً ثابتاً ،وهو أن يك���ون ٍّ
لكل من الطوارق
أن أعضاء
أي حكومة برغم ّ
والع���رب وزير في ّ
ّ
الحكومة ال يُختارون حس���ب القبائل وإال لكان
الطوارق والعرب آخر َم ْن يُم َّثل بوزارة.
وفي ك ّل االتفاقيات تعِ د الحكومات – تحت
ضغوط دولي���ة مختلفة ،وأله���داف ومصالح
سياسية وش���خصية ،وتميِيعاٍ للقضايا  -تَعِ د
بأش���ياء ال يمكن أب���داً تنفيذه���ا على أرض
الواقع(((.
العام���ل الثاني :تورط أم���ادو توماني مع
المتمردين:
يتمث���ل العامل الثاني في تش���جيع حركة
التم���رد في تواط���ؤ الرئيس المخل���وع أمادو
(أحم���دو) توماني توري معه���م ،حيث نفَّذ ما
س���بق بحذافيره وزيادة؛ فق���د ق َّربهم ،وم َّكن
له���م أكثر من ذي قبل ،وفتح لهم أبواب الدولة
على مصاريعها ،من جميع النواحي السياسية
واألمن ّية واإلدار ّية ،وتغاضى عن خياناتهم.
كم���ا أنه ف���ي الس���نتين األخيرتين اتخذ
وح ّراساً شخصيين،
سكرتير رئاس���ة الدولةُ ،
وممثلي���ن دوليين ،من الط���وارق ،وذلك نتيجة
وسائل ضغط عليه كثيرة ،منها:
(	)1
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أن له هو
م���ا ثبت في ع���ام 2011م م���ن ّ
وبعض كبار قيادات الجيش والدولة يداً طولى
المخدرات في شمال مالي،
في قض َّية تهريب
َّ
وذلك بس���بب الطائرة التي اكتُش���ف هبوطها
قرب غاو ،ث َّم تم إحراقها بعد تفريغ حمولتها.
ومنها :ما يقال عن ضبط عمالت أوروبية
مع بعض أقرب أقربائه ،وهذه العمالت عبارة
عت فداء
ع���ن أوراق مال َّية أوروبية كانت قد ُدفِ ْ
لألوروبيي���ن المختطفين ف���ي صحراء مالي؛
وقد قي���ل إن األوروبيين أصدروا هذه األوراق
خاصة للداللة
المال ّية ُمعلَّم��� ًة بأرقام وحروف
ّ
أن هذه األوراق هي التي كانت تدفع لفداء
على ّ
المختطفي���ن الغربيين م���ن خاطفيهم ،وذلك
بوس���اطة إياد أغ أغالي  -الوسيط الحكومي،
وأحد قي���ادات التم��� ُّرد في التس���عينيات -
غال ونفيس،
قدم له الرئيس ت���وري ك ّل ٍ
الذي ّ
وتس���هيالت ،فإذا هو قد أصب���ح قائد حركة
التم��� ُّرد (أنصار الدي���ن) ،أال يعني ذلك توزيع
أموال الف���داء على :أعض���اء قاعدة المغرب
اإلس�ل�امي ،وإي���اد ،وتوري أو أح���د أقربائه،
بأن َّ
ضبطت معه
كل َمن ُ
بنس���ب مع َّينة؟ علماً ّ
هذه األوراق المال ّية في دول االتحاد األوروبي
يت ّم التحقيق معه لمعرفة انتسابه إلى القاعدة
من عدمه.
إن هاتين القض َّيتين كانتا من أكبر وس���ائل
ّ
الضغط الغربية (فرنسا وأمريكا) ومجموعات
الط���وارق والعرب ،على الرئي���س توري الذي
أصبح دمي���ة في أيدي مجموع���ات الطوارق
والعرب ،ليس لكس���ب تنازالت – فحس���ب -
بل لتَ ْر ِك شمال مالي وش���رقها لهم يَسرحون
ويَمرح���ون فيهم���ا ب�ل�ا حس���يب وال رقيب،
باإلضافة إلى الفس���اد الناخ���ر في ك ّل أجهزة
الدولة في فترة الرئيس توري ،السيما الجيش،
والتعليم ،والصحة ،وغيرها.

أضف إلى ما سبق اس���تغالل مجموعات
الطوارق للش���ركات المحل ّي���ة والدولية التي
تك َّونت لتنمية شمال مالي وشرقها ،حيث ُر ِصد
لها الماليي���ن بعد االتفاق ّي���ة األخيرة ،لكنَّهم
– بس���بب ك���ون المديري���ن التنفيذيين منهم،
وتغاضي الحكومة السابقة عنهم  -يصرفونها
في ش���ؤونهم الخاصة ،وفي ش���راء األسلحة
وتخزينها.
إن أغل���ب َم���ن يتعلَّل منه���م بإهمال
ث��� َّم ّ
الحكومات لمنطقة الشمال ما أَ ْن يأخذ نصيبه
من األموال التي تدفعه���ا لهم الحكومات بعد
المفاوضات؛ يتح َّول إلى الس���كن في العاصمة
بماكو في بيوت وسيارات فارهة ،والبحث عن
مناصب عليا في الدولة أو في س���فاراتها في
الخارج ،متناس���ياً اله َدف السابق الذي أعلنه
لحمل السالح ،مس���تغلِّين ما تأ َّكد من ضعف
حكومة الرئيس توري ،وعدم رغبته في الدخول
في حرب ،بل اس���تماتته في إبراز وجود سالم
مهما كان ّ
هشاً(((.
بدأت أحداث التم ُّرد
وم���ع ذلك كلّه؛ ما أ ْن
ْ
في ش���هر يناير 2012م حتى أخذ أغلب أفراد
الطوارق في أجهزة الدول���ة األمنية واإلدارية
ينس���حبون ،ويلتحقون بإخوانهم في الجبهات
ضد الدولة وشعبها.
َّ
ثالث قضاي���ا أخرى زادت م���ن الضغط
الغربي على الرئيس توري ،وبخاصة فرنس���ا
وأمريكا:
الرافض لتس���ليم تيس���اليت إلى
 موقفُهُ
فرنس���ا إلقامة قواعد فيها ،ورفضه إيجارها
لمدة أربعين سنة.
ألمريكا َّ
(	)1
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الرافض مِ ن طلب فرنس���ا توقيع
 موقفُهُ
اتفاقية تحديد نسبة المهاجرين الماليين إلى
فرنسا ،وتقييد حركتهم ،مثل غيرها من الدول
اإلفريقية.
 توقيعه على نظام األس���رة بالتعديالتالتي جاهد المسلمون في مالي إلدخالها عليه؛
برغ���م الضغوط الغربية الكثيف���ة عليه كي ال
يو ِّقعها.
وه���ذه المواقف الثالثة م���ن اإليجابيات
الكثي���رة التي تُح َمد للرئي���س أحمدو توماني
ت���وري ،وال تناقض بينها وبين ما س���بق ،وقد
تمس���ك بمواقفه تلك تحت ضغوط ش���عبية
واقتصادية وسياس��� ّية ،فأغل���ب المهاجرين
الماليين إلى فرنس���ا من أبن���اء اإلقليم األ َّول
كاي ،وم���ا يرس���لونه من أموال تس��� ُّد ثغرات
اقتصادي���ة في ميزانية الدولة ،كما أ َّنهم أزالوا
عن كاهل الحكومة إقامة مش���اريع تنموية في
إقليمهم بسبب المشاريع الكبيرة التي يقيمونها
فيه على حس���ابهم الخاص في جميع جوانب
الحياة ،خصوص���اً في التعليم وبناء المدارس،
مع تح ُّمل بعض رواتب المدرسين ،وفي الصحة
ومراكزها ،وكفالة بع���ض األطباء ،وفي تعبيد
الطرق ،وإقامة المس���اكن ،وتنمية المش���اريع
الزراعية ..إلخ.
أ َّما رفض���ه إلقامة قواعد في تيس���اليت
فهناك ضغوط م���ن دول مج���اورة كالجزائر
وغيرها؛ أل َّنها ستكون تحت أعين وبصر فرنسا
أو أمري���كا ،باإلضافة إلى رفض تا ّم من أغلب
ألي ق ّوات
األحزاب السياس���ية لوجود قواعد ِّ
على أرض مالي ،نظراً لتجارب س ِّيئة لمثل هذه
الق ّوات في أحداث وقعت في دول مجاورة.
رفضه لقانون األس���رة وفق ما يريد
وأ َّما
ُ
ألن قيادات
الغربيون؛ فالضغوط فيها
أش���د؛ ّ
ّ
مسلمي مالي بمختلف طوائفهم أثبتوا قدرتهم

أي مشروع
الفائقة على حشد الش���ارع
َّ
ضد ّ
ال يوافقون عليه؛ وذلك من خالل االستجابات
الس���ريعة والف َّعال���ة لدع���وة المجلس األعلى
اإلس�ل�امي وبقية الجمعيات اإلس�ل�امية إلى
الملتقيات الحاش���دة في الملعبي���ن الكبيرين
ف���ي بماكو اللذين يمتلئان ف���ي ك ِّل ملتقى عن
آخرهما.
العام���ل الثالث :موقف الجزائر وموريتانيا
من المتمردين:
إن ك ّل اتفاقيات التعاون التي كانت تت ُّم بين
ّ
مالي والجزائر وموريتانيا ،كانت مالي مخدوعة
فيها؛ بس���بب ضع���ف حكومته���ا ،فالجزائر
وموريتاني���ا تُ َق ِّي���دان االتفاقي���ات – فقط -
بمحاربة القاعدة في المغرب اإلس�ل�امي ،أ ّما
التعاون م���ع مالي في مقاوم���ة حركات تمرد
ألن الطبقة
الطوارق والعرب في الشمال فال؛ ّ
وأن من
أن األرض لهمّ ،
السياس���ية فيهما ترى ّ
حقه���م أن يحصلوا على م���ا يطالبون به من
وسع على أساس دولة
استقالل أو حكم ذاتي ُم َّ
داخل دولة ،وقد أ َّكد وزي���را خارجية البلدين
ه���ذا األمر لوزير خارجية مالي ُس��� َميْلو بوبَ ْي
ميغا في اجتماعهم بنواكشوط في شهر فبراير
الماضي.

ُّ
التحركات
وفق ما تشير إليه
واالجتماعات المختلفة؛ يبدو أن
قضية المتمردين لن تقف عند
سيطرتهم على مدن الشمال
بت ك ّل قواتها وأسلحتها
بل ّ
إن الجزائر َس َح ْ
التي كانت في ش���مال مالي ،في إطار التعاون
المشترك بين الدولتين ،بمج َّرد هجوم الجيش
المالي على الطوارق ،وذلك بعد أحداث أغلوق
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الدامي���ة التي ذبحوا فيها أف���راد جيش مالي
من جميع الطوائف ذبحاً ،وبَقَروا بطون بعض
أفراد الجيش المالي من الطوارق والعرب(((!
موقف متهاون آخر للجزائر ،وهو أ َّنه كل ّما
قام تم ُّرد في ش���مال مال���ي وطاردهم جيش
رحب
مال���ي يدخلون إلى أراض���ي الجزائر ويُ َّ
بهم ،ويعقدون لقاءاتهم بينهم يحض ُرها وسائل
اإلع�ل�ام للحكومة الجزائرية((( ،ومع ذلك ترى
الجزائر نفس���ها الوس���يط النزي���ه بين مالي
والمتمردين الطوارق.
جداً
وهن���اك مكس���ب اقتص���ادي مه���م ّ
تجنيه الجزائر من بقاء ش���مال مالي مفتوحة
على مصراعيها للمتمردي���ن والمه ِّربين ،وهو
االستمرار في تزويد الجزائر بالثروة الحيوانية
(اإلبل ،والغن���م ،والبقر) ،حيث ال جمارك ،وال
اتفاقيات بي���ن الحكومتين ّ
تنظ���م حركة نقل
البضائع ،مع تش��� ُّدد جزائري في نقل البضائع
منها إلى مالي.
متأصل من
باإلضافة إلى تخ ُّوف جزائري
ِّ
أن يترتب على اس���تغالل مالي لمخزونها من
نقص حا ٌّد في مخزون الجزائر منه.
البترول
ٌ
وانظر كيف تج َّرأ قنصل الجزائر في مدينة
غاو على البقاء فيها بعد س���يطرة المتمردين
عليها في حماي���ة المتمردين الطوارق ،إلى أن
ت َّم اختطافه هو وستة من العامل في القنصلية
يوم الخمي���س 2012/4/5م! وق���د كانوا في
حراسة أفراد المتم ِّردين الطوارق!
وللجزائر مكسب سياسي في بقاء التم ُّرد،
( 	)1راجع أعداد فبراير  -مارس من الصحيفة الجزائرية :الجزائر
نيوز ،على الشبكة العنكبوتية.
وص  4من صحيفة L`indépendant 18 année :
n 2959 mardi 15 février 2O12
( 	)2انظر :المرجع السابق

وهو اس���تعمال القضية ورقة ضغط على مالي
لتأييد مواقفها إقليمياً ودولياً ،هذا المكس���ب
قديم منذ عهد الرئيس األسبق موسى تراوري،
وموقف مالي المؤيد لبوليس���اريو (الصحراء
الغربية) أكبر برهان على ذلك.
وم���ن جوانب ضعف الموق���ف الجزائري
تجاه مالي ش���عباً وحكوم ًة م���ا يُقا ُل من ِّ
غض
الط���رف ع���ن عبور الط���وارق بأس���لحة من
ليبيا إ ّما مباش���رة ،أو عن طريق غطاء حركة
البوليس���اريو ،وإ ّ
ف���إن مالي ال حدود لها مع
ال
ّ
ليبيا ،والنيجر س���يطرت تماماً على القادمين
م���ن ليبيا عبر حدودها ،فم���ن أين دخلت إلى
إن المتمر ّدين
مالي األسلح ُة الثقيلة التي يُقال ّ
يملكونها(((!
العامل الرابع :ضعف جيش مالي وفس���اد
معظم قياداته:
يكشف االنقالب العسكري الذي وقع في
 22مارس بقيادة أمادو س���انوغو ،الذي أعلن
أن أه ّم مس ِّوغاته خذالن الرئيس توري للجيش
ّ
بالمعدات الالزمة ،والتهاون في
بعدم تزوي���ده
َّ
قضي���ة التم ُّرد ،عن واقع مخز للجيش المالي،
يؤكده أن المش���هد بعد االنقالب صار أس���وأ
تهاوت كبريات المدن
وأشد خذالناً وتهاوناً؛ إذ
ّ
ْ
تترى (تيساليت ،كيدال ،غاو ،تنبكتو).
إن السقوط المخزي لهذه المدن – مهما قيل
ّ
عن اس���تراتيجيات  -تكشف عن جوانب خطيرة
في القض ّي���ة ،كان العارفون بالحقائق ال ُم َّطلِعون
عليها يح ّذرون منها ،نوجزها فيما يأتي:
 - 1ضعف جيش مالي بسبب الفساد في
معظم قياداته العليا ،وهو الجيش الذي يقال:
إ ّنه يمل���ك ثمانين جن���راالً ،وأربعمائة عقيد!
(	)3

انظر :ص L`indépendant 18 année n 2963 : 3
mardi 21 février 2O12
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مع ع���دم اإلعداد الج ّيد له���ذا الجيش َعتاداً
ورجاالً ،والمحس���وبية في اختيار الملتحقين
به وبمدارس���ه التكوين ّية ،وف���ي توزيع المنح
إن
العسكرية التي تأتي من الدول الصديقة؛ إذ ّ
أغلبها إ ّما من أبناء قادة الجيش وأقربائهم أو
ّ
يتوسطون لهم(((.
ممن
َّ

األحداث المؤسفة والفظيعة ضدّ
شعب سنغاي في الشمال والشرق
السيما في مدينة غاو ما هي إ ّال
محاولة إبادة
تقدم منذ
وقد الحظ المراقبون انتشار ما َّ
ما يزيد عن عشر سنوات تقريباً ،األمر – إلى
لكن األدهى أن يك���ون كثير من
اآلن  -ه ِّي���ن ّ
هؤالء من الفاشلين في حياتهم الذين أصبحوا
عبئاً على أُس���رهم ،فيكون الجيش واألجهزة
األمنية مأوى لهم!
 -2إسناد قيادة الفرق المقاتلة في الشمال إلى
بعض الطوارق برغم خيانات متكررة منهم للجيش
وللش����عب وللرئيس توري نفسه ،وبخاصة العقيد
الطارقي الحاج َغمو  -وهو متمرد س����ابق ،وأغلب
فرقته من جماعته  ،-وقد كثر ّ
شك أفراد الجيش
الذين تحت قيادته  -بكيدال وما حولها  -في مدى
إخالص����ه ،ورفعوا أمره ع ّدة م���� ّرات إلى الرئيس
توري ال����ذي كان يدافع عنه في ك ّل م ّرة ،حتى إ ّنه
خرج على المأل في التلفاز الوطني ليفتخر بقيادته
لبعض أجنحة الجيش في الميدان.
ً
وم ّما ذكره بعض أفراد الجيش دليال على
خيانته:
ّ
اشتد ْت المعركة بين جيش مالي
 أنه كل ّماَّ
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ومتمر ّدي الطوارق المسلحين كان الحاج َغ ُمو
هو الذي يفتح لهم مخرجاً للهروب من ناحيته،
وهذا الذي فعله َغمو هو نفس ما يفعله أفراد
المتمردين في الجيش وأجهزة الدولة األخرى.
أن الجي���ش كثي���را َّما يتح��� َّرك – بناء
 ّعلى خبر مؤ َّكد  -نح���و تَ َمر ُكزات المتمردين
الطوارق لقتالهم ،لكن يبلغهم الخبر فينسحبوا
من المكان قبل وصول الجيش.
 رفض َغمو لخطط يجدها تُم ِّكن الجيشمن تحقيق انتصارات على المتمر ّدين ،فالقوم
قومه! وها هو يعلن – بعد سيطرة المتمردين
على غاو وتنبكت���و  -يُعلن على المأل وبك ّل دم
بارد عن انضمامه إل���ى المتمردين بك ّل ق ّواته
– وهم م���ن جماعته  ،-وبالعتاد الذي و َّفره له
أن
الرئيس توري لقت���ال المتمردين ،وقد زعم ّ
عددهم يبلغ خمسمائة رجل ،وما هو كذلك.
أ ّما م���ا أذيع يوم الخمي���س 2012/4/5م
عن انس���حاب َغمو من كيدال م���ع قواته إلى
النيج���ر -بعد اإلعالن في األس���بوع الماضي
عن انضمام���ه إلى المتمردي���ن  -فليس ح ّباً
ف���ي مالي ،وإ ّنما هو نج���اة بجلده من تصفية
حسابات قديمة بينه وبين إياد أغ أغالي زعيم
إن وراء األك َمة ما وراءها.
أنصار الدين؛ َّ
َ - 3عد ُم ُمرا َقبةِ الحكومات السابقة ألفراد
الطوارق والعرب ،سواء كانوا من الجيش أو من
األجهزة اإلدارية األخرى ،فهم المز ِّود الرئيس
للمتمر ّدين باألخبار واألسرار واألموال.
العامل الخامس :التدخالت الخارجية من
بعض الدول:
بعد س���قوط تيس���اليت توات���رت األنباء
المحل ّية الداخلي���ة واإلقليمية عن دعم قوي،
وعس���كري ،م���ن دول خارجية لجماعة
مالي
ّ
ّ
مسمى
تحت
رة،
و
المتط
باألسلحة
الدين
أنصار
ِّ
َّ
مساعدات إنسانية ،من غير المرور عن طريق
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تح���دث مواطنون إلى أهاليهم
الحكومة ،وقد
َّ
في غاو ،وتنبكتو ،وكيدال ،وبماكو ،عن مشاهدة
طائرات تنزل في مطار تيساليت الذي سيطر
عليه المتمردون الط���وارق ،وتأ َّكد األمر أكثر
بظهور أف���راد من جماعة التوحي���د في قناة
يتحدثون من مدينة غاو في
الجزيرة القطرية،
َّ
أن هدفهم
2012 /4/4م بالعربي���ة الفصحىّ ،
تطهي���ر المجتمع من األخالق الفاس���دة ،وقد
ذكر أحده���م أ ّنهم جزائري���ون ،وموريتانيون،
وتشاديون ،ونيجيريون ،وفالتة.

جرائم المتمردين:

ضد
ّ
إن األح���داث المؤس���فة والفظيع���ة ّ
شعب س���نغاي في الشمال والشرق ،خصوصاً
في مدينة غاو ما هي إ ّ
ال محاولة إبادة ،بدليل
أ ّنه ل ّما س���قطت كيدال ف���ي أيدي المتمردين
المطالبي���ن باالس���تقالل وأنص���ار الدين لم
يخ ِّربوا فيها ش���يئاً ،بل حاربوا َّ
كل َمن أراد أن
يستغلّوا الظروف للس���رقة والنهب والتخريب
والتعدِّ ي على الناس والممتلكات ،ووزَّعوا أرقام
أي شخص
هواتف على الس��� َّكان لإلبالغ عن ّ
يتع��� َّرض ألحدهم ،واألمر مس���تم ّر إلى تاريخ
كتابة هذه السطور.
أ ّما ل ّما دخلوا مدينة غاو في يوم الس���بت
كس���روا خزائن البنوك،
2012/4/31م؛ فقد َّ
ونهب���وا َّ
كل م���ا فيه���ا ،وما في المستش���فى
المركزي ،وف���ي المراكز الصحي���ة ،ومخازن
البضائع الحكومية واألهلية ،ونقلوها إلى تالتو
الد ْوس���اكِ ْن ،وإلى ميناكا مركز إيماغاد،
مركز َّ
وإلى كيدال حيث إيفوغاس.
التعدي الفظيع على الناس.
إضافة إلى
ّ
أضف إل���ى ذلك قط���ع الكهرب���اء ومياه
الش���رب ،وتفريغ مخازن البنزين والمو ِّلدات،
وس���حب الدراجات النارية من أصحابها ،كما

خ َّربوا ف���ي مدينة تنبكتو البن���وك واإلدارات،
وتعد ْوا على األبرياء قبل أن
ونهبوا الممتلكات،
َّ
يتم َّكن أنصار الدين من طردهم من المدينة.
ويالح���ظ المراقبون أ ّنه كان في ك ّل مدينة
َمن يم ِّهد للمتمردين وس���ائل ومنافذ الدخول،
وهم أفراد الجيش المالي من الطوارق وبعض
مجموعات العرب الذين كانوا في المعسكرات
ّ
ش���ك في أ ّنهم كانوا جواسيس
مع الجيش ،وال
ومعدات���ه ثم
يرص���دون تحركات���ه وق ّوات���ه
ّ
انسحاباته دون مقاومة تُذ َكر ،ففي غاو أفراد
المجموعة الطوارقية والعربي���ة ،وفي تنبكتو
أفراد المجموعة العربية.
أن هذه المجموع���ات تبذل قصارى
كم���ا ّ
جهدها للس���يطرة على معسكرات الجيش وما
يبق���ى فيها من عتاد بمج��� َّرد مغادرته لها ،ث َّم
تقوم بتوزِ يعها عل���ى المدنيين من جماعاتهم،
ف���ي حين غالبية س���كان المنطقة الس���نغاي
يستعدوا
المسالمون ال يحملون الس�ل�اح ولم
ّ
وي (صاحب
للمواجهة؛ وحتى حرك���ة غاندا ُك ْ
َمت ه���ذه المجموعات في
األرض) الت���ي َهز ْ
تم ُّرد التس���عينيات؛ قد ت َّم تجريد أفرادها من
السالح وتشتيتهم منذ اتفاقية السالم في عهد
الرئيس ألفا كوناري.

ان�سحاب جي�ش مالي المتكرر؟

ال تزال أس���باب انس���حاب جي���ش مالي
المتكرر بشكل س���ريع ،إ ّما بأمر من القيادات
في بماك���و أو من القيادات الميدانيين ،موضع
حيرة للمواطنين في مالي وفي ك ِّل العالم.
ومن األسباب التي ذكرها بعض المحللين:
 - 1الهزيمة النفس��� ّية لهؤالء الجنود بعد
أحداث أَ ْغلوق.
 - 2الضعف والفس���اد ف���ي جميع أجهزة
الجيش ،وقد سبقت اإلشارة إليهما.
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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 - 3الحرب النفس���ية في وسائل اإلعالم
الغربية والمحل ّية من خالل مقابالت ونحوها،
أن المتمردين
وما ينش���ره بعض األفراد م���ن ّ
يملكون أسلحة متط ِّورة ال تملكها الحكومة.
 - 4االنقالب العس���كري وتَبِعاته النفس ّية
والعسكرية واالجتماعية والسياسية.
 - 5ما أُش���يع بين أبناء المناطق الشمالية
أن كثي���راً من أفراد الجيش ذوي
اآلخرين من ّ
األصل الجنوبي وبعض أقاربهم كانوا يتداعون
بحجة أنه ال
إلى االنس���حاب وعدم القت���ال؛
ّ
ينبغ���ي أن يموتوا من أجل أرض ليس بأرضهم
وال لش���عب ليس ش���عبهم؛ إذ ليس���ت األرض
جنوب ّية وال الشعب جنوبياً.
وق����د يك����ون في بع����ض هذا ش����يء من
لكن األه َّم أ ّنه يم ِّثل جزءاً من مشكلة
الصحةّ ،
ِّ
متجذرة في طوائف من الماليين ،وهي ضعف
المواطنة.

هل انتهت الق�ض َّي��ة ب�سيطرة المتمردين
الطوارق والعرب على مدن ال�شمال؟
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وفق ما تشير إليه التحر ُّكات واالجتماعات
المختلف���ة؛ يبدو أن قضية المتمردين لن تقف
عند س���يطرتهم على مدن الش���مال ،وستكون
بداية حرب أهل ّية حقيقية بين الطوارق والعرب
وبين السنغاي والقبائل األخرى.
أن الش���يء الوحيد
ويجمع المحلِّلون على ّ
الذي يحول دونها هو:
 إ َّما القبض عل���ى المجرمين وتقديمهمللمحاكم���ة ،وإعادة المس���روقات والمنهوبات
إلى أهلها ،وبقاء األقاليم مال ّية ،أو تح ُّولها إلى
س���نغ ّية كما كانت عبر التاريخ ،واأل َّيام القادمة
ُحبل���ى باألحداث وبالحقائق ،وليس���ت العِ برة
بالصدمة األولى ،ولكن بالنتيجة النهائية ،وقد
يعيد التاريخ نفسه.

 اس���تعمال أقسى ق َّوة عس���كر ّية وماد ّيةلقتال هؤالء المتمردين بجميع طوائفهم ،ويكون
زمامها بيد أبناء سنغاي ،خصوصاً من الشباب
المتط ِّوع ومن أفراد الجيش واألجهزة األمنية؛
فهم يعرفون المنطقة حقَّ المعرفة ،كما يعرفون
الطبيعة النفس ّية للمتمردين ،ويعرفون بعضهم
شخصياً؛ أل ّنهم قبل التم ُّرد كانوا يعيشون معهم
جنب���اً إلى جنب ف���ي غاو ،وتنبكت���و ،وكيدال،
وغيره���ا ،ومن تلك الطبيعة أ َّنهم ال يُس���لِّمون
بحس���ن الجوار إ ّال في ظ ّل ق َّوة ضاربة بيد من
حديد؛ وذلك كلّه ما كان يقوله عنهم أبناء شمال
مالي وشرقها الخبراء بهم وبطبائعهم.

�آثار �إيجابية و�سلبية لهذه الأحداث:

من اآلثار اإليجابية:
 إيقاظ النائمين المس���المين والراكنينإلى عدم حمل الس�ل�اح من السنغاي خاصة،
ومن غيرهم من أبناء هذه المناطق ومالي ،ومن
التغيير ما هو ُمزَلزل لكنَّ���ه يولد خيراً كثيراً؛
بد من تأييد الحكومة
ّ
فإن مع العسر يُسراً ،وال ّ
وتسليحها لمليشيات شبابية شعبية مقاتلة من
(((
أبناء الشمال من غير الطوارق والعرب.
 الش���هادة الداخل ّية واإلقليمية والدوليةبامتياز على ع���دم وفاء بعض الطوارق وبعض
العرب ف���ي مالي ال باألمان���ة وال باإلخالص
للمجتمع؛ فق���د أعطاهم الرئي���س توري َّ
كل
ش���يء ،وأطلق لهم العنان في مختلف مجاالت
الدولة ،ومع ذلك خذلوه ،بل خذله الحاج َغ ُمو
الذي وقف في المأل يثني عليهم وعلى والئهم
وإخالصه���م ،وكذل���ك إياد أَ ْغ أغال���ي ،وكبار
الضباط وأفراد األجهزة األمنية ،وغيرهم من
( 	)1قد يكون األفضل لجميع األط��راف هو الدخول في حوارات
ومفاوضات لحل المشاكل ،السيما وأن المشاكل لها جذور
تاريخية( .التحرير).
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قيادات التم��� ُّردات األولى ،وهم ُكثْ ٌر في جميع
الجوانب.
 أ ّن سياس���ات مالي القادم���ة مع الجزائروموريتاني���ا يجب أن تقوم على أس���اس المعاملة
بالمثْ���ل ،وهو مبدأ إنس���اني وديني وسياس���ي
واجتماعي قويم ،السيما في العالقات بين الدول،
فعل���ى مالي أن ت���أوي المتمردين م���ن الجزائر
وموريتاني���ا أ ّي���اً كان انتماؤه���م وأهدافهم ،وأن
تس���اعدهم ماد ّياً ومعنوياً ،وعس���كرياً وسياسياً،
مقاب���ل إي���واء البلدين لط���وارق مال���ي وعربه
ومساعدتهم ماد ّياً ومعنوياً بل وعسكرياً وسياسياً،
وال ب��� ّد من المحاكمات العس���كرية لك ّل الطوارق
والعرب الذين انس���حبوا م���ن الجيش واألجهزة
األمنية واإلدارية وغيرها والتحقوا بالمتمردين.
ومن اآلثار السلبية:
 أمنياً :لن تسلم دولة في منطقة الساحلعربيه���ا وإفريقيها أمنياً م���ن األحداث ،وإن
تفاوتت.
 اجتماعي���اً :زيادة الكراهية والتنافر بينأفراد المجتمعات في الس���احل بين األفارقة
والط���وارق والعرب ،خصوص���اً في ظ ّل ثبوت

تواط���ؤ بعض ال���دول العربية م���ع الطوارق،
كالجزائ���ر ،وموريتانيا ،واألح���داث الفظيعة
ض���د أبن���اء القبائل األخرى
الت���ي ارتكبوها
َّ
وممتلكاتهم.
 دينياً :إضعاف موقف الهيئات اإلسالميةالمعتدلة في مالي من أهل الس���نَّة والجماعة،
ق���وي في الس���نتين
الت���ي كان له���ا حضور
ّ
األخيرتي���ن ،ونجحت في تكوين جماعة ضغط
قوي عل���ى الحكومة كي ال تتخ���ذ قرارات أو
ّ
تمس ش���ؤون دينهم اإلسالمي،
تُصدر قوانين
ُّ
فم���ا أن ظهرت حركة أنص���ار الدين في مدن
الشمال حتى بدأت االتهامات تُكال ألهل السنَّة
بدأت وسائل اإلعالم المحل ّية
والجماعة ،حيث
ْ
والدولية (فرنس  ،24وبي بي سي ،وغيرهما)
ِ
تصف هذه الحرك���ة بأ َّنها حرك���ة (وهاب َّية)،
تس���تعمل العنف والس�ل�اح ،وأنها جاءت من
الس���عود ّية ومصر ،وبأ َّنها تختلف عن حركات
أنصار الدي���ن الصوفية اإلفريقي���ة المعتدلة
المس���المة كالتي يتزعمها ف���ي مالي عثمان
مدني حيدره!
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مستقبل الدولة اإلفريقية بين السطوة
العسكرية وجدوى الديمقراطية
أ .السيد علي أبو فرحة

(*)

مع ارتفاع أصوات الداعين
إلى الديمقراطية عالمياً ،وما
صاح���ب ذلك من تبنّي العديد
من الدول ف���ي أنحاء متفرقة
من العالم للديمقراطية شك ً
ال أو موضوعاً ،لم تكن
إفريقيا بمنأى عنها؛ إذ اس���تجابت دول إفريقية
عدة ،في أعقاب الحرب الباردة في تس���عينيات
القرن السابق ،لهذا الزخم العالمي.
جاءت اس���تجابات ه���ذه ال���دول اإلفريقية
مدفوعة ،لتبنّي إج���راءات ُوصفت بالديمقراطية
بدرج���ة أو بأخرى ،تحت وطأة الضغوط الغربية،
وبخاصة المؤسس���ات المالية الدولية من ناحية،
وتنامي أزماتها الداخلية االقتصادية والسياس���ية
واالجتماعية من ناحية أخرى.
تزام���ن ذل���ك مع ع���ودة ما ش���هدته القارة
اإلفريقية في فجر االستقالل عن المستعمر ،من
صعود المؤسس���ة العسكرية ،خصوصاً في العقد
األول من القرن الحادي والعشرين ،بعد عقد من
التجريب الديمقراطي ،لتتصدر الساحة السياسية
عبر عدد من االنقالبات العس���كرية في مختلف
أقاليم القارة ،لتم ّثل طعناً غائراً في جسدها الذي
لم يبرأ من أمراضه المزمنة ،وتطرح تساؤالً حول
جدوى الديمقراطي���ة الغربية ،والتي طالما القت
صعوبات في تطبيقها ابتدا ًء في الواقع اإلفريقي
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(*)	 باحث سياسي في الشؤون اإلفريقية.

المتّسم بتعقّد مفرداته وتداخل حوادثه.
تُعنى هذه الدراس���ة بتقديم محاولة منهاجية
لفه���م تلك اله��� ّوة بي���ن اس���تمرار (االنقالبات
العس���كرية) ،كآلي���ة قد تكون وحي���دة إلحداث
انتقال سياسي في إفريقيا ،وبين (الديمقراطية)
وجدواها كآلية غير قادرة على تب ّوؤ تلك األهمية
في إحداث االنتقال السياس���ي في إفريقيا ،حتى
ف���ي الح���االت الموصوفة في بع���ض إجراءاتها
مؤخراً بالديمقراطية في إفريقيا ،كنيجيريا وكوت
ديفوار ،وغيرهما.

محاور الدرا�سة:

تس���تعرض الدراس���ة في هذا المقام تحليل
لالنقالبات العسكرية في النصف الثاني من العقد
األول من الق���رن الحالي ،للوق���وف على عناصر
االس���تمرار والتغ ّير ف���ي آليات انتقال الس���لطة
السياس���ية في إفريقيا ،وما قد تحمله من سمات
ّ
المضطرب في
جديدة للتك ّيف مع الواقع السياسي
إفريقيا ،والتس���اؤل عن ج���دوى الديمقراطية من
ناحية ،ومدى تو ّرطها في تعميق األزمات السياسية،
وتوالي تلك االنقالبات من ناحية أخرى.
ً
ثم تستعرض الدراس���ة تحلي ً
ال موجزا للفهم
الغربي لمفهوم (الدمقرطة) المعاصرة ،ومحاوالت
األكاديمين الغربيين إيجاد مخرج ألزمة تطبيقها
في ال���دول النامية؛ عبر توس���يع حدود المفهوم
لتس���توعب عدداً من عمليات االنتقال السياسي
المتباين���ة ،وتداعيات ذلك على الواقع اإلفريقي،
لتج���اوز القص���ور ال���ذي أص���اب المفهوم في
الممارسة العملية.

العدد الثالث عشر  /رجب  -رمضان 1433هـ  ،يوليو  -سبتمبر 2012م

وم���ن ثم تتج���ه الدراس���ة إل���ى تحليل دور
المؤسسة العسكرية في هذا السياق ،وما يش ّكله
من تهدي���د لل���رواج الغرب���ي للديمقراطية في
إفريقي���ا ،والذي قد ال يف���ي بالطموح اإلفريقي
إلى الحكم الرش���يد من جهة ،وما قد يرتبط به
من قصور ب ّين في فه���م الواقع اإلفريقي ،يجعل
الديمقراطية تق���ف عاجزة عن ملء ح ّيز التو ّرط
العسكري في العملية السياسية ،وذلك من خالل
تفني���د هذا الرأي ،وصوالً لقياس صحة فرضية:
ع���دم إمكانية تنمي���ط الغرب خبرته���م المعنية
بالديمقراطي���ة والتح ّول إليه���ا ،والمتباينة عن
الخبرة اإلفريقية لنش���أة الدولة ،على واقع مغاير
كلي ًة ينضح بالخصوصية في ك ّل مفرداته.
وأخيراً؛ الس���عي إلى محاولة فض االشتباك
بين الدور السياس���ي للمؤسس���ة العسكرية عبر
انقالباتها المتتالية م���ن ناحية ،وقبول األطراف
المعنية بالعملية السياس���ية ألنماط سياسية ،قد
تك���ون أكثر مالئمة واس���تقراراً للدولة اإلفريقية
من الشكل الديمقراطي للدولة من ناحية أخرى،
وم���ن ث���م التعرض بدرج���ة أو بأخ���رى لصيغة
العالقات العس���كرية المدنية ف���ي إفريقيا ،مع
رسم سيناريوهات المستقبل الستمرار الدولة في
إفريقيا في ضوء تلك المتغيرات.

اإلجراءات الديمقراطية تكون
عديمة الجدوى في حال رفض
القوى السياسية الرئيسة لها
�أو ًال :ال��دور ال�سيا�سي للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
في �إفريقيا «فو�ضي االنقالبات»:

ل ّم���ا كان التعريف ذائع الصي���ت للدولة في
الفهم الغربي يع ّدها المؤسسة الشرعية الوحيدة

المخ ّولة باس���تخدام القوة؛ ف���إن الدولة تمارس
ه���ذا الدور عبر ع���دد من مؤسس���ات الضبط
االجتماعي ،وعلى رأس���ها المؤسسة العسكرية؛
لما يتوافر لها من احتكار قوة الس�ل�اح .واستناداً
العتبار النظم الغربية لهذا الدور وتأثيره العميق
في واقع الدولة في الغرب ،كحالة فرنس���ا حتى
ع���ام 1958م على س���بيل المث���ال ،فقد اهتمت
تلك النظ���م بصياغة حدود العالقات (المدنية –
العس���كرية) ،وما يترتب عليه من التوافق النظري
والعملي على ضرورة إخضاع القيادة العس���كرية
للقيادة السياسية.
بيد أن الحال ال يس���تقيم على هذه الصورة
في بلدان العال���م النامي وإفريقيا بخاصة ،حيث
تتورط المؤسس���ة العس���كرية بصورة أو بأخرى
لتش���غل ح ّيزاً معتبراً في الحياة السياسية ،وهو
المؤسس���ة
م���ا أطلق عليه بعض الباحثين« :زرع
ّ
العس���كرية في الحياة المدنية»؛ ليُع ّبر بذلك عن
تش���ابك العالقات وتعقّد مفرداتها لتداخلها مع
أبعاد عرقية و َق َبلي���ة ودينية وطائفية في البلدان
النامية ،وفي مقدمتها البلدان اإلفريقية(((.
وعلي���ه؛ ال يمك���ن إغف���ال دور المؤسس���ة
العسكرية في االنتقال السياسي في إفريقيا ،وهو
ٍ
مس���افة َّما مغايرة آللية
االنتقال الذي يقف على
الديمقراطية.
لقد شهدت عدد من الدول اإلفريقية تو ّرطات
عس���كرية مباش���رة عبر االنقالبات العسكرية،
كح���االت موريتانيا ومدغش���قر والنيجر ومالي،
ف���ي أع���وام2008 :م2009 ،م2010 ،م2012 ،م
على التوالي ،أو غير مباش���رة عبر ترجيح طرف
( 	)1ي��زي��د ص��اي��غ :المعضلة :مستقبل ال��ع�لاق��ات المدنية
العسكرية ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،مقال منشور على موقع
مجلة السياسة الدولية ،ومتاح عبر ال��راب��ط اإللكتروني
اآلت���������������������يhttp://www.siyassa.org.eg/:
aspx.9/1892/110/NewsContent/3
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سياسية

سياسي على آخر ،كحالة كوت ديفوار في أعقاب
االنتخابات الرئاسية األخيرة في أكتوبر 2010م،
وهو التو ّرط العس���كري في العملية السياس���ية
للدول���ة اإلفريقي���ة ال���ذي يرتبط بالس���ياقات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وتداعياتها
في ك ّل حالة.

ثاني�� ًا :ع��ودة االنقالب��ات ..الأ�سب��اب
والتداعيات «االعتقاد في جدوى ال�سالح»:

عل���ى الرغم م���ن القلق المتزاي���د لالتحاد
اإلفريقي تجاه تنامي التو ّرط العس���كري المباشر
عبر االنقالبات ،واتجاه االتحاد إلى اتخاذ موقف
راف���ض لالعتراف بأي س���لطة تصل إلى الحكم
عبر مسلك االنقالب العس���كري ،وعدم السماح
لها بالمش���اركة في أعمال ق ّمت���ه ،وهو االتجاه
ال���ذي تم ّثل في موقف الق���ادة األفارقة الرافض
لالنقالبات العس���كرية ،بتعهد  43رئيساً إفريقياً
في إعالن الجزائ���ر الصادر عن الق ّمة اإلفريقية
المنعق���دة بالجزائر في يولي���و 1999م ،باتخاذ
عقوبات صارمة عل���ى االنقالبيين ،هادفة بذلك
حد لمطامع العسكر في السلطة ،إال أن
إلى وضع ٍّ
ذلك لم يؤثر بحال في تفش���ي عدوى االنقالبات
من جديد؛ على نحو ما سيرد بيانه(((.
االنقالب العس���كري في مالي :شهدت مالي،
التي اتّسمت بقدر من االستقرار السياسي مؤخراً
في  22مارس 2012م ،انقالب مجموعة من صغار
العسكريين ،يقودهم النقيب «أمادو سونجو» الذي
تلقّى تدريبات عس���كرية س���ابقة ف���ي الواليات
المتحدة األمريكي���ة ،على الرئيس «أمادو توماني
توري» القائد الس���ابق بس�ل�اح المظالت الذي
أطاح بنظام حكم دكتاتوري بانقالب عام 1991م،
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( 	)1جريدة صوت األحرار الجزائرية ،عبر الرابط اإللكتروني اآلتي:
http://www.sawt-alahrar.net/online/modules.
php?name=News&file=article&sid=15288

وتخلّى عن الس���لطة في العام التالي قبل أن يعود
إليها عبر صناديق االنتخابات.
ومع تزاي���د ح ّدة التوترات قب���ل االنتخابات
الرئاس���ية الت���ي كان مزمع عقدها ف���ي أبريل
2012م؛ ج���اء هذا االنق�ل�اب على خلفية موقف
صغار العس���كريين م���ن الحرب الت���ي يقودها
الجيش المالي ضد انتفاضة الطوارق ،وتذ ّمرهم
بش���أن طريقة تعامل الرئيس «توري» مع «الحركة
الوطنية لتحرير أزواد» في شمالي البالد ،معلنين
التع ّهد بإعادة الس���لطة إلى حكومة منتخبة فور
توحي���د البالد ،وذلك في خض���م إدانة المجتمع
الدولي الواس���عة لالنقالب من ناحي���ة ،وإدانته
إلعالن الطوارق استقالل شمالي مالي من ناحية
ثانية ،ومحاوالت عس���كريين ينتمون إلى الحرس
الجمهوري الموالي للنظام الس���ابق قيادة انقالب
مضاد من ناحية ثالثة(((.
وقد اتّس���م انقالب مالي بع���دم وجود كبار
الضباط والقادة العس���كريين في قيادة االنقالب
الذي تح ّول من حركة احتجاج وتم ّرد عس���كرية
على بعض األوضاع ،وبخاص���ة المطالبة بزيادة
تسليحهم – وهي االحتجاجات المألوفة عسكرياً
برئيس
في إفريقيا  ،-إلى انقالب عسكري أطاح
ٍ
منتخب كان ينوي مغادرة السلطة في شهر أبريل
ٍ
الماض���ي ،ومن ثم يذهب مراقب���ون إلى ترجيح
غياب دور فرنسي في دعم االنقالب الذي وصفه
بعضهم باالرتجالية(((.
االنقالب العس����كري في النيج����ر :وقد م ّثل
انق��ل�اب النيجر في الثامن عش����ر م����ن فبراير
2010م ،والذي قاده «س����الو دجيبو» قائد وحدة
(h ttp: / / www. aljaze er a . net / new s/ pag es/ 	)2
8db9e5cdca81-411f-89f6-8029-a9664b54
(h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / n e w s / 	)3
4 4 2 e - 8 b 2 d - -p a g e s / 9 8 0 b 0 5 b d - a 5 5 3
4729816d53c7
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الدعم في نيامي ،أح َد تجليات استدعاء االنقالب
العسكري كآلية للتغيير السياسي ،وذلك من خالل
محاصرته للقصر الرئاس����ي ،واإلطاحة بالرئيس
«مام����ادو تانج����ا» ذي النيف والس����بعين عاماً،
واعتقاله إ ّبان عقده اجتماع����اً لمجلس الوزراء،
وهو الرئيس الذي اعتلى المنصب الرئاس����ي في
العام 1999م في أعق����اب انتخابات ديمقراطية
نصب «س����الو
خلفاً لـ «داودا ماالم وانكي» ،وقد ّ
دجيبو» نفس����ه على ما ُس���� ّمي «المجلس األعلى
إلعادة الديمقراطية».

مسوغاته
التدخل الخارجي
ّ
الظاهرة شعارات نشر الديمقراطية،
وأسبابه الخفية حماية المصالح
االستراتيجية لتلك األطراف
الخارجية
ومن األس���باب المعلنة الدافعة لهذا االنقالب
ما أعلنه قائده ،وظهرت تجلياته في اس���م مجلس
االنقالب ،وهو ا ّدعاء «إعادة الديمقراطية» ،خصوصاً
في ضوء ما قيل ع���ن إمعان الرئيس المنقلب عليه
في مخالفة القواعد الديمقراطية ،وذلك في أعقاب
األزمة التي أثارها إعماله للمادة  53من الدس���تور،
والتي تخ ّول للرئيس أن يحكم بموجب مراس���يم في
حال تعرض االس���تقالل والجمهوري���ة للخطر ،رداً
على قرار المحكمة الدس���تورية اعتراض مش���روع
اس���تفتاء يهدف إلى تعديل الدس���تور لتمكينه من
الترشح لوالية ثالثة ،وتوسيع صالحياته.
وهذا ما دفع بالمعارض���ة ،مم ّثلة في جبهة
الدفاع ع���ن الديمقراطية ،إلى إدانة ما ُس��� ّمي
«انقالب الرئيس» ،ودع���ت قوات األمن والدفاع
إلى «العصيان» ،عبر توزيع منشورات في ثكنات

الجيش تدعو إلى عدم شرعية بقاء الرئيس في
الس���لطة بعد انتهاء آخر عام 2009م ،وما ذ ّكى
ذل���ك رفض تعاطي «تانجا» م���ع بعض القضايا
الشائكة ،مثل متمردي الطوارق ،وبخاصة «حركة
النيج���ر للعدالة» التي نش���أت لمواجهة القوات
الحكومي���ة ع���ام 2007م من ناحي���ة ،واتجاهه
إلقامة عالقات م���ع فنزويال وإيران ،والتفاوض
مع الصين لالستثمار في مجال اليورانيوم ،مما
اعتُبر تهديداً للمصالح الفرنسية في النيجر من
ناحية أخرى ،وعالوة على عدم استجابة «تانجا»
للضغ���وط الدولية واإلقليمي���ة المطالبة بإيجاد
تسوية س���لمية لألزمة في النيجر ،حيث قامت
الجماعة االقتصادية لغرب إفريقيا «اإليكواس»
بتعليق عضوية النيجر ،وع ّينت الرئيس النيجيري
األسبق «عبد السالم أبو بكر» مبعوثاً لها هناك،
في حي���ن طلب االتحاد اإلفريق���ي من الرئيس
التوس���ط في هذه
الس���نغالي «عبد الل���ه واد»
ّ
األزمة(((.
واس���تمر التصعيد من الجميع ،حيث أنه في
أعقاب موقف المعارضة أصدر «تانجا» أمراً بح ّل
المحكمة الدس���تورية التي اعترضت ثالث مرات
على مشروع االستفتاء ،وكذا ح ّل الجمعية الوطنية،
ليحصل بعد ذلك على اس���تفتاء تمديده ،وهو ما
قاد «سالو دجيبو» لالنقالب عليه ،وسط ردود فعل
شعبية داعمة إلنهاء فترة حكم «تانجا»(((.
( 	)1آش هاروود ،جون كامبل :العودة إلى االنقالبات في إفريقيا ،مقال
منشور عبر «بروجيكت سنديكيت :عالم األفكار»2010 ،م ،ومتاح
عبر الرابط اإللكتروني اآلتي:
http://www.project-syndicate.org/
commentary/campbell1/Arabic
آش هـاروود :باحث مشارك في برنامج إفريقيا التابع لمجلس
العالقات الخارجية.
جون كامبـل :هو سفير الواليات المتحدة األسبق في نيجيريا،
وكبير زمالء دراسات السياسة العامة في إفريقيا لدى مجلس
العالقات الخارجية.
( 	)2عبدالعظيم محمود حنفي :ع��ودة االنقالبات العسكرية إلى
إفريقيا ،مقال منشور بصحيفة العرب القطرية ،بتاريخ
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وبرغم احتف���اظ المجلس االنقالب���ي فعلياً
بالس���لطة التنفيذية في أعقاب االنقالب ،إال أن
ذلك لم يحل دون اتخاذ رئيس���ه «س���الو دجيبو»
ق���راراً بتعيين «محمدو داندا»  -باعتباره مدنياً -
رئيساً للوزراء ،إلى جانب تع ّهده بعقد االنتخابات،
وعدم ّ
أي من أعضاء المجلس االنقالبي
ترش���ح ٍّ
لمنصب الرئاسة.
وتنتهي أحد فصول ت ّورط المؤسسة العسكرية
في العملية السياسية بإجراء االنتخابات الرئاسية
عل���ى َج ْولتين في يناير وم���ارس 2011م ،انتهت
بفوز «محمدو أوسوفو» بنسبة  %58،4في الجولة
الثانية(((.
االنقالب العس���كري في مدغش���قر :لم تكن
مدغش���قر تلك الدولة الرابضة على ساحل شرق
إفريقيا بمنأى عن استعادة آلية االنقالب العسكري
إلحداث االنتقال السياس���ي ،حيث ش���هدت في
مارس 2009م عملي���ة انقالبية جعلتها ثالث دولة
بعد موريتانيا وغينيا تتعرض لفرض عقوبات من
قِ َبل االتحاد اإلفريقي ،تتص���ل بتعليق العضوية،
بسبب ما شهدته مدغش���قر من انقالب مؤخراً،
أطاح فيه زعي���م المعارضة «أن���دري راجولينا»
وعم���دة العاصمة «انتناناريف���و» بالرئيس «مارك
رافالومانانا» بدعم المؤسسة العسكرية ،وتشكيل
نظام انتقالي إلدارة البالد برئاسة «راجولينا» في
 17مارس 2009م(((.
إال أن ذلك فتح الباب أمام محاوالت انقالبية

أخ���رى ،حيث س���عى متمردون م���ن الجيش في
 17نوفمب���ر 2010م لالنقالب عل���ى الحكومة،
وإعالنهم تشكيل مجلس عسكري في مدغشقر،
وهي العملية التي انتهت باستس�ل�ام المتمردين
في أعق���اب قيام قوات الجي���ش بمهاجمة ثكنة
للمتمردين(((.
وق���د تزامنت تل���ك المحاولة م���ع اإلعالن
ع���ن تنظيم اس���تفتاء حول الدس���تور ،دعا إليه
«راجولينا» ،بهدف الخروج من األزمة السياس���ية
التي تعانيها البالد منذ ما يزيد عن سنتين ،ينتهي
بتنظيم انتخابات رئاسية في مايو 2012م ،إال أنه
على الجانب األخر ترفض التيارات السياس���ية
الثالثة للرؤساء السابقين (رافالومانانا  ،و ديدييه
راتس���يراكا  ،و البير زافي) إجراءات «راجولينا»،
ودعت لمقاطعة التصويت ،باإلضافة إلى الرفض
الدول���ي لتلك االنتخابات أيض���اً ألنها «لم تحظ
بإجماع».
وعلي���ه؛ يمك���ن الق���ول ب���أن اإلج���راءات
الديمقراطية تك���ون عديمة الج���دوى في حال
رفض القوى السياس���ية الرئيس���ة لها ،وهو ما
يطرح أس���ئلة كثيرة عن آلية االنتقال السياس���ي
المرغوب فيها(((.
االنقالب العس���كري في غينيا بيس���او :لم
يختل���ف الحال كثي���راً في غينيا بيس���او ،والتي
شهدت في مارس 2009م انقالباً عسكرياً ،بقيام
مجموع���ة من الجن���ود باغتي���ال الرئيس «جواو
برن���اردو فييرا» ،وهو االنق�ل�اب الذي ال تختلف
أسبابه المعلنة ع ّما س���بقه فيما يتصل باال ّدعاء
بحرصهم على حماية األمن واالستقرار ،وصيانة

( 	)1االنتخابات في النيجر ،قاعدة بيانات االنتخابات اإلفريقية ،عبر
الرابط اإللكتروني اآلتي:
http://africanelections.tripod.com/ne.html

(army-/20/11/http://arabic.euronews.net/2010 	)3
mutiny-put-down-in-madagascar

2010/7/21م ،ومتاح عبر الرابط اإللكتروني اآلتي:
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=1
41037&issueNo=947&secId=15
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(/17 /11 /http://arabic.euronews.net/2010 	)2
military-seizes-power-in-madgascar

(http://www.france24.com/ar/20101117-army- 	)4
general-madagascar-referendum-government.suspended
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الديمقراطية ،وضمان نزاهة الحكم وش���فافيته،
وذلك في ظ���ل تعاطف المجتمع الدولي ،مع رفع
العسكر لشعارات الديمقراطية من ناحية ،ورفض
االتح���اد اإلفريقي آللية االنقالبات العس���كرية،
وضغطه في اتجاه االسراع بالعودة للديمقراطية
والشرعية الدستورية إلى مسارها.
وفي أعقاب محاوالت تهدئة األوضاع ُعقدت
االنتخابات الرئاسية في  28يونيو 2009م ،لتنتهي
بفوز «ماالم باس���يا سانها» بنس���بة  %63،31في
الجولة الثانية لالنتخابات((( ،والذي تُوفي متأثراً
بمرضه عقب سفره إلجراء جراحة في باريس في
نوفمبر 2012م ،ليعقبه حالة من عدم االستقرار،
تخللته���ا مح���اوالت م���ن مجموعات عس���كرية
للس���يطرة على الحكم ،انتهت بتعيين «رايموندو
بيريرا» رئيس���اً بالنيابة ف���ي  9يناير  2012م(((،
أعقبها محاولة انقالبية في  13أبريل 2012م قبل
أسابيع من جولة االعادة لالنتخابات الرئاسية في
2012/4/22م ،والتي بدأت جولتها األولى في 18
م���ارس 2012م((( ،والتي لم تص���در نتائج نهائية
مؤ ّكدة من المحكمة العليا في البالد بعد ،إال أنه
يُتوقع فوز رئيس الوزراء المنتهية واليته «كارلوس
جوميز جونيور».
وعليه؛ يمك���ن قراءة تلك المحاولة االنقالبية
في أثناء االنتخابات كمؤشر آخر على رفض بعض
األطراف السياسية الرئيسة القبول بالديمقراطية
( 	)1االنتخابات في غينيا بيساو ،قاعدة بيانات االنتخابات اإلفريقية،
عبر الرابط اإللكتروني اآلتي:
http :// africanelections . tripod . com /
2012/2/gw.html (20م)
(	)2

/27/12/http://arabic.euronews.net/2011
 troops - foil - guinea - bissau - coup2012/2/attempt (12م)

(	)3

http :// africanelections . tripod . com /
2012/5/gw.html 11م)

ونتائجها(((.
االنقالب العسكري في غينيا كوناكري :وفي
 23ديسمبر 2008م شهدت غينيا كوناكري انقالباً
عس���كرياً مدعوماً على المستوى الشعبي ،قام به
النقيب «موس���ى داديس كام���ارا» الذي يُعد أحد
الضباط الصغار ف���ي الجيش الغيني ،وذلك فور
وفاة الرئيس الغيني الجنرال «النس���انا كونتي»،
وهو االنقالب العس���كري الثاني في تاريخ غينيا
بعد االس���تقاللُ ،مش��� ّك ً
ال مجلس انقالب باسم
«المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية» ،والذي
لقي دعماً بصورة أو بأخرى من الرئيس السنغالي
عبدالله واد.
وقد أصدر «كم���ارا» تصريح���ات لمواجهة
الفس���اد ،وبخاص���ة مكافح���ة تج���ارة تهريب
المخ���دِّارت ،والتي ُع��� ّد ابن الرئي���س الراحل
«النسانا كونتي» أحد المتهمين فيها(((.
إال أنه سرعان ما تراجع التأييد الشعبي عقب
اإلعالن عن ترش���يح قائد االنقالب لالنتخابات
الرئاس���ية ،مما أغضب المعارض���ة التي ّ
نظمت
احتجاجات واس���عة ،مما ترت���ب عليها تطورات
لألح���داث في ي���وم  28س���بتمبر 2009م ،حيث
ُقتل  157من المحتجي���ن المعارضين على أيدي
أف���راد ينتمون لقوات األمن وبعض أفراد الحرس
الرئاسي ،وقيام أحد مساعدي «كمارا» العسكريين
بمحاول���ة اغتياله ،الذي فر بعده���ا من البالد،
ليتولى الجنرال «سيكوبا كوناتي» كقائد عسكري
(	)4

http://www.bbc.co.uk/arabic/
_120413/04/worldnews/2012
2012/4/guineabissau_coup.shtml (25م)

( 	)5حمدي عبد الرحمن حسن :ماذا يحدث في غينيا كوناكري؟
االنقالبات العسكرية بإفريقيا عودة ألنماط االستعمار ،المصدر:
األهرام االقتصادي ،ومنشورة على بوابة األهرام الرقمي بتاريخ
2009/10/26م ،ومتاحة عبر الرابط اإللكتروني اآلتي:
http :// digital . ahram . org . eg / articles .
2012/2/aspx?Serial=83561&eid=225 (12م)
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مؤ ّقت بنا ًء على اتفاق تم توقيعه في «واجادوجو»
عاصمة بوركينا فاس���و في يناير 2010م ،انتهت
إلى عدم تقيده لألحزاب السياس���ية المعارضة
بتعيي���ن رئيس وزراء مدني ،وتحديد موعد إجراء
انتخابات رئاسية في  27من يونيو 2010م ،وهي
االنتخابات التي شهدت الجولة األولى منها أعمال
عنف بين أنصار الفصائل السياسية المتنافسة،
وفاز بها «ألفا كوندي» أحد أبرز رموز المعارضة
في البالد(((.
تحليل التو ّرط العس���كري (المباش���ر ،وغير
المباشر) في العملية السياسية:
انطالقاً من العرض السابق ،وفي ضوء الخبرة
اإلفريقية لسطوة المؤسسة العسكرية ،سعى كثير
م���ن الباحثيين إلى تفس���ير التورط العس���كري
(المباشر ،وغير المباشر) في العملية السياسية،
حي���ث يرى نف���ر منه���م أن تدخل العس���كريين
في العملية السياس���ية إنما يُعزى في األس���اس
ألس���باب تخص العسكريين أنفس���هم؛ منها روح
الخدمة العامة ،وجمعه���م بين المهارات اإلدارية
والبطوالت العس���كرية ،وأصوله���م االجتماعية
المس���تمدة من الطبقة المتوس���طة والمتوسطة
الدنيا ،وكذا تماس���كهم الداخلي ،ودرجة التعليم
المتقاربة التي يتمتعون بها ،ناهيك عن أس���باب
قد تتصل بالعسكريين كفئة اجتماعية ،كانخفاض
الرواتب ،أو المس���اس بكرامة المهنة وشرفها ،أو
ٍ
بتهديد مصدره ض ّباط
شعور بعض العس���كريين
آخرون(((.
في حين يذهب نفر آخر من الباحثين ،ومنهم
( 	)1االنقالبات في إفريقيا ،مقال منشور على الموقع اإللكتروني
لمركز «افران للدراسات والبحوث – إيران  /إفريقيا» ،ومتاحة
عبر الرابط اآلتي:
http://www.afran.ir/arabic/modules/
smartsection/item.php?itemid=24
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( 	)2عبد العظيم محمود حنفي ،مرجع سابق.

هنتنجتون ،إلى أن األس���باب الرئيس���ة الدافعة
لتدخّ ل العس���كريين في العملية السياسية ليست
أسباباً عس���كرية في األس���اس ،ولكنّها أسباب
سياس���ية ال تعك���س الخصائ���ص االجتماعي���ة
والتنظيمية للمؤسسة العس���كرية ،ولكنّها تعكس
البنيان السياس���ي والمؤسس���ي للمجتمع ،ففي
بلدان العال���م الثالث تفقد السياس���ة كثيراً من
خصائصه���ا المتصل���ة باس���تقاللها الذاتي ،أو
تركيبها أو تماس���كها وتك ّيفها ،حيث تنخرط ك ّل
القوى والجماعات االجتماعية في العمل السياسي
المباش���ر ،وعليه؛ يتصدر المش���هد عس���كريون
سياس���يون ،وبيروقراطيون سياسيون ،واتحادات
ونقابات سياسية ،وشركات كبرى ،ورجال أعمال
سياس���يون ،ومن ثم يصير تدخّ ل العسكريين في
هذه الحالة؛ بدافع الحرص على مس���ألة التوزيع
الخاص بالقوة والمكانة داخل النظام السياسي.
إال أن الباح���ث ي���رى أهمي���ة التمييز بين
مجموع���ات من األس���باب الدافعة للمؤسس���ة
العسكرية للنهوض فجراً لالستيالء على السلطة،
والتو ّرط المباشر في المؤسسة العسكرية ،وذلك
لعدم إمكانية الدف���ع بوجود مجموعة وحيدة من
األس���باب ،وإنما هناك مجموعات من األس���باب
التي يتصل بعضها بالمجتم���ع والدولة ،وبعضها
اآلخر يتصل بالمؤسس���ة العس���كرية نفس���ها،
وثالث تلك المجموعات هي التي تتصل بالس���ياق
الدولي((( ،وبيان ذلك على النحو اآلتي:
 - 1مجموع���ة األس���باب المتصل���ة بواقع
المجتمع والدولة في إفريقيا:
يُض���اف إلى اإلرث االس���تعماري ،بما حمله
( 	)3علي التيجاني علي :العالقات العسكرية المدنية في إفريقيا ،نق ً
ال
عن صحيفة األحداث السودانية بتاريخ  24يونيو 2009م ،ومتاح
عبر الرابط اآلتي:
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/
sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=200&m
sg=1245902185
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من تش��� ّوهات اجتماعية واقتصادية وسياس���ية،
وه���و اإلرث الذي أثقل كاه���ل الدولة اإلفريقية،
س���مة أصيلة أُخرى هي غياب المؤسسية ،وهي
الس���مة المعتبرة في كثير من مؤسس���ات الدولة
في إفريقي���ا ،الرتباطها بانحيازات عرقية وقبلية
وطائفية م���ن ناحية ،وإخف���اق إداري من ناحية
أُخرى ،ناهيك عن تماس���ك النف���وذ القبلي في
مواجهة مؤسسات الدولة.
وق���د م ّهد ه���ذا الضعف العام لمؤسس���ات
الدولة في إفريقيا للمؤسس���ة العسكرية ،والتي
ال تنفص���ل بدرجة أو بأخرى ع���ن هذا الضعف
وتش ّوهات ال ّدرب ،لش���غل ح ّيز معتبر في الواقع
السياس���ي اإلفريقي ،لما لها م���ن حيازة القدر
األكبر من السالح.

كشفت االنتخابات في إفريقيا عن
استمرار تأثير المؤسسة العسكرية
كعامل حاسم في إدارة عملية
االنتقال السياسي

الرئيس وراء اضطرابات وحدات من الجيش في
بوركينافاسو مؤخراً((( ،ومنها ما يتصل بتنامي دور
المؤسسة العسكرية في رسم المستقبل السياسي
للبالد ،كالحالة الموريتانية ،خصوصاً في أعقاب
انقالبي 2005م2008 ،م ،فعلى الرغم من النشأة
المدني���ة للدول���ة الموريتانية بعد االس���تقالل،
واس���تمرارها بصبغتها الس���لطوية المدنية حتى
منتص���ف الس���بعينيات ،ظه���ر دور المؤسس���ة
العس���كرية منذ قيام حرب الصحراء التي تطلّبت
توجيه الب�ل�اد القتصاد الح���رب ،وتنامى الدور
المحوري للعسكريين في مستقبل البالد ،وهو ما
انتهى بحدوث أولى تلك االنقالبات العسكرية في
النظام السياسي الموريتاني عام 1978م(((.
 - 3مجموعة األس���باب ذات الصلة بالسياق
الدولي إلفريقيا:
ال يمكن بحال إنكار التو ّرط الدولي في مس���ار
عملية االنتقال السياسي عبر المؤسسة العسكرية
في إفريقيا ،وهو التو ّرط الذي يتخذ صورة دائمة،
كالقواعد العس���كرية الغربية في عدد من البلدان
اإلفريقية ،أو التدخّ ل المؤ ّقت لدعم طرف سياسي
على آخر((( ،ويعد االنتقال السياسي في كوت ديفوار
نموذجاً على دور السياق الدولي المؤ ّثر ،وكذا دور
المؤسس���ة العسكرية المعتبر ،وتداعيات ذلك على
آلية الديمقراطية في إحداث االنتقال السياس���ي،
فعلى الرغم من إجراء االنتخابات الرئاسية األخيرة

 - 2مجموع���ة األس���باب الذاتي���ة المتصلة
بالمؤسسة العسكرية اإلفريقية:
هن���اك العديد من األس���باب الت���ي تدفع
المؤسس���ة العس���كرية إلى التو ّرط المباشر في
العملية السياس���ية ،منها ما يتص���ل بنفوذ قبيلة
ٍ
طائف���ة ما وهيمنتها عل���ى المناصب
بعينه���ا أو
(((
العس���كرية العليا  ،ومنها م���ا يتصل بالوضعية
االقتصادية ألفراد المؤسسة ،والتي كانت الدافع

( 	)3السيد علي أبو فرحة :تحوالت الخريطة السياسية في موريتانيا،
(القاهرة :المركز العربي للدراسات اإلنسانية ،ط 2010 ،1م)،
ص .84

( 	)1هيثم العتابي :المؤسسة العسكرية العربية :تاريخ وآفاق ومستقبل،
مقال منشور على شبكة النبأ المعلوماتية بتاريخ  18أيار 2008م،
عبر الرابط اإللكتروني اآلتي:
htm.213/http://www.annabaa.org/nbanews/70
2012/2/(15م)

( 	)4بيار ابراموفيتشي :التواجد العسكري األمريكي في إفريقيا:
استعمار جديد ،مقال منشور على موقع وكالة األخبار اإلسالمية،
نق ً
ال عن مجلة لوموند دبلوماتيك ،ومتاح عبر الرابط اآلتي:
http://www.islamicnews.net/Document/
ShowDoc08.asp?DocID=69545&TypeID=8&Ta
bIndex=2

(h t t p : / / a r a . r e u t e r s . c o m / a r t i c l e / 	)2
2012/4/idARAADL46533020110604 (20م)
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على َج ْولتين ،انتهت بصدام مسلّح بين المرشحين
المتنافسين «الحسن واتارا» رئيس الوزراء األسبق،
و «ل���وران ك���ودو جباجب���و» ،وهو الص���دام الذي
ُحس���م بالدعم الفرنس���ي للقوات الموالية لواتارا،
وم���ن ثم فإن االهتمام الدول���ي يتباين تبعاً ألهمية
الدولة المعنية باالنتقال السياسي الذي تؤدي فيه
المؤسسة العسكرية دوراً معتبراً(((.

ثالث�� ًا� :أداء الديمقراطي��ة وخ�صو�صي��ة
الواقع الإفريقي:

على الرغم من االلتف���اف العالمي المتزايد
 على المس���توى الرسمي وغير الرسمي  -نحوالش���عار الديمقراطي ،ومحاولة تنميطه من قِ َبل
المؤسسات المالية العالمية ،والدول المانحة من
جهة ،أو المجتمع المدني العالمي من جهة أُخرى،
يوجه لهذا الش���عار من
فإن ذلك ال ينفي بحال ما ّ
عدم تماس���ك نظري أحياناً ،أو قصور تطبيقي،
نتيج���ة ع���دم اعتب���ار خصوصي���ة المجتمعات
اإلفريقي���ة ،والتي تتباين في س���ياقاتها الثقافية
والتاريخية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية،
وهو القصور الذي دفع عديدين للتش���كيك  -أو
االعتق���اد  -في عدم جدوى تطبيق الفهم الغربي
للديمقراطي���ة ف���ي س���ياقات مغاي���رة عن تلك
السياقات التي نشأت فيها في الغرب.
(((
ومع وصول موجة الدمقرطة الثالثة لسواحل
الق���ارة اإلفريقي���ة المضطربة – طبق���اً لرؤية
( 	)1السيد علي أبو فرحة ،مراجعة الدكتور صبحي قنصوة ،محمود
أبو العنين محرراً :االنتخابات العامة في إفريقيا جنوب الصحراء،
التقرير االستراتيجي اإلفريقي 2011 / 2010م( ،القاهرة :معهد
البحوث والدراسات اإلفريقية ،اإلصدار السابع ،أكتوبر 2011م)،
ص .196
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( 	)2موجة الدمقرطة الثالثة :يُقصد بها  -وفقاً لتعريف هنتنجتون :-
تلك الموجة التي بدأت مع تح ّول دول إسبانيا والبرتغال واليونان
في مطلع السبعينيات من القرن السابق ،وذلك تمييزاً لها عن
الموجة األول��ى التي بدأت مع نشأة الديمقراطية األمريكية
والبريطانية في القرن التاسع عشر ،والموجة الثانية التي بدأت
في أعقاب الحرب العالمية األولى.

هنتنجتون  -في مطلع التس���عينيات ،وما صاحب
ذلك من الحديث عن مآالت سيناريوهات التح ّول
نحو الديمقراطية في تل���ك البلدان ،واحتماالت
وصولها لمرحل���ة الرس���وخ الديمقراطي – أي
رس���وخ قواعد اللعبة الديمقراطية ،وهو ما يُع ّبر
عنه باإلنجليزية «»the only game in the town
– وتبعاتها ،وموقف المؤسس���ة العسكرية من هذا
التح ّول ،والصيغ المحتملة لتطويعها مدنياً ،اتضح
بم���رور الوقت أن ذلك لم يؤث���ر بحال على عمق
التو ّرط العس���كري في العملية السياسية ،بشكل
مباشر أو غير مباش���ر ،بل تزايدت ح ّدة وتيرتها
في بعض األحيان بدعوى استعادة الديمقراطية،
وم���ع ذلك لم يحدث اس���تقرار أو قبول لعمليات
التح ّول الديمقراطي في إفريقيا جنوب الصحراء.
ويُع���زى ع���دم االس���تقرار إلى ع���دد من
األس���باب التي تتص���ل بخصوصية الس���ياقات
التاريخية واالجتماعي���ة والثقافية واالقتصادية
والسياس���ية ،لتقع بذلك الدولة في إفريقيا بين
رحى فكرة مستوردة متحفّظ عليها ،وهي استيراد
الديمقراطي���ة وفرضها ،وفكرة أصيلة مش��� ّوهة
مرتبطة بواقع الدولة ف���ي إفريقيا ،وهي التو ّرط
العسكري السافر في نُ ُظمها السياسية.
وعل���ى الرغم م���ن ا ّدعاء ج��� ّل األكاديميين
الغربيين بعالمية الديمقراطية بمحتواها وخبرتها
األوروبية ،بوصفه���ا نموذجاً وحيداً إلدارة الحكم
في أعق���اب تداعي االتحاد الس���وفييتي والكتلة
الش���رقية ،لم يفل���ح عديدون في تفس���ير عدم
اتساق هذه العالمية مع الواقع اإلفريقي المعقّد،
أو تقديم تحلي���ل رصين لعدم قدرة الديمقراطية
الغربية على الرسوخ في الدول اإلفريقية.
وقد حاول عدد من األكاديمين الغربيين ،منهم
اإلنجلي���زي «لورانس وايتهيد» ،بإع���ادة النظر في
المفه���وم الغربي للديمقراطية ،ف���ي محاولة منهم
لدعم عالمية المفه���وم ،للتغلّب على القصور الذي
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أصابه ،وعج���ز الديمقراطية ع���ن الوفاء بطموح
العديد من المجتمعات الساعية إليها ،فا ّدعت تلك
المدرسة أن (الدمقرطة) هي «عملية غير منتظمة
الخطى ،وغير ثابتة الح���دود ،ومفتوحة النهايات»،
ومن ث ّم تتباين مساراتها ومآالتها ،وذلك تبعاً لتباين
الس���ياقات الثقافي���ة واالجتماعي���ة واالقتصادية
والسياسية والدولية ،وكذا السياق الزمني والمكاني.
وق���د ه���دف الباحث���ون الغربي���ون بذلك
إل���ى محاولة تج���اوز تناقض التعري���ف الجامد
للديمقراطية وعمليتها في الممارسة العملية؛ إلى
اعتبارها عملية مفتوحة النهايات  -كما ُذكر سلفاً
 ،في محاولة لفض االش���باك بين الفهم الغربيللديمقراطية؛ وإخفاقها في واقع عدد من الدول
تتصدرها الدول اإلفريقي���ة ،وعجزها عن إدارة
الواقع اإلفريقي المعقّد والمضطرب(((.
ومم���ا يدعم ضع���ف الفرضية الغربية بش���أن
الديمقراطية ف���ي إفريقيا؛ أنه بإمع���ان النظر في
االنتخاب���ات العامة الرئاس���ية والتش���ريعية ،التي
ش���هدتها ما يربو ع���ن  15دولة إفريقي���ة في العام
2010م 2011 /م ،يتض���ح أن غالبي���ة تلك البلدان
تتبنّى التح ّول الديمقراطي الشكلي ،ومن ثم استمرار
خريطة نُ ُظمها السياسية كما هي ،ولفترة طويلة ،مما
يطرح تساؤالت عدة حول جدوى الديمقراطية فيها!
ومن المالح���ظ أيضاً؛ أن���ه وإن دفع نفر من
الباحثيين بارتفاع نسب المش���اركة السياسية في
تلك العمليات االنتخابية ،لتكون من أعلى النس���ب
ف���ي العالم كدلي���ل على نج���اح الديمقراطية في
إفريقيا ،فإن ذلك ال يع ّبر عن فهم الواقع اإلفريقي
الذي يم ّكننا من تفسير ذلك في ضوء التعبئة اإلثنية
والقبلية للتأثير في نتائج االنتخابات ،ومن هنا؛ فإن
االنقسام واالستقطاب اإلثني الذي هو أحد السمات
(Laurence Whitehead، DEMOCRATIZATION: 	)1
.)Theory and Experience، (England، Oxford

األصيلة للواقع اإلفريقي ينفي جدوى الديمقراطية
فيه ،وقد كشفت تلك االنتخابات أيضاً عن استمرار
تأثير المؤسس���ة العسكرية كعامل حاسم في إدارة
عملية االنتقال السياس���ي؛ عل���ى الرغم من تبنّي
العديد من تلك ال���دول للديمقراطية؛ كحالة كوت
ديفوار وغينيا كوناكري والنيجر ومالي(((.
مالحظات بش���أن ج���دوى الديمقراطية في
إفريقيا:
ً
ً
استنادا للعرض السابق ،واتساقا مع تحليل أداء
الديمقراطية المش��� ّوه في إفريقيا ،وما كشف عنه
الواقع اإلفريقي من إخفاقات متتالية في تطبيقها،
يمك���ن الوقوف على عدد من المالحظات بش���أن
جدوى الديمقراطية في إفريقيا ،على النحو اآلتي:
 يرى الباحثون الغربي���ون أن الديمقراطيةالليبرالي���ة ،وجوهرها مب���دأ التعددية الحزبية،
ه���ي وحدها الضامن الس���تقرار عملية تس���ليم
الس���لطة ،إال أنها ل���م تنته للنتيجة نفس���ها في
الواقع اإلفريقي ،لما يدعمه ذلك من تحفيز ح ّدة
التناقضات القبلية والعرقية والجهوية(((.
 يع��� ّدد الباحثي���ون الغربي���ون اش���تراطاتاجتماعي���ة واقتصادي���ة إلنت���اج الديمقراطي���ة
وفاعليتها ،وهي االشتراطات – بحسب رأي الباحث
 المغايرة كلي ًة للواقع اإلفريقي الراهن ،والتي فيحال تطبيقها تنتج مزيداً من األعباء السياسية على
النظام السياس���ي ،وتع ّمق االنقسامات االجتماعية
وترسخ غياب العدالة التوزيعية.
واإلثنية،
ّ
 أن النظام القبلي ،بصفته الس���مة الرئيسةللمجتمع والدول���ة في إفريقي���ا ،يُجهض ابتدا ًء
جوهر العملي���ة الديمقراطية التي تس���تند إلى
تعددية حزبية عاب���رة للوالءات التحتية والفرعية
( 	)2السيد علي أبو فرحة ،مرجع سابق ،ص .212
(.6654994/http://arabic.people.com.cn/31663 	)3
html
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والجهوية ،والتي تع ّبر عن رؤى قومية.
 أن تكلفة التجريب الديمقراطي في الدولةاإلفريقي���ة إنما يتجاوز كثيراً ح���دود تكلفته في
الغرب؛ مما يدفعنا إلى التساؤل عن المقاربة بين
تكلفة الديمقراطية في إفريقيا وعائدها.

رابع�� ًا� :سيناريوه��ات الم�ستقب��ل ال�ستمرار
الدولة في �إفريقيا بين القب�ضة الع�سكرية
وجدوى الديمقراطية:
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إن الواقع المعقّد للدولة في القارة اإلفريقية،
والمضطرب بين تش���رزم الواقع االجتماعي إلى
عرقية م َؤ ّلبة ،وطائفي���ة مؤ ّثرة ،و َق َبلية نافذة من
ناحية ،وإخفاق خطط التنمي���ة االقتصادية منذ
نش���أتها من ناحية ثانية ،وتنامي النفوذ الخارجي
للق���وى العالمية واإلقليمية م���ن ناحية ثالثة ،قد
انعكس – هذا الواقع المش��� ّوه  -على مس���ارات
العملية السياسية في البلدان اإلفريقية ومآالتها،
لتق���ع تلك العملية أس���يرة س���طوة المؤسس���ة
العس���كرية من جهة ،وإص���رار األطراف الدولية
عل���ى التو ّرط ف���ي العملي���ة السياس���ية للدول
اإلفريقية ،وهو اإلصرار الذي غالباً ما يكون أحد
مس ّوغاته الظاهرة ش���عارات نشر الديمقراطية،
وأس���بابه الخفية حماية المصالح االستراتيجية
لتلك األطراف من جهة أُخرى.
بيد أنه بالنظر الستعادة المؤسسة العسكرية
لدورها عبر انقالباته����ا المتتالية ،كآلية معتمدة
في الدول اإلفريقية إلحداث االنتقال السياس����ي،
بواقعها المعقّد في العقد األول من القرن الحادي
والعش����رين ،فإن هذه اآللية دائماً ما تنهض بذلك
على حس����اب آلية اإلج����راءات الديمقراطية التي
أثبت����ت عدم قدرتها على ضب����ط تداخل مفرادت
فض االش����تباك
الواق����ع اإلفريقي ،وعجزها عن ّ
استناداً لقواعدها حال اختالف األطراف الفاعلين
في العملية السياسية داخل الدولة اإلفريقية.

وعلي���ه؛ يمك���ن الق���ول بأن���ه ق���د ال يُعتد
بالديمقراطي���ة كمحكمة للفصل ف���ي النزاعات
السياس���ية بين الفصائل السياسية والمجتمعية
في دول إفريقيا على غرار الخبرة األوروبية.
فعلى الرغم من تطور المؤسسات الديمقراطية
في بع����ض البلدان اإلفريقية ،إال أن ذلك لم ينل من
كون االنقالبات عادت لتش ّكل خياراً وارداً من جديد،
خصوصاً مع تع ّث����ر األداء الديمقراطي ،وما اتصل
به من جمود سياس����ي ،ونفور السكان المحليين في
العديد من البلدان اإلفريقية من الس����لطة الرسمية،
وبنا ًء على ذلك لم يتغ ّير دور المؤسس����ة العس����كرية
كثيراً كفاعل سياسي معتبر في الدولة اإلفريقية ،لما
يتوافر لها من احتكار القدر األكبر من السالح ،حيث
يُسهم توافر الس��ل�اح لمجموعات غير نظامية ،قد
ترتبط بقبائل نافذة أو طوائف طامعة أو مضطهدة،
في استمرار تحفّز المؤسسة العسكرية لالنقضاض
على العملية السياس����ية في حال تهددت مصالحها
م����ن تلك المجموعات ،كحالة انقالب مالي ،وموقف
هؤالء االنقالبيين من الحرب مع قبائل الطوارق(((.
سيناريوهات المستقبل:
من التحليل السابق؛ يمكن الوقوف على عدد من
سيناريوهات المستقبل لدور المؤسسة العسكرية
في العملي���ة السياس���ية في الدول���ة اإلفريقية،
وتداعيات ذلك على مستقبل الديمقراطية.
أول تلك الس����يناريوهات :وأقلها احتمالية في
الممارس����ة العملية؛ هو السيناريو الغربي لضبط
عالقة المؤسسة العسكرية تجاه الدولة والمجتمع،
حي����ث يُم ّيز فيه بي����ن دوائر وظيفية للمؤسس����ة
العس����كرية ،أولها هي دائرة تدخّ ل العس����كر في
( 	)1حمدي عبد الرحمن حسن :الصراعات العرقية والسياسية في
إفريقيا :األسباب واألنماط وآفاق المستقبل ،قراءات إفريقية،
العدد األول ،رمضان 1425هــ  -أكتوبر 2004م ،ومتاحة عبر
الرابط اإللكتروني اآلتي:
http://www.qiraatafrican.com/
)2012-2-system/?browser=out (25

العدد الثالث عشر  /رجب  -رمضان 1433هـ  ،يوليو  -سبتمبر 2012م

الشأن السياسي التنافسي على مصادر السلطة،
وه����ي الدائ����رة المرفوضة قطعاً ف����ي التجارب
الموسومة بالديمقراطية لما تم ّثله من تهديد لها.
أما الدائرة الثانية؛ فهي قيام العسكر ببعض
المهام المدنية في حاالت خاصة ،ككوارث طبيعية
أو حاالت انفالت أمني أو جريمة منظمة ،كإدارة
المؤسسة العسكرية لبعض القطاعات االقتصادية
والوسائل اإلعالمية ،وهو التدخّ ل الذي يجب أن
يتم باش���راف سياس���ي مدني واسع ،وأن يتم في
أضيق الحدود وبشكل شديد االستثنائية.
وثالث تل���ك الدوائر؛ هو تدخّ ل المؤسس���ة
العسكرية في صياغة سياس���ات واستراتيجيات
األم���ن القومي وتطبيقها ،في س���ياق تكاملي مع
مؤسسات الدولة المدنية والمخابراتية والعسكرية
المعنية بملف األمن القومي.
أما الدائرة الرابعة؛ فهي صياغة المؤسس���ة
العسكرية لالس���تراتيجية العسكرية المنبثقة عن
استراتيجية األمن القومي للدولة ككل.
وهذا السيناريو بصيغته السالفة قد يدعم العملية
الديمقراطية؛ إال أنه يالقي من الصعوبات العملية ما
يُعيق تحقيقه في الواقع اإلفريقي الراهن(((.
أما الس���يناريو الثاني :فهو يتص���ف بدرجة أعلى
م���ن االحتمالية ،ذلك أنه مع تنام���ي تأثير الخارج في
الداخل ،وما ارتبط به من صعود أدوار الهياكل المدنية
من مجتمع مدني وأحزاب وزعامات معارضة ،فإنه يمكن
صياغة العملية السياس���ية عبر تقاسمها بين المدنيين
والعس���كريين بنوع من التوافق السياس���ي المؤ ّقت في
المدى القريب والمتوس���ط؛ لحين قدرة هذه الحكومات
شبه المدنية على تدعيم أركان الدولة في إفريقيا حال

توافر اإلرادة السياسية لذلك ،ويُعد الوضع السياسي في
مدغش���قر عقب االنقالب على الرئيس «رافالومانانا»،
والمتم ّثل ف���ي التحالف بين زعيم المعارضة «راجولينا»
وقادة المؤسسة العس���كرية في قيادة العملية االنتقالية
– إذ ما أُحس���ن إدارته  ،-مدخ ًال الستقرار الدولة عبر
التواف���ق المدني العس���كري على حس���اب ديمقراطية
العملية السياس���ية ،لتخ���رج الديمقراطي���ة بذلك من
المعادلة السياسية موضوعاً وإن تبنتها شك ًال.
أما الس���يناريو الثالث :فيتصل باستمرار الحكم
العسكري المباش���ر للدولة في إفريقيا عبر انقالب
المؤسسة العس���كرية؛ كآلية وحيدة لعملية االنتقال
السياس���ي وإدارة الدول���ة في إفريقي���ا ،ومع دفع
عديدي���ن إلى تراجع احتماالت هذا الس���يناريو ،مع
تنامي االعتبار للمطالب الشعبية من جهة ،والموقف
الدول���ي بأدواته المختلف���ة والمتر ّق���ب للتطو ّرات
الداخلية ف���ي العديد من البلدان اإلفريقية من جهة
ثانية ،فإن الحوادث األخيرة على الس���احة اإلفريقية
تش ّكك في احتماالت تراجعه!

( 	)1محمد بريك :تكييف وضعية المؤسسة العسكرية في النظام
السياسي  -مدخل تأسيسي ،مقال منشور على موقع جريدة
دلتا اليوم اإللكترونية ،بتاريخ 2011/8/20م ،ومتاح عبر الرابط
اإللكتروني اآلتي:
http://www.deltaelyoum.com/articledetails.
2012/2/php?id=1351 (15م)
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خريجو الجامعات اإلسالمية من أبناء إفريقيا
ّ

جهودهم وأثرهم ومشكالتهم والمعالجات المقترحة
د .ربيــــ���ع محـــمد القمر
(*)
الحاج

مقدمة:

أصبح���ت مؤسس���ات
التعليم اإلس�ل�امي العربي،
على امت���داد العالم اإلس�ل�امي بعامة والقارة
اإلفريقي���ة بخاصة ،تم ّثل مظهراً مه ّماً ،وتعطي
ِّ
مقدراً على حجم الجه���ود المبذولة
مؤش���راً ّ
لخدمة دين الله والدعوة اإلس�ل�امية ،س���واء
كان ذلك من خالل دعم الجامعات اإلسالمية،
أو الكليات ،أو المعاه���د العلمية المتخصصة
الحديثة ،والتي نشأت خالل السنوات العشرين
الماضية تقريباً(((.
والواقع أن هذه النش���أة والتأسيس لم يأت
من ف���راغ ،وإنما جاء نتيج���ة طبيعية وتتويجاً
واس���تجابة للحراك العلم���ي الكبير الذي ظ ّل
ينتظم القارة اإلفريقية خالل قرن من الزمان،
دخلت فيه الحقبة االستعمارية كمرحلة مهمة،
ذل���ك أن العلماء الفضالء ف���ي إفريقيا الذين
كان لهم دور كبير في مكافحة آثار المس���تعمر
وسياس���اته الرامية لطمس هوية المس���لمين
(*)	 باحث سوداني متخصص في الدراسات اإلفريقية ،عضو هيئة
تحرير المجلة.
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( 	)1انعقدت بالخرطوم مؤخّ راً فعاليات المؤتمر األول للجامعات
اإلسالمية في إفريقيا ،شراكة بين الندوة العالمية للشباب
اإلسالمي وجامعة إفريقيا العالمية ،حيث حضر المؤتمر حوالي
( )29مدير جامعة وعميد كلية من الجامعات اإلسالمية الحديثة
المشار إليها.

ف���ي إفريقيا؛ ق���د اتجهوا لتأس���يس عدد من
الم���دارس ،وخالوي تحفيظ الق���رآن الكريم،
والمعاهد الدينية ،لغ���رض حفظ الدين واللغة
والهوية لمسلمي القارة(((.
ولقد أضحت هذه المؤسس���ات تخ ّرج في
ك ّل عام أعداداً كبيرة من الدارس���ين والباحثين
وطلبة العلم والدعاة م���ن أبناء إفريقيا ،الذين
يق ّدمون مس���اهمات كبيرة ف���ي نهضة بلدانهم
ومجتمعاتهم اإلفريقية ،ويش ّكلون حضوراً بارزاً
ومهماً ف���ي خدمة قضاياه���ا المختلفة ،حيث
يالحظ الباحث أن ُج��� ّل هؤالء المتخ ّرجين قد
عمل في وظائف دعوية ،ارتبطت بخدمة الدعوة
بشكل مباشر من خالل توظيفهم في المؤسسات
والمنظمات والهيئات الدولي���ة أو اإلقليمية أو
الوطنية في وظائف معينة ،كمرش���دين أو أئمة
مساجد ،أو في القضاء الشرعي ،أو كمدرسين
في المدارس العربية اإلسالمية ،أو محاضرين
في الجامعات والكليات اإلسالمية التي نشأت
حديثاً في القارة اإلفريقية ،والتي سبق اإلشارة
إليها.
عل���ى أن بعض ه���ؤالء الخريجين قد وجد
فرصاً للعمل في المجاالت األخرى ،كالس���لك
اإلداري ،أو ف���ي المهن القانونية ،أو الس���لك
الدبلوماس���ي كس���فراء وقناصل في سفارات
البلدان اإلفريقية ،وبخاصة دول الخليج العربي.
( 	)2ومن أشهر هذه المعاهد معهد العنبيرية في غانا ،ومعهد عنسبا
بكرن في إريتريا ،ومعهد بالل في أوغندا ،ومعهد كساوني في
كينيا ،ومعهد أم درمان العلمي بالسودان ،إلى غيرها من المعاهد
والمدارس الدينية.
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وعلى الرغم من ذل���ك؛ فإن ظروف هؤالء
الخريجين وأحوالهم تختلف من بلد لبلد ،ومن
مجتمع آلخر ،بحسب النُّظم والقوانين ،وبحسب
إمكانيات ال���دول وأوضاعها في اس���تيعابهم،
وبحس���ب إمكاناتهم وقدراته���م الخاصة ،فمن
هؤالء الخريجي���ن َمن تقلّ���د مواقع ومناصب
رفيعة ،على النحو الذي س���بقت اإلشارة إليه،
ومنه���م من لم ينل حظاً من التوفيق والس���داد
بس���بب بعض المش���كالت والمعضالت التي
واجهته ،منها مش���كالت إدارية ،وأخرى عملية
اجتماعية وغيرها ،حيث ش ّكلت جميعها ما يمكن
وتحدياتهم».
أن نس ّميه «مشكالت الخ ّريجين
ّ
هذا ،وقد حاول عدد من الباحثين تناول تلك
المشكالت بالدراسة والتحليل ،وصوالً ألفضل
النتائج والتوصيات التي يمكن أن تُعين بش���كل
كبير في تفعيل دور هؤالء الخريجين واالستفادة
منهم على نحو أمثل ،ومنها هذه الدراس���ة التي
تتناول مشكالت الخريجين وتح ّدياتهم ،فض ً
ال
ع���ن تقديمها لبعض النتائ���ج والتوصيات التي
خرج به���ا الباحث من هذا البح���ث الميداني،
والتي يمكن أن توصف بأنها جزء من المعالجات
التي يحتاج إليها هؤالء الخريجون.

�أو ًال :المراح��ل الت��ي يم��ر به��ا خريج��و
الجامعات الإ�سالمية:

تنقسم مسيرة خريجي الجامعات اإلسالمية
إل���ى ث�ل�اث مراحل ه���ي :مرحلة الترش���يح
واالختيار ،مرحلة الدراس���ة والطلب ،مرحلة ما
بعد التخرج.
 - 1مرحلة الترشيح واالختيار:
يعد الباحث هذه المرحلة من أهم المراحل،
ويش���ترك في ذلك مع آراء ع���دد من الباحثين
والمهتمين وعمداء ش���ؤون القبول والتس���جيل
بالجامعات المعروفة ،ويرى أنه بقدر نجاح هذه

المرحلة يتحقق النجاح ف���ي بقية المراحل(((،
حيث إن حس���ن اختيار الطالب للحصول على
منحة دراسية أمر ج ّد مهم ،وال ينبغي أن تتغلب
فيه الجوان���ب االنحيازية على المعايير العلمية
األخرى((( ،ذلك أن الطالب الذي يُ ّ
رشح للدراسة
سوف يأخذ مكاناً ومقعداً وينال منحة ،فإذا كان
ال يس���تحقها فقد حرم غيره من هذه المنحة؛
ألن العدد المرش���ح للقبول في الجامعات غالباً
ما يكون محدد لك ّل بل���د ال يمكن تجاوزه على
حساب غيره من البلدان األخرى.

بعض هؤالء الخريجين حقق
نجاحات ملحوظة في المهام
التي تولوها ،كالسلك اإلداري في
الجامعات ،أو في المهن القانونية،
أو السلك الدبلوماسي كسفراء
وقناصل في سفارات البلدان
اإلفريقية في الخارج
من هذا المنطلق؛ تُعد هذه المرحلة من أعقد
المراحل وأهمها ،وقد أثبتت التجارب والوقائع
أن التعامل مع األوراق الجامدة والوثائق الباردة
المختومة ال تكفي وحده���ا كمعايير لالختيار،
بل ال بد من وس���ائل أخ���رى معينة ،ومن ذلك
أن الهيئات والمؤسس���ات ،بم���ا لها من مكاتب
وفروع متع���ددة ومندوبين ،تس���تطيع أن تقوم
بدور فاعل في توجي���ه االختيار وتحري ال ّدقة
( 	)1انظر :أوراق وبحوث منتدى العاملين مع طالب المنح الدراسية
الذي تم تنظيمه بالتعاون بين «مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي
الخيرية» و «الندوة العلمية للشباب اإلسالمي» ،الرياض 1414هـ.
( 	)2من حوارات مستمرة مع د .عبد العزيز راشد العبيدي  -عميد
القبول والتسجيل بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
بالرياض.
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في الترشيح ،يساندها في ذلك الدعاة والعلماء
مح ّل الثقة الذين يق ّدرون االحتياجات ويعرفون
التخصصات المطلوبة ،ومن ثم ّ
يرشحون أنسب
(((
الطالب لهذه المنح والتخصصات .
 - 2مرحل���ة الدراس���ة ف���ي الجامع���ات
المختلفة:
أما المرحلة الثانية من هذه المراحل؛ فهي
مرحلة الدراس���ة والطلب ،وتأت���ي أهميتها من
كونها الجس���ر الرابط بين المرحلتين السابقة
نصب فيها
والالحقة ،ومن هنا تحت���اج إلى أن
ّ
اهتماماً خاصاً ورعاية مس���تمرة ،وتستلزم هذه
المرحلة وقتاً أطول من المرحلة السابقة ،فهي
عادة تمتد ما بين سنتين إلى ست سنوات ،وقد
تمتد إل���ى أكثر من ذلك إذا تم ّيز الطالب و ُق ّدر
له أن يواصل دراسته العليا.
وفي ه���ذه المرحلة يتم صياغ���ة الطالب
ً
وإع���داده إعداداً جي���داً
متكام�ل�ا من جميع
الجوانب ،حتى يصبح عنصراً ف ّعاالً في مجتمعه،
من خالل عدد من البرامج واألنشطة المهمة.
ومن هذه البرامج واألنشطة:
 زيارات العلماء والدعاة والبارزين الو ّديةالمنتظمة ،س���واء ف���ي مواقع العم���ل ،أو في
منازلهم ،لالس���تماع إلى توجيهاتهم ،واإلجابة
عن تساؤالت الطالب أو استفساراتهم.
المتخصصة لتعلّم اللغات
 عق���د الدوراتّ
المهم���ة ،وأيضاً عقد بعض الدورات التي تن ّمي
قدراتهم وتُكسبهم خبرة إلى خبراتهم ،والسيما
الدورات التي تن ّمي فيهم الروح القيادية ،والعمل
المؤسسي في الحقل الدعوي.
 إصدار نشرة شهرية أو دورية تهتم بأحوالالطالب ،وبك ّل ما يه ّمهم من أخبار ونحو ذلك،
لتكون وس���يلة من وسائل التواصل بين الطالب
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( 	)1المرجع السابق نفسه.

الدارسين أنفس���هم ،ويمكن أن يُكلَّف الطالب
أنفسهم بإعدادها.
 تنسيق الرحالت الدعوية والقوافل ،وذلكبين الجامعات نفس���ها من ناحية ،أو الجامعات
مع الجهات التي تهتم برعاية الطالب الوافدين.
 االرتباط بالمؤسس���ات والمنظمات التيتُعنى بالشباب والطالب ،واالقتراب منها وتعرف
برامجها ومشروعاتها المختلفة ،والدخول معها
موسعة.
في شراكات ّ
 إقام���ة الرحالت االس���تطالعية لهؤالءالط�ل�اب؛ بهدف تعريفه���م المعالم الحضارية
المش���رقة في البل���دان التي يدرس���ون فيها،
وإطالعهم على مظاهر التنمية الشاملة.
 تنظي���م اللقاءات والمخيم���ات الطالبيةالخاص���ة للتباح���ث ف���ي ش���ؤون الدعوة في
مجتمعاته���م ،أو اللقاءات الت���ي تتخللها بعض
البرام���ج واألنش���طة الثقافي���ة واالجتماعية
والرياضية التي تُعينهم في ذلك.
 - 3مرحلة ما بعد التخرج:
وتم ّثل هذه المرحل���ة مرحلة قطف الثمار؛
ألن المرحلتي���ن الس���ابقتين عل���ى الرغم من
أهميتهما فإنهما مخصصتان للتهيئة واإلعداد
لهذه المرحل���ة ،وهي المرحلة التي تحاول هذه
الدراسة معالجتها وتسليط الضوء عليها.
ويمكن تقسيمها إلى قسمين:
القس���م األول :وهو فترة م���ا بعد التخرج
وقبل االستقرار في العمل الوظيفي :ويمكن في
هذه المرحلة تقديم بع���ض المعينات للطالب
الخريجي���ن ،مث���ل تزويدهم بوس���ائل العلوم
والمعرف���ة ،وبخاصة أمهات الكتب الش���رعية،
واألش���رطة الس���معية منها والمرئية ،وتح ّمل
تكاليف شحنها ،وكذلك تسجيل اشتراكات لهم
في المجالت والدوريات العلمية المتخصصة.
ثم إعداد قائمة بأسماء الطالب المتخ ّرجين
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من الجامعات م���ن ك ّل بلد على حدة مصحوبة
بعناوينهم ،وتحديد أيس���ر السبل لالتصال بهم
والتواصل معه���م ،ومن ثم تزوي���د ك ّل متخ ّرج
بهذه القائمة ليتسنى لهم االتصال فيما بينهم،
واالرتقاء بالعمل اإلسالمي في بلدانهم.
ومنه���ا أيضاً إنش���اء مواقع على الش���بكة
العنكبوتية العالمية (اإلنترن���ت)؛ لتكون همزة
وص���ل بين ك ّل الطالب المتخرجين في مختلف
أنح���اء العالم ،بحيث يتضم���ن ك ّل موقع بعض
المعلوم���ات المهمة التي تفي���د الخريجين عن
المس���تجدات ،وآخ���ر األخبار الت���ي ته ّمهم،
واألبحاث التي تخدم مجاالتهم.
وينبغي اختيار المتفوقين منهم والمتميزين
لمواصل���ة دراس���اتهم العلي���ا ف���ي مختل���ف
التخصصات(((.
القسم الثاني :االستقرار في عمل :ومن لم
تُتح له فرص الدراس���ات العليا تقترح الدراسة
اس���تيعابهم في األعمال الرس���مية أو الهيئات
الخيرية ،لالس���تفادة منهم في مجاالت الدعوة
والتدريس أو القض���اء أو غيرها من الوظائف؛
ألنه���ا تم ّثل الخط���وة التالي���ة لتأهيلهم ،وكذا
حرص���اً على عدم تس��� ّربهم إلى مجاالت عمل
قد تكون بعيدة عن ميدان إعدادهم ودراس���تهم
وتخصصهم.
ّ
ج���داً أن يفهم الخ ّريج أنه ليس
ومن المهم
ّ
م���ن الواجب على المؤسس���ات المعنية بالعمل
الدع���وي والخي���ري اس���تيعابه وتوظيفه؛ ألن
ذلك أمر مس���تحيل ،وغير مطلوب ،إذ ليس من
المصلحة في شيء أن تتراكم أعداد الخريجين
ف���ي عمل واح���د ،أو ف���ي مؤسس���ات معينة

هن���اك جملة م���ن التح ّدي���ات التي تواجه
الخ ّريجي���ن العائدين إلى بلدانه���م ،تتم ّثل في
بعض المشكالت والمعيقات التي ربما تُضعف
م���ن تأثيرهم وفعالية دوره���م في مجتمعاتهم،
وي���رى الباحث ضرورة تضاف���ر الجهود ألجل
احتوائه���ا أو تجاوزه���ا بعم���ل دؤوب وبرامج
مؤسسية.
ويمكن تقسيم هذه المشكالت إلى :إدارية،
واجتماعية ،وخاصة.
 - 1المشكالت اإلدارية:
يرى الباحث أن هذه المش���كالت نش���أت
بسبب عجز بعض النظم اإلدارية الرسمية عن
اإلفادة من جه���ود الخريجين العائدين بفاعلية
كبيرة.
ومن هذه المشكالت:
 عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تكفلاتخاذ اللغة العربية لغة رسمية في بعض البلدان
المتخصصين(((.
من قِ َبل
ّ
 عدم اهتمام الدوائر التنفيذية في بعضالبلدان بإش���راك خريج���ي الجامعات العربية
اإلسالمية واس���تيعابهم في الوظائف الرسمية
والمرافق الحيوية بالدول؛ للمشاركة في خدمة
البالد.
 عدم تو ّفر الوظائف المالئمة للخريجينفي بعض البلدان التي تتناس���ب مع دراس���تهم
وتخصصاتهم.
ّ
 -غياب التخطيط السليم للتعليم في بعض

( 	)1د .ربيع محمد القمر الحاج :خريجو الجامعات العربية ودروهم
في البناء والتنمية ،بحث ُقدّم ضمن أعمال المؤتمر العاشر للندوة
العالمية للشباب اإلسالمي ،القاهرة 1424هـ.

( 	)2عبد المولى الطاهر :التخطيط للدعوة اإلسالمية ،رسالة
ماجستير غير منشورة – جامعة اإلم��ام محمد بن سعود
اإلسالمية – كلية الدعوة ة واإلعالم – الرياض 1422هـ.

تحصره���م في نطاق ضيق وفي مدينة أو إقليم
محدود.

ثاني ًا :م�شكالت المتخرجين العائدين:

ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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البلدان وفق متطلبات الدولة واحتياجاتها ،حيث
التخصصات،
تتكاثر أعداد الخريجين في بعض
ّ
تخصصات أخرى نادرة ومه ّمة.
وتكاد تنعدم في
ّ
 قلة الفرص المتاح���ة لتدريب الخريجينذوي الثقافات العربية الذين سبق توظيفهم في
بع���ض الدول ،في الوقت الذي تتاح فيه الفرص
لتدريب الخريجين ذوي الثقافات غير العربية(((.

من مشكالت الخريجين اإلدارية
غياب التخطيط السليم للتعليم
وفق متطلبات الدولة ،حيث تتكاثر
أعداد الخريجين في تخصصات،
وتكاد تنعدم في تخصصات أخرى
نادرة ومهمة
 - 2المشكالت االجتماعية:
نش���أت هذه المشكالت بسبب وجود بعض
التص���ورات والمفهومات الس���ائدة في بعض
المجتمع���ات ،والت���ي كان له���ا دور واضح في
إضعاف األثر الكلّي للخ ّريجين.
ومن هذه المشكالت ما يأتي:
 التقليل من ش���أن اللغة العربية في بعضالبل���دان ،وإظهاره���ا بأنها لغ���ة للعبادة فقط
وال عالق���ة لها بالعل���وم الحديث���ة والحضارة
المعاصرة؛ مما أدى إلى إضعاف التعليم باللغة
العربية ،وع���دم االهتم���ام بالخ ّريجين الذين
تعلّموا ودرس���وا بها ،وهذا أثر مستمر من آثار
االستعمار الغربي للبالد اإلسالمية.
 عدم تو ّفر اآلليات ومرافق الثقافة العربيةفي بعض البلدان.
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( 	)1انظر :أوراق وبحوث مؤتمر اللغة العربية بجامعة الملك فيصل،
بتشاد  -أنجمينا 1424هـ.

 ضعف التنمية ونقص اإلمكانات في بعضالبالد؛ مم���ا أبعد بعض المجتمعات عن األخذ
بأسباب الرقي والتق ّدم ،وحرمها من االستفادة
واالنفت���اح على اللغ���ات والثقاف���ات العالمية
والمجتمعات األخرى.
 انخف���اض مس���توى التعليم بي���ن أفرادبعض المجتمعات ،والس���يما المسلمون ،بسبب
رفضهم التعليم الغربي المدعوم من المؤسسات
التنصيرية التي ترعاه وتض���ع منهاجه وتد ّرب
معلّمي���ه وتنفق عليهم ،وبالمقابل قلّة اإلمكانات
المادية والفكرية لالرتقاء بالتعليم العربي لدى
تلك المجتمعات.
 التأثر الواسع بالثقافات الغربية في بعضالبلدان التي ال تقيم للتد ّين وزناً في حياتها؛ مما
أدى إلى إضعاف انتماء قطاعات كبيرة لعقيدة
اإلس�ل�ام ،وتس���اهلها في االلت���زام بتعاليمها
الراشدة.
 - 3المشكالت الخاصة:
أما عن مشكالت الخريجين الخاصة؛ فيرى
الباحث أن بعضها يرجع للخ ّريجين أنفس���هم،
وأنها أضعفت من فاعلية تأثيرهم في المجتمع.
ومن هذه المشكالت:
 غياب التنس���يق والتعاون بين الخ ّريجينفيما يتعلق باألدوار المنوطة بهم.
 تع ّدد منابع دراس���ات الخريجين في بالدتوجهات متباين���ة ،مما أدى إلى
عربي���ة تحمل ّ
اختالفه���م في النموذج األمثل لح ّل مش���كالت
المجتمع���ات المس���لمة ،لعدم وج���ود الرؤية
الموحدة المثلَى بينهم.
َّ
 إنش���اء بعض الخريجين لبعض المدارسوالمؤسس���ات التعليمية العربي���ة المنعزلة عن
الحي���اة والتأثير في المجتمعات ،وعجزهم عن
تسييرها بس���بب نقص االحتياجات الضرورية
الالزمة.
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 عجز بعض الخريجي���ن وعدم مقدرتهمعلى القيام بوظائفهم ،والسيما التعليمية منها،
بكفاءة عالية ،بس���بب س���يادة المناهج الغربية
وباللغات الغريبة.
 ضعف روح التضحية لدى البعض ،وعدمموافقة بعض الخريجين للعمل بالبوادي والقرى
واألرياف التي تحتاج إليهم كثيراً ،وتر ّكزهم في
المدن الرئيسة والعواصم المختلفة.
 انشغال بعض الخريجين بقضايا معيشيةوأسرية ،تضعف دورهم في العمل واإلسهام في
تنمية مجتمعاتهم ،وتشغلهم عن تطوير أنفسهم
علمياً وثقافياً.
توه���م بع���ض الخريجي���ن وانتظارهم
 ّللمؤسسات الخيرية المحلية أو اإلقليمية للقيام
بتوظيفهم واس���تيعابهم ،فيطول ذلك االنتظار
ألس���باب مختلفة ،مث���ل محدودي���ة إمكانات
توظيفهم ،أو عدم االحتياج الوظيفي إليهم.
 دخ���ول بع���ض الخريجين ف���ي معاركوهمية مع الخريجين م���ن البلدان والجامعات
األخرى ،وذلك بس���بب التنافس على الزعامات
والمناصب ،أو الدخول ف���ي صراعات حزبية،
أو ش���خصية ضيقة ،مما يض ّيع الجهود ويُهدر
الطاقات.

الخريجين ..واقعه
ثالث�� ًا :التوا�صل بين ّ
وم�شكالته:

يالحظ أن وضع االتص���ال وبقاء التواصل
بي���ن الخ ّريجي���ن يختلف من بل���د آلخر ،ومن
جامعة آلخرى ،بل م���ن خ ّريج آلخر ،باختالف
البلد والخ ّريج والمؤسسة التي تخ ّرج فيها.
ويتحك���م في ذل���ك ويوجهه ع���دة عوامل،
أهمها:
 - 1طبيع���ة البلد :من حي���ث االنفتاح أو
التحفّظ ،ومن حيث النواحي القانونية الرسمية

التي تس���مح بتكوي���ن روابط وآليات رس���مية
للخريجين أو ال تسمح بذلك.
 - 2وض���ع الخ ّريجين :م���ن حيث تكوينهم
االجتماعي والدع���وي ،وقناعة الخ ّريج بأهمية
التعاون والتنس���يق ،وحاجته إل���ى من يدعمه
بالرأي والمشورة.
 - 3دور المؤسس���ات العلمية :كالجامعات
والمؤسسات الدعوية ،من حيث اهتمام بعضها
بمتابعة الخ ّريجين للتواصل معهم.
رواب���ط الخ ّريجي���ن آليات مهم���ة لتفعيل
دورهم:
بحسب الدراسة والتجربة؛ يمكن القول بأن
الروابط الموج���ودة حالياً بين الخ ّريجين يمكن
أن تُصنف على النحو اآلتي:
 - 1روابط محدودة على مستوى المدينة أو
المقاطعة (روابط رسمية).
 - 2روابط محدودة على مستوى المدينة أو
المقاطعة (روابط غير رسمية).
 - 3روابط بين خ ّريجي بلد معين بس���بب
التوافق في األفكار والرؤى والمنهج والمزاج.
 - 4روابط غير رس���مية ف���ي المجتمعات
التي ال تش���جع مثل هذه الروابط ،وتتمثل في
صورتين:
أ ) روابط قوي���ة :ال تتعدى حدود المعرفة
العام���ة واالتصاالت المتباع���دة ،تظهر عندما
تسافر لبعض البلدان ،ففي كل مدينة تجد مث ً
ال
َمن يرسلك إلى زميل له خ ّريج جامعة إسالمية
كان يعرفه في مرحلة الدراسة والطلب.
ب ) رواب���ط غير معلن���ة :تتفق في التعاون
والتنسيق.
اقتراح لحل مش���كلة ضعف التواصل بين
الخريجين:
ي���رى الباحث ض���رورة تأس���يس روابط
الخ ّريجين على :مس���توى الخ ّريجين في البلد
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية

59

تنموية

الواحد ،ومس���توى خريجي الجامعات العربية
اإلسالمية إجماالً ،وذلك لتحقيق اآلتي:
 - 1تعزي���ز ثقافة العمل المؤسس���ي لدى
الخ ّريجين في العمل اإلسالمي وتأصيله.
 - 2مواكب���ة التعليم اإلس�ل�امي للتح ّديات
المعاصرة.
 - 3مواجهة تحديات العمل اإلسالمي.
ومن هنا نخل���ص إلى ض���رورة قيام هذه
الرواب���ط كواحدة من ذرائع التواصل وح ّل هذه
المشكالت.

في مرحلة الدراسة ينبغي أن تتم
صياغة الطالب وإعداده إعداد ًا جيد ًا
متكام ًال من جميع الجوانب ،حتى
يصبح عنصر ًا فعا ًال ومؤثر ًا
في مجتمعه
رابع ًا� :آليات مقترحة للم�ساهمة في ّ
حل
م�شكالت الخريجين:

ويخل���ص الباح���ث إل���ى ع���رض بع���ض
المقترحات التي من ش���أنها أن تساهم في ح ّل
اإلشكاالت السابقة ،وهي:
 عقد لقاءات وندوات وورش عمل تمهيديةتس���بق قيام روابط للخريجين ،وتهيئ األجواء
لتأسيس���ها (على النحو الذي حدث في ورشة
(((
العمل الخاصة بخريجي الجامعات اإلسالمية
التي تض ّمنت خ ّريجي  12جامعة)(((.

( 	)1ورشة عمل (الخريج الجامعي) كوتونو 1426هـ :ت ّمت هذه الورشة
برعاية لجنة إفريقيا بالندوة العالمية للشباب اإلسالمي في
العاصمة البنينية (كوتونو) 1426هـ.
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( 	)2د .مرتضي الزين :مشكالت الخريجين التشاديين ،بحث ُقدّم
لمؤتمر اللغة العربية بجامعة فيصل – تشاد 1424هـ.

 العمل على حصر أع���داد الخريجين،ومعرف���ة تخصصاتهم ومواقعه���م ،وإعداد
قوائم بعناوينهم وأماكن وجودهم ،واالستفادة
ف���ي ذلك بأدل���ة الخريجي���ن المتوفرة لدى
الجامع���ات في عم���ادات ش���ؤون الطالب
والقبول والتسجيل.
 عمل اس���تبانات خاص���ة بالخريجين،تتضم���ن عناوينه���م ،وأماكن عمله���م ،ونوع
األعم���ال الت���ي يؤدونها ،والمش���كالت التي
تعترض سبيلهم.
 قيام لجان تمهيدي���ة محل ّية في عواصمالبلدان المختلفة تكون نواة لبداية العمل ،وذلك
لحي���ن دع���وة الجمعية العمومي���ة للخ ّريجين،
واختيار لجنة تنفيذية تس��� ّير أم���ور الروابط
بحس���ب اللوائح التي يتم وضعها ،وإجازتها من
قِ َبل الجمعية العمومية.
 تأس���يس مراكز المعلوم���ات أو قواعدمعلومات خاصة بالخريجين.
 توفي���ر دور ثابت له���م – بالقدر الممكن– في العواصم والمدن المهمة ،واالستفادة من
مكاتب المؤسسات الخيرية التي تُعنى بالشباب
في المراحل األول ّية.
 متابع���ة األوض���اع األكاديمي���ة للطالبالمتوق���ع تخ ّرجهم في الجامعات اإلس�ل�امية،
واالهتمام باحتوائهم واس���تيعابهم في الروابط
حال تخرجهم.
 مكاتب���ة الجهات المس���ؤولة عن روابطالخ ّريجين في الجامع���ات المختلفة (عمادات
شؤون الطالب ،والقبول والتسجيل).
 ترتي���ب زي���ارات المس���ؤولين في هذهالجامع���ات للبلدان المختلف���ة ،والوقوف على
أحوال الخ ّريجين.
 ترتيب زيارات للخ ّريجين للجامعات التيتخ ّرجوا فيها من حين آلخر بالقدر الممكن.

العدد الثالث عشر  /رجب  -رمضان 1433هـ  ،يوليو  -سبتمبر 2012م

 الحص���ول على المطبوعات والنش���راتالصادرة من الجامعات ،وإرس���الها للخ ّريجين
في أماكن وجودهم.
 دعوة الخ ّريجين للمش���اركة في الندواتوالمؤتمرات التي تقيمها هذا الجامعات.
 االس���تفادة م���ن مكات���ب المؤسس���اتوالمنظ���ات التي تُعن���ى بالش���باب ،وتوظيفها
لمصلحة قيام روابط الخريجين.
 المطالب���ة باالس���تمرار في اس���تغاللاإلج���ازات القصيرة لدى الط�ل�اب الوافدين،
وذلك بعق���د دورات تدريبية ونحوها ،أو دورات
في الحاس���ب اآلل���ي وكيفية اإلف���ادة منه في
المجال الدعوي والتربوي.
 الدعوة إلى دراس���ة التج���ارب القائمةحالي���اً ،والتفاع���ل مع الط�ل�اب الوافدين في
مختل���ف الجامعات اإلس�ل�امية ،أو لدى بعض
الجهات الخيرية.
 اقتراح إنش���اء مجلس تنس���يقي لطالبالمنح ،أو رابطة أو منظمة ش���به حكومية ،يكون
أعضاؤها من جميع الجامعات التي تحتضن هذه
الش���ريحة ،إلى جانب بعض المؤسسات األهلية
والجهات الخيرية المهتمة بموضوع الخريجين.
 العمل الجاد على إنش����اء أقسام أو إداراتخريجي الجامعات اإلس��ل�امية ،يكون مقرها في
الجامعة اإلس��ل�امية وفي المؤسس����ات الخيرية،
كمكات����ب رابط����ة العال����م اإلس��ل�امي أو مكاتب
الندوة العالمية للش����باب اإلسالمي أو غيرها من
المؤسسات ،على أن يُح ّدد لهذه الروابط األهداف
الواضحة التي تعمل على زيادة توثيق الصلة بهؤالء
الخريجين ،وتسعى إلى تذكيرهم برسالتهم النبيلة،
وكذلك اس����تثمار جهوده����م وتوظيفهم في خدمة
اإلسالم ونصرة قضايا األمة وقضايا الشباب لما
فيه صالح دينهم وبلدهم ومجتمعاتهم.

تحدي��ات العم��ل الإ�سالم��ي
خام�س�� ًا:
ّ
الخريجين منها:
وموقف ّ

تتمثل تح ّديات العمل اإلسالمي في:
أ ) تح ّديات خارجية من الجهات المتر ّبصة
بالعمل الدعوي ومؤسس���اته :تستوجب مواجهة
هذه األخطار ،والتح ّديات بعمل مؤسس.
ب ) تح ّديات داخلية ،تتمثل في:
 التناف���س المذموم بين الخريجين وأبناءالبلد الواحد.
 ن���درة المعلوم���ات وقلتها ع���ن خريجيالجامعات اإلس�ل�امية ف���ي بلدانهم ،من حيث
وظائفهم الحالية وأماكن عملهم وعناوينهم.
 ضعف عالقات الخريجي���ن بالجامعاتالتي تخ ّرجوا فيها.
 انص���راف كثير من خريج���ي الجامعاتاإلسالمية عن العمل الدعوي للعمل التجاري أو
لغيره من األعمال األخرى.
 ضعف عالقة الخريجين فيما بينهم. ضعف الروابط الموجودة على الس���احة،أو وجودها في أماكن دون أخرى.
ويض���ع الباحث عدداً م���ن المقترحات في
التحديات ،ومن هذه
س���بيل التغلب على تل���ك
ّ
المقترحات ما يأتي:
 مواجه���ة التح ّدي���ات الداخلية المحيطةبالعمل الدعوي ،وذلك بط���رح األفكار والرؤى
بصورة علنية وواضحة ،تُثبت جدارة الخريجين
في هذا المجال.
 التص��� ّدي للمش���كالت الت���ي تعانيه���االمجتمعات المختلفة ،والمس���اهمة في وضع
الحلول الالزم���ة ،ورفعها للجه���ات التنفيذية
م���ن مؤسس���ات وهيئ���ات ووزارات وغيرها،
مث���ل مش���كالت الفق���ر ،والح���روب األهلية،
والك���وارث ،واألم���راض ،ومش���كالت البطالة
المختلفة ،وغيرها من المش���كالت االقتصادية
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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تنموية

واالجتماعية.
 وضوح الرؤى واالس���تراتيجيات وخططالعمل واألهداف تجاه واقع العمل اإلس�ل�امي
في المجتمع���ات المختلفة ،والقدرة على تغيير
هذا الواقع وتصحيحه.
 االس���تفادة من التجارب الماثلة من حيثانتهى اآلخرون ،وتحاشي هدم ك ّل ما هو موجود،
بل توظيف���ه لمصلحة البرامج والمش���روعات
المختلفة.
 تقدير التخصص واحترامه ،واالستئناسبالمؤسسات المختلفة ،وتبادل الخبرات معها.
وبالجملة؛ فإن الباحث يرى ضرورة وأهمية
قي���ام ملتقيات أو مؤتم���رات دولية أو إقليمية،
تض���م المتخرجين م���ن مختل���ف الجامعات
اإلس�ل�امية ،والتوجه نحو إنشاء روابط شاملة
به���ذا الفهم على النحو الذي قام به الخريجون
في دولة مدغشقر(((.
ومهما يكن من أمر؛ ف���إن الباحث إذ يضع
هذه المقترح���ات والنتائج الت���ي خلص إليها
من هذه الدراس���ة ليس���أل الله تعالى التوفيق
والس���داد لهؤالء الخريجين ،كما يسأله تعالى
أن يجدوا فيها ح ً
ال ومعالجات لبعض قضاياهم
وهمومهم؛ حتى يتم ّكنوا من المس���اهمة بشكل
مق ّدر في بناء مجتمعاتهم المسلمة وتنميتها في
إفريقيا ،كما يس���أله تعالى أن يجزي القائمين
على ه���ذه المجلة العلمية الدعوي���ة المباركة
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(قراءات إفريقية) خي���ر الجزاء على جهودهم
المميزة.
ونس���أل الله تعال���ى أن يوفق مؤسس���اتنا
التعليمية ،من جامعات إسالمية ومعاهد وكليات
متخصصة ،لك ّل خير ،وأن يعين القائمين عليها،
ويبارك في جهودهم.

أسس خريجو الجامعات اإلسالمية في دولة مدغشقر ،على
(ّ 	)1
ضعف إمكانياتهم وظروفهم ،رابطة لخريجي الجامعات
اإلسالمية ،تضم ك ّل الخريجين من البلدان المختلفة ،من ماليزيا
والباكستان والهند والسعودية ومصر والسودان وليبيا ،وجامعات
إفريقيا المعروفة ،مثل الجامعة اإلسالمية في أوغندا ،وكليات
كينيا ،وجزر القمر ،وجامعات المغرب العربي ،فقدّ موا بذلك
نموذجاً واعداً للعمل المشترك بين الخريجين ،وأصبحت هذا
الرابطة تنهض وتؤدي أدواراً جليلة في خدمة الدعوة اإلسالمية
تيسر للباحث فرصة زيارتها وااللتقاء
في مدغشقر ،وقد
ّ
بالقائمين عليها في مقر الرابطة بالعاصمة المدغشقرية تناريفو
في العام 1431هـ ،الموافق 2010م.
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مكونات الثقافة وأزمة دارفور
قراءة جديدة

تع��� ّد الثقاف���ة ،بمك ّوناتها
الثالث���ة (القبيل���ة ،واللغ���ة،
والدي���ن) ،موضوع���اً رئيس���اً م���ن موضوعات
األنثروبولوجي���ا الثقافية ،التي تهت���م بالثقافات
اإلنسانية ،وبطرق الحياة وأساليبها في الثقافات
المعاصرة أو المندثرة.
وإذا كان���ت الثقافة في أبس���ط صورة تعني
«أس���اليب الحياة وطرقها»؛ فإن التعبير عن تلك
األساليب والطرق يضحى أمراً يوافق أو يتعارض
م���ع اآلخر؛ مما يترتب على ذلك إما تعايش ،وإما
تساكن ،وإما تنافر واحتراب.
تس���عى هذه الورقة إلى تع ّرف الدور المتوقع
لمكونات الثقاف���ة الثالثة (القبيلة واللغة والدين)
ف���ي أزمة دارف���ور ،التي انتظمت ه���ذا اإلقليم
السوداني منذ أبريل 2003م ،وتطرح سؤاالً مفاده:
هل تم ّثل هذه المك ّونات عنصر تعايش وانس���جام
أو تنافر واختالف؟

مع كل من ليبيا في جهة الشمال ،وتشاد في جهة
الغرب ،وإفريقيا الوس���طى ف���ي الجهة الجنوبية
الغربي���ة ،وجنوب الس���ودان في جه���ة الجنوب،
ويح ّده من واليات السودان كردفان من الشرق.
وتبلغ المس���احة اإلجمالية له  114ألف من
األميال المربعة ،ويُق ّدر س��� ّكانه حس���ب التعداد
الس ّكاني لعام 2008م بـ  7.515.445نسمة.
يرتبط تاريخ دارفور ارتباطاً عضوياً بالقبيلة،
وترتبطت جغرافيته بتقسيم أراضيه إلى «دارات»،
و «الدارات» هي مفردة محلية تعني «ديارا» تحمل
أس���ماء القبائل ،كدار مساليت ،ودار زغاوة ،ودار
قمر ،ودار فالتة ..إلخ ،وال يكاد يوجد ش���يء من
هذا القبيل في عدد من مناطق السودان ،فالقبيلة
هنا لها سلطتها وسطوتها ،ولها وجودها التاريخي
الفعلي المتوارث كابراً عن كابر.
وبعيداً عن مزاعم النقاء العرقي الذي يصعب
إثباته عموماً في مجمل السودان ،وبصفة خاصة
في منطق���ة دارفور ،التي تم ّي���زت بكونها معبراً
ثقافياً بين الشمال والجنوب والشرق والغرب لعدة
ق���رون ،ولم تكن ظروفها البيئية تس���اعدها على
العزلة ،بعيداً عن ذل���ك كله يمكننا فيما يأتي أن
نق ّدم عرضاً سريعاً يشمل أهم التجمعات القبلية
في هذا اإلقليم ،على أساس النشاط االقتصادي
(المهنة) ،وفقاً لتقس���يم أورده موس���ى آدم عبد
الجليل((( ،وهو تقس���يم فيه ش���يء من اإلجمال،

(*)	 نائب عميد الدراسات العليا  -جامعة إفريقيا العالمية.

( 	)1موسى آدم عبد الجليل (1998م) :خالوي دارفور – دراسة في
وظائفها وخلفيتها االجتماعية ،دراسات إفريقية ،العدد  ،18ص
( ،)91 - 55ص ص (.)66 – 65

أ .د .كم���ال محمد ج���اه الله
(*)
الخضر

مقدمة:

القبيلة في دارفور:

يقع إقلي���م دارفور في أقصى غرب جمهورية
السودان بين خطي عرض  10و  15شماالً ،وخطي
طول  22و  27ش���رقاً ،ويشترك في حدود دولية

ثقافية فصلية َّ
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نفصل ما أجمله
وس���نحاول من خالل عرضنا أن ّ
خالفاً للعرض التقلي���دي للقبائل ،كل على ِح َده،
ومتجنبين كثرة اختالف العلماء في ر ّدهم ألصول
القبائل ما استطعنا.
ً
التجمع���ات القبلية في دارف���ور ،وفقا لذلك
التقسيم ،يمكن استعراضها في اآلتي:
أوالً :رعاة اإلبل والغنم في الشمال:
وهؤالء يس���كنون المنطقة الش���مالية شبه
الصحراوي���ة ،حيث تق ّل مق ّومات الزراعة نس���بة
لقلة األمط���ار ،وأكبر ه���ذه المجموعات القبلية
عدداً من س ّكان هذا الحزام هم الزغاوة ،والبديات
الذين هاجروا إلى دارفور في العصور الغابرة من
منطقة الصحراء الليبية في شمال إفريقيا(((.
وق���د اتجه الزغ���اوة حديث���اً ،خصوصاً من
اس���تقر منهم بالمدن كالفاش���ر ،إل���ى التجارة،
ووجوده���م بمدن دارفور كثي���ف بعد أن تضررت
والتصحر ،خصوصاً في
مناطقهم بفعل الجفاف
ّ
مفتتح الثمانينيات من القرن العشرين.
ويلي قبائل الزغاوة إلى الشرق قبائل البرتي،
وهؤالء ال يعرف أحد منحدرهم ،لكن س���حنتهم
وأش���كالهم تبدو وكأنهم خليط من الفور والعرب
المتأثرين بالزغاوة(((.
ثم يأتي المي���دوب ،ويقولون إنهم نوبيون من
شمال السودان.
وهن���اك مجموعة من القبائ���ل العربية التي
اش���تهرت برعي اإلبل ،وهي الرزيقات الشمالية،
والزيادية وغيرها.
ثانياً :المزارعون في الوسط:
( 	)1عون الشريف قاسم (1996م) :موسوعة القبائل واألنساب في
السودان وأشهر أسماء األعالم واألماكن ،ج  ،2الخرطوم :شركة
آفروقراف للطباعة والتغليف ،ص .1017
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( 	)2موسى المبارك الحسن (1970م) :تاريخ دارف��ور السياسي
(1882م 1898 -م) ،الخرطوم :دار جامعة الخرطوم للطباعة
والنشر ،ص ص (.)16 – 15

يُعد الفور (قبيلة إفريقية األصل) أهم وأكبر
القبائل عدداً ،ليس في هذا القس���م فحسب ،بل
على مس���توى اإلقليم ،وهم يسكنون في األساس
في هضبة جبل مرة والس���هول المحيطة بها من
الغ���رب والجنوب ،وتنتمي األس���رة المالكة التي
أسست آخر مملكة في دارفور «الكيرا» إلى قبيلة
الفور.

كانت عملية التالقح بين اإلسالم
واألعراف المحلية في دارفور عملية
حضارية وفريدة
وقد أطلق على اإلقليم نفسه اسم هذه القبيلة
اعترافاً بأهميتها ،كما أن المساليت يعيشون في
الجزء الغربي من هذا القس���م ،ويجاورهم القمر
(وه���ؤالء ال يتحدثون غي���ر العربي���ة) ،والتاما،
والمراريب.
وتعيش في القطاع الش���رقي له���ذا الحزام
قبائل الميما ،وقد وفدت إلى و ّداي ،ثم دارفور من
تمبكتو حيث كانوا يجاورون الطوارق((( ،باإلضافة
إلى قسم كبير من البرتي ،وقسم كبير من التنجر
الذين أسسوا مملكة كبيرة في دارفور وفي و ّداي
أيضاً (قبل القرن السادس عشر الميالدي).
ثالثاً :رعاة البقر في الجنوب:
يتكون س��� ّكان هذا القس���م بشكل رئيس من
القبائل العربية التي تمتهن رعي البقر (ويسمون
إجماالً بالبقّارة) ،وأش���هرها قبائ���ل الرزيقات،
والتعايش���ة ،وبني هلبة ،والهبانية ،والمعاليا .كما
تسكن في هذا الحزام أيضاً قبائل إفريقية األصل،
أهمها الداجو (ويُع ّدون أول من أسس مملكة في
جنوب دارفور قبل انتشار اإلسالم وهجرة القبائل
( 	)3المرجع نفسه ،ص .20
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العربية) ،والبرقد ،عالوة على جماعة من الفلاّ ن
من رعاة البقر الذين هاجروا من غرب إفريقيا.
الحق أن التقسيم الس���ابق يعكس لنا صورة
أقرب للصدق للتوزي َع التاريخي والتقليدي للقبائل
ف���ي دارفور ،ومن ثم اللغ���ات ،غير أنه ال يعكس
الصورة الحقيقية النتش���ار اللغ���ة العربية التي
تحتاج إلى دراسة مستقلة.
وإذا استندنا على تاريخ منطقة دارفور ،وقربها
النس���بي من غرب إفريقيا ،وتفاعل الممالك التي
قامت آنذاك في تلك المنطقة ،يُتوقع أن يكون هناك
وجود واضح لقبائل وسط إفريقيا وغربها بدارفور،
انطالقاً من تلك الهج���رات التي كانت تتم بصورة
فردية وجماعية ،ولكن يب���دو أن هذه المنطقة لم
تطب ألغلبيتهم بتلك الصورة التي نجدها في وسط
الس���ودان (الجزيرة ،والني���ل األزرق ،والعاصمة،
وشرق السودان (كسال على وجه الخصوص).
ومجمل القول؛ إن دارفور يس���كنها خليط من
األجناس ،والمجموعات اإلثني���ة ،بعضها ينتمي
للمنطقة نفس���ها (محلية) ،وأخ���رى وافدة عبر
فترات تاريخية مختلف���ة ،تقف من وراء هجرتها
إلى هذه المنطق���ة عدة عوام���ل ،وقد تداخلت
بعضها مع بعض ،وتصاهرت حتى أفرزت النسيج
الحالي لسكان دارفور.
وإذا تحدثن���ا عن التكوي���ن االجتماعي لهذا
الخليط من الس���كان؛ نجد أن البن���اء التقليدي
لمجتمع دارفور يقوم على أساس هرمي ،قاعدته
األسرة ،وقمته زعيم المجموعة العرقية المعنية،
ك ّل مجموعة عرقية تم ّثل كيان���اً اجتماعياً قائماً
بذاته ،يُعرف محلياً بالقبيلة ،وتك ّون مجموعة تلك
القبائل الس ّكان بدارفور ،وكانت لكل قبيلة منطقة
مخصصة تُعرف باسمها يُطلق عليها «الدار»(((.
( 	)1سليمان يحيى محمد (1999م) :انعكاس صورة المرأة في المثل
الشعبي مقرونة بدورها في مجتمع دارفور ،رسالة دكتوراه ،معهد

الح���ق أن ما يذكر عادة ب���أن تاريخ دارفور،
قديمه والحدي���ث ،مليء بالصراع���ات القبلية،
ينبغ���ي أال يُفهم ف���ي إطار أن الس���بب من وراء
قبلي ،وإنما ال صلة لها بالقبيلة
ه���ذه الصراعات ّ
علي يرصد لنا هذا
علي أبو زي���د ّ
مطلق���اً ،فهذا ّ
األمر ،فيشير إلى أن النزاعات القبلية في دارفور
ف���ي الفترة من عام 1932م إلى عام 2002م بلغت
 45نزاعاً((( ،ليس هنا مجال لسرد تفاصيلها.
ويُستنتج مما أورده مفص ً
ال في هذا المضمار،
اآلتي:
أوالً :أن هذه النزاعات شملت جميع مساحة
إقليم دارفور ،وس���اهمت فيه���ا ك ّل المجموعات
اإلثنية باإلقليم.
ثانياً :أن ه���ذه الصراعات ال يمكن تصنيفها
ضمن إط���ار إفريقي عربي ،أو «ع���رب وزرقة»
بالتعبي���ر الدارفوري المحل���ي ،إذ تأتي ضمنها
صراع���ات عربية عربي���ة ،وإفريقي���ة إفريقية،
وعربية إفريقية.
ثالثاً :أن هذه الصراعات كانت مح ّددة الزمن،
ومح ّددة المكان ،ومحدودة األثر ،مقارنة باألزمة
التي يشهدها اإلقليم في السنوات األخيرة (ابتدا ًء
م���ن أبريل 2003م) التي ترتبت عليها حركة نزوح
ولجوء وموت ودمار ال حدود لها.
انطالقاً مم���ا تم ذكره؛ ال يمك���ن تص ّور أن
للقبيلة صل���ة مما جرى في اإلقليم من صراعات
قديم���اً وحديثاً ،بل إن األزم���ة الحالية باإلقليم،
برغم ضراوتها وش���دتها ،بعي���دة كل البعد عن
إرجاعها إلى أسباب ذات صلة بالقبيلة.
الدراسات اإلفريقية واآلسيوية ،جامعة الخرطوم ،ص .69
( 	)2علي أبو زيد علي (2005م) :النزاعات القبلية في واليات دارفور،
أعمال الحلقة النقاشية حول أزمة دارفور ،األصول والمواقف
وسيناريوهات الحل والتدخل ،معهد البحوث وال��دراس��ات
اإلفريقية (جامعة القاهرة) ،مركز البحوث والدراسات اإلفريقية
(جامعة إفريقيا العالمية ) ،ص ص ( ،)425 - 415ص ص (417
.)419 -

ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية

65

إجتماعية

وإذا كان���ت القبيل���ة بعيدة ع���ن الصراعات
في إقليم دارفور؛ فم���ن المنطق أن تكون واحدة
من دعام���ات الس���لم والتعايش بي���ن جماعاته
اإلثنية ،وهذا يعض ّده النس���بة العالية من التزاوج
واالنصهار بين مك ّونات دارفور اإلثنية ،خصوصاً
في مدن اإلقليم الكبيرة.

اللغة في دارفور:

تم ّثل دارف���ور منطقة تقليدية تاريخية لتوزيع
لغات بعينها ،كلغة الفور ،ولغة المس���اليت ،ولغة
الداج���و ،ولغة الزغاوة وغيره���ا ،على الرغم من
أن هن���اك جيوباً لهذه اللغات تق��� ّل وتكثر خارج
منطقة دارف���ور ،ت ّمت بفعل الهج���رات الفردية
والجماعية ،خصوصاً التي اس���توطنت بوس���ط
السودان ،والعاصمة القومية ،وكما هو الحال في
والية القضارف.
وإذا كان���ت دارفور تس���ود بها لغ���ات حية،
اس���تطاعت أن تصمد في ظل ص���راع حضاري
طويل ،كالت���ي ذكرناها قبل قلي���ل ،فهناك لغات
أخرى ذكرها «بول دورنبوس» عجزت عن مواصلة
مس���يرتها عبر حقب التاريخ ،وانقرضت ،لتفسح
المجال للغات أخ���رى أكثر فاعلية للحياة ،وأقدر
على العيش بين رصيد كبير من اللغات واللهجات.
وم���ن لغات دارفور الت���ي انقرضت :البرتي،
والبرق���د ،والبيقو ،والقيل���ي (الفونجورو)((( ،بل
إن إقليم دارفور يم ّثل أكثر مناطق الس���ودان التي
ش���هدت انقراضاً للغات ،وفي هذا داللة واضحة
(	)1
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على تق ّبل عملية التعريب تق ّب ً
ال طوعياً في الغالب
األع���م ،يتجلّى في الس���لوك تجاه اللغة وس���ط
متحدثي اللغات المحلية باإلقليم((( ،فقوة العامل
الديني في دارفور جعلت من س��� ّكانه المسلمين
يُقبلون على تعلّ���م العربية وتبنّى ثقافتها ،مقرونة
ضحوا
بالثقاف���ة اإلس�ل�امية ،ومن أجل ذل���ك ّ
بخصوصياتهم اللغوية والثقافية إال قلي ً
ال(((.

دارفور يسكنها خليط من األجناس،
والمجموعات اإلثنية ،بعضها ينتمي
للمنطقة نفسها (محلية) ،وأخرى وافدة
وبم���ا أن كثيراً من الدراس���ات التي تناولت
األوضاع اللغوية في السودان أفضت إلى اكتساح
اللغة العربية لمساحات كبيرة كانت مرتعاً للغات
س���ودانية محلية(((؛ فإن تلك الظ���روف البيئية،
( 	)2انظر :كمال محمد جاه الله (2005م) :السلوك تجاه اللغة
وانعكاساته على مسألتي الوحدة الوطنية واالندماج القومي
في السودان ،دراسة مقارنة لحالتي األزمة في جنوب السودان
ودارفور ،أعمال الحلقة النقاشية حول أزمة دارف��ور ،...مرجع
سابق ،ص ص (.)126 - 104
( 	)3انظر :المرجع السابق الذي خلصنا فيه إلى أن السلوك تجاه
اللغة في دارف��ور سلوك سلبي تجاه اللغات المحلية ،وسلوك
إيجابي تجاه العربية؛ بصورة أفقدت كثيراً من القبائل الدارفورية
خصوصيتها الثقافية واللغوية .وأن الصفوة بدارفور ال تبدي
اعتراضاً على االستعراب (لغة وثقافة) بالمنطقة ،فلذلك ال توجد
غضاضة في استخدام الحرف العربي في كتابة من يريد أن
يكتب لغته المحلية ،هذا ،باإلضافة إلى أن الحركات المناهضة
للحكومة المركزية في الخرطوم يخلو برنامجها صراحة من إيراد
مسألة اللغات المحلية ،أو الخصوصية الثقافية في نص صريح،
غير أن هذا لم يمنع بعض القبائل الدارفورية ،مثل الزغاوة ،من
محاوالت كتابة لغتها بحرف خاص مستنبط من األوشام التي
يسمون بها أنعامهم منذ بداية سبعينيات القرن الماضي .هذا
إضافة إلى أن بعض الجمعيات التبشير ّية (التنصيرية) الدولية
ومؤسساتها استطاعت أن تنشر في اإلقليم مؤخراً حركة كتابة
بعض اللغات الدارفورية بالحرف الالتيني للتدريس بها ،وترجمة
اإلنجيل إليها ،مثلما يفعل المعهد الصيفي للغويات Summer
.Institute of Linguistics
( 	)4من تلك الدراسات :خليفة جبر الدار خليفة (2008م) :الوضع
اللغوي في مدينة اإلنقاذ بجنوب الخرطوم ،دراسة في التحول
اللغوي – االجتماعي ،أطروحة ماجستير ،مركز البحوث
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وغيرها ف���ي إقليم دارفور ،تكون قد س���اعدت
ف���ي زعزعة التوزيع التقلي���دي التاريخي للقبائل
بالمنطق���ة ،كما أش���رنا ،وعليه يُتوق���ع أن تكون
العربية قد كس���بت أرضاً جدي���دة خالل العقود
الثالث���ة الماضي���ة ف���ي مقابل انحس���ار للغات
الدارفورية وغيرها ،وإثبات هذا يحتاج إلى عقد
عدد من الدراس���ات التي نأمل أن ينتبه الباحثون
اللغويون وغيرهم إليها.
وعلى الرغم من أن العربية تؤدي بصورة جلية
دور اللغة الوسيطة المشتركة  lingua francaبكل
أنحاء واليات دارفور ،نجد أن لغة الفور تقوم أيضاً
بهذا الدور في منطقة غ���رب جبل مرة وجنوبه،
وقد ن ّوه إلى ذلك «ثيل���وال»((( ،وم ّثل لهذا الوضع
بأن أف���راد قبيلتي الداجو والس���نيار القاطنتين
بوادي كاجا ،ووادي أزوم بدارفور يتحدثون لغتهم
المحلية ،باإلضافة إلى لغة الفور ،واللغة العربية،
وق���د ر ّد ذلك إلى عملية الت���زاوج بين القبيلتين
الصغيرتين مع قبيلة الفور.
وتذكر لنا كتب التاريخ ما سبق أن ذهبنا إليه؛
من أن لغة الفور تس���تمد أهميتها من كونها كانت
اللغة المتحدثة واليومية عند سالطين الفور إ ّبان
سلطنتهم ،وبالتالي أجبرت العامة والخاصة على
والدراسات اإلفريقية ،جامعة إفريقيا العالمية ،غير منشورة،
وعبدالسيد عبدالرحمن أحمد (1996م) :السلوك اللغوي
لألقليات غير العربية بمدينة شندي ،أطروحة ماجستير ،معهد
الدراسات اإلفريقية واآلسيوية ،جامعة الخرطوم ،غير منشورة،
وكمال محمد جاه الله (2001م) :األوضاع اللغوية في مدينة
اللغوي – االجتماعي ،أطروحة
الفاشر ،دراس��ة في التحول
ّ
دكتوراه ،معهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية ،جامعة الخرطوم،
غير منشورة ،وهاشم محمد محمد صالح (1987م) :األوضاع
اللغوية في نيرتتي ،دراسة في التحول اللغوي – اإلجتماعي،
أطروحة ماجستير ،معهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية،
جامعة الخرطوم ،غير منشورة ،ويحيى بلل حماد ( 1998م):
الوضع اللغوي في مدينة أبوجبيهة (جبال النوبا) ،دراسة في
التحول اللغوي االجتماعي ،أطروحة ماجستير ،معهد الدراسات
اإلفريقية واآلسيوية ،جامعة الخرطوم ،غير منشورة.
(Thelwall،R.S.(1978): Aspects of Language in the 	)1
Sudan، Coleraine: The New University of Ulster،
.p 9

التح���دث بها؛ مما م ّكن من انتش���ارها بين عدد
كبير ال ينتمي لهذه القبيلة.

قوة العامل الديني في دارفور
جعلت من ّ
سكانه المسلمين
يُ قبلون على تع ّلم العربية وتب ّنى
ثقافتها ،مقرونة بالثقافة اإلسالمية
باإلضافة إلى ما يُس��� ّمى بالجماعات اإلثنية
المحلي���ة ،خصوصاً بعد تج��� ّدد الحرب األهلية
بالجنوب عام 1983م ،فإن في محافظة أم كدادة
التابعة لوالية ش���مال دارف���ور وحدها ما ال يقل
ع���ن  35ألف مواطن جنوبي ،أغلبهم من الدينكا،
يعملون بالزراعة حسبما تورد الجهات الرسمية،
والعدد في تزايد مس���تمر (خالصة عمل ميداني
قام به صاح���ب الورقة في عام 1999م) ،غير أن
الغالبية العظمى منهم قفلوا راجعين إلى ديارهم
بعد انفصال الجنوب في يوليو 2011م.
هذا باإلضافة إلى مجموعة من الطوارق التي
استقرت في الفاش���ر ،وبالقرب منها ،والتي أتت
هاربة من قوات المس���تعمر الفرنس���ي في فترة
مبكرة م���ن القرن الس���ابق ،فأضافت بذلك مع
من لجأ إل���ى الوالية من بحر الغزال إلى حصيلة
ال بالوالية ،إذ إن ك ً
اللغات الموجودة أص ً
ال يتحدث
لغت���ه الخاصة به ،وه���ذا يضيف عناصر جديدة
للتنوع اللغوي الموجود بالمنطقة.
خالصة القول فيم���ا يخص اللغة وأوضاعها
في دارفور؛ تتم ّثل في أن هذا اإلقليم برغم التعدد
اللغوي فيه يشهد عملية تح ّول (لغوي – اجتماعي)
كبي���رة ،مثل بقية مناطق الس���ودان األخرى ،من
اللغات المحلية تجاه اللغة العربية ،ومن الثقافات
المحلية تجاه الثقافة العربية اإلس�ل�امية ،وهذه
العملي���ة هي نتاج لما ظل يم ّر باإلقليم من كوارث
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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بيئية وطبيعية وصراعات وحروب أهلية وسياسة
لغوية ،أدت مجتمعة إلى خلخلة الوضع (اإلثني –
اللغوي) التاريخي التقليدي.
وتتمظهر هذه العملية في جوانب عديدة ،لعل
أهمها السلوك تجاه اللغة في دارفور ،وأن اإلقليم
يشهد انقراضاً كبيراً للغات ،باإلضافة إلى وجود
لغات كثيرة مهددة باالنقراض.
ه���ذا من جانب ،ومن جان���ب آخر فإن اللغة
العربية تقوم بصورة جلية بدور اللغة الوس���يطة
المش���تركة في أنحاء اإلقليم المختلفة ،مستفيدة
م���ن التعدد اإلثني واللغوي الذي يس���ود اإلقليم،
ومس���تفيدة أيضاً م���ن السياس���ة اللغوية التي
تطرحها الدولة (وهي سياسة داعمة للعربية في
مجال التعليم واإلعالم والحياة العامة) ،ومستفيدة
من العام���ل الديني الذي وجد قب���والً كبيراً بين
الجماع���ات اإلثنية في دارف���ور ،ترتب عليه أن
تتخلى عن خصوصيته���ا الثقافية واللغوية ،وهذا
فيما نرى يدعم بصورة مباش���رة عملية التعايش
في اإلقليم ،الذي لم يدخل عامل اللغة ،وقد بلغت
الصراعات واألزمات فيه ما بلغت ،باعتباره واحداً
من المح ّركات األساسية للصراع حتى اليوم.

الدين و�أو�ضاعه في دارفور:

س���كتت كثير من المصادر التاريخية التي
أ ّرخت لما يُس��� ّمى حالياً «إقليم دارفور» عن نقل
ص���ورة ح ّية تصف لنا الوض���ع الديني الذي كان
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( 	)1من تلك الدراسات :نعوم شقير (1981م) :تاريخ السودان ،تحقيق:
محمد إبراهيم أبو سليم ،بيروت :دار الجيل ،ص ص (- 149
 ،)151وألن ثيوبولد (2005م) :علي دينار آخر سالطين دارفور،
ترجمة :فؤاد عكود ،الخرطوم :العالمية للطباعة والنشر ،ص .ص
( ،)17 - 15ومحمد إبراهيم أبو سليم (2006م) :الفور واألرض،
وثائق تمليك ،إصدارات مركز أبو سليم  -الخرطوم ،ص ،13
ومحمد موسى محمد قمر الدين (2005م) :صفحات من تاريخ
دارفور ،منشورات الخرطوم عاصمة الثقافة العربية ،الخرطوم:
دار السداد للطباعة ،ص ص ( ،)27 11-ومحمد إبراهيم
أبكر (1984م) :تاريخ السودان القديم ،القاهرة :مكتبة األنجلو
المصرية.

يس���ود ذلك اإلقليم قبل اإلس�ل�ام ،وعلى الرغم
من ذلك فإن تخ ّيل وافتراض انتش���ار الوثنية قبل
اإلسالم أمر يفرضه المنطق والعقل.
الحق أن الوثنية وحدها لم تكن س���ائدة في
ذلك اإلقلي���م ،خصوصاً بعد امتداد مس���احات
وأث���ر الممالك النوبية المس���يحية القديمة التي
اتخذت من شمال السودان مسرحاً لها .وفي هذا
المضمار يحدثن���ا «األب ج .فانتيني» بأن هناك
عدداً من آثار المسيحية على تقاليد أهل دارفور
وعضد ما أش���ار إليه بعض المؤرخين
وعاداتهم،
ّ
العرب ،مثل اإلدريس���ي وابن س���عيد ،عن هجرة
بعض األمراء من وادي النيل إلى غرب السودان،
وم���ن ثم ربط «فانتيني» ع���دداً من الطقوس في
مناطق دارفور بالطقوس المس���يحية في النوبة،
وذكر ضمن ذلك وجود ما يش���به ذكر المعمودية
واإلكرام لجراحات المس���يح ،وذلك في عين فرح
بدارفور غرب مدينة كتم((( ،وهي طقوس تعود -
فيما يرى  -إلى تقاليد مسيحية.
ولم يكتف «فانتيني» بذلك؛ إذ أورد أن هناك
احتفاالت أخرى عند بعض أهالي دارفور بمناسبة
الزفاف وموس���م األمطار ،وذكر ،ضمن ذلك ،أن
األهالي في جبال ميدوب (شمال الفاشر تقريباً)
يذهبون إلى الصخرة المق ّدس���ة لتنصيب ملكهم
الجدي���د ،ويذبح كاهنهم ضحية ،ويرس���م بدمها
إش���ارة صليب على جبهة الملك ،وعلى الصخرة،
ثم يقوم الملك الجديد بالحركة نفسها على جبينه
وعلى الصخرة((( .كما ذكر أيضاً أن هناك قبيلتين،
هما برتي وبرقد ،بدارفور لديهما الطقوس نفسها
التي ل���دى الميدوب ،مثل تل���ك الطقوس لجلب
األمطار التي ما تزال موجودة عند المس���يحيين
( 	)2فانتيني ،ج 1978( ،م) :تاريخ المسيحية في الممالك النوبية
القديمة والسودان الحديث ،الخرطوم( :د .ن) ،ص .203
( 	)3المرجع نفسه ،ص .204
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في كثير من األقطار(((.
وينبغي أال يُفهم مما أشار إليه «فانتيني» أنه
كانت للمسيحية أقدام راسخة في إقليم دارفور،
وإنما هي بقايا ثقافة مسيحية منتشرة في جميع
أنحاء الس���ودان حتى اليوم ،إضافة إلى ذلك فإن
م���ا ذكره من قبائ���ل ،باس���تثناء البرتي ،هي في
األس���اس قبائل ترجع إلى األصل النوبي ،وترجح
كثير من المصادر التاريخية واللغوية أنها قدمت
إلى دارفور في هج���رات عبر حقب التاريخ ،فلم
يكن لها إال أن تأتي ،على األقل ،ببعض بما كانت
تعتقد مسبقاً.

اللغة العربية تقوم بصورة جلية
بدور اللغة الوسيطة المشتركة في
أنحاء اإلقليم المختلفة
أما فيما يخص تاريخ اإلسالم في هذا اإلقليم
فتلك قصة طويلة ،إذ أخذ اإلس�ل�ام ،وفقاً لخليل
محمود عس���اكر ومصطفى محمد مس���عد ،يشق
طريقه إلى هذه البالد من���ذ حوالي القرن الثاني
عشر الميالدي على األقل ،حيث أخذت تنهال عليه
الهجرات العربية من الش���مال والش���رق والغرب،
ولكن هذا الدين لم يصبح ديناً رس���مياً للبالد إال
حين تو ّلى س���ليمان سولونج عرش سلطنة دارفور
س���نة 1640م((( ،أي حوالي منتصف القرن السابع
عش���ر الميالدي ،بما يعني أن اإلس�ل�ام ظل طيلة
خمسة قرون يتالقح ويتصالح مع األعراف المحلية
حتى تحققت له المنعة ،وتم ّكن من قلوب األهالي.
( 	)1المرجع نفسه ،ص ص .206 – 405
( 	)2انظر :تصدير كتاب تشحيذ األذهان بسيرة بالد العرب والسودان،
لمحمد بن عمر التونسي (1965م) ،تحقيق خليل محمود عساكر
ومصطفى محمد مسعد ،القاهرة :المؤسسة المصرية العامة
للتأليف واألنباء والبشر ،ص (.)7

ويذهب محمد إبراهيم أبو س���ليم إلى أن من
حس���ن (حظ) اإلس�ل�ام (في دارفور) أنه يدخل
بوصفه ديناً ومعتقداً لحضارة أرقى وأس���مى ولم
يكن مس���تنداً إلى هجرات عربية واسعة ،كما هو
الحال في إقليم النيل ،ولو ُفرض اإلس�ل�ام على
الفور من الخارج ،أو ج���اء بتأثير هجرات قبائل
عربية لكان لإلس�ل�ام في دارف���ور قصة أخرى،
يس���رت تالقحاً ثابتاً
ولكن هذه الواقعة المالئمة ّ
ويسرت بقاء
بين اإلسالم وبين األعراف المحليةّ ،
الجانبين في تركي���ب المجتمع دون اصطدام أو
تعارض صارم((( ،لقد كان���ت عملية التالقح بين
اإلس�ل�ام واألعراف المحلية ف���ي دارفور عملية
حضارية وفريدة وذات أعماق واتس���اع وعناصر
تتشابك وتتدخل(((.
وإذا تجاوزن���ا التفاصيل الدقيقة حول كيفية
انتشار اإلسالم في دارفور ،فينبغي إيراد مالحظة
مهمة كاد يتف���ق حولها جميع الذين تناولوا تاريخ
هذا اإلقليم ،فقد أجمع الباحثون ،أو كادوا ،على
أن انتشار اإلس�ل�ام في دارفور لم يشهد فصوالً
من اللج���وء إلى العنف في طريقه لتذليل عقبات
الدعوة اإلسالمية ،بل إن التفاعل االجتماعي كان
اآللية الرئيسة النتشار اإلسالم والثقافة العربية
في الس���ودان بصورة عام���ة ،ودارفور على وجه
الخصوص(((.
وعن ه���ذا المعنى ،أو قريب منه ،يذكر رجب
محمد عبد الحليم أن التداخل بين العرب والفور
في مناطق السكن واإلقامة ،أتاح الفرصة لعملية
اجتماعي���ة في غاية األهمية ،أخذت تتفاعل على
مدى القرون واألزمان ،تلك العملية هي االختالط
( 	)3محمد إبراهيم أبو سليم (2006م) ،مرجع سابق ،ص .16
( 	)4المرجع نفسه ،ص .17
( 	)5موسى آدم عبدالحليل (1998م) ،مرجع سابق ،ص .67
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والمصاهرة والتزاوج بين العرب وس��� ّكان البالد
األصليي���ن ،وقد أتي���ح لهذه العملي���ة أن تنجح
ألس���باب عديدة ،منها أن الع���رب الذين دخلوا
إقلي���م دارفور لم يدخلوه غ���زاة ،ولم يدخلوه في
ش���كل جيوش حربية مس���لّحة ،وإنما دخلوه في
ش���كل هجرات جماعية وفردية بطريقة غاية في
الس���لمية والهدوء ،ولم يعملوا فيه الحديد والنار
والسيف كما قال بعض األوروبيين(((.
هذا ،وقد برزت الخل���وة بوصفها واحدة من
المؤسسات اإلس�ل�امية التي تج ّذرت في اإلقليم
وأدت ،وعلى رأس���ها الفقيه ،دوراً بارزاً في حياة
المجتم���ع المحلي ،إذ لم ينحصر نش���اطها في
الوظيفة التعليمية فحس���ب ،بل أضافت إلى ذلك
وظائف تربوية ،وطبية ،واقتصادية ،وسياس���ية،
ووظيفة االتصال االجتماعي الثقافي((( ،كما مثلّت
الخلوة بوتقة انصهرت فيها جميع إثنيات دارفور،
فأضفت عليها مس���حة دينية ،قوامها التس���امح
والعيش في وئام وتعاون.
ومن المالحظ حالياً أن إقليم دارفور يختلف
عن مناطق الس���ودان المختلفة التي تغلب عليها
التعددي���ة اإلثنية واللغوية ،يختلف في أنه يمارس
أحادية دينية منذ أن ولج الدين اإلسالمي أرضه،
سوى بعض الكنائس العتيقة التي تحتضنها قبائل
من اإلقليم (وهي الفاش���ر وني���اال) ،وهي كنائس
ال عالقة لس��� ّكان دارفور األصليين بها ،وس���وى
آالف عديدة من الوافدين إلى اإلقليم من س��� ّكان
جنوب السودان المس���يحيين ،ومعتنقي الديانات
المحلية ،الذين دفعت بهم األوضاع المأس���اوية
التي ارتبطت بالحرب األهلية التي سادت جنوب
( 	)1رجب محمد عبدالحليم (1991م) :العروبة واإلسالم في دارفور
في القرون الوسطى ،القاهرة (الفجالة) :دار الثقافة ،ص .188
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( 	)2لالطالع على الوظائف التي تؤديها الخلوة في دارفور ،انظر:
موسى آدم عبدالجليل (1998م) ،مرجع سابق ،ص ص (- 75
.)86

السودان ،المتج ّددة في العام 1983م ،وأغلبهم من
قبيلة الدينكا (وقد ت ّمت اإلشارة مسبقاً إلى هذا
األمر) ،وقد عاش هؤالء المس���يحيون في أرياف
دارف���ور ومدنها دونما مضايقات ،تُذكر ،بس���بب
الدين وغيره ،وبعد انفصال جنوب الس���ودان في
يوليو 2011م عادت الغالبية العظمى منهم.
إن ّ
المطلع على تاريخ دارفور ،السيما الحديث
والمعاص���ر ،يجد أنه مل���يء بالصراعات القبلية
المس���تمرة حتى هذه األيام ،وقد أشرنا من قبل
إل���ى أن الفترة م���ن 1932م  -حتى عام 2002م
شهدت على األقل  45صراعاً في واليات دارفور
المختلفة ،ولكنها صراعات ذات أس���باب محلية
تتعلق بالم���وارد الطبيعية الش���حيحة ،وامتالك
األرض والحواكير ..إل���خ ،والواقع أنه لم يُرصد
صراع واحد ألسباب تتعلق بالدين.
والش���يء نفس���ه يمكن أن يق���ال عن األزمة
الحالية التي يش���هدها اإلقليم منذ عام 2003م،
إذ لم يبرز فيها العامل الديني كسبب من أسباب
األزمة ،وفي هذا دالل���ة واضحة على أن الدين،
بوصفه واح���داً من مك ّونات الهوي���ة ،قام ويقوم
بدور مهم في التعايش بين التركيبة الس ّكانية في
دارفور.
وبجان���ب الدي���ن؛ تقف الثقافة اإلس�ل�امية
القادم���ة من وس���ط إفريقيا وغربه���ا إلى إقليم
دارفور بوصفها مصدراً مهماً للتعايش بين مك ّونات
دارف���ور اإلثنية ،فهي ،إضافة للدين ،ارتبطت في
أذهان الدارفوريين بالدخول واالنتش���ار السلمي
المح ّبب.

مك ّونات الثقافة و�أزمة دارفور:

في الج���زء المتق��� ّدم من ه���ذا المقال تم
اس���تعراض مك ّونات الثقافة في دارفور ،أما اآلن
فسنس���عى لإلجابة عن س���ؤال مركزي :هل من
دور لهذه المك ّون���ات في هذا اإلقليم ،الذي حفل
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تاريخه بصراع���ات عديدة ،ويحفل ،حالياً ،بأزمة
شاملة تختلف ك ّماً ونوعاً ع ّما ُعرف بهذا اإلقليم
من نزاعات تاريخية تفرضها طبيعة المنطقة التي
تمت اإلشارة إليها؟
قب���ل اإلجابة عن هذا الس���ؤال لدينا جملة
من المالحظ���ات التي قد تس���اعد في إدراك
الدور الذي يمكن أن تق���وم به مك ّونات الثقافة
في دارفور ،ولعل أهم هذه المالحظات؛ اآلتي:
أوالً :أن أس���باب الصراعات التاريخية في
دارفور ،القديمة والحديث���ة والمعاصرة ،بل إن
أسباب األزمة الحالية في اإلقليم ،ليس لمك ّونات
الثقافة (م���ن قبيلة ،ولغة ،ودين) دور مباش���ر
فيها ،وفي هذا المجال يرى علي أحمد حقار أن
الحروب بين القبائل في دارفور أخذت أش���كاالً
متع���ددة ،منها ما تعلقت بالغارات التي يش���نّها
فرس���ان القبائل فيما بينها كسباً للمال ،ومنها
ما يتعلق باالقتتال حول المراعي والحواكير(((.
أم���ا ما يتعلق باألزم���ة الحالية في دارفور،
التي يم ّر به���ا اإلقليم منذ ع���ام 2003م ،فقد
أرجعت أسبابها إلى:
 - 1الصراع المستمر والمتط ّور بين القبائل
على الموارد الطبيعية الشحيحة.
 - 2محاولة امتالك األرض والحواكير.
تمسك بعض قبائل دارفور ذات األرض
ّ -3
باالنفراد الكامل بملكية األرض ،وإصرارها على
عدم السماح بمشاركة آخرين.
 - 4تس���ييس هذه الصراعات ،واستغاللها
للوصول إلى كراس���ي الحك���م ،وتحقيق بعض
المكاسب الشخصية.
 - 5انفت���اح الح���دود بين دارفور وتش���اد،
والتداخل القبلي الكبير بينهما ،واالنتشار الكبير
( 	)1أحمد علي حقار (2003م) :البعد السياسي للصراع القبلي في
دارفور ،الخرطوم :شركة مطابع السودان للعملة ،ص .117

لحملة الجنسية المزدوجة(((.
ه���ذا ،باإلضافة إلى أس���باب أخرى تتعلق
بضع���ف اإلدارة األهلي���ة التي ُحلّ���ت إبان عهد
الرئيس السابق جعفر محمد نميري ،وتمركزها
في الم���دن ،وباإلضافة إلى أس���باب ذات صلة
بالكوارث البييئة والطبيعية من موجات للجفاف
والتصح���ر والزحف الصح���راوي ،التي ضربت
ّ
اإلقليم فخلخلت التركيبة السكانية واقتصادياتها.

الصراعات التاريخية في دارفور،
القديمة والحديثة والمعاصرة..
لمكونات الثقافة (من قبيلة،
ليس
ّ
ولغة ،ودين) دور مباشر فيها
المهم في األم���ر؛ أن مك ّونات الثقافة ظلت
بمنأى ع���ن أي دور في تعكير صفو الحياة التي
كانت تعيش���ها مختلف الجماع���ات اإلثنية في
دارفور.
ثاني���اً :أن هناك ظاهرة ظلت تحكم طبيعة
الزواج ف���ي دارفور ،تتم ّثل ف���ي أن الزواج في
الغالبي���ة العظمى من حاالته كان���ت تتم خارج
القبيل���ة (أو ما ًيُس��� ّمى بال���زواج االغترابي)،
خصوص���اً في المدن ،ومناطق االس���تقرار في
الحواضر.
وعن هذا المجال يحدثنا أحمد عبدالقادر
أرباب بقوله« :إنه وبرغم اتسام التركيبة السكانية
في دارف���ور بتعددية الكيان���ات العرقية ،فإنها
ش���هدت عبر المصاهرة درجة م���ن االنصهار،
ش ّكلت شخصية سودانية جامعة»(((.
( 	)2تقرير :آلة حفظ وبسط هيبة الدولة بدارفور ،واليات دارفور
الكبرى ،قدّم أمام المجلس الوطني ،مايو 2003م ،ص .2
( 	)3أحمد عبدالقادر أرباب (1998م) :تاريخ دارفور عبر العصور،
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وقد اس���تمرت صورة الت���زاوج على النمط
ال���ذي كانت علي���ه ،حتى وقت قري���ب ،عندما
تخلّت الدولة عن القي���ام بواجباتها ،فانكفأ ك ّل
أفراد قبيلة إلى قبيلتهم طلباً لألمن ،وبحثاً عن
الحماية ،بل أم ً
ال في الخدمات.
ثالثاً :أن هناك تنازالً ،يمكن وصفه بالطوعي،
عن الخصوصية الثقافية واللغوية وربما اإلثنية،
ويشهد على ذلك أمور عديدة ،لعل أهمها:
 - 1الس���لوك تجاه اللغة والثقافة في دارفور:
وخالص���ة القول في ه���ذا المج���ال؛ أن الغالبية
العظم���ى من الجماع���ات اإلثنية ف���ي دارفور ال
ترى غضاضة في تبنّ���ي الثقافة العربية ،والثقافة
اإلس�ل�امية ،واللغ���ة العربية ،والدلي���ل على ذلك
أن منطق���ة دارفور تقف عل���ى رأس قائمة مناطق
الس���ودان التي ش���هدت انقراضاً للغات ،ومن ثم
انقراضاً للثقافات ،باستثناء اللغة العربية وثقافتها.
 - 2العامل الديني :وخالصة القول في هذا
المجال؛ أن الدين اإلسالمي والثقافة المرتبطة
به قلّلت من الجانب السلبي لالنحياز للخصوصية
اللغوية والثقافية والقبلية ،كما أن الدين لم يقف
موقفاً حاداً مع األعراف السائدة في اإلقليم ،بل
تكامال معاً لمزيد من التعايش ،وبحس���ب عبارة
محمد إبراهيم أبوس���ليم ،التي ذكرت من قبل،
فإن عملية تالقح اإلس�ل�ام واألعراف المحلية
يس���رت بقاء الجانبين في تركيب
(في دارفور) ّ
المجتمع دون اصطدام أو تعارض صارم.
انطالق���اً م���ن المالحظات الث�ل�اث التي
اس���تعرضناها أعاله ،وارت���كازاً على عدد من
النقاط التي ت ّمت اإلش���ارة إليه���ا عند تناولنا
لمك ّونات الثقافة في دارفور ،يمكن أن نستنبط
أن هناك دوراً مهم���اً لمك ّونات الثقافة في دعم
مس���ألة التعايش ،وليس االحتراب ،بين عناصر
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التركيبة السكانية.
ويمكن تلخيص هذا الدور وفهمه في اآلتي:
 - 1أن ه���ذه المك ّون���ات ل���م تقم بدور
في مضمار أس���باب الصراع���ات والنزاعات
التاريخية التي م��� ّرت باإلقليم ،وينطبق هذا
القول على األزمة الحالية التي تضرب اإلقليم
بش���دة ،على الرغم من أن بع���ض الحركات
المس���لحة الت���ي تناهض الحكومة ،تتس���م
بالصبغة القبلية.
ويُفه���م من ذلك أن مك ّون���ات الهوية إما أن
تقف موقف الحياد مما يجري في اإلقليم ،وإما
أن تدعم التعايش في���ه ،وهي أقرب إلى الحال
األخير ،وفي ٍّ
كل خير.
 - 2أن ه���ذه المك ّون���ات التق���ى معظمها
ليشرب من بحر اإلسالم وثقافته ،فانجلى ذلك
عن ثقافة إسالمية (دارفورية الطابع) منسجمة
م���ع األعراف المحلية ،وهي ثقافة ش���ارك في
صنعه���ا الجميع ،ثقافة تدع���و للتعايش بمعناه
الواسع الذي يح ّد من الصراع ،وير ّوض الخالف
ما استطاع إلى ذلك سبي ً
ال ،بعد أن ه ّذبت تلك
الثقاف���ة الخصوصية الدارفوري���ة من االنحياز
الس���لبي للعرق واللغ���ة والدين ،واس���تطاعت
الخصوصية الدارفورية ،عبر العصور ،أن يكون
فض النزاع،
له���ا طريقتها الخاصة في آلي���ات ّ
من األجاويد وغيره���م ،وك ّل هذا يدعم عملية
التعايش في اإلقليم.
 - 3أن هذه المكونات اكتسبت عبر التاريخ
المتصل ،والتجارب الواقعية ،أنماطاً معينة من
ثقافة الن ّدي���ة ،دعمتها عملية التزاوج المفضي
لالنصهار ،فهيأت بيئة قوامها التعايش الذي ال
يع ّكر صف���وه إال النزاعات التي تظهر من حين
آلخر لتبدأ مسيرة جديدة للتعايش.

الخرطوم :مطبعة جامعة الخرطوم ،ج  ،1ص ص (.)23 - 21
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دور الشعر العربي في النهوض بالفصحى
في إفريقيا
د .يوسو منكيال

(*)

تمهيد:

تاري���خ األدب
يُع���د خُ ل ُ ُّو
ِ
العربي من إسهامات األدباء
ّ
األفارقة ثغر ًة كبير ًة ،إ ْذ َف َق َد
بذلك جزءاً غالياً من مكتسباته الثمينة.
والذي يُ َؤ ِّر ُخ لهذا األدب ال يستطيع أن يُ َق ِّد َم
ال لهِّ ،
ال ومتكام ً
تأريخاً ش���ام ً
يغطي المساح َة
الجغراف ّية التي َّ
غطاها في الواقع عبر التاريخ،
الطبيعي لتأريخ
العرض
أن
َ
خصوصاً إذا علمنا َّ
َّ
األدب العربي ال يتو َّق ُ
ف عند ذكر انتش���اره في
ربوع الجزي���رة العربية وما جاورها من منطقة
الشام ،ومصر ،واألندلس ،والمغرب العربي.
وال ُمتَتَ ِّبع لخريطة انتش���ار اإلسالم يالحظ
انتش���اراً مترابط���اً لألدب العرب���ي عبر هذه
أن اإلس�ل�ام حمل
الخريط���ة ،ويالحظ كذلك ّ
الخاصة به -
معه  -إلى جانب علومه ومعارفه
ّ
ٍ
جملة من النصوص
أدباً عرب ّياً صرفاً يتم َّثل في
الشعر َّية والنثر َّية التي أصبحت من لوازم حذق
التوسع في فهم القرآن
اللُّغة العرب َّية ،ووس���ائل
ُّ
الكريم ،وتذ ُّوق بالغته السامية.
ولقد تلقّت األ ّمة اإلس�ل�امية  -مع العلوم
واألدب العربي،
الشرع َّية  -علو َم اللُّغةِ العربية
ِ
عل���ى اختالف بيئاته���ا وثقافاتها ،فنش���أ نو ٌع
(*)	 باحث بمعهد األبحاث في العلوم اإلنسانية التابع لجامعة عبدو
مؤمن  -نيامي ،وأستاذ األدب والنقد العربي بالجامعة اإلسالمية
في النيجر.

من التكوي���ن العلمي واألدب���ي لديهم زائ ٌد عن
مما نس��� ِّميه أدباً إسالم ّياً
ّ
الضروري من الدينَّ ،
ً
ً
بحكم كونه نتاجا لل َّت َفقُّه في الدين ،وأثرا من آثار
«طلب العلم» الذي فرضه الله على المسلمين.
وال يُعقَ���ل أن يع���دم األدب العرب���ي ف���ي
إفريقيا السمراء مناخاً ط ِّيباً ينمو فيه ويتط ّور،
أن األفارق���ة نالوا م���ن التفقُّه في
خصوص���اً ّ
وح ْذقِ لغة القرآن ّ
الدي���نِ ،
حظ���اً وافراً ،وتل َ َّق ْوا
من معارف الوحي ق���دراً كافياً ،فنتج عن هذا
وذلك ثقاف ٌة إسالمي ٌة في مضمونها ،عرب ّي ٌة في
واألسلوبي ،إفريق ّي ٌة في مالمحها
غوي
وعائها اللُّ ِّ
ِّ
البيئ ّية.

تاريخ الأدب العربي الإفريقي:

الواقع أن���ه ليس لدى كثير م���ن المثقَّفين
بالثقاف���ة العرب ِّية في أيامنا ه���ذه إلما ٌم ٍ
كاف
َّ
انطباع
أحس���ن
ولعل
باألدب العربي اإلفريقي،
َ
ٍ
ممن أَلَ َّم بش���يءٍ من ذلك
ل���دى القليلين منهم َّ
العلمي ،ال يع���دو أن يكون
تخصص���ه
بحك���م
ُ
ُّ
ِّ
ً
ً
بعض
انطباع���ا س���طح ّيا عن روعة م���ا تركه ُ
علمي،
إنتاج
المشاهير مِ ن العلماء األفارقة من ٍ
ٍّ
وتُعد آثا ُر ش���عراء «نيجر» أمثال الشيخ إبراهيم
الكانمي والش���يخ ابن ف���ودي رحمهم الله ،من
تخص ٍص
أي
ٍ
هذا القليل الذي يستطيع ُّ
دارس ُم ِّ
في تاريخ إفريقيا اإلس�ل�امي أن يُ َؤ ِّك َد معرفتَه
ببعض���هِّ ،
العه علي���ه ،فلقد أُتي��� َح لنيجرِ
واط َ
ولنيجيري���ا وغيرهما من الظروف التاريخ ّية ما
جعل علما َءها على ِصل َ ٍة مستمِ َّرةٍ ب ُعلَماء العرب،
خصوصاً في الش���مال اإلفريقي ،كما ساع َد ْت
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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ُ
كثير من المؤ َّلفات
نفسها على طباعةِ ٍ
الظروف ُ
ال َق ِّيمة التي َخلَّفها هؤالء العلماء.
الغ���رب اإلفريق���ي بالعديد من
ويحفِ ��� ُل
ُ
الم َؤ َّلفات الق ِّيمة ،منها اآلث���ا ٌر العلم َّية التي ما
عم���ا تركه علماء
زالت مغم���ور ًة ال تقِ ُّل روع ًة َّ
بأن
نيجر ونيجيريا وأُدبا ُؤهما ،بل يُمكِ ن القو ُل َّ
من بين تلك اآلث���ار العلم ّية واألدب َّية ما يختلِف
عن الروائع التي خلَّفه���ا علماء نيجر ونيجيريا
والن���وع ،نقول ذلك،
وأدباؤهم���ا من حيث الك ِّم
ِ
خصائصها
أن لك ِّل منطقة إفريق َّية
ونحن نُدرِ ُك َّ
َ
الجغراف َّي��� َة والتاريخ ّية والثقاف َّي���ة التي تَجع ُل
َ
االخت�ل�اف بينها وبين غيرها من مناطق القا َّرة
واقِ عاً ال يمكن إنكا ُره.
بأن النيجر وغينيا والس���نغال
ويُمكن القول َّ
ومالي تُعد «مربعاً ذهب ّياً» في إفريقيا يس���تطي ُع
الباح���ثُ الجا ُّد أن يجد فيه كن���وزاً ،من روائع
الشعر العربي ،تختلف من حيث الك ّم والنوع عن
روائع الش���عر العربي في نيجيريا وتشاد مث ً
ال،
ويجد في تلك الروائع من الخصائص األسلوبية
ما ال يجده في هذه الروائع.
وال َش َّ
أن رحل َة الش���عر العربي من
���ك في َّ
الجزي���رة العربية إلى ربوع الش���ام ومصر ،ثم
خصائص لم تكن
األندلس والس���ودان ،أكسبته
َ
متو ِّفرة فيه في بيئته الصحراوية ،فلقد تش��� َّبع
بالكثي���ر من ص���ور التعبير ،وأس���اليب البناء،
فتوس���عت آفاق���ه ،وتعددت
وضروب األخيلة،
َّ
َّ
وتهذبت آل ّياته ،نتيجة
ألوانه ،ور َّقت حواش���يه،
لثراء البيئة الطبيعية التي استق َّر فيها الشعراء
وتن ّوعها.
والمتتب���ع لخريطة الش���عر اإلفريقي يجد
نوعاً من التفاوت بين اتجاهاته ومساراته ،ويجد
في هذه االتجاهات والمس���ارات أجوا ًء شعري ًة
مختلف ًة ،وصوراً تعبيري��� ًة متباين ًة ،ومن المفيدِ
أن تتضافر الجه���و ُد المخلص ُة في مجال جمع

التراث العربي اإلفريقي من مصادره المختلفة،
ويتوس َع مجالُها لتتناول مناط َق إفريق ّية أخرى،
ّ
صر الدراسة على نماذ َج محدودة من اإلنتاج
َ
فح ْ
األدبي ف���ي إفريقيا اجترار ال مس��� ّوغ له ،وال
أن
تُرجى من���ه فائدة كبيرة ،ونس���تطيع تأكي َد َّ
الباحثين س���يعثرون في مناطق إفريقية أخرى
العرب���ي اإلفريقي الرائع
كنوز من األدب
عل���ى ٍ
ّ
العلمي.
تُشبِع فضولَهم
ّ
ومما ال َش َّ
أن االزدها َر الذي حدث
���ك فيه َّ
ل�ل�أدب العربي ف���ي األندلس ق���د حدث في
مواز له ،س���واء من حيث
إفريقيا أيضاً ازدها ٌر ٍ
ج���ودة اإلنت���اج ،أو تع ُّدد األغراض الش���عرية،
وإن كان ثمة فر ٌق فيك���ون في الظروف البيئية
أدب ٍ
أمة
والتاريخية التي من ش���أنها أن تطب َع َ
ٍ
بمميزات خاصة بها.
ونقدِّم نموذج���اً واحداً م���ن أعالم األدب
اإلفريقي بلغ من الش���هرة في المصادر العربية
حداً بعي���داً ،وحدث له من القب���ول لدى نقَّاد
ّ
العربية ما لم يته َّي ْأ ألديب أو عال ٍِم إفريقي ،وهو
(إبراهي���م الكانمي) الذي (ق���دم على المغرب
قبل الس���تمائة) على ح ِّد تعبير اب���ن اآلبار(((،
وحص���ل على تقدير كبار نقَّ���اد العربية ،أمثالِ
(ياقوت الحموي) الذي وصفه بأ ّنه« :مشهو ٌد له
باإلجادة» ،ووصف (ابن ح ُّمويه) ش���ع َره بقوله:
ٍ
ولفظ
فصي���ح،
ش���عر
«إن الكانمي يُعرب عن
ٍ
ٍ
مستقيم ،ومعنى قويم» ،وقال عنه
ووزن
صحيحٍ ،
ٍ
ٍ
(((
(الصفدي) إ َّن���ه كان «ج ِّي َد النظم»  ،ومن جيد
شعره قوله يمدح أبا إسحاق إبراهيم بن يعقوب:

( 	)1محمد ابن شريفة :إبراهيم الكانمي ..نموذج للتواصل الثقافي
بين المغرب والسودان ،الرباط :جامعة محمد الخامس1991 ،م،
ص .19
( 	)2المرجع نفسه ،ص (.)29 – 28

العدد الثالث عشر  /رجب  -رمضان 1433هـ  ،يوليو  -سبتمبر 2012م

باب أبي إسـحـا َق منزل ٌة
ما بَ ْع َد ِ
يسـمو إليها ف ًتًى مثلي وال ش َر ُ
ف
أَبَ ْع َد ما بَ َر َك ْت ِعيسـي بسـاحته
وصـرت مِ ْن بَ ْحرِ ه اللُّ ِج ّي أغترِ ُ
ف
ُ
ص َب ْح ُت َم ْعرِ َف ًة
َه ُّموا ب َ
ِص ْرفِ ي و َق ْد أَ ْ
ُ
ينصرف
فكيف ذلك واسـمي ليس
وواض ٌح من هذه األبيات أن الشاعر ُمت َم ِّك ٌن،
ويمتِل���ك من أدوات صناعة الش���عر ما يمتلِكه
والبحتري وغيرهم،
الرومي
أمثا ُل المتن ّبي وابن
ّ
ّ
فإن ما تركه هو وغيره من ش���عراء
وم���ع ذلك؛ ّ
إفريقيا الس���وداء من روائع الشعر وعيونه؛ لم
ِ
بش���رف االنضمام إلى التراث الش���عري
يح َظ
ْ
الضخ���م الذي يحف ُل به تاري��� ُخ األدب العربي،
ولم يجد ل���ه مكاناً بين عيون الش���عر العربي
س في الم���دارس والجامعات ،بل إن
الذي يُ َد َّر ُ
مؤ ِّرخ���ي األدب العربي ال يُ ْدرجونه في األعمال
األدبية الرائعة التي يحف���ل بها التراث العربي
اإلس�ل�امي ،ولقد أ َّدى ذلك كلُّه إلى وجود فجوة
األدب
العربي ،أفق���دت هذا
ف���ي تاريخ األدب
َ
ِّ
تكا ُملَه وتن ّو َعه وثرا َءه ،بل أ َّدت إلى طمس بعض
معالمه العالمية.
ولع ّل أقدم النصوص الشعرية التي وصلتنا
حتى اآلن لشعراء غربي إفريقيا السودانيين هي
ما ُعثر عليه لبعض الفقهاء السودانيين أمثال:
أحم���د بابا التمبكتي ،والطال���ب بن محمد بن
الطالب عمر الخطاط بن محمد نض ،والشيخ
يحي التدلس���ي ،وعبد الله بن محمد القاضي،
والفقيه أميننا مينخن بن الفقيه مالك.
ولك���ن يصعب علينا تحديد ذل���ك تاريخياً،
أو اإلش���ارة إلى أول من ابتدأ قرض الشعر من
الشعراء اإلفريقيين باللغة العربية ،فهذا الشاعر
محم���د البخاري ب���ن أمير المؤمنين الش���يخ
المجاهد عثمان بن فوديو الفالني (ت 1754م)،
يمدح ع ّمه عبد الله بقوله (من بحر الكامل):

أصحوت أم هاجـت هواك منـاز ُل
عفـى معار َفها الب ِـلَى وهـواطـ ُل
(بتالثامـي) أو (بجـن) فسما بها
إال نعـام تـرتـعي وفـرا عــ ُل
دار عهـدت بها الحلول وك ّل مـن
غض باج ُل
أهوى معـي والعيـش ٌّ
ولقد وقـفت برسـمها مسـتخبراً
عـن أهلهـا والدمع منّي سائــ ُل
لله درك! هـل وقـوفـك نافــ ٌع
برسـومها أم هل لدمعك طائــ ُل!
وبعد ه���ذه المقدم���ة َّ
الطلَلية على مذهب
ش���عراء العرب الجاهليين ،يصل الش���اعر إلى
بيت االنتقال ،أو كما س��� ّماه البالغيون «حسن
التخلص» ،فيقول:
فدع الديار واذكر أخدان الهـوى
وخرائـد في مشــيها تتمايــ ُل
وبدالً من أن يتغزل الش���اعر بمحبوبته على
يتزهد ،ويعدد النصائح
عادة الجاهليين؛ إذا به
ّ
الطويلة ،مثل قوله:
واسلك طريق أولي الهداية واغتنم
فرصـاً تمر وأنـت منـها غافــلُ
فإن نــعيمها
وازهد عن الدنيـا ّ
ٌّ
وظــل زائــلُ
أضغـاثُ
أحـالم
ٍ
وابغ السيادة بالعلـوم فما استوى
ِ
علم و َمن هو جاهــلُ
في المجد ذو ٍ
ثم ينتقل إل���ى ممدوحه ،وفي تعداد مناقبه
بمثل قوله:
ً
ولقد حباك الدهر شـيـخا ما لـه
في العلم في تـلك األراضي ماثــلُ
أعني إمام العصـر عبد الله َمـن
ُ (((
ساد الشيوخ النبل مـذ هو شابــل
وواضح هنا الطابع العام لمثل هذا الش���عر
( 	)1ينظر في :أحمد غالدنتشي :حركة اللغة العربية وآدابها ،ص .117
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ومحس���ناته
من حي���ث ألفاظه وأبنيته وصوره
ّ
البديعية ،إنه امتداد طبيعي للش���عر في منابعه
األصلية في الوطن العربي ،كذلك فقد حرصت
كثير من قصائد هذا المديح على إبراز الذخيرة
اللغوية العربية ،وإظهار التم ّكن الواسع من اللغة
العربية ،ومعرفة أش���عار الفح���ول من العرب
القدام���ى ،لتكون بين أي���دي الطالب نصوصاً
للدراسة واإلحاطة بهذه اللغة.
أن انقطا َع الصلة بين علماء القارة
والواقع َّ
اإلفريقي���ة وأدبائه���ا ونظرائهم في المش���رق
والمغ���رِ ِب العربيين ،أ َّدى إلى أن ينم َو الش���عر
العربي ا ِإلفريقِ ي نم ّواً ذات ّياً داخل بيئته القديمة،
فالصالت العلمية
وضمن بنيته الفنية التقليدية،
ِّ
الصالت التجارية إ َّبان ازدهار
التي تزامنت مع ِّ
الممالك اإلفريقية لم تس���تم َّر في ربط شمال
نوع من
القا َّرة بجنوبها؛ على الرغم من حصول ٍ
ناتج عن الكشوف
ُّ
التحسن في مجال اال ِّتصاالت ٍ
الجغرافية واالختراعات العلمية.
إ َن هذه النهض��� َة العلمي َة المبارك َة لم تأخذ
ٍ
كت���راث ق ِّي ٍم ال
األدب ا ِإل ْقريقِ ي
في االعتب���ار
َ
يق ُّل أهم َّي ًة عن األدب العربي األندلس���ي ،وكان
عربي ،وفي
مناخ غي���رِ
 مثله  -قد نش���أ في ٍٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
عربية كذلك ،ولقد ظ ّل هذا
جغرافية غير
بيئة
اإلنتا ُج الضخ ُم مد َّوناً في مخطوطات قديمة لم
تس���تطع مقاوم َة الزمان طوي ً
ال ،فذهب الكثير
منها ضح َّي ًة للضياع أو الحرائق أو التلف ،وبقي
يض ُّمه مكا ٌن ،ولم يَ ْح َظ
القليل منها ُمتَ َف ِّرق���اً ال ُ
إفريقي
عربي
علمي
إنت���اج
أي
 في الواقع ُّ -ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
باهتم���ام الباحثين الع���رب وعنايتهم ،ولم ت َْجرِ
محاول ٌة إلدراج روائع الش���عر العربي اإلفريقي
ضم���ن النصوص األدبية التي تُ َد َّرس في األدب
يتضمن تاري ُخ هذا األدب إشار ًة إلى
العربي ،وال
َّ
ما أنتج���ه األفارقة من أعمال أدبية تم ّثل حلقة
ُمهِ َّم ًة من سلسلة األعمال العظيمة التي خلَّفها

رجا ُل األدب العربي على امتداد التاريخ.

�إ�سالمية ال�شعر العربي الإفريقي:

إن اللغة العربية كما هي لغة األدب والثقافة
والحضارة اإلنسانية فهي أيضاً لغة العلم والفن
والسياسة ،ليس���ت قاصرة على علم دون آخر
كم���ا يتص ّور بع���ض المستش���رقين ،فهي أوالً
وأخيراً لغة القرآن الكريم.
وهكذا نجد أن الش���عر العربي قد نشأ في
إفريقي���ا في مرابع مجال���س العلماء ،في هذه
الترب���ة الثقافية ،فالمؤرخ اإلفريقي الس���عدي
يش���ير في كتابه إلى نبوغ ش���عراء س���ودانيين
واألغراض التي تناولوها(((.
في ضوء م���ا عرضناه من بع���ض النماذج
الش���عرية؛ يمكن القول بأن الشعر العربي في
إفريقيا شعر فصيح ،نما وترعرع في ديار بعيدة
ع���ن موطن العربية ،وأن الش���عراء اإلفريقيين
عندما نظموا ش���عرهم العربي إنما نظموه بلغة
تعلّموها كلغة ثانية ،إذ إن تعلّمهم للعربية لم يكن
من أجل أن ينظموا بها ،بل من أجل غرض آخر،
وهو فهم الدين اإلسالمي ،وعندما ملكوا زمامها
أصبحوا قادرين على قرض الش���عر بالعربية
كما كانوا قادري���ن على قرضه بلغتهم المحلية،
وهكذا فقد صار منهم ش���عراء مطبوعون إلى
جانب كونهم علماء قبل أن يكونوا ش���عراء ،ولم
يكن األدب بالنسبة إليهم إال وسيلة وليس غاية،
وكان العلماء والمتعلّم���ون في إفريقيا يتخذون
من الش���عر معياراً تُقاس به المستويات العلمية
بين أوساطهم.
ولما كان علماء هذه القارة يقرضون الشعر
ويتنافس���ون في نظمه على األرض اإلفريقية؛
نش���أت حركة أدبي���ة وش���عرية ذات أغراض
( 	)1عبد الرحمن السعدي :تاريخ السودان ،باريس :هوداس1898 ،م،
ص .218
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إس�ل�امية ،وكان أعالم العلماء وكبار الش���يوخ
م���ن جميع أنح���اء إفريقيا الغربي���ة يجتمعون
أدبي مدة أسبوع ،يح ّرك في بعض
في موس���م
ّ
العلماء األحاسيس الشعرية ،ويدفعهم إلى نظم
القصائ���د حول تلك المناس���بة التي يجتمعون
فيها.
ووجد إلى جانب ذلك مراس�ل�ات ش���عرية
بين العلم���اء ،كانت تتم حي���ن يقصد أحدهم
زي���ارة صاحبه في مدينته ،فكان هذا الصاحب
يس���تقبله بقصيدة ترحيبية فيها مدائح شريفة
له ،وفي المقابل ف���إن الزائر ال يرجع إلى بلده
وال يترك صاحبه إال بعد أن يرد عليه بقصيدة
مثلها في فضل صاحبه الذي استضافه.
كم���ا وجد إل���ى جانب ذل���ك المنظومات
الشعرية التعليمية في المبادئ الفقهية والقواعد
الشرعية ،وقد تش ّكل من هذه األشعار المتنوعة
األغ���راض والمنظوم���ات أهم ظاه���رة أدبية
وش���عرية في حركة األدب العربي في إفريقيا،
وبها نما الشعر لدى األجيال(((.
كما كان هناك أشعار نُظمت بغرض التناصح
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ومن ذلك
استنكار البرناوي الماهر على الشيخ بن فودي
حضور النساء لوعظه بقوله:
تحيـات مبـاركــ ٌة
عليـك منّـا
ٌ
ش َممن مسكاً وسـكا َمن يالقـونا
أيا ابن فودي ُقم فأنذر أولي الجهال
لعلّهـم يفقهـون الديـن والدونا
فامنـع زيارة نسـوان لوعظـك إذ
َخلْـط الرجال بنسـوان كفَى شينا
أتفعــلن ما يـؤدي للمعايـب إذ
( 	)1ينظر في :يوسو منكيال :األدب العربي في النيجر ومؤثرات
االستعمار الفرنسي في مجرى تطوره ،طرابلس 2009م ،كلية
الدعوة اإلسالمية ،رسالة دكتوراه.

لم يأمـر الله عيبـاً كـان يؤذينا
إن الممـات وما بعد الممات وجه ً
ال
ٌ
وعـظ كـان يكفينـا
بالعواقـب
وأبيــت المصـطفى بـج يتممها
في عـام رش مع زيد العـد يغنينا
ويق���ول العالمة عبد الله بن فودي رداً على
قصيدة العالم البرناوي الماهر:
يا أيـها ذا الذي قد جـاء يرشدنا
سمعا لما قلت فاسـمع أنت ما قلنا
ليـت تعذرنا
نصـحت ُج ْهدك لكن َ
وقلت سـبحان هذا كـان بهـتانـا
إن الشـياطين إن جاؤوا لمجلسنا
هـم يبثـّون سـوء القول طغيانـا
لسـنا نخالط بالنسـوان كيف وذا
كـنّا نحـذر لكـن قلـت سـلمـنا
إن كان ذاك  ،ولكـن ال أسـلم أ ْن
يُتركن بالجهـل هم ً
ال كان إحسـانا
ّ
أخــف الض ِّر قد حتما
إذ ارتكاب
يكفّر الجهـل إن ذا كان عصـيانـا
هذي البالد وجدنا قومها غرقـوا
في الجهل نمنعهم أن يفقهوا الدينا
قد قيـل تحـ ُدث لألقوام أقضـية
بقـدر مـا أحدثـوا خذ ذاك ميزانا
الحـمد لله ذي اإلنعـام هـاديـنا
ثم الصـالةُ على المخـتار هاديـنا
وآلـه وصحبه ،أبيـاتنـا كمـلت
(((
وعدهـا حـب والتاريـخ نقشـنا
تص ّور ه���ذه األبيات وغيره���ا من األبيات
السالف ذكرها البيئة اإلفريقية التي نشأ فيها
األدب العربي اإلفريقي ،وهي تنعكس على البيئة
األدبية والشعرية والثقافية العربية في إفريقيا،
هذه البيئة الت���ي تم ّثل المنبع والمصدر الثالث
( 	)2ينظر في :الشيخ عبدالله بن فودي :تزيين الورقات ،ص .9
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للشعر العربي اإلفريقي بخاصة ،واألدب العربي
اإلفريقي بعامة ،بعد الق���رآن الكريم المصدر
األول والسنّة النبوية الشريفة المصدر الثاني.
تلك هي أهم المج���االت التي ترعرع فيها
الشعر العربي في إفريقيا ونما بين أجيال هذا
القرن ،علم���اً بأن ما ذكرن���اه كانت إرهاصاته
تعود إلى عهد ما قبل االستعمار ،حيث اهتمت
المجالس التعليمية القديمة ك ّل االهتمام بالشعر
العربي؛ بقصد تس���هيل حفظ القواعد الفقهية
خاصة واألحكام الشرعية عامة.
أم���ا الصف���ات الت���ي يمدح بها الش���اعر
فمعروف���ة ومعظمه���ا تقليدي���ة ،مث���ل الكرم،
والشجاعة ،وإغاثة الضعيف ،والعطف ،والحلم،
ونجدة الجار ،والعلم والتقوى إلى غير ذلك(((.
إنهم إذن شعراء واقعيون ينتمون إلى الرعيل
الذي يراهن على المس���تقبل الذي يسير أبداً
إلى األمام ،فف���ي المدائح والرثاء وحتى الغزل
وغيرها من األغراض؛ ال نجد إال ما هو واضح
ف���ي الواقع ،إذ لم تكن موضوعاتهم بحاجة إلى
التكلّ���ف والمبالغة ،فمعانيها ال تعرف المغاالة،
وإن كنّا نجد في بعض المرثيات والمديح شيئاً
من المبالغة ،ولكن ذلك ضئيل جداً إذا ما قيس
بالتي تخلو من ذلك.
ّ
والدين اإلس�ل�امي ه���و المؤث���ر الوحيد
واألساس���ي في نش���أة القصي���دة اإلفريقية
ونم ّوه���ا ،ولهذا لم تتأثر بل ل���م تحاول التأثر
ٍ
بوجود لها خارج
بغيره ،وال عجب؛ إذ إنها ال تق ّر
دائرة اإلسالم ،ومن هنا فقد جاءت معاني هذا
الشعر المختلفة مع ّبرة عن هذه الحقيقة الثابتة
الصادقة ،يع ّبر الش���اعر عنها بصدق وبساطة،
كما في قصائ���د مدح النبي صل���ى الله عليه
وسلم ،وفي الوعظ واإلرشاد.
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( 	)1ينظر في :األدب العربي النيجري ،المصدر السابق ،ص .252

المعان��ي الجدي��دة ف��ي ال�شع��ر العرب��ي
الإفريقي:

ومم���ا يلفت النظر إلى الش���عر العربي في
إفريقي���ا كثرة ما ب���ه من المعان���ي الجديدة،
وباألخص ما أُنشد تعبيراً ع ّما وقع من األحداث
الخاص���ة والمختلفة في حياة الش���عراء ،فقد
أبدعوا فيها على تنوعها ،فقد استطاع الشعراء
أن ير ّكبوا على المعنى معنى آخر ،أو أن يزيدوا
عليه زيادة حسنة ،أو أن ينقلوه إلى موضع أحق
به من الموضع الذي هو فيه.
ومن المعاني الجدي���دة والطريفة في هذا
الشعر نظرتهم الفلسفية إلى الحياة التي جاءت
في صورة اليقين والتأكيد ،يقول الشاعر مهدي
معاذ في قصيدته «نظرة الحياة» (من الكامل):
وإذا نظـرت إلى الحـياة وجدتها
عدم الثبـات لحـالهـا المتداخل
لوال تقلّـبهـا لكـانـت حـلـو ًة
أو مـر ًة عنـد اللبيـب العاقـل
لوال تقـلبهـا لصـارت عــز ًة
أو ذلـ ًة فـي ثوبـها المتنـاول
ليس الشجاع َمن انتهـى مستسلماً
إن الشـجاع مكـافـح بتناضـل
فاألمــر بين نشـوئه ونــم ّوه
ومـروره بمـراحـل فمـراحـل
هذي الحـياة كما أرى وأعيشـها
إن الحيــاة تشـاؤم بتفــاؤل
ال ش���ك أن ه���ذه األبيات المس���ت الروح
الحقيقي���ة للش���عر الحديث ال���ذي يقول عنه
الكات���ب أمي���ن م���ازن« :األصل في الش���عر
الحديث أن يتفتح الشاعر على الحياة ،ويسخّ ر
شعره لتصوير مش���اعر الناس بصدق ،منطلقاً
من تجربة ش���عرية عميقة ،وإحس���اس شعري
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أصيل»(((.
نالحظ في هذه األبي���ات صراع األضداد
في تلك اللوحات المتضادة التي رسمها للحياة،
وال يقف الش���اعر أمام ه���ذه التجارب موقف
المتط���اول ،وال يرك���ن إلى الص���راع وافتعال
البطولة الزائفة ،ولكنه يقف موقف اإلنسان في
أشيائه الصغيرة ولحظات اإلنسانية البسيطة،
إنه يتأمل ،وفي تأ ّمله قد يتشاءم ،وقد يستشعر
الم���رارة ،وتبدو األش���ياء أمامه ف���ي حجمها
الطبيعي ،ولذلك تظل مش���اعره محررة من أي
افتع���ال أو ا ّدعاء كاذب ،وتأت���ي القصيدة هذه
األكثر تأ ّم ً
ال ،وأدع���ى إلى الصدق ،وأقرب إلى
تم ّثل األزمة في أعماق النفس البشرية.
نجح الشاعر في هذه القصيدة في تصوير
تناقضات الحي���اة وصراعاته���ا التي تضمنت
اس���تمرارية الحياة وبقاء الك���ون ،معتمداً على
مهرجان فني من الص���ور القائمة على التقلّب
والتغير.

التطور النوعي لل�شعر العربي الإفريقي:

لم يكن تطو َر الش���عر العرب���ي في إفريقيا
باألمر الس���هل؛ مقارنة بالمناط���ق التي كانت
توجد بينها وبين ش���به الجزيرة العربية أرضية
لغوية مش���تركة أو ص�ل�ات تاريخي���ة ،تجعل
من الس���هل أن ينبغ أبناؤها ف���ي اللغة العربية
وآدابها ،وتكمن الصعوبة في الجهد الذي ينقل
به الش���اعر اإلفريقي تعبيره من مستوى لغوي
معين إلى مس���توى لغوي آخر يختلف عنه تمام
االختالف.
فالشاعر اإلفريقي ال يصل إلى التعبير باللغة
العربية إال بع���د أن يم َّر بمراح َل متد ّرجة ،تبدأ
من الكتاتيب التي يتم فيها تعلّم هجاء الحروف
( 	)1أمين مازن :دوائر الزوايا المتداخلة ،طرابلس  -ليبيا :المنشأة
العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ،ص.44 :

واحداً بعد اآلخر دون شكل في المرحلة األولى،
ثم بعد ذلك مع التش���كيل في مرحلة ثانية ،ثم
تعلّم الكلمات والجمل في مرحلة ثالثة ،ذلك كلّه
لكي يتم ّكن من تعلّم الحروف الهجائية الثمانية
والعش���رين ،مما يس��� ّمى في التربية بالطريقة
الجزئية في القراءة.
ويبدأ التكوي���ن اللغوي واألدبي العربي عند
األديب اإلفريقي من دراسة علوم اللغة العربية،
مثل مت���ن اآلجرومية في النحو ،وعلم العروض
والقافي���ة في الش���عر ،ويأخ���ذ تكوينه اللغوي
واألدبي منحى أدبياً ،يتم ّثل في تع ّرف الش���عر
والنثر من المعلقات السبع ومقامات الحريري،
يوسع
وإلى هنا تقريباً يتو ّقف تكوينه العلمي ،ثم ّ
ثقافته الذاتية بنفس���ه من خالل أمهات الكتب
المعروفة في ذل���ك العهد كفقه اللغة للثعالبي،
وكتاب سيبويه ،والقاموس المحيط ،وهي مرحلة
كبار العلماء ،وبالجملة ال يستوي تعبيره األدبي
إال أن بعد أن يدرس علوم اللغة العربيةّ ،
ويطلع
على أمهات كت���ب اللغة والمعاج���م المعتبرة،
ويصق���ل مواهبه بالتم ّرس على أس���اليبهم في
التعبير.
هذا كله خالفاً للش���اعر العربي أو الشاعر
غير العربي الذي ولد ،أو نشأ ،في بيئة عربية،
فتكلّم بلس���ان العرب منذ نعومة أظفاره ،وته َّيأ
له من الفرص م���ا يجعله يأخذ العلم من أفواه
العلماء مباش���رة ،ويتم ّرس الش���عر بالقرب من
مصادره ،ومنهم من يثري قاموس���ه اللغوي في
الب���وادي بين العرب األقحاح م���ع كونه عربياً،
ومنهم من تسري فيه الشاعرية بالوراثة ،فيكون
بين سلس���لة عائلته شعراء مش���هورون ،وال بد
م���ن أن يتأثر من قري���ب أو بعيد بحركة األدب
وتط ّوره ،وبتنوع أس���اليب التعبي���ر واختالفها،
وذل���ك كلّه معروف لدى كل من قرأ ش���يئاً من
سيرة حياة شعراء اللغة العربية الفحول.
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية

79

ثقافية

80

وهذه النقط���ة مهمة للغاي���ة ،إذ ليس من
السهل على إنس���ان أن يبرع في لغة مثل اللغة
العربي���ة أن يقول فيها ش���عراً موزوناً ومق ًفى،
يجمع فيه إلى جانب السالسة والجزالة جما َل
المعنى ود َّق َة الوصف ،ويص َل درج ًة يرتجل فيها
الش���عر بالعربية ارتجاالً ،ويس���اجل فيه غيره
مساجلة.
وليس من الوجاهة كذلك؛ القو ُل بأن انتشار
علوم اللغة العربية في القارة بالش���كل الواسع
الذي يشهد به التاريخ هو سبب النبوغ اإلفريقي
في الش���عر العربي ،فمما ال ش���ك فيه أن في
إفريقيا شعراً إفريقياً صرفاً يختلف عن الشعر
العربي ،ولهذا الشعر موازينه وضوابطه.
ولقد ع���رف األفارقة نظام القافية ،وتناغ َم
التقطيع���ات الصوتية المتوازن���ة ،وما يُحدثه
الكالم الموزون من تجاوب مع الجسم ،ذلك أن
الشعر واحد من أس���اليب التعبير التي الزمت
اإلنس���ان منذ فج���ر تاريخه ،كم���ا عرفت ك ّل
الش���عوب كيف تتغنّى بآمالها وآالمها ،واكتشف
ك ّل شعب من الشعوب ما في الكالم الموزون من
إيقاع ،وما ف���ي توحيد أواخر المقاطع الغنائية
من جمال.
ال غرابة إذن أن يبرع األفارقة في الشعر
العربي ،ويصلوا فيه إلى ما وصل إليه فحول
ش���عراء العرب ،وينبغوا في الوصف لدرجة
يصع���ب معه���ا التفرقة بينه���م وبين فحول
الش���عراء العرب ،وتوجد ،م���ن بين ما تركه
ش���عراء غينيا من إنتاج شعري ،مجموعة من
القصائد بلغت من الج���ودة ما بلغته قصائد
شعراء العربية ،ومن جمال التعبير ما ضارع
الش���عر العرب���ي إ ّبان مجده ف���ي العصرين
األموي والعباسي.
وعلى الرغم من أن الش���عراء األفارقة من
الجيل األول لم يتعرضوا كثيراً لوصف الطبيعة،

وال اهتموا في الغالب بوصف حيوانات بيئتهم،
فإن قصائدهم تناولت الموضوعات التي تناولها
الش���عراء العرب قديماً ،فوصفوها كما وصفها
ه���ؤالء الش���عراء ،وبرعوا في وص���ف الناقة
والفرس كما برع العرب في وصفها.
اقرأ األبيات اآلتية ،وهي لش���اعر (طوبى)
���ب) ،يصف فيه���ا رحلته إلى
الف���ذ ( َك َر ْن ُق ُط ُ
موريتانيا لالستش���فاء مِ ن داءٍ أل َّم به ،تجد فيها
من خصائص التعبير الجيد ما يش���به قصائد
الفحول من شعراء العربية:
أن المجـ َد َعـ َّز منـالُه
ِمت َّ
وعل ُ
َ
إ َّال ِب ِإ ْرقـالِ ال َم َ
ـطـايَـا ال ُوخَّ ـدِ
في َ
ذاك ِإ ْد ُ
راك المعـالِي وال ُمنَى
إ ِْي ،والمهيمِ نِ  ،والحظـايَا ال ُم َّجدِ
هـج ٍر
ف َد ِعي َّ
الضري َر يَ ُحثُّ بين ُم ِّ
َو ُمعـ ِّر ٍس و ُمصـ ِّو ٍب و ُمصـ ِّعدِ
َعيسـا َء ُمسـفِ ن َة اللَّبانِ ِشـملَّ ًة
َو ْجـنا َء ناحـب ًة َسـبُو َق المِ ن َْجدِ
احت ََظ ْت ال َغ ْر َو في وِ ْجدانِها
َف ِإنِ ْ
ـت ِب َأ ْو َحدِ
َوإِنِ انْثَن َْت ِصفْراً َفل َ ْس ُ
َو َرأَيْتُني يوماً أَنُـو ُح نِيـاحـ ًة
سـلكت ُفـؤادي مِ ْس َم َط المتف ِّئدِ
ْ
َو َك َأ َّنما جفْـنِي ال ُمس َّه ُد ِصـ ْف َر ٌد
الجثـو َم يُطـ َّردِ
فـزِ ٌع متَى يَ ُر ِم ُ
قاصـداً
ِ
َف َركِ بْ ُت ق ْو َدا َء ال َهجـانةِ
صغِ ي لها مِ ْن ِصنْدِ دِ
سا َح الذي يُ ْ
َحتَّى سمِ ْع ُت ُمشنِّفاً أ ُ ْذ َن َّ
ـجي
الش ِ
ِبنُ ُع ِ
وجـدِ
وت َمن يش َكى ِشكاي َة ُم ِ
فقص ْد ُت سـاحتَ ُه وقالَ ْت اس َم َع ْن
المتوجـدِ
يستجيـب أل َّنةِ )
( َمـ ْن
ِّ
ُ
فسمعتُه فوج ْدتُه يُ ْسـدي َّ
الشجي
ِ
صـالِ ال ُمبرِ دِ
وهـ َج الق َِطي َعةِ بالوِ َ
َوأَ َريْتُـه ُسـ ّماً لَ ُسـوداً مِ ْمغَـداً
فوجـ ْدتُ ُه تِريا َق ُســ ِّم األسـودِ
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فالش���اعر اس���تخدم من األلفاظ العربية
األصيلة ما يش���هد له بالتم ّكن في اللغة ،وعلى
الرغ���م من أنه جم���ع في أبياته م���ن غرائب
اللغ���ة قدراً كبيراً؛ فإن التعبي���ر لم يتح ّول إلى
نظ���م متكلّف ،كما قد يُتو ّقع ،فأنت تش���عر أن
الكالم س���لس ،واأللفاظ متوازنة ال تنافر بينها،
والش���اعر لم يحش���د األلفاظ الغريبة حشداً،
وإنما وردت خالل األبيات في رش���اقة ،ونزلت
في مواقعها نزوالً طبيعياً ال تكلّف فيه ،ولم يكن
قصد الشاعر منها إبراز مدى ثقافته المعجمية
الواس���عة بالكلمة العربية ،ولكنّه شاعر يعرف
كيف يجعل منها كياناً تعبيرياً متوازناً وش���عراً
سلساً.

الخاتمة:

ماسة إلى تعريف اإلنتاج
لقد وجدنا الحاجة ّ
األدبي العربي اإلفريقي في القارة اإلفريقية من
المخطوطات العربي���ة ،علماً بأن هذا الموضوع
محاولة لإلس���هام في األنش���طة البحثية التي
تس���عى إلى جمع التراث العربي اإلفريقي ،كما
أنها محاولة لإلسهام في تأصيل المراجع األولية
الخاصة بهذا التراث اإلس�ل�امي ف���ي إفريقيا

بعامة ،وفي الغ���رب اإلفريقي بخاصة ،حيث إن
الميدان خصب ،ومجال البحث واسع ،ويقع على
عاتق أبناء المنطقة مهمة البحث فيه قبل غيرهم
من الباحثين األجانب ،لكونه���م أعرف بالبيئة،
وأقرب إلى مصادر العلم واألدب فيها.
ّ
ونحن نؤمن بأن المستقبل القريب سيحطم
من تلقاء نفس���ه ك ّل الحواجز الفاصلة بين قراء
العربي���ة ،يوم أن تصبح الوح���دة المرتقبة بين
عام�ل�ا جوهرياً
ً
األقطار اإلس�ل�امية العربية
من عوامل االتصال ف���ي مختلف ألوانه ،ومنها
االتص���ال اللغوي ال���ذي يحقّق وح���دة الفهم
المتبادل ،وعندئذ يس���تطيع الكاتب القصصي
أو المسرحي مهما كانت جنس���يته العربية أن
يخاط���ب ق ّراء العربية ف���ي ك ّل بقعة من العالم
اإلس�ل�امي الكبير باللغة الفصح���ى ،ومراعاة
القيم الخلقية التي تراعي مش���اعر المسلمين
وروح اإلس�ل�ام ،بل أيضاً من حيث اختيار لغة
الخطاب والتواص���ل وآلياتهما ،بما يخدم واقع
المس���لمين ،ويق ّرب المس���افة بين الش���عوب،
ويكس���بها قدرة زائدة على مواجهة التحديات
الفكرية ،والسيما اللغة التي هي وعاء الفكر.
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حوارات وشخصيات

لقاء مجلة (قراءات إفريقية) مع الدكتور سعيد
محمد بابا سيال األمين العام التحاد علماء إفريقيا

بمناسبة مرور عام على تدشين االتحاد

حوار :محمد العقيد محمد أحمد
«اتحاد علماء إفريقي���ا» كيان جديد ،يم ّثل
بعداً مؤسس���ياً للعمل اإلس�ل�امي على مستوى
ويجسد إرادة الغالبية المه ّمشة ،واألقلية
القارة،
ّ
المستضعفة من المسلمين فيها ،ظلّت األنظار
تتطلّع إلي���ه ،وقد توافرت األس���باب الداعية
لقيامه ،والمؤ ّكدة لضرورة وجوده.
وليس أدعى إلى ذلك من الواقع الذي تم ّثله
إفريقيا إسالمياً ،وكونها القارة المسلمة األولى
في العالم؛ إذ تتجاوز نسبة المسلمين فيها أكثر
من  %50من تعداد س���كانها ،وتاريخياً بما كان
لها م���ن ٍّ
حظ وافر من اإلس���هام في الحضارة
اإلسالمية.
وهي تطلّع اليوم لتأكيد هويتها اإلس�ل�امية
الت���ي كادت أن تُطم���س معالمها؛ بس���بب ما
تع ّرض���ت له الق���ارة من محاوالت االس���تالب
الحض���اري عل���ى يد االس���تعمار ،والنش���اط
التبشيري الحديث.
وتقدمة لهذا المش���روع النوع���ي ،وتعريفاً
بفكرت���ه ورؤيته ورس���الته ،ومراحل التخطيط
له ،وما تم تحديده من مش���روعات ،يس ّر مجلة
«قراءات إفريقية» اس���تضافة أمين عام «اتحاد
علماء إفريقي���ا» (الدكتور س���عيد محمد بابا
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(*)	 أعلن عن تدشينه في باماكو عاصمة جمهورية مالي ،في  7شعبان
1432هـ ،الموافق  8يوليو 2011م.

(*)

سيال) في هذا الحوار.
■ يُسعد مجلة «قراءات إفريقية» أن تصلكم
بق ّرائها الك���رام من خالل تعريف ش���خصكم
الكريم؛ فهال تفضلتم بذلك مشكورين!
• الدكتور س���عيد محمد بابا س���يال ،من
مالي ،أمين عام اتح���اد علماء إفريقيا ،ومدير
جامعة الس���احل في باماك���و بجمهورية مالي،
خري���ج الجامعة اإلس�ل�امية بالمدينة المنورة،
كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية.
■ مش���روع «اتحاد علماء إفريقيا» منش���ؤه
فكرة لها مس ّوغاتها ومالبساتها وحيثياتها ،فما
الذي توافر من ذلك لفكرة هذا المشروع؟
• الفك���رة نش���أت وتبل���ورت م���ن خالل
المحاورات والمناقش���ات بين العلماء ،في ذلك
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الجزء من القارة اإلفريقي���ة ،وأعني به جنوب
الصحراء ،فكانت الفكرة مح ّل إجماع لألسباب
اآلتية:
 االفتقار إلى مرجعية علمية للمسلمين فيإفريقيا.
 افتقاد الصوت المع ّبر عن المسلمين فيالقضايا العامة والمشكلة.
 وجود الصراعات والمشكالت التي يكونالمسلمون طرفاً فيها ،أو كال طرفيها.
 تش���تّت جهود الدعاة ،وضعف التنس���يقبينهم.
 ضعف التأصيل العلمي للفتوى.■ الرؤية ،والرسالة ،والهدف ،والقيم ،تم ّثل
أطراً استراتيجية تحكم سالمة التخطيط لكل
مشروع ،فما المنهجية التي تح ّددت هذه األطر
على ضوئها بالنسبة لمشروع االتحاد؟
• ح���رص القائمون على هذا المش���روع
عل���ى اتخاذ منهجي���ة علمية ش���فّافة في بناء
أُس���س االتحاد ،في انتباه ت���ا ٍّم إلى ما وصلت

إليه الهيئات والمنظم���ات من تط ّور في مجال
الن ُُّظ���م والقوانين والعمل ،فم���ا من فقرة من
فقرات الرؤية والرس���الة واله���دف إال ومرت
بمراحل من المراجع���ة والتدقيق في الكلمات
ومدلوالتها القانونية ،مع االس���تعانة بالخبراء،
واتخاذ اآلليات الصحيحة في إقرار هذه األطر
من خالل مؤتمر تأسيس���ي ُدعي إليها مندوبون
من الدول ،بعد أن ّ
اطلعوا على المس ّودات لفترة
كافية للمراجعة والتدقيق ،ك ّل هذا سعياً إلى أن
يكون االتحاد في المس���توى المطلوب من جهة
البناء والتسيير.
■ ما الش���رائح الت���ي اس���تهدفها االتحاد
برسالته ومشروعاته وبرامجه وخدماته؟
• يستهدف االتحاد بالدرجة األولى العلماء
والدعاة وطلب���ة العلم ،وذلك بتعزيز دورهم في
قيادة المجتمعات المحلية وتوجيهها ،والتفاعل
مع قضايا المجتمع كافة ،فالملتقيات والدورات
تصب في ه���ذا االتجاه ،ومن
التطويري���ة كلّها
ّ
هن���ا يمكن الق���ول بأن االتحاد يس���تهدف من
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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خالل برامجه ش���رائح المجتم���ع كافة ،ح ّكاماً

ومحكومين ،مثقفين وأميين.
■ ما المراحل والخطوات واإلجراءات التي
سارت عليها خطة تنفيذ المشروع حتى استقام
صرحه ،وقام كيانه ،وما الجهات التي ساهمت
في ذلك؟
• م ّر االتحاد بمراحل منذ أن كان في إطار
الفكرة ،إلى انتهائه مشروعاً قائماً.
ويمكن إجمال هذه المراحل في اآلتي:

االتحاد يستهدف من خالل برامجه
شرائح المجتمع ً
كافة حكام ًا
ومحكومين ،مثقفين وأميين
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مرحلة المبادرة :وكانت دائرتها ضيقة ،وت ّم
فيها إعداد التص��� ّورات األولية المكتوبة لخُ طة
إقامة المشروع.
مرحل���ة التحضير :وكانت دائرتها أوس���ع،
وفيها ُوضعت األس���س واألطر المقترحة لسير
االتحاد بعد قيامه ،كمس��� ّودة النظام األساسي،
والخطة الخمسية ،وقائمة األعضاء الذين يمكن
التواصل معهم للعضوية.
مرحل���ة التأس���يس :وهي قيام المش���روع
رسمياً بانعقاد المؤتمر التأسيسي ،في «باماكو»
بجمهورية مالي ،في الفترة من  9 - 7ش���عبان
1432هـ الموافق  10 - 8يوليو 2011م ،والذي
نت���ج عنه إعالن قيام االتح���اد ،وتحديد مق ّره،
وإقرار النظام األساس���ي ،والخطة الخمسية،
وتكوين المكتب المكلّف بتس���يير أمور االتحاد
خالل السنوات الخمس القادمة.
وقد أسهم عدد من الهيئات العاملة في إفريقيا

في دعم المشروع باألفكار والخبرات والتمويل ،بل
الحضور إلى المؤتمر التأسيس����ي بصفة مراقب،
وذل����ك قناعة منها بأهمية هذا االتحاد في توجيه
العمل اإلسالمي في إفريقيا وجهة صحيحة ،تل ّبي
تح ّديات المرحلة الراهنة والقادمة.
■ االتحاد كيان يس���تند في وجوده ونشاطه
محلياً وقاري���اً إلى مرجعيات قانونية ،وبخاصة
ما يتعلق بمق ّره الرئي���س ومقا ّره الفرعية ،هال
تفضلتم ببيان ما يحكمه من مرجعيات ،وإلى أي
ّ
مدى يتاثر نشاطه سلبأ أو إيجاباً من بلد آلخر؟
• ُروعي ف���ي قيام االتح���اد ووضع نُ ُظمه
االلتزام التام بالن ُُّظم والقوانين المحلية والدولية
التي تحك���م مثل هذه الهيئ���ات ،وانطالقاً من
اختيار «باماك���و» (عاصمة مالي) مقراً لألمانة
ق���دم القائمون على
العام���ة من قِ َبل المؤتمر؛
ّ
المشروع ملفاً متكام ً
ال إلى السلطات للموافقة
على المق���ر ،وبالفعل انتهى األم���ر إلى توقيع
«اتفاقية مقر» بين االتحاد وحكومة مالي ممثلة
ف���ي وزارة الخارجي���ة والتع���اون الدوليُ ،منِح
االتحاد بموجبه صف���ة المنظمات الدولية من
جهة الحقوق واالمتي���ازات وااللتزامات ،ومثل
هذا اإلجراء قيد اإلع���داد لدى األمانة العامة
في فتح المكاتب الفرعي���ة في مناطق إفريقيا
األربع (منطقة ش���رق إفريقيا ،منطقة وس���ط
إفريقيا ،منطقة غرب إفريقيا ،منطقة إفريقيا
الجنوبية) ،وذلك حسب خطة متد ّرجة.
■ قد تُثار مخاوف ،أو اتهامات باالنحياز ،أو
الخضوع إلم�ل�اءات أو مصالح جهات وأطراف
مؤ ّثرة وذات س���لطة ونفوذ ،فم���ا الذي وضعه
والموجهات
االتحاد لنفس���ه م���ن السياس���ات
ّ
تبدد تلك
التي يس���تهدي بها في مسيرته ،لكي ّ
المخاوف أو االتهامات؟
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• يجيب عن الس���ؤال الفقرتان  2و  3من
المادة ( )5من السياسات العامة لالتحاد ،ضمن
مواد النظام األساسي ،ومحتوى هاتين الفقرتين
كاآلتي:
ترس���يخ البعد المحلي اإلفريقي لالتحاد،
من حيث التأسيس والتسيير ،مع إيجاد التمثيل
الحقيقي ألطراف القارة.
االستقاللية والبعد عن الوصاية.
فاالتحاد سيتعاون في برامج مع الحكومات
والهيئات والمؤسس���ات في ظل استقاللية تامة
في اتخاذ القرارات.
■ م���ا المبادرات األساس���ية الت���ي تبنّاها
االتحاد لتحقي���ق أهدافه؟ وما الذي تم ّثله هذه
المبادرات في خريطة أولويات أعماله ومها ّمه؟
• هناك جملة من المبادرات تبنّاها االتحاد
في خطته الخمس���ية ،وهذه المبادرات تش ّكل
أسساً للبرامج األخرى الواردة في الخطة ،وهي:
بناء مقر االتحاد في «باماكو».
إنش���اء موق���ع ديناميكي موس���وعي على
اإلنترنت ،يس���توعب ك ّل اللغ���ات اإلفريقية من
جهة المحتوى.
قن���اة فضائية ناطقة باللغ���ات الغالبة في
القارة.
إنشاء المكاتب اإلقليمية ،وتنظيم الملتقيات
اإلقليمية السنوية.
إيجاد قاعدة بيانات ش���املة ع���ن العلماء
والمؤسسات العلمية في إفريقيا.
إيجاد وقف استثماري عقاري يحقّق مورداً
لتسيير االتحاد.
■ ما مح ّددات عضوية االتحاد وش���روطها؟
وكيف يتم اكتسابها؟ وبم يكون فقدانها؟

• الفص���ل الثال���ث من النظام األساس���ي
لالتحاد مختص بالعضوية بش���روطها ،وطرق
اكتس���ابها ،وحاالت فقدانه���ا ،وهذه مواد ذلك
الفصل:
المادة [ :]8عضوية االتحاد مفتوحة للعلماء
من مواطني الدول اإلفريقية الواقعة في اإلطار
الجغراف���ي المح ّدد في المادة [( ]2أي إفريقيا
جنوب الصحراء).
المادة [ :]9يُراعى تو ّفر الشروط اآلتية في
طالب العضوية:
أ ) أن يكون عالماً بالش���رع ،عارفاً بواقعه،
مق ّدراً للظروف واألحوال.
ب) أن يكون ذا شخصية مؤ ّثرة في محيطه.
ج) أال يكون من المعروفين باالنحراف.
المادة [ :]10الحصول على عضوية االتحاد
المؤسسين يكون بالطريقة التالية:
لغير األعضاء
ّ
تقديم طلب م���ن الراغب في العضوية إلى
األمانة العامة.
تزكي���ة من اثنين على األق���ل من األعضاء
المؤسسين.
ّ
موافقة لجنة العضوية.
اعتماد الموافقة من مجلس األمناء.
المادة [ :]11يجوز للجنة العضوية ترش���يح
َمن يرون دعوته من العلماء المستوفين للشروط
لالنضمام إلى االتحاد ،وتعتبر الموافقة الخطية
ّ
للمرشح بمثابة طلب االنضمام.
المادة [ :]12يحق للجمعيات والمؤسس���ات
الخيرية اإلسالمية طلب االنضمام إلى االتحاد،
عل���ى أن يم ّثلها في االتحاد ش���خص تتو ّفر فيه
ش���روط العضوية ،بموجب اتف���اق بين االتحاد
والجهة المعنية.
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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المادة [ :]13أنواع العضوية:
أ ) عضوية تأسيسية :وتُمنح لك ّل َمن انضم
إلى االتحاد قبل المؤتمر التأسيسي.
ب) عضوي���ة عادي���ة :وتُمن���ح لألعض���اء
المنضمين إلى االتحاد بعد المؤتمر التأسيسي.
ج) عضوي���ة مراقبة :وتُمنح للش���خصيات
والهيئات العلمية والمنظمات اإلسالمية المهتمة
بإفريقيا من خارج اإلطار الجغرافي لالتحاد.
د) عضوية ش���رفية :وتُمنح للش���خصيات
المعروفة بخدماتهم لإلسالم في إفريقيا؛ سواء
أكانوا من داخل القارة أو خارجها.
المادة [ :]14عضوية االتحاد دائمة ،وتُفقد
باالس���تقالة ،أو الوفاة ،أو اإلسقاط بقرار من
مجلس األمناء مع االعتماد من المؤتمر العام.
■ م���ا الجه���ات التي نالت ش���رف عضوية
االتحاد ،وانضوت تحت مظلته حتى تاريخه؟
• انضم إلى االتحاد إل���ى هذا اليوم 224
عض���واً من أطراف القارة ،وه���م يم ّثلون كثيراً
من الهيئ���ات والمؤسس���ات والجمعيات ودور
التعليم العالي ،وهذه خطوة إلى النوع اآلخر من
العضوية ،وهي عضوية المؤسسات.
■ هيكلي���ة االتح���اد؛ كيف جاءت متّس���قة
تنظيمياً وإدارياً مع وظائفه وأنشطته المختلفة
قارياً وعالمياً؟
• ُروعي في هيكلة االتح���اد البعد القاري
والعالمي.
أما الق���اري؛ فقد ُروعي التوازن في التوزيع
الجغرافي ألعض���اء المكتب ،ويمكن أن نالحظ
ذلك جلياً في الرئاسة ،فرئيس االتحاد من شرق
إفريقي���ا ،وهو الدكتور س���عيد برهان عبد الله
من جزر القمر ،ول���ه أربعة نواب لغرب إفريقيا
وش���رقها ووس���طها وجنوبه���ا ،ورئيس مجلس

األمناء من غرب إفريقي���ا ،وهو الدكتور محمد
أحمد لوح من السنغال ،ونائبه من شرق إفريقيا،
وهو الش���يخ عبد الكريم غاهوت���و من رواندا،
واألمين العام من غرب إفريقيا ،مع مس���اعدين
له من دول القارة ،وهكذا في اللجان الدائمة.
أما البعد العالم���ي؛ فاألمر يتعلّق بعضوية
المراقبة والعضوي���ة الش���رفية ،اللتين يمكن
منحهم���ا ألطراف م���ن خارج القارة مش���هود
بمواقفهم تجاه العمل اإلسالمي في إفريقيا.

من برامج الخطة الخمسية
والسنوية لالتحاد لهذا العام إيجاد
عالقات بالمنظمات اإلقليمية،
والدولية ،والهيئات األخرى المحلية
■ ما الدور المتو ّق���ع لالتحاد في النزاعات
المحلي���ة واإلقليمية التي تعان���ي القارة آثارها
السلبية؟
ً
• انطالق����ا م����ن دواع����ي تكوي����ن االتحاد
وأهدافه؛ يجب أن يكون لالتحاد دور بارز في ح ّل
النزاعات المحلية واإلقليمية في القارة ،بالتنسيق
م����ع الجه����ات ذات العالقة ،والعم����ل جار اآلن
على مس����توى األمانة العامة لوضع خطة للقيام
بهذه المهمة في النزاع����ات القائمة حالياً ،مثل
مشكلة الصومال بتعقيداتها المحلية واإلقليمية،
والمشكلة في منطقة الساحل والصحراء.
■ هل سيكون التحاد علماء إفريقيا عالقات
بالكيانات اإلسالمية خارج القارة؟
ٍ
اتح���اد لعلماء إفريقي���ا ال يعني
• تكوي���ن
بحال العزلة عن األمة اإلسالمية في قضاياها
المصيرية ،ومن ثم فاالتحاد يحرص على إيجاد
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قن���وات تواصل مع الكيانات اإلس�ل�امية خارج
القارة ،من اتحادات ،وروابط إسالمية ،عالمية
أو إقليمية ،بل إيجاد الشراكات معها في تنفيذ
الخطط والبرامج.
■ م���ا اس���تراتيجة االتحاد ف���ي عالقاته
بالمنظم���ات اإلقليمي���ة والدولي���ة والهيئات
الطوعية ومؤسسات المجتمع المدني؟
• من برامج الخطة الخمس���ية والس���نوية
لالتحاد له���ذا العام إيجاد عالقات بالمنظمات
اإلقليمية ،والدولية ،والهيئات األخرى المحلية،
وذلك م���ن خالل خطة تب���دأ بتعريف االتحاد
لدى تلك الجهات ،واستخدام الوسائل المتنوعة
لذلك من مراسالت واتصاالت وزيارات ،وتوقيع
مذ ّك���رات تفاهم ولقاءات عم���ل حول القضايا
ذات االهتمام المشترك.
■ ما مصادر تمويل االتحاد؟ وكيف يمكن أن
تتحقق له االستمرارية في تنفيذ مشروعاته؟
• التموي���ل قضية محورية ف���ي أي هيئة
مث���ل االتحاد ،ولذلك حرصنا على تضمينه في
النظام األساسي ،كما توضحه هذه المادة:
المادة [ :]38يعمل االتح���اد ،بكافة هيئاته
وأجهزت���ه وأعضائه ،إليجاد الم���وارد المالية
الالزمة لتنفيذ خطط���ه وأهدافه ،والعمل على
تنمية البعد الذاتي في التمويل.
وينص على الموارد اآلتية:
ّ
أ ) االش���تراكات الس���نوية ،ويلتزم بها ك ّل
األعضاء ،باستثناء األعضاء المراقبين وأعضاء
الش���رف ،ويعود تحديد مقدار االشتراكات إلى
مجلس األمناء.
ب) التبرعات والوصايا واألوقاف ونحوها.
ج) االستثمارات ،وريع المنشورات والبحوث
والخدمات التي يق ّدمها االتحاد بأجر.

د) أية موارد أخ���رى ال تتعارض مع مبادئ
االتحاد.
■ ما م���دى االعتراف والقب���ول الذي ناله
االتحاد قارياً وعالمياً؟
• على مس���توى القارة؛ ب���دأت االتصاالت
بالهيئات والسلطات لتعريف االتحاد وأهدافه،
من خالل األعضاء في بلدانهم ،تمهيداً لعالقات
رسمية مع الهيئات والحكومات.
أم���ا خارج القارة؛ فمن خ�ل�ال التواصل مع
الهيئات ووزارات الشؤون اإلسالمية قابلت وفود
االتحاد مسؤولين ،وشملت تلك اللقاءات منظمة
التعاون اإلس�ل�امي ،ورابطة العالم اإلس�ل�امي،
واالتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،ورابطة علماء
المسلمين ،ووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد في السعودية ،ووزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية في دولة قطر ،باإلضافة إلى
منظمات خيرية ومؤسسات جامعية كثيرة ،وهذه
اللقاءات س���تتواصل لتشمل دوالً أخرى وهيئات
خارج القارة وفي شمال إفريقيا.
والقاسم المش���ترك بين هذه اللقاءات هو
الترحي���ب بقيام االتحاد ،واالس���تعداد للتعاون
معه في خدمة قضايا قارة إفريقيا التي يش ّكل
المسلمون فيها جزءاً مهماً من األ ّمة اإلسالمية.
ثقافية فصلية َّ
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■ ما الصعوبات التي واجهت قيام االتحاد؟
وكيف ت��� ّم التغلّب عليها؟ وم���ا التح ّديات التي
تتوقعونها م���ن خالل خبرتك���م ببيئات العمل
وأوضاعها السياسية واالجتماعية واالقتصادية؟
• من أبرز الصعوبات التي واجهناها في قيام
االتحاد ضعف المعلومات عن العلماء والدعاة في
القارة ،حتى الحصول عل����ى أرقام الجواالت أو
عناوي����ن البريد اإللكتروني كان معضلة في بعض
المواق����ف ،وهذا الذي نري����د أن نتغلّب عليه من
خالل إنش����اء قاعدة بيانات ش����املة عن العلماء
والمؤسسات اإلسالمية في القارة؛ لتكون أساساً
للت����ز ّود بالمعلوم����ات الالزمة إلج����راء البحوث
والدراسات واتخاذ المواقف في قضايا القارة.

رؤية االتحاد هي« :النهوض بأبناء
األمة اإلسالمية في القارة اإلفريقية»
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ونح���ن ندرك أن مثل ه���ذا االتحاد ،مع ما
يُرج���ى منه ،ال بد أن يواجه الصعوبات الناتجة
التحدي���ات الكثيرة في الق���ارة ،الداخلية
عن
ّ
منها والخارجية ،لك���ن العزائم معقودة – بإذن
الله  -على المضي في تحقيق أهداف االتحاد
ومواجهة الصعوبات بك ّل ما أُوتينا من إمكانات
وقدرات ،مستعينين بعون الله وتوفيقه.
■ كيف ترون عوامل النج���اح ،وما الفرص
المتاحة أمام االتحاد؟
• نرى عوامل النج���اح في صدق القصد،
وس�ل�امة المنهج المبني على الوسطية وجمع
الكلمة ،واألخذ باألسباب المتاحة.
والف���رص المتاح���ة أمام االتح���اد كثيرة،
فمجرد قيام االتح���اد بمهمة المرجعية العلمية

الش���رعية في قضايا القارة يضع أمامه فرصاً

كثيرة في إبراز مواقف اإلس�ل�ام الصحيحة في
القضايا العامة ،والدفاع عن مصالح المسلمين،
وتعزيز التعايش الس���لمي في الق���ارة ،والدفع
ألسس التمنية.
■ توجد بعض التجارب الس���ابقة والكيانات
القائمة ،فكيف كانت استفادتكم من ذلك؟
• نعم! اس���تفدنا م���ن تج���ارب الكيانات
القائم���ة وخبراتها ،من االتح���ادات والروابط
اإلس�ل�امية العالمي���ة واإلقليمي���ة ،وهذا أمر
بدهي ،فدعوتنا إلى االستقاللية ال تعني بحال
أن نبدأ من الصفر ونترك تلك التجارب ،وبهذه
المناسبة نؤ ّكد أننا ما زلنا بحاجة إلى االستفادة
من التجارب والخبرات ،ومشاركتها مع الهيئات،
بل األفراد المتخصصي���ن ،في المجاالت التي
تهم االتحاد.
■ المسلمون في إفريقيا بين قلة مستضعفة
وكثرة مه ّمشة ،فما الذي يمكن أن يق ّدمه االتحاد
السترداد حقوقهم المسلوبة سياسياً؟
• تجيب عن الس���ؤال رؤية االتحاد ،وهي:
«مرجعي���ة علمي���ة ش���رعية للنه���وض باألمة
اإلس�ل�امية في إفريقيا» ،ويب���دأ تحقيق هذه
الرؤية بتعزي���ز دور العلماء ف���ي مجتمعاتهم،
والتنسيق بينهم ،وتوحيد مواقفهم في القضايا.
■ م���ا أبرز القضاي���ا التي تش���غل اهتمام
القائمين على االتحاد؟
• األمان���ة العامة منك ّبة اآلن على اإلعداد
والترتي���ب للمؤتم���ر اإلقليم���ي األول الذي
س���ينعقد  -بإذن الله  -ف���ي مدينة «كيغالي»
عاصم���ة رواندا ،في أواخر ش���هر ذي الحجة
من ه���ذا العام 1433هـ ،تحت عنوان «التمويل
اإلسالمي كأداة لمكافحة الفقر في إفريقيا»،
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وتُدع���ى إليها المؤسس���ات والخبراء في هذا
المجال؛ إليجاد أرضية مناس���بة لهذا المجال
ال���ذي يحتاج إليه المس���لمون في إفريقيا ،بل
تحتاج إليه برامج التنمية العامة التي تش���مل
المسلمين وغيرهم.
■ م���ا أه���م ب���وادر التفاع���ل والتج���اوب
ّ
والمبشرات التي وجدتموها من خالل تواصلكم
وزياراتكم لبعض الدول العربية واإلسالمية؟
• وجدن���ا ترحيب���اً بقي���ام االتح���اد،
واس���تعداداً للتعاون معه في تنفيذ الخطط
والبرامج ،والتنس���يق ف���ي المواقف حيال
القضايا العامة.
■ ما موقف االتحاد من األحداث المؤسفة
في مالي؟ وما دوره في درء الفتنة والفرقة فيها؟
• موق���ف االتح���اد من ه���ذه األحداث
كان ل���ه بُعد خاص ،وه���و وجود مقر االتحاد
ف���ي «باماكو» (عاصمة مال���ي) ،ومنذ اندالع
األزمة حرص���ت األمانة على إيصال التقارير
الدورية عن األحداث وتداعياتها إلى األعضاء
والهيئات داخ���ل القارة وخارجه���ا ،وأصدر
االتح���اد بياناً حول المش���كلة األساس���ية،
وهي األوضاع الخطيرة في منطقة الس���احل
والصحراء ،وهي منطقة ممتدة عبر دول كلّها
دول إسالمية.
وق���ام االتح���اد من خ�ل�ال أعضائه بدعم
جهود «المجلس اإلس�ل�امي األعلى في مالي»
في تهدئة األوضاع ،والوس���اطة بين األطراف،
واألمانة العامة ما زالت في تواصل مع الهيئات
اإلس�ل�امية العالمية للقيام عاج ً
ٍ
بجهود تؤدي
ال
إلى ٍّ
س���لمي لألزمة ،يجنّب المنطقة ويالت
حل
ٍّ
الحرب ،وتدخّ الت القوى العالمية ذات المصالح
المتعارضة.

■ م���ا الجه���ود التي تبذلها أمان���ة االتحاد
إعالمياً لتعريفه على مستوى القارة وعالمياً؟
• سبق أن ذكرنا أن تعريف االتحاد من أبرز
ّ
الخطة الخمس���ية ،وكذا الخطة السنوية
برامج
لهذا الع���ام ،واألمانة العامة تك��� ّرس اآلن ج ّل
نشاطها في هذا المجال من خالل المراسالت،
والتفاعل مع وس���ائل اإلع�ل�ام ،وكذا الزيارات
التي نتو ّقع أن نقوم ببعضها قريباً في عدة دول
إفريقية.
■ ما رؤيتكم لمستقبل اتحاد علماء المسلمين
في إفريقيا؟
ال حاف ً
• نتوقع مس���تقب ً
ال بالمس���ؤوليات
التحاد علماء إفريقيا ،بحج���م التح ّديات التي
تواج���ه الق���ارة اإلفريقية ،والمس���لمين فيها
بوجه خ���اص ،ويتطلّب ذلك المزيد من الجهود
المتضافرة من أعضاء االتحاد بالدرجة األولى،
ثم المعنيين بالعمل اإلسالمي كافة ،في إفريقيا،
من أفراد وهيئات ودول.
وختاماً :نش���كر لمجلة «ق���راءات إفريقية»
وللقائمين عليها إتاحة ه���ذه الفرصة لتعريف
االتحاد وأوضاعه من خالل هذا الحوار ،وهذا
لم يكن غريباً علينا ،فنح���ن في ميدان واحد،
س���ائلين الله عز وج ّل أن يكلّل الجهود بالنجاح
للتمكين لإلسالم في قارة إفريقيا.
وصلى الل���ه على نبينا محم���د ،وعلى آله
وصحبه ،وسلم تسليماً كثيراً.
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الشيخ علي الكوماسي:

ضد ت ّيار بيئته
عالم ّ
ٌ

د .محــ ّم���د ال ّثـان���ي ُعم���ر
(*)
ُموســى
أسهم كثير من علماء بالد
الهوسا في مس���يرة ال ّدعوة
إلى الله وإلى تنقية اإلس�ل�ام
من الش���رك والبدع والعوائد المخالفة لتعاليم
الكتاب والس���نّة ،كما أس���هموا في دفع عجلة
العلوم اإلسالم ّية والمعارف الدين ّية في أوساط
مس���لمي إفريقيا ،وكانوا بحقٍّ ق���اد ًة دينيين ،
وعلماء ر ّبانيين تركوا آثارهم شاهد ًة لجهودهم
وناطق ًة بجهادهم ،وأثْروا بأفكارهم وتقييداتهم
ومؤ ّلفاتهم المكتبة اإلس�ل�ام ّية .لكن مع األسف
ّ
أن كثيراً من هؤالء غابوا عن المسرح،
الشديد ّ
ونُسوا كأ ْن لم يق ّدموا في حياتهم شيئاً مذكوراً
بالدراسة ،ولم تُب َرز
 ،فلم تتناولهم أقال ُم الكتاب ّ
جهو ُدهم كما ينبغي.
وإن من هؤالء العلم���اء الكبار ا ّلذين نالهم
ّ
ه���ذا التّعتيم ّ
عل���ي بن مح ّمد
الش���يخ العالِم
ّ
فإن ال ّرج���ل قد تع ّرض
الكوماس���ي
الكنوي ّ ،
ّ
الصمت من قب���ل الباحثين والكتاب
لمؤام���رة ّ
من بني جنس���ه ،وحتى بعض ا ّلذين تناولوه لم
يتناولوه إ ّال بش���يءٍ من ُعموم ّيات أو عبارات ال
تَفي بحقّ هذا ّ
الش���يخ ا ّلذي ك��� ّرس حياته في
س���بيل العلم ((( ولم يضن بثمار مجهوداته ولم
البخاري لألبحاث والترجمة – كنو – نيجيريا.
(*)	 ُمدير مركز اإلمام
ّ
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( 	)1انظر  :حياة الشيخ محمد بن علي الكوماشي الكنوي وآثاره ؛
للدكتور إسماعيل إدريس حسن (ص.)7

يبخل بها ،بل حاول أن يس���جلّها لتكون نبراساً
ويخاصة
يس���تضيء به جيلُه واألجيال القادمة،
ّ
في اعترافه بما للخصم من الفضائل ،في حين
شجعون طالبهم أو
يتقزّز البعض من ذلك ،بل يُ ّ
(((
مريديهم على عدم االستماع إليه. ...
الدكتور إس���ماعيل
وأخي���راً ق���ام الباحث ّ
الدكتوراه حوله،
إدريس حسن بكتابة رسالته في ّ
ُ
وطبعت ال ّرسالة ،وهي أوفى دراسة ُق ّدمت فيه،
ومع ذلك فال تزال خفايا شخصية ال ّرجل تحتاج
إبراز وخدمة ،وإلقاء األضواء حول جهوده
إل���ى ٍ
ُ
ومؤ ّلفات���ه ،فأردنا أن ندل���ي بدلونا في هذا،
ونُوقف الق ّراء على بع���ض أحوال هذا العالم ،
والله من وراء القصد ،وهو هادي السبيل.

�أ َّوال  :ن�ش�أته و�أ�سرته :

علي بن مح ّمد ب���ن آدم بن أبي بكر
ه���و ّ :
الكنوي
البرن���اوي األصل ،الكوماس���ي المولد،
ّ
ّ
الموطن.
ُولد ّ
عل���ي بن محمد الكوماس���ي
الش���يخ
ّ
في مدينة كوماس���ي في جمهوري���ة غانا عام
1334هـ1915/م تقريباً.
توفيت أ ّمه وهو في ال ّثانية من عمره ،فنشأ
تحت رعاية والده حتى بلغ تس َع سنين.
كجده .وكان
كان أب���وه من حفّاظ الق���رآن
ّ
عالماً بالفقه والحديث والتّفسير وغير ذلك من
العلوم اإلس�ل�ام ّية ،وإلى ذلك كان تاجراً يسافر
ببضاعته إلى مدينة الغوس النيجير ّية للتّجارة.
( 	)2المصدر السابق (ص.)17
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أرس���له والده مح ّمد بابلي إلى كنو للتّع ّرف
على أصل عشيرته ،وهو في التاسعة من عمره
الحاجة ُهريرة  ،فكان ذلك سبب
برفقة شقيقته
ّ
اس���تيطانه لمدينة كنو  ،إذ تز ّوجت أختُه بأحد
التجار يُدعى (شيخو نَ َأ ّبا)  ،فعاش ّ
الشيخ علي
ّ
تح���ت رعاية أخت���ه وزوجها ،ولم يس���افر إلى
(غانا) منذ ذلك الحين إلى أن تُو ّفي والده عام
1352هـ1932/م فذهب إليها ُم َعز ًّيا.

ثاني ًا  :حياته العلم ّية:

مما ساعد ّ
علي الكوماسي على سعة
الشيخ ّ
أفقه ال ّثقافي ،ورزانته العلم ّية ،وتس���امحه مع
مخالفيه ،كثرةُ ش���يوخه  ،وتن ّوع مصادر ثقافته،
فإ ّنه من العلماء القالئل ا ّلذي درسوا على عديد
من العلماء في علوم وفن���ون مختلفة ،فأعطاه
ذلك س���ع ًة في العلم ،وتواز ًنا في الفكر  ،فمن
شيوخه:
ّ
الش���يخ حمزة ا ّل���ذي ال تَنس���به مصادر
علي
ترجمته ،إ ّال أنه من المعروف ّ
أن الش���يخ ّ
بدأ دراسته القرآن ّية على يديه.
ومنهم ّ
الشيخ إبراهيم رمضان تُ ُدو ْن نُفَا َوا
ا ّلذي أتم ّ
علي على يديه حفظ القرآن
الش���يخ ّ
الكريم  ،وواصل دراس���ة بقية العلوم اإلسالم ّية
عليه ،ف َدرس عنده «مختصر األخضري» ّ
للشيخ
عبد ال ّرحمن األخضري ،وهي رس���ال ٌة صغيرةٌ
ف���ي الفقه المالك���ي ،وبها بداي��� ُة طالب العلم
ّ
رعي عاد ًة في هذه البالد.
الش ّ
ومنهم ّ
الشيخ شعيب ُغو َرا ْم ،عال ٌم استوطن
كن���و ،فتعلّم على يديه عدي ٌد من طلبة العلم من
بينهمّ :
الش���يخ علي الكوماسي ،حيث قرأ عليه
منظوم��� َة القرطبي في الفق���ه المالكي ليحيى
القرطبي ،ومنظومة ابن عاش���ر ّ
للش���يخ عبد
األندلسي ،ودرس
الواحد بن عاش���ر الفاس���ي
ّ
علي���ه أيضا منظوم َة ابن رش���د وهي أيضا في

بعض القصائد في المديح
الفقه المالكي ،ث���م َ
النبوي ا ّلتي كانت منتش���ر ًة آنذاك في األوساط
ّ
العلم ّي���ة في بيئته من مثل :ب���ردة البوصيري ،
والعش���رين ّية لعبد الرحمن الفازازي األندلسي
وغيرها .والقص ُد من دراس���ة ه���ذه القصائد
ليس فقط بسبب ما حوته من المدائح النّبو ّية ،
وإنم���ا كان ذلك ألنها ذخيرةٌ لغو ّية لطالب العلم
في ذلك الزّمن.
ومن ش���يوخه أيضاًّ :
الشيخ مح ّمد غومبي
ا ّلذي كان ّ
ويقدره
الكوماسي يجلّه
علي
ّ
ّ
الش���يخ ّ
ج��� ًّدا ،وق���د درس عليه اللّغة العرب ّية دراس��� ًة
متق ِّدمة؛ فقرأ عليه “مختارات ّ
الجاهلي”
الشعر
ّ
الحجاج يوس���ف بن س���ليمان بن عيسى
ألبي
ّ
الوردي،
ّحوي ،و”تحفة ابن الوردي” ،لعمر بن
ّ
الن ّ
وهي منظومة في النّحو العربي ،و”شذور ال ّذهب
في معرفة كالم العرب” البن هشام األنصاري،
و”ألفي���ة ابن مالك” و”المية األفعال” البن مالك
أيضاً.
ومن شيوخهّ :
الش���يخ مح ّمد ال ّرابع الذي
أخذ عنه عل��� َم التّجويد ،فق���رأ عليه من كتب
التّجوي���د  ،منها“ :هداية المس���تفيد” و”هداية
الصبيان” و”نظم في التّجويد” للشيخ سعيد بن
ّ
سعيد بن نبهان ،وش���رح زكريا األنصاري على
متن الجزر ّية في عل���م التجويد .كما قرأ عليه
والصرف ،وأجاز ّ
الشيخ
ش���يئا من كتب النّحو
ّ
محمد الرابع بإس���ناده في ق���راءة نافع برواية
ورش.
ومن ش���يوخه أيض���اّ :
الش���يخ عبد الله
كتاب:
سلغا من علماء كنو وفقهائها َدرس عليه
َ
“مختصر خليل” في الفقه المالكي.
ومنهمّ :
الش���يخ أبو بكر مِ ِجنْ َي َوا من علماء
كن���و ،ومن المتبح ّرين في اللّغ���ة العربية ،فقرأ
عليه “ الكافية ّ
الش���افية” الب���ن مالك ،و” ُعقود
للسيوطي.
الجمان” في البالغة ّ
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وغير هؤالء من علماء كنو.
وكثرة ش���يوخه م���ن عوامل تح��� ّرر فكره،
ّابعي الجليل أيوب بن أبي تميمة
فقديماً قال الت ّ
الس���ختياني(( :ال تَعرف َخط���أ معلِّمك حتّى
ّ
(((
تجالس غيرِ ه)) .
َ
ّ
فالشيخ الكوماس���ي ممن استفاد من هذه
نفسه
المقولة الحكي َمة،
ّ
فتعدد شيوخُ ه ولم يق ِّيد َ
بش���يخ مع ِّين مما س���اعد على تن ّوع مصادره،
واتّس���اع أُفقه  ،وتح ّرر فكره ومنهجه ،وأكسبه
حب االط�ل�اع والقراءة وإدام���ة النّظر وطلب
َّ
الدليل ،فتك ّونت له ثقاف ٌة بسبب ذلك م َّكنتْه من
ّ
ال ّدخول في صراعات فكر ّي ٍة ومناظرات علم َّي ٍة
دون أن يبال���ي بمخالفة تقالي���د زمانه وعوائد
ٍ
دليل يدعمها أو
بيئته ،باحثاً في ك ِّل
مسألة عن ٍ
يدعم الرأي اآلخر.

ثالث�� ًا :م��ا يم ّثل��ه عه��د الكوما�س��ي ف��ي
الم�سيرة العلم ّية في كنو:

(( أ ّما عهد ّ
الش���يخ الكوماسي؛ فإ ّنه يمكن
القو ُل بأنها فترةٌ تمتاز بالتّقويم والنّماء للبحث
غوي والمنطقي ف���ي ٍآن واحد ،بل
الفقه���ي واللّ ّ
الدراس���ات اإلس�ل�امية
المناظرات في مجال ّ
قاطب���ة ،كما تم ّث���ل الفترةَ التي نَش���طت فيها
ِ
الفقهي بظاهرة النّقاش
البحث والتّأليف
حركة
ّ
مذهب واحد  ،وإن ش���ئت َس ِّم َها:
بين أصحاب
ٍ
مدرس��� ًة واحدة  ،وذلك بقصد الخروج بنتيجة
قو ّية ودقيقة ،وهذه الفترة تم ّثل اتجاهات علماء
كنو في فهم األش���ياء والقبول بها والرضا بها،
وكي���ف يدافعون ع ّما تبنّوه من األفكار ،ولو كان
صادراً من أبعد النّ���اس إليهم ،ثم بالتّالي كيف
َ
الوقوف في س���بيل ذلك،
يهاجمون ك ّل من يريد
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( 	)1الفسوي ،يعقوب بن سفيان  :المعرفة والتاريخ ،تحقيق أكرم ضياء
العمري ،مؤسسة الرسالة (بيروت) (.)116/2

ولو كان من أقرب النّاس إليهم . )) ...
كان ّ
عل���ي بن محمد الكوماس���ي
الش���يخ
ّ
شخصي ًة علم ّية متوازنة ومعتدلة ،سعى بجهده
لتكوين ش���خص ّيته الح ّرة  ،بعي���داً عن التّأثر
الس���ائدة حوله ،كما ح��� َّرر فك َره من
بال ّثقافة ّ
وح ّرر فك َره من أس���ر الهوى
التّقلي���د األعمىَ ،
ّ
ّ
واألنان ّية المقيت���ة ،وال أدل على ذلك من تمكن
ال ّرجل من االنس�ل�اخ مما كان س���ابقاً يمارسه
ٍ
بفرع من
ٍ
بنش���اط
وتفان ،وكأ ّنه أم��� ٌر ذو صلة ٍ
ف���روع ال ّدي���ن ،ونتيجة الق���راءة والتنقيب في
الكتب ،وال ّرحالت العلم ّية الثقاف ّية أدرك ّ
الشيخ
أن ما هم عليه ال عالقة له بمنحى
الكوماس���ي ّ
مؤسس طريقتهم ،ومن ثَ ّم ربَط ذلك بما يراه من
ِّ
االختالط الفاحش ،وبما يسمعه من األحاديث
واألناش���يد ال ّرنانة في صورة ذكر الله ،ولكن ال
تكاد تف��� ّرق بين عباراته في ذك���ر الله وعبارة
م���ن يحاول غزل فتاة من الفتيات  ،وس���رعان
ما تك ّونت لديه فكرة االنسالخ ،فانسلخ منها...
اإلسالمي وهدى
واعتبرها منافي ًة لتعليم ال ّدين
ّ
نبي���ه لما فيها م���ن االختالط ،ب���ل لم يكتف
باالنسالخ فحس���ب ،وإنما ترك مخطوط ًة ّ
تدل
حجة له أمام الله يوم
عل���ى ذلك ،ولربما لتكون ّ
القيامة.(((...
(((

رابع ًا  :عالقته بالتّ� ّصوف :

كان ّ
عل���ي الكوماس���ي منتمياً في
الش���يخ
ّ
التّص��� ّوف إلى ّ
الطريق���ة القادر ّية ،وهي إحدى
ّ
الصوف ّية المنتشرة في نيجيريا ،وتتر ّكز
الطرق ّ
بالش���كل األساس���ي في كنو ،وكان ّ
ّ
علي
الشيخ ّ
يُعد أح َد أقطابه���ا وعلمائها في كنو ،وأ ّول من
( 	)2د .إسماعيل إدريس حسن  :حياة الشيخ علي بن محمد الكوماسي
(ص ،)19ط .األول��ى (1426ه���ـ )2005/غدن دبينو  ،كنو –
نيجيريا .
( 	)3انظر  :المصدر السابق (ص.)19
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لقّنه و ْر َد القادر ّية هو ّ
الشيخ آدم نَم َأ ِجي ،وأخذ
السلسلة القادرية ا ّلتي يفتخر بها ك ّل رجل
عنه ّ
قادري المشرب.
ومع انتمائه إلى ه���ذه الطريقة الصوفية ،
فإن له موقفيْن جديريْن بال ّذكر ،نش���ير إليهما
ّ
في النّقطتين التّال َييْن:
ضرب ال ّدفوف والمهرجان
أ -إنكاره بدع َة
ِ
نوي للقادر ّية:
الس ّ
ّ
من أساس��� ّيات ّ
الطريق���ة القادر ّية في كنو
يتزعمها ّ
الش���يخ مح ّمد ناصر كبرا
ا ّلت���ي كان
ّ
���نوي ا ّلذي
الس
ّ
(ت1996م) بدع��� ُة المهرجان ّ
بقضهم
يس��� ّمونه «الموكب»؛ حيث يخرج���ون ّ
وقضيضه���م رجاالً ونس���ا ًء ،ش���باباً وش��� ّب ٍ
ات
يضربون ال ّدفوف وينشدون األناشيد يتوجهون
إلى المقابر حيث يزعمون وجو َد رجال القادرية
ا ّلذي���ن يرون فيهم «والية الله» ،فتحصل بجانب
البدع مناكي��� ُر ومعاصي وذنُوب ،وأكب ُر من ذلك
ما يحصل من اإلش���راك بالله ودعاء غير الله،
واالستغاثة بأولياء الله زعموا.
كان ّ
الش���يخ مح ّمد ناصر َك َبرا يغ ّذي هذه
أتباعه على
البدع ويدعو إليها بش��� ّدة ويح���ثّ
َ
التمسك بها والس���ير على دربها ،وهم يتبعونه
ّ
متابع ًة َعمياء ال يس���ألون ع ّما قال بُرهانا ،وال
يطلبون عليه سن ًة وال قرآنا.
ورج ٌل بعلم ّ
علي الكوماسي وثقافته
الش���يخ ّ
بحال م���ن األحوال أن يظ ّل س���ائراً
ال يمك���ن ٍ
الطقوس ّ
على هذه ّ
الظاه���رة القُبح ،الواضحةِ
ّ
الشناعة ،فلم يلبث أن خرج عليها ُمنكِ راً ،يطلب
من زعم���اء القادر ّية وعلمائها إنكا َرها وإبطالها
أيضاً.
وق���د تن ّوع���ت ال ّروايات عن س���بب خروج
ّ
الشيخ علي الكوماس���ي على هذه البدعة رغم
أنها م���ن أركان ّ
الطريقة القادر ّية في كنو ،ومن
ِ
طقوسهم التي تموت القادر ّية هنا بموتها،
أبرز

فمن هذه الروايات:
أن الشيخ زار بغداد موطن
ال ّرواية األولىّ :
ّ
الش���يخ عبد القادر الجيالني ا ّلذي تُنسب إليه
ّ
“الطريقة القادر ّية” فسمع من بعض المنتسبين
إلى هذه ّ
أن ّ
الش���يخ عبدالقادر
الطريقة هناكّ :
الجيالن���ي رحمه الله لم يكن يتّخذ من ال ّدفوف
قرب ًة يتق ّرب بها إلى الله ،فرأى إذا كان هذا هو
الشيخ عبد القادر زعيم ّ
موقف ّ
الطريقة نفسه
الدف ،فلماذا هو يستم ّر عليه باعتباره جزءاً
من ّ
(((
من تعاليم ّ
وجوب اإلقالع منه .
الطريقة ،فرأى
َ
ال ّرواية ال ّثانية  :ذكر بعض تالميذ ّ
الش���يخ
ب���أن ا ّلذي دفع ّ
الش���يخ علي الكوماس���ي إلى
ّ
اإلقالع عن ال ّد ّف ه���و االختالط الفاحش بين
الشباب ّ
ّ
والشا ّبات؛ فقد عقد اجتماعاً مع شيوخ
القادر ّية بجامع التّاجر الحاج سنوسي َط ْن تَاتَا،
نوي
الس ّ
وصارحهم برأيه في ال ُّدف والمهرجان ّ
للقادر ّية ،فتابعه على ذلك عد ٌد من الحاضرين؛
منهم :ش���يخُ ه ّ
الش���يخ أبو بك���ر رمضان تُدون
نُفاوا ،والتّاجر الحاج ُسنوس���ي الحس���ن َط ْن
الدكتور عيسى هاشم ،المحاضر
تَاتَا ،واألستاذ ّ
ّمسك
بجامعة بايرو كنو .وأص ّر غيرهم على الت ّ
بشرع ّية ضرب ال ّدفوف والخروج في المهرجان
���نوي ،على رأس���هم زعيم القادر ّية في كنو
الس
ّ
ّ
ّ
ّ
الشيخ مح ّمد ناصر كبرا ،وتلميذه الشيخ يوسف
مكوراري.
ّ
ّ
علي
ال ّرواية الثالثة ،تقولّ :
إن موقف الشيخ ّ
الكوماس���ي لم يصدر عن رأيه واجتهاده ،وإنما
الدكتور عيسى
كان نتيج ًة لتأ ّثره بآراء األس���تاذ ّ
هاشم ا ّلذي تأ ّثر هو بدوره بآراء ّ
الشيخ أبي بكر
محمود جومي إ ّبان إقامته بمدينة كادونا ،فإ ّنه
كان تلميذاً وصه ًرا ّ
للشيخ الكوماسي فأوعز إلى
األخير أن يتم ّرد على ّ
الشيخ مح ّمد ناصر كبرا
( 	)1انظر  :حياة علي الكوماسي (ص.)162-161

ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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خروجه في المهرجان الس���نوي إنما
أن
بحجة ّ
َ
ه���و لزيارة قبر والده وج ّده فقط دون غيره من
األولياء.
وه���ذه ال ّرواية أضع���ف ال ّرواي���ات كلّها،
ويرفضها األستاذ عيسى تماماً  ،ويعتبرها ظل ًما
في حقّه ،كما يرفضها غيره من تالميذ ّ
الشيخ
ّ
كالشيخ عيسى أَ ْرز َْي  ،وأص ّروا
علي الكوماسي
ّ
أن س���بب إقالع الش���يخ الكوماس���ي من
على ّ
الدفوف والمهرجان الس���نوي للطائفة إنما كان
ٍ
وعلم بالمخالفات الشرع ّية
نتيج ًة
لقناعة ذات ّيةٍ ،
الواضحة التي تحصل في أثناء الطقوس.
ب -حالة علم���اء الصوفية م���ع مريديهم
وبروز القاضي أبي بكر جومي وموقف ّ
الش���يخ
علي الكوماسي من دعوته:
ّ
قام مشايخ الصوف ّية بنشر عقائدهم ودعوة
النّ���اس إليه���ا ،وتربية العوام على طقوس���ها،
وتقديس أش���خاصها  ،حتّى أصب���ح أتبا ُعهم
أشد خشي ًة ،ويحبونهم
يخشونهم كخشيةِ الله أو ّ
كحب الله أو أشد ح ًّبا ،فاستغ ّل ذلك مشايخهم
ّ
فجعل���وا يملُون عليه���م ما أرادوا ،ويَش���حنون
عقولَهم بالخرافات والخزعبالت واألس���اطير،
ثم يحرمون عليهم مناقشتَهم وسؤالهم ،وإ ّال فلن
يفلحوا إذاً أبداً.
فأصبح أفكا ُر التص��� ّوف (( أبع َد أث ًرا في
تش���ويه حقائق ال ّدين ،وأش���د منافا ًة لروحه،
وأقوى تأثي ًرا في تفريق كلمة المس���لمين ،ألنها
ٍ
غامضة مبهمة،
ترجع ف���ي أصلها إلى نزع���ة
تس���تّرت في أول أمره���ا باالنقط���اع للعبادة
والتج ّرد من األس���باب والعزوف ع���ن اللّ ّذات
الجسد ّية ،والتّظاهر بالخصوص ّية ،وكانت تأخذ
منتحليها بش���يءٍ من مظاهر المس���يح ّية ،وهو
التّسليم المطلق ،وش���يءٍ من مظاهر البرهم ّية
توصلاً إلى كمال
وهو
ُ
تعذيب الجس���د وإرها ُقه ّ
ال ّروح زعموا .وأين هذا كلُّه من روح اإلس�ل�ام

دي اإلسالم. )) 
َ
وه ِ
وفي وس���ط هذه األضاع المزرية واألجواء
المظلم���ة بَرز ّ
الس���لف ّية
الش���يخ ال ّداعية رائ ُد ّ
ف���ي نيجيريا القاضي أبو بك���ر محمود جومي
(ت1412ه���ـ) رحم���ه الل���ه تعال���ى ،وتح ّرك
لتصحيح األوضاع القائم���ة ،ودعوة النّاس إلى
صحيح اإلسالم ،وتنقية العقيدة عما شابها من
ّ
الش���رك والخزعبالت ،وتصفي���ة العبادات من
البدع والعوائد المخالفة ل���روح ال ّدين ،فثارت
ثائ���رةُ أولئك المش���ايخ على ّ
الش���يخ جومي،
وأقام���وا عليه ال ّدنيا ولم يُقعِ دوها ،واعتبروا ما
يدعو إلي���ه َه ْر َطق ًة يجب محاربتُها  ،كما ع ّدوه
مف ِّرقاً لكلمة المس���لمين ،ومك ِّفراً لهم دون سن ٍَد
شرعي ،ومن ثَ ّم بدأوا في تحذير أتباعهم منه،
بعضهم
ومنعهم من االستماع إلى آرائه ،بل ذهب ُ
إلى أبعد من ذلك حيث طفقوا يح ّرضون العوام
على النّيل من���ه وإذايتِه بل قتلِه إن تم ّكنوا منه؛
ألنه – حسب رؤيتهم – عد ّو لدود وخصم عنيد
ألولياء الله.
ّ
أن الطرق الصوف ّية
وم���ن الجدير بالذك���ر ّ
قبل بروز ّ
الشيخ القاضي أبي بكر جومي كانت
متقاتل ًة فيما بينها  ،ك ّل حزب بما لديهم فرحون،
فالقادر ّي���ة يفضلّ���ون زعيم القادرية (الش���يخ
عب���د القادر الجيلي رحمه الل���ه) على ك ّل ولي
عاش فوق البس���يطة ،بينما يرى أتبا ُع ّ
الطريقة
ومؤس���س طريقتهم
التّيجان ّية أفض ّيلة زعيمهم
ّ
ّ
(الش���يخ أحم���د التّيجاني) عل���ى ك ّل ولي في
ٍ
طريقة إلى يوم
ال ّدنيا ،وأتباعها ف���وق أتباع ك ّل
ُ
الخالف والنّزاع يص ُل أحيا ًنا
القيامة ،وكان هذا
إلى فسخ ال ّروابط الزّوج ّية وقطع األرحام.
(((

( 	)1آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي ( ،)168/1جمعه نجله
د .أحمد طالب اإلبراهيمي ،ط .األولى (1997م) دار الغرب
اإلسالمي.
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وأ ّما ّ
الكوماس���ي رحمه الله
علي
ّ
الش���يخ ّ
فبال ّرغم من انتس���ابه إل���ى ّ
الطريقة القادر ّية،
فإ ّنه قد وافق ّ
الش���يخ أبا بك���ر محمود ُجومي
كثير من المسائل الفقه ّية وغيرها ،وإن كان
في ٍ
ٍ
إجابة عما يُلقى عليه
يأخذ عليه التّس��� ّرع في
من األسئلة ،ويعتذر له بش ّدة حرصه على حمل
الس���نة؛ فقال (( :يريد الشيخ أبو
النّاس على ّ
السنن التي ماتت في زمننا
بكر جومي أن يحيي ّ
غير أ ّنه ال يتر ّيث في اإلجابة عن المسائل ،كان
يجب عليه أن ال يُس���رع بإجابة ك ّل مسألة قبل
ُ
ّ
ُ
ّ
ضبطها وتحريرها  ،ألنه ليس كل ما كتب يُفتى
به.)) 
ويقول الش���يخ يحيى أحمد  :لما س���ألت
الكوماسي ،لماذا يُسرع
علي بن مح ّمد
ّ
الش���يخ ّ
ّ
الش���يخ أبو بكر محمود جوم���ي عن اإلجابة ؟
أجاب  :ربما يَرجع إلى ش���وقه ّ
الشديد في أن
الصحيحة.
ّاس على السنّة ّ
يَحمل الن َ
لكن كثيراً من
فقال له الشيخ يحيى أحمد َّ :
العلماء يهاجمون ّ
الش���يخ (أبو بكر جومي) هل
الصحة؟
ترى لهذا النّوع من الهجوم وجهاً من
ّ
أجاب الكوماس���ي  :ذلك نات��� ٌج عن حم ّية
ّ
لدليل
الطريقة فقط ،ولمج��� ّرد هوى النّفس ال
ٍ
(((
ٍ
مأخوذ من الكتاب والسنّة .
قاطع
ٍ
ّ
فالشيخ الكوماس���ي إنما يرى التر ّيث قبل
اإلجابة عن بعض الفتاوى والمس���ائل ،ويأخذ
على الشيخ أبي بكر جومي جرأتَه في ذلك ،وإن
كان يَمدح الشيخ جومي بالحرص الشديد على
السنّة ،ويصف خصو َمه بالحم ّية ُ
الطرق َّية وهوى
النّفس من غير دليل من الكتاب والسنّة.
كما أخذ على الشيخ أبي بكر محمود جومي
( 	)1انظر  :الشيخ الحاج علي الكوماسي ،بحث تكميلي قدمه الشيخ
يحيى أحمد في كلية بايروا  ،جامعة أحمد بلو ( ،)1974ص،53
نقال عن حياة الشيخ علي بن محمد الكوماسي ،ص.36

التس��� ّرع في إطالق كلمة الكفر على تص ّرفات
أن الصواب بجانبه
خصومه((( ،ومع ذل���ك يرى ّ
وأن خصو َم���ه لو قبلوا مواجهت���ه علم ًّيا لباءوا
ّ
ّ
بالفش���ل الذريع  ،ومن أجل ذلك كانوا يمنعون
أتباعهم من اإلصغاء إلي ما يقول؛ فقد س���أل
الش���يخ يحي���ى أحمد عن م���دى تخ ّيله لنجاح
(جوم���ي) إذ ت ّم الحوا ُر ؟ فأجاب ّ
علي
الش���يخ ّ
بأن النّجاح سيكون في كفّة (جومي)
الكوماسي ّ
أن معارضي���ه ال يريدون أن
ال محال���ة ،بدليل ّ
يستم َع العوام إليه  ،وأبى العوا ُم إ ّال أن يستمعوا
إليه ،وهذا ّ
يدل على أ ّنه لو أُجريت مناظرةٌ َعلن ّية
(((
لحسم النّزاع لكان النّجا ُح في كفَّته. )) ...
الكوماسي رغم كونه صوف ًّيا َفخوراً
ّ
والشيخ
ّ
بتص ّوفه إلاّ أنه حاول من خالل رسائله أن يُبرز
صحيحا  ،وأن يربط التّص ّوف
ما يراه تَص ُّوف���ا
ً
بالتقوى وال���ورع والزّهد ،وينأى ب���ه عن الغل ّو
والتّط ّرف ،والخرافات ،فأ ّلف رسالته الموسومة
الصحيح» حاول فيها إبرا َز التّص ّوف
بـ»التّص ّوف ّ
في تلك المعاني الجميلة ا ّلتي جاء بها اإلسالم،
ناق ً
ال من عبارات المش���ايخ ال ُع ّباد المتق ّدمين
في ذلك ؛ مث���ل َمعروف الكرخي ،والفضيل بن
عياض ،والجنيد بن مح ّمد ،وغيرهم.
وكل من يقرأ في ترجمة هذا العالِم ويَعرف
الوقت الذي َ
عاش���ه من حيث سيطرةُ التّص ّوف
والبدع والخرافات ،والتّقاليد والعوائد المخالفة
ِ
ّ
للشرع ،ويجده مع ذلك يخرج من بين هذه ال ّركام
ال َعفن ،ويُعلن تب ِّريه من بعض البدع ال ّرئيسة في
( 	)2هي تهمة طالما ر ّددتها ألسن ُة مناوئي أهل السنّة والجماعة في
كل زمان ومكان ،ومنهم أخذها ّ
علي الكوماسي على رائد
الشيخ ّ
بكفر دون
السلف ّية ،وإ ّال فساحتُه بريئة من الحكم على مع ّين
ٍ
ّ
تحقّق ،وإنما يحكي في كالمه أحكا َم الكتاب والسنّة في األفعال
المخالفة لهدي اإلسالم ،فيتأو ّلها الخصو ُم بأنها تكفي ٌر لعموم
المسلمين !!...
( 	)3انظر  :المصدر السابق ،ص ، 36نقال عن :حياة الشيخ علي بن
محمد الكوماسي (ص.)39-38
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حوارات وشخصيات

ُ
ليعرف ما
ش���جرة التّصوف ا ّلتي ينتم���ي إليها
وإخالص
أوت���ي هذا العا ِل ُم من جرأةٍ في الحقّ ،
ٍ
ظاهر في طلبه ،وس َعة في العلم.
ٍ
ومما يُقضى منه العج���ب تح ّرره حتّى في
علم���ه وثقافته ،فرج ٌل ع���اش تلك الفترة  ،ولم
يحفظ عنه أ ّنه س���كن دولة م���ن ال ّدول العرب ّية
فتر ًة من الزمن ،ومع ذلك نجد من بين مصادر
معارفِ ه ُكت ًبا ال تكاد تُوجد عند نظرائِه في وقته
وبيئته ،من مثل ُكتب ش���يخ اإلسالم ابن تيم ّية
رحمه الله ،بل ُكتب بعض علماء مصر؛ كتفسير
المنار ّ
رأيت مما
للشيخ مح ّمد رشيد رضا ،وقد
ُ
وبيع كتبه في السوق مِ ن
حوت َمكتبته بعد وفاته ِ
بعض هذه
رأيت
قبل بعض ورثَته الج َهلة بالعلم
َ
ُ
الكتب ،وفي هذا أكبر دليل على أ ّنه كان واس��� َع
ّ
عدون
االطالع  ،كثي َر القراءة ،حتّى في كتب من يُ َّ
الصوف ّية ،أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية
خصو َم ّ
الذي يُع ّد مج َّر ُد ذكر اسمه في تلك األ ّيام وفي
األوس���اط العلمية ذنباً يالم عليه اإلنسان ،لكن
أن ّ
الش���يخ الكوماسي لم تكن صلتُه بكتب
نجد ّ
ابن تيمية صل َة االطالع والقراءة فيها فحسب،
بل وصلت إلى تبنّي بعض آراءه المثيرة للجدل،
وا ّلتي امتُحن بس���ببها في عصره ،وهي فتاواه
بعدم وقع ّ
الطالق ال ّث�ل�اث في ٍ
كلمة واحدة ،أو
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مجلس واحد .لقد دخل ّ
الش���يخ الكوماسي
في
ٍ
معرك ًة علم ّية فقه ّية مع فقهاء بلده بسبب تبنّيه
المالكي
لهذا ال ّرأي الذي خرج به على المذهب
ّ
والخاصة
السائد المنتش���ر في أوساط العا ّمة
ّ
ّ
ببلده ،حتى ه ّدده خصو ُمه بمحاكمته أما َم أمير
كنو ،ونفيِه من البالد ،لكن لم يت ّم لهم ما أردوا،
و َكتب في ذل���ك ُمداف ًعا ومناض ً
ال إلقامة األد ّلة
ال ّدامغ���ة ض ّد خصومه ،ناق ً
ال من كالم ش���يخ
اإلس�ل�ام ابن تيمية ما يؤ ّيد ب���ه وجه َة نظره ،
وير ّد به على مخالفيه(((.
بأن ّ
الش���يخ
إننّا لس���نا هنا نُري���د القول ّ
الكوماسي تخلّص من جميع البدع والخطيئات
فإن هذا القول
التي سيطرت على ثقافة عصرهّ ،
بعي ٌد َّ
لكن الجرأةَ
كل البعد عن الحقيقة والواقعّ ،
العلم ّية التي كان يتمتّع به الكوماسي ،وإنصافه
ضد ت ّيار بِيئتِه
الس���باحة َّ
لخصمه ،و ُقدرتَه على ِّ
بشجاعة ٍ
ٍ
بالغة ،هو ما جعله طرازًا وحيداً مباينًا
الصوفية في وقته وبيئت���ه ،مما يجعل
لعلم���اء ّ
اإلش���ادةَ بمواقفه ،وإبرازَها ل���دى الق ّراء أمراً
ّ
س���طرنا ما يكفي
في غاية األهم ّية ،ولع ّل فيما
الضوء على هذه ّ
الشخصية المحترمة
لتسليط ّ
الجريئة المنصفة ،نس���أل الله أن يغفر لنا وله
ويتجاوز عنا وعنه ،ويجعل الجنة مثواه .آمين.

( 	)1انظر  :حياة الشيخ علي (ص.)135-133
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ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ
ﺍﻹﻓـﺮﻳﻘﻲ
تقر�أ في الم�شهد:
أهم األحداث
إفريقيا باألرقام
قالوا عن إفريقيا
إفريقيا والتنمية
فرق وأديان
ذاكرة التاريخ
آراء ورؤى
بنك المعلومات (دولة مالي)
فعاليات
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ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ
ﺍﻹﻓـﺮﻳﻘﻲ

أهم األحداث :أبريل  -يونيه

عام 2012م 1433 -هـ

■ الرئيس السنغالي الجديد يؤدي اليمين الدستورية:
أدى الرئيس الس���نغالي الجديد ماكي س���ال اليمين
الدس���تورية رئيس���اً للدولة ،في حضور عدد من الزعماء
اإلقليميي���ن ،وكان رئيس الوزراء الس���ابق حصل على ما
يقرب من  %66ف���ي جولة اإلعادة التي أُجريت في مارس
الماض���ي ،ليتغلب على الرئيس الس���ابق عب���د الله واد،
في انتخابات ش���ابها التوتر ،لكنها عزّزت مع ذلك مكانة
السنغال كأكثر الديمقراطيات استقراراً في غرب إفريقيا.
وفاز سال ( 50عاماً) بوالية مدتها سبع سنوات ،لكنّه
تع ّهد بتقليص مدة الرئاس����ة إلى خمس سنوات ،وااللتزام
بالح ّد المفروض حالياً ،والمتمثل في عدم تولي الرئاسة
أكثر من فترتين.
رويترز –  3أبريل 2012م
■ وفاة رئيس ماالوي ،ونائبته تتولى مسؤولية البالد:
قالت جويس باندا (نائبة رئيس ماالوي) يوم السبت،
بعد وف����اة الرئيس بينجو وا موثاري����كا بأزمة قلبية ،إنها
«ستتولى مسؤولية البالد حسبما ينص الدستور» ،وقالت
في مؤتمر صحاف����ي في العاصمة ليلونجوي  -وس����ط
أعض����اء حكومة موثاريكا والمدع����ي العام وقادة الجيش
والش����رطة « :-كما ترون س����تكون الس����يادة للدستور»،
وأعلنت الحداد الرسمي لمدة عشرة أيام.
رويترز –  7أبريل 2012م
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■ انقالب عس����كري في غينيا بيساو قبل االنتخابات
الرئاسية:
ش����هدت غينيا بيس����او انقالباً عس����كرياً أدى إلى
اعتق����ال الرئيس بالوكالة رايموندو بيريرا ورئيس الوزراء
كارلوس غوميس جونيور في العاصمة بيس����او ،وأس����ند
االنقالبي����ون المتمركزون في مقر قيادة الجيش خطوتهم
إلى معارضتهم «التفاق سري» بين السلطة التنفيذية في
البالد وأنجوال ،أ ّكدوا أنه يهدف إلى تش����ريع وجود قوات
أجنبية ،هي البعثة العسكرية األنجولية ،في غينيا بيساو،
بهدف حماية الحكومة.
وبدأ االنقالب بالهجوم عل����ى مقر غوميس ،الرجل
الق����وي في الس����لطة التنفيذية واألوفر حظ����اً للفوز في
االنتخاب����ات ،الذي ُهوجم منزل����ه بالقذائف ،في الوقت
الذي سيطر فيه العسكريون على اإلذاعة.
واس���تنكرت منظمات وحكومات ،م���ن بينها مجلس
األمن الدولي التابع لألم���م المتحدة ،واالتحاد األوروبي،

14332
201

واالتح���اد اإلفريقي ،والوالي���ات المتحدة ،أحدث انقالب
عس���كري يعرقل الحكم المدني ف���ي غرب إفريقيا ،وكان
رئيس الوزراء السابق قد اقترب من الحصول على أغلبية
مطلقة في الجولة األولى من انتخابات الرئاسة التي جرت
في مارس الماضي ،وكان يُتوقع على نطاق واسع أن يفوز
في جولة إعادة كان مقرراً إجراؤها أواخر شهر أبريل.
فرنس برس – 13أبريل 2012م
■ جيش شمال السودان يح ّرر منطقة هجليج النفطية،
بعد استيالء قوات جنوبية عليها:
أعل����ن الجيش الس����وداني أنه س����يطر على منطقة
هجليج النفطية بالكامل ،بعدما احتلتها قوات من جنوب
السودان في وقت سابق من شهر أبريل ،كما أسر الجيش
الس����وداني خالل عملية التحرير أكث����ر من مائة جندي،
وأحد قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ،وقتل عدداً
كبيراً ،كما غنم أكثر من خمس����ين دبابة وعربات رباعية
الدفع.
وكانت قوات من الحركة الش����عبية قد استولت على
منطقة «هجليج» النفطية بوالية جنوب كردفان ،وتق ّدمت
حوالي  30كيلو متراً شمال المنطقة ،واعتبرت الخرطوم
احت��ل�ال هجليج مواصلة لمواقف دولة جنوب الس����ودان
العدوانية ،فأعلنت الحرب على جوبا ،وخالل أيام تم ّكنت
من السيطرة على كامل هجليج.
واج����ه جنوب الس����ودان انتق����ادات دولية واس����عة
الس����تيالئه على حق����ل هجليج النفط����ي ،حيث وصفته
واش����نطن بأنه «تصرف يتعدى الدفاع عن النفس ،ويزيد
التوتر بين الس����ودان وجنوب الس����ودان إلى مس����تويات
خطيرة» ،وقال متحدث باسم حكومة جنوب السودان :إن
الرئيس س����لفاكير أمر قوات الحركة الشعبية باالنسحاب
من هجليج استجابة للضغوط الدولية على بالده.
الجزيرة نت  20 -أبريل 2012م
■ سفير «إس����رائيل» بنيجيريا :مستعدون لمساعدة
أبوجا بمشروعات التنمية:
أعرب السفير «اإلسرائيلي» موشى رام عن استعداد
بالده لمس����اعدة الحكومة النيجيرية في النهوض بعملية
التنمي����ة ،وق����ال رام أم����س  -خالل افتتاحه لمش����روع
زراعي «إس����رائيلي» ،بالتعاون مع حكوم����ة والية النيجر
ف����ي مينا عاصمة الوالية  :-إن نيجيريا دولة مهمة ،ليس
فقط إلس����رائيل ،بل أيضاً للعالم بأس����ره ،وحثّ السفير
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«اإلسرائيلي» الحكومة النيجيرية على التركيز في مجال
الزراعة لتوفير الغذاء ،وفرص العمل للش����باب في القرى
بدالً من هجرتهم إلى المدن دون عمل ،وقال« :إن نيجيريا
تتمتع بس����تة أشهر من األمطار الغزيرة في العام ،ولذلك
يجب االس����تفادة من هذه األمطار ف����ي عملية التنمية،
وخاصة في مجال الزراعة».
يُذك����ر أن الكيان الصهيوني يح����اول بجميع الطرق
تعميق عالقت����ه مع نيجيريا ،عن طريق مس����اعدتها في
المواقف السياس����ية الدولي����ة ،أو مكافحة ما يُس���� ّمى
«اإلرهاب» ،أو القيام بمش����روعات تنموي����ة وزراعية ،أو
تدريب أطباء نيجيريين في مستشفيات «إسرائيلية».
وكالة أنباء الشرق األوسط (أ ش أ) –  10مايو
2012م

لمراقبة الحكومة منذ نهاي����ة أبريل ،عندما اتُّهم بالتآمر
لإلطاحة بالرئيس «بوزيز» ،ولم يُعتقل من قبل بخصوص
هذه التهمة.
ُ
وجاء في مرسوم رئاسي ،أذيع في اإلذاعة المحلية،
أن وزي����ر المالي����ة الس����ابق «ألبرت بيس����ي» ح ّل محل
«ندوتينجاي» الذي س����بق أن تقلّد عدة مناصب سياسية
رئيس����ة منذ بدء حكم «بوزيز» ،ولم يذكر المرسوم سبب
التغيير.
وإفريقيا الوس����طى من بين أفقر دول العالم وأقلّها
تنمية ،حي����ث يعاني أغلب أراضيها انتش����ار الجماعات
المتم���� ّردة واللصوص ،وفاز «بوزي����ز» بفترة جديدة العام
الماضي في انتخابات وصفتها المعارضة بالمز ّورة.
وكالة رويترز  3 -يونيو 2012م

■ الش����رطة ف����ي زنزب����ار تتهم إس��ل�اميين بتنظيم
اضطرابات:
اتهمت الش����رطة في زنزبار أنصار حركة أوامش����و
اإلس��ل�امية (اختصار باللغة الس����واحلية السم الجماعة
الذي يعني :جمعية التعبئة والدعوة اإلس��ل�امية) بإشعال
النار في كنيس����تين ،واالش����تباك مع قوات الشرطة ،لكن
قيادة الحركة نفت هذه االتهامات مؤ ّكدة أنه ليس لها أي
دور في هذه االضطرابات.
وجهت
وقالت الش����رطة إن أوامش����و (الصح����وة) ّ
أنصارها إلى النزول إلى الشوارع لالحتجاج على اعتقال
أعضاء بارزين فيها.
وقال شهود عيان :إن االشتباكات اندلعت في المركز
التاريخي التجاري والسياحي لبلدة ستون تاون ،واستمرت
حتى اليوم التالي ،وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على
 30من أعضاء جماعة أوامشو ،وكانت الجماعة قد دعت
إلى إجراء اس����تفتاء على خروج زنزب����ار من اتحادها مع
تنزانيا.
رويترز –  28مايو 2012م

تتوسط لنزع فتيل األزمة
■ منظمة التعاون اإلسالمي ّ
في مالي والنيجر:
َّ
ذكرت مصادر مطلعة في «منظمة التعاون اإلسالمي»
أن المنظمة تعتزم إرس����ال وفد رفيع المستوى لمعالجة
قضايا سياس����ية وإنسانية في دول الس����احل اإلفريقية،
وبخاصة مالي والنيجر.
وأضافت المصادر أن هناك تنس����يقاً بين منظمتي
«المؤتمر اإلسالمي» و «األمم المتحدة» بخصوص البحث
ع����ن إجراءات عاجل����ة لوقف تدهور األوض����اع في هذه
المنطقة ،مش����يرة إلى أن «أكمل الدين إحس����ان أوغلو»
األمين العام للمنظمة ونظيره األممي «بان كي مون» بحثا
الوضع في الس����احل باس����تفاضة ،خالل لقائهما مؤخراً
بمق����ر المنظمة في جدة ،معربَيْن عن قلقهما العميق إزاء
تطورات األوضاع هناك.
وأش����ارت المصادر إلى أن االجتم����اع بحث كذلك
إمكانية النظر في تعيين مبعوث مشترك للتعاون اإلسالمي
واألمم المتحدة في منطقة الس����احل ،الفتة إلى أن تدفق
األس����لحة من ليبيا ،خالل فترة حكم نظام القذافي ،إلى
بعض دول الس����احل ،وبالتحديد مالي التي تشهد صراعاً
مسلحاً ،يُ َعد سبباً في تفاقم األزمة في المنطقة.
وذك����رت المصادر أن «إحس����ان أوغل����و» و «بان كي
مون» أبديا اس����تياءهما الشديد من تهريب األسلحة إلى
هذه المنطقة التي تعاني الصراعات الداخلية ،وانتش����ار
«الجماعات اإلرهابية» ،وأزمات إنسانية تتس ّبب بها حالة
جفاف غير مسبوقة.
يونيو
9
أ)
ش
(أ
األوسط
الشرق
وكالة أنباء
2012م

■ رئيس إفريقيا الوس����طى يُقيل وزي����ر المالية بعد
مؤامرة انقالب:
أَ َقا َل رئيس جمهورية إفريقيا الوس����طى «فرانس����وا
بوزيز» حليفه السابق وزير المالية «سيلفان ندوتينجاي»،
بعد شهرين من اتهام الحكومة له بتدبير انقالب.
وكان «ندوتينجاي» مستش����اراً رئيساً لبوزيز منذ أتى
إلى الس����لطة من خالل تم ّرد ع����ام 2003م ،لكنه خضع
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( )%7،5متوسط معدل النمو االقتصادي بمنطقة جنوبي الصحراء اإلفريقية:
ذكر تقرير اقتصادي ،أع ّدته مؤسس���ة «أرنس���ت آند يونج» البريطانية ،أن متوسط مع ّدل النمو
االقتص���ادي في منطقة جنوبي الصحراء اإلفريقية في الفت���رة 2003م – 2010م بلغ  ،%7،5وتو ّقع أن
ينمو بنسبة تزيد عن  %5في السنوات المقبلة؛ بما يجعل المنطقة ثاني أسرع منطقة نمواً في العالم
بعد آسيا.
لكن التقرير يؤ ّكد أن هذا النمو االقتصادي في منطقة جنوبي الصحراء أخفق في سد الفجوة
بين األغنياء والفقراء ،فما زال هناك شخص واحد فقط من بين كل أربعة تتوفر لهم الكهرباء.
وأوضح التقرير أن المش���كالت طويلة المدى التي تعانيها إفريقيا ما زالت واضحة في دول كثيرة،
ومنها نقص الغذاء ،وارتفاع معدالت التضخم ،والفقر والفساد واالستبداد ،لكنّه أوضح أن الديمقراطية
بدأت تقطع خطوات عبر أنحاء القارة ،وأن هناك تحسناً متواص ًال في السياسات االقتصادية.
وأش���ار إلى أن «الكثير من الدول اإلفريقية أجرت إصالحات اقتصادية وتش���ريعية كبيرة ،بما
جعلها أكثر جذباً لالس���تثمارات األجنبية المباشرة» ،موضحاً أن هناك طبقة متوسطة متزايدة في
إفريقيا ُق ّدرت بنحو  313مليون شخص في عام 2010م ،وتُم ّثل  %34من س ّكان القارة.
كما أشار التقرير إلى وجود ضعف كبير في التجارة البينية في القارة ،والتي ما زالت ال تتعدى
 %10من إجمالي الصادرات واالستثمارات الكافية في التعليم والصحة.
وكالة أنباء الشرق األوسط (أ ش أ) –  17أبريل 2012م
حجم التجارة العالمية بإفريقيا أقل من :%12
قال مس���اعد وزيرة الخارجية األمريكي للشؤون اإلفريقية جوني كارسون :إن القارة اإلفريقية
تس���تحوذ على أقل م���ن  %12من حجم التجارة العالمي���ة ،وفي كلمته أثناء اجتماع لجنة الش���ؤون
اإلفريقية بمجلس النواب األمريكي ،نش���رتها صحيفة «ذس داي» النيجيرية اليوم ،أش���ار المسؤول
األمريكي إلى ارتفاع حجم التجارة بين القارة اإلفريقية والواليات المتحدة خالل الس���نوات العشر
الماضية؛ بسبب الجهود التي تقوم بها الشركات األمريكية الستكشاف مزيد من فرص االستثمار.
وقال كارسون« :إن حجم التجارة بين أمريكا ودول إفريقيا جنوب الصحراء ارتفع من  7مليارات
دوالر في ع���ام 2001م إلى  21ملياراً عام 2011م» ،مؤ ّكداً أهمية التج���ارة مع كافة الدول اإلفريقية،
وحرص اإلدارة األمريكية على زيادة التعاون التجاري معها.
وكالة أنباء الشرق األوسط (أ ش أ)  22 -أبريل 2012م

البنك اإلفريقي للتنمية يتو ّقع نمواً  %4،5في إفريقيا في 2012م:
قال البنك اإلفريقي للتنمية يوم االثنين إنه يتو ّقع أن ينمو اقتصاد القارة اإلفريقية بمعدل  4،5%هذا
العام ،و  %4،8في 2013م ،لكنه ح ّذر من أن أزمة منطقة اليورو قد تضر بالطلب على الصادرات اإلفريقية.
ونما اقتصاد إفريقيا بمعدل  %3،4في 2011م؛ إذ حقق اقتصاد ش���مال إفريقيا نمواً بنسبة ،%0،5
بينما بلغت نسبة النمو في دول إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى أكثر من .%5
وق���ال البنك في تقريره الس���نوي عن التوقعات االقتصادية إلفريقي���ا« :التوقعات االقتصادية
إلفريقيا ما زالت إيجابية ،ومن المتوقع أن تحقق االقتصاديات الغنية بالموارد الطبيعية أدا ًء أفضل
 560من االقتصاديات الناشئة األكثر نضجاً».
وكالة رويترز  28 -مايو 2012م
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■ «تعتب���ر دول إفريقي���ا جن���وب
الصحراء من بين ال���دول النامية التي
صارت مصدراً لتمويل ال���دول الثرية،
وه���ي دول ينهش فيه���ا الفقر والبؤس
بفضل السياس���ات األمريكية الساعية
إلى «االش���تباك البنّاء» ،وهي سياسات
يع���ود إليها الفضل في إش���عال حروب
أهلي���ة أ ّدت إلى مقت���ل مليون ونصف
إنس���ان في إفريقي���ا الجنوبية وحدها،
فض ً
ال عن خس���ائر ب���ـ  60بليون دوالر
في دول الجن���وب اإلفريقي ،باإلضافة
إل���ى نصف مليون طف���ل يلقون حتفهم
َّ
كل ع���ام نتيجة عبء الديون على الدول
التي يعيش���ون فيها ،على نحو ما تُظهر
تقارير منظم���ة اليونيس���يف ،إضافة
إلى  11مليون طفل يموتون س���نوياً من
أمراض يس���هل عالجها ،وهو ما يُمكن
تس���ميته «إبادة جماعية خرساء»؛ على
ح ّد تعبير هيروش نكاجيما المدير العام
لمنظمة الصحة العالمية ،الذي يش���ير
إلى أن هذا الوضع يم ّثل «مأس���اة كان
المتقدم
يمكن تداركها؛ ألنه لدى العالم
ّ
الموارد والتقنيات التي بمقدورها إنهاء
المرض على مستوى العالم» ،لكنّه يفتقر
إلى اإلرادة لمس���اعدة ال���دول النامية،
ويبدو أن مصطل���ح «النامية» هنا بديل
لطيف عن الدول المس���تعمرة من قِ َبل
الدول الثرية».
كتاب (النظام العالمي القديم
والجديد) ،نعوم شومسكي ،ص .193

■ «إن ل���م يتم تغيير ه���ذه القبائل
الس���وداء ،أي الجنوبي���ة ،والتي يدين
معظمه���ا بالديان���ات التقليدي���ة ،في
الس���نوات القليل���ة القادم���ة ،فإنهم
س���يصيرون مح ّمديي���ن ،إذ إن ه���ذه
المنطقة اس���تراتيجية للتبشير ،ألنها
تمتد في ش���رق إفريقي���ا في منتصف
الطريق بين القاه���رة والكاب (جنوب
إفريقيا) ،لذا فإن الكنيس���ة في حاجة
لصد انتش���ار
إل���ى م���كان لها هن���ا
ّ
اإلسالم»
القس «أرش���يد كون ش���و»،
ع���ام 1909م ،نق ً
ال عن كتاب (مش���روع
التنصي���ر في الس���ودان ف���ي الماضي
والحاضر) ،د .حس���ن مكي ،السودان -
المركز اإلسالمي اإلفريقي1991 ،م.
■ «يجب أن تكون شراكتنا مع إفريقيا
من الند للند ،س���نتعامل مع أصدقائنا
األفارقة بطريقة ش���فافة ،ويدفعنا في
ذلك هاجس الشراكة في التنمية ،فرنسا
متمس���كة تقليدياً بهذه القارة ،وبالتالي
فإننا س���نتعامل مع أصدقائنا األفارقة
بطريق���ة منفتحة تمام���اً وديمقراطية،
نحن نثق في مستقبل إفريقيا ،وإفريقيا
مدع ّوة إل���ى نمو كبير ف���ي المجاالت
االقتصادية».
وزي���ر الخارجية الفرنس���ي
الجديد «لوران فابيوس» ،راديو هولندا،
 17مايو 2012م.
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اإلفريقي للتنمية يح ّذر الدول المنتجة للنفط:
قال رئي���س البنك اإلفريق���ي للتنمية :إن���ه يتعين على
البلدان اإلفريقية التي تنضم إلى «نادي منتجي النفط والغاز»
ً
فض�ل�ا عن تعزيز
أن تس���تثمر في التعلي���م ،وتمهيد الطرق،
القطاعات التقليدية؛ لتجنّب «لعنة النفط».
واكتشفت غانا وكينيا وموزامبيق وتنزانيا وأوغندا النفط
والغاز في الس���نوات القليلة الماضية؛ ما يضعها على مفترق
طرق؛ إ ّما أن تحذو فيه حذو بتسوانا الغنية باأللماس وتحقّق
الرخاء ،وإ ّما حذو نيجيريا التي يعتمد اقتصادها على النفط.
وق���ال دونال���د كابي���روكا« :إن على الحكوم���ات مقاومة
اس���تخدام عائدات صادرات النفط والغاز في تنفيذ سياسات
شعبوية ،مثل زيادة مرتبات القطاع العام بشدة» ،وأضاف« :يجب
عليهم تجنّب اس���تخدام الموارد في تحقيق زيادة س���ريعة في
النفقات المتكررة ،هذا ما تتوقعه الش���عوب ،لكن هذا سيكون
ً
قائ�ل�ا« :كان أداء هذه المنطقة
ه���و التصرف الخاطئ» ،وتابع
(شرق إفريقيا) جيداً للغاية بدون النفط والغاز والمعادن ،هذه
موارد تنفد ،في دول أخ���رى تح ّولت إلى لعنة ،لذا يجب اتخاذ
االختيارات الصائبة في السياس���ة العام���ة» ،وأردف أنه يجب
استخدام عائدات هذه الموارد في قطاعات مثل التعليم والبنية
التحتية ،بهدف بناء قاعدة مستدامة للتنمية في المستقبل.
رويترز –  8أبريل 2012م
علماء يضعون خريطة تب ّين توزيع المياه
الجوفية في الصحراء اإلفريقية الكبرى:
توضح توزيع
تم ّكن العلماء للمرة األولى من وضع خريطة ّ
كميات عظيمة من المياه وحجمها في جوف الصحراء الكبرى،
وأج���زاء أخرى من الق���ارة اإلفريقية ،وأ ّك���د العلماء أن هذه
الكمي���ة موجودة على عمق يصل إل���ى  75متراً داخل طبقات
صخرية قديمة امتألت منذ نحو خمسة آالف سنة.
ويقول العلماء إن مص���ادر المياه الجوفية هذه يم ّكن أن
توفر ما يكفي من االس���تهالك البشري والزراعة في إفريقيا
كلها ،إال أنهم أش���اروا إلى صعوبة اس���تخراج تلك المياه؛ ألن
حفر آبار كبيرة قد يؤ ّثر سلباً وبسرعة في الطبقات الصخرية.
رويترز  20 -أبريل 2012م
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وزراء المي���اه األفارقة يع���دون بتوفير
الخدمات الحيوية:
رحبت الوكال���ة الدولي���ة للتنمية (ووتر أي���د) بالوعود
الص���ادرة عن الوزراء األفارقة ،والتي من ش���أنها إن تحققت
أن تس���مح لنحو  85،4مليون إفريقي بالوصول إلى الخدمات
الحيوية عبر القارة ،وص���درت هذه الوعود عن وزراء البلدان
النامي���ة المش���اركين في اجتم���اع على مس���توى عال حول

«الصرف الصحي والمياه للجميع» في واشنطن .وتُظهر وثيقة
العمل التي ق ّدمتها وكالة «ووتر أيد» (س���ايفينغ اليفيس) ،أنه
ببل���وغ هدف األلفية للتنمية حول الص���رف الصحي في أفق
2015م؛ س���يكون من الممكن إنقاذ أرواح  280ألف طفل دون
سن الخامسة في إفريقيا جنوب الصحراء.
وكالة بانا برس  22 -أبريل 2012م
الرئي���س التنزاني في الي���وم العالمي
للعمال يتعهد بإنهاء البطالة في بالده:
ص ّرح الرئيس التنزاني جاكايا مريشو كيكويتي ،في احتفال
بمناس���بة إحياء اليوم العالمي للعمال ،أن بالده تستطيع الح ّد
من مشكلة البطالة المزمنة لش���بابها عبر االهتمام بالتدريب
على المقاوالت في ك ّل مستويات التعليم ،وقال الرئيس كيكويتي
 الذي استجاب لدعوة من «المؤتمر النقابي لتنزانيا» من أجلإحياء هذه المناسبة  :-إن حكومته منشغلة جداً بوضع العمال
بصفة عامة ،وستقوم بأي تدخل ضروري لتحسينه.
وأحي���ا «المؤتمر النقابي لتنزانيا» دورة 2012م من اليوم
العالمي للعمال تحت ش���عار« :مرتب���ات منخفضة ،وتضخّ م،
وضرائب مرتفعة ..تهديد كبير لظروف العمال المعيشية».
وكالة بانا برس  3 -مايو 2012م
مس���ؤول دولي يحثّ القط���اع الخاص
بإفريقيا على دفع أجندة التنمية:
حثّ الدكت���ور عبد الله جانيه مس���اعد األمين العام لألمم
المتحدة (الرئي���س التنفيذي للجنة األم���م المتحدة االقتصادية
إلفريقي���ا) القطاع الخاص ف���ي القارة اإلفريقية على اإلس���هام
ب���دوره المتو ّقع في إحداث تح ّول اقتصادي في إفريقيا ،وفي دفع
االستثمار والتنمية ،وذلك من خالل تبنيه أنشطة تضيف قيمة إلى
عائدات دول القارة من السلع والمصادر الطبيعية الوافرة بها.
وقال جانيه  -خالل حلقة نقاشية جانبية ُعقدت على هامش
المنت���دى االقتصادي العالمي بأديس أبابا  :-إن «هناك أدلة كثيرة
على أن الش���ركات المملوك���ة للقطاع الخاص تدفع بش���كل كبير
األداء االقتص���ادي في مختلف أنحاء الق���ارة ،ولكن ينبغي توجيه
طاقة القطاع الخاص بش���كل أفضل إلى القطاع���ات التي تحقّق
طموحاتن���ا وتطلعاتنا خالل األعوام األربعين المقبلة» .وحثّ جانيه
القطاع الخاص على اإلسهام في توفير فرص العمل ،وتكملة جهود
الحكومة في توفير التدريب للش���باب ،وبخاص���ة التدريبات التي
تتعلق بالتصنيع أو قطاع الخدمات ،ومن بينها تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والقطاع المصرفي والصحة والتعليم ،وحشد الموارد
المطلوبة لالستثمار في المزارع والمصانع والبنية التحتية.
وكالة أنباء الشرق األوسط (أ ش أ) –  12مايو 2012م
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منصرة
مس���لحو ش���مال مالي يُفرجون عن ّ
سويسرية:
قال���ت الحكومة السويس���رية وش���هود عيان:
إن مس���لحين في ش���مال مالي ،الذي يسيطر عليه
الطوارق ،أفرجوا عن امرأة سويس���رية خُ طفت في
بلدة تمبكتو في  15أبريل.
وقال الشهود :إن أعضاء جماعة «أنصار الدين»
أفرجوا عن السويس���رية بياتريس ستوكلي في مكان
يقع عل���ى بعد نحو  7كيلو مترات إلى الش���مال من
تمبكتو ،وقال أحد الشهود ويُدعى شريف موالي :إنها
«كانت تضع نقاباً أسود ،ولم تدل بأي تصريح عندما
أُطلق���ت» ،وأض���اف أنها نُقلت م���ن الموقع بطائرة
هليكوبتر بها قائد قوات بوركينا فاس���و المس���لحة
جلبير دنديري ،وأصدرت وزارة الخارجية السويسرية
بيان���اً أ ّكدت فيه اإلفراج عن ام���رأة خُ طفت يوم 15
أبريل  /نيسان في تمبكتو ،وأنها بصحة جيدة.
رويترز –  25أبريل 2012م
الفاتي���كان يُع���رب عن قلقه عل���ى أوضاع
المسيحيين في كينيا ونيجيريا:
أعرب الفاتي����كان عن «القل����ق» إزاء الهجمات
الت����ي وقعت أمس ضد المس����يحيين ف����ي نيجيريا
وكينيا ،وخلّفت  28قتي ً
ال وعش����رات الجرحى ،وفي
تصريحات على هامش المؤتم����ر الوطني الخامس
والثالثين لما يُس ّمى «حركة تجديد الروح القدس»،
الذي يُعقد في ريميني (شمال الوسط) ،أعرب أمين
س����ر الفاتيكان الكاردينال تارتش����يزيو بيرتوني عن
«القلق من أنه عل����ى الرغم من التأكيد والمحاوالت
الهادفة إلى إعطاء دفعة للحق بالحرية الدينية ،حتى
في دس����اتير ك ّل دولة ومنظمة دولية ،ال نرى تطبيق
هذا الحق األساسي».
وأب���دى وزي���ر خارجي���ة الفاتي���كان قلقه على
المس���يحيين في المناطق الس���اخنة من العالم في
إفريقيا والشرق األوسط ،معتبراً أنهم «يم ّثلون عام ً
ال
مساعداً على التوازن والمصالحة ،وليس الصراع».
وكالة آكي اإليطالية 30 ،أبريل 2012م

الكنيس���ة اإلثيوبية تش���ارك ف���ي اختيار
بطريرك الكرازة المرقسية:
أعلنت الكنيس���ة القبطية األرثوذكسية المصرية
موافقتها على مشاركة الكنيسة اإلثيوبية األرثوذكسية
في انتخاب البابا الجديد وتتويجه ،والذي س���يخلف
«ش���نوده الثالث» (بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة
المرقسية) ،والذي تُوفي خالل شهر مارس الماضي.
وقال «األنبا يوس���ف» (أس���قف أبرشية جنوب
الوالي���ات المتحدة األمريكية)  -في مؤتمر صحافي
بتكليف من «األنبا باخوميوس» قائم مقام البطريرك
 :إن مشاركة الكنيس���ة اإلثيوبية تأتي على أساسقانوني ،طب ًق���ا للبروتوكول الموقع بين الكنيس���تين
عام 1994م ،وبموجبه سيُس���مح لخمسة من أعضاء
«الكنيسة اإلثيوبية بالمشاركة في العملية االنتخابية،
وحضور مراسم تتويج البابا الجديد.
صحيفة األهرام المصرية  30-أبريل 2012م
مش���روع توزيع مليون نسخة لترجمة معاني
القرآن الكريم بأولمبياد لندن 2012م:
يعمل (المنتدى اإلس�ل�امي) خالل الفترة من 27
يوليو وحتى  12أغسطس ،حيث تُقام األلعاب األوليمبية
بالعاصمة البريطانية لندن ،على توزيع مليون نس���خة
من ترجمة معاني القرآن الكريم في األولمبياد.
وجه أمين عام المنتدى اإلس�ل�امي ،الشيخ
وقد ّ
خالد ب���ن عبد الله الف���واز ،ندا ًء إل���ى جميع أهل
الخير في العالم للتعاون مع المنتدى في إنجاح هذا
المشروع والمساهمة فيه.
ويتو ّلى توزيع نسخ الترجمة شركاء المنتدى في
لندن من خالل اختي���ار مواقع مختارة بعناية ،لتكون
قريبة من القرية األوليمبية ،وإقامة رفوف عرض في
الطرقات وحافالت متنقلة.
ويُتو ّقع أن يش���ارك في أولمبياد لندن الصيفية
ومشجع ،من  140دولة،
أكثر من  6ماليين مش���ارك
ّ
يجمعهم مكان واحد ،ومعظمهم ليس���وا مس���لمين،
ويتزام���ن إقامة األولمبياد مع قدوم ش���هر رمضان
المبارك.
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■ أبو بكر اللمتوني ..كان سبباً في دخول اإلسالم إلى
كثير من الدول اإلفريقية:
تو ّل���ى اللمتوني اإلمارة ،وحينما نازع���ه ابن ع ّمه في
ال ُمل���ك ،تن���ازل عن حكم أعظ���م دولة في غ���رب إفريقيا
وش���مالها ،وق���ال« :إني ال أبتغ���ي من الحي���اة إال الجهاد
والشهادة» ،وعاد ينشر اإلسالم بين القبائل الوثنية اإلفريقية
حتى أكرمه الله بالش���هادة ..إنه األمير الش���يخ أبو بكر بن
عمر اللمتوني.
ينتمي اللمتوني إلى دولة المرابطين التي ش���ملت في
النصف الثان���ي من القرن الخامس الهجري س���ائر أنحاء
المغرب وموريتانيا والسنغال ،وقد قامت تلك الدولة الكبرى
عل���ى أكتاف قبيل���ة «لمتونة» ،وهي بطن م���ن بطون قبيلة
«صنهاجة» أعظم القبائل البربرية.
جهـاده:
ف���ي بداية تك ّون دولة المرابطين ،وبعدما اكتملت فترة
اإلعداد ب���دأ دور الجهاد ،وخالل ح���روب الدولة الجديدة
م���ات األمير يحيى الجدالي ،وتو ّل���ى مكانه «يحيى بن عمر
اللمتوني» ،ومن بعده تو ّلى ش���قيقه األمير أبو بكر بن عمر
في عام 447هـ.
سارت جيوش المرابطين لقتال قبائل «برغواطة» ،التي
أسس���ه رجل يهودي
كانت تدين بمذهب يخالف اإلس�ل�امّ ،
اس���مه «طريف بن برباط» ،اس���تغل بداوة القوم وجهالتهم
فا ّدعى النبوة ،وأنه نزل عليه قرآن جديد ،وزعم أنه المهدي
المنتظر ،وأباح الزواج بأي عدد من النس���اء! نش���بت بين
الفريقين معرك���ة عظيمة ،أُصيب فيها بن ياس���ين بجراح
قاتلة ،وبرغم حش���رجة الموت أوصى قومه بعدم التنافس
على الرياس���ة« :كونوا على الحق ،إخوان���اً في الله ،وإياكم
والمخالفة والتحاسد».
وباستش���هاد بن ياسين في 451هـ 1059 -م ،اجتمعت
الس���لطة في يد األمير أبو بكر ،وب���دأ جهاده ،فكان أول ما
فعله بعد دفن اإلمام متابعة حرب «برغواطة» ،فحشد قواته،
وج ّد ف���ي قتالهم ،وأثخن فيهم حتى أذعن���وا إلى الطاعة،
وأسلموا إسالماً جديداً.
كان قلب أبو بكر يجيش بحب اإلس�ل�ام ،والرغبة في
االستش���هاد ،يضرب لجنوده المثل في الشجاعة والقتال ،ال
يُرى إال في قلب س���احة الوغى يص���ول ويجول ،وبينما هو
يواصل انتصاراته ،ويفتتح المدن ،إذ وفد عليه رس���ول أبلغه
بخب���ر أزعجه ،خالصته أن قبيلة جدال���ة وثبت على قبيلة
لمتونة في الصحراء فأنزلت بها مذبحة ،كما أغارت القبائل
الوثني���ة على مدن الجنوب ،فق ّرر الذهاب لرأب الصدع بين

اإلخوة بنفس���ه ،وقد س���لّم أمر القيادة إل���ى رجل معروف
للمرابطين بدينه وعدله ..هو ابن عمه «يوسف بن تاشفين».
دعوته في الجنوب:
في ذي القع���دة 453هـ  /ديس���مبر 1061م أخذ أبو
بكر معه نصف الجيش ،فقضى على أس���باب الش���قاق بين
القبائل ،لكنّه وجد قبائل إفريقية تعبد األصنام واألش���جار،
وبصبر شديد بدأ يدعوهم ،حتى دخل خلق كبير من القبائل
اإلفريقية في اإلسالم.
وحينما طالت غيبة األمي���ر أبو بكر في الجنوب ،بدأ
ابن ع ّمه في تش���ييد دولة المرابطين ،وافتتح المدن ،وأنشأ
عاصمة للدولة الوليدة ،وهي مدينة مراكش عام 1062م.
م ّرت سنوات طويلة ،وعاد األمير أبو بكر من الجنوب،
كان الموقف دقيقاً للغاية ،فقد حانت ساعة تقرير المصير،
وتحديد َمن س���يكون ملك ك ّل تلك البالد الشاسعة؟ األمير
أبو بكر الذي ذهب للجهاد ولم يعد إال بعدها بأعوام طويلة؟
أم األمير يوسف الذي ش ّيد أركان الدولة بعبقريته وجهاده؟
خرج يوس����ف من مراكش ،وتلقّى ابن عم����ه في منتصف
الطريق ،ثم جلسا على األرض ،ويطيل أبو بكر النظر إلى يوسف،
ثم يقول« :يا يوسف ..أنت ابن ع ّمي ومحل أخي ،وأنا ال غنى لي
ع����ن معاونة إخواننا في الصحراء ،ولم أر َمن يقوم بأمر المغرب
وصلت إليك
غيرك ،وال أحق به منك ،وقد خلعت نفسي لك ..وما ُ
إال ألس����لّم لك األمر ،وأعود إلى الصحراء» ،هنا نشاهد عظمة
ذلك األمير الذي تنازل عن ُملكه العريض ببس����اطة بالغة؛ قائ ًال
إنه قد نذر نفسه للحياة في الصحراء والجهاد!
ع���اد أبو بكر إلى أدغال إفريقيا يدعو إلى اإلس�ل�ام،
فنش���ر نور الله في مناطق واسعة تش���مل اآلن العديد من
الدول اإلفريقية ،هي :غينيا بيس���او ،س���يراليون ،س���احل
العاج ،مالي ،بوركينا فاسو ،النيجر ،غانا ،توجو ،الكاميرون،
إفريقيا الوسطى ،والجابون.
الخاتمة:
عاش األمير الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني في حياته
زاهداً ،مجاهداً وسط جنوده ،يغزو في ك ّل عام مرتين ،يفتح
البالد ،ويُ ًعلم الناس اإلسالم ،وفي إحدى غزواته عام 478هـ
– 1085م أصابه سهم ،وصعدت روحه للسماء ،وكلّما ارتفع
أذان ف���ي الغرب اإلفريقي ثقل ميزان أبو بكر اللمتوني عند
الله يوم القيامة بإذن الله.
المصدر:
موس���وعة «تاريخ األندلس» ،الج���زء الثالث المؤرخ
محم���د عبد الله عنان ،الطبع���ة الثانية 1411هـ 1990-م،
مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر – ،بتصرف -
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■ اليونسيف :جنوبي الصحراء اإلفريقية األكثر تأخراً وفقراً في العالم:
أ ّكد تقرير جديد لمنظمة األمم المتحدة للطفولة «اليونيس���يف» أن منطقة جنوبي
الصحراء اإلفريقية تُعد المنطق���ة التي ما زالت األكثر فقراً واحتياجاً في العالم ،في
مج���االت التعليم والرعاية الصحية العامة ،واألكثر تحدياً لحياة األطفال والمراهقين،
مش���يراً إلى أن نسبة الس��� ّكان المراهقين بين إجمالي سكان هذه المنطقة في تزايد
مستمر ،ومن المتوقع أن يكونوا أعلى نسبة في العالم بحلول 2050م.
وقال التقرير الذي وزّعه مكتب اليونيس���يف في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا :إن
األطفال والمراهقين في جميع دول العالم استفادوا خالل السنوات العشرين الماضية
من التق ّدم ف���ي مجاالت التعليم والرعاية الصحية العام���ة ،لكن ما زال هناك الكثير
منه���م الذي يفقد حياته ،وعددهم أكثر من مليون س���نوياً ،بس���بب عدم توفر الرعاية
الصحية ،وهناك أيضاً عشرات الماليين الذين يتخلّفون عن التعليم بسبب عدم تو ّفره،
مشيراً إلى أن نصف األطفال بمنطقة جنوبي الصحراء اإلفريقية فقط يكملون التعليم
االبتدائي ،وأن نسبة العمالة بين الشباب ما زالت منخفضة للغاية.
وكالة أنباء الشرق األوسط (أ ش أ) 28 -أبريل 2012م
■ عنان :إفريقيا ما زالت تواجه تحديات كبيرة:
أ ّكد األمين العام الس���ابق لألمم المتحدة كوفي عنان ،أن القارة اإلفريقية ما زالت
تواج���ه تحديات كبيرة ،على الرغم من أنها حققت تقدم���اً اقتصاد ّياً على مدى العقد
الماضي ،والذي يعد أفضل عقد لها خالل السنوات الخمسين الماضية.
وق���ال عنان  -الذي ي���رأس «االتحاد من أجل ثورة خضراء ف���ي إفريقيا» ،خالل
مش���اركته في المنتدى االقتصادي العالمي المنعقد بأديس أبابا  :-إن إفريقيا شهدت
تقدماً كبيراً خالل الس���نوات القليلة الماضية ،وأصبحت منطقة من بين أس���رع سبع
مناطق في النمو االقتصادي في العالم.
وأضاف عنان أن القارة تجذب حال ّياً استثمارات أجنبية كبيرة مباشرة ،تؤدي دوراً
كبيراً في تش���جيع االستثمار المحلي ،ودفع ك ّل أشكال التنمية ،لكنّه قال :إن كثيراً من
الدول اإلفريقية ،م���ع ذلك ،لن تتمكن من تحقيق األه���داف اإلنمائية لأللفية ،والتي
حددتها األمم المتحدة لإلنجاز قبل عام 2015م.
ّ
ودع���ا عنان الحكومات اإلفريقية إلى إعداد سياس���ات ته���دف إلى توفير فرص
متساوية في مجال التدريب والعمالة ،لتجنّب حدوث سخط في المستقبل.
وكالة أنباء الشرق األوسط (أ ش أ) –  12مايو 2012م
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اس���م الدولة :مالي ،وتعني باللغة الماندية :حيث
يعيش الملك.
االستقالل1960/9/22 :م.
المساحة 1.248.579 :كم.2
الموقع :غرب إفريقيا ،يح ّد مالي شماالً الجزائر،
شرقاً النيجر ،جنوباً بوركينافاسو وساحل العاج وغينيا،
أما غرباً فتحدها ٌّ
كل من موريتانيا والسنغال.
الديان���ات :اإلس�ل�ام  ،%90ديان���ات قبائل ،%5
المسيحية .%5
اللغات :الفرنسية (رسمية) ،لغات قبائل.
العملة :فرنك مالي.
اإلنتاج الصناع���ي :صناعات غذائية ،جلود ،ملح،
ذهب ،سمك مدخّ ن.
الواردات :م���واد غذائية ،آالت والي���ات ،بترول،
كيماويات.
الصادرات :قطن ،فول س���وداني ،زي���وت نباتية،
أسماك.
توقع أمد الحياة للفرد 54 :سنة.

العاصمة :باماكو :بناها الفرنس���يون عام 1883م،
أصبحت عاصمة ع���ام 1905م ،وهي ميناء نهري على
نهر النيجر ،ومركز قديم للثقافة.

تاريخ الإ�سالم في مالي:

كان الدِّي���ن الرس���مي لتلك الدول���ة الجديدة هو
اإلس�ل�ام ،ويرجع الس���بب في اعتناق جمي���ع قبائل
المانديك للدين اإلس�ل�امي إلى اعتناقه���م وإيمانهم
المطلق بتعاليم اإلس�ل�ام ،وعل���ى الرغم من أن قبائل
المانديك تُعد أوالد عمومة لقبائل الس���ونتيك وقبائل
الستوس���و؛ حيث يتكلم الجميع لغ���ة واحدة هي اللغة
الماندية ،فإن اإلس�ل�ام ل���م يتغلغل بين الس���ونتيك
والستوسو بقدر تغلغله في قبائل المانديك.
أسس هذه المملكة شعب زنجي أصيل ،هو شعب
ّ
الماندنج���و ،وكلمة «مالي» تحريف لكلمة «ماندونجو»،
ومعناها( :الذين يتحدثون لغة الماندي).
وق���د اعتنق هذا الش���عب الزنجي اإلس�ل�ام في
أواخر القرن الحادي عش���ر المي�ل�ادي ،وتم ّكنت هذه
الدولة الصغيرة التي ب���دأت بمملكة كانجايا أن تتملك
ق َّوة عس���كرية في منطقة نياني ( ،)Niainiوهي مدينة
تقع غرب نهر النيجر ،وليس���ت بعيدة عن حدود غينيا
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الحديثة ،وظهرت «دولة مالي» إلى ح ِّيز الوجود بزعامة
مؤسس هذه المملكة ،والذي كان يُس َّمى «ماري
سندياتا ّ
ديات���ا» أو «ماري جاطة» ،وقد وصل إلى عرش مالي في
حوالي س���نة 1245م ،وظ َّل يَح ُكم مدة خمسة وعشرين
عاماً ،واس���تطاع سندياتا أن يجعل من مملكته الصغيرة
إمبراطوري���ة عظيمة بعد أن اس���تولى على البقية التي
خلّفها في إمبراطورية غانا ،وبعد أن هزم ملك الصوصو،
وأسس عاصمة جديدة في نيامي
وضم أرضه إلى بالدهّ ،
(وأحيا ًنا تُس َّمى مالي).
احتَلَّ ْت مال����ي مكانة تِجارية في الس����ودان الغربي،
وظلَّ����ت تحت ُّل هذه المكانة حتى جاء ابنه َعل ٌِّي الذي حمل
لقب «منسا» ،ومعناها( :السلطان أو السيد بلغة الماندي)،
والذي سار على النهج نفسه الذي كان عليه والده ،وحكم
من عام 1260م حتى عام 1277م ،وقام أيضاً برحلة الحج
إلى األماكن المقدسة ،مثل الملوك اآلخرين.
وهكذا كان ظهور دولة مالي على مسرح األحداث
السياس���ية في غرب إفريقيا ،وتوس���عاتها في الشرق
والغرب قد س���اعد على انتشار اإلس�ل�ام وحضارته،
خصوصاً أنها سيطرت على طرق التجارة ،وعلى مناجم
الذهب والملح ،فض ً
ال عن االزدهار التجاري الذي ساد
هذه اإلمبراطوري���ة ،التي تجلت فيها مظاهر االزدهار
الثقافي ،وتوطيد الصالت مع القوى المجاورة ،ورحلة
الح ِّج المش���هورة التي ذاعت ش���هرتها ،وكانت آثارها
العلمي���ة والثقافية قد أحدثت تغييرات كثيرة في نظام

البناءُ ،
وط ُرق التجارة ،وإنش���اء المساجد والمنارات،
واستقدام الفقهاء والعلماء ،ونشر مذهب اإلمام مالك،
وظهور حياة إسالمية أصيلة عريقة بفضل جهود علماء
من مصر ومراكش.

التاريخ الحديث:

في نهاية القرن التاس���ع عشر أخضع الفرنسيون
هذه المنطقة ،فأصبحت مستعمرة فرنسية ،وفي عام
1904م ُس��� ّميت بالسودان الفرنسية ،وفي عام 1920م
أصبحت جزءاً من االتحاد الفرنسي.
اس���تقلت ٌّ
كل من الجمهورية السودانية والسنغال
عن فرنس���ا في  22س���بتمبر 1960م باسم فيدرالية
مالي ،وعندما خرجت الس���نغال بعد ذلك بشهور قليلة
تم تغيير اسم الجمهورية السودانية إلى مالي.
وفي س���تينيات القرن العش���رين ركزت مالي في
التنمي���ة االقتصادية ،وواصلت تلقّى المس���اعدة من
الكتلة الس���وفييتية ،والدول الغربية والوكاالت الدولية
كذلك.
وفي أواخر الستينيات بدأت تتراجع عن العالقات
الوثيقة مع الصين ،لكن قام الرئيس موديبو كيتا بتصفية
معارضيه ،فزاد النفوذ الصيني ونفوذ المتعاطفين معه.
في ديسمبر 1985م تقاتلت مالي مع بوركينا فاسو
بس���بب نزاع حدود طويل بينهما ،وانتهت الحرب بعد
خمسة أيام ،وأحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
وف���ي أواخ���ر الثمانينيات ق ّوت مال���ي عالقاتها
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مع العالم الغربي ،وفي المج���ال االقتصادي انتهجت
سياسات السوق الحرة والخصخصة ،بينما راح النفوذ
السوفييتي هناك يضعف ،وتم إنهاء الحكم الدكتاتوري
عام 1991م بحكومة انتقالية.

ال�سيا�سة والحكومة:

نظام الحك���م :جمهوري���ة ديمقراطي���ة تعددية،
البرلم���ان مجلس واحد يتكون م���ن  129مقعداً ،منها
 13مقعداً مخصصاً للماليين الموجودين خارج مالي،
الس���لطة التنفيذية بيد الرئيس وحكومته ،والس���لطة
التشريعية بيد البرلمان الوطني ،أما السلطة القضائية
فتشرف عليها المحكمة العليا للبالد.
األح���زاب السياس���ية -1 :التحال���ف م���ن أجل
الديمقراطية في مالي (يسار وسط) -2 ،حزب اللجنة
الوطنية للمبادرة الديمقراطية (يس���ار الوس���ط)-3 ،
حزب المجتمع المدني والديمقراطي والتقدم (يس���ار
الوس���ط) -4 ،ح���زب االتحاد الديمقراطي للش���عب
المالي (اش���تراكي قومي) -5 ،حزب التجمع من أجل
الديمقراطية والتقدم (يسار الوسط).
الرؤساء :شهدت البالد انتقال زمام الحكم بين 6
رؤساء منذ االستقالل ،وهم:
موبيدو كايتا :ما بي���ن 1960م و 1968م ،في عام
1968م قام الجيش بانقالب عسكري بزعامة المالزم
موس���ى تراوري عندما تدهورت األحوال االقتصادية،
وأزاح كيتا من السلطة ،وتم تعطيل الدستور.
موس���ى تراوري :من 1968م إلى 1991م ،في عام

1974م صدر دس���تور جديد جع���ل مالي دولة الحزب
الواحد ،يس���يطر عليها الش���عب المالي الديمقراطي
االشتراكي القومي بزعامة تراوري ،وفي 1979م قامت
مظاهرة طالبية تم سحقها وقتل  12طالباً ،في 1991م
أطيح به بانقالب.
أمادو توماني توري :رئيس الهيئة االنتقالية إلنقاذ
الشعب.
ألفا عم���ر كوناري :انتخب س���نة 1992م ،وأعيد
انتخاب���ه لفت���رة ثانية س���نة 1997م ،ول���دى إعادة
انتخابه عام 1997م س���ار في نهج اإلصالح السياسي
واالقتصادي ومحاربة الفساد.
أمادو توماني توري :انتخب س���نة 2002م ،وأعيد
انتخابه سنة 2007م بنسبة  ،%70في حين نال منافسه
إبراهي���م بوبكر كايت���ا رئيس البرلم���ان  .%19أطاح
انقالب عس���كري في  22مارس 2012بحكم الرئيس
أمادو توماني توريه بعد اتهامه بالفشل في ص ّد هجوم
المتمردين الطوارق الذي بدأ في يناير في شمال مالي.
ديونكوندا تراوري :تو ّلى رئاسة مالي بشكل مؤقت
في  12أبريل 2012م لحين تنظيم انتخابات رئاس���ية
جديدة.

التق�سيم الإداري:

تنقس���م دولة المال���ي إلى  8مناط���ق ،تحمل ك ّل
واحدة منها اس���م المدينة الرئيسة بها ،باإلضافة إلى
حي العاصمة ،والمناطق بدورها تنقسم إلى  49دائرة،
والمناط���ق الثماني هي :منطقة غ���او ،منطقة كيدال،
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منطق���ة كايس ،منطق���ة كوليكورو ،منطق���ة تومبكتو،
منطقة سيكاسو ،منطقة موبتي ،منطقة سيغو.

الجي�ش:

يُقدرعدد أفراد الجيش بحوالي  7400فرداً ،ويبلغ
عدد القوات شبه العسكرية حوالي  4800فرد.

االقت�صاد:

تصن���ف األمم المتح���دة مالي كواح���دة من أقل
البلدان نمواً في العالم ،ويش���تغل أكثر من ثالثة أرباع
الس���كان بالزراعة والرع���ي ،ويُنتِج م���ن المحاصيل
الغذائي���ة :الدخن واألرز وال���ذرة الرفيعة ،ومحاصيل
غذائية أخرى تش���مل :المنيهوت (الكاس���افا) والذرة
الش���امية واليام ،أم���ا أهم المحاصي���ل النقدية فهي
القطن وقصب السكر.
ً
ويرعى الب���دو الرحل قطعانا كبي���رة من األبقار
واألغنام والماعز.
كما يُعد صيد األسماك من األنشطة االقتصادية
المهمة ،ومعظم اإلنتاج يكون من أس���ماك الش��� ّبوط
والس���لور واألس���ماك النهرية ،وتأتي معظ���م الثروة
السمكية من نهر باني ونهر النيجر وبحيرة دبو.
يس���توعب قطاع الخدم���ات ،كالعمل في المرافق
الحكومية والس���ياحة واألعم���ال التجارية %15 ،من
القوى العاملة في مالي ،ويعمل معظم هؤالء في باماكو
والمدن األخرى.
تعد صناعة النس���يج والمواد الغذائية والمنتجات
الجلدية من أهم النشاطات الصناعية بالبالد ،وتمتلك
الحكوم���ة ك ّل المصان���ع الكبيرة ،ولكنه���ا تعمل على
تش���جيع زيادة االس���تثمارات الفردية ،وقد تم تشييد
معظم المصانع الكبرى بفضل المساعدات الخارجية،
مثل مصانع األسمنت والسكر والتعليب والنسيج.
ويوجد ف���ي مالي إرس���ابات معدن البوكس���يت
والنحاس والذهب وخام الحديد والمنجنيز والفوسفات
والملح واليورانيوم ،ويُع ُّد اس���تخراج الملح أكبر إنتاج
معدني في البلد بجانب استخراج قليل من الذهب.
يُشكل القطن المحصول الرئيس للتصدير ،ويُ َق َّدر
بحوالي نصف الصادر من مالي.

وتعمل مالي أيضاً على تصدير األسماك والجلود
والماشية واللحوم والفول السوداني.
وتتمثل أهم الواردات في المواد الكيميائية والمواد
الغذائية واآلالت والنفط والمنس���وجات ،ويتم التبادل
التجاري أساساً مع دول غرب إفريقيا وفرنسا وبعض
دول غرب أوروبا.
وتواجه مالي العديد من المش���كالت االقتصادية،
إذ يَعتم���د القطر عل���ى الزراعة في حي���ن أن خُ مس
أراضي���ه فقط تع���د أرضاً خصبة وصالح���ة لإلنتاج
الزراعي ،لذلك تعمل الدولة للتقليل من قيمة الزراعة
من خالل خفض أس���عار الس���لع الزراعية .كما يواجه
اإلنتاج الزراعي بمخاطر تَ َذبْ ُذب األمطار التي قد تصل
إلى ما دون المتوسط ،هذا بجانب أن المرعى الطبيعي
قد ينحس���ر كثيراً في بعض األحي���ان ،كما أدى تدني
أسعار القطن وزيادة أسعار البترول في السوق العالمية
إلى شدة تدهور األوضاع االقتصادية في البالد.
وتتمتع مالي بموارد سياحية غنية ،حيث يوجد بها
ثالثة من مواقع التراث العالمي ،هي تونبوكتو ودجيني
وباندياجارا ،باإلضافة إل���ى العاصمة باماكو ،غير أن
وسائل النقل في البالد ما زالت متخلفة.
المصادر:
 كتاب معجم بلدان العالم ،د .محمد عتريس- ،موسوعة ويكيبيديا.
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فعاليات
■ الرئيس السوداني يرعى ختام حملة (المنتدى اإلسالمي) لعمليات القلب:
اس���تقبل الرئيس الس���وداني عمر حس���ن البش���ير ،في قصر الضيافة بالخرطوم ،وفد المنتدى
اإلسالمي ،وذلك في ختام الحملة الطبية الخيرية التي ّ
نظمها المنتدى لعالج مرضى القلب ،وبخاصة
األطفال ،اس���تمرت الحملة ستة أيام من ( )17 – 11مايو 2012م ،حيث أُجريت خاللها ( )64عملية؛
( )43عملية قسطرة ،و ( )21عملية قلب مفتوح.
وقد حضر اللقاء ٌّ
كل من الس���فير السعودي في الخرطوم فيصل بن حامد معال ،وسفير اإلمارات
حسن أحمد الشحي ،باإلضافة إلى وفد من المنتدى واألطباء المشاركين في الحملة.
من جانبها أعربت الس���يدة وداد بابكر ،حرم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سند
الخيرية ،عن شكرها للمنتدى اإلسالمي والفريق الطبي السعودي المتط ّوع ،لما ق ّدموه من عمل رائع،
وللجهد الكبير الذي بذلوه في إنقاذ حياة األطفال الذين هم من األُسر الفقيرة.
وأوض���ح الدكتور جميل عطا ،استش���اري القل���ب ومدير الفريق الطب���ي ،أن الحملة تهدف إلى
مس���اعدة المرضى في الدول الفقيرة ،باإلضافة إلى التدريب وتبادل الخبرات ،وإنشاء مراكز القلب،
ودعمها بالمع ّدات واألجهزة الطبية.
وع ّبر األس���تاذ مس���اعد العجالن ،مدير العالقات العامة بالمنتدى اإلسالمي ،عن شكره للرئيس
الس���وداني المشير عمر حسن البشير على تكريمه للمنتدى اإلسالمي ،وكذلك مؤسسة سند الخيرية
لتسهيلها مهمة الحملة ،وسفيري المملكة واإلمارات في الخرطوم.
كما أش���اد العجالن بدور جميع األجهزة الشعبية والرسمية في دولة السودان ،والتي ساهمت في
إنجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها.
■ اتفاقية شراكة بين (المنتدى اإلس�ل�امي) و (الهيئة العالمية للتعريف باإلسالم) لتوزيع ترجمات
القرآن الكريم:
و ّقع (المنتدى اإلس�ل�امي) اتفاقية ش���راكة مع (الهيئة العالمية للتعريف باإلس�ل�ام) ،تهدف إلى
توزيع ترجمات معاني القرآن الكريم الصادرة عن المنتدى اإلس�ل�امي باللغات اإلنجليزية والفرنس���ية
واإلسبانية.
ٌّ
وقام بالتوقيع على االتفاقية كل من األس���تاذ مس���اعد بن محمد العجالن مدير العالقات العامة
بالمنتدى اإلسالمي ،وفضيلة الشيخ حبيب بن محمد الحارثي األمين العام المساعد المكلّف للهيئة.
وجاء التوقيع على االتفاقية على هامش الملتقى الذي ّ
نظمته الهيئة العالمية للتعريف باإلس�ل�ام
بجدة ،وذلك تحت عنوان «التعريف باإلسالم من خالل الثقافات المختلفة ..الثقافة اإلسبانية نموذجاً»،
برعاية صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ،بفندق
(رمادا انتركونتيننتال – جدة) ،وبرئاسة معالي
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األستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي رئيس مجلس
إدارة الهيئة العالمية للتعريف باإلسالم.
يُذكر أن المنتدى اإلس�ل�امي تبنّي ترجمة «صحيح انترناش���ونال» ،وهي ترجمة باللغة اإلنجليزية
لمعاني القرآن الكريم ،تتّس���م بالدقة وسهولة العبارة ،ز ّكاها عدد من المختصين ،وقد ت ّم نشر مليوني
نسخة في كثير من دول العالم ،كما انتهى المنتدى اإلسالمي من إعداد ترجمة لمعاني القرآن الكريم
باللغة الفرنسية ،وقريباً سيقوم المنتدى بإعداد ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة اإلسبانية.
ّ
المنظمات اإلسالمية بتركيا:
■ أمين عام (المنتدى اإلسالمي) يزور اتحاد
في إطار جهود (المنتدى اإلس�ل�امي) للتنسيق والتعاون ،واكتساب الخبرات ونقلها ،قام أمين عام
ّ
المنظمات اإلس�ل�امية في العالم
المنتدى اإلس�ل�امي الش���يخ خالد بن عبد الله الفواز ،بزيارة اتحاد
اإلس�ل�امي بمقره الرئيسي في تركيا – إسطنبول  ،-حيث كان في استقباله أمين عام االتحاد السيد
والمنسق العام السيد «أشانقير أزبلير» وقيادات االتحاد.
«نظمي صادق أوغلو»،
ّ
وقد ّ
اطلع أمين عام المنتدى خالل الزيارة على جهود المنتدى ونشاطاته ،حيث إن المنتدى عضو
ف���ي االتحاد منذ عام 2009م ،كم���ا ناقش أوجه التعاون بين المنتدى واتحاد المنظمات اإلس�ل�امية
وأعضائه في جميع دول العالم ،وفي ختام الزيارة ق ّدم الش���يخ خالد الفواز شكره وتقديره ألمين عام
االتحاد ،متمنياً له داوم التوفيق والنجاح.
■ أمين عام (المنتدى اإلسالمي) يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول الالجئين في العالم:
شارك أمين عام (المنتدى اإلسالمي) ،الشيخ خالد بن عبد الله الفواز ،في المؤتمر الوزاري الدولي
حول الالجئين في العالم اإلس�ل�امي ،والذي أُقيم في العاصمة التركمانس���تانية (عشق آباد) ،برعاية
مشتركة من قِ َبل منظمة التعاون اإلسالمي ،والمفوضية العليا لالجئين ،والحكومة التركمانستانية.
ويُ َع ّد هذا االجتماع األول من نوعه الذي تعقده المنظمة ،حيث تناول ش���ؤون الالجئين في العالم
اإلس�ل�امي ،والقضايا المتصلة بهذه الظاهرة ،وس���لّط االجتماع الضوء على الجهود التي تبذلها أكثر
من دولة عضو بالمنظمة؛ في س���بيل اس���تضافة مئات اآلالف من الالجئين في مختلف أنحاء العالم
اإلسالمي ،فض ً
ال عن دراسة الجذور المس ّببة لهذه الظاهرة ،وإمكانية التعاون والتنسيق بين المنظمة
والمفوضية من أجل إيجاد ح ٍّل لهذه المشكلة المتراكمة.
ومن أهم المحاور التي تناولها المؤتمر :دور المفوضية في تعزيز حماية الالجئين في الدول األعضاء
بالمنظمة ،والنهوض بالعالقات ،والتعاون المش���ترك بين الجهات المعني���ة؛ فض ً
ال عن الدفع باتجاه
العودة الطوعية لالجئين بوصفها الح ّل األمثل لمعالجة المشكلة من
جذورها.
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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المركز اإلسالمي اإلفريقي في الخرطوم
وجهوده التعليمية

في تحقيق وحدة التعليم العربي اإلسالمي
د عبد الوهاب دفع الله

(*)

بدأت الدراس���ة ف���ي المركز اإلس�ل�امي
اإلفريقي ف���ي العام 1977م ،ولم تكن له مناهج
خاصة وال شهادة معترف بها ،فاتخذ من مناهج
مساقات التعليم الثانوي في السودان برنامجاً؛
ليحقق أهدافه في نش���ر الثقافة اإلسالمية في
إفريقيا ،وإعداد الدع���اة ،وخدمة المجتمعات
اإلفريقية المسلمة.
كانت الدراس���ة في المركز تشمل مجاالت
ومراح���ل مختلف���ة ،منه���ا :الش���هادة الثانوية
األكاديمي���ة (علمي ،أدبي) ،والش���هادة األهلية
(الدراس���ات اإلس�ل�امية) ،والش���هادة الفنية
«الثان���وي المهن���ي» ،باإلضافة إل���ى الحرفية
(دون الثانوي) ،كما أنشأ المركز دبلوماً للتربية
والدعوة لتأهيل المعلمين والدعاة فوق الثانوي،
وكانت جميع هذه المقررات باللغة العربية ،وهو
ما تطلّب قيام المركز بتأهيل الطالب في اللغة
العربية في مستويات متقدمة قبل االنتظام في
الدراسة.
اس���تمرت هذه المجهودات ف���ي التعليم
الثانوي إلى منتصف العقد األخير من القرن
العش���رين ،حيث أُلغي نظام التعليم الثانوي
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(*)	 المركز اإلسالمي اإلفريقي بجامعة إفريقيا العالمية  -الخرطوم.

المباش���ر ،وتح ّول إلى تعليم عن بعد ،وذلك
بع���د أن تط ّورالمرك���ز إلى جامع���ة إفريقيا
العالمية.
فكرة المجلس العالمي المتحانات الشهادة
العربية اإلسالمية الدولية:
هي إح���دى المحاوالت الت���ي قامت لعمل
ش���هادة عالمية المتحانات الم���دارس العربية
اإلس�ل�امية ،وقد أُنش���ئ لذلك مجلس ُس��� ّمي
«المجلس العالمي المتحانات المدارس العربية
تأس���س في المملك���ة العربية
واإلس�ل�امية»ّ ،
السعودية ،وقد كان للسودان بصمات كبيرة في
هذا المش���روع الذي بدأ في أوائل الثمانينيات
من القرن الماضي.
تكون���ت لجن���ة فنية للمش���روع م���ن عدد
من المؤسس���ات التعليمية بالس���ودان ،جامعة
الخرطوم ،جامعة أم درمان اإلس�ل�امية ،وزارة
التربي���ة والتعليم الس���ودانية ،معهد الخرطوم
الدولي ،وت���رأس اللجنة األمير محمد الفيصل،
وبدأ المش���روع تح���ت رعاية جامع���ة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،ومديرها
الدكتور  /عبد الله بن عبد المحس���ن التركي،
واس���تمرت الجهود حتى تك ّون مجلس الشهادة
(المجلس العالمي المتحانات المدارس العربية
واإلس�ل�امية) ،وصدر عن ذل���ك دليل المجلس
ولوائحه.

العدد الثالث عشر  /رجب  -رمضان 1433هـ  ،يوليو  -سبتمبر 2012م

أس���هم عدد مق ّدر من المؤسسات العربية
اإلسالمية في تأس���يس هذا المجـلس ودعمه،
كرابط���ة العالم اإلس�ل�امي ،والرئاس���ة العامة
إلدارات البح���وث العلمي���ة واإلفت���اء والدعوة
واإلرش���اد بالمملكة العربية السعوديـة ،وإتحاد
المدارس اإلسالمية الدولية ،إضافة إلى لفـيف
من الجامعات اإلسالمية.
واله���دف من هذا المش���روع أن يُعد نمطاً
خاصاً لشهادة عالمية ،وفق رؤية واضحة ،وبهدف
توفير العلم النافع ألبناء األمة اإلسالمية ،وفتح
آفاقه أمامهم بإنشاء المؤسسات التعليمية ،وبناء
مناهجها على هدي اإلس�ل�ام ،واإلعداد السليم
للقائمي���ن عليها ،م���ن المش���رفين والمديرين
والمعلمين ،وتوفير البيئة التعليمية المناسبة.
ومضمون الفكرة هو إنش���اء شهادة عالمية
ثانوية ،تتميز عن الشهادات العالمية المعروفة،
تك���ون متاحة للطالب من جمي���ع أنحاء العالم،
وفق نُ ُظ���م ولوائح دقيقة ،تتحقّ���ق فيها وحدة
المناهج والهدف.
وقد اقتُ���رح أن يكون الس���ودان مقراً لهذه
الش���هادة في إفريقيا ،إال أن المش���روع تو ّقف
لتأ ّثره بالحرب العراقية الكويتية عام 1990م.
اس���تؤنف المشروع بعد أن صدر مقترح من
المجلس العالمي المتحانات الش���هادة العربية
اإلس�ل�امية؛ بأن تؤول فكرة «الش���هادة الثانوية
العالمية» إلى «جامعة إفريقيا العالمية».
وكان���ت ثمرة هذا المجه���ود المبارك الذي
اس���تغرق عقداً م���ن الزمان؛ أن���ه هيأ لجامعة
إفريقيا العالمية المنطلقات واألسس التي تبني
عليها مشروع الشهادة الثانوية العالمية الحالية،
والتي سوف نتطرق إليها الحقاً ،وهي موضوعنا
األساسي في هذه الصفحات.

ندوة التعليم اإلسالمي في إفريقيا:
ُعق���دت الندوة في الخرط���وم ،وقد أقامها
«المركز اإلسالمي اإلفريقي» في الخرطوم ،في
الفترة 1988/3/3 - 2/29م ،للنظر في قضايا
التعليم العربي اإلسالمي في إفريقيا ،خصوصاً
بعد مضي أكثر من  10سنوات لتجربة «المركز
اإلس�ل�امي» في التعليم في مختلف المساقات
لطالب إفريقيا ،وتراكم خبرات األساتذة خالل
جوالتهم في إفريقيا ،واطالعهم على العديد من
مؤسسات التعليم في شتى أنحاء القارة ،وتعاون
المؤسسات ذات الصلة داخل إفريقيا وخارجها
في قضايا التعليم ،إضافة إلى رصيد المعلومات
التي نتجت من ذل���ك التعاون ،وبخاصة برنامج
تنس���يق العمل اإلس�ل�امي في إفريقيا (شبكة
معلومات إفريقيا).
ويهمنا هنا موضوع���ان مما ُق ّدم في الندوة
من موضوعات تتعلق بالشهادة الثانوية العالمية:
أولهم���ا :ورق���ة مش���روع تطوي���ر التعليم
اإلسالمي في إفريقيا ،التي ق ّدمها بروفيسور/
يوس���ف الخليفة أبو بكر ،وإش���اراتها الواضحة
إلى إنشاء ش���هادة عالمية ثانوية للتعليم العربي
اإلسالمي.
قد تناولت الورقة سمات التعليم اإلسالمي
ف���ي إفريقيا ،ومن بينها تع ّدد الش���هادات التي
تمنحه���ا ،وكثرة أس���ماء هذه الش���هادات ،كما
أبرزت الورقة المش���كالت التي تعانيها معاهد
التعليم اإلس�ل�امي في إفريقيا ،وأبرزها عدم
االعتراف بها وبشهاداتها في الداخل والخارج.
واقترحت الورقة مشروعاً لتأهيل مؤسسات
التعليم اإلس�ل�امي في إفريقي���ا ،وح ّددت من
أهدافه :إنش���اء ش���هادات موحدة ،يجلس لها
طالب المدارس العربية واإلسالمية.
ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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وفي المرحلة األولى (1998 - 88م) لتنفيذ
المش���روع اقترح���ت الورقة وض���ع المناهج،
وتوصي���ف المق���ررات الدراس���ية ،وإع���داد
اللوائح الخاص���ة بالنظم التعليمية واالمتحانات
والش���هادات لهذه الم���دارس المقترحة ،وفي
السياق نفسه اقترحت وضع نظام لالمتحانات،
« »وإنش���اء ش���هادات مختلفة ،من بينها شهادة
تُس ّمى (شهادة التعليم اإلسالمي العامة) :GCIE
OF
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وأش���ارت الورق���ة إلى مش���روع المجلس
العالمي المتحانات المدارس العربية اإلسالمية
 الذي تناولناه سابقاً  -لالستفادة منها.ثانيهما :توصيات الندوة بخصوص الشهادة
الثانوية العالمية؛ حيث أصدرت الندوة في ختام
جلس���اتها ثالثين توصية ،في ستة محاور تتعلق
بقضايا التعليم اإلسالمي في إفريقيا ،ومن بين
تلك التوصيات:
( )1توصي الندوة بالسعي لتوحيد الشهادة
المدرس���ية النهائي���ة في المرحلة المتوس���طة
والثانوية ،وما يستتبع ذلك من توحيد االمتحانات
في هاتين الشهادتين.
( )2أوصت الندوة بدعوة عش����رين مؤسس����ة
 ح ّددت أس����ماءها  -لتكوين هيئ����ة عليا للتعليماإلسالمي في إفريقيا ،مهمتها العمل على تطوير
التعليم اإلس��ل�امي في إفريقيا وفق����اً للتوصيات
والمشروعات التي عرضت في هذه الندوه ،ويتولى
المركز اإلسالمي اإلفريقي رئاسة أمانة الهيئة.
والذي تجدر مالحظت���ه أن مجهودات هذه
الندوة م ّهدت الطريق بتوصياتها ومش���روعاتها
أمام جامعة إفريقيا ،لتنطلق في مشوار الشهادة
الثانوية العامة.

الشهادة الثانوية العالمية:
كما أش����رنا في الفقرات الس����ابقة؛ أن فكرة
الش����هادة تبنتها ف����ي بادئ األم����ر جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،ورعاها األمير محمد
الفيصل ،وأوالها الس����ودان أهمي����ة ودعماً ،وقد
بدأت باسم المجلس العالمي المتحانات المدارس
العربيه اإلس��ل�امية ،لكنه����ا لم تر الن����ور برغم
االهتمام والبدايات التأسيس����ية الجادة ،والدعم
الق����وي ،إال أن إدارة التعليم بالمركز اإلس��ل�امي
اإلفريقي اس����تفادت من تلك الجه����ود بعد قرار
تحويل المش����روع إلى جامعة إفريقي����ا العالمية،
وذلك في بداية التسعينيات من القرن الماضي.
سعت جامعة إفريقيا العالمية من خالل هذه
حد أدنى من التنسيق بين
الش���هادة إلى إيجاد ٍّ
مناهج التعليم العام في الدول اإلفريقية (التعليم
العربي واإلسالمي) ،ومساعدة أبناء المسلمين
لدخول جامعة إفريقيا والجامعات األخرى.
في الع���ام 2003م ص���در دليل الش���هادة
العالمية ،يحوي لوائحها ومف���ردات مناهجها،
وبدأ الجلوس المتحاناتها في مركزين؛ أحدهما
في الخرط���وم ،والثاني في إنجمينا (تش���اد)،
وأخ���ذت مراك���ز الش���هادة تزداد ف���ي الدول
اإلفريقيه حتى بلغت أكثر من عشرين مركزاً في
العام 2010م ،في ٍّ
كل م���ن :الصومال ،إثيوبيا،
كينيا ،يوغندا ،تش���اد ،غينيا كونك���رى ،مالي،
السنغال ،بوركينافاسو ،موريتانيا ،والخرطوم.
إنشاء الشهادة الثانوية العالمية:
ُعرض���ت الفكرة عل���ى المجل���س العلمي
لجامعة إفريقيا فأج���از تص ّورها ،بموجب ذلك
تك ّون مجلس الشهادة الثانوية العالمية في العام
1999م ،وصدر النظام األساس���ي لها ،ثم ُشرع
في تكوين هياكل الشهادة.

العدد الثالث عشر  /رجب  -رمضان 1433هـ  ،يوليو  -سبتمبر 2012م

تكوين مجلس الشهادة الثانوية العالمية:
في نوفمبر ع���ام 1999م ُعقد أول اجتماع
لمجلس الش���هادة ،برئاسة مدير جامعة إفريقيا
العالمي���ة ،وعضوية عدد من المنظمات العاملة
ف���ي مجال التعليم ،وخبراء ف���ي مجال التعليم،
والمرك���ز القومي للمناهج بالس���ودان ،واإلدارة
العام���ة المتحانات الس���ودان ،وممثل من وزارة
التعليم العالي الس���وداني ،و كان عميد المركز
اإلسالمي اإلفريقي أميناً عاماً للشهادة ومقرراً
للمجلس.
( )1أهداف الشهادة:
أه���داف الش���هادة كم���ا ح ّدده���ا النظام
األساسي ،هي:
أ  -نش���ر اللغة العربية والثقافة اإلسالمية،
واالرتقاء بمستويات التعليم العربي واإلسالمي.
ب  -توجيه مناهج التعلي���م العام ،وتطوير
نُ ُظمه في إفريقيا وبقية أنحاء العالم ،وتش���جيع
االهتمام باللغة العربية.
ج  -توفي���ر ف���رص التأهي���ل األكاديم���ي
للشباب ،وتمكينهم لمواصلة الدراسة ،وااللتحاق
بالجامعات ،والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم.
( )2هيكل الشهادة:
أ  -الهيكل اإلداري ،يتك ّون من:
 جامعة إفريقيا العالمية. المركز اإلسالمي اإلفريقي: إدارة الدعوة. إدارة التعلي���م قس���م الش���هادة الثانويةالعالمية.
 قسم المناهج والتدريب. وقس���م الش���هادة الثانوية العالمية ،وهوالمعني باإلعالن للش���هادة ،وعقد االمتحانات،
واالتصال بالمراكز وإعداد الشهادات ومراجعتها،

وتنظيم العمل المباشر إلنفاذ برنامج الشهادة.
ب  -الهيكل الفني ،يتك ّون من:
 مجلس الش���هادة الثانوية العالمية :وهوالس���لطة العلي���ا للتخطيط للش���هادة ،ومتابعة
جهازها التنفي���ذي واإلداري ،وإج���ازة اللوائح
والنُّظم ،وإجازة منحها.
 األمان���ة العامة :تمثل الجه���از التمثيليللش���هادة ،ويرأس���ه األمين العام عميد المركز
اإلسالمي اإلفريقي ،وعليه إجازة خطة الشهادة،
ومتابع���ة أعم���ال القس���م ،والنتائ���ج ،ومراكز
االمتحانات ،والمناهج ،وهو مسؤول أمام مجلس
الشهادة.
( )3االعتراف بالشهادة الثانوية العالمية:
أ  -أجاز المركز القومي للمناهج بالسودان
مناهج الشهادة الثانوية العالمية معادالً بمناهج
الشهادات الثانوية السودانية.
ب  -اعترفت وزارة التربية والتعليم ،اإلدارة
العامة لالمتحانات والتقويم ،بالش���هادة الثانوية
العالمية ،ومطابقتها للشهادة الثانوية السودانية.
ج  -اعترف���ت وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي السودانية ،بموافقة األمين العام للوزارة،
على ضوابط توثيق الش���هادة الثانوية العالمية
بوزارة الخارجية الس���ودانية (ويعد ذلك مكسباً
كبيراً للشهادة).
ويتأهل حملة الش���هادة الثانوي���ة العالمية
للدراسة بجامعة إفريقيا ،الجامعات السودانية،
وجامعة اإلمام محمد بن س���عود بالس���عودية،
وجامعة الملك فيصل بإنجمينا ،وجامعة ش���رق
إفريقيا بالصومال ،وما زالت أجهزة الش���هادة
وإدارتها تس���عى إلى مزيد م���ن االعتراف بها،
وقبول طالبها بالجامعات في شتى أنحاء العالم
 إن نشاء الله .-ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية
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( )4إنشاء المراكز:
يس���عى قس���م الش���هادة الثانوية العالمية
بالمركز اإلسالمي إلى الترويج للشهادة عبر ك ّل
الوس���ائل المتاحة ،واالتصاالت المباشرة ،ومن
خالل خطة يجيزها القس���م ،ثم األمانة العامة،
ثم مجلس الش���هادة ،وبنا ًء عليها ،واستناداً إلى
لوائح الشهادة ونظامها األساسي ،تتم الموافقة
على فتح مركز لها في أي دولة في العالم.
وشروط تأسيس مركز للشهادة هي:
 - 1أي ف���رد أو أي مؤسس���ة معتبرة لها
الحق في فتح مركز للشهادة الثانوية العالمية.
 - 2أال تتعدد المراكز في الدولة الواحدة
إال لضرورة تق ّدرها األمانة العامة.
مؤس���س المركز على إذن
 - 3أن يحصل ِّ
من الس���لطات المعنية في بلده ،يس���مح بعقد
امتحانات الشهادة فيها.
 - 4أن يو ّق���ع عق��� ٌد بين األمان���ة العامة
للشهادة ومش���رف المركز أو المؤسسة ،يحوي
ك ّل ما يلزم الطرفين ،وتنفيذ برنامج الش���هادة
الثانوية العالمية.
( )5فت���رات انعق���اد امتحانات الش���هادة
الثانوية العالمية:
أ  -تنعق���د االمتحانات مرتين في العام:
دورة مارس ،ودورة سبتمبر.
ب  -يج���ري االمتحان في وقت واحد في
ك ّل المراكز ،وبتوقيت واحد (جرينتش) ،وجدول
واحد.
ج  -يُش���رف على االمتحانات في ك ّل مركز
موفد م���ن الجامعة ،ويقوم مش���رف المركز في
البلد المعني بالتجهيزات الالزمة مس���بقاً لعقد
االمتحان ،من حيث اإلعالن ،وتسجيل الممتحنين،
وتحصيل الرسوم المقررة ،وإعداد المركز.

( )6ش���روط الجل���وس المتحان الش���هادة
الثانوية العالمية:
ً
ً
أ  -يحق لك ّل من تلقى تعليما نظاميا في أي
مرحلة مثبتة بالمستندات الجلوس المتحانها.
بسن معينة.
ب  -عدم التقيد في العمر ٍّ
ج  -حفظة القرآن الكريم ،بإثبات ش���هادة
الحفظ فقط ،يحق لهم الجلوس لالمتحان.
د  -دارسو حلقات التعليم األصلي بشهادات
مثبتة من جهات ثقة.
( )7المواد الدراس���ية :مقررات الش���هادة
الثانوية العالمية:
أ  -مواد الشهادة الثانوية العالمية كما أقرتها
األجهزة المعني���ة  16مادة ،هي( :اللغة العربية،
التربية اإلسالمية ،التربية اإلسالمية تخصص،
اللغ���ة اإلنجليزي���ة ،الرياضي���ات ،الرياضيات
تخص���ص ،فيزياء ،كيمي���اء ،أحي���اء ،التاريخ،
الجغرافيا ،الدراس���ات البيئية ،اللغة الفرنسية،
اللغة العربية تخصص ،األدب اإلنجليزي ،األدب
الفرنسي).
ب  -ك ّل المواد باللغة العربية ،ويحصل عليها
الممتحن���ون من مركز الش���هادة كتباً وأقراصاً،
وذلك بعد دفع الرس���وم المق ّررة ،والتس���جيل
لالمتحان.
ج  -تُت���اح فرصة امتحان الم���واد العلمية
(رياضي���ات ،كيمياء ،فيزياء ،أحي���اء) باللغتين
اإلنجليزية والفرنسية خياراً ثانياً.
( )8شروط الحصول على الشهادة الثانوية
العالمية:
أ  -استيفاء شروط الجلوس لالمتحان.
ب – اختي���ار ( )9مواد ح��� ّد أعلى ،أو ()7
مواد ح ّد أدنى.
ج  -النجاح في خمس مواد :ثالث أساسية
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(التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،اللغة األجنبية:
اإلنجليزية أو الفرنسية) ،إضافة إلى أي مادتين.
د  -يمكن الحصول على الشهادة في دورتين
متتاليتين بالتتابع وإكمال المواد.
هـ  -يُمن���ح الممتحنون فرصة ثانية إلكمال
م���واد الحصول على الش���هادة ،أو لتحس���ين
الشهادة ،وفرصة ثالثة ورابعة للنجاح في اللغات
األجنبية.
ويالح���ظ فيما س���بق المرونة ف���ي إتاحة
الفرصة لنيل هذه الش���هادة ،وهذا ال يقلل من
ضوابطها ومعياريتها العالمية؛ حيث إنها تعادل
من اإلدارة العامة المتحانات السودان بالشهادة
الثانوية السودانية  -حسب االعتراف  ،-وذلك
بعد إجازة النتيجة بواس���طة مجلس الش���هادة
الثانوية العالمية ،ث���م يحق لحاملها توثيقها في
وزارة الخارجية الس���ودانية  -حس���ب اعتراف
وزارة التعليم العالي السودانية .-
( )9الجالسون للشهادة الثانوية العالمية:
أ  -منذ فبراي���ر 2003م وحتى نهاية العام
2011م تق ّدم لنيل الش���هادة أكثر من ستة آالف
طالب وطالبة ،ينتمون إلى  35دولة من إفريقيا
وآسيا وأوروبا وأمريكا.
ب  -التحق بعض حملة الش���هادة الناجحين
بالجامعات لمواصلة تعليمهم ،واس���تفاد آخرون
منها في الحص���ول على وظائف محدودة؛ حيث
لم تم ّكنهم شهاداتهم العربية واإلسالمية المحلية
ّ
التوظف لعدم االعتراف بها ،وهناك آخرون
من
السن يعملون في بالدهم بدون شهادات،
من كبار
ّ
فساعدتهم على تحسين أوضاعهم الوظيفية.
( )10رؤية مستقبلية:
أ  -من أهداف هذه الش���هادة الس���عي إلى
تنش���يط المدارس العربية اإلسالمية ،وإداراتها

المدرسية ،والمعلمين ،وكذلك إصالح المناهج؛
حيث تؤهل المدارس لهذه الشهادة التي يحصل
طالبها على ش���هادة معترف به���ا عالمياً ،ولهم
الحق في االلتحاق بالجامعات في العالم العربي

واإلسالمي وأوروبا ،وس���وف يكون ذلك حافزاً
للمدارس األخرى لتقديم عناية قصوى إلصالح
مناهجها ،وتطوير ق���درات المعلمين وتدريبهم،
وإصالح اإلدارة المدرسية ،وهذا ما تسعى إليه
إدارة التعليم بالمركز اإلس�ل�امي اإلفريقي عبر
قسمها الثاني المناهج والتدريب.

ب  -هيئة الش���هادة الثانوي���ة العالمية بك ّل
أجزائها يمكنه���ا أن تتطور لتصب���ح مركزاً له
قدر من االستقاللية ،وله مبانيه الخاصة خارج
الجامعة وتحت مظلتها ،لتطوير عمل الش���هادة
واس���تمراريتها ،وتطوير مناهج التعليم العربي
اإلسالمي ،ولتحقيق أهدافها المنشودة.

ج  -يحتاج األمر إلى إعادة التنسيق بين ك ّل

تلك الجهات التي أسهمت في الفكرة وتنفيذها،
وإنش���اء مجلس أعلى للنظر في تطوير التعليم
العربي اإلسالمي من واقع التجارب القائمة.
خاتمة:
إن مش���روع إنش���اء ش���هادة عالمية ليس
بالسهل ،فهو يتطلب جهوداً كبيرة ،وقد الحظنا
هذه المس���يرة الت���ي اس���تغرقت قرابة ثالثة
عقود من الزمان حتى س���طع نورها ،وما تزال
تحتاج إلى جهود المهتمي���ن والمعنيين لضمان
اس���تمرارها ،وتطويرها ،وتعمي���م فائدتها في
مجتمعاتنا اإلسالمية في ك ّل أنحاء المعمورة -
إن شاء الله تعالى .-
ثقافية فصلية َّ
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أدب السجون في جنوب إفريقيا

(*)

ترجم��ة :د .عم��ر عب��د
(((
الفتاح
مقدمة:
عندما نطالع عبارة «أدب
السجون» فإننا نستشعر نوعاً
م���ن األلفة واالعتياد تجاهها ،فنحن نس���توعب
ما تش���ير إليه العبارة ،وم���ا تتضمنه من معنى؛
بش���كل ربما يفوق إدراكنا لما تش���ير إليه كثير
من المس��� ّميات األخرى التي تُوصف بها بعض
«األنواع األدبية» المتعارف عليها كـ «شعر الحب»
أو «الرواية التكوينية».Bildungsroman
وبمج���رد مطالع���ة ه���ذه العب���ارة (أدب
الس���جون)؛ فإن المرء يكون مهيئاً تماماً لما هو
آت ،فعقولن���ا تختزن مجموعة م���ن التفاصيل
والصور المركبة المس���تقاة من قصائد «فيلون»
و «فيرالين» و «أوس���كار وايل���د» ،ومن روايات
«كوستلر» و «سولزهنيتزين» ،مع بعض التغيرات
في الشكل النابعة من أعمال «ستندال» و «كافكا»
و «نابوكوف».
إنني أعتقد أن أدب السجون يحظى بتجانس
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(*) العنوان األصلي للدراسة:
.Title: South African Prison Literature
.Author: Sheila Roberts
Journal: ARIEL: A Review of International
English Literature، Volume 16، issue 2،
.1985
( )1أستاذ مشارك بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية.

يفوق غالبية األنواع األخرى ،حتى مع األخذ في

الحس���بان التباينات غير المحدودة ،في الشكل
واألس���لوب والفترة الزمنية والوضع الجغرافي،
التي نعيها وندركها تماماً.

يتبع أدب السجون في جنوب
إفريقيا نظيره األوروبي بشكل كبير
وهذا التجانس في الجوهر والطابع والحالة،

بصرف النظر عن الشكل ،يحدث نتيجة للظروف

المادية المتقاربة التي ينتج عنها أدب السجون،
وهو ما يضفي عليه في الغالب نوعاً من التشابه،

وربما يكون هناك فارق بس���يط إذا كان الكاتب
أو بطل العمل األدبي س���جيناً جنائياً أو معارضاً

سياس���ياً ،أو كان كجوزيف ك ((( ،ولكن في نهاية

األمر الس���جن هو السجن ،وبطبيعة الحال؛ فإن

الخط الفاصل بين المجرم وبين المعارض يمكن

أن يش���وبه نوع من الضبابية وعدم الوضوح في

أي بلد في أوقات االضطراب وعدم االس���تقرار

السياسي ،وتتضح هذه الضبابية بشدة في رواية
«سفر دانيال  »The Book of Danielللكاتب ي.

ل .دوكتورو  ، E. L. Doctorowوالتي استوحى
أحداثها من قضية إعدام الزوجين روزنبرج في

( 	)2جوزيف ك :هو البطل الشهير لبعض أعمال فرانز كافكا الروائية،
مثل «المحاكمة» و «القلعة»( .المترجم)
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الواليات المتحدة األمريكية(((.
وال يمكن تبرئ���ة دولة جن���وب إفريقيا من
معاملة الس���جناء السياس���يين بوحشية ،كما ال
يمكن تبرئتها كذلك من تش���جيع إدارة الس���جن
والمواطنين العاديين على النظر إلى الس���جناء
السياس���يين بوصفهم نفاية أو حثالة أقل شأناً
من السجناء عتيدي اإلجرام.
وس���واء كان السجين س���فّاحاً أو مخرباً أو
قات ً
ال أو حتى مثقفاً مشتبهاً به؛ فإن تجربته في
التوقيف واالحتجاز س���وف تتشابه وتسير وفقاً
للنمط المعتاد ،فدائم���اً ما يكون هناك الخوف
من رجال القانون الس���فلة القس���اة المخالفين
للقانون ،واإلحس���اس بصدمة الحبس ،والشعور
المستمر والمر ّكب بالحرمان ،ويأس وإحباط ما
بع���د المحاكمة ،واالنطواء ،واالنزالق المؤقت أو
المستمر نحو الجنون ،واإلحساس بضيق المكان،
وامتداد الزمان ،وكذلك حدوث تداخل وتش ّوه في
أشكال الذاكرة وألوانها ،ومن ث ّم يبرز اإلحساس
بالذنب الذي يؤ ّرق ويزعج الس���جين الذي يعاني
الضيق من األساس.
ويختل���ف نوع الضي���ق ودرجته م���ن كاتب
آلخر ،والذي يتأرجح ما بين اإلحس���اس بالذنب
ومحاوالت التس���ويغ للذات؛ كما في شعر فيلون
 ،Villonعلى س���بيل المثال ،وبين اإلحس���اس
الت���ام بالذنب كما في كاف���كا ،والذي يصل إلى
ش���دة المعاناة والتعذيب التي تُخلّص وتُعتق من
الذن���ب؛ كما عن���د روباش���وف  Rubashovفي
«ظلمة منتصف النه���ار» ، Darkness at noon
(ُ 	)1حكم باإلعدام على الزوجين األمريكيين اليهوديين (جوليوس
وإيثيل روزنبرج) في الواليات المتحدة األمريكية في  19يونيو
1953م ،وذلك بعد إدانتهما بالتجسس لصالح االتحاد السوفييتي،
ويعد الزوجان روزنبرج أول مدنيين أمريكيين يُنفَذ فيهما ُحكم
اإلعدام بتهمة التجسس في التاريخ األمريكي( .المترجم)

ومع ذلك فإن اإلحس���اس بالذنب يشبه الحرباء
القبيح���ة التي تغ ّير لونها على الدوام؛ فهو يعمل
على إخفاء نفسه دائماً في وعي السجين.
ويتبع أدب السجون في جنوب إفريقيا نظيره
األوروبي بش���كل كبير ،وفي ح���دود معلوماتي؛
فإن أول عمل صدر عن تجربة س���جن حقيقية
(ولي���س س���جناً خيالياً كما في رواي���ة ِ
«ابك يا
وطني الحبي���ب»)Cry، the Beloved Country؛
هو رواية «س���جن الحجر الب���ارد» Cold Stone
 Jugلـ هـ .س .بوس���مان  ، H.C.Bosmanالتي
نُش���رت ألول مرة عام 1969م على الرغم من أن
ً(((
األحداث التي تص ّورها تمت قبل عشرين عاما
من تاريخ نشرها.
وكان بوسمان قد قام بقتل أخيه غير الشقيق
وحكم عليه في البداية باإلعدام
في مش���اجرةُ ،
ش���نقاً ،وتم تخيف الحكم فيما بعد إلى السجن
لمدة أربع س���نوات ،ولكن تخفي���ف الحكم جاء
بعد أن عاش بوسمان تجربة الوقوف في طابور
الموت طوال فترة المحاكمة ،وقد كتب بوسمان
بالتفصي���ل حول ه���ذه الفت���رة ال ُم َر ِّوعة ،وهذا
التفصيل تكرر بعد ذلك مرات ومرات في أعمال
أدب السجون في جنوب إفريقيا خالل الخمسة
عشر عاماً التالية ،يقول بوسمان:
« ...خ ّيم ظ ّل هذا الشنق كحجاب قاتم فوق
نزالء الس���جن جميعاً ،الح���راس والمدانين...
فهناك شيء ما يقبع داخل أكثر الحراس قسوة أو
داخل ذلك المدان ،عد ّو المجتمع ،يجعله يرتعد
لمجرد التفكير في الموت ،ذلك الموت القاسي،
أو لمج���رد تخ ّيل ذلك الطقس الرهيب الذي يتم
(	)2

الطبعة المستخدمة ه��ن��ا ط��ب��ع��ةHuman and :
..Roussea، Cape Town، 1981
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فيه تقديم اإلنسان للموت فوق حفرة مظلمة ،في
وقت مح ّدد ،ضم���ن إجراء قانوني ال يمتد فيما
وراء األغالل التي تق ّيد يديه ،والقيود التي تك ّبل
قدميه ،والكيس الذي ّ
يغطي رأس الرجل المدان،
وقطعة الحبل الخشن التي تُعقد حول رقبته»(((.
منصة
ويضيف بوس���مان أنه عند فتح باب ّ
اإلعدام األفق���ي الذي يعلو الحف���رة المظلمة
«يدوي صوت ارتطام م���ر ّوع يهز المبنى بكامله،
ويتدحرج الكوب المعدني على أرضية الزنزانة...
مؤذناً بانتهاء األمر»(((.

أدب السجون ربما يكون أكثر
عرضة للقولبة من غيره من
األنواع األدبية نظر ًا للنطاق المق ّيد
لبيئة السجن
وترد هذه التفاصيل بش���كل كبير ومؤ ّرق في
رواية «س���جن الحجر البارد» ،وذلك بالرغم من
الراحة التي يمكن أن تتملك البعض ألن المجتمع
يخلّص نفسه من القتلة عبر هذه الطريقة ،ولكن
عندما نطالع هذه التفاصيل نفس���ها في أعمال
السجناء السياسيين السابقين ،والتي ترد أحياناً
بش���كل أكثر تفصي ً
ال وأكثر عمقاً ،فإنها تصبح
صعب���ة االحتم���ال ،فعقولنا تنحو ،كما يش���ير
بريتنباتش  Breytenbachف���ي الفقرة التالية،
نحو اس���تيعاب الرعب وتفهم���ه ولكن بنوع من
التحفظ ،ومن ثم تتعثر وتتراجع بارتياب:
«يجب أن يكون كالج���دار ...إنني أحاول أن
(.)p.15( 	)1
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(.)p.30( 	)2

أتخيل ،كما تخيلت بقلبي آنذاك حين توقف عن
التنفس ،ماذا يجب أن يكون عليه من يُعدم؟ ماذا
يجب أن يكون عليه المدان باإلعدام؟ مش���نوقاً
ومعلق���اً من ممر التنفس والكلم���ات ...وزنزانة
المداني���ن باإلع���دام تطبع أقدامه���م ،وتعكس
صوت جلبة قيودهم ،وترفع أصواتهم ،في إيقاع
ممزوج ومتالزم للحي���اة والحزن ...إنني أحاول
أن أتخ ّيل امتهان اإلنس���ان لإلنسان باستخدامه
منصة
األغالل وغط���اء الرأس والحب���ل وباب ّ
اإلعدام األفقي ــ تنه���ار األرض مبتعدة لألبد،
لنصبح نحن الريح والطيور والغناء ،غناء األحبال
المثقلة...
أغلق عين���ي ،ولكنني ال أس���تطيع مواجهة
الظالم ،ال أس���تطيع الخلود للنوم إال إذا تهاويت
خلف أغش���ية جفوني ،كج���دار يتداعى وينهار
ف���ي صمت قب���ل الع���دم ،إنني أتخي���ل ..إنني
أذهب.(((»...
(ولو توقفنا للحظة :س���يجد المرء نفس���ه
مت���ردداً ف���ي الكتابة عن تلك األم���ور ،فالناقد
يشعر بالوضاعة النش���غاله بتقييم أنماط اللغة،
والمقاطع الشعرية ،وسط تلك التفاصيل القاتمة
المروعة ،بينما يجلس هو أو تجلس هي في أمان
يدرسون االتجاهات والتقاليد األدبية).
وأح���د المظاهر المؤث���رة للغاية في طقس
ما قبل الش���نق في جنوب إفريقيا؛ هو الطريقة
التي يغني بها السود في السجن احتفا ًء بعضهم
ببعض ،ويجب على المساجين البيض المدانيين
باإلعدام استئجار مغنّيين إذا ما أرادوا أن يغني
( 	)3انظر:

The True Confessions of an Albino
،)1984 ،Terrorist (Johannesburg: Taurus
.p.194
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أحد لهم في ليلة اإلعدام ،أما الس���جين المدان
باإلعدام من الس���ود فيقوم رفاقه في الس���جن
بالغناء له طوال الليل ،وتتوافق أصواتهم وتتناغم
منتقلة من زنزانة ألخرى.
وقد ض َّمن الشاعر جيرمي كرونين Jeremy
 Croninفي ديوانه «في الداخل  »Insideقصيدة
بعنوان «طابور الموت  ،»Death Rowوالتي يحاول
في ج���زء منها أن ينقل صوت ذلك االنس���جام
والتناغ���م وصداه ،وفي هذه القصيدة يرد الغناء
احتفا ًء بثالثة من المس���اجين الجنائيين السود،
وهم :مويس ،وتسوتسوبي ،وشابانجو:
«صوت يقود المجموعة:
انهضوا ،انهضوا عاليا
كل ليلة،
وير ّد اثنين من ال ُكو َرس بصوت خفيض:
انهضوا أيها السجناء من سباتكم
لتتحمسوا
ر ّددوا وأنشدوا مثل
تم ّوجوا مثل
تمايلوا مثل
أوكوهال بيليال
تح ّمسوا مثل
دمدموا مثل
تح ّمسوا مثل
فوروا مثل حساء الفاصوليا الذي يشبه
تم ّوجوا مثل رتل حافالت يتمايل الذي يشبه
تح ّركوا مثل
تهادوا بشموخ مثل
تح ّركوا مثل
المحارب
أوكوهال بيليال
ثالثة أصوات تنادي

مويس انضم إلينا
أو ر ّدد يا تسوتسوبي
وتمايل يا شابانجو
وأصوات اآلخرين من حول الثالثة
تتالشى في نهاية كل ليلة
إنهم ثالثة اآلن
الكل ير ّدد في صوت واحد :تا ...تا  ...تا
تحيا الوحدة العالمية
يحيا اإلنسان
يحيا مانديال
ير ّدد الجميع يحيا ...يحيا!!!
إن أصواتكم ،أيها األخوة
(((
تزلزل أروقة القوة الصماء هذه» .
وإذا كان كرونين يركز في إيقاعات األغنية،
وتأص���ل األغنية في
وعناص���ر التجديد فيها،
ُّ
الحياة اليومية للس���ود؛ نجد أن بريتنباتش يؤكد
ف���ي أثناء القصي���دة الرابعة عش���رة من ديوان
 Voetskrifعلى معاني الضياع والحزن وفقدان
العون والخوف:
«للمنشدين
لكم أنتم يا من تُنشدون من وسط الظلمة
كالنحل في أرض ال تتفتح فيها الزهور
لك���م أنتم يا من تبحثون عن الراحة حيث ال
توجد راحة
يا من تنادون المخلّ���ص ليخلّصكم حيث ال
يوجد خالص
يمكنه إنقاذكم
يا من تُنش���دون كما لو كانت حياتكم معلّقة
( 	)1انظر:
 - .Johannesburg: Ravan، 1983، pp.29 - 30ربما
تعني كلمة  : ukuhlabelelaالمدمر األكبر.
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عليه
وأنتم تعلمون أن حياتكم ستظل معلّقة»(((.
وال تنته���ي قصيدة بريتنباتش بصور «الحياة
الت���ي تتراوح ما بي���ن المتعة واألل���م» ،وبكلمة
«س��� ّبحوا ال���رب»  ،Hallelujaب���ل يظهر معنى
الموت والعدمية بقوة ف���ي القصيدة؛ ربما ألنه
يكتب تعليقاً على غناء الس���جناء للترانيم وليس
تعليقاً على أناش���يدهم السياسية ،وكال النوعين
يظهران في أعمالهما.
س���جل عدد من الكتّ���اب غناء ما قبل
وقد
ّ
اإلع���دام في أعمالهم ،ومنه���م روز موس Rose
 Mossفي روايته���ا «اإلرهابي ،»The Terrorist
وبريتنبات���ش ف���ي رواي���ة ((( ،Mouroirورواية
«االعترافات الحقيقي���ة لإلرهابي األبيض The
.»True Confessions of an Albino Terrorist
وليس هناك ش���ك في أن وصف غناء رفاق
الس���جن للمحكوم علي���ه باإلع���دام وتصويره
يُظهر قدرة الكاتب على إش���عار القارئ بالشجن
والحزن ،حتى لو تكرر ذكر األمر ،فتأكيد معاناة
اإلنس���ان في تل���ك اللحظات ،وتأكي���د الجمال
والغض���ب في ذلك الغناء ،يحول دون تح ّول هذا
التكرار إلى أكليش���هات وقوالب معهودة ،فبعض
األمور تحتمل بل تستحق  -في الواقع – التكرار،
ولكن هناك عدد من العناصر التي يمكن تو ّقعها
في أي تجربة للس���جن ،وهذه العناصر معرضة
بشكل كبير لتكون مستهلكة ومبتذلة لكثرة تكرار
الكتابة عنها.
ويبدو لي أن أدب الس���جون ربما يكون أكثر
( 	)1انظر..Johannesburg: Perskor، 1976، p.29 :
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( 	)2كلمة « :»mouroirمركبة مزجياً من كلمتين فرنسيتين؛ كلمة
“« ”mourirأن يموت» ،وكلمة»« »miroirمرآة»( .المترجم)

عرضة للقولبة من غيره من األنواع األدبية نظراً
للنطاق المق ّيد لبيئة السجن ،فعلى سبيل المثال،
هن���اك عدد ال يحصى من نماذج تصوير الطيور
كرموز للحرية ،وهناك اإلشارات المتوقعة حول
ضيق المكان وامت���داد الزمن ،والتحويل المعتاد
للمرأة ،األم أو الزوجة أو الحبيبة ،لش���خصيات
أخروية خيالية ،أو لش���خصيات شديدة الطهر،
باإلضاف���ة إل���ى التمجيد الدائ���م للحياة خارج
السجن.
وتع ّبر قصائد جيرمي كرونين في ديوانه «في
الداخل  »Insideع���ن صحافي متمكن صاحب
مشاعر رقيقة ،ولكنها بشكل عام ال تندرج تحت
االتج���اه العاطفي ،وهو يبدأ قصي���دة «للرفاق
في الحبس االنفرادي» بس���طور ش���ديدة الرقة
والعذوبة ،يقول فيها:
«في كل مرة يحبسون طائراً
تنكمش السماء  ..قلي ً
ال
ويس���تمر كرونين لكن نحو مكان يظهر فيه
ش���اهد طائر أبي منجل
َ
«العدل» المروع ،حيث يُ
عبر قفص معدني ،وكأن
المرئي ،المخفي ،الظاهر
عبر السماء
هو عالمة االستفهام .(((»-
وق���د كتب كرونين كذل���ك عن صوت صياح
طائ���ر الغِ رغِ ر« :ملء جيب م���ن الرخام  /بكاء
عمي���ق في حلقها»((( ،وكتب بريتنباتش في رواية
«االعترافات الحقيقي���ة لإلرهابي األبيض» عن
امت�ل�اك الطيور الب ّرية كما ل���و كانت حيوانات
أليفة« :طيور أبو فصادة ...الش���باب الوقح في
(.)p.25( 	)3
(.)p.28( 	)4
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بدلهم الصباحية الرمادية ،يشبهون خدم الطبقة
الراقية في حفل زفاف ،أو ربما يشبهون مصابيح
الزيت زورقية الشكل في المزارات القديمة»(((،
ومن المتوقع أن يركز في عودة طيور الس���نونو،
ودورة فصول الس���نة ،ومحاولة السجين تأسيس
إيقاعه الخاص لمتابعة الحياة.
وعلى الرغم من ذل���ك؛ نجده في القصيدة
الثالثة من دي���وان  Voetskrifيقوم بعمل متقن،
يتمثل في اس���تخدام صور الطائر لتشكيل تلك
الومض���ات المع ّبرة عن الرؤي���ة الداخلية التي
تش���تعل في قصيدة شديدة التعقيد ،وسيالحظ
الق���ارئ في المقطع التالي كي���ف أن األصوات
الخارجية تُظهر
الحس المتزامن عند الش���اعر،
ّ
الذي يس���تجمع ك ّل أحاسيس���ه ،بينم���ا تكون
ص���ورة الطائر بمثابة المحور الذي تتجمع حوله
األحاسيس:
«كل شيء خارج األبواب يحلّق
والريح ينقض على فريسته كنسر مقاتل
لذا تبحث السحب عن الظل والمالذ
واألشجار فراشات
والصرير ينبعث من القطار
وانظر كيف أن التالل الصخرية
والمنازل طائرات ورقية
وأصوات الناس
هي أصوات آثار الطيران في الضوء
والشمس طائر آلي مصنوع من معدن صلب
ذات العيون البيضاء في األجنحة هي األكثر
عنفاً
الجمال وأدمت الشمس
وألنها التهمت َ
وامتص���ت الثدي حتى ج���ف ،ال يمكنها أن
(.)pp.122 - 23( 	)1

تظهر هنا وال هناك
إنها فوق الم���زراب ،وفي الش���قوق ،داخل
الزنازين ،تحت األظافر
إنها من جسد بارد ،ومن أصوات الناس
إنها نتيجة ثقوب في السماء
كل هذا وأنا ال أستطيع أن أرى الذباب
(هنا تكمن الرسالة) حتى القلب
سوف ينطلق من عش القفص الصدري
ويشعر بالراحة مع تساقط الحماقة واللعاب
مع
كلماتي الفقيرة المنمقة
حلّق يا طائري الدامي الصغير ،حلّق!!»(((.
وما ذه���ب إليه بريتنباتش آنف���اً ليس أمراً
عرضياً :ففي القصيدة الخامس���ة يُش���ير إلى
رسالة أُرسلت لزوجته وكأنها «طائر محلق  /مع
أول ض���وء للنهار عندما فتحت الس���ماء ،»...أو
عندما يتخيل في القصيدة التاس���عة أن الطائر
الذي يس���مع صوته من فوق اإلفريز يم ّثل رسالة
من زوجته ،وفي القصيدة الس���ابعة عش���رة في
ديوان «خطابات لمارث���ا ،»Letters to Martha
يخش���ى ديني���س بروتوس م���ن أن ينجرف إلى
قالب أو نمط الطي���ور الرمزية؛ فيلجأ للصنعة
واإلسهاب حين يقول:
«فن الطيران المعقد
عند الطيور
والحيل البهلوانية العديدة
تصبح مثاراً للتكهنات المثيرة
وللدهشة»(((.
ويواص���ل بروت���وس حتي يص���ل للقول إن:
(.)p.3( 	)2
(.)p.18( 	)3
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«القوال���ب الثابتة للحديث ع���ن حرية الطيور /
وحريتها الحتمية والمطلقة من األس���ر  /تصبح
أموراً ذات أهمية» ،ولكن من يقرأ هذه القصيدة
ال يصبح متأكداً مما يعنيه هذا الكالم(((.
وهن���اك ملمح آخر يمك���ن رصده في بعض
أعمال أدب الس���جون يتعلق بالم���كان والزمان،
فروباش���وف يقوم بقياس مس���احة زنزاته ،وهو
نفس ما فعله سينس���يناتوس في عمل نابوكوف
«دع���وة إل���ى قط���ع ال���رؤس Invitation to a
.»Beheading
وقد ق��� ّرر بريتنباتش في رواية «االعترافات
الحقيقية لإلرهاب���ي األبيض» أن يخبر الجميع؛
فكتب أن زنزانته «ال يمكن أن تزيد بأي حال من
األحوال عن س���تة أقدام :إنني أستطيع بسهولة
أن ألم���س الجدران إذا م���ددت ذراعي ،أما عن
طولها فال يتجاوز تسعة أقدام ،ولكن ما افتقدته
الزنزانة في مساحتها تم تعويضه في ارتفاعها،
الذي ربما يصل إلى خمس���ة أمتار ،مع مساحة
مفتوح���ة في المترين األخيري���ن من فوق ،وهي
مغلقة بشبكة سلكية من أعلى.(((»...
ويحلّل كرونين المكان الذي حاصره ،وق ّيده
بالقوة ،ويقترح ر ّد فعل تجاهه ،فيقول:
«شبكة من أعلى
مشرحة الجثث من هذا الجانب
ومنطقة المشانق من الجانب اآلخر ،حيث
توجد ساحتنا
التي سقطت فيها فراشة بالمصادفة
إنها ترفرف بشدة
في منتصف الطريق للفزع

في منتصف الطريق إلطالق اللعنات.(((»...
والداف���ع ال���ذي يكمن وراء قي���اس المكان
وتحليله يجب أن يك���ون من أجل إدراك الحدود
المكاني���ة للش���خص ،ومن ثم يقوم بالس���يطرة
عليها ،وبناء عليه؛ فإن استيعاب المساحة ذهنياً
أكثر يسراً من استيعاب الزمن ،وهناك عدد من
السجناء تحدثوا عن ش���عورهم باالرتياح عقب
تسليمهم بحالتهم ،واستسالمهم للروتين الصارم
للس���جن ،ولوضعه���م في الس���جن المبني على
التد ّرج والهيراركية.
وقد كت���ب بريتنباتش عن االنزع���اج العام
للس���جناء من أي ش���يء يمكن أن يخ ّل بالروتين
أو يخالف التوقعات ،ويخبرنا عن أحد المدانين
باإلع���دام الذي أخ���ذ يصرخ ويضرب رأس���ه
بالجدار؛ ألنه اس���تلم عن طري���ق الخطأ عدداً
م���ن الكتب غير التي كان ق���د طلبها من مكتبة
السجن(((.
وتعد مسألة مواجهة انقضاء الوقت ومروره،
والطريقة الت���ي يبدو فيها ،كما لو كان يمتد من
تلقاء نفس���ه بش���كل ال يمكن قياسه من األمور
ش���ديدة الصعوبة ،فقبيل إنهاء بوس���مان لفترة
عقوبته ،صار مشوش���اً فيما يخص الوقت ،وبدأ
تعجل إطالق سراحه،
في توقيت مبكر للغاية في ّ
كما بدأ يخش���ى من التردي نحو الجنون ،وبدأت
فكرة قضاء الوقت أو العمر في الس���جن تتخذ
أبعاداً مادية:
«بدأت أفكر في الحياة المر ّوعة التي يمكن
أن أقضيها في القس���م الجنائي ،وبعد ذلك في
كل قسم من أقسام السجن ،وتخيلت هذه الحياة

( 	)1انظر..London: Heinemann، 1970 :

(.)p.4( 	)3

(.)p.123( 	)2

(.)p.125( 	)4
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كأفعى ضخمة س���وداء تزحف ف���ي كافة أروقة
الس���جن ،عبر الجدران وعبر كل شيء؛ تمأل كل
الفراغ ما بين الجدران والس���قف ،تمأل الردهة
الداخلية ،والس���جن كله ،وهذه األفعى العمالقة
تحيا وتتنفس ،وهي ال تستطيع أن تلتقط أنفاسها؛
ربما ألنها محتجزة بين الجدران والسقف ،هذه
كانت الحياة في الس���جن ،والسجن نفسه كائن
حي ،يتع ّرق ويختنق داخل نطاق أسواره»(((.
ويص���ف كرونين كيف أن���ه كان في وقت ما
يحصي الش���هور المتبقية لإلف���راج عنه بفرح،
ولكن مع اس���تمرار األمر بدأ يُدرك أن الوقت ال
يمكن أن يُحصى هكذا ببساطة ،لقد فهم أيضاً،
قس���موا الوق���ت طبقاً لالنتصارات
أنه وزمالءه ّ
السياس���ية الخارجية ،ولكن مثل هذه الطريقة
ف���ي اإلحصاء يمكن أن تؤدي ليأس من بالداخل
وقنوطه:
«ولكن هناك تلك األوقات األخرى
المقسمة
ّ
إلى رزم ورقية بنية منفصلة
الوقت الذي يسير في دوائر
نحول غير
الوقت الذي يُس���طح نفس���ه في ُ
معقول
يختفي
خلف ظهر المرايا
أو يسيل من صنابير المياه
في بداية قدومي للسجن،
كان بعض رفاقي قد قضوا
ثالثة عشر عاماً -
وقطرة قطرة ،صاروا بالداخل اآلن
وذلك قبل أن تندلع النزاعات المسلحة
(.)p.176( 	)1

في موزمبيق وزيمبابوي»(((.
وهو يتحدث أيضاً عن االمتداد الكبير للوقت
فيقول:
« ...بدون شهية -
تلتهم خبز نفسك التافه،
تتحرك جيئة وذها ًبا ،لتجتنب
أي خطوة لألمام
لذلك المتحدث الب���ارع الذي يتوارى داخل
رأسك.(((»...
ويصف بروتوس الحالة نفسها فيقول:
«وسط كآبة الوقت المنعزل
التي تتسلل نحو العقل
تظهر األشباح ،وهمسات الرعب
(((
التي تدفع الناس لمتاهات النفس» .
ويس��� ّمي بريتنباتش هذه الحالة باسم «أكل
الدم���اغ  ،»eating headويقصد بها أن يتحدث
المرء إلى نفس���ه أو معها بش���كل مستمر ،حتى
يصل لدرجة الجنون ،وهذه الحالة تعد بالنس���بة
له (على العكس من بوسمان) شديدة الخطورة،
ونجده يشرح األمر قائ ً
ال:
« ...دوران نفس األحـداث مجـدداً ،وتكـرار
اإليقاعـات ذاتـها ،واعتيـادك لوضـعك ..كل هذا
يفقدك اإلحساس بمرور الوقت ،فأنت تنظر من
أعلى الجس���ر إلى أسفل وال تتذكر أن هناك أية
مياه مرت من تحته ،والماضي يبدو كما لو كان ال
يشيخ ،والسنوات فارغة ،يأتي الناس ويذهبون،
ويظل الس���ؤال كما هو .ربما تكون قد نس���يت
أنك صرت شخصاً مختلفاً ،وأنك أصبحت تلك
(.)p.23( 	)2
(.)p.25( 	)3
(.)p.6( 	)4

ثقافية فصلية َّ
محكمة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية

125

خالصات
إفريقية

وتختل���ف تجرب���ة بريتنباتش ع���ن تجربة
بوسمان ،ربما بس���بب طول الفترة التي قضاها
بالس���جن ،فقد أمضى بوسمان أربع سنوات في
السجن ،بينما ُحكم على بريتنباتش بتسع سنوات
قضى منها سبع سنوات.
ً
ويصر بريتنباتش أيضا ،بشكل أكثر بالغة من
بوسمان ،على أنه لم «ين ُج» من تلك التجربة ،وذلك
ألن جزءاً جوهرياً وأساس���ياً من نفس���ه قد ُدمر
خالل فترة سجنه ،ويجد القارئ نفسه مرغماً ألن
يصدق���ه ،وحتى في الكتاب الذي كتبه بريتنباتش
بعد خروجه من السجن يواصل ذلك اإلصرار.
وتعد رواية «االعترافات الحقيقية لإلرهابي
األبيض» وصف قهري ُمس���هب ،مد ّون في شكل
نثري أني���ق ،والذي عادة ما يرتفع ويعلو ليتحول
إليقاعات ومقاطع ش���عرية ،وأحيان���اً ما يتدنى
للسجان عندما
ويتحول لبذاءات وسباب فاحش
ّ
يتفجر غضبه.
إن هذا العمل في الواقع عمل ال يس���تطيع
الق���ارئ أن يتجاهله ،كتبه أدي���ب عادة ال يكتب
النث���ر ،كما أنه لم يكن حت���ى وقت قريب يكتب

باإلنجليزية؛ لذا فإنه ربما يكون بعيداً عن كامل
موهبته الفنية المعروفة.
إن الرواي���ة تع ّبر بعم���ق وبدقة عن تأثيرات
حياة السجن على العقل والجسد ،وتناقش البنية
السياس���ية لدولة جنوب إفريقيا بكل تشعباتها،
كما توضح جزئياً إحس���اس بريتنباتش بنفس���ه
بصفته شاعراً ورساماً.
ويود القارئ أن يصدق أن الرواية دليل على
أن بريتنباتش لم ينج من السجن شخصياً فقط،
ولكنه توس���ع وامتد عن طريقه���ا فنياً ،ولكن ما
هي الخسائر الحقيقية التي يمكن رصدها (إنني
ال أقصد هنا خس���ارة سنين العمر) ،في الواقع،
وبكل تواضع واحترام ،يمكن القول أن القارئ هو
الوحيد الذي يمكنه التك ّهن بذلك.
ويقترح بوسمان بعض أنواع الضرر من هذا
النوع؛ عندم���ا يكتب قبيل نهاية رواية «س���جن
الحجر البارد» قائ ً
ال:
«ل���م أكن أعلم أنني ل���ن أرتدي مرة أخرى
وطوال حياتي بدلة ليس عليها أرقام!
ل���م أكن أعلم ،حينذاك ،كيف لرجل س���جن
ذات مرة أن يش���عر بقية حياته بعد خروجه من
الس���جن! لقد غادرت السجن منذ عشرين عاماً
وما زلت أش���عر في كل لحظة ،منذ ذلك الوقت،
أنني سجين سابق! وكل بدلة أرتديها مدون عليها
أرقام الس���جن ،وإذا كان العالم ال يستطيع رؤية
هذه األرقام؛ فإنني أراها!»(((.
إن هذا المقطع يضفي إحساساً باعتالل في
الوعي بالذات ،وافتق���اداً لتقديرها ،ربما نتيجة
ش���عور بوس���مان بالذنب ،والنغمة السائدة في
رواية «س���جن الحجر البارد» هي المرح والهزل،

(.)p.126( 	)1

(.)p.213( 	)2

الكينونة التي تسكن هذا الوقت ،والتي تتكون من
أنماط معروفة وواضحة ،التكرارات ذاتها تحدث
مرات ومرات ،أنت نفسك ربما تتطهر أو تنحط
لصالح شخصية أخرى»(((.

هناك ملمح يمكن رصده في
بعض أعمال أدب السجون يتعلق
بالمكان والزمان
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وأحيان���اً الزه���و واالختي���ال ،وكل المحاوالت
الجدلي���ة بالرواية ترد إلخفاء الش���عور بالخزي
والذنب اللذي���ن يفرضان نفس���يهما في بعض
األحيان عند بوسمان عبر الوعي بالذات.
ومن الطبيعي أن درجة الشعور بالذنب لدى
الس���جين تختلف من شخص آلخر ،وربما تزداد
بش���كل أكبر عند القاتل أو الس���ارق؛ منها عند
«السياسي» الذي يرى نفس���ه مدافعاً ومناض ً
ال
عن رؤيته ومفهومه للعدالة.
والق���ارئ لرواي���ة «االعتراف���ات الحقيقية
لإلرهابي األبيض» يجد نفسه مفتوناً بالتعقيدات
العاطفي���ة الت���ى تنعك���س من خالل الس���رد،
ومن تمازج الس���خط على الذات ،والحنق على
الس���جانين ،ومش���اعر الخزي والجرأة والندم،
ّ
والمشاعر الجياشة المتش���ابكة لتبرئة الذات،
وبالتأكيد؛ فإن بريتنباتش يمثل حالة خاصة ،فهو
أحد األفريكانر((( الذين ينتمون ألسرة عريقة في
منطقة الكاب  ،Capeوش���قيق أحد قادة القوات
الخاصة في جنوب إفريقيا.
ويصطبغ ِش���ـعر بريتنبات���ش القديم بحبه
لوطن���ه وخيبة أمله وإحباطه نح���وه ،وقد أثْ َرت
معالجته البارعة للغ���ة األفريكانز من إمكانيات
تل���ك اللغة وعززته���ا ،وفرض���ت االعتراف به
كأفضل شعرائها.
وعندما ع���اد بريتنباتش إلى جنوب إفريقيا
متخفياً تحت اس���م مستعار ليجند أعضاء جدد
( 	)1األفريكانز :مجموعة من سكان جنوب إفريقيا البيض ،ينحدرون
من أصول هولندية ،قدموا لجنوب إفريقيا واستوطنوها منذ القرن
السابع عشر ،وهم يتحدثون لغة األفريكانز Afrikaans
إحدى اللغات الرسمية اإلحدى عشر بدولة جنوب إفريقيا ،وهي
لغة مشتقة من الهولندية ممزوجة بكلمات ألمانية وإنجليزية،
تُستخدم في دولة جنوب إفريقيا ودول��ة ناميبيا ،كما يوجد
عدد أقل من المتحدثين بها في كل من بوتسوانا ،وليسوتو،
وسوازيالند ،وزيمبابوي ،وزامبيا( .المترجم)

لمجموعته الش���يوعية (األمر الذي أوضحه في
رواية «االعترافات الحقيقية لإلرهابي األبيض»)؛
انكش���ف أمره س���ريعاً ،وتم إلقاء القبض عليه
بتهمة الخيانة ،وعند التحقيق معه انهار وتعاون
مع الش���رطة ،وفي أثناء محاكمته اعتذر بمذلة
عن أفعاله.
ويظهر في الرواية إحساس���ه بالخزي لعدم
كون���ه عمي ً
ال جي���داً ،كما يبدو كذل���ك أن عاره
األكب���ر يتم ّثل ف���ي ضعفه المف���رط بين أيدي
عناصر الش���رطة الس���رية وأذنابها ،ولكن في
مقابل شعوره بالخزي تظهر كراهيته لنظام دولة
جنوب إفريقي���ا ،ولك ّل متاهات القمع التي تؤدي
حتماً لمقر س���جن بريتوريا المركزي بـ «حفرته
المظلمة» التي تقبع في وسطه.
واستجواب بريتنباتش لذاته وبَ ْوحه واعترافه
بضعفه وع���دم تد ّبره ،ومخاطبته للقارئ بوصفه
يمس مش���اعرنا
«الس���يد المحق���ق» ،ك ّل ذلك ّ
ويثيرنا ،فنحن نتف ّهم ونعفو حتى لو كنّا في بعض
األحيان نبتسم بسخرية ،ونحرك رؤوسنا قائلين:
نحن نريد أن نعرف المزيد ،نحن نحبه!
ويق ّل حجم عم���ل جيرمي كرونين عن حجم
عمل بريتنباتش في هذه النقطة ،كما أن قصائده
ال تع ّبر بش���كل كبير ع���ن الغضب والخزي على
الرغ���م من احتوائها على ق���در أكبر من الكآبة
والح���زن ع ّما في عمل بريتنبات���ش ،وقد كانت
محاكمة االثنين مختلفة بشكل تام ،وعندما أُطلق
س���راح كرونين اس���تمر في العيش داخل جنوب
إفريقيا ،بينما س���افر بريتنباتش إلى فرنسا بعد
عدة أيام من إطالق سراحه عقب تخفيف الحكم
عليه.
ربما يكون من الصعوبة بمكان على وقت القارئ،
أو على م���دى فضوله ،أن يبحث عن صور التعبير
ثقافية فصلية َّ
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عن الشعور بالذنب في أعمال السجناء السياسيين
الس���ابقين ،وبصرف النظر عن ه���ذا؛ فإننا نعلم
جميعاً ،بشكل كاف ،األس���باب العميقة التي تقف
وراء الش���عور اإلنس���اني بالذنب ،دون أن نظن أن
وضع السجن س���وف يدفع اإلحساس بالذنب كي
يتدفق ويظهر مثل َّ
الطعم الس���يئ في الفم ،ويمكن
رصد بعض مش���اعر اإلحساس بالذنب القليلة في
أش���عار بروتوس ،بينما نجد في قصيدة «ال يجب
أن يبكي أي طفل» لمونجاني س���يروتى Mongane
 ، Seroteالت���ي كتبها بعد إطالق س���راحه ،صوراً
عديدة تع ّبر عن االش���مئزاز من الذات ،والغضب
المحبط والمخيب لآلمال ،ونطالع مث ً
ال:
«إنني أجلس هنا
أفرك الكلمات بين أصابعي
كبثرات ملتهبة
إنني أتمدد هنا
بينما تسيل دموع جسدي المع ّذب
لقد مشيت هنا
بينما كانت رجولت���ي تهتز ،وعبء لعناتي ال
يمكن احتماله»(((.
وبالرغ���م من ذلك؛ ف���إن ه���ذه القصيدة
الس���يمفونية الطويلة لس���يروتي ال تُعد تعبيراً
صريحاً عن تجاربه في السجن ،ولكنها باألحرى
محاول���ة إلعادة بناء حياته في الفترة الس���ابقة
لس���جنه ،ولتصوراته الخاصة عن إفريقيا التي
يحلم بها ،وتس���جيل لمش���اعره المعقّدة لكونه
رج ً
ال أسود في جنوب إفريقيا ،إن األمر يتطلب
أكث���ر من قراءة متأنية كي نحدد أين يكمن تأثير
تجربة الس���جن في القصيدة؟ وأين نرصد قوة
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( 	)1انظر1975. :
.p.48

Johannesburg: Ad. Donker،

الحظر والفقر واالضطهاد السياسي؟
وهناك عدد من الروايات والقصائد األخرى
ل���م أتطرق إليه���ا ،بالرغم م���ن ارتباطها بأدب
الس���جون ،وبخاصة تلك التي تتن���اول الحبس
االحتياطي بالس���جن ،كما في روايات «مستودع
الغض���ب» إلبيرس���ون  ،Ebersohnو «موس���م
الجف���اف األبيض» لبرين���ك  ، Brinkو «الموت
جزء م���ن العملي���ة» لبيرنس���تين ، Bernstein
باإلضافة إلى العديد من القصائد المنشورة في
مجلة «س���تافريدار» ،والتي ترد بها قصص حول
أش���خاص تم توقيفهم وتعاملت معهم الش���رطة
بعنف ،ولكنهم لم يودعوا السجن بشكل رسمي.
كذلك يستخدم السجن خلفية لألحداث في
رواية «ابنة برج���ر» لنادين جورديمر((( Nadine
 ،Gordimerكم���ا تحت���وي رواية «ف���ي انتظار
البرابرة» لجون كويت���زي(((  John Coetzeeعلى
بعض األحداث عن االعتقال والتعذيب.
م���ن المتوقع أن يواصل أدب الس���جون في
جن���وب إفريقيا ظهوره وتط��� ّوره ،وربما يحظى
بإنتاج أكث���ر ،وخصوصاً مع اس���تخدام اللغات
المحلية في كتابت���ه ،تلك اللغات التي ال يعرفها
معظم البيض ،بما فيهم أنا.
( 	)2نادين جورديمير :كاتبة من جنوب إفريقيا ،حصلت على جائزة
نوبل لآلداب في عام 1991م عن أعمالها المناهضة للتمييز
العنصري في بالدها .أما رواية «ابنة برجر» فقد منعتها حكومة
جنوب إفريقيا في يوليو 1979م لمناهضتها للسياسات العنصرية
التي تنتهجها الحكومة ،ثم ُرفع الحظر عن الرواية في أكتوبر من
العام نفسه( .المترجم)
( 	)3جون ماكسويل :كويتزي روائي من جنوب إفريقيا ،حصل على
جائزة نوبل ل�لآداب سنة 2003م؛ ليصبح ثاني كاتب جنوب
إفريقي يفوز بالجائزة بعد نادين جورديمير .ولد كويتزي عام
1940م في كيب تاون ،وبدأ حياته الروائية سنة 1974م ،ونشأ
في بيت يتحدث اإلنجليزية بالرغم من أصوله الهولندية ،وهو
يتحدث اللغتين بطالقة ،وهو أول كاتب يفوز بجائزة بوكر األدبية
البريطانية المرموقة مرتين ،درس في جامعة أديليد األسترالية،
ويدّرس اآلن في جامعة شيكاغو( .المترجم)
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